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8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

 مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان می گوید: 
به علت تردد زیاد، ۱۲۰۰ کیلومتر از راه های استان تخریب شده است؛

مصائب شاهراه بودن!
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جشنواره فروش ویژه ۶1 قلم کاالی اساسی در 
بازارهای کوثر اصفهان

مصرف سرم و آنتی بیوتیک در کاشان به اندازه 
مصرف دو استان است

وعده های بعید، کفایت نمی کند
طرح ترخیص عیدانه پلیس 

 در ترخیص وسایل نقلیه
 در اصفهان آغاز شد

جشنواره های فرهنگی 
هنری به نام مرحوم 
امین پور برگزار شود

 اعزام گروه های امدادی
 از اصفهان به خوی
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 رفا رسیدن 22 بهمن، روز ریپوزی شکوهمنداهن انقالب اسالمی اریان، را تبریک می گوییم

رییس سازمان ثبت احوال مطرح کرد: صدور تمامی کارت های 
ملی تا پایان سال؛

5اپیزوِدکارت ملی، پایان باز!

 بیش از یک میلیون و 200 هزار تردد در هر روز از مسیرهای استان اصفهان انجام می شود که حجم زیاد آن 
منجر به تخریب رویه 1,200 کیلومتر از راه های استان شده است. با قراردادهای انجام شده، لکه گیری 300 کیلومتر 
از راه های آسیب دیده استان تاکنون انجام شده است اما همچنان لکه گیری و روکش 900 کیلومتر راه های اصلی 
و 1200 کیلومتر از سایر محورها باید انجام شود.رســیدگی به وضعیت آزادراه اصفهان- تهران هم بر عهده بخش 
خصوصی است و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فقط بر روند آن نظارت می کند. اعتبارات استانی 
برای رسیدگی به راه های استان بسیار ناچیز است. اما سعی شــد از اعتبارات ملی برای بهبود راه ها استفاده کرد. 
پیش بینی می کنیم خرابی های شدید در یک بازه زمانی سه ساله تعمیر شده و از تخریب شدید خرابی های متوسط 

نیز جلوگیری شود.

امام جمعه خوراسگان می گوید: هر چند مسئوالن عنوان کرده اند که در سال های 
آینده با انتقال آب از خلیج فارس این مشکل حل می شود؛ اما آنچه خواست 
کشاورزان است این است که در فرصت باقی مانده برای کاشت، این امکان 

فراهم شود تا از آب زاینده رود استفاده کنند ؛

نایب رییس شورای شهر خبر داد:

1400 دستگاه اتوبوس جدید 
برای اصفهان در 1402

استان اصفهان با 
700دقیقه تور مجازی 

در نمایشگاه گردشگری 
تهران حضور دارد
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                 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان نوبت اول

روح اله شاه رجبیان – شهردار م الف: 1451100

چاپ اول

شهرداری گرگاب در نظر دارد فراخوان اجرای کامل عملیات ایستگاه آتش نشانی شهرداری ساختمان آتش نشانی شهرداری را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه 

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

مواعد زمان:
تاریخ انتشار فراخوان: 1401/11/13

مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/11/25
مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/12/06
زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/12/07

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: شهر گرگاب انتهای بلوار امام خمینی)ره( خیابان شهرداری، ساختمان شهرداری گرگاب

شماره تماس شهرداری: 45754545-031 داخلی 2- آقای مازندرانیان فرد 
 www.gorgab.ir :سایت شهرداری
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8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

میالد حضرت علی)ع(   و روز پدر را تبریک می گوییم 

طرحی که مخالفان و موافقانش سال هاست پای شان را در یک کفش کرده و باعث توقف یا ازسرگیری آن شده اند؛  

بهشت آباد؛ چاره یا ناچاری؟  کارلوس کی روش و سواالتی که 
بی پاسخ ماند؛
ولی مرسی که رفتی!
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اکران 1۹ فیلم سودای سیمرغ در 
جشنواره فیلم فجر اصفهان

برگزاری جشنواره »عید تا عید 4« در 
بازارهای کوثر شهرداری اصفهان

بوی بهار می آید
 استفاده از ظرفیت منازل استیجاری

 اصفهان برای اسکان مسافران نوروزی؛

موافق افزایش 
قیمت بلیت 

هواپیما هستیم

بیمارستان شریعتی 
اصفهان مقاوم سازی 

می شود

ترافیک شهر برای 
مردم غیرقابل 

تحمل است
دشت الله های واژگون در استان اصفهان؛ جاذبه ای بکر و منحصربفرد

گل سر به زیر زیبا!
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تازه ترین خبر از حمله به مجتمع کارگاهی 
وزارت دفاع در اصفهان: مشارکت 

ضدانقالب ُکردی؛   

وقتی »نتانیاهو« 
شکست می خورد و 

طفره می رود

سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

031-36284167-8

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir

س
فار

س: 
عک

چاپ دوم

یمنا
س: ا

عک



فرماندار فریدن:

تجهیزات برف روبی فریدن متناسب با حجم بارش ها نیست

فرماندار فریدن گفت: تجهیزات برف روبی موجود در فریدن متناسب 
با حجم بارش ها نیست و تا کنون هیچ کمکی برای نوسازی تجهیزات 

برفی به این شهرستان نشده است.
عزیــز ا...عباســی در گفت وگو با ایســنا درباره تجهیــزات برف روبی 
شهرســتان فریدن و امکانات موجود در این باره، اظهار کرد: با توجه 
به اینکه شهرستان فریدن در غرب اســتان اصفهان قرار دارد و از نظر 
اقلیمی جزو شهرستان های سردسیر و برف گیر است در فصول سرد 

سال شاهد بارش برف های سنگین است.
 درآمــد مــردم منطقــه از کشــاورزی اســت کــه بــا توجــه بــه 
خشکســالی های مســتمر، کشــاورزان درآمد زیادی نداشــته اند 
و تقریبــا از ۱۵ مهرماه بــه بعد کال کار کشــاورزی تعطیل می شــود 
و در نتیجــه شــهرداری ها کــه وابســته بــه پــول مردم هســتند 
 درآمــد خوبــی ندارند کــه خود را بــه تجهیــزات مــدرن برف روبی

مجهز کنند.
وی افــزود: تجهیزاتی که بــرای برف روبی جاده هــا و کوچه ها وجود 
دارد بسیار محدود و البته قدیمی هســتند. یک لودر و گریدر موجود 

اســت که با توجه به بــارش بیش از یک متــر بــرف در فریدن این 
تجهیــزات اندک و قدیمــی نمی توانــد کارایی الزم بــرای برف روبی 
جاده هــا، کوچه ها و معابر داشــته باشــد.فرماندار فریــدن تصریح 
کرد: با پیگیری هایی که از اســتانداری انجام دادیم پیشــنهاد دادیم 
شهرســتان های اطراف فریــدن را که فاقــد نزوالت برف هســتند، 
 معیــن شهرســتان های غــرب اســتان قــرار دهنــد که ایــن مهم

 انجام شد.
البته این کمک رســانی ها هم بسیار محدود اســت، هرچند تا اندازه 
زیادی مشکالت ناشــی از بارش زیاد برف را مرتفع می کنند و اکنون 
این ماشین آالت در حال پاکســازی معابر این شهر از برف هستند که 

موجب رضایت مردم شده است.
عباسی گفت: شهرستان فریدن ۲۸ روســتا دارد که با توجه به بارش 
سنگین برف معابر این روستاها بسته شــده و تراکتور به تنهایی توان 
برف روبی این حجم از برف را ندارد که انتظار داریم ماشین آالت مدرن 
برف روبی را در اختیار مدیریت شهرستان قرار دهند تا بتوانیم مشکالت 

روستاهای پوشیده از برف را مرتفع کنیم.

 آنتن مخابراتــی و تلویزیونی چند روســتا قطع شــده کــه با توجه 
به حجــم برف و مســدود شــدن راه دسترســی، مامــوران دکل ها 
نتوانســتند مشــکل را برطــرف کنند کــه بــا پیگیری هــای انجام 
شــده یــک بولــدوزر از اصفهــان آوردیــم تا مســیر را پاکســازی 
کند تا ســرانجام مشــکل مخابراتــی و تلویزیونی این چند روســتا 
مرتفع شــد.وی ادامــه داد: انتظار داریم ســازمان برنامــه بودجه و 
ســازمان دهیاری ها و همیاری وزارت کشــور تمهیداتی بیندیشــند 
تا از نظر بودجــه به چنین شهرســتان هایی توجه بیشــتری شــود 
 که تــا کنون هیچ کمکــی برای نوســازی تجهیزات برفــی به فریدن

 نشده است.
 البته معاونت عمرانی اســتانداری اصفهان به چند شهر غرب استان 
به جز فریدن تجهیزات برف روبی داد که اعتراض خود در این باره را به 
استاندار ارائه دادیم.فرماندار فریدن گفت: از شهرستان های دیگر که 
مشکل بارش برف زیاد ندارند تقاضا داریم تجهیزات برف روبی خود را 
در اختیار شهرستان فریدن تا ۲۰ اسفند قرار دهند تا رضایتمندی مردم 

از خدمات رسانی دستگاه های مربوط تأمین شود.

استاناخبار  
پنجشنبه 20 بهمن 1401 / 18 رجب 1444 / 9  فوریه  2023 / شماره 3745

رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

 مصرف سرم و آنتی بیوتیک در کاشان به اندازه مصرف
 دو استان است

رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: مصرف سرم و آنتی بیوتیک در منطقه کاشان به اندازه مصرف 
دو استان است و رســانه ها باید عوارض این پدیده را برای مردم اطالع رسانی کنند، زیرا  مصرف بی رویه 
آنتی بیوتیک منجر به مقاومت های میکروبی می شود.کورش ساکی، اظهار کرد: توزیع عادالنه خدمات 
به روستا یکی از اهداف ماست که برای اجرای شش پروژه بهداشتی در مناطق محروم، ۴۰۰ میلیارد ریال 
بودجه تصویب شده و تاکنون ۹۰ میلیارد ریال آن تخصیص یافته و برای تخصیص باقی مانده این بودجه، 
در حال پیگیری هستیم.وی تصریح کرد: بیمارستان شهید بهشتی کاشان، با وجود ۷۰۰ تخت، طبق آمار 
۱۸۲ هزار بیمار را پذیرش کرده که برای هشــت هزار عمل جراحی انجام شده و دو هزار نفر  نیز در بخش 
مراقبت های ویژه آن بستری شده اند.به گزارش ایسنا، رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: بنابر 
قانون، ۱۰ درصد از هزینه بستری در بیمارستان توسط بیمار پرداخت می شود که برای بیماران تحت پوشش 
بیمه تامین اجتماعی، این مبلغ در تعهد سازمان تامین اجتماعی است و تاخیر در پرداخت آن، مشکالتی 
برای منابع درآمدی بیمارستان شهید بهشتی کاشان ایجاد کرده است.ساکی تصریح کرد: دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان، ۱۵۵۰ میلیارد ریال از ســازمان تامین اجتماعی طلب دارد که اگر نصف این مبلغ هم به 
موقع پرداخت شود، خدمات بهتری ارائه شده و مشکالت کمتری بر مردم و کادر درمان تحمیل می شود.

همچنین معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: اجرای قانون، مهم ترین اصل کار ماست و در 
راستای مبارزه با پدیده زیرمیزی، دو پزشک متخلف شناسایی شدند که یک پزشک از دانشگاه اخراج 
شده و حکم دومین پزشک نیز در مرحله تجدیدنظر است.عباس آزادی افزود: نظارت بر بیمارستان های 
دولتی ۲۶ مورد، بازرسی از بیمارستان های خصوصی ۱۷ مورد، بازرسی از ۱۸۵ مطب پزشکان عمومی، ۴۶ 

مورد بازرسی از مطب های دندانپزشکی و ۶۵ مورد مرکزهای سوءمصرف مواد مخدر انجام شده است.

تخصیص ۳۷۰ میلیارد ریال برای تکمیل دو بیمارستان   کاشان
معاون توسعه و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از جذب ۳۷۰میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل دو 
بیمارستان زیرپوشش این دانشگاه خبر داد.نجات خیری پور اظهار کرد: در سفر هیئت دولت به اصفهان، 
۷۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل بیمارستان امام حسن )ع( آران و بیدگل تصویب شد که ۱۲۰ میلیارد ریال آن 
تخصیص یافته و امیدواریم در نیمه نخست سال آینده به بهره برداری برسد.وی  افزود: ۲۵۰ میلیارد ریال 
اعتبار ویژه هن برای بیمارستان بقیه ا... االعظم کاشان جذب شده و برای تخصیص دو هزار میلیارد ریال 
از محل ماده ۵۶ در چهار قسط پیگیری شده تا مرحله اول بیمارستان به بهره برداری برسد.معاون توسعه 
و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، افزود: با هدف کیفیت بخشی خدمات بهداشتی و درمانی 
دانشگاه علوم پزشکی کاشان به شهروندان، امسال ۳۱۰ نیروی جدید جذب دانشگاه شده و البته ۱۷۷ نفر 
از کارکنان این مجموعه نیز بازنشست شده اند.به گفته خیری پور، در دوران شیوع کرونا، ۱۹۰ پرستار دعوت 
به همکاری شدند که قرارداد این همکاری تا پایان فروردین سال آینده ادامه دارد و با دریافت مجوز های 

قانونی از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، این همکاری ادامه می یابد.
 

افتتاح ۱۰ طرح در نجف آباد با هزینه ۵۲۰ میلیارد ریالی
ده طرح عمرانی، فرهنگی و خدماتی در شهرستان نجف آباد با هزینه پانصد و بیست میلیارد ریال به بهره برداری 
رسید.به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرماندار نجف آباد با اشاره به مهم ترین این طرح ها گفت: مجموعه 
خدماتی و رفاهی نگین گلدشت با هزینه ۳۳۰ میلیارد ریال در زمینی به مساحت ۲۴ هزار مترمربع با مشارکت 
۵۰ درصدی بخش خصوصی که شامل پمب بنزین، گازوئیل وگاز و مجموعه رفاهی به بهره برداری رسید.موسی 
مباشری افزود: بلوار شهید امیر خلبان جمشیدیان با طول هزار متر و عرض ۱۷متر و هزینه ۶۴میلیارد ریال و 
روشنایی بلوار شهید محمد منتظری به طول ۲۷۰۰متر با هزینه ۵۴ملیارد ریال نیز افتتاح شد.وی گفت: منبع 

آب ۲ هزار متر مکعبی روستای نهضت آباد با هزینه ۷۰میلیارد ریال نیز به بهره برداری رسید.

انهدام باند سارقان منازل نیمه ساز در نجف آباد
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: باند سارقان منازل نیمه ساز با ۶۹ فقره 
سرقت در نجف آباد منهدم شد.سرهنگ حسین ترکیان اظهار کرد: در پی شکایت تعدادی از شهروندان 
مبنی بر سرقت از منازل نیمه ساز آن ها در شهرستان نجف آباد موضوع به صورت تخصصی در دستور 
کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت. وی افزود: دو سارق در این زمینه شناسایی و 
با هماهنگی مرجع قضایی در عملیاتی دقیق و ضربتی در مخفیگاهشان دستگیر شدند.رییس پلیس 
آگاهی فدماندهی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: متهمان به ۶۹ فقره سرقت منازل نیمه ساز 
در شهرستان نجف آباد و فروش اموال ســرقتی به دو مالخر اعتراف کردند که درپی آن مالخرها هم 
دستگیر شدند.سرهنگ ترکیان به شهروندان توصیه کرد: هنگام ساخت و ساز به استحکام و ایمنی 
منزل به اندازه زیبایی آن اهمیت دهند، راه های ورودی ساختمان را ایمن و برای ایمنی بیشتر منزل 

خود از سامانه های حفاظتی همچون دزدگیر و دوربین مداربسته استفاده کنند.
 

توقیف خودروهای راهسازی روی تریلر در فالورجان
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف ۲ دستگاه خودرو راهسازی به ارزش ۷۰ میلیارد ریال 
در عملیات ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان فالورجان خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر، سردار 
محمدرضا هاشمی فر اظهار داشت: ماموران کالنتری ۱۶ شهرستان فالورجان با همکاری ماموران پلیس 
آگاهی این شهرستان در راســتای مبارزه با قاچاق کاال و ارز حین کنترل خودروهای عبوری در یکی از 
محورهای مواصالتی به یک دستگاه خودرو تریلر کشنده حامل ۲ دستگاه خودروی راه سازی مشکوک 
شده و جهت بررســی آن را متوقف کردند.وی افزود: در بررسی های دقیق صورت گرفته مشخص شد 
خودروهای حمل شده فاقد هرگونه اسناد و مدارک قانونی و معتبر گمرکی بوده و راننده تریلر قصد انتقال 
آنها به سمت یکی از استان های غربی را داشته که با هوشیاری ماموران این محموله شناسایی و توقیف 
شد.جانشین فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه، ارزش خودروهای مکشوفه بنا بر نظر کارشناسان 
مربوطه ۷۰ میلیارد ریال برآورد شده است تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر که پس از تشکیل 
پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شــد.این مقام انتظامی در خاتمه با 
تاکید بر استمرار طرح های عملیاتی مبارزه با قاچاق به صورت برنامه ریزی شده، خاطر نشان کرد: سعی 
و تالش پلیس بر این است که بیش از گذشته با همکاری و همدلی مردم و دیگر سازمان های مرتبط با 
این پدیده مقابله شود از این رو از شهروندان می خواهیم در صورت اطالع از هرگونه فعالیت مجرمانه ای 

در این زمینه مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریت های ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.
 

کشف ماینر در کارگاه تولیدی در نجف آباد
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: در بازرسی از یک کارگاه تولیدی در باغات شهرستان 
نجف آباد ۱۰ عدد دستگاه اســتخراج رمز ارز )ماینر( همراه لوازم آن کشف و در این زمینه پرونده ای 
تشکیل و به شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی این شهرستان ارجاع شد.علی اکبر مختاری افزود: 
متهم پرونده متخلف تشخیص داده شد و به پرداخت جزای نقدی به میزان دو میلیارد و ۴۴۱ میلیون 

ریال افزون بر ضبط کاال محکوم شد.

جریمه قاچاقچی دام سبک در فریدن
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان از کشف ۶۶ رأس دام سبک قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۶۱۱ 
میلیون ریال خبر داد.علی اکبر مختاری گفت: با کشف ۶۶ رأس دام سبک که بدون بارنامه، مجوز حمل و 
پالک کوبی بودند، در یک کامیون، محموله به ظن قاچاق توقیف و پرونده این تخلف در شعبه اول بدوی 
تعزیرات حکومتی شهرستان فریدن رسیدگی شد.وی افزود: شعبه پس از بررسی، اتهام انتسابی را محرز 
اعالم و متهم را به پرداخت یک میلیارد و ۶۱۱ میلیون ریال جزای نقدی، همچنین توقیف دام ها محکوم کرد.

سوژه روز

گرامیداشت روز جهانی 
تاالب ها در ورزنه

همایش گرامیداشت روز جهانی تاالب ها در شهر 
تاالبی ورزنه با حضور مســئوالن استانی برگزار 
شد.آبان ماه امسال شهر ورزنه به دلیل مجاورت 
با تاالب بیم المللی گاوخونی به عنوان شهرتاالبی 
ایران در کنوانسیون بین المللی رامسر در شهر 
ژنو سوییس معرفی شــد.مدیر کل دفتر امور 
روستایی و شوراهای اســتانداری اصفهان در 
این مراســم گفت: نفس های تاالب گاوخونی 
در گرو مشــارکت مردم و دولت است و حفظ و 
احیای تاالب بین المللی گاوخونی برای حفظ 
زیست بوم منطقه بســیار اهمیت دارد.مجید 
جوهری با اشــاره به اینکه تاالب گاوخونی بین 
۹۰ تا ۹۵ درصد خشک شده است، افزود: مردم 
منطقه ورزنه برای حفظ و احیای زیســت بوم 
تاالب تاکنون تالش زیادی داشتند حاال نوبت 
دولت است که حقابه تاالب را بر اساس قانون 
حفاظت و احیای تاالب هــا تخصیص دهد با 
توجه به اینکه بیش از ۱۷ سال است حقابه این 
تاالب تخصیص نیافته اســت.مدیرکل محیط 
زیست استان اصفهان در این همایش با اشاره 
به وضعیت خشکی تاالب گاوخونی و زاینده رود، 
گفت: پیگیری حقابه تاالب گاوخونی در اصفهان 
و مشکل آلودگی هوا از برنامه های در دستور کار 
است.رضا الهیجانزاده با تاکید بر اهمیت تاالب 
ها از جمله پیشگیری از ریزگردها، حفظ پوشش 
گیاهی و جانواری و تنوع زیستی و تعدیل آب 
و هوا در تاالب افــزود: حقابه تاالب الویت دوم 
پس از شرب قرار دارد و همه ســازمان ها باید 
همکاری کنند تا حقابه تــاالب گاوخونی بعد از 
سال ها محقق شود.در حاشیه این مراسم که به  
مناسبت دوم فوریه ۱۳ بهمن روز جهانی تاالب 
ها برگزار شد ،۳ طرح عمرانی و مسکونی هم در 
۱۲ روستای ورزنه به بهره برداری رسید.افتتاح 
۵ باب منزل مسکونی مددجویان کمیته امداد 
در ورزنه و روســتای کفــران،  آب انبار تاریخی 
روستای بالن، افتتاح بلوار امام خمینی)ره( و 
زیر سازی آسفالت و جدول گذاری ۱۲ رستای 
ورزنه  با  میلیــارد ریال هزینــه از جمله طرح 
هاســت.همچنین در پایــان مراســم مردم و 
دوستداران محیط زیست و مسئوالن استانی 

از تاالب بین المللی گاوخونی بازدید داشتند 

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان:  با مسئولان

شهرداری زرین شهر در عرصه های نوین گردشگری موفق عمل کرده است
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان گفت: شهرداری زرین شهر با در اختیار داشتن نیروهای جوان و شهردار جوان و متخصص، توانسته 
است در احصای ظرفیت های گردشگری و ورود به عرصه های نوین گردشگری و جذب گردشگری موفق عمل کند.نادر آخوندی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، در 
حاشیه بازدید از شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته، اظهار کرد: بعد از تاخیری که به دلیل شیوع ویروس کرونا در برگزاری نمایشگاه 
بین المللی گردشگری و صنایع وابسته ایجاد شد، سال گذشته این نمایشــگاه با فروکش کردن این ویروس منحوس برگزار شد، اما به دلیل وقفه ای که در 
برگزاری این رویداد ایجاد شده بود، از کیفیت الزم برخوردار نبود.وی افزود: امسال این رویداد در حالی برگزار می شود که شاهد حضور پررنگ استان ها، آن 
هم با کیفیت و ظرفیت زیاد هستیم و استان اصفهان نیز با تمام ظرفیت خود در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته شرکت کرده 
است.مدیرکل دفتر امور شهری و شــوراهای استانداری اصفهان تصریح کرد: استان اصفهان در این نمایشــگاه غرفه ای واحد در اختیار دارد و شاهد حضور 

تمام شهرستان های استان در این غرفه هستیم.

عکس: فارس

عکس    روز

جشن کودکان فریدون 
شهری به مناسبت دهه 

فجر و میالد حضرت 
علی)ع(

همزمــان بــا ایــام شــادی والدت 
امیرالمومنین علیه السالم و ایام مبارک 
دهه فجر، جنگ شــادی و خنده ویژه 
دانش آموزان دختر و پسر کالس های 
اول، دوم و ســوم ابتدایی شهرستان 

فریدون شهر برگزار شد.

شهرستان فریدن 28 روستا دارد که با توجه به 
بارش سنگین برف معابر این روستاها بسته شده و 
تراکتور به تنهایی توان برف روبی این حجم از برف را 
ندارد که انتظار داریم ماشین آالت مدرن برف روبی 

را در اختیار مدیریت شهرستان قرار دهند

معاون عمرانی اســتاندار اصفهان گفت: تکنولوژی 
و فناوری هــای نوین و دانش بنیان محور توســعه 
صنعتی و کشــاورزی تیران  و کرون اســت.مهران 
زینلیان، در سفر به تیران و کرون و افتتاح پروژه های 
دهه فجر این شهرســتان، اظهار کرد: بهره گیری از 
فناوری های نوین و علوم دانش بنیان در توســعه 
کشاورزی و صنعتی این منطقه فرصت های خوبی 
برای تولید و اشتغال فراهم کرده است.وی افزود: 
ســرمایه گذاری در احداث گلخانه هــا و واحدهای 
صنعتی از حالت ســنتی خارج و بــه صورت فنی و 
بر پایه علوم روز رشد و توســعه یافته است.معاون 
عمرانی اســتاندار اصفهان ادامه داد: سرمایه گذار 

در چنین شــرایطی از وضعیت خوبی برای کاهش 
هزینه ها و افزایش بهره وری تولید بهره برده و امکان 
مدیریت سرمایه خود برای توسعه را دارد.وی با بیان 
اینکه موانع تولید باید در کارگروه تســهیل مطرح و 
بررسی شــود، تصریح کرد:  برخی از این مشکالت 
در سطح شهرستان قابل حل و بعضی از آن ها باید 
در سطح استانی دنبال شود که آمادگی رفع آن با به 
کارگیری ظرفیت های متعدد فراهم است.زینلیان 
گفت: جلسه مشــترک بین مســئوالن استانی و 
مدیریت ارشــد شهرســتان برای رفع دغدغه های 
برخی از ســرمایه گذاران در ســطح اســتان برگزار 
می شــود.وی، احداث گلخانه با فناوری های نوین 

و توسعه ســاخت و ســاز تجهیزات تولید انرژی بر 
پایه علوم دانش بنیان را مهم خواند و افزود: چنین 
توانایی هایی فرصت خوبی برای رشد اقتصادی به 
حســاب می آیند.معاون عمرانی استاندار اصفهان 
به قانون اختصــاص درصدی از درآمــد معادن به 
مدیریت شــهری را نقطه مثبتی در توسعه شهری 
دانست و یادآور شد: مدیران شهری از این فرصت 
برای رفع نیازها و مدیریت جامع محلی بهره بگیرند.

معاون عمرانی استاندار اصفهان:

تکنولوژی؛ محور توسعه صنعتی و کشاورزی تیران و کرون است
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خبر روز 

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان:

 برای تکمیل پروژه های استان، ۷۵۰ میلیاردتومان اعتبار
 نیاز است

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: در بخش راه های استان 
۲۶ پروژه فعال داریم که در حال اجرا هســتند. مبلغ این قراردادها ۵۰۰ میلیارد تومان است و برای 

تکمیل آن ها ۷۵۰ میلیارد تومان نیاز داریم.
بهزاد شاهسوندی در نشست خبری با حضور خبرنگاران اظهار کرد: استان اصفهان به لحاظ اینکه در 
مرکز کشور قرار دارد، اتصال دهنده هشت استان همجوار به یکدیگر است و به همین دلیل ترافیک 
حوزه راهی در استان بسیار باالســت، همچنین حدود ده تا ۱۵ درصد از حمل بار کشور در از طریق 
محورهای استان انجام می شود.وی افزود: به همین علت احداث بزرگراه ها در استان در دستور کار 
است، اکثر محورهای برون استانی چهار خطه شدند و ســایر مسیرها نیز در حال احداث راه جدید 
هستند.معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: در بخش راه های 
استان ۲۶ پروژه فعال داریم که در حال اجرا هستند. مبلغ این قراردادها ۵۰۰ میلیارد تومان است و 
برای تکمیل آن ها ۷۵۰ میلیارد تومان نیاز است.شاهسوندی اضافه کرد: چون طول راه ها و پروژه ها 
بعضا باالی ۴۰ تا ۵۰ کیلومتر است، این پروژه ها بر اساس ترافیک، تصادفات و سوانح در حال اولویت 
بندی هستند و بر همین اساس تامین اعتبار و تکمیل خواهند شد.وی افزود: در بخش ساختمان 
دولتی، بعضی از ادارات کل دفتر فنی مناسبی برای احداث ساختمان جدید ندارند و به همین علت 
تمامی وظایف این ساختمان ها به اداره کل راه و شهرســازی محول شد. همچنین استعالم های 
تغییر کاربری برخی زمین های در حریم جاده از اداره کل انجام می شــود. تخریب ساختمان های 
دولتی نیز بر عهده اداره کل است. فرمانداری اصفهان، اردستان و ساختمان مدیریت بحران اصفهان 
از پروژه های مهم ساختمان های دولتی استان است که برخی تکمیل و برخی دیگر پیشرفت قابل 
توجهی داشته اند. ساختمان مدیریت بحران استان برای تکمیل به ده میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان اظهار کرد: باتوجه به وضعیت 
فرونشست، دستگاه های مختلف درخواست دارند تا ساختمان آن ها از نظر خطر فرونشست بررسی 
شود. اداره کل راه و شهرسازی نیز در این صورت نیروهای خود را مامور به بررسی می کند تا اگر این 

ساختمان ها قابل استفاده نباشد، مجوز تخریب آن ها صادر شود.

فرونشست به راه های استان آسیب نزد
شاهسوندی گفت: فرونشست در راه های استان مشــکلی ایجاد نکرده ، همچنین به راه ها و پل ها 
آسیبی نرسیده است. فقط در محور مهیار این مشکل وجود داشت که با اقدامات ویژه تمامی این 
موارد برطرف شــد.وی افزود: در حوزه راه، ۲۱ پروژه در مصوبات ســفر رییس جمهور به استان در 
نظر گرفته شــد. پیش بینی ما ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ میلیارد بود که حدود ۴۰۰ میلیارد آن به دالیلی کم شد. 
این مصوبات برای سه ســال و تا ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است. این تخصیص ها برای پروژه های 
با پیشرفت فیزیکی باالی ۵۰ درصد در نظر گرفته شده اســت.این مسئول گفت: استاندارد راه ها و 
طراحی ها بر اساس آیین نامه های استاندارد ابالغ شده است، همچنین برای ساخت راه ها از آیین 
نامه های بتن و نشریات راه و راه سازی که در کل دنیا ثابت است، استفاده خواهد شد. راه هایی که 
قرار است احداث شود، از بستر تا آسفالت آزمایش خواهد شد و مشکلی در زمینه استاندارد وجود 
ندارد. آســفالت عمر مفید دارد و بعد از عمر مفید باید ترمیم شود. عمر مفید آسفالت باید افزایش 
پیدا کند. موارد زیادی باعث تخریب جاده ها و آسفالت خواهد شد که در برخی موارد هم قابل کنترل 
نیستند، سرما و گرما و ماشین های ســنگین در این خصوص تاثیرگذار هستند.شاهسوندی اظهار 
کرد: با توجه به اینکه در کشور مشکلی در تولید ســیمان وجود ندارد، در برخی محورهای استان به 
جای آسفالت از بتن غلتکی استفاده شده است. استفاده سیمان عمر مفید جاده را تقریبا دو برابر 
می کند. همچنین استفاده از افزودنی های مختلف به قیر در حال انجام است که این اقدام هم عمر 
مفید را باال می برد؛ اما با توجه به اینکه بخشی از آن وارداتی است، تهیه این مواد کمی مشکل است.

تحقق سهم اصفهان در بیمه روستاییان و عشایرکافه اقتصاد
مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر اســتان اصفهان گفت: سهم امسال اســتان برای بیمه کردن ۲۷ هزار نفر از جمعیت روستایی و عشایر 
محقق شد.مهدی ابارشی در جشن روستاییان و عشایر به مناسبت دهه فجر اظهار کرد: دولت سیزدهم تکلیف کرد یک میلیون نفر بیمه شده جدید روستایی 

و عشایری داشته باشیم که سهم استان ما از این تعداد، ۲۷ هزار نفر بود و با همدلی، حاصل شد.
وی با یادآوری اینکه بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشــایر اولین ثمره قانون اساسی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی است، اظهار کرد: امروز دولت 

برای گروه های محروم بیمه های اجتماعی درنظر گرفته که ۷٠ درصد حق بیمه را با هدف حفظ کرامت افراد، خودش پرداخت می کند.
مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر استان اصفهان با اعالم اینکه در استان بیش از ۱۱٠ هزار نفر بیمه شده و رتبه دوم کشور در قرارگاه کرامت 
را داریم، گفت: طی یک سال اخیر یک میلیون و ۴٠٠ هزار نفر بیمه شده فعال داشتیم که امسال به این تعداد ۲۷ هزار نفر اضافه شد.ابارشی گفت: با اینکه در 
حیطه وظای مان نیست؛ اما امسال از منابع در اختیارمان هزار وام قرض الحسنه صفر درصد به بیمه شدگان و مستمری بگیران پرداخت می کنیم.وی همچنبن 

گفت: از ابتدای سال تالش را بر این گذاشتیم تا ۲۲٠ میز خدمت تا ۲۲ بهمن برگزار شود که حتی بیشتر از این تعداد برگزار شد.

اولین گام برای ساخت 
۱۴ هزار مگاوات نیروگاه 
توسط صنایع برداشته شد

وزیر صمت با بیــان اینکه ســرمایه گذاری 
در دهه گذشــته برای توسعه شــبکه برق و 
گاز صــورت نگرفت، گفت: اولیــن گام برای 
ســاخت ۱۴ هزار مگاوات نیروگاه توســط 
صنایع در استان ســمنان برداشته شد.سید 
رضا فاطمی امین به موضوع واردات ۴ هزار 
ماشین سنگین راهداری اشاره و اظهار کرد: 
تولید ماشین آالت حوزه راهسازی و معادن 
۱۰۰ درصد و واردات این خودروها نیز ۱۰۰ درصد 
افزایش پیدا کرده است.وزیر صنعت، معدن 
و تجارت افزود: بخشــی از نیاز ماشین آالت 
ســنگین را از ظرفیت تولید داخلی استفاده 
کردیم به نحوی که تولیدات داخلی به میزان 
دو برابر افزایش پیدا کرد و سپس برای جبران 
کســری واردات صورت گرفــت. اگر معادن 
به دلیل کمبود ماشــین آالت کاهش تولید 
داشته باشند ضربه به تولید است؛ از این رو 
تامین ماشین آالت را به طور متوازن با اولویت 
اســتفاده از تولید داخل پیش بردیم.وی در 
ادامه به وضعیت تامین گاز و برق واحدهای 
تولیدی اشــاره کرد و افزود: سال هاســت 
مشکل قطعی برق و گاز در واحدهای تولیدی 
وجود دارد چرا که ســرمایه گــذاری در دهه 
گذشته برای توسعه شبکه برق و گاز صورت 
نگرفته اســت. در موضوع برق با وزارت نیرو 
برای ساخت ۱۴ هزار مگاوات نیروگاه توافق 
کردیم و هم اکنون نیز برخــی از واحدهای 
صنعتی، نیــروگاه در حال احــداث دارند که 
اولین آن ۵۰۰ مگاوات در ســمنان راه اندازی 
شده است. همچنین یکی دیگر از نیروگاه ها 
نیز برای فــوالد مبارکه بوده کــه راه اندازی 
می شود.وزیر صمت تاکید کرد: در حوزه برق 
به این نتیجه رسیدیم که نمی توانیم منتظر 
توســعه صنعت برق در بخش های خارج از 
صنعت بمانیم، بنابراین این کار را آغاز کردیم 
تا طی یک برنامه سه ساله بتوانیم از تامین 
برق واحدهای تولیدی اطمینان داشته باشیم 
و تولید کمترین آسیب را ببیند. البته بخش 

دیگر را باید با کاهش مصرف دنبال کنیم.

شرایط فروش فوق العاده در 
شب عید اعالم شد

معاون بازرســی و نظارت بر خدمات ســازمان 
حمایت مصــرف کنندگان و تولیــد کنندگان طی 
نامــه ای خطاب به رییــس اتاق اصنــاف ایران، 
خواســتار نظارت ویژه بــر فعالیــت واحدهای 
صنفی برگزار کننده فروش فوق العاده و حراج در 
هفته های پایانی سال شد و تاکید کرد که هر واحد 
صنفی که قصد فروش فوق العاده و حراج برای 
کاالهای خود را دارد باید لیســت کاالها به همراه 
قیمت آنها و همچنین میزان تخفیف و مدت زمان 

مورد نظر را به اتحادیه صنفی مربوطه ارائه کند. 

عکس  خبر  روز 

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع فرآورده های لبنی 
از عرضه محصوالت لبنی با تخفیف ۵ تا ۲۰درصد در 

میادین میوه و تره بار در تهران خبر داد.
علــی عبدی؛ عضو هیئــت مدیره انجمــن صنایع 
فرآورده هــای لبنی با اعــالم این خبــر، گفت: با 
همکاری ســازمان میادین میــوه و تره بار، عرضه 

محصوالت لبنی با تخفیف آغاز شده است.
وی ادامه داد: امیدواریم در روزهای پایانی سال و 
آغاز ماه مبارک رمضان بتوانیم با کاهش قابل توجه 

قیمت ها از طریق حذف واسطه ها و عرضه مستقیم  
کاال برای مشتریان کمکی در جهت ثبات قیمت ها 

داشته باشیم.
به گزارش ایســنا، براســاس اعالم مدیــر عامل 
ســازمان میادین میوه و تره بــار، ۲۵ غرفه در ۱۸ 
نقطه در اختیار انجمن صنایــع فرآورده های لبنی 
قرار گرفته و قرار اســت محصــوالت لبنی در آنجا 
عرضه شــود. بر این اساس مقرر شــد تخفیف ۵ 
درصدی  شامل محصوالت مشمول قانون قیمت 

گذاری )پنیر یواف ۴۰۰گرمی، ماســت ست ساده 
۲.۵کیلویی، شیری نایلونی کم چرب، شیر بطری 
کم چرب( و تخفیف  ۲۰ درصدی نیز شــامل سایر 
محصوالت لبنی شــود. این طرح از آذرماه جاری 
آغاز شــده و تا آذرماه ســال آینــده ادامه خواهد 

داشت.

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع فرآورده های لبنی خبر داد :

 عرضه لبنیات با تخفیف ۵ تا ۲۰ درصدی در میادین میوه
 و تره بار

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان می گوید: به علت تردد زیاد، 1200 کیلومتر از راه های استان تخریب شده است؛

مصائب شاهراه بودن!
فرزاد دادخواه روز گذشته در نشستی با حضور خبرنگاران، اظهار 
کرد: بالغ بر ۵۴ میلیون تن بار در هر سال از استان اصفهان جا به 
جا می شود، بیش از ۱۰ هزار بارنامه در هر روز در این استان صادر شده و بالغ بر 

هفت میلیون و ۲۰۰ هزار مسافر نیز از این استان جا به جا می شود.
وی افزود: بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تردد در هر روز از مســیرهای استان 
اصفهان انجام می شود که حجم زیاد آن منجر به تخریب رویه ۱,۲۰۰ کیلومتر از 
راه های استان شده است. با قراردادهای انجام شده، لکه گیری ۳۰۰ کیلومتر از 
راه های آسیب دیده استان تاکنون انجام شده ؛اما همچنان لکه گیری و روکش 

۹۰۰ کیلومتر راه های اصلی و ۱۲۰۰ کیلومتر از سایر محورها باید انجام شود.
مدیرکل راهداری حمل ونقل جاده ای اســتان اصفهان با اشــاره به بارش های 
زمستانی، گفت: طرح راهداری زمســتانی با ۷۵۰ نفر اپراتور ماشین آالت و ۲۰۰ 
دستگاه تجهیزات زمستانی در قالب ۱۰۲ اکیپ در حال انجام است و تاکنون به 
رغم حجم باالی بارش ها همه راه ها باز نگه داشته شد. البته در بازگشایی راه های 

روستایی به ویژه پشت کوه فریدونشهر همچنان با مشکل مواجه هستیم.
دادخواه اضافه کرد: بیــش از ۳۵۰ پروژه در حوزه هــای مختلف معاونت های 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان اصفهان در حال اجراست. در 
ســال جاری بیش از ۱,۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برگزاری مناقصه در اختیار این 

اداره کل قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: با پیگیری های انجام شــده ۱,۹۰۰ میلیارد تومان مصوبه برای 
پروژه های مرتبط با این اداره کل در بازه زمانی سه ساله، در سفر رییس جمهور 
به اصفهان اختصاص یافته که شامل ۱۰۰ میلیاردتومان برای روکش راه ها، ۵۰۰ 
میلیاردتومان برای رفع نقــاط پرتصادف، ۳۰۰ میلیاردتومــان برای نگهداری و 
بهسازی راه های روســتایی و ۱۰۰ میلیاردتومان برای نگهداری راه های استان 

است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: در جشنواره شهید 
رجایی، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان در شاخص های 
اختصاصی و عمومی رتبه برتر و رتبه اول کشــوری را به همراه پلیس راه استان 
در عملکرد مناســب و رضایتمندی کاربران جاده در ســطح استان کسب کرد. 
همچنین در کاهش تلفات تصادفات جاده ای استان اصفهان رتبه سوم کشوری 

را کسب کرده است.
دادخواه با بیــان اینکه این اداره کل با کمتر از ۵۰ درصد پرســنل تعریف شــده 
در چــارت اداری فعالیت می کند، اضافــه کرد: تالش می کنیــم به رغم وجود 
هزینه های سنگین، عملیات لکه گیری و خط کشــی راه ها انجام شود. گفتنی 
است خط کشی بین راه های استان بیش از ۸۰ میلیارد تومان هزینه دارد که با 

صرفه جویی و بهره گیری از امکانات موجود در حال انجام است.
وی در ادامه با اشــاره به وضعیــت آزادراه اصفهان-تهران، گفت: رســیدگی به 

وضعیت این آزادراه بر عهده بخش خصوصی است و اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان فقط بر روند آن نظارت می کند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: اعتبارات استانی 
برای رســیدگی به راه های استان بسیار ناچیز اســت. اما سعی شد از اعتبارات 
ملی برای بهبود راه ها اســتفاده کرد. پیش بینی می کنیم خرابی های شدید در 
یک بازه زمانی سه ساله تعمیر شده و از تخریب شدید خرابی های متوسط نیز 

جلوگیری شود.
دادخواه گفت: عمده تخلفات اضافه تناژ، حاصل از حمل بار معادن اســت. در 
شورای معادن هفته گذشته برای نصب باسکول در خروجی معادن مصوبه ای 

در نظر گرفته شد که اضافه بار کنترل شده و از آسیب به راه ها جلوگیری شود.
وی درخصوص نقاط پرتصادف اســتان اضافــه کرد: ۱۰۹ نقطــه پرتصادف در 
استان شناســایی و ۶۷ نقطه در لیســت کشــوری قرار گرفت. عملیات قابل 
انجام توسط ماشــین آالت استان انجام شــد و اکنون در حال رفع نقاط دارای 
تصادف روســتایی هســتیم. براین اســاس تاکنون ۳۹ نقطه پر تصادف رفع 
شــده و در مابقی نقاط نیز احداث روگذر، زیرگذر یا ایمن ســازی انجام شــده 
است. تالش ما براین اســت که نقطه جدیدی در راه های احداثی ایجاد نشود. 
بیش از ۸۰۲ ســه راهی در اســتان اصفهان قرار گرفته که ۳۵ تا ۴۰ درصد از آن 
 ایمن سازی شــده است. برای ســاماندهی این ســه راهی ها نیازمند همراهی 

دهیاری ها هستیم.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان گفت: برای ساخت یک 
تقاطع غیر هم سطح امروز بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. باتوجه به 

این هزینه ها، پروژه های رفع نقاط پرتصادف اولویت بندی شده است.
دادخواه اضافه کرد: میانگین عمر ناوگان باری اســتان اصفهان ۲۳ سال و عمر 
ناوگان مسافر حدود ۱۴ سال است. این در حالی است که میانگین عمر ناوگان 
در سال های گذشته در اصفهان حدود پنج سال بوده است. افزایش سرسام آور 
قیمت اتوبوس و تولید نشــدن آن در حالی که امــکان واردات نیز نداریم، این 

مسائل را ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: همچنین به دلیل نبود قطعات با کیفیت شــاهد خرابی بخشی 
از ناوگان اتوبوسرانی هســتیم. ناوگان حمل بار نیز در تامین قطعات و الستیک 
با مشکالت فراوانی مواجه هســتند و به رغم باال بودن نرخ حمل بار، این کار به 

صرفه نیست.
مدیــرکل راهــداری و حمل و نقــل جــاده ای اســتان اصفهان گفــت: عمر 
مینی بوس های فعال در استان ۲۵ سال است که این ناوگان را خطر آفرین کرده 
و شاهد تصادفات دلخراشی در این حوزه هستیم. تالش شده وام نوسازی برای 
این ناوگان تهیه شــود. بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان تسهیالت برای بازسازی 

اتوبوس ها به رانندگان تعلق می گیرد.

دادخواه در ادامه درخصوص عوارض خسارات به جاده ها گفت: تا این لحظه هیچ 
عوارضی در بخش آالیندگی و خسارت به راه ها توسط صنایع و معادن پرداخت 
نشده اســت. صنایع بزرگ با پرداخت عوارض ۹ درصد حمل بار به این بخش 
کمک می کنند. پیگیر هستیم که سهم تردد استان اصفهان تناسب بیشتری با 

اعتبارات داشته باشد.
وی با اشاره به فرار ۲۰ تا ۲۵ درصد بار از اصفهان، ادامه داد: بخشی از حمل بار در 
استان اصفهان بدون اخذ بارنامه و یا حتی با صدور بارنامه در استان های مجاور 
انجام می شود. اعتبار باید از محل استفاده از شبکه راه های استان تامین شود 

و با جلوگیری از تخلفات می توان به جذب اعتبارات کمک کرد.
مدیرکل راهــداری و حمل و نقــل جاده ای اســتان اصفهان با اشــاره به نبود 
زیرســاخت ریلی از اســتان اصفهان به شــهرهای جنوبی، گفت: برای این کار 
نیازمند اعتبارات بیش از ۱۰ هزار میلیاردتومانی هســتیم؛ اما اگر انجام شــود 

صنایع نیز برای حمل بار خود از آن استقبال می کنند.
دادخواه با اشــاره به آماده بودن مجموعا هزار و ۶۰ میلیــارد تومان پروژه برای 
افتتاح در دهه فجر، افزود: این پروژه ها شــامل ۵۳۰ میلیــارد تومان روکش 
راه های شریانی و روستایی رفع ۱۱۵ نقطه پرتصادف با اعتبار بیش از ۶۹ میلیارد 
تومان، ایمن سازی سه راهی ها با بالغ بر ۶۴ میلیارد تومان، ۳۶ کیلومتر احداث 
راه روســتایی با اعتبار ۵۶ میلیارد تومان و ۱۱۶ میلیــارد تومان پروژه نگهداری 

است.
وی ادامه داد: براســاس تراکم ناوگان باری مراکز معاینه فنی در استان ایجاد 
شده است. در شهرستان های خور، نطنز، بویین میاندشت و فریدونشهر نیازمند 
احداث این مراکز هســتیم. جانمایی این مراکز بر نقشه راه های استان انجام 
و آمار تعداد متقاضیان انجام شــده است تا ســرمایه گذاران نیز به ورود به این 
بخش تشویق شــوند. در مجموع نیازمند احداث شش مرکز معاینه فنی دیگر 

در استان هستیم.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان با اشاره به اینکه ساالنه 
۳۰ هزارتن قیر برای اجرای پروژه های آسفالت استان نیاز داریم، گفت: ساالنه 
فقط در حدود ۱۰ هزارتن قیر به استان تعلق می گیرد. در حال حاضر بیش از هزار 
میلیارد تومان قرارداد در استان داریم که ۵۰۰ میلیارد تومان آن در بخش آسفالت 
است برای اجرایی شدن پروژه ها نیازمند تخصیص اعتبار هستیم. روند تامین 

قیر امسال بهبود یافت.
دادخواه در ادامه با اشــاره به اینکه عمر ماشین آالت سنگین استان بیش از ۲۰ 
سال است، اضافه کرد: متاسفانه قطعات تعمیری این ماشین آالت نیز کیفیت 
مناسبی نداشــته و قیمت باالیی دارد. در مجموع ۵۹۰ دستگاه ماشین آالت و 
۲۰۰ دستگاه تجهیزات راهداری در اختیار داریم که نسبت به طول راه های استان 

بسیار کم است.

ساالنه هزار میلیارد برای آسفالت راه های 
استان نیاز است

معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان نیز 
در این نشست گفت: حدود ۲۰۰۰ میلیاردتومان اعتبار برای اصالح راه های 
تخریب شده استان نیاز است. همچنین سالیانه ۱۰۰۰ میلیاردتومان اعتبار 

برای روکش ۵۰۰ کیلومتر از راه های استان نیاز داریم.
مهدی فقهی در نشســت خبری مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
استان اصفهان اظهار کرد: ۳۰۰ نقطه سه راهی حادثه خیز در استان اصفهان 
شناسایی شده و اصالح آن در دستور کار قرار گرفته است. اصالح هندسی و 
نصب عالئم ترافیکی در این نقاط در حال انجام است. ۹۸ سه راهی تاکنون 

ایمن سازی شده و مابقی در حال تکمیل است.
وی با بیان اینکه استان اصفهان اعتبارات محدودی در اختیار دارد، افزود: 
ساالنه خسارات زیادی به عالئم راهنمایی و رانندگی وارد می شود. اکنون 
در سطح راه های استان حدود ۳۰ میلیارد تومان قرارداد خط کشی در حال 
انجام است و خط کشی هفت هزار کیلومتر از راه های استان در دستور کار 
است.معاون راهداری استان اصفهان گفت: حدود ۱۰ میلیارد تومان قرارداد 
حفاظ گارد در نقاط پرتگاهی بســته شده اســت. در محورهای بهارستان، 
اردســتان و کمربندی جنوب، ۴۷ کیلومتر نیوجرســی و حفاظ میانی راه 
در حال انجام اســت.فقهی اضافه کرد: نصب نرده هــای میانی در اتوبان 
ذوب آهن نیز در حال انجام اســت. حدود ۵۵ کیلومتر پروژه روشنایی با 
اعتبار بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان نیز انجام می شــود.وی با بیان اینکه برای 
نصب تابلو و عالئم نیز قراردادهای الزم بسته شده است، تصریح کرد: حدود 
۲,۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اصالح راه های تخریب شــده استان نیاز 
است. همچنین سالیانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای روکش ۵۰۰ کیلومتر 

از راه های استان نیاز است.
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مفاد آراء
11/131 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  140160302007003782 هیــات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای محمد 
کریمی قهدریجانی فرزند عبدا... بشماره شناسنامه 169 صادره از قهدریجان دریک 
باب خانه  به مســاحت 157/76 مترمربع پالک 562 فرعی از 386  اصلی واقع در 
قهدریجان خریداری از مالک رسمی آقای اسکندر کاظمی فرزند غالمعلی محرز 

گردید ه است.
 لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم 

وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/20

م الف: 1445396  محمد علی ناظمی اشــنی  رئیس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
11/132 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  140160302007003952   هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای احمدرضا 

دهقان کلیشادی فرزند محمد ابراهیم بشماره شناســنامه 40 در یک باب خانه  به 
مســاحت 201 مترمربع پالک 19 اصلی واقع در کلیشاد خریداری از مالک رسمی 

آقای اسداله وزیریه لنجانی محرز گردید ه است.
 لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم 
وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر  خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/20

م الف: 1445416  محمد علی ناظمی اشــنی  رئیس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

تحدید حدود اختصاصی
11/133 شماره نامه: 140185602033004290- 1401/11/17 چون تمامی ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی بمساحت 1505/07 متر مربع قسمتی از پالک 6  فرعی از 140- اصلی 
جزء بخش 11 حوزه  ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای محمد کمیلی 
فرزند مهدی و غیره در جریان اســت و عملیات تحدید حــدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز  شــنبه مورخ 1401/12/13  ســاعت 10 در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاوریــن اخطار می گردد که در روز و 
ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
 ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.

تاریخ انتشار:1401/11/20  
م الف: 1453389 

رحمت اله شاهدي سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز
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در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری؛

نمایشگاهی بدون بوی کباب!

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری، به 
همراه سی وششمین نمایشــگاه صنایع دستی، 
درحالی کار خود را در تهران آغاز کرد که انتظار دارد 
رکود سفر شکسته شود.واقعیت آن است که ســفر در سه ماه اخیر با 
رکود و افت مواجه شده ، علت آن را توراپراتورها و آژانس های مسافرتی؛ 
ســوای تحوالت داخل کشــور، افزایش هزینه های معیشت و خروج 
اولویت سفر از ســبد خانوار ایرانی اعالم کرده اند.با این وجود بسیاری 
از آژانس های مســافرتی و کشــورهای خارجی با حضور در نمایشگاه 
گردشگری تهران، شانس خود را برای نوروز ۱۴۰۲ محک می زنند. برخی 
از توراپراتورها می گویند: امید و انتظار دارند سفر در نوروز ۱۴۰۲ بهبود پیدا 
کند. برخی کشورها، از جمله روسیه با معرفی ویژه سن پترزبورگ، قطر 
و مالزی خیلی جدی وارد عمل شده اند و امید دارند آمار سفر ایرانی ها 
را به دوران پیش از همه گیری کرونا برگردانند.سفارتخانه  ژاپن نیز برای 
نخستین بار در نمایشگاه گردشــگری تهران حضور دارد و با استفاده از 
بازی  و ماســک های انیمه های ژاپنی، محتاطانه وارد میدان رقابت با 
کشورهای دیگر برای جذب گردشگر ایرانی شده است. سفارتخانه ها و 
غرفه های کشورهای خارجی در سالن ۴۱ نمایشگاه بین المللی تهران 

گردهم آمده اند.

    روسیه با معرفی سن پترزبورگ به دنبال گردشگران ایرانی است
نمایشگاه امسال با ۱۵ سالن، فضای گســترده ای را در اختیار گرفته و 
دسته بندی استان ها براساس ویژگی های مشترک آن ها صورت گرفته 
است؛ کاسپین، خلیج فارس، پرشــیا )پارس(، شمال غرب و غرب و 
خراسان، از جمله محورهای تعیین شده  هستند که استان ها به فراخور 
نزدیکی هایی که با موضوع آن دارند، در یک سالن کنار هم گردآمده اند. 
هرچند، پیدا کردن استان ها در سالن های نمایشگاه کار دشواری است و 
نقشه  کاغذی و یا نرم افزاری که مشخص کند هر استان در چه سالنی قرار 
گرفته تا بازدیدکننده براساس آن برنامه ریزی کند، در دسترس نیست 
و در روز نخست هم بسیاری از بازدیدکنندگان بدون هدف و برنامه در 
سالن ها گشت می زدند و سرگردان بودند. البته در بیرون هر سالن، نام 
شرکت کنندگان روی بنر مشخص شده  است، اما این بنرها چندان مورد 

مراجعه و توجه بازدیدکنندگان عمومی نیست.
حضور کمرنگ بومگردی ها در نمایشــگاه امسال نیز مشهود است، که 
گفته می شود مشکالت اقتصادی و ســفرهای از رونق افتاده از زمان 
همه گیری کرونا که اقتصاد بیشتر این اقامتگاه ها را تحت تاثیر قرار داده، 
بسیاری را از حضور در این نمایشــگاه ناتوان کرده است. با این حال در 

غرفه هر استان مشــخصات تعدادی از بومگردی ها، در کنار سوغات، 
خوراک و صنایع دســتی مختص به آن اســتان، معرفی و عرضه شده 
است. ضمن این که، نقشه راه ها، اطالعات جاذبه ها، تفرح و سرگرمی، 
هتل ها و تورهای هر اســتان به ویژه برای نوروز را می توان از غرفه های 
استان ها به دســت آورد و در عین حال، از نوای ســازهای نوازندگان و 
گروهای رقص محلی بهره برد،   هرچند که گاه صدای این ســازها، گاه 
به قدری بلند است که اعتراض فعاالن گردشگری و مردم را که درحال 

مذاکره و رایزنی با یکدیگر هستند، را بلند می کند.

    اردبیل به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو در سال 
۲۰۳۲ معرفی شده است

ســاز و رقص محلی همواره یکی از جذابیت های نمایشگاه گردشگری 
تهران بوده که در دوره هایی، روزهای پرازدحامی را برای این نمایشگاه 
رقم زده، همان طور که بخش خوراک و ســوغات جذاب و مردمی بوده 
است، اما امســال مســئوالن نمایشــگاه با حذف غرفه های پرتعداد 
کبــاب و دیگ های آش، که دود و بــوی آن ها گاه تمــام محوطه را فرا 
می گرفت، تا حدی که گاه شائبه آتش سوزی پیش می آورد، این فضا 
را در اختیار خودروهای تاریخی و کالســیک و ون های مسافرتی قرار 
داده اند تا نمایشــگاه گردشــگری تهران مانند نمونه های بین المللی، 
چهره ای تخصصی تر پیدا کند.در فضای باز نمایشــگاه امسال مثل هر 
سال چادرهای عشایری برپا شده که زنان و مردان با پوشش عشایر، 
روح نمایشگاه را زنده کرده اند، هرچند که بیشتر آن ها مشغول فروش 
سوغات و محصوالت خود هستند و درباره شناسنامه چادرهای عشایر و 
اقوامی که آن ها را برپا می کنند تا پرسیده نشود،   اطالعاتی در دسترس 
قرار نمی گیرد.حضور دانشــگاه ها در نمایشگاه امســال نیز قابل توجه 
است، دانشجویان رشته های مرتبط با گردشگری در غرفه های کوچکی 
به صورت پراکنــده حضور دارند و طرح ها و پروژه هــای خود را معرفی 
می کنند که برای نمونه دانشــجویان دانشگاه اصفهان طرحی برای تور 
خانوادگی با اتومبیل شــخصی رونمایی کرده انــد و برخی هم در حوزه 
گردشگری در بستر متاورس پروژه های خود را به نمایش گذاشته اند. 
عالوه بر این، در روز نخست گروه های دانش آموزی رشته های هتلداری 
نیز به عنوان بازدیدکننده در نمایشــگاه حضور داشــتند.در حاشیه این 
نمایشگاه قرار است ۱۴ میزگرد تخصصی و ۱۹ دوره آموزشی تخصصی 
برگزار شود، که پژوهشــگاه میراث فرهنگی و گردشگری از چهارشنبه 
۱۹ بهمن ماه در سالن ۳۵، نشســت های تخصصی »نوسانات تراز آب 
دریا، اقلیم آســایش و گردشــگری«، »مدل قیاســی اجرا پژوهشی 

ژئوتوریسم با مدل های موفق در صنایع« و »تجربه کشورهای مختلف 
در مقابله با کووید در صنعت گردشــگری« برگزار می کند.همچنین در 
روز نخســت نیز میزگرد »بازار گردشگری روســیه و اثرات لغو روادید 
بر توسعه گردشــگری« برگزار شــد و در روز گذشــته نیز میزگردی به 
گردشگری ســالمت اختصاص داده شد و امروز ســاعت ۱۱ در سالن 
۳۸ و در غرفه هــای ۳۱ و ۳۲ نیز میزگرد دیگری بــا عنوان »تجربیات 
بازاریابی و جذب گردشــگر خارجی و چگونگی تاب آوری در شــرایط 
رکود« برگزار می شود.نمایشگاه گردشگری همیشه فرصتی بوده برای 
معرفی پروژه ها، برندها، تخفیف ها و برنامه ریزی برای ســفر، هرچند 
که در نمایشگاه امســال فعال از تخفیف  قیمت ها و طرح های تخفیف 
و کمک هزینه هایی که پیش تر وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی وعده آن را داده بود، خبری نیست، اما کانون جهانگردی 
و اتومبیلرانی به انگیزه ۸۸ ســالگی خود و حضور در این نمایشــگاه، 
تخفیف ۵۰ درصد بــرای صدور گواهی نامه بین المللــی و صدور کارت 
اشــتراک امداد خودرو درنظر گرفته است.در نمایشــگاه امسال که با 
وسعت ۶۷ هزار متر، فضایی گسترده تر از هر سال در اختیار دارد، چهار 
سالن هم به صنایع دستی اختصاص داده شده که دسترسی به آن ها 
از درب جنوبی نمایشــگاه و از خیابان سئول آسان تر است. محصوالت 
و آثار صنایع دستی استان ها در سالن های ۶، ۷، ۸ و ۹ عرضه شده اند.

حضور گروه های کم توان و ناتوان جسمی نیز در این نمایشگاه تا کنون 
قابل مالحظه بوده است. برخی استان ها از جمله گلستان نیز میزی را به 
گردشگران نابینا اختصاص داده که درباره چگونگی سفر و جاذبه های 
گردشــگری توضیح می دهد.این نمایشگاه رســما از روز سه شنبه ۱۸ 
بهمن ماه با افتتاحیه ای متفاوت از سال های گذشته آغاز شد؛ برخالف 
سال های گذشته مراسم افتتاحیه با سخنرانی های طوالنی همراه نبود 
و عزت ا... ضرغامی به همراه تعدادی از ســفیران کشــورهای خارجی 
مقیم در تهران روبان نمایشــگاه را برید و بعد به همــراه آن ها در میان 
ازدحام جمعیت،   چندین ساعت وقت برای بازدید گذاشت و درحالی که 
فقط به چند سوال محدود رسانه های تصویری پاسخ داد، از مواجهه با 
دیگر خبرنگاران خودداری کرد و پاسخ گویی به آن ها را به زمان دیگری 
موکول کرد. جمعیت همراه وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی هنگام بازدید از غرفه ها به حدی زیاد بود، که فرصت گفت وگو را از 

بسیاری از غرفه داران و شرکت کنندگان با ضرغامی، گرفت.
نمایشگاه گردشگری و صنایع دســتی تا جمعه ۲۱ بهمن ماه )فردا(در 
محل نمایشگاه های بین المللی تهران ادامه دارد و ساعت بازدید آن از 

هشت صبح تا ۱۷ اعالم شده است.

استان اصفهان با ۷۰۰دقیقه تور مجازی در نمایشگاه 
گردشگری تهران حضور دارد

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری اصفهان گفت: ۲۸ شهرستان 
این خطه در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته در تهران با ۷۰۰ دقیقه 
تور مجازی و از طریق ویدئو وال به معرفی جاذبه ها و فرصت های سرمایه گذاری حوزه گردشگری 
اســتان می پردازند.فعاالن عرصه گردشــگری تمامی شهرستان های اســتان اصفهان با رویکرد 
تور مجازی، گردشگری الکترونیک و دیجیتال مارکتینگ در شــانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
گردشگری شرکت کردند تا با معرفی جاذبه های گردشگری این استان ، فرصت های سرمایه گذاری 
گردشگری را که اصلی ترین رویکرد این دوره از نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته 

تهران است ، ترسیم کنند.
حمیدرضا محققیان با اشاره به اســتان محور بودن حضور اصفهان در شانزدهمین نمایشگاه بین 
المللی گردشــگری و صنایع وابسته تهران، افزود: رویکرد نمایشــگاه گردشگری امسال، سرمایه 
گذاری گردشگری است و برای اولین بار فرصت های گردشــگری کلیه شهرستان ها با همکاری و 

محوریت اداره کل امور شهری استانداری اصفهان به نمایش درآمده است.
وی یادآور شد: سال های گذشته و در دوره های قبلی نمایشگاه، بیشتر به معرفی جاذبه های شهر 
اصفهان پرداخته می شد؛ اما امسال کلیه شهرستان های اســتان به طور مستقل در این نمایشگاه 
حضور فیزیکی دارنــد و به معرفی آثــار و جاذبه های گردشــگری و صنایع دســتی مناطق خود 
می پردازند.محققیان ادامه داد: از جاذبه های گردشگری اســتان اصفهان ، ویدئوهای مختلف در 
۷۰۰ دقیقه و با همکاری صدا و سیما تهیه شده است وهر شهرســتان به طور جداگانه در قالب این 
ویدئوها و از طریق ویدئو وال)نمایشــگر دیواری( فرصت های سرمایه گذاری را به بازدید کنندگان 

معرفی می کنند.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: با توجه 
به اهمیتی که گردشگری در فضای مجازی پیدا کرده و خدمات، بازاریابی وفروش بیشتر در این فضا 
انجام می گیرد، غرفه گردشگری اصفهان بیشتر با رویکرد گردشگری مجازی و الکترونیک به صورت 

موضوعی و به صورت استان محور با رویکرد سرمایه گذاری به میدان آمده است.
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و ســی و ششمین نمایشگاه ملی صنایع دستی در 

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به کار کرده است و تا ۲۱ ام این ماه ادامه دارد .
این نمایشگاه هر سال در بهمن ماه برگزار می شــود تا فرصتی برای معرفی و بررسی جاذبه های 

گردشگری ایران باشد و در آن ۲۰۰ فعال صنعت گردشگری از ۴۷ کشور جهان نیز حضور دارند.

بناهای تاریخی که زلزله در ترکیه و سوریه ویران کرد؛

از ارگ حلب تا قلعه غازیان تپ
زلزله های ویرانگر روز دوشنبه ترکیه و سوریه، به مکان های تاریخی مهمی از جمله شهر باستانی حلب 

در شمال غربی سوریه آسیب وارد کرده است.
به گزارش ایسنا و به نقل از سی ان ان، شهر باستانی حلب که از سال ۱۹۸۶ میالدی جزو میراث جهانی 
یونسکو محسوب شده است، پیش از وقوع زلزله های اخیر، از سال ۲۰۱۳ به دلیل جنگ های داخلی 
به همراه پنج مکان دیگر در سوریه در فهرســت میراث در خطر یونسکو قرار گرفته بود و پس از وقوع 
زلزله نیز از آسیب های آن در امان نماند.یونسکو روز سه شنبه اعالم کرد که از میراث تاریخی آسیب دیده 
سوریه و ترکیه حمایت می کند و با خانواده قربانیان این فاجعه ابراز همدردی کرد.یونسکو به طور ویژه 
درباره وضعیت شهر باســتانی حلب ابراز نگرانی کرد. این نهاد فرهنگی سازمان ملل در جریان یک 
کنفرانس خبری اعالم کرد: »خسارت جدی به ارگ )حلب( وارد شده و برج غربی دیوار قدیمی شهر 
ویران شده است.«اداره کل آثار باستانی و موزه های سوریه)DGAM( روز دوشنبه با انتشار پیامی در 
فیسبوک اعالم کرد که ارگ قرن سیزدهمی حلب دچار خسارت شده و بخش هایی از آسیاب عثمانی 
در داخل ارگ حلب فروریخته است، در حالی که بخش هایی از دیوارهای دفاعی شمال شرقی این 
ارگ تاریخی نیز ترک خورده و سقوط کرده است. همچنین بخش هایی از گنبد مناره مسجد ایوبیان در 
داخل ارگ حلب نیز سقوط کرد و ورودی این بنای تاریخی از جمله ورودی برج دفاعی نیز در جریان 
زلزله آسیب دیده اســت.«به گفته )DGAM( آثار تاریخی موزه ملی حلب در جریان زمین لرزه روز 
دوشنبه آسیب دیده است.به گفته یونسکو، در ترکیه چندین ســاختمان در قلعه دیاربکر و باغ های 
هوسال ویران شده اند. یونسکو همچنین اعالم کرد که بررسی های اولیه درباره آسیب های وارده به 
میراث های تاریخی را آغاز خواهد کرد.عالوه بر این مکان های فرهنگی بسیاری که در فهرست میراث 
جهانی یونسکو قرار ندارند نیز بر اثر زلزله آسیب دیده اند. پیش تر خبرگزاری آناتولی اعالم کرده بود که 
بخش هایی از جنوب، شرق و جنوب شرقی قلعه تاریخی »غازیان تپ«، نابود شد و ویرانه های آن در 
جاده فرو ریخت.همچنین بخش هایی از گنبد و دیوار شرقی »مسجد شیروانی« که در نزدیکی این 
 )DGAM( ،قلعه واقع شده و در قرن هفدهم میالدی ساخته شده بود نیز فروریخته است.در سوریه
همچنین اعالم کرد که صدماتی به ساختمان ها و مساجد تاریخی »حما«  وارد شده است که از جمله 
آن ها به ترک های ایجاد شده در قلعه »شمیمیس« می توان اشاره کرد. همچنین قلعه المرقب که یک 
ارگ باستانی در نزدیکی »بانیاس«  واقع در شمال غربی سوریه است نیز دچار خساراتی شده است.

کارشناسان همچنان درحال بررسی میزان آسیب های وارده به مکان های تاریخی و ساختمان ها و 
مناطق اطراف آن ها هستند.

 هند، سراغ گردشگری سبز می رود
مقام های هند قصد دارند گردشگری سبز یا طبیعت گردی را با گشودن ده ها مقصد جدید گسترش 
دهند.مقام های هند در نظر دارند با افتتاح حداکثر ۵۰ مقصد گردشــگری جدید و راه اندازی یک 
کمپین عمومی در طول ریاست اجالس گروه ۲۰، »گردشگری سبز« یا طبیعت گردی را گسترش 

دهند.
هند در سال جاری میالدی میزبان بیش از ۲۰۰ نشســت گروه ۲۰ در بیش از ۵۰ مکان خواهد بود. 
مقاصد گردشگری مهمی همچون راجســتان، گوا و منطقه جامو و کشمیر درکنار محوطه باستانی 
دوالویرا و ســایر محوطه های تاریخی از جمله مکان هایی به شمار می روند که میزبان برخی از این 
نشست ها خواهند بود.هند در ماه دسامبر برای ریاست اجالس گروه ۲۰ انتخاب شد. این گروه از 
۲۰ اقتصاد بزرگ درحال توسعه و توسعه یافته جهان تشکیل شده است.هند امیدوار است کنفرانس 
وزرای گردشگری گروه ۲۰ را با تاکید بر گردشگری پایدار و با هدف حمایت از محیط زیست و ایجاد 
فرصت های مشاغل منطقه ای، برگزار کند.بر این اساس، دولت هند تمهیداتی را درباره گردشگری 
سبز و تامین منابع کافی برای سرمایه گذاری و کسب وکارهای مرتبط با این حوزه در نظر گرفته است.
دولت هند پیش بینی می کند تعداد گردشگران خارجی در سال ۲۰۲۴ به ۱۵ میلیون نفر برسد و به 
دنبال آن بیش از ۳۰ میلیارد دالر درآمد حاصل شود.شمار گردشگران خارجی در سال ۲۰۲۱ به حدود 
۷ میلیون نفر کاهش پیدا کرده بود،  این درحالی است که این آمار در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۱ میلیون نفر 
بود.هند در حال حاضر فرودگاه های جدیدی افتتاح کرده و خدمات دریافت ویزای آنالین را برای 

گردشگران ۱۶۰ کشور فراهم کرده است.

اخبار

پروازهای ترکیه انجام می شود؟
زلزله ویرانگر ترکیه تا کنون سه فرودگاه این کشــور را تعطیل کرده ؛  اما بیشتر خطوط هوایی بین المللی به 
پروازهای خود به ترکیه ادامه می دهند و زلزله های پی درپی پروازهای ترکیه را تحت تاثیر قرار نداده است.

زلزله ۷.۸ ریشتری ترکیه و سوریه تاکنون بیش از هزاران کشــته و ده ها هزار مصدوم برجای گذاشته ، با 
این حال سفرهای هوایی در ترکیه برقرار است. فرودگاه استانبول، قطب اصلی این کشور برای پروازهای 
بین المللی، به طور عــادی کار می کند.خطوط هواپیمایی بین المللی به نشــریه نشــنال تایید داده اند که 
پروازهای ترکیه فعال تحت تاثیر این وضعیت قرار نگرفته اســت. هرچند شــرکت هواپیمایی ملی ترکیه، 
تعدادی از پروازها، از جمله برخی پروازها به چند شــهر را که نزدیک به کانون اصلی زلزله در جنوب شرقی 
ترکیه بوده اند، لغو کرده است. این شرکت هواپیمایی برای کمک به تالش های جست وجو، عملیات نجات 

را در اولویت قرار داده است.
شرکت هواپیمایی ملی ترکیه گفت: اولویت عملیاتی ما برای تحویل تیم های نجات و تیم های متخصص، 
مواد کمکی و تجهیزات الزم به منطقه برنامه ریزی شده است. همچنین، هواپیماهای باری ترکیه در سراسر 

کشــور برای نیروهای امدادی و امنیتی به همراه تدارکات، به جاهایی که بیشتر به آن ها نیاز است، پرواز 
می کنند.فرودگاه استانبول، که مرکز اصلی بیشتر مسافرانی است که به ترکیه می رسند یا از ترکیه می روند 
و یکی از بزرگ ترین قطب های مســافرت هوایی جهان، پس از زلزله همچنان باز است و به طور عادی کار 
می کند، اما برخی از فرودگاه های داخلی ترکیه پروازهای خود را در پی این حادثه به حالت تعلیق درآورده اند، 
این اتفاق شــامل فرودگاه بین المللی Gaziantep Oguzeli )غازی عینتاب( می شود که به روی همه 
پروازهای غیرنظامی بسته است، اما به پروازهای امدادی ادامه می دهد. رسانه های ترکیه گزارش داده اند 
بیش از ۲۶۰۰ نیروی امداد از ۶۵ کشور وارد ترکیه شده اند.غازی عنتپ در منطقه آناتولی در جنوب شرقی 
این کشور، محل زلزله ۷.۸ ریشتری بود و یکی از مشهورترین مکان های دیدنی آن، قلعه باستانی غازی 
عینتاب Gaziantep به شدت آسیب دیده است.نیویورک تایمز نیز گزارش داد که در ماالتیا، یک مسجد 
تاریخی و هتل بلندمرتبه فروریخت و در دیاربکر، شهری در ۳۰۰ کیلومتری مرکز زمین لرزه، یک مرکز خرید 
در پی زلزله ویران شد. آسیب شدید باند فرودگاه هاتای، مرکز مسافرانی که به آنتاکیا و اسکندرون می روند، 
نیز منجر به تعلیق ترافیک هوایی تجاری در این مسیر شد. فرودگاه »آدانا ساکیرپاشا« در استان جنوبی 

آدانا نیز بسته شده، اما فرودگاه بین المللی آدانا همچنان باز است.
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بازدید رایگان از گنجینه تنوع زیستی اصفهان
بازدید از گنجینه تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان تا پایان دهه فجر برای عموم، رایگان 
است.اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان اعالم کرد: عالقه مندان و دوستداران محیط زیست 
برای بازدید از موزه تنوع زیستی تا پایان دهه فجر به جز روز های تعطیل می توانند در ساعت اداری به اداره 
کل حفاظت محیط زیست استان به نشانی میدان الله، ابتدای خیابان پروین، مراجعه کنند.در موزه تنوع 
زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان۶۹۴ نمونه انواع ماهی ها، دوزیستان، خزندگان، 
پرندگان، پستانداران، صدف های دریایی، مرجان ها، سنگ ها، کانی ها و گیاهان به همراه ۳۸ قاب حشره 
نگهداری می شود.این گنجینه در مکانی با مساحت ۳۰۰ متر مربع و فضای نمایشگاهی ۶۰ مترمربع در 
سه طبقه سال ۱۳۶۷ تأسیس و در سال ۱۳۸۷ بازسازی و تکمیل شد.موزه تنوع زیستی با هدف حفظ 
ذخایر غیر زنده ژن ها در ارائه خدمات علمی، آموزشی و پژوهشی در زمینه علوم طبیعی و حیات وحش، 
ارتقای سطح آگاهی، دانش و فرهنگ زیست محیطی مردم، شناساندن هرچه بیشتر محیط طبیعی به 
جامعه، شناخت ارتباط انسان با طبیعت و میزان دخالت او در آن و در نهایت بررسی و بیان روند تکامل 

حیات تأثیر بسزایی داشته و در پر کردن اوقات فراغت و جلب گردشگر نقش مهمی دارد.
 

اعالم محدودیت های ترافیکی راهپیمایی ۲۲ بهمن در اصفهان
رییس پلیس راهور استان اصفهان محدودیت های ترافیکی راهپیمایی ۲۲ بهمن را در اصفهان اعالم کرد.

سرهنگ محمدرضا محمدی در تشریح محدودیت های ترافیکی که برای برگزاری بهتر مراسم اعمال 
می شود، اظهار کرد: از نیمه شب ۲۲ بهمن توقف هرگونه وسیله نقلیه در طول خیابان های استانداری، 
حافظ، نشاط ممنوع است و در صورت توقف، خودرو به پارکینگ های مجاز اطراف منتقل می شود.وی 
ادامه داد: از ساعت ۶ صبح روز ۲۲ بهمن نیز تردد هر نوع وسیله نقلیه در طول خیابان های استانداری، 
حافظ و میدان امام حسین )ع( ممنوع است و از تقاطع های هشت بهشت _ باغ گلدسته، شمس آبادی 
_ طالقانی، استانداری _هشت بهشت، استانداری _ بهشتی نژاد، زیرگذر میدان امام علی )ع( به سمت 
تقاطع شکرشکن، میدان احمدآباد و خیابان توانا به سمت شکرشکن، تقاطع تختی به سمت میدان امام 
حسین )ع(، طیب _ مسجد سید، باغ گلدسته _ پاســداران محدودیت برقرار می شود.رییس پلیس 
راهور استان اصفهان گفت: محل پارک اتوبوس ها در خیابان های آیت ا... خراسانی، پاسداران، نشاط، 
شمس آبادی و میر داماد در نظر گرفته شده، همچنین پارکینگ طالقانی برای توقف موتورسیکلت ها در 
نظر گرفته شده است.سرهنگ محمدی تاکید کرد: با توجه به محدودیت و کمبود ظرفیت پارکینگ ها و 
در نظر گرفتن اتوبوس های شرکت اتوبوسرانی برای تردد در دستور کار قرار دارد.وی با بیان اینکه درسایر 
شهر ها و شهرستان های استان نیز در تمام مسیر های منتهی به محل های برگزاری مراسم بزرگداشت 
۲۲ بهمن محدودیت های ترافیکی دائم و مقطعی اعمال می شود، از شهروندان خواست ضمن همکاری 

با عوامل پلیس راهور از سایر خیابان های همجوار به عنوان مسیر های جایگزین تردد کنند.
 

اعزام گروه های امدادی از اصفهان به خوی
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: ۳۸ نفر در قالب ۷ تیم همراه با یک تیم مدیریتی 
در زمینه اسکان و تغذیه اضطراری به خوی اعزام شدند.محمدنوید متقی با بیان اینکه امدادرسانی به 
زلزله زدگان ادامه دارد اظهار کرد: ۳۸ نفر از عوامل امدادی شامل کارکنان و نجاتگران در قالب ۷ گروه 
امدادی و یک تیم مدیریتی از اصفهان به مناطق زلزله زده شهرستان خوی اعزام شدند.وی افزود: این 
تیم ها اقدام به برپایی ۴ اردوگاه، نصب ۲۵۹ دستگاه چادر، توزیع ۴ هزار و ۹۷۵ بسته غذایی اضطراری 
بین اهالی شهر خوی طی ۷۲ ساعت و توزیع ۳۰۰ بسته نان، توزیع و تحویل هزار و ۹۲۰ تخته پتو، توزیع 
هزار بسته ست بهداشتی، توزیع ۲۲۱ دستگاه هیتر برقی و ۴۶۲ تخته موکت کردند.مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر استان اصفهان، ارسال هزار دستگاه چادر امدادی با دو دستگاه تریلر و یک دستگاه کامیون، 
ارسال ۳۵۰ چادر با یک دستگاه تریلر از انبار های امدادی هالل احمر را از اقدامات این نهاد برای کمک 

به زلزله زدگان بیان کرد.

اخبار

رییس سازمان ثبت احوال مطرح کرد: صدور تمامی کارت های ملی تا پایان سال؛

اپیزوِدکارت ملی، پایان باز!

رییس ســازمان ثبت احوال گفت: حدود ۱۰ میلیون کارت هوشــمند 
 ملی معوقه داشــتیم که بیــش از ۹ میلیون آن صــادر و تحویل داد

 شده است.
کارت هوشمند ملی با هدف تسهیل فرآیند شناسایی، تصدیق هویت و 
حفظ امنیت اطالعات فردی هر شهروند برای ورود به فضای مجازی، 
مبادله خدمات الکترونیکی و اســتفاده در مجامع اداری ارائه شده و 
دارای تراشه الکترونیکی است، صدور کارت های هوشمند ملی از سال 
۱۳۹۳ به صورت فراگیر آغاز شد و اطالعات هویتی شهروندان از جمله 
اطالعات شناسنامه ای، عکس، اثر انگشــت، کد پستی و کلید انجام 
 امضای دیجیتال را به صورت امن و محافظت شــده در حافظه خود 

ذخیره دارد.
با توجه به مســائل فنی و امنیتی خــاص و خدماتی کــه در فضای 
الکترونیکی برای این کارت در نظر گرفته شــده، همچنین با توجه به 
کاربرد های مختلف آن می توان گفت کارت هوشــمند ملی مهم ترین 
سند برای احراز هویت است و دستگاه های مختلف در ارتباط با پایگاه 
اطالعات جمعیتی ســازمان ثبت احوال می توانند برای خدمات مورد 

نظر خود احراز هویت افراد را انجام دهند.

تمامی اتباع ایرانی باالی ۱۵ ســال تمام که دارای شناســنامه معتبر 
عکس دار باشند واجد شرایط دریافت کارت هوشمند ملی هستند و 
همچنین شهروندانی که کارت ملی نمونه سابق خود را بین سال های 
۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ دریافت کرده و یا آن را مفقود کــرده اند نیز باید برای 

دریافت کارت هوشمند ملی اقدام کنند.
برای دریافت کارت هوشمند ملی نخستین گام پیش ثبت نام است 
و متقاضیان واجد شــرایط می بایست از طریق ســامانه ثبت احوال 
یا از طریق دفاتر پیشــخوان دولت مراحل پیش ثبت نام ثبت نام را 

انجام دهند.
هاشــم کارگر، رییس ســازمان ثبت احــوال در خصــوص آخرین 
وضعیت صدور کارت های ملی هوشــمند گفت: تــا کنون ۵۹ میلیون 
کارت هوشمند ملی صادر و تحویل داده شده است و در حال حاضر ۵ 
میلیون و ۴۰۰ هزار نفر هســتند که باید درخواست خود را ثبت کنند تا 

کارت ملی را برای آن ها صادر کنیم.
وی اظهار کرد: حدود ۱۰ میلیون کارت هوشمند ملی معوقه داشتیم که 
بیش از ۹ میلیون آن صادر و تحویل داده شده که تا پایان سال تمامی 

کارت های ملی تحویل خواهد شد.

نمایش دستاورد های 
هوافضای سپاه در 

اصفهان
نمایشــگاه دســتاورد های نیــروی 
هوافضــای ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمی در اصفهان گشــایش یافت. 
این نمایشــگاه تا ۲۷ بهمن روبه روی 
گلستان شهدا میزبان اصفهانی هاست.

عکس   روز

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

۲ تیم امداد و نجات هالل احمر اصفهان آماده اعزام به ترکیه هستند
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از آمادگی ۲ تیم امداد و نجات هالل احمر اصفهان برای اعزام به ترکیه خبر داد.منصور شیشه فروش در گفت وگو 
با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به شرایط ایجاد شده در ترکیه به دنبال وقوع زلزله های مختلف تیم های امدادرسانی یگان های مختلف در حالت آماده 

باش برای اعزام به این کشور هستند.
وی افزود: بر این اساس از اســتان اصفهان نیز ۲ تیم امداد و نجات هالل احمر اصفهان آماده اعزام به ترکیه هســتند.مدیرکل مدیریت بحران استانداری 

اصفهان افزود: یکی از این تیم ها به تهران و یکی دیگر به تبریز اعزام شده اند تا در صورت اعالم نیاز به ترکیه اعزام شوند.

۵۷ طرح ورزشی اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهــان همزمان با دهه فجر انقالب اســالمی به 

بهره برداری رسید.
معاون تربیت بدنی و ســالمت اداره کل آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان در این آیین با بیان اینکه 
این طرح ها در قالب طرح شهید سلیمانی به ثمر 
رســیده و همه نواحی و مناطق اســتان را شامل 
شده اظهار کرد: ۱۱۴ طرح، شامل ۴۷ زمین چمن 
مصنوعی، ۱۴ سالن ورزشــی، ۱۳ زمین ساحلی و 
۴۰ کالس درس ورزش دراستان اصفهان در دست 
اجراســت که از این تعداد ۵۷ طرح امروز به بهره 

برداری رسید.
آذرکیوان امیرپور افزود: بقیــه طرح ها نیز تا پایان 
ســال در تمام مناطق و نواحی آموزش و پرورش 

استان افتتاح می شود.
او یکی از مهمترین این طرح ها را ســالن ورزشی 
اردوگاه شــهید باهنر نایین معرفــی و اضافه کرد: 
ســاخت ایــن ســالن ســال ۱۳۸۷ در زمینی به 
مســاحت هزار و ۷۶۶ مترمربع، فضــای داخلی 
هزار و ۴۶۰ و زیــر بنای ۶۰۵ مترمربــع در ۲ طبقه 
آغاز شده بود که اکنون با هزینه۴۰ میلیارد ریال به 
بهره برداری رســید.معاون تربیت بدنی و سالمت 

اداره کل آموزش و پرورش اصفهان یادآور شد: در 
اولین روز دهه فجر نیز ۲۷طرح آموزشی، پرورشی 
و ورزشــی در نواحی و مناطق مختلــف اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان به بهره برداری 
رســید.این طرح ها در قالــب ۱۳۶ کالس درس و 

هزینه ۱۱۰ میلیارد تومان اجرا شده است.

معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان:

افتتاح طرح های ورزشی آموزش و پرورش اصفهان

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

جشنواره های فرهنگی هنری به نام مرحوم امین پور برگزار شود
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه مرحوم امین پور پرچم دفاع از انقالب و ارزش ها را همواره 
به دست داشت، گفت: برنامه های فاخر همچون جشنواره های فرهنگی و هنری به صورت سلسله وار به 
نام مرحوم امین پور برنامه ریزی و پایه گذاری شــود.به گزارش خبرنگار ایمنا، محمد نورصالحی در آیین 
بزرگداشت مرحوم احمد امین پور، استاد معماری و فلسفه هنر اسالمی که سابقه حضور در شورای اسالمی 
شهر اصفهان را نیز داشت، اظهار کرد: از سال ۱۳۵۶ با مرحوم امین پور مأنوس بوده و از دوران دانشگاهی 
به دلیل نزدیکی رشته تحصیلی و هم استانی بودن با یکدیگر مجالست و رفاقت داشتیم.وی با بیان اینکه 
مرحوم امین پور مصداق یک انسان متدین، دغدغه مند، با صداقت، دارای صراحت لهجه و شجاع در بیان 
نظر بود، افزود: آن مرحوم در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی یک جوان ۱۸ ساله بود که در دانشگاه و در 
میان ده ها گروه و فرقه های مختلف سیاسی در دانشــگاه، راه صدیق انقالب اسالمی را انتخاب کرد و در 
مقابل همه گروه های معاند و الحادی برای دفاع از ارزش های انقالب اسالمی سینه سپرده می کرد.رییس 
شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: مرحوم امین پور جزو دانشجویان انقالبی شاخص در دانشگاه به 
شمار می رفت و این حرکت انقالبی آن مرحوم پس از دوران دانشگاهی نیز ادامه یافت و در مجامع مختلف 
سیاسی و انقالبی، حضور و نقشی فعاالنه ایفا می کرد.وی خاطرنشان کرد: آن مرحوم، پرچم دفاع از انقالب 
و ارزش ها را همواره به دست داشت و همیشه بدون مالحظه با صراحت در مقابل کارهای غلط و اشتباه و 
غیر انقالبی می ایستاد، مرحوم امین پور هیچگاه مطابق نرخ روز عمل نمی کرد و نظری نمی داد و همواره بر 
مسیر صداقت و کرامت گام بر می داشت.نورصالحی تاکید کرد: شایسته است برنامه های فاخر همچون 
جشنواره های فرهنگی و هنری به صورت سلسه وار به نام مرحوم امین پور برنامه ریزی و پایه گذاری شود.

 

دعوت از خیران ورزش یار اصفهان برای ایجاد نشاط اجتماعی
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان اصفهان از خیران دعوت کرد در طرح های مربوط به سالمت و نشاط 
اجتماعی مشارکت کنند.جواد محمدی در مجمع خیران ورزش یار استان اصفهان با اشاره به تشکیل این 
مجمع اظهار کرد: نیکوکاران اصفهانی در زمینه های مدرسه سازی، مسجد و حسینیه سازی و فعالیت های 
مذهبی تاکنون مشــارکت موثری داشته اند و امیدواریم با تشــکیل مجمع خیران ورزش یار در حوزه 
فعالیت های اجتماعی و ورزشی هم وارد عمل شوند.وی ادامه داد: یکی از عرصه های مهم اجتماعی که 
نقش مهمی در سالمت و نشاط جامعه دارد، ورزش است که حضور و حمایت خیران در آن بسیار ضروری 
است.مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان از رسانه ها به ویژه صدا و سیما خواست حمایت ویژه ای 
از مجمع خیران ورزش یار استان اصفهان داشته باشند.محمدی همچنین از مجموعه ورزشی خیرساز 
زنده یاد حاج عباس کریمشاهی در آران و بیدگل وکلنگ زنی خانه تکواندو شهرستان کاشان به عنوان 

طرح های شاخص ورزشی استان اصفهان در دهه فجر نام برد.

 57طرح ورزشی آموزش و پرورش استان اصفهان به
 بهره برداری رسید

۵۷طرح ورزشی آموزش و پرورش اســتان اصفهان همزمان با گرامیداشت دهه فجر انقالب اسالمی روز 
چهارشنبه به مرحله بهره برداری رسید.معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش اصفهان در 
گفت و گو با ایرنا گفت: این طرح ها در قالب طرح شهید سلیمانی به ثمر رسیده است که همه نواحی و مناطق 
استان را شامل شده است.آذرکیوان امیرپور افزود: هم اینک ۱۱۴ طرح، شامل ۴۷ زمین چمن مصنوعی، ۱۴ 
سالن ورزشی، ۱۳ زمین ساحلی و ۴۰ کالس درس ورزش دراستان اصفهان در دست اجراست که از این تعداد 
۵۷ طرح به بهره برداری رسید و مابقی نیز تا پایان سال در تمامی مناطق و نواحی آموزش و پرورش استان 
افتتاح می شود.معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش اصفهان افزود: آیین نمادین افتتاح 

این طرح ها در شهرستان نایین با حضور مدیرکل و معاونان آموزش و پرورش استان اصفهان برگزار شد.

خبر روزبا مسئولان

پایان مرحله منطقه ای 
مسابقات ملی مناظره 

دانشجویان ایران در اصفهان
مرحله منطقه ای یازدهمین دوره مســابقات 
ملی مناظــره دانشــجویان ایران و مراســم 
اختتامیه این دوره از مسابقات، ۱۸ بهمن ماه 
در دانشــگاه صنعتی اصفهان برگزار شــد.در 
این دوره از مســابقات، گروه »جهاد علمی« 
از دانشگاه آزاد اســالمی نجف آباد، در جایگاه 
مخالف برگــزاره »اولویت کشــور باید اصالح 
ســاختار اقتصادی باشــد«، در مقابل گروه 
»شهید خرازی« از دانشــگاه علمی کاربردی 
ایران سپهر، در جایگاه موافق با گزاره، با یکدیگر 
به مناظره پرداختند. در نتیجه این مناظره، گروه 
»جهاد علمی« برنده این دوره از مســابقات 
شناخته شــد.همچنین، گروه »مغناطیس« 
از دانشــگاه صنعتی اصفهان بــه عنوان گروه 
مخالف بر گزاره »در ایران فســاد ساختاری 
داریم«، با گروه »آفتاب« از از دانشگاه صنعتی 
اصفهان به عنــوان گــروه موافق بــه رقابت 
پرداختند و گروه »مغناطیس« به عنوان برنده 
این مناظره انتخاب شد.  بر اساس معیارهای 
مدنظر داوران، گروه »جهاد علمی« از دانشگاه 
آزاد اســالمی نجف آباد، گروه »مغناطیس« 
از دانشــگاه صنعتی اصفهان و گروه »شهید 
خرازی« از دانشگاه علمی کاربردی ایران سپهر 
به عنوان برگزیدگان مرحله اســتانی معرفی 
شــدند و به مرحله منطقه ای راه پیدا کردند.  
در ادامه این مراســم، ابوذر پور مدنی، رییس 
جهاد دانشــگاهی صنعتی با بیان اینکه جهاد 
دانشــگاهی بیش از ۱۰ الی ۱۱ سال است که 
مجری مناظرات اســتانی دانشجویان است، 
ادامه داد: جهاد دانشگاهی تصمیم دارد عالوه 
بر برنامه های رسمی که وجود دارد، مناظرات 
مختلفی میان اقشار دانشگاهی برگزار کند و 
از این طریق شــاهد برقراری کرسی های آزاد 
اندیشی مختلفی باشیم.وی همچنین معتقد 
است که گفت و گو می تواند بسیاری از مشکالت 
ما را کمتر کند، چرا که در این سال ها هر کجا در 
دانشگاه صنعتی گفت و گو انجام شده، تاثیرش 
نیز احســاس شــده و انجام این امر نیازمند 

ممارست، تمرین و آموزش است. .

به مناسبت دهه فجر؛

طرح ترخیص عیدانه پلیس در 
ترخیص وسایل نقلیه در اصفهان 

آغاز شد
رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: طرح ترخیص 
عیدانه پلیس در ترخیص وسایل نقلیه به مناسبت دهه 

فجر در اصفهان آغاز شد.
ســرهنگ محمدرضا محمدی اظهار داشت: در راستای 
تاکیــدات و منویات مقــام معظم رهبری و بــه منظور 
جلوگیــری از ضرر و زیان امــوال عمومــی و صیانت از 
اموال مردم وسایل نقلیه رســوبی و توقیفی به مالکان و 

متصرفان تحویل داده می شود.
وی با بیان اینکه از این رو طــرح ترخیص عیدانه پلیس 
در ترخیص وسایل نقلیه به مناسبت دهه فجر در اصفهان 
آغاز شــده اســت، افزود: امــکان ایجــاد فرصت برای 
پرداخت و تقسیط جرائم معوقه وجود دارد ضمن اینکه 

هزینه پارکینگ با تخفیف ویژه محاسبه می شود.
رییس پلیــس راهور اســتان اصفهــان ابراز داشــت: 
متقاضیان با مراجعه به ستاد ترخیص پلیس راهوراستان 
اصفهان واقع در شهرک آزمایش و شهرستان های تابعه 

نسبت به ترخیص اقدام کنند.
وی با بیان اینکه زمان این طرح تا پایان بهمن ماه است، 
تصریح کرد: طرح شامل خودروهایی که با دستور قضایی 

و یا به علت تصادف توقیف شده اند، نمی شود.
ســرهنگ محمدی گفــت: چنانچه شــهروندان قبض 
پارکینگ را گم کرده اند و یا متصرف حین توقیف هستند 
و به مالک دسترسی ندارند، صرفا با ارائه مدارک مالکیت 
می توانند با شرایط خاص خودرو خود را تحویل بگیرند.



والهوویچ: از دی ماریا ممنونم که پنالتی را به من داد
به گزارش »ورزش سه«، یوونتوس در چارچوب رقابت های هفته بیست و یکم لیگ ایتالیا به مصاف 
سالرنیتانا رفت و موفق شــد با نتیجه 0-3 برابر این تیم به پیروزی برسد. والهوویچ دو گل از سه گل 
تیمش را در این دیدار به ثمر رساند تا نقش مهمی در کسب سه امتیاز مهم این بازی ایفا کرده باشد. 
این بازیکن در طول این فصل با مصدومیت و شــرایط نه چندان خوبش در زمین بازی دست و پنجه 
 DAZN نرم کرده و از اکتبر 2022 موفق به گلزنی برای این تیم نشده بود. او پس از پایان این بازی به
گفت:» مهم ترین نکته این بود که ما توانستیم برنده شویم. ســه بازی بود که طعم پیروزی را تجربه 
نکرده بودیم و این برد برای ما اهمیت زیادی داشت. من می خواهم از تمامی بازیکنان تیم و همچنین 
سرمربی تشکر کنم. ما باید به همین روند ادامه بدهیم.«پنالتی زن یوونتوس از ابتدای فصل دی ماریا 
بوده ؛اما این بازیکن به والهوویچ اجازه داد که پشت ضربه پنالتی ای که به سود این تیم اعالم شده بود 
قرار بگیرد و آن را به گل تبدیل کند. این مهاجم صرب در این باره اظهار داشت:» برای مهاجم بسیار مهم 
است که بتواند گل بزند. مهاجمان برای گلزنی زندگی می کنند. من از دی ماریا به خاطر این که به من 
اجازه داد پشت آن ضربه پنالتی قرار بگیرم بسیار ممنونم. این موضوع واقعا کمک بزرگی برای من بود.«

 

رامون دیاز: حق الهالل صعود به فینال بود
الهالل عربستان در نیمه نهایی جام جهانی باشگاه ها به مصاف فالمینگوی برزیل رفت و موفق شد 
با نتیجه 2-3 برابر این تیم به پیروزی برســد. این پیروزی و صعود این تیم به فینال این مسابقات 
باعث تعجب بسیاری شد، چرا که انتظار داشتند تیم برزیلی در بازی فینال برابر رئال مادرید یا االهلی 
که دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی را برگزار خواهند کرد، قرار بگیرد. با این حال، دو پنالتی دقیقه چهار و 
دقیقه 9 وقت های اضافه نیمه اول و همچنین اخراج گرسون از فالمینگو باعث شد که شرایط به سود 
الهالل پیش برود و این تیم بر بازی مسلط شود. رامون پس از پایان این بازی به خبرنگاران گفت:» 
تمامی بازیکنان من با نهایت توان شان برای رسیدن به فینال تالش کردند. به آنها تبریک می گویم. 
افراد بسیاری در این مسیر ازما حمایت کردند که ما باید از آنها تشکر کنیم.«سرمربی الهالل در حالی که 
به پهنای صورت لبخند می زد، اظهار داشت:» تیمی که ما داریم و تمامی این بازیکن از کیفیت الزم برای 
پیروزی برابر فالمینگو برخوردار هستند. آنها اشتیاق بسیاری برای پیروزی داشتند و شایسته صعود 
به فینال بودند. ما به خاطر این پیروزی بسیار خوشحال هستیم و از تمام کسانی که در عربستان از ما 
حمایت کردند ،ممنونیم.«او درباره شرایط این بازی اضافه کرد:» من اطمینان دارم که پنالتی های ما 
درست بود، خصوصا پنالتی اول که بسیار واضح بود. از نظر من، آنها از کیفیت بازیکنان ما تعجب کردند 
و در جریان بازی هم از برنامه درست و دقیق بازی تیم ما شوکه شدند. ما فضایی به آنها ندادیم و تنها 

شوت در چارچوب آنها در نیمه اول، توپی بود که وارد دروازه شد.«
 

خداحافظی یک ولزی دیگر بعد از »بیل«
جو آلن، هافبک 32 ساله اهل ولز از پایان دوران ملی خود خبر داد. به این ترتیب او هم مثل گرت بیل که 
چندی پیش کفش هایش را آویخت در دیدار مقدماتی جام ملت های اروپا مقابل کرواسی بازی نخواهد 
کرد.بازیکن سابق لیورپول مشکالت مربوط به مصدومیت را دلیل بازنشستگی خود عنوان کرد. او البته 
قصد دارد همچنان به فعالیت خود در عرصه باشگاهی در سوانسی ادامه دهد؛ تیمی که تا این جا 74 بار 
برایش بازی کرده است.آلن در متنی که برای اعالم خداحافظی خود منتشر کرد، نوشته است:»بازی 
برای تیم ملی ولز یک اتفاق بزرگ برای من به شمار می رود و خوش شانس بودم که آن را تجربه کردم. 
بسیار افتخار می کنم که توانستم در این مدت پیراهن تیم ملی کشورم را به تن کنم و خاطرات عالی و 
تجربه هایی فراموش نشدنی به دست بیاورم. متاسفانه در این مقطع که از آسیب دیدگی رنج می برم، 
باید از فوتبال ملی خداحافظی کنم تا فضا برای نسل های بعدی باز شود.«جو آلن، اولین بازی ملی خود 
را برای ولز در سال 2009 انجام داد و بخشی از نسل موفقی بود که گرت بیل و آرون رمزی را هم داشت. او 

در یورو 2016، جایی که ولز به مقام چهارم رسید، یکی از حاضرین در تیم منتخب تورنمنت بود. 

خبر  روز

سرمربی پرسپولیس:

با سند ثابت می کنم در هر 
۹ بازی اخیر اشتباهات 

داوری به ضرر ما بود
سرمربی پرسپولیس درباره شرایط باشگاه های 
ایرانی و اینکه او هفته پیش گفته بود با تیم امید 
پرسپولیس وارد مسابقات می شود، اظهار داشت: 
همه باشگاه های ایران از لحاظ امکانات شرایط 
خوبی ندارند و وقتی که حرف از فوتبال حرفه ای 
می زنیم، این امکانات کم است. در این 2 هفته 
از داوری ها ضربه خوردیــم. بعد از جام جهانی 9 
بازی انجام دادیم که با سند و فیلم ثابت می کنم 
که در آن 9 بازی اشتباهات داوری وجود داشت. 
در اینباره فدراسیون فوتبال، مسئوالن باشگاه و 
مدیرعامل نامه می نویسند. با وجود مشکالتی 
که داشتیم اما من همیشه می خواستم داور در 
آرامش باشــد و شــلوغ نکردم؛ اما به بازیکنانم 
و مسئوالن باشــگاه هشــدار می دادم. وی در 
خصوص ادعای او مبنی بــر بازی با تیم امید در 
لیگ برتر خاطر نشان کرد: بعد از بازی عصبانی 
بودم و نتوانســتم خودم را کنترل کنم و گفتم که 
با امیدها بازی می کنیم؛ اما بازیکنان امید ما از 
بازیکنان بزرگسال کم ندارند و با حمایت بیشتر 
می توانند عملکرد خوب داشــته باشند. بعد از 
گذشــت یکی دو روز به حرف هایی که زدم فکر 
کردم و دیدم که این ها یک بحث فوتبالی است و 
متاسفانه ما از داخل نهادهای فوتبالی به مشکل 
خوردیم. هر چند که از صحبت های من برداشت 
خوبی نشد و برداشت های غیرفوتبالی کردند؛ اما 
ارکان فدراسیون فوتبال باید جوابگوی اتفاقات 
افتاده باشند. گل محمدی ادامه داد: پرسپولیس 
یک تیم معمولی نیســت و این تیــم 4۵-40 
میلیون هــوادار دارد و نبایــد اتفاقاتی رخ بدهد 
که احساسات آن ها جریحه دار شود و از فوتبال 
زده شوند. چرا که ما حق چنین کاری نداریم. از 
مسئوالن امر می خواهم که تمرکز بیشتری روی 
این مسئله داشته باشــند و اجازه ندهند که حق 
تیمی ضایع شود. من با این صحبت ها به دنبال 
گرفتن امتیازی نیســتم و به دنبال این هستم 
که عدالت اجرا شــود. هیچ مربی دوست ندارد 
که داور به نفع او بگیرد بلکه همه به دنبال اجرای 

عدالت هستیم. 

فوتبال جهان

وز  عکس ر

چه کسانی به تولد 
رونالدو دعوت 
شده بودند؟ 

از مدیــر دارایی هــای 363 
میلیــون پونــدی رونالدو تا 
نزدیک تریــن دوســتانش 
در جشــن تولد 3۸ سالگی 
اســطوره پرتغالــی حضــور 
داشــتند اما خبــری از ژرژ 

مندس نبود.

پاداش شش میلیاردی وزیر ورزش عربستان به بازیکنان الهالل
وزیر ورزش عربستان به هر بازیکن الهالل بعد از صعود به فینال جام جهانی باشگاه ها شش میلیارد تومان پاداش داد.به گزارش ایسنا و به نقل از کوره، الهالل 
عربستان در دیدار برابر فالمینگو برزیل در نیمه نهایی جام جهانی باشگاه ها به پیروزی دست پیدا کرد تا راهی فینال شود. وزیر ورزش عربستان به خاطر این 
تاریخ سازی بازیکنان الهالل پاداش ویژه ای را برای آنها در نظر گرفت.عبدالعزیر بن ترکی، وزیر ورزش عربستان، اعالم کرد که به هر بازیکن الهالل به خاطر 
این تاریخ سازی در جام جهانی باشگاه ها ۵00 هزار ریال عربستان )نزدیک به شــش میلیارد تومان( پاداش خواهد داد.این برای نخستین بار است که یک 

نماینده از عربستان به فینال جام جهانی باشگاه ها راه پیدا می کند و این باعث خوشحالی زیاد سران فوتبال در این کشور شده است.

در پی حضور ارسالن در صربســتان و عقد قرارداد 
جدید مالی با وزارت ورزش این کشور، کشتی گیر 
ایرانی االصل صرب ها تصمیمش در مورد مسابقات 
قهرمانی اروپا تغییر کرد. علی ارســالن که ســال 
گذشته با دوتابعیتی شــدن، به عضویت تیم ملی 
صربستان درآمد، اولین مســابقه ای که با دوبنده 
این تیم پشــت ســر گذاشــت، جام بین المللی 
نیکوالی پتــروف بود که در آن به عنــوان قهرمانی 
رســید. وی پس از قهرمانی در جام یادشــده در 
اولین مســابقه رســمی اش در ترکیب صربستان 
در مســابقات قهرمانی اروپا کشتی گرفت.ارسالن 
با کســب مدال برنز این مســابقات، تنها مدال آور 

صربســتان در مســابقات قهرمانی اروپای سال 
2022 بود. او که چند ماه پس از آن نیز مدال طالی 
وزن 72 کیلوگرم کشــتی فرنگی جهان را به خود 
اختصاص داد، تصمیم داشــت که در مســابقات 
قهرمانی اروپا کشــتی نگرفته و خــودش را برای 
شرکت در پیکارهای قهرمانی جهان که سال آینده 
نیز بار دیگر در بلگراد برگزار می شــود، آماده کند.با 
این حال در پی حضور ارسالن در صربستان و عقد 
قرارداد جدیــد مالی با وزارت ورزش این کشــور، 
کشــتی گیر ایرانی االصل صرب هــا تصمیمش در 
مورد مســابقات قهرمانی اروپا تغییر کرد تا اولین 
مسابقه رسمی این کشتی گیر آملی در سال 2023، 

پیکارهای قاره ای باشد، مسابقاتی که 2۸ فروردین 
در زاگرب بــه انجام خواهد رســید و ارســالن در 
وزن 72 کیلوگرم روی تشــک خواهد رفت.بعد از 
مسابقات جهانی 2023، ارســالن برای حضور در 
المپیک باید تغییر وزن بدهد کــه احتمااًل به وزن 

67 کیلوگرم خواهد رفت.

تغییر تصمیم یاغی کشتی ایران؛

 اجبار برای حضور علی ارسالن!

پنجشنبه 20 بهمن 1401 / 18 رجب 1444 / 9  فوریه  2023 / شماره 3745
استقالل به سپاهان نزدیک شد

استقالل با سبک بازی هایی که ارائه می دهد و هم چنین نتایجی که به دست می آورد، پیش بینی 
می شود به زودی تبدیل به تهاجمی ترین تیم لیگ برتر تبدیل شود. به گزارش »ورزش سه«، آبی 
ها بعــد از پیــروزی 4-0 در برابر ملوان 
و 3-2 در برابر مس کرمــان این بار در 
استادیوم آزادی  و در حضور تماشاگران 
به پیــروزی 3-1 در برابر نفت مســجد 
ســلیمان دســت پیدا کردند. البته این 
پیروزی می توانســت برای استقالل پر 
رنگ تر باشد. اگر امیر  ارسالن مطهری 
و محمد   محبی در استفاده از موقعیت 
ها بهتر عمل می کردند، یا مهدی قائدی 
در ثانیه های پایانی بازی پنالتی اش را 
تبدیل به گل می کرد.10 گل در سه بازی اخیر اســتقالل را به تیم متفاوتی تبدیل کرده است. شمار 
گل های این تیم به عدد 26 رسیده و موجب عبور این تیم از گل گهر شده است. حاال استقالل بعد 
از سپاهان تهاجمی ترین تیم لیگ برتر است. تیمی که  با هدایت مورایس و با گلی که در مصاف با 
فوالد زد، شمار گل های خود را در لیگ برتر به عدد 29 رساند و هم چنان تهاجمی ترین تیم لیگ برتر 
به حساب می آید. در ادامه سپاهان و استقالل جدا از اینکه بر سر تصاحب جام با هم رقابت می کنند 

بر سر دست یابی به عنوان تهاجمی ترین تیم لیگ برتر هم با هم دوئل خواهند داشت.
 

رقابت طارمی با چهار رقیب سختکوش؛

 ستاره ایرانی نامزد آقای گلی لیگ پرتغال
رسانه پرتغالی یک نظرسنجی برای انتخاب بهترین گلزن لیگ به راه انداخت.مهدی طارمی ستاره 
تیم ملی کشورمان درخشش خوبی را در مســابقات لیگ برتر پرتغال به همراه پورتو داشته است.

طارمی در این فصل با گذشت 19 هفته از لیگ با به ثمر رساندن 11 گل در میان مدعیان کسب جایزه 
آقای گلی لیگ پرتغال قرار گرفت.در همین رابطه شبکه »بی 24« پرتغال با برگزاری یک نظرسنجی 
از کاربرانش سوال کرد که کدام بازیکن بهترین گلزن لیگ می شود. طارمی جزو ۵ نامزد کسب این 
جایزه قرار گرفت.ژائو ماریو، گونسالو راموس و فاران ناوارو با 12 گل باالتر از طارمی قرار دارند. ستاره 

ایرانی تنها یک گل با بهترین ها فاصله دارد و شانس اصلی کسب این جایزه است.
 

قاسمپور: هیچ مربی ای حاضر نمی شود از بازیکنان امید 
استفاده کند

پیشکسوت فوتبال گفت: هیچ مربی حاضر نمی شود که شرایط تیمش را به هم بزند و از تیم امید 
استفاده کند.ابراهیم قاسمپور، پیشکسوت فوتبال  درباره ارزیابی اش از بازی پرسپولیس و صنعت 
نفت آبادان در هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: بازی سختی است و  تیم نفت آبادان شرایط 
خوبی ندارد  و از آن طرف تیم پرسپولیس هم از صدر جدول فاصله گرفته و این تیم هم از وضعیت 
مناسبی برخوردار نیست.وی ادامه داد: امیدوارم تیم صنعت نفت آبادان بتواند از شرایط میزبانی 
خود در این بازی استفاده کند  چرا که هر چه  بازی ها به جلوتر پیش می رود شرایط برای امتیاز گیری 
سخت می شود. تیم های باالی جدول برای قهرمانی و کسب سهمیه  و تیم های پایین جدول هم 
برای سقوط نکردن تالش می کنند .پیشکسوت فوتبال درباره شرایط تیم نفت آبادان گفت: تیم نفت 
آبادان فرصت داشت و هنوز فرصت دارد تا وضعیتش بهتر شود. این تیم با 2، 3 برد  می تواند جایگاه 
خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهد. زمانی که پرکاس هدایت تیم را برعهده گرفت پولی نبود تا او 

بازیکن خوب بگیرد و بعضی ها هم به آبادان نمی آمدند.

کافه ورزش

پروژه انتخاب سرمربی تیم ملی با رفتن کارلوس کی روش به قطر وارد فاز 
جدیدی شد. بر هیچ کس پوشیده نیست که مهدی تاج و اطرافیانش تمایل 
زیادی به ادامه کار با کارلوس کی روش داشتند و چه بسا اگر هیئت رییسه در 
این مسیر با تاج همسو می شدند االن کی روش سرمربی ایران بود تا اینکه 
در قطر باشد. در هر صورت کارلوس به قطر رفت تا دودستگی در تیم ملی هم 
بیش از هر زمان دیگری نمود پیدا کند. مهدی تاج با قطع امید از کی روش به 
دنبال این است که تکلیف نیمکت تیم ملی را تا قبل از فیفادی پیش رو در ماه 
مارس )2۸ اسفند ماه آغاز فیفا دی( مشخص کند و اگر این اتفاق رخ ندهد 

آن وقت تیم ملی یک فیفادی را به راحتی از دست داده است. 

   استخدام سرمربی نامدار خارجی در اولویت
مهدی تاج تمایلی برای سپردن هدایت تیم ملی به گزینه داخلی ندارد 
و به دنبال این اســت تا مقدمات حضور یک سرمربی خارجی نامدار را 
در ایران فراهم کند. اما قبل از هر چیز باید به فکر دســتمزد این مربی 
هم باشد و با شرایط مالی بد فدراســیون این امر ممکن نخواهد بود. 
این موضوع را خود تاج هم می داند و از این رو قبل از اینکه با مربی وارد 
مذاکره شود ابتدا به دنبال فراهم کردن دستمزد اوست. در همین راستا 
مهدی تاج در دیدار اخیرش با اینفانتینو و شــیخ سلمان خواستار آزاد 
کردن مطالبات فدراســیون فوتبال و باشــگاه های ایرانی شد. درحال 
حاضر جمع مطالبات فدراسیون و باشگاه های ایرانی از فیفا رقمی بین 
1۸ تا 22 میلیون دالر اســت که اگر نیمی از این پول آزاد شود خیلی از 
مشکالت مالی فدراسیون و البته باشگاه های طلبکار حل خواهد شد. 

پرسپولیس در بین باشگاه های ایرانی بیشترین طلب را دارد.

   اینفانتینو قول همکاری داد
تاج در نشســت اخیرش با اینفانتینو خیلی امیدوار شــده که بتواند طلب 
فدراسیون را آزاد کند. البته اینکه فیفا همه مطالبات فدراسیون را آزاد کند 
احتمالش بسیار کم است اما ممکن اســت که بخشی از آن به شیوه های 
مختلف به فدراسیون پرداخت شود. یکی از راه هایی که فدراسیون پیشنهاد 
داده این است که بتوانند بدهی های خارجی خود را از این پولی که در فیفا 
دارند پرداخت کنند. حتی دو باشگاه استقالل و پرسپولیس هم بدهی های 
خارجی خود را از این طریق پرداخت کنند. در کنار این مســئله فدراسیون 
پیشنهاد پرداخت دستمزد سرمربی خارجی آینده تیم ملی را هم به رییس 
فیفا داده است. اینفانتینو بعد از شنیدن پیشنهادهای تاج به او قول هایی 
داده است. قول هایی که رییس فدراسیون را برای اجرایی کردن برنامه های 
خود امیدوار کرده است. هر چند که تا االن هم فدراسیون زمان زیادی را از 
برای انتخاب سرمربی تیم ملی از دست داده و با این شرایط خیلی نمی تواند 

منتظر عملی شدن وعده اینفانتینو بماند.

    تاج حرف دلش را نمی زند
مهدی تاج اگرچه بارها در مصاحبه هایش از انتخاب سرمربی داخلی برای 
هدایت تیم ملی استقبال کرده ؛اما این اتفاق فقط در رسانه ها رخ داده است 
از این جهت که او به هیچ عنوان موافق سپردن هدایت تیم ملی به مربیان 

داخلی نیست. در این زمینه مشــاورانش هم با او هم عقیده 
هستند و اعتقادشان این اســت که در بین گزینه های داخلی هیچ گزینه 
خاصی نیســت که از جهات مختلف صالحیت هدایت تیم ملی را داشته 
باشــد. در این مورد امیر قلعه نویی تا حدی شانس داشــت؛ اما او در این 
فصل تیمش در مقابل تیم های باالی جدول نــاکام ماند، اتفاقی که برای 
چندمین بار رخ داد تا مشخص شود که او گزینه مناسبی برای هدایت تیم 
ملی نیست. در کنار این مسئله، قلعه نویی از نظر فنی از اقبال عمومی هم 
برخوردار نیست و در چنین شرایطی طبیعی است که بازیکنان تیم ملی و 
مخصوصا لژیونرها از او چندان حرف شــنوی نداشته باشند. مخصوصا در 
شرایط فعلی که تیم ملی دچار دودستگی و چه بسا چنددستگی شده است. 
در این میان برخی گزینه های داخلی از جمله علی دایی و یحیی گل محمدی 
هم با مسائل حاشیه ای که برای خود در چند ماه اخیر ایجاد کردند شانس 
هدایت تیم ملی را از دست دادند. البته در این میان هم هستند گزینه هایی 
مثل افشــین قطبی که تمایل زیادی برای هدایت تیم ملی داشته باشند؛ 
اما مهدی تاج چندان موافق کار با آنها نیست. شاید اگر فرهاد مجیدی به 
نتایج خوبش با تیم اتحاد کلبا ادامه می داد شانس زیادی برای هدایت تیم 
ملی داشت اما او هم فعال شرایط خوبی در تیم اماراتی ندارد و حتی در خطر 
اخراج هم قرار گرفت. در هر صورت هر اتفاقی ممکن اســت درخصوص 

نیمکت تیم ملی رخ دهد. 

   شرایط متفاوت برای استخدام سرمربی

اگر قرار باشــد هدایت تیم ملی به یک گزینه خوب خارجی ســپرده شود 
قرارداد با این مربی بلندمدت و احتماال تا پایان جام جهانی 2026 خواهد 
بود. در واقع هدف اصلی تاج این اســت برای جام جهانــی بعدی از حاال 
برنامه ریزی کند؛ اما در شــرایطی که او بتواند گزینه دلخواه خارجی اش را 
بیاورد. اگر هم شــرایط فراهم نشود آن وقت فدراســیون با گزینه داخلی 
برای جام ملت ها برنامه ریزی خواهد کرد. در حقیقت مربی داخلی قرارداد 
اولیه اش تا پایان جام ملت ها اعتبار خواهد داشت و درصورت عملکرد خوب 

تیم ملی در این رقابت ها آن وقت قرارداد این مربی تمدید خواهد شد. 

   بازی دوستانه در فیفا دی
فدراسیون فوتبال برای فیفادی که در ماه مارس پیش رو است بیکار ننشسته 
و حداقل یک بازی دوســتانه برای تیم ملی هماهنــگ کرده که درصورت 
انتخاب سرمربی جدید این بازی انجام خواهد شد. احتمال اینکه حریف 
تیم ملی هم یکی از کشورهای آسیایی باشد زیاد است. این بازی هم فقط 
درصورت انتخاب ســرمربی تیم ملی انجام می شود. حتی سازمان لیگ 
هم منتظر است تا فدراسیون تکلیف فیفادی پیش رو را که از 2۸ اسفند تا 
۸ فروردین است مشخص کند چراکه اگر تیم ملی برنامه ای نداشته باشد 
آن وقت شاید بازی های لیگ برگزار شود. در این فیفادی حتی تیم المپیک 
هم اگر سرمربی اش مشخص شود ممکن است بازی دوستانه با تیم های 
آسیایی داشته باشــد که در آن صورت هم امکان تعطیلی بازی های لیگ 
وجود دارد. مشکل اینجاست که فدراسیون هنوز سرمربی تیم امید را هم 

 کمک بزرگ »اینفانتینو« به »تاج« برای انتخاب سرمربی؛

 مربی نامدار خارجی روی نیمکت ایران

انتخاب نکرده است و در این زمینه مدام از آینده ای نزدیک صحبت می کند.
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با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر 
تولیدات داخلی، الزم است تا شرایط و زیرساخت 
الزم برای کشاورزی مردم فراهم شود تا بتوانند در 
خودکفایی محصوالت موثر باشند. تقاضای ما این 

است که مسئوالن همراهی های الزم را داشته باشند

مدیر بازارهای روز کوثر شهرداری اصفهان :

 جشنواره فروش ویژه ۶۱ قلم کاالی اساسی در بازارهای 
کوثر اصفهان

مدیر بازارهای روز کوثر شهرداری اصفهان گفت: به مناســبت فرارسیدن چهل وچهارمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی ایران جشنواره فروش ویژه ۶۱ قلم کاالی اساسی در بازارهای کوثر اصفهان 

برگزار شده است.به گزارش ایمنا، مجید 
صادقی اظهار کرد: در جشنواره فروش 
ویژه بازارهای کوثر شهرداری اصفهان که 
در ایام ا...دهه مبارک فجر به مناســبت 
فرارســیدن چهل وچهارمین ســالگرد 
پیروزی انقالب اســالمی ایران برگزار 
شده اســت، مرغ گرم با قیمت هر کیلو 
۴۹,۲۰۰ تومان عرضه می شود و ۶۰ قلم 
کاالی اساسی از قبیل لبنیات، شوینده 
و پروتئین نیز بــا تخفیف های ۲۰ تا ۴۰ 

درصد به فروش می رسد.وی ادامه داد: فروش ویژه مرغ گرم تا بیست ویکم بهمن ماه و سایر اقالم 
تا اسفندماه ادامه خواهد داشت.مدیر بازارهای روز کوثر شــهرداری اصفهان با اشاره به برگزاری 
جشنواره »عید تا عید ۴« از سیزدهم بهمن تا بیست ونهم اسفند سال جاری در تمام بازارهای روز 
کوثر، تصریح کرد: در این جشنواره برای شهروندان به ازای هر ۳۰۰ هزار تومان خرید، یک شانس 
در قرعه کشی جهت دریافت جوایز در نظر گرفته شده است.وی خاطرنشان کرد: این جوایز شامل 
دو دســتگاه خودروی کوئیک و ۷۷۰ جایزه نقدی از جمله ۱۱۰ عدد جایــزه ۶۰ میلیون ریالی، ۱۱۰ 
عدد جایزه ۵۰ میلیون ریالی، ۱۱۰ عدد جایزه ۴۰ میلیون ریالی، ۱۱۰ عدد جایزه ۳۰ میلیون ریالی، 
۱۱۰ عدد جایزه ۲۰ میلیــون ریالی، ۱۱۰ عدد جایزه ۱۰ میلیون ریالــی و ۱۱۰ عدد جایزه پنج میلیون 
ریالی است.صادقی اظهار کرد: بر این اساس تالش سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری 
شهرداری اصفهان این است که این جشنواره ها به صورت منظم اجرا شود تا شهروندان از امتیازات 

برگزاری آن بهره مند شوند.
 

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان خبر داد :

 نصب ۱۰۰ سرپناه جدید ایستگاه های اتوبوس
 در منطقه ۱۰ اصفهان

مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان از نصب ۱۰۰ سرپناه جدید ایســتگاه های اتوبوس این منطقه 
خبر داد و گفت: نصب سرپناه های جدید در ایستگاه های اتوبوس باعث رضایت و آرامش بیشتر 
مسافران در اســتفاده بهتر از خدمات اتوبوسرانی شــهری شده اســت.به گزارش ایمنا، داوود 
بحیرایی اظهار کرد: در طرح نصب سرپناه جدید ایســتگاه های اتوبوس، سرپناه برای مسافران 
اتوبوس با الگوگیری از معماری سنتی اصفهان با طراحی زیبا و صندلی های استاندارد و راحت در 
ایستگاه های اتوبوس ساخته و نصب شده اســت.وی با بیان اینکه در طرح جدید، تاکنون برای 
۷۰ ایستگاه اتوبوس سرپناه نصب شده است، افزود: برای ساخت و نصب سرپناه های جدید در 
ایستگاه های اتوبوس حدود ۱۵ میلیارد ریال هزینه شده است.مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان 
فراهم کردن آسایش مسافران و زیباسازی شــهری را از اهداف این طرح دانست و گفت: نصب 
سرپناه های جدید در ایستگاه های اتوبوس در منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان سبب رضایت و آرامش 
بیشتر مسافران در استفاده بهتر از خدمات اتوبوسرانی شهری شده است.بحیرایی با بیان اینکه 
تا پایان امسال سرپناه جدید در ۳۰ ایستگاه دیگر نیز نصب خواهد شد، خاطرنشان کرد: بیش از 

نیمی از ایستگاه های اتوبوس امسال به سرپناه جدید تجهیز خواهد شد.

با مسئولان

امام جمعه خوراسگان می گوید: هر چند مسئوالن عنوان کرده اند که در سال های آینده با انتقال آب از خلیج فارس این مشکل حل می شود؛ 
اما آنچه خواست کشاورزان است این است که در فرصت باقی مانده برای کاشت، این امکان فراهم شود تا از آب زاینده رود استفاده کنند ؛

وعده های بعید، کفایت نمی کند

امام جمعه خوراســگان اصفهــان گفت: بــا توجه به 
بارش ها و نزوالت آســمانی و افزایــش حجم آب در 
زاینده رود، الزم اســت تا حقابه کشــاورزان برای کشت محصوالت از 

رودخانه زاینده رود در نظر گرفته شود.
حجت االسالم والمسلمین حسین ربانی در گفت وگو با خبرنگار مهر 
اظهار داشت: خوراسگان در شــرق اصفهان و در فاصله ۱۰ کیلومتری 
جاده اصفهان- یزد قرار دارد کــه دارای جمعیتی بالغ بر ۱۳۰ هزار نفر 
است که یکی از مســائل مهم در این شهرستان موضوع آب محسوب 
می شود. از آنجایی که شغل اکثر مردم کشاورزی است و شغل دیگری 
به آن صورت ندارند، کشاورزان از آب رودخانه زاینده رود جهت آبیاری 
مزارع و باغات برداشت می کنند و از حقابه رودخانه زاینده رود برخوردار 
هستند و مستندات آن طومار شیخ بهایی است که هر منطقه و قسمت 

چه میزان سهمیه آب داشته باشد.
وی تصریح کرد: چندین سال اســت که آب مورد نیاز کشاورزان این 
منطقه برای ذوب آهن ، فوالد مبارکه و یزد انتقال داده شده که در جهت 
صنعت مصرف می شود. کشاورزان این منطقه در راستای این موضوع 
چندین بار تجمعاتی داشــته اند و انتظار داشــتند تا مطالبات شــان 
پیگیری شود.حجت االســالم ربانی افزود: در این راســتا جلسات و 

گفت و گوهایی با استاندار، معاون استاندار، رییس آبفا و… به صورت 
حضوری و تلفنی صورت گرفته اســت و قول هایی داده اند که در آینده 
اقداماتی در جهت رفع مشکالت کشــاورزان انجام می شود؛ اما اینکه 

شرایط به چه شکل است جواب قانع کننده ای ندارند.
امام جمعــه خوراســگان اصفهان با اشــاره به اینکــه تجمعات این 
کشاورزان اغتشاشات و سیاســی نبود بلکه در جهت تحقق مطالبات 
صنفی بود، اظهــار کرد: ترس از این بود که در میادین شــهر تجمعات 
به درگیری منجر شود زیرا برخی ها کشــاورزان را تحریک می کردند 
که بــرای تجمعات و اعــالم مطالبات شــان به مرکز اســتان بروند. 
برای کاهش تجمعــات و تحریکات صورت گرفته چندین جلســه در 
مساجد مختلف برگزار شــد و اجازه ندادیم تا کشاورزان به تجمعات 

اغتشاشگران بپیوندند.
وی ادامه داد: با توجه به بارش باران و نزوالت آســمانی، توقع مردم 
نیز رفع مشکل است و اینکه حقابه آن ها از رودخانه زاینده رود در نظر 
گرفته شود. در حال حاضر انتظار و خواســته این کشاورزان از دولت 
بیجا و غیرمعقول نیست و مسئوالن باید در جهت تحقق وعده ها و رفع 
مطالبات و خواسته های مردمی نهایت تالش و کوشش خود را به کار 
گیرند.حجت االســالم ربانی اضافه کرد: قول های سال آینده کفایت 

نمی کند بلکه مردم در حال حاضر در فشــار قرار دارنــد و نیازمند رفع 
مشکالت شان هستند تا بتوانند به کشــت گندم و غالت در این فصل 
برسند و ثمر درآمدی شان را حفظ کنند. الزم است تا صدای ما به گوش 
مسئولین کشوری برسد و اقدام عاجلی در جهت رفع مشکالت و تحقق 

مطالبات مردمی داشته باشند.
وی گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تولیدات 
داخلی، الزم است تا شرایط و زیرســاخت الزم برای کشاورزی مردم 
فراهم شود تا بتوانند در خودکفایی محصوالت موثر باشند. تقاضای ما 
این است که مسئوالن همراهی های الزم را داشته باشند و خواسته های 
مردمی که همیشــه در تمامی صحنه ها پیش قــدم بوده اند را محقق 

کرده و امکانات الزم را فراهم کنند.
امام جمعه خوراســگان افزود: هر چند مسئوالن عنوان کرده اند که در 
سال های آینده با انتقال آب از خلیج فارس این مشکل حل می شود؛ 
اما آنچه خواست کشاورزان است این است که در فرصت باقی مانده 
برای کاشت، این امکان فراهم شود تا از آب زاینده رود استفاده کنند. 
زیرا در غیر این صورت خود و فرزندان شــان بیکار می شوند و بیکاری 
منشأ بسیاری از فسادهاست. الزم است مطالبات این قشر در اولویت 

قرار گیرد.

خبر روز 

با مشارکت کودکان صورت می گیرد؛

اجرای نمایش »کتاب گمشده« در خانه کودک اصفهان
یک نویسنده هنرهای نمایشی گفت:کتاب به این شــکل طراحی شده که ابتدا نمایش نامه، سپس 
نقاشــی بچه ها و در ادامه چند برگ ســفید در آخر کتاب قرار گرفته تا افرادی که نمایش را ندیده اند 
بتوانند نمایشنامه را بخوانند، نقاشــی ها را هم ببینند و خودشان نقاشی دلخواه شان را بکشند.مجید 
کیمیایی پور در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: قصه نمایش »کتاب گمشــده« با حمایت دفتر 
تخصصی هنرهای نمایشی شهرداری اصفهان، برای گروه سنی کودک طراحی و نوشته شده است.وی 
خاطر نشان کرد: داستان نمایش از این قرار است که برای دختربچه ای به نام شهرزاد کتابی خریده اند 
و قبل از اینکه به پایان قصه برسد، کتاب را گم می کند. او دو نفر از دوستان خود را دعوت می کند تا آن 
 جایی که کتاب مطالعه کرده نمایش را اجرا کنند و پایان آن با را تماشاگران و مخاطبان مشخص شود.
نویسنده هنرهای نمایشی با بیان اینکه در این نمایش بازیگران، قصه کتاب را اجرا می کنند، ادامه داد: 
یکی از نقش های داستان از آن درختی است که آرزو می کرده وقتی به کهنسالی رسید یا خشک شد 
به کتاب، مداد یا هر چیز مفیدی تبدیل شود. وقتی این درخت خشک می  شود، آن را به ذغال تبدیل 
می کنند.وی با اشاره به اینکه درخت از اینکه به ذغال تبدیل شده ناراحت است، افزود: شهرزاد تا این 
بخش کتاب را مطالعه کرده و قرار است پایان آن را باکمک تماشاگران رقم بزند. پیشنهاد مخاطبان به 
این صورت است که ذغال هم می تواند مفید باشد و با آن یک نقاشی با موضوع امید می کشند. بعد از 
آن کاغذهایی را بین تماشاگران تئاتر و کودکان پخش می کنند و به هر نفر یک ذغال می دهند، تا نقاشی 
با موضوع امید بکشند. همچنین به تماشاگران نمایش گفته می شود که اگر کتابی گم شد و شما پایان 
آن را مطالعه نکرده باشید می  توانید یک پایان جدید بر اســاس ذهنیت خودتان برای آن بنویسید.

کیمیایی پور تصریح کرد: کتاب به این شکل طراحی شده که ابتدا نمایش نامه، سپس نقاشی بچه ها و 
در ادامه چند برگ سفید در آخر کتاب قرار گرفته تا افرادی که نمایش را ندیده اند بتوانند نمایشنامه را 
بخوانند، نقاشی ها را هم ببینند و خودشان نقاشی دلخواهشان را بکشند.وی درباره شکل گیری ایده 
این اثر گفت: دخترم کارگردانی این کار را بر عهده دارد، وی از زمانی که سه ساله بود برای تئاترهای من 
بازی می کرد. بزرگ تر که شد عالقه مند به کارگردانی بود و حدود شش ماه قبل با همفکری من به این 
نتیجه رسید که اولین کارش را ارائه کند.این نویسنده تئاتر افزود: قصه طراحی شد اما کارکردن با بچه ها 
سخت بود. متن را با همراهی دخترم نوشته و چند جلسه بر سر تمرین گروه حاضر شدم و از نزدیک 
سختی کار با بچه های هفت تا ۹ ساله را درک کردم.به گزارش ایمنا، بازیگران نمایش فاطمه زهرا حداد، 
آرتمیس اعرابی و لعیا زرگری و کارگردان اثر کیمیا کیمیایی پور است. نمایش کودکانه کتاب گمشده 
کاری از گروه نمایش آفرینش، از چهاردهم بهمن ماه تا سوم اسفندماه در خانه کودک واقع در بوستان 

ملت اصفهان اجرا می شود.

پیشتازی اصفهان در اکران مردمی فیلم عمار
مسئول پخش و جریان ســازی جشــنواره مردمی فیلم عمار گفت: در اصفهان فعاالن حوزه اکران 
فیلم های عمار شبکه مردمی را گســترده کرده اند.حجت غیب ا... زاده در جمع فعاالن اکران مردمی 
جشنواره فیلم عمار در اصفهان اظهار کرد: اصفهان در حوزه اکران فیلم های عمار با شبکه سازی مردمی 
و تقویت ارتباط با شهرستان ها جزو استان های پیشتاز است.وی افزود: جشنواره فیلم عمار یک حرکت 
ایجابی در مقابل محدودیت های اکران فیلم ها در مناطق مختلف کشــور اســت و این در واقع هدف 
شکل گیری شبکه اکران مردمی عمار است.مسئول پخش و جریان سازی جشنواره مردمی فیلم عمار 
با یادآوری عبارت فیلم ها به دیدن شما می آیند به عنوان شعار جشنواره عمار گفت: محدودیت های 
مکانی، زمانی، امکاناتی و هزینه ســینمایی در شــبکه مردمی عمار حذف شده اســت و با رفع این 
محدودیت ها، فیلم ها و مستند ها در محالت و مناطق محروم نیز نمایش داده می شود.غیب ا... زاده 
ادامه داد: اعضا و فعاالن این مجموعه می توانند از طریق پایگاه اینترنتی اکران مردمی و سایت عماریار 
به صورت برخط فیلم ها را دریافت و حتی بازخورد ها را ثبت کنند.وی افزود: از طرفی اکران کنندگان، 

فعاالن و ثبت نام کننده در این سایت پلنی دارند که می توانند همفکری و هم افزایی داشته باشند.

اجرای برنامه »سرچشمه خورشید« در تاالر هنر اصفهاناخبار
مدیر دفتر تخصصی موسیقی شهرداری اصفهان، از اجرای ارکستر موسیقی پارسه تحت عنوان برنامه »سرچشمه خورشید« در تاالر هنر اصفهان به مناسبت دهه فجر 
خبر داد.سجاد رضایی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: دفتر تخصصی موسیقی شهرداری اصفهان در هنرســرای خورشید مستقر است که این دفتر، امسال نیز 
ویژه برنامه هایی را برای گرامیداشت دهه فجر تهیه کرده است.وی افزود: این دفتر برای دهه فجر امسال یک برنامه ارکستری تهیه کرده است که حدود ۲۴ نوازنده و خواننده 
در آن برای شهروندان اصفهانی به اجرای برنامه خواهند پرداخت.مدیر دفتر تخصصی موسیقی شهرداری اصفهان تصریح کرد: برای اجرای این برنامه، گروه ارکستر پارسه ۱۲ 
قطعه از کارهایی که با دهه فجر مرتبط بود را انتخاب و به صورت امروزی تر تنظیم و اجرا می کند تا نسل امروز هم بتواند با آن ارتباط بهتری برقرار کند.وی با بیان اینکه اجرای 
این برنامه از بیست ودوم لغایت بیست وچهارم بهمن ماه خواهد بود، اضافه کرد: در این ارکستر چهار خواننده اصلی حضور خواهند داشت و قطعاتی که مختص این برنامه 
آماده شده و اجرا خواهد شد. وی تاکید کرد: این برنامه برای عموم آزاد و رایگان است منتهی جهت نظم هرچه بیشتر پذیرش افراد بر اساس بلیت است. عالقه مندان برای 
شرکت در این برنامه می توانند بلیت رایگان خود را از آدرس اینترنتی com.www.Gisheh8 دریافت کنند.رضایی افزود: این برنامه در تاالر هنر اصفهان واقع در خیابان 

الله جنوبی، انتهای خیابان قدس، پارک الله برگزار خواهد شد..

»طراحی معماری« 
مهم ترین اصل رعایت 

ایمنی در ساختمان هاست
کارشناس اداره پیشــگیری و ایمنی سازمان 
آتش نشــانی و خدمــات ایمنی شــهرداری 
اصفهان با بیــان اینکه »طراحــی معماری« 
مهم تریــن اصل بــرای رعایت ایمنی اســت، 
گفت: ســنگ بنای اصلی ایمنی با مهندسان 
معمار در ســاختمان ها تعیین می شود.افروز 
اعظمی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: 
با توجه به گســترش شــهرها، تمایل افراد به 
آپارتمان نشینی و ساخت ساختمان های بلند 
افزایش یافته است، از این رو اهمیت موضوع 
ایمنی بیش از همیشه مورد توجه است.وی با 
بیان اینکه »طراحی معماری« مهم ترین اصل 
برای رعایت ایمنی است، ادامه داد: سنگ بنای 
اصلی ایمنی با مهندسان معمار در ساختمان ها 
تعیین می شــود، ایمنی پیرو ضوابط روز دنیا 
تعیین می شــود کــه در قالب مقــررات ملی 
ساختمان جمع آوری شــده است.کارشناس 
اداره پیشگیری و ایمنی سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
خروجی ساختمان ها از مهم ترین اصول ایمنی 
در ساختمان است، تصریح کرد: الزم است به 
خروجی ســاختمان ها و دوربندی مربوط به 
پله ها به عنوان اصول ایمنی ســاختمان توجه 
بیشــتری صورت گیرد.وی اضافه کرد: زمانی 
که در ســاختمان ها حریق و حادثه رخ دهد، 
مهم ترین رکن، خروج ایمن از ساختمان است 
که دســتگاه پله ها در این راستا نقش بسزایی 
دارند، همچنین مصالحی که در ساختمان ها 
استفاده می شود اگر قابل اشتعال باشد تبعات 
بســیار ســنگینی در زمان حریق دارد.اعظمی 
گفت: از زمان آغاز حریق سه دقیقه زمان طالیی 
داریم تا بتوانیم ساختمان را ترک کنیم، از این 
رو اهمیت تجهیزات ایمنی مانند اطفای حریق 
و جعبه های خاموش کننده اهمیت بسزایی در 
راستای طراحی معماری دارد.وی با بیان اینکه 
نباید اجرای ضوابط را دســت و پاگیر بدانیم، 
خاطرنشان کرد: یک مهندس معمار می تواند 
با ذهن خالق خــود آنچه می خواهــد را طبق 

ضوابط، طراحی کند.

گره چینی چوب از 
مشاغل شهر اصفهان

گره چینی به مجموعه ای از شــکل 
های هندســی گفته می شود که با 
نظم، ترتیــب و پیچ و شــکل های 
هماهنگ و قرینه در کنار هم چیده 
شــده اند. گره چینی بر روی چوب، 
هنری اســت که بــا کنار هــم قرار 
گرفتــن قطعات کوچــک چوب و 
ایجاد شکل های هندســی ایجاد 

می شود.

عکس   روز

نایب رییس شورای شهر اصفهان گفت: ۱۴۰۰ دستگاه 
اتوبوس جدید به اتوبوس های شهر اضافه می شود.

ابوالفضل قربانی با بیان اینکه ابتدای فعالیت دوره 
ششم مدیریت شهری، تعداد ناوگان اتوبوسرانی شهر 
اصفهان حدود ۶۵۰ دستگاه با میانگین عمر ۹ سال 
بود، اظهار کرد: تعداد ناوگان اتوبوسرانی شهر اصفهان 
اکنون به حدود ۹۰۰ دستگاه رسیده، اما اتوبوس های 
قدیمی نیز همچنان در حال فعالیت است و به دلیل 
کمبودها، نتوانستیم کیفیت خدمت رسانی را به حد 
مطلوب برســانیم.وی گفت: نیاز شهر اصفهان ۱۲۰۰ 
دســتگاه اتوبوس اســت، اما تالش می کنیم سال 
آینده ۱۴۰۰ دســتگاه اتوبوس تامین و اتوبوس های 

فرســوده را از مــدار بهره برداری خــارج کنیم.نایب 
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان افزود: با توجه 
به اینکه هر دســتگاه اتوبوس جدیــد بیش از پنج 
میلیارد تومان قیمــت دارد، تامین منابع مالی برای 
آن بسیار سخت اســت، اما امیدواریم در سال آینده 
میانگیــن عمر نــاوگان کاهش و کیفیــت خدمات 
ارائه شده به شــهروندان افزایش یابد.قربانی ادامه 
داد: بخشــی از مبلغ خرید این اتوبوس ها در بودجه 
امســال پیش بینی شــده بود، بخش دیگری نیز 
به صورت اوراق مشــارکت تامین شد.وی با اشاره به 
نقش دولت در خرید ۴۵ اتوبوس جدید برای شهر 
اصفهان، اظهار کرد: با توجه به اینکه محل تامین این 

اتوبوس ها شرکت های دولتی یا شرکت هایی است که 
دولت سهام دار آن است، الیحه خرید این اتوبوس ها 
به صورت ترک تشریفات تصویب شد.نایب رییس 
شورای اسالمی شــهر اصفهان به موضوع بازسازی 
اتوبوس ها پرداخت و گفت: با ایــن اقدام، اتوبوس 
فرســوده به اندازه یــک اتوبوس نــو می تواند مورد 
بهره برداری قرار گیرد؛ البته ایــن موضوع فقط یک 

اقدام تسکین دهنده است.

نایب رییس شورای شهر خبر داد:

۱۴۰۰ دستگاه اتوبوس جدید برای اصفهان در ۱۴۰۲
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آیین پایانی سه شنبه های شاد آبی در اصفهان

برگزاری دومین سمینار فناوری های نو در مخابرات اصفهان

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: هدف گذاری فوالد مبارکه، ایجاد بیش از 
5 مرکز نوآوری اســت که در نهایت با این اقدامات، اصفهان به قطب فناوری و 
نوآوری کشور تبدیل خواهد شد که دانشگاه صنعتی اصفهان می تواند محور این 
فعالیت ها باشد.به گزارش خبرنگار ایراسین؛ محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه همزمان با ایام دهه فجر در آیین افتتاح مرکز نوآوری فوالد 
مبارکه در دانشگاه صنعتی اصفهان اظهار کرد: هدف حضرت امام خمینی رحمه 
ا...علیه پیگیری پایه گذاری تمدن نوین ایرانی و اســامی بود که در این زمینه 
تا امروز اتفاقات زیادی رقم خورده ولی هنوز فاصله زیادی با این هدف گذاری 
داریم.مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه افزود: یکی از پایه های ایجاد این تمدن، 
حرکت های علمی است که امروز شاهد رقم خوردن یکی از این اتفاقات مبارک 
هستیم. به تعبیر یکی از دانشمندان، این قرن هم بهترین زمان و هم بدترین 
زمان برای نوآوری اســت. از طرفی علوم امروزی بســیار پیشــرفت داشته و 
بسترهای مناسبی برای رسیدن به اهداف نوآوری فراهم شده است اما برای 
رســیدن به نوآوری های جدید، باید تســلطی وجود داشته باشــد تا با صرف 
هزینه های زیاد به دستاوردهای بیشتری برسیم.طیب نیا تصریح کرد: در سال 

های گذشته سرمایه گذاری های خطرپذیر، حجم قابل توجهی نداشته و عدد 
سرمایه گذاری ها نشان دهنده جدی نبودن اتفاقات در این زمینه است. البته 
فوالد مبارکه برای ایجاد تمدن ایرانی و اسامی در این عرصه بصورت جدی وارد 
شــده و مأموریتی واال را برای خود در این زمینه تعریف کرده است.وی خاطر 
نشان کرد: فوالد مبارکه در سه دهه گذشته در دنیا مطرح شده و در حوزه های 
مختلف نظیر بومی ســازی، اتفاقات خوبی را رقم زده و از جنبه های مختلفی 
صنعت فوالد را شناخته است ولی برای تحقق شــعار تمدن اسامی به دنبال 
تحقق اتفاقات مهم تری است که در همین راستا برای رسیدن به اهداف باالتر، 
برنامه ریزی های بزرگتری را انجام داده است.طیب نیا اظهار کرد: فوالد مبارکه 
به دنبال خلق آینده ای بهتر با نقش آفرینی بیشــتر در اقتصاد کشــور است که 
البته رسیدن به این جایگاه الزاماتی دارد. یکی از این رویکردها توسعه متوازن 
و استفاده از ظرفیت های موجود است.مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تأکید 
کرد: این شرکت در زمینه های مختلفی توسعه ای در راستای تحقق صنعت سبز، 
پایداری صنعت، مدیریت پسماند، مدیریت منابع، انرژی، حمل و نقل و... در 

حال اجرا دارد تا رشدی متوازن را رقم بزند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان، به مناسبت 
گرامیداشت دهه مبارک فجر، با حضور  آرش اخوان طبسی مدیرکل آموزش فنی 
وحرفه ای استان اصفهان، حسینی فرماندار شهرستان مبارکه، ایرج توکلی مسئول 
آموزش درصنایع اداره کل، اصغرایرانپور رییس مرکزآموزش فنی وحرفه ای برادران 
شهرستان مبارکه، شیخی رییس اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان، حقیقی 
رییس صنعت، معدن وتجارت شهرستان و مسئولین شهرستان، مرکزکارآموزی، 
جوارکارگاهی وبین کارگاهی شــرکت تولیدی گلتاش افتتاح شد.اخوان طبسی 
ضمن تبریک ایام ا... دهه مبارک فجر بیان داشت: انسان ماهر در هیچ کجای دنیا 
بیکار نیست .مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان گفت: طی چندسال 
گذشته در آموزش فنی  و حرفه ای استان اصفهان، تاش بر این بوده است که از شیوه 
عرضه محور به ســفارش محور حرکت کنیم. به  طورکلی 400 واحد صنفی در طرح 
آموزش دوگانه با آموزش فنی  و حرفه ای همکاری می کنند که به معنای 400 کارگاه 
مجهز صنعت به روز است.وی افزود: امروزه در جامعه بین مسئوالن امر، دغدغه 
اشــتغال وجود دارد اما صاحبان صنایع و صنوف از کمبود نیرو صحبت می کنند. 
چگونه می شود که صنایع و صنوف نیاز به نیروی کار دارند؛ اما در کشور صحبت از 
کمبود کار است؟طی چندسال گذشته در آموزش فنی  و حرفه ای استان اصفهان 
همه تاش بر این بوده است که از شیوه عرضه محور به سفارش محور حرکت کنیم.

اخوان طبسی با اشاره به تولید، حمایت از ســرمایه گذار، حمایت از کارگر و اشاعه 
فرهنگ مهارت آموزی افزود: بایستی توجه ویژه به توانمند سازی نیروهای انسانی 
شود تا بتوانیم اثرات مؤثری در تولید داشته باشیم.مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای 

استان اصفهان ادامه داد: اعتقاد بر این است که در نظام های موفق آموزشی دنیا، 
دولت نمی تواند مجری آموزش باشد؛ چراکه در رشته مهارتی با توجه به تغییرات به 
روز و شدید تکنولوژی در صنعت، دولت نمی تواند آخرین تکنولوژی را به کارگاه ها 
بیاورد.وی تصریح کرد: ارتباط بســیار قوی با صنایع و صنوف در دستور کار فنی و 
حرفه ای بوده و اعتقاد بر این اســت که باید در امر آموزش بخش خصوصی نیز با 
صاحبان صنایع و صنف ارتباط بگیرند. ارتباط صحیح واقعی و دو سویه با صنعت، 
موجب می شود نیاز واقعی صنعت گرفته شود و با شناخت صحیح از نیاز بازار کار، 
برنامه ریزی انجام می شود و درپی این موارد آموزش ارائه شده اثرگذار باشد.اخوان 
طبسی اضافه کرد: در همین راستا طرح آموزش دوگانه و طرح صاحیت حرفه ای 
وجود دارد، برای افراد جویای کار، نظام آموزشــی دوگانه پیشنهاد می شود که 30 
درصد آموزش در محیط کارگاهی و مابقی در محیط واقعی کار بوده اســت. بنابر 
ارتباط اولیه انجام شده، در ابتدا شغل موردنظر شناسایی می شود و شغل مذکور 
به روش سفارش محور، دو سوم آموزش در داخل بنگاهی که قرار است فرد به کار 
گرفته شود، ارائه می شــود.در ادامه فرماندار شهرستان مبارکه افزود: با عنایت به 
سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از صنعتگران، تاش می کنیم پیگیر 
مسائل و مشکات آنان باشیم.حسینی بیان داشت: کارگران از طریق آموزش های 
مهارتی به تخصص بیشتری دست پیدا کرده و در صنعت به بهره وری مؤثری دست 
پیدا خواهند کرد.الزم به ذکر است شرکت تولیدی گلتاش درخصوص موادشوینده، 
آرایشی وبهداشتی با 40 سال سابقه درشــهرک صنعتی مبارکه مشغول فعالیت 

است.در پایان مدعوین از کارگاه ها و تجهیزات این شرکت بازدید کردند.

طرح فرهنگی آموزشی سه شنبه های شاد آبی با برگزاری ویژه برنامه زالل تر 
از آب، در اصفهان به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکــری کودکان و نوجوانان 
اســتان اصفهان، ویژه برنامــه زالل تر از آب، بــه عنوان آییــن پایانی طرح 
سه شنبه های شادابی برگزار شد.این طرح با مشارکت شرکت آب وفاضاب 
و کانون پرورش فکــری کودکان و نوجوانان اســتان اصفهان تاشــی برای 
آموزش بهینه ســازی مصرف آب بود.در ویژه برنامه زالل تر از آب، از اعضای 
کانون و مربیانــی که آثار فرهنگــی و هنری خود را با محتوای بهینه ســازی 

مصرف آب و شناخت و تدبر در نهج الباغه برای نمایشگاه ارسال کرده بودند 
قدردانی شد.برترین آثار در نمایشــگاهی در مجتمع کانون اصفهان واقع در 
پل فلزی، بوستان کودک، ابتدای خیابان شــهید مطهری به نمایش درآمده 
که عاقه مندان تا 22 بهمن از ســاعت 8 تا 16 فرصت دارند از آن بازدید کنند.

در پایان ویــژه برنامه زالل تــر از آب، همچنین از 15 نفــر از اعضای برگزیده 
فراخوان هنر های تجسمی رویش، با موضوع آزاد در سه رشته نقاشی، سفال 
و خوشنویســی و فاطمه جوانمردی عضو برگزیده فراخوان های بین المللی 

کانون قهدریجان تجلیل شد.

دومین ســمینار از مجموعه ســمینارهای تخصصی فناوری های نو با حضور 
مدیران و عاقه مندان به موضوع اینترنت اشــیا به صــورت حضوری و ویدئو 
کنفرانس در محل سالن جدید ساختمان شماره دو مخابرات منطقه اصفهان 
برگزار شــد.به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان، در این جلســه 
که به همت اداره آموزش مدیریت اداری و منابع انســانی برگزار شــد؛ استاد 
فرخ،کارشناس ارشد شرکت ارتباطات سیار ایران ضمن معرفی اینترنت اشیا، 
به تشریح کاربردهای این فناوری در صنایع مختلف پرداخت.وی گفت: اتصال 
اشیای مختلف مجهز به سنسورها از طریق شبکه های سیار و سایر شبکه های 
ارتباطی در حیطه های مختلف منزل، خودرو، شــبکه های مختلف توزیع آب 
و برق و … و جمع کردن داده های مرتبــط در مراکز داده و تحلیل اطاعات در 
نرم افزارهای کاربــردی، موضوع اینترنت اشیاســت.محمد هیبتیان، معاون 
شــبکه مخابرات منطقه اصفهان، در این جلسه ضمن تشکر از برگزاری چنین 
جلساتی، خواستار ورود این فناوری ها در روند کاری مخابرات شد و بر آمادگی 
مخابرات استان برای ورود به کاربردهای محلی اینترنت اشیا تاکید کرد.احمد 
شاه میرزایی، معاون تجاری و امور مشــتریان نیز در ارائه خود، به بیان برخی 
از فرصت های بالقوه مخابرات اســتان در زمینه مشــتریان خانگی و تجاری 
پرداخت.در پایان این جلسه ارائه کننده سمینار، ضمن ارائه مدل همکاری همراه 

اول با مخابرات اســتان ها برای جلب صنایع مختلف، به ســواالت حاضرین 
در جلسه نیز پاسخ داد.گفتنی است؛ در حاشــیه این سمینار، متولیان نظام 
پیشنهادات و مدیریت دانش، با حضور فعال خود ضمن ارائه گزارشات مکتوب 

به شرکت کنندگان، به سواالت ایشان پاسخ دادند.
الزم به ذکر است، این جلسه به همت کارکنان مدیریت اداری و منابع انسانی و 

با مشارکت ادارات روابط عمومی و رفاه برگزار شد.

هفت طرح آب و فاضاب همزمان با گرامیداشــت دهه فجر انقاب اسامی 
روز چهارشنبه در استان اصفهان به مرحله بهره برداری رسید.حسین اکبریان، 
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب اصفهان در این ارتباط در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا، میزان ســرمایه گذاری در پروژه های امســال را یک هزار و 50 میلیارد 
تومان اعام کرد و اظهارداشت: آب رسانی به روستاها و شهرک های صنعتی، 
راه اندازی مخزن و توسعه و شبکه شبکه آب و توســعه خطوط انتقال، لوله 
گذاری فاضاب و حفر و تجهیز چاه از زمره این طرح هاســت.وی اضافه کرد: 
اجرای طرح فاضاب شهر دیزیچه به طول 110 کیلومتر، آبرسانی به روستای 
نهضت آباد در نجف آباد، آبرسانی به شهرک صنعتی بزرگ اصفهان در شاهین 

شهر، آبرسانی به شهر ُگرگاب و اصاح شبکه آب آشامیدنی روستای کلهرود، 
افتتاح مخزن 250 متر مکعبی روستای کلودان و خط انتقال 3.6 کیلومتری 
روستای اســفینا و افتتاح آزمایشگاه و ســاختمان اداری منطقه طرح های 
امسال را شامل می شــود.مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب اصفهان ادامه 
داد: 210 کیلومتر توسعه شبکه، 170 کیلومتر اصاح شــبکه آب، 70 کیلومتر 
توســعه خطوط انتقال و 11 کیلومتر اصاح خطوط انتقال، 166 کیلومتر لوله 
گذاری فاضاب، حفر 15 حلقه و 12 حلقه تجهیز چاه دیگر پروژه ها را تشکیل 
می دهد.شــرکت آب و فاضاب اصفهان، یکصد شهر و ۹48 روستای استان 

را تحت پوشش دارد.

نخســتین هفته رویداد رقابتــی هفته اصفهان هوشــمند با حضــور جمعی از 
شرکت های دانش بنیان در مجتمع بزرگ گردشگری صفه برگزار شد. به گزارش 
روابط عمومی شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان 
شهرداری اصفهان، ســعید ســاکت، مدیرعامل شرکت توســعه مجتمع های 
سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شــهرداری اصفهان در بازدید شرکت های 
دانش بنیان از مجتمع بزرگ گردشــگری صفه در نخستین هفته رویداد رقابتی 
هفته اصفهان هوشمند اظهارداشت: یکی از مباحثی که در بهره برداری ها در اماکن 
تحت پوشش شرکت توســعه  سیاحتی ســپاهان مورد توجه است، شناسایی 
چالش هایی که در حین بهره برداری با آن مواجه هستیم است که قاعدتا تعامل 
با شرکت های دانش بنیان نسخه برتر، بهینه، علمی و عملیاتی برای مرتفع سازی 
چالش ها اســت. وی افزود: رویداد رقابتی اصفهان هوشمند در مدت زمان یک 
هفته با مشــارکت و برنامه ریزی همکاران مان در معاونت برنامه ریزی و سرمایه 
انسانی شهرداری اصفهان برگزار می شود و طی آن مجموعه های دانش بنیان با 
چالش هایی که شرکت در عرصه های مختلف بهره برداری همچون فنی، مهندسی، 
محیطی و مکانیکی با آن مواجه است آشنا شــده و برای حل آن طرح و برنامه 
عملیاتی طراحی و پیاده سازی می کنند. مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های 
سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شــهرداری اصفهان با اشاره به شعار سال 
تحت عنوان »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« بیان کرد: تعامل با شرکت های 
دانش بنیان کوتاه ترین، بهترین و بهینه ترین روشی است که می توانیم مشکات 
شرکت را مرتفع سازیم چرا که رویکردهای این حوزه در سطح شهرداری اصفهان 
با تاکید شورای محترم اسامی شــهر اصفهان بر این موضوع استوار است. وی 
خاطرنشان کرد: طی بازدیدی که توسط نمایندگان شرکت های دانش بنیان انجام 
شد، چالش ها به صورت محیطی، عملیاتی و عینی حضور گروه های متخصص 
دانش بنیان طرح شد و در تعاملی که بین مدیران شرکت و کارشناسان شرکت های 
دانش بنیان برقرار شد آنها با چالش های مجتمع بزرگ گردشگری صفه به صورت 
عینی و عملیاتی آشنا شدند. ساکت تصریح کرد: مقرر شــد تا در رویداد 3 روزه 
نخستین هفته رویداد رقابتی هفته اصفهان هوشمند، ضمن انجام بحث و نظر 
کارشناسی پیرامون چالش ها، در نهایت این نظرات به یک برنامه عملیاتی تبدیل 
شود و با توجه به روش هایی که مدنظر است، می توانیم چالش ها را در بازه زمانی 

کوتاه، خاقانه و فناورانه برطرف سازیم. 

   به دنبال ایجاد منطقه ویژه فناوری در محدوده صفه هستیم 
مهدی شــایق، رییس اداره ارتباط با صنایع و شرکت های دانش بنیان شهرداری 
اصفهان اظهارداشت: در نخستین هفته از رویداد رقابتی اصفهان هوشمند، ضمن 
حضور گروه های دانش بنیان چالش های مجتمع بزرگ گردشگری صفه مطرح 
شد که در این رویداد، شرکت های دانش بنیان از پیش ثبت نام  کرده، چالش های 
احصا شــده به آنها اطاع داده شــده و پیرامون آن مطالعه کرده اند.  وی افزود: 
همچنین شرکت های دانش بنیان طی فرآیند بازدید در محل حضور پیدا کرده و 
تور فناورانه ای در محل وجود چالش برگزار می شود، مسائل و مشکات را دیده 

و درک می کنند. در ادامه با برگزاری جلسه پرسش و پاسخ، به طور کامل با ابعاد 
مختلف چالش ها آشنا خواهند شد. رییس اداره ارتباط با صنایع و شرکت های 
دانش بنیان شهرداری اصفهان با بیان آنکه در ادامه این رویداد که هفته آینده برگزار 
می شود و اصل رویداد به حساب می آید، شرکت های شرکت کننده محتوای خود 
را ارائه می کنند، گفت: به دنبال ارسال آثار، محتواهای مجموعه های دانش بنیان 
در محل داوری می شــود و درواقع مواردی که مورد تایید مجموعه  بهره برداری و 
شهرداری باشد انتخاب و وارد فرآیند توسعه محصول خواهیم شد. وی با اشاره به 
چالش ها بیان کرد: در این رویداد چند چالش اساسی شرکت مطرح شده بود که 
یکی از مهم ترین آنها شکل گیری صف های طوالنی در محل های ارائه خدمت بود 
که راهکارهای هوشمندی مبتنی بر هوش مصنوعی وجود دارد و می تواند از بروز 
چنین مشکلی پیشگیری کند. یکی از چالش های مورد اشاره دیگر بحث تابلوهای 
اطاع رسانی، هشداردهنده و ظرفیت های تبلیغاتی موجود در مجموعه است که 
بتوانیم با استفاده از فناوری جدید این امکان را فراهم سازیم تا ضمن بهره برداری 

مناسب از ظرفیت ها، اطاع رسانی ها به خوبی انجام شود. 
شایق با بیان اینکه یکی دیگر از چالش ها بحث مصرف انرژی است، خاطرنشان 
کرد: با توجه به تجهیزاتی که در محل شرکت ســپاهان استفاده می شود، بحث 
مدیریت انرژی در بخش های مختلف حائز اهمیت اســت که در این مسیر ارائه 

راهکارهای موثر برای مصرف بهینه انرژی قابل توجه است. 
وی خاطرنشــان کرد: در مجتمع بزرگ گردشگری صفه امکان نصب المان های 
فناوری و خاقانه زیادی وجوددارد، بنابراین ظرفیت های زیادی برای شرکت ها 
وجود دارد تا با توجه به فضایی که موجود است بتوانند المان های خودشان را ارائه 
کنند. در واقع به دنبال آن هســتیم که فضای ارائه بسیار خوبی را برای شرکت ها 
فراهم سازیم تا بتوانند در بازه زمانی مناسب که قابل تحلیل باشد، محصول خود 
را ارائه کنند و در نهایت باید گفت که به دنبال ایجاد منطقه ویژه فناوری در محدوده 

صفه هستیم. 

همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی ؛

هفت طرح آب و فاضالب در استان اصفهان به بهره برداری رسید

در نخستین هفته رویداد رقابتی هفته اصفهان هوشمند مطرح شد: 

ارائه راهکارهای عملیاتی شرکت های دانش بنیان برای چالش های 
مجتمع بزرگ گردشگری صفه 

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:

 توجه ویژه فوالد مبارکه به دانشگاه صنعتی برای تبدیل کردن اصفهان
 به قطب نوآوری و فناوری کشور

به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر صورت پذیرفت :

افتتاح مرکزکارآموزی، جوارکارگاهی وبین کارگاهی شرکت تولیدی گلتاش 

مبارکه با حضور مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان
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