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      تجدید آگهی مزایده بهره برداری از اماکن شهرداری

حسن شفیعی- شهردار نایین م الف: 1449254

آگهی مزایده فروش زمین )نوبت دوم(

فرید شریعت زاده – شهردار شاپورآباد م الف: 1449512

آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان  - 126 - 1401

نوبت اول

چاپ اول

شهرداری نایین باستناد مصوبه 3-8 شماره 78/6/131 مورخ 1401/03/08 شورای محترم اسالمی شــهر نایین در نظر دارد نسبت به واگذاری حق بهره برداری از سالن 

ورزشی امام علی)ع( شهرداری شهر نایین را با قیمت پایه کارشناسی و با مشخصات جدول و پالن تفکیکی و کروکی محل که به پیوست می باشد را از طریق مزایده عمومی 
واگذار نماید.

لذا متقاضیان محترم می توانند تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1401/11/27 با تکمیل اسناد مزایده و مدارک مورد نیاز به انضمام یک فقره فیش واریزی نقدی به 
حساب 0105850675005 شهرداری نزد بانک ملی نایین یا ضمانت نامه بانکی به عنوان سپرده شرکت در مزایده را در دو پاکت جداگانه سربسته الک و مهر شده )در پاکت 
الف فیش واریز نقدی سپرده و یا ضمانت نامه بانکی معتبر، فتوکپی شناسنامه، کارت ملی و دیگر اســناد مزایده و در پاکت ب برگ پیشنهاد قیمت( در سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری نماید.

شرایط مزایده:
1- متقاضی موظف است ظرف مدت هفت روز از تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهادی قیمت، به امور مالی شهرداری مراجعه و از نتیجه مزایده مطلع و در صورت برنده شدن ظرف 
مدت هفت روز نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید. عدم انعقاد قرارداد در مهلت مقرر انصراف تلقی شــده و در این صورت سپرده تودیعی متقاضی به  نفع شهرداری ضبط و 

متقاضی هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.
2- هزینه های مرتبط با موضوع بر  عهده برنده مزایده می باشد و کمیسیون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

3- قیمت پیشنهادی بایستی به عهدد و حروف نوشته شود و در صورت مبهم بودن مبلغ پیشنهادی، ناخوانا و مخدوش بودن به درخواست متقاضی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4- متقاضیان در صورت تمایل به منظور کسب اطالعات بیشتر می توانند به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

5- رعایت منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و شهرداری ها در معامالت دولتی و شهرداری ها مصوب دی ماه 1337 
6- پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد مزایده را بدون تغییر، حدف و یا قرار دادن شرط، امضاء نموده و در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری نمایند.

7- متقاضیان بایستی کپی شناسنامه و کارت ملی و اسناد حقوقی مرتبط با شغل مورد نظر خود را ضمیمه درخواست در پاکت )الف( ارائه نمایند و همچنین اشخاص  حقوقی 
باید کپی آگهی های تاسیس و آخرین تغییرات در مورد دارندگان امضاء مجاز پیشنهاد دهنده برای اسناد مالی و تعهدآور و گواهی کد اقتصادی نیز در سامانه ستاد ضمیمه نمایند.

8- سپرده نفرات دوم و سوم شرکت کنندگان در مزایده تا تنظیم قرارداد واگذاری با برنده مسترد نخواهد شد. 

شهرداری شاپورآ باد به استناد صورت جلسه شماره 430 مورخ 1401/10/13 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد تعداد 1 پالک زمین با کاربری مسکونی واقع 

در مجموعه الحاقی غدیر )پرلنگان( را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند بنابراین از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت بازدید از محل و کسب اطالعات 
بیشتر به شهرداری و برای ارائه قیمت بر مبنای قیمت هر متر مربع به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( در مدت زمان تعیین شده 

مراجعه نمایند.

مهلت دریافت اسناد تا تاریخ 1401/11/17
مهلت ارسال پیشنهادات تا تاریخ 1401/11/27

  جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر در خصوص فراخوان های عمومی، ارزیابی کیفی، مناقصات و مزایدات به وب سایت شرکت به نشانی 
www.msc.ir منوی خرید و تامین کنندگان، مناقصات مراجعه و طبق راهنمای موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیستم ارتباط با 

تامین کنندگان )SRM( اقدام نمائید. اطالعات سایر فراخوان ها از طریق سایت شرکت، قسمت اطالعیه ها قابل دسترس می باشد.

شهرداری شاپورآ باد

مدیریت مرتبط مهلت ارسال مدارکموضوعشمارهنوع فراخوانردیف

آگهی فراخوان1
48551843 و 

48551844

طراحی، مهندسی، تهیه و تامین، ساخت حمل و 
نصب و آموزش A سیستم های رفع غبار جهت سالن 

برشکاری و تخریب نسوز مدول ناحیه فوالد سازی
1401/11/30

قراردادهای توسعه 
و اجرای پروژه ها

48565292آگهی فراخوان2
عملیات متفرقه اصالحات و بهینه سازی 

متفرقه تاسیسات برقی، مکانیکی و 
PC ساختمانی فوالد سبا بصورت

1401/11/21
قراردادهای 
خرید خدمات

48549360آگهی فراخوان3
انجام عملیات ساخت نمازخانه و خرید سالن پیش 
ساخته به مساحت 140 متر مربع واحد کنترل مواد 

1401/11/17
قراردادهای 
خرید خدمات

48567882آگهی فراخوان4
مناقصه نگهداری و تعمیرات بازسازی و 

بهینه سازی مجموعه باغ فردوس
1401/11/22

قراردادهای 
خرید خدمات

48567883آگهی فراخوان5
بازسازی و بهینه سازی و نگهداری و 
تعمیرات سایت 127 و 128 نوشهر

1401/11/22
قراردادهای 
خرید خدمات

سازمان بهزیستی کشور اعالم کرد: اصفهان و 12 استان دیگر، دارای بیشترین کودک کار شناسایی شده؛  

لیستی که از اسم اصفهان خالی نمی شود!

سالی 11 هزار بیمار جدید به 
جمع مبتالیان سرطان در 

اصفهان اضافه می شود؛

یک هشدار 
»خیلی جدی«

قهرمانی تنها هدف مورایس 
در اصفهان است؛

طوفان نقل و 
انتقاالتی سپاهان 

برای قهرمانی!
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670 خانوار  روستایی اصفهان به شبکه 
ملی اطالعات متصل شدند

رقابت 4600 دانش آموز اصفهانی در 
المپیادهای علمی کشوری

دردسرِ دسِت دوم ها
 رونق خرید و فروش کاالی استوک به ویژه در حوزه پوشاک، اقتصاد و سالمت جامعه را هدف گرفته است؛

افزایش 15 درصدی 
ارزش کاالهای 

 صادراتی اصفهان
 در سال جاری

پرداخت ماهانه 
بیش از 2 هزار میلیارد 

 تومان مستمری
 در اصفهان

مخالفت میراث فرهنگی 
 با راه اندازی گذر مفاخر در 

 کنار مسجد 
جامع گلپایگان

پیش فروش بلیت  قطار و اتوبوس  برای سفرهای 
نوروزی به زودی اعالم می شود

5 23
3

7

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

سه شنبه 11  بهمن  1401
9 رجب  1444

31  ژانویه  2023
 شماره 3738    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان



سه شنبه 11  بهمن  1401 /  9  رجب  1444  /  31  ژانویه   2023 / شماره 3738 

شهردار خوانسار خبر داد:

جمع آوری ۶00 قالده سگ از سطح شهر
شهردار خوانسار گفت: طی ۹ ماه سال جاری، ۶۰۰ قالده سگ از سطح شهر جمع آوری شده است.

مهدی احمدی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: شهروندان همیشه از شهرداری مطالبه خدمات 
دارند در حالی که شــهرداری یک دستگاه غیردولتی است و تنها با هزینه شــهروندان تامین اعتبار 
می شود.وی افزود: شهروندان با پرداخت به موقع عوارض خودرو، نوسازی و بهای خدمات منازل با 
شهرداری همکاری داشته باشند تا پرداخت عوارض به یک فرهنگ تبدیل شود؛ شهروندان در صورت 
نیاز با مراجعه به شهرداری اقدام به پرداخت عوارض کنند.شــهردار خوانسار خاطرنشان کرد: خرده 
عوارض ها موجب افزایش راندمان کاری شهرداری می شود و شهروندان با نقطه نظرات خود کمک کار 
مدیریت شهری هستند.احمدی با اشاره به انتقاد شهروندان نسبت به وجود سگ های بی صاحب 
در سطح شهر، تصریح کرد: طی ۹ ماه امسال، ۶۰۰ قالده سگ از سطح شهر جمع آوری شده است، از 
لحاظ علمی این تعداد سگ مربوط به شهر خوانسار نیست و به معضلی برای مدیریت شهری تبدیل 
شده است.وی با تاکید بر اینکه تالش داریم امنیت اجتماعی را برای شهروندان فراهم کنیم، گفت: 
افرادی با اهداف خاص نسبت به رهاسازی سگ ها در سطح شهر اقدام کرده اند؛ بنابراین با هماهنگی 
و همکاری دستگاه قضایی و فرماندار به موفقیت هایی برای ساماندهی سگ های بالصاحب و رفع 
این معضل دست پیدا کرده ایم.شهردار خوانسار افزود: حداقل چهار شب در هفته عملیات جمع آوری 
سگ های بالصاحب انجام و گزارش آن به دستگاه های نظارتی ارسال می شود؛ شهروندان از غذارسانی 

به سگ ها در سطح شهر خودداری کنند تا این معضل حل شود.
 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کاشان:
عملکرد مدیریت شهری کاشان مطلوب نبوده است

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری کاشــان با بیان اینکه عملکرد مدیریت شهری کاشان در 
سال های گذشــته مطلوب نبوده است، گفت: هزینه ســنگین نگهداری موجب عدم رغبت حضور 
ســرمایه گذاران می شــود.مهدی مرادی غفار ضمن اشــاره به دغدغه مدیریت شــهری در زمینه 
پارکینگ های عمومی، اظهار داشــت: ما نیز از عــدم عملکرد مطلوب در زمینــه تملک ها و ایجاد 
پارکینگ های عمومی در سالیان گذشته گالیه مند هســتیم.وی با اشاره به وضعیت پارکینگ های 
عمومی در کاشان، نخســت به پارکینگ های طبقاتی اشــاره و تاکید کرد: پارکینگ بعثت واقع  در 
خیابان باب الحوائج مدتی اســت فعالیت خود را از سرگرفته اســت و به شهروندان ارائه خدمات 
می کند.مرادی غفار، ضرردهی پارکینگ را علت عدم ادامه فعالیت ســرمایه گذار قبلی عنوان کرد 
و گفت: عدم پوشش دهی تعرفه ها و درآمد ناشــی از پارکینگ، هزینه های سنگین نگهداری و ... 
مواردی است که موجب عدم رغبت پیمانکار برای ادامه فعالیت بود.معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری کاشان در خصوص پارکینگ طبقاتی واقع در کوچه بیمارستان میالد یادآور شد: این پروژه 
با ظرفیت 3۶ خودرو باید پس از رفع موضوعات حقوقی و اداری، مورد اســتفاده عموم شهروندان 
قرار گرفته و از تمام فضای آن برای خدمت رسانی استفاده شــود.مرادی غفار به پروژه چارسو نیز 
اشاره و بیان کرد: بر اساس ایرادات میراث فرهنگی برای سطح صفر مجموعه، سرمایه گذار حاضر 
به ادامه فعالیت نشد و در حال حاضر فردی برای کاربری موزه فرش ادامه این پروژه را در دستور کار 
قرار داده است، با این توضیح که طبقات زیرین برای پارکینگ مورد استفاده قرار گیرد.وی فعالیت 
پارکینگ های بخش خصوصی نظیــر صفویه، ملت، آموزش و پرورش و... را یادآور شــد و افزود: 
شرط اصلی ادامه فعالیت پارکینگ ها، مقرون به صرفه بودن حفظ و نگهداری آن هاست که این امر 
نیازمند استقبال شهروندان از این ظرفیت هاست.معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کاشان در 
خصوص پارک حاشیه ای معابر نیز گفت: برای ساماندهی این حوزه که عالوه بر چالش فضای پارک 
خودروها، در زمینه مدیریت و کاهش ترافیک نیز بسیار موثر است، مذاکراتی با سرمایه گذار انجام 

شده تا با مهیا شدن شرایط، این موضوع نیز با شیوه ای صحیح عملیاتی شود.

امام جمعه گلپایگان خبرداد:

 مخالفت میراث فرهنگی با راه اندازی گذر مفاخر 

در کنار مسجد جامع گلپایگان

امام جمعه گلپایگان گفت: گلپایگان بستر مناسبی دارد که بتوانیم آن را به 
کانون نشر مفاهیم اســالمی و قرآنی تبدیل کنیم، اما در این زمینه عقب 
هستیم.حجت االســالم  محمدتقی کرامتی، در جلسه شــورای فرهنگ 
عمومی شهرستان گلپایگان، اظهار کرد: جلسات شورای فرهنگ عمومی 
باید متناسب با شرایط شهرســتان و با تصمیماتی کاربردی تشکیل شود، 
در شهرستان با مشکالتی از جنس فرهنگی و اجتماعی مواجه می شویم 
که باید در این جلسات بیان و برای آن تدبیری اندیشیده شود. امیدواریم 
خروجی جلســات کاربردی باشد تا شــرایط تغییر جامعه در قبل و بعد از 
تشکیل این جلسات محسوس باشــد.وی ادامه داد: شــورای فرهنگ 
عمومی در باالترین سطح از جلسات قرار دارد و مصوبات آن قانونی است. 
گلپایگان بستر مناسبی دارد که بتوانیم آن را به کانون نشر مفاهیم اسالمی و 
قرآنی تبدیل کنیم، اما در این زمینه عقب هستیم. چند جلسه برای توسعه 
فعالیت های قرآنی تشکیل شد که تاثیرگذار بود. البته نقاط ضعف و قوتی 
وجود دارد که اگر بتوانیم موانع را مرتفع کنیم قطعا در زمینه مباحث قرآنی 
شاهد اتفاقات خوبی در شهرســتان خواهیم بود.همچنین هادی بیاتی، 
رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی گلپایگان گفت: مفاخر و مشاهیر 
جزو هویت و فرهنگ شهرستان هســتند و گلپایگان به تنهایی اندازه چند 
شهرستان دارای مفاخر و مشاهیر متعدد است، اما آنها به خوبی به جامعه 
معرفی نشده اند، بنابراین باید در قالب برنامه های مختلف از جمله برگزاری 

بزرگداشت ها، چاپ کتاب و نشریه و ... به تبیین سیره آنها بپردازیم.پیمان 
شکرزاده، شهردار گلپایگان نیز، تصریح کرد: آماده راه اندازی سه گذر مختلف 
در سطح شهر برای شناسایی مفاخر و مشاهیر به مردم و گردشگران هستیم 
و برای گذر اول و معرفی علما، گذر کنار مسجد جامع را پیشنهاد می دهیم. 
برای این کار نیز از معماری ایرانی اسالمی با رویکرد معماری سلجوقی که 
اوج پیشتازی شهرستان گلپایگان در معماری دوره سلجوقی بوده است، 
استفاده می کنیم. در طرح پیشــنهادی به سازه مسجد جامع آسیبی وارد 
نخواهد شد و متناسب با مکان طرح خود را اجرا خواهیم کرد. اگر شورای 
فرهنگ عمومی این طــرح را تایید کند آمادگی اجرای آن در ســال جدید 
را داریم.همچنین مســئول میراث فرهنگی صنایع دســتی و گردشگری 
شهرســتان گلپایگان، یادآور شد: مســجد جامع یکی از بناهای شاخص 
شهرستان گلپایگان است و حفظ حریم آن نیز بسیار مورد توجه مردم قرار 
دارد و هر اقدامــی در حریم این اثر تاریخی باید با ســنجش تمام جوانب 
احتمالی انجام شود. بهتر است برای معرفی مشاهیر و مفاخر شهرستان از 
تهیه کتابچه ها کمک بگیریم و به جای نصب تندیس و سردیس ها به سراغ  
تکنیک های جدیدتری مانند استفاده از جلوه های بصری برویم. مصطفی 
قانونی افزود: در بافت مرکزی گلپایگان شــاهد آشفتگی در منظر شهری 
هستیم و استفاده از تندیس ها در حریم مسجد جامع حاشیه ها را در سطح 

شهر باال می برد و بهتر است از روش های جایگزین استفاده شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان اردستان گفت: با 
برنامه ریزی های انجام شــده نانوایی های ســطح 
شهرســتان اردســتان شــامل رتبه بندی کیفیت و 
خدمات می شــوند تــا در جهت کیفیــت خدمات، 
شرایط ســالم و رقابتی را ایجاد کنند.محمدامینی 
اظهار کرد: موضوع کیفیت نان در شهرستان اردستان 
یکی از برنامه های اصلی جهاد کشاورزی خواهد بود 
و با توجه به مطالبه ای که در این خصوص از ســوی 
مردم مطرح می شود، بازدید و بازرسی های منظم و 

دوره ای را برنامه ریزی کردیم.
وی با بیــان اینکــه نانوایی های شهرســتان باید 
خدمات نان با کیفیت را در دستور کار خود قرار دهند، 
افزود: با برنامه ریزی های انجام شده نانوایی های 

ســطح شهرســتان اردســتان شــامل رتبه بندی 
کیفیــت و خدمات می شــوند تا در جهــت کیفیت 
خدمات، شرایط سالم و رقابتی را ایجاد کنند.مدیر 
جهاد کشــاورزی شهرستان اردســتان در توضیح 
شاخص های رتبه بندی نانوایی های شهرستان گفت: 
یکی از شاخص های رتبه بندی نانوایی های اردستان 
رضایتمنــدی مردم خواهد بود. همچنین مســائل 
بهداشــتی، میزان کیفیت نان، عدم استفاده از مواد 
غیرمجاز، رعایت ساعت پخت و... از دیگر شاخص 
های رتبه بندی نانوایی های اردســتان است.امینی 
تصریح کرد: پس از رتبه بندی نانوایی درجه هر نانوایی 
در ورودی نانوایی نصب خواهد شد تا مردم از درجه 
آن نانوایی مطلع باشند. همچنین پس از مشخص 

شدن رتبه هر نانوایی امتیازاتی مانند افزایش سهمیه 
آرد و حل مشکالت نانوایی در نظر گرفته می شود.وی 
با بیان اینکه در شهرستان اردستان در حال حاضر ۸۶ 
نانوایی فعالیت می کنند که از این تعداد ۴۹ نانوایی 
با آرد یارانه ای پز و 3۷ نانوایی به صورت نیمه یارنه ای 
در حال خدمات هستند، گفت: ماهانه به طور متوسط 
۷۵۰۰ کیسه آرد ۴۰ کیلویی یارانه ای بین نانوایی های 

اردستان توزیع می شود.

مدیر جهاد کشاورزی اردستان:

نانوایی های اردستان رتبه بندی کیفیت و خدمات می شوند

سرپرست مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان، از ارائه خدمت به بیش از ۴۸۰۰ بیمار مبتال به سرطان و بیماری های خونی طی 1۰ ماه ابتدایی سال جاری 
در این مرکز خبر داد.مسعود فرزادفر، با اشاره به آغاز هفته پویش ملی مبارزه با سرطان از ۸ لغایت 1۵ بهمن ماه، اظهار داشت: بخش شیمی درمانی این مرکز 
دارای 1۵ تخت بستری بزرگساالن و شش تخت ویژه کودکان است و ماهانه عالوه بر بستری بیماران نیازمند، تزریقات خاص به بیماران نیازمند به شیمی درمانی 
از جمله تزریق داروهای حســاس به ونوفر، زیتاکس و همچنین ترانســفوزیون خون و پالکت،TPN   و ... را انجام می دهند.وی ادامه داد: در این مرکز روزانه 
حدود 2۵ تا 3۵ بیمار پذیرش می شود.فرزادفر، ارائه خدمات شایسته و موثر به بیماران را از اهداف بخش شیمی درمانی عنوان کرد و افزود: مرکز فوق تخصصی 
بیماری های خون و سرطان بالغین و کودکان شهید دکتر بهشتی کاشان، با بهره گیری از بهترین پزشکان فوق تخصص، تجهیزات و بخش های درمانی، به بیماران 
این منطقه و شهرهای همجوار خدمات ارائه می کند.وی تصریح کرد: بخش تزریقات خاص این مرکز ، به عنوان یکی از مجهزترین بخش های شیمی درمانی در 
منطقه و شمال استان اصفهان قلمداد می شود که محیطی امن برای بیماران مبتال سرطانی و همچنین بیماران با مشکالت و بیماری های خونی را فراهم کرده و 
ارائه خدمات و اقدامات درمانی را امکان پذیر ساخته است.بخش شیمی درمانی و تزریقات خاص این مرکز در مدت همه گیری کرونا، خدمات خود را به بیماران 

مبتال به سرطان تعطیل نکرد.

خبر روزپذیرش 4800 بیمار مبتال به سرطان در بیمارستان بهشتی کاشان در سال جاری

وز عکس ر

پرستارِ قالبی در 
نطنز دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرســتان 
نطنز با بیــان اینکه پرســتاِر 
قالبی سارق در نطنز دستگیر 
شد، گفت: متهم با 2 همدست 

اقدام به سرقت می کرد.

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای زنان سرپرست خانوار در نطنز 
رییس اداره بهزیستی شهرستان نطنز گفت: نمایشگاه دستاورد زنان سرپرست خانوار در ایام دهه 
فجر در نطنز برگزار می شــود.راحیل منصوری اظهار کرد: با همکاری شهرداری و شورای شهر نطنز 
نمایشگاه دستاورد زنان سرپرست خانوار برگزار می شود و توانمندی آنان در معرض دید عموم قرار 
می گیرد.وی افزود: در این نمایشگاه دســتاوردها و محصوالت تولید شده توسط زنان سرپرست 
خانوار شامل محصوالت صنایع دستی، دست بافت، میوه و مرکبات، لباس، غذا و... به نمایش در 
می آید.رییس اداره بهزیستی شهرستان نطنز گفت: نمایشگاه دستاورد زنان سرپرست خانوار در ایام 
دهه فجر از 12 تا 22 بهمن ماه در خانه میرترابی های نطنز برپا می شود.وی تصریح کرد: این نمایشگاه 
حدودا 3۰ غرفه دارد که محصوالت ارائه شده در آن عالوه بر نمایش عمومی به فروش هم می رسد.

 
ضرب االجل یک هفته ای فرماندار کاشان:

مرکز غربالگری و گرمخانه کاشان تا هفته آینده راه اندازی شود
فرماندار ویژه کاشان گفت: شهرداری به کمک سایر دســتگاه ها ظرف یک هفته باید مرکز غربالگری و 
گرمخانه دایر کند.محمدشریف زارعی در دهمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان 
اظهار کرد: کمترین اقدام برای افراد بی خانمان، بدون سرپرست و گرفتار سرما، ایجاد مرکز غربالگری 
و همچنین گرمخانه در کاشان است.وی با بیان اینکه ایجاد مرکز غربالگری و گرمخانه از وظایف ذاتی 
شهرداری است، افزود: شهرداری کاشان با کمک سایر دســتگاه ها تا هفته آینده این دو واحد را به بهره 
برداری برساند.فرماندار کاشان گفت: راه اندازی مرکز ماده 1۶ برای نگهداری معتادان متجاهر یکی دیگر 
از موضوعات مهم است و این مرکز باید به صورت دولتی اداره شود.به گفته زارعی، مرکز ماده 1۶ مختص 

منطقه کاشان است و از سایر شهرستان های استان اصفهان پذیرش نخواهد داشت.
 

پیست اسکی فریدون شهر بین المللی شد
فدراسیون جهانی اسکی، پیست فریدون شــهر را از نظر فنی تایید و گواهی نامه بین المللی برای 
آن صادر کرد.رییس اداره ورزش و جوانان شهرســتان فریدون شــهر گفت: پس از بازدید نماینده 
فدراسیون جهانی اسکی از پیست اسکی فریدون شهر، این پیست در رشته های آلپاین، اسنوبرد و 
ماده اساللوم و ژیان مورد تایید فنی فدراسیون جهانی اسکی قرار گرفت و گواهی نامه بین المللی 
آن صادر شــد.محمود یسلیانی افزود: داشــتن شیب مناسب، دسترسی آســان و برخورداری از 
امکانات مناسب، شرایط مطلوبی برای برگزاری مسابقات اسکی در سطح کشوری در پیست اسکی 
فریدون شهر فراهم آورده است.پیست اسکی فریدون شهر با ارتفاع 3 هزارمتر، مرتفع ترین پیست 
اسکی فالت مرکزی ایران است.این پیست به طول یک کیلومتر و شیب 3۵ درصد سالیانه پذیرای 
بیش از 3۰ هزار نفر از عالقه مندان به ورزش های زمستانی است.پیست اسکی فریدو ن شهر در 1۸۰ 

کیلومتری غرب اصفهان و سه کیلومتری فریدون شهر و در دامنه کوه تسیخه قرار دارد.
 

یک الیِن محور خوانسار به بویین میاندشت مسدود شد
فرماندار بویین میاندشت گفت: به دلیل ســقوط بهمن در محور خوانسار به بویین میاندشت این محور 
مسدود شد که با تالش نیروهای اداره راه یکی از الین ها باز شده است.علیرضا معصومی در گفت وگو با 
ایسنا درباره سقوط بهمن در محور خوانسار به بویین میاندشت، اظهار کرد: ساعت 21:3۰ دقیقه یکشنبه 
شب حادثه سقوط بهمن در محور خوانسار به بویین میاندشت رخ داد. فرماندار خوانسار با تماسی که با بنده 
داشتند درخواست کمک کردند که به همراه ایشان در محل حادثه حاضر شدیم و بالفاصله اعالم کردیم که 
سریع باید مسیر مسدود شود و در این باره اطالع رسانی الزم از طریق صدا وسیما شد که رانندگان از این 
مسیر به دلیل مسدود شدن، تردد نکنند.وی افزود: با تالش نیروهای امدادی و اداره راه دو شهرستان بعد 

از دو ساعت محور خوانسار به بویین میاندشت بازگشایی نسبی شد.

اخبار

فرماندار اردستان: 

زیرساخت های اردستان  
برای گردشگری اقتصادی 

کافی نیست
فرماندار اردستان گفت: با تمام کارهای انجام 
شــده همچنان زیرســاخت های اردستان 
برای گردشــگری اقتصادی کافی نیســت و 
تنها ۵۰ درصد ظرفیت منطقه فراهم اســت.

ســید محمدهادی احمدی طبــا در کارگروه 
ستاد تسهیل سفر شهرســتان در فرمانداری 
اردستان، اظهار کرد: با توجه به زیرساخت هایی 
که در این شهرستان وجود دارد، در حال حاضر 
اقتصاد اردســتان را حوزه گردشــگری احیا 
خواهد کرد.وی با بیان اینکه برای اینکه بتوانیم 
گردشگری اقتصادی را در شهرستان اردستان 
احیا کنیم باید برنامه ریزی داشــته باشیم، 
افزود: حوزه میراث فرهنگی می تواند به تنهایی 
فرهنگ ساز باشــد و در منطقه تاثیر فرهنگی 
بگذارد.فرماندار اردستان، تصریح کرد: نوروز 
1۴۰2 بــرای مجموعه مدیریت شهرســتان 
اردستان بسیار مهم است که در این راستا طرح 
جامع گردشگری شهرستان به همراه تقویم 
گردشگری اردستان با همکاری نخبگان حوزه 
گردشگری کشور در حال تدوین و تنظیم است.

احمدی طبا با بیــان اینکه برای اینکه بتوانیم 
شهرستان را در مســیر گردشگری اقتصادی 
قرار دهیم باید زیرســاخت های الزم را فراهم 
کنیم، گفــت: در حال حاضر بــا تمام کارهای 
انجام شده و برنامه ریزی هایی که در سال های 
گذشته صورت گرفته همچنان زیرساخت های 
اردســتان برای گردشــگری اقتصادی کافی 
نیست و تنها ۵۰ درصد ظرفیت منطقه فراهم 
است.وی ادامه داد: کمبودهایی که در بخش 
زیرســاخت ها وجود دارد به دلیل این است 
که مردم و مسئوالن هنوز تاثیر گردشگری و 
پتانسیل های شهرســتان را درک نکردند در 
صورتی که آب و هوای متفاوت، موقعیت های 
کویری و کوهســتانی، وجود آثار باســتانی، 
تاریخی و طبیعــی فراوان در ســطح ملی و 
جهانی، قرارگرفتن اردستان در محور ترانزیت 
شمال به جنوب کشــور، وجود آداب و رسوم 

جذاب بخشی از استعداد اردستان هستند.

با مسئولان

استان

معاون شهردار نجف آباد خبر داد:

هزینه 43 میلیارد ریالی شهرداری 
برای رفع مشکل 12 ساله

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهردار نجف آباد 
با اشاره به رفع مشکل 12 ساله مسجد جامع صالح آباد با بلوار 
آیت ا...امینی، گفت: آزادســازی با هزینه ۴3 میلیارد ریال 
انجام شده و شامل آزادسازی عرصه ۷۰۰ مترمربعی و اعیان 

۶۰۹ مترمربعی بوده است.
 احمــد عیــدی در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایمنا با اشــاره 
 بــه رفــع مشــکل 12 ســاله مســجد جامــع صالح آبــاد
  با بلوار آیت ا...امینــی، اظهار کرد: با پیگیری های مســتمر
  اداره اوقــاف نجف آباد، دفتــر امام جمعــه، هیئت امنای
  مســجد، همراهــی امــام جمعــه و شــهردار و همت واح
 د امــالک شــهرداری نجــف آبــاد ایــن واحد، پــس از
  12 ســال پیگیری مســتمر بــرای آزادســازی معارضات
  مســجد جامــع صالــح آبــاد بــا بلــوار آیــت ا... امینی

 به نتیجه رسید.
وی با اشــاره به هزینه آزادســازی این پروژه، افزود: هزینه 
آزادســازی ۴3 میلیارد ریال اســت که میزان آزادســازی 
 عرصه ۷۰۰ مترمربع و میزان آزادســازی اعیان ۶۰۹ مترمربع

 بوده است.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهردار نجف آباد 
خاطرنشــان کرد: تعارضات بلوار آیــت ا... امینی حدفاصل 
خیابان شریعتی تا کمربند شــمالی به طول حدود دو هزار 
متر و با عرضی معــادل 3۵ متر به مبلــغ 2۵۰ میلیارد ریال 

آزادسازی شد.
عیدی با اشاره به تعداد توافقات انجام شده برای آزادسازی 
امالک معارض با پروژه بلوار آیت ا... امینی، تصریح کرد: 3۸ 
مورد توافق برای این موضوع انجام و در این خصوص با 13۰ 

نفر توافق شده است.
وی تاکید کرد: در ازای توافق با این افــراد، واگذاری ملک و 

پرداخت ریالی به صورت کامل انجام شده است.
 معــاون برنامه ریــزی و توســعه منابع انســانی شــهردار 
 نجف آبــاد گفــت: بــه منظور رســیدن بــه شــهری پویا و

  دارای ترافیــک روان، از شــهروندان درخواســت داریــم 
 مشــارکت و همــکاری بیشــتری بــا مجموعــه مدیریت

  شــهری نجف آبــاد در زمینــه آزادســازی ها و بــاز کردن 
گره های موجود در معابر شهری داشته باشند.
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مدیرکل گمرک اصفهان خبرداد :

افزایش 15 درصدی ارزش کاالهای صادراتی اصفهان در سال جاری
مدیرکل گمرک اصفهان گفت: صادرات کاال از گمرک استان در سال جاری یک میلیون و ۹۴۴ هزار تن به 
ارزش یک میلیارد و ۲۵۶ میلیون دالر بود که از نظر ارزش نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۵ درصد افزایش 
یافت.رسول کوهســتانی پزوه، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این مقدار صادرات از لحاظ وزن نیز 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد افزایش داشته است.وی ادامه داد: عمده کشورهای هدف 
صادرات گمرکات استان شامل عراق، پاکستان، ترکیه، افغانستان، هند، آذربایجان، میانمار، گرجستان، 
عمان، ترکمنستان، ارمنستان، چین، قزاقستان، استرالیا، کویت، ازبکستان و روسیه است.مدیرکل گمرک 
اصفهان اظهار داشت: مواد خام چندانی از استان اصفهان صادر نمی شود و بیشترین اقالم صادراتی شامل 
کاالهای ساخته شده صنعتی است و طال هم به صورت ساخته شده صادر می شود.وی اضافه کرد: طال و 
فرش دستباف از مهم ترین محصوالت صادراتی استان است که در زمان حاضر فرش دستباف با چالش 
بزرگی مواجه شده است.کوهســتانی تصریح کرد: به همت نمایندگان مجلس و مسئوالن برای اتخاذ 
تصمیم اساسی در باره مستثنا شدن برگشت ارز حاصل از صادرات فرش از طریق اصالح قانون گمرکی 
نیاز است تا امکان برگشت فرش برای تعمیر وجود داشته باشد.وی بیان کرد: گمرک کاشان با کمترین 
امکانات معادل یک چهارم مجموع صادرات گمرکات اســتان را به خود اختصاص داده است.مدیرکل 
گمرک اصفهان خاطرنشان کرد: گمرکات استان در صادرات با سهم ۵ درصدی در رتبه پنجم کشور قرار 
دارد و آزادراه شرق و قرار گرفتن در مرکز کریدور جنوب و شرق و غرب و مجاورت با راه آهن از مزیت های 
مکانی گمرکات استان اصفهان است.کوهستانی خاطرنشان کرد: واردات گمرکات اصفهان در سال جاری 
به میزان ۱۰۷ هزار تن کاال با ارزش ۵۵۵ میلیون دالر بود که در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته، از 
لحاظ وزن نسبت به مدت مشــابه سال گذشــته ۱۱ درصد و از نظر ارزش ۵ درصد رشد داشت.مدیرکل 
گمرکات اصفهان گفت: بسته حمایت از تولید، صادرات، شرکت های دانش بنیان و بهبود فضای کسب و 
کار در ابتدای سال به تصویب شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی رسیده که بر مبنای آن خدمت 
رسانی می کنیم و در تمام شاخص ها نیز موفقیت های الزم کسب شده است.کوهستانی خاطرنشان کرد: 
انبارهای اختصاصی گمرک استان طی چهارسال گذشته گسترش پیدا کرده و تعداد این انبارها از چهار 
به ۳۶ انبار افزایش پیدا کرده است.وی با بیان اینکه موافقت های اولیه اصالح ساختار سازمانی گمرکات 
استان اصفهان اخذ شده است، ادامه داد: ســطح گمرکات ذوب آهن، فوالد مبارکه، کاشان و واحدهای 
بازرسی و فناوری ارتقا پیدا خواهد کرد و برای گمرکات مناطق ویژه اقتصادی شاهین شهر، شهرضا و کاشان 

نیز پیش بینی الزم صورت گرفته است.

استاندار اصفهان:

نیروگاه های خورشیدی به کمک هوای اصفهان می آیند
استاندار اصفهان گفت: تولید یک هزار مگاوات انرژی را با ساخت نیروگاه های خورشیدی دنبال می کنیم 
و امیدواریم با این روند از مصرف مازوت که از دالیل اصلی آلودگی هواست،در سال های آینده جلوگیری 
کنیم.ســیدرضا مرتضوی در گفت و گو با خبرنگار بازار با اشاره به عملیات احداث نیروگاه خورشیدی در 
استان اصفهان اظهار کرد: کشور ایران و به ویژه استان اصفهان دارای ظرفیت های بی بدیل طبیعی از جمله 
برخورداری از نور خورشید به وفور در نقاط مختلف استان است که می تواند در راستای رفع مشکالت خاص 
استان مورد استفاده دقیق تر و جدی تر قرار گیرد.وی با اشاره به اینکه امرزه در تمام دنیا از انرژی های 
خورشیدی و بادی استفاده بهینه می شود، افزود: اصفهان سال هاست از آلودگی رنج می برد و به ویژه در 
سال های اخیر این آلودگی در زمستان که با مازوت سوزی در نیروگاه ها روبه روهستیم به مشکل جدی 
تری تبدیل شده است.استاندار اصفهان با اشاره به اینکه افزایش کیفیت سوخت مصرفی، بهبود شرایط و 
کیفیت خودروها، بهبود فیلتراسیون در صنایع و توسعه فضای سبز از اقداماتی است که در راستای کمک 
به پاکی هوا و سالمت مردم در تمام کشور دنبال می شود، بیان کرد: در اصفهان  تولید یک هزار مگاوات 
انرژی خورشیدی با ساخت نیروگاه های خورشیدی دنبال می کنیم و این در حالی است که در حال حاضر 

تنها ۵۰ مگاوات انرژی خورشیدی در استان اصفهان تولید می شود.

رونق خرید و فروش کاالی استوک به ویژه در حوزه پوشاک، اقتصاد و سالمت جامعه را هدف گرفته است؛

دردسر دست دوم ها!

به تازگی فرمانده انتظامی استان اصفهان  زینب ذاکر 
به مردم توصیه کرد که با نخریدن کاالهای 
استوک)دست دوم( در کاهش آمار سرقت ها و انگیزه اعمال مجرمانه 
سارقان تاثیرگذار باشند. سردار میرحیدری گفت که از لحاظ اخالقی و 
شــرعی نیز خرید کاالهای دست دوم وجهه درســتی ندارد و به طور 
طبیعی زمانی که تقاضا از سوی مردم کاهش یابد، انگیزه سارقان برای 

سرقت لوازم منزل و قطعات خودرو و دیگر موارد هم کم می شود.
و البته طبیعتا افراد به طور نرمال و طبیعی دوست دارند و ترجیح می 
دهند که کاالی نو خریداری کنند ولی گرانی و تورم افسارگســیخته که 
ای که ترمز آن هم کشیده نمی شود، مردم را به ویژه در سال های اخیر 
به سمت و ســوی بازار لوازم اســتوک برده و کار را به جایی رسانده که 
حتی پوشاک تاناکورا و دســت دوم هم پررونق شده و هرچند آذرماه 
سال گذشته، »افتخاری« عضو اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان 
پوشــاک تاکید کرد که فروش پوشــاک تاناکورا، به دلیل مســائل 
بهداشتی و قاچاق بودن این نوع پوشــاک، ممنوع است و در صورت 
برخورد با این نوع فروشــگاه ها، پلمب می شوند، اما این فروشگاه ها 
مثل قارچ رشد کرده و حاال در گوشه گوشه شهر می شود آن ها را دید. 

مردمی که از سر ناچاری به خرید لباس تاناکورا روی می آورند، شاید 
نمی دانند پوشــاک از کاالی فاسد شــدنی هم بدتر است. اگر فصل 
استفاده لباس تمام شــود دیگر به کاالی اســتوک تبدیل می شود و 
به طور عامیانه دیگر از مد می افتد. فروشــنده مجبور می شــود آن را 
به صورت استوک به فروش رســاند؛ به طور مثال تیشرتی که ۹۰ هزار 
تومان بــود را به نصف نرخ می فروشــد و این موضوع بــرای اقتصاد 

جامعه و سالمت مردم بسیار خطرناک است.
البته تاناکورای خارجی هم داریم که ممکن اســت پوشــاک خارجی 
اهدایی از سوی کشورهای دیگر هم باشــد و به یک کشور ثالث اهدا 
شده باشد، اما برند از آن ها جدا و فروخته شود. این کاالها هم به گفته 
مسئوالن، قطعا قاچاق است و از راه شبکه های غیر قانونی زیرزمینی 

فروخته می شود.
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، متولی اصلی اعالم رقم قاچاق است اما 
میان بخش خصوصی و این ستاد شکاف بسیار زیادی در رقم قاچاق 
وجود دارد. ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز حجم قاچاق را حدود ۵۰۰، 
۶۰۰ میلیون دالر برآورد می کند اما بخش خصوصی به هیچ عنوان این 
عدد را قبول ندارد.سعید جاللی قدیری، دبیر اجرایی اتحادیه تولید و 

صادرات نساجی ایران درباره جایگاه لباس های تاناکورا در بازار لباس 
ایران می گوید: تاناکورا مصداقی در بازار ما ندارد به این علت که مردم 
کشور ما حتی در بدترین شــرایط اقتصادی هم از لباس های تاناکورا 
استفاده نمی کنند مگر در موارد خاص که نمی توان خرید آن را کتمان 
کرد. در کل اســتفاده و خرید این لباس ها به ۲ درصد هم نمی رسد. 
مردم به علت شــرایط بد اقتصادی لباس های اســتوک را خریداری 
می کنند؛ البته منظور از استوک در اینجا اســتوک فصلی است یعنی 
وقتی از فصل می گذرد فروشــنده به صورت حراجی جنس خود را به 
فروش می رســاند.قدیری می گوید: ایران بارانداز کاالی استوک در 
همه زمینه هاست. به دلیل وضعیت بد و نابسامان اقتصادی در کشور 
و نبود نظارت همین قوانین دست و پا شکســته را هم نمی تواند اجرا 
کند. کشور ما فرماندهی و سیاستگذاری واحد در حوزه تجارت بازرگانی 
و تولید را ندارد. به طــور مثال در موضوع قاچاق چنــد ارگان برای آن 
تصمیم گیری می کنند و مســئولیت نمی پذیرند. مثال به ستاد مبارزه 
با قاچاق می روید و انتظار مبارزه بــا ورود کاالی غیر مجاز و قاچاق را 
دارید؛ اما از جوابی که می دهند متعجب می شــوید. می گویند وظیفه 
ما سیاستگذاری اســت و باید به پلیس اماکن و سازمان حمایت از 
مصرف کنندگان مراجعــه کنید؛ به همین صورت ارگان ها و ســازمان 
هایی که وظایف خود را به گردن همدیگر می اندازند تا جایی که نظارتی 

صورت نمی گیرد و خیلی راحت پوشاک قاچاق می شود.
به گفته قدیری، در حال  حاضر بیــش از ۴۰ درصد کاالهای موجود در 
بازار قاچاق اســت، یعنی چیزی حدود ۳ هزار میلیارد قاچاق پوشاک 
داریم. این عدد و آمار تلخ درحالی به گوش مان می رسد که کشورمان 
تولیدکنندگان پوشــاک  قوی دارد ؛اما پوشــاک به قیمت مناســب 
به دست مصرف کنندگان نمی رسد. هزینه های تولید باالست. قیمت 
ها گزاف است و درنهایت قشری از جامعه سراغ دستفروشانی می روند 
که لباس های دســت دوم را به اســم نو به فروش می رسانند. شاید 
خریداران تصور کننــد با قیمت پایین به کاالی مورد نظر خود دســت 
یافتند، اما بهایی که بابت آن کاال پرداخت می کنند، نسبت به خریدی 
که صورت می گیرد بسیار باالتر اســت. اگر لباس به شکل دست دوم 
یا همان تاناکورا توسط دستفروشان عرضه شود، قطعا سود آنها باالی 
۹۰ درصد است. چرا که اینگونه لباس ها بدون پرداخت عوارض گمرکی 
وارد شدند و عمال قاچاق محسوب می شــوند. در این شرایط احتمال 
دارد افراد به اســم لباس نو خرید کنند، ولی لباس مستعملی را وارد 
کمد لباس خود کنند که با قیمت بســیار نازل به زنجیره مصرف کننده 

رسیده است.

رییس خانه صمت اصفهان گفت: متاســفانه صنعت 
نساجی در منچستر ایران رو به افول رفته و در این میان 
فرسودگی ماشین آالت و تجهیزات تولیدی از مهم ترین 
مشکالت این صنعت است.عبدالوهاب سهل آبادی در 
گفت و گو با خبرنگار بازار با بیان اینکه راهکار پیشرفت 
صنعت نساجی حمایت از شــرکت های دانش بنیان 
اســت، اظهار کرد: الزم است شرکت های دانش بنیان 
در حوزه تامین ماشــین آالت صنعت نســاجی وارد 
شوند، تجربه نشان داده اســت که ورود شرکت های 
دانش بنیان می تواند بســیاری از مشــکالت در حوزه 

تامین ماشین آالت و قطعات مربوط به آنها را رفع کند.
وی با بیان اینکه طی سال های نه چندان دور اصفهان به 
دلیل کثرت کارگاه ها و کارخانجات نساجی به منچستر 
ایران معروف بود، ادامه داد: با رونق صنعت نســاجی 
شاهد رشد صنایع دیگر از جمله آهنگری، قطعه سازی 
و ... هم در اصفهان بودیم.رییس خانه صنعت، معدن 
و تجارت اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه تا چندی 
پیش هم کارخانجات این صنعت در ســطح اســتان 
فعال بودند، ابراز کرد: با توجه به بحران های اقتصادی 
طی سال های گذشــته بســیاری از این کارخانجات 
نیروهای خود را تعدیل کردند.وی بابیان اینکه یکی از 
مهم ترین مشکالت تولیدکنندگان صنعت نساجی در 
سطح استان و حتی کشــور فرسودگی ماشین آالت و 
تجهیزات تولیدی است، تصریح کرد: به دلیل اینکه پول  

ملی ارزش پایینی دارد صنعتگران نتوانسته اند تجهیزات 
و ماشــین آالت نو برای کارگاه هــا و کارخانجات خود 
خریداری کنند.سهل آبادی با اشاره به اینکه این موضوع 
باعث شده اســت که برخی از کارخانجات رو به خرید 
تجهیزات دست دوم آورند، گفت: مطمئنا با استفاده از 
تجهیزات دسته دوم تولیدات به کیفیت سابق نیست 
و امکان رقابت با تولیدات خارجی را نخواهیم داشت.
رییس اتاق صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با 
اشاره به اینکه بسیاری از کارخانجات نساجی اصفهان 
به اطراف منتقل شده است، بیان کرد: صنعت پوشاک 
و نساجی یکی از صنایعی است که تولیدات آن کاربرد 
زیادی بین مردم دارد و از ایــن رو باید تولیدکنندگان 
با حمایت های دولتی اهتمام بــه ارتقای این صنعت 

داشته باشند.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان:

صنعت نساجی اصفهان ضعیف شده است

خبر روز

فروش ربع سکه بورسی با قیمت های عجیب و غریب!

 چرا ربع سکه باید 1۶میلیون تومان فروخته شود؟
فروش ربع سکه بورسی درحالی ادامه دارد که ۴۰ ربع سکه در قیمت ۱۶میلیون و ۷۶۳هزار تومان فروخته 
شد! آن هم درحالی که قیمت ربع ســکه در بازار آزاد ۹میلیون و ۲۰۰هزار تومان بود.به گزارش تسنیم، در 
چهارمین روز از مرحله دوم عرضه گسترده ربع سکه بهار آزادی در بورس کاال، تعداد ۵۰۱۲ قطعه ربع سکه 
بهار آزادی از قیمت 8 میلیون و ۲۰۱ هزار تومان تا ۱۶ میلیون و ۷۶۳ هــزار تومان به متقاضیان فروخته 
شد.۴۰ ربع ســکه در حراج اروز نهم بهمن ماه در بورس کاال با قیمت ۱۶ میلیون و ۷۶۳ هزار تومان و ۲۰۰ 
ربع سکه نیز با قیمت های ۱۳ میلیون تومان فروخته شده است. این قیمت ها درحالی برای فروش ربع 
سکه بورسی ثبت شده که در بازار آزاد قیمت فروش ربع سکه ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.این عرضه 
به روش حراج چندقیمتی اجرایی می شود. در سومین روز عرضه نیز، حداکثر قیمت برای هر قطعه ربع 
سکه ۱۶ میلیون تومان ثبت شده بود، این درحالی است که قیمت ربع سکه در بازار آزاد حول و حوش۹ 
میلیون تومان تا ۹میلیون و ۳۰۰ هزارتومان بود! در روزهای قبل نیز برخی خریداران ربع سکه بورسی را در 
قیمت های ۱۱ تا ۱۴ میلیون تومان خریده بودند.متقاضیان باید دقت کنند در صورت پیشنهاد قیمت های 
باالتر به همان قیمت سکه را دریافت خواهند کرد، بنابراین قیمت های درخواستی خریداران باید با توجه 

به ارزش ذاتی طال و نرخ ارز درج شود تا افراد متضرر نشوند.
 

مجری پروژه کاالبرگ الکترونیکی خبر داد:

اختیاری بودن خرید کاال در کاالبرگ الکترونیکی
مجری پروژه کاالبرگ الکترونیکی از افزایش تعداد استان های مشــمول طرح خبر داد و با بیان اینکه 
استفاده از اعتبار کاالبرگ الکترونیکی کامال اختیاری است، گفت: با تصمیم دولت و به منظور حمایت از 
معیشت خانوار ۱۰ قلم کاالی اساسی در طرح کاالبرگ الکترونیکی عرضه می شود که افراد می توانند به 
قیمت ثابت و با اعتبار یارانه خود یک ماه زودتر خرید کنند.حمید فرداد در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: سه 
استان قزوین ، گیالن و مرکزی وارد فاز عملیاتی شده و مشمول اجرای آزمایشی این طرح می شوند.وی 
در پاسخ به این پرسش که آیا استان های مورد نظر از مناطق محروم یا مرزی هستند؟ اظهار کرد: استان ها 
الزاما محروم و مرزی نیستند، همچنان که اســتان هرمزگان هم کیش و هم بشاگرد را شامل می شد.

مجری پروژه کاالبرگ  الکترونیکی همچنین گفت: در نظر داریم برخی از استان ها که دارای فروشگاه ها و 
پایانه های فروشگاهی بسیار هستند، مشمول این طرح قرار گیرند.فرداد به تشریح جزییات راه اندازی 
سامانه شما و اجرای طرح کاالبرگ الکترونیکی پرداخت و اظهار کرد: دولت به منظور اعمال سیاست های 
حمایتی خود به بستر فنی مطمئن و فراگیر نیاز دارد از این رو جهت رفع این نیاز، شکل گیری شبکه ملی 
اعتبار در دستور کار دولت قرار گرفت و سامانه »شما« راه اندازی شد.وی ادامه داد: سامانه شما )شبکه 
ملی اعتبار( بستری مناسب جهت مدیریت و اختصاص کلیه اعتبارهای حمایتی بر اساس هر کد ملی 

است و در صورت تحقق کامل این سامانه، امکان های متعددی برای دولت فراهم می شود.
 

پیش فروش بلیت  قطار و اتوبوس  برای سفرهای نوروزی 
به زودی اعالم می شود

رییس مرکز تدوین مقــررات، ایمنی حمل ونقل، پدافنــد غیرعامل و مدیریت بحــران وزارت راه و 
شهرســازی از برنامه ریزی ســفرهای نوروزی ۱۴۰۲ از ۲۴ اســفند تا ۱۵ فروردین خبر داد و گفت: 
برنامه ریزی برای پیش فروش بلیت  سفرهای نوروزی در دستور کار شرکت راه آهن و سازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای قرار دارد.رضا نفیسی درباره تدابیر اندیشیده  شده برای سفرهای نوروزی ۱۴۰۲ 
با اعالم اینکه زمان اجرای طرح از روز ۲۴ اســفند تا ۱۵ فروردین اســت،اظهار کرد: با توجه به تقارن 
تعطیالت نوروزی سال ۱۴۰۲ از سوم فرورین با ایام ماه رمضان پیش بینی می شود سفرها در روزهای 

قبل از ماه رمضان اوج بگیرد.  

اخبار

کافه اقتصاد 

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان اصفهان گفت: ۶۷۰ خانوار استان با پوشش جمعیتی حدود ۲ هزار نفر با احداث و ارتقای ۱۰ سایت روستایی از طریق 
فناوری نسل سوم به شبکه ملی اطالعات و اینترنت متصل شدند.جعفر مطلب زاده، در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: با احداث و ارتقای این سایت ها، روستاهای 
استانه، همبر، مهرآباد )اردستان(، سعادت آباد)اصفهان(، قلعه بهمن )بویین و میاندشت(، اردیب، ابراهیم آباد، جعفرآباد)خور و بیابانک(، باغ میران)شاهین 
شهر(، کاگونک، وزوه )فریدونشهر( و اوشــن علیا)نایین( در استان اصفهان به اینترنت و شبکه ملی اطالعات متصل شــدند.وی بااشاره به برنامه های وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات برای بهره مندی روستاهای استان از پوشش تلفن همراه و اینترنت اظهار داشــت: با احداث یک سایت و ارتقای فناوری ۹ سایت 
توسط اپراتور همراه اول، از محل بودجه خدمات عمومی اجباری روستایی)یو. اس. او( نزدیک به ۲ هزار نفر از جمعیت روستایی استان به اینترنت و شبکه ملی 
اطالعات متصل شدند.مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اصفهان افزود: روند اتصال روستاهای اســتان از محل بودجه »USO«)توسعه خدمات عمومی 
اجباری روستایی( ادامه دارد و با برنامه ریزی الزم برای تحقق این امر در استان اصفهان در حال تالش هستیم.وی اضافه کرد: با احداث و ارتقای این ۱۰ سایت، 

اکنون پوشش روستایی استان به ۹۲ درصد رسیده است.

۶70 خانوار  روستایی اصفهان به شبکه ملی اطالعات متصل شدند

کاهش 25 تا 75 
درصدی حجم آب 

20 سد مهم
حجم موجودی آب ۲۰ ســد مهم 
برای مصارف شــرب و کشاورزی 
کشور از ابتدای ســال آبی جاری 
)اول مهرماه( تا ابتدای بهمن ماه 
نســبت به مدت مشــابه ســال 
گذشــته، بین ۲۵ تــا ۷۵ درصد 
کاهش داشته است و تنها یک سد 
کاهشی بیش از ۷۵ درصد را دارد.

عکس خبر

مدیر فنی و مهندسی جهاد 
کشاورزی اصفهان:

افزایش هزینه چالش 
طرح های آبیاری جدید 

مزارع اصفهان است
مدیر امــور فنی و مهندســی ســازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان گفت: افزایش هزینه، 
ســاخت و نصب تجهیزات، چالش گسترش 
طرح های آبیاری جدید مزارع در استان اصفهان 
است.غالمرضا عشــاقی اظهار کرد: باال رفتن 
قیمت تجهیزات  طی چند ســال اخیر بسیار 
مشهود بوده و روند اجرای طرح ها را با مشکل 
روبه رو کرده است.وی خاطرنشان کرد: همین 
امر اهمیت ارائه تسهیالت بانکی به متقاضیان را 
بیش از قبل نشان می دهد و بی تردید حمایت 
از این پروژه ها برای توسعه کشاورزی و حفاظت 
و مصرف بهینه منابع آبی کشاورزی موجود باید 
مد نظر باشد.مدیر امور فنی و مهندسی سازمان 
جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان اضافه کرد: 
طرح های آبیاری جدید امســال در چهار هزار 
هکتار از زمین های کشاورزی استان اجرا شد 
و مجموع اراضی مجهز شــده به این سامانه ها 
را به ۱۴۰ هزار هکتار افزایش داد.عشاقی ادامه 
داد: از آنجا که اســتان اصفهان از جمله مناطق 
خشک و نیمه خشک کشــور به شمار می رود 
و همواره با پدیده خشکســالی روبه روســت، 
توسعه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای 
و جدید در این منطقه اهمیت دارد.وی با اشاره 
به ضرورت بهره وری در استفاده از آب کشاورزی 
اظهار داشت: استان اصفهان از لحاظ توسعه و 
میزان سامانه های جدید آبیاری در کشور رتبه 
نخست را در اختیار دارد.استان اصفهان ۵۶۴ 
هزار هکتار اراضی کشــاورزی دارد، اما به دلیل 
کمبود منابع آبی، تنها حــدود ۲۰۰ هزار هکتار 
از آن ها زیر کشــت محصــوالت زراعی و باغی 
می رود، مجموع اراضی باغی اســتان اصفهان 
حدود 8۰ هزار هکتار است و مجموع تولیدات 
باغی و گلخانه ای آن در شــرایط عادی حدود 
8۰۰ هزار تن برآورد می شــود.کمبود منابع آبی 
سطحی و زیرسطحی و تخصیص نیافتن آب 
به انــدازه کافی از جملــه چالش های صنعت 

کشاورزی در  استان اصفهان است.

عکس: تسنیم
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ضربه چپاولگران نابخرد به میراث تاریخی کشور؛

»گوردخمه ساسانی« زیر تیغ حفاری های غیرمجاز

یک فعال میراث فرهنگی از تخریب »گوردخمه ساسانی« در 
فیروزآباد فارس توسط حفاران غیرمجاز و جویندگان گنج خبر 
داد.انجام حفاری های غیرقانونی توسط قاچاقچیان اشیای تاریخی و 
حفاران غیرمجاز به قصه ای پرغصه و متاسفانه تکراری در عرصه میراث 
فرهنگی کشور بدل شده که هر از گاهی در صدر اخبار روز قرار می گیرد و 
خاطر شــیفتگان و عالقه مندان به تاریخ و تمدن این مرز و بوم را آزرده و 
مکدر می کنــد.در حالی کــه ادوات و ابــزارآالت الزم بــرای انجام این 
حفاری های غیرقانونی در سایه ضعف و نبود سازوکارهای نظارتی درست 
در دسترس عموم قرار گرفته است، اما ضمانت اجراهای قانونی متقن و 
کارآمدی به موازات آن در نظام قانون گذاری کشور وضع نشده  تا شرایطی 
فراهم آورد که به اتکای آن یگان حفاظت از میراث فرهنگی به عنوان متولی 
مستقیم مبارزه با این پدیده شوم و نامبارک بتواند به صورت قاطعانه ایفای 
نقش کند.انجام کاوش ها و حفاری های غیرمجاز به مثابه تیری زهرآگین 
اســت که قلب تپنده میراث فرهنگی این آب و خاک را نشانه می رود و 
بیش از هرچیز مانعی جــدی در راســتای حفظ و حراســت از ابنیه و 

سایت های تاریخی و باستانی ایجاد می کند.
بر همین اســاس در تازه ترین اخبار این تخریب ها، سیاوش آریا؛ فعال 
میراث فرهنگی با انتشــار مطلبی در صفحه مجازی خود خبر از تخریب 
»گوردخمه ساسانی« شهر میمند به واسطه انجام حفاری های غیرمجاز 
داد و نوشت: »تاراجگران میراث فرهنگی به بهانه های پوچ و خیال انگیز 
یافتن گنج که هیچ وجود خارجی ندارد به گوردخمه ساسانی شهر میمند 
پارس یورش برده و چندین جای درون گوردخمه را با مته برقی و ادوات 
حفاری غیرمجاز شکســته و آســیب های برگشــت  ناپذیری را برجای 
گذاشته اند.تنهاترین و ارزشــمندترین گوردخمه ساسانی شهر میمند و 
پیروزآباد که تاکنون شناخته شده است از سوی تاراجگران اموال تاریخی و 
فرهنگی به بهانه های پوچ و خیال انگیز یافتن گنج مورد دستبرد قرار گرفته 
و آسیب های برگشت ناپذیری به آن وارد شده است که دل هر دوستدار 

تاریخ و فرهنگ ایرانی را به درد می آورد.
این چپاولگران نابخرد میــراث فرهنگی زیر گوردخمــه را خالی کرده و 
کندوکاوهای غیرمجاز انجام داده اند، همچنین به روی سنگی که گوردخمه 
به روی آن تراشیده شده، با مته برقی و پیکور و ادوات حفاری غیرمجاز 
چندین سوراخ به شکل دایره روی اثر پدید آورده و به آن آسیب های بزرگی 
رسانده اند.اما تعرضات این افراد فرومایه در همین جا پایان نمی یابد و 
با رنگ ســرخ در چندین جای یادمان ساسانیان، یادگاری نویسی کرده 
و آسیب های فراوانی را به گوردخمه شهر میمند وارد کرده اند که اشک از 
چشمان هر فرد شیفته و دلبسته به تاریخ و فرهنگ ایرانی روان خواهد 

شد.با این همه، نگارنده برپایه وظیفه ملی و میهنی و مسئولیت اجتماعی 
خویش، موضوع را به آگاهی مســئوالن یگان حفاظت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی مرکز استان رســانده و خواستار پیگیری و 

رسیدگی به یادگار ساسانیان شده است.
باید دانست که گوردخمه شهر میمند تنها گوردخمه شناخته شده ای است 
که تاکنون در شهر میمند و پیروزآباد شناسایی شده و یکی از بی همتاترین 
و یگانه تریــن یادمان های تاریخی و فرهنگی کشــور به شــمار می آید، 
همچنین با توجه به فرم و شــکل این گوردخمه در جنوب استان فارس 
که آن را منحصربه فرد کرده است، حفاظت و پاسداری از آن بسیار دارای 
اهمیت است و جا دارد مسئوالن میراث فرهنگی شهر پیروزآباد که میمند 
بخشی از زیرمجموعه میراثی آنان به شمار می آید به گونه ویژه به یادگار 

ساسانیان بپردازند و از آن به درستی نگاهبانی و محافظت کنند.
گوردخمه شــهر میمند در دامنه یکی از کوه های شهر میمند جای دارد و 
بر پایه ریخت و هم سنجی با دیگر گوردخمه های استان به ویژه در شهر 
مرودشت می توان آن را به اوایل دوره ساسانی نسبت داد. این گوردخمه 
به روی یک ســنگ منفرد بزرگ به گونه یک اتاقک کوچک بیرون آمده 
است.پهنای ورودی گوردخمه 65 سانتی متر و بلندای آن 90 سانتی متر 
است، عمق آن  یک متر و 87 ســانتی متر و پهنای آن یک  یک متر و 60 

سانتی متر است. فضای درونی آن به وسیله یک تیغه نازک به 2 بخش 
تقسیم شده، تمامی ســنگی که گوردخمه در آن پدید آمده، 5 متر و 98 
سانتی متر پهنا و ارتفاع کلی ســنگ 5 متر است. دهانه این گوردخمه رو 
به سوی شــرق قرار دارد.همچنین این گوردخمه به پناهگاه معتادان و 
ولگردان تبدیل شده است که شــوربختانه با آتش زدن بخشی از پایین 
یادگار ساسانیان به آن آسیب رسانده و سیاهی سنگ همچنان به جای 

مانده و صحنه زشت و زننده ای را به نمایش گذاشته است«.
گفتنی اســت؛ گوردخمه در واقع فضایی اســت که در دل صخره ها و یا 
کوه ها کنده می شود و در آن متوفیان به خاک سپرده می شوند، در واقع 
گور دخمه را می توان به منزله آرامگاهی دانست که معموال دارای فضای 
بزرگ و به شکل اتاقکی است که یک یا چند قبر در آن نگهداری می شود.

عالوه بر آن نوع معمــاری گوردخمه ها به صورتی بود کــه عالوه بر یک یا 
چند قبر، در آن اشیای فرد متوفی هم نگهداری می شد، افزون بر آن نیز 
گوردخمه ها فضایی برای نشستن هم دارند، البته هنوز اطالعات دقیقی 
از قدمت و آغاز پیدایش این گورها کشف نشده است و به نظر می رسد که 
در دوره های مختلف این مکان ها ساخته شــده اند. در یک حالت کلی 
می توان این گورها را در 3 دوره مادها، هخامنشیان و بعد از هخامنشیان 

دسته بندی کرد.

راز کشتی تاریخی غرق شده کشف شد
ویرانه های کشتی که در انگلستان کشف شده اســت به عنوان بقایای یک کشتی قرن هفدهمی 
هلندی شناسایی شــد.بقایای بسیار ســالم از کشــتی که پیش تر با عنوان »ویرانه های کشتی 
ناشناخته ایست بورن« شناخته می شــد، در نهایت به عنوان کشتی جنگی هلندی متعلق به قرن 
هفدهم شناسایی شد. این کشتی »کلین هلندیا«)Klein Hollandia( نام داشت و در تمامی 
نبردهای بزرگ جنگ دوم انگلســتان و هلند نقش داشــت.هویت این کشتی پس از تحقیقات 
دقیق توسط باستان شناسان و دانشمندان اعالم شد. بقایای این کشتی نخستین بار در سال 20۱9 
درحالی کشف شد که از سال ۱672 میالدی در عمق 32 متری دریا قرار داشت.با توجه به شواهدی 
که توسط گروهی از غواصان حرفه ای و داوطلب جمع آوری شده است و همچنین اطالعاتی که از 
طریق از مطالعه درخت گاه شماری نمونه های چوب کشتی، به دست آمده، می توان نتیجه گرفت 
که کشــتی جنگی )Klein Hollandia( در سال ۱656 ساخته شــده و متعلق به دریاساالری 
روتردام است.کارشناســان »هیســتوریک اینگلند« با همکاری آژانس میراث فرهنگی هلند و 
انجمن باستان شناسی دریایی برای تایید هویت ویرانه های غرق شده این کشتی که بسیار سالم 
باقی مانده اســت با همدیگر همکاری کردند.از جمله آثاری که در بستر دریا کشف شده ، می توان 
به چندین بخش از بدنه چوبی، توپ، کاشی های مرمر ایتالیایی و قطعات سفال ایتالیایی اشاره 
کرد. بررسی پتروگرافی )استفاده از میکروسکوپ برای بررسی ســنگ(، ترکیب مواد معدنی و 
تجزیه و تحلیل ایزوتوپ، سنگ را به عنوان سنگ مرمر از معادن آلپ آپوان، خانه برخی از بهترین 

سنگ مرمر در ایتالیا شناسایی کرد.
 

کشف احتمالی قدیمی ترین مومیایی در مصر
رییس یک تیم حفاری اعالم کرد که مصرشناســان یک مقبره فراعنه را در نزدیکی پایتخت قاهره 
کشف کرده اند که احتماال قدیمی ترین و »کامل ترین« مومیایی است که تاکنون در این کشور کشف 
شده است.زاهی حواس، مدیر این تیم اظهار کرد: این مومیایی چهار هزار و300 ساله در پایین یک 
شفت ۱5 متری گروهی، از مقبره های سلسله پنجم و ششم که اخیرا کشف شده بود و در نزدیکی 
هرم پله در ســاقارا پیدا شد.مومیایی متعلق به مردی به نام هکاشــپس است که در تابوت سنگ 
آهکی مهروموم شده بود.حواس که یکی از وزرای سابق آثار باستانی مصر است، در بیانیه ای اعالم 
کرد: این مومیایی ممکن اســت قدیمی ترین و کامل ترین مومیایی باشــد که تا به امروز در مصر 
کشف شده است.براساس این گزارش، در میان دیگر مقبره های یافت شده، یک مقبره متعلق به 
»خنومجدف«، بازرس مقامات، ناظر اشراف و کشیش در زمان ســلطنت یونس، آخرین فرعون 
سلسله پنجم، است که با صحنه های زندگی روزمره تزیین شده بود.مقبره دیگری متعلق به »مری« 
است که »حافظ اسرار و دستیار رهبر بزرگ قصر« خوانده شــده است.در این بیانیه آمده است که 
مجسمه های متعددی در میان مقبره ها پیدا شده که یکی از آنها به نمایندگی از یک مرد و همسرش 

و چند خدمتکار است.

کشف شمشیر 2 متری در گور
باستان شناسان هنگام کاوش یک تپه خاکسپاری باســتانی واقع در ژاپن، شمشیر آهنین عظیم 
الجثه ای را کشف کردند.به گزارش ایســنا به نقل از انشنت اوریجینز،   باستان شناسان با کاوش در 
یکی از تپه های خاکسپاری باســتانی ژاپن، یک آینه برنزی عظیم الجثه شبیه سپر و یک شمشیر 
آهنین 2.۴ متری کشف کردند. این شمشــیر بزرگ ترین شمشیری است که تاکنون در این کشور 
کشف شده است.قدمت این تپه به قرن چهارم و پنجم میالدی و به »عصر کوفون«   )300 تا 538 
میالدی( بازمی گردد.این تپه 86 متر قطر و ۱0 متر ارتفاع دارد و کاوش های باستان شناســی قبل 
در این مکان به کشف ابزار کشاورزی، اشیای برنز و مسی و چندین آینه پر نقش و نگار منجر شده 

است.در جریان پروژه اخیر باستان شناسی در این تپه نیز این شمشیر و آینه عظیم کشف شدند.

اخبار
یلنا

س: ا
عک

مفاد آراء
11/75 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

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

تقديم نمايد. 
رديف 1-به موجب  راي شــماره 13552 مورخ 1401/11/09 هيات سوم آقای 
عليرضا ندافيان ولدانی  به شناسنامه شماره 2005 کدملي 1283517264 صادره  
اصفهان فرزند فضل اله  در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 116/14  متر 
مربع پالک شماره 306  فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان مع الواسطه از قربانعلی مستاجران گورتانی فرزند مرحوم غالم 

سند 4540 مورخ 36/3/26 دفترخانه 56 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/26

م الف: 1448635  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

11/76 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 3667 مورخ 1401/10/15 هيات اول موضــوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی مالکيت 
خانم مهری  گلکار دستجردی به شناسنامه شماره 122 کدملی 1288626584 
صادره اصفهان فرزند محمد تقی در ششدانگ قسمتی از يکباب خانه )که با پالک 
های 3608 و 3609 توامًا تشکيل يکباب خانه را می دهند( به مساحت 184/32 
متر مربع ) که مقدار 8 متر مربع از پالک شــماره 3610/1 و مقدار 176/32 متر 
مربع از پالک ثبتی 3610/2 می باشد( واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 

جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/26

م الف: 1448360  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

11/77 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 3806 مورخ 1401/10/28 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی مالکيت 
آقای حسين محمد قصابی به شناســنامه شماره 24273 کدملی 1282711717 
صادره اصفهان فرزند عزيزاله  در 60/997 سهم مشاع از 112/61 سهم ششدانگ 

يکباب خانه  به مساحت 112/61 متر مربع پالک شماره 79 فرعی از 4348 اصلی  
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی 

مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
 - برابر رای شــماره 3807 مورخ 1401/10/28 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی مالکيت 
خانم فاطمه قاسمی علی آبادی به شناسنامه شماره 1460 کدملی 1284835650 
صادره اصفهان فرزند قدرت اله  در 51/613 ســهم مشــاع از 112/61 ســهم 
ششدانگ يکباب خانه  به مســاحت 112/61 متر مربع پالک شماره 79 فرعی از 
4348 اصلی  واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای 

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

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/26

م الف: 1448741  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

11/78 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  140160302007003962  هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اعظم رجبی دشتچی فرزند 
صادق بشماره شناسنامه 768  در يک باب خانه به مســاحت 262/89 متر مربع پالک 
 49 فرعی از 387  اصلی   واقع در قهدريجان  خريداری از مالک رســمی آقايان هاشم و 

سيف اله و محمد علی رفيع زاده محرز گرديده است. 
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/26

م الف: 1448186 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک  فالورجان
مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(

 : پرونــده  شــماره   140103902002000339 آگهــی:  شــماره   11 /79
139904002003003193 آگهی مزايده پرونده اجرائی به شماره بايگانی 9903407، 
1/6 حبه از يازده حبه و يک سيزدهم حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ به استثناء 
بهای ثمنيه اعيانی پالک ثبتی 2 )دو( فرعی از 4905 )چهار هزار و نهصد و پنج( اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهــان بنام آقای محمود محمودی، نام پــدر: موالقلی، تاريخ 
تولد: 1347/11/15 ، شماره ملی: 1288833172 ،شماره شناسنامه: 1412 به نشانی: 
اصفهان ، خيابان مير، جنب قرض الحسنه علوی پالک 299 که بموجب مهريه مندرج 
در سند ازدواج شماره سند: 2630،  تاريخ سند: 1375/02/27، تنظيمی دفترخانه ازدواج 
شــماره 144 اصفهان در قبال طلب خانم اعظم بيننده و حقوق دولتی متعلقه طبق نامه 
شــماره 139985602024008692 و 140085602024002952 اداره ثبت جنوب 
اصفهان بازداشــت گرديد و در پرونده ثبتی و دفتر بازداشــتی منعکس گرديد و حدود 

آن به شرح  ذيل اعالم می گردد: شماال اول به مرز اشــتراکی با زمين شماره 4905/3 
بطول 1/20 متر دوم به خط مســتقيم مفروض بطول 6/80 متر به چاه عوامل شــماره 
4905/23 شرقًا به مرز اشــتراکی با زمين 4905 اصلی بطول 31/20 متر ، جنوبًا: بطول 
6/85  متر به خيابان مير،  غربًا به خط مســتقيم مفروض بطــول 31/35 متر به قطعه 
مجزی شــده 4905/25 حقوق ارتفاقی ندارد که طبق نظريه کارشناس يک باب منزل 
مسکونی- تجاری به مساحت عرصه حدود 230 متر مربع و اعيان حدود 380 متر مربع با 
نمای آجر 1- قسمت شمالی ملک به صورت مسکونی دارای زيرزمين انباری مسکونی 
و دو واحد مسکونی مجزا در طبقه همکف و اول به مساحت حدود 100 متر مربع بدون 
آسانسور و سال ساخت قبل از سال 50، 2- قســمت جنوبی در همکف دارای يک واحد 
تجاری به مســاحت حدود 45 متر مربع و بالکن داخلی در انتهای آن و طبقه اول روی 
تجاری همکف با راه مجزا از مسکونی پشــت )قسمت پارکينگ( به صورت قديمی و به 
عنوان دفتر کار استفاده می شــود که در حال حاضر در تصرف مستاجر می باشد. ملک 
مذکور دارای اسکلت ديوار باربر و ســقف طاق ضربی- کف واحدهای مسکونی و بدنه 
نقاشــی- آشــپزخانه اپن با کابينت فلزی و هر واحد دارای يک اتاق خواب می باشــد. 
سرمايش کولر آبی و گرمايش بخاری است. تجاری: کف و بدنه سراميک و ملک مذکور 
دارای انشعابات کامل اســت. به آدرس اصفهان خيابان مير جنب قرض الحسنه علوی 
با کدپســتی 8163644573 با در نظر گرفتن کليه عوامل تاثيرگذار در ارزيابی 1/6 حبه 
از يازده حبه و يک ســيزدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ به استثناء بهای 
ثمنيه اعيانی به مبلغ 4/477/777/778 ريــال )چهار ميليارد و چهارصد و هفتاد و هفت 
ميليون و هفتصد و هفتاد و هفت هزار و هفتصد و هفتاد و هشت ريال( جهت پايه مزايده 
ارزيابی ميگردد و طبق پاسخ استعالم دارايی آقای محمود محمودی از پدر مرحوم خود 
 مالقلی محمودی بابت پالک ثبتی 4905/2 دارای مالکيت حق واگذاری محل نسبت به 
سهم االرث خود می باشــد. مزايده 1/6 حبه از يازده حبه و يک ســيزدهم حبه مشاع 
از هفتاد و دو حبه ششــدانگ به اســتثناء بهای ثمنيه اعيانی پالک ثبتــی 2 فرعی از 
4905 اصلی  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان از ســاعت 9 الی 12 روز چهارشــنبه مورخ 
1401/11/26 در شــعبه مهريه اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان واقع در اصفهان 
خيابان جی خيابان تاالر ميدان هفت تير شعبه مهريه اداره اجرای اسناد رسمی از طريق 
مزايده به فروش می رســد. مزايده از مبلغ 4/477/777/778 ريال شروع و به هر کس 
خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادی فروخته می شــود. اين آگهی يک مرتبه در 
سايت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و روزنامه زاينده رود در تاريخ 1401/11/11 
چاپ و منتشر می گردد و درج در سايت سازمان به منزله انتشار در روزنامه کثيراالنتشار 
محلی می باشد. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از 
حق انشعاب و يا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزايده دارای آنها باشد و 
نيز بدهی های مالياتی و عوارض شــهرداری و غيره تا تاريخ مزايــده اعم از اينکه رقم 
قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است ضمن آنکه پس از مزايده 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختــی بابت هزينه های فوق از محــل مازاد به برنده 
مزايده مسترد می گردد. توضيحًا جهت شرکت در جلســه مزايده ده درصد از مبلغ پايه 
مزايده را به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و امالک اصفهان و شناسه 
واريز )دريافت از حســابداری اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان( بابت پرونده کالسه 
فوق واريز و به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناســايی معتبر الزامی است. برنده 
مزايده مکلف اســت ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به 
حســاب صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به 
حســاب ســپرده ثبت واريز نکند، مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حساب خزاينه 
 واريز خواهد شــد. م الف: 1448480 اکرم محمود صالحی رئيــس اداره اجرای

 اسناد رسمی اصفهان
مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه( 

پرونــده:  شــماره   140103902002000338 آگهــی:  شــماره   11 /80
139704002003000752  آگهی مزايده پرونده اجرائی به شماره بايگانی 9700530 
تمامت دو دانگ مشاع از ششــدانگ پالک  ثبتی 13817 فرعی از 2187 اصلی واقع در 
حوزه ثبتی 6 اصفهان واقع در بهارستان- بلوک 225- خ ارديبهشت شرقی خ مجلسی 

خيابان اول پالک 42 با مالکيت آقــای امير عرب کوپائی  فرزند محمد علی ، شــماره 
شناســنامه: 7387 ، تاريخ تولد: 1365/01/21 صادره از اصفهان دارای شــماره ملی 
1292004924 با جز سهم 2 از کل سهم 6 بعنوان مالک دو دانگ مشاع از شش دانگ 
عرصه و اعيان ، متن سهم: دو دانگ مشاع از ششدانگ با شماره مستند مالکيت 2086 
تاريخ 1392/08/08 دفترخانه اسناد رسمی شماره 382 شهر بهارستان استان اصفهان، 
موضوع ســند مالکيت اصلی بشماره چاپی 611645 سری ب ســال 91 که در صفحه 
532 دفتر امالک جلد 371 ذيل شــماره 80834 ثبت گرديده است، که به موجب سند 
ازدواج شماره سند: 2523، تاريخ سند: 1389/09/04 دفترخانه ازدواج شماره 13 شهر 
بهارستان اســتان اصفهان در قبال مهريه خانم الهه رحيم پور عطاآبادی همچنين پنج 
درصد اجرايی صندوق دولت به نفع خانم الهه رحيم پور عطاآبادی بازداشت گرديد و در 
پرونده ثبتی و دفتر بازداشتی منعکس گرديد و حدود شش دانگ آن به شرح ذيل اعالم 
می گردد: يک قطعه زمين نوع ملک طلق با کاربری به پــالک ثبتی 13817 فرعی از 
2187 اصلی، مفروز و مجزا شده از 11436، 513 فرعی از اصلی مذکور، در طبقه و واقع 
در بخش 06 ناحيه 00 حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان استان اصفهان به مساحت 
180 متر مربع متن ملک شماره سيزده هزار و هشتصد و هفده فرعی از دو هزار و يکصد 
و هشتاد و هفت اصلی واقع در بخش 6 حوزه ثبتی منطقه جنوب اصفهان استان اصفهان 
به مساحت )180( يکصد و هشتاد متر مربع، توضيحات ملک: به حدود: شمااًل: پی است 
به پی بطول )10/00( ده متر به شماره ســيزده هزار و هفتصد و هفتاد و هشت فرعی، 
شرقًا: پی است به پی بطول )18/00( هجده متر به شماره سيزده هزار و هشتصد و هجده 
فرعی، جنوبًا: پی است بطول)10/00( ده متر به خيابان احداثی به عرض ده متر، غربًا: پی 
است به پی بطول )18/00( هجده متر به شماره سيزده هزار و هشتصد و شانزده فرعی، 
مشخصات ملک طبق نظر کارشناس: ملک مزبور در حال حاضر يک مجموعه دو طبقه 
دو خوابه مسکونی دارای سازه بتنی با سقف های تيرچه بلوک بدون آسانسور نمای داخلی 
 ســفيد کاری، کف فرش ســراميک، پنجره ها فلزی ، درب های داخلی چوبی، کابينت 
ام دی اف، ســرمايش کولر آبی و گرمايش بخاری گازی، دارای حياط محصور با درب 
فلزی ماشين رو به گذر جنوبی، نمای بيرونی آجر نما، انشعابات آب و برق و گاز که دارای 
قدمت حدود ده سال به نظر می رسد دارای امکان پارک دو خودرو بدون انباری می باشد 
که تمامت دو دانگ از شش دانگ پالک فوق به مبلغ 11/000/000/000  ريال ارزيابی 
گرديده است تمامت دو دانگ مشاع از ششــدانگ پالک فوق الذکر از ساعت 9 الی 12 
روز چهارشنبه مورخ 1401/11/26 در شــعبه مهريه اداره اجرای اسناد رسمی  اصفهان 
واقع در اصفهان خيابان جی خيابان تاالر ميدان هفت تير شعبه مهريه اداره اجرای اسناد 
رسمی از طريق مزايده به فروش می رسد. مزايده تمامت دو دانگ مشاع از شش دانگ 
پالک ثبتی 13817 فرعی از 2187 اصلی واقع در حوزه ثبتی 6 اصفهان حوزه ثبت ملک 
جنوب شرق اصفهان از مبلغ 11/000/000/000 ريال شروع و به هر کس خريدار باشد 
به باالترين قيمت پيشنهادی فروخته می شود. اين آگهی يک مرتبه در سايت سازمان 
 ثبت اسناد وامالک کشــور و روزنامه زاينده رود در تاريخ 1401/11/11 چاپ و منتشر 
می گردد و درج در سايت سازمان به منزله انتشــار در روزنامه کثيراالنتشار محلی می 
باشد الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و يا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزايده دارای آنها باشد و نيز بدهی های 
مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم شده 
يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است ضمن آنکه پس از مزايده در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به برنده مزايده مســترد می گردد. 
توضيحًا جهت شرکت در جلسه مزايده ده درصد از مبلغ پايه مزايده را به حساب تمرکز 
وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و امالک اصفهان و شناسه واريز )دريافت از حسابداری 
اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان( بابت پرونده کالسه فوق واريز و به همراه تقاضای 
کتبی و ارائه کارت شناسايی معتبر الزامی است. برنده مزايده مکلف است ما به التفاوت 
مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به حساب صندوق ثبت توديع نمايد و 
در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واريز نکند، مبلغ 
 مذکور قابل استرداد نبوده و به حســاب خزانه واريز خواهد شد. م الف: 1448833

اکرم محمود صالحی رئيس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان



سه شنبه 11  بهمن  1401 /  9  رجب  1444  /  31  ژانویه   2023 / شماره 3738 
روابط عمومی سازمان انتقال خون خبرداد:

کمبود گروه های خونی AB و A مثبت 
 A و AB سرپرست روابط عمومی سازمان انتقال خون استان اصفهان با اشاره به کمبود گروه های خونی
مثبت، گفت: ذخیره خون استان اصفهان درحال حاضر برابر با ۵.۵ روز و ذخیره شهرستان اصفهان برابر 

با ۴.۴ روز است.فرشــته آرامش درباره 
وضعیت ذخیره خون اســتان اصفهان، 
اظهار کرد: ذخیره خون اســتان در حال 
حاضر برابر با ۵.۵ روز و ذخیره شهرستان 
اصفهان برابر با ۴.۴ روز است، اما با این 
وجود همچنان کمبودهایی تا رسیدن به 
ذخیره مناسب گروه های خونی )هفت 
یا هشت روز( احســاس می شود.وی با 
 A و AB اشاره به کمبود گروه های خونی
مثبت، افزود: با توجه به اینکه فروردین 

سال جاری مصادف با ماه مبارک رمضان است، میزان ذخیره خون استان در ماه های بهمن و اسفند 
باید به شرایط مطلوب برسد.سرپرست روابط عمومی سازمان انتقال خون استان اصفهان تصریح کرد: 
در دی ماه سال جاری ،۱۳ هزار و ۲۵۳ نفر به مراکز اهدای خون استان مراجعه کردند که از این تعداد ۱۰ 
هزار و ۶۴۸ نفر موفق به اهدای خون شدند. میزان اهدای مستمر خون در این ماه ۶۱.۲ درصد و اهدای 
خون بانوان ۳.۱۷ درصد ثبت شده است.وی ادامه داد: طی ۱۰ ماهه گذشته از تاریخ یکم فروردین ماه 
تا ســی ام دی ماه، ۱۴۵ هزار و ۴۱۵ نفر به مراکز اهدای خون مراجعه کردند و از این تعداد، ۱۱۶ هزار و 
۵۳۹ نفر موفق به اهدای خون شدند.آرامش با بیان اینکه میزان اهدای خون طی ۱۰ ماهه سال جاری 
نسبت به مدت مشابه سال گذشــته ۴.۸ درصد افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: میزان اهدای 

خون مستمر در این مدت برابر با ۵۸ درصد و اهدای خون بانوان برابر با سه درصد است.
 

نماینده مردم اصفهان در مجلس توضیح داد:

نتایج قانون جوانی جمعیت چه زمانی مشخص می شود؟
نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: قانون جوانی جمعیت مانند تصمیم گیری و وضع قانون برای ارز 
نیست که نتایج آن فردا در بازار مشخص شود؛ تولد یک سیر طبیعی دارد و حداقل یک سال زمان الزم 
است.امیرحسین بانکی پور در گفت وگو با خبرنگار تسنیم با انتقاد از مقایسه های نادرست پیرامون قانون 
جوانی جمعیت اظهار داشــت: هیچگاه برای قانونی که حدود پنج ماه از اجــرای آن به میزان ۳۰ درصد 
می گذرد، آمار ۹ ماه گذشته تا کنون را با سال گذشته مقایسه نمی کنند و بگویند که چون در این بازه تعداد 
تولدها کاهش یافته پس قانون جوانی جمعیت شکست خورده است.وی افزود: اگر این قانون به طور 
کامل هم اجرا شود، یک سال بعد اثر خود را می گذارد و در صورت تغییر رفتار جامعه در اثر این قانون، یک 
سال زمان می برد تا آثار آن در تعداد تولدها مشاهده شود.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد: تولدهای ابتدای سال تاکنون مربوط به هشدار سیر نزولی تعداد موالید است و نمی توان از 
آن برای عدم موفقیت قانون استفاده کرد.وی ادامه داد: اکنون سیر ازدواج صعودی است؛ اما باید توجه 
داشت که تنها ۳۰ درصد قانون جوانی جمعیت در حال اجراست و حتی در صورت اجرای کامل یا ۵۰ تا ۶۰ 
درصد هم، یک سال بعد نتایج آن مشخص می شود.بانکی پور با اشاره به زمان نمایان شدن نتایج قانون 
جوانی جمعیت بیان کرد: این قانون مثل تصمیم گیری برای ارز نیست که نتایج آن فردا در بازار مشخص 
شود؛ تولد یک سیر طبیعی دارد و حداقل یک سال زمان می برد تا نتایج تغییر رفتار جامعه مشاهده شود.

وی عنوان کرد: وقتی سقوط میزان موالید و ازدواج ها در کشور با شیب زیادی رخ می دهد، طبیعتا مقایسه 
دو سال پشت سر هم یک سیر نزولی را نشان می دهد و این دلیلی بر شکست قانون جوانی جمعیت در 
مقطع کنونی نیست.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی افزود: باید با اجرای قانون جوانی 

جمعیت از این سیر نزولی جلوگیری کرد و به تدریج به صعود و افزایش میزان ازدواج و تولد رسید.

مدیرکل تامین اجتماعی استان خبرداد:

پرداخت ماهانه بیش از ۲ هزار میلیارد تومان مستمری در اصفهان 

    مدیرکل تامین اجتماعی اســتان اصفهان گفت: امســال 
ماهیانه ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در این استان مستمری 
پرداخت می شود.مرتضی حاجی کاظمی در نشست خبری روز گذشته 
با اشاره به اینکه بیمه تامین اجتماعی حدود ۴۵ میلیون نفر در کشور را 
تحت پوشش دارد و ضریب نفوذ این سازمان به ۵۲ درصد می رسد، اظهار 
داشــت: از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت اســتان اصفهان نیز سه 
میلیون و ۶۵۰ هزار نفر با تبعه تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار 
دارند و ضریب نفوذ این سازمان در اصفهان ۶۷ درصد است.وی با بیان 
اینکه ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار بیمه شده تامین اجتماعی در استان اصفهان 
وجود دارد، افزود: صندوق بیمه تامین اجتماعی استان اصفهان هم اینک 
۳۸۷ هزار نفر مســتمری بگیر دارد.مدیرکل تامین اجتماعی اســتان 
اصفهان با اشاره به اینکه در این استان ۱۱۰ هزار کارگاه فعال وجود دارد، ابراز 
داشت: هزینه ها و منابع یکی از مشــکالت صندوق های بیمه ای است؛ 
سازمان بیمه تامین اجتماعی قرار شد بخشی از دیون دولت را که سال ها 
جمع شده و پرداخت نشــده بود از طریق هلدینگ شستا تامین کند در 
حالی که این شرکت باعظمت حدود پنج درصد منابع ما را نمی تواند تامین 
کند.حاجی کاظمی با اشاره به اینکه در سال جاری ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد 

تومان ماهیانه در استان اصفهان مستمری پرداخت می کنیم، خاطرنشان 
کرد: باید توجه داشت که با افزایش ۵۶ درصدی که برای دریافتی حداقلی 
بگیران و افزایش ۴۰ درصدی برای باالتر از حداقلی بگیران اتفاق افتاد از 
شهریور ماه مابه تفاوت این افزایش را پرداخت می کنیم که با معوقات این 
افزایش ها در ماه مبلغی حدود ۲ هــزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در اصفهان 

مستمری پرداخت می شود.

1۵ هزار و ۵00 نفر در استان اصفهان بیمه بیکاری دریافت می کنند
وی با اشــاره به اینکه صندوق بیمه تامین اجتماعــی اصفهان در حوزه 
هزینه های کوتاه مدت شامل بســتری ها و زایمان افراد تحت پوشش، 
ماهانه ۳۳ میلیارد تومان پرداخت می کند، گفت: در حال حاضر ۱۵ هزار و 
۵۰۰ نفر در استان اصفهان بیمه بیکاری دریافت می کنند که مبلغ ماهیانه 
آن ۸۳ میلیارد تومان اســت.مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان با 
بیان اینکه شــمار افرادی که بیمه بیکاری دریافت می کنند در سال های 
اخیر بین ۱۵ هزار تا ۱۶ هزار نفر ثابت مانده و افزایش معناداری در این حوزه 
نداشتیم، افزود: این در حالی اســت که سالیان قبل شمار افراد دریافت 
کننده بیمه بیکاری در استان به ۲۲ هزار نفر در ماه می رسید.حاجی کاظمی 

با بیان اینکه دولت در یک سال اخیر ۹۰ هزار میلیارد تومان دیون را به بیمه 
تامین اجتماعی پرداخت کــرد، ادامه داد: مراکز درمانــی و داروخانه ها 
گله مند بودند که معوقات و بدهی ها زیاد شــده و سال گذشته اعتبارات 
برای پرداخت مستمری ها کفاف نمی داد.سال جاری به دیون ما ۱۸۰ هزار 
میلیارد تومان اضافه شــد که نزدیک به ۱۰ درصد این منبع برای اصفهان 
است.وی با اشاره به اینکه پیش بینی ما برای دیدن دولت در سال آینده 
باالی ۲۲۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: اگر این مبلغ دیون را به موقع 
دریافت کنیم مشکالت برطرف می شود؛ اما بخشی از مسئله این است که 
دیون را به موقع دریافت نمی کنیم.حاجی کاظمی تصریح کرد: اینکه در 
برخی مطالب گاهی مطرح می شود که سازمان تامین اجتماعی در حال 
ورشکستی است، مفهوم درستی نیست و سیاه نمایی بوده و الزم است 
قوانین اصالح شود تا این سازمان به وظایف حاکمیتی خود به طور مطلوب 
عمل کند.مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان با تاکید بر اهمیت جهاد 
تبیین در جامعه، ابراز داشت: مشکلی که در سازمان تامین اجتماعی شاهد 
هستیم این است که به درستی از ابزارها برای تبیین جایگاه این استفاده 
نکردیم که در جامعه حتی برخی الفبای این سازمان را نمی شناسند و یا 

اطالعات کمی از تامین اجتماعی دارند.

با مسئولان جامعه

 اینکه در برخی مطالب گاهی مطرح می شود که 
سازمان تامین اجتماعی در حال ورشکستی است، 
مفهوم درستی نیست و سیاه نمایی بوده و الزم 
است قوانین اصالح شود تا این سازمان به وظایف 

حاکمیتی خود به طور مطلوب عمل کند

رییــس اداره فرهنگی هنــری اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان گفت: به مناسبت ایام ا... 
دهه مبارک فجر و سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
و هم زمان با سالروز والدت امام علی )ع( تا نیمه 
شعبان جشنواره هر کالس یک سرود، هر مدرسه 
یک جشنواره در مدارس استان برگزار خواهد شد.

مرتضی شکری در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، درباره 
برگزاری طرح »هر کالس یک ســرود، هر مدرسه 

یک جشنواره« در مدارس اســتان اصفهان، اظهار 
کرد: مدارس عالقه مند به شرکت در این جشنواره 
با مشارکت تمام دانش آموزان کالس های مدرسه 
می توانند با انتخاب یک ســرود با موضوع وطن، 
ملی، مذهبــی، اخالقی، انقالبی، ایثار و شــهادت 
برای هر کالس و آمادگی به اجرای ســرود توسط 
تمام کالس ها در یک روز در قالب جشنواره سرود 

مدارس بپردازند.
وی با اشــاره به اهمیــت اســتقبال از دهه فجر 
توســط مدارس و دانش آموزان، افــزود: اجرای 
جشنواره »هر کالس یک ســرود، هر مدرسه یک 
جشنواره« به مناسبت دهه فجر در مدارس استان 
اصفهان پــس از ضبط به صورت بــی کالم باید در 

 قالب یــک نماهنگ پنــج دقیقه ای بــه هدایتگر
 @harkelas۱sorood در شــبکه شاد ارسال 
شود. رییس اداره فرهنگی هنری اداره کل آموزش 
و پرورش استان اصفهان با اشاره به اینکه اطالعات 
بیشــتر در بخشــنامه ای به مدارس ابالغ و اعالم 
خواهد شــد، خاطرنشــان کرد: مدیران و مربیان 
پرورشی مدارس استان برای دریافت متن سرود و 
موسیقی بی کالم و باکالم به کانال اصفهان فرهنگ 
با لینک @isffarhang و نوشــتن »#سرو« در 
www. قسمت جســت وجو به نشــانی اینترنتی

sinavaa.com یا آوای مدرســه، نغمه عشــق، 
نغمه های مدرسه، مرکز آفرینش های هنری بسیج 

و کانال تخصصی سرود در ایتا مراجعه کنند.

 دانش آموزان اصفهانی به استقبال 
دهه فجر می روند

ادامه امدادرسانی 
به زلزله زدگان 
شهرستان خوی

»احمد وحیدی« وزیر کشــور با 
حضور در مناطق زلزله زده با مردم 
این منطقه گفت و گو و مشکالت 

آنها را از نزدیک بررسی کرد.

سازمان بهزیستی کشور اعالم کرد: ۱۳ استان دارای بیشترین کودک کار شناسایی شده؛

لیستی که از اسم اصفهان خالی نمی شود!
سرپرســت دفتر امور آســیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیســتی کشــور می گوید: در صورت تامین 
دستگاه های اسکن عنبیه در مراکز مداخله در بحران یا ستاد پذیرش استان ها، بانک اطالعاتی جامعی 
از همه خدمت گیرندگان در حوزه آسیب های اجتماعی ایجاد خواهد شــد.به گزارش ایسنا؛ محمدرضا 
حیدرهایی با اشاره به برنامه سازمان بهزیستی برای افزایش تعداد دستگاه های اسکن عنبیه جهت ثبت 
اطالعات هویتی کودکان کار و خیابان اظهار کرد: از آنجایی که خانواده برخی از کودکان کار و خیابان، کارگر 
فصلی هستند، این کودکان در فصلی در یک استان شناسایی می شوند و در فصلی دیگر که برای کار به همراه 
خانواده به استان دیگری سفر می کنند به دلیل نبود اطالعات هویتی، در استانی دیگر، خود را با نام دیگری 
معرفی می کنند. به همین دلیل لزوم ثبت اطالعات هویتی کودکان با استفاده از اسکن عنبیه برای سازمان 
بهزیستی محرز شد و از این رو سازمان اقدام به خرید دستگاه اسکن عنبیه کرد تا اطالعات کودکان از طریق 
این دستگاه ثبت شود.وی با بیان اینکه در حال حاضر در ۱۳ استان از جمله اصفهان، بوشهر، تهران، خراسان 
رضوی، خوزستان، سمنان، فارس، کردستان، مازندران، هرمزگان و یزد به صورت پایلوت هویت این افراد 
از طریق دستگاه اسکن عنبیه ثبت می شود، گفت: زمانی که کودکان کار و خیابان شناسایی می شوند، با 
کسب رضایت خودشان هویت آنها از طریق اسکن عنبیه در مراکز آموزشی حمایتی یا مرکز تعیین شده 
ثبت و احراز خواهد شد.به گفته سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، از 

۱۴ هزار و ۶۰۰ کودک کار و خیابان شناسایی شده در کشور بیشتر آنها در این ۱۳ استان مذکور وجود دارند.
وی افزود: هم اکنون این اطالعات در سامانه ۱۲۳ ثبت شده است، البته هنوز این بانک اطالعاتی جامع 
نیست و هنوز هم همه استان ها به آن وصل نیستند.حیدرهایی در پاسخ به این سوال که آیا به جز اطالعات 
هویتی، اطالعاتی از وضعیت و شرایط این کودکان نیز ثبت شده اســت؟ توضیح داد: این اطالعات تنها 
اطالعات هویتی کودکان که از اسکن عنبیه آنها به دست می آید بوده است، اما پرونده ای که شامل پرونده 

شخصیت و خانوار و منزل آنها باشد فعال در این سامانه وجود ندارد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:

آزمون وکالت برگزار نشود، مجلس ورود می کند
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: نهاد های جذب وکیل مکلفند آزمون وکالت را سالیانه 
برگزار کنند که در صورت عدم برگزاری، مجلس ورود خواهد کرد.کانون وکال در سال جاری یک آزمون برگزار 
کرد که این آزمون، جبران آزمون برگزار نشده سال قبل بود و با عنوان آزمون وکالت ۱۴۰۰ برگزار شد که به 
دلیل تعویق یک ساله برگزاری آزمون وکالت، کانون وکال موظف است آزمون دیگری را در سال جاری برگزار 
کند، اما سخنگوی کانون وکال حدود ۱۰ روز گذشــته اعالم کرد بر اساس تصمیم شورای اجرایی اتحادیه 
سراسری کانون های وکالی دادگستری ایران )اسکودا( آزمون وکالت ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ برگزار می شود.با 
اعالم تاریخ برگزاری آزمون بعدی وکالت به این معنی است؛ امسال آزمون دیگری برگزار نمی شود که این 
موضوع گالیه داوطلبان آزمون وکالت را به همراه داشته است.در همین خصوص با محمدتقی نقدعلی، 
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی گفت وگو کردیم.این نماینده مجلس شورای 
اسالمی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص اینکه با توجه به صراحت قانون تسهیل صدور 
مجوز های کسب و کار مبنی بر برگزاری سالیانه آزمون وکالت آیا نهادی اجازه برگزار نکردن آزمون را دارد 
یا خیر گفت: عالقه مندان به اشــتغال در حرفه وکالت در کشور تعداد زیادی هستند که با تصویب قانون 
تسهیل صدور مجوز های کسب و کار، انحصار در وکالت برداشته شــد.نقدعلی گفت: مرکز وکال و کانون 
وکال شبهاتی ایجاد می کردند که قانون ابهام دارد که با استفساریه این بهانه هم برطرف شد؛ اما متاسفانه 
مالحظه می شود یک روز به عنوان مصاحبه عقیدتی کار را ســخت می کنند و یا اینکه از تکلیف برگزاری 
سالیانه آزمون وکالت شانه خالی می کنند.عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به اینکه نهادهای مذکور مکلفند آزمون وکالت را سالیانه برگزار کنند، اظهار کرد: اینکه اخیرا برخی 
مقامات قوه قضاییه به راحتی از کنار موضوع عبور کردند اصال قابل پذیرش نیست و یقینا در مجلس این 

موضوع را به صورت جدی پیگیر خواهیم کرد.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

اصالح فرآیندها در اولویت 
نیروی انتظامی است

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به 
اینکه نیروی انتظامــی در ۳ تا ۴ ماه اخیر به 
دلیل شیطنت دشــمنان و ایادی آنان، ایام 
سختی را پشت سر گذاشــت، گفت: امروز 
پلیــس در جهت تحقق اهــداف فرماندهی 
کل قوا و نظام مقــدس خواهد بود و اصالح 
فرآیندها و بهبود روش ها در دستور کار است.

سردار محمدرضا میرحیدری، در نشستی با 
خبرنگاران، با اشاره به تالش نیروهای پلیس 
در برقراری نظم و امنیت به جهت آسایش و 
آرامش مردم، اظهار کرد: از نیروهای پلیس 
که صبورانه در برقراری نظم تالش می کنند، 
تشــکر می کنیم. قطعا یکی از مــواردی که 
باید به آن توجه شــود، تبیین دستاوردهای 
انقالب اسالمی است که رهبر معظم انقالب 
بارها به این موضوع اشاره کردند، اما تاکنون 
نتوانســته ایم حق مطلب را در نهاد جامعه به 
جا بیاوریم.وی با اشاره به حضور نیروی های 
توانمنــد درمجموعــه نیروهــای انتظامی 
اســتان، گفت: رفتار نادرســتی که مسئوالن 
در گذشــته با برخی افراد توانمند داشتند یا 
باعث مهاجرت آن ها به کشــورهای خارجی 
شدند یا ذهن آن ها را آزرده کردند، اما امروز 
جوانان ایرانی موفق شــدند بــدون اتکا به 
کشورهای خارجی خودکفا باشند و به یکی از 
قدرت هایی در سطح بین المللی تبدیل شوند 
که در تصمیم گیری هــا نقش موثری دارند. 
اگر پلیس جمهــوری اســالمی را با پلیس 
کشــورهای منطقه و فرا منطقه ای مقایسه 
کنیــم،   پلیس جمهوری اســالمی به عنوان 
یک دستگاه خدمتگزار و ایثارگر با تمام توان 
در خدمت مردم اســت و هرکجا مردم دچار 
مشکل شوند و تهدیدی باشد پلیس با تمام 
وجود به جهت حفظ آرامش در خدمت مردم 
اســت.فرمانده انتظامی اســتان اصفهان با 
تاکید بر اینکه اگر دشمنان نبودند ما شرایط 
خیلی بهتری در کشــور داشتیم، اضافه کرد: 
پلیس با تمــام وجود در  تمامــی صحنه ها 

حضور خواهد داشت.

رییس اداره سنجش و ارزشیابی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: امسال ۴۶۰۰ دانش آموز اصفهانی به نسبت برابر دختر و پسر در ۱۴ رشته در المپیادهای 
علمی کشوری به رقابت پرداختند.سیدعلی میرحیدری با اشاره به اینکه مرحله نخست المپیاد علمی کشوری دانش آموزان متوسطه دوم طی یکم تا هفتم بهمن ماه برگزار 
شده است، اظهار کرد: بیشترین استقبال در رشته های زیست شناسی، شیمی و ریاضی بوده است که نشان از گرایش دانش آموزان به این رشته ها و زیرشاخه های آن 
دارد.وی درباره برگزاری رقابت ۴۶۰۰ دانش آموز اصفهانی در المپیاد های علمی کشوری، افزود: این آزمون در دو مرحله برگزار خواهد شد و اسامی دانش آموزان راه یافته 
به مرحله دوم پس از اعالم نتیجه از طریق اداره کل آموزش و پرورش استان به آن ها اطالع رسانی می شود.رییس اداره سنجش و ارزشیابی اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان تصریح کرد: دانش آموزان می توانند پس از پایان آزمون، دفترچه سواالت و پاسخ نامه را در تارنما MY.MEDU.IR مشاهده کنند و در صورت اعتراض 
نسبت به نتیجه آن، درخواست خود را در سامانه ثبت کنند.وی با بیان اینکه ۴۶۰۰ دانش آموز استان اصفهان به نسبت برابر دختر و پسر در ۱۴ رشته به رقابت پرداختند، 

خاطرنشان کرد: پذیرفته شدگان مرحله اول این آزمون در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در مرحله دوم به رقابت خواهند پرداخت.

رقابت 4۶00 دانش آموز اصفهانی در المپیادهای علمی کشوری



با تصمیم کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی ایران ۴ فرنگی کار شاخص تیم ملی عازم تورنمنت رنکینگ دار مصر خواهند شد.دومین تورنمنت رنکینگ اتحادیه 
جهانی کشتی در سال ۲۰۲۳ از ۴ تا ۷ اسفند در کشور مصر برگزار می شــود.با تصمیم کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی مدال آوران رقابت های قهرمانی جهان 
عازم این مسابقات خواهند شد.بر همین اساس محمدرضا گرایی، محمدهادی ســاروی و امین میرزازاده به عنوان ۳ مدال آور ایران در رقابت های جهانی 
۲۰۲۲ عازم این مسابقات می شوند. همچنین میثم دلخانی نیز دیگر فرنگی کار اعزامی ایران به این مســابقات خواهد بود. دلخانی که طالی ۲۰۲1 جهان را 
دارد، مسابقات جهانی ۲۰۲۲ را به خاطر آسیب دیدگی از دســت داد.هدایت تیم اعزامی ایران به تورنمنت رنکینگ مصر بر عهده حسن رنگرز، سرمربی تیم 

ملی کشتی فرنگی خواهد بود.
گرایی و میرزازاده در رقابت های جهانی بلگراد صاحب مدال نقره شدند و ساروی نیز به مدال برنز رسید.همچنین تعدادی دیگر از فرنگی کاران ایران نیز از 1۲ 

تا 1۶ بهمن در مرحله نخست مسابقات رنکینگ سال ۲۰۲۳ در زاگرب کرواسی به میدان می روند.

اعزام ۴ فرنگی کار شاخص ایران به تورنمنت مصر

سه شنبه 11  بهمن  1۴01 /  9  رجب  1۴۴۴  /  31  ژانویه   2023 / شماره 3738 

با تایید کمیته المپیک؛ ورزشکاران روس و بالروسی در المپیک حضور پیدا می کنند 

پایان یک مناقشه 
کمیته بین المللی المپیک تاکید کرد که تصمیم برای اجازه دادن به روس ها و بالروس ها برای رقابت با 
پرچم بی طرف مورد حمایت اکثریت قاطع شرکت کنندگان در جنبش المپیک است.کمیته بین المللی 
المپیک در بیانیه ای در توئیتر در واکنش به حضور ورزشکاران روسی و بالروسی در بازی های المپیک 
نوشت: »تصمیم برای حضور ورزشکاران روســیه ای و بالروسی برای رقابت با پرچم بی طرف توسط 
اکثریت قریب به اتفاق جنبش المپیک، به ویژه انجمن کمیته های ملی المپیک حمایت می شود و 
منعکس کننده آنچه طی دو هفته گذشته در مسابقات تنیس اپن استرالیا دیده ایم، است.در تنیس 
اپن استرالیا ورزشکاران این دو کشور به عنوان ورزشــکاران انفرادی تحت یک پرچم بی طرف بدون 
شناسایی کشورشان به رقابت پرداختند. حضور به عنوان ورزشکاران بی طرف به خوبی تثبیت شده و در 
دوچرخه سواری و همچنین تعدادی از رشته های ورزشی دیگر نیز این اتفاق رخ داده است. این اصل 
با منشور المپیک مطابقت دارد و بر این اساس ورزشکاران این دو کشور در بازی های المپیک پاریس 
حضور خواهند داشت.« در این راستا بیانیه کمیته بین المللی المپیک در اوکراین جنجالی شد. وادیم 
گوتسایت، رییس کمیته ملی المپیک اوکراین و وزیر جوانان و ورزش این کشور ایده تحریم المپیک 
از سوی اوکراین را رد نکرد. همچنین توماس باخ، رییس کمیته بین المللی المپیک در این باره گفت:  

تحریم المپیک در راستای ماموریت ما نیست.
 

دلیل عجیب »زیدان« برای رد مربیگری در لیگ جزیره
شبکه تاک اسپورت انگلیس دلیل عجیبی را برای رد پیشنهاد تیم های بزرگ لیگ جزیره توسط زیدان 
ذکر کرد.به گزارش ایسنا ، زیدان از سال ۲۰۲1 که از رئال مادرید جدا شد هدایت هیچ تیمی را برعهده 
نگرفته است.او  درحالی خانه نشین شده که پیشــنهادهای بسیار خوب داشته است به ویژه از لیگ 
جزیره که تیم های چلسی و منچستر یونایتد به جذب او ابراز عالقه نشان داده اند.شبکه تاک اسپورت 
انگلیس اعالم کرد که زیدان یک دلیل عجیب برای قبول نکردن مربیگری در لیگ جزیره دارد و آن  
این که او زبان انگلیسی را به خوبی صحبت نمی کند و به همین خاطر نمی خواهد راهی این لیگ شود.
از پاری سن ژرمن، بایرن مونیخ و یوونتوس به عنوان دیگر مشتریان زیدان سخن به میان می آید.

زیدان در رئال مادرید روزهای درخشانی را تجربه کرد. او توانست سه دوره پیاپی رئال را به قهرمانی در 
لیگ قهرمانان اروپا برساند و یک رکورد تکرار نشدنی را به نام خود به ثبت رساند.پیش بینی می شد که 
زیدان بعد از جام جهانی هدایت تیم ملی فوتبال فرانسه را برعهده بگیرد؛ اما در نهایت فدراسیون فوتبال 
فرانسه قرارداد دشان را تمدید کرد و به نظر می رسد که زیدان به زودی به فوتبال باشگاهی برمی گردد 

و هدایت یک تیم بزرگ را برعهده می گیرد.
 

آنچلوتی؛ راضی از بازی و ناراحت از تساوی
سرمربی رئال مادرید باوجود آن که از عملکرد شاگردانش در دیدار برابر رئال سوسیداد راضی است؛ اما 
تساوی را تاسف بار دانست.رئال مادرید در هفته نوزدهم رقابت های اللیگا به مصاف رئال سوسیداد رفت.

رئال در این بازی خانگی دو امتیاز ارزشمند را از دســت داد. این بازی در نهایت گلی نداشت و با تساوی 
بدون گل به پایان رسید تا اختالف رئال مادرید با تیم صدرنشین بارسلونا به ۵ امتیاز افزایش پیدا کند.کارلو 
آنچلوتی در نشست خبری بعد از بازی گفت: از عملکرد تیم راضی هستم؛ اما تساوی تاسف بار بود چرا که 
بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشتیم و شایسته پیروزی بودیم ولی متاسفانه به پیروز ی نرسیدیم. 
به نظرم رئال یک بازی کامل و بی نقص را به نمایش گذاشت. این یکی از بهترین بازی های فصل ما بود. 
تیم بدشانس بود و نتوانست سه امتیاز رابه دست آورد.وی ادامه داد: من بر این باور هستم که تیم رئال 
مادرید بازی به بازی در حال بهتر شدن و پیشرفت است هر چند که در این بازی امتیاز از دست دادیم. ۹۰ 
دقیقه با همه نفرات حمله کردیم و تالش زیادی از خود نشان دادیم. چه با توپ و چه بدون توپ خوب 
بودیم و به خوبی حریف را تحت فشار قرار دادیم؛ اما انگار قرار نبود در این بازی به پیروزی و گل برسیم. 

 صابر حیدری بازیکن 1۸ ســاله سپاهان در اردوی 
انتخابی تیم ملی هندبال بزرگساالن موفق شد نظر 
وسلین وویوویچ را به خود جلب کند تا این مربی، نام حیدری را در میان 
اســامی بازیکنانی که در جام جهانی حضور دارند، قــرار دهد. تیم ملی 
هندبال ایران در رقابت های جام جهانی هندبــال عملکرد قابل قبولی 
داشت و برای نخستین بار به مرحله بعدی این مسابقات راه پیدا کرد. 
تورنمنت جهانی برای حیدری یک تجربه بزرگ بود که این هندبالیست 
جوان کشورمان توانست توانایی خود را نشــان دهد. حیدری در ادامه 
حتی با عملکردی درخشــان در جام جهانی هندبال نوجوانان می تواند 
نظر تیم های خارجی بزرگی را به خود جلب کنــد. در ادامه گفت وگوی 
صابر حیــدری بازیکن نوجوان و آینــده دار تیم ملی هندبــال ایران با 

»ایمنا« را می خوانید:

ابتدا از مسابقات جهانی بگویید. جام جهانی هندبال را چطور ارزیابی 
می کنید؟

مســابقات جام جهانی هندبال همیشه ســطح باالیی داشته و دارد، 
تیم ها با آمادگی و همه توان خود پــا به این رقابت ها می گذارند. قبل 
از رقابت های جهانی در یک تورنمنت چهار جانبه شــرکت کردیم و در 

مسابقات جهانی هم گروه خوبی داشتیم.

فکر می کنید تیم ملی هندبال ایران در مســابقات جهانی پیشرفتی 
قابل توجهی داشت؟

وســلین وویوویچ حدود 1۰ ماه اســت که هدایت تیم ملی را بر عهده 
گرفته و تغییرات خوبی داشــتیم، در این تیم جوان گرایی انجام شده 
است. نسبت به سال های گذشته بهتر شدیم و در یک بازی دوستانه 
غول هندبال آسیا یعنی کره را شکســت دادیم. اگر حضور وویوویچ و 
حمایت های فدراسیون هندبال ادامه دار باشد، تیم ملی در مسابقات 

جهانی هم نتایج خوبی کسب خواهد کرد.

تیم ملی هندبال ایران در بازی هایی که نتیجه را واگذار کرد تا نیمه 
اول عملکرد خوبی داشت، اما در ادامه اختالف گل ایجاد می شد، فکر 

می کنید دلیل آنچه بود؟
دلیل آن حضــور بازیکنان خــوب تیم های مقابل بود، در مســابقات 
جهانی در اوایل بازی عملکرد خوبی نداشــتیم، اما هرچه از مســابقه 
می گذشت بهتر می شدیم و به بازی بر می گشتیم، اما دوباره در اوایل 
و اواخر نیمه دوم حریــف به خاطر کم تجربگی بر مــا غلبه می کرد و 

اختالف زیاد می شد.

اولین حضور خود را در جام جهانی هندبال داشتید، راجع به تجربه 
ای که به دست آوردید. بگویید؟

بازی مقابل تیم های قدرتمند دنیا برای مــن تجربه خوبی بود و همه 
بازیکنان مواردی را از این رقابت ها یاد گرفتیم. در اوایل مسیر هندبال 
قرار دارم و حضور در این تورنمنت باعث شــد متوجه شوم هندبال در 

باالترین سطح خود چگونه است.

مســابقات جهانی به نوعی ســکوی موفقیت برای شماســت، این 
موضوع چقدر باعث شد به لژیونر شدن فکر کنید؟

قبل از جام جهانی هم به لژیونر شــدن فکر می کــردم و جزو اهدافم 
است. حضور در این مسابقات باعث شد شناخته شویم و جام جهانی 
هندبال نوجوانــان را هم داریم کــه در این رقابت بیشــتر می توانیم 

خودمان را نشان دهیم.

درخصوص مســابقات جهانی هندبال نوجوانان توضیح می 
دهید. فکر می کنید تیم ما بتواند روی سکو برود؟

تیم ملــی هندبال نوجوانــان با قهرمانی در مســابقات 
آسیایی مجوز حضور در رقابت های جهانی را کسب کرد 

که سکوی پرش بزرگی است، پا به این مسابقات 
می گذاریم تا آینده خود را بسازیم. همانطور 

که مجید رحیمی زاده ســرمربی تیم ملی 
هندبال نوجوانان گفت تنها برای کســب 
تجربه وارد این رقابت ها نمی شویم بلکه 

می خواهیم خودمان را نشان دهیم.

اما از تیم باشگاهی شــما صحبت کنیم. 
تیم هندبال ســپاهان یکــی از مدعیان 

اصلی قهرمانی در لیگ برتر است، شرایط 
این تیم را چطور ارزیابی می کنید؟

با تیم سپاهان موفق شدیم به صدر 
جــدول برگردیم و شــرایط خوبی 
داریم، بــه جز قهرمانــی در لیگ 
برتر قصد داریــم حضور خوبی در 
رقابت هــای جام باشــگاه های 
آسیا داشته باشــیم، میزبانی این 

مســابقات را هــم گرفته ایــم که کار 
و سختی پیش رو داریم، اما باتوجه به پتانسیل  بازیکنــان 

هدفی که وجود دارد، می توانیم یک حضور قدرتمند در این مسابقات 
داشته باشیم.

تمرین در کنار بازیکنان بزرگ و باتجربه سپاهان، چقدر به پیشرفت 
شما کمک کرده است؟

باتوجه بــه اینکه خیلی از بازیکنان ســپاهان در تیم ملی هســتند یا 
تجربه ملی دارند با تمریــن کنار آنها عملکرد خوبــی در اردو انتخابی 
تیم ملی داشتم و باعث شد دیگر ترســی از کنار بازیکنان بزرگ بودن 

نداشته باشم.

و اما سخن پایانی؟
در کشورمان بازیکنان مستعد در رشته های مختلف داریم، اما به دلیل 
اینکه حمایت نمی شــوند بازی را کنار گذاشتند. 
باید حمایت ها بیشتر شود تا نتایج خوبی 

کسب کنیم.

خبر روز

طارمی و محرمی در تعقیب »سردار«
مهدی طارمی و صادق محرمی در تعقیب سردار آزمون برای کسب بیشترین جام اروپایی هستند.

پورتو با مهدی طارمی در آخرین دیدار تیمش در رقابت های جام اتحادیه پرتغال برابر اسپورتینگ 
لیسبون به برتری ۲ بر صفر رسید و جام قهرمانی را باالی سر برد. طارمی بدین ترتیب تمام جام های 
لیگ پرتغال را به همراه پورتو به دست آورد.مهاجم ایرانی پورتو یکی از موفق ترین لژیونرهای ایرانی 
در ادوار لیگ های اروپایی است. او پنج بار با پورتو توانسته جام های قهرمانی رقابت های حذفی و 

لیگ، سوپرجام و جام اتحادیه پرتغال را باالی سر ببرد.
 

آزمون: نمی دانم این شایعات از کجا می آید
مهاجم ایرانی بایر لورکوزن شایعات جدایی از این تیم را رد کرد و عنوان کرد دوست دارد در تیم آلمانی 
بماند و به بازیکن مفیدی تبدیل شود.فنرباغچه و گاالتاسرای تیم هایی هستند که به دنبال به خدمت 
گرفتن ســردار آزمون مهاجم ایرانی بایر لورکوزن هســتند. این بازی ایرانی یکشــنبه در دیدار برابر 
بایرلورکوزن از دقیقه ۸۰ برای تیمش به میدان رفت و نتوانست مانع شکست تیمش شود.سردار آزمون 
در مورد انتقالش به ترکیه صحبت کرد و گفت: نمی دانم این اخبــار از کجا می آید، من با بایرلورکوزن 
قرارداد دارم و می خواهم بازیکن موفق و مفیدی در این تیم باشم. در خبری در مطبوعات آلمان آمده بود 
که حتی سردار آزمون با وجود این اظهارات ممکن است از این تیم جدا شود.مهاجم ایرانی در این فصل 
در 1۲ بازی برای بایر لورکوزن بازی کرده و ۲ پاس گل نیز به ثبت رســاند. قرارداد این بازیکن ۲۸ ساله 

با تیم آلمانی در سال ۲۰۲۷ به پایان می رسد. ارزش فعلی سردار آزمون در بازار 1۲ میلیون یورو است.
 

احتمال بازگشت بازیکن مازاد به پرسپولیس
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس احتمال دارد مجوز ادامه حضور هافبک این تیم در تمرینات را صادر 
کند.یحیی گل محمدی، سرمربی تیم فوتبال پرســپولیس با وجود اینکه تنها یک خرید برای نقل و 
انتقاالت زمستانی در نظر گرفته بود دو بازیکن را از لیست تیمش کنار گذاشت  که یکی از این بازیکنان 
سیامک نعمتی است. نعمتی از جمع بازیکنان پرســپولیس رفت تا به دنبال گرفتن رضایتنامه اش 
برود؛ اما عدم توافق با باشگاه برای پرداخت پول و همچنین تاخیر در انتخاب باشگاه جدید باعث شد تا 
قرارداد این بازیکن در نهایت فسخ نشود.همین موضوع جلسه نعمتی با رضا درویش مدیرعامل باشگاه 
پرسپولیس را به همراه داشت تا زمزمه هایی مبنی بر احتمال بازگشت او قوت بگیرد. گل محمدی تنها 
به دلیل ترافیک در دفاع راست و ورود علیرضا بابایی به جمع بازیکنان بزرگسال تصمیم به کنار گذاشتن 

نعمتی گرفته است تا شایعه برخورد انضباطی با او تکذیب شود.
 

نشریه AS ادعا کرد:

یک گزینه اسپانیایی برای هدایت تیم ملی ایران
رسانه اسپانیا »AS« از پاکو خمز به عنوان گزینه مربیگری در تیم ملی ایران نوشت. ماجراجویی پاکو 
خمز در ایران می تواند به زودی جهش قابل توجهی داشته باشد. همانطور که آس اطالع یافته، سرمربی 
تراکتور در بین گزینه های فدراسیون فوتبال ایران است تا هدایت تیم ایران را بر عهده بگیرد. در این کشور 
آسیایی، آنها کامال از بازی تیم و رشد تاکتیکی ای که خمز در مدت کوتاه در تراکتور داشته، شگفت زده 
شده اند.فدراسیون فوتبال ایران در حال ارزیابی گزینه های متعدد برای جانشینی کی روش است و 
سرمربی اسپانیایی طرفداران زیادی در بین افراد مسئول و تصمیم گیر دارد. زمانی که خمز سرمربی 
تراکتور شد این تیم در رده هفتم بود و االن به رده پنجم رسیده و ۹ امتیاز کمتر از پرسپولیس دارد.خمز 
توانسته نتایج خوبی در ایران بگیرد و در ۶ بازی، 11 امتیاز از 1۸ امتیاز ممکن را به دست آورده که شامل 
سه برد، دو تساوی و یک باخت می شود.پاکو خمز تجربه کار در خارج از اسپانیا را دارد. او قبال در سال 

۲۰1۷ چمدان های خود را برای مکزیک بسته بود تا هدایت کروز آزول را بر عهده بگیرد.

مستطیل سبز

قهرمانی تنها هدف مورایس در 
اصفهان است؛

طوفان نقل و انتقاالتی 
سپاهان برای قهرمانی!

باشگاه سپاهان با خرید دو ستاره در خط دفاع 
و حمله، یکشــنبه ای پرماجرا بــرای هواداران 
خود رقم زد.پس از جدایی پنج بازیکن از جمع 
شــاگردان مورایس، هواداران سپاهان اخبار 
نقل و انتقاالتــی را با حساســیت و انتظار باال 
دنبال می کردند تا هرچه سریع تر با خبر جذب 
ستاره ها مواجه شــوند. انتظاری که سرانجام 
بــه پایان رســید و دوســتداران ســپاهان به 
مقصود خود رســیدند.در ســاعات اولیه روز 
گذشته، خبر قرارداد سیاوش یزدانی با باشگاه 
سپاهان منتشر شــد تا باالخره بعد از جدایی 
ســه مدافع میانی از لیســت این تیم مدعی، 
یک جایگزین برای آنها پیدا شــود. یزدانی که 
جدایی اش از استقالل با بیشترین سر و صدای 
ممکن همراه بود، در ادامه لیگ بیست و دوم 
به ترکیب طالیی پوشــان اضافه می شود تا به 
احتمال زیاد به عنوان زوج محمد دانشــگر در 
قلب دفاع این تیم قرار بگیرد.یزدانی که سابقه 
حضور در سپاهان را دارد، حاال به عنوان یکی از 
شاخص ترین مدافعان میانی چندسال اخیر 
فوتبال ایران دوباره راهی اصفهان خواهد شد تا 
برای قهرمانی با این تیم برای سرمربی ای بازی 
کند که برخالف همتای پرتغالی اش در استقالل، 
به او اعتقاد دارد.البته هنوز باشگاه سپاهان به 
صورت رسمی خبر انعقاد قرارداد با این مدافع 
را در سایت و صفحه رسمی این باشگاه منتشر 
نکرده؛ اما پیوستن سیاوش به این تیم قطعی 
شــده و احتماال مشــکلی برای بازی در هفته 
نوزدهم مقابل فوالد در اهواز نخواهد داشت.اما 
خرید قابل پیش بینی سپاهان که پیش تر نیز 
در ورزش سه از قریب الوقوع بودن جذبش خبر 
داده بودیم، ایگور کاتاتو، وینگر ۲۷ ساله برزیلی 
اســت که با قراردادی به مدت دو و نیم فصل 
)میزان باقی مانده از قرارداد مورایس( به جمع 
طالیی پوشان پیوست تا در ادامه فصل به این 
تیم در راه کسب قهرمانی کمک کند.این ستاره 
تازه جذب شده سپاهان از معدود برزیلی های 
حاضر در فوتبال ایران است که سابقه حضور در 

سری آ فوتبال کشورش را دارد .

فوتبال جهان

عکس خبر روز

ورزشگاه مدرنی که 
میکسدزون ندارد!

با وجــود این که گفته می شــود 
ورزشــگاه شــهدای فــوالد از 
جمله ورزشــگاه های مدرن در 
ایران و آسیاســت؛ اما از داشتن 
میکسدزون که یکی از اصول اولیه 
یک ورزشگاه محسوب می شود 

محروم است.

تیم ملــی کشــتی آزاد در حالی راهی مســابقات 
رنکینگ دار اتحادیه جهانی کشتی در کرواسی شد 

که حضور سرمربی تیم ملی نامشخص است.
به گزارش ایســنا، تورنمنت کشتی آزاد رنکینگ دار 
اتحادیه جهانی کشــتی روزهای 1۲ تا 1۶ بهمن ماه 
در شهر زاگرب کرواسی برگزار می شود که تیم ایران 
با ۶ چهره شــاخص خود به این مسابقات می رود. 
اردوهای تیم ملی در حالی برگزار می شود که پژمان 
درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد حدود یک 
ماه اســت در ایران حضور ندارد و اردوی تیم ملی و 
همچنین مســابقات قهرمانی کشور بزرگساالن نیز 
که یکی از مراحل انتخابی تیم ملی اســت با غیبت 

درستکار همراه بود.
در این رابطه رییس فدراســیون کشتی اعالم کرده 
درستکار مرخصی بدون حقوق گرفته است. با این 
شرایط مشخص نیست، سرمربی تیم ملی کشتی 
آزاد که در آمریکا به ســر می برد، از آنجا به تیم ملی 
ملحق می شود یا کشتی گیران بدون سرمربی در این 

رویداد نسبتا مهم شرکت خواهند کرد.
پیش از این از سوی فدراسیون کشتی نام درستکار 
و احســان امینی به عنوان کادر فنی ایــران در این 
مسابقات اعالم شده بود؛ اما با اعزام اباذر اسالمی به 
عنوان دیگر عضو کادر فنی، احتمال غیبت درستکار 

در این تورنمنت بیشتر قوت می گیرد.

                                                                            درستکار به زاگرب می رود؟

                 تیم ملی کشتی یک ماه بدون سرمربی! 

هندبالیست سپاهانی تیم ملی:

بهلژیونرشدنفکرمیکنم
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طی ۹ ماهه سال جاری انجام شد؛

تهیه 32۵ طرح توسط اداره کل طراحی شهرداری اصفهان
مدیرکل طراحی شهرداری اصفهان گفت: طی ۹ ماهه سال جاری تعداد ۳۲۵ طرح توسط این سازمان 
تهیه شد که از این تعداد ۶۴ مورد مربوط به سال آینده است و مابقی مربوط به تهیه یا بازنگری طرح های 
سال جاری است.سعید کورنگ بهشتی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: مطابق با سیاست گذاری 
جدید شهرداری و شورای اسالمی شهر، از سال ۱۴۰۱ مقرر شــد همزمان با طراحی و اجرای پروژه های 
سال جاری، نســبت به طراحی پروژه های سال بعد نیز اقدام شــود تا مدارک و مستندات قابل قبولی 
برای برنامه ریزی بودجه ایجاد شود.وی ادامه داد: از سوی دیگر باتوجه به محدودیت های شدید وزارت 
کشور در تامین جایگزین بازنشستگان و کمبود منابع انســانی، در نهایت با برنامه ریزی افزایش سهم 
برون سپاری در تهیه طرح ها، نتایجی به نسبت مطلوب حاصل شد.مدیرکل طراحی شهرداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: طی ۹ ماهه سال جاری تعداد ۳۲۵ طرح توسط این سازمان تهیه شد که از این تعداد ۶۴ 
مورد مربوط به سال آینده است و مابقی مربوط به تهیه یا بازنگری طرح های سال جاری است.وی اضافه 
کرد: مطابق آمار، متوسط عملکرد ۹ ماهه چهار سال قبل عددی معادل ۲۹۰ طرح ابالغی بوده که حاکی 
از ۱۲ درصد افزایش عملکرد نسبت به متوسط دوره های قبل است.کورنگ بهشتی با اشاره به پروژه های 
محله محور اضافه کرد: تمام طراحی های این اداره کل، مطابق با »مهندسی خواسته ها« در ۹ ماهه سال 
تکمیل و جهت اجرا ابالغ شده است.وی با اشاره به طرح های اداره کل طراحی شهرداری اصفهان ادامه 
داد: از بین طرح های ارائه شده می توان به ۱۰ مورد طرح بخش هایی از رینگ حفاظتی در شرق و جنوب 
اصفهان، ۲۷ مورد ســاختمان های فرهنگی و خدماتی عمومی، پنج مورد مسیر و ایستگاه های خطوط 
اتوبوس تندرو، شش مورد پارک ســازی و باغ بانوان، ۳۳ مورد پیاده روسازی و شش مورد تقاطع های 
همسطح و غیرهمسطح اشاره کرد.مدیرکل طراحی شهرداری اصفهان اضافه کرد: ۹ مورد پل سازی در 
سطح مناطق پانزده گانه، ۳۰ مورد خیابان سازی، هفت مورد ایستگاه بازیافت، سه مورد پارکینگ روباز و 
زیرسطحی، دو مورد پل عابرپیاده، ۱۴ مورد سامان دهی اطراف مادی ها، ۹ مورد طرح های مناسب سازی 
برای معلوالن، شش مورد مجموعه ورزشی، ۱۰ مورد محوطه ســازی اطراف بناهای ارزشمند، پنج مورد 
سرویس بهداشــتی، ۲۰ مورد سامان دهی مســیر و تقاطع های ورودی خیابان های موجود، پنج مورد 
طرح های تاسیساتی برقی و مکانیکی و پنج مورد مسیر سالمت برای پیاده روی و حرکت درمانی از دیگر 

طرح های اداره کل طراحی است.

استفاده از خودروهای ون در مسیرهای نامناسب برای تردد 
اتوبوس

معاون بهره برداری شرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه گفت:بعضی از خطوط با توجه به کمبود 
مسافر و مسیر نامناسب برای تردد اتوبوس، با استفاده از ون سرویس دهی می شود.سیدمهدی کاظمی 
اظهار کرد: با توجه به تفاهم نامه ای با سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان ، بعضی 
از خطوط با توجه به کمبود مسافر و مسیر نامناسب برای تردد اتوبوس، با استفاده از ون سرویس دهی 
می شود.وی با اشاره به آغاز سرویس دهی خط ۶۱ کوی سپاهان به صورت آزمایشی با ون افزود: اگر این 
کار، مثبت ارزیابی شود، ون ها در خطوط دیگر اصفهان نیز سرویس دهی خواهند کرد.معاون بهره برداری 
شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: شهروندان اصفهانی می توانند پیشنهاد ها یا انتقاد های 

خود را به شماره پیام کوتاه ۳۰۰۰۱۶۴۶ ارسال کنند یا با شماره تلفن ۳۸۱۸۸ تماس بگیرند.
 

منتظر اتفاقات جذاب در اصفهان باشید
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان گفت: منتظر اتفاقات جذاب و دیدنی در شهر اصفهان 
باشید.به گزارش خبرنگار ایمنا، سیدعلی معرک نژاد در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: »جشنی 
متفاوت با تالش همه شهر.گروه های فرهنگی و مردمی، نهادهای و ارگان های دولتی و شهرداری اصفهان 

دست در دست هم برای ایران. منتظر اتفاقات جذاب و دیدنی در شهر اصفهان باشید.«

رییس کمیســیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار 
شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: مدیریت استان 
باید نسبت به توسعه زیرساخت های اصفهان توجه 
بیشتری داشته باشد.مجید نادراالصلی اظهار کرد: 
برای تکمیل طرح های بزرگ همچون مترو و رینگ 
حفاظتی و تســهیل حمل ونقل عمومی شــهر باید 
مطالبه گر باشــیم.وی ادامــه داد: مطالبات ما در 
سطح کالن وصول نمی شود در حالی که فشار آن به 

مردم تحمیل خواهد شد.رییس کمیسیون ویژه آب 
و مناطق کم برخوردار شورای اسالمی شهر اصفهان 
از مدیریت اســتان خواســت تا برای شهر اصفهان 
بیشتر وقت بگذارد، افزود: حادثه ای که اخیرا در شهر 
اصفهان رخ داد این معنا و مفهوم را دارد که اصفهان 
در مرکز کشــور مدافع این مرز و بوم اســت که این 
طور به آن حمله می شود، بنابراین مدیریت استان 
باید نسبت به توسعه زیرساخت های اصفهان توجه 
بیشتری داشته باشــد.همچنین محسن رنجبر، 
معاون مالی اقتصادی شهردار اصفهان نیز در جلسه 
این هفته شورای شهر اظهار کرد: در شهرداری خود 
را خادم مردم می دانیم و در صدد هســتیم با ارائه 

خدمات بهتر و توسعه شــهر کیفیت زندگی مردم را 
بهبود ببخشیم تا نارضایتی ایجاد نشود.

وی با اشــاره به قرارداد ۵۹۰ میلیــون یورویی مپنا 
که معــادل ۲۵ هــزار میلیارد تومان اســت، گفت: 
در راســتای ارتقای کیفیت زندگی مردم و کاهش 
آلودگی هوا برای اینکه بتوانیم خط دوم قطار شهری 
را راه اندازی کنیم، باید سال آینده از منابع داخلی ۹ 
هزار میلیارد تومان برای متــرو هزینه کنیم.معاون 
مالی اقتصادی شهردار اصفهان تصریح کرد: سال 
آینده برای اتوبوســرانی باید حداقل ۱,۵۰۰ میلیارد 
تومان و برای رینگ ترافیکی نیز هزار میلیارد تومان 

هزینه شود.

رییس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای شهر:

مدیریت استان برای شهر اصفهان بیشتر وقت بگذارد

سالی ۱۱ هزار بیمار جدید به جمع مبتالیان سرطان در اصفهان اضافه می شود

یک هشدار »خیلی جدی«
مسئول ثبت و غربالگری سرطان ها در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: سالیانه حدود ۱۱ هزار بیمار 
جدید به جمع مبتالیان سرطان در استان اضافه می شود و روند ابتال به آن با شیب مالیمی رو به افزایش 
است.زهرا روانخواه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بر اساس آخرین آمار، میانگین سنی مبتالیان 
به انواع سرطان در استان اصفهان ۵۹.۵ سال و میانگین سن ابتال به سرطان نیز در حال کاهش یافتن 
است.وی، شایع ترین سرطان ها در استان را سینه، پروستات، پوست، روده بزرگ و تیرویید برشمرد 
و اظهار داشت: مهم ترین عوامل ایجاد سرطان شامل سن، دخانیات، چاقی و اضافه وزن، بی تحرکی، 
عوامل محیطی نظیر کودهای شیمیایی، افزودنی های غیرمجاز خوراکی و آلودگی های صنعتی، الکل 
و برخی باکتری ها و ویروس هاست.وی با اشــاره به اهمیت پیشگیری از ابتال به سرطان و شناسایی 
به موقع عالئم آن اضافه کرد: امروزه ۴۰ درصد سرطان ها در صورت تشخیص به موقع، قابلیت درمان 
موثر دارند بنابراین با شــناخت عالئم اولیه و توجه به آنها به درمان موثر آن کمک می شــود.روانخواه 
گفت: با استفاده از خدمات غربالگری رایگان در مراکز بهداشت در سطح استان حتی قبل از بروز عالئم 
می توان به کشف سرطان و پیشگیری از ایجاد آن یا در صورت به وجود آمدن در مراحل اولیه، به درمان 
آن بپردازیم.وی، وظایف مرکز بهداشت را کمک به تشــخیص بهنگام سرطان که روند درمان، قابلیت 
بیشتری دارد، دانست و افزود: این برنامه در قالب غربالگری سرطان سینه، روده بزرگ و دهانه رحم 
در کل مراکز جامع سالمت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در حال اجراست.مسئول ثبت و غربالگری 
سرطان ها در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: در زمان حاضر این سه سرطان در کشور دارای 

برنامه تشخیص زودهنگام و غربالگری است.

افزایش دما در اصفهان تا پایان هفته ادامه دارد
سرپرست مرکز پیش بینی و مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: میانگین دما در 
مناطق مختلف استان تا پایان هفته جاری افزایشی است و در کالن شهر اصفهان و بیشتر شهرستان های 
این استان به باالی صفر می رسد.لیال امینی با بیان اینکه روند افزایش دما در تمام شهرستان استان ادامه 
دارد، اظهار داشت: دمای کالن شهر اصفهان در گرم ترین ســاعات به ۹ درجه سانتی گراد و در سردترین 
ساعات به منفی یک درجه سانتی گراد رسید.سرپرســت مرکز پیش بینی و مخاطرات جوی اداره کل 
هواشناسی استان اصفهان افزود: کاشان و خوروبیابانک با دمای ۱۱ و چادگان با دمای منفی ۱۳ درجه 
سانتی گراد گرم ترین و سردترین نقاط استان بودند.وی اضافه کرد: شرایط ناپایدار جوی تا روز چهارشنبه 
در استان ادامه دارد که با رشد ابر و افزایش دما همراه خواهد بود و در مناطق شمال غربی استان انتظار 

بارش های پراکنده وجود دارد.
 

مسابقه عکاسی و فیلم روستایی و عشایری در اصفهان آغاز شد
مسابقه عکاسی و فیلم و روستایی عشایری با محوریت پیشرفت های این جوامع همزمان با سراسر کشور 
در اصفهان آغاز شد.حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی اصفهان اعالم کرد: این مسابقه 
در قالب پویش پیشرفت برگزار می شود و هدف آن انعکاس دســتاوردها و توسعه جوامع روستایی و 
عشایری در کشور است.آثار ارسالی باید عکس ها و فیلم های کوتاه یک دقیقه ای با موضوعات پیشرفت 
روستا، کیفیت کشت و کار، سطح زندگی روستایی و عشــایری، امکانات و ابزارآالت با رویکرد مقایسه 
فعلی با دوران ۴۴ ساله پس و پیش از انقالب باشد.مهلت ارســال آثار تا ۲۲ بهمن خواهد بود و شماره 
۰۹۱۹۹۷۰۸۷۰۰ برای ارسال عکس ها و فیلم های کوتاه در نظر گرفته شده است و پس از ارسال برای هر 
کی از شرکت کنندگان کد اختصاصی ارسال می شود.بر پایه نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ جمعیت استان 
اصفهان پنج میلیون و ۱۲۰ هزار و ۸۵۰ نفر متشکل از یک میلیون و ۶۰۸ خانوار است که از این تعداد ۱۹۶ 
هزار خانوار روستایی هستند.شمار عشایر استان اصفهان بالغ بر ۶۰ هزار نفر در قالب ۱۱ هزار خانوار است.

با مسئولان

خبر روزاخبار

رییس مرکز پژوهش های شورای شهر:

تاکید شورای ششم حرکت 
به سمت مردم سپاری است

رییس مرکز پژوهش های شــورای اسالمی 
شهر اصفهان گفت: در عرصه فرهنگی رویکردها 
مهم تر از بودجه هاســت، بر این اساس سعی 
کردیم رویکرد و نــگاه فرهنگی که از مدیریت 
شهری در یک سال گذشــته ساطع می شود، 

فرهنگی باشد.
مصطفــی نباتی نــژاد در برنامــه تلویزیونی 
»تفاوط« با موضوع بایدها و نبایدهای الیحه 
بودجه ۱۴۰۲ شــهرداری اصفهــان اظهار کرد: 
نخستین سالی است که بودجه شهرداری ها 
براســاس قانون جدید درآمدهــای پایدار و 
هزینــه شــهرداری ها و دهیاری هــا که نهم 
مردادماه امســال از طرف مجلس به دولت 
ابالغ شد، تدوین می شــود.وی با بیان اینکه 
بر اســاس آنچه که امروز مشاهده می کنیم، 
طبق این قانون جدید تنهــا محدودیت های 
پایدار برای شــهرداری ها باقی مانده اســت، 
گفت: طبق قانون جدیــد درآمدهای پایدار و 
هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، بخش هایی 
همچون عوارض و بهای خدمات که در اختیار 
شورای اسالمی شهر و شــهرداری بوده است 
باید در نظــام یکپارچه قرار گیرد و براســاس 
عناوین ارائه شده، بهای خدمات و عوارض سال 
آینده تا قبل از پانزدهم بهمن سال جاری برای 
فرمانداری ها، استانداری و سایر مراجع ارسال 
تا تصویب شــود.رییس مرکز پژوهش های 
شورای اســالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: 
این قانون در قســمت های دیگــر تکالیفی را 
نیز بر عهده دولــت قرار داده اســت، از جمله 
اینکه پرداخت عوارض ارزش افزوده، عوارض 
آالیندگی، سهم عوارضی که از تخلفات راهنمایی 
و رانندگی باید به شــهرداری داده شود نیز در 
قانون جدید آمده است.وی افزود: بر اساس 
این قانون، دستگاه های اجرایی دولتی مکلف 
شدند چنانچه شهرداری ها اراده اجرای پروژه ها 
و طرحی را داشــته باشند، در مســیر اجرا به 
زیرساخت های دستگاه ها از جمله آب، برق و 
گاز برخورد کردند، سازمان ها همکاری الزم را با 

شهرداری داشته باشند.

نایب رییس شورای شهر مطرح کرد:

کاهش »شهرفروشی« راهبرد مدیریت شهری اصفهان در بودجه 1402 
نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: »زندگی بهتر« در رأس راهبردهایی است که امسال به شهرداری اصفهان برای تخصیص بودجه داده شد، دراین 
راستا الیحه بودجه ۱۴۰۲ براساس توسعه حمل ونقل عمومی، شــفافیت، کاهش شهرفروشی، تمرکز بر منابع درآمد پایدار و توجه به مسائل زیست محیطی 
تنظیم و تدوین شده است.ابوالفضل قربانی اظهار کرد: با توجه به اینکه بودجه شامل مسائل تخصصی است، پیچیدگی های خاصی دارد که بیشتر افراد و اقشار 
خاص به آن می پردازند؛ مردم باید بدانند که سرنوشت سال آینده را در بخش شهری و کشوری، بودجه مشخص می کند، بنابراین از این حیث پرداختن و دقت 
نظر درباره ابعاد بودجه الزم است.وی با بیان اینکه ممکن است بودجه های پیش بینی شده به صورت کامل محقق نشود که عمده دلیل آن می تواند کمبود منابع 
درآمدی باشد، افزود: شورای اسالمی شهر اصفهان تا پایان بهمن ماه مهلت دارد که الیحه بودجه شهرداری را بررسی و تصویب کند.وی با بیان اینکه الیحه بودجه 
۱۴۰۲ شهرداری اصفهان، حدود ۶۱ درصد نسبت به میزان بودجه سال جاری رشد داشته است، گفت: این رشد ۶۱ درصدی به دلیل مشکالت اقتصادی حاکم در 
کشور، افزایش حقوق به ویژه در بخش کارگران با میزان ۵۰ درصد تنها برای سال جاری همچنین افزایش چشمگیر هزینه های اداره شهر، اجتناب ناپذیر است.

بیست وپنجمین 
نمایشگاه فرش 
دستباف اصفهان

بیســت وپنجمین نمایشگاه 
فرش دستباف اصفهان به کار 
خود در محل دائمی نمایشگاه 
بین المللی اصفهان پایان داد. 

وز عکس ر

عکس: ایمنا

نماینده ولی فقیه در استان در دیدار مدیرکل جدید صدا و سیمای مرکز استان:

حجاب اسالمی، حکم الهی است نه حکومتی

آیت ا... طباطبایی گفت: رعایت حجاب اسالمی، حکم الهی است نه 
حکم حکومتی و ما موظف به رعایت حدود الهی هستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ نماینده ولی فقیه در 
اســتان و امام جمعه اصفهان در دیدار مدیرکل جدید صدا و سیمای 
مرکز اســتان اظهار کرد: توقع این اســت که در بدنه صدا و ســیمای 
جمهوری اســالمی ایران در رعایت حجاب بانوان، خاصه خبرنگاران 
خانم که با مسئوالن مصاحبه می کنند، دقت نظر بیشتری صورت گیرد.

آیت ا... طباطبایی با بیان اینکه پس از اغتشاشات اخیر مشخص شد 
دشمن بهانه ای جز آزادی حجاب علیه جمهوری اسالمی ایران ندارد، 
گفت: اغتشاشگران در شعار هایشان هرگز علیه پیشرفت های صنعتی، 
فناوری، پزشکی، هسته ای نظام شــعار ندادند و تنها مسئله ای که به 
 دستور جبهه استکبار روی آن تمرکز داشتند، حجاب و آزادی پوشش 

بانوان بود.
وی در پاسخ به کســانی که در لزوم رعایت حجاب اسالمی در کشور 
از آیه »ال اکراه فی الدین« اســتفاده می کنند، گفت: این یک خطای 
راهبردی است، چون طبق حکم عقل و شرع، اکراهی در تعیین اصل 
دین نیست نه در رعایت احکام الهی، پس هیچگاه نمی توان کسی را در 

انتخاب دین اجبار و زور کرد، ولی چنانچه کسی دین اسالم را پذیرفته 
باید قوانین و احکام قطعی آن را رعایت کند.

امــام جمعه اصفهان گفــت: نماد جمهوری اســالمی ایــران دردنیا، 
رعایت حجاب اســالمی اســت، بنابراین حربه جبهه غــرب در قبال 
ایران اســالمی، اندلس ســازی اســت و ما نیز باید با رعایت بیشتر 
 حجاب اسالمی در ارکان نظام از جمله صداو ســیما، توطئه دشمنان

 را خنثی کنیم.
آیــت ا... طباطبایی خاطرنشــان کــرد: از دیگر نــکات قابل اهمیت 
آن اســت که در ســاخت و تولیــد فیلم هــای ســینمایی و کارتون 
بــرای کــودکان، هــدف فقــط ســرگرمی و تفریــح نباشــد، بلکه 
مفاهیــم آموزشــی در آن قالب ارائــه شــود، همانطور کــه دنیای 
 غرب درصدد القــای اصــول و سیاســت های خود در قالــب فیلم 

وکارتون است.
در ابتدای این دیدار یوسف افشاری نیا، مدیرکل جدید صدا و سیمای 
مرکزاصفهان ضمن ارائه گزارشی عملکرد و وضع امروز صدا و سیمای 
اصفهان، اســتفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان در بدنه صدا و سیما 

به جای سلبریتی ها را از سیاست های رییس رسانه ملی اعالم کرد.

جاده های اصفهان روشن می شود
رییس اداره ایمنی راه و حریم راه های اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اســتان اصفهــان از اجرای طرح 

روشنایی در محور های دارای اولویت خبر داد.
مهرداد علی اکبری با اشاره به اینکه طرح های روشنایی 
به منظور ارتقای ایمنی و کاهش تصادفات در دستور کار 
است، گفت: اولویت اجرای روشــنایی در مقاطع مه گیر، 

پر تصادف و ورودی شهرهاست.
وی در توضیح روند اجرای طرح های روشنایی جاده ای 
اظهار کرد: طرح ایجاد روشنایی خروجی روستای مورچه 

خورت در محور اصفهان – تهران تکمیل شد.
رییس اداره ایمنی راه و حریم راه های اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان اصفهان ادامه داد: این طرح 
در طول ۱۵۰۰ متر، به مدت ۵ مــاه و هزینه ۸۵۰۰ میلیارد 

ریال به بهره برداری رسید.
علی اکبــری گفت: یکــی از طرح های روشــنایی فعال 
جاده های استان در محور اصفهان – حبیب آباد در طول 
۵/۵ کیلومتر و پیــش بینی اعتبــار ۳۵ میلیارد ریال در 

حال اجراست.
وی اضافه کــرد: در فاز ۳ کمربندی اردســتان به طول ۷ 
کیلومتر و اعتبار ۱۵ میلیارد ریال طرح اجرای روشنایی به 
صورت مشــارکتی با فرمانداری اردستان و شرکت توزیع 

برق استان به زودی آغاز می شود.
رییس اداره ایمنی راه و حریم راه های اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: با مشارکت 
شــهرداری نوش آباد و شــرکت توزیع برق اســتان نیز 
اجرای طرح روشنایی محور کاشان – نوش آباد به طول 
۲ کیلومتر و اعتبار ۱۵ میلیارد ریال به زودی آغاز می شود.
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حسین اکبریان ، مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان در جلسه هم اندیشی با  
تعدادی از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی  تخصیص اعتبارات 
مناسب در بودجه سال آینده  ولحاظ کردن در برنامه هفتم توسعه را در راستای رفع 
موانع و حل مشکالت و چالش های مردم استان در حوزه آب و فاضالب  ضروری 
دانســت.در این دیدار که با حضور حجت االسالم والمســلمین موسوی الرگانی 
نماینده مردم شهرســتان فالورجان و رییس مجمع نمایندگان اســتان ، حجت 
االسالم نقدعلی نماینده مردم شهرستان خمینی شــهرو طغیانی نماینده مردم 
شهرستان اصفهان برگزار  شد ، گزارشی از عملکرد شرکت آبفای استان در زمینه های 
مختلف ارائه  داده شد. اکبریان دغدغه اصلی نمایندگان مردم در مجلس شورای 
اسالمی را ارائه بی وقفه و پایدارخدمات آبفادر شهرها و روستاهای استان  دانست 
و اعالم کرد: مسئوالن صنعت آبفا در اســتان اصفهان  همگام و همراه نمایندگان 
درصدد ارائه خدمات بی وقفه به مردم هســتند و در این راستا حمایت نمایندگان 
در جذب و تخصیص به موقع  اعتبارات می تواند بسیار موثر واقع شود.وی،  تامین 
پایدار آب شرب مردم در روســتاها را یکی از برنامه های راهبردی وزارت نیرو و به 
تبع آن  آبفای استان اصفهان برشمرد و خاطرنشان ساخت: آبفای استان اصفهان 
مشکالت بسیاری درمسیر  آبرسانی سیار به  روستاها دارد و در حال حاضر در قالب 

طرح جهاد آبرسانی  تامین آب شرب بیش از ۹0 روستا ، در حال پیگیری است و در 
صورت تخصیص اعتبار و با همکاری سپاه و بسیج استان این تعداد در سال آینده 
افزایش پیدا خواهد کرد.در این جلســه مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان 
گفت :اصفهان یکی از  اولین شهرها در کشور بوده که شبکه فاضالب آن اجرا شده 
است  و در حال حاضر با گذشت بیش از نیم قرن از اجرای این شبکه، بخش قابل 
توجهی از آن دچار فرسودگی شده که تا کنون با استفاده از منابع داخلی و ظرفیت 
فاینانس،  حدود 1۹3کیلومتر از این شبکه  فرســوده اصالح شده است.حسین 
اکبریان افزود: هم اکنون  307 کیلومتردیگر از شبکه فاضالب شهر اصفهان نیاز به 
اصالح و بازسازی  دارد این در حالیست که 30 کیلومتر از آن ویژه تر از سایر بخش 
هاست که نیازمند تامین اعتبار الزم است.اکبریان افزود: اصفهان از معدود استان 
هایی است که فرآیند آبرسانی به شهرها و روستاهای آن از طریق مرکز کنترل تله 
متری خطوط آبرسانی به صورت آنالین مورد پایش و بررسی قرار می گیرد و این امر 
نقش بسزایی در توزیع عادالنه آب در طول سال در سطح استان دارد.در ادامه جلسه 
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی ضمن بازدید از مرکز دیسپاچینگ و 
تله متری خطوط انتقال و شبکه توزیع آب استان در جریان خدمات شرکت آبفا 

و چالش های موجود در مسیر پایداری این خدمات قرار گرفتند.

طی حکمی از سوی امیرحسین نادری، مدیرعامل تاصیکو مهدی کوهی به عنوان 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان منصوب شد.  در این حکم آمده است: نظر به تعهد 
و سوابق ارزشــمند جنابعالی، به عنوان مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان 
منصوب می شــوید تا با هماهنگی ســایر اعضای محترم هیئت مدیره ضمن 
رعایت جوانب شرعی و قانونی و استفاده از نیروهای ارزشمند و متخصص در 
راستای تحقق اهداف شرکت اهتمام ورزید.امید است با اتکال به خداوند متعال 
و در سایه عنایات حضرت بقیه ا... االعظم )ارواحنا له الفداء( با روحیه انقالبی، 
پاکدستی، فساد ستیزی و اهتمام به مفاد »عهدنامه مدیران دولت مردمی« و 
تحقق »عدالت و پیشرفت« و رفع »فقر و تبعیض« و به کارگیری تمام استعداد 
و توان خود در پیشــبرد اهداف و برنامه ها  با رعایت اصل صرفه جویی، ارتقای 

بهره وری و افزایش کارایی و اثر بخشی، بازدهی حداکثری منابع  وسرمایه های 
شــرکت، به لحاظ حفظ منافع واصل  امانت داری، مصالح کلیه سهامداران به 
خصوص کارگران و بیمه شــدگان عزیز در جهت نیل به پیشــرفت روز افزون و 
تعالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران موفق و موید باشید. مهدی کوهی 
دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی_مدیریت تحول، مدیر 
عاملی شــرکت های پترو عمران مکران، هلدینگ توســعه معادن روی ایران، 
فوالد شرق کاوه، پترو غدیر و رییس هیئت مدیره هلدینگ کالسیمین، بازرگانی 
صنعت روی، ســرمایه گذاری صنایع و معادن کوثر، توســعه و تجهیز معادن، 
 خط لوله گاز مکران، پترو اوره آمونیاک چابهار، فوالد ســبزوار را در سابقه کاری

 خود دارد.

اداره كل آمــوزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهان در بيســت و پنجمین 
جشنواره شهيد رجايی استان رتبه برتر در مجموع شاخص های عمومی و 

اختصاصی گروه آموزشی، پژوهشی و فرهنگی را كسب كرد.
به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان، 
با حضور دكتر سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان و رييس ستاد بيست و 
پنجمین جشنواره شهيد رجايی اســتان، دکترمیثم لطیفی معاون رییس 
جمهور و رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، محمدرضا قاسمی 
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان و دبير جشنواره و جمعی 
از مقامات استانداری و مديران كل دستگاه های اجرايی استان از عملكرد 

سال 1400، ۹  نهاد اجرايی اصفهان در اين جشنواره تجليل شد.
اين مراســم به  منظور شناســایی و تقدير از تالشــگران عرصه خدمت به 
نظام مقدس جمهوری اسالمی  و ملت شــريف و بزرگوار ايران اسالمی و 
نهادينه کردن فرهنگ ارتقای و بهبود عملکرد دستگاه های اجرايی در محل 

»دانشگاه علوم پزشکی اصفهان« برگزار شد.
اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان در مجموع شاخص های 
عمومی و اختصاصی  رتبه برتر گروه آموزشی، پژوهشی و فرهنگی را كسب 
کرد.در اين مراسم از آرش اخوان طبســی، مدير كل آموزش فني و حرفه 
ای اســتان اصفهان با اهدای لوح تقدير و تنديس تجليل شد.الزم به ذکر 
اســت از ثریا عمادی، کارشــناس امورحقوقی اداره کل و مسعود سلمانی 
کارپــرداز مرکز آموزش فنــی وحرفه ای چــادگان به عنــوان برگزيدگان 
خدمت مجموعه آموزش فنی و حرفه ای قدردانی شد.در قسمتی از متن 
تنديس كه به امضای سید رضا مرتضوی اســتاندار و رييس ستاد بيست 
و پنجمین جشنواره شهيد رجايی اســتان اصفهان رسیده، خطاب به آرش 
اخوان مدير كل آموزش فنی و حرفه ای استان آمده است:  تالش ارزشمند 
جنابعالی و همكاران محترم تان موجب شــده است از طرف ستاد بيست 
و پنجمین جشنواره شهيد رجايی اســتان به عنوان دستگاه برتر درکسب 
امتیاز مجموع شاخص های  عمومی واختصاصی گروه آموزشی، پژوهشی 

و فرهنگی شــناخته و معرفی شــويد. اين موفقيت را به جنابعالی و تمام 
كارمندان شريف آن دستگاه تبريك گفته وانتظار می رود به نحو مقتضی از 

همکاران تان تقدیر وتشکر کنید.
اميد است با استمرار و تكاپوی ويژه در ســال توليد، دانش بنیان، اشتغال 
آفرین وبا اهتمام بر تحقق سیاســت های کلی ابالغی مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( وبرنامــه های دولت مردمی،  موجــب ارتقای كارآمدي 
دولت سیزدهم ، رضايت حداکثری مردم، ايجاد آرامش ودميدن روح اميد 
در كالبد جامعه و سرافرازی ميهن عزيزمان، ايران اسالمی شويد.باآرزوی 

موفقیت روز افزون تان از درگاه خداوند متعال.

مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان تاکید کرد:
  لزوم توجه ویژه به رفع موانع ، حل مشکالت و چالش های طرح ها و 

پروژه های  آبفای استان در بودجه سال آینده و برنامه هفتم توسعه

در بیست و پنجمین جشنواره شهید رجایی استان اصفهان صورت پذیرفت: مهدی کوهی، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان شد

کسب رتبه برتر اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در مجموع امتیاز 

شاخص های عمومی و اختصاصی گروه آموزشی،پژوهشی و فرهنگی

منبع: ایمنا 

رییس دانشگاه آزاد استان اصفهان از امضای تفاهم نامه همکاری های آموزشی، 
علمی و پژوهشی میان دانشگاه آزاد اصفهان، جامعه حرفه ای هتلداران و اتاق 
بازرگانی اصفهان خبر داد.پیام نجفی گفت: تفاهم نامه همکاری سه جانبه میان 
دانشگاه آزاد اسالمی اســتان اصفهان، جامعه حرفه ای هتلداران استان و اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان با موضوع همکاری در امور آموزشی، 
علمی و پژوهشــی در حرفه هتلداری و موضوعات مربوطه به امضای طرفین 
رسید.وی افزود: ایجاد دانشکده گردشگری و هتلداری یا مدرسه تخصصی عالی 
مهارتی گردشگری و هتلداری بر اســاس توافقات و ضوابط و با هدف افزایش 

سطح کیفی و کمی آموزش های حرفه هتلداری در ذیل همکاری های مشترک 
از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.دبیر هیئت امنای دانشگاه آزاد استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: عالوه بر این موارد، ایجاد زمینه برای رشد فضای دانشگاهی در 
رشته هتلداری استان، زمینه سازی برای ارتقای سطح کیفی خدمات ارائه شده 
در حرفه هتلداری اســتان، تبادل اعضای هیئت علمی برای دوره های آموزشی 
مورد توافق و تولید محتوا برای کلیه زیرساخت های آموزشی، علمی، پژوهشی و 
رویدادهای آنالین مانند سامانه و شبکه های اجتماعی و آفالین مانند نشریات و 

مقاالت نیز مورد توافق و امضای طرفین تفاهم نامه قرار گرفت.

امضای  تفاهم نامه سه جانبه دانشگاه آزاد اصفهان، اتاق بازرگانی و جامعه هتلداران
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