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 آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان 

با ارزیابی کیفی )روش یکپارچه(

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهانم الف: 1455215

نوبت اول

)شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران  2۰۰1۰۰12۰5۰۰۰۰۸۰ (

شركت سهامی آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد پروژه بهره برداری و تعمیرات تأسیســات پمپاژ آب بیــرگان )روش یکپارچه( و با شرايط و 
مشــخصات زير به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد. لذا از مناقصه گرانی كه تمايل به شــرکت در مناقصه مذکور دارند، دعوت می گردد نسبت به 

 )www.setadiran.ir( به نشانی اینترنتی )دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران

و به شماره فراخوان فوق اقدام نمایند.

مبلغ برآورد: 109,718,854,655 ریال )یکصد و نه میلیارد و هفتصد و هجده میلیون و هشــتصد و پنجاه و چهار هزار و ششصد و پنجاه و پنج ریال( و 
بر مبنای فهارس بهای واحد پایه رشته های بهره برداری آب شرب، تأسیســات برقی، توزیع نیروی برق، بهره برداری از تجهیزات برقی آب و فاضالب و 

آبیاری تحت فشار سال 1401 است.
مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: 5,485,942,732 ريال )پنج میلیارد و چهارصد و هشــتاد و پنج میلیون و نهصد و چهــل و دو هزار و هفتصد و 
 ســی و دو ریال( و نوع آن از تضمینهای معتبر جدول شــماره 4 بند الف ماده 6 آئین نامه تضمین معامالت دولتی مصوبه هيات وزيران به شــماره
 123402/ ت50659هـ مــــورخ 1394/09/22 و نیز تبصره ماده 11 آیین نامه اجرایی بند هـ تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور 

موضوع تصویبنامه هيات وزيران به شماره 12155/ ت55264هـ مــورخ 1397/12/09 و نیز ماده9 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی 

در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب 1398/02/15 مجلس شورای اسالمی باشد. 

اعتبار پروژه: تأمین مالی توســط مناقصه گزار )کارفرما( و نوع اعتبار طرح از محل اعتبارات طرحهای عمرانی )تملک دارایی های سرمایه ای( و در حد 
تخصیص دریافتی به صورت اسناد خزانه اسالمی یا نقد یا ترکیبی )بخشی اسناد خزانه اسالمی و بخشی نقد(  است.

شرايط مناقصه گر: مناقصه گر باید دارای گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری پایه 5 یا باالتر )یک تا چهار( در رشته های رشته آب یا تأسیسات و تجهیزات 
از سازمان برنامه و بودجه یا گواهینامه صالحیت شرکتهای بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آب شرب از شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و دارای 

ظرفیت آزاد )مبلغ و تعداد کار مجاز( و دارای گواهینامه معتبر صالحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باشد. سایر شرایط مندرج در اسناد 

استعالم ارزیابی کیفی و مناقصه می باشد.

محل اجراء : واقع در استان چهارمحال و بختیاری شهرستان کوهرنگ )منطقه بیرگان( می باشد و مدت اجراء 12 ماه شمسی است.
مدت اعتبار پیشنهادهای مناقصه: 3 ماه شمسی با یکبار قابلیت تمدید با همین مدت از آخرین مهلت ارائه پیشنهادها است.

نام و نشاني مجری طرح و دستگاه نظارت: 
الف( نماینده کارفرما و مجری طرح: معاونت طرح و توســعه شرکت آب منطقه ای اصفهان به نشــانی اصفهان- پل خواجو- آبشار اول-ساختمان 

شماره دو- ب(دستگاه نظارت )مشاور(: شرکت مهندسین مشاور زایندآب به نشانی اصفهان- خیابان نظر شرقی- جنب تاالر اندیشه- شماره 235

تاریخ، مهلت، نشانی و نحوه دریافت اسناد مناقصه و استعالم ارزیابی کیفی و ارسال پاسخ:
کلیه مراحل ارزیابی کیفی و مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( به نشانی اینترنتی www.setadiran.ir انجام خواهد 

شد. مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه، مطابق شرايط و مواعد زمانی قيد شده در آن سامانه )به شماره فراخوان فوق( مهلت خواهند داشت نسبت به 

دريافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی و مناقصه و ارسال پاسخ ارزیابی کیفی و پیشنهاد مناقصه به صورت همزمان و از طریق همین سامانه اقدام نمایند.

زمان ارسال اسناد مناقصه و اسناد استعالم ارزیابی کیفی به صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران ساعت 13:00 روز انتشار آگهی نوبت اول و  به شماره 

فراخوان فوق می باشد و از آن زمان قابل دسترس مناقصه گران می باشد.
نشانی مناقصه گزار: اصفهانـ  پل خواجوـ  بلوار آئينه خانهـ  جنــب هالل احمر- شركت سهامی آب منطقه ای اصفهان- کدپستی 8164676473 - 

صندوق پستی391 

شركت سهامی آب منطقه ای اصفهان 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:   

دریافت زیرمیزی توسط پزشکان را تحمل نمی کنیم

 مدیرکل میراث فرهنگی
 استان اصفهان تاکید کرد:

تبدیل شدن 
اصفهان به قطب 

گردشگری 
دیجیتال

واکنش رییس هیئت فوتبال 
شهرستان اصفهان به جنجال 
به وجود آمده در فوتبال پایه:
خانواده ها بیش از حد 
احساسی هستند!
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بررسی روند اجرای طرح انتقال آب 
دریای عمان به اصفهان

سه َاَبرچالش استان اصفهان از زبان 
معاون استاندار

حاشیه نشینی در 
اصفهان کمتر از سایر 

کالن شهرهاست

اصفهان می تواند 
میزبان نمایشگاه 

گردشگری باشد

لزوم توجه مسئوالن 
ملی به مطالبات 

اصفهانی ها

یک اتفاق خوب برای 
سپاهان و مورایس 
مقابل ذوب آهن!

7 27
6

4

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

دوشنبه 24  بهمن  1401
22 رجب  1444
13  فوریه  2023
 شماره 3747    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

ارزآور، اشتغالزا، باکالس!
 پرورش شترمرغ، کیمیای صنعت اصفهان؛

سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

۰31-362۸4167-۸

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir

3



دوشنبه 24  بهمن  1401 /  22  رجب  1444  /  13  فوریه   2023 / شماره 3747 

توقف خودروی سرقتی در شاهین شهر با شلیک پلیس
کارآگاهان پلیس آگاهی شاهین شهر برای بازداشت دو ســارق خودرو ناچار به تیراندازی شدند.

ســرهنگ بهزاد ثابت، راســخ فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شــهر و میمه گفت: کارآگاهان 
پلیس آگاهی شهرستان از وجود خودروی پژو ۴۰۵ سرقتی با دو سارق در خیابان سعدی جنوبی 
شاهین شهر مطلع و برای دستگیری متهمان وارد عمل شدند.سرهنگ ثابت راسخ افزود: سارقان 
با مشاهده پلیس به ســرعت متواری و به چند خودرو آسیب رساندند که ماموران برای حفظ جان 
عابران و جلوگیری از آسیب بیشتر به خودرو های شهروندان مجبور به استفاده از سالح شدند و با 
شلیک گلوله خودرو را متوقف و هر دو سارق را دســتگیر کردند.وی با اشاره به معرفی متهمان به 
مرجع قضایی بر عزم جدی پلیس در مقابله با سارقان و برهم زنندگان امنیت عمومی تاکید کرد و 
از شهروندان خواست با رعایت نکات امنیتی و هشدار های انتظامی فرصت را از سارقان سلب و در 

صورت مشاهده موارد مشکوک به سرعت از طریق شماره تلفن ۱۱۰ پلیس را مطلع کنند.
 

7 روستای پشتکوه فریدون شهر همچنان در محاصره برف
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه ۷ روستای پشتکوه دوم شهرستان فریدون شهر 
واقع در استان اصفهان در محاصره برف هستند، گفت: مدیریت بحران استان به تیم های امداد زمستانی 
همزمان با پیش بینی بارش برف و باران اعالم آماده باش داده اســت.منصور شیشه فروش، مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری اصفهان در گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار داشت: مدیریت بحران 
استان به تیم های امداد زمستانی در مناطق شهری و روستایی و محورهای جاده ای همزمان با پیش بینی 
بارش برف و باران اعالم آماده باش داده اســت.وی با بیان اینکه در مناطق غــرب و جنوب و نیز از روز 
چهارشنبه شمال و مرکز استان شاهد بارش برف و باران هستیم، افزود: تیم های امدادی با انجام عملیات 
راهداری زمستانی در راه ها به منظور پیشگیری از بروز اختالل در تردد ایمن و بازگشایی محورهای برف گیر 
به حالت آماده باش درآمدند.شیشه فروش بیان کرد: ۷ روستای پشتکوه دوم شهرستان فریدون شهر 
واقع در استان اصفهان در محاصره برف هســتند و بر اثر مسدود شدن راه ارتباطی به علت شدت برف و 
ریزش بهمن، راه های آن ها مسدود اســت.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: با 
وجود تالش ۱۲ روزه عوامل راهداری، برای تامین مایحتاج بیش از ۲ هزار نفر از ساکنان و تامین خوراک 

دام مورد نیاز دامداران، نیاز به انجام عملیات امداد هوایی و پرواز بالگرد است.

 مصدومیت 2 نفر بر اثر انفجار کپسول گاز در فریدون شهر
سخنگوی اورژانس و فوریت های پزشکی اصفهان از مصدوم شدن دو نفر در حادثه انفجار کپسول 
گاز خبر داد.عباس عابدی اظهار کرد: ساعت ۲۲:۴۰ حادثه انفجار کپسول گاز در منزلی مسکونی به 
مرکز اورژانس اصفهان گزارش شد.وی افزود: این حادثه در خیابان تربیت بدنی فریدون شهر رخ 
داده و بالفاصله یک واحد امدادی ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد.سخنگوی اورژانس و فوریت های 
پزشکی اصفهان گفت: یک زن و یک مرد درپی این حادثه مصدوم و دریافت اقدامات درمانی بیشتر 

به بیمارستان رسوال اکرم )ص( فریدون شهر منتقل شدند.
 

انحراف 20۶ با ۶ مصدوم در مسیر دولت آباد
سخنگوی اورژانس و فوریت های پزشــکی اصفهان از انحراف خودروی پژو ۲۰۶ با شش مصدوم 
خبر داد. عباس عابدی اظهار کرد: ساعت ۲۲:۴۵ ، حادثه انحراف یک خودرو ۲۰۶ به مرکز اورژانس 
اصفهان گزارش شــد.وی افزود: این حادثه در جاده دولت آباد رخ داد و بالفاصله دو واحد امدادی 
۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد.به گفته سخنگوی مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی اصفهان، در این 
حادثه شش نفر شامل سه زن، یک مرد و دو کودک مصدوم شده بودند که برای دریافت اقدامات 

درمانی بیشتر به بیمارستان کاشانی اصفهان منتقل شدند.

معاون اداره کل راه و شهرسازی استان:

حاشیهنشینیدراصفهانکمترازسایرکالنشهرهاست
معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
گفت: طرح جامع سند کلی توسعه شهر اســت و جهات توسعه شهر و 
کاربری ها را به صورت کلی بررســی می کند، به دلیل ایجاد شــهرهای 
جدید، اصفهان نسبت به سایر کالن شــهرها کمترین حاشیه نشینی را 
دارد.محمد بناییان در نشســت خبری با حضور خبرنگاران اظهار کرد: 
دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و دبیرخانه کارگروه 
امور زیربنایی در استان ها بر عهده اداره کل راه و شهرسازی است، در این 
جلسات مباحثی مانند تغییر کاربردی در داخل و خارج حریم شهرها 
مطرح خواهد شد. مسائل مربوط به داخل حریم شهرها در کمیسیون 

ماده ۵ و خارج از شهرها در کارگروه امور زیربنایی انجام می شود.
وی افزود: اکثر شهرهای اســتان که تعداد آن ها به ۱۱۴ می رسد، طرح 
جامع مصوب دارند. از سال ۹۶ با توجه به اینکه اشکاالتی در طرح های 
جامع وجود داشت، طرح های تفصیلی برای رفع این اشکاالت تشکیل 
شــد.معاون شهرســازی و معماری اداره کل راه و شهرســازی استان 
اصفهان گفت: از ســال ۹۸ تا کنــون ۱۱ طرح تفصیلی برای شــهرهای 
چادگان، بهاران، گرگاب، خور، خورزوق، کلیشاد، سودرجان، سفیدشهر، 

گوگد، گلشهر، رضوان شهر و گلدشت ابالغ شده است.
بناییان اضافه کرد: ۱۵ طرح تفصیلی دیگر شــامل پیربکران، کوهپایه، 
دهاقان، فالورجان، دهق، جوزدان، علویجه، درچه، داران، شــاپور آباد، 
بافران، فرخی، فوالدشهر، دســتگرد و زاینده رود مصوب شده و آماده 
ابالغ اســت. ۱۵ طرح دیگر برای شهرهای شــهرضا، خوانسار، قمصر، 
منظریه، قهجاورستان، گلشن، کرکوند، زیباشهر، افوس، میمه، دامنه، 

ابریشم، بادرود و برف انبار آماده ارائه به کمیسیون ماده ۵ است.
وی ادامه داد: طرح هــای تفصیلی برای برخی شــهرها به صورت دو 
مرحله ای و بــا همکاری شــهرداری ها انجام خواهد شــد. از این بین 
۱۵ طرح برای شــهرهای شهرهای اژیه، تودشــک، محمدآباد، ورزنه، 
دولت آباد، کمشچه، بویین و میاندشت، عســگران، وزوان، چرمهین، 
خالدآباد، نیکاباد، طالخونچــه، نصرآباد و دیزیچــه مرحله اول طرح 
تفصیلی آنها تهیه شده است، طرح تفصیلی ۱۳ شهر دیگر شامل الیبید، 
ورنامخواست، ســمیرم، نجف آباد، خمینی شــهر، اران و بیدگل، گز، 
اردســتان، زواره، محمدآباد، انارک، قهدریجان و گلپایگان در حال تهیه 
مرحله دوم اســت. در این میان طرح جامع نجف آباد و خمینی شهر 
بازنگری و جدید شده است، این در حالی است که طرح های تفصیلی 
بازنگری نمی شود.این مسئول گفت: طرح جامع سند کلی توسعه شهر 
است و جهات توسعه شهر و کاربری ها به صورت کلی بررسی می کند، به 
دلیل ایجاد شهرهای جدید، اصفهان نسبت به سایر کالن شهرها کمترین 

حاشیه نشینی را دارد. تمام شهرهای استان بافت فرسوده مصوب دارند 
تا از اعتبارات دولتی برای بهســازی آنها استفاده شود. در مجموع یکی 
از اهداف اصلی ما، طرح های تفصیلی بوده که با اولویت بندی در حال 
انجام است. یک سری موارد و مشکالت جاری وجود دارد که در قالب 
طرح تفصیلی برطرف نمی شود، این موارد در کمیسیون ماده ۵ بررسی 

و پیگیری خواهد شد.
بناییان گفت: کمیسیون ماده ۵ در سال جاری، ۳۹ جلسه تشکیل داده 
اســت که تعداد مصوبات آن ۶۳۰ عدد می رسد. همچنین هفت جلسه 
در کارگروه استان )موارد خارج شهر( برگزار شــده که تعداد مصوبات 
آن ۶۲۶ عدد است که ۳۸۹ عدد آن در شش جلسه به تصویب شورای 
مدیریت و برنامه ریزی استان رسیده است. درگذشته جلسات کارگروه 
با حضور اســتاندار و در صورت غیاب با حضور معاون عمرانی استاندار 
تشکیل می شد؛ اما طی دو ســال اخیر الزام شد که جلسات با ریاست 
استاندار تشکیل شود که به علت مشغله زیاد استاندار، برگزاری جلسات 
کارگروه محدود می شــد. به همین دلیل گروه هــای کاری به صورت 
تخصصی در زیرمجموعه کارگروه ها تشــکیل شد. به عنوان مثال گروه 
کاری میراث فرهنگی برای بررسی موارد میراث فرهنگی و گردشگری 

با دبیری میراث فرهنگی تشکیل شد.

وی افزود: ۷۰ درصــد پرونده های تعیین یا تغییــر کاربری مربوط به 
بخش کشاورزی اســت و به همین علت یکی از عمده ترین مواردی که 
در گروه های کاری بررسی می شــود موارد و مشکالت در رابطه با جهاد 
کشاورزی )دامداری ها، گلخانه ها و…( و زمین های کشاورزی است که 
برای برطرف کردن مشکالت این بخش، گروه کاری طرح های وابسته 
به کشاورزی ویژه برای آنها تشکیل شد. اخیرا نیز گروه کاری تخصصی 
برای صنایع و درخواســت های صنعتی تحت عنوان گروه کاری صمت 
تشکیل شد. گروه کاری عشایری روستایی نیز در خصوص موارد مرتبط 
با روستاها را بررســی می کند. همچنین گروه کاری های موارد داخل و 
خارج از حریم داریم که غیر از سایر گروه کاری ها، به سایر موارد داخل و 
خارج حریم شهر بررسی خواهد کرد. نتایج تمام این گروه های کاری در 
گروه کاری تلفیق با ریاست معاون عمرانی استاندار بررسی خواهد شد.

بناییان اظهار کرد: برای روستاهایی که به شــهر تبدیل می شوند طرح 
هادی در نظر گرفته خواهد شد که متولی آن استانداری است، پنج شهر 
باغشاد، سین، زازران، زیار و طرقرود طرح هادی مصوب دارند و طرح 
هادی هفت شهر بوستان زر، بیده، فتح آباد، طاد، ده سرخ، اشترجان و 
مینادشت که اخیرا به شهر تبدیل شده اند در حال انجام است و تعداد ۱۰۲ 

شهر حداقل یکی از طرح های جامع یا تفصیلی را دارا هستند.

پایگاه مقاومت بسیج میدان میوه و تره بار با حضور 
جانشــین فرمانــده مقاومت بســیج، مدیرعامل 
سازمان، رییس اتاق اصناف، مسئول بسیج اصناف، 
اعضای اتحادیه میوه و تره بار و جمعی از مسئوالن 
و فعاالن در میدان مرکزی میوه و تره بار شــهرداری 
کاشــان افتتاح شد.ســرهنگ حمید رضازاده در 
گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهــار کرد: افتتاح پایگاه 
مقاومت بســیج میثم تمار واقــع در میدان میوه و 
تره بار کاشــان همزمان با دهه فجر انجام شد.وی 
افزود: پایگاه مقاومت بسیج میدان میوه و تره بار با 
حضور جانشین فرمانده مقاومت بسیج، مدیرعامل 
سازمان، رییس اتاق اصناف، مسئول بسیج اصناف، 

اعضای اتحادیه میوه و تره بار و جمعی از مسئوالن 
و فعاالن در میدان مرکزی میوه و تره بار شــهرداری 
کاشان افتتاح شد.جانشــین فرماندهی مقاومت 
بسیج شهرستان کاشان گفت: بسیج یک فرهنگ 
است و در هر نقطه از کشــورمان عطر آن احساس 
می شود.رضازاده افزود: مجموعه بسیج در سال های 
اخیر به خصوص در ایام همه گیری بیماری منحوس 
کرونا با تهیه بســته های معیشــتی یا همکاری در 
مراکز درمانــی با حضور پررنگ خود ســعی در کم 
کردن تلخــی آن ایام داشــت.وی، وجــود پایگاه 
بسیج در مجموعه ســازمان و میدان میوه و تره بار 
مورد نیاز دانســت و خاطرنشــان کرد: بــا افتتاح 

این پایگاه امیدواریم اقدامات فرهنگی مناســبی 
در مجموعه میــدان میوه و تره بار صــورت بگیرد و 
شاهد یک پایگاه فعال باشیم.جانشین فرماندهی 
مقاومت بسیج شهرستان کاشان گفت: در سال های 
گذشته حضور کســبه میدان میوه و تره بار در تهیه 
بســته های معیشــتی در طرح کمک های مومنانه 
بســیار اثربخش و چشــمگیر بوده، بــه نحوی که 
تاکنــون صدها میلیــون ریال جهت یاری اقشــار 

آسیب پذیر اهدا شده است.

 افتتاح پایگاه مقاومت بسیج میثم تمار واقع در میدان
 میوه و تره بار کاشان

شهردار کاشان گفت: همزمان با دهه فجر ۱۴ پروژه های عمرانی خدماتی ورزشی شهرداری عملیاتی شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.حسن بخشنده امنیه در 
حاشیه آیین افتتاح پروژه های عمرانی خدماتی فرهنگی شهرداری کاشان، اظهار کرد: توسعه فضاهای فرهنگی یکی از رویکردها و سیاست های جدی مدیریت 
شهری در نقاط مختلف شهر از جمله نواحی کم برخوردار است.وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی ساختمان ناحیه سه منطقه دو و خانه فرهنگ واقع در بلوار کارگر 
گفت: این پروژه در ۳ طبقه، با زیربنای ۵۴۷ مترمربع و در زمینی به مساحت ۲۸۵ مترمربع اجرا می شود و اعتبار برآورد شده برای این پروژه بالغ بر ۱۹ میلیارد 
ریال است.شهردار کاشان در خصوص خانه فرهنگ شهرک خاتم االنبیا)ص(، خاطرنشان کرد: این پروژه با ۱۰۰۰ متر مربع زیر بنا، ۵۰۰ متر ساختمان در دو طبقه 
شامل؛ آمفی تئاتر، فضای سبز، اتاق نقاشی و ریخته گری با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال میزبان اهالی مسکن مهر است.بخشنده امنیه بر اجرای پروژه های 
مختلف در حوزه فرهنگی تاکید و آن را یکی از الزامات دستیابی به توسعه پایدار قلمداد کرد.وی در آیین بهره برداری از بلوارهای »امین« و »عدالت« تصریح کرد: 

توسعه و بهسازی معابر و مسیرهای دسترسی عالوه بر تامین رفاه حال شهروندان در ساماندهی وضعیت ترافیکی نقش بسزایی دارد.

خبر روزاجرای 14 طرح خدماتی، عمرانی و فرهنگی در کاشان

عکس خبر 

نخلستان های خور و 
بیابانک سفیدپوش شد

شهرستان کویری خوروبیابانک برفی شد. بنابر 
اعالم اداره هواشناســی بر اساس داده  های 
ایستگاه های باران ســنجی شهرستان خورو 
بیابانک در روستای مصر ۱۳ میلی متر باران و 
۵ سانتی متر برف، در شهر جندق ۱۲ میلی متر 
باران و ۹ سانتی متر برف، در روستای بازیاب 
۵ میلی متر باران و ۵ ســانتی متــر برف، در 
هفتومان ۶ میلی متر باران و ۴ سانتی متر برف 
و در روســتای ایراج ۳ میلی متر باران و یک 

سانتی متر برف ثبت شده است.

پایگاه اورژانس 11۵ بیده سمیرم افتتاح شد
به مناســبت گرامیداشــت ایام ا... دهه فجــر پایگاه اورژانس پیش بیمارســتانی بیده ســمیرم 
افتتاح شــد.فرهاد حیدری، رییس مرکز اورژانس اســتان اصفهان اظهار کــرد: پایگاه اورژانس 
پیش بیمارستانی بیده شهرستان سمیرم افتتاح شد.وی با بیان اینکه این مراسم با حضور فرماندار 
شهرستان سمیرم، معاون عمرانی استاندار و جمعی دیگر از مســئولین محلی برگزار شده است، 
تصریح کرد: این پایگاه با هزینه ای بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال، از محل اعتبارات وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی در زمینی به مساحت ۴۱۱ مترمربع احداث و به بهره برداری رسید.
 

بازگشایی راه دسترسی به ایستگاه های مخابراتی مارشنان
پس از ۱۰ روز تالش راهداران و نیرو های ارتش مسیر ارتباطی کوه مارشنان به ایستگاه های ارتباطی 
و مخابراتی در ارتفاع ۳ هزار متری بازگشایی شد.به دنبال بارش سنگین برف در ارتفاعات شمالی 
شهرســتان کوهپایه در هفته اخیر ارتفاع برف در منطقه به یک متر رسید و سقوط بهمن باعث شد 
ارتفاع برف در مسیر ارتباطی ایســتگاه مخابراتی پدافند هوایی ارتش و ایستگاه ماهواره ای صدا و 
سیما در کوه مارشنان به ۳ تا ۴ متر برسد و راه دسترسی به ایستگاه ها مسدود شود.با تالش ۱۰ روزه 
راهداران و نیرو های ارتش این مسیر بازگشایی شد؛ در این ایستگاه های مخابراتی ۱۵ نفر مستقر 

هستند که طی روز های اخیر با بالگرد آذوقه به دست شان رسید.
 

بهره برداری از طرح های عمرانی در دهاقان
به مناسبت دهه فجر، بهره برداری از ۹ طرح عمرانی خدماتی در شهرستان دهاقان آغاز شد.با حضور معاون 
توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان، ۹ طرح عمرانی خدماتی با بیش از ۶۶ میلیارد تومان 
هزینه در شهرستان دهاقان به بهره برداری رسید.تحویل ۵ خودرو به دهیاری های روستا های همگین، 
دزج، پوده، قمبوان و قمیشلو، منبع ذخیره آب فضای سبز، رونمایی از طرح تفضیلی شهر دهاقان، افتتاح 
خیابان بهار محله عطاآباد، مجتمع خدماتی و پمپ بنزین آریا، واحد سورتینگ محصوالت کشاورزی با 
ظرفیت سالیانه ۲۳۰۰ تن، کارگاه سوله سازان زاینده رود با اشتغال زایی ۲۰ نفر، سالن ورزشی روستای 
دزج با مساحت ۱۰۵۰ متر مربع و گلخانه میوه های گرمسیری به مساحت یک و نیم هکتار و اشتغال زایی 
۱۴ طرح هایی است که به بهره برداری رسید.همچنین طرح الحاق ۶۰ هکتار از اراضی دولتی به محدوده 
شهر دهاقان، اجرای ۱۵۰۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن، مسکن ایثارگران و جانبازان و احداث مزرعه 
خورشیدی ۳ مگاواتی به مساحت ۴۵۰۰۰ مترمربع و سرمایه گذاری شخصی ۷۵۰ میلیارد ریال آغاز شد.

 

اهدای جهیزیه به نوعروسان کم بضاعت تیران و کرون
۲۳ سری جهیزیه به نوعروسان زیر پوشش کمیته امداد امام )ره( تیران و کرون اهدا شد.رییس 
کمیته امداد امام خمینی )ره( تیران و کرون گفت: ۲۳ ســری جهیزیه شــامل یخچال، ماشــین 
لباسشویی، اجاق گاز، بخاری و تلویزیون به نوعروسان زیر پوشش این نهاد اهدا شد. مهدی شیرازی 

ارزش هر سری جهیزیه را ۴۰۰ میلیون ریال اعالم کرد.
 

بهره برداری طرح های خدماتی درمانی در زواره اردستان
دو طرح خدماتی درمانی بــا ۳۴ میلیارد ریال هزینه به مناســبت دهه فجر در بیمارســتان زواره 
بهره برداری شد.مدیر بیمارســتان زواره گفت: پلی کلینیک تخصصی این بیمارستان با ۸ تخصص 
شــامل داخلی، زنان، چشــم پزشــکی، اطفال، اعصاب و روان، مغز و اعصاب، سونوگرافی و طب 
فیزیکی با کمک ۲۰ میلیارد ریالی خیران دایر شد.مهدی ناجی افزود: دو واحد پانسیون پزشک هم 

به مساحت ۲۰۰ و زیربنای ۱۶۰ مترمربع با هزینه ۱۴ میلیارد ریالی خیران افتتاح شد.

اخبار

برگزاری همایش »سواره و 
زیبایی اسب« در نوش آباد

یک عضــو کمیته برگــزاری اولیــن همایش 
سوارکاری نوش آباد گفت: همایش »سواره و 
زیبایی اســب« با هدف جلب توجه و حمایت 
دستگاه های دولتی برای بهبود وضعیت ورزش 
ســوارکاری و ســاماندهی عالقه منــدان این 
رشته ورزشی، در نوش آباد برگزار شد.حسین 
میرزاجانــی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
این همایش با حضور ۱۳۰ نفر از پیشکسوتان، 
مالکان، ســوارکاران و مربیان در ســه بخش 
اسب سواری، اســب دوانی و معرفی نژاد، اجرا 
شد که استقبال کم نظیر عالقه مندان و به ویژه 
خانواده های نوش آبادی را به دنبال داشت. در 
این همایش پرورش دهندگان مطرح اسب از 
شــهرهای تهران، اصفهان، قم،کاشان، اراک، 
نطنز، درچه، رهنان، خمینی شــهر، دولت آباد 
و ساوه شرکت داشــتند.وی افزود: آیین های 
تعزیه خوانی، خیمــه کوبی و خیمــه برداری 
محرم نوش آباد باعث شده که رشته سوارکاری 
عالقه مندان زیادی در این شهر پیدا کند و این 
همایش، به منظور فراهم آوردن شــرایط رشد 
و گســترش رشته ســوارکاری و ســاماندهی 
سوارکاران برگزار شد.یک عضو کمیته برگزاری 
اولین همایش ســوارکاری نوش آباد، تصریح 
کرد: ســوارکاری یکی از ورزش هــای مفرح و 
مهیج و مورد سفارش آموزه های دینی است و 
با وجود بیش از ۱۳۰ سوارکار و مالک، اما فضای 
مناســبی برای این ورزش در نوش آباد وجود 
ندارد و سوارکاران مجبور هستند در بیابان های 
اطراف شــهر به تمریــن بپردازند.میرزاجانی 
گفت: شورای ورزش نوش آباد به عنوان تشکل 
مردمی، تــالش می کنــد با برگــزاری چنین 
برنامه هایی بســترهای الزم برای توسعه این 
ورزش را فراهم کرده و با جلب حمایت مسئوالن 
اجرایی، شادابی در جامعه و کاهش آسیب های 
اجتماعی را پیگیری کند.وی اظهار کرد: بیش 
از ۱۰۰ نفر مشــغول پرورش، تولید نژاد اصیل و 
آموزش سوارکاری بوده و ۳۰۰ اسب با نژادهای 
کرد، دره شوری و عرب داریم و خواستار حمایت 
همه جانبه مسئوالن در راستای ارتقای این رشته 

ورزشی هستیم.

با مسئولان

رنا
 ای

س:
عک

استان
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بررسی روند اجرای طرح انتقال آب دریای عمان به اصفهان
استاندار اصفهان به همراه سهامداران ویژه طرح انتقال آب از دریای عمان به اصفهان از روند اجرای 
طرح بازدید کردند.ســیدرضا مرتضوی، اســتاندار اصفهان به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری، شهردار اصفهان، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، مدیرعامل پاالیشگاه اصفهان و رییس 

اتاق بازرگانی اصفهان از بخش هایی از طرح انتقال آب از دریای عمان به اصفهان بازدید کردند.
در این بازدید ۵ساعته، ابعاد مختلف اجرای طرح در سه استان اصفهان، یزد و کرمان بررسی شد و 

روند حمایت سهامداران این طرح مورد بحث قرار گرفت.
شرکت فوالد مبارکه، پاالیشگاه اصفهان، شهرداری اصفهان و اتاق بازرگانی اصفهان چهار سهامدار 

اصلی طرح خط انتقال آب دریای عمان به اصفهان هستند.
 

سه َاَبرچالش استان اصفهان از زبان معاون استاندار
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان سه َاَبر چالش استان اصفهان را آب، انرژی و هوا 
دانست و گفت: باید نگاه ویژه ای به مشــکالت کالن استان شود. امیررضا نقش در آیین بهره برداری 
از 44 پروژه زیرساختی در شهرک ها و نواحی صنعتی اصفهان اظهار داشت: اصفهان استان تالش، 
کوشش، مجاهدت، تولید و صنعت است.وی با اشاره به رتبه نخست استان از لحاظ تعداد واحد های 
صنعتی در کشور، ادامه داد: به همین میزان که تعداد واحد های صنعتی استان نسبت به سایر استان ها 
از لحاظ تعداد بیشتر اســت؛ صنعتگران ما با مسائل و مشکالت مختلفی دست به گریبان هستند و 

می طلبد با نگاه ویژه ای دغدغه های استان در این حوزه بررسی و پیگیری شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، وجود زیرساخت های الزم را در حوزه تولید حائز 
اهمیت دانست و بیان کرد: بهره برداری از 44 پروژه زیرساختی در شهرک های صنعتی استان را به فال 

نیک می گیریم و امیدواریم با همدلی و وفاق مشکالت استان کاهش یابد.
وی گفت: در بسیاری از شهرستان های استان، سرمایه گذاران برای تولید و برداشتن گام های اقتصادی 
آماده هستند و با حمایت مسئوالن استانی و ملی می توانند طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری خود 
را ساماندهی کنند.نقش، سه َاَبر چالش استان اصفهان را آب، انرژی و هوا دانست و خاطرنشان کرد: 
باید نگاه ویژه ای به مشکالت کالن استان شود زیرا الزمه رشد و توسعه، تسهیل در فرایند سرمایه گذاری 
است.رسول سواری نیز در این مراسم اظهار داشت: امروز در دهه مبارک فجر، 44 پروژه  زیرساختی 
را در 22 شهرک صنعتی از اقصا نقاط استان با اعتباری بالغ بر 7هزار و 800 میلیارد ریال افتتاح کردیم.

وی ادامه داد: این پروژه ها در حوزه های زیرساختی آب، برق، گاز، فیبر نوری و ساختمان های اداری 
در شهرک های صنعتی است. این پروژه ها برای استقرار واحدهای صنعتی در استان اصفهان انجام 

شده و در سال جاری افتتاح می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

11 طرح منابع طبیعی و آبخیزداری در اصفهان بهره برداری شد
۱۱ طرح منابع طبیعی و آبخیزداری در طول دهه فجر در نقاط مختلف استان اصفهان به مرحله بهره 
برداری رســید.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان در این ارتباط، میزان ســرمایه گذاری 
طرح های مورد اشــاره را بالغ بر ۱00 میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: ۶0 میلیارد این رقم اعتبارات 
ملی بوده که به طور ۱00 درصدی تخصیص یافته و 40 میلیارد در قالب اعتبار مصوب استانی بوده که 
حدود 20 درصد آن تخصیص یافته است.ابوطالب امینی اظهارداشت: ۱80 میلیارد تومان نیز برای 
طرح های آبخیزداری از محل اعتبارات مناطق محروم برای استان اصفهان مصوب شده؛ اما هنوز 
ابالغ نشده است.وی اضافه کرد: پروژه های دهه فجر امسال در تمام شهرستان ها اجرا شده است 
و از طرح های آبخیزداری مانند بندهای سنگی مالتی و آبخوان شهرستان کاشان تا بیابان زدایی در 
نواحی شرقی و شمال شرقی استان را شامل می شود.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: اجرای طرح های تهاتری با بخش خصوصی نیز در دستور کار قرار گرفته به طوری 
که با مشارکت معدن پتاس شهرستان خور و بیابانک، بند آبخیزداری در آن خطه احداث خواهد شد.

پرورش شترمرغ، کیمیای صنعت اصفهان؛

ارزآور، اشتغالزا، باکالس!

پرورش شترمرغ، صنعتی پاک در دل کویر مرکزی ایران 
است که هم ارزآور و هم اشــتغالزا محسوب می شود.

اکنون استان اصفهان پیشــگام در تولید و پرورش شترمرغ در کشور به 
شمار می آید. در این استان، کوهپایه با ۹ واحد پرورش شترمرغ رتبه اول 
را دارد. بعد از کوهپایه، اصفهان با چهار واحد، شاهین شهر با پنج همچنین 
شهرضا و دهاقان هرکدام با چهار واحد فعاالن صنعت پرورش شترمرغ 
در استان اصفهان هستند.به گفته کارشناسان، با توجه به کاهش مراتع 
اصفهان، پرورش شترمرغ می تواند برای اصفهان به عنوان یک فرصت 
دیده شود؛ فرصتی که حتی می تواند به عنوان یکی از عوامل بازدارنده در 

مقابل بیابانزایی محسوب شود.

صنعتی ارزآور و با ارزش اقتصادی
تاکنون بخش اعظم مراتع اصفهان یا به علت خشکســالی و یا به علت 
چرای بی رویه دام از بین رفته و به همین دلیل پرورش شترمرغ به عنوان 
راهکاری جایگزین  می تواند هم در اشتغال زایی موثر باشد و هم صرفه 
اقتصادی به دنبال داشته باشد.شترمرغ در فهرست پرندگانی قرار می 
گیرد که هیچ نوع ضایعاتی ندارد و تمام قسمت های آن شامل پر، پوست، 
چرم، قرنیه، گوشت و تخم آن از ارزش اقتصادی برخوردار است و همین 

موضوع به صرفه بودن تولید آن را دو چندان می کند.

فعالیت 4۵ واحد دارای پروانه پرورش شترمرغ
مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه 
4۵ واحد پرورش شترمرغ دارای پروانه با ظرفیت ۱2 هزار و 280 قطعه 
در اســتان اصفهان فعالیت می کنند، اظهار کرد: از این تعداد ۳۵ واحد 
پرواری، 7 هزار و ۵۹8 قطعه، چهار واحد چهار هزار و ۳۹7 قطعه و شش 
واحد مولد، 28۵ قطعه ظرفیت دارند.علی دهقانی افزود: در سال های 
اخیر اصفهان همچنین توانســته در زمینه صادرات هم گام های خوبی 
بردارد به طوری که گوشت شتر مرغ اصفهان به کشورهای عربی از جمله 
عراق و تخم نطفه دار آن به کشورهای شمال ایران صادر می شود.پرورش 
دهنده های شترمرغ پرواری به دلیل فروش تضمینی پرنده ها با قیمت 
خوب، در اصفهان فعالیت بهتری دارند و این شهر را می توان از مهم ترین 
بازارهای فروش شــترمرغ پرواری دانســت.در همین زمینه پرورش 
دهندگان شترمرغ می گویند یکی از شهرهایی که فرصت مناسب و فضای 
مناسبی در اختیار تولید کنندگان قرار می دهد، اصفهان است. در اصفهان 
پرورش دهنده های شترمرغ پرواری به دلیل فروش تضمینی پرنده ها 
با قیمت خوب، فعالیت بهتری دارند. به همین دلیل پرواربندان این شهر 

می توانند بهترین شترمرغ پرواری را در این منطقه آماده کشتار و برای 
فروش در تمام نقاط کشور ارائه کنند.

گرانی و کمبود نهاده ها؛ پاشنه آشیل صنعت شترمرغ
حدود 200 واحد غیر مجاز پرورش شــتر مرغ با ظرفیت تولید سه هزار 
قطعه مولد و ۱۳ هزار قطعه پرواری در استان فعال است و به گفته مدیر 
امور طیور جهاد کشــاورزی اصفهان، تنها عاملی که این صنعت را تهدید 
می کنــد گرانی و کمبود نهاده هاســت.فعاالن این صنعــت می گویند 
اگر نهاده الزم به واحدهای پرورش شــترمرغ داده شود حیطه صنعت 
پرورش شــترمرغ یکی از مشــاغل با توجیه اقتصادی مناسب برای 
اصفهان خواهد بود. اما نبود صنایع تبدیلی، کمبود نقدینگی فعاالن، نبود 
برنامه منظم صادراتی و فرار و نشیب در تامین نهاده ها نوسان تسهیالت 
سرمایه در گردش و سرمایه ثابت و محدودیت منابع آبی استان پاشنه 
آشیلی است که توسعه صنعت شترمرغ در اصفهان را با چالش روبه رو 
کرده است؛ مسئله ای که به اعتقاد معاون بهبود تولیدات دامی سازمان 
جهادکشاورزی اســتان اصفهان فقط در سایه همراهی دولت و بخش 
خصوصی قابل جبران خواهد بود.با توجه به مشکالت عدیده اصفهان و 
خشکسالی هایی که کشاورزان اصفهان را به رکود کشانده است، صنعت 
پرورش شترمرغ می تواند به عنوان یک فرصت در اختیار کسانی قرار 

بگیرد که نمی توانند در عرصه های دیگر فعالیت کنند.

مدیریت و حمایت فعاالن صنعت پرورش شترمرغ

حسین ایراندوست، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان گفت: حمایت از تولید کنندگان شترمرغ در اصفهان امری 
ضروری است و در این زمینه، سازمان جهاد کشــاورزی استان با توجه 
به وجود تعداد قابل توجهی از واحدهای پرورش شــترمرغ در اســتان و 
پیشتازی استان در تولید گوشت شــترمرغ به دنبال جذب اعتبار بیشتر 
برای کمک به دامداران اســت.در همین زمینه عباسعلی قیصری، عضو 
هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان اظهار کرد: نبود نقدینگی و 
مدیریت، مشکل اصلی پرورش دهندگان شترمرغ است و بنابراین آموزش 
مسائل مدیریتی و اقتصادی یکی از ضروریاتی است که می تواند تولید 
این محصول را در اصفهان بیش از اینها بهبود بخشد.در کنار این موضوع به 
نظر می رسد صادرات محصوالت این حوزه با توجه به ظرفیت های بالقوه 
اصفهان باید بیش از اینها در اصفهان نهادینه شود تا با توجه به خشکسالی 
و کمبود منابع آبی و آالیندگی صنایع، این اســتان بتواند در این عرصه که 

صنعتی پاک و سبز به شمار می رود حرفی برای گفتن داشته باشد.

معــاون بهبــود تولیدات دامــی ســازمان جهاد 
کشاورزی اصفهان با بیان اینکه در تولیدات گوشت 
دام و مرغ با مــازاد تولید مواجه هســتیم، گفت: 
اســتان اصفهان با نگرانی در حوزه دام سبک روبه 

رو است.
 حسین ایراندوســت در گفت و گو با خبرنگار بازار، 
 بــا بیــان اینکــه تولیــدات دام و طیور اســتان
  اصفهان، با 2.2 میلیون تن در سال رتبه اول کشور
  را دارد، اظهار کرد: اســتان اصفهان در تولید شیر

 با بیش یک میلیون و 8۵0 هزار تن رتبه اول،
  در تولید تخــم مرغ بــا ۱۵0 هزار تــن رتبه دوم و 
 در تولید گوشــت طیور بــا 200 هزار تن رتبه ســوم

 کشــور را دارد.وی با بیان اینکــه اصفهان به اندازه 
۱۳ اســتان تولیــد دام و طیــور دارد، ادامــه داد: 
بیشترین نگرانی ما در حوزه شــیوع بیماری های 
ویروسی طیور است که سعی شده با مراقبت های 

دامپزشکی شرایط مطمئنی ایجاد شود.
ایراندوست افزود: اختالل ارز و مشکالت در تحویل 
و ارسال بار نیز معضالتی را در حوزه نهاده های دامی 
به اســتان اصفهان تحمیل می کند بنابراین حفظ 
شــرایط مطلوب نیاز به هماهنگی بین حوزه های 
حاکمیتــی، بــازار و دامــدار دارد.وی اضافه کرد: 

خشکسالی بر حوزه باغداری و زراعت تاثیر زیادی 
گذاشته و تولیدکنندگان را ترغیب به ورود به حوزه 
دام کرده است که این امر سبب شده امنیت غذایی 
و امنیت مواد پروتئینی در ســطح کشور ارتقا یافته 
و در تولید و مصرف آن شرایط خوب و امیدبخشی 

ایجاد شود.
معــاون بهبــود تولیدات دامــی ســازمان جهاد 
کشــاورزی با بیان اینکه در تولیدات گوشــت دام 
و مرغ با مازاد تولید مواجه هســتیم، گفت: استان 
اصفهان با نگرانی در حوزه دام سبک مواجه است، 
تفاوت عرضه و تقاضا در زمستان باعث ایجاد فشار 
بر عرضه دام سبک شده؛ اما برنامه های حمایتی 

برای پشت سر گذاشتن فصل سرد سال داریم.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان خبر داد:

تولید مازاد گوشت دام و مرغ در اصفهان

خبر روز

عضو انجمن تولیدکنندگان لوله و پروفیل مطرح کرد:

کاهش چشمگیر ارزش صادراتی فوالد مبارکه و ذوب آهن
عضو انجمن تولیدکنندگان لوله و پروفیل اظهار کرد: ارزش صادراتی تولیدکنندگان فوالد اصفهان شامل 
ذوب آهن و فوالد مبارکه بسیار پایین و کمترین ارزش افزوده است.به گزارش پایگاه خبری آهن نیوز 
به نقل از نبض بازار؛ امیرحسین کاوه عضو انجمن تولیدکنندگان لوله و پروفیل درباره برنامه تولید فوالد 
متاثر از خروج آمریکا از برجام اظهار کرد:  مقرر بود در افق ۱404 حدود ۵۵ میلیون تن فوالد در کشور 
تولید شود؛ اما برخالف آنکه در همه جای دنیا تولید فوالد کاهشی بوده  ولی در ایران تولید فوالد افزایش 
یافته است. وی گفت:  میزان تولید فوالد کشور 28 تا ۳0 میلیون تن و صادرات ما نیز یارانه ای است. 
چین حدود ۹00 تا یک میلیارد تن تولید فوالد دارد ؛اما صادرات آن به نســبت تولیدش اندک است و 
طبیعی است که به نسبت تولید فوالدی که در کشور وجود دارد صادرات ما باالست ولی  این صادرات در 

حقیقت به معنای آلودگی هوا برای ما و صادرات انرژی و نیروی انسانی ارزان است.

۸0 درصد صادرات شمش فوالدی است
عضو انجمن تولیدکنندگان لوله و پروفیل عنوان کرد:  حدود 8میلیون تن فوالد از کشور صادر می شود که 
بیشتر آن در حدود 80 درصد شمش فوالدی است. باید معادل ارزی که از صادرات فوالد کشور به دست 
می آید را صرف واردات محصوالت فوالدی با ارزش افزوده باالتر کنیم بنابراین صادرات فوالد از کشور 
مزیتی برای ما محسوب نمی شود.کاوه خاطرنشان کرد: ارزش صادراتی تولیدکنندگان فوالد اصفهان 
شامل ذوب آهن و فوالد مبارکه بسیار پایین و کمترین ارزش افزوده است.عضو انجمن تولیدکنندگان 
لوله و پروفیل با بیان اینکه تولید فوالد جهان کاهش یافته؛ اما در ایران طی ۵0 سال گذشته تولید فوالد 
افزایشی بوده است، اظهار کرد:  چشم اندازهای تولید نیز هدف گذاری شده و نمی توان عدم دستیابی 

به ۵۵ میلیون تن هدف گذاری شده را ناکامی برنامه دانست.

صادرات شمش و ورق فوالدی مزیتی برای کشور محسوب نمی شود
کاوه عنوان کرد:  کشور باید به سمت صادرات محصوالت نهایی فوالد حرکت کند و صادرات شمش و ورق 
فوالدی مزیتی برای کشور محسوب نمی شود و در شرایط انرژی ارزان، نیروی انسانی مناسب و آلودگی 
هوا و محیط زیست ناشی از تولید صادرات محصوالت فوالدی از کشور نه تنها مزیت نیست که خسران 
و زیان اقتصادی برای منابع کشوراست.عضو انجمن تولیدکنندگان لوله و پروفیل گفت:  شمش و ورق 
فوالدی باید تبدیل به لوله و پروفیل و محصول نهایی شده و آنها صادر شوند به این دلیل که محصوالت 
نهایی تحریم پذیر هم نیستند. اگر تنها شمش فوالدی صادر شود به تدریج به جایی می رسیم که آهن 
اسفنجی و سنگ آهن صادر می شود.وی اظهار کرد: ۶00 محصول فوالدی قابل تولید است که در صنایع 

مختلفی مانند پزشکی، بیمارستانی، ساختمانی، کارخانجات، منازل و ...کاربرد دارد.

نبود مواد اولیه در دسترس؛ علت عدم توسعه یافتگی صنایع پایین دستی در فوالد
کاوه تصریح کرد:  یکی از مشکالت عدم توسعه صنایع پایین دستی در صنعت فوالد این است که مواد 
اولیه فوالدی به راحتی در اختیار آنها نیست و گاهی گران تر از قیمت صادراتی در اختیار آنها قرار می گیرد.

وی گفت: صادرات مواد خام نیز ساده تر از محصول نهایی است و طبیعی است که باید بازار صادراتی 
نیز برای آنها ایجاد شود.عضو انجمن تولیدکنندگان لوله و پروفیل خاطرنشان کرد:  اتاق های بازرگانی 
بودجه های هنگفت در اختیار دارند یکی از وظایف آنها این اســت که به شرکت های کوچک بخش 
خصوصی کمک های مالی ارائه دهند تا در نمایشگاه های بین المللی شــرکت  کرده و بازار صادراتی 
به دست آورند؛ اما این هدف نیز مغفول مانده است. بخش اعظم ســه در هزار بودجه اتاق بازرگانی 
باید برای موضوع صادرات و بازاریابی محصوالت نهایی هزینه شــود اما فعالیت چشمگیری در این 
زمینه انجام نشده است.وی بیان کرد:  مطابق آمار انجمن فوالد در سال ۱400 تولید فوالد ایران حدود 
2۳ درصد افزایش یافته و حدود 8 میلیون تن رسیده که شامل فوالد خام، آهن اسفنجی و اسلب و 
... است . افزایش صادرات اسلب به معنای کمبود در کارخانجات داخلی تولید ورق است. افزایش 

صادرات شمش نیز به این معناست که کارخانجات میلگرد داخلی ما محصول نهایی نداشته باشند.

اخبار

کافه اقتصاد

بهره برداران مراتع استان اصفهان تا پایان اسفند امسال فرصت دارند برای تمدید پروانه چرای دام اقدام کنند.عباس قاسمی رامشه، مدیر روابط عمومی اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با بیان اینکه بهره برداران دارای پروانه مرتعداری و مجوز چرای دام با توجه به ضوابط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 

کشور موظف به تمدید سالیانه پروانه چرای دام خود هستند، اظهار کرد: مهلت تمدید پروانه چرای دام تا پایان اسفند ۱40۱ است.
عباس قاسمی رامشه افزود: مرتع داران واجد شرایط دارای پروانه چرای دام باید در مهلت باقی مانده برای پرداخت و تسویه بدهی ناشی از تمدید نکردن پروانه 
خود اقدام کنند.وی با دعوت از مرتع داران برای مراجعه به ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان های خود برای تمدیــد پروانه چرای دام اضافه کرد: با 
اتمام مهلت مقرر، مجوز آن دسته از بهره بردارانی که برای تسویه بدهی و تمدید پروانه چرای دام اقدام نکرده باشند، پروانه چرای دام آن ها باطل و از درجه اعتبار 

ساقط خواهد شد.
 گفتنی اســت؛ اســتان اصفهان بیش از ۹ میلیــون و 800 هزار هکتــار عرصه طبیعــی و ملی دارد کــه ۶ میلیــون هکتار آن مرتع اســت و 40 هــزار نفر از آن

 بهره برداری می کنند.

پایان اسفند، آخرین مهلت تمدید پروانه چرای دام

تا آخر امسال دیگر 
سوار هواپیماهای 
ایرانی می شویم؟

رییــس ســازمان هواپیمایی 
کشــوری از نهایــی شــدن فاز 
نخست ســاخت پلتفرم جدید 
هواپیمای ایــران ۱40 خبر داد و 
گفت: تا پایان ســال نخستین 
پرواز این هواپیما انجام می شود.

عکس  روز

اجرای 70 هزار طرح روستایی 
و اشتغال 230 هزار نفر در 

سال  جاری
معــاون امــور روســتایی و مناطــق محروم 
رییس جمهور گفت: در ســال  جاری بیش از 
70 هزار طرح در روســتاهای کشــور اجرایی و 
به ثمر نشســت و برای بیــش از 2۳0 هزار نفر 
در روســتاها اشــتغال ایجاد شد.امیرحسین 
مدنی در آیین افتتاح همزمان بیش از ۱4 هزار 
طرح اشــتغال آفرینی مــورد حمایت صندوق 
کارآفرینی امید در سراســر کشور که به صورت 
ارتباط زنده تصویری با پنج اســتان کشــور در 
کارخانه آب معدنی روستای سیبک شهرستان 
فریدون شهر برگزار شد، اظهار داشت: ابتدا الزم 
می دانم ایــام ا...دهه فجر را به همــه ایرانیان 
سرفراز تبریک بگویم، از بابت حضور در استان 
اصفهان و شهرستان فریدون شــهر در ایام ا... 
دهه فجر بسیار خرســندم.وی با اشاره به رشد 
قابل توجه شاخص  های زیرساختی در طول 44 
سال بعد از انقالب اسالمی، افزود: ایران در حوزه 
زیرساختی و در شاخص هایی که در این حوزه 
باید در کشــور ایجاد می کردیم، جزو 20 کشور 

برتر دنیا قرار دارد.
معاون امور روستایی و مناطق محروم رییس 
جمهور گفت: در ســال  جاری بیش از 70 هزار 
طرح در روســتاهای کشــور اجرایی و به ثمر 
نشست و برای بیش از 2۳0 هزار نفر در روستاها 
اشتغال ایجاد شــد.وی ادامه داد: در شاخص 
روســتاهای بهره مند از شــبکه لوله کشی آب 
آشامیدنی سالم، پیش از انقالب تنها ۱0 درصد 
روستاها از شبکه آب بهداشتی بهره مند بودند، 
اما امروز در کشور ما بیش از 8۵ درصد روستاها 
از آن بهره مند هســتند.مدنی خاطرنشان کرد: 
در گازرسانی به روســتاها در حالی که بسیاری 
از کشــورهایی که تولیدکننده گاز هســتند و یا 
کشورهایی که پیشرفته محسوب می شوند در 
گازرسانی به شهروندان خود مشکالت فراوانی 
دارنــد، اعالم می کنیــم که بیــش از ۹0 درصد 
روســتاهای ایران امروز به شبکه سراسری گاز 
متصل هستند.امســال بیش از 70 هزار طرح 
در روستاها به ثمر نشست که بیش از 2۳0 هزار 

شغل به وجود آورد.
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مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان تاکید کرد:

تبدیل شدن اصفهان به قطب گردشگری دیجیتال

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: 
اصفهان می تواند در حوزه دیجیتــال هم تاثیرگذار باشــد و هم به پایگاه 

گردشگری کشور تبدیل شود؛ چرا که اصفهان در این قصه پیشرو است.
علیرضا ایزدی اظهار کرد: اصفهان در شــانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
گردشگری و صنایع دستی وابسته در تهران با توجه به ۲۲۰۰ مترمربع وسعت 
و تعداد غرفه هایی که در حوزه های مختلف دارد، توانســته مورد استقبال 
خوب بازدیدکنندگان واقع شود.وی ادامه داد: استان اصفهان در فضای ۱۳۰۰ 
متر که به همت استانداری، سازمان همیاری شهرداری ها، اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و بخش خصوصی در این نمایشگاه 
دایر شده و فضای ۵۰۰ متر شامل شهرک سالمت، مجموعه صنایع دستی و 
بخش خصوصی در نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری فعال است.مدیر 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان تصریح کرد: 
حضور اصفهان در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع 
دستی وابسته به عنوان یک پایه تعاملی بین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری و شهرداری برای نوروز ۱۴۰۲ و تاثیرگذاری مثبت آن در 
حوزه بازاریابی است که در حال فاصله گرفتن از فضاهای قدیمی و خارج از 
رده تبلیغاتی هستیم.وی گفت: در این نمایشگاه برنامه ریزی های اصفهان 
بر مبنای دو محور انجام تبلیغات بر مبنای دیجیتال و محور داستان های 
ناگفته است.ایزدی اضافه کرد: اصفهان به واسطه دارا بودن پتانسیل بسیار 
خوب و پیشینه فعالیت های نوروز و نمایشگاه ســال گذشته که در قالب 
روایت ها و داستان های ناگفته برگزار شد، حضور در این نمایشگاه را فرصتی 
برای پردازش از لحاظ کیفی و کمی بیشتر به داستان های ناگفته تلقی کرده 
است؛ زیرا بر این باور هستیم که اصفهان می تواند به واسطه تنوع خوبی که در 

حوزه های مختلف دارد به مرکز گردشگری کشور تبدیل شود.

گام های موثر در حوزه گردشگری شهری بر مبنای شهرهای هوشمند
وی ادامه داد: برای اصفهان در قالب علم روز و با اســتفاده از شرکت های 
دانش بنیان گام های موثری در حوزه گردشگری شهری بر مبنای شهرهای 
هوشــمند برخواهیم داشــت.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان اصفهان تصریح کرد: اصفهان می تواند در حوزه دیجیتال 
هم تاثیرگذار باشد و به پایگاه گردشگری کشور تبدیل شود؛ چرا که اصفهان 
در این قصه پیشرو است، البته از نقش رسانه هایی همچون صدا و سیما 
نیز در این زمینه نمی توان گذشت، چرا که رسانه ها می توانند این شهر را در 

شکل گیری اسمارسیتینگ یاری کنند.

رونمایی از کتاب 100 فرصت سرمایه گذاری
وی اظهار کرد: عالوه بــر بحث این معرفی ها در نمایشــگاه یک برنامه در 
خصوص فرصت های سرمایه گذاری در قالب رونمایی از کتاب ۱۰۰ فرصت 

سرمایه گذاری را انجام دادیم.
ایزدی خاطرنشــان کرد: اصفهان در طول نوروز از لحاظ ظرفیت و کیفیت 
خدمات به دلیل تناسب نداشتن ظرفیت های اقامتی و پذیرایی با حجم 
گردشگر دچار چالش می شود؛ بنابراین این شهر به عنوان قطب گردشگری 
کشور باید ظرفیت اقامتی، پذیرایی و اسکان را به لحاظ کیفیتی و کمیتی 

افزایش دهد.وی اظهار کرد: کتابچه ۱۰۰ فرصت ســرمایه گذاری با علم و 
دانش روز اما با هدف گذاری کوتاه مدت برای نوروز ۱۴۰۲ تهیه شده است تا 
بهره گیری درستی از بازار نوروز صورت بگیرد.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان اصفهان ادامه داد: هدف اصلی از حضور در این 
نمایشگاه، معرفی اصفهان به عنوان یک شهر هوشمند گردشگری است 
تا به سمت گردشگری شــهری گام های موثری برداشته شود.وی گفت: 
گردشگری شهری می تواند اقتصاد شــهری و گردشگری را متحول کند، 
ضمن اینکه استان اصفهان با دارا بودن ۱۱۴ شهرداری می تواند تنوع بسیار 
خوبی مانند تنوع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را در بخش گردشگری 
ایجاد کند تا با بهره گیری از اقتصاد گردشگری شهری که اقتصادی دانش 
بنیان و دیجیتال محور اســت حتی در شــهرهایی مثل کاشان به ویژه در 
صنعت نساجی نقش مثبت و موثری را ایفا کند.ایزدی تصریح کرد: صنایع 
دســتی و تنوع چهارفصلی که در اصفهان وجود دارد می تواند با محوریت 
بخشی به تبلیغات و محور دیجیتال و اسمارت در نوروز سال آتی گام های 
موثری برای تحقق اهداف به ویژه در حوزه گردشــگری شهری بر مبنای 
دیجیتال و اسمارت بردارد.وی افزود: دیجیتال و اسمارت کار نویی است 
البته با توجه به تجربه ای که در نمایشگاه اکسپوی دبی داشتیم تا رسیدن 
به ایده آل ها در این حیطه فاصله زیادی وجود دارد؛ اما حضور شرکت های 
دانش بنیان و بخش توانمند خصوصی همچون اتاق بازرگانی و شهرداری ها 
می تواند این کار را تسریع بخشد.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان اصفهان اظهار کرد: هدف گذاری در آینده در قالب توسعه 
پایدار بر مبنا و محور دیجیتال خواهد بود که می تواند قدرت متحرک خوبی 

برای رسیدن به اهداف باشد.

ایجاد تعامل طالیی بین میراث فرهنگی و شهرداری اصفهان
وی با بیان اینکه گردشگری در حوزه شهری بدون حضور شهرداری معنا و 
مفهومی پیدا نمی کند، تصریح کرد: با توجه به اینکه شهردار این شهر دبیر 
شهر خالق صنایع دستی بوده و شورای بافت تاریخی هم در شهرداری فعال 
شده اســت، می توان بر این باور بود که تعامل طالیی بین اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با شهرداری این شهر 

برقرار شده است.
ایزدی خاطرنشان کرد: بدون شــک تجربه موفق نوروز ۱۴۰۰ که با حضور 
پررنگ شهرداری و معاونت فرهنگی شهرداری همراه بود و منجر به تقویت 
بافت تاریخی به واســطه حضور جدی در جداره ســازی و کف سازی ها و 
فعالیت ها در حوزه بافت تاریخی شد، می تواند در ارتقای نگاه بسیار مثبت 
شهردار و شورا در نوروز آتی هم تاثیرگذار باشد که نوروزی متفاوت تر را شاهد 
خواهیم بود.وی افزود: نکته مهم در هدف گذاری منطبق و همسو و حرکات 
موازی بین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان 
اصفهان با شهرداری برای رسیدن به هدفی مشترک است؛ پس می توان 
گفت دورانی بی نظیر از لحاظ تعامل بین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان اصفهان و شهرداری این شهر آغاز شده است به 
طور مثال برخی از معضالت مثل خیابان شــهید آنجفی که به یک معضل 
تبدیل شده بود در شــورای عالی مسکن و شهرســازی به نتیجه رسید و 
شهرداری برای تبدیل آن به یک گذر گردشگری در حال تالش است و یا سایر 
فعالیت ها پیرامون میدان نقش جهان که با حضور پررنگ سازمان عمران و 
نوسازی شهرداری شکل گرفت و یا تعمیرات و مرمت های اساسی صورت 

گرفته در بازار همه و همه نتیجه این همدلی هستند.

دبیر کمیسیون گردشگری، صنایع دستی و فرش اتاق بازرگانی اصفهان:

 توسعه صنعت گردشگری، رونق اقتصادی شهرهای ایران
 را فراهم می کند

دبیر کمیسیون گردشگری، صنایع دســتی و فرش اتاق بازرگانی اصفهان گفت:حوزه گردشگری تاثیر 
بسزایی در پویایی اقتصاد شهرهای ایران دارد، اگرچه اقتصاد شــهرهای ایران در گذشته و حال حاضر 
عمدتا از بافت های کالبدی تامین می شــود؛ اما با تغییر رویکرد مدیران شــهری می توان شاهد کسب 
درآمدهای پایدار از صنعت گردشگری باشیم.سحر امینی با اشاره به روند برگزاری شانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی گردشگری و صنایع وابســته، اظهار کرد: این نمایشگاه از هجدهم تا بیست و یکم بهمن ماه 
در محل نمایشگاه های بین المللی تهران با حضور پرشور استان اصفهان در کنار دیگر استان های کشور و 
نمایندگانی از سایر کشورها برگزار شد.وی با بیان اینکه توسعه صنعت گردشگری یکی از گام های مهم در 
راستای رونق اقتصادی به شمار می آید، افزود: حوزه گردشگری تاثیر بسزایی در پویایی اقتصاد شهرهای 
ایران دارد، اگرچه اقتصاد شــهرهای ایران در گذشــته و حال حاضر عمدتا از بافت های کالبدی تامین 
می شود؛ اما امیدواریم با تغییر رویکرد مدیران شهری و مقاصد گردشگری شاهد کسب درآمدهای پایدار 
از صنعت گردشگری باشیم.دبیر کمیسیون گردشگری، صنایع دستی و فرش اتاق بازرگانی اصفهان با 
بیان اینکه صنعت گردشگری به عنوان متنوع ترین و بزرگ ترین صنعت در جهان، مهم ترین منبع درآمد 
و ایجاد فرصت های شغلی برای بسیاری از کشورهای دنیا به شمار می آید، تصریح کرد: مدیران شهری 
با ارتقا زیرساخت های صنعت گردشگری و همچنین معرفی تنوع فرهنگی شهرهای ایران به گردشگران 
می توانند بازاری برای جذب گردشگران ایجاد کنند که ثمره آن تقویت پایدار اقتصادی محلی است.وی 
ادامه داد: در ایام گذشته رویکرد نمایشگاه بین المللی گردشگری محصول محور بود و عمدتا محصوالتی 
چون صنایع دستی، غذاهای سنتی و … از سوی شرکت کنندگان به مخاطبان معرفی می شد؛ اما با تغییر 
رویکرد در برگزاری این نمایشــگاه معرفی محصوالت ماهیت دیجیتالی به خود گرفت چراکه محتوای 
دیجیتال تولید شده می تواند بسته های جذابی برای سرمایه گذاران و گردشگران باشد.امینی اضافه کرد: 
در این راستا شهرداری های استان اصفهان در مسیر تولید محتوای دیجیتال شهرهای خود حرکت کردند 
و این محتواهای تولید شده به دبیرخانه مجمع جمع آوری کننده این محفل ارسال شد.وی گفت: صنعت 
گردشگری به عنوان موتور توسعه شناخته می شود از این رو محتواهای تولید شده توسط شهرداری های 
استان اصفهان به صورتی بود که به صورت فایل های قابل اطالع رسانی در اختیار رسانه ها، تور لیدرها قرار 
گیرد تا در نهایت بتواند در جذب گردشگران داخلی و خارجی که به رقابتی فزاینده در بین نهادهای درگیر 

در صنعت گردشگری تبدیل شده موفق عمل کنند.
 

مدیر دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان تاکید کرد:

جذب سرمایه گذار در حوزه گردشگری از اهداف حضور اصفهان 
در نمایشگاه صنایع دستی است

سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان گفت: امسال با هماهنگی اتاق فکر ارگان ها 
قرار شد تمامی شهرستان های اســتان اصفهان به صورت واحد و با شعار داستان های ناگفته استان 
اصفهان به این نمایشگاه ورود کنند که مورد استقبال نیز واقع شده است.نادر آخوندی یزدی در حاشیه 
برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، 
اظهار کرد: هدف از حضور اصفهان در نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی، جذب سرمایه 
گذار در حوزه گردشگر برای اصفهان است.وی افزود: سیاست کلی استانداری اصفهان، جذب سرمایه 
گذار در حوز گردشگری است که گروه های مختلفی از اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 

اتاق بازرگانی، شرکت های خصوصی و ان جی اوها با مدیریت استانداری به این حوزه ورود کرده اند.
سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان گفت: ادامه داد: برنامه های خوبی نیز در این 
زمینه برگزار شده است که از آن جمله می توان به برگزاری همایش سرمایه گذاری با حضور شهرداری ها 

و فرمانداران استان اصفهان اشاره کرد .

اخبار

مفاد آراء
11/44 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  140160302007003808  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانــم گلی جان کوراوند فرزند 
حصاری  بشماره شناسنامه 171  در یک باب خانه به مساحت 301/21 متر مربع پالک 
15 اصلی   واقع در فالورجان خریداری از مالک رســمی آقای مهدی رهنما فرزند اکبر  

محرز گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ 
رسید 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: 1401/11/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/24

م الف: 1447110 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک  فالورجان
مفاد آراء

11/45 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره  140160302007003454  هیــات اول موضوع قانــون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ســید مهدی 
رفیعائی فرزند اکبر بشــماره شناســنامه 686  در یک قطعه زمین کشاورزی با کاربری 
زراعی وباغی  به مســاحت 1737/74 متر مربع پالک 516  اصلی   واقع در خونسارک  
 خریداری از مالک رســمی آقای حســین احمدی خونســارکی فرزند غالمعلی محرز

 گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ 
رسید 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: 1401/11/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/24

م الف: 1447108 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک  فالورجان
مفاد آراء

11/46 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  140160302007003258 و 140160302007003259  هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای سید حسن افتخاری فرزند سید شاپور  بشــماره شناسنامه 250 صادره از اصفهان 
و آقای سید امیر فاخر افتخاری فرزند سید حســن  به شماره شناسنامه 1272131981 
صادره از اصفهان بالســویه در یک قطعه زمین کشاورزی با کاربری زراعی  به مساحت 
7962 متر مربع پالک 411   اصلی   واقع در شــرودان که متقاضیان خود مالک رسمی 

می باشند  محرز گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 

تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ 
رسید 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: 1401/11/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/24

م الف: 1447183 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک  فالورجان
مفاد آراء

11/47 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره  140160302007003718 و 14016030207003722   هیات 
اول موضــوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم بدرالزمان صالحی مازندرانی فرزند صالح  بشــماره شناسنامه 99 صادره 
از اصفهان نســبت به دو دانگ مشاع و آقای سید محســن افتخاری فرزند سید شاپور 
بشماره شناسنامه 646 صادره از اصفهان نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین مشجر با کاربری زراعی  به مساحت 2856/73 متر مربع پالک 247 فرعی 
 از 411   اصلی   واقع در شــرودان  که متقاضیان خود مالک رســمی  می باشند محرز 

گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ 
رسید 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: 1401/11/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/24

م الف: 1447197 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک  فالورجان
مفاد آراء

11/48 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره  140160302007003790 و 140160302007003791 و 
140160302007003792    هیات اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم آتوســا عدیلی فرزند هوشــنگ  بشــماره 
شناســنامه 450 صادره از اصفهان و آقای  ســید امیر فاخر افتخاری فرزند سید حسن 
بشــماره شناســنامه 1272131981 صادره از اصفهان و آقای ســید حسن افتخاری 
فرزند سید شاپور بشــماره شناســنامه 250 صادره از اصفهان بالســویه در یک قطعه 
زمین مشــجر با کاربری زراعی  به مســاحت 5398/71  متر مربع پالک 247 فرعی 
 از 411   اصلی   واقع در شــرودان  که متقاضیان خود مالک رســمی  می باشند محرز

 گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ 
رسید 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: 1401/11/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/24

م الف: 1447192 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک  فالورجان

مفاد آراء
11/49 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  140160302007003864  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای لطــف اله کبیری دینانی 
فرزند فتح اله  بشماره شناسنامه 18 در یک قطعه زمین کشاورزی با کاربری زراعی  به 
مســاحت 1573/64  متر مربع پالک 393  اصلی  واقع در اسفهران خریداری  از مالک 

رسمی خانم اقدس الملوک مسعود محرز گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ 
رسید 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: 1401/11/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/09

م الف: 1454097 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک  فالورجان
مفاد آراء

11/50 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شماره 3767 مورخ 1401/10/25 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی مالکیت انجمن مددکاری 
امام زمان به شناســنامه شــماره کدملی 10260023965 صادره در دو سهم مشاع از 
90 ســهم ششــدانگ یکباب مغازه  به مســاحت 31/79 متر مربع پالک شماره 526  
اصلی  واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبت ملــک جنوب اصفهان بــه موجب قباله 
 عادی مــورخ 68/9/17  از طرف آقای  حاج حســین گورتانی )مالک رســمی( واگذار 

گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/09

م الف: 1454234  مهدي شبان رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

11/51 شــماره نامه : 140185602024012665-1401/11/18 چون تحدید حدود 
ششدانگ یکبابخانه پالک شماره  4348/3011  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم شــیرین جان امانی نیکو جونقانی فرزند سبزعلی در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونًا  به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه 
مورخ 1401/12/20 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین 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 صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
م الف: 1451977 

مهدی شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
11/52 شــماره نامــه: 140185602024012619- 1401/11/17 نظــر به اینکه 
سند مالکیت شش سهم مشــاع از ده سهم  ششدانگ پالک ثبتی شــماره 1 فرعی از 
 4426 اصلی واقع در بخش پنج  اصفهان ذیل ثبــت 994 در صفحه 335 دفتر امالک 
جلد 9  به نــام میرزا باقــر وحیدا تحت شــماره چاپــی 504  ثبت و صادر و تســلیم 
 گردیده است و به موجب ســند انتقال شــماره 18639 مورخ 1352/02/05 دفترخانه
 62  اصفهان قسمتی از مورد ثبت در مســیر خیابان قرار گرفت و به شهرداری اصفهان 
 انتقال گردیده نامبرده فوت نموده و به موجب حصر وراثت شماره 566 - 1355/10/20 
 دادگاه بخــش اصفهــان وراث وی پنــج پســر و دو دختــر و یــک همســر بــه 
نامهای فریدون و احمد و حسن و ایرج و جمشید و پروین و فرنگیس فرزندان متوفی و 
 گوهر بیگم فیاض دستجردی همسر متوفی سپس آقای ایرج وحیدا احدی از وراث طی 
 وکالــت نامــه هــای 135739- 1377/07/21 دفترخانــه هــای 71 اصفهــان 
و 141570 مورخ 1401/02/19 دفترخانه 525 تهران و 40485 مورخ 1399/06/11 
دفترخانه 58 اصفهان ازطرف ورثه با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 140130705 
 مورخ 1401/09/22 بــه انضمام دو بــرگ استشــهادیه محلی که امضا شــهود آن 
ذیل شــماره 64556  مورخ 1400/12/11 به گواهی دفترخانه 91  اصفهان رســیده 
 اســت مدعی اســت که ســند مالکیت متوفی به علت جابجایی مفقود گردیده است 
 و درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنی نســبت به ســهم االرث ورثــه ملک
 فوق را نموده اســت.  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین 
نامه قانــون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجــام معامله 
 نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 

طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1453788 

مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

11/53 شــماره نامــه: 140185602024012467- 1401/11/12 نظــر بــه 
 اینکه ســند مالکیت ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 7  فرعــی از 2378 اصلی واقع
 در بخش پنج  اصفهــان ذیل ثبــت 32673 در صفحه 170 دفتر امــالک جلد 250  
به نام حســن مطیفی فرد تحت شــماره چاپی 002706 سری الف ســال 94  ثبت و 
 صادر و تسلیم گردیده اســت  و طبق وکالتنامه شــماره 78105 مورخ 1391/01/30 
 دفترخانــه اســناد رســمی 17 اصفهــان آقــای فــرزاد ذوالفقــاری ســیچانی
  با ارائــه درخواســت کتبی بــه شــماره وارده 140135529 مــورخ 1401/11/05 
به انضمــام دو بــرگ استشــهادیه محلی کــه امضاء شــهود آن ذیل شــماره یکتا 
140102150179000627 و رمــز تصدیــق 348999 مــورخ 1401/10/29 بــه 
 گواهــی دفترخانــه 17 اصفهان رســیده اســت مدعی اســت که ســند مالکیت آن
 در اثــر جابجایی مفقود گردیده اســت و درخواســت صــدور المثنی ســند مالکیت 
ملک فوق را نموده اســت.  لذا مراتــب  به اســتناد تبصره یک اصالحــی ذیل ماده 
 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام 
 معامله نســبت به ملــک مرقوم یــا وجــود ســند مالکیت نزد خــود می باشــد از
 تاریخ انتشــار ایــن آگهی ظــرف مــدت ده روز اعتراض خــود را کتبا ضمــن ارائه 
 اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تســلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیــت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. 

م الف: 1453624 
مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
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راهکار های آموزش و پرورش اصفهان برای جبران کمبود معلم
مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان گفت: آموزش و پرورش طبق سند تحول بنیادین از طریق دانشگاه 
فرهنگیان و در قالب طرح استخدام نخبگان، نیروی انســانی خود را تامین کند.محمدرضا ابراهیمی 
اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش و استان برای دانشگاه فرهنگیان برنامه های ویژه ای دارند به طوری 
که هم گزینش ویژه تر خواهد شــد، هم رشــته ها به روزتر و هم هیئت علمی قوی تری جذب خواهند 
شد.وی با بیان اینکه امســال اولین بار ۲ هزار و ۳۰۰ نفر وارد دانشگاه فرهنگیان شدند، افزود: این در 
حالی است که باالترین آمار در ســال های فعالیت این دانشــگاه، ۱۲۰۰ نفر یعنی نصف این رقم بوده 
است.مدیرکل آموزش و پروش اســتان اصفهان در مورد کیفیت بخشی به فرآیند جذب معلمان هم 
گفت: در بین پذیرفته شدگان رتبه های تک رقمی و دورقمی دیده می شود و در انتهای تحصیل نیز قرار 
است امتحان جامع برگزار و گزینش به گزینش فرآیندی و مستمر تبدیل شود.ابراهیمی در خصوص 
سهیمه اصفهان از آزمون استخدامی آموزش و پرورش توضیح داد: در آزمون استخدامی سال گذشته 
سهمیه ما ۲۱۳۰ نفر بود، اما متاسفانه به این تعداد، حداقل نمره را کسب نکردند و آمار پذیرفته شدگان 
پس از طی فرآیند مصاحبه به ۱۴۵۰ نفر رسید که همه استخدام شــدند.وی با بیان اینکه سال آینده 
این شکل استخدام حذف می شــود، تصریح کرد: رویکرد اصلی آموزش و پرورش این است که طبق 
سند تحول بنیادین از طریق دانشگاه فرهنگیان و در قالب طرح استخدام نخبگان، نیروی انسانی خود 
را تامین کند.مدیرکل آموزش و پروش اســتان اصفهان ادامه داد: طرح دیگری نیز در دست بررسی 
است که از دانشجویان واجدالشرایط دانشگاه های دیگر دعوت شود و این افراد ۲ سال از تحصیل خود 
را با رویکرد تربیت معلمی در دانشگاه فرهنگیان سپری کنند.به گفته ابراهیمی، رویکرد دیگر هم این 
است که فارغ التحصیالن کارشناسی بعضی از دانشگاه ها در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان 

پذیرفته شوند.
 

آغاز ساخت مجهزترین مرکز درمانی فراجا در اصفهان
جانشین معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی کشور از آغاز ساخت مجهز ترین مرکز درمانی فراجا 
در اصفهان خبر داد.سردار محمد شرفی در حاشیه مراسم کلنگ زنی و افتتاح طرح های عمرانی فراجا در 
اصفهان گفت: اصفهان به لحاظ تعداد زیاد نیرو های شاغل و بازنشسته فراجا، همچنین خدمات دهی 
به استان های همجوار، به مرکز درمانی مجهز نیاز داشــت که مقدمات آن فراهم شد.وی با بیان اینکه 
این مرکز درمانی به مساحت ۲۱ هزار مترمربع ساخته می شود، گفت: این مرکز مجهز ترین مرکز درمانی 
فراجا به شمار می آید و همه بخش های بیمارستانی از مراکز تشخیصی تا درمانگاه های تخصصی برای 
آن پیش بینی شده است.جانشــین معاون هماهنگ کننده فراجا با افتتاح منازل ملکی و سازمانی، 
ساختمان پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات و ساختمان پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان گفت: 
یکی از اهداف فراجا در توسعه مراکز انتظامی نزدیک شــدن این مراکز به کانون های جمعیتی است تا 
بهترین و سریع ترین خدمات به مردم ارائه شود.سردار شرفی در خصوص افتتاح کالنتری ۲۴ فرماندهی 
انتظامی شهرستان اصفهان هم گفت: احداث کالنتری جزو توافقات فرماندهی انتظامی و معاونت برنامه 

و بودجه استانداری اصفهان بود که با ۱۸ میلیارد تومان اجرا شد.
 

فروکش کردن امواج کرونا در اصفهان
تعداد شهر های با وضع زرد کرونا در اســتان اصفهان به ۶ شهر رسید.براساس آخرین اعالم وزارت 
بهداشت درباره رنگ بندی نقشه کرونایی شهر های کشــور، از روز یکشنبه ۲۳ بهمن، ۶ شهرستان 
اســتان اصفهان در وضع زرد و ۱۸ شهرستان نیز در وضع آبی اســت.بر این اساس شهرستان های 
اردستان، اصفهان بویین میاندشت، چادگان، فریدن، آران و بیدگل، برخوار، تیران و کرون، خمینی 
شهر، خوانسار، خور و بیابانک، شاهین شهرومیمه، گلپایگان، لنجان، نجف آباد، کاشان، شهرضا و 
فالورجان در وضع آبی کرونا ثبت شده است.همچنین شهرستان های سمیرم، مبارکه، نایین، نطنز، 

فریدون شهر و دهاقان نیز در وضع زرد و نسبتا پرخطر کرونا ثبت شده است.

دادستان کل کشور با حضور در مجموعه زندان مرکزی اصفهان در مورد عفو اخیر بیان داشت:

 این بار دامنه عفو بسیار گسترده شد

دادستان کل کشور با اشاره به عفو اعطایی رهبر انقالب گفت: تفاوت این 
عفو با عفو های گذشته در این بود که عالوه بر محکومین عمدی، زندانیان 
حوادث اخیر را هم مشمول و حتی متهمین هم در این گروه قرار گرفتند 
و دامنه عفو بسیار گسترده شد.به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان،  
حجت االسالم والمسلمین محمدجعفر منتظری با حضور در مجموعه 
زندان مرکزی اصفهان از خوابگاه ها،کارگاه های بنیاد تعاون و اشــتغال 

زندانیان در این زندان بازدید کرد.
در این بازدید مددجویان به تشریح روند نگهداری و محاکمه قضایی خود 
پرداختند و به صراحت از نوع برخورد، رســیدگی های قضایی، اسکان، 
پذیرایی، مالقات و در کل نوع رفتار کارکنان در زنــدان ها ابزار رضایت و 

قدردانی کردند.
دادستان کل کشــور در این دیدار ها با اشاره به عفو گسترده مقام معظم 
 رهبری و باالخص عفو زندانیان اغتشاشــات اخیر از زندانیان خواست

 پس از آزادی و بازگشــت به جامعه در راه خدمت بــه نظام و مردم گام 
بردارند.وی سپس از مجموعه کارگاه های اشتغال و حرفه آموزی بنیاد 
تعاون در مجــاورت زندان مرکزی بازدید و با مددجویان شــاغل در این 
مجموعه نیز دیدار و گفت وگو کرد. منتظری، دادســتان کل کشــور که در 
سفری سه روزه مهمان مدیران و مجموعه قضایی این استان بود، در آیین 

آزادی زندانیان مشمول عفو گسترده مقام معظم رهبری حضور یافت.
وی با اشــاره به عفو اعطایی رهبر انقالب گفت: بنده به نوبه خود از رهبر 
حکیم انقالب تشکر می کنم که  با این عفو، عیدی ارزشمندی را به ملت 
ایران و خصوصا افرادی که در اثر اشــتباه و غفلت گرفتار زندان شدند، به 
درخواست رییس قوه قضاییه و مطالبات جامعی که شده بود، این لطف 
و محبت را ارائه فرمودند.دادستان کل کشور با اشاره به نوع عفو اعطا شده 
گفت:فرآیند دادرسی که طی شــود و جرم و هر فردی به اثبات برسد، به 
موجب قانون محکوم می شــود و باید مجازات شــود.وی ادامه داد: در 
قانون اساسی حق عفو به رهبر انقالب داده شده که به درخواست رییس 
قوه قضاییه با فرآیندی که طی می شود؛ اگر مصلحت بدانند افراد مجرم 
و محکوم را عفو  می کنند. منتظری در بیان نوع عفو در کشــور گفت: در 
کشور ارائه عفو به ۲ روش است، یکی عفو مصداقی که در طول سال و ایام 
رضایت های مختلف با ارائه لیست و مشخصات فرد توسط ریاست قوه 
قضاییه پیشنهاد می شود و یکی هم عفو معیاری است که طی فرآیندی 
توسط قوه قضاییه درخواست می شود و معیارهایی را انتخاب می کنند 
که دامنه آن گسترده و فراگیر است و به مراتب بیشتر از حبس مصداقی 

و تعینی است.
دادستان کل کشور تصریح کرد: تفاوت این عفو با عفو های گذشته در این 

بود که عالوه بر محکومین عمدی، زندانیان حوادث اخیر را هم مشمول و 
حتی متهمین هم در این گروه قرار گرفتند و دامنه عفو بسیار گسترده شد.

وی ضمن قدردانی از حضور خیرین در این آیین گفت: از همه کسانی که 
در طول سال در جهت کمک و مساعدت به محکومین در زندان ها تالش 
می کنند، تشکر می کنم.دادستان کل کشــور در ادامه سخنانش توصیه 
هایی نیز به جوانان بازداشت شده حوادث اخیر  داشت و از آنها خواست تا 
مورد سوء استفاده دشمنان قرار نگیرند، چرا که برای انسان تلخ است که 
جوانان به جای اینکه در دانشگاه یا کار باشند و چون سرمایه های کشور 

هستند، مورد غفلت قرار بگیرند.
منتظری ادامه داد: یک نکته مهم در عفو رهبری انقالب این اســت که 
این افرادی که کشته سازی کرده و خســارت به بار آوردند، مورد عفو قرار 
نخواهند گرفت و باید در پیشــگاه قانون و مردم جوابگو باشند. دوست 
داریم کسی به زندان نیفتد؛ اما اگر این اتفاق برای او رخ داد، زندان محلی 

برای آموزش او باشد.
دادستان کل کشور با قدردانی از سازمان زندان ها تصریح کرد: از همکاران 
در سازمان زندان ها که با همه محدودیت ها و مشکالت تالش می کنند 
تا زندانیان پس از بازگشــت از زندان، افراد موثری در خانواده و جامعه 

باشند، تشکر می کنم.

اخبار جامعه

رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: احتمال 
اجرای طرح زوج و فــرد از درب منازل در اصفهان 
با توجه بــه شــرایط ترافیکی فعلی در این شــهر 

وجود دارد.
سرهنگ محمدرضا محمدی در گفت وگو با خبرنگار 
مهر با اشــاره به اینکه در ایام پایانی سال با توجه 
به خریدهای شــب عیــد و همچنین بازگشــایی 
زاینده رود و حضور مردم در حاشیه رودخانه شاهد 
افزایش ترافیک در هســته مرکزی شهر و حاشیه 
رودخانه زاینده رود هســتیم، اظهار داشت: از این 

رو می طلبد که مسئوالن شهری در شورای ترافیک 
استان و شهرستان اصفهان تدابیر جدیدی را برای 

مدیریت ترافیک در این مناطق اتخاذ کنند.
وی تصریح کرد: تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی 
و همچنین افزایش ســاعت کاری متــرو در این 

زمینه می تواند تاثیر بسزایی داشته باشد.
رییس پلیس راهور استان اصفهان ادامه داد: البته 
ضروری است دسترسی به وســایل نقلیه حمل و 
نقل عمومی سهل الوصول باشد و مردم بتوانند به 

راحتی از این ناوگان استفاده کنند.
وی با بیان اینکه چنانچه ضروری باشد طرح زوج و 
فرد را در صورت ادامه این شرایط از درب منازل اجرا 
می کنیم، گفت: افزایش تعداد پارکینگ های شهر 

در مناطق دارای جاذبه سفر بیشــتر باید افزایش 
یابد تا مردم خودروهایشان را در محل های دوبله 
و ممنوعه پــارک نکنند و منجر بــه ایجاد ترافیک 

نشوند.
سرهنگ محمدی با تاکید بر اینکه همکاران ما در 
پلیس راهور در این ایــام حضور حداکثری را برای 
کنترل ترافیک خواهند داشت، افزود: شهروندان 
باید توجه داشته باشــند که هر گونه پارک ممنوعه 
منجر به ایجاد گره ترافیکی می شــود و مشکالت 

زیادی را ایجاد می کند.
وی از شهروندان خواست تا نسبت به رعایت نکات 
قانونی توجه بیشتری داشته باشند تا پلیس راهور 

مجبور به اعمال قانون برای آنها نباشد.

رییس پلیس راهور استان خبر داد:

 احتمال اجرای طرح زوج و فرد خودروها در اصفهان
 از درب منازل

جریان موقت زندگی 
در شاهرگ اصفهان

بــا افزایــش خروجی آب ســد 
زاینــده رود، جریــان ۱۰ روزه آب 
به منظور کشت کشــاورزان شرق 

استان به اصفهان رسید.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: 

دریافت زیرمیزی توسط پزشکان را تحمل نمی کنیم
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: سایر کشورها نیروهای تربیت شده ما را به راحتی 
جذب خودشــان می کنند، پس باید اقداماتی انجام دهیم تا مانع مهاجرت پزشــکان و پرستاران 

شویم، البته دریافت زیرمیزی توسط پزشکان را تحمل نمی کنیم.
مرتضی حیدری در آیین بهره برداری و کلنگ زنی طرح های بهداشت و درمان شهرستان گلپایگان، 
اظهار کرد: دشمنان به دنبال این هستند که حس خود تحقیری را بر ما غالب کنند و ما هم آن طور که 
باید و شاید از دستاوردهای خودمان دفاع نکردیم. در منطقه غرب آسیا ما بهترین پزشکان را داریم 
تا جایی که ایرانی های ســاکن آمریکا و اروپا به ایران می آیند و خدمات پزشکی دریافت می کنند.

وی ادامه داد: اکنون تقریبا تمام  وســایل و تجهیزات اتاق های عمل توسط جوانان و شرکت های 
دانش بنیان در ایران ساخته شده است که دستاورد کوچکی هم نیست، اما خیلی بلد نیستیم این 
موضوعات را تبلیغ کنیم. هر سال زمان توزیع نیروهای متخصص و فوق تخصص حدود ۷۰ درصد 
را خانم ها تشــکیل می دهند که این نشان می دهد بستر رشــد برای آنها فراهم بوده است.معاون 
درمان دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: همان طور که با هزینه های زیاد آب، برق، گاز و... در 
دسترس مردم است، وظیفه حاکمیت است که سالمت را در دسترس مردم قرار دهد و نباید تفکر 
به گونه ای باشد که اگر برای حوزه سالمت هزینه کنیم پولی را خرج کرده ایم، بلکه باید بدانیم هزینه 
کردن در حوزه سالمت یک ســرمایه گذاری اســت و رضایتمندی مردم را به دنبال خواهد داشت.

حیدری با بیان اینکه باید نیروی انســانی را حفظ کنیم، افزود: اکنون اتفاق بدی رخ داده و ســایر 
کشورها نیروهای تربیت شده ما را به راحتی جذب خودشان می کنند، باید اقداماتی انجام دهیم 
تا مانع مهاجرت پزشکان و پرستاران شویم و شرایط کاری را به گونه ای فراهم کنیم که به ماندن آنها 
در ایران کمک شود.وی در خصوص ICU و NICU تصریح کرد: در تعداد تخت های ICU در استان 
اصفهان ضعف داریم؛ کار کردن در NICU که نوزادان بســتری می شوند فوق العاده سخت است و 
پرســتاران و نیروهای این بخش باید آموزش های خاص را دیده باشند. در منطقه غرب استان به 
NICU نیازمند بودیم و اکنــون این بخش با بهترین تجهیزات در بیمارســتان گلپایگان راه اندازی 
شده که می تواند نیازهای این منطقه را پوشش دهد.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
خاطرنشان کرد: کمبود نیروی متخصص نداریم، اما در توزیع آن مشکل داریم، چرا پزشکان وقتی 
مدت زمان طرح شان تمام می شود می روند؟ آب و هوای گلپایگان، خوانسار، فریدون شهر و ... خیلی 
خوب است و باید برای پزشکان امکاناتی قائل شویم. برای مثال دریافت مالیات از پزشکانی که در 

مناطق محروم فعالیت می کنند حذف شود تا نیروهای متخصص با رغبت وارد این مناطق شوند.

اجرای صدور احکام رتبه بندی بازنشستگان مشمول قانون 
رتبه بندی معلمان

رییس اداره اطالع رســانی و روابط عمومی اداره کل آمــوزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: 
»کارگروه اجرایی رتبه بنــدی معلمــان« در اطالعیه ای اعالم کــرد که صدور احــکام رتبه بندی 
بازنشستگان مشمول قانون رتبه بندی معلمان از بیست وسوم بهمن ماه اجرا خواهد شد.به گزارش 
ایمنا و به نقل از اداره اطالع رســانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان، 
جالل سلمانی با اشاره به اجرای صدور احکام رتبه بندی بازنشســتگان مشمول قانون رتبه بندی 
معلمان  اظهار کرد: در این اطالعیه که خطاب به رؤسای هیئت ممیزه رتبه بندی معلمان استان ها 
نوشته شده، آمده است؛ مقتضی است مسئوالن میز کار رتبه بندی استان و مناطق نسبت به تمهید 
مقدمات، برنامه ریزی و اجرای مناسب فرآیند صدور احکام بازنشستگان در ادارات کل استان ها 
و مناطق تابعه اقدام کنند.وی افزود: بدیهی است احکام شاغالن نیز بالفاصله پس از طی مراحل 
اجرایی صادر خواهد شد. شایسته است هماهنگی و آمادگی عوامل اجرایی صدور احکام در سطح 

استان و مناطق در هفته جاری به صورت تمام وقت مورد نظر قرار گیرد.

وز عکس ر

خبر روزبا مسئولان

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

بیش از »1۸0 هزار مادر« 
خودرو دریافت کردند

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اسالمی با اشــاره به اقدامات انجام شده در 
راســتای حمایت از خانواده ها گفت: بیش 
از ۱۸۰ هــزار مادر تا به حال خــودرو دریافت 
کرده اند که تفــاوت آنها با بــازار از ۲۰۰ تا ۷۰۰ 
میلیون تومان بوده است.امیرحسین بانکی  
از تصویب چند طرح در راســتای حمایت از 
خانواده خبر داد و  اظهار کرد: خانواده هایی که 
از دوسال گذشته به بعد صاحب فرزند سوم 
یا چهارم شدند مشــمول ۱۵ درصد تخفیف 
مالیاتی می  شوند که این موضوع به خانواده 
کمک می کند.وی ادامه داد: در خوابگاه های 
متاهلین که خیران در ســاخت آن به صورت 
۵۰ درصدی مشــارکت دارنــد، هزینه های 
انشــعاب برق و گاز و ... تخفیف ۱۵ درصدی 
دارد . بانکی پور اضافه کرد: قرار بر آن شــد که 
دولت پنج هزار میلیارد تومان اوراق اسالمی 
برای خوابگاه های متاهلین بدهد؛ چراکه این 
خوابگاه ها در حل بســیاری از مشکالت در 
حوزه ازدواج کمک می کند.وی اظهار داشت: 
امیدواریم که بتوانیم به زودی مواد دیگری 
برای حل مشکالت خانواده ها ارائه و تصویب 
کنیم.نماینده مــردم اصفهــان در مجلس 
شورای اسالمی با اشــاره به اقدامات انجام 
شده در راستای حمایت از خانواده ها عنوان 
کرد: بیش از ۱۸۰ هزار مادر تا به حال خودرو 
دریافت کردنــد که تفاوت آنها با بــازار از ۲۰۰ 
تا ۷۰۰ میلیون تومان بوده اســت؛ حدود ۵۰ 
هزار میلیارد تومان طی هشــت ماه گذشته 
به مادران کمک شــده در حالی که از ابتدای 
انقالب تا کنــون چنین کمکی بــه مادران و 

خانواده ها وجود نداشته است.
وی افزود: 9۰ درصد هزینه های ناباروری که 
بسیار سنگین اســت در مراکز دولتی توسط 
بیمه تقبل شــده و این میزان بــرای مراکز 
خصوصی ۵۰ درصد اســت؛ ایــن اقدام نیز 
کمک بزرگی به زوج های نابارور بوده است؛ 
همچنین هزینــه زایمان طبیعــی در مراکز 

دولتی نیز رایگان است.

رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان از کشف ظروف و لوازم پالستیکی خارجی به ارزش ۲۵ میلیارد ریال در یک منزل مسکونی خبر داد.
سرهنگ کامران ریاحی در این خصوص، اظهار داشــت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در ادامه طرح های مقابله با قاچاق 
کاال با اشرافیت و هوشمندی باالی خود از نگهداری محموله بزرگی از ظروف و لوازم پالســتیکی خارجی قاچاق در یکی منزل مسکونی در شهر اصفهان مطلع و 
موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.وی افزود: ماموران پس از کسب اطالعات الزم طی هماهنگی با مرجع قضایی به همراه کارشناسان اداره صنعت، معدن و 
تجارت از محل بازدید کردند که در نهایت حجم عظیمی از کاالهای مذکور در این عملیات کشف شد که بررسی های دقیق صورت گرفته نشان داد تمامی این کاالها 
فاقد اسناد و مدارک معتبر گمرکی هستند.رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه کارشناسان ارزش کاالهای مکشوفه 
را ۲۵ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این رابطه مالک اصلی کاالهای قاچاق دستگیر و به همراه پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

دپوی 2۵ میلیارد کاالی قاچاق در یک منزل مسکونی در اصفهان

تفاوت این عفو با عفو های گذشته در این بود که عالوه 
بر محکومین عمدی، زندانیان حوادث اخیر را هم 
مشمول و حتی متهمین هم در این گروه قرار گرفتند 

و دامنه عفو بسیار گسترده شد



مربی تیم فوتبال شهرداری همدان گفت: طی ۲۰ هفته گذشته نه تنها از داوری ها سود نکرده ایم بلکه همواره نحوه قضاوت داوران در همدان و خارج از خانه به ضرر ما بوده و 
به تیم ما ضربه زده است.علی قربانی با بیان اینکه برخی از تیم ها هر هفته پس از پایان مسابقه جوسازی می کنند، اظهار کرد: تیمی هستیم که  طی۲۰ هفته گذشته حتی 
یک پنالتی به سود ما گرفته نشده و چندین بار به اشتباه حتی در خانه، داوران به ضرر ما پنالتی گرفته اند.وی افزود: با قطعیت می گویم در ۲۰ هفته گذشته از لیگ دسته 
اول فوتبال کشور از داوری ها سودی نکرده ایم و تماما به ما ضرر وارد شده؛ اما هیچ گاه تا به این هفته اعتراضی به قضاوت داوران نداشته ایم.مربی تیم فوتبال شهرداری 
همدان با تاکید بر اینکه هیچ گاه علیه داوران لیگ جوسازی نکرده ایم، گفت: متاسفانه بعضی از تیم ها یاد گرفته اند بعد از پایان هر مسابقه علیه داوران و کمیته داوران 
جوسازی می کنند تا شاید در بازی بعدی بتوانند ســودی ببرند و در این میان با کمال تاسف تیم های بی حاشیه و مظلومی مانند ما متضرر می شوند چراکه هیچ وقت 
اعتراضی نمی کنیم.وی با درخواست از فدراسیون و کمیته داوران، بیان کرد: ما نمی خواهیم داوری  به نفع ما سوت بزند همانطور که در این مدت زده نشده اما انتظار داریم 
فدراسیون و کمیته داوران در نیم فصل دوم که حساسیت ها به اوج می رسد در چیدمان داوران و نظارت بر آنها دقت بیشتری داشته باشند.مربی تیم فوتبال شهرداری 
همدان بیان کرد: امیدواریم نگاه به همه تیم ها یکسان باشــد تا با توجه به هزینه های هنگفت تیم داری حقی از هیچ تیمی ضایع نشود.قربانی با اشاره به شرایط تیم 
فوتبال شهرداری همدان، تصریح کرد: بعد از پیروزی ارزشمند هفته گذشته برابر تیم متمول و قدرتمند مس شهر بابک از نظر انگیزه و روحیه شرایط بسیار خوبی داریم.

۲۰هفتهاستکهازداوریضربهخوردهایم!
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پسر»کریسرونالدو«درراهپدر!
فرزند رونالدو یعنی جونیور هم با توجه به ســن کمی که دارد از بدن آماده ای برخوردار است.او بعد از 
حضور در عربستان به آکادمی مهد پیوسته است تا به فوتبال خود در رده سنی نوجوانان ادامه بدهد. 
مهد یک آکادمی ملی در عربستان است که با اســتفاده از رویکردهای علمی، فناوری های مدرن و 
مشارکت های بین المللی به دنبال کشف و شکوفایی اســتعدادهای ورزشی در عربستان است.اما 
کریس رونالدو به تازگی تصویر جدیدی از خودش منتشــر کرد. رونالدو که در این سلفی کنار فرزند 
بزرگ خود دیده می شد، سیکس پک های خود را هم به نمایش گذاشت تا نشان دهد در ۳۸ سالگی 
همچنان از آمادگی باالیی برخوردار است.نکته جالب اینکه فرزند رونالدو یعنی جونیور هم با توجه به 

سن کمی که دارد از بدن آماده ای برخوردار است و می خواهد جا پای پدرش بگذارد!
 

منمسئولاصلیبحرانلیورپولهستم
یورگن کلوپ، سرمربی لیورپول، می گوید درباره این که تیمش وارد بحرانی جدی شده تردیدی وجود 
ندارد.لیورپول فصل گذشته قهرمان جام حذفی و جام اتحادیه شد و تا روز آخر در کورس قهرمانی 
لیگ برتر هم حضور داشت؛ اما شرایط در این فصل کامال متفاوت شده است. نتایج ضعیف این تیم 
باعث شده که آنها در حال حاضر با ۲9 امتیاز از ۲۰ بازی در جایگاه دهم جدول رده بندی قرار بگیرند 
و شانسی حتی برای کسب سهمیه اروپایی نیز نداشته باشند. کلوپ در گفت وگو با اسکای اسپورت 
درباره شرایط تیمش اظهار داشت:» معلوم است که وارد بحران شده ایم. این چیزی نیست که بتوانم 
از آن دوری کنیم و پنهان شــویم. باید برای بیرون آمدن از آن تالش کنیم و این همان کاری اســت 
که سعی داریم به خوبی انجامش دهیم و باید در آن موفق شــویم.«او با اشاره به دلیل قرار گرفتن 
تیمش در این بحران گفت:» شما می توانید از هر چیزی انتقاد کنید و این درست است؛ اما نباید افراد 

اشتباهی را مورد انتقاد قرار داد. من مسئول تمامی این شرایط هستم.«
 

رکوردشگفتانگیزمدافعرئالمادرید
بازیکن با تجربه تیم فوتبال رئــال مادرید، با قهرمانی در جام باشــگاه های جهان رکورد منحصر به 
فردی را ثبت کرد.تیم فوتبال رئال مادرید موفق شد تیم الهالل عربستان را در بازی نهایی جام جهانی 
باشگاه ها در مراکش با حساب 5 بر ۳ شکست دهد و به صدمین جام در تاریخ این باشگاه برسد.

رسانه آمریکایی اتلتیک در این رابطه به رکوردی شــگفت انگیز درباره دنی کارواخال، مدافع راست 
تیم رئال مادرید پرداخت.این رسانه نوشت: بازیکن اسپانیایی ۳1 ساله طی 1۰ سال اخیر، ۳54 بار 
با لباس رئال مادرید به میدان رفته و ۲1 بار قهرمان شده، یعنی در هر 17 بازی یک جام کسب کرده 
است.مدافع ملی پوش کهکشــانی ها، همراه با این تیم ۳ عنوان قهرمانی اللیگا، یک قهرمانی جام 
حذفی اسپانیا، ۳ قهرمانی سوپرجام اسپانیا، 5 قهرمانی لیگ قهرمان اروپا، 4 قهرمانی سوپرجام 

اروپا و 5 قهرمانی جام جهانی باشگاه ها را به دست آورده است.
 

آمارناامیدکنندهستارهگرانقیمتآبیها
رســانه ها از آمار ناامیدکننده مهاجم تیم چلسی در بازی با وســتهم خبر دادند.تیم چلسی در حالی که 
بازی روز شنبه خود مقابل وستهم یونایتد در یکی از شهرآوردهای لندن را طوفانی آغاز کرد و توسط »ژائو 
فلیکس« به گل رسید؛ اما در پایان نتوانست از سر حریف خود عبور کند و برای سومین بار پیاپی در لیگ 
برتر به تساوی رضایت داد.در این دیدار »میخایلو مودریک« که نمایش چند دقیقه  ای او در بازی با لیورپول 
تحسین همه را به دنبال داشت،  همانند بازی هفته گذشــته با فوالم، عملکرد ناامیدکننده ای در ترکیب 
تیم »گراهام پاتر« از خود نشان داد.مودریک ۸۸ میلیون پوندی در بازی برابر وستهم تنها 1۲ لمس توپ 
داشت، هفت بار توپ از دست داد، چهار پاس سالم به هم تیمی هایش رساند و تنها یک بار به یک سوم 

زمین حریف وارد شد. 

واکنشرییسهیئتفوتبالشهرستاناصفهانبهجنجالبهوجودآمدهدرفوتبالپایه:

خانواده ها بیش از حد احساسی هستند!
»ایمنا«نوشت:ویدئویی به دســت این خبرگزاری 
رسیده است که نشان می دهد روز جمعه بیست ویکم 
بهمن مــاه در جریان یکی از بازی هــای فوتبال پایه 
در ورزشــگاه انقالب شهرستان کلیشاد، حین ضربه 
پنالتی خانواده های تیم میهمــان به عوامل اجرایی 
و کادر فنی تیم میزبان هجوم بردند و برای لحظاتی 
ناآرامی و جنجال عجیبی در زمین چمن به پا شــد. 
اتفاقی که به زعم ســایر خانواده هــا و اهالی جامعه 
فوتبال به دلیل نبود نظارت کافی بر مسابقات از سوی 
هیئت فوتبال شهرستان اصفهان به وجود آمده است؛ 
آن ها مدعی بودند که هیچ کسی درخصوص مسائل 
پیش آمده پاسخگو نیست.از این رو، خبرنگار ایمنا 
در گفت وگویی با جعفر جعفری، رییس هیئت فوتبال 
شهرستان اصفهان عالوه بر اینکه جویای اصل ماجرا 
شد، دلیل این جنجال آفرینی و نتیجه آن در روزهای 
آتی بابت این نوع رفتارهای غیراخالقی را هم پیگیری 
کرد که در ادامه می توانید جوابیه و پاسخ های رییس 
هیئت فوتبال شهرســتان اصفهان درباره این اتفاق 

را بخوانید:

زمینهایفوتبالدراصفهان،استانداردنیست
جعفر جعفری در ابتــدا با ارائــه توضیحاتی درباره 
جنجال به وجود آمده در یک مسابقه فوتبال پایه اظهار 
کرد: در جریان یکی از دیدارهــای فوتبال پایه، داور 
بازی دستور داد ضربه پنالتی به دست آمده برای یکی 
از دو تیم تکرار شود، پس از آن، یکی از پدران بازیکنان 
وارد زمین می شود؛ اما با حضور نیروی انتظامی ماجرا 
ختم به خیر شده و خوشبختانه بازی تا پایان بدون 
مشکل ادامه پیدا می کند و تکلیف تیم برنده روشن 
می شود. اتفاقات رخ داده توســط کمیته انضباطی 
هیئت فوتبال استان اصفهان بررسی و تصمیم گیری 
خواهد شد؛ به هرحال زمین چمن هایی که در استان 
اصفهان و شهرستان های آن وجود دارد، باعث بروز 
چنین مشکالتی می شود زیرا خانواده ها به کنار زمین 
می آیند و این مشکالت به وجود می آید.وی با تاکید بر 
اینکه زمین های فوتبال در اصفهان استاندارد نیست، 

افزود: متاسفانه خود ما نیز با این مشکل دست وپنجه 
نرم می کنیم، چرا که زیرســاخت مناسبی از لحاظ 
زمین چمن در اصفهان وجود ندارد؛ البته بخش خوب 
ماجرا حضور به موقع عوامل ما و نیروهای انتظامی 
است که جنجال را خواباندند و پس از ۲۰ دقیقه دوباره 
بازی از ســر گرفته شــد. کنترل کردن خانواده ها در 
رده های پایه سخت اســت، چرا که آن ها توقع دارند 

تیم های فرزندان شان همیشه برنده باشند.

جنجالودرگیریدرلیگبرترهموجوددارد
رییس هیئت فوتبال شهرستان اصفهان در واکنش 
به این پرســش که آیا عوامل هیئت یــا خانواده ها 
را در این جنجال هــا مقصر می دانید؟ پاســخ داد: 
نمی توانیم شخص یا ارگان خاصی را مقصر بدانیم؛ 
ما تمام شــرایط بازی را برای تیم ها مهیا کرده ایم و 
تمام امکانات مورد نیاز و عوامل اجرایی در دسترس 
هســتند اما چنین اتفاقاتی کنار زمین در لیگ برتر 
فوتبال بزرگســاالن هم به وجود می آیــد. بعضی از 
اتفاقاتی که پیش می آید از دست همه خارج است 
و ما فقط می توانیم زمانی که درگیری ایجاد می شود 
بازی را تعطیل کنیم تا بــرای آرام کردن جو، تصمیم 
به برگزاری یا لغو آن دیــدار بگیریم.جعفری با بیان 
این نکته که پس از درگیری ایجادشــده، نیروهای 
انتظامی و مسئوالن واحد مسابقات به موقع و سریع 
به جنجال خاتمه دادند، تصریح کرد: داور بازی مورد 

حمایت خود ما بود و حتی من نیز با وی صحبت کردم 
که اگر فکر می کنید فضا به گونه ای است که نمی توانید 
بازی را ادامه دهید مشکلی ندارد؛ اما داور اعالم کرد 
مشکل خاصی وجود ندارد و با فراهم کردن آرامش 
حاکم بر محیط بازی، مجــددا دو تیم با یکدیگر به 
رقابت پرداختند و خوشــبختانه بازی به خوبی تمام 
شد. این طور اتفاقات لحظه ای است و کنترل اتفاقات 
از دســت همه خارج اســت. نیروهــای انتظامات 
و حراســت به همراه مســئوالن واحد مسابقات بر 
بازی نظارت داشتند و به سرعت با ورود به درگیری 
همه چیز را به حالت عادی بازگرداندند و مانع شدند که 
کار باال بگیرد. مسئوالن دو تیم نیز همکاری کردند؛ اما 
اقدامات نادرست یک نفر که مشخص نیست از کجا 
توانسته اســت وارد زمین شود و به سمت داور بازی 

هجوم ببرد، جنجال آفرین شد.

محرومیتسنگینبرایفردخاطیکهعادتبه
جنجالآفرینیداشتهاست

وی در پاسخ به این پرسش که تصمیم هیئت فوتبال 
شهرســتان و کمیته انضباطی برای برخورد با افراد 
خاطی و جریمــه آن ها چه بوده اســت، تاکید کرد: 
عوامل اصلی این درگیری به کمیته انضباطی معرفی 
می شوند و به طور قطع محرومیت هایی برای آن ها 
در نظر گرفته خواهد شــد؛ به این ترتیب با نزدیکان 
تیمی که وارد زمین شدند و جو ناآرام و غیرحرفه ای را 

به وجود آوردند که به درگیری انجامید با جریمه های 
سنگین برخورد خواهیم کرد و حتی شخصی که در 
رأس این درگیری قرار داشت و فقط هم یک نفر بود 
شناسایی شده است که حداقل به مدت یک سال از 
حضور در ورزشگاه ها محروم خواهد شد؛ آن فرد که 
پدر یکی از بازیکنان است، ظاهرا چند مرتبه دیگر نیز 
چنین درگیری هایی را ایجاد کرده و بار اولش نبوده 
است، به همین خاطر دستور دادیم کمیته انضباطی 
به سرعت جلسه ای تشکیل دهد تا تکلیف این یک 

نفر را روشن کنند.

خانوادههابهجایاحساســاتیبودن،صبورو
حرفهایباشند

رییس هیئت فوتبال شهرســتان اصفهان در رابطه با 
چنین درگیری هایی که در فوتبال پایه به طور گسترده 
وجود دارد، از صبور بــودن خانواده ها صحبت کرد تا 
با فرهنگ ســازی درست بتوانند نســبت به مسائل 
حرفه ای، همان قدر حرفه ای رفتار کنند و گفت: مشکل 
رده های پایه این است که خانواده ها صبور نیستند و 
زمانی که کنار زمین هستند روی بازیکنان و جو بازی 
تاثیر می گذارنــد؛ به خصوص وقتی مســابقات به 
مراحل پایانی خود برسد، این دست اتفاقات شدیدتر 
می شــود. حتی وقتی فیلم بــازی را مجدد بازبینی 
کردیم متوجه شدیم تصمیم داور کامال درست بوده 
است. از شما می خواهم کمک کنید تا فرهنگ سازی 
درســتی در خانواده ها ایجاد شــود، چــرا که بچه ها 
آن قدر هم به فکر برد و باخت نیســتند اما خانواده ها 
به خاطر فرزند خود با مســائلی که پیــش می آید، 
احساسی برخورد می کنند، اصال حرفه ای نیستند و 
طاقت شکست فرزندان شــان را ندارند.وی در پایان 
صحبت هایش خاطرنشــان کرد: داوران نیز در این 
بین مظلوم واقع می شــوند، ورزشگاه های اصفهان 
هم به جز یکی دو تا، غیراستاندارد هستند و مشکالتی 
از این قبیل به وجود می آیــد؛ ما به عنوان برگزارکننده 
تمام مــواردی را که برای یک بازی مورد نیاز اســت، 

فراهم می کنیم.

خبر روز

سیاوشیزدانی،استقاللرافریبداد!
فرشــید ســمیعی توضیحاتی در خصوص جدایی ۲ بازیکن این تیم در نیم فصل داد.به نقل از 
فرهیختگان، اســتقاللی ها با وجود باز کردن پنجره نقل و انتقاالتی زمستانی خود، از این فرصت 
برای تقویت تیم در نیم فصل دوم هیچ طرفی نبستند و درواقع باز شدن پنجره هم موجب نشد تا 
این تیم برای نیم فصل دوم بازیکنی را جذب کند. البته دلیل اولیه این موضوع به پر بودن لیست 
این تیم مربوط می شد، با این حال با تدبیر مدیران این باشگاه قرارداد با سیاوش یزدانی به صورت 
یک طرفه فســخ شــد و در ادامه نیز عزیزبک آمانوف ازبکســتانی هم بعد از ترک ناگهانی ایران 
قراردادش را با استقالل فسخ کرد تا به یکباره جای دو نفر در لیســت آبی ها خالی شود؛ هرچند 
طبق قوانین به جای آمانوف بازیکنی نمی تواند جذب شود.سمیعی درباره دالیل جدایی آمانوف 
گفت: به هر حال این بازیکن یک سری مطالبات از باشگاه اســتقالل داشت که به وی پرداخت 
نشده؛ اما وقتی از این باشــگاه ســوال کردم که آیا این بازیکن از این جهت نوتیسی را به باشگاه 
داده یا خیر که پاســخ دادند این بازیکن به ایمیل های رسمی باشگاه هیچ نوتیسی نداده که این 
موضوع جای تعجب دارد چون کسی که طلبی هم دارد نمی تواند به این شکل باشگاه را ترک بکند 
و ابتدا باید نوتیس )هشدار( داده و بعد از رد شدن موعد قانونی می تواند اقدام به فسخ یک طرفه 
بکند. نکته قابل توجه اینکه در حالی که باشــگاه در حال همکاری با این بازیکن بود، او به شکلی 
که شایسته نبود پاسپورت خود را با فریبکاری گرفته و به ناگاه از ایران خارج شد. االن هم با تیم 
دیگری از کشورش در حال تمرین است که استقالل در این زمینه از حقوق خود دفاع خواهد کرد. 
بر همین اساس قرار است از این بازیکن شکایت کنیم چون او بدون طی کردن مراحل قانونی از 
باشگاه خروج کرده و با تیم دیگری تمرین کرده اســت. البته او برای پیوستن به تیمی دیگر باید 
 ای تی سی درخواست کند که نمی تواند این کار را انجام بدهد و باشگاه استقالل جلوی این مسئله 
را خواهد گرفت که این بازیکن بتواند در تیم دیگری بازی کند.معاون حقوقی باشــگاه استقالل 
همچنین درباره جزییات شکایت سیاوش یزدانی گفت: باید ببینیم عنوان شکایتی که این بازیکن 
کرده چیست. این در حالی است که به خاطر تعطیالت هنوز ابالغی به دست ما نرسیده که ببینیم 
جزییات یا عنوان این شکایت چیست. فعال باید مشخص شود که او برای مطالبات خود در سنوات 
گذشــته اقامه دعوا کرده یا بابت چیز دیگری. ابتدا باید ببینیم عنوان این دعوا چیست تا سپس 

در مقابل آن بتوانیم دفاعیات خود را ارائه بدهیم.
وی درباره اینکه گفته می شــود اگر استقالل بدون استدالل دست به فســخ یک طرفه قرارداد با 
یزدانی زده باشد این موضوع می تواند تبعات سنگینی را برای این بازیکن به همراه داشته باشد، 
گفت: بعید می دانم چنین چیزی اتفاق بیفتد. چون باشگاه استقالل برای فسخ یک طرفه دالیل 
زیادی داشته که نمی خواستیم این دالیل رسانه ای شــود؛ اما اگر واقعا به این منظور اقامه دعوا 
بشود و بحث دیگری نباشد باشگاه اســتقالل مجبور می شود تا اسناد و مدارک مرتبط را به ارکان 

قضایی فدراسیون ارائه دهد.
 

هدفاول»شیخدیاباته«مشخصشد
هدف اول شــیخ دیاباته رســیدن به تعداد ۶ گل اســت تا بتواند خاطره یورگن لوکادیا را از ذهن 
طرفداران پرســپولیس پاک کند.یورگن لوکادیا با زدن ۶ گل برای پرسپولیس، بهترین گلزن این 

تیم در فصل جاری )تا پایان هفته نوزدهم( بوده است.
شیخ دیاباته اما در این هفته باالخره گل دومش در پیراهن پرسپولیس را به ثمر رساند. او آخرین 
بار در هفته یازدهم مقابل مس کرمان گل ســه امتیازی زده بود و پس از آن، وقفه ای طوالنی در 
لیگ به وجود آمد و دیاباته هم با مصدومیت مواجه شد. شیخ دیاباته برای تکمیل بازی خوبش 
مقابل صنعت نفت با فرصت طلبی دبل کرد و خود را سه گله و پرسپولیسی ها را امیدوار کرد.آقای 
گل ســابق فوتبال ایران این روزها با انگیزه ای دو چندان تمرین می کند تا بتواند فصلی خاطره 
انگیز توأم با موفقیت و قهرمانی به دســت بیاورد. او در حال حاضر توانسته است ۳ گل در ترکیب 

پرسپولیس به ثمر برساند و شنیدیم هدف گذاری جالبی انجام داده است.

مستطیل سبز

یکاتفاقخوببرایسپاهان
ومورایسمقابلذوبآهن!

مدافع گلزن و تاثیر گذار سپاهان پس از پشت 
سر گذاشــتن محرومیت خود، می تواند برای 
شهرآورد اصفهان در ترکیب این تیم قرار بگیرد.از 
هفته بیستم رقابت های لیگ برتر ، سپاهان باید 
آماده رویارویی با شاگردان مهدی تارتار باشد و 
باتوجه به فشردگی امتیازات جدول رقابت های 
لیگ برتر سه امتیاز این مسابقه برای هر دوتیم 
اهمیت فراوانی دارد؛ اما نکته مهم در خصوص 
شهرآورد اصفهان این است که مورایس برخالف 
دیدار قبلی خود با فوالد تمامی نفرات تاثیر گذار 
خود همانند امید نورافکــن را در اختیار خواهد 
داشــت و همین مســئله می تواند کار را برای 
سبزپوشان دشوار کند.ماجرا از این قرار است 
که در هفته هجدهم مسابقات طالیی پوشان به 
مصاف گل گهر رفتند و در این بازی امید نورافکن 
پس از دریافت دو اخطار از سوی داور از زمین 
مســابقه اخراج شــد تا یکی از غایبان ترکیب 
مورایس برابر فوالد باشــد، عالوه بر نورافکن، 
رامین رضاییان، محمد کریمی و محمد دانشگر 
نیز به دلیل دریافت چهار اخطــار در طول چند 
هفتــه اخیر نتوانســتند روبه روی شــاگردان 
جواد نکونام راهی میدان شوند.اگرچه تمامی 
بازیکنان محروم سپاهان به نوبه خود تاثیر گذار 
هستند؛ اما بازگشــت امید نورافکن به ترکیب 
اصلی مورایــس یک اتفاق خوب به حســاب 
می آید زیرا این بازیکن در ضربات ایستگاهی 
و شوت از راه دور زهر دار است و در این فصل از 
رقابت های لیگ برتر هم موفق شده چهار گل به 
ثمر برساند که می توان گفت تقریبا نیمی از آن ها 
ســه امتیازی و حیاتی بوده اســت.با توجه به 
اینکه دربی اصفهان اهمیت فراوانی دارد حضور 
بازیکن موثــری همچون نورافکــن که در ضد 
حمالت طالیی پوشــان و فعالیت های دفاعی 
عملکرد مطلوبی از خود ارائه می دهد می تواند 
سه امتیاز این دیدار را در جیب مورایس بگذارد.

بازگشت نورافکن پس از طی کردن محرومیت 
یک جلســه ای خبر خوشــی برای هواداران و 
کادرفنی ســپاهان اســت. عالوه بر نورافکن، 
سایر محرومان سپاهان نیز می توانند برای تیم 
خود برابر ذوب آهن با صالحدید کادرفنی راهی 

میدان شوند.

فوتبال جهان

وز عکس ر

یکبدنساز،ستاره
غیرمنتظرهسریآ

مدافع گلزن لچه که بیشتر به خاطر هیکل 
عضالنی خود مورد توجه است، در مقابل 
رم هم ستاره تیمش بود. فدریکو باشیروتو 
که با عضالت درشــت و ورزیــده خود، 
هیکلی شبیه بدنسازان دارد، بعد از گل در 
حالی که تصور می کرد، گل به نام او ثبت 
شده، شــادی گل معروف خود را انجام 
داد. مدافع تنومند آ.اس.رم مثل همیشه 
فیگور بدنسازان را با جشن گل خود تلفیق 
کرد تا عضالت ورزیده خود را به رخ بکشد.

نشــریه عمانی در گزارشــی به نحوه ســیدبندی جام 
ملت های آســیا ۲۰۲۳ قطر پرداخت.بــه گفته نضال 
بحران، سخنگوی رسمی کنفدراســیون فوتبال آسیا، 
پس از صحبت های فراوانی که در دوره گذشــته درباره 
این موضوع به گوش می رسد کنفدراسیون فوتبال آسیا 
در کمتر از یک ماه آینده زمان برگزاری این مسابقات را 
اعالم خواهد کرد.اما قبل از تعییــن ضرب االجل برای 
شروع مســابقات قهرمانی قاره با حضور ۲4 تیم برای 
دومین بــار در تاریخ این مســابقات، صحبت هایی در 
راهروی کنفدراسیون فوتبال آسیا در مورد سیدبندی تیم 
ها مطرح است.مرسوم اســت که کنفدراسیون فوتبال 
آسیا پس از اعطای رتبه اول به کشور برگزارکننده، همیشه 
به رده بندی فیفا برای ســیدبندی قرعه کشی اعتماد 
می کند تا بتواند بازی افتتاحیه را در روز اول مسابقات 

انجام دهد، اما در نســخه ۲۰19 امارات، کنفدراســیون 
فوتبال آسیا با تصویب یک سیستم جدید و غیرعادی 
همه را شــگفت زده کرد.در آن دوره 1۲ تیم راه یافته به 
مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی ۲۰1۸ روسیه  یعنی 
اســترالیا، ژاپن، کره جنوبی، ایران، عربستان سعودی، 
قطر در ســید اول قرار گرفتند. عراق، ســوریه، امارات، 
تایلند، ازبکستان و چین در سید دوم ایستادند. در رده 
بندی 1۲ تیم دیگر بر اساس رده بندی فیفا در سیدهای 
سوم و چهارم قرار گرفتند. اگر کنفدراسیون فوتبال آسیا 
سیستم نسخه قبلی را برای تعیین سیدبندی اتخاذ کند، 

سیدبندی به ترتیب زیر می شود: 
سید1: قطر )کشــور میزبان(، ایران، ژاپن، کره جنوبی، 

عربستان و استرالیا
سید۲: امارات، سوریه، چین، عمان، عراق و ویتنام

در حالی که 1۲ تیم بعدی بر اســاس رده بندی فیفا در 
سیدهای سوم و چهارم قرار می گیرند.

طبق این گــزارش کنفدراســیون فوتبال آســیا برای 
سیدبندی مســابقات جام ملت های آســیا ۲۰۲۳ دو 
راه پیش رو دارد. اول اینکه طبق سیدبندی گروه یک و 
دو را طبق جام ملت های آسیا ۲۰19 بچیند و سید سه و 
چهار را طبق رده بندی فیفا انجام دهد یا همه سیدها را 
طبق رده بندی آخر فیفا انجام دهد. در دو حالت تیم ملی 

کشورمان در سید یک قرار می گیرد.

ایراندرکدامسیداست؟
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رییس شورای شهر مطرح کرد:

 لزوم توجه مسئوالن ملی به مطالبات اصفهانی ها
رییس شورای اســامی شــهر اصفهان از حضور پرشــور، معنادار و به یادماندنی مردم اصفهان در 
راهپیمایی ۲۲ بهمن قدردانی کرد و گفت: مشــکات، هیچ تاثیری بر دفــاع مردم از مبانی انقاب 
نداشته اســت، بنابراین مســئوالن ملی نیز باید به مطالبات بحق مردم اصفهان توجه کنند.محمد 
نورصالحی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: روز ۲۲ بهمن راهپیمایی چهل وچهارمین سالگرد 
پیروزی انقاب اسامی در شــهر اصفهان همچون ســایر شهرهای کشور برگزار شــد.وی با بیان 
اینکه پس از سه ســال که به دلیل شــرایط کرونایی، راهپیمایی ۲۲ بهمن برگزار نشده بود، یکی از 
پرشکوه ترین و پرهیجان ترین راهپیمایی های این روز در اصفهان برگزار شد، ادامه داد: در اصفهان 
شــاهد بودیم که از کیلومترها قبل از میدان امام خمینی )ره( تراکم جمعیت به حدی بود که تردد 
افراد سخت شده بود و این میدان مملو از جمعیت بود.رییس شورای اسامی شهر اصفهان با بیان 
اینکه جمعیت جوان و تمام کسانی که شور انقاب اسامی را در سر داشتند در راهپیمایی ۲۲ بهمن 
شرکت کردند، خاطرنشان کرد: به نوبه خود از حضور پرشــور، معنادار و به یادماندنی مردم اصفهان 
در راهپیمایی ۲۲ بهمن قدردانی می کنم.وی اضافه کرد: دشمن فکر می کرد با توطئه و آشوب های 
اخیر می تواند مردم را دلسرد کند، اما شهروندان خاف نقشــه دشمن نشان دادند که حتی بیش 
از گذشته طرفدار انقاب اســامی هســتند و با تمام وجود خود از ارزش ها و مبانی انقاب، دفاع 
می کنند.نورصالحی ادامه داد: مشکات، هیچ تاثیری بر دفاع مردم از مبانی انقاب نداشته است، 
بنابراین  مســئوالن ملی نیز باید به مطالبات بحق مردم اصفهان توجه کنند.وی افزود: پیام مردم 
اصفهان برای جریان مســتمر زاینده رود و موضوع آلودگی هوا باید بیشتر مورد توجه مسئوالن در 

سطح ملی قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری:
اصفهان می تواند میزبان نمایشگاه گردشگری باشد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان در خصوص غرفه اصفهان در شانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت گردشگری و صنایع وابسته اظهارکرد: اصفهان از همان ابتدا بنا داشت با ارائه بهترین 
عملکرد بتواند پتانسیل های گردشگری و سرمایه گذاری را به خوبی به نمایش بگذارد. مهران زینلیان 
افزود: یکی از برنامه های اصلی غرفه اصفهان در این نمایشــگاه اســتفاده از محتوای دیجیتال بود 
که استقبال صورت گرفته از آن بیشــتر از حد انتظار بود که نشان از قرارگیری در مسیر صحیح جذب 
گردشگر است.وی در خصوص غرفه اصفهان در این نمایشگاه اظهار داشت: اصفهان قطب اول صنعت 
گردشگری در ایران است و الزم بود به بهترین نحو و با تمام قوا در نمایشگاه صنعت گردشگری حاضر 
می شد و در این راستا با هم افزایی استانداری و شهرداری های اســتان این امر انجام شد.زینلیان 
افزود: در غرفه اصفهان ۲۲ شهرستان و ۶۰ شهرداری مشارکت داشتند که نشان از اتحاد و توجه ویژه 
شهرداری ها به این نمایشــگاه و صنعت گردشگری است، نمایشــگاهی که فرصت ویژه ای را برای 
شهرداری ها به خصوص شهرداری شهرهای کوچک ایجاد کرد.معاون عمرانی استاندار اصفهان ادامه 
داد: امسال در غرفه اصفهان توجه ویژه ای به محتوای دیجیتال شد و در این راستا عینک VR شهرداری 
خوانسار مورد بهره برداری قرار گرفت که با استقبال ویژه مردم و مسئوالن روبه رو شد و مورد تقدیر وزیر 
کشور نیز قرار گرفت.زینلیان تصریح کرد: این عینک که پروسه آماده سازی آن حدود یک سال طول 
کشید، با استفاده از هوش مصنوعی بازدید از ۱۰ نقطه طبیعی و تاریخی خوانسار را فراهم می کند که 
گام اول در استفاده از متاورس است و حدود ۴۰ نقطه دیگر خوانسار نیز در نمایشگاه های آینده مورد 
استفاده عموم قرار می گیرد.وی خاطر نشان کرد: در حاشیه نمایشگاه صنعت گردشگری از تور مجازی 
۳۶۰ درجه شهرضا نیز با حضور وزیر کشور رونمایی شــد که به صورت دو زبانه مورد بهره برداری قرار 
خواهد کرد.معاون عمرانی استاندار اصفهان تاکید کرد: با توجه به حضور موثر اصفهان در این نمایشگاه 
به نوعی این استان پتانسیل خود را برای میزبانی از نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری نشان داد 

و می توان ادعا کرد اصفهان تمام زیرساخت های الزم را برای این امر دارد.

مدیر کل سرمایه انسانی شهرداری اصفهان خبر داد: 

افتتاحرسمی»هایپرافروز«بهزودی

وجود اســتانداردهای الزم برای داشتن شــرکت تعاونی که بتواند خدمات 
مورد نیاز مراجعه کنندگان خود را تامین کند، بسیار ضروری است و از طرفی 
شهرداری اصفهان در تاش اســت تا خدمات رفاهی ارزنده ای به کارمندان 
خود ارائه دهد؛ اما به طور قطع در این مســیر، چالش ها و مشکات فراوانی 
وجود دارد که مسئوالن امر باید بتوانند با برنامه ریزی و تاش از آن عبور کنند 
و با پیشرفت به هدف نهایی خود که ارائه خدمات کامل و مورد نیاز به کارکنان 

است، دست یابند.
در این راســتا از اسفند ســال ۱۳۹۵ کلنگ زنی مجموعه فروشگاهی تحت 
عنوان »شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری اصفهان« انجام شد تا این 
پروژه به صورت مشارکتی احداث شود؛ قرار بود طبق برنامه ریزی های انجام 
شده این مکان در مدت سه سال تجهیز و آماده بهره برداری شود؛ اما افتتاح 
این پروژه در زمان مقرر با مسائلی همراه شد.با فائق آمدن به تمام مشکات 
پیش رو در حال حاضر این پروژه آماده افتتاح رسمی است، به همین منظور 
برای آگاهی از ضرورت احداث فروشــگاه شــرکت تعاونی مصرف کارکنان 
شهرداری اصفهان و امکانات و تجهیزات این فروشگاه ، ایمنا  گفت وگویی را با 
منصور سلطانی زاده، مدیر کل سرمایه انسانی شهرداری اصفهان انجام داده  

که مشروح آن را در ادامه می خوانید.
به سابقه فعالیت شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری اصفهان اشاره کنید!

سابقه فعالیت شرکت تعاونی در شهرداری اصفهان به دهه پنجاه باز می گردد، 
از آن زمان ابتدا شرکت تعاونی کارگری و پس از آن شرکت تعاونی کارمندی 
راه اندازی شد. با تاسیس شرکت تعاونی و عضویت کارکنان شهرداری، آن ها از 
این مشارکت و عضویت عاوه بر تامین مایحتاج خود، از سود حاصل از فروش 

نیز بهره مند می شوند.این خدمت بســیار خوبی که در شهرداری اصفهان بنا 
گذاشته شده، همچنان ادامه دارد و در حال حاضر شهرداری دارای دو شرکت 
تعاونی »مصرف کارمندی« و »مصرف کارگری« است؛ البته شرکت تعاونی 

مسکن نیز به آن اضافه شده و در حال ارائه خدمات به همکاران است.
احداث شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری اصفهان در محل جدید چه 

ضرورتی داشت؟
مکان شــرکت های تعاونی مصرف کارمندی در میــدان احمدآباد و تعاونی 
مصرف کارگــری در میدان قدس در محیط بســیار کوچکی قرار داشــت و 
پاسخگوی نیاز همکاران نبود؛ ازدحام زیاد، نبود پارکینگ و واقع شدن شرکت 
تعاونی کارمندی در منطقه ای با حجم ترافیکی باال باعث شده بود تا همکاران 
نتوانند به راحتی از خدمات شرکت اســتفاده کنند.از این رو مدیران در صدد 
برآمدند تا فضای بزرگی را که به لحاظ دسترسی، امکانات پارکینگ مناسب و 
از نظر وسعت جوابگوی تمام همکاران باشد، فراهم کنند تا این دو شرکت در 
یک مجموعه ادغام شود و تمام کارکنان شهرداری اصفهان با هر عنوان شغلی 

بتوانند از این فضا استفاده کنند.
این فروشگاه قرار بود قبل از نوروز 1401 افتتاح شود. دلیل تاخیر در افتتاح 

این پروژه چه بود؟
پس از کلنگ زنی، فروشــگاه تعاونی مصرف کارکنان شهرداری اصفهان در 
اجرا با مسائلی از جمله اختاف نظر با سرمایه گذار و پیمانکار مواجه شد و به 
دلیل اینکه پیمانکار به تعهدات خود عمل نکرد، به رغم هماهنگی های انجام 
شده، پایان سال گذشته به مرحله افتتاح نرسید، بنابراین از طرف شهرداری 
به این پروژه کمک شد تا هر چه سریع تر عملیات اجرایی و ساختمانی آن به 

اتمام رسد و تجهیز آن انجام شود و به نتیجه برسد.با پیگیری های انجام شده 
و همت هیئت مدیره شرکت تعاونی کارمندی این پروژه سرانجام به نتیجه 
رسید و در نهایت تجهیز شد و در حال حاضر امکان بهره برداری این پروژه به 
لحاظ عملیات ساختمانی وجود دارد.این فروشگاه به یاد یکی از مدیران فقید 
شهرداری اصفهان تحت عنوان »هایپر افروز« نام گذاری شده و در حال حاضر 

آماده استفاده کارکنان است.
اشاره ای به وسعت، ویژگی ها و امکانات فروشــگاه شرکت تعاونی کارکنان 

شهرداری اصفهان داشته باشید.
۱۰ هزار متر مربع زمین برای احداث این مجموعه اختصاص داده شــد که از 
این متراژ ۴۵۰۰ متر مربع به عنوان فضای فروشگاهی در حال استفاده است. 
در این فروشــگاه تعداد ۱۲ پایانه فروش وجود دارد که در تسهیل و تسریع 
کار به کارکنان کمک خواهد کرد.فضای وســیع فروشگاهی، تهویه مناسب، 
پارکینگ طبقاتی با ظرفیت ۴۰۰ خودرو مجهز به حسگرهای مختلف از جمله 
حسگرهای تشخیص دود، روشنایی و حسگر پارک خودرو، یک فروشگاه 
بزرگ و پیشرفته را به وجود آورده است تا همکاران بتوانند خریدهای متنوع 
خود از جمله مواد غذایی، مواد پروتئینی، لوازم خانگی و الکترونیکی، کاالی 
آشپزخانه و پاســکو، کاالی خواب، میوه و تره بار، شوینده ها و انواع آجیل و 
خشکبار را به سهولت و در یک فضای مطبوع انجام دهند.این مجموعه در حال 
حاضر در اختیار کارکنان شهرداری قرار گرفته است و یکی از فروشگاه های 
 شاخص در سطح شهر اصفهان محسوب می شــود؛ در واقع می توان گفت

 که این شرکت با دیگر فروشگاه های بزرگ شهر رقابت می کند و در نوع شرکت 
 تعاونی نیز در کشــور نمونه شناخته شده اســت،بنابراین از تمام کسانی که 
 برای احــداث و اجرای ایــن مجموعه یــاری رســاندند، قدردانی می کنم.

به رغم تمــام پیش بینی های انجام شــده و بررســی و تایید کارشناســان 
متخصص برای آماده بودن پروژه جهت بهره برداری، همزمان با میاد حضرت 
امیرالمومنین علی ابن ابیطالب )ع( برای تشــخیص نواقص فروشــگاه، 
فروش آزمایشــی آن آغاز شــد تا پس از انجام این دوره به صورت رسمی 

افتتاح شود.
چرا کارکنان شــهرداری اصفهان را برای خرید به سمت فروشگاه های کوثر 

هدایت نمی کنید؟
در حال حاضر برای همکاران در شهرداری اصفهان محدودیتی برای خرید از 
فروشگاه های کوثر وجود ندارد و امکان خرید برای تمام کارکنان و همکاران 
از این فروشگاه ها وجود دارد و هیچ گونه انحصاری در این مورد برای خرید 
آن ها وجود ندارد؛ اما نکته حائز اهمیت این اســت که این شــرکت تعاونی 
امکانات مضاعفی از جمله فروش اقســاطی لوازم خانگی و الکترونیکی را 
عاوه بر فروشگاه های کوثر، ایجاد کرده اســت تا کارکنان به لحاظ هزینه ها 
بتوانند بخشی از ضروریات زندگی خود را تهیه کنند و از آن بهره مند شوند.این 
تسهیات از سرمایه همکاران که عضو شرکت تعاونی هستند، ایجاد می شود 
و بنابراین برای خود شرکت سودی به همراه نخواهد داشت و همکاران با سود 
صفر خرید خود را انجام می دهند، ضمن اینکه در گردش مالی ایجاد شده و با 
حسابرسی پایان سال مالی، سود حاصل شده به همکاران بازگردانده می شود 

و این از محاسنی است که در فروشگاه های دیگر وجود ندارد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان گفــت: الیحــه  قانونی حفظ و گســترش 
فضای سبز در شــهرها به منظور اجرای قانون حفظ 
و گسترش فضای ســبز و جلوگیری از قطع بی رویه 
درختان و قطع هر نوع درخــت یا نابود کردن درخت 
در حریم و محدوده  شهرها مورد بررسی قرار گرفت.

به گــزارش ایمنا، مجیــد عرفان منش با اشــاره به 
برگزاری بیست ونهمین نشست تخصصی مدیران 
عامل ســازمان های ســیما و منظر و فضای ســبز 

کان شهرهای کشــور که با موضوع تبیین اصاحیه 
کمیسیون ماده ۷ ارائه شد، اظهار کرد: در این نشست 
آیین نامه اجرایی ماده )۱( قانون اصاح الیحه قانونی 
حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها که در شهریور 
ماه سال جاری از طرف شورای عالی استان ها جهت 
اجرا اباغ شد، مورد بررســی قرار گرفت.وی افزود: 
الیحه های قانونی حفظ و گســترش فضای سبز در 
شــهرها به منظور اجرای قانون حفظ و گســترش 
فضای ســبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان و 
قطع هر نوع درخت یا نابود کردن درخت در حریم و 
محدوده شهرهاست.مدیرعامل سازمان پارک ها و 
فضای سبز شهرداری اصفهان تصریح کرد: از عمده 
مباحث مطرح شــده در این وبینار تعریف باغات و 

اقدامات اجرایی در ایــن خصوص و وظایف قانونی 
کمیســیون ماده ۷ و نحوه عملکرد آن بر اســاس 
عملکــرد اباغیه جدید، تدوین دســتورالعمل های 
جابه جایی درختــان و نحوه اســتفاده از امکانات 
شــهرداری ها بود.وی خاطرنشان کرد: کمیته سیما 
و منظر شهری کمیسیون محیط و خدمات شهری 
مجمع کان شــهرهای ایران ســه وبینار تخصصی 
در حوزه فضای ســبز برای کارشناسان، مسئوالن و 
مدیران کان شهرها با موضوعات مدیریت بهینه آب 
در فضای سبز مشــهد، پیمان های نگهداری فضای 
سبز توسط سازمان پارک های قم و تبیین اصاحیه 
کمیسیون ماده ۷ که سازمان پارک ها و فضای سبز 

شهرداری اصفهان را مورد بررسی قرار داد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مطرح کرد:

بررسی الیحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهری

آغاز دوره راهبری طرح »رفعت« در اصفهان
طرح رفعت، ویژه نخبگان و اســتعداد های برتر دانشــگاهی، نخســتین بار در کشــور در اصفهان 
برگزار می شود.حســین ربانی، رییس بنیاد نخبگان اســتان اصفهان گفت: طرح رفعت یا راهبری 
فرهنگی، علمی و تربیتی دانشجویان از 
آبان امسال با فراخوان استادان راهبر و 
ارائه پیشنهادها، ارزیابی واجدان شرایط 
و اولویت بندی، برگزاری دوره آموزشی 
برگزیدگان و تشکیل تیم های دانشجویی 
آغاز و همزمان با شــروع نیم سال دوم 
تحصیلی وارد دوره راهبری شــد.وی در 
جمع صد نفر از مســتعدان برتر نو ورود 
دانشگاه های استان و استادان مشاوره 
طرح رفعــت اضافه کــرد: در این طرح 
استادان ضمن ایجاد توانمندی الزم در اعضا برای فعالیت در حوزه تخصصی و فرهنگی و ایجاد هم 
افزایی و همگرایی بین اعضای گروه می توانند از خدمات مشــاوران تخصصی و عمومی برای رشد 
اعضا و از دوره های آموزشی برنامه ریزی شده بنیاد نخبگان اســتفاده کنند.رییس بنیاد نخبگان 
استان اصفهان ادامه داد: در این طرح دانشــجویان نو ورود مقطع کارشناسی یا دکترای حرفه ای، 
دارای رتبه برتر آزمون سراسری و یا المپیاد دانش آموزی می توانند ضمن شرکت فعال در برنامه های 
طراحی شده استادان راهنما در طول سال از برنامه ریزی فرهنگی و تفریحی برای ایجاد و ارتقای 
روحیه نشاط و شادابی بهره مند شوند.ربانی با بیان اینکه ارتباط گیری استادان و تیم های دانشجویی 
و هدایت و راهبری الزم در طول دو نیم سال تحصیلی و تا پایان شهریور ۱۴۰۲ است، گفت:گزارش 
عملکرد استادان به صورت پیوسته به دبیرخانه طرح در بنیاد نخبگان ارائه می شود و متناسب با آن 
حمایت های مالی و خدمات فرهنگی و تفریحی به گروه ها ارائه خواهد شد.وی افزود: آماده سازی 
دانشــجویان نو ورود برای ثبت نام در دوره های بعدی طرح احمدی روشن و امکان ادامه فعالیت 
هسته در دوره بعدی طرح احمدی روشن، اولویت استادان طرح رفعت برای ارائه طرح و تایید به 
عنوان استاد خبره و پر رنگ تر بودن مسائل فرهنگی به نسبت سایر تسهیات بنیاد نخبگان از مزایای 

طرح رفعت است.

استقبال بیش از ۶0 درصد دانش آموزان اصفهانی از 
مسابقه های قرآن و عترت

رییس اداره امور قرآنــی، نماز و عترت اداره کل آمــوزش و پرورش از اســتقبال بیش از ۶۰ درصد 
دانش آموزان از مسابقات قرآن، عترت و نماز مناطق و نواحی استان اصفهان خبر داد.

جعفر تحویل پور در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه مسابقه های سال جاری ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱ با 
شور و حال خاصی در مناطق و نواحی چهل ویک گانه استان اصفهان، برگزار شد، اظهار کرد: بیش از 
۶۰ درصد دانش آموزان مدارس در این مسابقه ها ثبت نام کرده و در هفته قرآن عترت و نماز در اواخر 
آذرماه مسابقه های مرحله آموزشگاهی و در ایام دهه مبارک فجر هم مسابقه های شهرستانی برپا 
شــد.وی ادامه داد: در مرحله استانی مســابقات قرآن عترت و نماز، با هدف ایجاد فضای رقابتی 
عادالنه، مناطق و نواحی به شش گروه تقسیم و مسابقه ها به صورت قطبی و در شش قطب برگزار 
می شــود.رییس اداره امور قرآنی، نماز و عترت اداره کل آموزش و پــرورش افزود: آیین افتتاحیه 
مسابقه های قطبی قرآن عترت و نماز، اول اسفندماه در شهرستان خمینی شهر و اختتامیه بیست 
و چهارم همان ماه در شهرستان فریدن برگزار خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: اجرای مسابقه های 
حفظ دانش آموزان ابتدایی برای اولین بار در مرحله استانی و کشوری بوده و مسابقه های ویژه پسران 

متوسطه اول و دوم در ۱۲ رشته و ویژه دختران متوسطه اول و دوم ۱۱ رشته است.

با مسئولان

اخبار

 میزبانی مسجد قبای 
اصفهان از بی خانمان ها

خبر روز

مســجد قبای اصفهان دومین سال است که 
در شب های ســرد و استخوان سوز زمستانی 
با گرمای محبت و کرامــت از کارتن خواب ها 
میزبانی می کند.با توجه به سرمای زودرس، 
اجرای طــرح خانه پدری و اســکان مردمی 
کارتن خواب ها در مصای مســجد قبا واقع 
در شمال شهر اصفهان از دی آغاز شد و تا ۱۷ 
اسفند در های مســجد به روی بی خانمان ها 
و کارتن خواب ها باز اســت.حجت االســام 
 روح ا... فیــاض، امام جماعت مســجد قبا

 بر اســاس وظیفه فرهنگــی و اجتماعی که 
بر دوش خود احســاس می کند، شــخصا 
 بــرای دعــوت از ایــن افــراد وارد میــدان

 می شود و به صورت حضوری و چهره به چهره 
از این بندگان خدا دعــوت می کند.وی درباره 
برخورد کارتن خواب ها و میزان استقبال آن ها 
می گوید: اغلــب این افراد نگــران رفتار های 
نادرستی هســتند که با آن ها در سایر مراکز 
شــده، اما با اندک تعللی به دعوت ما پاسخ 
مثبت می دهند؛ خوشــبختانه به دلیل اینکه 
بر رفتــار محترمانه با آن ها تاکید شــده، این 
امر رغبت و اعتمادشــان را به همراه داشــته 
اســت.امام جماعت مســجد قبا ادامه داد: 
امسال با جمعی از فعاالن جهادی و ماشین 
شــخصی، این افراد جمع آوری می شــوند 
البته برخــی از آن هــا خود به این مســجد 
 مراجعه می کنند. پس از پذیرش، لباس نو به

 آن هــا اهــدا می شــود و لــوازم نظافت و 
اســتحمام در اختیارشــان قرار می گیرد و به 
 کمک پیرایشگران جهادی سرو صورت شان

 اصاح می شود.حجت االسام فیاض توضیح 
داد: مشاوره این عزیزان بسیار پررنگ تر و به 
صورت جدی دنبال می شود و علت وضعیت 
و شــرایط آن ها توسط مشــاوران تخصصی 
که چندین ســاعت با آن ها وقت می گذرانند 
واکاوی می شــود.وی با تاکید بر اینکه سعی 
می شــود تا خروجی حضور این افراد در این 
مکان به سمت اصاح ســبک زندگی باشد، 
می گویــد: این افــراد در صورت مشــکات 
خانوادگی به مشــاوران خانواده ارجاع داده 

می شوند.

مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان از جابه جایی ۵۰ هزار نفر با متروی اصفهان در چهل وچهارمین سالگرد پیروزی انقاب اسامی خبر داد.به گزارش 
ایمنا، علیرضا خورزنی اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده به منظور تسهیل در تردد شهروندان برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن خدمات رسانی 
مترو روز بیست ودوم بهمن  از ســاعت ۸ تا ۱۵ به صورت رایگان ارائه شــد.وی ادامه داد: با توجه به حضور پرشــور و بی نظیر مردم شهیدپرور اصفهان در 
راهپیمایی ۲۲ بهمن و خدمات رسانی شــرکت مترو به صورت فوق العاده به راهپیمایان با اتخاذ تدابیر ویژه و اعمال تغییرات کارشناسانه، سرفاصله زمانی 
حرکت قطارها از ۱۱ دقیقه به زمان کمتری کاهش یافت.مدیرعامل شــرکت مترو منطقه اصفهان تصریح کرد: در این راستا در این فاصله زمانی حدود ۵۰ 
هزار از مسافران توسط قطارهای شرکت مترو جابه جا شدند.وی خاطرنشان کرد: بی شک سعی و تاش مدیریت شهری ارتقای کیفیت و کمیت خدمات 

ارائه شده به مردم و افزایش رفاه آن ها در راستای تحقق شعار »اصفهان من، شهر زندگی« خواهد بود.

مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان خبر داد:
جابه جایی ۵0 هزار نفر با مترو در سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

 روایتی از جدال
  با تقدیر روی
 صحنه تئاتر

 نمایش »پیله ام در کرم های 
ابریشــم« تــا ۲۸ بهمن ماه 
هرروز ســاعت ۱۸ در ســالن 
تماشــا تــاالر هنــر اصفهان، 
واقــع در میدان اللــه به روی 
صحنه می رود و عاقه مندان 
می توانند بــرای تهیه بلیت به 
سامانه گیشه ۸  مراجعه کنند.
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در ایام ا... خجســته دهــه فجر ســال 1401، با حضور جمعی از مســئوالن 
شهرســتان مبارکه و اســتان، پروژه احداث شــبکه فاضالب شهری شهر 
دیزیچه، یکی دیگر از ســرمایه گذاری های فوالد مبارکه در راستای تکمیل 
پروژه های زیســت محیطی و عمل به مســئولیت های اجتماعی شرکت به 

بار نشست.
به گزارش ایلنا، مدیــر اجرای پروژه های انرژی و ســیاالت فــوالد مبارکه 
ضمن اعالم این خبر گفت: در تاریخ 18 بهمن ماه ســال جاری، یکی دیگر 
از پروژه های زیربنایی فوالد مبارکه در احداث شــبکه فاضالب شهری شهر 
دیزیچه از توابع شهرســتان مبارکه که سهم بســزایی در بهداشت شهری و 
پیشگیری از ورود پساب های شهری به رودخانه و سفره های آب زیرزمینی 

دارد، افتتاح شد.
حمیدرضا خســروانی پور بــا تاکید بر اینکــه این پروژه در ادامــه و تکمیل 
طرح های به بهره برداری رســیده قبل بود، گفت: طبــق توافق به عمل آمده، 
اجرای این پروژه در ابتدا با ســهم 60 درصدی فوالد مبارکه در تامین اعتبار 
آغاز شــد، اما درنهایت به دلیل عــدم تامین اعتبار از ســوی مؤدیان طرف 
قرارداد )آبفای مبارکه و شورای اســالمی دیزیچه(، فوالد مبارکه در راستای 
عمل به مســئولیت های اجتماعی خود و با رویکرد ارزش آفرینی در جامعه 
 به عنوان شهروندی مســئولیت پذیر، جهت تامین صددرصدی اعتبار اقدام

 کرد.وی میزان سرمایه گذاری فوالد مبارکه در این پروژه را بالغ بر 10 میلیون 
یورو اعالم و اضافه کرد: فوالد مبارکه برای اجرای این پروژه که از سال 13۹8 
آغاز شــد، با تحمل ســختی های فنی اجرای پروژه و حل معارضات بسیار 
زیاد با همکاری حدود پنجاه شرکت، بالغ بر 170 کیلومتر شبکه فاضالب در 
شهرهای دیزیچه و زیباشــهر و در مناطق صعب العبور و سنگی احداث کرد.

وی در تشریح اثربخشی این پروژه خاطرنشان کرد: فاضالب دو شهر مذکور 
پس از جمع آوری از طریق دو ایســتگاه پمپاژ به تصفیه خانه شهر مبارکه که 
در فاز اول با ســرمایه گذاری فوالد مبارکه احداث شده بود، منتقل می شود 
و در ادامه برای تصفیــه نهایی به تصفیه خانه های صنعتی واقع در شــرکت 
فــوالد مبارکه که در دی ماه ســال جاری با حضور معــاون رییس جمهوری 
افتتاح  شــده بود، انتقال می یابد و درنهایت در خطــوط تولید فوالد مبارکه 

بازچرخانی می شود.
مدیر اجرای پروژه های انرژی و ســیاالت فوالد مبارکــه در ادامه گفت: این 

پروژه ها با ســرمایه گذاری قابل توجه فــوالد مبارکه و در راســتای عمل به 
مســئولیت های اجتماعی در این شرکت اجرا شــد و برخی از مزایای آن ها 
عبارتند از: بهره مندی حدود 40 هزار خانوار ساکنان شهرهای هم جوار شرکت 
از شبکه بهداشــتی فاضالب،بهبود فرآیندهای زیست محیطی و پیشگیری 
از ورود پساب های شهری به محیط زیســت، پیشگیری از نفوذ پساب های 
خانگی به ساختمان ها و زمین های مسکونی شــهرهای یادشده، استفاده 
بهینه از منابع آبی و بازچرخانی آب های جمع آوری، تصفیه و بازچرخانی شده 
در بخش صنعت، استفاده از پساب های شهری تصفیه شده با هدف به صفر 

رساندن برداشت آب خام.
خســروانی پور با بیان اینکه فوالد مبارکه در حوزه بازچرخانی پســاب های 
شهری و استفاده از آن ها در کشــور پیشــگام و الگوی دیگر صنایع است، 
ادامه داد: سرمایه گذاری فوالد مبارکه برای جمع آوری، تصفیه و بازچرخانی 

پساب های شهری در نوع خود در صنعت کم نظیر است.
وی تصریح کــرد: با توجه به ســرمایه گذاری های انجام شــده و همچنین 
انجام تغییرات و اصالحات در خطوط تولید با تعریــف تعداد زیادی پروژه 
در کمیتــه عالی آب فوالد مبارکه و همچنین تنظیم ســند ره نگاشــت، این 
 شــرکت به ســمت اســتمرار تولید بدون نیاز به برداشــت آب از رودخانه 

حرکت می کند.
مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیاالت فوالد مبارکه از راه اندازی تصفیه خانه 
شهر زیباشهر و بهره مندی مردم این شــهر از شبکه فاضالب در ماه های آتی 
خبــر داد و گفت: با اتمام این پروژه ها، چهار شــهر شهرســتان مبارکه با ۹0 
میلیون یورو سرمایه گذاری مستقیم فوالد مبارکه، از شبکه فاضالب برخوردار 
می شوند و مشــکالت بهداشتی و زیســت محیطی ناشــی از نبودن شبکه 

فاضالب در شهرهای یادشده به طور کامل رفع خواهد شد.
خســروانی پور در بخــش پایانی ســخنان خــود اظهــار کرد: بــا توجه به 
درخواست های مکرر شــهرداری ها و شــوراهای شــهر و همچنین آبفای 
اســتان اصفهان مبنی بــر ســرمایه گذاری و مشــارکت فــوالد مبارکه در 
احداث شــبکه فاضالب ســایر شــهرهای شهرســتان مبارکه، مطالعات 
فنی و مذاکــره جهت کمک بــه احداث شــبکه فاضالب چند شــهر دیگر 
 در راســتای مســئولیت های اجتماعــی فــوالد مبارکــه در دســتور کار 

قرار دارد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان گفت: 80 درصد از درخواست 
ها در زمینه 50 مورد از خدمات این شرکت به متقاضیان در بخش های مختلف به 
صورت الکترونیکی ارائه می شود.رسول سواری افزود: دستکم هر هفته یک هزار 
درخواست از طریق سامانه الکترونیکی )E service( پاسخ داده می شود.وی با 
بیان اینکه از طریق ارائه خدمات الکترونیکی به متقاضیان از مراجعه حضوری بیش 
از هزار نفر به شرکت شهرک های صنعتی کاسته شده است، ادامه داد: امروز فعاالن 
صنعتی در واحدهای خود و در تمام ساعت های شبانه روز می توانند این خدمات را 
دریافت کنند.به گفته وی، هدف از اجرای این طرح ها، ارائه خدمات به حوزه تولید و 
اشتغال استان اصفهان است.وی یادآور شد: اصفهان به عنوان یک استان صنعتی 
نیازهای بسیاری در حوزه زیرســاخت از جمله آب، برق و گاز دارد و باید با تالش 
مضاعف بتوانیم مشکالت واحدهای صنعتی را در این زمینه به کمترین حد ممکن 
برسانیم.مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی اســتان اصفهان اظهار داشت: 
بیش از ۹0 درصد بودجه فنی این شرکت در سال جاری صرف احداث زیرساخت 
شده اســت.وی اضافه کرد: سیاست این شرکت توســعه شهرک های موجود و 

ایجاد شهرک ها با مساحت بیش از هزار هکتار با مدیریت متمرکز است.سواری 
خاطرنشان کرد: این سیاست گذاری از نظر علمی، فنی و اقتصادی به نفع اصفهان 
است و به توسعه صنعت در این استان با در نظر گرفتن مالحظات تمامی دستگاه ها 
از جمله محیط زیست کمک می کند.وی بیان کرد: یکی از برنامه های اصلی شرکت 
شهرک های صنعتی اصفهان در زمینه توســعه با توجه به محدودیت های انرژی 
در کشــور در زمان حاضر و آینده، تمرکز مدیریتی در شــهرک های بزرگ است تا 
از پراکندگی شهرک ها جلوگیری کنیم و بتوانیم مدیریت متمرکزی برای اجرای 
برنامه ها داشته باشیم.مدیر عامل شــرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان 
گفت: بهینه سازی انرژی در شهرک های صنعتی در حوزه آب، برق و گاز اصلی ترین 
طرح های در دست اقدام این شرکت است و کمیته ای هم در این زمینه فعال شده 
است.80 شهرک صنعتی مصوب در اصفهان وجود دارد که از این تعداد 75 شهرک 
عملیاتی شده و در حال واگذاری است.تاکنون 50 درصد از شهرک های این استان 
به ظرفیت نهایی خود رسیده اند.هم اینک بیش از 150 هزار نفر در شهرک ها و نواحی 

صنعتی مصوب و فعال استان اصفهان مشغول کار هستند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان، از افتتاح سیصد و 
پنجاه و پنجمین جایگاه عرضه سوخت در استان خبر داد و گفت: این جایگاه 

در ایام با شکوه دهه مبارک فجر در مدار بهره برداری قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شــرکت ملی پخــش فرآورده هــای نفتی منطقه 
اصفهان، عبدا... گیتی منش افزود: این جایگاه با نام »نگین گلدشــت« در 
کیلومتر 15 محور کمربندی خمینی شهر به نجف آباد توسط بخش خصوصی 

و شهرداری گلدشت احداث شده است.
 معاون بازرگانــی منطقه نیز در باره افتتاح این جایــگاه بیان کرد: جایگاه در 
مجتمع خدماتی رفاهی با مساحت 24 هزار متر مربع  راه اندازی شده و دارای 

16 نازل بنزین معمولی و بنزین سوپر و هشت نازل نفتگاز است.
افراسیابی، هزینه ســاخت این واحد خدماتی و سوخت رسان را 800 میلیارد 
ریال اعالم کرد و افزود: در حال حاضر زمینه اشتغال زایی 50 نفر فراهم شده 

که امید اســت با راه اندازی آن در ارائه خدمت به مردم و مراجعین گام های 
موثری برداشت.

با سرمایه گذاری ۱۰۰ درصدی فوالد مبارکه انجام شد؛
بهبارنشستنپروژهزیستمحیطیفوالدمبارکهباسرمایهگذاری

۱۰میلیونیوروییدرشهرهایهمجوار

ارائه۸۰درصدخدماتشهرکهایصنعتیاصفهانبهصورتالکترونیکی

سیصدوپنجاهوپنجمینجایگاهعرضهسوختمنطقهاصفهان
بهبهرهبرداریرسید

منبع: بازار 
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