
  

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی               

پنجشنبه 15  دی  1401
12  جمادی الثانی  1444

5    ژانویه    2023
 شماره 3716    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

معاون شهردار می گوید خریدهای اینترنتی، دورکاری، حذف سفرهای غیرضروری، رفع نیازهای خرید و خدمات در 
نزدیک محل سکونت و بدون استفاده از خودرو می تواند در کاهش آلودگی شهر اصفهان موثر باشد؛

حل مشکل آلودگی هم گردن شهروندان افتاد!

مدیرعامل بانک صنعت و معدن 
خبر داد: پرداخت بیش از 205 
هزار میلیارد ریال تسهیالت به 

واحدهای صنعتی اصفهان؛
تصمیم برای 
 تسهیل، توسعه

 و تولید
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سخنگوی شورای شهر مطرح کرد:
جابه جایی صنایع از محدوده شهر؛ راهکار 

رفع آلودگی هوای اصفهان

پس از 4 سال وقفه انجام می شود؛
 گردهمایی صنعتگران معدن، راهسازی

 و سیمان در اصفهان

  قاب های آلومینیومی آرامستان  
در صدر سرقت

 کرونا بی سوادی
 را افزایش داد

کندی و اختالل در اینترنت 
کشور نداریم

 قطارهای حومه ای در کالن 
 شهرهای اصفهان و مشهد

  راه اندازی می شوند
3 53

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

شرکت آب و  فاضالب استان اصفهان در نظر دارد  عمليات اجرايی به شرح زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران 

واجد شرايط واگذار نمايد .

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 13:00 روز شنبه به تاریخ 1401/11/01
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت 08:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1401/11/01

دريافت اسناد : سايت اينترنتی
  WWW.abfaesfahan. ir شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گويا:  36680030-8- 031
)  داخلی 395  (

کاشان؛ شهر عمارت های تاریخی ایران 
4

آگهی مزایده نوبت دوم

حامد اخگر- شهرداری ورزنه م الف: 1436613

شهرداری ورزنه در نظر دارد مزایده عمومی مرحله اول- نوبت دوم موضوع 
اجاره مغازه ها و تعاونی های ترمینال شــیخ بهایی و عرصه بوستان خانواده 
بــه شــماره سیســتمی 5001093739000002 را از طریق ســامانه تدارکات 

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

www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شــرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه نسبت به 
ثبت نام و دریافت گواهی امضــای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه 

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

تاریخ انتشار فراخوان: 1401/10/07
مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/10/17

مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/10/28
زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/10/28

نوع و مبلغ تضمین شــرکت در مزایده: مبالغ درج شده هر یک از محل های 
مورد اجاره در شرح مستندات آگهی و سامانه به صورت الکترونیکی یا فیش 

نقدی نزد بانک ملی واریز نمایند.
آدرس شهرداری: اســتان اصفهان- شهرســتان ورزنه- میدان شهرداری- 

شهرداری ورزنه  - کدپستی:8375166571 
تلفن شهرداری : 03146482220 واحد کارپردازی 

  نام روزنامه: زاینده رود

  تار يخ انتشار: 15 /10 / 1401

  مدیرعامل سازمان آرامستان های 
شهرداری در نشست خبری مطرح کرد:

  

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

پنجشنبه 08  دی  1401
05  جمادی الثانی  1444

29   دسامبر  2022
 شماره 3710    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

اصفهان؛ عرصه ُپر سرمایه ای که فعال سوخته!

قلمرو پلنگ ایرانی 
در استان اصفهان 

کجاست؟
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امید است تجربه تلخ گتوند در سد 
چم شیر تکرار نشود

 حفاظت از محیط زیست یکی از 
اولویت های ذوب آهن است

  سرتا سر ایراد!
   زمزمه های اجرای طرح لغو الزام خودروسازان نسبت به 

اسقاط خودروهای فرسوده همچنان به گوش می رسد؛

2 بانده شدن جاده کاشان 
 - برزک؛ مطالبه

  اصلی مردم شمال
 استان اصفهان

فرصتی فوق العاده 
برای بازار صادراتی 
ایران به روسیه باز 

شده است

سند ملی درمان 
بیماران سوختگی 

اصفهان در حوزه 
پیشگیری تهیه شد

معجزه صلح بابانوئل با هدیه ای به نام فوتبال؛
آشتی در کریسمس

3 72
6

مسیح)ع(  را تبریک می گوییم 
سارلوز میالد حضرت 

آگهی مزایده فروش چوب شماره 21379)نوبت اول(

سعید ابریشمی راد – شهردار شاهین شهر م الف: 1433731

چاپ اول

شهرداری شاهین شهر در نظر دارد فروش چوب دپو شده در گلخانه شهرداری را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره 

گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( و با شماره مزایده 1001094734000007 به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت: 1401/10/08

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/10/15
تاریخ بازدید: 1401/10/25

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/10/25
زمان بازگشایی: 1401/10/26

زمان اعالم به برنده: 1401/10/27
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

 1- برگزاری مزایده صرفا از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشــد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شــامل خرید و دریافت اسناد مزایده 
)در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم 

از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

3- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام / پروفایل مزایده گر« موجود است.

در مراسم معارفه مدیرکل جدید منابع طبیعی و آبخیزداری استان عنوان شد: اصفهان به لحاظ منابع طبیعی یک پکیج کامل است

5

رد اثر فرونشست بر شاهکار تاریخی اصفهان؛
روایت خانه ای برآمده از تاریخ!

7

زاینده رود را دنبال کنید

zayanderoudonline.ir
zayanderoudonline.ir

مبلغ تضمين )ريال (برآورد )ريال (محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

13,366,966,097601,000,000جاریتکمیل شبکه آب شهرک بهپرور لنجان   294-4-401

1,186,400,000  32,879,413,257جاریتوسعه شبکه اصلی و فرعی فاضالب جنوب شرق اصفهان - منطقه یک295-4-401

چاپ دوم

  نگاهی به تقابل سپاهان و 
مس کرمان؛ 

استارت شاگردان 
»مورایس« برای 
بازگشت به صدر جدول

مدیر کل امور فرهنگی اجتماعی استانداری اصفهان خبرداد: با امضای   
۲ تفاهم نامه؛ افراد بی هویت و بازمانده از تحصیل ساماندهی می شوند؛

پایان بی هویتی

رنا
 ای

س:
عک

 مشاور شهردار اصفهان در امور 
محالت شهر خبرداد:

کالنتری حصه درگیر 
تغییر  رای مسئوالن 

انتظامی

تصادف زنجیره ای چند خودرو در اتوبان اصفهان-نطنز- 
کاشان با سه کشته و سیزده مصدوم؛
جاده ای که همچنان  جان می گیرد!
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 آمار بیماران کرونایی بستری 
در اصفهان یک و نیم برابر شد

اعتبار ۱.۲ میلیارد تومانی برای 
روشنایی پارکینگ های اصفهان

گردشگری اصفهان؛ از عرش به فرش!

 صفر تا ۱۰۰ وضعیت گردشگری در استان در گفت و گو با مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بررسی شد؛

سازمان حفاظت 
محیط  زیست باید 

متولی باشد

ضرر ۲ میلیارد تومانی 
اتوبوسرانی اصفهان از 

کارت نزدن مسافران

مشارکت رسمی
۳۴ سفارتخانه در 

اغتشاشات اخیر
سپاهان در نیم فصل به چه بازیکنانی 

احتیاج دارد؟
7 55
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مسیح)ع(  را تبریک می گوییم 
سارلوز میالد حضرت 

            آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان- امور پیمانها م الف:1435501 

آگهی مزایده اجاره شماره 21839)نوبت اول(

چاپ اول

چاپ اول

نوبت اول دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 

شهرداری شاهین شهر در نظر دارد اجاره ماهیانه قســمتی از زمین پارک خلیج فارس جهت استقرار وســایل بازی کــودکان را از طریق  مزایده عمومی و با 
جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( و با شماره مزایده 5001094734000056 به صورت 

الکترونیکی واگذار نماید.

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

چهار شنبه ۱۴  دی  ۱۴۰۱
۱۱ جمادی الثانی  ۱۴۴۴

۴  ژانویه  ۲۰۲۳
 شماره ۳7۱5    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5۰۰۰ تومان

آگهی مزایده فروش 5 دستگاه خودرو شماره 21275 )نوبت اول(

آگهی مزایده  اجاره شماره 21274 )نوبت اول(

سعید ابریشمی راد – شهردار شاهین شهر 

سعید ابریشمی راد – شهردار شاهین شهر 

م الف: 1432985

م الف: 1432989

شهرداری شاهین شــهر در نظر دارد فروش 5 دســتگاه خودرو را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اســناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( و با شماره مزایده 100109473400006 به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت: 1401/10/05

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/10/15
تاریخ بازدید: 1401/10/25

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/10/25
زمان بازگشایی: 1401/10/26

زمان اعالم به برنده: 1401/10/27
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود 
هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر 

می باشد.
2- کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

3- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام / پروفایل مزایده گر« موجود است.

شهرداری شاهین شهر در نظر دارد اجاره ماهیانه واحد شماره 2 فرهنگسرای خانواده را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( و با شماره مزایده 5001094734000055  به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت: 1401/10/05

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/10/15
تاریخ بازدید: 1401/10/25

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/10/25
زمان بازگشایی: 1401/10/26

زمان اعالم به برنده: 1401/10/26
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود 
هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر 

می باشد.
2- کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

3- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: ۰۲۱-۴۱9۳۴

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام / پروفایل مزایده گر« موجود است.

  

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی               

چهارشنبه 7  دی  ۱۴۰۱
۴  جمادی الثانی  ۱۴۴۴

۲8    دسامبر   ۲۰۲۲
 شماره ۳7۰9    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5۰۰۰ تومان

نایب رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان می گوید خألهای قانونی بازار طالی دست دوم اصفهان را داغ کرده است؛

سریال مصائب گرانی؛ اپیزوِد طال!

مصائب فعاالن صنایع دستی؛ 
هرروز بیشتر از دیروز

 آخرین نفس های
 یک صنعت خسته
و دست و پابسته!

3

5

3

5

4

7

طرح ضربتی مبارزه با مجرمان حرفه ای و 
خاص در اصفهان اجرا می شود

هزینه ۴ میلیارد تومانی برای حفظ فضای سبز 
میدان میوه و تره بار اصفهان

باز هم بزن باران...

 رییس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا
  می گوید بارش های اخیر مفید بوده، اما کمبود بارش در فصل 

 و خشکسالی را جبران نمی کند؛

تعامالت و ارتباطات مثبت 
درون و برون سازمانی، 

 رویکرد اصلی آبفای
 استان اصفهان است

شروع ساخت و ساز 
غیرقانونی در شهرک 

شهید کشوری

اعمال قانون برای 6۱ 
مشترک گاز به دلیل بی 
توجهی الگوی مصرف 
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روستای ایگل؛ روستایی جذاب و ناشناخته در حاشیه تهران

وقتی شاه قاجار دوباره عاشق می شود!

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

شرکت آب و  فاضالب استان اصفهان در نظر دارد  عمليات اجرايی به شرح زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران 

واجد شرايط واگذار نمايد .

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق۲9۲ : تاساعت : 13:00 روز شنبه به تاریخ 1401/10/24
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت ۰8:۰۰ صبح روز یکشنبه به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲5

دريافت اسناد : سايت اينترنتی
  WWW.abfaesfahan. ir شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گويا:  36680030-8- 031
)  داخلی 384  (

 تیم منتخب هفته سیزدهم لیگ برتر؛

سپاهان با چهار نماینده در صدر
6

مبلغ تضمين )ريال (مبلغ برآورد )ريال(محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

401-4-290
تامین نیروی انسانی اداری 
و خدماتی در ادارات آب و 
فاضالب استان اصفهان

285.247.803.7445.052.478.000جاری

  نام روزنامه: زاینده رود

  تار يخ انتشار: 1401/10/7

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری گز برخوار  م الف:1428616

شهرداری گز برخوار در نظر دارد:

به استناد مجوز شورای محترم اسالمی شهر گز برخوار، عملیات آسفالت و بهسازی آسفالت معابر سطح شهر گز برخوار را به اشخاص 

حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه تا پایان وقت اداری روز شنبه به تاریخ 

۱۴۰۱/۱۰/۱۰ به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشــانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنًا اطالعات تکمیلی 
مناقصه فوق از طریق وب سایت شــهرداری به نشــانی www.gazborkhar.ir در دسترس می باشــد. همچنین اداره عمران و 

شهرسازی شهرداری با شماره تلفن 45721961-031 داخلی 107 در ساعات اداری آماده پاسخ گویی به سواالت احتمالی می باشد. 

  

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی             

چهارشنبه ۳۰  آ ذر  ۱۴۰۱
۲6  جمادی االول  ۱۴۴۴

۲۱    دسامبر   ۲۰۲۲
 شماره ۳7۰۴    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5۰۰۰ تومان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری : ادارات اصفهان، 
بیشترین تاخیر را در صدور مجوز کسب و کار در کشور دارند؛

همت و حمایتی که نیست...

     
  خبرنگاران اصفهانی از پروژه ها

  و ظرفیت های حوزه حمل
 و نقل اصفهان بازدید کردند؛    

 اصفهان؛
  شهر اولین ها 

و برترین ها
7

3

3

8

7

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان خبرداد:
الحاق۲۰۰ هکتار زمین برای واگذاری به متقاضیان 

به شهرک صنعتی  بزرگ شمال اصفهان

مدیرکل کمیته امداد استان خبرداد:
اشتغال مددجویان روستا های استان اصفهان 

با اجرای طرح های بوم گردی

 سال هاست ننه سرما، گرانی هم
می آورد!

افزایش ۲۰ تا 5۰ درصدی قیمت  میوه دراصفهان به بهانه شب یلدا؛

اختصاص ۱۰۰ میلیارد 
ریال برای مرمت 
و بازسازی قنوات 

اردستان 

ورود نخستین 
 خودرو های خارجی 
به کشور از اوایل دی

طرح شناورسازی ساعات 
 کاری ادارات تا پایان سال 

در اصفهان تمدید شد
3 72

نوبت اول

 »مسی« و »مارادونا«،
  ۲ روی سکه 

رستگاری!

زمستان طالیی با جشنواره طالیی ابرسازه های 
8تفریحی اصفهان  

دستگاه های اجرایی استان تنها تا ۳۰ آذر سال جاری فرصت دارند تا درخواست های صدور مجوز کسب و کار 
خود را تعیین تکلیف کنند.طبق قانون اگر تا ۳۰ آذر دستگاهی مجوز کسب و کار را تعیین تکلیف نکند، سامانه به صورت 
خودکار مجوز مربوطه را صادر می کند و تمام مســئولیت های صدور مجوز بدون تاییدیه  نیز بر عهده شخص مدیرکل 
دستگاه مربوطه خواهد بود.به استناد تبصره یک ماده هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی؛ 
اشخاصی که در صدور مجوز کســب و کار اخالل یا اهمال کنند به دستور اســتاندار به هیئت تخلفات اداری معرفی 

می شوند زیرا تسریع در صدور این مجوزها از اولویت های کاری دولت سیزدهم محسوب می شود.  

سنا
 ای

س:
عک

6

نوبت دوم
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موضوع مناقصه ردیف
محل 

انجام کار

مدت 
انجام کار 

)ماه(
مبلغ برآورد مبنای برآورد

)ریال(

مبلغ سپرده 
شرکت در 

مناقصه )ریال(
حداقل رتبه مورد نیاز 

1
اجرای بندهای سنگی مالتی چم طاق 
حوضه آبخیز چم آسمان  )شماره نیاز 
در سامانه ستاد: 2001003457000002(

شهرستان 
لنجان

7
فهرست بهای 

آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال 1401

14/650/000/000732/500/000
5 آب برای اشخاص حقوقی
2 آب برای اشخاص حقیقی 

2
اجرای بندهای سنگ و سیمان حوضه 
آبخیزدار )رحمت آباد( )شماره نیاز در 
سامانه ستاد: 2001003457000003(

شهرستان 
خوانسار 

7
فهرست بهای 

آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال 1401

5 آب برای اشخاص حقوقی30/000/000/0001/500/000/000

3
تکمیل بند سنگی مالتی کرموک  

)شماره نیاز در سامانه ستاد: 
)2001003457000004

شهرستان 
سمیرم

7
فهرست بهای 

آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال 1401

5/000/000/000250/000/000
5 آب برای اشخاص حقوقی  
2 آب برای اشخاص حقیقی 

 ۱- محــل دریافــت اســناد مناقصــه: ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت
)https://etend.setadiran.ir( 

زمان انتشار مناقصه در سامانه ستاد ســاعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/10/14 

می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 1401/10/18 
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 1401/10/29 

زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1401/11/01 در محل سالن 
جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.

 ۲- محل تحویل اســناد مناقصه: ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت به نشــانی
 )https://etend.setadiran.ir( و در موارد خواسته شده در اسناد، دبیرخانه اداره کل 

منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.

۳- پیمانکاران واجد شرایط: کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط و تایید صالحیت شده 
توسط نظام فنی و اجرائی کشور

۴- صالحیت کلیه اشخاص حقوقی می بایست در سامانه اطالعات عوامل نظام فنی 
و اجرائی کشــور )http://sajar.mporg.ir( به ثبت رسیده باشد. در غیر این صورت 

پیشنهاد مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد.

5- ســپرده شــرکت در مناقصه: ضمانــت نامــه بانکی یــا واریز وجه به حســاب 
 IR260100004061042107670242شــماره بــه  ســپرده  وجــوه   تمرکــز 

نزد بانکی مرکزی ایران به نام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

6- تعیین دامنه مناسب ترین قیمت های پیشــنهادی بر اساس بخشنامه به شماره 
94/158764 مورخ 1394/07/31 سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.

7- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

سعید ابریشمی راد – شهردار شاهین شهر  م الف: 1436598

زمان انتشار در سایت: ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
مهلت دریافت اسناد مزایده: ۱۴۰۱/۱۰/۲۲

تاریخ بازدید: ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ۱۴۰۱/۱۱/۰۲

زمان بازگشایی: ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
زمان اعالم به برنده: ۱۴۰۱/۱۱/۰۴

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه 
مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه 

مربوطه(، پرداخت تضمین شــرکت در مزایده )ودیعه(، ارســال پیشنهاد قیمت و 
اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.

2- کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن 
عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

3- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایســت جهت ثبت نام و دریافت گواهی 
الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934
 )www.setadiran.ir( اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه

بخش »ثبت نام / پروفایل مزایده گر« موجود است.

 مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان: بر اساس آمار فعلی تاکنون ۱۳7 نفر در استان فاقد مدارک 
هویتی شناسایی شده اند و البته معتقدیم افراد دیگری هم وجود دارند که هنوز شناسایی نشده اند.

در این طرح هدف این است که برای همه افراد باالی ۱8 سال که پدر آنها تابعیت ایرانی دارد پس از اثبات 
نسب، مدارک هویتی صادر شود.در این طرح حتی اگر تعداد افراد شناسایی شده بسیار محدود باشد 
موظف هستیم به آنان هویت ببخشیم و تالش می کنیم فردی بی هویت نباشد. بیشتر افراد بی هویت 

در استان فرزندان اتباع خارجی بوده اند که نمی توانند هویت ایرانی بگیرند. 

چاپ دوم



معاون وزیر علوم:

پارک علم و فناوری کاشان امکان تبدیل دانش به رفاه اجتماعی را دارد

معاون فناوری و نــوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فنــاوری گفت: با توجه 
به ظرفیت های خوب از جملــه  فرش،صنایع و گیاهان دارویی و گالب در 
منطقه ،پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان، امکان نقش آفرینی در تبدیل 

ایده به محصول و دانش به رفاه اجتماعی را دارد.
به گزارش ایرنا؛ دکتر علی خیرالدین در حاشــیه مراسم افتتاح و رونمایی 
از استقالل پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان افزود: با تفاهمی که بین 
دانشگاه کاشان و شــهرک علمی و فناوری اصفهان در سال جاری انجام 
شد،پارک علم و فناوری کاشان مستقل شد و در شورای گسترش وزارت 
علوم تحقیقات و فنــاوری به تصویب رســید و این ســیزدهمین پارک 
دانشگاهی است که به زیست بوم فناوری و نوآوری کشور اضافه می شود.

وی اظهار کرد:پارک های علم و فناوری در دانشــگاه مســتقر شده و می 
توانند نقش موثری برای فعالیت های اعضای هیئت علمی و دانشجویان 
در حوزه فناوری ایجاد کنند و ما برای تعامل بین پارک و دانشــگاه برنامه 

های خوبی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیش بینی کرده ایم.
معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیان کرد: دستیار 
فناوری از طرح هایی است که برای تعامل بین دانشگاه و پارک های علم 
و فناوری پیش بینی شده و طبق این طرح دانشجویان به مدت ۶ ماه می 
توانند وارد هسته های فناور و پارک های علم و فناوری شده و پارک علم 

و فناوری کاشان هم امکان انجام این طرح را دارد.دکتر خیرالدین گفت: 
در راستای اجرای طرح دســتیار فناوری به دانشجویان مقطع کارشناسی 
و کارشناسی ارشــد ۲ میلیون تومان و در مقطع دکتری سه میلیون تومان 

دستمزد پرداخت می شود.
وی افزود: همچنین نخستین رویداد علمی تانا )توسعه  و ارتقای زیست 
بوم نوآوری استان ( در کاشان در حال برگزاری است و پارک علم وفناوری 

کاشان این رویداد را با ظرفیت خوب اجرا کرده است.
وی اظهار کرد: اجرای طرح ترویج کارآفرینی را در پارک های علم وفناوری 
داریم که طبق این طرح،در مرحله نخست ۳۰ هزار دانشجو زیر پوشش قرار 
می گیرند و دانشگاه برای این افراد مبلغ یک میلیون تومان در نظر گرفته 
است.نخســتین رویداد علمی تانا )توســعه  و ارتقای زیست بوم نوآوری 
استان ( با حضور یکصد شرکت فناور و دانش بنیان ۹ تا ۱۳ دی ماه در محل 

پارک علم و فناوری کاشان برگزار شد.
پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان در ســال ۱۳۹۷ با مشارکت شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان فعالیت خود را آغاز کرد و حدود یک سال است 

که مستقل شده است.
شهرســتان کاشــان با جمعیت افزون بــر ۳۶۴ هزار نفــر در فاصله ۲۰۰ 

کیلومتری شمال اصفهان قرار دارد.

استاناخبار کو�تاه
پنجشنبه 15 دی 1401 / 12 جمادی الثانی 1444 / 5 ژانویه 2023 / شماره 3716

برگزاری آیین سومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم 
سلیمانی در دولت آباد برخوار

آیین سومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در برخوار و وداع با شهید گمنام در دولت آباد 
برگزار شد.مهدی منصوری از رزمندگان دفاع مقدس و از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت در این آیین 
گفت: سردار سلیمانی فردی با اخالص و بی ادعا بود و برای همین در همه دل ها جا دارد و سردار دل هاست.

وی با بیان خاطره ای گفت: شهید سردار سیمانی از زمانی که در لشکر ۴۱ ثارا... کرمان بود به دنبال شهادت 
بود و شهادت او پس از سال ها خدمت و تالش در راه اسالم و قرآن و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
در دهه فاطمیه و به دست شقی ترین افراد یعنی جنایتکاران استکبار جهانی رقم خورد.در این آیین محفل 

انس با قرآن کریم و روایتگری از خاطرات شهدا و عزاداری حضرت زهرا )س( برگزار شد.

تدوین طرح مطالعاتی جامع بازار سرپوشیده شهرضا
طرح مطالعاتی جامع بازار سرپوشیده شهرضا تدوین شده و منتظر تایید اداره میراث فرهنگی است.

شهردار شهرضا در جلسه ستاد بازآفرینی شــهری گفت: ۶ میلیارد ریال اعتبار دولتی به مرمت بازار 
اختصاص یافته بود که به طور کامل جذب و هزینه شد.حبیب قاســمی افزود: ۲۱ میلیارد اعتبار نیز 
شورای شهر برای ادامه مرمت راســته آهنگران بازار اختصاص داده است.بازارقدیمی و سرپوشیده 
شهرضا با مساحت ۱۰ هکتار، ۶۱۲ پالک مغازه ثبت شده، ۱۰ راسته، ۵ ورودی اصلی، ۶ ورودی فرعی، 
۷ تیمچه و ۵ کاروانسرا دارد.تاریخچه ســاخت بازار را به همان دوره بنای مسجد جامع که مربوط به 

زمان سلجوقیان است، نسبت می دهند.
 

با بیش از ۷۸ میلیارد ریال هزینه انجام شد؛

اجرای دو طرح اصالح و بهسازی شبکه برق در اردستان
دو طرح اصالح و بهسازی شــبکه برق با بیش از ۷۸ میلیارد ریال هزینه در اردستان اجرا شد.مدیر 
امور برق شهرستان اردســتان گفت: با هدف جلوگیری از سرقت شبکه های سیمی، افزایش قابلیت 
اطمینان شبکه در مقابل شرایط جوی و رفع ضعف ولتاژ مشــترکان در انتهای خط در سه مرحله ۸۰ 
کیلومتر از شبکه های برق شهرســتان با بیش از ۷۶ میلیارد ریال هزینه از سیم به کابل تبدیل شده 
است.وی به ابالغ طرح بهارستان برای بهسازی شبکه فرسوده بافت روستا ها به صورت جهادی اشاره 
کرد و افزود: ۱۷ روستا در شهرستان اردســتان مشــمول این طرح قرار گرفته اند که در حال حاضر 
بهسازی ۲۰۰ متر از شبکه فرسوده روستای بیدشک اردســتان همراه با تعویض ترانس با بیش از ۲ 

میلیارد ریال هزینه به پایان رسیده است.
 

 آغاز مرمت قدیمی ترین حمام تاریخی روستای یزدل 
آران و بیدگل

احیا و مرمت قدیمی ترین حمام تاریخی روســتای یزدل آران و بیدگل آغاز شد.رییس اداره میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی وگردشــگری آران وبیدگل گفت: ســاخت این حمام باقدمت ۵۰۰ سال به 
عصرصفویه بازمی گردد و تا دهه پنجاه از آن اســتفاده و بعد از آن به عنوان زورخانه ازآن اســتفاده 
می شده است.مهدی مشــهدی با بیان اینکه احیاو مرمت این حمام باهزینه اولیه یک میلیاردریال 
آغازشــده، افزود: پیش بینی می شــود برای تکمیل و بهره برداری از این اثر، بیســت میلیارد ریال 
اعتبار نیاز است.وی گفت: کار آوار برداری قسمت ســربینه حمام به پایان رسیده و کار نقشه برداری 
آن آغازشده است که بعد ازآن احیا و مرمت گرمخانه این حمام در دستور کار قرار می گیرد.روستای 
یزدل باسه هزارنفرجمعیت درغربی ترین نقطه شهرستان آران وبیدگل ودرفاصله ۱۲ کیلومتری مرکز 

شهرآران وبیدگل قراردارد.

 الیروبی ۵ هزار متر از کانال های انتقال آب تیران
شهردار تیران از الیروبی کانال انتقال آب محدوده این شهر به طول پنج هزار متر خبر داد.

حسن حجتی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به گذر انتقال آب کشاورزی از شهر تیران، اظهار 
کرد: الیروبی این رودها به منظور رفع موانع پیش رو و جلوگیری از آب گرفتگی انجام می شود.

وی افزود: این اقدام به زیبایی شهر، انتقال ســریع تر و جلوگیری از گرفتگی آب در فصل زمستان 
کمک می کند.

شهردار تیران با بیان اینکه این کانال های انتقال آب توسط شرکت آب منطقه ای مدیریت می شود، 
خاطرنشان کرد: گذر این کانال ها در مناطق شــهری نیازمند رعایت حریم است و اصالح اطراف آن 
توسط مدیریت شهری به منظور زیباسازی محله های شهر انجام می شود.حجتی ادامه داد: طول 
کانال های انتقال آب کشاورزی در حریم شهر تیران به پنج هزار متر می رسد و همه مسیر در حریم 
شهر الیروبی می شود.وی تاکید کرد: بازگشایی و اصالح مسیرهای انتقال و کانال دفع آب سطحی 
در سطح شهر در آستانه فصل زمستان انجام شد تا شاهد گرفتگی آب و یخ زدگی در معابر اصلی شهر 
نباشیم.شــهردار تیران با بیان اینکه انتقال کانال های آب کشاورزی و لوله گاز و نفت از مناطق شهر 
انجام شده است، تصریح کرد: رعایت حریم کانال ها و لوله ها بر اساس قوانین الزم است که منجر به 
تحمیل هزینه هایی به شهرداری به منظور اجرای پروژه های عمرانی می شود.حجتی گفت: به منظور 
حفظ حریم لوله ها و کانال ها، اجرای بعضی از پروژه های عمرانی با تاخیر همراه است و هزینه های 
زیادی را برای حفظ ایمنی در بردارد، در این میان نهادهای متولی کمترین همکاری را با شهرداری 
در راستای پرداخت هزینه ها دارند.وی همکاری وزارت نفت و نیرو در این خصوص را مهم دانست 
و افزود: همکاری این دو وزارتخانه در ایمن سازی و اجرای پروژه ها الزم است تا هزینه های ناشی از 

رعایت حریم و جابه جایی طرح های عمرانی کاهش یابد.
 

شهردار مطرح کرد:

ضرورت اعزام دستگاه های برف روبی به بویین میاندشت
شهردار بویین میاندشت گفت: با توجه به حجم بارش برف در شــهر بویین میاندشت و سرد بودن 
منطقه انتظار می رود در مواقع بحران از ظرفیت مناطق گرمسیر استان که بارندگی به صورت برف و 
کوالک نیست، استفاده و ماشین آالت برف روبی این شهرستان ها به بویین میاندشت ارسال شود.

سیداحمد عبدالهی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به اقدامات شهرداری بویین میاندشت در 
فصل سرد سال، اظهار کرد: به منظور برف روبی و یخ زدایی معابر سطح شهر برنامه ریزی الزم برای 
آمادگی و خدمات رسانی مطلوب انجام شده است.وی افزود: عملیات برف روبی و یخ زدایی معابر 
و خیابان های سطح شهر با استفاده از پنج دستگاه لودر، یک دستگاه گریدر، دو دستگاه کامیون با 

تیغه برف روب و یک دستگاه تراکتور انجام می شود.
شهردار بویین میاندشت با اشاره به استفاده از ۲۵۰ تن مخلوط شن و نمک برای یخ زدایی معابر و 
خیابان های اصلی شهر در زمان بارش های اخیر برف، خاطرنشان کرد: نیروهای خدماتی و کارکنان 
شهرداری با برنامه از پیش تعیین شده طی ۷۲ ساعت تمام معابر و خیابان های اصلی را برف روبی 
کردند.عبدالهی اضافه کرد: با توجه به برودت هوا و یخبندان معابر با تدبیر ســتاد مدیریت بحران 
شهرستان از ترددهای غیرضروری جلوگیری شد و بازگشایی مسیر بیمارستان، اورژانس، مدارس 
و دستگاه های خدمات رسان در اولویت قرار گرفت.وی گفت: استفاده نکردن از زنجیر چرخ، ریختن 
برف پس از پارو کردن پشــت بام ها و داخل منازل به کوچه ها و معابر شــهر و حجم باالی تماس 
شهروندان هنگام خدمات رسانی مجموعه شهرداری، عملیات برف روبی را دو چندان دشوار می کند.

شهردار بویین میاندشت ضمن قدردانی از همکاری دستگاه های خدمات رسان در عملیات برف روبی، 
افزود: با توجه به حجم بارش برف در شهر بویین میاندشت و ســرد بودن منطقه انتظار می رود در 
مواقع بحران از ظرفیت مناطق گرمسیر استان که بارندگی به صورت برف و کوالک نیست، استفاده 

و ماشین آالت برف روبی این شهرستان ها به بویین میاندشت ارسال شود.

سوژه روز

مدیرعامل انجمن حامیان 
محیط زیست ابوزیدآباد:

تخریب طرح پژوهشی اکتشاف 
نفت در پناهگاه حیات وحش 

یخاب گسترده است
مدیرعامــل انجمــن حامیان محیط زیســت 
ابوزیدآبــاد آران و بیــدگل گفــت: تخرب طرح 
پژوهشی- تحقیقاتی اکتشــاف نفت و گاز در 
پناهگاه حیات وحش یخاب و زیستگاه  گونه های 

کم نظیر آن، گسترده است.
مسیب صدری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره 
به اینکه طرح اکتشــاف نفت و گاز در شهرستان 
آران و بیــدگل از مدتی پیش آغاز شــده، اظهار 
داشــت: به تازگی این عملیــات در ضلع غربی 
پناهگاه حیات وحش یخاب در حال انجام است 
در حالی که بنا به ابالغیه آبان ماه امسال سازمان 
حفاظت محیط زیســت مقرر بوده این عملیات 

خارج از پناهگاه حیات وحش باشد.
وی که به تازگی به همراه کارشناســان موسسه 
تحقیقاتــی خزندگان ایــران و دیگــر حامیان 
محیط زیســت آران و بیدگل از وضعیت منطقه 
بازدید کرده اســت، افزود: باید توجه داشت که 
طرح جدید وزارت نفــت در این منطقه ماهیت 
مطالعاتی، پژوهشی و تحقیقاتی و از همه مهم تر 
اکتشافی دارد و براساس مشــاهدات میدانی 
ما تخریب گســترده ای در زیســتگاه گونه های 
شــاخصی چون جبیر، گربه شــنی و خزندگان 
کم نظیر و ارزشــمند برجا گذاشته و بازدید اخیر 
مسئوالن اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان 

نیز جهت جلوگیری از روند تخریبی بوده است.
مدیرعامــل انجمــن حامیان محیط زیســت 
ابوزیدآباد آران و بیدگل ابراز داشــت: تخریب ها 
شامل حفاری های گسترده، کابل کشی های چند 
ده کیلومتری در عمق نــوار ریگبلند، ایجاد ده ها 
مسیر دسترسی طوالنی و عریض در منطقه و رها 
کردن حجم قابل توجهی پسماند تجزیه ناپذیر، 
مشهود است.صدری درخصوص فاصله محدوده 
اکتشاف تا زون های حساس زیستگاهی یخاب، 
خاطرنشان کرد: عملیات اکتشافی وزارت نفت 
در عمق زدن حساس زیســتگاهی نوار ریگبلند 
قرار دارد که هم به لحاظ منابع آبی و نیز پوشش 

گیاهی و جانوری ارزشمند است.

  با مسئولان

آگهی دعوت   مجمع عمومی 

شرکت پتروپویش ماهان جی)سهامی خاص(

رییس اداره میراث فرهنگی لنجان:

قنات سنگی کهن باغبادران ثبت ملی شد 
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرســتان لنجان گفت: پیرو ثبت قنات تاریخی منحصر به فرد کهروم به شماره ۳۳۷۷۷ در فهرست 
آثار ملی ایران و ابالغ لوحه ثبتی آن به استاندار اصفهان، رونمایی از تابلو ثبتی این قنات تاریخی با حضور مسئوالن استان اصفهان و شهرستان لنجان انجام شد.

احمد فتحی اظهار کرد: در جلسه انجمن میراث فرهنگی بخش باغبادران شهرستان لنجان که به مناسبت ثبت این اثر تاریخی در فهرست آثار ملی ایران برگزار شد 
صاحب نظران و کارشناسان حوزه میراث فرهنگی ضمن بیان ارزش های منحصر به فرد قنات تاریخی کهروم، بر لزوم حفظ و حراست این اثر ملی تاکید کردند.

وی افزود: دکتر جعفری زند به عنوان باستان شناس و کارشناس رسمی دادگستری، ضمن ارائه مستندات به دست آمده در بررسی قنات تاریخی کهروم محتمل 
دانستند که قدمت این قنات به حکومت آل بویه در ایران بازگشته و لزوم بررسی ها و کاوش های دقیق تر در خصوص این قنات را ضروری دانستند.رییس اداره 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان لنجان، گفت: این باستان شناس احداث قنات تاریخی کهروم در بستر سنگی را یکی دیگر از ویژگی های 
خاص این قنات برشمرده و این موضوع را قابل مقایسه با قنات های نادر سنگی ایران دانســتند.فتحی ادامه داد: خدامراد جوادی، فعال مردمی و پیگیر ثبت 

ملی قنات تاریخی کهروم،آمادگی خود را برای مشارکت در حفظ و مرمت این اثر تاریخی زیر نظر اداره میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی اعالم کرد.
وی خاطرنشان کرد: ثبت این آثار تاریخی و طبیعی در فهرست آثار ملی ایران زمینه ساز رونق و توسعه صنعت گردشگری شهرستان لنجان و جذب سرمایه گذاران 

به این منطقه خواهد بود.

رییس اداره راه و شهرسازی 
شهرستان اصفهان خبرداد:

ویالیی سازی در مسکن 
ملی محمدآباد 

رییس اداره راه و شهرســازی شهرستان 
اصفهان از قرعه کشی و تحویل زمین به ۸۰ 
نفر از متقاضیان ساخت واحد های ویالیی 
در طرح نهضت ملی مســکن محمدآباد 

خبر داد.
محمدهادی فرازبخت، رییس اداره راه و 
شهرسازی شهرستان اصفهان اظهار کرد: 
از آغاز ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن، 
یکی از دغدغه های مردم شهر محمدآباد 
تمایل نداشتن به آپارتمان نشینی بود که 
پس از اخذ دســتور وزیر راه و شهرسازی 
این امکان فراهم شد در هر شهر به فراخور 
فرهنگ، اقلیم و نیاز آن شهر برای ساخت 

واحد ها اقدام شود.
وی ادامه داد: با توجه به موقعیت فرهنگی 
و جغرافیایی، شــرایط اقلیمــی و وضع 
تامین زمین تصمیم گرفته شد واحد های 
مسکن ملی در شهر محمدآباد به صورت 

ویالیی و انفرادی ساخته شود.
 رییس اداره راه و شهرســازی شهرستان 
اصفهــان گفــت: در طرح نهضــت ملی 
مسکن شهر محمدآباد، ۷۱۳ نفر متقاضی 
بهره مندی از مزایای این طرح بودند که از 
این تعداد ۵۳۵ نفر حائز شــرایط اولیه و 

۳۲۳ نفر تایید نهایی شدند.
فرازبخت با اشــاره به اینکــه تاکنون ۱۶۱ 
نفــر از متقاضیان اقــدام بــه واریز وجه 
کرده اند، گفت: با توجه به اراضی موجود 
برای واگذاری انفرادی زمیــن به ۸۰ نفر 
از متقاضیــان مطابــق با اولویــت بندی 
قرعه کشی شد و با الحاق ۱۷ هکتار اراضی 
جدید اسامی ســایر متقاضیان هم قرعه 

کشی می شود.

با توجه به تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ شــرکت پتروپویش ماهان جی )ســهامی خاص( به شناسه ملی 

۱۴۰۰۹۹۶۱۶۷۳ و شماره ثبت ۲۳۶۷ در اجرای مفاد ماده ۴۴ الیحه اصالحی قانون تجارت مبنی بر تبدیل کلیه سهام شرکت از بی نام به 

با نام، لذا از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ۶ ماه نسبت به تبدیل سهام خود به مرکز شرکت 

به آدرس: اصفهان، منطقه صنعتی اشترجان، خیابان ششم پالک ۹۱ مراجعه نمایند. بدیهی است که پس از انقضاء مدت مذکور کلیه 

سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد. 

نوبت دوم

کارشــناس مرکز اطالع رســانی داروها و ســموم 
معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
گفت: تجویــز هرگونه آنتی بیوتیــک برای کودکان 
باید پس از بررســی های قطعی توســط پزشک 

انجام شود.
مهروز اشــرفی در گفت وگــو با ایســنا اظهار کرد: 
مصرف آنتی بیوتیک از هیچ عفونتی در یک کودک 
ســالم پیشــگیری نمی کند و باعث مقاوم شدن 
ارگانیسم های سیستم تنفســی و گوارشی آنها به 
این داروها می شــود.وی تصریح کرد: کودکانی که 
سرماخوردگی ویروســی با عالئمی همچون تب، 
آبریزش بینی و سرفه دارند، با مصرف آنتی بیوتیک 

درمان نمی شوند و مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک 
باعث تحمیل عــوارض دارو به کودک شــده و اثر 

درمانی برای او ندارد .
کارشــناس مرکز اطالع رســانی داروها و سموم 
معاونت غــذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی 
کاشان تاکید کرد: نوع آنتی بیوتیک در هر بیماری 
متفاوت بوده و الزم اســت بر حسب نوع بیماری، 
آنتی بیوتیک متناسب با آن انتخاب شود و مصرف 
خودســرانه و عدم مصرف دارو با دز متناســب با 
ســن و وزن کودک، از مشــکالت مهم در مصرف 
آنتی بیوتیک ها است.اشرفی گفت: دوره درمانی با 
داروی آنتی بیوتیک حتما باید کامل شود چون در 

غیر این صورت باکتری ها در بدن کودک باقی مانده 
و می تواند باعث بروز مجدد عالئم و طوالنی شدن 
روند بهبود بیماری شود.وی تصریح کرد: مشکالتی 
همچون  چاقی، اختالالت رفتــاری، احتمال ابتال 
به عفونت های تنفســی باکتریایی، اسهال، تهوع، 
کاهش اشتها و خرابی دندان ها، مهم ترین عوارض 
ناشی از مصرف نادرســت آنتی بیوتیک در کودکان 

است.

کارشناس مرکز اطالع رسانی داروهای دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

مصرف آنتی بیوتیک برای کودکان باید با تجویز پزشک باشد
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معاون اول رییس جمهور در جلسه شورای اقتصاد:

 قطارهای حومه ای در کالن شهرهای اصفهان و مشهد
 راه اندازی می شوند

جلسه شورای اقتصاد به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد و برخی از طرح های مهم و اولویت 
دار دولت سیزدهم مورد تصویب قرار گرفت.به گزارش ایســنا، در این جلسه که وزرای نفت، نیرو، راه و 
شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، رییس سازمان برنامه 
و بودجه، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و شهردار تهران نیز حضور داشتند برخی درخواست ها و 
پیشنهادات دستگاه های اجرایی مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.سرمایه گذاری در طرح توسعه، 
بهبود بازیافت، افزایش تولید و بهره برداری میدان نفتی شادگان با دومیلیارد دالر سرمایه گذاری داخلی 
و خارجی از درخواست های وزارت نفت در این نشست بود که شورای اقتصاد با آن موافقت کرد.در این 
جلسه وزارت نفت جزییات برنامه ریزی خود برای آغاز عملیات اجرایی توسعه میدان نفتی آزادگان که 
تفاهم نامه سرمایه گذاری مشترک آن به مبلغ ۷ میلیارد دالر پیش از این امضا شده بود، تشریح کرد.

انتشار اوراق مالی اسالمی برای تامین مالی اجرای دو طرح »احداث قطار حومه ای کالن شهر اصفهان به 
شهر جدید بهارستان« و »احداث قطار حومه ای کالن شهر مشهد به شهر گلبهار و چناران« نیز از درخواست 
های مطرح شده توسط وزارت راه و شهرسازی در این جلسه بود که پس از بحث و بررسی در خصوص 

مشخصات مالی و اقتصادی طرح ها، اعضای شورای اقتصاد با آن موافقت کردند.
 

فرآیند الکترونیکی واگذاری زمین در شهرک های صنعتی 
اصفهان

مجوز واگذاری زمین در شهرک های صنعتی استان اصفهان، به صورت الکترونیکی صادر می شود.معاون 
برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی اســتان اصفهان از الکترونیکی شــدن روند صدور مجوز های 
واگذاری زمین در شهرک های صنعتی اســتان خبر داد و گفت: متقاضیان ابتدا باید برای دریافت جواز 
تاسیس به خانه صنعت و معدن مراجعه کنند، اما پس از آن همه فرآیند های درخواست زمین در سامانه 
الکترونیکی طی می شود.علیرضا وحدت پور، افزود: شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان از معدود 
دستگاه هایی است که این فرآیند را به صورت الکترونیکی انجام می دهد.وی تاکید کرد: کسانی می توانند 
در مزایده زمین های صنعتی شرکت کنند که دست کم تجربه فعالیت در زمینه های صنعتی را داشته باشند.

به گفته معاون برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان، اهلیت سنجی پیش از واگذاری 
زمین انجام می شود تا با مسئله زمین های بالتکلیف مواجه نشویم.وحدت پور خبر داد: طی ۹ ماهه امسال، 
حدود ۱۶۰ واحد تعطیل و نیمه تعطیل در شهرک های صنعتی استان اصفهان، به چرخه تولید بازگشت.

گفتنی است؛ مجوز های ساخت واحد های صنعتی رایگان صادر می شود.امسال بیش از ۵۵۰ مجوز ساخت 
و ۳۵۰ گواهی پایان ساخت به واحد های صنعتی در استان اصفهان داده شده است.

   
رییس شورای تامین دام کشور:

گوشت ارزان می شود
رییس شورای تامین دام کشور با اشاره به عرضه گوشت توسط شرکت پشتیبانی امور دام، گفت: این اقدام 
منجر به شکسته شدن قیمت ها می شود به نحوی که گوشــت مجددا به قیمت واقعی خود باز می گردد 
البته باید توجه داشت قیمت دام بیش از این کاهش نمی یابد.منصور پوریان در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، 
اظهار کرد: اکنون دام زیادی موجود است که باید کشتار شود؛ زمانی که با چنین مسئله ای مواجهیم کشتار 
دام مولد نیز گریزناپذیر است، نهاده های پرورش دام بسیار گران بوده و طی چند هفته اخیر قیمت دام نیز 
افزایشی شده است.وی با بیان اینکه صادرات دام کند بوده و عمال متوقف شده است، افزود: در کنار این 
موارد شاهد باال رفتن قیمت در سطح بازار هستیم که ارتباطی با عرضه و تقاضا ندارد، با جهش های قیمتی 
در بازارهای کشور، گوشت نیز افزایش قیمت داشت؛ البته مصرف گوشت به نحوی است که اگر افزایش 

قیمت منجر به کاهش توان خرید شود، قیمت ها کاهشی می شود.

با مسئولان 

مدیرعامل بانک صنعت و معدن خبر داد: پرداخت بیش از 205 هزار میلیارد ریال تسهیالت به 
واحدهای صنعتی اصفهان؛

تصمیم برای تسهیل، توسعه و تولید

مدیرعامل بانک صنعت و معدن از پرداخت ۲۰۵ هزار میلیارد و ۸۰۵ میلیون 
ریال تسهیالت توسط به واحدهای صنعتی استان اصفهان خبر داد.

علی خورسندیان که به منظور عارضه یابی، تصمیم گیری و تعیین تکلیف 
مشکالت و موانع بخش تولید و صنعت استان اصفهان به این استان سفر 
کرده بود، در حاشیه بازدید از برخی مراکز صنعتی استان، از پرداخت بالغ 
بر ۲۰۵ هزار میلیارد ریال به ۳۷۲ طرح تولیدی اســتان اصفهان خبر داد 
و اظهار کرد: این اعتبار شامل ارائه تســهیالت به ۷۳ طرح به بهره برداری 
رسیده، ۲۱ طرح در حال اجرا و ۲۷۸ فقره سرمایه در گردش است.وی با 
بیان اینکه استان اصفهان یکی از قطب های صنعتی کشور است، افزود: 
۴۰ درصد از فوالد کشور در این استان تولید می شود که تعداد زیادی از این 
واحدها نیز توسط بانک صنعت و معدن تامین مالی شده اند.خورسندیان 
بیان کرد: حمایت از صنایع مولد و جمــع آوری نقدینگی برای هدایت به 
سمت فعالیت های تولیدی متناسب با اولویت های توسعه ای کشور، در 
دستور کار قرار گرفته ، زیرا کلید حل بسیاری از مشکالت اقتصادی کشور 
در شرایط کنونی است. وی تصریح کرد: جمع آوری و جذب پول های راکد 
توسط شبکه بانکی و تخصیص و سرمایه گذاری ان در طرح های تولیدی 
و به موازات آن ممانعت از اعتباردهی به فعالیت های سوداگرانه، موجب 
جلوگیری از ســفته بازی و افزایش نرخ ارز خواهد شد.مدیرعامل بانک 
صنعت و معدن افزود: بانک صنعت و معدن، تامیــن مالی برای تامین 
ســرمایه در گردش واحدهای تولیدی در شــرایط کمبــود نقدینگی این 

واحدها و نوسانات نرخ ارز را یک ضرورت می داند و با تفویض اختیاری که 
به شعب صورت گرفته، به درخواست متقاضیان در این زمینه و در کمترین 
زمان ممکن رسیدگی می شود.وی ادامه داد: شهریورماه امسال سامانه 
»تسهیالت من« در راستای تحقق راهبردها و سیاست های بانک و طرح 
تحول بانکداری دیجیتال و با هدف شفافیت و انضباط مالی بانک، بهبود 
کیفیت رابطه بانک با مردم و شفاف سازی اطالعات تسهیالت اعطایی برای 

ذی نفعان به همت کارشناسان خبره و متعهد این بانک راه اندازی شد.
خورســندیان به همراه هیئت همراه در ادامه سفر خود به استان اصفهان 
از طرح های تامین مالی شده این بانک در شهرک صنعتی جی و شهرک 
صنعتی مبارکه بازدید کرد. طرح های تولیدی اصفهان مقدم و سپهر پلیمر 
طرح هایی بود که در شهرک صنعتی مبارکه مورد بازدید مدیرعامل بانک 
صنعت و معدن و هیئت همراه وی قرار گرفت. شرکت اصفهان مقدم در 
زمینه تولید پالستیک و چاپ و بسته بندی محصوالت مختلف فعالیت 
می کند و شرکت سپهر پلیمر نیز به تولید فیلم پلی پروپیلن و واردات خط 
فیلم پلی پروپیلن اشتغال دارد.خورسندیان و مدیران ارشد بانک صنعت 
و معدن در خالل این بازدیدها با تولیدکنندگان استان اصفهان در خصوص 
موانع موجود بر سر راه تولید و توسعه گستره فعالیت این واحدهای تولیدی 
به بحث و تبادل نظر پرداختند و پس از عارضه یابی و تصمیم گیری نهایی در 
مورد مشکالت مطرح شده، ابراز امیدواری کردند با خوش حسابی، تعامل 
بیشتر و تمرکز فعالیت و حساب این شرکت ها در بانک صنعت و معدن، از 

خدمات متعدد و متنوع این بانک بهره مند شوند.
همچنین حضور در شهرک صنعتی رازی و بازدید از طرح ترام چاپ سپاهان 
و جلسه با اتاق بازرگانی با حضور صنعتگران و نشست با همکاران از دیگر 
برنامه های مدیرعامل بانک صنعت و معدن و هیئت همراه در این ســفر 
خواهد بود.بانــک صنعت و معدن به عنوان بانک تخصصی و توســعه ای 
بخش صنعت و معدن کشور با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و استفاده 
از فناوری های نوین و متناسب با نیاز مشتریان و توسعه خدمات بانکداری 

نوین، تمام خدمات ریالی و ارزی و بانکداری الکترونیک را ارائه می کند.
 بانک صنعت و معدن، بانکی توسعه ای و تخصصی در حوزه صنایع و معادن 
کشور است که از ادغام بانک اعتبارات صنعتی بانک توسعه ای صنعتی و 
معدنی ایران، بانک توسعه و سرمایه گذاری ایران، شرکت سرمایه گذاری 
بانک های ایران و صندوق ضمانت صنعتی تشکیل شده است.این بانک 
به عنوان بنگاهی اقتصادی، به کارگیــری قابلیت های عملیات بانکداری 
توسعه سرمایه گذاری در جهت توسعه اقتصادی کشور با فراهم کردن بستر 
مناسب برای حضور و مشارکت بخش غیردولتی با استفاده از جمله نهادها 
فرآیندها و ابزارهای مناسب در زمینه صنایع معادن فناوری نوین و خدمات 

مربوط را جز اهداف خود قرار داده است.
بانک صنعت و معدن، پیشــرو در ارائه رویکردهــای چابک و اثربخش 
خدمات مالی و مشــاوره ای بــه فعالیت های تولیــدی صادرات محور و 
دوستدار محیط زیست است و اولویت های اقتصاد مقاومتی، بانکداری 

دیجیتال و توسعه پایدار را مدنظر قرار داده است.

تامین مالی واحدهای دانش بنیان در اولویت است
مدیر عامل بانک صنعت و معدن خاطرنشان کرد: در مصوبات سفر ریاست 
جمهوری ۱۴ طرح به عهده بانک صنعت و معدن بود که ۴ طرح  آن ایجادی 
و ۱۰ طرح دیگر، سرمایه در گردش بوده است. بانک صنعت و معدن تا ۱۰۰ 
درصد به تعهدات خود عمل کرده و تکلیفی که داشــته تقریبا به سرانجام 
رسیده است. در ارتباط با تبصره ۱۸ قانون بودجه، این یک بودجه اداره شده 
که از طریق دستگاه ها در اختیار بانک قرار می گیرد و بانک اهرم می کند و 
دو برابر آن را تامین مالی خواهد کرد و تمام آنچه مربوط به استان اصفهان 
بوده، تامین شده و حدودا ۲۸۰ میلیارد تومان در قالب تبصره ۱۸ به استان 
اصفهان تخصیص داده شده است.خورسندیان تصریح کرد: از اولویت هایی 
که بانک صنعت و معدن دارد، تامین مالی واحدهای دانش بنیان است. در 
سال۱۴۰۰ و ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۱، حدودا ۲۰۹ طرح دانش بنیان با مبلغ 
۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در استان اصفهان تامین مالی شد. در این راستا 
عملکرد بانک استان خوب بوده و استان اصفهان ظرفیت بیشتری دارد، 
اما واحدهایی داریم که توسعه صنعت ممکن است بیش از گذشته شکل 
بگیرد.وی اعالم کرد: از دو شرکت سپهر پلیمر و اصفهان مقدم که محصوالت 
یک بار مصرف دارند و از کارآفرینان پیشرو و پیشتاز بخش خصوصی در 
صنعت هستند، بازدید کردیم. همچنین در ادامه از شرکت های شهر صنعتی 
رازی بازدید خواهیم داشت و در نهایت در اتاق بازرگانی با حضور صنعتگران و 
اعضای اتاق، نشست داریم که امیدواریم اتفاقات خوبی رخ دهد. همچنین 

در ادامه از شرکت کوثر نوش، انتخاب و شیر ایران بازدید خواهیم کرد.

خبر  روز

وزیر ارتباطات: کندی و اختالل در اینترنت کشور نداریم
وزیر ارتباطات با بیان اینکه گزارشی از کندی یا اختالل اینترنت در سامانه های بومی و دانشگاهی در کشور 
وجود ندارد، گفت: با اقدامات زیرساختی ویژه ای که در چند ماه اخیر صورت گرفته، زیرساخت های کشور 
ارتقا پیدا کرده اند.عیسی زارع پور در پاسخ به سواالت مطرح شده درباره سرعت اینترنت که منجر به کندی یا 
اختالل در سامانه های بومی و دانشگاهی شده بود، گفت: گزارشی از کندی یا اختالل در سامانه های بومی 
و دانشگاهی در کشور وجود ندارد. ضمن اینکه با اقدامات زیرساختی ویژه ای که در چند ماه اخیر صورت 
گرفته، زیرساخت های کشور ارتقا پیدا کرده اند و آمادگی مدیریت ترافیک های داخلی چند برابری را دارد.

وی افزود: در زمان پخش بازی های جام جهانی ترافیک تولید و مصرف شــده در شبکه داخلی کشور 
سه برابر گذشته شد و کیفیت سرویس های پخش زنده فوتبال با وجود این حجم از ترافیک نیز دچار 
اختالل نشــد. در حوزه اینترنت بین الملل نیز هم اکنون بیش از ۳ برابر نیاز کاربران ظرفیت وجود دارد. 
نکته مهمی که قبال هم به آن اشاره شده، نقش روشن بودن فیلترشکن ها در ایجاد اختالل و کندی است 
که به تجربه کاربری نامناسب کاربران منجر می شود.وزیر ارتباطات درباره اختاللی که در حاشیه جلسه 
هیئت دولت به آن اشاره شد، افزود: اختالل اشاره شده ناشی از مشکل یکی از اپراتورها بود که با کمک 

وزارت ارتباطات رفع شد.
 

آمار عجیب واردات رسمی محصوالت بهداشتی و آرایشی
طبق اعالم گمرک، طی هشت ماهه امسال کمتر از ۶۰۰ تن محصوالت آرایشی و بهداشتی مراقبت از پوست 
و مو وارد کشور شده که در نهایت بسیار کمتر از چیزی است که در بازار عرضه می شود و این در حالی است 
که واردات تعداد زیادی از این اقالم از قبیل کرم و صابون ممنوع است که به گفته مسئوالن مربوطه، مبدأ 
ورود آنها مناطق آزاد یا قاچاق هستند یا اینکه به صورت فله وارد کشور شده و با برندهای مختلف خارجی 
بسته بندی و در بازار عرضه می شوند.به گزارش ایسنا، با وجود اینکه طبق آمار گمرک میزان واردات رسمی 
محصوالت بهداشتی و آرایشی چندان چشمگیر نیست و واردات بسیاری از این اقالم به صفر رسیده و 
طبق اعالم انجمن واردکنندگان محصوالت آرایشــی و بهداشتی، واردات بیش از ۸۰ درصد کاالهای این 
بخش ممنوع است، در سطح عرضه اثری از کاهش محصوالت خارجی نیست و این محصوالت به میزان 
فراوانی در بازار عرضه می شوند که مبدأ ورود آنها زیر سوال است.به عنوان نمونه، واردات انواع کرم و صابون و 
بسیاری از محصوالت آرایشی ممنوع و صفر بوده ؛ اما در بازار مصرف شاهد عرضه بسیاری از این محصوالت 
با برندهای خارجی هستیم که به گفته مسئوالن مربوطه، مبدأ ورود آنها مناطق آزاد یا قاچاق هستند یا اینکه 
به صورت فله وارد کشور شده و با برندهای مختلف خارجی بسته بندی و در بازار عرضه می شوند.همچنین 
باوجود عرضه فراوان و متنوع شامپو با برندهای خارجی در بازار مصرف، فقط ۸۰ تن از این محصول به 
صورت رسمی وارد شده است.از سوی دیگر باوجود ممنوعیت واردات فرآورده های آرایش چشم، لب و 
الک ناخن، این محصوالت با برندهای خارجی در بازار مصرف فراوان عرضه می شوند.طبق آمار گمرک، 
طی هشت ماهه امسال کمتر از ۶۰۰ تن محصوالت آرایشی و بهداشتی مراقبت از پوست و مو وارد کشور 
شده که در نهایت بسیار کمتر از چیزی است که در بازار، عرضه و مصرف می شود.بر اساس اعالم گمرک، 
واردات انواع صابون حمام و دستشویی، صابون گلسیرینه، صابون طبی و پودر صابون صفر و ممنوع بوده 
است. واردات محصوالت و فرآورده های آلی تانسیو اکتیف به منظور شست و شوی بدن به شکل مایع 

یا کرم نیز صفر و ممنوع بوده است.
 

پیش فروش بلیت قطارهای مسافری آغاز شد
پیش فروش حضوری بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی اول تا ۳۰ بهمن ماه آغاز شد.پیش فروش 
بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی اول تا ۳۰ بهمن از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۱۴ دی ماه توسط 
فروشندگان حضوری )آژانس ها و دفاتر فروش( آغاز شد.هموطنان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند 
به صورت شبانه روزی با سامانه اطالع رسانی راه آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی 

www.rai.ir مراجعه کنند.

کافه اقتصاد

مدیرعامل شرکت گاز استان مطرح کرد:

افزایش بی سابقه مصرف گاز در اصفهان
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: مصرف گاز در استان اصفهان در مقایسه با مهر ماه بیش از چهار برابر شده است.ابوالقاسم عسکری در بیستمین نشست مدیریت 
مصرف بهینه گاز در استان اصفهان، با بیان اینکه اخیرا در بخش خانگی مصرف گاز افزایش چشمگیری داشته، گفت: مهر امسال مصرف گاز در بخش خانگی روزانه ۱۱ میلیون 
متر مکعب بود که اکنون بیش از چهار برابر شده است.وی یادآور شد: این افزایش مصرف نسبت به مدت مشابه سال های گذشته بی سابقه است.مدیرعامل شرکت گاز استان 
اصفهان ضمن اظهار امیدواری برای همراهی مشترکان در اصالح الگوی مصرف از متولیان مراکز فرهنگی، مذهبی، گردشگری و هنری اصفهان خواست برای بهینه سازی 
مصرف و فرهنگ سازی در این زمینه بیشتر مشارکت کنند.عسکری، رعایت دمای ۱۸ درجه سانتیگراد در منازل و محیط های اداری و تجاری، درزگیری منافذ خروج هوا و 
کنترل دمای موتورخانه ها را از مهم ترین اقدامات برای بهینه سازی مصرف گاز اعالم و اضافه کرد: در بسیاری از فضا های فرهنگی، مذهبی، گردشگری و هنری از اسپلیت به 
عنوان سامانه گرمایشی استفاده می شود که الزم است ضمن تنظیم دمای ۱۸ درجه سانتیگراد، در زمان های غیر ضروری، این دستگاه ها خاموش شود.وی ادامه داد: برای 

آموزش اصالح الگوی مصرف گاز طبیعی همچنین استفاده ایمن و بهینه از آن در مراکز فرهنگی، مساجد و مدارس استان با حضور کارشناسان، برنامه ریزی شده است.

مدیرعامل ایران خودرو:

قرعه کشی محصوالت 
ایران خودرو ادامه دارد

مدیرعامل ایران خودرو با تشــریح جزییات 
جدیدی درباره طرح پیش فروش خودرو به 
شکل لیزینگ، از ادامه قرعه کشی محصوالت 
شرکت خودروسازی خبر داد.مهدی خطیبی 
درباره گالیه های مــردم از تاخیــر در تحویل 
خودروهــای پیش فروش شــده و فروش 
فوری، اظهار کرد: در هفت سال گذشته هیچ گاه 
آمار تعهدات ایران خودرو این قدر پایین نبوده، 
امروز آمار تعهدات ایران خودرو حدود ۲۲۰ هزار 
دستگاه است که اگر در مقایسه با تولید امسال 
محاســبه کنیم می توان گفت که در یک دهه 
اخیر، نسبت تعهدات به تولید به میزان فعلی 
پایین نبوده اســت.وی درخصوص اینکه آیا 
زیان انباشــته ایران خودرو با عرضه خودرو در 
بورس کاهش یافته، گفت: قطعا هر سیاستی 
که منجر به این شود که ما از فروش زیر قیمت 
تمام شــده نجات پیدا کنیم به موضوع زیان 
انباشته ما کمک می کند که بورس یکی از این 
راه هاســت. از ابتدای عرضه خودرو در بورس 
یعنی آذرماه تا یکشنبه هفته جاری، حدود ۱۸ 
هزار دستگاه عرضه شده و ما کماکان عرضه ها 
و فروش ها در طرح هــای جوانی جمعیت و 

خودروهای فرسوده را داریم.
مدیرعامــل ایران خــودرو در پاســخ به این 
پرســش که قرعه کشــی ایران خودرو به جز 
طرح جوانی جمعیت و خودروهای فرســوده 
همچنان وجود دارد، افزود: بله؛ ســورن، پژو 
۲۰۶ و پژو پارس انجام شده و انجام می شود.
مدیرعامل ایران خودرو گفت: خبر خوبی برای 
مردم دارم؛ درصورتی که بتوان مجوز این کار را 
از وزارت صنعت، معدن و تجــارت بگیریم به 
زودی و ظرف چند روز آینده شاهد بزرگ ترین 
پیش فروش محصوالت ایران خودرو خواهیم 
بود. طرح کامال جدید است، به این صورت که 
بخشی از قیمت خودرو به صورت پیش فروش 
دریافت می شــود و موقع تحویل مبلغ باقی 
مانده لیزینــگ می شــود این طــرح برای 
مشتریان واقعی اســت که می تواند آرامش 

خوبی به بازار دهد.

پیاز، رکورد گرانی 
را شکست

گــزارش جدیــد مرکــز آمار 
ایران از تغییر قیمت کاالهای 
خوراکــی در مناطق شــهری 
کشــور طی آذرماه امســال 
نشــان می دهد، پیاز با رشد 
قیمــت ۲۵.۴ درصدی طی 
یک ماه بیشترین رشد قیمت 

را داشته است.

عکس خبر 

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان اصفهان گفت: دو 
هزار و ۳۰۰ تن گوشت گوساله و گوسفندی منجمد از 
دامداران و هشت هزار و ۵۰۰ تن مرغ منجمد داخلی از 
مرغداران اصفهانی خریداری شد.مهدی نیلفروش 
در گفت و گو با خبرنگار بازار اظهار کرد: از ابتدای سال 
جاری در راستای حمایت از تولیدکنندگان و تکمیل 
ذخایر راهبردی اقدام به خریداری و کشتار ۲۰ هزار و 
۲۷۶ رأس بره نر و گوساله نر، ذخیره سازی گوشت 
حاصل و همچنین خرید و ذخیره ســازی ۸۵۰۰ تن 
مرغ منجمد کرده ایم.وی افزود: مطالبات دامداران 
و مرغداران با پرداخت ۲۶۳ میلیارد تومان به شکل 
نقدی و مابقی بــا تحویل بالغ بر ۶۵ هــزار تن انواع 

نهاده به ارزش بیش از ۸۶۵ میلیارد تومان تســویه 
نهایی می شود.مدیرکل پشــتیبانی امور دام استان 
اصفهان با بیان اینکه در این ارتباط بیش از ۸۰ درصد 
از مطالبات تسویه و تحویل قطعی شده است، تاکید 
کرد: بدین ترتیب در راستای حمایت از تولیدکنندگان، 
دو هزار و ۳۰۰ تن گوشت گوساله و گوسفندی منجمد 
از دامداران اصفهانی و هشــت هــزار و ۵۰۰ تن مرغ 
منجمد داخلی بــه ارزش بیش از یک هــزار و ۱۲۸ 
میلیارد تومان از مرغداران خریداری شــده اســت.
وی ادامه داد: با دســتورالعمل صــادره وزارت جهاد 
کشاورزی در حال حاضر گوشت های قرمز خریداری 
شده برای تنظیم بازار با نرخ های مصوب آماده توزیع 

در سطح استان اصفهان است.نیلفروش با اشاره به 
به نوسانات قیمت گوشت قرمز در بازار گفت: همچنین 
به منظور حمایت از مصرف کنندگان از طریق تامین 
ســبد پروتئین خانوار، شرکت پشــتیبانی امور دام 
استان اصفهان نسبت به توزیع گوشت قرمز منجمد 
گوسفندی شــامل ران ۱۵۵ هزار تومان، کف دست 
۱۴۵ هزار تومان، گردن ۱۳۵ هزار تومان، راسته ۱۴۰ 
هزار تومان، قلوه گاه ۱۳۰ هزار تومان اقدام خواهد کرد.

خریداری ۲۳۰۰ تن گوشت گوساله و گوسفندی منجمد از 
دامداران اصفهانی
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مفاد آراء
10/65 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 3047 مورخ 1401/09/09 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقــای منوچهر بهرامی 
سامانی به شناسنامه شــماره 72 کدملی 4622839733  صادره سامان فرزند فرج اله  در 
چهار دانگ مشاع از ششــدانگ يک قطعه زمين محصور به مســاحت 74/93 متر مربع 
مفروزی از پالک شــماره 10 فرعی از 2943  اصلی )جهت الحاق به پالک 2943/60(  
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب صورت جلسه تحويل 
زمين مورخ 1400/09/02 از طرف ارتش )مالک رسمی( به متقاضی واگذار گرديده است.

- برابر رای شــماره 3048 مورخ 1401/09/09 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيــت خانم مهرانگيز بهرامی 
سامانی به شناسنامه شماره 184 کدملی 4622896702  صادره سامان فرزند عروجعلی  
در دو  دانگ مشــاع از ششدانگ يک قطعه زمين محصور به مســاحت 74/93 متر مربع 
مفروزی از پالک شــماره 10 فرعی از 2943  اصلی )جهت الحاق به پالک 2943/60(  
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب صورت جلسه تحويل 
زمين مورخ 1400/09/02 از طرف ارتش )مالک رسمی( به متقاضی واگذار گرديده است.

 لذا به منظور اطــالع عمومی مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/15

م الف: 1429213  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

10/66 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- به موجب راي شــماره 10951 مورخ 1401/09/03 هيات چهارم آقای 
احمد مســتأجران گورتانی  به شناسنامه شــماره 1334 کدملي 1283429551 
صادره فرزند محمد تقی در ششــدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 165/94 
متر مربع پالک شــماره 341 فرعی از 15  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالک و نامه شماره 16/1401/22361 
مورخ 1401/05/22 اداره راه و شهرسازی اصفهان و نامه 139057/1401 مورخ 

1401/8/1 جهاد کشاورزی اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/15

م الف: 1429572  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

10/67 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  140160302007003531   هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای روح ا... يزدانی 
گارماسه فرزند حسن بشماره شناســنامه 34 صادره از فالورجان دريک باب خانه  
به مساحت 113/55 مترمربع پالک 410 اصلی واقع درگارماسه که متقاضی خود 
مالک رسمی است محرزگرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت 
به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه 

اعتراض خود رابه اين اداره تســليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت 

صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/15

م الف: 1428595 محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
10/68 هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رســمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذيل هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت  ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار 
بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکيت مشاعی  و اسناد عادی تسليمی 
تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضيان ذيل محرز گرديده است لذا طبق 
ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور اســناد مالکيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند  می 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد ،  ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکيت صادر خواهد شد. صدور سند مالکيت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست.
برابر رای شماره 140160302018001310 مورخ 1401/09/21 و کالسه پرونده 
1400114402018000188 بنام خانم ندا ابراهيميان دولت آبادی فرزند منصور  
شماره شناسنامه 4600 کدملی 1290889503 نسبت به شش دانگ يک باب انبار 
به مساحت 1910.0 مترمربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 320 اصلی واقع در 
منطقه صنعتی دولت آباد برخوار بخش 16 حوزه ثبت برخوار طبق مبايعه نامه عادی 
و گواهی حصروراثت و ســند ابتياعی به نام آقای منصور ابراهيميان به شماره سند 

90313 مورخ 1352/03/06 دفترخانه 2 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/30
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/10/15

م الف: 1429086 محمدرضا بيکيان رئيس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار  
فقدان سند مالکیت

10/69 شماره نامه: 140185602033003705-1401/10/03 نظر به اينکه سند 
مالکيت مجاری يک دانگ از 144 دانگ ششدانگ  قناتين قديم و جديد معروف نوغ 
آباد  پالک ثبتی شــماره 94- اصلی رديف 3 واقع در بخش 9 حوزه ثبتی نطنزذيل 
ثبت 64  در صفحه 209 دفتر امالک جلد 30 مجاری تحت شماره چاپی 283695 به 
نام بمانعلی رحيمی ريسه فرزند حسين ثبت  و صادر و تسليم گرديده است، سپس به 
موجب سند قطعی 28163 مورخ 1342/12/25 تمامی مورد ثبت فوق به بانو جواهر 
نسبت به نيم دانگ و نيم دانگ ديگر بالمناصفه به آقايان رمضان و حسين رحيمی 
ريسه ء انتقال گرديده در ادامه بموجب سند قطعی 28166 مورخ 1342/12/25 دفتر 
7 نطنز آقايان رضا و حسين رحيمی ريسه تمامی نيم دانگ از 144 دانگ را به رضا 
رحيمی ريسه ء فرزند حسين انتقال نموده است که ذيال بنام رضا رحيمی ريسه ء ثبت 
گرديده است سپس نامبرده بموجب درخواست وارده 140121202033004712 
مورخ 1401/08/11 منضم به دو برگ استشــهاديه که امضا شهود آن به شماره 
شناســه يکتا 140102155884000800 و رمز تصديق 989907 شماره 69798 
مورخ 1401/08/11 که به تاييد دفترخانه اسناد رسمی   7 نطنز رسيده است مدعی 
مفقود شدن نيم دانگ از 144 دانگ پالک مرقوم در اثر اسباب کشی مفقود گرديده 
است و درخواست ســند مالکيت المثنی ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت  در يک نوبت آگهی می 
شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت 
نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
تاريخ انتشار: 1401/10/15 م الف: 1434420 رحمت اله شاهدي سرپرست 

واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز

جذاب ترین شهرهای جهان اعالم شد
در فهرست برترین مقاصد شهری گردشگری جهان در سال ۲۰۲۲، پاریس 
برای دومین سال پیاپی در صدر ایستاد و دوبی نیز از حیث جذب گردشگر 

اول شد.
به نقل از ســی ان ان، گزارش جدید یک شــرکت تحقیقات بازار مستقر در 
بریتانیا به نــام یورومانیتور )Euromonitor( حاکی از آن اســت که اروپا 
در سال ۲۰۲۲ برنده بازی گردشگری بوده است.این شرکت تحقیقاتی هر 
ساله جذابیت ۱۰۰ شهر در سراسر جهان را از شش زاویه، از جمله سیاست ها 
و عملکرد گردشگری، پایداری، زیرساخت ها، ســامت و ایمنی و عملکرد 

اقتصادی مقایسه می کند.
در دوران پیش از کووید، زمانی که این شاخص مقاصد پیشرو را بر اساس 
تعداد ورودی هــای بین المللی رتبه بندی می کرد، شــهرهای آســیایی در 
صدر فهرست قرار داشــتند و هنگ کنگ و بانکوک جایگاه نخست را به خود 

اختصاص می دادند، اما اکنون برای دومین سال متوالی، پاریس در فهرست 
۱۰۰ شهر در سال ۲۰۲۲ مقام نخست را حفظ کرده ، درحالی که هشت شهر از 

۱۰ شهر برتر، همسایگان اروپایی آن هستند.
این گزارش، پایتخت فرانســه را به دلیل عملکرد اســتثنایی در سیاســت 
گردشگری و جذابیت، زیرســاخت های گردشگری و عملکرد گردشگری به 
عنوان »بهترین مقصد جهان« در ســال ۲۰۲۲ مورد تمجید قرار داده است.  
دوبی، بار دیگر در این فهرســت رتبه دوم را به خود اختصاص داد، اما زمانی 
که صحبت از ورودی واقعی بین المللی بــه میان می آید، رتبه اول از آن این 

شهر است.
 بیش از ۱۲ میلیون سفر ورودی به دبی در سال جاری انجام شد که نسبت 
به آمار سال گذشته تقریبا با رشد دو برابری همراه بوده است، البته برگزاری 
اکسپوی ۲۰۲۰ دبی که از اکتبر ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۲ برگزار شد تا حدودی به 
این امر کمک کرد.در سطح جهانی، ورودی های بین المللی امسال بیش از 

۸۰ درصد از نظر تعداد سفر افزایش یافته است.

حج ۱۴۰۲ چرا دو نرخی شد؟
ســازمان حج و زیارت علت دونرخی شــدن هزینه حج تمتع سال ۱۴۰۲ را 
تشریح کرد.به گزارش ایسنا، در اطاعیه روابط عمومی سازمان حج و زیارت در 
تشریح دالیل دونرخی شدن هزینه حج ۱۴۰۲، آمده است: »از آنجا که بخش 
زیادی از هزینه های اعزام حجاج به صورت ارزی است، هزینه تمام شده حج 
در سال ۱۳۹۹ بر اساس نرخ ارز همان سال محاسبه شده و ارز موردنیاز اعزام 
آن ها بر مبنای نرخ هر دالر برابر حدود ۹۰ هزار ریــال )۹ هزار تومان(  از بانک 
مرکزی بر اساس مصوبه هیئت دولت در سال ۱۳۹۸ تامین اعتبار شد.با توجه 
به شیوع ویروس کرونا و تصمیم کشور عربســتان مبنی بر عدم امکان اعزام 
حجاج به آن کشور، بالطبع امکان اعزام حجاج کشــورمان ممکن نشد، این 
درحالی بود که تمام هزینه های موردنیاز، محاسبه و از حجاج اعزامی آن سال 
دریافت شده بود.پس از تصمیم دولت عربستان و نبود شرایط مناسب برای 
اعزام حجاج، جلسات کارشناسی متعددی در سطح سازمان حج و زیارت و 

همچنین با دستگاه های ذی ربط برگزار شد و در نهایت تصمیم گرفته شد ارز 
تامین شده برای حجاج ثبت نامی سال ۱۳۹۹ نزد بانک مرکزی به امانت باقی 
مانده و در زمان اعزام ایشان مبالغ هزینه ای ارزی ایشان از این منبع تامین 
شود.حدود ۴۰ درصد از حجاج ثبت نام شده در سال ۱۳۹۹ در حج سال ۱۴۰۱ 
اعزام شدند و علت این که تمام آن ها نتوانستند اعزام شوند محدودیت اعمال 
شده از سوی دولت عربستان برای تمام کشــورها بود که سهمیه اختصاصی 
را کاهش داده بودند.برای حج ســال ۱۴۰۲ نیز، طبق اعام مقامات کشــور 
عربستان به احتمال قوی سهمیه تخصیصی به کشورها به صورت کامل خواهد 
بود؛ لذا بخشــی از حجاج اعزامی کشــورمان، زائرین ثبت نامی سال ۱۳۹۹ 
خواهند بود که ارز موردنیاز ایشان در همان سال خریداری شده و هزینه نیز 
از ایشان دریافت شده و برای بخش دیگر زائران باید هزینه های ارزی برابر با 
نرخ ارز تصویب شده سال جاری که بر اساس مصوبه هیئت دولت محاسبه و 
اعام خواهد شد، تامین شد و این موضوع موجب متفاوت بودن هزینه های 

اعزام حجاج در سال ۱۴۰۲ خواهد شد.«

کاشان؛ شهر عمارت های تاریخی ایران 
کاشــان را دارالمومنین، شهر گل و گاب، شــهر خانه ها و آثار تاریخی 
و پایتخت فــرش جهان می خوانند. کاشــان زادگاه یکی از کهن ترین 
تمدن های جهان بنام سیلک با قدمتی بیش از هفت هزار سال است. 
این شــهر اولین تمدن یکجانشینی و شهرنشــینی را دارد. کاشان با 
بیش از ۱۷۰۰ اثر تاریخی که ۳۳۳ اثر آن ثبت ملی و باغ فین هم ثبت 
یونسکو شده اســت. در طول تاریخ ســکونت گاه مردمانی از نژاد ها و 
ادیان مختلف بوده، این شهر در قرون گذشته یکی از سکونت گاه های 
یهودیان ایران نیز بوده است. یهودیان کاشان عمدتا از دسته یهودیان 
اخراجی از اسپانیا بودند که در این منطقه سکنی گزیدند و در دهه های 
بعدی به مرور زمان اکثرا مسلمان شــدند. شهر کاشان بیش از هفت 
هزار ســال قدمت دارد و محل تولد یکــی از قدیمی ترین تمدن های 
بشری به نام ســیلک بوده اســت. مردمان این تمدن اولین کسانی 
بودند که یکجانشین شدند. ســپس آریایی ها به مردم تمدن سیلک 
حمله می کنند و در منطقه سیلک که در جنوب غربی کاشان قرار دارد، 
ساکن می شوند. کاشان تا پیش از ورود اسام به ایران یکی از مراکز 
مهم کشور محسوب می شده است. در ابتدای ورود اسام به ایران شهر 
کاشان دچار زوال شده و اهمیت گذشته خود را از دست می دهد. باغ 
فین کاشان از جمله مکان های تاریخی این شهر است که ثبت یونسکو 
شده و بهترین زمان برای سفر به این شهر اوایل تا اواسط فصل بهار و 

اوایل پاییز تا اواسط آن است.

    آداب و رسوم مردم کاشان
گاب گیری و قالی شویان از مراسم ســنتی این شهر است که ساالنه 
بازدیدکنندگان زیادی را به خود اختصاص می دهد. مراسم گاب گیری 
معموال از اوایل اردیبهشــت ماه شروع شــده و تا اواخر خرداد ادامه 
دارد که مقصد گردشــگری تعداد زیادی از مردم ایران است و مراسم 
قالی شویان در جمعه دوم مهرماه هر سال در کاشان برگزار می شود. از 
مناطق کویری کاشان می توان راوند، ابوزیدآباد، نوش آباد، سفیدشهر، 
خزاق را نام برد. از مناطق کوهستانی کاشان نیز می توان قمصر، قهرود، 
کامو، نیاسر، برزک و مرق و نشلج را عنوان کرد. مردم کاشان، مردمی 
بسیار خون گرم هستند و بازدید از این شهر و برخورد گردشگران با مردم 
این شهر می تواند تجربه ای بسیار لذت بخش باشد. بیشتر مردم این 
شهر مسلمان هستند و انواع مراسم های مذهبی در شهر بسیار باشکوه 
در شهر کاشان برگزار می شوند. مردم کاشــان به زبان فارسی و لهجه 
کاشانی صحبت می کنند. مردم این شــهر رسم و رسوم ویژه ای برای 
نوروز و چهارشنبه سوری دارند. در شب آخرین چهارشنبه سال بانوی 
هر خانه ای بوته ای را آتش می زند و به درون کوچه می اندازد. همچنین 
در این شب مردم برای هم فال کوزه می گیرند که باعث می شود اوقات 

شادی را در کنار هم داشــته باشند.  مردم این شــهر و اطراف آن در 
روز های ۱۶، ۱۷ و ۱۸ دی ماه بوته های زیادی را جمع می کنند و توسط 
خردساالن این مناطق روی تپه های بلند شهر قرار می گیرند و آن ها را 
آتش می زنند. آن ها معتقدند که اگر نور این آتش به درخت ها برســد 
آن سال بسیار سال پرثمر خوبی برای شان خواهد بود. همچنین مردم 
کاشان برای مراسم عروسی و خواستگاری نیز برنامه ویژه ای دارند. 
در شب خواستگاری داماد خوانچه به خانه عروس می فرستد که این 

خوانچه شامل شیرینی جات، یک جلد قرآن و آینه و… می شود.

   غذا های محلی و سوغات کاشان 
یکی از معروف ترین غذا های کاشــان، گوشــت لوبیاســت که مردم 
کاشان برای این غذا احترام خاصی قائل هستند و در مراسم های مهم 
و بســیار بزرگ خود این غذا را طبخ می کنند. از دیگر غذا های محلی 
کاشان می توان به کوفته آب سماق، شفته بادمجان و گوشت و عدس 
و بادمجان اشاره کرد. شهر کاشان از دیرباز به تولید عرقیجات گیاهی 
درجه یک شهرت داشته است. یکی از محبوب ترین این عرق ها گاب 
است که کاشان برای آن شهرت جهانی دارد. هر ساله در کاشان مراسم 
گاب گیری به باشکوه ترین شــکل ممکن برگزار می شود. گردشگران 

زیادی را از سراسر ایران و حتی جهان به سمت خود می کشاند. از دیگر 
سوغات کاشان می توان به شیرینی های مختلفی نظیر کلوچه کاشانی 

با پشمک و باقلوای کاشانی اشاره کرد.

   جا های دیدنی کاشان
طبیعتا وقتی صحبت از کاشــان به میان می آیــد، بنا های تاریخی و 
فرهنگی زیاد به ذهن خطور می کند. البته جا های دیدنی کاشان نیز از 

نظر طبیعی نیز بسیار متنوع است.
تپه سیلک ،باغ فین ، چشمه سلمانیه ، بقعه امامزاده شاهزاده ابراهیم 
)ع( ،خانه تاریخی بروجردی ،مجموعه خانه های تاریخی عامری ها، 
خانه تاریخی طباطبایی ،بقعه حضرت سلطان علی ابن محمد باقر )ع( 
در مشهد اردهال ،قلعه جالی و حصار ســلجوقی ،  مسجد و مدرسه 
آقا بزرگ ، مسجد جامع ،خانه تاریخی آل یاسین ،مجموعه تاریخی 
بازار ، تیمچه امین الدوله، مدرســه امام خمینی )ره( ،مقبره محتشم 
کاشــانی ، بقعه امام زاده هارون ابن موســی ابن جعفر )ع( )پنجه 
شاه( ، بقعه حبیب ابن موسی )ع( ، بقعه ما محسن فیض کاشانی ، 
مجموعه های خانه های تاریخی عباسیان ،خانه تاریخی منوچهری از 

جا های دیدنی کاشان است .

 سفیر ایران در چین: گردشگری را وارد بازی های 
جناحی نکنید

سفیر جمهوری اسامی ایران در چین در توئیتی نوشت: پروتکل های بهداشتی با جذب گردشگر منافاتی 
ندارد. گردشگری را وارد بازی های جناحی نکنید.به گزارش ایسنا، محمد کشاورز زاده، سفیر کشورمان 
در پکن در توئیتی نوشت:  با عادی شدن رفت و آمد در  چین اکثر سفارتخانه های خارجی با درج پست 
هایی در حساب های کاربری خود از گردشگران چینی برای ســفر دعوت کردند. فرانسه، اسپانیا و یا 
هلند. چرا همین اقدام ما مورد خوشایند برخی نبوده است. پروتکل های بهداشتی با جذب گردشگر 
منافاتی ندارد. گردشگری را وارد بازی های جناحی نکنید.وی همچنین در توئیت دیگری نوشته است 
که سفارت فرانسه در پکن در پستی اعام کرده» بدون قرنطینه، مرزهای فرانسه به روی گردشگران 

چینی باز است. تجربه ای بی تکرار از زمستان برفی و اسکی برای گردشگران«. 
 

وزیر میراث فرهنگی:

پروژه شمس خوی در اسرع وقت تکمیل می شود
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: شمس تبریزی، فرصتی گرانبها برای توسعه 
گردشگری است.عزت ا... ضرغامی در دیدار با نجف زاده، نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس با 
بیان اینکه شمس فرصتی گرانبها برای توسعه گردشگری است، اظهار کرد :با تمام توان مقبره شمس 
را در اسرع وقت تکمیل خواهیم کرد. ضرغامی تصریح کرد: سفری یک روزه به خوی خواهم داشت و 
از نزدیک در جریان مسائل و مشکات حوزه میراثی شهرستان قرار خواهم گرفت .در این دیدار عادل 
نجف زاده، نماینده مردم خویو چایپاره در مجلس نیز اظهار کرد : شــهر خوی با داشتن طرفیت های 
ارزشمند در بخش مرز و ریل و فرودگاه و آثار باستانی و ابینه های تاریخی می تواند به قطب گردشگری 
کشور تبدیل شود .وی تصریح کرد: با وجود مقبره شمس در خوی و مقبره موالنا در قونیه باید ارتباطات 
فرهنگی بین این دو شهر افزایش پیدا کند. نجف زاده با بیان اینکه پروژه شمس از پیشرفت ۶۰ درصدی 
برخوردار است، گفت: مبلغ ۳۰ میلیارد تومان در ســفر رییس جمهور به آذربایجان غربی برای تکمیل 

این بارگاه اختصاص یافته بود. 
 

آزمون جامع گردشگری ۱۶ دی برگزار می شود
معاونت گردشــگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی زمان برگزاری آزمون جامع 
دوره های کوتاه مدت گردشگری را روز جمعه ۱۶دی ماه اعام کرد.آزمون جامع هماهنگ و سراسری 
دوره های کوتاه مدت گردشــگری روز جمعه در سطح ۳۱ اســتان و منطقه آزاد کیش و چابهار برگزار 
می شود.در این آزمون ۵۴۵۳ داوطلب در هفت دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان 
ایرانگردی جهانگــردی، راهنمایان طبیعت گــردی، راهنمایان زمین گردشــگری، مدیریت عمومی 
تاسیسات گردشگری، کارشناس ارزیابی طرح تطبیق ضوابط تاسیسات گردشگری و مدیرفنی طرح 
تطبیق ضوابط تاسیسات گردشگری به صورت مجزا و طی ساعات تعیین شده به سنجش اطاعات 
و آموخته ها در طول دوره خود خواهند پرداخت.در این میان بیشترین آمار مربوط به دوره راهنمایان 
ایرانگردی و جهانگردی با تعداد ۱۸۶۸نفر، مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی ۱۳۳۰ نفر، مدیریت 
عمومی تاسیسات گردشگری ۱۰۶۱نفر، راهنمایان طبیعت گردی ۹۵۰نفر، کارشناس ارزیاب طرح تطبیق 
ضوابط تاسیسات گردشگری ۱۷۴ نفر، مدیر فنی طرح تطبیق ضوابط تاسیسات گردشگری ۵۳ نفر 
و راهنمایان زمین گردشگری ۱۷ نفر است.همچنین طبق سال های گذشته استان تهران با بیشترین 
متقاضی به تعداد ۱۱۲۸ نفر و استان های خراسان رضوی ۶۷۵ نفر ، فارس ۳۸۱ نفر و اصفهان ۳۵۶ نفر 
در صدر جدول آمار قرار گرفتند.تمامی فرآیندهای مربوط به آزمون در ســامانه آزمون جامع به آدرس 
edutourism.mcth.IR انجام گرفته و تمام فراگیران می توانند نتایج مربوط به این آزمون را از روز 

یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ از سامانه ذکر شده دریافت کنند.

اخبار
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پساب و ضایعات جامد حاصل از واحدهای صنعتی 
چرمشهر طی بیش از یک دهه گذشته عالوه بر اینکه موجب 
رشد و پرورش حشرات، جوندگان و سگ های ولگرد شده، 
آلودگی هوا، خاک و آب های زیرزمینی منطقه را نیز در پی 

داشته است

مدیرکل آموزش و پرورش استان:

کرونا بی سوادی را افزایش داد
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: تعداد افرادی که به گروه بی سواد اضافه می شوند 
بیشتر از افرادی است که خارج می شوند و یکی از دالیل آن کروناست.محمدرضا ابراهیمی افزود: همه 
گیری کرونا در سه سال گذشته سبب شــد عده ای از آموزش باز بمانند که این یک هشدار محسوب 
می شود.وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ میانگین باسوادی در کشور ۱۳ درصد باالتر از میانگین جهانی 
بوده، گفت:در فرآیند آموزش با دو گروه افراد بی سواد و افراد بازمانده از تحصیل مواجه هستیم؛ رده 
سنی ۱۰ تا ۴۹ سال در گروه افراد بی ســواد قرار می گیرند که ۶۵ درصد آن ها آقایان هستند.مدیرکل 
آموزش و پرورش استان اصفهان با اذعان به اینکه شناســایی افراد بی سواد فرآیند دشواری است، 
ادامه داد: آموزش و پرورش با اخذ مدارک اولیای دانش آموزان در شناسایی این افراد نقش دارد، اما 
از فرمانداری ها، ثبت احوال، خانه های بهداشت و سایر نهاد ها هم درخواست می کنیم در این زمینه به 
ما کمک کنند.ابراهیمی گفت: تالش می کنیم تا شماره تماسی همچون اورژانس اجتماعی در اختیار 

مردم قرار داده شود تا بتوانند افراد بازمانده از تحصیل را معرفی کنند.
 

رییس پلیس مبارزه بامواد مخدر استان خبرداد:

کشف ۱۲۶ کیلوگرم تریاک جاساز در خودرو های خارجی
۱۲۶ کیلوگرم تریاک که در دو دستگاه خودروی خارجی جاساز شده بود، کشف و توقیف شد.رییس 
پلیس مبارزه بامواد مخدر اســتان گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اطالع از اینکه 
دو گروه از قاچاقچیان مواد مخدر قصد دارند محموله موادی را از مرز ها شرقی کشور وارد استان کنند 
موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.سرهنگ احمد نیکبخت افزود: ماموران در عملیات ضربتی با 
همکاری ماموران مبارکه یک دستگاه خودروی لیفان و یک دستگاه خودروی جک حامل مواد مخدر 
و ۲ دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ که به عنوان راه پاک کن عمل می کردند را شناسایی و متوقف کردند.

وی گفت: در بازرسی از این خودرو ها ۱۲۶ کیلوگرم تریاک که در خودرو های خارجی جاساز شده بود، 
کشف و ۶ قاچاقچی دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

 

تشکیل ۹۰ پرونده حقوقی علیه متصرفان اراضی ملی استان
۹۰ پرونده حقوقی علیه متصرفان اراضی ملی استان اصفهان تشکیل شد. مدیرکل راه و شهرسازی 
استان اصفهان گفت: برای مبارزه با زمین خواری، امسال هزار و ۴۸ رای قضایی به نفع دولت و بیت 
المال اخذ شده است.علیرضا قاری قرآن افزود: این آرا مربوط به پرونده های مهم و حساس اختالفی 
این اداره کل با متصرفان و زمین خواران ۱۲۳ هزار و ۲۰۹ هکتار از اراضی ملی در اســتان اصفهان بوده 
است.وی با بیان اینکه امسال ۹۰ مورد طرح دعوی و پرونده حقوقی علیه متصرفان اراضی ملی استان 
اصفهان تشکیل شده اســت، گفت: این متصرفان به بیش از ۱۰۲ هکتار از اراضی ملی و دولتی این 

استان دست درازی کرده بودند که با پیگیری زمین ها شناسایی و اقدامات قانونی در حال اجراست.
 

رییس پلیس راهور استان خبرداد:

اعمال قانون دو بنز خطرآفرین
رییس پلیس راهور استان اصفهان از توقیف ۲ خودروی سواری بنز که نیمه شب چهارشنبه با انجام 
حرکات خطر آفرین باعث نارضایتی مردم شده بودند، خبر داد.سرهنگ محمدرضا محمدی گفت: 
ساعت ۲ بامداد در پی وصول گزارشات مردمی مبنی براینکه ۲ دستگاه خودروی سواری بنز در خیابان 
توحید، چهارراه پلیس و چهارراه شریعتی باانجام حرکات خطر آفرین از جمله الیی کشی، دور ۳۶۰ 
درجه و کورس گذاشتن بایکدیگر باعث سلب آسایش عمومی و اختالل در عبور و مرور شدند موضوع 

در دستور کار پلیس راهور استان اصفهان قرار گرفت.

اخبار

شهرک صنعتی همچنان تصفیه فاضالب ندارد؛

چالش بوی بد چرمشهر

مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان با اشاره به انتشار بوی 
نامطبوع شهرک صنعتی چرمشهر در محیط، گفت: این شهرک برای رفع 

آالیندگی به زباله سوز و احداث تصفیه خانه نیاز دارد.
احمدرضا الهیجان زاده اظهار داشــت: مجموعه ای از واحدهای تبدیل 
ضایعات احشام در شهرک صنعتی چرمشهر اصفهان شکل گرفته که تا 
چند سال پیش مدیریت منسجم نداشت و هر واحد صنعتی مستقل کار 
خودش را می کرد و این مسئله سبب شده تا شهرکی آنجا شکل بگیرد 

که بسیار آلوده کننده محیط است و بوی متعفنی منطقه را فرامی گیرد.
وی ادامه داد: سال های قبل که در دوره ای مدیریت محیط زیست اصفهان 
را برعهده داشتم )۱۳۸۵- ۱۳۹۱( در مقطعی حتی یکجا حکم تعطیلی 
همه این واحدها را اخذ کرده و همه را تعطیل کردیم که باعث شد هیئت امنا 
تشکیل دهند و سر و سامانی به شهرک داده و تمام پسماندها و ضایعات 
شهرک جمع شد.مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره 
به اینکه درخصوص این شهرک طی چند ســال اخیر نیز پیگیری های 
بیشتری شــد ، اضافه کرد: طبق بازدیدی که به تازگی از شهرک صنعتی 
چرمشهر داشتم، قرار است تصفیه خانه فاضالب مرکزی در این شهرک 
احداث شــود و قرار دیگری که جزو تعهداتشــان هم بوده این است که 
مشخص شود هر یک از واحدهای صنعتی این شهرک سیستم پیش 
تصفیه داشته باشــند و پس از آن ها تصفیه خانه مرکزی باشد و پیش 

تصفیه را هر واحد صنعتی خود انجام دهد و بعد به تصفیه خانه مرکزی 
منتقل کند.

الهیجان زاده با اشاره به اینکه محیط زیست اصفهان به تازگی درخصوص 
تخلفات شهرک صنعتی چرمشهر در مراجع قضایی شکایت کرده و برای 
تعدادی در این مجموعه حکم جلب صادر شد، اظهار داشت: احداث تصفیه 
خانه فاضالب در این شهرک صنعتی ضروری است و پیگیری های قضایی 
و قاطعیت مقام قضایی سبب شده که مدیران شهرک صنعتی چرمشهر 

برای کاهش آالیندگی پای کار بیایند.
وی با بیان اینکه شهرک چرمشهر در لیست عوارض آالیندگی قرار دارد، 
درخصوص انتشار بوی بد از این شــهرک که حتی مناطق شمالی شهر 
اصفهان را نیز تحت الشعاع قرار می دهد به مهر گفت: واحدهای صنعتی 
این شــهرک تا چند ســال قبل پســماندها و ضایعات را در محیط رها 
می کردند اما اکنون همان ضایعات برای بازیافت به مراکز دیگری منتقل 

می شود زیرا هر کدام ارزش اقتصادی پیدا کرده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خاطرنشان کرد: باید توجه 
داشت که شهرک صنعتی چرمشهر برای رفع بو و کاهش آالیندگی نیاز به 
راه اندازی زباله سوز و تصفیه خانه مرکزی دارد زیرا اگر چه بوی نامطبوع 
این شهرک به شدت سالهای قبل نیست اما همچنان بوی تعفن در محیط 
وجود دارد و الزم است که این شهرک چرخه کاهش آالیندگی را کامل کند.

الهیجان زاده ادامه داد: حتی از یک شرکت دانش بنیان دعوت کردیم که 
به روش پیرولیز بتوان ضایعات این واحدها را تبدیل به سوخت و دوده 
کربن کند که ارزش اقتصادی دارد؛ قرار شد این شرکت دانش بنیان به 
صورت آزمایشی این مواد را آنجا تست کند و اگر جواب داد، می شود آنجا 
سیســتم پیرولیز نصب کرد و ضایعات پروتئینی را که بوی بد ناشی از 
آنهاست به دوده صنعتی تبدیل کند که هم ثروتی را می تواند به وجود آورد 
و هم بخشی از معضل محیط زیست را بر طرف کند. این طرح در مرحله 
آزمایش اســت.به گزارش خبرنگار مهر، بیش از ۳۰ واحد نیمه صنعتی 
تبدیل ضایعات احشام به مواد مصرفی شــامل دباغی، پودر استخوان، 
روده و پوست پاک کنی و تبدیل چربی قابل مصرف در کارخانجات صابون 
سازی در مجموعه چرمشهر اصفهان واقع در ۱۵ کیلومتری شمال شرق 

شاهین شهر فعالیت می کنند.
پساب و ضایعات جامد حاصل از واحدهای صنعتی چرمشهر طی بیش از 
یک دهه گذشته عالوه بر اینکه موجب رشد و پرورش حشرات، جوندگان 
و سگ های ولگرد شده، آلودگی هوا، خاک و آب های زیرزمینی منطقه 

را نیز در پی داشته است.
کارشناس بهداشت و محیط زیست استان درخصوص آثار مخرب و دراز 
مدت زیست محیطی شهرک چرمشهر اصفهان طی سالیان گذشته و از 

دهه ۸۰ بارها هشدار داده اند.

لرز بی خانمان ها
هنگام نیمه شــب در دهلی نو 
وقتی مه یخی بر سر پایتخت 
هند می نشــیند، هزاران نفر از 
مردم بی خانمان تشک های 
پاره و پتو های پاره شده را روی 
ســنگفرش ها پهن می کنند و 
روی آن ها دراز می کشــند تا 

گرم شوند.

عکس   روز

پرداخت ۱۱هزارفقره تسهیالت قرض الحسنه کارگشایی به مددجویان اصفهانی
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: ۳۸ درصد تسهیالت قرض الحسنه در قالب گره گشــایی و برای حمایت از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و 
خانواده های نیازمند استان اصفهان پرداخت شده اســت.کریم زارع در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی ۹ ماهه امسال ۲۸ هزار و ۶۰۰ فقره تسهیالت 
پرداخت شده، اظهار داشت: این تسهیالت در قالب وام کارگشایی، اشــتغال، مسکن، درمان و امور فرهنگی به ارزشــی بیش از هزار و ۳۴۲ میلیارد تومان به 
مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و خانواده های نیازمند استان اصفهان ارائه شده است.وی با تاکید بر اینکه بیش از ۳۸ درصد از این تسهیالت، با هدف گره 
گشایی و به منظور حمایت از مددجویان بوده، ادامه داد: در این مدت ۱۱ هزار فقره تسهالت حمایتی با اعتباری بالغ بر ۱۰۸ میلیارد تومان پرداخت شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به بیشترین آمار پرداخت وام های قرض الحسنه، افزود: تسهیالت مسکن و اشتغال با هدف قطع زنجیره فقر از 
اولویت هایی است که بعد از وام های حمایتی، بیشترین آمار پرداخت تسهیالت به خانوارهای تحت حمایت و اقشار آسیب پذیر را شامل می شود.وی، حمایت 
از درمان و ارائه خدمت به دانشجویان را از دیگر سرفصل های پرداخت تسهیالت خواند و گفت: عموم مردم خیر اندیش می توانند برای سرمایه گذاری به منظور 

رفع مشکالت مددجویان با استفاده از طرح های مختلفی که صندوق امداد والیت فراهم کرده، در ارائه تسهیالت قرض الحسنه سهیم شوند.

عضو هیئت علمی دانشــگاه صنعتی اصفهان گفت: 
اصفهان به جهت داشتن صنایع هایتک می تواند در 
انقالب و عملیاتی کردن نسل چهارم صنعت در کشور 
پیشرو باشد.مجید نبی در همایش مدرسه زمستانی 
نسل چهارم صنعت اظهار داشت: در اصفهان صنایع 
بزرگی با تکنولوژی خوبی وجود دارد که نســل سوم 
صنعت را پیاده ســازی کردند و برای اینکه به سمت 
نســل چهارم حرکت کنند باید مجهز به اتوماسیون 
نسل سوم صنعت باشــند.وی بیان داشت: صنایع 
برای عملیاتی کردن نسل چهارم صنعت باید بتوانند 
نسل سوم را شبکه ســازی کنند که نیازمند اینترنت 
پرســرعت و پلتفرم های مناسب است و باید توسط 

شرکت های بزرگ آی تی بسترسازی شود.دانشیار 
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی 
اصفهان تصریــح کرد: انقالب صنعتــی چهارم آغاز 
شده اســت و باید آماده ســازی کافی در این حوزه 
صورت بگیرد که بتوان در ۶ سال آینده دستاوردهای 
آن را شــاهد باشــیم.وی اعالم کرد: صنعت چهارم 
مجموعه ای از تکنولوژی و تخصص های مختلفی از 
جمله دانشکده برق، مکانیک، فیزیک، تولید سنسور، 
مخابرات، پردازش اطالعات و یادگیری ماشین است 
که پتانسیل خوبی در دانشــگاه صنعتی وجود دارد 
و اساتید و دانشــجویان دانشگاه صنعتی می توانند 
با اســتفاده از فضای موجود به سمت انقالب نسل 

چهارم صنعتی پیش بروند.نبی، توجیه کارخانجات 
و صنایع برای رفتن به سمت نسل چهارم صنعت را 
یک امر ضروری خواند و افزود: آزمایشگاهی به نام 
نسل چهارم صنعت با همکاری شرکت فوالد مبارکه 
در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر راه اندازی شده 
است.وی با اشاره به اینکه دانشگاه صنعتی اصفهان 
مبانی علمی نسل چهارم صنعت را دارد، گفت: صنایع 
باید نیاز به نســل چهارم صنعت را احســاس کند تا 

دانشگاه ها به این سمت جهت بگیرند.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی:

اصفهان، ظرفیت پیشرو بودن در انقالب نسل چهارم صنعت را دارد

معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی درکنگره شهدای کارگر 
شهرستان فالورجان مطرح کرد:

دشمن در تالش برای تعطیل کردن کارخانجات است
معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: دشــمن درحال تالش برای تعطیل کردن 
شــهرک های صنعتی و کارخانجات ما است، سیاســت ما مقررات زدایی به منظور تسهیل در روند 
تولید داخلی است.به گزارش خبرنگار مهر، علی حسین رعیتی فرد پیش از ظهر سه شنبه در نشست 
هم اندیشی رفع موانع تولید که به عنوان یکی از برنامه های محوری کنگره شهدای کارگر شهرستان 
فالورجان برگزار شد، ضمن قدردانی از برگزاری نشست هم اندیشی رفع موانع تولید به عنوان یکی از 
برنامه های محوری کنگره شهدای کارگر شهرستان فالورجان در سال جاری اظهار داشت: خداوند را 
شاکر هستیم که در سایه سار والیت در طوفان هایی که دشمن برای کشور ایجاد می کند مقام عظمای 
والیت سکان داری کشور را بر عهده دارد.وی ضمن اشاره به حماسه ۹ دی و سومین سالگرد شهادت 
سردار حاج قاسم سلیمانی، با تأسی از توجه شهید سلیمانی به جایگاه والیت با نقل جمالتی از ایشان 
افزود: یکی از نکات مهم که دربیانات سردار باید همواره به آن توجه داشته باشیم غنیمت شمردن 
فرصت ها در شرایط بحرانی است.رعیتی فرد با اشــاره به تاریخچه انقالب اسالمی و حضور مردم 
در انتخابات های مختلف بیان کرد: در کشــور ما ۳۶ بار انتخابات برگزار شده و بیش از ۹۰۰ میلیون 
رای در صندوق های ریخته شده و این موضوع بیانگر این است که مردم در ادوار مختلف سرنوشت 

خودشان را انتخاب کرده اند.
وی در ادامه اضافه کرد: دشــمنان کشور در ابتدای وقوع انقالب اســالمی، وقتی فضا و آرمان های 
انقالب را دیدند؛ تالش کردند این فضــا را در نطفه خفه کنند، کودتای نــوژه، اقدامات قومیت ها و 
گروهک ها، ترور شخصیت های انقالبی و افراد موثر در انقالب از مسائلی بود که پس از انقالب کشور 
با آن مواجه بوده است.این مقام مســئول با بیان اینکه ما در حوزه صنعت از همان اوایل انقالب و 
در دوران جنگ تحمیلی با تحریم مواجه بوده ایم، ابراز داشــت: کارگران و کارفرمایان با وجود همه 
فشــارهایی که بود در دو حوزه خط مقدم و خط تولید برای تامین نیازهای کشور و نیازهای جنگی 
ایثارگرانه تــالش کردند.وی تاکید کرد: امــروزه ما درگیر جنگ های مختلــف ترکیبی، هیبریدی، 
اعتقادی و جنگ روایت ها هســتیم که این جنگ ها اهدافی همچون ایجــاد تزلزل و تلقین اینکه 
»مردم نمی توانند« را دنبال می کنند.این در حالی است که نخبگان با استفاده از ظرفیت های کشور 

در حیطه های مختلف صنعت و تولید اقدامات گسترده ای انجام داده اند.
رعیتی فرد با اشاره به بیانات رهبری در دهه اخیر مبنی بر اینکه مهم ترین مسئله ما جنگ اقتصادی 

است، گفت: برای مقابله با این جنگ سیاست های اقتصاد مقاومتی را ابالغ کرده اند.
وی با بیان اینکه دشمن در حال تالش برای تعطیل کردن شهرک های صنعتی و کارخانجات ماست، 
مطرح کرد: با وجود مشکالت زیادی که وجود دارد سیاست ما در وزارتخانه مقررات زدایی به منظور 
تسهیل گری در روند تولید داخلی اســت.معان روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح 
کرد: ما باید همه در خدمت ارکان تولید در جوامع کارفرمایی و کارگری باشیم و به عنوان متولی تنظیم 
روابط کار باید مســائل هر دوطرف کارگر و کارفرما را در نظر بگیریم.رعیتی فرد با بیان اینکه صدور 
مجوزها با حداقل زمان در دستور کار قرار دارد، عنوان کرد: برای سریع تر کردن روند انجام کار نظارت 
پسینی قرار دادیم که روند کار در مراحل اولیه با تاخیر مواجه نشود و پس از صدور مجوز نیز مجددا 
نظارت صورت گیرد.این مقام مسئول یادآور شد: در حوزه ایجاد اشتغال بزرگ ترین مسئله ما مهارت 
است و ما اگر کارگران ماهر را هم خوب حفظ و تربیت نکنیم در کارخانه ها و شهرک های صنعتی با 
مشکل تامین نیروی کارگر متخصص به صورت جدی در سال های آتی مواجه هستیم. از یک هزار 

و ۴۰۰ شهید شهرستان فالورجان، ۱۴۶ شهید، کارگر هستند.
نشســت هم اندیشــی رفع موانع تولید به عنوان یکی از برنامه های محوری کنگره شهدای کارگر 
شهرستان فالورجان با حضور معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی استان و جمعی از مسئولین شهرستانی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان به میزبانی 

شرکت نیرو کلر در سالن اجتماعات شهرک صنعتی اشترجان برگزارشد.

خبر روزگزارش

رییس پلیس فتا استان اصفهان 
خبرداد:

کالهبرداری ۱۳۰ میلیون 
ریالی در سایت با ثبت نام 

تور هوایی قشم
رییس پلیس فتای استان اصفهان از شناسایی 
و دســتگیری فردی کــه بــا درج آگهی جعلی 
تور هوایی قشــم در ســایت تبلیغاتی اقدام به 
کالهبــرداری ۱۳۰ میلیون ریالی از شــهروندان 
کرده بــود، خبرداد.به گــزارش خبرگزاری مهر، 
سرهنگ سید مصطفی مرتضوی اظهار داشت: 
به دنبال شکایت چند نفر از شهروندان مبنی بر 
اینکه فردی ناشناس در سایت تبلیغاتی به بهانه 
ثبت نام تور هوایی قشم مبلغ ۱۳۰ میلیون ریال 
از آنها کالهبرداری کرده است، بررسی موضوع در 
دســتور کار این پلیس قرار گرفت.وی افزود: با 
بررسی های به عمل آمده مشخص شد شاکیان 
در ســایت دیوار با آگهی تور هوایی قشم مواجه 
شــده که جهت ثبت نام با آگهی دهنده تماس 
گرفته سپس وی به بهانه ظرفیت محدود با ارائه 
شــماره کارت از هر یک از آنها درخواســت واریز 
۲۰ میلیون ریال به عنوان بیعانه کرده اســت که 
شاکیان پس از واریز وجه به حساب معرفی شده 
نه تنها بلیت دریافت نکرده اند حتی فروشنده از 
پاسخگویی به تماس آنها امتناع و آگهی را حذف 
کرده اســت.رییس پلیس فتای استان ادامه 
داد: با بررســی مســتندات و اظهارات شاکیان 
و انجام اقدامات هوشــمندانه پلیسی ماموران 
موفق شدند یک متهم را در این رابطه شناسایی 
و ضمن هماهنگی با مرجع قضایی در عملیاتی 
ضربتی وی را دستگیر کنند.این مقام انتظامی به 
شهروندان توصیه کرد: برای خرید یا پیش خرید 
بلیت یا ثبت نام در تورهای سیاحتی و زیارتی به 
دفاتر مجاز و معتبر مراجعه و از خرید اینترنتی از 
سایت های متفرقه و فاقد مجوز خودداری کنند.

سرهنگ مرتضوی در پایان با اشاره به اینکه متهم 
دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای انجام 
اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد، 
خاطر نشان کرد: برخی تبلیغات که در سایت های 
واســطه گر با عناوین بلیت تخفیف دار، لحظه 
آخری، تورهای گردشــگری ســریع و و ارزان و 

... منتشر می شود به منظور کالهبرداری بوده .



اقدام عجیب رییس فیفا: سلفی کنار تابوت »پله«
جانی اینفانتینو، رییس فیفا، این بار با عکس گرفتن در کنار تابوت پله جنجال جدیدی به راه انداخته 
است.تابوت پله که هفته گذشته از دنیا رفته بود برای وداع دوســت دارانش با او در ورزشگاه خانگی 
سانتوس قرار داده شد و بسیاری برای ادای احترام به او حاضر شدند.هزاران نفر از هواداران او در حالی 
که نامش را فریاد می زدند و پیراهن او را به تن داشتند برای آخرین دیدار با این اسطوره فوتبال برزیل 
راهی این ورزشگاه شدند و گفته می شود در طول 24 ســاعتی که تابوت او در این محل قرار داشت 
نزدیک به 150 هزار نفر از آن بازدید کردند.یکی از این افراد اینفانتینو بود که به عنوان رییس فیفا برای 
ادای احترام به او در این ورزشگاه حاضر شد اما حضور او بدون هیاهو و جنجال نبود.رییس فیفا در 
اقدامی عجیب اقدام به گرفتن سلفی با یکی از بازیکنان سابق سانتوس و هم تیمی قدیمی پله در 
کنار تابوت او کرد و این موضوع با انتقاد بسیاری از سوی فوتبال دوستان روبه رو شد که معتقد هستند 
چنین رفتاری محترمانه نبوده است.اینفانتینو همچنین پس از این مراسم اعالم کرد که فیفا از تمامی 
211 فدراسیون فوتبال عضو این سازمان خواسته است که ورزشگاهی را به یاد پله نام گذاری کنند تا به 

این شکل ادای احترام خاصی به این اسطوره برزیلی کرده باشد.
 

بازگشت بدون هیاهوی »مسی« به پاریس 
لیونل مسی، ستاره آرژانتینی، بدون هیچ اســتقبال خاصی از سوی هوادارانش به پاریس برگشت.

قهرمانی تیم ملی آرژانتین در جام جهانی 2022 قطر باعث شد که بازیکنان این تیم فرصت استراحت 
بیشتری دریافت کنند و برای مدتی از تمرینات و دیدارهای باشگاهی دور باشند.مسی بدون هیاهو و 
دور از جنجال و هیجان جشن های قهرمانی تیم ملی کشورش در چند روز اخیر به پاریس برگشت تا بار 
دیگر در تمرینات پی اس جی حاضر شود.بسیاری از هواداران او در ورزشگاه روساریو جمع شده بودند 
تا با او عکس بگیرند و پس از این که مدتی را در کنار آنها سپری کرد و پیراهن های بسیاری را امضا کرد، 
با جت شخصی به همراه همسر و فرزندانش راهی پاریس شد.خانواده مسی پس از طی کردن پرواز 
13 ساعته به خاک فرانسه پا گذاشتند و برخالف ادعاهای مطرح شده هیچ کمیته استقبالی از این 
بازیکن تشکیل نشد و او از در پشتی فرودگاه با ونی که در نظر گرفته شده بود به خانه اش رفت.با این 
حال به نظر می رسد که استقبال از او در زمان بازگشتش به تمرینات پی اس جی کمی پرشورتر باشد 
و هم تیمی  های این مهاجم آرژانتینی به گرمی با او دیدار کنند و قهرمانی اش را تبریک بگویند.این در 
حالی است که کیلیان امباپه که خیلی زود برای کمک به تیمش به تمرینات برگشته بود، حاال فرصتی 
برای استراحت پیدا کرده و به همراه اشرف حکیمی راهی آمریکا شده است. او برای تماشای بازی 

بروکلین نتز و سن آنتونیو اسپرز دعوت شده بود و استقبال بسیار گرمی از این بازیکن صورت گرفت.
 

کمک به شاگرد قدیمی؛ »فن خال« مشاور شخصی »ژاوی«!
به نظر می رســد که لوئیس فن خال، مربی هلندی، پس از جدایی از تیم ملی کشــورش قصد دارد 
تجربیاتش را به ژاوی منتقل کند.حذف تیم ملی هلند در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 2022 
قطر با شکست برابر آرژانتین به معنای پایان کار فن خال روی نیمکت این تیم بود.او حاال فرصت دارد 
که بیشتر به خودش رسیدگی کند، به روند درمان بیماری سرطانش بپردازد و استراحت کند. در عین 
حال فرصت بیشتری برای صحبت با دوستان و شاگردان قدیمی دارد که یکی از آنها ژاوی است. تصاویر 
منتشر شده از مکالمه این دو نفر در موی استار پالس نشان می  دهد که آنها رابطه خوب و نزدیکی دارند. 
ژاوی در این مکالمه به فن خال می گوید:» شرایط بسیار سخت است. تمام 24 ساعت حتی در خانه 
به این فکر می  کنم که چطور باید به تیم و بازیکنانم کمک کنم، خصوصا از نظر روانی. وقتی نتایج خوب 
نیست، بازیکنان از نظر روانی تحت تاثیر قرار می گیرد و این بزرگ ترین مشکل است.«فن خال نیز در 
پاسخ به او اظهار داشت:» تو باید به خودت بودن ادامه بدهی. همیشه همان شخصیت همیشگی را 

داشته باش چون اگر شخصیتی که داری را تغییر دهی، کارت تمام است.«

خبر  روز

نیمکت نشینان گل گهر 
موثرترین های لیگ برتر؛

هنر تعویض های طالیی، 
»قلعه نویی« در صدر

امیر قلعــه نویــی بیشــترین بهــره را از 
تعویض های تیمش در این فصل برده و با 
اختالف بهترین مربی لیگ برتر از این حیث 
است.مربیان اندکی می توانند با تعویض های 
خــود جریــان بازی هــا را تغییــر دهند. 
نمونه هایی از این تغییر جریــان بازی را به 
دفعات در جریان جام جهانی شاهد بودیم. 
یکی از این بازی ها، تغییرات دیدیه دشان، 
سرمربی فرانسه در بازی فینال جام جهانی 
بود که با آوردن بازیکنانی مانند کولو موانی 
یا تورام که جوان و کم تجربه بودند، جریان 
بازی را به نفع تیــم خود تغییــر داد.البته 
موفقیت و برتری مربیان در تعویض ها، به 
وجود یک نیمکت باکیفیت هم باز می گردد. 
رئــال مادریــد در ســال 201۶ بــه رهبری 
زیدان، با داشــتن بازیکنانی مانند خامس 
رودریگس، ایسکو، آسنسیو و بازیکنانی که 
در حضور ستاره های بزرگ مادریدی مانند 
رونالدو، بنزما، بیل و کروس نیمکت نشین 
شده بودند، توانست قهرمانی در اللیگا را به 
دست آورد. هنوز کارشناسان تاثیر بازیکنان 
نیمکت نشین بعد از ورود به زمین در فصل 
201۶-1۷ را فراموش نکرده اند.در این فصل 
از فوتبال ایران هم امیر قلعه نویی که در حال 
سپری کردن بهترین فصل مربیگری خود در 
گل گهر است، توانسته به بهترین نحو ممکن 
از نیمکت تیمش استفاده کند و بیشترین 
تاثیرگذاری را بازیکنان تعویضی گل گهر ثبت 
کرده اند.نگاهی به آمارها و داده های سایت 
ترانســفرمارکت نشــان می دهد که محمد 
خدابنده لــو، کی روش اســتنلی و مرتضی 
تبریزی سه بازیکن برتر فوتبال ایران تا این 
مقطع از فصل با بیشــترین تاثیرگذاری به 
عنوان بازیکنان جانشین هستند.مرور این 
آمار نشــان می دهد که نفر شش هم از گل 
گهر است. نوید عاشــوری با ۷ بار حضور به 
عنوان بازیکن جانشین در زمین، یک گل و 

یک پاس گل را ثبت کرده است.

فوتبال جهان

وز  عکس ر

شادی گل ویژه 
»رودریگو« به یاد پله 
رئال مادرید بــرای صعود به مرحله 
یک هشــتم نهایی کوپا دل ری کار 
سختی مقابل حریف دسته چهارمی 
خود، کاسرنیو داشــت. این تیم در 
زمین بی کیفیت حریــف با تک گل 
رودریگوی برزیلی به برتری دســت 
یافت. ستاره جوان رئال شادی گل 
خود را در این دیدار به یاد پله انجام 
داد تا حسابی مورد توجه قرار بگیرد.

گمانه زنی درباره مباحث جلسه طوالنی هیئت رییسه؛

قلعه نویی و مجیدی دو گزینه نهایی ایرانی برای تیم ملی
وضعیت سرمربی تیم ملی فوتبال ایران مهم ترین موضوعی است که خبرنگاران زیادی را به مرکز ملی فوتبال کشانده است، اما ... به گزارش »ورزش سه«، جلسه  ای 
با حضور اعضای هیئت رییسه فدراسیون فوتبال در مرکز ملی فوتبال برگزارشد. جایی که اگرچه در دستور کار این جلسه به صحبت درباره انتخاب سرمربی آینده 
تیم ملی اشاره نشده، اما این مهم ترین موضوعی است که برای جمع بندی در مورد آن دور هم جمع شده اند.پس از پایان جام جهانی 2022 قطر که با کسب نتایج 
نه چندان مطلوب برای فوتبال ایران به پایان رسید، حاال همه در انتظار مشخص شدن تکلیف سکان دار هدایت تیم ملی هستند. در این میان کارلوس کی روش 
که دو ماه مانده به جام جهانی هدایت تیم ملی فوتبال ایران را به جای اسکوچیچ در دست گرفت، مذاکرات جدی ای را با فدراسیون فوتبال قطر آغاز کرده و با این 
وصف می توان کار این مرد پرتغالی باتجربه را در تیم ملی فوتبال ایران تمام شده دانست؛ چرا که شواهد و قراین نیز از عقد قرارداد این مربی با قطر خبر می دهند.

اعضای هیئت رییسه فدراسیون فوتبال این روزها در حال فکر کردن به تصمیم گیری درباره دو راهی انتخاب مربی داخلی یا خارجی هستند.درباره مربیان داخلی 
نام دو نفر که امیر قلعه نویی و فرهاد مجیدی هستند همچنان روی میز تصمیم سازان فوتبال باقی مانده است. البته اعضای هیئت رییسه درباره انتخاب یحیی 

گل محمدی، علی دایی و جواد نکونام هم فکر می کردند که به دالیل مختلف این سه مربی از دایره انتخاب آنها کنار گذاشته شدند.

کارلوس کی روش همچنان گزینه تیم ملی اســت؛ 
آن هم در شرایطی که جمعه نام او به عنوان سرمربی 

جدید قطر اعالم شد.
موضوع این سرمربی پرتغالی و احتمال حضورش در 
تیم ملی قطر فوتبال قطر، یک بحث جدی در ایران 
نیز هست. چرا که باوجود نتایج ضعیف ایران در جام 
جهانی، او همچنان گزینه مطلوب برای برخی نفرات 

فدراسیون فوتبال ایران به شمار می رود.
خبر توافق کی روش با قطر در حالی منتشر شده که 
هیچ منبع رســمی آن را تایید نکــرده اما روزنامه ها 
و منابع قدرتمندی در این کشــور، این خبر را انتشار 
داده و بر صحت آن پافشاری می کنند. روزنامه هایی 

مثل الرایه، الشــرق، الوطن و همچنین و همچنین 
خبرگزاری الکاس کــه یک ایســتگاه تلویزیونی و 
وبسایت اصلی در قطر است که مکررا به تحلیل رقابت 

های فوتبال در این کشور می پردازد.
با این حال بعد از انتشار خبر اولیه در توئیتر الکاس، 
کامنت منفی بسیاری پای این پست خبری منتشر 
شد و در در شرایطی که گفته می شد سرمربی تیم ملی 
قطر بعد از پایان کار فلیکس سانچز، بالفاصله معرفی 
خواهد شد؛ اما این اتفاق با تاخیر افتاده و خبری از 
معرفی کارلوس کی روش به عنوان سرمربی نیست.

اما چه کسی اســت که بداند کی روش سرمربی تیم 
ملی قطر شده یا این مسئله یک گمانه زنی رسانه ای یا 

یک حرکت بازاریابانه برای تحت تاثیر قراردادن ایران 
است که بنابر گفته دستیار کی روش، ژانویه قرار بود 

مذاکراتش را با این سرمربی آغاز کند.
در این زمینه هیچ خبر موثقی وجود ندارد و کارلوس 
کی روش هم بنا بر عادت همیشــگی در تعطیالت 
سال نو موبایل خود را بسته و سواالت و ایمیل ها را بی 
پاسخ گذاشته است. اما شواهد و قرائن نشان از این 
دارد که مذاکره او با قطر کامال جدی پیش رفته است. 

آخرین خبر و گمانه زنی از سرنوشت »کی روش«!

پنجشنبه 15 دی 1401 / 12 جمادی الثانی 1444 / 5 ژانویه 2023 / شماره 3716
آبادان، محتمل ترین انتخاب برای درخواست رییس فیفا

رییس فدراسیون فوتبال جهان در احترام به اسطوره فقید فوتبال پله، از فدراسیون های ملی خواست 
که یکی از استادیوم های کشور خود را به نام این ستاره نام گذاری کنند.

به گزارش »ورزش سه«، پله چند روزی اســت به دلیل ســرطان دار فانی را سن 82 سالگی وداع 
گفته است. در پی این اتفاق تلخ اینفانتینو در مصاحبه ای از همه فدراسیون های ملی خواست یک 
استادیوم در کشور خود به نام پله نام گذاری کنند. این درخواست به صورت رسمی از سوی دبیرخانه 
فدراسیون فوتبال جهان برای همه فدراســیون های ملی از جمله ایران ابالغ خواهد شد و طبیعتا در 
ادامه فدراسیون های ملی تصاویر و اخبار مرتبط را برای فیفا ارسال می کنند. باید منتظر ماند و دید 
که آیا بنا به درخواست رییس فدراســیون فوتبال جهان اســتادیومی در ایران به نام پله نام گذاری 

خواهد شد یا خیر.
البته از فهوای صحبت های اینفانتینو این طور بر می آمد که این یک درخواســت اســت نه الزام اما 
هیچ بعید نیست در راستای احترام به درخواســت رییس فیفا و هم چنین احترام به اسطوره فقید 
فوتبال جهان کشــورهای زیادی یکی از اســتادیوم ها را به نام پله نام گذاری کننــد. در ایران کمتر 
اســتادیومی، حداقل اســتادیوم هایی که در آن بازی های لیگ برتر برگزار می شود به نام اسطوره 
های فوتبال است. جز اســتادیوم انزلی که ســال ها به نام تختی بود؛ اما به تازگی به نام سیروس 
قایقران فقید تغییر کرده است شــاید در آینده ای نزدیک یکی از این اســتادیوم ها نام پله به خود 
بگیرد.از آنجایی که آبادان مشهور به برزیل فوتبال ایران است و فوتبالی ها در این شهر عالقه خاصی 
به برزیل و فوتبالش دارند و رنگ پیراهن تیم صنعــت نفت آبادان هم از دیرباز زرد، به رنگ پیراهن 
 تیم ملی فوتبال برزیل بوده ، محتمل اســت اســتادیوم تختی آبادان در آینده ای نزدیک به نام پله

 نام گذاری شود.

کاوه رضایی - استقالل، خرید زمستانی جذاب
کاوه رضایی در ابتدای فصل یکی از بازیکنان مورد عالقه ریکاردو ساپینتو بود؛ اما در نهایت باشگاه استقالل 
نتوانست او را به خدمت بگیرد.ریکاردو ساپینتو با علم به سال ها حضور کاوه رضایی در تیم های بلژیکی 
)شــارلروا – اف ث بروژ – لوون( و اینکه در باکس مهاجم خوبی به شمار می رود برای جا خالی کردن 
و حضور این مهاجم در ترکیب تیمش امیر ارسالن مطهری را در لیست فروش قرار داد؛ اما عدم فسخ 
قرارداد با باشگاه از سوی این بازیکن در نهایت استقالل را مجبور کرد، قید این بازیکن را بزند و کاوه رضایی 
برای ادامه فوتبال راهی تراکتور شود.به هنگام قرارداد کاوه رضایی با تراکتور اخبار متعدد و متفاوتی منتشر 

اینکه این قرارداد سه جانبه بوده و کاوه رضایی در پنجره زمستانی به اردوی شــد؛ از جمله 
تیم اســتقالل بر می گردد که همان موقع گفته شد، هیچ بازیکن 
آزادی نمی تواند با باشگاه قرارداد کمتر از یک ساله امضا کند. اما با 
توجه به صحبت های اخیر هوشنگ نصیرزاده، مدیر عامل جدید 
باشگاه تراکتور مشخص شد که کاوه رضایی در صورت اعالم نیاز از 
سوی باشگاه استقالل می تواند قرارداد خود را با تیم تراکتور فصل 
و به جمع آبی پوشان ملحق شــود. البته او به طور حتم در صورت 
به کارگیری از ســوی خمس در بــازی امروز علیه 
اســتقالل خواهد بود.بر اساس قانون، کاوه 
رضایی می تواند در پایان هفته پانزدهم 
از تراکتور جدا و در بازی جام حذفی روبه 
روی تراکتور بازی کنــد. باید به این 
نکته مهم هم اشاره داشت؛ پنجره 
زمستانی استقالل به دلیل بدهی 
به بازیکنــان و مربیان خارجی 

فعال بسته است.

کافه ورزش

سپاهان مقابل مس کرمان کار چندان ساده ای هم 
در پیش نخواهد داشت؛ زردپوشان اصفهانی باید 
مقابل تیمی به میدان بروند که چیزی برای از دست 
دادن ندارند و برای فرار از منطقه خطر کسب سومین 

بردشان با تمام قوا به میدان خواهند آمد

تیم فوتبال سپاهان اصفهان در هفته پانزدهم رقابت های 
لیگ برتر میزبان تیم مس کرمان اســت.هفته پانزدهم 
رقابت های لیگ برتر فوتبال، جــام خلیج فارس امروز با 
برگزاری ۶ دیدار به پایان می رسد که در یکی از این رقابت ها سپاهان اصفهان 
در ورزشــگاه نقش جهان میزبان تیم مس کرمان است.لیگ بیست و دوم 
به پایان نیم فصل نخست رسیده و سپاهان در آخرین دیدار خود از دور رفت 
رقابت ها باید آماده مصاف با تیم مس کرمان شود؛ دیداری سخت و حساس 
که با توجه به شرایط امتیازی و جایگاه دو تیم در جدول، 3 امتیاز آن برای هر 
دو تیم برگزار کننده از اهمیت باالیی برخوردار بوده و نتیجه آن برای تیم های 
اســتقالل، گل گهر، صنعت نفت و ملوان نیز حائز اهمیت است.سپاهان در 
شرایطی آماده مصاف با تیم مس کرمان می شــود که هفته گذشته مقابل 
پیکان با نتیجه یک بر صفر شکست خورد و نه تنها بهترین فرصت برای بهبود 
جایگاهش را از دســت داد، بلکه عمال دوئل قهرمانی نیم فصل را نیز واگذار 
کرد. زردپوشان اصفهانی در 14 هفته گذشــته ۶ برد، ۶ تساوی و 2 شکست 
کسب کرده اند و با اندوختن 24 امتیاز و تنها به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت 
به گل گهر، در رده سوم جدول جای دارند. شاگردان مورایس می دانند که با 
توجه به اینکه گل گهر یک بازی کمتر از سایر تیم ها انجام داده، اگر می خواهند 
که جایگاه شان را در جدول حفظ کنند، باید در بازی پیروز شوند و امیدوار باشند 
تا استقالل و گل گهر نیز امتیاز از دست بدهند.در آن سو، مس کرمان درحالی 

راهی اصفهان شده که هفته گذشته مقابل ملوان با تساوی بدون گل متوقف 
شد و 2 امتیاز حساس دیگر را از دست داد، این در شرایطی است که تیم های 
رده سیزدهم تا قعر جدول تنها 3 امتیاز فاصله دارند و مسی ها می دانند که 
برای فرار از منطقه خطر و بهبود جایگاه شــان باید از سپاهان امتیاز بگیرند. 
مس کرمان در 14 هفته گذشته 2 برد، 5 تساوی و ۷ شکست به دست آورده 
و با کسب 11 امتیاز در رده چهاردهم جدول جای دارد.سپاهان چاره ای جز برد 
مقابل مس کرمان ندارد. شاگردان مورایس با پایان یافتن هفته چهاردهم، 
ســایه گل گهر را در یک قدمی خود می بینند و تنها با اســتفاده از تفاضل گل 
بهتر باالتر از شاگردان قلعه نویی ایستاده اند، از طرف دیگر سپاهانی ها در 4 
هفته گذشته تنها یک برد را به دست آورند و با کسب 2 تساوی متوالی و یک 
شکست، امتیازات حساسی را از دست داده اند و با توجه به فاصله کم امتیازی 
بین تیم های مدعی، برای حفظ جایگاه شان چاره ای جز پیروزی در مقابل 
پیکان ندارند. شاگردان مورایس به خوبی می دانند که کسب هر نتیجه ای به 
جز پیروزی در بازی مقابل هوادار، می تواند منجر به افزایش فاصله با صدر 
جدول شده و حتی احتمال پیشی گرفتن سایر مدعیان از این تیم وجود دارد.
سپاهان برای خروج از بحران به پیروزی نیاز دارد و بازی با مس کرمان پایین 
جدولی، بهترین فرصت برای مورایس و شــاگردانش محسوب می شود تا 
با یک پیروزی پرگل به لیگ باز گردند. ســپاهانی ها در فاز هجومی عملکرد 
خوبی دارند و با 19 گل  زده، بهترین خط حمله لیگ را در اختیار دارند. حضور 

مهره هایی مانند احمدزاده، علی نژاد، رضاییان، زکی پــور، نورافکن و مغانلو 
دست مورایس را در اجرای برنامه هایش باز گذاشــته و شرایط سپاهان را 
در فاز هجومی بهبود بخشیده است. زردپوشــان اصفهانی در فاز دفاعی نیز 
شرایط خوبی دارند؛ سپاهان در 14 هفته گذشته تنها 9 گل را دریافت کرده که 
نشان از ساختار دفاعی منظم این تیم دارد.سپاهان مقابل مس کرمان کار 
چندان ساده ای هم در پیش نخواهد داشت؛ زردپوشان اصفهانی باید مقابل 
تیمی به میدان بروند که چیزی برای از دست دادن ندارند و برای فرار از منطقه 
خطر کسب سومین بردشان با تمام قوا به میدان خواهند آمد. مس کرمان 
تیم قلدر و جنگنده ای است که فوتبال بسته و دفاعی را به نمایش می گذارد 
و به سختی امتیاز از دست می دهد. مسی ها در فاز دفاعی تیم مستحکمی 
هستند و کسب ۶ کلین شیت در 14 هفته گذشته، آمار قابل توجهی برای این 
تیم به شمار می آید و نشان از انسجام خط دفاعی این تیم دارد. با این حال 
مسی ها در فاز هجومی ضعیف هستند و در 14 هفته گذشته تنها 9 گل را به ثمر 
رسانده اند که این عملکرد گویای ضعف این تیم در گلزنی است.آنچه مسلم 
است مصاف تیم های ســپاهان و مس کرمان قابلیت تبدیل شدن به یک 
فوتبال جذاب را دارد؛ برگ برنده سپاهان در بازی امروز بازگشت این تیم به 
ورزشگاه خانگی خودش خواهد بود. در آن سو مسی ها نیز با تکیه بر انگیزه 
باالترشان به دنبال پایان بخشیدن به روند ناکامی های این تیم هستند و باید 

دید حوادث فوتبال به کدام سو رقم خواهد خورد.

 نگاهی به تقابل سپاهان و مس کرمان؛ 

استارت شاگردان »مورایس« برای بازگشت به صدر جدول



علی حاجیان، مدیرعامل آرامستان های شهرداری اصفهان ظهر 
سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره اینکه سال گذشته ۳۰۰ مورد 
سرقت در آرامستان باغ رضوان شد،گفت: سارقان قاب های عکس آلومینیومی 
مزارها را می دزدند و از این رو برای متوفیان جدید از قاب های عکس مزار استفاده 
نمی شود و به شهروندان توصیه می شــود روی سنگ مزار تصویر متوفی حک 
شــود.حاجیان البته این را هم گفت که طی یک ســال اخیر با باال بردن امنیت 
آرامســتان باغ رضوان و اضافه کردن ۱۳ دوربین مدار بسته به ۹۹ دوربین قبلی 
تعداد ســرقت ها به ۵۵ مورد در ســال جاری کاهش یافته است و ۵۵ سارق 
دســتگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند؛ امسال ســرقتی نبوده که سارقان 

قطعات دزدی شده را از آرامستان ببرند.
در ادامه گزیده صحبت های حاجیان در این نشست دوساعته را می خوانید:

 یک هزار و ۲۰۵ هکتار وسعت آرامستان باغ رضوان تاکنون ۳۰۵ هکتار آن 
بهره برداری شده، بخش یک باغ رضوان از قطعه یک تا ۴۵، بخش دوم قطعات 
۵۰ تا ۶۶ و بخش ســوم قطعات ۷۰ تا ۹۰ را شامل می شــود که تعرفه های آنها 

متفاوت است.
 تعرفه های قبور در قطعات یک، دو و سه در سایت اینترنتی این مجموعه 
اعالم شده و در این خصوص شفاف عمل شده است، این مجموعه تاکنون هیچ 
هزینه اضافه بر مبلغ مصوب شورای شهر بابت فروش مزار و خدمات دریافت 

نکرده است.
 باالترین قیمت قبر برای دفن در قطعه یک باغ رضوان ۳۲ میلیون تومان و 
پیش فروش ان ۴۸ میلیون تومان است و پایین ترین قیمت قبر مربوط به قطعه 

۹۰ فاز سه با یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.
 هیچ قبر مخفی در آرامستان وجود ندارد و برای هیچ کسی رزرو نمی کنیم. 
 ســایت باغ رضوان امکان واریز خیرات را برای عموم مردم فراهم کرده و 
شهروندان می توانند نوع نذورات و خیرات خود را ضمن پرداخت، مشخص کنند.

آرامستان باغ رضوان تا ۵۰ سال آینده ظرفیت دفن دارد و دارای ۶ هزار قبر دو 
طبقه است، هم اکنون روزانه بین ۲۰ تا ۲۲ نفر در این آرامستان دفن می شوند.

 در باغ رضوان ۲۱ شهید آرمیده اند که بیشتر آنها از شهدای خدمت، سالمت و 
جانباز باالی ۷۰ درصد هســتند، همچنین در قطعه ۲۲ باغ رضوان میزبان پنج 
شهید گمنام هستیم. ۷۶ نفر از علمای بزرگ شهر اصفهان نیز مدفون هستند که 
درصدد شناسایی دقیق سیره زندگی و تهیه کلیپ هایی از زندگی این عالمان برای 

معرفی به شهروندان هستیم.
 ۲۳ هزار قبر سنتی در آرامستان باغ رضوان وجود دارد که از سال ۶۱ فروخته 
شده است، اگر شهروندان قصد دارند در کنار یکدیگر دفن شوند، ما می توانیم این 
قبور را در سه طبقه ایجاد کنیم. در این راستا برای آنها سند صادر می شود و از لحاظ 

قیمت نیز به صرفه است.
 ۱۶۰ هکتار فضای سبز آرامستان باغ رضوان حفاظتی دربرابر آالینده ها و ریه 
شرق اصفهان محسوب می شود، باغ رضوان اصفهان بزرگ ترین مجموعه فضای 
سبز را در میان آرامستان های کشور دارد.  توسعه فضای سبز این مجموعه را ادامه 
می دهیم، در یک سال اخیر نیز ســه هکتار فضای سبز این مجموعه گسترش 
یافته است. این وسعت فضای سبز در حقیقت نخستین حلقه حفاظتی فضای 
سبز شرق شهر محسوب می شود و به نوعی تنها ریه شرق اصفهان و بزرگ ترین 

مجموعه فضای سبز در بین آرامستان های کشور است.

 توسعه ســه هکتار فضای ســبز، جلوگیری از دفن ضایعات بیمارستانی، 
احداث تصفیه خانه آب های خاکستری سالن تطهیر و تصفیه روزانه شش هزار 

لیتر آب از اقدامات یک سال گذشته در باغ رضوان بوده است.
 احداث تصفیه خانه برای سالن تطهیر باغ رضوان یکی از اقدامات مهم این 
سازمان بوده است. آب خروجی از سالن تطهیر غیر بهداشتی است و حتی نباید 
دفن شود که پیش تر دفن می شد؛ اما با احداث تصفیه خانه در ماه های اخیر این 
آب به آزمایشــگاه می رود و پس از تصفیه برای درختان غیر مثمر آرامســتان 

استفاده می شود.
 هم اکنون ۶ هزار لیتر آب روزانه در آزمایشگاه تصفیه می شود. طی یک سال 
اخیر مصرف آب های زیرزمینی برای آبیاری فضای ســبز مجموعه باغ رضوان 
کاهش یافته است و با اســتفاده از طرح های دانش بنیان آبیاری یک جریب 

فضای سبز مجموعه با استفاده از حسگرهای هوشمند، انجام می شود.
 صرفه جویی ۳۲ درصدی در مصرف آب شرب در باغ رضوان صورت گرفته 
است. آب شرب در آب سردکن ها و سقاخانه های آرامستان، آب شرب شهری 

است.
 هوشمند سازی موتورخانه ها و تاسیسات برق باغ رضوان، از دیگر اقدامات 
صورت گرفته در این مجموعه در زمینه صرفه جویی در مصرف بوده که کاهش ۳۵ 

درصدی مصرف برق در این مجموعه را به دنبال داشته است.
 اقدامات دیگری شامل ایجاد مانیتورینگ منابع در کل باغ رضوان، تامین 
روشنایی معابر، توزیع برق در فاز سوم، ایجاد منبع ۵۰۰ مترمکعبی آب در فاز سه، 
جدول کشــی، نصب ایســتگاه های اتوبوس و خرید و راه اندازی ژنراتور با یک 
میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار برای تامین برق سالن تطهیر از سوی سازمان 

آرامستان ها انجام شده است.
 سامانه GIS و نقشه آرامستان باغ رضوان به همراه قبور متوفی ها، در کشور 
بی نظیر است، همچنین اپلیکیشن آرامستان جهت مسیریابی قبور متوفی مورد 

نظر از جمله خدمات بی بدیل ارائه شده در سازمان آرامستان هاست.
 اتصال سامانه های سازمان آرامستان باغ رضوان به سامانه شهرداری، ثبت 
احوال و بنیاد شهید به صورت آنالین از دیگر خدمات نوین است که موجبات رفاه 
حال شهروندان را بیش از پیش فراهم ساخته است، همچنین نامه نگاری های 
جهت درخواست اتصال سامانه های کمیته امداد و بهزیستی به سامانه آرامستان 

نیز ارسال شده است.
 سند قبور در حال حاضر الکترونیکی صادر می شود.

اصفهان در رتبه سوم مصرف گاز در کشور گفت: طبق 
آمار ابتدای مهرماه، مصرف گاز خانگی و تجاری ۷.۱۱ 
میلیون مترمکعب در روز برآورد شد و این میزان در 
دی ماه با کاهش دما به ۴۷ میلیون مترمکعب در روز 

افزایش پیدا کرده است
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سخنگوی شورای شهر مطرح کرد:

جابه جایی صنایع از محدوده شهر؛ راهکار رفع آلودگی هوای 
اصفهان

سخنگوی شورای اسالمی استان اصفهان گفت: فرهنگ سازی برای کاهش تردد خودروهای شخصی، 
توسعه حمل ونقل عمومی و فضای سبز شهری، همچنین جایگزین کردن طرح های علمی و عملیاتی 
به جای طرح های ناموفق ازجمله مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا در کنار جابه جایی صنایع 
از محدوده شهر، شاهد کاهش آالیندگی ها باشیم.مهدی اسماعیلی در گفت گو با خبرنگار ایمنا، با بیان 
اینکه چنان چه فکری اساسی به حال آالیندگی ها نشود، طی سال های آینده با شرایط بسیار سختی 
مواجه خواهیم بود، اظهار کرد: آلودگی هوای استان اصفهان و برخی شهرهای صنعتی استان امروزه 
به قصه ای پر غصه تبدیل شده است که با فرا رسیدن زمستان بیش از هر زمان خودنمایی می کند.وی 
با بیان اینکه رییس و اعضای شورای اسالمی استان اصفهان در دوره ششم تاکید بسیاری بر رسیدگی 
به وضعیت آلودگی هوا دارند، افزود: اقدامات انجام شــده برای رفع مشکل الودگی هوای پایتخت 
فرهنگی ایران و دیگر شهرهای این استان تاکنون اثربخش نبوده است، از این رو همه باید برای کاهش 
آالینده های هوا تالش کنیم، چراکه در غیر این صورت، اوضاع بدتر می شود.سخنگوی شورای اسالمی 
استان اصفهان با بیان اینکه گالیه مندی شهروندان از تعطیلی های پی در پی مدارس عمق فاجعه آلودگی 
هوا در اصفهان را نشان می دهد، گفت: دستگاه های مختلف در مقابله با معضل آالیندگی ها نقش دارند، 
اما این پرسش مطرح اســت که چرا تاکنون اقدام موثری در این حوزه انجام نشده است و همچون 
گذشته تعطیلی مدارس به جای راهکاری اساسی برای کنترل منابع آالینده در دستور کار قرار می گیرد.

 
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری مطرح کرد:

حمایت شهرداری منطقه ۱۰ اصفهان از شرکت های دانش بنیان
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با اشاره به لزوم حمایت از شرکت های دانش بینان گفت: استفاده 
از کیوسک های اطالع رسانی تولید داخل در راستای تحقق شهر هوشمند در دستور کار این منطقه قرار 
دارد.داوود بحیرایی در بازدید از یک شرکت دانش بینان ضمن تاکید بر حمایت شهرداری از شرکت های 
دانش بنیان، اظهار کرد: این شهرداری با توجه به نام گذاری امسال از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی 
به نام سال »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« استفاده از محصوالت ایرانی را در اولویت کاری خود 
قرار داده است.وی، خرید کاالها و محصوالت تولید داخل کشور را حمایت از تولید و اشتغال عنوان کرد 
و گفت: خرید کاالهای ایرانی عالوه بر رونق تولید و بازار، زمینه اشتغال بیشتر جوانان و نیروی کار را در 
کشور فراهم می کند.مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با اشاره به سابقه یکی از شرکت های دانش بنیان 
در زمینه تولید کیوسک های تبلیغاتی و نمایشگرهای صنعتی تصریح کرد: در این منطقه استفاده از 
کیوسک های اطالع رسانی تولید داخل را در راستای تحقق شهر هوشمند و استفاده از فناوری های نوین 

در حوزه اطالع رسانی در دستور کار خود قرار داده است.
 

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان و حومه:

خط یک متروی اصفهان توسعه می یابد
مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان و حومه گفت: توسعه خط یک متروی این کالن شهر تا مقابل 
در ورودی دانشگاه صنعتی اصفهان به طول ۵.۵ کیلومتر با پنج ایستگاه ادامه می یابد و در ادامه به خط 
شاهین شهر با طول حدودی ۱۴.۵ کیلومتر متصل خواهد شد.سیدمحسن واعظی فر اظهار کرد: به تازگی 
و پس از دستور استاندار اصفهان، شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان مقرر شد توسعه خط 
یک مترو که از محله عاشق آباد در خیآبان امام خمینی )ره( آغاز و به میدان استقالل ختم می شود تا 
مقابل در ورودی دانشگاه صنعتی اصفهان ادامه یابد، لذا این مسیر که به طول ۵.۵ کیلومتر است با 
پنج ایستگاه به عنوان توسعه خط یک مترو در نظر گرفته شده است و در ادامه به خط شاهین شهر با 

طول حدودی ۱۴.۵ کیلومتر متصل خواهد شد.

با مسئولان

معاون شهردار می گوید خریدهای اینترنتی، دورکاری، حذف سفرهای غیرضروری، رفع نیازهای خرید و خدمات در نزدیک محل 
سکونت و بدون استفاده از خودرو می تواند در کاهش آلودگی شهر اصفهان موثر باشد؛

حل مشکل آلودگی هم گردن شهروندان افتاد!

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: صرفه جویی در مصرف 
گاز به کاهش مصرف مازوت ســوزی کارخانه های اطراف شهر اصفهان 

کمک می کند و منجربه کاهش آلودگی هوا می شود.
حسین حق شناس اظهار کرد: چندسالی اســت که در فصل زمستان، 
موضوع وارونگی هوا و افزایش غلظت مواد آالینده مطرح می شــود که 
بیشتر اوقات به تعطیلی مدارس و دانشــگاه ها و گاهی تعطیلی ادارات 
می انجامد.وی افزود: وارونگی هوا، پدیده ای اســت که بیشتر در اواخر 
فصل پاییز و زمســتان اتفاق می افتــد، در هنگام وارونه شــدن هوا در 
شهرهایی همچون تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، اهواز و سایر کالن شهرها، 
گازهای آالینده و گلخانه ای به سطح زمین نزدیک شده و باعث باال رفتن 
مقدار آلودگی هوا از حد مجاز خواهد شد که در بعضی از روزها، تنفس برای 

عموم یا افراد خاص دچار مشکل می شود.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان ادامه داد: در این فصل، هوای 
سرد به دلیل سنگینی در سطح زمین قرار می گیرد و هرنوع مواد آالینده 
تولید شده توســط صنایع، خودرو و مصارف خانگی را در این الیه سرد 
محبوس و ماندگار می کند که این عامل دلیل آلودگی در فصل زمستان 

است که تنها توسط وزش باد و یا بارندگی از میان می رود.

وی با اشاره به آلودگی هوای شهر اصفهان نسبت به سایر شهرها تصریح 
کرد: آلودگی هوا در اکثر کالن شــهرها رخ می دهد، اما شهر اصفهان از 
آلودگی باالتری برخوردار است، زیرا موقعیت زاینده رود باعث شده است 
که صنایع نیازمند بــه آب در اطراف ان احداث شــود، همچنین جریان 
دائمی هوای شــهر اصفهان که از جنوب غرب به شرق بوده، مواد آالینده 
غرب اصفهان را که حاصل آلودگی صنایع و کارخانه ها بوده به سمت شهر 
اصفهان حمل می کند.معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان اظهار 
کرد: بر این اساس نیروگاه شهید منتظری از نزدیک ترین صنایع به شهر 
اصفهان مجبور به مازوت سوزی شده است که به تولید و تامین برق کشور 
کمک می کند، لذا اقدام شهروندان در صرفه جویی گاز و برق در این فصل 

می تواند در نحوه سوخت این صنعت عظیم کشور موثر باشد.
وی با اشــاره به قرار گرفتن اصفهان در رتبه ســوم مصرف گاز در کشور 
گفت: طبق آمار ابتدای مهرماه، مصرف گاز خانگی و تجاری ۷.۱۱ میلیون 
مترمکعب در روز برآورد شد و این میزان در دی ماه با کاهش دما به ۴۷ 
میلیون مترمکعــب در روز افزایش پیدا کرده اســت، بنابراین چنان چه 
شــهروندان بتوانند با صرفه جویی در مصرف گاز حدود هشــت میلیون 
مترمکعب در روز صرفه جویی کنند، سوخت نیروگاه را می توان از مازوت 

حذف و گاز را جایگزین آن کرد.
حق شناس ضمن توصیه به شهروندان در صرفه جویی مصارف خانگی، 
افزود: استفاده از پوشش مناسب فصل در منزل )لباس گرم(، درزگیری 
درب ها و پنجره ها، پوشش ضخیم )پرده( درب ها و پنجره ها، جایگزین 
پنجره های دوجداره به جای پنجره های تک جداره، کاهش شعله اجاق 
گاز، باز نکردن آب حمام به صورت مداوم در حین دوش گرفتن، استفاده 
از آب ولرم در حمام نه رهاسازی آب نزدیک به جوش، پوشش قرار دادن 
خروجی های کولر، جوشیده شدن آب کتری و پخت و پز غذا به صورت 

بهینه از نکات موثر در کاهش مصرف گاز و برق است.
وی گفت: درباره منابع آالینده، اســتفاده از خودروهای تک سرنشین و 
استفاده وسایل نقلیه فرسوده و دودزا جزو عوامل تشدید کننده آلودگی 
هواســت؛ خریدهای اینترنتی، دورکاری، حذف سفرهای غیرضروری، 
رفع نیازهای خرید و خدمات در نزدیک محل سکونت و بدون استفاده 
از خودرو، اخذ معاینه فنی و رفع اشــکاالت خودروهای دودزا که باعث 
حق الناس و افزایش آلودگی می شود و استفاده از حمل ونقل همگانی 
)مترو و اتوبوس( از مواردی است که در صورت رعایت شهروندان باعث 

کاهش آلودگی هوا خواهد شد.

عضو هیئت رییسه شورای شهر:

توسعه کمی وکیفی باغ های بانوان ضروری است
عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: به رغم اینکه از سال های گذشته اصفهان در تاسیس و راه اندازی باغ های بانوان پیشرو بوده است، در سال های اخیر به 
آن ها توجه نشده  و باید این کمبود توجه جبران شود، لذا ضرورت توسعه کمی و کیفی باغ های بانوان احساس می شود.فرزانه کالهدوزان در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره 
به کمبود تعداد باغ های بانوان در سطح شهر اصفهان و نداشتن کیفیت مطلوب باغ های موجود، اظهار کرد: باغ های بانوان به عنوان یک زیر ساخت برای این قشر از جامعه 
همیشه مورد استقبال بوده است؛ درصورتی که بعضی نظرات حکایت از پاسخ گو نبودن این مکان ها داشت، اما بررسی های به عمل آمده نشان داد این سبک مکان های 
تفریحی نه تنها نیاز فضای شهری است بلکه توسعه کمی و کیفی ان ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.وی افزود: با اینکه از سال های گذشته اصفهان در تاسیس و راه اندازی 
باغ های بانوان پیشرو بوده است، اما در چندسال اخیر به آن ها توجه نشده است و باید این کمبود جبران شــود، لذا در گام نخست، نوسازی و بهسازی دو باغ بانوان را در 
بودجه سال ۱۴۰۲ در نظر داریم تا محوری برای باغ ها تعریف و هر یک از ان ها بتواند از زیرساخت های الزم سخت افزاری و نرم افزاری برخوردار شود؛ به همین منظور طرح 
آن نیز مراحل تصویب را گذرانده و منتظر اجرای آن هستیم.عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان خاطر نشان کرد: درحال حاضر به طور اسمی هفت باغ بانوان در 
شهر اصفهان داریم که دو مورد از آن ها دارای مشکالتی است که برای رفع آن به بخش خصوصی واگذار شده است، سه باغ به طور دائمی در حال استفاده و دو باغ دیگر نیز از 
چرخه استفاده خارج شده است که امیدواریم با اختصاص طرح های ویژه مجدد قابل استفاده شود، بنابراین نیاز به توسعه کمی و کیفی باغ های بانوان احساس می شود، 

به همین خاطر به دنبال جانمایی هستیم تا بتوانیم این باغ ها را گسترش دهیم.

شورای سازمان 
پایانه های 
مسافربری 

شهرداری اصفهان
جلســه شــورای ســازمان 
مســافربری  پایانه هــای 

شهرداری اصفهان برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا

مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه 
گفت: با توجه به ضــرورت و فوریت تکمیــل ناوگان 
حمل ونقل شــهری، اتوبوســرانی اصفهان در نظر دارد 
تعداد ۴۰۰ نفر راننده پایه یک استخدام کند.سیدعباس 
روحانی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به فراخوان 
شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان برای جذب ۴۰۰ راننده 
اظهار کرد: شرکت اتوبوسرانی اصفهان و حومه در نظر 
دارد جهت جذب راننده پایه یک درون شهری )اتوبوس( 
اقدام کند.وی با اشاره به شرایط جذب رانندگان اتوبوس 
تصریح کرد: ازجمله این شرایط، داشتن حداکثر سن 
۴۲ سال، داشتن حداقل سابقه گواهینامه پایه یک دو 

سال یا سابقه ناوبری اتوبوس، سکونت در شهر اصفهان 
و شهرهای اطراف و داشتن شــرایط سالم جسمانی 
)طب کار( است.مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی 
شــهرداری اصفهان ادامه داد: افراد متاهل در اولویت 
جذب قرار خواهند گرفت و رانندگان اخراجی شــرکت 
اتوبوســرانی تاییــد صالحیت نمی شــوند، همچنین 
رانندگان بخش خصوصی در صورت ارائه رضایت نامه از 
شرکت متبوع جهت گزینش پذیرفته خواهند شد.وی 
گفت: نیروهایی که به هر علت ترک کار کرده اند مشروط 
به تایید حراســت و پس از تسویه حســاب از شرکت 
اتوبوسرانی می توانند در فرآیند گزینش شرکت کنند.

روحانی درباره مدارک الزم جهت استخدام، تصریح کرد: 
دارا بودن اصل و کپی شناسنامه تمام صفحات، اصل و 
کپی کارت ملی، اصل و کپی کارت پایان خدمت، اصل و 
کپی گواهینامه پایه یک، پر کردن فرم خالصه اطالعات 
شخصی )دریافت فرم از امور اداری و کارگزینی شرکت 
واحد اتوبوســرانی اصفهان( و دو قطعه عکس ۴*۳ 

جهت مراجعه الزامی است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه:

اتوبوسرانی اصفهان ۴۰۰ راننده پایه یک استخدام می کند

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری در نشست خبری مطرح کرد:

قاب های آلومینیومی آرامستان در صدر سرقت
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پس از 4 سال وقفه انجام می شود؛

گردهمایی صنعتگران معدن، راهسازی و سیمان در اصفهان

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان برخوار خبر داد:

پیشرفت ۴۰ درصدی فاز اول طرح نهضت ملی مسکن دولت آباد برخوار اصفهان

دوازدهمین نمایشــگاه تخصصی صنایع و ماشــین آالت معدنی و راهسازی، 
ســیمان، خدمات و صنایع وابســته پس از چهار ســال وقفه در اصفهان برگزار 
می شود.دوازدهمین نمایشگاه ماشــین آالت معدنی و راهسازی و سیمان از 
تاریخ 18 تا 21 دی ماه در نمایشگاه بین المللی اصفهان و با حضور 75 مشارکت 
کننده از استان های تهران، اصفهان، یزد، کرمان، البرز، خراسان شمالی، آذربایجان 
شرقی، خوزستان، سمنان و کردستان برگزار خواهد شد.این نمایشگاه در متراژ 
14 هزار متر مربع فضای نمایشگاهی برگزار می شود و شش نماینده از کشورهای 
آلمان، ایتالیا، ســوئد، ژاپن، کره جنوبی و چین نیز در ایــن رویداد تخصصی و 
نمایشگاهی با رویکرد معرفی آخرین محصوالت و کاالهای تولید شده و همچنین 
خدمات ارائه شده به سایر صنعت گران حضور خواهند داشت.در این نمایشگاه 
کارخانه های تولید سیمان، تجهیز کنندگان زنجیره تامین سیمان، فرآورده های 
نسوز، تجهیزات انتقال مواد، نمایندگان ماشین آالت معدنی و راهسازی، تامین 
کنندگان قطعات یدکی ماشین آالت معدنی و راهســازی، معادن سنگ آهن، 

گندله و کنسانتره، معادن زغال سنگ، شرکت های حفاری و اکتشافی، ماشین 
آالت حفاری اکتشافی، تولید کنندگان پلی یورتان و تجهیزات آزمایشگاهی حضور 
دارند.از برندهای مطرح حاضر در این رویداد نمایشگاهی می توان از شرکت تیراژه 
ماشین، پیشتاز صنعت پارسیان، آترا کوماتسو، سامان قطعه، معادن زغال سنگ 
کرمان، معدنی و صنعتی صبانور و آلومینای ایران، سیمان اردستان، ایران ذوب و 
متالورژی مصمم اصفهان نام برد.با توجه به برنامه ریزی های انجام شده نشست 
کمیسیون معادن اتاق بازرگان، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان به عنوان یکی 
از برنامه های جنبی و در راستای افزایش بهره وری و اتقای کیفی نمایشگاه برگزار 
خواهد شد.گفتنی است؛ دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع و ماشین آالت 
معدنی و راهسازی، سیمان، خدمات و صنایع وابسته از تاریخ 18 تا 21 دی ماه و 
ساعت بازدید 10 تا 18 واقع در کمربندی شرق، روبروی منطقه روشن دشت میزبان 
کارشناسان، صنعت گران، متخصصان، صاحبان واحدهای تولیدی در حوزه های 

مختلف ماشین آالت معدنی، راهسازی و سیمان خواهد بود.

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان برخوار از پیشرفت فیزیکی 40 درصدی فاز 
اول طرح نهضت ملی مسکن شهر دولت آباد به تعداد 81 واحد خبر داد.

صادق حاجی، رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان برخوار اظهار داشت: در حال 
حاضر طرح نهضت ملی مسکن شهر دولت آباد واقع در شهرستان برخوار در دو فاز 
در دست اجرا قرار دارد.  وی با بیان اینکه فاز اول این پروژه در مجموع بیش از 40 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اذعان داشت: این فاز از طرح نهضت ملی مسکن 

شهر دولت آباد در ۹ بلوک جمعا به تعداد 81 واحد ساخته می شود که هم اکنون در 
مرحله سفتکاری است.  رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان برخوار در خصوص 
وضعیت فاز دوم این پروژه بیان داشــت: این فاز از پروژه در هفت بلوک به تعداد 
63 واحد ساخته می شود.  وی خاطرنشان کرد: برای اجرای فاز دوم طرح نهضت 
ملی مسکن شهر دولت آباد پروانه ساختمانی به طور کامل اخذ شده و پیمانکار 

نیز انتخاب شده است.  

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

مراسم گرامیداشت سومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
در ستاد مرکزی آبفای استان اصفهان برگزار شــد.در این مراسم که با حضور 
قائم مقام مدیر عامل و جمعی از مدیران و کارکنان شرکت در سالن همایش 
های شیخ بهایی  برگزار شد، حجت االسالم جعفر زاده، امام جمعه قهدریجان، 
به بیان خصایص نیکوی ســردار شــهید پرداخت.وی به خصوصیات فردی، 
اجتماعی و اخالقی حاج قاسم پرداخت  ورمز موفقیت ایشان را اطاعت از والیت 

فقیه، اولویت دادن به نماز شب و کمک به مردم دانست.
حجت االســالم جعفر زاده به برخی ویژگی های منحصر به فرد حاج قاســم 
ســلیمانی مانند ســخاوت، ایمان و مبارزه با استکبار اشــاره کرد و از همگان 
خواست تا با الگو قرار دادن سردار شهید در راستای حفظ نظام اسالمی و تحقق 
آرمان های واالی شهدا مجدانه تالش کنند.گفتنی است؛ این مراسم همراه با  
دکلمه خوانی، سرود خوانی و پخش کلیپ های مرتبط با زندگینامه حاج قاسم 

ســلیمانی همراه بود؛ همچنین مراسم گرامیداشت ســومین سالگرد سردار 
شهید در تمامی مناطق 38 گانه آبفای استان اصفهان برگزار شد.  

 گرامیداشت سومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

 در آبفای استان اصفهان

رییس سازمان بسیج کارگری کشور در دیدار با مدیرعامل فوالد مبارکه تاکید کرد:

ضرورت افزایش همکاری ها میان سازمان بسیج کارگری کشور و فوالد مبارکه

رییس سازمان بسیج کارگری کشور در دیدار با مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه بر 
افزایش همکاری ها میان فوالد مبارکه و سازمان بسیج کارگری کشور تاکید کرد.به 
گزارش ایلنا، حمیدرضا اله بداشتی، رییس سازمان بسیج کارگری کشور در دیدار با 
محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تاکید بر افزایش همکاری ها 
میان فوالد مبارکه و سازمان بسیج کارگری کشــور به برگزاری رزمایش سازمان 
بسیج کارگری کشور اشاره کرد و گفت: استان اصفهان، نخستین استانی است که 
قله فعالیت خود را در رزمایش بزرگ جهادگران فاطمی، حیدریون تولید، در معرض 
عملیات و نمایش اقتدارآفرینی قرار داده اســت.وی افــزود: گروه های جهادگر 
در قالب گروه های کارآمدان، تولیدیاران و ســفیران تولید، هم در مأموریت های 
عمومی و هم در عرصه های تخصصی همگام با کارگران و مدیران شــرکت ها در 
حال نقش آفرینی هستند تا بتوانند گامی مهم برای تحقق و ترویج گفتمان اقتصاد 
مقاومتی را بردارند که از سوی دیگر این اقدامات می تواند بخشی از مشکالت حوزه 
کارگری و کارفرمایی را نیز حل کند.رییس سازمان بسیج کارگری کشور خاطرنشان 
کرد: گروه های جهادی به دنبال این هستند که با کمک به بخش تولید، مشکالت 
موجود در زنجیره تولید را نیز رصد کرده و آن ها را در پایگاه ها بررسی و احصا کنند؛ در 
این زمینه نیروهای جهادی با توجه به ظرفیت هایی که در پایگاه ها و حوزه ها وجود 
دارد در حد توان به حل مشکالت می پردازند و در نهایت مشکالتی که حل نشده را 
به کارگروه های رفع موانع نواحی یا استان منتقل می کنند.وی اذعان داشت: البته 
مشکالتی باقی می ماند که ممکن است در ســطوح پایین تر قابل حل نبوده و به 
همین علت در ستاد تسهیل، کمیسیون کارگری یا با وزرا مشکالت را مطرح کرده و تا 

حل مشکالت آن ها را پیگیری می کنیم؛ امروز سازمان بسیج کارگری و کارخانجات 
کشــور به عنوان مهیمن امنی برای رفع موانع تولید و افزایــش بهره وری، هم در 
مباحث علمی و تخصصی با اندیشه ورزی و هم خدمتگزاری به مردم در عرصه های 
مختلف است.اله بداشتی تصریح کرد: جهادگران گروه های بسیج کارگری تالش 
می کنند تا به کمک صنایع و کارخانجات، محرومیت زدایی در جوار مراکز صنعتی 
انجام شده و همچنین با توجه به شرایط اقتصادی جامعه به اقداماتی نظیر تامین 

جهیزیه، آزادی زندانیان غیر عمد، کمک به نیازمندان و... پرداخته اند.

   اصفهان در زمینه بسیج کارگری پیشرو است
وی عنوان داشــت: در رزمایش مذکور، 20 برنامه در دســتور کار قرار گرفته که 20 
دی ماه امسال در جوار مزار مطهر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با رمز »یازهرا« 
آغاز و در نهایت نیروهای جهادی از گلزار شهدای کرمان به محل مأموریت خود اعزام 
می شوند.رییس سازمان بسیج کارگری کشور تاکید کرد: در زمینه بسیج کارگری، 
اصفهان همیشه یکی از شهرهای پیشرو بوده و مجموعه مدیران استان اصفهان به 
خاطر دیدگاه های انقالبی و اعتقادی شان همیشه به دنبال حل مسئله بوده اند که 
به همین خاطر من دست یکایک شما عزیزان را می بوسم و از شما تشکر می کنم.

وی اضافه کرد: شهید ســلیمانی، مرد میدان عمل بود و با اخالص در کنار مردم 
قرار گرفت تا حامی مردم و کشور باشد؛ ما نیز به این موضوع افتخار می کنیم که با 
تأسی به رفتار و مرام شهید سلیمانی در تالشیم تا با اقداماتی که برنامه ریزی و اجرا 

می کنیم، حامی مردم کشورمان باشیم.

منبع : ایمنا منبع : ایمنا
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