
مسیح)ع(  را تبریک می گوییم 
سارلوز میالد حضرت 

    آگهی فراخوان عمومی فروش امالک و مستغالت

شرکت عمران شهر جدید مجلسیم الف: 1457484

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

نوبت اول

شرکت عمران شهر جدید مجلسی وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد تعداد محدودی واحدهای تجاری ساخته شده و قطعات زمین تجاری 

 و اماکن فرهنگی ورزشی واقع در شــهر جدید مجلســی را از طریق برگزاری فراخوان عمومی )مزایده( و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

 )www.setadiran.ir( به فروش رساند.
1- تاریخ دریافت اسناد: از تاریخ 1401/11/30 لغایت 1401/12/08

2- تاریخ بازدید از موارد مزایده: از ساعت 10 الی 12 مورخ 1401/11/30 لغایت 1401/12/08

3- تاریخ تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 14 مورخ 1401/12/20

4- تاریخ بازگشایی اسناد: ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1401/12/21

به منظور دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به امور امالک و واگذاری شرکت عمران شهر جدید مجلسی مراجعه یا جهت کسب اطالعات بیشتر با 

شماره تلفن: 52472228-031 تماس حاصل فرمایید.
 نشانی: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسی- بلوار ارم شرکت عمران مجلسی 

دورنگار: 031-52472214 
کدپستی: 86316-45775

www.majlesi.ntdc.ir :سایت اینترنتی شرکت عمران شهر جدید مجلسی

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل، به استناد قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه معامالت، از 

طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت مناقصه عمومی یک مرحله ای از بین پیمانکاران واجد شرایط که در سامانه الکترونیکی دولت 

ثبت نام نموده اند، خریداری نماید. الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

وزیر علوم در اصفهان تاکید کرد :  

ضرورت تدوین برنامه های مشترک بین سازمان اکو و مراکز علمی 
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پرونده مطالبات معلمان خرید خدمات 
استان اصفهان بسته می شود

اصفهان در صدر تشکیل تعاونی های 
توسعه شهرستانی در کشور قرار گرفت

کاش ابدی باشد
  آرزوی اصفهانی ها برای زاینده رودی که

 این روزها دوباره زنده شده است؛

بهره برداری از هفده طرح 
 آب و فاضالب همزمان

 با دهه فجر

استخدام نیروی انسانی 
 در اوقاف اصفهان 

انجام  می شود

اطفای حریق 
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روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         
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8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

مزایده عمومی یک مرحله ای

عبدالرسول امامی- شهردار نجف آباد م الف: 1451395 

نوبت دوم

شهرداری نجف آباد در نظر دارد فراخوان آگهی تجدید مزایده )نوبت دوم( واگذاری 

به صورت استیجاری یک واحد تجاری واقع در نجف آباد، طبقه همکف، ضلع غربی، 
مجتمع تجاری ملت به آدرس خیابان امام خمینی)ره( با زیربنای 17/77 متر مربع 
با قیمت پایه ماهیانه اجاره بهاء کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 8/500/000 
ریال )هشت میلیون و پانصد هزار ریال( برای یک دوره یکساله و حسب مشخصات 
موجود در مدارک پیوست مزایده به شماره سیستمی 5001090286000011 را از طریق 

سامانه  تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشــایی 
 پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام 
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت بر خط( برای کلیه صاحبان امضای 

مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:

 - تاریخ انتشــار فراخوان: نوبــت اول چاپ روز دوشــنبه مــورخ 1401/11/17 و 
نوبت دوم چاپ روز چهارشنبه مورخ 1401/11/26

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: تا ساعت 19 روز یک شنبه مورخ 1401/11/30

- مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 1401/12/11
- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 15 روز شنبه مورخ 1401/12/13

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: شرکت کنندگان باید مبلغ 5/100/000 
ریال )پنج میلیون و یکصد هزار ریال( بعنوان ســپرده شرکت در مزایده را حسب 
مدارک پیوســت به صورت وجه نقد به حساب سپرده شــماره 10/9107470/2 یا 
شماره شبا IR050700001000229107470002 شــهرداری نزد بانک رسالت واریز و 
یا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانکی بــا اعتبار حداقل 3 ماهه از زمان آگهی مزایده 
بعنوان ضمانت شرکت در مزایده تهیه و بارگذاری نمایند و سپس اصل ضمانتنامه 
و یا تاییدیه وصول مبلغ ســپرده را قبل از بازگشــایی پیشــنهادات به واحد امور 

قراردادهای شهرداری مرکزی نجف آباد ارسال نمایند.
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: نجف آباد ، خیابان امام خمینی )ره(، شهرداری 

مرکزی
کدپستی: 85146-14661 
تلفن: 031-42640041-3 

مشخصات شهرداری: شناسه ملی: 14000277378 
کد اقتصادی: 411443717316 

شماره ثبت: 0900544 

 فراخوان آگهی تجدید مزایده )نوبت دوم( واگذاری استیجاری یک واحد تجاری واقع در نجف آباد، 
خیابان امام، طبقه همکف، ضلع غربی، مجتمع تجاری ملت 

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت https://www.setadiran.ir/setad/cms دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری 
روز دوشنبه مورخ 1401/12/15 در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اســناد فیزیکی )ضمانت نامه( خود را به نشانی: اصفهان چهار باغ عباسی- خیابان 
عباس آباد- ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف- دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهاد مناقصه گرانی که بعد از مهلت 
مذکور اقدام نموده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد. عدم ارسال پاکت الف )ضمانت نامه بانکی( تا موعد اعالم شده موجب ابطال مدارک مناقصه گر می گردد. 
شماره تلفن واحد مناقصات: 34121482-031  آقای کریمی و جهت آگاهی بیشتر در مورد الزامات، اطالعات و شرح خدمات مناقصه با شماره تلفن 34121454 

آقای مهندس احمدی تماس حاصل نمایید.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

 مناقصه گــران جهت بــه روزرســانی مــدارک و فعالیــت های خــود، در ســامانه بــرون ســپاری شــرکت توزیع بــرق شهرســتان اصفهان به نشــانی 
 https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. ) در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید(

 شرکت کنندگان در مناقصه می بایست 72 ساعت قبل از  انقضای مهلت تسلیم پیشنهاد  با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و یا تماس با واحد 
مناقصه و مزایده،  از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.

 پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 
 پیشنهاد دهنده می بایست صرفا در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام کرده باشد

 به مدارک، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش، مشروط  یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

 سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

موضوع مناقصه
شماره 
مناقصه
شرکت

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکی 
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شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
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فرمانده انتظامی شهرضا، فرمانده ای نمونه و جهادی در استان
با حضور فرمانده انتظامی استان از خدمات سرهنگ سهراب قرقانی، فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا 
تجلیل و وی به عنوان فرمانده نمونه و جهادی استان معرفی شد.فرمانده انتظامی استان در آیین افتتاح 
اتاق مانیتورینگ پایش تصویری فرماندهی انتظامی شــهرضا گفت: از ابتدای امســال تاکنون پایش 
تصویری شهرضا افزایشــی ۱۰۰ درصدی داشته است.ســردار محمدرضا میرحیدری افزود: دشمن در 
اغتشاشات اخیر به دلیل وجود شهرک صنعتی شیمیایی رازی، ۷ هزار کامیوندار و ۱۱ هزار واحد صنفی در 
شهرضا، برنامه های ویژه ای برای این شهرستان داشت که با آگاهی مردم و نیرو های امنیتی ناکام ماند. 
سرهنگ سهراب قرقانی، فرمانده انتظامی شهرستان شــهرضا هم گفت: از ابتدای امسال تاکنون توان 

کشف سرقت ۲۱ درصد و دستگیری سارقان ۶ درصد افزایش یافته است.
 

با ۸۰ میلیارد ریال هزینه انجام شد؛

آماده سازی خوابگاه متاهالن دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از مرمت و بازسازی چهار ساختمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
ویژه متاهالن خبر داد و گفــت: پنج میلیارد ریال نیز برای مرمت خوابگاه  ویژه دختران هزینه شــده که 
برای اسکان ۲۰ نفر از دانشجویان است.کوروش ساکی همچنین با اشاره به اینکه در زمینه بودجه ویژه 
بیمارستان بقیه ا... االعظم کاشان ۲ هزار میلیارد ريال جذب شــده، افزود: بیش از ۷ هزار میلیارد ریال 
برای تکمیل این بیمارستان نیاز است.وی از اجرای شــش طرح بهداشتی ویژه روستا های شهرستان 
کاشــان خبر داد و گفت: ۴۰۰ میلیارد ریال بودجه ویژه این طرح ها مصوب و تاکنون ۹۰ میلیارد ریال آن 

جذب شده است.
 

نیاز 500 میلیارد ریالی برای مرمت صد رشته قنات   کاشان
برای مرمت صد رشته قنات اصلی در شهرستان کاشــان، ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.مدیر جهاد 
کشاورزی کاشان گفت: این شهرستان دارای ۶۲۰ رشته قنات است و احیا و مرمت ۱۰۰ رشته قنات در 
صورت تامین اعتبار در برنامه کاری جهادکشاورزی قرار دارد.رضا مظلومی افزود: تاکنون پنج هزارو ۵۰۰ 
هکتار از اراضی شهرستان کاشان به سامانه آبیاری کم فشار و تحت فشار مجهز شده اند. وی گفت: اجرای 

طرح آبیاری برای هر هکتار ۳۰۰ میلیون ريال اعتبار نیاز دارد.
 

بهره برداری از طرح آبیاری کم فشار در برخوار
همزمان با دهه فجر، طرح آبیاری کم فشار تیپ در ســطح ۹۱ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان برخوار 
افتتاح شد.همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی، طرح آبیاری کم فشــار تیپ در سطح ۹۱ هکتار از اراضی 
کشاورزی شهرستان برخوار با حضور جمعی از مسئوالن استان و شهرستان به بهره برداری رسید.فرماندار 
برخوار گفت: طرح آبیاری کم فشار تیپ در اراضی کشاورزی مزرعه منابادچی )من آبادچی( شهر حبیب آباد با 
۵۰ میلیارد ریال هزینه از اعتبارات دولتی و ۱۰ میلیارد ریال آورده کشاورزان در اراضی بایر این منطقه اجرا شد.

 

گشایش نمایشگاه دستاورد های دانش آموزی در جرقویه
نمایشگاه دســتاورد های دانش آموزان کار و دانش در دبیرســتان نور دانش شهر حسن آباد جرقویه 
گشــایش یافت.رییس اداره آموزش و پــرورش جرقویه علیا گفت: این نمایشــگاه با هدف معرفی 
دستاورد های دانش آموزان دختر کار و دانش منطقه شامل غرفه های دوخت لباس، سرویس خواب 
نوزاد و کودک، میناکاری، گرافیک و ساخت پوستر برپا شــده است.حسین صادقی با بیان اینکه این 
نمایشگاه تا پایان بهمن برپاست و در معرض دید عموم قرار دارد گفت: در این نمایشگاه ۵۰ اثر هنری از 

دانش آموز دختر به نمایش در آمده است.

شهردار گلپایگان خبر داد:

فعالیت۱۵۰نیرویخدماتشهریدرعملیاتبرفروبی

شــهردار گلپایگان با اشــاره به فعالیت ۱۵۰ نیروی خدمات شــهری 
و عوامل نظارت و پشــتیبانی گفت: بــه منظور ارائه بهتــر خدمات به 
شــهروندان در زمان بارش برف و انجام عملیات برف روبی، شهر به ۱۰ 

منطقه تقسیم  شده است.
پیمان شــکرزاده اظهار کرد: به دنبال بارش برف، ایــن نعمت الهی و 
سفیدپوش شدن شهر، عملیات هموارســازی و بازگشایی خیابان ها 
و معابر شهر توســط تیم های عملیاتی شــهرداری گلپایگان آغاز و در 
چندین مرحلــه خیابان ها، معابــر و کوچه های پرتــردد برف روبی و 

شن ریزی شد.
وی افزود: در این عملیات یک دستگاه خودروی سنگین نمک پاش 
مکانیزه، یک دستگاه گریدر، ســه دستگاه تراکتور رندی به همراه سه 

کامیونت ایسوزو و چهار دستگاه وانت به کارگیری شد.
شهردار گلپایگان خاطرنشان کرد: ۱۵۰ نفر از کارگران خدمات شهری 
و عوامل نظارتی و پشــتیبانی از بامداد روز یکشنبه،بیست وســوم، تا 
بامداد روز دوشنبه ،بیست وچهارم بهمن ماه، نســبت به بهبود عبور و 
مرور شهروندان و خودروها در مسیرهای اصلی و پرتردد انجام وظیفه 

کردند و این عملیات همچنان ادامه دارد.

شــکرزاده اضافه کرد: به منظور ارائه بهتر خدمات به شهروندان، شهر 
گلپایگان به ۱۰ منطقه تقسیم شد، هریک از مدیران شهرداری موظف 
به بازدید مستمر از محالت هستند تا مشکالت شناسایی و نسبت به 

رفع آنها اقدام شود.
وی با بیان اینکه در فصل زمستان امسال بیش از ۱۰۰ تن مخلوط شن 
و نمک در معابر شهر گلپایگان استفاده شده است، تاکید کرد: با توجه 
به فعالیت مدارس در روزهای برفی، شــهرداری گلپایگان نســبت به 
برف روبی معابر منتهی به مدارس و محوطه داخلی بعضی از مدارس 

به صورت ویژه اقدام می کند.
شهردار گلپایگان گفت: خیابان های اصلی، معابر منتهی به درمانگاه ها 
و ادارات نیز تاکنون برف روبی شــده و عملیات پاکسازی کوچه ها در 

دست اقدام است.
شــکرزاده از شــهروندان درخواســت کرد با برف روبی مقابل منازل 
و محل هــای کســب و کار خــود در بازگشــایی مســیرها و محــل 
تردد مشــارکت و هنــگام برف روبی بــرای جلوگیــری از وارد آمدن 
 آســیب به عابــران پیــاده از دپــوی برف هــا در مســیرهای اصلی

 خودداری کنند.

امام جمعه شاهین شهر از برگزاری محافل انس با 
قرآن تا پایان ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: این 
محافل سبب انس با قرآن و تعالی فرهنگ جامعه 
می شود.حجت االسالم قاسم هاشمی در گفت وگو 
با ایسنا با بیان اینکه جامعه کنونی بیش از هر زمان 
دیگری نیازمند تبیین ســبک زندگی قرآنی است، 
اظهار کرد: ارائه مدلی از اســالم و آموزه های قرآنی 
عالوه بر ارتقای ســطح زندگی، جامعه را از هرگونه 
تهاجم فرهنگی دشمنان مصون می کند.وی با اشاره 

به بروز جنگ نرم در جامعه، افزود: تقویت فرهنگ 
اسالمی تنها راه برون رفت از توطئه دشمنان است و 
به همین منظور باید برنامه ریزی های جامع کاربردی 
و عملی همراه با ظرافت برای جذب مردم به محافل 
دینی و مذهبی انجام داد، زیرا مشارکت و استقبال 
مردم از برنامه ها و مناســبت های مذهبی در کوتاه 
مدت و بلند مدت تاثیرات شگرفی در جامعه دارد.

امام جمعه شاهین شهر با بیان اینکه هم زمانی حلول 
ماه رجب و شــعبان، فرصتی مغتنم برای برگزاری 

محافل انس با قرآن اســت، ادامــه داد: برگزاری 
محافل انس با قرآن میزان آســیب ها و معضالت 
فرهنگی و اجتماعی را به صورت کمی و کیفی کاهش 
می دهد به همین دلیل این محافل به همت سازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر 
و همکاری موسسه مهد قرآن، ســتاد اقامه نماز و 
... در مساجد و حســینیه های شاهین شهر آغاز و 
تا پایان ماه مبارک رمضــان ادامه دارد.امام جمعه 
شاهین شــهر ادامــه داد: محافل انس بــا قرآن 
مقدمه ای بــرای اجرای طرح مســاجد کانون های 
نورانی محالت است که از ابتدای ماه مبارک رمضان 

در مساجد برگزار می شود.

امام جمعه شاهین شهر مطرح کرد؛

محافل انس با قرآن، راه برون رفت از افول فرهنگی

رییس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان 
شاهین شهرخبرداد:

افتتاح سامانه توزین حین حرکت در محور 
اصفهان- تهران

رییس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرســتان شــاهین شهر گفت: 
سامانه هوشمند برخط توزین حین حرکت WIM  واقع در محور اصفهان تهران و 
در محدوده پلیس راه شاهین شهر  به مناسبت دهه فجر به بهره برداری رسید.به 
گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان، 
داریوش مرادی در آیین افتتاح دهه فجر در شهرستان شاهین شهر و میمه  که 
با حضور مدیرکل دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
کشور، معاون راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان ،مدیرکل دفتر فنی 
استانداری اصفهان،  فرماندار شاهین شهر برگزار شد، اظهار کرد: سامانه توزین 
حین حرکت این محور با اعتباری بالغ بر ۳.۵ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

وی، هدف از اجرای این پروژه را رصد برخط ناوگان عبوری از این محور عنوان کرد 

و گفت:  نظارت های هوشمند در محورهای مواصالتی این شهرستان که روزانه 
بیش از ۲۵ هزار خودرو در آن تردد می کنند، بسیار ضروری است.مرادی افزود: 
نصب این سامانه  ها در نزدیکی پلیس راه ها اطالعات بسیار مفیدی از وسایل 
نقلیه متخلف )دارای اضافه بار و یا سرعت غیرمجاز( به دستگاه های ذی صالح 
ارائه می دهد که نقش مهمی در جلوگیری از حوادث جاده ای دارد.رییس اداره 
راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان شاهین شهر تصریح کرد: دلیل اصلی 
خرابی راه ها، عبور وسایل نقلیه با بار بیشتر از حد مجاز است که باعث می شود 

صدمات اساسی و مهمی به راه ها و ابنیه آنها وارد شود .

خبر روز

عکس خبر

برف و جلوه 
زمستانه باغ های 

سیب سمیرم
بارش بــرف که شهرســتان 
ســمیرم و به ویــژه باغ های 
سیب را ســفید پوش کرده ، 
جلــوه خاصی به ایــن باغ ها 
داده و مناظــر زیبایی را ایجاد 
کرده اســت. میزان بارندگی 
در ســمیرم تاکنــون بیش از 

۳۶۰میلیمتر ثبت شده است.

حماسه حضور در روستا های مانده در پشت برف
جشن انقالب امسال در روستا های پشــتکوه دوم با رنگ و بویی متفاوت و در حالی برگزار شد که حدود 
۱۴ روز است تنها راه ارتباطی مردم روستا با برف مسدود شــده است.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ 
هفت روستای پشتکوه دوم شهرستان فریدون شهر جشن چهل  و  چهارمین پیروزی انقالب اسالمی را در 
شرایطی برگزار کردند که در محاصره برف به سر می برند.محمدجواد صفا، فرماندار فریدون شهر هم برای 
سرکشی و رســیدگی به دغدغه های مردم منطقه پای پیاده راهی این روستا ها شد و پس از سه ساعت 
پیاده روی در این روستا بین مردم حضور یافت تا شرایط این منطقه را از نزدیک ببیند.مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری اصفهان نیز  گفت: هفت روستای پشتکوه دوم شهرستان فریدون شهر در استان اصفهان 
با جمعیت ۲ هزار نفر، بیش از  ۱۴ روز اســت در محاصره برف به ســر می برند و مسیر و راه ارتباطی این 
روستا ها به علت شدت برف و ریزش بهمن بسته است.منصور شیشه فروش با بیان اینکه گاز این روستا ها 
هم قطع شده،اظهار کرد: در تالش هستیم تا مایحتاج ساکنان منطقه و خوراک دام ها از طریق بالگرد و 

امداد هوایی تامین شود.
  

جان باختن جوان بیمار روستای کلوسه شهرستان فریدون شهر
به علت مسدود بودن راه ارتباطی روستای کلوسه در شهرستان فریدون شهر یکی از اهالی جوان روستا 
به علت شدت بیماری، جان باخت.فرماندار فریدون شهر با اشاره به اینکه طی چند روز اخیر دو بیمار از 
روستای کلوسه با بالگرد به مراکز درمانی فریدون شهر منتقل شدند ، گفت: انتقال سومین بیمار به علت 
وزش شدید باد و کوالک امکان پذیر نشد.محمد جواد صفا افزود: این بیمار را جوانان روستای کلوسه 
به نزدیک ترین مرکز درمانی در فاصله ۴۰ کیلومتری و به روستای مصیر منتقل و ازآنجا با آمبوالنس به 
بیمارستان شهید رجایی داران منتقل کردند، ولی متاسفانه پس از چند روز به دلیل عفونت شدید روده 
فوت کرد.وی با اشاره به کمبود شــدید امکانات درمانی در منطقه پشتکوه موگویی گفت: تنها دو خانه 
بهداشت در دو روستای کلوسه و دورک هر کدام با یک بهورز وجود دارد که جوابگوی اهالی منطقه نیست.

 
در اثر کوالک شدید رخ داد؛

کاهش دید افقی به کمتر از 50 متر در بویین میاندشت
کوالک شدید دربرخی از نقاط بویین میاندشت، دید افقی را به کمتراز ۵۰ متر کاهش داده است.رییس 
اداره هواشناسی بویین میاندشت با اشاره به فعالیت سامانه بارشی که به تازگی در منطقه فعال شده 
گفت: عالوه بر بارش برف، وزش باد و کوالک لحظه ای در شهرستان در برخی مواقع فاصله دید افقی به 
کمتر از ۵۰ متر رسیده است.نوروز ملکی افزود: در بویین میاندشت ۱۶ سانتیمتر برف باریده و افوس هم 
با ۲۸ سانتیمتر بیشترین میزان بارش را داشته است.وی گفت: میزان بارش سال زراعی شهرستان هم 

به ۲۲۳ میلیمتر رسیده که نسبت به مشابه سال قبل تنها ۲ میلیمتر کاهش نشان می دهد.
 

در ایام دهه فجر صورت گرفت؛

ارائه خدمات بهداشتی رایگان به بیش از 4000 نفر در فالورجان
جهادگران سالمت یاوران مهدی) عج( و ســپاه ناحیه فالورجان، در ایام دهه فجر به بیش از ۴۰۰۰ نفر 
خدمات رایگان مشاوره ای و بهداشتی ارائه کرده اند.فرمانده سپاه ناحیه فالورجان با اشاره به اینکه از 
ابتدای دهه فجر تاکنون در سه روستا و محله شهرستان، گروه های جهادی خدمت رسانی کردند، گفت: 
در این اردوی های جهادی ۳۵ پزشک عمومی و متخصص، پرستار، مشاور تغذیه، طب سنتی پزشک 
و ماما به بیماران و مراجعه کنندگان خدمت رســانی کردند.سرهنگ پاسدار محمد کریمیان با اشاره به 
اینکه در این اردوی جهادی تمام هزینه های درمانی و دارو رایگان در اختیار مردم قرار می گیرد، افزود: 
طرح خدمت رسانی گروه های جهادی تا ۵ اسفند روز حماسه و ایثار مردم شهرستان شهدای خط شکن 

فالورجان و در ۴ روستای دیگر ادامه دارد.

اخبار

مدیر امور برق اردستان خبر داد:

بهره مندی 240 روستای 
اردستان از نعمت برق

مدیر امور برق شهرستان اردستان گفت: تعداد 
روســتاهای برخوردار از برق شهرستان قبل از 
انقالب تنها ۲ روستا بود، اما در حال حاضر ۲۴۰ 
روستا و مزرعه در شهرستان اردستان از نعمت 
برق برخوردار است.محسن قاسمی در گفت وگو 
با ایسنا با اشاره به دستاوردهای انقالب اسالمی 
در حوزه توزیع برق شهرستان اردستان، اظهار 
کرد: بعد از انقالب اسالمی بیش از ۶۷۰ کیلومتر 
شبکه فشــار ضعیف و بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر 
شبکه فشار قوی در این شهرستان اضافه شده 
است.وی افزود: تعداد فیدرهای قبل از انقالب 
شهرستان اردســتان تنها یک فیدر بوده، ولی 
در حال حاضر شهرســتان اردســتان دارای ۲ 
پست ثابت برق و ۱۹ فیدر است.مدیر امور برق 
شهرستان اردستان، گفت: تعداد مشترکان برق 
شهرستان قبل از انقالب کمتر از ۲ هزار مشترک 
بوده و تاکنون این تعداد به ۳۴ هزار مشــترک 
افزایش یافته است. تعداد روستاهای برخوردار 
از برق شهرســتان قبل از انقالب تنها ۲ روستا 
بود، اما در حــال حاضر ۲۴۰ روســتا و مزرعه 
در شهرستان اردســتان از نعمت برق برخوردار 
است.قاسمی در خصوص وضعیت نیروگاه های 
خورشــیدی در شهرستان اردســتان گفت: با 
توجه به تشویق مردم و برنامه ریزی های انجام 
شده، شهرستان اردســتان دارای ۹۵ نیروگاه 
خورشیدی است و رتبه سوم بیشترین میزان 
تولیدکننده استانی را دارد.وی بیان کرد: با توجه 
به سیاست های وزارت نیرو در خدمت رسانی به 
مردم و افزایش سطح رضایتمندی مشترکان، 
اجرای برنامه ارائه خدمت غیرحضوری سرلوحه 
کار امور برق شهرســتان اردســتان قرار گرفته 
اســت و اکنون بیش از ۴۰ خدمت امور برق از 
طریق اپلیکیشن، سامانه تلفنی و وب سایت 
به مشــترکان ارائه می شــود و نیاز به مراجعه 
حضوری نیســت. قاســمی افــزود: در حال 
حاضر ۹۰ درصد خدمات امــور برق به صورت 
غیرحضوری ارائه می شود و سعی می کنیم 
به زودی تمام خدمات شرکت برق به صورت 

غیرحضوری در اختیار مشترکان قرار گیرد.

با مسئولان

یمنا
س: ا

عک

استان

شهردار فریدون شهر خبر داد:

 جمع آوری 2 هزار تن برف از 
سطح شهر

شهردار فریدون شهر گفت: بیش از دو هزار تن برف از سطح 
معابر اصلی و میدان های شــهر با اســتفاده از ۱۴ دستگاه 
جمع آوری و به بیرون شــهر منتقل شــده اســت.ابراهیم 
باتوانی در گفت وگو با خبرنــگار ایمنا با اشــاره به عملیات 
برف روبی در ســطح شــهر، اظهار کرد: به دنبال بارش برف 
در فریدون شــهر ۴۰۰ کیلومتر از معابر شهر توسط نیروهای 
خدمات شهری شــهرداری برف روبی و پاکسازی می شود.

وی افزود: بیــش از دو هزار تن برف از ســطح معابر اصلی 
و میدان های شهر با اســتفاده از شش دســتگاه لودر، دو 
دستگاه گریدر و شــش دســتگاه کامیون جمع آوری و به 
بیرون شــهر منتقل شد.شــهردار فریدون شــهر با اشاره به 
مهم ترین اقدامات شهرداری از بهمن ماه ۱۴۰۰ تا دهه فجر 
۱۴۰۱، خاطرنشــان کرد:   فاز نخســت کنارگذر شمالی شهر 
حد فاصل کوی فرهنگیان تا ۴۰۰ پالک بــا اعتباری بالغ بر 
۳۰ میلیارد ریال و پیشــرفت ۱۰۰ درصدی اجرا شده است.

باتوانی ادامــه داد:  تعمیرات و بازســازی مجدد جداول و 
پیاده روها در سطح شــهر با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال 
و پیشــرفت ۱۰۰ درصدی انجام شده اســت.وی با اشاره به 
تصویب بودجه ۱۴۰۲ شهرداری، تصریح کرد: الیحه بودجه 
۱۴۰۲ شهرداری فریدون شهر که با پیشنهاد رقم ۵۱۰ میلیارد 
ریال تقدیم شورای اسالمی شهر شــده بود پس از بررسی 
لوایح در کمیسیون های مختلف به تصویب شورای اسالمی 
شهر رسید و برای اجرا سال آینده تحویل شهرداری خواهد 
شد.شهردار فریدون شــهر گفت: بودجه ۱۴۰۲ شهرداری با 
افزایش ۷۰ درصدی نسبت به سال جاری با توزیع متوازن 
و تعریف پروژه های عمرانی بیشتر در محالت کم برخوردار، 
تدوین شــده اســت و امیدواریم فصل جدیدی از عمران و 

آبادانی فریدون شهر را در سال آینده شاهد باشیم.
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استاندار اصفهان:

هیئت اجرای مصوبه مولدسازی دارایی های دولت در 
اصفهان تشکیل می شود

استاندار اصفهان گفت: هیئتی در اســتان به منظور اجرای مصوبه مولدسازی دارایی های دولت 
تشکیل خواهد شــد و انتظار می رود همه دســتگاه های اجرایی برای اجرای این طرح همکاری 

و مساعدت کنند.بر اســاس اعالم روز 
دوشــنبه روابــط عمومی اســتانداری 
اصفهان، ســید رضا مرتضوی در جلسه 
شــورای اداری اســتان اصفهــان بــر 
دستورالعمل تببین مصوبه مولدسازی 
دارایی های دولت و رفــع ابهامات این 
طرح در دستگاه های اجرایی تاکید کرد 
و اظهار داشت: مولدسازی از طرح های 
جدی دولت اســت که با قوت پیگیری 
می شــود، در این خصوص جلســات 

مکرری را با حضور وزیران محترم داشتیم و بحث و بررسی های زیادی در مورد این طرح اساسی 
انجام شده است.

وی با اشاره به دســتور رهبر معظم انقالب در ســال ۱۳۹۹ درباره فروش و واگذاری دارایی های 
دولتی، گفت: بایستی این امر مهم که مورد تاکید ایشــان است و سال ها به دالیل مختلف زمین 

مانده، در دولت سیزدهم به نحو مطلوب و به نفع مردم اجرایی شود.
مرتضوی با اشاره به اینکه اولویت ما حفظ منابع استان است، خاطرنشان کرد: همت استان بر این 
است که با تمام توان و با در اختیار گرفتن همه ظرفیت ها، پروژه های نیمه تمام که مردم را سال ها 
چشم انتظار گذاشته را ساماندهی کند در این راه می توانیم در کنار فروش از ابزارهای قانونی دیگر 

مانند تهاتر نیز استفاده کنیم تا منابع استان حفظ شوند.
 

تا اطالع ثانوی؛

واردات آیفون 14 و مدل های بعد از آن ممنوع شد
مدیرکل دفتر واردات گمرک کشور در بخشنامه ای، واردات آیفون ۱۴ و مدل های بعد آن را تا اطالع 

ثانوی ممنوع اعالم کرد.
در روزهای گذشته حواشی پیرامون گوشی های آیفون ۱۴ افزایش یافته است، به طوری که ابتدا 
فیلم شایعه رجیستر شدن آیفون ۱۴ در فضای مجازی دســت به دست می شد که ساعاتی بعد 
امید قالیباف، ســخنگوی وزارت صمت آن را تکذیب کرد و گفت که هنوز تصمیمی برای رجیستر 
شدن آیفون ۱۴ گرفته نشده است.اما روز دوشنبه بیست وچهارم بهمن ماه، مدیرکل دفتر واردات 
گمرک کشور در بخشنامه ای ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به صورت همراه و پستی را تا اطالع ثانوی 

اعالم کرد که متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:
با عنایت به مفاد نامه شماره ۱۱۲۷۸۰۹۰ مورخ ۱۹/ ۱۱/ ۱۴۰۱  سازمان توسعه و تجارت و نامه شماره 
۳۴۲۸ مورخ ۱۲/ ۱۱/ ۱۴۰۱  سازمان مزبور بدین وسیله اعالم می دارد، از تاریخ ۰۱/ ۱۲/ ۱۴۰۱  گوشی 
تلفن همراه با نشان تجاری APPLE )مدل ۱۴ و کلیه مدل های بعد از آن( جزو لیست کاالهای 
مجاز همراه مسافر و پستی ورودی به کشور نیست. دستور فرمایید موارد ذیل مد نظر قرار گرفته 

و مراتب به کلیه دوایر ذی ربط ابالغ  شود:
۱- از ثبت گوشی های وارده در سامانه مسافری و پستی از تاریخ مذکور خودداری شود.۲- مراتب 
در مبادی ورودی و خروجی مسافری به کشور از طریق نصب بنر و وسایل و ارتباط جمعی اطالع 

رسانی شود.

 حلقه مفقوده بازار مبل رهنان

بی محلی بازار محلی قدیمی شهر  به بازاریابی نوین

بازار مبل رهنان یکی از بازارهای محلی اصفهان  فرشته بابایی
است که سابقه طوالنی دارد. با شکل گیری و 
رونق این بازار، اقتصاد محلی نیز در این منطقه رونق گرفته و شــاهد رشــد 
مشاغل مرتبط با صنعت مبلمان در منطقه هستیم.به گزارش خبرنگار ایمنا، 
یکی از ویژگی های اقتصاد شهری اصفهان که از قدیم االیام با آن همراه بوده 
شکل گیری بازارهای محلی است، به طوری که یک خیابان به بازاری برای یک 
محصول خاص تبدیل شده است و همه فعاالن آن صنف در آن منطقه در کنار 
یکدیگر قرار گرفته اند و فعالیت می کنند. از این دست بازارها می توان به بازار 
فروش تلفن همراه در خیابان احمدآباد، بازار فروش دوچرخه و موتورسیکلت 
در خیابان سروش یا بازار فروش کفش در خیابان سپاه اشاره کرد.محلی شدن 
بازارها در اقتصاد شهر ایران نقش ویژه ای ایفا کرده است، به نحوی که مردم 
می دانستند برای خرید آن محصول می توانند مجموعه متنوعی را با گذر از یک 
خیابان و محله ببیننــد و خرید خود را انجام دهند. موضوعــی که امروز و با 
شکل گیری بازارهای بزرگ با نام سراها در شهر و عرضه یک محصول خاص، 
نوعی نمایشــگاه های دائمی ایجاد کرده اســت.در این بین، به نظر می رسد 
بازارهای محلی اصفهان همچنان می توانند به خوبی ایفای نقش و مشتری را 
به خود جذب کنند که البته الزمه آن به روز شدن و استفاده از فنون تبلیغات و 
بازاریابی اســت.بازار مبل رهنان نیز یکی از بازارهای محلی اصفهان است که 
سابقه طوالنی دارد. با شکل گیری و رونق این بازار، اقتصاد محلی در این منطقه 
رونق گرفته و شاهد رشد مشاغل مرتبط با صنعت مبلمان در منطقه هستیم، به 
نحوی که اشتغال جوانان منطقه به چوب گره خورده است. بنابراین رونق این 

بازار نقش ویژه ای در اشتغال منطقه نیز ایفا می کند.

تهیه مواد اولیه، از ابتدایی ترین چالش های تولیدکنندگان مبل
عبدا...فریدمنش، رییس انجمن صنفی صنایع چوب و مبل شــهر اصفهان 
درباره مسائل فعلی بازار مبل رهنان به خبرنگار ایمنا، می گوید: یکی از مسائلی 
که اکنون فعاالن صنعت مبلمان و چوب با آن مواجه هستند، گرانی و کمبود 
مواد اولیه اســت. تورم امروز به صورت روزانه شــامل مواد اولیه تولید مبل 
می شود. با توجه به اینکه از زمان فروش یک مبل تا آماده سازی آن بین ۲۵ تا 
۳۰ روز زمان الزم است؛ تورم سبب شده است قیمت نهایی مبل حتی از قیمت 
فروش آن نیز بیشتر شود.وی اضافه می کند: به دنبال آن هستیم با همکاری 
همه همکاران، تعاونی مصرفی برای تامین مــواد اولیه ایجاد کنیم تا قیمت 
مواد اولیه کاهش بیابد و فروش به صرفه تر باشد. سراها و فروشگاه های بزرگ 
همچنین نمایشگاه های فصلی که در اصفهان و شهرهای اطراف ایجاد شده در 
کاهش فروش فعاالن بازار مبل اصفهان بی تاثیر نبوده است.رییس انجمن 
صنفی صنایع چوب و مبل شهر اصفهان تاکید می کند: نمی توان از پیشرفت بازار 
رقیب جلوگیری کرد. در واقع تولیدات مبل در این منطقه باید آنقدر قوی شود که 
بتواند در رقابت با سایر فعاالن، مشتری را به خود جذب کند.فریدمنش اضافه 
می کند: به دنبال آن هستیم که بازار مبل رهنان توانمندتر شود، به نحوی که در 
رقابت با سایر بازارها موفق تر عمل کند. بازار مبل رهنان این پتانسیل را دارد که 
زیر قیمت سراها و نمایشگاه های فصلی مبل را مشتری عرضه کند زیرا نیروی 
کار فراوان و بومی را در اختیار دارد همچنین بیشتر تولیدی های مبل رهنان با 
هزینه های اندک، مبل های باکیفیت باال تولید می کنند.وی تصریح می کند: 
درصدد هستیم تولید مبل رهنان را به صورت علمی پیش ببریم و مرکز آموزشی 

با همکاری اساتید و فعاالن این صنعت در منطقه ایجاد کنیم.

فرآیند بازاریابی به کمک بخش خصوصی انجام شود
سیدمصطفی میرحســینی، کارآفرین و مدرس دانشــگاه نیز در این رابطه 
به خبرنگار ایمنا، می گوید: به دنبال آن هســتیم بازاریابی بازار مبل رهنان به 
صورت فروشگاهی نباشــد و برای کل بازار، فرآیند بازاریابی به کمک بخش 
خصوصی انجام شــود. بازاریابی امروز تخصصی اســت کــه اگر به بخش 
خصوصی واگذار شود، عوامل اجرایی نیز فرصت بیشتری برای بهبود کیفیت 
محصول خواهند داشت.وی اضافه می کند: قرار است از این طریق، بازار مبل 
رهنان با ویژگی هایی که آن را از سایر بازارها متمایز می کند به یک برند خاص 
تبدیل شود. رقابت در بین همه بازارها امروز به شدت در حال افزایش است. 
بنابراین بازار مبل رهنان نیز برای رقابت پذیری و افزایش سهم خود در بازار، 
نیازمند فعالیت های ویژه ای مبتنی بر اصول علمی است.به گفته این مدرس 
دانشــگاه، فروشــنده ها معموال تخصص چندانی در زمینه بازاریابی ندارند، 
بنابراین تصمیم گرفته شد از بخش خصوصی متخصص برای بازاریابی کمک 
گرفته شود.میرحسینی اضافه می کند: فعالیت های تبلیغاتی و برندسازی 
امروزه به شکل بازاری انجام می شود. به عنوان مثال شاهد آن هستیم که یک 
بازار برای فروش فرش شرکت های مختلف تشکیل شده است و برندسازی 
با نام آن بازار به خصوص انجام می شود. بازار مبل اصفهان نیز با تبدیل شدن 
به یک برند می تواند فعالیت خود را گســترده تر کند و سهم بازار خود را از رقبا 
پس بگیرد.وی تصریح می کند: اگر این مهم تحقق یابد، بازار مبل رهنان رونق 
بیشتری خواهد داشــت. با انجام تحقیقات بازاریابی در ادامه می توان تنوع 
محصوالت را نیز افزایش داد.این مدرس دانشگاه می گوید: معموال با افزایش 
تورم می توان انتظار کاهش سطح تقاضا برای کاالیی همچون مبل را داشت. 
در چنین شرایطی الزم است با ایجاد شرایط ویژه، از افت تقاضا جلوگیری کرد. 
از جمله این روش ها می توان به ارائه تسهیالت برای خرید اعتباری اشاره کرد.

میرحسینی خاطرنشان می کند: البته باید همه اعضای بازار برای اجرای چنین 
طرحی همکاری داشــته باشــند و از قوانین بازاریابی پیروی کنند. بازار مبل 
رهنان باید با بازارهای اطراف اصفهان و کشور رقابت کند و این مهم فقط زمانی 
که این بازار شرایط مطلوبی داشته باشــد، محقق می شود. با توجه به سابقه 
این بازار، انتظار جذب مخاطب را می توان داشت البته باید تمایزهای ویژه ای 
برای مخاطبان ایجاد شود تا احســاس کنند خرید از این بازار نفع بیشتری 

برای شان دارد.

رکود بازار از مهم ترین دغدغه های مبل فروشان
رسول جعفری، از فعاالن بازار که ۳۰ سال است در این حوزه فعالیت می کند، 
به خبرنگار ایمنا می گوید: رکود بازار و مشکالت درآمدی مردم یکی از مهم ترین 
مسائلی اســت که با آن مواجهیم. همزمان اجاره بهای نمایشگاه ها، افزایش 
قابل توجهی داشته است و امروز شاهد آن هستیم که نمایشگاهی که شروع به 
کار می کند در کمتر از چند ماه ناچار به ترک این شغل می شود، چراکه نمی تواند 
از پس هزینه ها برآید.وی اضافه می کند: در چنین شــرایطی ارائه تسهیالت 
با همکاری بانک ها، برای فعاالن صنف و مشــتریان می تواند رونق را به بازار 
بازگرداند.این فعال بازار مبل می گوید: اگر هماهنگی الزم بین نهادهای اجرایی 
باشد می توان با برگزاری جشنواره های فروش و استفاده از تبلیغات، مشتری 

بیشتری به بازار مبل رهنان جذب کرد. 

استان اصفهان با ثبت چهاردهمین شرکت تعاونی 
توســعه و عمران شهرســتانی در صدر استان های 
کشــور از نظر تعداد تعاونی های توســعه و عمران 

شهرستانی قرار گرفت.
مدیر امور تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی 
اصفهان گفت: سه شرکت تعاونی توسعه و عمران 
شهرستانی در سال جاری در شهرستان های نطنز، 
سمیرم و هرند تشکیل شد و از این نظر نیز استان 

اصفهان جایگاه نخست کشور را داراست.
روح االمین امیــری در گفت و گو بــا ایرنا افزود: 

اتحادیه تعاونی های توســعه و عمران شهرستانی 
نیز با عضویت ۱۴ شــرکت در حال تاسیس است 
که در زمان حاضر در مرحله پذیره نویسی قرار دارد.

وی ادامه داد: شرکت های تعاونی توسعه و عمران 
شهرســتانی به منظور تســریع در رشــد و توسعه 
شهرستان ها، هدایت منابع مردمی به بخش های 
تولیــدی و بسترســازی بــرای ورود تعاونی ها به 
بخش های تولیــدی و فعالیت هــای اقتصادی و 
انجام طرح هایی که بدلیل افزونه زا)رانت زا( بودن 
آن امکان واگــذاری به بخش خصوصــی ندارد، 

تاسیس می شوند و فعالیت می کنند.
امیری بــا تاکید بر لــزوم ترویــج فرهنگ تعاون 
در بین آحاد جامعه اظهار داشــت: ۸۹ تعاونی در 
بخش های مختلف تولیــدی، توزیعی و خدماتی 

استان در سال جاری تشکیل شده است.وی افزود: 
این تعداد شرکت با سرمایه اولیه بیش از ۹۵ هزار 
و ۳۶ میلیون ریال و ایجاد یک هزار و ۹۵۸ فرصت 
شغلی تشــکیل شــده و نقش مهمی در افزایش 
اشــتغال پایدار و ایجاد عدالت اجتماعی و تجمیع 
سرمایه های خرد مردم و استفاده از آن در توسعه 

اقتصادی کشور خواهد داشت.
مدیر امور تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی 
اصفهــان اضافه کــرد: الگــوی تعاونــی یکی از 
کارآمدترین الگوهای توسعه اقتصادی و اجتماعی 
برای تحقق اهدافی همچون مردمی سازی اقتصاد، 
توزیع عادالنه فرصت هــا و منابع و امکانات، ایجاد 
اشتغال و بهبود معیشت و رفاه اقشار کم درآمد و 

متوسط جامعه است.

 اصفهان در صدر تشکیل تعاونی های توسعه شهرستانی 
در کشور قرار گرفت

خبر روز

همزمان با راه اندازی سامانه هیئت مولد سازی برای شفاف شدن تصمیمات 
این هیئت، لیست اموال دولتی مازاد استان ها اعالم شد؛

سهم آموزش و پرورش اصفهان؛ 10 ملک
 ســرانجام پس از واکنش های فراوان به مصوبه مولد ســازی، وزیر اقتصاد از 
راه اندازی سامانه هیئت مولد ســازی برای شفاف شدن تصمیمات این هیئت 
خبر داد.در این ســامانه چند لیســت از اموال دولتی که  به عنوان مازاد شناسایی شده و قابلیت 
فروش یا تهاتر دارند، منتشر شد که حاوی نکات مهمی است.قابل ذکر است که همچنان اطالعاتی 
در خصوص نحوه قیمت گذاری این اموال در دسترس قرار نگرفته است.در این بخش به بررسی 
اموال وزارت آموزش و پرورش که مشــمول مصوبه مولدسازی شــده اند، پرداخته ایم.در متن 
مصوبه هیئت عالی مولدسازی آمده است که این اموال مشــروط بر احراز مالکیت و مازاد بودن 
آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و تایید وزارت راه و شهرسازی از منظر عدم تداخل با قانون 
جهش تولید مسکن مازاد تشخیص داده شده اســت.تعداد امالک معرفی شده از سوی وزارت 
آموزش و پرورش ۵۲۰ مورد است. از این تعداد ۳۵ مورد مربوط به استان اردبیل است که ۲۹ مورد 
آن مدارسی هستند که تخریبی یا قدیمی نام گرفته اند. مابقی امالک، زمین های مربوط به حیاط 
مدارس یا زمین هایی هستند که نام محله یا روستا بر آنها اطالق شده است.درآذربایجان غربی 
عالوه بر ۳۴ مورد زمین، مدرسه و آموزشــگاه، یک چاه عمیق و یک دفتر مخابراتی هم به عنوان 

ملک مازاد وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است.
البته معرفی اموال با عناوین عجیب در لیست امالک مازاد معرفی شده از استان خراسان رضوی 
به عنوان یکی از طوالنی ترین فهرست های موجود جالب تر است. برای مثال منزل اهدایی فردی 
به نام کبری زند سرایی نیز به عنوان ملک مازاد معرفی شده است. همچنین دو واحد دارالقرآن 
هم در فهرســت مربوط به استان خراسان رضوی در کنار چندین مدرســه، آپارتمان و زمین دیده 

می شود.
در تهران، چندین ملک که برخی از آنان مدرسه هستند در مناطق ۱،۳، ۷، ۱۱ و ۱۳ برای فروش یا 
تهاتر معرفی شده است از سوی دیگر در این فهرست دو ملک با عرصه ۹۹۰ و ۹۴ متری با نام باغ 
فردوس در منطقه ۱ که از سوی حوزه ستادی معرفی شده، نیز دیده می شود. در شهرهای استان 
تهران هم، ۱۰ قطعه زمین، مازاد تشخیص داده شده است.در اســتان چهارمحال بختیاری، تنها 
یک ملک با عنوان ملک تاج بیگم رییسی با عرصه ۳۰۰ متری مازاد شناخته شده است.۱۰ ملک 
کوچک متراژ در کردستان نیز به عنوان اموال مازاد معرفی شده؛ اما مشخص نیست این امالک 
چه هستند؟ تنها نشانی مهم ذکر شده برای این زمین ها که برخی از آنها دارای اعیان هم هستند، 
نام چند روستاست.در استان کهگیلویه و بویر احمد نیز ۳ ملک مازاد معرفی شده که دو مورد آن 

مدارس ابتدایی هستند.
در خوزستان ۱۹ قطعه زمین، ۱۳ مدرسه، یک کانون فرهنگی، یک خانه معلم و بخشی از زمین اداره 

آموزش پرورش سوسنگرد و زمین یک مدرسه مشمول مصوبه مولد سازی شده اند.
در استان البرز ۷ واحد مدرســه، ۶ قطعه زمین و ۳ واحد آپارتمان برای فروش یا تهاتر به هیئت 
عالی مولدسازی معرفی شده است. در مورد وضعیت این مدارس هیچ عنوانی قید نشده است.

در استان لرســتان ۳ ملک شــامل دو خانه معلم و یک عرصه ۵۰۳ متری به نام شهید سپه وند 
ناحیه  یک خرم آباد، مازاد تشخیص داده شده است.

در استان مرکزی حدود ۳۰ مدرسه، آموزشــگاه و مجتمع در راه فروش یا تهاتر قرار گرفته اند که 
مقابل ۴ مورد از آنها عبارت مخروبه قید شده است.در استان اصفهان ۱۰ ملک که اغلب آنها زمین 
هستند، از سوی وزارت آموزش و پرورش به عنوان ملک مازاد به هیئت مولدسازی معرفی شده ، 

همچنین ۱۰ واحد مدرسه ای در استان هرمزگان در لیست مولدسازی قرار گرفته است.
در خراسان شمالی ۲ قطعه زمین بدون اعیان، در ایالم دو قطعه زمین مربوط به دو مدرسه قدیم، 
۱۳ مدرسه در گیالن، ۶ دبستان در بوشــهر، ۸ مدرسه در کرمان، ۱۳ مدرسه در زنجان و یک واحد 

منزل در قم در این فهرست جای گرفته است.

اخبار

کافه اقتصاد

معاون امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: ۹ هزار میلیارد تومان طرح آماده سرمایه گذاری داخلی و خارجی در حوزه کشاورزی اصفهان است.
کامران بقایی با بیان اینکه برنامه ریزی در حوزه کشاورزی استان اصفهان به دلیل شرایط خاص اقلیمی دارای اهمیت بسیار زیاد است اظهار کرد: اکنون ۹ هزار 
میلیارد تومان طرح آماده در سازمان وجود دارد که در صورت تامین منابع و ورود سرمایه گذاران، ظرفیت بسیار باالیی را برای استان ایجاد خواهد کرد.وی  با تاکید 
بر اینکه تعدد درخواست ها در استان زیاد اســت، ادامه داد: در دوره جراحی اقتصادی طی دو ماه درخواست های متقاضیان برای دریافت تسهیالت بررسی و با 
همراهی بانک کشاورزی هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیالت تامین نهاده ارائه شده که از این حیث اصفهان، رتبه اول را در کشور دارد.معاون امور اقتصادی سازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه در پارسال دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شد، گفت: اشتغال پنج هزار و ۵۰۰ نفر در سال ۱۴۰۱ به 

عهده سازمان جهاد کشاورزی استان گذاشته شده که تاکنون ۹۰ درصد آن تحقق یافته است.

9 هزار میلیارد تومان طرح، آماده سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی اصفهان

آغاز شماره گذاری 
خودرو مناطق آزاد 
در سرزمین اصلی

معــاون اول رییس جمهوری 
مصوبــه هیئــت وزیــران در 
خصوص شیوه پالک گذاری 
ملی و تردد در سرزمین اصلی 
خودروهای مجــاز به تردد در 
مناطق آزاد تجاری - صنعتی 

را ابالغ کرد.

وز عکس ر

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
اصفهان:

عملیات الیروبی سد چم 
آسمان به اتمام رسید

مدیر عامل شــرکت آب منطقــه ای اصفهان 
گفت: عملیات الیروبی ســد چم آســمان با 
حجم عملیــات خاکی بیــش از ۱۰۰ هزار متر 
مکعب انجام شد.حسن ساسانی اظهار داشت: 
با توجه به آورد رســوبات توســط رودخانه به 
منظور افزایش ظرفیت دریاچه سد و همچنین 
تسهیل در آبگیری تصفیه خانه شرب اصفهان 
عملیات الیروبی انجام شد.وی با اشاره به اینکه 
آخرین الیروبی انجام شده در این سد مربوط 
به سال ۱۳۹۵ بوده است، افزود: طی این مدت، 
رسوبات وارد شــده به این سد موجب کاهش 
شــدید حجم دریاچه آن و همچنین کاهش 
کیفیت آب شــده بود و با اجرای این عملیات 
ضمن افزایش ظرفیت دریاچه ســد، قابلیت 
کنترل شــوک های دبی رودخانه بیشتر شده 
و آبرســانی به تصفیه خانه باباشیخعلی نیز با 
سهولت بیشتری انجام خواهد شد.مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای اصفهان با تاکید بر این که 
سد چم آسمان محل تامین آب شرب بیش از 
پنج میلیون نفر و آب رودخانه زاینده رود همواره 
تا این مقطع جاری است، خاطر نشان کرد: با 
پیگیری شرکت آب منطقه ای اصفهان الیروبی 
دریاچه این سد با لحاظ الزامات امنیتی و فنی 
دقیق صورت پذیرفت.ساســانی اضافه کرد: 
الیروبی دریاچه این سد در آب صورت پذیرفت 
و این موضوع سختی کار را باال برد؛ اما با برنامه 
ریزی انجام شــده عملیــات آن از تاریخ نهم 
آذرماه سال جاری آغاز شــد.وی با بیان اینکه 
این عملیات با هزینه ای بالغ بر ۴۷ میلیارد ریال 
انجام شــد، افزود: با توجه به الیروبی صورت 
گرفته و زدودن دریاچه از لجن ها و جلبک ها، 
پیش بینی می شــود کیفیــت آب ورودی به 
تصفیه خانه باباشــیخعلی نیز افزایش یابد.

ســد چم آســمان در فاصله ۱۱۲ کیلومتری از 
سد زاینده رود و در فاصله ۶۵ کیلومتری غرب 
اصفهان قــراردارد. از وظایف اصلی این ســد 
انحرافی، افزایش تــراز آب رودخانه به منظور 

تامین آب شرب و صنعت اصفهان است.
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قاچاقچیان »دارابگرد« را سوراخ سوراخ کردند؛

دستبرد به تاریخ

یک فعال میــراث فرهنگــی از هجوم گســترده جوینــدگان گنج و 
قاچاقچیان به شهر ۲۵۰۰ ساله دارابگرد خبر داد.

به گزارش ایسنا، سیاوش آریا با انتشار تصاویری از حفاری های متعدد 
در شهر باستانی دارابگرد، گفت:  هر سو را که می نگرید حضور تاراج گران 
اموال تاریخی و فرهنگی را مشــاهده می کنید که با خیالی آســوده 
توانسته اند به درون شهر باستانی دارابگرد راه یابند. در جای جای این 
منطقه، گودال های بزرگ و عمیقی حفر شده که عمق برخی از آن ها تا 

بیش از سه متر می رسد.
شهر باستانی دارابگرد در هفت کیلومتری شهر داراب و ۲۴۰ کیلومتری 
جنوب شــرقی شهرستان شــیراز در اســتان فارس جای گرفته و در 
سال ۱۳۱۰ با شمارۀ ۱۴ به ثبت ملی رســیده است. دارابگرد با قدمت 
حدودی۲۵۰۰ سال، از کهن ترین شــهرهای ایران و جهان می نامند و 
به گفته سیاوش آریا، پژوهشــگر میراث فرهنگی، یکی از بزرگ ترین 

ضرابخانه های )جایگاه ضرب سکه( پارس در آن وجود داشت.
وی ادامه داد: شهر باستانی دارابگرد به گفته استخری، در آغاز مثلثی 
شــکل بوده و در زمان جابه جایی )انتقال( از دوره ساسانی به دوران 
اسالمی به شکل دایره درآمد. ســاخت دارابگرد را پس از شهر بغداد 

می دانند. تپه های باســتانی دارابگرد از دید باستان شناســی و حتی 
معماری ارزش بسیار فراوانی دارد و پاسداری و نگهداری از آن امری 

ضروری است.
این پژوهشگر میراث فرهنگی اضافه کرد: باستان شناسان دیرینگی 
شــهر دارابگرد را به اواخر دوره اشــکانی و آغاز دوره ساسانی بر پایه 
ســفال های موجود وابســته می داننــد. همچنین اردشــیر بابکان، 
بنیان گــذار دودمان ساســانی پیش از آن که به پادشــاهی برســد، 
دارابگرد را به قلمرو خود در آورده و جایگاه فرماندهی خود را از همین 
شهر گسترش می دهد. در این شــهر بقایای کندگ )خندق( از زمان 
ساســانیان برجای مانده و دارابگرد در روزگار ساسانیان رونق بسیار 
فراوانی داشــته اســت.با وجود این قدمت و ارزش، شــهر باستانی 
دارابگرد از کاوش های باستان شناسی در غفلت مانده و اکنون محل 

کار جویندگان گنج شده است.
آریا، فعال میراث فرهنگی این پرســش را مطرح کــرد که تاراج گران 
اموال تاریخی و فرهنگی چگونه با خیال آســوده توانسته اند به درون 
عرصه شهر باســتانی دارابگرد راه یافته و در جای جای آن گودال های 
بزرگ و عمیق حفر کنند؟ آیا این موضوع بیانگر رها شدن شهر باستانی 

و ارزشمند دارابگرد نیست؟
وی همچنین اظهار کرد:  شهر باســتانی و بی همتای دارابگرد با وجود 
همه ارزش هایی که دارد از داشــتن یک پایگاه پژوهشــی و میراث 
فرهنگی محروم اســت. دوســتداران میراث فرهنگی شهر داراب و 
استان فارس سال های سال است که خواســتار پدیداری یک پایگاه 
پژوهشی و میراث فرهنگی در شهر باستانی دارابگرد هستند تا بتوان 
افزون بر شــناخت و آگاهی بیشــتر از تاریخچه شــهر و پژوهش و 
بررسی های علمی و دانشــگاهی درباره این شهر تاریخی، به درستی 
نیز از آن پاســداری و حفاظت کرد. همچنین زمانی که شــهر تاریخی 
دارابگــرد دارای یک پایگاه میــراث فرهنگی شــود، بودجه و ردیفی 
مستقل در وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی برای 
آن در نظر گرفته خواهد شد و بی گمان دشواری های بزرگ آن برطرف 
شده و مورد رســیدگی بهتری قرار می گیرد. از ســویی، در این پایگاه 
با همــکاری نهادهای علمی و دانشــگاهی، می توان بــه بزرگ ترین 
چالش های شــهر تاریخی دارابگرد که فرونشســت و فروچاله های 
زمین و دست اندازی های سودجویان اموال تاریخی و فرهنگی است، 

رسیدگی شود و آن را از گزند فاجعه ای ناگوار نجات داد.

تا پایان بهمن ماه ادامه دارد؛

 »بنشین در کریاس«؛ بازدید از دیدنی های کمتر دیده شده 
پل خواجو

  رییس اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان  گفت: برنامه گردشگری 
»بنشین در کریاس« از دوشنبه،بیست وچهارم بهمن ماه آغاز و تا روز یکشنبه پایان بهمن ماه ادامه خواهد 
داشت.علیرضا مساح در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: برنامه گردشگری »بنشین در کریاس« 
دومین برنامه نیم رخ با عنوان فرعی بازدید از گنجینه های کمتردیده شده اصفهان در سال جاری است 
که در کریاس پل تاریخی خواجو اجرا خواهد شد.وی خاطر نشان کرد: پل خواجو از جمله شاهکارهای 
دوره صفوی است؛ دو قسمت میانی این سازه ویژه خاندان دربار و سلطنت بوده و برنامه های مناسبتی و 
جشن های پایتخت صفوی در کنار همین پل تاریخی برگزار می شده است.رییس اداره گردشگری سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان ادامه داد: آن دوره با بستن پل در قسمت غربی، دریاچه ای 
شکل می گرفته که در همان دریاچه قایق هایی را برای تفریح و خوش گذرانی به آب می انداختند.وی با 
اشاره به اینکه این موضوع در نوع خود بسیار دیدنی و خاص است، اضافه کرد: پل به قدری زیبا بوده که 
کشور مالزی نمونه همین پل تاریخی و هفت پل دیگر زیبای جهان را در یکی از شهرهای خود طراحی و اجرا 
کرده است.مساح تصریح کرد: برنامه گردشگری »بنشین در کریاس« از دوشنبه بیست و چهارم بهمن ماه 
آغاز و تا روز یکشنبه پایان بهمن ماه ادامه خواهد داشت. این رویداد روزانه از ساعت ۱۴ تا ۲۰ اجرا می شود 
و شهروندان و گردشگران با انجام ثبت نام قبلی، رزرو و تهیه بلیت می توانند در بیگلربیگی و کریاس پل 
www. تاریخی خواجو حضور یابند.وی افزود: عموم مردم و عالقه مندان می توانند با مراجعه به سایت

shahrvandticket.ir برای تهیه بلیت اقدام کنند. تهیه بلیت برای برقراری نظم و محدودیت فضای 
تاریخی مورد بازدید است.رییس اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
گفت: برای بازدیدها افراد ثبت نام شده در گروه هایی تقسیم می شوند و هر کدام از گروه ها در ساعت مورد 
نظر مشخص شده در سایت و زمان ثبت نام، از محل دیدن می کنند.وی اظهار کرد: این تقسیم بندی در 
گروه های ۲۰ نفره و به منظور حفاظت از پل خواهد بود چرا که اگر تعداد زیادی همزمان در محل حاضر 
شوند، امکان آسیب به پل وجود دارد.مساح خاطر نشان کرد: بروشورهایی برای این رویداد گردشگری 
طراحی و آماده شده و افراد می توانند بروشور را دریافت کنند و قبل از ورود از تاریخچه محلی که بازدید 
می کنند، مطلع شوند.وی تصریح کرد: هر نوبت بازدید ۲۰ نفره به مدت نیم ساعت برنامه ریزی شده است. 
در مجموع حدود دو هزار نفر در این مدت می توانند از کریاس و بیگلربیگی پل تاریخی خواجو دیدن کنند.

پل خواجو در سال ۱۰۳۰ خورشیدی در دوران شاه عباسی دوم از سلسله صفوی در جای پل حسن بیگ )از 
زمان تیموریان( ساخته شده است، پل خواجو را پل بابا رکن الدین نیز می نامند زیرا در مسیر آرامگاه بابا 
رکن الدین یا همان تخت فوالد قراردارد، از آنجا که پل خواجو محل استراحت خانواده شاه عباس دوم نیز 
بوده دارای زیبایی ها و اسرار و عجایبی ناب است. همچنین نام اصلی آن پل شاه بوده، اما امروزه به دلیل 

آنکه این پل در محله خواجو قرار گرفته آن را با نام پل خواجو می شناسند.
 

سیر نزولی حفاظت از آثار  و محوطه های تاریخی مسجدسلیمان
سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی مسجدســلیمان گفت: روند حفاظت و 
نگه داری از آثار تاریخی مسجدسلیمان نزولی بوده زیرا نیروی کافی برای حفاظت از آثار تاریخی نداریم.

ایوب سلطانی با اشــاره به اینکه نیروهای یگان حفاظت اداره میراث فرهنگی این شهرستان به صورت 
دوره ای و مستمر از آثار تاریخی بازدید می کنند در عین حال تاکید کرد: عالوه بر بازدید دوره ای الزم است 
چندین نفر از افراد یگان حفاظت در محوطه های تاریخی مستقر شوند.وی متذکر شد: تامین اعتبار کافی 
و الزم برای تجهیز یگان حفاظت در کنار تکمیل پرسنل این حوزه می تواند مشکل حفاظت از محوطه های 
تاریخی این شهرستان را حل کند.ســلطانی با تاکید بر اینکه برای تمامی مکان های تاریخی یگان های 
حفاظتی باید وجود داشته باشد اظهار کرد: برای رفع چالش ها و معضالت حوزه حفاظت از آثار تاریخی و 

ملی این شهر باید دست به دست هم دهیم و اجازه ندهیم کوچک ترین آسیبی به آنها وارد شود.

اخبار

از شهر بغداد می دانند.  ساخت دارابگرد را پس 
تپه های باستانی دارابگرد از دید باستان شناسی و 
حتی معماری ارزش بسیار فراوانی دارد و پاسداری و 

نگهداری از آن امری ضروری است

مفاد آراء
11/165 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف 

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

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

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

م الف: 1448638  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

11/166 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

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

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

م الف: 1448362  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

11/167 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 3806 مورخ 1401/10/28 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مالکيت آقای 
حسين محمد قصابی به شناسنامه شماره 24273 کدملی 1282711717 صادره 
اصفهان فرزند عزيزاله  در 60/997 سهم مشاع از 112/61 سهم ششدانگ يکباب 
خانه  به مساحت 112/61 متر مربع پالک شماره 79 فرعی از 4348 اصلی  واقع در 

اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی 
اوليه مفروز ثبتی گرديده است.

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

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

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

م الف: 1448745  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

11/168 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئيــن نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

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

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

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

م الف: 1448192 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک  فالورجان
مفاد آراء

11/169 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1-به موجب  راي شماره 13753 - 1401/11/13 هيات سوم خانم صديقه 
حلبيان  به شناسنامه شماره 1206 کدملي 1286631351 صادره  اصفهان فرزند 

غفار  در ششدانگ يکباب مغازه به مســاحت 29/85  متر مربع پالک شماره 193  
فرعی از 25  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان به 

موجب سند 13750 مورخ 91/12/28 دفترخانه 371 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/11

م الف: 1455464  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

11/170 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1-راي شــماره 0568 - 1401/01/21 هيات سوم آقای علی بمان رجبی 
شهر بابکی  به شناســنامه شــماره 2412 کدملي 4469369829 صادره  مهريز 
فرزند حســين  در ششدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 178/67  متر مربع 
از پالک شــماره 32   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکيت مالک رسمی ابراهيم جوادی طبق سند انتقالی 49606 مورخ 

1350/05/30 دفترخانه 29 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/11

م الف: 1455384  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

11/171 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر آراء شــماره 4074 مورخ 1401/11/17 و 4084 و 4085 و 4086 مورخ 
1401/11/19 هيــات اول موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مالکيت آقای عليرضا قميشه ء دستجردی 
به شناسنامه شــماره 18 کدملی 1288567189 صادره اصفهان فرزند حسن  در 
2/4 دانگ مشاع از ششدانگ يک قطعه زمين کشاورزی با کاربری کشاورزی  به 
مساحت 1019/53 متر مربع پالک شماره 4350  اصلی  واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان و مالکيت خانم شمســی قمشه دستجردی به 
شناسنامه شماره 16069 کدملی 1282629972 صادره اصفهان فرزند حسن در 
1/2 دانگ مشاع از ششدانگ يک قطعه زمين کشاورزی با کاربری کشاورزی به 
مساحت 1019/53 متر مربع پالک شــماره 4350 اصلی واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان و مالکيت خانم اشــرف قميشه دستجردی به 
شناسنامه شماره 78 کدملی 1288512872 صادره اصفهان فرزند حسن در 1/2 
دانگ مشاع از ششــدانگ يک قطعه زمين کشــاورزی با کاربری کشاورزی به 
مساحت 1019/53 متر مربع پالک شــماره 4350 اصلی واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان و مالکيت خانم عفت قميشــه دســتجردی به 
شناسنامه شماره 15497 کدملی 1282624245 صادره اصفهان فرزند حسن در 
1/2 دانگ مشاع از ششدانگ يک قطعه زمين کشاورزی با کاربری کشاورزی به 
مساحت 1019/53 متر مربع پالک شماره 4350 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه )سهم االرث 

نامبردگان از مرحومه ربابه يزدان پرست( مفروز ثبتی گرديده است. 

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

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/11

م الف: 1455501  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

11/172 آگهی موضوع مــاده 3 قانون وماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  14016030207003794  هيات اول موضــوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد تقی 
هاديان قهدريجانی فرزند براتعلی بشــماره شناسنامه 36 صادره از قهدريجان  در 
يک قطعه زمين کشاورزی با کاربری زارعی به مساحت 9490/80 متر مربع پالک 
389   اصلی  واقع در قلعه مير خريداری از مالک رســمی  آقای عباس حمزه زاده 

قهدريجانی فرزند رجبعلی محرز گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره 
تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/11

م الف: 1455514 محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک  
فالورجان

فقدان سند مالکیت
11/173 شماره نامه: 140185602033004198- 1401/11/11 نظر به اينکه 
سند مالکيت ششدانگ يکباب خانه قطعه پنجم تفکيکی بمساحت 390/50 متر 
مربع بشــماره  پالک ثبتی 3077  فرعی از 33-  اصلی جزء  بخش 9 حوزه ثبتی 
نطنز  ذيل ثبت 12865 در صفحه 236 دفتر 105-  امالک تحت شــماره چاپی 
663327  به نام  سيد علی ميرزاده موسوی فرزند سيد ميرزا ثبت و صادر و تسليم 
گرديده است، سپس نامبرده بموجب درخواست وارده 140121702033006710 
مورخ 1401/11/08 منضم به دو برگ استشهاديه که امضاء شهود آن به شماره 
شناسه يکتا 140102157140000981 و رمز تصديق 9623670 شماره 12198 
مورخ 1401/11/06 که به تاييد دفترخانه اســناد رســمی 13 نطنز رسيده است  
مدعی مفقود شدن ســند مالکيت ششــدانگ پالک مرقوم در اثر اسباب کشی 
مفقود گرديده است و درخواســت ســند مالکيت المثنی ملک فوق را نموده اند. 
لذا مراتب به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آييــن نامه قانون ثبت  
در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم يا وجود ســند مالکيت نزد خود می باشــد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت يا ســند معامله 
به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت 
به ارائه کننده سند مســترد گردد بديهی اســت اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرســيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا ســند معامله ارائه نشود اقدام 
 به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1456822

 رحمت اله شاهدي سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز



چهار شنبه 26  بهمن  1401 /  24  رجب  1444  /  15  فوریه   2023 / شماره 3749 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان:

استخدام نیروی انسانی در اوقاف اصفهان انجام  می شود
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت:  با توجه به کمبود نیروی انسانی در این اداره کل، جذب 
نیروی انسانی در دستور کار است.حجت االسالم محمد حسین بلک، در نشست با مسئوالن شهرستان 
 تیران و کرون، اظهار کرد: جذب نیروی جدید در اداره اوقاف اســتان اصفهان در سازمان اوقاف و امور 

خیریه پیگیری شده که در یک فرآیند مشخص انجام خواهد شد.
وی افزود: در توزیع نیروهای جدید اولویت با شهرستان هاســت تا  این مشــکل ادارات رفع شود.به 
 گزارش ایسنا، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان ادامه داد: با وجود کمبود نیرو در مرکز استان
  اولویت به شهرســتان ها اختصاص یافت.به گفتــه وی، بیش از یکصد نفر از کارکنــان این اداره کل
  در سال های اخیرا بازنشسته شده اند و هیچ نیرویی جذب نشده اســت.بلک به استقالل پنج اداره

 در شهرستان ها اشــاره کرد و گفت: ســاختار ســازمانی این ادارات به عنوان دفتر نمایندگی بوده که 
 ارتقای آن مستلزم قوانین و شرایط خاص است.وی، موافقت سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان

 برنامه و بودجه را مهم خواند.
 

انفجار در کارگاه طالسازی واقع در محدوده بازار اصفهان
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از انفجار در کارگاه طالسازی واقع در 
سرای حاج محمد صادق خبر داد.فرهاد کاوه آهنگران با اشاره به انفجار در اثر نشت گاز، اظهارکرد: این حادثه 
ساعت ۱۴ و ۱۹ دقیقه ۲۴ بهمن ماه به مرکز فرماندهی عملیات آتش نشانی اصفهان گزارش شده است.وی 
با بیان اینکه این حادثه در کارگاه طالسازی اتفاق افتاده، گفت: برای امدادرسانی به این حادثه نیروهای 
امداد و نجات از ایستگاه  شماره ۹ به همراه سرآتشیار موسوی مدیر کشیک و اتشیار احمدی افسرکشیک 
وقت در محل آتش سوزی حاضر شدند. سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 

افزود: این حادثه خسارت جانی نداشته و مقداری خسارت به درب و دیوار کارگاه وارد شده است.
 

 دستگیری عامالن درگیری مسلحانه منجر به تخریب
 و آتش سوزی در اصفهان

رییس مرکز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری ۲ نفر از اراذل و اوباش که 
اقدام به درگیری مسلحانه منجر به تخریب و آتش سوزی اموال خصوصی در شهر اصفهان کرده بودند، 
خبرداد.سرهنگ مسعود طریفی اظهار داشت: به دنبال وقوع درگیری مسلحانه منجر به تخریب و آتش 
سوزی اموال خصوصی و ایجاد رعب و وحشت در یکی از محالت شهر اصفهان، شناسایی و دستگیری 
متهمان اصلی پرونده که دو نفر از اراذل و اوباش شاخص و ســطح یک اصفهان بودند در دستور کار 
تیم های عملیاتی پلیس اطالعات و امنیت عمومی استان اصفهان قرارگرفت.وی افزود: سرانجام پس 
از چندین شبانه روز کار اطالعاتی دقیق و حساب شده و رصد هوشمندانه متهمان، مخفیگاه این افراد 

در یکی از محالت شهر اصفهان شناسایی و طی یک عملیات ضربتی دستگیرشدند.
 

دانشگاه اصفهان؛ میزبان پنجمین اجالس بنیاد علمی اکو
هفتمین اجالس کمیته اجرایی و پنجمین اجالس هیئت امنای بنیاد علمی اکو به میزبانی دانشگاه 
اصفهان آغاز به کار کرد. مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه های استان گفت: بنیاد 
علمی اکو همکاری مشترک اقتصادی بین ۱٠ کشور است که ایران، ترکیه و پاکستان از بنیان گذاران 
این سازمان اقتصادی هستند.آرش شاهین افزود: در این اجالس کشور های ازبکستان، ترکمنستان، 
قرقیزستان، تاجیکستان، قزاقستان، آذربایجان و افغانستان حضور داشتند.هفتمین اجالس کمیته 
اجرایی و پنجمین اجالس هیئت امنای بنیاد علمی اکو به میزبانی دانشگاه اصفهان در اتاق بازرگانی 

اصفهان برگزار  شد.

آرزوی اصفهانی ها برای زاینده رودی که این روزها دوباره زنده شده است؛

کاش ابدی باشد

نصف جهان است اصفهان، اما زنده رودش  فائژه صفری
خود جهانی به تمام معناست، جاری بودن 
زنده رود برای مردمان این دیار بســیار مهم اســت، دغدغه ای که این 
روزها به آرزویی تبدیل شده است و تر شدن گاه به گاه گلوی زاینده رود 
آنچنان مردم را شــاد می کند که مدت زمانی که آب زاینده رود جاری 

است را غنیمت می شمارند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، شــامگاه پنجشنبه بیســتم بهمن ماه بود که 
خروجی سد زاینده رود به مدت ۱۰ روز و با هدف بازگشایی این رودخانه 
و تخصیص آب برای آبیاری کشت کشــاورزان شرق اصفهان افزایش 
یافت. براساس آخرین آمار اعالم شده در تاریخ بیست ویکم بهمن ماه 
از سوی دفتر مطالعات پایه منابع آب، از ابتدای سال آبی تا شانزدهم 
بهمن ماه، حجم آب پشت ســد زاینده رود به ۱۴۸ میلیون متر مکعب 
رسیده که برابر با ۱۲ درصد از حجم سد بوده و نسبت به سال گذشته سه 
درصد افزایش را ثبت کرده است.با جاری شدن این رود تاریخی که یکی 
از نمادهای مهم اصفهان اســت حتی برای چند روز و برای عنوان های 
مختلف جاری هم گره از کار کشاورزان باز کرده است و هم پیر و جوان 
شهر گنبدهای فیروزه ای از حضور خروشان این رود شادمان شده اند.

در روزهای اخیر زاینده رود خنده را بر لب همگان جاری کرده است مردم 
از زنده شدن این رود کهن بسیار خوشحال شــدند تا جایی که در کنار 

پل های تاریخی به انتظار ایستادند و نظاره گره حضور آب در زاینده رود 
بودند، خبرنگار ایمنا، از مردم نصف جهان حــال و هوای این روزهای 

زاینده رود را جویا شده است که در ادامه آن را می خوانید:
مادری که فرزند کوچک خود را به آغوش کشیده است و با خانواده خود 
در جوار این رود زیبا قدم می زند، از حس و حال خود از جاری شــدن 
آب می گوید: زاینده رود مثل مادری مردم را در آغوش کشیده و خنده 
را بر لب همه آورده است، ای کاش حسرت خشــکی زاینده رود برای 
همیشه از دل مردم نصف جهان بیرون می رفت و شادی جاری بودن 
آن جاودان می شد.کمی آن طرف تر جوانی با خنده ای بر لب، زاینده رود 
را جان اصفهان می داند و با شوری وصف ناپذیر از حضور خود در لحظه 
بازگشــایی این رود تاریخی، اینگونه می گوید: این شــور و استقبال 
مردم هربار برای بازگشایی موقت زنده رود در کنار آن نشان از اهمیت 
جاری بودن همیشگی این رود دارد. عالوه بر مردم نصف جهان مردم 
شهرهای دیگر نیز به محض اینکه می شنوند زاینده رود بازگشایی شده 
است، در هر فصلی چه گرما و چه سرما خود را به نصف جهان می رسانند 

تا از لذت در کنار زاینده رود ماندن، جا نمانند.

زاینده رود برای کوچک و بزرگ مهم است
در نزدیکی سی وســه پل، گروهــی از کودکان شــعرهایی را در وصف 

زاینده رود زمزمه می کنند که طی چند روز اخیــر در فضای مجازی به 
گوش شــان رســیده اســت، یکی از این کودکان که گردنبندی با نماد 
زاینده رود را بر گردن دارد، به خبرنگار ایمنــا، می گوید: این گردنبند را 
پدربزرگم که عالقه خاصی به زاینده رود دارد و از کاسبان قدیمی اصفهان 
است، برایم به یادگار گذاشته است، این چند روز که آب باز شده آن را 
به گردن انداختم تا پدربزرگم بداند زاینده رود برای مِن کوچک گرفته تا 

همه بزرگ ترها مهم است.
پیرمردی که با عصای خود آهســته و پیوســته روی پــل چوبی گام 
برمی دارد در وصف شور و شعف بازگشــایی زاینده رود، اظهار می کند: 
از جوانیم تا به امروز تمام شــادی ها و غم هایم را با زاینده رود تقسیم 
کردم، زاینده رودی که تا چند روز گذشــته چشــمان همه از خشکی 
آن تر بود. نمی دانم اســمش را آرزو بگذارم یا دعا، هرچه هســت دلم 
می خواهد نصف جهان نیل خود را همیشــه پرآب ببیند، ان شــاءا... 
روزگاران بی شماری چشم مان به جمال زاینده رود زنده روشن باشد.

یکی از جوانانی که در کنار زاینده رود به همراه دوستانش در حال شادی 
و پایکوبی بود، می گوید: امیدوارم صدای خروشــان آب در دهانه های 
سی و سه پل و پل خواجو تا همیشه بماند تا در کنار آن صدای خنده پیر 

و جوان نیز در گوش زاینده رود بپیچد.
جوان ترها عکس های یادگاری بی شماری از لحظات ناب شان در کنار 
زاینده رود ثبت می کنند یکی از این جوان ها به خبرنگار ایمنا، اظهار می 
کند: آنقدر دل مان برای حضور آب در زاینده رود تنگ شــده اســت که 
دل مان نمی آید اکنون که صدای خروشان این رود زیبا طنین انداز شده 
است، عکسی به یادگار در کنار آن نداشته باشیم.زوج جوانی که زندگی 
خود را به تازگی آغاز کردند و دست در دست یکدیگر در کنار زاینده رود 
گام بر می دارند، می گویند: پا قدم ازدواج مان برای زاینده رود ســبک 
بود و فردای روز عروسی، زاینده رود جاری شد و امیدوارم برای همیشه 
جاری بماند تا برای همیشه شادی مان را با این رود زیبا تقسیم کنیم.

دختر جوانی که خود را دانشــجوی رشــته ادبیات معرفی می کند در 
گفت وگو با خبرنگار ایمنا، تصریح می کند: چندی است تمام خوشی ها 
دست به دست هم داده و در این سرمای زمستان دل مان را گرم کرده 
است، هوا سالم اســت و از ســاختمان های مرتفع کوه های اطراف به 
خوبی به چشــم می خورد و زمانی خوشــی دیدن این منظره زیبا دو 

چندان می شود که زاینده رود نیز جاری باشد.

مردم اصفهان سزاوار جاری بودن زاینده رود هستند

جوانی که گرد ســپیدی روزگار بر موهای او نشسته است با شادمانی 
که غمی پنهان در پشــت آن نهفته اســت به خبرنگار ایمنا، می گوید: 
مردم اصفهان سزاوار جاری بودن زاینده رود هستند، چرا که این مردم 
در تمام لحظاتی که باید برای تمام هم وطنان و خاک شان جانفشانی 
کردند، حال جا دارد که از کوچک و بزرگ همه دســت در دســت هم 
برای جاری بودن زاینده رود که شــاهرگ حیاتی این شــهر زیباست، 

جان فشانی کنیم.

اخبار جامعه

معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع اداره 
کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان از پرداخت 
مطالبات معلمان خرید خدمات ســال تحصیلی 

۱۴۰۱ - ۱۴۰۰  خبر داد.
ســیدعلی مدینه در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار 
داشــت: با توجه به هماهنگی های انجام شده با 
معاونت مالی و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش 
فرآیند تسویه حســاب مطالبات نیروهای خرید 
خدمات در ســال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ آغاز شد 

و در تالش هســتیم این کار با ســرعتی مناسبی 
انجام شود.

وی با اشــاره به این که کمتر از ۱۰ درصد مطالبات 
نیروهای خریــد خدمات از ســال تحصیلی قبل 
پرداخت نشده بود، افزود: با این پرداخت، پرونده 
مطالبات این دسته از همکاران برای سال تحصیلی 
قبل بسته می شود.معاون پژوهش، برنامه ریزی 
و توســعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهــان اضافه کــرد: تالش می کنیم تا شــرایط 
پرداخت مطالبات همــکاران خرید خدمات برای 
سال تحصیلی جاری را نیز فراهم کرده و در اولین 

فرصت تمام یا بخشی از این بدهی را تسویه کنیم.
مدینه در خصوص بیمــه نیروهای خرید خدمات 
خاطرنشان کرد: با وجود تخصیص نیافتن اعتبار، 
حق بیمه این عزیزان برای ماه های مهر، آبان و آذر 
توسط موسسان پرداخت شــده و سعی می کنیم 

این روند در ماه های پیش رو نیز ادامه یابد.
وی تصریح کرد: بیمه نیروهایی که ۲۴ ساعت در 
هفته ابالغ دارند و مشــغول کار هستند، به صورت 
تمام وقتی است؛ همچنین حق بیمه نیروهایی که 
کمتر از ۲۴ ساعت ابالغ دارند به نسبت روزهایی که 

مشغول کار هستند پرداخت می شود.

معاون اداره کل آموزش و پرورش استان:

پرونده مطالبات معلمان خرید خدمات استان 
اصفهان بسته می شود

اهدای خون خلبانان 
و کارکنان فنی پایگاه 
چهارم هوانیروز ارتش

ده ها نفر از کارکنــان پایگاه چهارم 
هوانیروز ارتش بــا حضور در مرکز 
انتقال خــون اصفهان خون خود را 

اهدا کردند.

 میانگین نرخ اهدای خون در ایران 2 برابر بیشتر از 
کشورهای منطقه

مدیرعامل ســازمان انتقال خون ایران با بیان اینکه میانگین نرخ اهدای خون در کشــورهای با 
درآمد متوسط به باال ۱۶.۴ و در کشورهای عضو مدیترانه شرقی ۱۴.۴ در هر هزار نفر است، گفت: 
این نرخ در جمهوری اسالمی ایران حدود دو برابر بیشتر و معادل ۲۵ در هزار نفر است.مصطفی 
جمالی در نخســتین اجالس مدیران انتقال خون کشــورهای عضو گروه پنج و بیست وپنجمین 
نشست کارشناسان ارشد کشورهای عضو گروه پنج در حوزه سالمت، اظهار کرد: هدف این اجالس، 
شناخت ظرفیت هریک از کشورهای عضو و بیان مشکالت موجود آن ها و در نهایت بهره مندی از 
تمام ظرفیت ها و نیز امکانات سازمان جهانی بهداشت برای رفع این مشکالت است.وی افزود: 
مشــترکات تاریخی، فرهنگی، دینی و نژادی موجود بین اعضا، زمینه مناسبی را در مسیر تحقق 
این مهم فراهم می آورد و باید به عنوان عاملی بسیار مهم در برنامه ریزی های آتی دبیرخانه »جی 
پنج« لحاظ شود.مدیرعامل ســازمان انتقال خون ایران تصریح کرد: سازمان انتقال خون ایران 
حدود ۵۰ سال پیش به عنوان سازمانی ملی تاسیس شد و از آن زمان تاکنون به صورت فزاینده ، 
پیشرفت های قابل توجهی در تمام ابعاد طب انتقال خون داشته که یکی از مهم ترین آن ها، تحقق 
شاخص اهدای خون صد درصد داوطلبانه از ســال ۲۰۰۷ است.وی گفت: بر اساس گزارش سال 
۲۰۱۸ سازمان جهانی بهداشت، ساالنه حدود ۱۱۸.۵ میلیون اهدای خون در جهان صورت می گیرد 
که از این میزان، سهم کشورهای عضو مدیترانه شرقی حدود ۹.۹ میلیون بوده و جمهوری اسالمی 
ایران با اهدای بیش از دو میلیون در سال در حدود ۲۱ درصد از کل خون های اهدایی در ۲۱ کشور 
عضو منطقه را تشــکیل می دهد، در حالی که میانگین نرخ اهدای خون در کشــورهای با درآمد 
متوسط به باال ۱۶.۴ در هزار و در کشورهای عضو مدیترانه شرقی ۱۴.۴ به ازای هر هزار نفر جمعیت 
است، این نرخ در جمهوری اســالمی ایران حدود دو برابر بیشتر و معادل ۲۵ در هزار برآورد شده 
است.جمالی افزود: هنوز در ۶۰ کشــور نرخ اهدا به ازای هزار نفر جمعیت کمتر از ۱۰ اهدا در هزار 
نفر است.بیش از ۸۹ درصد از خون های اهدایی در جهان به فرآورده های خونی تبدیل می شود.

وی خاطرنشان کرد: بیش از ۸۹ درصد از خون های اهدایی در سطح جهان تبدیل به فرآورده های 
خونی می شود، این نرخ در کشورهای با درآمد باال و درآمد متوسط به باال ۹۶ درصد و در کشورهای 
عضو منطقه مدیترانه شرقی ۶۵ درصد است، این در حالی اســت که سازمان انتقال خون ایران 
موفق شده است که با فرآوری بیش از ۹۸ درصد خون های اهدایی در این شاخص نیز موفقیت 

باالتری را تجربه کند.

هالل احمر اصفهان، اردوگاه اسکان اضطراری در ترکیه 
راه اندازی کرد

معاون امداد و نجات جمعیت هــالل احمر اصفهان از راه اندازی اردوگاه اســکان اضطراری ویژه 
زلزله زدگان در شــهر »آدیامان«ترکیه خبر داد.داریوش کریمی افزود: این اردوگاه به همت تیم 
امداد و نجات استان اصفهان و با همکاری ارتش ترکیه برپا شده است.وی اضافه کرد: در تیم امداد 
و نجات استان اصفهان، هشت امدادگر و مسئوالن اســکان و تغذیه حضور دارند.معاون امداد و 
نجات جمعیت هالل احمر اصفهان اضافه کرد: ظرفیت اسکان این اردوگاه اکنون مشخص نیست 
زیرا ممکن است در روزهای آینده گسترش یابد.زمین لرزه ای گسترده و شدید در ساعت ۰۴:۱۷ 
دقیقه بامداد دوشنبه هفته گذشته، جنوب ترکیه و شمال ســوریه را لرزاند.در جریان این زمین 
لرزه ۷.۸ ریشتری)مقیاس امواج درونی زمین( خســارت های زیادی به ساختمان ها وارد شد 
که تیم های نجات و جست وجو طی حدود هشت روز گذشته در حال آواربرداری و نجات کسانی 
هستند که زیر آوار بناها گرفتار شده اند.شمار جان باختگان زلزله ۷.۸ ریشتری ترکیه تاکنون به ۳۱ 
هزار و ۶۴۳ نفر افزایش یافته است.استان اصفهان اکنون سه هزار و ۸۷۵ نجاتگر و امدادگر، ۲۳ 

هزار عضو جوان و ۱۵ هزار داوطلب ثبت شده در سامانه دارد. 

وز عکس ر

خبر روزبا مسئولان

در کمیسیون اجتماعی مجلس 
تصویب شد؛

 افزایش 25 درصدی
 »وام ازدواج«

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 
با اشاره به تصویب وام ازدواج ۲۰۰ میلیونی 
برای دختران زیر ۲۳ و پسران زیر ۲۵ سال 
و وام ازدواج ۱۵۰ میلیونــی برای ســایرین 
در کمیســیون اجتماعی مجلــس، گفت: 
انتظار این بود مجلس وام ازدواج را بیشتر 
از این افزایــش دهد.وحیــد یامین پور در 
گفت وگو با ایسنا، با اشــاره به افزایش ۲۵ 
درصدی وام ازدواج برای سال ۱۴۰۲، اظهار 
کرد: بنا بــر اعالم نماینــدگان مجلس، وام 
ازدواج برای سال ۱۴۰۲ افزایش ۲۵ درصدی 
داشته و مبلغ این وام برای دختران زیر ۲۳ 
سال و پســران زیر ۲۵ ســال ۲۰۰ میلیون 
تومان و برای ســایرین ۱۵۰ میلیون تومان 
در کمیســیون اجتماعــی مجلس تصویب 
شده است.وی با بیان اینکه این مبلغ فعال 
در کمیسیون اجتماعی تصویب شده است 
و برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تصویب 
در کمیسیون تلفیق دارد، تصریح کرد: انتظار 
این بود که مجلس وام ازدواج را بیش از این 
افزایش دهد چراکــه هرچند از نظر ریالی تا 
۲۵ درصد افزایش داشــته ولی با محاسبه 
تورم و قدرت خرید عمال این تسهیالت کمک 
کمتری برای زوج های جوان نسبت به سال 
۱۴۰۱ دارد.یامین پور در پایان ســخنان خود 
تاکید کرد: امیدوارم در کمیسیون تلفیق به 
خصوص برای زوج و زوجه زیر ۲۵ سال این 
رقم افزایش یابد.به گزارش ایسنا، مبلغ وام 
ازدواج در سال جاری)۱۴۰۱( برای دختران 
زیر ۲۳ ســال و پســران زیر ۲۵ سال ۱۵۰ 
میلیون تومان و برای ســایرین ۱۲۰ میلیون 

تومان است.

امکان تماس با شماره ۱۱۵ از تمام شهرستان های زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، به مرکز ارتباطات شهر اصفهان فراهم شد.رییس اورژانس پیش 
بیمارستانی و فوریت های پزشکی استان اصفهان با اشاره به اینکه اورژانس پیش بیمارستانی استان بنابر ابالغ سازمان اورژانس کشور از سال ۹۷ اجرای طرح 
ادغام مراکز ارتباطات ۱۱۵ را آغاز کرد، گفت: پیش از این مراکز شهرســتان های اصفهان، لنجان، فالورجان، نجف آباد، دهاقان، شهرضا، خمینی شهر، چادگان، 
برخوار، مبارکه، سمیرم، تیران و کرون، خوانسار، گلپایگان، فریدن، بویین میاندشت و شاهین شهر و میمه ادغام شده بودند.فرهاد حیدری ادامه داد: در گام نهایی، 
مراکز ارتباطات شهرستان های اردستان، نطنز، نایین، خور و بیابانک و فریدون شهر هم به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس در مرکز استان متصل شدند.رییس 
اورژانس پیش بیمارستانی اصفهان با اعالم اینکه اکنون تمام ماموریت های این شهرستان ها در مرکز فرماندهی عملیات اورژانس در مرکز استان راهبری می شود، 
توضیح داد: از این پس زمانی که شهروندان شهرستان های استان با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند به مرکز استان متصل می شوند و ماموریت های امدادرسانی از طریق 
سامانه اتوماسیون عملیاتی اورژانس رصد و فرماندهی می شود.حیدری اظهار کرد: در سامانه اتوماسیون عملیاتی اورژانس، کارکنان عملیاتی از طریق نرم افزاری 

ویژه که روی تلفن همراه پایگاه آن ها نصب شده به ماموریت اعزام می شوند و تمام اطالعات مربوط به امدادرسانی به بیمار نیز در این نرم افزار درج می شود.

تکمیل طرح ادغام مراکز ارتباطات اورژانس 115 اصفهان



روزنامه سان در گزارشی به بازی های لیگ قهرمانان اروپا در یک هشتم نهایی پرداخته است و از نقش بازیکن ایرانی در زدن گل های مهم نوشت.به نقل از سان، دور 
یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان با برگزاری دو دیدار شروع و هفته آینده با برگزاری دو دیدار در روز چهارشنبه پرونده دور رفت رقابت ها بسته می شود.در یکی از دیدارهای 

این مرحله از رقابت ها پورتو باید برابر اینتر قرار گیرد.اینترمیالن - پورتو )بازی اول ۳ اسفند، بازی برگشت ۲۳ اسفند( مردان کلیدی: الئوتارو مارتینز، مهدی طارمی
رسیدن به مرحله حذفی برای دومین فصل متوالی برای نراتزوری کلیدی بود و این تیم توانســت باالتر از بارسلونا قرار گیرد و راهی این مرحله از رقابت ها شود. در 
رقابت های لیگ، کسر امتیاز از یووه باعث شده است تا اینتر در جمع مدعیان یک رتبه باال برود ولی با وجود تیم قدری چون ناپولی آنها کار بسیار سختی دارند. اینتر 
آخرین بار در سال ۲۰۱۱ به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.پورتو با وجود شکست در دو بازی ابتدایی خود، با صدرنشینی در گروه، قدرت ذهنی خود را نشان داد. آنها 
برای بازی برگشت ماه آینده به آتش و خشم دراگائو ورزشگاه شان نیاز دارند. هواداران پرشور پورتو در این دیدار می توانند نقش مهمی در صعود تیم پرتغالی به دور 
بعدی رقابت ها داشته باشند.گل های طارمی، بازیکن ایرانی، ممکن است در این دو دیدار تعیین کننده باشد. مرد پنج گله پورتو در این فصل لیگ قهرمانان بازیکن 
کلیدی تیمش برای دو بازی حساس خواهد بود. او پیش از این در فصل قبل نیز برابر یوونتوس ایتالیا گلزنی کرده و یک پنالتی هم برابر این تیم ایتالیایی گرفته بود. 

مهدی طارمی؛ ستاره احتمالی لیگ قهرمانان اروپا
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پایان نگرانی پپ: »هالند« به آرسنال می رسد
به نظر می رسد ارلینگ هالند، مهاجم منچسترسیتی، مشکلی برای دیدار مقابل آرسنال ندارد.

هالند در آخرین دیدار منچسترســیتی مقابل استون ویال از ناحیه ران دچار مصدومیت شد.البته 
با اعالم نشــریه »میرر«، هالند در شــرایط خوبی قرار داد و طبق معمول در ترکیب آرسنال برای 
پیروزی در این مسابقه حضور خواهد داشت.هالند در تمرین تیمش شرکت کرد و پا به پای سایر 

بازیکنان به تمرین پرداخت.
الزم به ذکر است که آرســنال با 5۱ امتیاز )یک بازی کمتر( صدرنشین لیگ برتر انگلیس است و 
منچسترســیتی با 48 امتیاز در رده دوم قرار دارد و ارلینگ هالند نیز با ۲5 گل، بهترین گلزن این 

فصل لیگ برتر انگلیس است.
 

آرائوخو: از بازگشت »مسی« به بارسا استقبال می کنیم
رونالد آرائوخو، مدافع بارسلونا اعالم کرد که دوســت دارد لیونل مسی در تابستان سال جاری به این 
باشگاه برگردد.قرارداد لیونل مسی با باشگاه پاری سن ژرمن در پایان فصل جاری به اتمام می رسد. 
عدم پیشرفت مذاکرات طرفین برای تمدید قرارداد باعث شده تا شایعات بازگشت ستاره آرژانتینی 
به بارسلونا را شاهد باشیم. آرائوخو که سابقه دو فصل بازی کنار لیونل مسی را دارد، وقتی با سوالی در 
خصوص احتمال بازگشت این بازیکن به بارسا مواجه شد، نتوانست احساسات خود را پنهان کند.این 
بازیکن ۲۳ ساله با هیجان باال به بازگشت مسی به جمع کاتاالن ها اشاره کرده و افزود: »باید ببینیم چه 
اتفاقی می افتد؛ اما من دوست دارم که این اتفاق رخ بدهد. بازگشت لئو به بارسا اتفاق خیلی خاصی 
خواهد بود. او بهترین بازیکن جهان است و ما از حضور او در جمع خودمان استقبال می کنیم.«آرائوخو 
عالوه بر مسی یک بازیکن دیگر را هم به باشگاه پیشنهاد داد تا در تابستان سال جاری او را جذب کنند. 
مدافع بارسا گفت: »اگر من به جای ماتو )مدیر فوتبال بارسلونا( بودم رودریگو بنتانکور و لیونل مسی 

را به خدمت می گرفتم.« 
  

گالتیه:» امباپه« برای ترساندن بایرن به میدان نمی رود
کریستوف گالتیه، سرمربی پی اس جی، در آســتانه دیدار تیمش با بایرن مونیخ گفت امباپه اگر 
به میدان برود برای بازی کردن در زمین خواهد بود و نه ترساندن حریف.پاری سن ژرمن در یکی 
از حساس ترین دیدارهای مرحله یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا به مصاف بایرن مونیخ 
می رود.این بازی تحت الشعاع دو مصدوم بزرگ تیم پاریسی، کیلیان امباپه و لیونل مسی است. 
اعالم مصدومیت امباپه توسط پاری سن ژرمن و صحبت های ناگلزمان، سرمربی بایرن، درباره 
او طی روزهای اخیر جنجالی شده بود. ناگلزمان معتقد بود امباپه در بازی مقابل تیمش حضور 
خواهد داشت و خبر مصدومیت او بلوفی از سوی پاری سن ژرمن است.ستاره فرانسوی در تمرین 
اخیر پی اس  جی حضور داشت و گزارش ها از فرانسه حاکی است او به احتمال زیاد در مقابل بایرن 
به میدان خواهد رفت. کریستوف گالتیه در کنفرانس مطبوعاتی خود حضور امباپه در این مسابقه 

را صد در صد تایید نکرد و گفت تصمیم نهایی در این باره به زودی اعالم خواهد شد.
 

»رونالدو« بیخ گوش ایران آکادمی فوتبال می زند
ستاره سابق رئال مادرید در شهر دبی مدرســه فوتبال تاســیس می کند.رونالدو نازاریو، ستاره 
سابق تیم ملی برزیل و رئال مادرید این روزها به باشــگاه داری روی آورده است.رونالدو اکنون 
مالک باشگاه وایادولید اسپانیاست. ستاره سابق رئال مادرید  به دبی سفر کرد و میهمان میشل 
سالگادو، ستاره سابق رئال در این شهر امارات بود.رونالدو در مصاحبه با شبکه »دبی اسپورت«، 
گفت: مردم امارات فوتبال دوست هستند. برنامه دارم تا به زودی یک آکادمی فوتبال در شهر دبی 

افتتاح کنم. امیدوارم به زودی این اتفاق بیفتد.

مورد عجیب  فوتبال ایران؛

مهاجمانی که بوی گل نمی دهند

جدول گلزنان فوتبال ایران نشان از حال و روز نه چندان خوب فوتبال 
ایران دارد و بعد از گذشت ۲۰ هفته از لیگ برتر، هیچ بازیکنی نتوانسته 
بیش از ۶ گل به ثمر برســاند!وضعیت جدول گلزنان لیگ برتر فوتبال 
ایران به شکلی است که هر بازیکنی می تواند طی ۱۰ هفته آینده عنوان 
آقای گلی را از آن خود کند. بهتریــن گلزنان فصل جاری فوتبال ایران 
بعد از گذشــت ۲۰ هفته از مســابقات فقط ۶ گل به ثمر رسانده اند که 
این اتفاق در نوع خود اتفاق کم سابقه ای در تاریخ فوتبال ایران است!

آمار ۶ گل در ۲۰ بازی یا یک گل در هر سه بازی چیزی نیست که نوید 
روزهای روشــن را برای فوتبال ایران بدهد؛ جالب تــر اینکه بهترین 

گلزنان فصل هم به لطف پنالتی خود را تا این حد باال کشیده اند.
مهدی قائدی با زدن پنجمین گل فصلش، خود را تا یک قدمی آقای 
گلی هم رســاند و حاال از احتمال اینکه قائدی بتواند این عنوان را به 

دست آورد، سخن به میان می آید.
عجیب اینکه یورگن لوکادیا، مهاجم هلندی و ســابق پرسپولیس که 
خیلی دیر به این تیم ملحق شد و در نهایت بعد از هفته یازدهم ایران 
را ترک کرد، همچنان در رده نخست قرار دارد و چندین بازیکن دیگر از 

جمله محمد عباس زاده هم او را همراهی می کنند.
خیلی بعید اســت که بازیکنی نتواند به هفتمین گل خود برســد؛ اما 
شــوکه کننده خواهد بود اگر بازیکنان ایرانی و خارجی لیگ به همین 
روند ضعیف خود ادامه دهند و همچنان لوکادیا تا پایان فصل و فقط 

با ۱۰ بازی در بین برترین گلزن ها بماند!

جدول گلزنان لیگ برتر به این شرح است:
۶  گل زده - شــهریار مغانلو )سپاهان(، رضا اســدی )تراکتور(، عارف 
رســتمی )مس کرمان(، محمدرضا آزادی )آلومینیوم اراک(، حامد 
شــیری )نســاجی(، محمد عباس زاده )تراکتور(، یورگــن لوکادیا 
)پرسپولیس(،5 گل زده – رامین رضاییان )سپاهان(، محمد محبی 

)استقالل(، سجاد بازگیر )ملوان(، مهدی قائدی )استقالل(.
این هــا بهترین گلزنــان لیگ برتر هســتند. البته وقتــی بازیکنان و 
مهاجمــان نامداری وجــود دارند که حتی به شــش یــا پنج گل هم 
نرســیده اند، مطمئنا نام هایی که در باالتر نوشــته شده، بین تیم های 
لیگ برتری حلوا حلوا خواهند شــد و همه تیم هــا آرزوی مهاجمانی 

مانند آن ها را دارند!
اکنون هر کســی این ســوال را از خود می پرســد که خروجی لیگی 
که حتی دو، ســه بازیکنش هم نمی توانند بعد از هفته بیســتم لیگ 
برتر به مــرز ۱۰ گل برســند، چه خواهد بــود؟ کدام یــک از بازیکنان 
حاضر در لیگ برتر امســال در حد و اندازه های انتقــال به لیگ های 
 حاشــیه خلیج فارس و لیگ های درجه ســه و چهار اروپــا به عنوان

 مهاجم هستند؟
در همین فهرست کوتاه هم بسیاری از بازیکنان، مهاجم هدف نیستند 
و بازیکنی مانند حامد شــیری گل های خود را به عنوان یک مدافع از 

روی نقطه پنالتی به ثمر رسانده است.
این آمار نگران کننده اســت و قطعا کمیته آمــوزش، فنی و نهادهای 
فوتبال مانند ســازمان لیگ به جز برگزاری مســابقات و پیش بردن 
هفته به هفته بازی هــا، باید فکری به حال فوتبــال پایه ایران بکنند. 
از فوتبالی که همیشــه مهاجمان گلزن در آن ظهور کرده اند و نام هایی 
مانند علی دایی، مهدی طارمی، سردار آزمون و وحید هاشمیان در آن 

درخشیده اند، بیش از این انتظار می رود.

خبر روز

دفاعیات کتبی را ارسال کنید؛

واکنش سریع کمیته انضباطی به حرف های »ساپینتو«
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نسبت به اظهارات ریکاردو ساپینتو در نشست خبری بعد از دیدار با 
پیکان واکنش نشان داد.حرف های ریکاردو ساپینتو در کنفرانس مطبوعاتی بعد از دیدار با پیکان خبرساز 
شده است. او جمالتی را به کار برد که مترجمش نیز آن را ترجمه نکرد. اتفاقات کنار زمین فوتبال ایران را به 
جنگل تشبیه کرد و رفتار برخی مربیان ایرانی را به رفتار حیوانی نسبت داد.از این رو ساعتی بعد از این اتفاق 
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال واکنش سریعی را نشان داده است.کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 
در این باره نوشت: »در پی تخلف صورت گرفته از سوی ریکاردو ساپینتو،سرمربی تیم استقالل مبنی بر 
عدم رعایت ماده 7۱ مقررات انضباطی و اظهارات توهین آمیز پس از دیدار مقابل پیکان، ابالغ می شود که 

نامبرده ظرف مهلت 48 ساعت دفاعیات کتبی خود را به کمیته انضباطی ارسال کند.«
 

»خمس« همه چیز را چک کرد؛ اما نبرد!
روند پیروزی های متوالی تیم تراکتور با خمس در بازی خانگی با آلومینیوم اراک متوقف شد.با حضور 
خمس در تراکتور سبک بازی های این تیم تغییر کرده است. این تیم بزرگ تبدیل به تیمی شده که روی 
زمین پاس های متوالی می دهد و دوست دارد با ارائه فوتبال رو به جلو موقعیت های متعددی را روی 
دروازه حریفان ایجاد کند. به همین خاطر یکی از حساسیت های خمس چمن استادیوم خانگی است. 
او پیش از بازی با آلومینیوم اراک چمن استادیوم را چک کرد تا متوجه شود اندازه اش استاندارد هست 
یا نیست و آیا نیاز به آب دارد یا نه. آب دادن به چمن و به عبارتی خیس کردن چمن پیش از بازی یکی 
از کارهایی است که تیم میزبان انجام می دهد و تیم تراکتور معموال پیش از دیدارهای خانگی این کار را 
انجام می دهد تا توپ روی زمین به راحتی به گردش در آید.با وجود همه حساسیت های خمس روی 

چمن و چک کردن این موضوع تراکتور نتوانست آلومینیوم اراک را شکست دهد.
 

شجاعیان: هواداران پرسپولیس را حالل می کنم!
داریوش شجاعیان، هافبک هوادار پس از پیروزی تیمش برابر پرسپولیس در میکسدزون حاضر شد 
و به سواالت خبرنگاران پاسخ داد.شجاعیان که تعویض او و حضورش در زمین زمینه ساز برتری هوادار 
بود، در ابتدا در مورد بازی گفت: »نیمه اول خیلی خوب بودیم حاال درست است در تایم هایی از نیمه 
دوم تیم روی جوانی عقب رفت ولی دیدید رفته رفته بهتر شدیم و گل برتری را هم زدیم.«شجاعیان در 
مورد قضاوت داور گفت: »فکر می کنم در نیمه دوم کمی سوت هایشان به ضرر ما شد. خطاهایی که نباید 
گرفته می شد، گرفته شد. ولی باز هم می سپاریم به کارشناسان.« شجاعیان در مورد ابراز ارادت طعنه 
آمیز هواداران پرسپولیس به او در ابتدای بازی گفت: فکر نکنم تا حاال با هواداران این تیم کری خوانده 

باشم. از لطف شان بوده است. من حالل می کنم.
 

این روند عجیب و غریب؛

واکنش پرسپولیس به شکست: بس است!
باشگاه پرسپولیس در پی شکست برابر هوادار واکنش تندی به قضاوت این مسابقه داشت.به گزارش 
»ورزش سه«، تیم فوتبال پرسپولیس در بیستمین دیدار خود در لیگ برتر، عصر دوشنبه با قضاوت 
حسن اکرمی میزبان هوادار بود که با یک گل از حریف شکست خورد.سرخ پوشان در واپسین دقایق 
بازی یک گل دریافت کردند. این در حالی بود که پیش از گل معتقد بودند که بازیکن هوادار روی محمد 

عمری، مهاجم پرسپولیس مرتکب خطا شده است.
در پی این اشتباه که به شکست سرخ ها در آزادی منجر شد، باشگاه پرسپولیس با انتشار ویدئوی صحنه 
خطا روی عمری نوشت: یک روز دیگر و یک اشتباه داوری دیگر علیه پرسپولیس؛ داوری که نزدیک 

به صحنه است و به سادگی از این خطای واضح رد می شود. بس نیست این روند عجیب و غریب؟

مستطیل سبز

دبیرکل کمیته ملی المپیک:
50 میلیارد به فدراسیون ها 

دادیم
دبیرکل کمیته ملی المپیک گفت: بودجه کمیته 
ملی المپیک در الیحه دولــت از بودجه وزارت 
ورزش تفکیک شده؛ اما گاهی ابهاماتی مطرح 
می شــود که می تواند خطرناک باشــد.مناف 
هاشــمی در مــورد مصوبات نشســت هیئت 
اجرایی کمیتــه ملی المپیک بیان کــرد: با دو 
نماینــده مجلــس در هیئت اجرایی جلســه 
داشتیم و انتظارات فدراسیون های ورزشی با 
توجه به در پیش بودن سه رویداد بزرگ و نیاز 
به آماده ســازی تیم ها مطرح شد. 8 رییس 
فدراسیون که در جلسه بودند درخواست خود را 
مطرح کردند. همیشه کمیته المپیک کمک بگیر 
از دولت است ولی نمی تواند زیر بودجه دولت 
) وزارت ورزش( باشــد. این موضوع پذیرفته 
شــده بود؛ اما برخی مواقع برخــی ابهاماتی را 
مطرح می کننــد. وی در مــورد بودجه کمیته 
ملی المپیک گفت: بودجه سال ۱4۰۲ تغییراتی 
نسبت به سال جاری دارد ولی اصال پاسخگوی 
نیاز سه رویداد ما در سال آینده نیست و با توجه 
به شرایط کشور کمک گرفتن از اسپانسر ممکن 
نیســت چون ورزش و نتایج آن باعث شادابی 
اســت و مورد توجه همگان قرار دارد، امیدوارم 
افزایش بودجه مورد توجــه قرار گیرد.دبیر کل 
کمیته ملــی المپیک تصریح کــرد: در ابتدای 
جلسه گزارش دیدار با باخ توسط خسروی وفا 
ارائه شد. سهرابی، رییس کمیته امور بین الملل 
حکم  خود را دریافت کرد. برخی فدراسیون ها در 
ایام دهه فجر برنامه و مسابقات خوبی داشتند 
و قرار شــد مورد کمک مالی قرار بگیرند. طبق 
آیین نامه برای افتتاح حســاب قرض الحسنه 
باید مجوزهایی از هیئت اجرایی دریافت می شد 
که این امر صورت گرفت.هاشمی در خصوص 
میزان دریافت بودجه از دولت گفت: از بودجه 
در ردیف اصلــی که ۲۳۹ میلیــارد تومان بوده 
است حدود 85 درصد محقق شده و اطمینان 
داریم کــه تا پایان ســال پرداخت می شــود. 
بودجه تبصــره ۱4، حدود 8۰ میلیــارد بوده که 
از آن ۳۰ میلیــارد پرداخت شــده امیدوارم 5۰ 
میلیارد تومان بقیه تا ماه آینده پرداخت شــود 

تا پرداختی به فدراسیون ها داشته باشیم. 

این آمار نگران کننده است و قطعا کمیته آموزش، فنی 
و نهادهای فوتبال مانند سازمان لیگ به جز برگزاری 
مسابقات و پیش بردن هفته به هفته بازی ها، باید 

فکری به حال فوتبال پایه ایران بکنند

فوتبال جهان

وز عکس ر

حضور ستاره های کشتی 
در عملیات امداد و نجات 

زلزله زدگان ترکیه
چهره های شاخص و عنوان دار کشتی جهان و 
المپیک در عملیات امداد و نجات زلزله زدگان 
در شــهرهای هاتای و قهرمان ماراش ترکیه 
حضور دارند. شرف اروغلو، رییس فدراسیون 
کشتی ترکیه، طاها آکگل، رضا کایالپ و کرم 
کمال کشتی گیران ملی پوش و پرافتخار این 
کشــور برای امدادرسانی به آســیب دیدگان 
فاجعه زمین لرزه هاتای و قهرمان ماراش به 

کمک و یاری هموطنان خود رفتند.

سرمربی تیم ملی هندبال مردان ایران می گوید حاضر 
است قراردادش را با فدراسیون هندبال ایران تمدید کند 
اما نه با شرایط قبلی!وســلین وویوویچ مونته نگرویی 
از ۲5 اسفند ســال گذشــته هدایت تیم ملی هندبال 
مردان ایران را بــه عهده گرفت. قــرار داد این مربی با 
فدراسیون برای بازی های کشــورهای اسالمی قونیه 
و مســابقات قهرمانی مردان ۲۰۲۳ جهان )لهســتان 
و سوئد( بود. ملی پوشــان ایران با هدایت وسلین در 
بازی های کشورهای اسالمی بعد از سال ها مدال برنز 
را برگردن آویختند. آنها که با چهارمی در قهرمانی آسیا 
در زمان مربیگری مانوئــل مونتایا فرناندز جواز حضور 
در مسابقات قهرمانی جهان را به دســت آورده بودند 
با هدایت وســلین عازم لهستان شــدند و با شکست 
شیلی توانستند برای اولین بار در تاریخ هندبال ایران 

راهی دور اصلی مسابقات قهرمانی جهان شوند. آنها در 
پایان مسابقات با شکست مقابل تیم های مونته نگرو، 
اسپانیا، فرانسه، اسلوونی و لهســتان در رده بیست و 
چهارم  مسابقات ایستادند. وســلین وویوویچ بعد از 
مسابقات قهرمانی مردان جهان به تهران بازنگشت و 
قرار شد یک ماه بعد از مســابقات قهرمانی جهان نظر 
نهایی اش در مورد ادامه همکاری  با فدراسیون را اعالم 
کند. البته او می گوید مشکلی با تمدید قرارداد ندارد ولی 
نه با شرایط قبلی! او هیچ مشکلی هم با مبلغ قرارداد 
ندارد. شرایط او برای تمدید قرارداد مثل همه مربیان 
قبلی چــون مانوئل امکانــات و دیدارهــای تدارکاتی 
بیشتر است. وســلین وویوویچ در مورد هندبال ایران 
اظهار کرد: هندبال ایران امکان بهتر شــدن را دارد، اما 
رییس فدراسیون همیشه می گوید مشکل پول است.

مربی تیم ملی هندبال مردان در ادامه گفت: بازیکنان و 
مربیان تیم ملی باید شرایط کاری بهتری داشته باشند. 
اگر تغییر می خواهند اول باید تفکر مسئوالن تغییر کند. 
او در مورد تمدید قراردادش با هندبال ایران گفت: من 
حاضرم قرارداد را تمدید کنم ولی نه با شــرایط قبلی و 
هیچ مشکلی با مبلغ قرارداد هم ندارم.وسلین در پاسخ 
به این سوال که منظورتان از شرایط قبلی چیست، گفت: 
من زمان بیشتری برای تمرین تیم ملی، کادر حرفه ای 

و کامل تر و مسابقات بین المللی بیشتری می خواهم.

سرمربیگری تیم ملی ایران را قبول نمی کنم!
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مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری مطرح کرد:

ساماندهی کارکنان دغدغه مدیریت شهری 
مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری اصفهان گفت: شهرداری اصفهان به رغم وجود تنوع قرارداد کارکنان، تالش 
کرده است تا حد امکان که قانون اجازه می دهد، موضوع همسان سازی حقوق کارکنان را عملیاتی کند.منصور 
سلطانی زاده در گفت وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به طرح ساماندهی نیروهای شهرداری اصفهان اظهار کرد: 
این طرح یکی از دغدغه های اصلی مدیریت شهری اســت تا بتواند پراکندگی و نابسامانی در رابطه با نوع 
استخدام نیروها را برطرف کند.وی افزود: در حال حاضر شهرداری اصفهان دارای چندین نوع قرارداد از جمله 
قراردادهای کارمندی با انواع مختلف مانند رسمی، پیمانی، موقت، قرارداد کار معین، شرکتی، حجمی و 
در حوزه کارگری نیز به همین صورت است که این تنوع قراردادها، به دغدغه کارکنان تبدیل شده است؛ نبود 
ثبات کاری نگرانی هایی از جمله احتمال قطع رابطه کاری، حقوق و دستمزد و مزایا را به همراه آورده است.

مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری اصفهان تاکید کرد: شهرداری در تالش است تا به کارکنان این اطمینان 
داده شود که به لحاظ حضور در محیط کاری، ثبات وجود دارد و درصدد حفظ نیروهای مجرب خود و بهره 
بردن از تجربیات آن هاست، با این وجود بحث ساماندهی نیروها به قوانین باالدستی و مجوزهایی که باید 
صادر شود، بازمی گردد.وی خاطرنشان کرد: به طور قطع تبدیل وضعیت یک فرد با نوع استخدام قراردادی 
به پیمانی و رسمی یا شرکتی به قراردادی مستلزم صدور مجوز از سوی وزارت کشور و سازمان شهرداری ها 
است و تا زمانی که این امکان وجود نداشته باشد و مجوزهای الزم صادر نشود، نمی توان این تبدیل را انجام 
داد و تغییری ایجاد کرد، بنابراین در حال حاضر برای ایجاد این فضا در حال پیگیری موضوع از ســازمان 
شهرداری های کشور هستیم.سلطانی زاده گفت: نمایندگان مجلس نیز در راستای حل این مسئله طرحی با 
عنوان ساماندهی کارکنان دولت را پیگیری می کنند و در صورت به نتیجه رسیدن و ابالغ این طرح در اولین 
فرصت این نگرانی همکاران برطرف خواهد شد.وی با اشاره به اینکه در یک سال گذشته نیز اداره کل سرمایه 
انسانی شهرداری اصفهان پیگیر آیین نامه استخدامی شهرداری ها بوده است تا هرچه سریع تر ابالغ و بخشی 
از مشکالت نیروها در این زمینه به واسطه این آیین نامه برطرف شود، افزود: در حوزه ایثارگران به محض 
ابالغ قانون مربوطه، افراد مشمول طی مراحل مختلف فراخوان شدند و مدارک آن ها برای بررسی به هسته 
گزینش به استانداری ارسال شده که تاکنون حدود ۱۲۰۰ پرونده از طرف شهرداری اصفهان برای این منظور 

به هسته گزینش ارسال و بیش از ۵۰ درصد پرونده ها تایید شده است.
 

نایب رییس شورای شهر مطرح کرد:

 ارتقای سرانه های تفریحی و بهبود شرایط ساخت وساز 
در سال آینده

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: بر اساس بودجه سال آینده شهرداری اصفهان، ارتقای 
سرانه ها، افزایش کیفیت و کمیت خدمات تفریحی، رونق حوزه گردشگری، تفریح و نشاط برای شهروندان 
اصفهانی و بهبود وضعیت ساخت وساز مورد توجه جدی قرار گرفته اســت.ابوالفضل قربانی اظهار کرد: 
امیدواریم بتوانیم در جلسات کمیسیون تلفیق که این روزها برگزار می شود، هرچه زودتر بودجه سال آینده 
شهرداری را بررسی و الیحه بودجه را به صحن علنی شورای اسالمی شهر ارسال کنیم.وی با بیان اینکه در 
حال حاضر بودجه تمام معاونت ها، شهرداری مرکزی و مدیریت طرح ساماندهی ناژوان در کمیسیون 
تلفیق شورای اسالمی شــهر اصفهان بررسی شــده و بررســی ردیف های بودجه مربوط به شرکت ها و 
سازمان های وابسته به شهرداری در دستور کار اســت، افزود: در مجموع تاکنون بودجه حدود ۳۰ واحد 
سازمانی شهرداری اصفهان در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است و بودجه حدود ۲۱ سازمان و 
شرکت وابسته نیز به مرور بررسی خواهد شد.نایب رییس شورای اســالمی شهر اصفهان با بیان اینکه 
اهتمام الزم برای تکمیل پروژه های نیمه تمام در سال ۱۴۰۲ و فازبندی پروژه ها برای بهره برداری تا پایان 
سال جاری وجود دارد، خاطرنشان کرد: بر اساس بودجه سال آینده شهرداری اصفهان، ارتقای سرانه ها، 
افزایش کیفیت و کمیت خدمات تفریحی، رونق حوزه گردشگری، تفریح و نشاط برای شهروندان اصفهانی 

و بهبود وضعیت ساخت وساز مورد توجه جدی قرار گرفته است.

وزیر علوم در اصفهان تاکید کرد:

ضرورت تدوین برنامه های مشترک بین سازمان اکو و مراکز علمی 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: الزم است سازمان همکاری های 
اقتصادی )اکو( با تدوین برنامه های مشــترک، زمینه  ارتباط بیشتر 

مراکز علمی و ایجاد شبکه های بین دانشگاهی را فراهم کند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی زلفی گل در آیین آغازین پنجمین 
اجالس هیئت امنا و هفتمین اجــالس کمیته اجرایی بنیاد علمی اکو 
در اصفهان با بیان اینکه همکاری علمی و فن آورانه کشورهای عضو اکو 
تاثیر و نتایج به مراتب موثرتر، عمیق تر و پایدارتر از تعامالت اقتصادی 
دارد، اظهار داشت: پیشنهاد می کنیم روند همکاری کشورهای عضو به 
عنوان یک برنامه، با تعریف پارامترهــای عملیاتی از جمله طرح های 

چندجانبه پیگیری شود و افزایش یابد.
وی افزود: نیاز اســت که ســازمان همکاری اقتصــادی مانند دیگر 
سازمان های بین المللی، با تدوین برنامه های مشترک، زمینه ارتباط 
بیشتر مراکز علمی و ایجاد شــبکه های بین دانشگاهی و شبکه های 
مشــترک میان پارک های علــم و فنــاوری را مهیــا کند.وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری ادامه داد: پیشــنهاد می کنیم بنیاد علمی اکو به 
عنوان نقطه ثقل مــراودات علمی و فن آورانه میــان دولت های عضو 
باشد و در این ارتباط بانک اطالعاتی متشــکل از آمار و ارقام وضعیت 
علوم، فناوری و آموزش کشــورهای منطقه راه اندازی شود.زلفی گل 

تصریح کرد: تشکیل بانک اطالعاتی، انتشــار گزارش های ادواری از 
شرایط پیشرفت علمی و فن آورانه کشــورهای عضو اکو را در پی دارد 
و ایران پیش تر با فعال ســازی پایگاه اطالعاتی علمی و سامانه نظام 
ایده ها و نیازها در این پیوند تجربه کافــی برای ایجاد بانک اطالعاتی 
مورد اشاره را دارد.وی با بیان اینکه ۱۳ سال از فعالیت بنیاد علمی اکو 
را پشت سر گذاشته ایم، خاطرنشــان کرد: در این مدت ایران میزبان 
۲ نشست هیئت علمی در چهار ســال اخیر بوده که از توجه کشورمان 
به مباحث دانــش و فناوری حکایــت دارد.وزیر علــوم، تحقیقات و 
فناوری با اشــاره به اینکه دولت فعلی برای ســازمان هایی مانند اکو 
اهمیت زیادی قائل است، اظهار داشت: وزارت علوم پس از چند سال 
پیگیری موفق شــد بنیاد علمی اکو را وارد فهرست گروه اول عضویت 
دولت جمهوری اسالمی کند.زلفی گل افزود: اکو متشکل از ۱٠ کشور با 
مساحت تقریبی هشت میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی معادل ۵٠٠ 
میلیون نفر ظرفیت گســترده برای افزایش همکاری کشورهای عضو 
دارد و بی شک تعامالت علمی و فناوری باید بیش از قبل مورد توجه 
باشد.وی با اشاره به اینکه برای نیل به اهداف مسیر طوالنی در پیش 
رو داریم، تصریح کرد: باید پذیرفت که علم، فناوری، آموزش و نوآوری 
پیش نیاز توسعه پایدار و پیشرفت کشورهاست، بنابراین توجه به این 

موارد ضروری است.

رییس سازمان اکو بر بهبود روابط با جوامع علمی تاکید کرد
همچنین ســید کمیل طیبی، رییس بنیاد علمی ســازمان همکاری 
اقتصادی )اکــو( در این آییــن افزایش طرح های مشــترک علمی 
و تحقیقاتی میان مراکز فناوری و پژوهشــی کشــورهای عضو اکو را 
ضروری دانست و اظهار داشت: بر همین اساس برگزاری رویدادهای 
مختلف با محوریت دانشگاه و مراکز علمی کشورهای عضو باید بیش 

از گذشته جدی گرفته شود.
وی با اشاره به همکاری سازنده دانشــگاه اصفهان و این بنیاد و لزوم 
گسترش آن، تاکید کرد: مراکز علمی پژوهشی متعدد در این کشورها 
و فعالیت دانشــگاه های معتبر مبنــای همکاری هــای متقابل بین 
کشورهای عضو اکو خواهد بود.رییس بنیاد علمی اکو با تاکید بر بهبود 
روابط بین جوامع علمی خاطرنشــان کرد: تعامالت علمی و فناوری 
زمینه را برای توسعه روابط بین کشورها فراهم می کند، بنابراین از این 
ظرفیت باید به نحو شایانی بهره برد.اجالس ٢ روزه هیئت امنای بنیاد 
علمی اکو به منظور سیاست گذاری و برنامه ریزی فعالیت های علمی 

این بنیاد در سطح منطقه برای سه سال آینده، در اصفهان برگزارشد.

مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان از 
اطفای حریق درختان و شمشــادهای اطراف پل 
خواجو خبر داد و گفت: در این حادثه، آسیب جدی 

به درختان یا شهروندان وارد نشده است.
منصور شیشه فروش در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، 
درباره آتش سوزی میان پل بزرگمهر و خواجو اظهار 

کرد:  یک مورد حریق اشــجار، گیاهان و خاشاک 
در جــوار رودخانه به وقوع پیوســت کــه به همت 

آتش نشانان پس از لحظاتی خاموش شد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن حریــق آســیبی به 
شهروندان وارد نکرده اســت، ادامه داد: مسیری 
کــه آتش ســوزی رخ داده بود، به نحــوی بود که 
خودروهای اطفــای حریق نمی توانســتند به این 
منطقه وارد شوند. از این رو عملیات اطفا با کندی 

مواجه شده بود.
سرآتشیار فرهاد کاوه آهنگران، سخنگوی سازمان 

آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
نیز درباره این حادثه تصریح کرد: ســاعت ۲۲:۱۷ 
حریق شمشــادهای حوالی پل خواجو به سازمان 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 

گزارش شد.
وی با اشــاره به اعزام نیروهای امــداد و نجات به 
محل حادثه، گفت: آتش نشانان از ایستگاه شماره 
۲۰ و ۵ به محل حادثه اعزام شــدند. از آنجا که باد 
شدیدی می وزد، اطفای حریق کامل زمان بر شده 

است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داد:

اطفای حریق درختان حوالی رودخانه زاینده رود

 نیاز است که سازمان همکاری اقتصادی مانند دیگر 
سازمان های بین المللی، با تدوین برنامه های مشترک، 
زمینه ارتباط بیشتر مراکز علمی و ایجاد شبکه های بین 
دانشگاهی و شبکه های مشترک میان پارک های علم و 

فناوری را مهیا کن

 جوابیه ارتش در خصوص خدمات ارائه شده در شهرک
 شهید کشوری

پیرو مطلب منتشر شده مورخ هفدهم بهمن با عنوان »اقدامی جدی برای ارائه خدمات زیربنایی در شهرک 
شهید کشوری نشده است« اداره کل روابط عمومی آجا در استان اصفهان جوابیه ای ارسال کرد.بخش های 

از  جوابیه اداره کل روابط عمومی آجا در استان اصفهان را در ادامه و به نقل از »ایمنا« می خوانید:
به تازگی در بعضی از سایت ها درباره ارتش جمهوری اسالمی ایران شرکت عمران آبشار اسپادانا و پروژه 
شهید کشوری مطالبی منتشر شده که نیاز دانستیم موارد زیر به استحضار عموم شهروندان و به خصوص 

مردم خوب شهرک شهید کشوری برسد.
 در ســال ۱۳۷۲ مقام معظم رهبری زمینی بالغ بر ۳۰۰ هکتار از اراضی ارتــش را جهت احداث منازل 

مسکونی به پرسنل غیور هوانیروز اختصاص دادند.
 بر این اساس از همان سال عضوگیری آغاز و در عرض چند سال نزدیک به ۱۰ هزار نفر از پرسنل هوانیروز 

به عضویت پروژه شهید کشوری در آمدند.
 تا سال ۱۳۸۰ تمام نقشه ها و مدارک مورد نیاز شهرسازی و سازمان های ذی ربط به منظور اخذ مصوبه 

کمیسیون ماده ۵ جهت طرح در شورای عالی معماری ارسال  شد.
 در ســال ۱۳۸۰ پروانه کلی موافقت نامه اصولی مبنی بر احداث ۱۷ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی توسط 

شهرداری صادر شد که کلیه ساخت وسازها تاکنون بر مبنای همین پروانه کلی بوده است.
 از سال ۱۳۸۵ با توجه به اینکه مصوبه شورای عالی به صراحت شهرداری را موظف کرده بود تا نسبت به 
اخذ پروانه و پایان کار به میزان مورد توافق اقدام کند؛ اما عمال به جز بخشی از فاز یک و دو اقدام خاصی در 
خصوص بقیه فازها صورت نگرفت و چندین بار نیز شورای عالی موضوع را پیگیری ولی اتفاق خاصی نیفتاد 

و مصوبات ابالغ نشد.
ولی شرکت عمران آبشار اسپادانا به طور مکرر پیگیر اخذ پروانه ســاخت و پایان کار بر اساس مصوبات 
قانونی بود که تمام توافق نامه ها و صورت جلسات موجود است و اگرچه توافقات به طور کامل عملی نشد 
اما شرکت عمران آبشار اسپادانا موفق به دریافت پایان کار تعدادی از بلوک ها و صدور ۳۰۰ فقره سند تک 

برگ و ارائه به مالکان شد.
 عملیات اجرایی در پروژه شهید کشوری بر اساس پروانه کلی صادر شده تا سال ۱۴۰۰ ادامه داشت؛ اما 
با تغییر مدیریت شهری،با وجود  داشتن پروانه کلی مورد تایید شهرداری، از ادامه فعالیت ها در این پروژه 
ممانعت شد؛ این اقدام در حالی رخ داد که در بعضی از زمین های سهم شهرداری، پروانه صادر و عملیات 

اجرایی آغاز شد.
 پس از پیگیری های به عمل آمده از سوی شرکت عمران آبشار در خصوص علت توقف عملیات اجرایی، 
مشخص شد که به دلیل عدم ابالغ مصوبات شورای عالی در سال ۱۳۸۵ و افزایش ساخت و ساز باید میزان 
زمین خدماتی واگذاری جهت تایید مصوبات بیشتر شود و به منظور رفع این مشکل به میزان ۱۶ هکتار دیگر 
از اراضی مجاور شهرک جهت افزایش ســرانه های خدماتی توسط ارتش آزاد ســازی و به اداره کل راه و 
شهرسازی جهت واگذاری به ارگان های خدمات رسان تحویل شــد. الزم به ذکر است در خصوص تمام 
زمینه های خدماتی طی صورتجلسه ای سه جانبه به شهرداری و ارگان های خدمات رسان واگذار شده است.

پس از اعالم مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی، طی جلساتی که در شهرداری و استانداری 
اصفهان مبنی بر آغاز عملیات اجرایی در فاز هفت برگزار شد، متأسفانه تمام مطالبات ادعایی شهرداری 
اصفهان از ارتش و ۱۷۰ هکتاری و غیره به موضوع فعالیت در ۱۳۰ هکتاری واقع در پروژه شهید کشوری گره 
زده شد و به رغم صورت جلسات و مذاکرات حضوری از فعالیت اجرایی در این فاز ممانعت به عمل آمد؛ با 
این حال به طور کتبا طی دو مرحله با شــهرداری اصفهان در خصوص صدور پروانه مکاتبی شده که هنوز 

جوابی واصل نشده است.
 در رسانه ها موضوع آماده سازی زمین های خدماتی عنوان می شــود که در این خصوص الزم به 
توضیح است که آماده ســازی تمام زمین های خدماتی شامل آماده ســازی معابر، پیاده روها و ...، 
همچنین ارائه خدمات زیربنایی بر عهده شرکت عمران آبشار اسپادانا بوده که تاکنون اقدامات الزم 

صورت گرفته است.

با مسئولان

خبر روزاخبار

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر 
تاکسیرانی شهرداری اصفهان مطرح کرد:

ضرورت حرکت از نرخ 
دستوری به سمت نرخ 

شناور برای تاکسی ها
مدیرعامــل ســازمان مدیریت و نظــارت بر 
تاکســیرانی شــهرداری اصفهان با بیان اینکه 
رانندگان تاکسی از سوی هیچ ارگانی حمایت 
نمی شــوند، گفت: نرخ دستوری جایز نیست، 
بنابراین سازمان باید از نرخ دستوری خارج شود 
و به سمت نرخ شناور حرکت کند.محمد پرورش 
در گفت وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به اینکه از 
عمده ترین مشکالت رانندگان تاکسی نداشتن 
بیمه است، اظهار کرد: سازمان تاکسیرانی بسیار 
پیگیر این مسئله بوده است اما به دلیل اختالفی 
که بین دولت و سازمان تامین اجتماعی وجود 
دارد، همچنان این موضوع الینحل مانده است.
وی با بیان اینکه امیدهایی در این زمینه وجود 
دارد، افزود: در اجالســی که چنــدی پیش با 
حضور تمام مدیران سازمان حمل ونقل شهرها و 
کالن شهرها در شهر مشهد برگزار شد، در نشستی 
با مدیران پیرامون این موضوع صورت جلسه ای 
امضا شــد تا از طریق اتحادیه و وزارت کشــور 
پیگیری شود.مدیرعامل ســازمان مدیریت و 
نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان، گفت: 
طبق گــزارش اتحادیه، حــدود ۲۰۰ هزار راننده 
تاکسی دارای بیمه نیســتند.پرورش، دومین 
مشکل رانندگان تاکسی را نوسازی، تعمیرات 
و بهسازی خودروها دانســت و افزود: در این 
مورد نیز پیگیری هایی انجام شده؛ اما تاکنون 
توفیقی حاصل نشده است که امیدواریم تا پایان 
سال با حمایت شورای اسالمی شهر اصفهان و 
دیگر عوامل شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه 
باشیم.وی با اشاره به ارائه تسهیالت به رانندگان 
تاکسی جهت تعویض الستیک خودرو تصریح 
کرد: در موضوع قطعات، جلسات مختلفی برگزار 
شده است اما در هیئت مدیره این گونه مطرح 
شد که باید روال قانونی این موضوع طی شود، 
ابتدا الزم است فراخوانی انجام شود؛ اما به دلیل 
نبود ثبات و تورم شدیدی که در نرخ کاالها وجود 
دارد، پس از اعالم فراخوان، شــرکت کننده ای 

وجود نداشت.

رییس موسسه فرهنگی اکو به شهردار اصفهان پیشنهاد کرد که اصفهان از اعضای موسسه فرهنگی اکو و کشور های عضو میزبانی کند.مرادجان بوری بایف، رییس 
موسسه فرهنگی اکو در دیدار با علی قاسم زاده  گفت: با توجه به ظرفیت های شهر اصفهان، می توان همکاری های مشترک بیشتر را طراحی و اجرا کرد و با میزبانی 
اصفهان از اعضای موسسه فرهنگی اکو و کشور های عضو آن فرصت مغتنمی برای تبلیغ جاذبه های گردشگری و امکانات اصفهان به مردم جهان را به دست آورد.

وی افزود: طراحی تور های گردشگری اصفهان ویژه دیپلمات ها فراتر از اعضای اکو توسط شهرداری، از دیگر پیشنهادهاست.رییس موسسه فرهنگی اکو ادامه 
داد: پیشنهاد دیگر در زمینه همکاری مشترک موسسه فرهنگی اکو با شهرداری اصفهان این است که بخشی خاص را در جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان اصفهان برای کشور های عضو اکو قائل شویم و زمینه مشارکت کشور های عضو اکو را در این جشنواره فراهم کنیم.بوری بایف با بیان اینکه امکانات و 
تجهیزات موسسه فرهنگی اکو می تواند در اختیار شهرداری اصفهان باشد، گفت: شناخت درست از فرهنگ و تبلیغ بیشتر برای اصفهان زمینه همکاری مشترک 
با موسسه فرهنگی اکو را ایجاد می کند و این موسسه آماده است در جهت شناساندن ظرفیت های گردشگری و جاذبه های زیبای شهر اصفهان به دیپلمات ها و 
کشور های عضو اکو گام بردارد.وی با بیان اینکه امروزه قابلیت ها و ظرفیت های فوق العاده ای در منطقه و میان کشور های عضو اکو حاکم است، تصریح کرد: ۱۰ 
کشور عضو اکو هستند، اما فقط پنج کشور در موسسه فرهنگی اکو عضویت دارند و فعاالنه در عرصه های مختلف فرهنگی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.رییس 
موسسه فرهنگی اکو اضافه کرد: رسالت خطیر موسسه فرهنگی اکو، تقویت روابط فرهنگی میان کشورها، حفظ و حراست از میراث های فرهنگی کشور های عضو 

و احیا و شناخت فرهنگ هاست؛ بنابراین تالش داریم همیشه با تکیه بر قوانین کشور ها فعالیت کنیم.

پیشنهاد میزبانی از اعضای فرهنگی اکو به اصفهان

برنامه های هفته 
 فرهنگی اصفهان

 از عید فطر
علی عطریان، رییــس اداره هنری 
ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و 
ورزشی شــهرداری اصفهان، اظهار 
کرد: هفته فرهنگی اصفهان از سوم 
اردیبهشــت ســال ۱۴۰۲ هم زمان 
با عید ســعید فطر آغاز می شود و 
نیاز است در این هفته رویداد های 
هنری متعددی با رویکرد تخصصی 

برای عموم شهروندان برگزار شود.
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وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در صورتی که صنایع بخش خصوصی 
و دولتی در مراکز علمی و فناوری هزینه کنند، ایــن هزینه به منزله مالیات 

آن ها منظور می شود.
محمدعلــی زلفــی گل، در آیین تکریــم و معارفه رییس شــهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان با اشاره به شرایط حال حاضر این شهرک گفت: ظرفیت 
باال و مترقی در قانون جهش تولید دانش بنیان ها نهفته شده که امروز یکی 

از آن ظرفیت ها مورد استفاده قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه رونق تولید امروز بر توسعه دانش بنیان استوار شده، اضافه 
کرد: رونق تولید در دهه پنجم انقالب بر اساس توسعه دانش بنیان پیگیری 
می شود که دانشگاه صنعتی اصفهان در پیوند تولید ارزش از دانش پرچمدار 
بوده است.وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: تعامل با صنایع در استفاده 
از ظرفیت های این قانون از اهمیت ویژه ای برخوردار است و صنایع هم باید 
در زمینه تحقیق، توسعه، فناوری و نوآوری از این ظرفیت ها استفاده کنند و 

این ظرفیت به ویژه برای شهر اصفهان بسیار ارزشمند است.
زلفی گل با بیان اینکه توسعه پایدار در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به 
معنای واقعی شکل گرفته، خاطرنشــان کرد: بیشتر افراد تاثیرگذار از جمله 
وزیران دولت های پیشین و رؤسای جمهوری، توجه ویژه و متفاوتی به این 
شهرک داشتند چرا که شــهرک اصفهان به عنوان یک الگو در کشور مطرح 
است.وی به انعقاد قرارداد 500 میلیارد ریالی برای هزینه در شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان اشاره کرد و گفت: باید از این فرصت نهایت استفاده را برد 

چرا که هزینه در زمینه علم و فناوری و نوآوری، عاقالنه ترین و به صرفه ترین 
نوع سرمایه گذاری برای حال و آینده است.

زلفی گل خاطرنشــان کرد: ردیف اعتبار ملی شــهرک علمــی و تحقیقاتی 
اصفهان در سال های گذشــته رشد الزم را نداشــته و امیدواریم با رایزنی و 
پیگیری های صورت گرفته، رشد نامتوازن این شهرک در قانون بودجه سال 
آینده جبران شــود.وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیــان اینکه توجه به 
جوانب مختلف مباحث علمی و فناوری و نوآوری در دستور کار وزارت علوم 
است، افزود: توجه ویژه به فناوری های ســخت و هوشمند، بسیار ارزشمند 
اســت و در دوره جدید مدیریت شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان انتظار 
داریم به فناوری های نرم هم توجه ویژه شود و برای توسعه آن برنامه ریزی 

الزم صورت گیرد.
با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، قاســم مصلحی به عنوان رییس 
جدید شــهرک علمی تحقیقاتی اصفهان معرفی و از جعفر قیصری، رییس 
قبلی تجلیل به عمل آمد.در این مراســم از پوستر هفدهمین دوره جشنواره 
ملی فن آفرینی شــیخ بهایی هم رونمایی شد.شــهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان نخستین سازمان موسس مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در 
کشور و یکی از زیرمجموعه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که از 

سال 1380 آغاز به کار کرد.
سه پارک علم و فناوری، بیش از 10 مرکز رشد فناوری و بیش از 700 شرکت 

دانش بنیان در این استان فعالیت دارند.

در راستای مســئولیت های اجتماعی شرکت ذوب آهن، ســمینار دو روزه 
آموزشی با عنوان کارگاه آموزشی ارزیابی ریســک بهداشتی از 16 بهمن ماه 
در محل باشــگاه فجر ذوب آهن اصفهان برگزار شــد.این کارگاه آموزشی با 
مشارکت مدیریت های بهداشت و محیط زیســت، آموزش و توسعه منابع 
انسانی و روابط عمومی و با حضور جمعی از کارشناسان بهداشت حرفه ای 
و محیط زیست شــرکت ذوب آهن و حدود 50 نفر از کارشناس و مسئوالن 
بهداشت حرفه ای 27 شهرستان اســتان اصفهان برگزار شد.مدیر بهداشت 
و محیط زیست شرکت ذوب آهن در این ســمینار گفت: ذوب آهن اصفهان 
همواره توجه به شرایط ایمنی و بهداشت حرفه ای کارکنان و خانواده آن ها را 

مورد توجه قرار داده است.
حمید حسینی افزود: در این زمینه چند پروژه علمی و طرح های آموزشی و 
تحقیقاتی مناسبی با همکاری دانشگاه ها و مراکز پژوهشی استان در سطح 
شرکت و در میان خانواده های ذوب آهنی اجرا کردیم و برنامه های دیگری 
هم طراحی شده است که به زودی اجرا می شــود. وی گفت: این کارگاه به 
منظور ارتقای آگاهی های بهداشــت حرفه ای و محیط زیستی کارشناسان 
بهداشــت حرفه ای کارخانه و تمام کارشناسان بهداشــت حرفه ای استان 
اصفهان برگزار شــد.همچنین مهدی جهانگیری، نویســنده چندین کتاب 
تخصصی در زمینه بهداشــت حرفه ای و از اساتید دانشــگاه علوم پزشکی 

شیراز به تشــریح مباحث تخصصی و جدید مرتبط با ارزیابی جامع ریسک 
بهداشت حرفه ای و دالیل و نتایج آن در شرایط عادی و اضطراری پرداخت و 
گفت: در این کارگاه دو روزه مباحث علمی و تجربی جدید، با طرح سواالت 
و آزمون هــای الزم و معرفی نرم افزارهای موجود ارائه می شــود تا دانش و 

آگاهی کارشناسان بهداشت حرفه ای به روز و تقویت شود.
وی افزود: در این کارگاه آموزشی، آخرین تکنیک های ارزیابی ریسک های 
بهداشتی ارائه می شــود و بر اســاس آمار ســازمان کار و بهداشت جهانی 
بیشترین خسارات انســانی و مرگ و میر نیروهای کار در جهان قبل از این 
که به ایمنی مرتبط باشد به دالیل بهداشــتی مرتبط است. بنابراین توجه به 

مسائل بهداشت حرفه ای، موجب افزایش بازدهی و بهره وری می شود.
مجید مشایخ، مدیر گروه فنی مهندسی بهداشت حرفه ای استان اصفهان 
نیز گفت: به روزرسانی اطالعات همکاران بهداشت حرفه ای در سطح استان 
امری الزم بود و باید از ذوب آهن اصفهان برای میزبانی و همکاری در برگزاری 
این کارگاه تشکر کنم.وی افزود: برنامه ها و اقدامات زیرساختی ذوب آهن 
اصفهان در زمینه ارتقای بهداشت حرفه ای، ارزیابی و اندازه گیری ریسک ها 
و کنترل جنبه های زیســت محیطی دقیق و برنامه ریزی شده و این شرکت 
در راستای سالم سازی و تندرستی کارکنان و خانواده آن ها گام های بلندی 

برداشته است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای اســتان اصفهان، با 
حضور آرش اخوان طبسی مدیر کل استان، عباس مهدیان معاون آموزش، 
پژوهش و برنامه ریزی اداره کل، زهرا احمدی سرپرست مرکز آموزش فنی 
وحرفه ای شماره 4 اصفهان و جمعی از کارشناسان اداره کل، همزمان با دهه 
فجر انقالب اســالمی و اهمیت نقش بازار کار و اشــتغال، جلسه کارشناسی 
» تحلیل بازار کار و سیاست های اشــتغال زایی« با هدف شناسایی مشاغل 
خوش آتیه ، نوظهور و پر رونق و همچنین تهیه و تدوین دوره آموزشــی ویژه 

مدیران و کارشناسان  در راســتای جهت دهی آموزش های مهارتی به سمت 
مشــاغل خوش آتیه برگزار شــد.مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان 
اصفهان، ضمن تاکید بر تشکیل کمیته خبرگان جهت آسیب شناسی روند و 
سیاست های اشتغال زایی و تحلیل بازار کار، دستور استفاده از مشاوران برون 
سازمانی برای شناخت فرصت های شغلی و مشاغل خوش آتیه را صادر کرد.

وی،خواستار برگزاری جلســات متعدد و پیگیری طرح مذکور تا دستیابی به 
نتیجه نهایی شد.

با توجه به ظرفیت موجود در شرکت فوالد متیل می توان از آن به عنوان بازوی 
اجرایی توسعه متوازن فوالد مبارکه در سطح کشور یاد کرد.

اگر توســعه صنعتی و اقتصــادی از انگیزه های ابتدایی ســرمایه گذاری و 
ساخت شرکت هایی مانند فوالد مبارکه و فوالد متیل بوده، اما رشد و پرورش 
سرمایه های انســانی  را می توان از دســتاوردهای مهم به دنبال راه اندازی 

این شرکت ها دانست.
 در اندیشه طراحان پروژه فوالد مبارکه، انسان محور بودن شاخصی است که 
همیشه مورد تاکید و یادآوری مدیران دوران ساخت به ویژه عرفانیان بوده و 
در این میان توسعه پایدار شرکت فوالد مبارکه در ظهور و بروز دستاوردهای 
دانشــی و اقتصادی این مجموعه در اقصی نقاط کشور و زندگی مردم دیده 
می شود، به گونه ای که با سرمایه گذاری این شرکت در استان های مختلف 
کشور ضمن رونق اقتصادی و اشتغال زایی، زمینه برای توسعه نیز فراهم آید.

اکنون شرکت فوالد متیل در آغاز سی و دومین ســال فعالیت های خود، با 
تمرکز برفعالیت های بازرگانی و خدماتی با 14 شــرکت در داخل و خارج از 
کشور توانسته است بخشی از اهداف بنیانگذاران فوالدمبارکه را فراهم آورد.

محمد حسن عرفانیان، موسس شــرکت فوالد مبارکه و فوالد متیل پس از 
30سال  در بازدید ازهلدینگ فوالد متیل ضمن آشنایی با دستاوردهای این 
شرکت در ابعاد بازرگانی و تولید خطاب به مدیران و کارکنان این شرکت به 

فلسفه وجودی این شرکت اشاره داشت.
به گفته وی، اهمیت و جایگاه شــرکت فوالد متیل در توســعه اقصی نقاط 
کشور به ویژه مناطق محروم به وضوح قابل توجه است و مبانی تفکر ساخت 
فوالدمبارکه و مسیر حرکتی شــرکت های پیرامونی آن همچون فوالد متیل 

نیز در تدوین نقشــه اســتراتژی و حکمرانی باید بیش از پیش مورد توجه 
قرار گیرد.

به عقیده موســس شــرکت فوالد مبارکه و فوالد متیل ، انسان محور بودن، 
زمینه ساز رشد پایدار هرسازمانی است؛ امروز در شرکت های بزرگ صنعتی 
از جمله فوالد مبارکه می بینیم این اتفاق رخ داده و این شــرکت با تکیه بر 
نیروهای انسانی متخصص توانسته به عنوان یکی از تاثیرگذارترین صنایع 

در صنعت و اقتصاد کشور شناخته شود.
به گفته وی، فوالد، صنعِت صنعت ســاز بوده و در سطح ملی دارای جایگاه 
است و همه تکنولوژی ها در آن وجود دارد، از این رو  زمانی که صنعت فوالد ما 
مطابق با روش های نوین فوالدسازی در جهان حرکت کند، می توان در دیگر 

صنایع کشور نیز رشد و توسعه الزم را به دست آورد.
عرفانیان تصریح کرد: در واقع فوالد یک وزنه ســنگین در ایران است و اگر 
دولت می خواهد رشد اقتصادی بین 6تا7درصدی در کشور را به وجود آورده 
و آن را حفظ کند، باید توجه ویژه به این صنعت داشــته و حمایت الزم را از 

آن انجام دهد.
وی با نگاهی بر تاریخچه راه اندازی فوالد متیل نیز خاطرنشان کرد: شرکت 
فوالد متیل از ابتدای راه اندازی اش مامور شد در استان های مختلف کشور 
نسبت به ایجاد واحدهای فروش و خدماتی اقدام کند و بازارهای ناشناخته 
و مصرف کنندگان دارای خط تولید با ظرفیت باالی 10هزارتن را شناســایی 
کرده و از این طریق محصوالت فوالد مبارکه را در ســطح کشــور به فروش 
برساند و زمینه های الزم برای خدمت رسانی در راســتای ماموریت خود را 

فراهم آورد.

هفده طرح آب و فاضالب همزمان با گرامیداشت دهه فجر انقالب اسالمی 
در استان اصفهان به مرحله بهره برداری رسید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه میزان سرمایه 
گذاری در طرح های امســال یک هــزار و 50 میلیارد تومان اســت، گفت: 
آب رسانی به روستا ها و شــهرک ها، راه اندازی مخزن و توسعه شبکه آب و 
 توسعه خطوط انتقال، لوله گذاری فاضالب و حفر و تجهیز چاه از جمله این 

طرح هاست.
حســین اکبریان افزود: احداث ایســتگاه پمپاژفاضالب و اجرای شــبکه 
فاضالب شهر دیزیچه به طول 110 کیلومتر، آبرسانی به روستای نهضت آباد 
در نجف آباد، طرح های آبرسانی درشهرستان شاهین شهر، آبرسانی به شهر 
گرگاب و اصالح شبکه آب آشــامیدنی روستای کلهرود، افتتاح مخزن 250 
متر مکعبی روســتای کلودان و خط انتقال 3.6 کیلومتری روستای اسفینا 
و افتتاح آزمایشگاه و ساختمان اداری منطقه بران وکلنگ زنی طرح جهاد 
آبرسانی بخش وردشت سمیرم از جمله طرح های امسال را شامل می شود.

وی گفت: 210 کیلومتر توسعه شبکه آب، 170 کیلومتر اصالح شبکه آب، 70 

کیلومتر توســعه و 11 کیلومتر اصالح خطوط انتقــال آب، 166 کیلومتر لوله 
گذاری فاضالب، حفر 15 حلقه و 12 حلقــه تجهیز چاه ازدیگراقدامات آب و 

فاضالب استان اصفهان از دهه فجر سال گذشته تا کنون است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در آیین تکریم و معارفه رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مطرح کرد:

در راستای مسئولیت های اجتماعی شرکت ذوب آهن صورت گرفت؛ هزینه در مراکز علمی و فناوری به منزله پرداخت مالیات

برگزاری سمینار آموزشی با عنوان کارگاه آموزشی ارزیابی ریسک بهداشتی

فوالد متیل، بازوی توسعه متوازن فوالد مبارکه

همزمان با گرامیداشت دهه فجر انقالب اسالمی صورت گرفت؛

بهره برداری از هفده طرح آب و فاضالب

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان مطرح کرد:

 ضرورت جهت دهی آموزش های مهارتی به سمت مشاغل 
خوش آتیه، نوظهور و پررونق
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