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همزیستی برادرانه و اخالق گرایانه 
ادیان توحیدی در اصفهان

  هم استقبال، هم انتقاد!
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روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         
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 شماره 3۷3۷    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

آگهی مزایده عمومی فروش قطعه زمین 450 متری با کاربری مسکونی

علی نیکبخت – شهردار جوشقان قالیم الف: 1448790

                         آگهی مزایده عمومی شماره 23419)نوبت اول(                          

سعید ابریشمی راد – شهردار شاهین شهر م الف: 1448808

شهرداری جوشقان قالی در نظر دارد باستناد بند یک صورت جلسه شماره 47 مورخ 1401/10/17 شورای اسالمی شهر نسبت به فروش یک قطعه زمین با 

مساحت 450 متر مربع با کاربری مسکونی واقع در خیابان شعیب جوشقانی بعد از اداره امور مالیاتی جوشقان قالی از طریق برگزاری مزایده عمومی با قیمت 
کارشناس رسمی دادگستری اقدام نماید. 

متقاضیان می توانند از روز یک شنبه تاریخ 1401/11/09 تا پایان ساعت اداری پنج شنبه 1401/11/20 به مدت 10 روز کاری جهت دریافت اسناد و مدارک به شهرداری 
جوشقان قالی واحد امالک مراجعه نمایند.        تلفن: 03۱-55662۱02 

شهرداری شاهین شهر در نظر دارد تعداد 11 واحد تجاری مجتمع الزهرا جمعًا به متراژ 266/98 متر مربع 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 2001094734000017 به صورت الکترونیکی به فروش رساند. 
زمان انتشار در سایت: ۱40۱/۱۱/۱0

مهلت دریافت اسناد مزایده: ۱40۱/۱۱/20
تاریخ بازدید: ۱40۱/۱۱/30

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ۱40۱/۱۱/30
زمان بازگشایی: ۱40۱/۱2/0۱

زمان اعالم به برنده: ۱40۱/۱2/02
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد 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.

آگهی مزایده عمومی

احسان کوزه گر آرانی- شهردارم الف: 1443948

نوبت دوم

چاپ اول

شهرداری نیاسر در نظر دارد به استناد مصوبه صورتجلسه شــماره 49 تاریخ 1401/10/7 شورای اسالمی شهر نسبت به فروش قطعه زمینی به متراژ 372/7 متر مربع از 

اراضی تفکیکی تعاونی مسکن شهرداری به شماره پالک 4123 مفروز و مجزا شده از قطعه 3486 فرعی از 35 اصلی بر مبنای قیمت پایه هر متر مربع 55/000/000 ریال 
طبق نظریه کارشناسی از طریق مزایده به افراد واجد شرایط اقدام نماید. فلذا متقاضیان میتوانند بر اساس شرایط ذیل اقدام نمایند.

1- مهلت دریافت اسناد و مدارک، 10 روز پس از درج نوبت اول آگهی
2- مهلت تحویل اسناد، 10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی

3- شرایط مزایده
4- سپرده شرکت در مزایده 5% مبلغ اعتبار که به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد واریزی به حساب سپرده 0102847924003 نزد بانک صادرات بنام شهرداری نیاسر

5- در صورتیکه برنده مزایده اول، دوم و سوم به ترتیب هر یک ظرف مدت یک هفته از ابالغ، حاضر به واریز وجه و سیر مراحل قانونی و انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به 
نفع شهرداری ضبط خواهد گردید.

6- شهرداری در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است.
7- محل تحویل اسناد، دبیرخانه محرمانه شهرداری می باشد.

8- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج گردیده است.

استان اصفهان با ظرفیت باالی روزهای آفتابی، در استفاده از انرژی های خورشیدی ظرفیت باالیی 
دارد به طوری که نیروگاه های خورشیدی اصفهان در شهرســتان های کاشان، شهرضا، مبارکه و جرقویه 
راه اندازی و حتی دامنه تولید برق از خورشید تا پشت بام منازل مسکونی هم رسیده است. بزرگ ترین 
نیروگاه های خورشیدی اصفهان در شهرستان کاشان با 235 نیروگاه طی تولید ساالنه سه ونیم مگاوات 
برق انرژی خورشــیدی، 35 درصد از برق خورشــیدی اســتان را تولید می کند.اصفهان با داشتن 28 
شهرستان و بیش از پنج میلیون جمعیت، 9 هزار واحد تولیدی در کنار 840 معدن در حال بهره برداری، 180 

هزار واحد صنفی و مصارف روزافزون بخش خانگی، نیاز به انرژی برق محسوس تر از قبل دارد.   
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برگزاری 150 برنامه همزمان با ایام  دهه فجر در نطنز
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نطنز گفت: بیش از 150 برنامه در دهه مبارک فجر در شهرستان نطنز با 
محوریت مردم برگزارمی شود.علیرضا شبانی زاده، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان نطنز در 
جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: به مناسبت چهل و چهارمین سال پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 
و دهه مبارک فجر بیش از 150 برنامه توسط ناحیه مقاومت بسیج نطنز با محوریت مردم اجرا خواهد 
شد.وی افزود: ملت شریف ایران طلوع چهل و چهارمین پیروزی انقالب اسالمی را در حالی جشن 
می گیرد که پس از چهل وچهار ســال مجاهدت خالصانه همه را متوجه عظمت اســالم عزیز ساخته 
و ثابت کرده است که این دین نورانی می تواند جهان را با صلح و صفا مدیریت کند و بشر فرورفته در 
منجالب را از سختی ها برهاند.شبانی زاده افزود: در همین راستا برنامه های متنوعی در دهه مبارک 
فجر در شهرســتان نطنز توســط عموم مردم با همکاری حوزه ها و پایگاه های مقاومت بسیج برگزار 
می شود که اهم آن ها عبارتند از رژه خودرویی، رزمایش الی بیت المقدس بانام شهید مدافع امنیت 
آرمان علی وردی، افتتاح نمایشگاه اقتصاد مقاومتی، یادواره شهید آبروی محله، میز خدمت و محفل 
انس با قرآن.فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نطنز ادامه داد: همایش دختران انقالب، دیدار از خانواده 
معظم شهدا و ایثارگران، نشســت های بصیرتی در پایگاه های مقاومت بسیج، غبارروبی گلزار شهدا، 
میقات صالحین، نهضت روشنگری یادواره شهدا به صورت منطقه ای و نورافشانی در بیش از ده مکان 
در سطح شهرستان و برنامه های تحکیم بنیاد خانواده توسط بسیج خواهران، اردوهای جهادی توسط 
بسیج سازندگی، جشنواره علمی توسط قرارگاه علمی پژوهشی بسیج، مسابقات ورزشی و مسابقات 
رباتیک توسط پایگاه های مقاومت بسیج شهرستان ازجمله برنامه های اجرایی در دهه مبارک فجر 

در نطنز خواهد بود.
 

رییس پلیس آگاهی اصفهان خبر داد:

انهدام باند سارقان سیم برق در گلپایگان
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: باند چهار نفره سارقان سیم برق در 
گلپایگان منهدم شد و متهمان به ۴۲ فقره سرقت اعتراف کردند.سرهنگ حسین ترکیان در گفت وگو 
با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم برق در شهرستان گلپایگان بررسی 
موضوع جهت شناسایی و دستگیری سارقان به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی 
این شهرستان قرار گرفت.وی افزود: با اقدامات تخصصی و هوشمندانه کارآگاهان، هویت چهار نفر 
از سارقان سابقه دار که به صورت باندی اقدام به این سرقت ها می کردند شناسایی و طی هماهنگی با 
مرجع قضایی در یک عملیات ضربتی در مخفیگاه شان دستگیر شدند.رییس پلیس آگاهی استان 
اصفهان با اشاره به کشف مقدار زیادی سیم و کابل برق مسروقه از مخفیگاه متهمان، تصریح کرد: با 
تحقیقات انجام شده از سارقان ۴۲ فقره سرقت سیم و کابل برق در شهرستان گلپایگان کشف شد.وی 
با بیان اینکه متهمان پس از اعتراف صریح به جرائم خود به مرجع قضایی تحویل داده شدند، گفت: 
از شهروندان می خواهیم با رعایت هشدارها و آموزش های پلیس در راستای پیشگیری از جرائم در 

صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق تماس با شماره 110 به پلیس اطالع دهند.
 

کشف مانیتور های قاچاق در منزلی مسکونی در خمینی شهر
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان از کشف 1۲۶ نمایشگر خارجی قاچاق در منزلی مسکونی در 
خمینی شهر خبر داد.علی اکبر مختاری گفت: در بازرسی ماموران از یک منزل مسکونی در شهرستان 
خمینی شهر 1۲۶ دستگاه نمایشگر )مانیتور( خارجی کشــف و به ظن قاچاق توقیف شد.وی  ادامه 
داد: پرونده ای در این خصوص تشکیل و به شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی خمینی شهر ارجاع 
شد.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان اظهار کرد: شعبه بدوی پس از اخذ دفاعیات متهم و 
بررسی اوراق پرونده بزه انتصابی به او را محرز تشخیص داد و براساس قانون مبارزه با قاچاق کاال و 

ارز متهم را به پرداخت یک میلیارد و 5۷۴ میلیون ریالجزای نقدی، افزون بر ضبط کاال محکوم کرد.

سرپرست جهاد کشاورزی اردستان خبر داد:

کاهش کشت صیفی جات در اردستان نسبت به سال گذشته

سرپرست جهاد کشــاورزی اردستان گفت: کشــت صیفی جات در 
شهرستان اردستان نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

محمد امینی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در شهرستان اردستان 
بر عرضه محصوالت پروتئینی جهاد کشــاورزی نظارت می شود و با 
توجه به گران شــدن گوشــت و رعایت نرخ مصوب اتحادیه و ستاد 
تنظیم بازار از شهروندان درخواست می شــود، موقع خرید به لیبل 

مشخصات الشه دقت کنند.
وی افزود: شــهروندان در صورت مشــاهده تخلف که شامل انواع 
گران فروشی و تقلب می شود مراتب را به ســامانه 1۲۴ و یا به اداره 

بازرسی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان منعکس کنند.
امینی خاطرنشان کرد: عرضه گوشــت منجمد تنظیم بازار در سطح 
فروشگاه های شهرستان اردستان انجام شده است که مشکلی نیز 

در جهت تهیه و توزیع آن وجود ندارد و ادامه خواهد داشت.
سرپرست جهاد کشــاورزی شهرستان اردستان با اشــاره به درجه 
بندی نانوایی های سطح شهر بر اســاس کیفیت نان به چهار درجه 
خاطرنشــان کرد: نانوایی هایی که نان باکیفیت و خدمات خوب به 
مردم ارائه می دهند تشــویق و به عنوان درجه A معرفی می شوند؛ 
همچنین نانوایی ها باید ارائه نان باکیفیت به مردم را ســرلوحه کار 

خود قرار دهند.
وی تاکید کــرد: نظــارت بر نحــوه پخت نــان در این شهرســتان 
توســط شــورای آرد و نان انجام می شــود و کم فروشــی و توزیع 
نــان بی کیفیــت از ســوی نانوایــان در شهرســتان قابــل قبــول 
 نیســت و به شــکایت های مردمــی در ایــن ارتباط به طــور جدی 

رسیدگی می شود.
امینی بر لزوم توزیع و ســاماندهی عادالنه آرد در ســطح شهرستان 
تاکید و بیان کرد: کیفیت نان های پخت شــده در شهرستان توسط 
نانوایی ها برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مواردی از جمله 

رعایت وزن چانه و وزن نان و دیگر موارد باید اجرایی شود.
سرپرست جهاد کشاورزی اردســتان از آغاز کشت صیفی در بخش 
مهاباد خبر داد و گفت: متوسط سطح زیرکشت صیفی جات در منطقه 
۴50 هکتار است که شامل ارقام طالبی، گرمک، خربزه و جانان می 
شود و ۹0 درصد سطح زیرکشت در بخش گرمســیر مهاباد بوده که 

متوسط عملکرد آنها بین ۴0 تا ۴5 تن است.
وی با بیان اینکه محصوالت صیفی شهرستان به دیگر استان ها صادر 
می شود، خاطرنشان کرد: کشت صیفی جات در شهرستان نسبت به 

سال گذشته کاهش داشته است.

شهردار کاشان با اشــاره به برخی ادعاها  در زمینه 
عوارض آالیندگی گفت: درآمد حاصل از این عوارض 
تاکنون تنهــا یک میلیون و 1۸۶ هــزار تومان بوده ، 
اما هزینه ای بالغ بر 150 میلیارد تومان برای مقابله 
با آلودگی هــوا و اجرای طرح هوای پاک در ســال 
جاری صرف شــده است.حسن بخشــنده امنیه، 
در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهــار کرد: مدیریت 
شهری تنها در ســه عرصه توسعه و بهسازی فضای 
سبز، توسعه و نوســازی ناوگان حمل ونقل عمومی 
و احداث معابر پیاده محور طی سال جاری بالغ بر 
150 میلیارد تومان برای اجرای طرح های مرتبط با 
هوای پاک اعتبار صرف کرده اســت.وی افزود: با 
وجود عدم تحقق عوارض برای مقابله با آالینده ها، 
اما شهرداری کاشان فارغ از نگاه هزینه ای، به عنوان 
اســتمرار رویکرد خویش در عرصه ارتقای کیفیت 
زندگی شهروندان اقدام به صرف این میزان اعتبار 
کرده است.شهردار کاشان، مدیریت شهری را یکی 
از پیشــگامان حوزه مقابله با آلودگی هوا و ارتقای 
شاخص های هوای پاک دانست و تاکید کرد: با این 
وجود، سایر دســتگاه ها و نهادها نیز باید به میدان 
آمده و نقش قانونی و رســالت اجتماعی خود را در 
این زمینه به منصه ظهور برسانند.بخشنده امنیه با 
بیان اینکه بهسازی و ترمیم کف پوش سالن ورزشی 
شهدا  با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال انجام شده 
است، تصریح کرد: کف پوش این سالن ورزشی به 

مساحت 1۲00 مترمربع، با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد 
ریال از محل اعتبارات عمرانی شهرداری منطقه پنج 
تامین شده است.وی، احداث و تجهیز سالن های 
ورزشــی را به عنوان یکی از مطالبات جدی جوانان 
دانســت و افزود: در دســترس بــودن امکانات و 
اماکن ورزشی، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و 
خدمات رسانی به شهروندان از عوامل موثر در ایجاد 

شور و نشاط جوانان و نوجوانان است.

تالشگران عرصه مدیریت شهری؛ مخاطب دوره 
آموزشی سواد رسانه

شهردار کاشــان از آغاز دوره آموزش سواد رسانه ای 
به همت اداره آموزش و بهسازی شهرداری کاشان 
و مرکز فنــاوری اطالعات عمومی کلیــه مدیران و 

کارشناسان شهرداری و سازمان های تابعه خبر داد.
وی، هــدف از برگزاری این دوره آموزشــی را ارتقای 
سطح دانش کارکنان شهرداری در خصوص رسانه و 
سواد رسانه ای دانست و اظهار کرد: با توجه به اینکه 
سواد رسانه ای اغلب با سوادهای دیداری، تحلیلی و 
اینترنتی در ارتباط اســت،بنابراین ایجاد و گسترش 
رسانه های سمعی و بصری به وجود آمده و نیاز جوامع 
امــروزی در الیه های مختلف؛ توانایی دسترســی، 
تحلیل و خلق پیام ها در شــکل های گوناگون را مهیا 
می سازد.بخشنده امنیه، برگزاری دوره های آموزشی 
در شهرداری کاشــان را بر اساس نیازسنجی صورت 
گرفته دانســت و تصریح کرد: تالش بر آن است که 
در برگزاری دوره های آموزشــی به مبنای کاربردی و 

مهارت محوری آن توجه ویژه شود.

شهردار کاشان:

150 میلیارد تومان برای اجرای طرح های هوای پاک در کاشان هزینه شده است
خبر روز

وز عکس ر

فروپاشی باند 
توزیع مواد مخدر در 
شاهین شهر با اجرای 

طرح ذوالفقار 4
شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده 
شاهین شــهر و میمه از فروپاشی دو 
پاتوق توزیع و مصرف مــواد مخدر و 
دستگیری شش خرده فروش مواد 
مخدر در اجرای طرح عملیاتی ذوالفقار 

چهار در این شهرستان خبر داد.

اجرای 30 طرح عمرانی در آران و بیدگل
شهردار آران و بیدگل از اجرای ۳0 طرح عمرانی با هدف توسعه زیرساخت ها، امکانات و بهسازی شهری 
با اعتبار یک هزار میلیارد و 50 میلیون ریال در این شهر خبر داد.محســن صانعی در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: اجرای پروژه دهانه دوم زیرگذر جاده قدیم کاشان با اعتبار 100 میلیارد ریال و بوستان جنگلی 
زنده یاد کردوانی با 500 میلیارد ریال اعتبار از جمله این طرح هاست.وی افزود: طراحی و اجرای مجموعه 
پروژه های میدان ولیعصر با ۳50 میلیارد ریال و بازسازی محور میدان حاج امین 100 میلیارد ریال اعتبار از 
دیگر طرح های شاخص در این شهر است.شهردار آران و بیدگل تصریح کرد: گردشگری، یک موضوع میان 
سازمانی است که سازمان های دولتی و مدیریت شهری باید در کنار هم قرار بگیرند تا حوزه گردشگری 
توسعه پیدا کند.صانعی تاکید کرد: نظام واســطه گری نوآوری، مدل جدید مدیریت است که مدیریت 
شهری در بخش گردشگری نقش تسهیل کننده دارد تا نقش سایر بخش ها هدف دار شده و شتاب بگیرد.

وی، گفت: فعالیت فرهنگسرای شهروند به گونه ای برنامه ریزی شده که ضمن اجرای برنامه های فرهنگی 
و اجتماعی برای تقویت نشاط اجتماعی، برندسازی این شهر به عنوان شهر نمونه قرآنی را پیگیری کنیم.

 
رییس اداره میراث فرهنگی لنجان خبر داد:

ثبت ملی درخت چنار روستای تاریخی خشوئیه
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان لنجان گفت: در بازدیدهای مسئوالن 
ثبت آثار طبیعی استان اصفهان از آثار طبیعی-تاریخی شهرستان لنجان، ۹ اثر، واجد ارزش برای ثبت 
در فهرست آثار طبیعی ملی شناخته شــدند.احمد فتحی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: پرونده ۹ اثر، 
واجد ارزش تهیه و جهت بررسی نهایی به شورای ثبت اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان ارسال 
شد. از جمله این آثار می توان به محوطه آبشار شــاهلوالک و آثار طبیعی موجود در آن، درخت توت در 
شهر چرمهین، پیرچناران کهن روستای همام، درخت چنار باغشــاد، درخت چنار نظرگاه در محله کله 
مسیح شهر زاینده رود، درخت گردو پرکستان، درخت نارون باغبادران، درخت چنار پرکستان، درخت چنار 
خشوئیه و درختان چنار کهنسال روستای همام اشاره کرد که مقرر شد پرونده آنها تهیه و ارسال شود.

وی افزود: به همین منظور در سال 1۴00 پرونده پیرچناران روستای همام با همکاری دهیار این روستا 
تهیه و این درختان به عنوان اولین اثر طبیعی شهرستان لنجان به ثبت ملی رسیدند.رییس اداره میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان لنجان به پرونده ثبت درخت چنار روستای خشوئیه اشاره 
کرد و گفت: با همکاری دهیار روستای خشوئیه و کارشناسان اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی لنجان تهیه و پس از تایید شورای ثبت اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، پرونده مذکور به 
شورای ثبت وزارت میراث فرهنگی ارسال شد که با تایید نهایی کارشناسان وزارت این درخت کهنسال 
به عنوان دومین اثر میراث طبیعی شهرستان لنجان ثبت ملی شد.فتحی ادامه داد: درخت چنار خشوئیه 
با قدمت تقریبی ۸00 سال و محیط 1۲ متر و ارتفاع ۳۶ متر یکی از آثار طبیعی شاخص شهرستان لنجان 
است. روستای خشوئیه یکی از روستاهای هدف گردشگری شهرستان لنجان است که دارای داالن های 

متعدد )ساباط( بوده  و  هر داالن مربوط به یک فامیل است.

برگزاری جلسه مشترک ائمه جمعه و فرمانداران شهرستان های 
نجف آباد و تیران و کرون

جلسه مشترک ائمه جمعه و فرمانداران شهرستان های نجف آباد و تیران و کرون در محل دفتر امام جمعه 
شهر تیران کرون برگزار شد.در این جلسه که با حضور حجت االسالم و المسلمین فرهنگ دبیر شورای 
سیاستگذاری ائمه جمعه استان اصفهان تشکیل شد، موسی مباشری معاون استاندار و فرماندار ویژه 
شهرستان نجف آباد در خصوص آمادگی مسئولین شهرستان و روسای ادارات جهت همکاری با ائمه 
جمعه جهت اجرای برنامه های فرهنگی و مذهبی مطالبی را بیان کرد.همچنین محمدی کیا، فرماندار 
شهرستان تیران و کرون در خصوص این موضوع پیشــنهاداتی را مطرح و از برگزاری جلسات شورای 

اداری در مساجد سخن گفت.

اخبار

رییس سازمان تبلیغات 
اسالمی شهرضا:

12 مسجد شهرضا پذیرای 
معتکفان هستند

رییس ســازمان تبلیغات اسالمی شهرستان 
شــهرضا گفت: همزمان با آغاز ایام البیض با 
همت مسئوالن و کمک های خیران، 1۲ مسجد 
در سطح شهرستان پذیرای معتکفان خواهند 
بود.حجت االسالم والمسلمین خلیل کوهگرد 
در گفت و گو بــا خبرنگار مهر اظهار داشــت: 
اعتکاف، رویشی دوباره برای قلب های خسته 
و فرصتی مغتنم برای بهره بردن از ارزش های 
معنوی و انس بیشــتر نوجوانان و جوانان با 
مسجد است .وی افزود: ایام اعتکاف فرصت 
مناسبی به منظور تبیین محوریت مساجد با 
حضور جوانان اســت که مسئوالن کانون های 
فرهنگی هنری و امام جماعت و هیئت امنای 
مساجد باید این فرصت را غنیمت شمرده و در 
زمینه جذب جوانان تالش کنند.رییس سازمان 
تبلیغات اسالمی شهرستان شهرضا ادامه داد: 
با استقبال ویژه مردم والیی شهرستان و کمک 
های بی دریغ مردمی، این مراسم معنوی در 
ســه بخش دانش آموزی، عمومی و مادران 
برگزار خواهد شــد.وی تصریح کرد: اعتکافی 
تحت عنوان اعتکاف مادرانه زمینه حضور بی 
دغدغه مادران همراه با کودکان شان را فراهم 
کرده اســت تا کودکان نیز از سن خردسالی با 
معنویت این برنامه آشنا شوند.کوهگرد ادامه 
داد: در مراســم معنوی اعتکاف امســال نیز 
سخنرانان برجســته حضور خواهند داشت و 
عالوه بر آن برنامه های آموزشی شامل، پاسخ 
به شبهات دینی معتکفین، مشــاوره و دعا و 
مناجات و قرائت قرآن و دیگر برنامه ها برگزار 
می شود.رییس ســازمان تبلیغات اسالمی 
شهرستان شهرضا تاکید کرد: همانطور که مقام 
معظم رهبری فرمودند دشمن تمام تالش خود 
را کرده تا مردم را از فرهنگ اسالمی و شیعی 

خود دور کند؛ اما به موفقیت نرسیدند.
وی تصریح کرد: عالقه مندان به شــرکت در 
مراســم اعتکاف می توانند بــرای ثبت نام تا 
پایان هفته به اداره تبلیغات اسالمی شهرستان 

مراجعه کنند.

با مسئولان

عکس: تسنیم

استان

فرماندار شهرستان اردستان مطرح کرد:

ضرورت برنامه ریزی نهادهای مرتبط 
برای رونق گردشگری در اردستان

فرماندار شهرستان اردستان گفت: باید به طور ویژه برای رونق 
صنعت گردشگری در شهرستان اردستان تالش و برنامه ریزی 
شود.ســید محمد هادی احمدی طبا در ستاد خدمات سفر 
شهرستان اردستان اظهار داشــت: اقتصاد شهرستان امروزه 
توسط گردشگری احیا می شود به این دلیل که یک صنعت 
پاک و بدون آلودگی اســت و همچنین درآمد حاصل از این 
صنعت مستقیم در جیب مردم شهرســتان خواهد بود.وی 
افزود: اگر صنعت گردشگری رونق پیدا کند با توجه به آن در 
سطح شهرستان رونق اقتصادی خوبی ایجاد می شود و باید 
به طور ویژه روی صنعت گردشگری در شهرستان برنامه ریزی 
شود و حوزه میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری یک 
حوزه بســیار بزرگ و عظیمی اســت.فرماندار اردستان بیان 
کرد: نوروز 1۴0۲ برای ما بســیار مهم است و در این خصوص 
چندین برنامه و جلسات مختلف داریم و برنامه ریزی هایی 
را انجام می دهیم همچنین طرح جامع گردشگری شهرستان 
نیز با همکاری جهاد دانشگاهی اصفهان و جمعی از نخبگان 
آماده خواهد شد.احمدی طبا خاطرنشــان کرد: یک برنامه 
دیگر ایجاد تقویم گردشگری شهرستان است، باید حداکثر 
هر دو ماه یک رویداد بزرگ گردشگری در شهرستان اردستان 
داشته باشیم و این موضوع نیز به زیرساخت نیاز دارد.وی به 
میزان کم اقامت مسافر در شهرستان اشاره کرد و گفت:باید 
تعداد اقامت مسافر در شهرســتان افزایش پیدا کند که این 
کار نیاز به یک حرکت و فرهنگ ســازی دارد همچنین بناها 
و اقامتگاه های بوم گردی خوبی در شهرســتان وجود دارد.

فرماندار اردســتان ادامه داد: در نمایشگاهی هم که در تهران 
برگزار می شــود حوزه شهرداری های شهرســتان به عنوان 
نماینده شهرستان ورود خواهند کرد که حمایت هم می شوند.

احمدی طبا تصریح کرد: در راســتای طرح جامع گردشگری 
چهاربرنامه در شهرستان برگزار می شــود که نمونه های آن 
حضور در نمایشگاه تهران و برنامه ماراتن نجوم مسیه با حضور 
بیش از 150 منجم از کل کشور است و این برنامه ها باید برای 
شهرستان صرفه داشته باشد.وی بیان کرد: احتماال از اسفند 
یک سری رویداد در قالب رویداد عکاســی اردستان برگزار 
می شود و عالوه بر آن جشنواره های فرهنگی و اجتماعی نیز 

اجرا خواهد شد.
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 افزایش تسهیالت تعویض مخزن» سی.ان.جی«

 برای تاکسیرانان
محمد پــرورش، مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظــارت بر تاکســیرانی شــهرداری اصفهان 
گفت: اختصاص وام به رانندگان تاکســی در اصفهان جهت تعمیر مخازن ســی.ان.جی یکی از 

اقدامات ســازمان تاکســیرانی بوده، 
چرا که اگر تاریخ مخازن ســی.ان.جی 
منقضی شــود، حکم یک بمب سیار را 
در سطح شهر خواهد داشت.وی افزود: 
در گذشــته رانندگان معافیت تعویض 
مخزن سی.ان.جی دریافت می کردند یا 
معاینه فنی خودروی آنها به طور سوری 
صادر می شد و رانندگان می توانستند در 
سطح شهر تردد کنند، اما در حال حاضر 
به هیچ عنوان اجازه این بی قانونی داده 

نخواهد شد، بنابراین تسهیالتی در نظر گرفته شده است تا رانندگان بتوانند جهت تعویض مخزن 
سی.ان.جی خودروی خود اقدام کنند.پرورش گفت: با توجه به گران تر شدن مخازن سی.ان.جی، 

مبلغ این تسهیالت از پنج میلیون به ۷.۵ میلیون تومان افزایش یافته است.
 

ثبیت مالکیت دولت روی 4۵2 هکتار از اراضی اصفهان
رییس اداره راه و شهرسازی شهرســتان اصفهان از اخذ هزار و ۱۷ فقره ســند تک برگ و تثبیت 
مالکیت دولت روی ۴۵۲ هکتار از اراضی این شهرستان خبر داد.محمدهادی فرازبخت اظهار کرد: 
این اداره همسو با سیاست گذاری های معاونت امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان و با هدف پیشــگیری از زمین خواری و جلوگیری از تصرفات اراضی ملی، اخذ سند تک 
برگ اراضی دولتی و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ را در اولویت های کاری قرار داده است.

وی افزود: به منظور حراست از اراضی ملی و دولتی، هزار و ۱۷ فقره سند تک برگ اراضی دولتی 
شهرســتان اصفهان اخذ و تثبیت مالکیت شــد.رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان اصفهان 
گفت: این اسناد مربوط به ۴۵۲ هکتار اراضی شــهرک عالمه امینی شهر هرند بوده که سند آن به 
نام دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن صادر شد.فرازبخت 
با اشاره به اهمیت اجرای حدنگاری اراضی ملی برای مبارزه با زمین خواری، یادآور شد: با اجرای 
قانون کاداستر و اخذ اسناد تک برگ به نام دولت، ســودجویی از اراضی ملی و سوء استفاده از 

اسنادی که ابهام دارند به کمترین میزان می رسد.

کاهش قیمت مرغ در اصفهان به ۵2 هزار و 470 تومان
روز گذشته مرغ گرم در بازار اصفهان کمتر از چند روز گذشته و با قیمت هر کیلوگرم ۵۲ هزار و ۴۷۰ 
تومان عرضه شد.سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان گفت: مرغ گرم روز یکشنبه ۹ بهمن، در 
کشتارگاه با قیمت هر کیلوگرم ۴۸ هزار و ۸۰۰ تومان و در بازار برای مصرف کننده با قیمت ۵۲ هزار و 
۴۷۰ تومان به فروش رسید.حسین ایراندوست با بیان اینکه ۲۷۳ تن گوشت مرغ از کشتارگاه های 
استان برای عرضه وارد بازار شد، افزود: ۱۲۵ تن مرغ زنده هم به استان های تهران، خراسان جنوبی، 
قم، یزد و مرکزی ارسال شد.وی در مورد توزیع گوشــت گرم قرمز وارداتی هم گفت: سهمیه توزیع 
گوشت گرم قرمز وارداتی هنوز به استان اصفهان اختصاص نیافته است.مسئوالن اتحادیه مرغداران 
با اشاره به اینکه قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ ۶۳ هزار تومان است به شهروندان توصیه کردند با 
توجه به سردی هوا و امکان قطع شدن سوخت و خوراک مرغ، برای کمک به تنظیم بازار و جلوگیری 

از افزایش قیمت در روز ها و ماه های آینده مرغ را خریداری و ذخیره کنند.

     حاشیه های رویداد مد و لباس اصفهان؛ از حضور حجاب استایل ها تا قیمت های میلیونی

  هم استقبال، هم انتقاد!
 رویداد مد و لباس اصفهان در حالی به پایان رسید که 
باوجود استقبال مردم، اما انتقادات زیادی نیز به همراه 
داشت.استقبال پرشور مردم و بانوان از بزرگ ترین رویداد مد و لباس 
اصفهان نشان دهنده محدودیت عرضه پوشاک ایرانی-اسالمی و کمبود 
عرضه لباس مناسب است، اما در این  بین یکی از مهم ترین ایرادها در 
این رویداد، انتخاب مکان نامناسب و فقدان فضای کافی برای حضور 
بازدیدکنندگان بود. این در حالی است که چندی قبل نیز رویدادی دیگر 
با محوریت چند برند در تاالر دبیرستان ادب برگزار شد و در آن نیز مشکل 
کمبود جا و فضای کافی مشهود بود.اگرچه انتخاب مکانی در مرکز شهر 
برای دسترسی مردم به محصوالت عرضه شــده در رویداد مد و لباس 
اصفهان اتفاق خوبی است، اما نبودن فضای کافی باعث ایجاد صف های 
طوالنی مردم پشت در تاالر و حتی خیابان شــده است.  با وجود اینکه 
ســاعت بازدید در تبلیغات ساعت ۲۰ ذکر شــده بود، درب های هتل از 
ساعت ۱۷:۳۰ به روی مردم بسته شد و جمعیت زیادی در خیابان منتظر 

بودند.
یکی از افرادی که پشــت در منتظر بود به خبرنگار ایسنا می گوید: »در 
همه تبلیغات ذکر شده که ســاعت پایان نمایشــگاه ساعت ۸ است، 
اما از ساعت ۵ در این ســرما منتظریم و درهای ورودی باز نمی شوند، 
این حجم از بی برنامه بودن عجیب اســت.«بازدیدکننده دیگری اظهار 
می کنــد: »نمی دانم چرا ما هر بــار باور می کنیم که با اتفاق درســت و 
برنامه ریزی شده ای مواجه هستیم و می آییم، اما هر بار هم با حجمی از 
بی نظمی روبه رو می شویم.«بانوی دیگری که با کودک یک ساله خود با 
مسئول آن سوی در حرف می زند، می  گوید: »لباسی سفارش داده بودم، 
قرار بود پسرم را بیاورم تا اندازه هایش را بگیرند، اما حاال درها را بسته اند 
و ۳ ساعتی هست که منتظریم.«در آن سوی درها، بازدیدکنندگان داخل 
نمایشگاه نیز چندان راضی به نظر نمی رسیدند، گرانی کاالها، نبود تهویه 

و فضای بسته و کوچک تاالر انتقاد آن ها بود.
یکی از بازدیدکنندگان می گوید: »به یکی از افرادی که پرسشــنامه ای 
درباره رویداد را پر می کرد گفتیم که چرا رویداد را در محل نمایشگاه های 
بین المللی برگزار نکردید و ایشــان که از برندها و فروشــندگان تهرانی 
بودند، اظهار کردند که به دلیل اعتبار هتل عباسی در این رویداد شرکت 

کرده  اند. «
یکی دیگر از افراد حاضر در نمایشگاه نیز بیان می کند: »نمایشگاه اگر 
قرار باشد یک تعداد نشــان تجاری با قیمت های میلیونی را جمع کند 
چه فایده دارد؟ اینجا برای عده خاصی برنامه ریزی و اجراشــده بود نه 
همه مردم، وگرنه خرید مانتو باالی یک میلیون تومان در این وضعیت 

اقتصادی در توان اکثر مردم نیست.«بازدیدکننده دیگری معتقد است: 
»اکثر روسری ها در این نمایشــگاه از ۳۰۰ هزار تومان به باال بود تا ۷۰۰ 
هزار تومان. واقعا این قیمت ها عجیب است و در توان بسیاری از مردم 
نیست. تنها نتیجه مشاهده این قیمت ها به رخ کشیدن دوباره فاصله 
طبقاتی بود، این در حالی است که نمایشگاه ها اصوال تخفیفاتی را اعمال 
می کنند، اما اینجا تعدادی کارت تخفیف ۱۰ درصدی وجود داشــت که 
ساعت اول به پایان رســید.«گالیه از قیمت ها در حالی مطرح می شد 
که فروشــندگان معتقد بودند قیمت کاالها به علت باال بودن نرخ دالر، 
وارداتی بودن اکثر اجناس افزایش داشته و سود چندانی برای آن ها به 

همراه نداشته است.
فروشنده دیگری که از بازدید اصفهانی ها شگفت زده شده بود، می گوید: 
»به نظر می  رسد تقاضا در اصفهان بسیار زیاد است، اما همه از قیمت ها 

گالیه دارند که آن هم طبیعی است و از اختیار ما خارج است.«
صاحب یکی از برندهای اینستاگرامی نیز توضیح می دهد: »با وضعیت 
اینترنت کســب وکار ما بعد از هزینه زیادی که برای صفحات مجازی و 
تبلیغات کردیم، دچار مشکالت زیادی شــد که این نمایشگاه ها شاید 

بتوان بخشی از این خسارات را جبران کند.«
اما یکی دیگر از نکاتی که در نمایشگاه مد و پوشاک اسالمی_ ایرانی به 
چشم می خورد نوعی تغییر و شاید تحریف در مفهوم حجاب بود. فلسفه 
حجاب در منظومه دین، پوشیدگی برای جلب توجه هرچه کمتر و پرهیز 
از خیره شــدن نگاه ها به زنان اســت، درحالی که در رویکرد تازه ای که 
اخیرا با محوریت حجاب استایل ها شروع شده، حجاب نیز به نفع دنیای 
مصرف و بازار مصادره شده و برای هرچه زیباتر و جذاب تر بودن تغییر 
کاربری داده است.نگاهی که اســتفاده از چادرها و روسرهای کارشده 
و براق و اســتفاده از آرایش همراه با چادر را با این توجیه که »حجاب 
زنان باید جذاب و زیبا باشد« مجاز می  داند و این نکته ای بود که به تبع 
حضور برندهای اینستاگرامی در این نمایشگاه  نیز به چشم می خورد، 
چادرهایی که با ســنگ دوزی ها و تزئینات زیاد که از فاصله دور با برق 
نگین های خود نگاه ها را همراه می کنند، عباهای کارشــده ای که اخیرا 
برای بسیاری جایگزین چادر شــده اند و روسری های که تمام فضای 
آن ها با نگین و تزئینات براق کارشــده و به اصطالح اینستاگرامی، این 
روزها ترند شده اند.یکی از بازدیدکنندگان در این رابطه به خبرنگار ایسنا 
می گوید: »یک عبای ساده بدون تزئینات سنگین میان این همه جنس 
پیدا نکردم، همه محصوالت پر از تزیین و نگین هستند، این نوع کاالها 
شاید تنها برای یک مهمانی خوب باشــند، اما متاسفانه این روزها در 
جامعه خیلی از خانم های چادری از این نوع پوشش استفاده می کنند 

که سنخیت چندانی با فلسفه حجاب ندارد، تحریف حجاب، موضوعی 
است که اخیرا با آن مواجه هستیم.«

یکی دیگر از بانوان حاضر در نمایشــگاه نیز معتقد اســت: »این روزها 
مفهوم »حجاب جذاب مطرح شده که با فلسفه حجاب معارض است، 
جذابیت با آراستگی متفاوت است و متاســفانه این روزها همه عالقه 

زیادی به هرچه بیشتر جذاب بودن دارند.«
این رویداد ســه روزه با همه نکات مثبت و منفی، به پایان رســید، اما 
بیش ازپیش لزوم برگزاری نمایشــگاه ها و عرضه لباس و پوشــاک 
مناسب متناسب با سلیقه و توان مالی همه اقشــار جامعه را به مردم 
نشان داد.این در حالی است که سجاد لطفی، دبیر کارگروه ساماندهی 
مد و لباس کشور گفته است: »این نمایشگاه، سومین رویداد کارگروه 
استانی اســت که بعد از همدان و کرمانشــاه، در اصفهان برگزارشده و 
سطح نمایشگاه اســتان اصفهان به تایید ناظران ما از رویدادهای قبل 
باالتر بوده است. امیدواریم که در رویدادها و نمایشگاه های بعدی سطح 
عرضه و ارائه مد و لباس توسط موسسات خصوصی دیگر باالتر باشد، 
زیرا در این حوزه انحصاری وجود ندارد و ما از حضور و فعالیت موسسات 
خصوصی در حوزه مد و لباس استقبال می کنیم و آماده برگزاری ماهانه 

این نمایشگاه ها در استان های مختلف کشور هستیم.«
وی همچنین اظهار کــرد: »تولیدکنندگانی بودند که به علت کمبود فضا 
نتوانستند در این رویداد شرکت کنند، به همین دلیل ما آمادگی داریم 
که در صورت وجود ظرفیــت در اصفهان، مجوز بــرای برگزاری رویداد 
مدل لباس دیگری را صادر کنیم، زیرا یکی از سیاســت های اصلی ما 
ترویج و حمایت از حوزه مد و لباس اســالمی، ایرانی اســت و یکی از 
کارهای موثر و ایجابی در ترویج و گســترش فرهنگ عفاف و حجاب، 
همین نمایشگاه هاست.«به نظر می رسد برگزاری این نمایشگاه برای 
سنجش نیاز و استقبال مردم و سلیقه و توان اقتصادی آن ها مناسب 
بود و نمایشــگاه های بعدی باید با در نظر گرفتن ایــن ظرفیت، نیاز و 
توان اقتصادی مردم برگزار شــود تا مردم از همه قشر و سلیقه ای از آن  

استفاده کنند.

رییس سازمان اداری و استخدامی گفت: ماهیانه 
بین ۷۰ تــا ۸۰ میلیارد تومان حقوق و دســتمزد در 
دستگاه های اجرایی پرداخت می شود.میثم لطیفی  
معاون رییس جمهــور و رییس ســازمان اداری و 
استخدامی کشور در نشست شورای اداری استان 
اصفهان که با حضور استاندار، معاونان استانداری 
و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی برگزار 
شد، اظهار داشــت:  نظام مطلوب تصمیم گیری در 
نظام اداری کشــور یکی از مسائل جدی است که با 

آن مواجه هستیم.وی با اشــاره به اینکه مسیری 
با عنوان جذب نیرو از جمعیــت نخبگان در دولت 
سیزدهم ایجاد شده است، افزود: این مسیر ایجاد 
شده تا نه تنها از طریق آزمون استخدامی و سهمیه 
ایثارگری، بلکه با حضــور نخبگان بومــی بتوانیم 
نیروهای متخصــص را به ادارات و دســتگاه های 
اجرایی وارد کنیم.لطیفی ادامــه داد: از مولفه های 
نظام تصمیم گیری صحیح و کارشناسی این است 
که این نظام باید مبتنی بر داده های واقعی، هوشمند 
و براســاس جنبه های مختلف، مبتنــی بر نظریه 
حکمرانی ایرانی و اسالمی و پیامدسنج باشد.معاون 
رییس جمهور عنوان کرد: مشارکت عموم جامعه و 
مداخله ویژه نخبگان بایستی در تصمیم گیری های 

مهم کشور لحاظ شــود.لطیفی با اشاره به اینکه در 
دولت داده دقیقــی از تعداد کارکنــان وجود ندارد، 
گفت: گاهی اوقات تعاریف غیردقیق و گاهی دایره 
شمول مشخص نیســت. نرخ جایگزینی کارکنان 
دولت را اگر مبنا قرار دهیم در سال ۷۰ هزار نفر است. 
در حالی که مطابق قانون برنامه ششم توسعه باید 
۱۵  درصد اندازه دولت را کاهــش دهیم؛ اما اکنون 
تنها ۴ درصد کاهش داشته ایم.معاون رییس جمهور  
خاطرنشان کرد: ماهیانه بین ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان 
حقوق و دستمزد در دستگاه های اجرایی پرداخت 
می شــود. در حوزه زیرســاخت با مشــکل مواجه 
هستیم و  بهره وری در ۱۰ سال گذشته منفی ۹ دهم 

بوده است.

دستگاه های اجرایی ایران ماهانه چقدر حقوق و دستمزد 
پرداخت می کنند؟

خبر روز

 آغاز عرضه گوشت گرم وارداتی با قیمت هرکیلو
 220 هزار تومان

مدیرکل نظارت بر کاالهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی از آغاز توزیع گوشت گرم گوساله و گوسفندی 
وارداتی در شهر تهران خبر داد.مسعود امراللهی با بیان اینکه سه مرحله گوشت قرمز وارداتی گوساله 
و گوسفند وارد بازار عرضه شده است، اظهار کرد: هم اکنون گوشت گوسفند مخلوط در بسته های دو 
کیلوگرمی و از قرار هر کیلوگرم ۲۲۰ هزار تومان در شعب یکی از فروشگاه های زنجیره ای در حال توزیع 
است.وی افزود: گوشت گرم گوساله هم در تمام ۲۲ میدان میوه و تره بار تهران عرضه می شود.مدیرکل 
نظارت بر کاالهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی قیمت هر کیلوگرم گوشت چرخ کرده گوساله را ۱۷۰ 
هزار تومان، گوشت مخلوط گوساله را ۱۹۲ هزار تومان و ران، سردست و شقه را ۲۱۵ هزار تومان اعالم 
کرد.امراللهی چندی پیش در خصوص گوشــت های وارداتی نیز اظهار کرده بود که گوشت قرمز گرم 
وارداتی به کشور وارد شده و توسط دامپزشــکی در حال بررسی های بهداشتی برای توزیع است و  به 
زودی به بازار عرضه می شود.وی افزود: تشکل های بخش خصوصی نیز گوشت گرم کشتار داخلی را با 
قیمت کمتر در بازار عرضه می کنند به طوری که گوشت گرم بره گوسفندی )به صورت شقه( با قیمت هر 
کیلوگرم ۲۴۰ هزار تومان عرضه می شود.مدیرکل بازرسی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: این گوشت 
قرمز به میزان روزانه پنج تن در میادین بهمن تهران عرضه می شــود تا گوشت های وارداتی جدید با 

قیمت های مناسب به بازار عرضه شود.
 

200 هکتار امالک مازاد دولت در بهترین مناطق تهران!
مصوبه مولدســازی دارایی های دولت که طبق آن در مدت دو سال، یک هیئت ۷ نفره با اختیارات ویژه 
شناســایی، تصویب مازاد بودن و تصمیم گیری درباره انواع مدل های واگذاری این دارایی های)غیر 
منقول( را بر عهده خواهد گرفت، به تازگی خبرساز شده است.در این حال رییس سازمان خصوصی سازی 
در برنامه گفت و گوی ویژه خبری، ابعاد جدیدی از امالک مازاد دولت را بیان کرد که نشان می دهد تنها در 
خود تهران، دولت ۲۰۰ هکتار زمین و ملک به خصوص در نواحی با قیمت زمین بسیار باال دارد.قربانزاده 
با اشاره به محدوده ای در ولنجک تهران گفت: در این منطقه ۳ مجموعه موسسه تحقیقات کشاورزی، 
سازمان حفظ نباتات و مجتمع فرهنگی، ورزشی و اقامتی وزارت جهاد با مساحتی حدود ۲۹۴ هزار و ۸۰۰ 
متر یعنی نزدیک ۳۰۰ هزار متر یا ۳۰ هکتار وجود دارد. در حالی که ارزش اقتصادی این امالک نسبت به 
کاری که آن جا انجام می شود، بسیار باالتر است. البته کسی به عملکرد و حوزه فعالیت این مجموعه ها 
ایرادی نمی گیرد ولی این فعالیت می تواند در جای دیگری انجام شود که آن جا بسیار بهره ورتر باشد. 
رییس سازمان خصوصی سازی اظهار کرد: نمونه کوچک تر این موضوع، نبش کوه نور فرمانیه است. ما 
اداره کلی داریم به نام دریانوردان که قاعدتا یک شبیه ســاز برای آن حوزه دارد. محدوده این اداره ۷۴۰۰ 
متر است که این میزان زمین در آن منطقه بسیار ارزشمند است. این اداره کل با ۴۰، ۵۰ کارمند می تواند به 
خیابان آزادی یا کنار دریاچه چیتگر یا ... منتقل شود تا به این ترتیب از حبس دارایی دولت جلوگیری شود.

 
معاون وزیر جهاد کشاورزی:

 قیمت گوشت تا 1۵0 هزار تومان کاهش می یابد
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با واردات گوشت به کشور، طی هفته آینده قیمت گوشت به شدت 
کاهش پیدا خواهد کرد به طوری که برآورد می شــود بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان قیمت این محصول 
کاهش یابد.محمد آقامیری ،معاون وزیر و ریس سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت: با توجه به 
تالطم قیمت گوشت در بازار، طی هفته آتی به مقدار کافی گوشــت و دام زنده از مرزها به کشور وارد 
خواهد شد و قیمت کنونی گوشت به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.وی افزود: به دامدارانی که دام خود 
را به منظور افزایش قیمت و فروختن با سود باالتر نگه داشته اند توصیه می کنیم هر چه سریع تر دام 
خود را به بازار عرضه کنند تا با کاهش قیمت گوشت دچار ضرر و زیان مالی نشوند چرا که وزارت جهاد 

کشاورزی پاسخگوی ضرر و زیان آن ها نخواهد بود.

اخبار

کافه اقتصاد

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: در دهه مبارک فجر، مراحل اخذ پروانه تاسیس ۱۸ شهرک جدید دولتی در استان های البرز، فارس، مازندران، یزد، 
همدان، کرمان، گیالن، کردستان و اردبیل توسط شورای عالی معماری و شهرسازی به سرانجام می رســد و از فروردین سال آینده کارهای ساخت آنها آغاز خواهد 
شد.علیرضا جعفری اظهار کرد: در روزهای آینده گام سوم طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید به تعداد ۱۰۰ هزار واحد را با حضور وزیر راه و شهرسازی کلنگ زنی 
خواهیم کرد.وی افزود: تعداد ۲۰۰ هزار واحدی که تا کنون به مرحله اجرا رسیده در بخش آماده سازی زمین به طور متوسط دارای پیشرفت ۶۵ درصد است. در حوزه 
ساخت مسکن هم بالغ بر ۱۵ درصد به صورت میانگین پیشرفت فیزیکی دارد و در مواردی مثل پروژه ۱۴۰۰ واحدی پرند که خردادماه امسال و در گام اول آغاز شده 
به باالی ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: اقدام دیگر که امیدواریم در دهه فجر  به سرانجام برسد اخذ پروانه ۱۸ 
شهرک دولتی است که تالش داریم آن را به ۲۰ مورد برسانیم. این ۱۸ شهرک مراحل مصوبات شورای عالی شهرسازی را می گذراند و تهیه طرح های تفصیلی آن در 
حال انجام است. یک برنامه مفصل در رابطه با عملیات اجرایی شهرک سازی دولتی داریم که پس از دریافت پروانه تاسیس در دهه فجر، عملیات کلنگ زنی آنها تا 

فروردین و اردیبهشت انجام می شود.به گفته وی، ۱۸ شهرک جدید در استان های البرز، فارس، مازندران، یزد، همدان، کرمان، گیالن، کردستان و اردبیل قرار دارد.

ساخت 18 شهرک جدید در ۹ استان کشور

این کارت سوخت ها 
تا پایان اسفند باطل 

می شوند
رییــس روابط عمومی شــرکت 
ملی پخــش فرآورده های نفتی 
منطقه اصفهان، از غیر فعال شدن 
کارت های هوشــمند ســوخت 
خودروهای فاقد تراکنش در سال 

۱۴۰۱ خبر داد.

عکس خبر

تاکید استاندار اصفهان به 
افزایش سهمیه جذب نیروی 

متخصص در ادارات استان
اســتاندار اصفهــان گفــت: کمبــود نیروی 
متخصص در پســت های ســازمانی باعث 
نارضایتی های مردم شده که ادامه این روند 
هر چند که از ســالیان گذشته رقم خورده، در 
شــأن دولت نیست.ســیدرضا مرتضوی در 
نشست شــورای اداری اســتان که با حضور 
معــاون رییس جمهــور و رییس ســازمان 
اداری و استخدامی کشور و سایر اعضا برگزار 
شــد، اظهار داشــت: وضعیت جذب نیروی 
متخصص و کارآمد در دستگاه های اجرایی و 
ادارات استان بسیار حائز اهمیت است. کمبود 
نیروی متخصص در پســت های ســازمانی 
باعث نارضایتی های مردم شده که ادامه این 
روند هر چند که از سالیان گذشته رقم خورده، 
در شأن دولت نیست.وی خواستار نگاه جدی 
رییس سازمان اداری و اســتخدامی کشور 
به وضعیت جذب نیروی انســانی در ادارات 
استان شد و ادامه داد: گاهی دیده می شود 
که سهمیه جذب نیرو کمتر از میزان حقیقی و 
ابالغ شده به ادارات است که با توجه به درصد 
قابل توجه پســت های بالتصدی در استان 
درخواست می کنیم در سهمیه جذب نیروی به 
سازمان های استان تجدیدنظر شود و ظرفیت 
جذب به صورت کامل در اختیار دستگاه ها قرار 
بگیرد.اســتاندار اصفهان در خصوص حضور 
نخبگان در حکمرانی استان، عنوان کرد: طرح 
خوبی با نگاه به تجربه گذشته به منظور حضور 
و مشارکت نخبگان در حکمرانی استان شکل 

گرفته است.
وی ادامه داد: تا امروز بــه این ظرفیت ورود 
ســاختارمند اداری نشــده، اما نوبت به این 
رسیده که راه اندازی حکمرانی عالمانه استان 
از مصوبات نشست شورای اداری استان قرار 
گیرد تا در ادامه مســیر از ظرفیت نخبگان در 
بخش های مختلف بهره مند شویم.مرتضوی 
با اشــاره به ضرورت حضور منظم و سازمانی 
نخبگان در حکمرانی خاطرنشــان کرد: باید 
فرصتی را فراهم کنیم تا حضــور نخبگان در 

ادارات و دستگاه های اجرایی تسهیل شود.



    گردشگری و میراث4

 وقتی نمی خواهیم روزگار خوش ادیب بازگردد!

خانه ای در حال احتضار
از خیابان ســعادت آباد بــه خیابــان آیت ا... 
خوانســاری وارد می شــویم و از همان شروع 
نخســتین گام، روزگار خوش صنایع دســتی و هنرهای سنتی 
اصفهان با حضور زنده یاد احمد ادیب در ذهن مان تداعی می شود؛ 
اما تنها چندلحظه بعــد، این تصویر شــیرین در نظرمان رنگ 
می بازد... مرکز آمــوزش تخصصی هنرهای ســنتی ادیب به 

خانه ای در حال احتضار تبدیل شده است!
این درحالی است که دانشــگاه هنر اصفهان پیشنهاد همکاری 
و تعامل در خصوص استفاده مجدد از مرکز آموزش تخصصی 
هنرهای ســنتی ادیب را در زمــان مدیریت پیشــین اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری استان اصفهان با 
آن اداره مطرح کرد و به نتیجه نرسید. پیشنهادی که هدف از آن، 
افزوده شدن مجموعه آموزشــی ادیب به دانشگاه هنر اصفهان 
نبود، بلکه هدف از این تعامل، کنارهــم قرار دادن ظرفیت هایی 
بوده که هم در حوزه میراث فرهنگی و هم در دانشگاه هنر اصفهان 
وجود دارد و با هم افزایی بیشــتر بین آن هــا می تواند بهترین 

استفاده را برای هر دو بخش داشته باشد.
به هر حال پیشــنهاد تعامل و همکاری دانشــگاه هنر اصفهان 
در دوره فعلی مدیریت این اداره کل نیز مطرح شــده است، اما 
گویا ترجیح مدیران اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان اصفهان این است که بناها و خانه های خاص و 
یا تاریخی شهر را در اختیار داشته باشند، اما به حال خود رها کنند 
و یک روز هم ببینیم که از خانه اثری نیست! باید به این مدیران 
تاکید کرد که اگرچه مالکیت و مدیریت مرکز آموزش تخصصی 
هنرهای سنتی ادیب با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان اصفهان است، اما قطعا با تعامل و ارتباط و 
هماهنگی مناسب با دانشگاه  هنر اصفهان می توانند فرصت های 
بســیار خوبی را هم برای دانشــجویان و هم برای عالقه مندان 
صنایع دســتی و هنرهای ســنتی و همچنین فعــاالن بخش 
خصوصی در زمینه های مرتبط با میراث فرهنگی، صنایع دستی 

و گردشگری فراهم کنند.
متاســفانه مرکز آمــوزش تخصصــی هنرهای ســنتی ادیب 
مدت هاســت به حالت متروکه و مخروبه درآمــده و اداره کل 
میراث فرهنگی استان اصفهان از ارتباط و تعامل با دانشگاه هنر 

اصفهان خودداری می کند!
محســن مصلحی، رییس گروه کارآفرینــی و ارتباط با جامعه 

دانشگاه هنر اصفهان دراین باره به ایسنا می گوید: موضوع به این 
صورت نبود که مرکز آموزش هنرهای ســنتی ادیب به دانشگاه 
هنر اصفهان اضافه شود، اما همان طور که همه می دانند مرحوم 
آقای مهندس ادیب معاون صنایع دستی وقت اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، این مرکز 
آموزشــی را به این دلیل راه اندازی کرد که فضایی برای آموزش 
و ترویج صنایع دستی باشد. این مرکز فعال و پویا و بسیار قوی 
شروع به فعالیت کرد و تا زمانی که مرحوم ادیب در حیات بودند 
با خالقیت های منحصربه فردی که  ایشان در حوزه صنایع دستی 
داشــتند دوره ها و برنامه های مختلفی را در این مرکز آموزشی 

تدارک دیدند که پی درپی برگزار می شد.
وی افزود: در زمان مدیریت مرحوم الهیاری در اداره کل میراث 
فرهنگی استان اصفهان، نصر، رییس وقت دانشگاه هنر اصفهان 
پیشــنهاد امضای تفاهم نامه  همکاری را با این اداره داشتند که 
به نوعی هم افزایــی و همکاری در حــوزه آموزش های عملی را  
به خصوص در حوزه صنایع دســتی دنبال می کرد. کلیات متن 
این تفاهم نامه به این صورت بود که با حضور اساتید و تجهیزات 
دانشگاه هنر اصفهان می توانیم با همکاری معاونت صنایع دستی 
و مجموعه میراث فرهنگی استان فعالیت های آموزشی جدیدی 

را در مرکز آموزشی ادیب شروع کنیم.
عضو هیئت علمی دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی 
دانشگاه هنر اصفهان توضیح می دهد: من در آن زمان بخشی از 
این ارتباط را دنبال می کردم و نیت این بود که با توجه به برگزاری 
دوره های آکادمیک رشته صنایع دستی در دانشگاه هنر اصفهان 
و به دلیل وجود رشــته های مختلفی که در حوزه صنایع دستی 
وجود دارد با حضور اســاتید فرهیخته در این رشته در دانشگاه 
هنر اصفهان بتوانیم به طور هم زمان ضمن آموزش آکادمیک در 
رشته های مختلف صنایع دستی، با اســاتید حرفه ای، سنتی و 
صاحب نام در حوزه صنایع دستی ارتباط گرفته و از علم و تجربه 

هم زمان استفاده کنیم.
این مدرس رشــته برنامه ریزی گردشــگری ادامه می دهد: به 
نظر من نیت، نیت درســتی بود؛ البته آن زمان مدیرکل میراث 
فرهنگی استان مرحوم الهیاری در شرایط مساعد جسمی نبودند 
و تصمیم گیری و اظهارنظر منوط به نظر تهران شد، اما تهران نیز به 
این فضا ورود نکرد و متاسفانه آقای الهیاری به رحمت خدا رفتند. 
بعد از آن سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی استان موضوع را 

از طریق تهــران دنبال کرد، ولی تهران پاســخگو نبود و اداره کل 
میراث فرهنگی استان اصفهان نیز در این موضوع، تصمیم گیری 
مشخصی نداشت یا شاید اختیاری برای تصمیم گیری نداشت. 
مدیرکل ســابق اداره میراث فرهنگی استان اصفهان می گوید: 
این بحث دوباره در دوره مدیریت جدید توسط ریاست محترم 
دانشگاه هنر اصفهان مطرح شــده و به طورکلی اعتقاد داریم که 
ما در بخش های مختلف می توانیم بــا مجموعه های مختلف 
شهر و استان در رشته های معماری، صنایع دستی و گردشگری 
ارتباط داشته باشیم. در مجموعه دانشــگاه هایی که در استان 
اصفهان وجود دارد، دانشــگاه هنر اصفهان به واســطه داشتن 
تخصص در حوزه میراث فرهنگی، معماری، باستان شناســی، 
مرمــت، مــوزه داری و همچنیــن شهرســازی و با داشــتن 
رشته های کارآفرینی و گردشگری و همین طور انواع رشته های 
صنایع دســتی، تنها دانشــگاهی اســت که به طور مستقیم و 
غیرمستقیم با مجموعه فعالیت های سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری  ارتباط نزدیکی دارد. 
همین موضوع را از علیرضا خواجه احمد عطاری، رییس دانشگاه 
هنر اصفهان جویا می شــویم. او می گوید: زمانی که من رییس 
دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان بودم مطلع شدم که 
عمال در مرکز آموزش هنرهای سنتی ادیب کاری انجام نمی شود، 
ازاین رو همراه با دکتر نصر رییس ســابق این دانشگاه از مرکز 
ادیب بازدید کردیم، اما کسی در آنجا فعال نبود و کوره ها و وسایل 

نجاری و دیگر کارگاه ها بالاستفاده بودند. همان جا این صحبت 
را عنــوان کردیم که دانشــگاه در خصوص آن فضا بــا اداره کل 
میراث فرهنگی استان وارد تعامل شود؛ به طوری که بخش های 
تولیدی در این مرکز برای دانشــجویان راه اندازی شــود یعنی 
فضای آموزشی، همان دانشکده های موجود باشند و کارگاه های 
آموزشی آن ها را جدا کنیم و دانشجویان یا فارغ التحصیالن در 

مرکز آموزشی ادیب به ارائه یک کار جدید بپردازند.
وی ادامه می دهد: متاســفانه این پیشــنهاد از سوی اداره کل 
میراث فرهنگی اســتان مورد موافقت قرار نگرفت چون عنوان 
کردند که یک شــرکت خصوصی می خواهد این کار را در مرکز 
ادیب انجام دهــد، اما همچنــان اداره کل میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان اقدام خاصی درباره این مرکز 

انجام نداده است.
خواجه احمد عطاری تصریح می کند: از آن زمان همچنان این 
درخواست را داشته ام که بین دانشــگاه هنر اصفهان و اداره کل 
میراث فرهنگی استان تعاملی صورت بگیرد تا دانشگاه بتواند 
در قالب یک قرارداد مشــخص و همراه با دانشجویانش مرکز 
آموزشــی ادیب را فعال کند؛ البته نمی تــوان مدعی هم بود یا 
انتظاری داشــت، چراکه مالکیت این مرکز در اختیار اداره کل 

میراث فرهنگی استان است.
همچنین رضا نصر اصفهانی، مدیر طرح، برنامه و تحول اداری 
دانشگاه هنر اصفهان نیز به ایســنا می گوید: آن زمان که ما در 
خصوص استفاده از فضای مرکز آموزش هنرهای سنتی ادیب، 
پیشــنهاد همکاری دانشــگاه هنر اصفهــان و اداره کل میراث 
فرهنگی استان را با مدیریت پیشــین آن اداره مرحوم الهیاری 
مطرح کردیم، این مرکز در آن مقطع بالاستفاده بود همچنان که 
هنوز هم به همان صورت اســت، ضمن اینکه پیشــنهاد ما نیز 
کاربردی بود.وی ادامه می دهد: ما بــه دنبال فضایی بودیم که 

ارتباط بین صنعت و دانشگاه را تقویت کنیم و مرکز آموزشی ادیب 
نیز در زمینه آموزش صنایع دستی و هنرهای سنتی، شناخته شده 
و دارای ســابقه خوبی بود که در صورت ایجاد ایــن ارتباط و با 
حضور دانشجویان و سایر عالقه مندان به صنایع دستی مجددا 
به مرکزی فعال و زنده تبدیل می شد، ولی با وجود بالاستفاده 
بودن این فضا در آن زمان و همچنیــن در زمان فعلی، اداره کل 
میراث فرهنگی استان با این موضوع همراه نبود و متاسفانه بعد 
از تغییر مدیریت آن اداره نیز همچنان همکاری بین دانشگاه هنر 
اصفهان و این اداره، رویکرد موردنظــر مدیریت جدید اداره کل 

میراث فرهنگی استان نبوده است.
رییس سابق دانشــگاه هنر اصفهان بیان می کند: من به خاطر 
دارم که آن مقطع اداره کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان در 
پرداخت حقــوق کارکنان مرکز آموزش هنرهای ســنتی ادیب 
نیز مشــکل داشــت و ما حتی به آن ها اعالم کردیــم که همه 
حقوق کارکنان را تقبل خواهیم کرد و شــما فقط اجازه دهید که 
دانشجویان نیز در کنار ســایر عالقه مندان از این فضا استفاده 
کنند، اما نمی دانم در ذهن بعضی از کارمندان دولت چه اتفاقی 

می افتد که با چنین همکاری هایی مخالفت می کنند!
نورا... عبدالهی، معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان به ایسنا می گوید: در 
خصوص مرکز آموزش هنرهای سنتی ادیب، موضوع همکاری 
این اداره با دانشــگاه هنر اصفهان در دســتور کار این معاونت 
نیست و قرار است این اداره تا سه ماه دیگر و شایدهم زودتر از آن 

به عنوان مرکز آموزش صنایع دستی استفاده شود!
حال باید منتظر بود و دید که آیا تا ســه ماه آینده، مرکز آموزش 
تخصصــی هنرهای ســنتی ادیب مجــددا با هــدف آموزش 
صنایع دستی گشوده خواهد شــد؟ آنچه از وضعیت اخیر این 

بنا به نظر می رسد، چنین احتمالی دور از ذهن به نظر می رسد.

،، پیشنهاد تعامل و همکاری دانشگاه 
هنر اصفهــان در دوره فعلی مدیریت این 
اداره کل نیز مطرح شــده اســت، اما گویا ترجیح 
مدیران اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشگری استان اصفهان این است که بناها و 
خانه های خاص و یا تاریخی شهر را در اختیار داشته 

باشند، اما به حال خود رها کنند و یک روز 
هم  ببینیم که از خانه اثری نیست!
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مفاد آراء
11/47 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 عمومــي در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود. در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت 
متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تســليم و پس از اخذ رســيد 
 ظرف مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي

 تقديم نمايد. 
رديف 1-به موجب  راي شماره 8179 مورخ 1401/07/21 هيات دوم خانم الهام  
مارانی  به شناسنامه شماره 1270678442 کدملي 1270678442 صادره  اصفهان 
فرزند غالمحسين  نسبت به 25 سهم مشــاع از 346/26 سهم ششدانگ يکباب 
ساختمان به مساحت 346/26  متر مربع پالک شماره 708  فرعی از 16  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالک به نام 

متقاضی و مع الواسطه از گوهر مارانی فرزند حاج رضا تائيد
رديف 2-به موجب  راي شماره 8180 مورخ 1401/07/21 هيات دوم خانم سميه  
تقوی دره ء ياسی  به شناسنامه شماره 4 کدملي 4689856941  صادره  اردل فرزند  
عروجعلی  نسبت به 25 سهم مشاع از 346/26 سهم ششدانگ يکباب ساختمان به 
مساحت 346/26  متر مربع پالک شماره 708  فرعی از 16  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالک به نام و مع الواسطه 

از علی ماهرانی برزانی
رديف 3-به موجب  راي شماره 8208  مورخ 1401/07/21 هيات دوم خانم اکرم  
صادقی برزانی  به شناسنامه شــماره 137 کدملي 1293109428 صادره  خمينی 
شهر فرزند محمود  نسبت به 25 سهم مشــاع از 346/26 سهم ششدانگ يکباب 
ساختمان به مساحت 346/26  متر مربع پالک شــماره 708  فرعی از 16  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در ســامانه امالک 

به نام متقاضی 
رديف 4-به موجب  راي شــماره 8197 مورخ 1401/07/21 هيات دوم خانم زهرا  
مارانی  به شناسنامه شماره 3928 کدملي 1293165670 صادره  خمينی شهر فرزند 
علی  نسبت به 25 ســهم مشاع از 346/26 سهم ششــدانگ يکباب ساختمان به 
مساحت 346/26  متر مربع پالک شماره 708  فرعی از 16  اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالک به نام  و مع الواسطه 

از عباس مارانی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/25

م الف: 1447708  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

11/48 آگهي ابالغ مفاد آراء صادره از هيات قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجرای ماده يک قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذيل که از طرف اين هيات مبنی بر 
تاييد انتقال عادی و يا ســهم مفروزی متقاضی صادر گرديده در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود تا شخص يا اشخاصی که به  آرا مذکور اعتراض دارند از تاريخ 
اولين انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم نموده و در مهلت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقديم دادخواست به دادگاه 
صالحه و ارايه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقــدام نمايند و اقدامات ثبت موکول به 
ارايه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شــد  و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

 1- راي شــماره 140160302027012284 مــورخ 1401/10/18محبوبــه 
علی اکبری خوراسگانی فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 14239 صادره از اصفهان 
بشماره ملی 1283844044 در 1500 سهم مشاع از 20925 سهم ششدانگ بدون 
درج اعيانی يک قطعه زمين مزروعی احداثی بر روی  قسمتی از قطعه زمين پالک 
37 اصلی واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 20925/40 متر مربع خريداری 

مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی آقای حيدر قضاوی خوراسگانی
2- راي شماره 140160302027012283 مورخ 1401/10/18زکيه علی اکبری 
خوراسگانی فرزند قربانعلی  بشماره شناسنامه 1973 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1293384933 در 4925 سهم از 20925 ســهم ششدانگ بدون درج اعيانی يک 
قطعه زمين و بنای احداثی  بر روی  قسمتی از قطعه زمين پالک 37 اصلی واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 20925/40 متر مربع خريداری مع الواسطه 

بصورت عادی از مالک رسمی آقای حيدر قضاوی خوراسگانی 
 3- راي شــماره 140160302027012285 مــورخ 1401/10/19 رضــوان 
علی اکبری خوراسگانی  فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 301 صادره از اصفهان 
بشماره ملی 1291396470  در 1500 سهم مشاع از 20925 سهم ششدانگ بدون 
درج اعيانی يک قطعه زمين مزروعی احداثی بر روی  قسمتی از قطعه زمين پالک 
 37 اصلی واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 20925/40 متر مربع خريداری 

مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی آقای حيدر قضاوی خوراسگانی 
  4- راي شــماره 140160302027012289 مــورخ 1401/10/19 مرضيــه 
علی اکبری خوراسگانی فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 505 صادره از اصفهان 
بشماره ملی 1291580662 در 1500 سهم مشاع از 20925 سهم ششدانگ بدون 
درج اعيانی يک قطعه زمين مزروعی احداثی بر روی  قسمتی از قطعه زمين پالک 
 37 اصلی واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 20925/40 متر مربع خريداری 

مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی آقای حيدر قضاوی خوراسگانی 
 5- راي شــماره 140160302027012290 مــورخ 1401/10/19 اعظــم 
علی اکبری خوراسگانی فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 455 صادره از اصفهان 
بشماره ملی 1291509224 در 1500 سهم مشاع از 20925 سهم ششدانگ بدون 
درج اعيانی يک قطعه زمين مزروعی احداثی بر روی  قسمتی از قطعه زمين پالک 
 37 اصلی واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 20925/40 متر مربع خريداری 

مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی آقای حيدر قضاوی خوراسگانی 
 6- راي شــماره 140160302027012292 مــورخ 1401/10/19 زهــرا 
علی اکبری خوراسگانی فرزند قربانعلی بشماره شناســنامه 70 صادره از اصفهان 
بشماره ملی 1291358315 در 1500 سهم مشاع از 20925 سهم ششدانگ بدون 
درج اعيانی يک قطعه زمين مزروعی احداثی بر روی  قسمتی از قطعه زمين پالک 
 37 اصلی واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 20925/40 متر مربع خريداری 

مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی آقای حيدر قضاوی خوراسگانی 
7- راي شــماره 140160302027012293 مورخ 1401/10/19 اشــرف باقر 
تقی  خوراسگانی فرزند حسين بشماره شناســنامه 170 صادره از اصفهان بشماره 
ملی 1291262318 در 3500 سهم مشــاع از 20925 سهم ششدانگ بدون درج 
اعيانی يک قطعه زمين مزروعی احداثی بر روی  قسمتی از قطعه زمين پالک 37 
 اصلی واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 20925/40 متر مربع خريداری 

مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی آقای حيدر قضاوی خوراسگانی 
8- راي شماره 140160302027012295 مورخ 1401/10/19 جعفر علی اکبری 
خوراسگانی فرزند قربانعلی بشــماره شناســنامه 295 صادره از اصفهان بشماره 
ملی 1291409319 در 1500 سهم مشــاع از 20925 سهم ششدانگ بدون درج 
اعيانی يک قطعه زمين مزروعی احداثی بر روی  قسمتی از قطعه زمين پالک 37 
 اصلی واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 20925/40 متر مربع خريداری 

مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی آقای حيدر قضاوی خوراسگانی 

9- راي شماره 140160302027012302 مورخ 1401/10/19 علی  علی اکبری 
خوراسگانی فرزند قربانعلی بشماره شناســنامه 1270228617 صادره از اصفهان 
بشماره ملی 1270228617 در 2000 سهم مشاع از 20925 سهم ششدانگ بدون 
درج اعيانی يک قطعه زمين مزروعی احداثی بر روی  قسمتی از قطعه زمين پالک 
37 اصلی واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 20925/40 متر مربع خريداری 

مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی آقای حيدر قضاوی خوراسگانی 
 10- راي شــماره 140160302027012304 مــورخ 1401/10/19 رضــا 
علی اکبری خوراسگانی فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 304 صادره از اصفهان 
بشماره ملی 1291440240 در 1500 سهم مشاع از 20925 سهم ششدانگ بدون 
درج اعيانی يک قطعه زمين مزروعی احداثی بر روی  قسمتی از قطعه زمين پالک 
 37 اصلی واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 20925/40 متر مربع خريداری 

مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی آقای حيدر قضاوی خوراسگانی 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/25

م الف: 1448003  مهدی صادقی وصفی رييس منطقه ثبت اســناد و امالک 
شرق اصفهان

مفاد آراء
11/49 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  140160302007004030 و 140160302007004031  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای سهراب 
حيدری فرزند اسفنديار  بشــماره شناسنامه 62 و خانم افســانه فرهادی فرزند نعمت اله 
بشماره شناسنامه 30 بالسويه  در يک باب خانه به مساحت 159/25 متر مربع پالک 411 

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

مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/25

م الف: 1447530 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک  فالورجان
ابالغ

11/50 کارفرمای محترم شــرکت تجهیز و نصب ســپاهان  با کد تامین اجتماعی کارگاه 
6570011870  باطالع می رساند درخواســت بازنشستگی پیش از موعد آقای علی اصغر 
علیرضائی دیزیچه   از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور استان 
اصفهان مطرح و شغل مورد درخواست نامبرده )کیسه گیر( بر اساس رای کمیته بدوی استانی 
موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور که در تاریخ 1401/10/01 برگزار 
گردیده، با اکثریت آراء در گروه الف ســخت و زیان آور شناخته شد. این آگهی بمنزله ابالغ 
 رای صادره است و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15روز اداری 
می باشــد در صورت اعتــراض جهت تکمیل فــرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و 
 زیــان آور واقع در اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گردد.  

م الف: 1447842 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

11/51 کارفرمای محترم شــرکت تجهیز و نصب ســپاهان  با کد تامین اجتماعی کارگاه 
6570011870  باطالع می رســاند درخواست بازنشســتگی پیش از موعد آقای علیرضا 
اصالنی   از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور استان اصفهان 
مطرح و شغل مورد درخواست نامبرده )کیسه زن( بر اساس رای کمیته بدوی استانی موضوع 

ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور که در تاریخ 1401/10/01 برگزار گردیده، 
با اکثریت آراء در گروه الف ســخت و زیان آور شناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای 
 صادره اســت و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15روز اداری 
می باشــد در صورت اعتــراض جهت تکمیل فــرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و 
 زیــان آور واقع در اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گردد.  

م الف: 1447848 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

11/52 کارفرمای محترم شرکت صدف بی تا  با کد تامین اجتماعی کارگاه 6570009790  
باطالع می رســاند درخواست بازنشســتگی پیش از موعد آقای عباس باقری   از کارکنان 
آن کارگاه در کمیته بررســی مشاغل ســخت و زیان آور اســتان اصفهان مطرح و شغل 
مورد درخواســت نامبرده )مونتاژ کار( بر اســاس رای کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 
8 آئین نامه اجرایی مشاغل ســخت و زیان آور که در تاریخ 1401/10/01 برگزار گردیده، 
با اکثریت آراء در گروه الف ســخت و زیان آور شناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای 
 صادره اســت و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15روز اداری 
می باشــد در صورت اعتــراض جهت تکمیل فــرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و 
 زیــان آور واقع در اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گردد.  

م الف: 1447838 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

11/53 کارفرمای محترم شرکت صدف بی تا  با کد تامین اجتماعی کارگاه 6570009790  
باطالع می رساند درخواســت بازنشســتگی پیش از موعد آقای  محمد جواد محلوجی   از 
کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشاغل ســخت و زیان آور استان اصفهان مطرح و 
شغل مورد درخواست نامبرده )مکانیک کمپرسور خانه( بر اساس رای کمیته بدوی استانی 
موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور که در تاریخ 1401/10/01 برگزار 
گردیده، با اکثریت آراء در گروه الف ســخت و زیان آور شناخته شد. این آگهی بمنزله ابالغ 
 رای صادره است و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15روز اداری 
می باشــد در صورت اعتــراض جهت تکمیل فــرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و 
 زیــان آور واقع در اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گردد.  

م الف: 1447832 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

11/54 کارفرمای محترم شرکت صدف بی تا  با کد تامین اجتماعی کارگاه 6570009790  
باطالع می رساند درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای مرتضی کرمی ورنامخواستی   
از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل ســخت و زیان آور استان اصفهان مطرح و 
شغل مورد درخواست نامبرده )اپراتور نوار آموند و گریت( بر اساس رای کمیته بدوی استانی 
موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور که در تاریخ 1401/10/01 برگزار 
گردیده، با اکثریت آراء در گروه الف ســخت و زیان آور شناخته شد. این آگهی بمنزله ابالغ 
 رای صادره است و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15روز اداری 
می باشــد در صورت اعتــراض جهت تکمیل فــرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و 
 زیــان آور واقع در اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گردد.  

م الف: 1447844 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

11/55 کارفرمای محترم شرکت صدف بی تا  با کد تامین اجتماعی کارگاه 6570009790  
باطالع می رساند درخواســت بازنشســتگی پیش از موعد آقای فرشــاد اطلس چیان از 
کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشاغل ســخت و زیان آور استان اصفهان مطرح و 
شغل مورد درخواست نامبرده )مکانیک( بر اســاس رای کمیته بدوی استانی موضوع ماده 
8 آئین نامه اجرایی مشاغل ســخت و زیان آور که در تاریخ 1401/09/17 برگزار گردیده، 
با اکثریت آراء در گروه الف ســخت و زیان آور شناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای 
 صادره اســت و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15روز اداری 
می باشــد در صورت اعتــراض جهت تکمیل فــرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و 
 زیــان آور واقع در اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گردد.  

م الف: 1447803 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
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اصفهانی ها از امروز منتظر بارش باشند
کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان از ورود سامانه بارشی به استان از دوشنبه ۱۰ بهمن خبر 
داد.آسیه آقایی اظهار کرد: با ورود سامانه بارشی به اصفهان، افزایش ابر، بارش باران و برف و وزش 
باد به نسبت شدید تا شــدید را به ویژه در غرب و جنوب اســتان انتظار داریم.وی ادامه داد: فعالیت 
این سامانه بارشی بیشتر مناطق استان را دربرمی گیرد و شدت فعالیت آن برای روز های سه شنبه و 
چهارشنبه خواهد بود.به گفته کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان، بارش ها به طور متناوب 
تا روز پنجشنبه در استان ادامه خواهد یافت.آقایی اضافه کرد: آب گرفتگی معابر، کوالک برف در مناطق 

مرتفع و کوهستانی و نیز اختالل در تردد جاده ای استان طی این مدت دور از انتظار نیست.
کارشناس اداره کل هواشناسی اســتان اصفهان اعالم کرد: طی روز های پیش رو کمینه دمای هوا به 

ویژه در مناطق غربی استان بین ۵ تا ۱۰ درجه افزایش می یابد.
 

کشف یونیت های میلیاردی قاچاق در اصفهان
رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان از کشــف دو دستگاه یونیت دندانپزشکی 
خارجی قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال خبر داد.سرهنگ کامران ریاحی اظهار کرد: در اجرای طرح تشدید 
مقابله با قاچاق کاال، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان از وجود کاالی قاچاق در انبار یک 
باربری مطلع و موضوع را بررســی کردند.وی افزود: ماموران طی هماهنگی با مرجع قضایی در حضور 
متصدی باربری از محل بازرسی و دو دستگاه یونیت دندانپزشکی خارجی فاقد اسناد و مدارک معتبر 
گمرکی را کشف کردند.سرهنگ ریاحی، ارزش یونیت های قاچاق را براســاس ارزیابی کارشناسان ۱۰ 
میلیارد ریال اعالم و اضافه کرد: کاال های کشف شده به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل 

و متصدی انبار نیز دستگیر و همراه پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.
 

کالهبرداری به بهانه کاریابی در اصفهان
رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات اصفهان گفت: فردی که به بهانه کاریابی با ارســال بدافزار 
اطالعات کارت بانکی افراد را سرقت و حساب شان را خالی می کرد، دستگیر شد.سرهنگ سیدمصطفی 
مرتضوی اظهار کرد: به دنبال شکایت یکی از شهروندان به پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات استان 
اصفهان درباره برداشــت غیرمجاز ۱۰۰ میلیون ریال از حســاب او، رســیدگی به موضوع در دستور کار 
کارشناسان این پلیس قرار گرفت.وی ادامه داد: در بررسی ها مشخص شد فرد سودجو با عنوان »اد بزن، 
پول بگیر«، با تبلیغ کاریابی و کسب درآمد از کاربران شبکه های اجتماعی پیشنهاد می کند به ازای جذب 
عضو، درآمد کسب کنند.رییس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: متهم با جلب اعتماد 
افراد جویای کار لینک دانلود بدافزار را به بهانه پرداخت حق عضویت برای کاربر ارســال و اطالعات کارت 

بانکی متقاضی را سرقت و با اطالعات به دست آمده موجودی حساب را خالی می کرد.

غربالگری رایگان سه نوع سرطان در اصفهان
مسئول ثبت و غربالگری ســرطان دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: خدمات اولیه غربالگری 
سرطان های سینه، دهانه رحم و روده بزرگ رایگان ارائه می شــود.زهرا روان خواه با اشاره به اینکه سه 
سرطان پستان، روده بزرگ و دهانه رحم از جمله ســرطان های قابل غربالگری است، افزود: خدمات 
اولیه غربالگری این سه سرطان در تمام مراکز بهداشتی استان اصفهان رایگان ارائه می شود.وی یادآور 
شد: بیشتر مراجعانی که مورد غربالگری قرار گرفته و سرطان آن ها تشخیص داده شده به صورت کامل 
درمان پذیر بوده اند.مسئول ثبت و غربالگری سرطان دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه 
چهارم فوریه مصادف با پانزدهم بهمن روز جهانی سرطان و در کشورمان از هشتم تا پانزدهم بهمن، هفته 
ملی سرطان نام گذاری شده اظهار کرد: فاصله ها را کم کنیم، شــعاری است که امسال برای هفته ملی 

سرطان انتخاب شده است.

ظرفیت باالی استان اصفهان در استفاده از انرژی آفتابی؛

در مسیر خورشید
استان اصفهان با ظرفیت باالی روزهای آفتابی، در استفاده از انرژی های 
خورشــیدی ظرفیت باالیی دارد به طوری که نیروگاه های خورشــیدی 
اصفهان در شهرستان های کاشان، شهرضا، مبارکه و جرقویه راه اندازی و 
حتی دامنه تولید برق از خورشید تا پشت بام منازل مسکونی هم رسیده 
است. بزرگ ترین نیروگاه های خورشیدی اصفهان در شهرستان کاشان 
با ۲۳۵ نیروگاه طی تولید ساالنه سه ونیم مگاوات برق انرژی خورشیدی، 
۳۵ درصد از برق خورشیدی اســتان را تولید می کند.اصفهان با داشتن 
۲۸ شهرســتان و بیش از پنج میلیون جمعیت، ۹ هزار واحد تولیدی در 
کنار ۸۴۰ معدن در حــال بهره برداری، ۱۸۰ هــزار واحد صنفی و مصارف 
روزافزون بخش خانگی، نیاز به انرژی برق محسوس تر از قبل دارد، در 
این میان لزوم توسعه انرژی خورشیدی پایدار با توجه به نیاز روزافزون 
مصرف انرژی و کاهش منابع انرژی فسیلی، محدودیت های برق رسانی، 
تامین سوخت برای نقاط و روستاهای دورافتاده، کاهش آلودگی هوا و 
حفظ محیط زیست تاثیرگذار است.براین اساس آیین عملیات اجرایی 
بزرگ ترین نیروگاه متمرکز خورشیدی کشور با احداث یک هزار مگاوات 
نیروگاه برق خورشیدی با حضور معاون رییس جمهوری و رییس سازمان 
امور اداری و استخدامی کشور در روز پنجشنبه ششم بهمن ماه سال ۱۴۰۱ 
در اصفهان به عنوان اســتانی که از انرژی های طبیعی برخوردار است در 
منطقه کوهپایه اصفهان انجام شد. این نیروگاه در زیربنایی به وسعت ۱۲۰۰ 
هکتار و در طول سه سال با استفاده از پیمانکاران داخلی ساخته می شود 
و تا پایان سال آینده حدود ۱۰۰ مگاوات از آن به بهره برداری می رسد. با در 
نظر گرفتن ظرفیت این نیروگاه، ۳۵۰ میلیون مترمکعب گاز نیز در سال 
صرفه جویی می شود.این نکته حائز اهمیت است که طی برنامه ریزی های 
انجام شده، در سال گذشته تفاهم نامه ای با سازمان انرژی های تجدیدپذیر 
کشور برای ایجاد چهار هزارمگاوات منعقد شــد که امروز شاهد اجرای 
عملیات اجرایی یک هزار مگاوات از آن در استان اصفهان هستیم تا در 

این استان گام بلندی برای تولید انرژی پاک در کشور برداشته شود.

بهره برداری نیروگاه 1000 مگاوات انرژی خورشیدی اصفهان در سال 1402
منصور شیشــه فروش، مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان در 
گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه موضوع استفاده از انرژی های پاک 
در تولید برق توسط صفحه های خورشیدی باتوجه به شرایط اقلیمی استان 
در دســتور کار قرار گرفته اســت، می گوید: درحال حاضر تنها ۵۰ مگاوات 
انرژی خورشیدی در استان تولید می شود که با احداث و بهره برداری یکهزار 
مگاوات انرژی پاک در آینده ای نزدیک به ظرفیت تولیدات برق اســتان 
افزوده خواهد شد.وی درباره مطالعات و محاسبات عملیات بزرگ ترین 
نیروگاه متمرکز خورشیدی در اصفهان، اظهار می کند: مجموعه ۶۰۰ مگاواتی 

نیروگاه خورشیدی در شهرستان کوهپایه با سرمایه گذاری فوالد مبارکه و 
حدود ۴۵۰ مگاوات نیز در سایر مناطق مدنظر استان اصفهان با مشارکت 
و سرمایه های دیگر شرکت ها اجرایی می شــود.مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان با اشاره به بهره برداری نیروگاه برق خورشیدی اصفهان 
در سال ۱۴۰۲، می افزاید: با افتتاح این نیروگاه بخشی از ظرفیت تولید برق در 
استان اصفهان تامین خواهد شد.وی با بیان اینکه استان اصفهان براساس 
موقعیت جغرافیایی و اقلیمی از روزهای آفتابی بیشتری برخوردار است، 
تاکید می کند: خواستاریم وزارت نیرو و شرکت توانیر از اکنون برای تامین 
کمبود برق اســتان پیگیری های الزم را انجام دهند و نیز از سرمایه گذاران 
حمایت کرده تا آن ها بتوانند اقدامات این پروژه عملیاتی را اجرایی کنند و 
برای تسریع و بهره مندی طرح ها، اعتباراتی مدنظر قرار دهند.شیشه فروش 
خاطرنشــان می کند: تولید برق از انرژی های پاک خورشیدی نه تنها در 
کاهش آالیندگی های ناشی از سوخت های فسیلی تاثیرگذار است، بلکه 

توصیه این روش ها بسیار توجیه پذیر خواهد بود.

کاهش مخاطرات زیست محیطی با انرژی خورشیدی
حمیرا صفی قلی، معاون محیط زیست انســانی اداره کل حفاظت محیط 
زیســت اســتان اصفهان در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به کاهش 
مخاطرات زیست محیطی با انرژی خورشیدی، می گوید: حدود ۱۷ درصد 
از مساحت استان در وضعیت بسیار مطلوب از لحاظ استقرار صفحه های 
خورشیدی قرار دارد.وی درباره ارزیابی کاهش مخاطرات زیست محیطی 
از جمله آلودگی هوا، کمبود منابع آبــی و صرفه جویی و مصرف بهینه برق، 
اظهار می کند: استفاده از انرژی خورشیدی به جای استفاده از سوخت های 
فسیلی می تواند به کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای، کاهش گرم شدن 
زمین و کاهش دفعات رخ دادن پدیــده وارونگی دما، کاهش آلودگی هوا 
و کاهش باران های اسیدی منجر شود.معاون محیط زیست انسانی اداره 
کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه حدود ۱۷ درصد از 
مساحت استان در وضعیت بســیار مطلوب از لحاظ استقرار صفحه های 
خورشیدی قرار دارد، می افزاید: سازمان محیط زیست اکنون متولی توسعه 
انرژی های جایگزین ساتبا و شرکت برق منطقه ای است و این سازمان بر 
اساس ضوابط مستقر واحدهای صنعتی و خدماتی، استقرار این واحدها 
همکاری می کند.وی تصریح می کند: با توجه به محدودیت استقرار صنایع 
در شعاع ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان، این واحدها مستثنی بوده و برای این 
واحدها نیز به شرط رعایت ضوابط زیســت محیطی، مجوز استقرار صادر 
می شــود.صفی قلی ادامه می دهد: واحدهای صنعتی مشــمول ارزیابی 
زیست محیطی ملزم به استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به میزان ۲۰ درصد 
از کل انرژی مصرفی به صورت پلکانی در یک بازه زمانی پنج ساله هستند 

و از این طریق بسیاری از واحدهای بزرگ صنعتی ملزم به احداث نیروگاه 
خورشیدی می شوند. عالوه بر این، محیط زیست استان اصفهان در بعضی 
مناطق اقدام به نصب صفحه های خورشیدی در پاسگاه های محیط بانی به 
جای استفاده از ژنراتورهای فسیلی کرده است.وی درباره اینکه استفاده 
از انرژی خورشــیدی تا چه میــزان می تواند از حجم گازهــای گلخانه ای 
بکاهد، می گوید: گاز دی اکسید کربن یکی از مهم ترین گازهای گلخانه ای 
است که نیروگاه ها با اختصاص ســهم حدود ۳۱ درصد انتشار دی اکسید 
کربن در بین بخش های انرژی، نقش مهمی در انتشار گازهای گلخانه ای 
و پدیده گرمایش جهانی دارند.معاون محیط زیســت انســانی اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان اضافه می کند: با استفاده از انرژی 
خورشیدی، این میزان به مقدار زیادی کاهش می یابد. البته این نکته را نیز 
نباید فراموش کرد که در روند تولید صفحه های خورشیدی هم گاز گلخانه ای 
تولید می شود، اما نسبت به نقشی که استفاده از این صفحه های خورشیدی 
در کاهش تولید گاز گلخانه ای دارد، بســیار کمتر اســت.محمد درویش، 
کارشناس و کنش گر محیط زیست در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، می گوید: 
در کشــوری زندگی می کنیم که بیش از ۳۰۰ روز آفتابی دارد و می توانیم با 
بهره بردن از انرژی خورشیدی و بادی برق تولید کنیم.وی با بیان اینکه بشر 
با بهره گیری از مصارف سوخت های فسیلی و نیروگاه های حرارتی تولید 
برق، ساالنه ۴۳ میلیارد تنCO ۲ در فضا منتشر می کند، اظهار می کند: برای 
مبارزه با خطرات گرمایش جهان و تغییرات اقلیمی به شــکل خردمندانه 
یکی از راه های کاهش انتشار این حجم از CO ۲در کره زمین، تقلیل مصرف 
سوخت های فسیلی و خروج نیروگاه های حرارتی از مدار تولید است.این 
کنشگر محیط زیست با اشاره به اینکه امروزه بهره مندی از انرژی های پاک و 
غیرآالینده مانند انرژی خورشیدی در جهان روبه گسترش است و ما نیز باید 
در این مسیر حرکت کنیم، می افزاید: پیشروی به سمت اقتصاد انرژی های 
نو همچون انرژی های خورشیدی، بادی، انرژی زمین گرمایی و جزر و مد 
شکلی از انرژی آبی، نه تنها می تواند ثمربخش باشــد بلکه فرآیند تولید 
انرژی خورشیدی پاک به هیچ وجه نیازی به تولید CO ۲ ندارد.این کنشگر 
محیط زیست پیرامون اینکه استان اصفهان با بحران آلودگی هوا و کمبود 
منابع آبی روبه رو است، می افزاید: می توانیم پهنه های شرقی اصفهان را با 
بهره بردن از انرژی پاک به نیروگاه های استحصال انرژی های خورشیدی 

و بادی تبدیل کنیم.

با مسئولان جامعه

ابالغ
11/56 کارفرمای محترم شــرکت باســتیان صنعــت اصفهان   با کــد تامین اجتماعی 
کارگاه 6570010589  باطالع می رســاند درخواست بازنشســتگی پیش از موعد آقای 
مصطفی عطائی نوکابادی  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشــاغل ســخت 
و زیان آور اســتان اصفهان مطرح و شــغل مورد درخواســت نامبرده )نظافت صنعتی( 
بر اســاس رای کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشــاغل سخت 
و زیان آور کــه در تاریــخ 1401/10/01 برگزار گردیــده، با اکثریــت آراء در گروه الف 
ســخت و زیان آور شــناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره اســت و مهلت 
اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15روز اداری می باشــد در صورت 
اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و زیان آور واقع در اداره کل 
 تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گــردد.  م الف: 1447826 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

11/57 کارفرمای محترم شــرکت باســتیان صنعــت اصفهان   با کــد تامین اجتماعی 
کارگاه 6570010589  باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پیــش از موعد 
آقای مجتبی رحیمی لنجی  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشــاغل ســخت 
و زیان آور اســتان اصفهان مطرح و شــغل مورد درخواســت نامبرده )نظافت صنعتی( 
بر اســاس رای کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشــاغل سخت 
و زیان آور کــه در تاریــخ 1401/10/01 برگزار گردیــده، با اکثریــت آراء در گروه الف 
ســخت و زیان آور شــناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره اســت و مهلت 
اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15روز اداری می باشــد در صورت 
اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و زیان آور واقع در اداره کل 
 تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گــردد.  م الف: 1447836 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

11/58 کارفرمای محترم شرکت باســتیان صنعت اصفهان   با کد تامین اجتماعی کارگاه 
6570010589  باطالع می رساند درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای محمد جواد 
محلوجی  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور استان اصفهان 
مطرح و شغل مورد درخواســت نامبرده )مکانیک کمپرســور خانه( بر اساس رای کمیته 
بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل ســخت و زیان آور که در تاریخ 
1401/10/01 برگزار گردیده، با اکثریت آراء در گروه الف سخت و زیان آور شناخته شد. این 
آگهی بمنزله ابالغ رای صادره است و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی 
به مدت 15روز اداری می باشد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشاغل 
 سخت و زیان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  

م الف: 1447831 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

11/59 کارفرمای محترم شرکت باســتیان صنعت اصفهان   با کد تامین اجتماعی کارگاه 
6570010589  باطالع می رساند درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای مرتضی کرمی 
ورنامخواستی   از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشاغل سخت و زیان آور استان 
اصفهان مطرح و شغل مورد درخواست نامبرده )اپراتور نوار آموند و گریت( بر اساس رای 
کمیته بدوی استانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور که در تاریخ 
1401/10/01 برگزار گردیده، با اکثریت آراء در گروه الف سخت و زیان آور شناخته شد. این 
آگهی بمنزله ابالغ رای صادره است و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی 
به مدت 15روز اداری می باشد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشاغل 
 سخت و زیان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  

م الف: 1447846 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

11/60 کارفرمای محترم شرکت باســتیان صنعت اصفهان   با کد تامین اجتماعی کارگاه 
6570010589  باطالع می رساند درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای فرشاد اطلس 
چیان  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور استان اصفهان مطرح 
و شغل مورد درخواست نامبرده )مکانیک( بر اساس رای کمیته بدوی استانی موضوع ماده 
8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور که در تاریخ 1401/09/17 برگزار گردیده، با 
اکثریت آراء در گروه الف سخت و زیان آور شناخته شد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره 

است و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15روز اداری می باشد 
در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و زیان آور واقع در 
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1447805

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

11/61 کارفرمای محترم شرکت الرک نوین با کد تامین اجتماعی کارگاه 6570007615  
باطالع می رساند درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای روح اله کریمیان نوکابادی  از 
کارکنان آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور استان اصفهان مطرح و شغل 
مورد درخواست نامبرده )نظافت عمومی( بر اساس رای کمیته بدوی استانی موضوع ماده 
8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور که در تاریخ 1401/10/01 برگزار گردیده، با 
اکثریت آراء در گروه الف سخت و زیان آور شناخته شد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره 
است و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15روز اداری می باشد 
در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و زیان آور واقع در 
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1447818

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

11/62 کارفرمای محترم شرکت الرک نوین با کد تامین اجتماعی کارگاه 6570005334  
باطالع می رساند درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای روح اله کریمیان نوکابادی از 
کارکنان آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور استان اصفهان مطرح و شغل 
مورد درخواست نامبرده )نظافت عمومی( بر اساس رای کمیته بدوی استانی موضوع ماده 
8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور که در تاریخ 1401/10/01 برگزار گردیده، با 
اکثریت آراء در گروه الف سخت و زیان آور شناخته شد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره 
است و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15روز اداری می باشد 
در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و زیان آور واقع در 
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1447814

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

11/63 کارفرمای محترم شرکت الرک نوین با کد تامین اجتماعی کارگاه 6570007615  
باطالع می رساند درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای عبدالرضا کاظمی از کارکنان 
آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور استان اصفهان مطرح و شغل مورد 
درخواست نامبرده )سرویسکار کمپرسورخانه( بر اساس رای کمیته بدوی استانی موضوع 
ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور که در تاریخ 1401/10/01 برگزار گردیده، 
با اکثریت آراء در گروه الف سخت و زیان آور شناخته شد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره 
است و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15روز اداری می باشد 
در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و زیان آور واقع در 
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1447843 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

11/64 کارفرمای محترم شرکت الرک نوین با کد تامین اجتماعی کارگاه 6570007615  
باطالع می رســاند درخواست بازنشســتگی پیش از موعد آقای احمد جعفری دیزیچه از 
کارکنان آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور استان اصفهان مطرح و شغل 
مورد درخواست نامبرده )نظافت صنعتی( بر اساس رای کمیته بدوی استانی موضوع ماده 
8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور که در تاریخ 1401/10/01 برگزار گردیده، با 
اکثریت آراء در گروه الف سخت و زیان آور شناخته شد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره 
است و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15روز اداری می باشد 
در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و زیان آور واقع در 
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1447825

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

11/65 کارفرمای محترم شرکت الرک نوین با کد تامین اجتماعی کارگاه 6570007615  
باطالع می رســاند درخواست بازنشســتگی پیش از موعد آقای بهمن عباسی دیزیچه از 
کارکنان آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور استان اصفهان مطرح و شغل 
مورد درخواست نامبرده )نظافت صنعتی( بر اساس رای کمیته بدوی استانی موضوع ماده 

8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور که در تاریخ 1401/09/17 برگزار گردیده، با 
اکثریت آراء در گروه الف سخت و زیان آور شناخته شد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره 
است و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15روز اداری می باشد 
در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و زیان آور واقع در 
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1447797 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

11/66 کارفرمای محترم شرکت الرک نوین با کد تامین اجتماعی کارگاه 6570007615  
باطالع می رساند درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای عبدالرحمن کریمی دیزیچه از 
کارکنان آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور استان اصفهان مطرح و شغل 
مورد درخواست نامبرده )نظافت صنعتی( بر اساس رای کمیته بدوی استانی موضوع ماده 
8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور که در تاریخ 1401/09/17 برگزار گردیده، با 
اکثریت آراء در گروه الف سخت و زیان آور شناخته شد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره 
است و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15روز اداری می باشد 
در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و زیان آور واقع در 
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1447801 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

11/67 کارفرمای محترم شرکت هماوا  خدمات ســپاهان  با کد تامین اجتماعی کارگاه 
6570007590  باطالع می رساند درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای قاسم اکبری 
بیشه  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور استان اصفهان مطرح 
و شغل مورد درخواست نامبرده )نظافتچی صنعتی( بر اســاس رای کمیته بدوی استانی 
موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور که در تاریخ 1401/10/01 برگزار 
گردیده، با اکثریت آراء در گروه الف سخت و زیان آور شناخته شد. این آگهی بمنزله ابالغ 
رای صادره است و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15روز اداری 
می باشد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور واقع 
 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1447824 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

11/68 کارفرمای محترم شرکت هماوا  خدمات ســپاهان  با کد تامین اجتماعی کارگاه 
6570007590  باطالع می رساند درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای محمد غفاری 
دیزیچه از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور استان اصفهان 
مطرح و شغل مورد درخواست نامبرده )نظافت صنعتی( بر اساس رای کمیته بدوی استانی 
موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور که در تاریخ 1401/09/17 برگزار 
گردیده، با اکثریت آراء در گروه الف سخت و زیان آور شناخته شد. این آگهی بمنزله ابالغ 
رای صادره است و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15روز اداری 
می باشد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور واقع 
 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1447789

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

11/69 کارفرمای محترم شرکت سمپاشان  با کد تامین اجتماعی کارگاه 6570002499  
باطالع می رساند درخواست بازنشســتگی پیش از موعد آقای روح اله کریمیان نوکابادی 
از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور استان اصفهان مطرح و 
شغل مورد درخواست نامبرده )کیسه زن( بر اساس رای کمیته بدوی استانی موضوع ماده 
8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور که در تاریخ 1401/10/01 برگزار گردیده، با 
اکثریت آراء در گروه الف سخت و زیان آور شناخته شد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره 
است و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15روز اداری می باشد 
در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و زیان آور واقع در 
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1447808 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

11/70 کارفرمای محترم شرکت شباهنگ ســریع اصفهان  با کد تامین اجتماعی کارگاه 
6570006110  باطالع می رســاند درخواست بازنشســتگی پیش از موعد آقای روح اله 

کریمیان نوکابادی از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور استان 
اصفهان مطرح و شــغل مورد درخواســت نامبرده )نظافت عمومی( بر اساس رای کمیته 
بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل ســخت و زیان آور که در تاریخ 
1401/10/01 برگزار گردیده، با اکثریت آراء در گروه الف سخت و زیان آور شناخته شد. این 
آگهی بمنزله ابالغ رای صادره است و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی 
به مدت 15روز اداری می باشد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشاغل 
 سخت و زیان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  

م الف: 1447822 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

11/71 کارفرمای محترم شرکت سامن با کد تامین اجتماعی کارگاه 6960001737  باطالع 
می رساند درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای علیرضا عباسی بیرگانی  از کارکنان 
آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور استان اصفهان مطرح و شغل مورد 
درخواست نامبرده )جوشکار( بر اساس رای کمیته بدوی استانی موضوع ماده 8 آئین نامه 
اجرایی مشاغل ســخت و زیان آور که در تاریخ 1401/10/01 برگزار گردیده، با اکثریت 
آراء در گروه الف سخت و زیان آور شناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره است 
و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15روز اداری می باشــد در 
صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل سخت و زیان آور واقع در اداره 
 کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان مراجعه گــردد.  م الف: 1447845

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

11/72 کارفرمای محترم شــرکت متین آذرخش تهران    با کد تامیــن اجتماعی کارگاه 
6570008647  باطالع می رساند درخواست بازنشســتگی پیش از موعد آقای داریوش 
فتحی از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل ســخت و زیان آور استان اصفهان 
مطرح و شغل مورد درخواست نامبرده )نظافت صنعتی( بر اساس رای کمیته بدوی استانی 
موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور که در تاریخ 1401/09/17 برگزار 
گردیده، با اکثریت آراء در گروه الف سخت و زیان آور شناخته شد. این آگهی بمنزله ابالغ 
رای صادره است و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15روز اداری 
می باشد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور واقع 
 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1447850

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

11/73 کارفرمــای محترم شــرکت متین آذرخــش  با کــد تامین اجتماعــی کارگاه 
6570008207  باطالع می رســاند درخواست بازنشســتگی پیش از موعد آقای حمید 
دانشمند  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور استان اصفهان 
مطرح و شغل مورد درخواست نامبرده )نظافتچی صنعتی( بر اساس رای کمیته بدوی استانی 
موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور که در تاریخ 1401/09/17 برگزار 
گردیده، با اکثریت آراء در گروه الف سخت و زیان آور شناخته شد. این آگهی بمنزله ابالغ 
رای صادره است و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15روز اداری 
می باشد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور واقع 
 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1447786 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

11/74 کارفرمای محترم پیمانکاری لطفعلی امین ابرغانی  با کد تامین اجتماعی کارگاه 
6570006344  باطالع می رســاند درخواست بازنشســتگی پیش از موعد آقای بهمن 
عباســی دیزیچه  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور استان 
اصفهان مطرح و شــغل مورد درخواســت نامبرده )نظافت صنعتی( بر اساس رای کمیته 
بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل ســخت و زیان آور که در تاریخ 
1401/09/17 برگزار گردیده، با اکثریت آراء در گروه الف ســخت و زیان آور شناخته شد. 
این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره است و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج 
آگهی به مدت 15روز اداری می باشد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه 
 مشــاغل ســخت و زیان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
 مراجعــه گــردد.  م الــف: 1447800 اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 

استان اصفهان



روزنامه پرتغالی اوجوگو در خبری از احتمال انعقاد قریب الوقوع قرارداد کی روش با فدراسیون فوتبال قطر خبر داد.بعد از حذف ایران از جام جهانی 2022 قطر تا امروز، 
مسئوالن فدراسیون فوتبال ایران به طور قطعی از کنار نام کارلوس کی روش برای ادامه همکاری به عنوان سرمربی تیم ملی عبور نکردند و این سرمربی باسابقه پرتغالی را 
به عنوان گزینه ای برای هدایت ایران در جام ملت های آسیا معرفی می کنند.با این حال در روزهای گذشته اخباری پیرامون احتمال توافق کارلوس کی روش با فدراسیون 
فوتبال قطر برای پذیرش هدایت تیم ملی فوتبال این کشور مطرح بود که حاال روزنامه معروف پرتغالی اوجوگو، در مطلبی به قریب الوقوع بودن این توافق و امضای قرارداد 
اشاره کرده است: »کارلوس کی روش در موقعیت بسیار خوبی برای به عهده گرفتن سکان هدایت قطر، کشوری که اخیرا جام جهانی را برگزار کرده است، قرار دارد. فدراسیون 
این کشور قرارداد فلیکس سانچز اسپانیایی را پس از حضور ناامیدکننده در جام جهانی با سه شکست تمدید نکرد و خیلی زود شروع به بررسی نام های متعددی برای 
این پست کرد.از همان ابتدا کارلوس کی روش یکی از این نام ها بود و حتی از سوی رییس فدراسیون فوتبال قطر برای تماشای فینال این رقابت ها دعوت شد. همانطور 
که می دانیم تماس های کی روش و مسئولین فوتبال قطر اخیرا تشدید شده است.این مربی 69 ساله سابقه کار طوالنی ای دارد و در قطر در چهارمین جام جهانی متوالی 
خود که سومین جام جهانی با ایران بود، شرکت کرد و خیلی زود به دومین دوره کار با ایرانی ها پایان داد. قبل از آن هم این سرمربی، مصر و کلمبیا را هدایت می کرد«. 

کارلوس کی روش در آستانه قرارداد جدید!

دو شنبه 10  بهمن  1401 /  8  رجب  1444  /  30  ژانویه   2023 / شماره 3737 

ادعای سرمربی النصر:
»رونالدو« به فوتبال اروپا باز خواهد گشت

سرمربی تیم النصر نسبت به بازگشت کریستیانو رونالدو به فوتبال اروپا ابراز اطمینان کرد.
رودی گارسیا معتقد است که کریستیانو رونالدو، فوتبالیست پرتغالی به اروپا بازخواهد گشت و در 
آن جا به دوران حرفه ای خود پایان خواهد داد.رودی گارسیا، سرمربی تیم النصر مطمئن است که 
کریستیانو رونالدو مهاجم پرتغالی قرار نیست به فوتبال خود در عربستان سعودی پایان دهد بلکه 
به اروپا باز خواهد گشت. گارسیا درباره ستاره پرتغالی تیمش گفت: کریستیانو رونالدو یک بازیکن 
با کیفیت برای تیم ماست چون همیشه برای مدافعان حریف مشکل ایجاد می کند. رونالدو یکی 
از بهترین بازیکنان فوتبال جهان است. او به دوران حرفه ای خود در النصر پایان نخواهد داد و به 
فوتبال اروپا باز خواهد گشت.رونالدو ۳۷ ساله در پایان دسامبر سال گذشته به النصر پیوست. او 
طی دو دیدار برای باشگاه جدید خود موفق به گلزنی نشده است. رونالدو پس از امضای قرارداد 
با این باشگاه عربســتانی گفت که دوران حرفه ای او در اروپا به پایان رسیده و تمرکزش روی تیم 
عربستانی اســت.رونالدو،پنج بار قهرمان لیگ قهرمانان اروپا، قهرمان یورو 20۱6 و قهرمان لیگ 
ملت ها شده است. او در طول دوران حرفه ای خود برای اســپورتینگ، منچستریونایتد انگلیس، 

رئال مادرید و یوونتوس ایتالیا بازی کرد.

واکنش »نویر« به جذب سومر
مدیر اجرایی باشــگاه بایرن مونیخ از واکنش مانوئل نویر به جذب سومر خبر داد.آسیب دیدگی 
شدید مانوئل نویر و از دست دادن فصل باعث شد تا سران بایرن مونیخ یک سنگربان جدید جذب 
کنند.یان سومر، سنگربان باتجربه تیم ملی فوتبال سوئیس که تجربه باالیی هم در بوندسلیگا دارد 
راهی بایرن مونیخ شده است تا جایگزین مانوئل نویر در این تیم شود.اولیور کان، رییس اجرایی 
باشگاه بایرن مونیخ تاکید کرد که نویر واکنش مثبتی به جذب سومر داشته است.کان گفت: نویر 
به جذب سومر واکنش نشان داد. او گفت که باشگاه تصمیم درســتی گرفته است. نویر بازیکن 
باتجربه ای است و شخصیتی مثبت دارد. او به خوبی مدیران و کادر فنی باشگاه را درک می کند. 
ما می بایست یک دروازه بان جذب می کردیم و نویر هم چنین چیزی را به خوبی درک کرد. من از 
واکنش او شگفت زده شدم و نشان داد که شخصیت خوبی دارد.او  ادامه داد: دروازه بان نخست 
ما نویر است و به محض این که شــرایط بازی را به دست آورد دوباره در ترکیب اصلی به او اعتماد 
خواهد شــد.بایرن مونیخ در غیاب نویر عملکرد خوبی نداشته و برای سومین بازی پیاپی دروازه 

این تیم باز شد تا سومین تساوی پیاپی خود را در سال 202۳ به دست آورد.

توضیح باشگاه بارسلونا درباره آسیب دیدگی »دمبله«
باشگاه بارســلونا درباره آســیب دیدگی مهاجم این تیم در دیدار برابر خرونا توضیح داد.بارسلونا 
در هفته هجدهم رقابت های اللیگا به مصاف خرونا رفت و توانســت با یک گل به پیروزی دست 
پیدا کند. در این بازی عثمــان دمبله در ترکیب اصلی آبی-اناری ها بــه میدان رفت ولی به دلیل 
مصدومیت در همان نیمه نخست تعویض شد.باشگاه بارسلونا درباره میزان و نوع آسیب دیدگی 
دمبله توضیح داد. در بیانیه این باشــگاه اسپانیایی آمده اســت: آزمایش نشان داد که دمبله از 
ناحیه زانوی پای چپ مصدوم شده است. بازگشت او به میادین  بستگی به روند درمان او دارد و 
فعال چیزی مشخص نیست.البته روزنامه اســپورت اعالم کرد که به احتمال خیلی زیاد دمبله تا 
سه هفته نمی تواند بارسلونا را به خاطر آسیب دیدگی همراهی کند.این مهاجم فرانسوی از بهترین 
بازیکنان بارسلونا در فصل جاری بوده و عملکرد درخشانی در ترکیب این تیم داشته است. غیبت 

دمبله خبر بسیار بدی برای ژاوی است که اعتقاد بسیار زیادی به این بازیکن فرانسوی دارد.
به این ترتیب پیش بینی می شود که دمبله در دیدارها برابر رئال بتیس، سویا، ویارئال و کادیز در 

اللیگا و همچنین دیدار حساس برابر منچستریونایتد در لیگ اروپا نتواند به میدان برود.

مصدومیت و تهدید جان فوتبالیست ها در زمین چمن؛

فوتبالایرانآمادهنجاتجانفوتبالیستهاست؟
ایسنا: با وجود جذابیت های بســیاری که فوتبال برای عالقه مندان به 
این رشــته دارد، همواره خطر مصدومیت بازیکنــان را تهدید می کند و 
امدادرسانی به فوتبالیست ها تبدیل به یکی از مهم ترین عوامل شده و 
به تازگی در دیدار ذوب آهن و تراکتور پزشــکان دو تیم جان دو بازیکن 
مصدوم خود را نجات دادنــد؛ با این حال باز هــم نگرانی هایی درباره 

چگونگی امدادرسانی به فوتبالیست ها وجود دارد.
در هیاهوی هفته هفدهــم لیگ برتر ایران، یک برخورد ســخت میان 
بازیکنان تراکتور و ذوب آهن می توانست تبدیل به یک حادثه دلخراش 
و تراژدی تلخ  شود؛ اما با اقدام به موقع نیروهای پزشکی و امداد حاضر 
در ورزشگاه و پزشــک های دو تیم حاضر در مسابقه، خطر بزرگ از سر 
فوتبال ایران رفع شود.سیدمحمد حسینی، مدافع تراکتور و امیرحسین 
صدقی هافبک ذوب آهن در ورزشگاه فوالدشــهر در متن این برخورد 
بودند و بعد از اینکه در تقابل برای زدن ضربه توپ در آسمان، سر به سر 
شدند، به سرعت روی زمین فرود آمدند و بازیکن تراکتور بیهوش شد. 
بعد از این اتفاق با درخواست پزشکان دو تیم، دستگاه های اورژانس دو 
بازیکن را به سرعت راهی بیمارستان کردند.هنگام مسابقه اخبار منتشر 
شده از مسابقه از بیمارســتان، حاکی از رفع خطر و بهبود هر دو بازیکن 
بود. فردای بازی، حسینی در گفت وگو با ایسنا به بیان وضعیتش بعد 
از برخورد با مدافع ذوب آهن پرداخت و گفــت: »بعد از صحنه برخورد 
با بازیکن حریف دچار بیهوشــی و فراموشی موقت شدم و حتی برای 
دقایقی به یاد نیاوردم که چه اتفاقی برایم رخ داده اســت!«این اتفاق 
یادآور برخی تصاویر و لحظات تلخ در سالیان گذشته است. کم نیستند 
تعداد بازیکنانی که به خاطر شــوک ناگهانی در داخل زمین و رسیدگی 
دیرهنگام و بعضا نادرست نیروهای امدادی جان خود را در زمین چمن 

از دست داده اند.

نگرانی از کاستی های امدادی و پزشکی فوتبال ایران
با اتفاقاتی که این روزها در دنیای فوتبال رخ می دهد، همواره این نگرانی 
وجود دارد که به علت وجود کم و کاستی های موجود هنگام این قبیل 
اتفاقات، عوامل امدادی به خصوص مسئوالن برانکار د که وظیفه حمل 
و خروج ورزشکاران از زمین را برعهده دارند، به خوبی این مسئولیت را 
انجام ندهند.شاید این مسئله در دیدارهای لیگ برتری کمتر نمود داشته 
باشد اما وقتی پای لیگ های پایه و محالت به میان بیاید، این مسئله 
تشدید می شود چرا که حتی برخی از بازی ها بدون وجود دستگاه های 
آمبوالنس یا حتی یک پزشک برگزار می شــود.عباس تیموری، دبیر 
هیئت فوتبال تهران کــه در دیدارهای مختلفی به عنــوان نماینده این 

اســتان حضور دارد، در گفت وگو با ایســنا، درباره وضعیت آموزش به 
نیروهای امدادی برای اقدامات هنگام مصدومیت فوتبالیســت های 
حرفه ای و نحوه انتخاب این افراد برای حضور در مسابقات گفت: وقتی 
یک مسابقه در تهران برگزار می شود، باشــگاه میزبان مسئولیت صفر 
تا صد برگزاری مســابقه را برعهده دارد. عوامل برانکارد معموال توسط 
هیئت های فوتبال یا مدیران مجموعه های ورزشــی معرفی می شوند. 
مثال در ورزشگاه دستگردی مدیر مجموعه یکسری از پرسنل را در نظر 
می گیرد؛ اما در تهران، این عوامل را توسط دپارتمان و کمیته پزشکی به 
صورت اجرایی و عملیاتی و میدانی آموزش داده ایم که وقتی یک عامل 
برانکارد  وارد زمین می شود باید چه اقداماتی انجام دهد. مثال قسمت 
جلوی برانکار به کدام سمت باشد یا با بازیکنی که کفتش در رفته، چطور 

برخورد شود و او را چطور حمل کنند.

نعش کش به جای آمبوالنس!
وی در واکنــش به این ســوال کــه آیا عواملی که توســط مســئوالن 
ورزشگاه های معرفی می شوند، شناختی به شیوه نامه های امدادرسانی 
دارند یا خیر؟ اظهار کرد: این عوامل به مدت ۱0 سال در ورزشگاه آزادی 
کار می کنند. اینطور نیســت که هر بازی یک گروه بیاید. عوامل امداد، 

ثابت هستند.این مقام مسئول درباره حضور عوامل هالل احمر به عنوان 
نیروهای امدادی در ورزشــگاه انزلی خاطرنشــان کرد: به انزلی اشاره 
کردید که از نیروهای آموزش دیده هالل احمر اســتفاده می کنند. در 
سایر ورزشگاه ها هم از عواملی استفاده می شود که آموزش های الزم را 
دیده اند. در ورزشگاه آزادی هر سال دو بار آموزش می دهیم. یک بار برای 
مسابقات داخلی و یک بار هم برای مسابقات لیگ قهرمانان آسیا یا جام 
جهانی به کارکنان مربوطه آموزش می دهیم.دبیر هیئت فوتبال استان 
تهران به نقش کلیدی پزشــکان تیم ها در هنگام مصدومیت بازیکنان 
اشاره کرد و گفت: هنگام حادثه پزشک تیم میزبان یا مهمان ماموریت 
خود را انجام می دهد و عوامل برانکار و پزشک استادیوم هم کمک حال 
او هستند.وی با اشــاره به اتفاقی که در بازی تراکتور و ذوب آهن برای 
محمدحسین و امیرحســین صدقی رقم خورد، گفت: من شاهد بودم 
که پزشــک تیم میزبان و مهمان وارد زمین شدند. عالوه بر آن پزشک 
ورزشــگاه هم کنار آن ها بود. در تهران دکتر پورمند کنار عوامل برانکارد 
حضور دارد. در اصفهان هم یک پزشک در ورزشگاه این وظیفه را برعهده 
دارد. در نهایت این پزشک هر تیم است که دستور نهایی را می دهد. مثال 
پزشک تصمیم می گیرد که بازیکن به رختکن برود یا راهی بیمارستان 

شود. وظیفه آسیب شناسی با پزشک تیم است.   

خبر روز

سکوت »وریا« بعد از جدایی از فوالد شکست
بعد از کش و  قوس های زیادی که وجود داشــت نهایتا وریا غفوری و باشــگاه استقالل تهران در 
تابستان به پایان راه رســیدند و این بازیکن بعد از چند فصل حضور در جمع آبی ها با این تیم وداع 
کرد. بعد از شایعات فراوانی که در رابطه با وریا مطرح بود نهایتا با نظر مثبت جواد نکونام این باشگاه 
فوالد بود که با مدافع سابق استقالل قرارداد امضا کرد تا این بازیکن در این فصل برای قرمزهای شهر 
خوزستان توپ بزند. با این حال وریا در نیم فصل اول نتوانست آنطور که انتظار می رفت در ترکیب 
فوالد خوزســتان به میدان برود و نهایتا او چندی قبل رســما قرارداد خود را با این تیم فسخ کرد تا 

داستان او و تیم خوزستانی زودتر از حد تصور به پایان برسد.
  بعد از پایان کار غفوری در فوالد شایعاتی در رابطه با او مطرح شد که یکی از آن ها به احتمال عدم 
اجازه به این بازیکن برای ادامه فعالیت در فوتبال ایران اختصاص داشت که حاال او به این موضوع 
واکنش نشان داده است. غفوری در استوری اینســتاگرام خود نوشت: »به نام حق، سالم بر همه 
عزیزانی که پیگیر وضعیت بنده بودند. بعد از جدایی از تیم فوالد خوزســتان)که در زمان مناســب 
توضیحاتی خواهم داد( شــایعاتی مبنی بر ممنوعیت حضورم در لیگ فوتبال به وجود آمده که به 
هیچ عنوان صحت ندارد. ان شاءا... در روزهای پیش رو تصمیم خواهم گرفت و در یکی از تیم های 

داخلی فعالیت خودم را آغاز خواهم کرد.«

علوی: بله، می خواستم با »یحیی« گالویز شوم!
به تازگی یکی از تندترین اظهارنظرها در میکسدزون ورزشــگاه فوالد آرنا، به چهره آرام نیمکت فوالد 
تعلق داشت: محمد علوی. همبازی سابق نکونام و گل محمدی در تیم ملی تحت هدایت برانکو و مدیر 
فعلی تیم فوالد خوزستان که با اشاره به بیماری تب مالت یحیی گل محمدی و جدایی از پرسپولیس 
و اوج گیری در فوالد، او را »مدیون فوالد« دانست.این اظهارات واکنش های تندی را در بین هواداران 

پرسپولیس و اهالی فوتبال به دنبال داشت. 
مدیر فوالد در این باره گفته: من اصال کاری به تماشاگران ندارم. اما فحش های ناموسی ای که به آقای 
نکونام و هاشمی نسب دادند، کار خوبی نبود. به هر حال تماشاگر ممکن است حرفی بزند، اما اینکه 
شما سرمربی یک تیم باشی و بیایی یک مجموعه را خطاب قرار بدهی، درست نیست. ما بازی رفت 
فحش خوردیم و بعد کمی هم اعتراض کردیم. اما شما چرا تمام نمی کنید؟علوی در واکنش به صحبت 
های یحیی گل محمدی هم گفت: من که هیچ وقت در جنگ و دعوا نبودم و همیشه احترام خودم را 
نگه داشته ام. برد و باخت هم جزئی از فوتبال است، اگر بردی که مبارکت، اگر هم باختی که مبارک تیم 
حریف. اما من محال است بیایم در مورد یک تیم صحبت کنم. اگر ایشان از حرف های من ناراحت 

شده، باید هم بشود. اصال گفتم که ناراحت شود.

کامیابی نیا: از من بزرگ تر نیستی، ساکت!
کاپیتان پرسپولیس پاســخ کنایه های ساســان انصاری را داد و از وی خواســت طبق اظهار نظر 
دیکته  شده ای که برایش در نظر گرفته اند، سرش در کار خودش باشــد.اظهارات ساسان انصاری 
خطاب به کمال کامیابی نیا ،کاپیتان پرسپولیس و کنایه ای که متوجه وی کرده بود، اکنون با واکنش 
کمال کامیابی نیا همراه شده اســت.بازی دو تیم همچنان حواشی خاص خودش را دارد و در این 
رابطه ساسان انصاری با خطاب قرار دادن کمال کامیابی نیا از وی خواسته بود در کار بزرگ ترها دخالت 
نکند! موضوعی که اکنون با واکنش کاپیتان پرســپولیس همراه شده است.هافبک پرسپولیس 
مدعی است دوست ندارد درباره این بازی صحبتی داشته باشد و قطعا زمان همه چیز را مشخص 
خواهد کرد. او اما در واکنش به صحبت های ساسان انصاری می گوید: به ساسان انصاری می گویم 
سرش در کار خودش باشد. اتفاقات بازی را همه دیدند و مردم قضاوت می کنند. صحبت من کلی 
بود و به کسی بی احترامی نکردم. اول از همه داماد خودم هم در کادرفنی فوالد حاضر است و هیچ 

وقت قصدم بی احترامی نبود. من به اتفاقات این بازی و حواشی آن انتقاد داشتم.

مستطیل سبز

طلسم شکنی در چهارمین سال؛
»طارمی« همه جام های 

پرتغال را گرفت!
تیم فوتبال پورتو در حالی که برخالف مسابقه 
نیمه نهایی مهدی طارمی را در ترکیب ابتدایی 
داشت، از ساعت 2۳:۱۵ شــنبه شب در شهر 
لیبریا که یــک مکان بی طرف بــرای برگزاری 
مسابقه بود، به مصاف تیم اسپورتینگ لیسبون 
رفت و در نهایت توانست به پیروزی دو بر صفر 
دســت پیدا کند.پورتو که بازی را بهتر آغاز کرده 
بود، در دقیقه ۱0 روی اولیــن موقعیت جدی 
روی توپ ارسالی از سمت راست زمین به پشت 
محوطه جریمه و پاس به عقب وندل، با شوت 
محکم و استثنایی اســتفان اوستاکیو به کنج 
دروازه، به گل اول مقابل اســپورتینگ لیسبون 
دست یافت.اسپورتینگ در دقیقه ۱۳ روی پاس 
در عمق گونکالوس و گلزنی مارکوس ادواردز در 
موقعیت تک به تک توانست به بازی برگردد، 
اما کمک داور ویدئویی این گل را مردود کرد تا 
برتری یاران طارمی پابرجا بماند.در دقیقه ۳2 
روی موقعیت سازی طارمی در ضد حمله، پورتو 
صاحب یک ضربه ایســتگاهی در میانه زمین 
شد که ارسال اوتاویو و ضربه سر ستاره ایرانی 
این تیم را آدان، دروازه بان اسپورتینگ مهار کرد 
و اجازه نداد او در این فینال گلزنی کند.طارمی در 
لحظات پایانی نیمه اول یک شوت هم به سمت 
دروازه اسپورتینگ زد که گلر این تیم آن را مهار 
کرد و در ادامه نیز پورتو خوش شانس بود که دو 
حمله جدی و ضربات پیاپی بازیکنان حریف 
به تیرک دروازه اصابت کرد و تبدیل به گل نشد.
ســتاره ایرانی پورتو که پیش از ایــن دو گل در 
رقابت های لیگ کاپ پرتغال به ثمر رســانده و 
انگیزه زیادی برای تکرار گلزنی در بازی فینال 
داشــت، در دقیقه 6۴ هم روی توپ بلند قصد 
داشــت با ضربه سر دروازه اســپورتینگ را باز 
کند که بازهم آدان به راحتی تــوپ را دراختیار 
گرفت.تیم فوتبال پورتــو که از فصل 200۷-0۸ 
و تاسیس رقابت های لیگ کاپ پرتغال حتی 
یک بار هم موفق به کسب عنوان قهرمانی نشده 
بود، در حضور ۴+90 دقیقه ای طارمی و پیروزی 
2 بر صفر مقابل اسپورتینگ لیسبون توانست 
برای نخستین بار در تاریخ خود به این مهم 

دست پیدا کند.

فوتبال جهان

وز عکس ر

برخورد دوستانه ساکت 
و عنایتی در بازی 

نفسگیر
بازی نفتی ها با تیم هوادار  از جهت 
تقابل رضا عنایتی با تیم ســابقش،  
بسیار جالب توجه بود. پیش از بازی 
عنایتی به ســمت نیمکــت هوادار 
رفت و دیدار صمیمانه ای با اعضای 
کادرفنی این تیم تهرانی و ســاکت 

الهامی داشت. 

فرهاد مجیدی که از تصمیمــات داور دیدار تیمش 
برابر البطائح به شدت خشمگین بود، محل نشست 
خبری را با عصبانیت ترک کرد.تیــم فوتبال اتحاد 
کلبا که تا دقایق پایانی دیــدار برابر البطائح با 2 گل 
پیش بود، به دلیل 2 خطــای پنالتی که عبدالعزیز 
حمد مرتکب شــد، پیروزی را از دســت داد و این 
دیدار با نتیجه تساوی 2 – 2 به پایان رسید.پنالتی 
دوم البطائح باعث اعتراض شدید فرهاد مجیدی 
و شاگردانش شد. در این صحنه که در دقیقه 90 رخ 
داد، عبدالعزیز حمد، مدافــع اتحاد کلبا از چند متر 
خارج از محوطه جریمه اقدام به کشــیدن پیراهن 
سکو گاســاما کرد و ســرانجام این بازیکن حوالی 
محوطه جریمه سرنگون شد و داور ابتدا یک ضربه 

کاشته به سود البطائح اعالم کرد و کارت قرمز را به 
مدافع کلبا نشــان داد؛اما لحظاتی بعد، کمک داور 
ویدئویی به قاضی میــدان اعالم کرد که خطا داخل 
محوطه جریمه رخ داده و داور وسط نیز بدون اینکه 
برای بازبینی صحنه به کنار زمین بیاید، به نشــانه 
خطای پنالتی در ســوت خود دمید که این تصمیم 
با اعتراض مجیدی در جریان بازی و در نشســت 
خبری همراه شد.ســرمربی جوان کلبــا با حضور 
در کنفرانــس مطبوعاتــی و در شــرایطی که چهره 
ای عصبانی و خشمگین داشــت، گفت: به احترام 
خبرنگاران به کنفرانــس مطبوعاتی آمده ام. جایی 
که در آن عدالت اجرا نشود، من صحبتی ندارم.در 
شرایطی که مجیدی از اتفاقات رخ داده عصبانی بود 

و با دستانش عالمت مخصوص فناوری کمک داور 
ویدئویی را نشان می داد، اظهار داشت: داور چگونه 
پنالتی دوم را گرفت؟ مگر VAR ندارند؟ خطای دوم 
یک متر خارج از محوطه جریمه بود.فرهاد با ادامه 
اعتراض هایش به داوری گفت: در بازی قبل نیز یک 
خطای پنالتی الکی علیه ما گرفتند. شــاید قانونی 

وجود دارد که ما از آن خبر نداریم. 

در اعتراض به تصمیمات داوری در بازی کلبا و البطائح:

با ترک نشست خبری: نسخه خشمگین »مجیدی« در امارات
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اجرای طرح »خانه نو، محله نو« در منطقه ۹ اصفهان

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان از اجرای طرح »خانه نو، محله نو« در منطقه ۹ شهرداری اصفهان خبر 
داد و گفت: هدف از اجرای سیاست های بازآفرینی شهری ارتقای شرایط کیفی زندگی در سکونتگاه ها 
از طریق ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمان ها، توســعه و بهبود زیرساخت های شهری است.به 
گزارش ایمنا، سیدسلمان قاضی عسگر اظهار کرد: احیای محله و رویکرد محله محوری به عنوان یک 
طرح تحول آفرین و عظیم شهری در احیای بافت فرسوده فرآیندی است که با هدف افزایش کارایی 
و بهره وری به خلق فضای شهری جدید منجر می شــود.وی ادامه داد: هدف از اجرای سیاست های 
بازآفرینی شهری، ارتقای شرایط کیفی زندگی در ســکونتگاه ها از طریق ایمن سازی و مقاوم سازی 
ساختمان ها، توســعه و بهبود زیرساخت های شــهری، تامین خدمات شــهری مورد نیاز و ایجاد 
فرصت های شغلی جدید است.مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان با بیان اینکه وسعت کل منطقه، 
دو هزار هکتار است، افزود: هزار هکتار از وسعت کل منطقه در محدوده است که ۶۰۰ هکتار آن کاربری 
مسکونی دارد و ۱۷۰ هکتار آن در بافت فرســوده قرار گرفته است.وی ادامه داد: وجود بافت فرسوده 
درهم تنیده، ریزدانه بودن بافت شــهری و کم عرض بودن اغلب معابــر از معضالت عمده بافت های 
فرسوده این منطقه است که در این راستا شهرداری برای احیای بافت فرسوده تسهیالت و تشویق های 

مناسبی را در نظر گرفته است.

اتوبوسرانی اصفهان ون ها را به خط کرد
معاون بهره برداری شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: با توجه به تفاهم نامه ای که با سازمان 
مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری و این معاونت منعقد شد، بعضی از خطوط با توجه به کمبود 
مسافر و مسیر نامناسب برای تردد اتوبوس، با استفاده از ون سرویس دهی می شود.سیدمهدی کاظمی 
در گفت وگو با خبرنگار ایمنا درباره ایستگاه های ویژه دانش آموزی اتوبوسرانی اظهار کرد: ایستگاه های 
ویژه مدارس به عنوان ایستگاه دانش آموزی در هماهنگی با معاونت حمل  ونقل و ترافیک در نظر گرفته 
شده و تابلوهای آن نصب شده است.وی افزود: ایستگاه دبیرستان سالمتیان واقع در خیابان ۱۵ شهریور 
ملک شهر، نخستین ایستگاه دانش آموزی شهر است که اتوبوس ها در ساعات خاصی که دانش آموزان به 
سمت مدرسه حرکت می کنند یا زمانی که ساعت مدرسه تمام می شود، در این ایستگاه متوقف می شوند و 
دانش آموزان را جابه جا می کنند. ایجاد ایستگاه دانش آموزی در خیابان باغ گلدسته برای دبیرستان ادب 
نیز در نظر گرفته شده که در دستور کار است.کاظمی  با بیان اینکه ایستگاه های خط سه تندروی اصفهان 
در خیابان ولی عصر )عج( با توجه به پیگیری های شهرداری منطقه سه و معاونت حمل ونقل و ترافیک 
به رفیوژ میانی خیابان منتقل شد، ادامه داد: همچنین با توجه به تفاهم نامه ای که با سازمان مدیریت و 
نظارت بر تاکسیرانی شهرداری و این معاونت منعقد شد، بعضی از خطوط با توجه به کمبود مسافر و مسیر 

نامناسب برای تردد اتوبوس، با استفاده از ون سرویس دهی می شود.

معاون استاندار:
حمله پهپادی در اصفهان خسارت جزئی داشت

معاون استاندار اصفهان گفت: صدای انفجار در اصفهان ناشی از صدایی بود که پدافند آن ریزپرنده را 
مورد اصابت قرار داد.محمدرضا جان نثاری، معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان گفت: حمله 
اخیر حوالی ســاعت ۲۲:۳۰شامگاه شــنبه به یکی از مجتمع های کارگاهی وزارت دفاع در حاشیه 
شهر اصفهان انجام گرفت که خوشبختانه یک ریزپرنده سرنگون شد و ۲ ریزپرنده دیگر هم به تله 
پدافندی گرفتار شــده و خود را منفجر کردند.وی افزود: صدای انفجار در اصفهان ناشی از صدایی 
بود که پدافند آن ریزپرنده را مورد اصابت قرار داد که منجر به ترس مردم شده است.وی افزود: در 
بررسی های صورت گرفته مشخص شد که این صدا ها به علت انفجار در یکی از مراکز نظامی وابسته 
به وزارت دفاع بوده است.معاون سیاسی امنیتی اســتاندار اصفهان اضافه کرد: این حادثه تلفات 

جانی نداشته است، اما ارزیابی خسارات در دست بررسی است.

سخنگوی شورا تشریح کرد:

 لوایح بررسی شده در جلسه شورا

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان لوایح بررسی شده در جلسه 
هفتادوچهارم شورای اسالمی شهر را تشریح کرد.

به گــزارش خبرنــگار ایمنا، علــی صالحــی روز یکشــنبه نهم بهمن 
 در گفت وگــوی خبــری پــس از هفتادوچهارمیــن جلســه علنــی 
 شورای اسالمی شــهر اصفهان با تبریک فرارســیدن والدت حضرت

 علی )ع( و آغاز دهه مبارک فجر و با اشــاره به لوایح بررســی شده 
در جلســه اخیر شــورا اظهار کرد: الیحه دوفوریتی واگذاری حجمی 
امور خدمات نظافتی و خدماتی ســاختمان های اداری شهر از طریق 
مناقصه محدود، در صحن علنی شورای اسالمی شهر بررسی شد و به 

تصویب اعضا رسید.
وی افزود: همچنین الیحه دســتورالعمل پیشنهادی نحوه محاسبه و 
دریافت بهای خدمات صدور مجوز حفاری به منظور اجرای ترانشه های 

شرکت ها و ساختمان های خدماتی به تصویب رسید.
 ســخنگوی شــورای اســالمی شــهر اصفهان با اشــاره به بررســی 
تعرفه های پیشنهادی خدمات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
 شــهرداری اصفهان برای ســال آینده گفــت: بالغ بر دو هــزار ردیف

  از خدمات در حوزه های مختلــف مدنظر بود، در این راســتا با توجه 
 به اینکــه قیمت خدمــات این ســازمان، حداکثر یک ســوم قیمت

  مشــابه کالس هــا در بخــش خصوصی اســت، این نرخ هــا کمتر
  از تورم مصوب ســاالنه تا پایان آذر ۱۴۰۱، برای ســال آینده افزایش 
 پیدا خواهــد کرد و تــا ۷۵ درصــد در بســیاری از ردیف هــا امکان
  ارائــه تخفیف به گروه هــای مختلف در این الیحه پیش بینی شــده

  اســت تا خدمات بــا کیفیــت و قیمــت مناســب به شــهروندان 
ارائه شود.

 وی ادامــه داد: نــرخ بهــای فــروش بلیت بــاغ گل هــا و خدمات
  ســازمان پارک هــا و فضای ســبز شــهرداری اصفهان در جلســه
 اخیر نیز بررســی شــد و با قیــد نکاتی بــه تصویب رســید.صالحی
  اضافه کرد: فهرست پیشــنهادی بهای خدمات سازمان آتش نشانی
  و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در جلسه علنی روز گذشته بررسی
  شــد و با توجه به فعالیت های کمیســیون تخصصی مــورد تصویب

 قرار گرفت.
 وی افزود: موضوع تراکم مســکونی و ارزش افــزوده امالک تجاری
  با رعایت عادالنه بودن، توجه به میزان رشــد قیمت مسکن و عنایت
  به وضعیت بازار مسکن و تقویت سالمت و شــفافیت پرداخت های

  مردم به شهرداری مورد بررسی قرار گرفت که با نظر اعضا از دستور کار 
خارج شد.

 ســخنگوی شــورای اســالمی شــهر اصفهــان خاطرنشــان کرد:  
 همچنین تعرفه بهــای خدمات ســازمان حمل ونقل بــار، نرخ برگه
  بار و عــوارض اضافه بار خودروهای باربــر، با توجه به قیــود قانونی
  به تصویب رســید، ضمن اینکه تعرفه خدماتی ســازمان تاکسیرانی
  در جلســه اخیــر مطرح شــد و بــا اضافه شــدن یک پیشــنهاد به

 تصویب رسید.
وی افزود: با توجه به اینکه در فصل بررســی بودجــه قرار داریم الزم 
است تا پایان بهمن همه نرخ های عوارض و بهای خدمات برای سال 
آینده مورد بررسی قرار گیرد. مجموع ردیف های نرخ عوارض و بهای 
خدمات در بخش های مختلف مناطق پانزده گانه شــهر و ۱۶ سازمان 
و شرکت بالغ بر ۳۰ هزار ردیف است که در جلسه اخیر  و جلسه آینده 

به تصویب خواهد رسید.
 ســخنگوی شــورای اســالمی شــهر اصفهــان خاطرنشــان کرد: 
 موضــوع دسترســی عادالنــه مــردم بــه خدمــات، توجــه بــه 
 اقشــار کم برخوردار، توجه به مســتندات قانونی و نرخ تورم ســاالنه

 و طی کردن مراحــل قانونی در هیئــت تطبیق از نکات مــورد توجه 
 اســت و جمع بندی نرخ های جدید پــس از طی مراحــل قانونی به 

اطالع شهروندان خواهد رسید.

مدیرعامل سازمان نوســازی و بهسازی شهرداری 
اصفهان گفت: عملیات مرمت سقف مجاور تیمچه 
دال خدجــه در امتداد بازار قیصریــه اصفهان پس 
از طی مراحــل قانونی و دریافــت مصوبه الزم آغاز 
شد.محمدعلی ایزدخواستی با اعالم این خبر، اظهار 
کرد: بخشی از سقف یال شــمال غربی چهارسوی 
بازار زرگرها در ابتدای سرای چیت سازها و در امتداد 
بازار قیصریه، بعــد از بارش برف و بــاران روزهای 

انتهایی دی ماه ۱۴۰۱ شبانه فروریخت.وی با تاکید 
بر اینکه پیش از این، مطالعات آســیب ســنجی 
در بازار اصفهان توسط این ســازمان انجام شده و 
هشدارهایی داده شــده بود، اظهار کرد: به محض 
اطالع از تخریب سقف، در سریع ترین زمان ممکن 

تجهیز کارگاه مرمت و نصب داربست ها انجام شد.
مدیرعامل سازمان نوســازی و بهسازی شهرداری 
اصفهان خاطرنشــان کرد: برای مرمــت ابتدا باید 
مصوبه قانونی در ایــن مورد اخــذ و ردیف بودجه 
اختصاص دهیم و قراردادهای قانونی الزم را ببندیم، 
اما به دلیل شــرایط اضطرار و احتمــال بروز خطر، 
اقداماتــی در زمینه حفاظت اضطــراری انجام و با 

 تامیــن اعتبــارات الزم عملیات مرمت آغاز شــد.
وی ادامه داد: موضوع دیگــر در این مورد، وضعیت 
 »تیمچــه دال خدجه« اســت که گفته می شــود 
متروکه ماندن آن باعث شــده ســقف این بخش 
از چهارسوی اول بازار چیت ســازها، تخریب شود.

ایزدخواســتی گفت: در گفت وگو با مدیرکل میراث 
 فرهنگی اســتان اصفهان درباره این تیمچه، مقرر
 شــد اداره کل میراث اصفهان در درجه نخســت، 
تکلیف قانونــی مالکیــت تیمچــه دال خدجه را 
مشخص کند، سپس در سازمان نوسازی و بهسازی 
بررســی می کنیم که به صورت قانونی به این حیطه 

ورود پیدا کنیم.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری:

سقف تخریب  شده قیصریه مرمت می شود

نرخ بهای فروش بلیت باغ گل ها و خدمات سازمان 
 پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان در جلسه

اخیر نیز بررسی شد و با قید نکاتی به تصویب رسید

جشنواره فیلم فجر از 17 بهمن در اصفهان آغاز می شود
مدیرکل فرهنگ وارشاداسالمی اســتان اصفهان گفت: فیلم های سیزدهمین جشنواره فیلم فجر 
اصفهان از ۱۷ بهمن در سینماهای منتخب اصفهان اکران می شــود.علی تمنایی در جلسه شورای 
سیاست گذاری جشــنواره فیلم فجر با 
اشــاره به اکران فیلم های سیزدهمین 
جشــنواره فیلم فجر در اصفهــان اظهار 
داشــت: جشــنواره فیلم فجر اصفهان 
از ۱۷ تا ۲۳ بهمن همزمــان با تهران در 
سینماهای فلسطین، ساحل و سپاهان 
اکران می شود.وی ابراز امیدواری کرد تا 
شاهد استقبال حداکثری هم استانی ها 

از این رویدار فرهنگی باشیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان با اشاره به اینکه زیرساخت های الزم برای برگزاری جشــنواره فیلم فجر در استان، افزود: 
با برگزاری جلسات متعدد با سینماداران و جمعی از مسئوالن استان تدابیر الزم برای برگزاری این 
جشنواره در اصفهان اتخاذ شده است.وی با بیان اینکه فیلم های راه یافته به جشنواره پس از اعالم 
سازمان سینمایی و سمعی بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به مخاطبان اطالع رسانی می شود، 
گفت: جدول نهایی برنامه اکران ها با هماهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان در رسانه ها 

منتشر و در دسترس عالقه مندان قرار خواهد گرفت.

مدیر دفتر تخصصی موسیقی شهرداری خبر داد:
 اجرای 2 گروه موسیقی مقامی به مناسبت میالد

 امام علی)ع(
مدیر دفتر تخصصی موســیقی شــهرداری اصفهان از اجرای دو گروه موســیقی مقامی به مناسبت 
فرارسیدن میالد حضرت علی )ع(، طی چهار شب در اصفهان خبر داد.سجاد رضایی در گفت وگو با خبرنگار 
ایمنا اظهار کرد: به مناسبت فرارسیدن میالد باسعادت امام علی )ع( قرار است دفتر موسیقی شهرداری 
اصفهان چهار شب اجرای موسیقی مقامی داشته باشد.وی افزود: دو گروه موسیقی مقامی از آذربایجان 
و خراسان شمالی در این چهار شب به اجرا خواهند پرداخت.مدیر دفتر تخصصی موسیقی شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: گروه مقامی آذربایجان در شب های یازدهم و دوازدهم بهمن ماه اجرای موسیقی با 
عنوان »نغمه های خورشید« را در مدح حضرت علی )ع( خواهند داشت که در این گروه شش نفر نوازنده و 
خواننده حضور دارند.وی ادامه داد: طی دو شب بعدی و در شب های سیزدهم و چهاردهم بهمن نیز گروه 
موسیقی مقامی »کورمانج« از خراسان شمالی با ۱۲ نفر نوازنده و خواننده به اجرای موسیقی خواهند 
پرداخت.رضایی گفت: گروه موسیقی مقامی خراسان شمالی با عنوان »آهنگ مهر« در مدح حضرت 
علی )ع( با سازهای خاصی که متعلق به منطقه خودشان است، اجرا خواهند داشت.وی خاطرنشان 
کرد: اجرای این برنامه ها از ساعت ۱۸:۳۰ در سالن هنرهای خورشید آغاز خواهد شد و برای عموم آزاد 
است.مدیر دفتر تخصصی موسیقی شهرداری اصفهان گفت: برای همه گروه هایی که به اصفهان دعوت 
می کنیم، سه مرحله فرآیند شامل ضبط یک آلبوم صوتی در استودیو، یک اجرای بدون حضور تماشاگر 
و یک اجرای صحنه ای به همراه فیلم برداری را انجام خواهیم داد و بسته به کیفیت محصول و اجراها از 
آن ها در آلبوم تصویری و صوتی استفاده خواهیم کرد. وی ادامه داد: محصوالتی که در این خصوص تولید 
می شود در وبگاه واحد انتشارات سازمان در کتابخانه مرکزی به صورت آنالین به فروش می رسد و در 
وبگاه »لورکا« در تهران این محصوالت عرضه می شود؛ نکته اینجا ست که فرآیند اخذ مجوز، طراحی جلد 
و پروسه تولید چندین ماه طول می کشد، به عنوان مثال گروه میسان خوزستان که از آن ها برای حضور 

در اصفهان دعوت کرده بودیم، تازه به مرحله اخذ مجوز از اداره ارشاد رسیده است.

با مسئولان

اخبار

استاندار  مطرح کرد:
همزیستی برادرانه و اخالق 
گرایانه ادیان توحیدی در 

اصفهان

خبر روز

استاندار اصفهان گفت: همزیســتی برادرانه، 
اخالق گرایانه و مســالمت آمیز میــان ادیان 
توحیدی در ایران وبه ویژه اصفهان بر هیچ کس 
پوشیده نیست.ســیدرضا مرتضوی در دیدار با 
سیپان کاشچیان، اسقف اعظم ارامنه اصفهان 
و جنوب ایران ضمن تبریک سال نو میالدی و 
میالد حضرت عیسی مسیح )ع( اظهار داشت: 
هر چند با تاخیر اما سال نوی میالدی را خدمت 
اعضای شورای خلیفه گری و هموطنان ارامنه 
تبریک عــرض می کنــم، امیدوارم در ســال 
جدید خیر و نیکی برای شــما رقم بخورد.وی 
ادامه داد: همزیستی برادرانه، اخالق گرایانه و 
مسالمت آمیزی میان ادیان توحیدی در ایران 
بر هیچ کس پوشیده نیست و شاهد تجلی این 
امر در استان اصفهان هستیم، به خصوص این 
تجلی در ارتباط میان مسلمان و ارامنه عمیق تر 
است.استاندار اصفهان با بیان اینکه این ارتباط 
دارای عمق تاریخی اســت، عنوان کرد: تالش 
کرده ایم به نحــوی رفتار کنیم کــه این رابطه 
برادرانه روز به روز مستحکم تر شود. مرتضوی 
خاطرنشــان کرد: رســانه هایی که غالبا ذیل 
نظام سلطه مدیریت می شوند سعی می کنند 
کشور ما را بسیار آشفته، عقب افتاده، خشن، 
نامناسب برای زندگی و به دور از روابط اخالقی 
و برادرانه نشان دهند. لیکن هر فردی که ایران 
را از نزدیک مشــاهده می کند و گاهی فرصت 
می یابد به برخی از زوایای فرهنگی زندگی در 
ایران توجه کند متوجه تفاوت ها می شود.وی 
اظهار کرد: هر چند که بمب باران رسانه ای اجازه 
نمی دهد که این فضا به درستی منعکس شود؛ 
اما تالش کرده ایم با وجود همه فضاسازی ها 
گوهری که در دســت مان وجــود دارد را حفظ 
کنیم.استاندار اصفهان خطاب به اسقف اعظم 
ارامنه اصفهان گفت: از شما تشکر می کنم که 
در بزنگاه هایی که دشــمن تــالش می کند 
نظم، صلح، آرامش و امنیت کشــور و مردم 
را برهم بزند با تدبیر، نگاه، شناخت و موضع 
گیری های هوشــمندانه مراقبت می کنید تا 

امنیت در کشور حاکم باشد.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت: با احداث یک پل روی مادی تاالر و پل عابر پیاده روی بزرگراه شهید آقابابایی امکان تردد پیاده ساکنان محالت صفاییه 
و گلستان واقع در خیابان خواجه عمید فراهم شد.

 به گزارش ایمنا، داود بحیرایی اظهار کرد: یک پل به طول ۳۵ متر و عرض سه متر و ۷۰ ســانتی متر در انتهای کوچه ۱۰ گلستان واقع در خیابان خواجه عمید
  روی مادی تاالر ســاخته شــده اســت.وی ادامه داد: با احداث این پل بر روی مادی تاالر دسترسی ســاکنان و اهالی محالت گلســتان و صفاییه به پل
  عابر پیاده روی بزرگراه شــهید آقابابایی تســهیل شــد و از این پس ســاکنان و اهالی محالت گلســتان و صفائیه می توانند بین دو محله به راحتی رفت
  و آمد کنند.مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان تصریح کرد: پل مادی تاالر در خیابان جــی و خیابان خواجه عمید با اعتبار پنج میلیــارد و ۲۰۰ میلیون ریال
  در مدت یک ماه در راســتای تامین رفاه حال شــهروندان احداث شــده که فراهم شــدن امکان تردد پیاده بین دو محله بزرگ صفاییه و گلستان رضایت

  ســاکنان این دو محله را به همراه داشته اســت.بحیرایی خاطرنشــان کرد: پل عابر پیاده بر روی بزرگراه شــهید آقابابایی نیز مهرماه امسال با ۲۵ میلیارد 
ریال به بهره برداری رسید.

امکان تردد آسان ساکنان محالت صفائیه و گلستان فراهم شد

معرفی برگزیدگان 
کنگره شعر مادر

دومین کنگره ملی شعر مادر، 
به میزبانی اصفهان با معرفی 
افراد برتر به کار خود پایان داد.

دومیــن کنگــره ملی شــعر 
مادر، دومین سال پیاپی و با 
موضوعاتی همچون حضرت 
زهرا )س(، بانوی عفیف و زن 
مسلمان و مقام مادر به همت 
دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان 

برگزار شد.
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به گزارش روابــط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای اســتان اصفهان، 
آرش اخوان طبسی مدیر کل استان در تکمیل این خبر افزود: دانش آموزان 
دوره متوسطه اول )سال های هفتم، هشتم ونهم(  در 4 رشته برنامه نویسی 
کامپیوتر، برنامه نویسی موبایل، طراحی صفحات وب و طراحی گرافیک به 
رقابت می پردازند.اخوان طبسی ادامه داد: ذی نفعان این رویداد ومتقاضیان 
https:// ثبت نام  می توانند تا 15 بهمن ماه ســال جاری از طریــق آدرس

skills.irantvto.ir/news/jsc1401 بــه صورت آنالین اقــدام کنند.وی 

عنوان کرد: این مســابقات در دو مرحله انتخابی و کشــور اجرا  می شود که 
مرحله انتخابی در تاریخ 17 بهمن به صورت آنالین و مرحله کشوری به صورت 

حضوری و پروژه ای در 25 و26 بهمن برگزار خواهد شد.
مدیر کل آموزش فنــی و حرفه ای اســتان اصفهان گفت: نخســتین دوره 
مســابقات ملی مهارت نوجوانان با مشارکت دانشــگاه آزاداسالمی برگزار و 
محل اجرای مرحله کشوری در دانشکده کارآفرینی  واحد یادگار امام )ره( آن 

دانشگاه در تهران برگزارمی شود. 

بیش از 1200 نفر از مادران و دختران منطقه جرقویه در پویش حامیان آب ویژه 
مادران و دختران با محوریت زنان و مدیریت مصرف آب شرکت کردند.مدیر 
آبفای منطقه جرقویه رعایت الگوی مصرف در این منطقه را ضروری برشمرد 
و اظهار داشــت: در حال حاضر  به طور میانگین میزان ســرانه آب درشهرها و 
روســتاهای منطقه جرقویه حدود 185 لیتر در شــبانه روز است که نسبت به 
میانگین کشور که 150 لیتردر شبانه روز  بوده، رقم باالیی است.جواد اسماعیلی 
با بیان اینکه در ســال های اخیر به رغم محدودیت منابع، همچنان آب شرب 
مردم شهرها و روستاها به صورت پایدار تامین می شود، اظهار داشت: با تالش 
هایی که در زمینه فنی مهندسی، بهره برداری و فعالیت های فرهنگی در دستور 
کار قرار گرفت، آب شرب 4 شهر و 20 روستا در منطقه جرقویه به صورت پایدار 
تامین می شود و تنها در یک روســتا، آن هم به دلیل بعد مسافت، آب شرب 
ساکنان آن به وسیله تانکر آبرسانی سیار تامین می شود.وی افزود: از ابتدای 
سال تاکنون اصالح و توسعه بیش از 8 کیلومتر  شبکه فرسوده آب، استاندارد 
سازی 350 فقره انشعاب آب ، واگذاری 390 فقره  انشعاب جدید آب ، تعویض 
300 کنتور فرسوده آب در راستای جلوگیری از هدر رفت آب انجام گرفته است.

مدیر آبفای جرقویه با اشاره به واگذاری 23 هزار انشــعاب آب به متقاضیان 
در شهرها و روســتاهای این منطقه اظهار داشت: در سال های اخیر از ظرفیت 
روحانیون و هنرمندان در زمینه فرهنگ سازی مصرف بهینه آب در این منطقه 
کویری بهره مند شده ایم و از آنجایی که بانوان نقش موثری در کاهش مصرف 
آب شرب در محیط خانه دارند اقدام به برگزاری پویش حامیان آب ویژه مادران 
و دختران در روســتای پیکان در منطقه جرقویه کردیــم. در ادامه این برنامه، 
رییس خانه فرهنگ آب با بیان اینکه  مدیریــت مصرف فرآیند برنامه ریزی، 
سازماندهی، هماهنگی و کنترل، جهت شناسایی شیوه های مصرف و ابزارهای 
مناسب در دسترس برای کاهش الگوی مصرف آب است، اعالم کرد: طی سال 
های اخیر روابط عمومی آبفای استان اصفهان با برگزاری برنامه های متنوع و 
راهبردهایی که در این زمینه اعمال کرده، تالش های بسیاری در زمینه مدیریت 
بهینه  مصرف در بین تمام اقشــار جامعه  کرده است.زهره تشیعی  فرهنگ  را 
در برگیرنده  تمامی ســاخته ها و ارزش های مادی و معنوی انسان دانست و 
اعالم کرد :  فرهنگ از نسلی به نسل دیگر  منتقل می شود، بنابراین با توجه به 
اقلیم گرم و خشک کشور و استان باید فرهنگ سازی مناسبی پیرامون مصرف 
درست آب سرلوحه کارها قرار گیرد، چراکه  فرهنگ درست  مصرف آب در واقع 
همان  بهره برداری کامل از نعمت الهی  و ســرمایه ملی اســت.   رییس خانه 

فرهنگ آب اظهارداشت:  فرهنگ یک جامعه نقش بســیار مهمی در رابطه با 
مصرف به ویژه مصرف آب دارد و در این میان  محیط خانواده نقش بارزی در 
رعایت  الگوی مصرف صحیح درجامعه  دارد  و انتظار می رود با برگزاری پویش 
حامیان آب ویژه بانوان که به نوعی مدیریت مصرف را در خانواده به عهده دارند 
زمینه های مصرف درســت آب  در جامعه فراهم شود. تشــیعی با بیان اینکه 
تمامی افراد جامعه اصول زندگی را در چارچوب واحد خانوادگی شروع می کنند 
و ما اگر خانواده مصرف گرایی داشته باشیم، بالطبع جامعه مصرف گرایی هم 
خواهیم داشت، عنوان کرد: متاسفانه یکی از دالیل عدم مصرف بهینه آب عدم 
آموزش صحیح مصرف در محیط خانواده اســت، این درحالیست که اساس 
و بنیان فرهنگ صرفه جویی در خانواده پی ریزی می شود و در واقع در کانون 
خانواده کودک هنجارها و ارزش های آداب و رسوم را یاد می گیرد. خانواده ها 
بایستی تالش کنند اسراف را که نقطه مقابل مصرف بهینه است در محیط زندگی 
کمرنگ کنند و این کار با افزایش سطح آگاهی و ترک عادت های غلط و اصالح 
رفتار امکان پذیر است.در ادامه مدیر آموزش و پرورش منطقه جرقویه افزود: 
در سال های اخیر با همفکری همه معاونین، مدیران و انجمن اولیا و مربیان، 
برنامه های متعدد و متنوعی برای مصرف درست آب برای دانش آموزان برگزار 
شده است ومربیان پرورشی نیز در مدارس به صورت عملی مدیریت مصرف 
را آموزش می دهند و با یک لیوان آب وضو می گیرند تا به دانش آموزان نشان 
دهند که می شود با مقدار محدودی آب وضو گرفت.سید جواد میرحاج با اشاره 
به میزان مصرف سرانه آب در منطقه جرقویه گفت: بسیار جای تاسف است که 
میزان سرانه آب شرب در منطقه جرقویه 185 لیتر در شبانه روز است و از مردم 
والیتمدار انتظار می رود آب را بهینه مصرف کنند و مطمئن هستیم با اقدامات 
فرهنگی که بیش از گذشته در دستور کار قرار می گیرد مصرف سرانه آب در این 
منطقه کاهش می یابد.رییس شورای شهر جرقویه نیز گفت: در سال های اخیر 
از ظرفیت ائمه جماعات برای رهنمود کردن مردم در راستای  مصرف بهینه آب 
استفاده شده است، این درحالیست که به نظر می رسد اگر شبکه های فرسوده 
آب در شهر ها و روســتاها به موقع اصالح و بازسازی شوند، از هدر رفت آب به 
خوبی جلوگیری می  شود.فاطمه شفیعی، یکی از مادران حاضر در این برنامه 
ضمن قدر دانی از برگزاری پویش حامیان آب ویژه مــادران و دختران گفت: 
اگر مسئوالن لوازم کاهنده مصرف در اماکن عمومی آموشی و فرهنگی  مانند 
پارک ها، مدارس و مســاجد نصب کنند قطعا تاثیر بسزایی در مصرف درست 

آب در جامعه دارد.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره 
به وجود 27 قرارداد فعال در حوزه راهســازی اســتان اصفهان گفت: اتمام 

محورهای در دست احداث، 732 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
بهزاد شاهسوندی در خصوص وضعیت راه های استان گفت: این استان به 
لحاظ قرارگیری در مرکز کشور، همجواری با هشت استان و با توجه به اینکه 
ارتباط دهنده کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب کشور است، 10 درصد 
حمل بار کشور را بر عهده دارد بنابراین مبحث راه های استان اصفهان توجه 
ویژه ای را می طلبد.وی با بیان اینکه شبکه راهی استان اصفهان در مجموع 
حدود 11 هزار و 702 کیلومتر است، اذعان داشــت: در سطح استان، حدود 
480 کیلومتر آزادراه، دو هزار و 192 کیلومتر بزرگراه، دو هزار و 245 کیلومتر 
راه های اصلی، هزار و 85 کیلومتر راه های فرعــی و پنج هزار و 700 کیلومتر 

راه های روستایی وجود دارد که زیر بارترافیک قرار دارند.
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره 
به وجود 27 قرارداد فعال در حوزه مهندسی و ســاخت استان ابراز داشت: 

از این تعداد، 17 پروژه در دست احداث ملی بوده و مابقی استانی است.
وی ادامه داد: مجمــوع ایــن قرارداد هــا 410 میلیارد تومان اســت که با 
محاسبات انجام شده و با توجه به تعدیالت و ... حدود 732 میلیارد تومان 

اعتبار برای اتمام این محور ها نیاز است.
شاهســوندی با بیــان اینکه منبــع تخصیص اعتبــار پروژه هــا معموال یا 
اســنادخزانه اســالمی بوده و یا منابع نقدی، عنوان کرد: در ســال 1400 با 
اقداماتی که به عمــل آمد حدود 105 کیلومتر بزرگراه بــا اعتبار 450 میلیارد 
تومان به بهره برداری رســاندیم.وی گفت: امسال نیز با توجه به سفر رییس 
جمهور به اســتان اصفهان، برای تکمیل پروژه های در دســت احداث هزار 
میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شــد، بنابراین بخشــی از اعتبارات امسال 

مرتبط با این موضوع است.
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان با بیان 
اینکه بخشی از اعتبارات پروژه ها، از طریق اعتبارات استانی تامین می شود، 
اذعان داشت: در حال حاضر عملیات اجرایی پروژه ها در دست انجام است 
هرچند مقداری با رکود تامین اعتبار مواجه شــده ایم، اما منتظر تخصیص 

اعتبارات هستیم تا پروژه ها با سرعت بیشتری اجرایی شود.
وی در خصوص تخصیص اعتبارات با توجه به زمان باقی مانده تا پایان سال 
بیان داشــت: برای اینکه بتوان تخصیص های پایان سال را در سال بعدی 
نیز هزینه کرد، لذا معموال سال مالی، پایان سال در نظر گرفته نمی شود و تا 

تابستان سال بعدی ادامه دارد.

بازار: در فصول گرم در ایران بیش از 20 میلیون کولر آبی کار می کند و هر سال حدود 
یک میلیون دســتگاه کولر به این تعداد اضافه می شود؛ این امر سبب می شود 
تا در روزگاری که جهان از کمبود انرژی رنج می برد و زمستان سرد جهان را تهدید 
کرده است مصرف انرژی را جدی تر گرفته و در تولید محصوالت کم مصرف تر و 
با بهره وری انرژی باال همت ورزیده شــود.بر اساس تخمین متخصصان اصالح 
هر محصول پر مصرف برقی در کارخانه سبب صرفه جویی در حدود 1.5 مگاوات 
برق می شود که اهمیت تالش تولید کنندگان داخلی برای رسیده به محصوالت 
کم مصرف را نشان می دهد.یکی از کارخانه های تولید کننده محصوالت برقی در 
اصفهان موفق به تولید کولر بسیار کم مصرف شده که توانسته نشان A++ را به خود 
اختصاص داده است.این کولرها هم در موتوربرقی خود دارای نورآوری بود و هم 
در سیستم چرخش آب اصالحاتی انجام گرفته که این موفقیت را به همراه داشته 
اســت.محمود کمانی، معاون وزیر نیرو و مدیرعامل سازمان انرژی های تجدید 
پذیر و بهره وری انرژی برق ایران )ساتبا(در مراسم رونمایی از کولر آبی کم مصرف 
تولید داخلی اظهار کرد: مصرف سوخت و گاز به دلیل ناترازی در مصرف گاز و برق 
بسیار برای کشور مهم است تا کشور دچار کمبود نشود. در دوره های زمستانی به 
دلیل کمبود سوخت، کشور با مشکالتی چون کاهش برق و حتی قطع برق روبه 
رو است و به ناچار مدیریت مصرف انجام می شود.وی با بیان اینکه راهکار برون 
رفت از مشکالت کشور بهینه سازی و افزایش بهره وری است، تاکید کرد: تالش 
در ارتقای کیفیت محصوالت تولید شــده داخلی که منجر که به کاهش مصرف 
می شود، سبب امیدواری است.کمانی ادامه داد: کارهای ارزشمند برای طراحی 
موتورهای کم مصرف و ساخت آزمایشگاه ها که می تواند به تولید ارتقای کیفیت 

تولید کمک کند، در اصفهان شاهد بودیم که جای تقدیر دارد.

تغییر دید مصرف کننده نسبت به کولرهای آبی
در ادامه محمدمهدی پیغمبرزاده نیز با تقدیر از همسویی تولید کنندگان با منافع 
ملی کشــور و در نظر گرفتن منافع مصــرف کننده اظهار کرد: بــا تولید کولرهای 
کم مصرف و دارای بهره وری کالس استفاده از کولر آبی ارتقا یافت و دید مصرف 

کننده نســبت به کولرهای آبــی تغییر خواهــد کرد.معاون بهره وری ســازمان 
انرژی های تجدید پذیر و بهره وری برق ایران ادامه داد: در مرحله اول تالش شد 
تا تولید موتورهای پر مصرف متوقف و منافع تولید کننده در نظر گرفته شــود. با 
حمایت از تولید کننده ایــن تولید کنندگان به تولید محصــوالت جدید امیدوار 
می شوند.وی افزود: برای اینکه افزایش قیمت محصول تولید شده توسط واسطه 
گران رخ ندهد تالش می شود تا امکان عرضه مستقیم برای تولید کنندگان فراهم 

شود در این مسیر مصمم هستیم و تالش می کنیم تا به نتیجه برسیم.

تولید ملی و جذب رضایت مصرف کننده
 مدیر عامل مجموعــه کارخانجات لورچ، تولید کننــده کولرهای فوق کم مصرف 
 اظهار داشــت: مصرف کنندگان به دلیل پر مصرف بودن کولرهــای آبی از آن ها 
ناامید شــده بودند؛ اما تولیدات جدید سبب می شود تا اعتماد مشتریان جلب 

شود.
علیرضا صمدی افزود: در ساخت موتور کولرهای جدید که با همکاری یک شرکت 
دانش بنیان انجام شد موارد مصرف و طول عمر و تمامی نکات کیفیت مورد نیاز 
محصول در نظرت گرفته شد. با تالش های صورت گرفته و ساخت آزمایشگاهی 

برای اندازه گیری ظرفیت های مصرفی محصوالت این مهم محقق شد.

استقبال پرشور بانوان منطقه جرقویه از پویش حامیان آب

732 میلیارد تومان اعتبار برای اتمام پروژه های فعال راهسازی 
استان اصفهان

به دست صنعتگران ایرانی صورت گرفت؛

ساخت کولر آبی فوق کم مصرف در اصفهان

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان:

اولین دوره مسابقات ملی مهارت ویژه نوجوانان برگزارمی شود

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان گفت: طرح تجمیع سازمان های بیمه گر 
پایه درمان باید در برنامه هفتم توسعه کشور اجرایی و عملیاتی شود.

محمد حسین صفاری در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بالغ بر یک سوم 
جمعیت استان اصفهان اصفهان تحت پوشش بیمه سالمت هستند که برابر با 
بیش از یک میلیون و 800 هزار نفر است و دو سوم جمعیت تحت پوشش سایر 
بیمه ها هستند.وی با اشــاره به اینکه تعدادی از مردم تحت پوشش چند نوع 
بیمه هستند و خدمات متفاوتی را دریافت می کنند، گفت: هم اکنون مسئول 
صندوق بیمه ای بیماران صعب العالج، بیمه ســالمت اســت که به علت عدم 
همراهی برخی سازما های بیمه گر، ارائه خدمات به آنها دچار اشکال شده است 
و در صورت تجمیع تمام بیمه ها دیگر شاهد این دست مشکالت نخواهیم بود.

مدیر کل بیمه ســالمت اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه تاکنون در استان 
اصفهان بالغ بر 24 میلیارد تومان برای بیماران صعب العالج هزینه شده است، 
گفت: صندوق بیماران خاص و صعب العالج در راستای اجرای بندهای 2-9 
سیاست های کلی سالمت و به استناد بند ن تبصره 17 قانون برنامه بودجه 1401 
برای اولین بار در دولت سیزدهم تشــکیل و از آبان ماه جاری در سطح استان 
کارگروه استانی تشکیل شد.وی افزود: درهمین راستا سازمان بیمه سالمت 
جهت حمایت، کاهش پرداخت از جیب و جبران بخشی از هزینه های درمان 
107 بیمار خاص و صعب العالج ازجمله بیماران تاالسمی، هموفیلی، ام اس، 
دیالیزی، پیوندهای کلیه، کبد، ریه، روده، قلب و پانکراس، انواع ســرطان ها، 

اتیسم، بال پروانه ای، بیماران مزمن روانی و… اقدام کرده است.
مدیر کل بیمه ســالمت اســتان اصفهان ادامه داد: با اجرای طرح دارویار از 
خردادماه امسال تاکنون حدود 160 میلیارد تومان بابت این طرح به داروخانه 
های سطح اســتان پرداخت شده اســت.وی به طرح پوشش همگانی بیمه 
سالمت رایگان برای اقشار ضعیف جامعه از دی ماه 1400 اشاره کرد و گفت: در 
حال حاضر از جمعیت یک میلیون و 800 هزارنفری افراد تحت پوشش دراین 
استان بیش از 70 درصد به صورت رایگان بیمه شده و از خدمات بیمه سالمت 
اســتفاده می کنند.صفاری با اعالم اجرای طرح پزشک خانواده شهری برای 
جمعیت صندوق بیمه سالمت همگانی از دی ماه پارسال، افزود: از اواخرسال 
گذشته افراددارای بیمه سالمت همگانی رایگان ساکن در شهرهای باالی 20 
هزارنفر به تعداد بیش از 500 هزارنفر نیز با مشارکت پزشکان مطب دار بخش 
خصوصی تحت پوشش طرح پزشــک خانواده قرارگرفته که به ازای جمعیت 
منتسب شده به هر پزشک و با پرداخت سرانه ماهیانه، عالوه بر انجام مراقبت 
ها و پیگیری های الزم درمورد بیماری های شــایع مانند فشارخون و دیابت 

ازجمعیت تحت نظر توسط پزشک، پرداختی مردم نیز به حداقل ممکن کاهش 
داده شده است.صفاری اشاره کرد: بیمه سالمت به منظور اجرای سیاست های 
جمعیتی مقام معظم رهبری و افزایش نرخ جمعیت کشــور، پوشــش بیمه 
ای خدمات درمانی ناباروری تا ســقف 90 درصد هزینه کــرد و در حال حاضر 

هزینه های درمان ناباروری تحت پوشش بیمه سالمت قرار دارند.
وی با اظهار اینکه بیمه ســالمت با حدود 5 هزار موسســه تشخیصی درمانی 
شامل پزشکان، داروخانه ها، بیمارستان ها و موسسات پاراکلینیک دربخش 
های دولتی و خصوصی قرارداد منعقد کرده اســت، گفت: بیمه سالمت طی 
انعقاد قرار داد با انجمن های تخصصی مراکز توانبخشــی )کاردرمانی، گفتار 
درمانی، شنوایی سنجی و بینایی سنجی(، ارتوپدی فنی، اوتیسم و ...، بالغ بر 

59 خدمت توانبخشی به تعهدات سازمان بیمه سالمت افزوده شد.
مدیر کل بیمه سالمت اســتان اصفهان از کاهش فرانشــیز )خودپرداخت( 
هزینه های سرپایی و بستری افراد سه دهک اول درآمدی جامعه و مددجویان 
تحت پوشش کمیته امدادحضرت امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی خبر 
داد و بیان داشــت: این افراد به صورت رایگان تحت پوشــش بیمه سالمت 
قراردارند و جهت پرداخت هزینه های خود درمراکزدرمانی نسبت به سایرین 
از تخفیف بیشتری برخوردارند به نحوی که در بخش بستری 95 درصد هزینه 
و دربخش ســرپایی 80 درصد هزینه این افرادتوسط ســازمان بیمه سالمت 
پرداخت می شــود.صفاری پرداخت به روز مطالبات کلیه موسســات طرف 

قرارداد طی 15 ماه گذشته را اتفاق خوبی دانست.

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان مطرح کرد:

لزوم تجمیع سازمان های بیمه گر پایه درمان در برنامه هفتم توسعه
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