
آگهی مزایده 

سید فضل اله هاشمی- شهردار خورزوق م الف: 1462655

نوبت اول

شــهرداری خورزوق در نظــر دارد نســبت به واگــذاری اجاره 

ســالیانه پارکینگ ماشــین آالت ســنگین به مدت یک سال 
شمســی با قیمت پایه کارشناســی را از طریق مزایده عمومی 
و با جزئیات مندرج در اســناد مزایده، با بهره گیری از ســامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( و با شماره مزایده 

5001093481000005 به صورت الکترونیکی اقدام نماید.

تاریخ انتشار: 1401/12/07 
مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/12/13 

تاریخ بازدید: 1401/12/07
مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/12/23

تاریخ بازگشایی: 1401/12/23
تاریخ اعالم برنده: 1401/12/23

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی
ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است:

 1- برگزاری مزایده صرفا از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
می باشــد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شــامل خرید و دریافت اسناد 
مزایده  )در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شــرکت در 
 مزایده )ودیعه(، ارسال پیشــنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن 

مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش 
در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

3- عالقمندان به شــرکت در مزایده می بایســت جهت ثبت نــام و دریافت 
گواهــی الکترونیکی )توکــن( بــا شــماره 41934- 021 تمــاس حاصل 
 نمایند. اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر اســتان ها در ســایت سامانه

 )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/ پروفایل مزایده گر موجود است.

شهرک اختصاصی طال اصفهان  پس از چندسال؛ همچنان اندرخم یک کوچه  

ضرب سکه تاخیر در ساخت شهرک طال
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آغاز فعالیت دوباره ایستگاه های 
دوچرخه در سال 1402
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تله کابین صفه تا دهم اسفند امسال 
تعطیل است

 توسعه حمل ونقل عمومی اصفهان
 به سمت حاشیه شهر

تخریب تاریخ با مجوز »غیرتاریخی« بودن!
سه باب خانه تاریخی در جنوب میدان نقش جهان اصفهان تخریب شد؛

اصفهانی ها با 
نشان، از ترافیک 

دور می شوند

امروز در سطح شهر 
اصفهان ُبعد شادی 

را نمی بینیم

فوالد مبارکه؛ 
 شرکتی خط شکن
تعمیر تمام پل های هوایی و مکانیزه شهر  در عرصه نوآوری

اصفهان تا پایان امسال
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روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

یکشنبه 7   اسفند  1401
5  شعبان  1444
26  فوریه  2023
 شماره 3757    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

  

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                 

پنجشنبه  27   بهمن  1401
25     رجب  1444
16  فوریه    2023
 شماره 3750    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

فرمانده انتظامی استان خبرداد: آغازاجرای طرح بزرگ »ذوالفقار« با۱۱۰تیم اطالعاتی و عملیاتی دراصفهان؛

اصفهان؛ منطقه ناامن برای سارقان
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 افتتاح دفتر همکاری های آموزش وپرورش
 و دانشگاه اصفهان

طرح زبان آموزی بسته های فارسی پایه اول 
در روستا های اصفهان

  استان های درگیر خشکسالی در صدر مهاجرفرست ها 

اراضی رایگان در 
اختیار مسکن ملی 

قرار داده شد

 بخشودگی جرائم مالیاتی
  تا سقف 3 میلیارد ریال

 تا پایان بهمن

تخصیص اعتبار کنگره 
24 هزار شهید استان برای 

تولید فیلم سینمایی
33 7

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

شــهادت امام موسی کاظم )ع ( را تســلیت می گوییم

 ظرفیت تولید برق اصفهان از طریق خورشید؛ ۹00 مگاوات ، 
تولید انرژی خورشیدی فقط 50 مگاوات!

3فرصتی که ازدست می رود

 هشدار مهم دبیر رصدخانه مهاجرت ایران درباره افزایش نگران کننده مهاجرت جنوبی ها به شمال:

 معاون سیاسی امنیتی فرمانداری 
فریدونشهر خبر داد:

احداث مرکز درمانی 
برای روستای کلوسه 

به مناسبت دهه مبارک فجر؛ مركز 
نوآوری شركت فوالد مباركه در 

دانشگاه صنعتی اصفهان افتتاح شد

گام بلند فوالد مبارکه در 
تحقق توسعه زیست بوم 
نوآوری و فناوری کشور

آگهی مزایده  عمومی مرحله  سوم

حمیدرضا رجبی - شهردار م الف: 1457891

چاپ اول

 شهرداری مجلســی در نظر دارد به استناد مجوز شــماره 01/319 مورخ 

1401/09/28 شورای محترم اسالمی شــهر مجلسی سه قطعه زمین با 
کاربری تجاری مختلط به شماره های 2 و3 و 4 واقع در بلوار ارم چهارم 
شهر مجلســی با مشــخصات ذیل از طریق مزایده عمومی به اشخاص 

حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید:
1- قطعه زمین شــماره 2 بمســاحت141.93 مترمربع بــا قیمت پایه 

کارشناسی از قرار هر متر مربع 143.000.000 ریال
2- قطعه زمین شــماره 3 بمســاحت141.92 مترمربع بــا قیمت پایه 

کارشناسی از قرار هر متر مربع 142.000.000 ریال
3- قطعه زمین شــماره 4 بمســاحت175.85 مترمربع با قیمت پایه 

کارشناسی از قرار هر متر مربع 142.000.000 ریال
      1- پیشــنهاد دهندگان باید قانــون منع مداخله کارکنــان دولت در  

معامالت دولتی را رعایت نمایند.
     2- پیشــنهاد دهنــدگان باید 5 % کل مبلــغ پیمان )مبلــغ  پایه کل 

کارشناســی پالک( را به عنوان ضمانت شرکت در مزایده بصورت نقد به 
حساب سیبای شماره 0110309651009 شــهرداری نزد بانک ملی ایران 

شعبه شهر مجلسی واریز یا ضمانت نامه بانکی معتبر تهیه نمایند.
      3- پیشــنهاد دهندگان مــی تواننــد از تاریــخ 1401/11/27 لغایت 
1401/12/06 جهــت دریافــت اســناد و مــدارک شــرکت در مزایده به 
 دبیرخانه شهرداری مجلســی و یا سامانه ستاد به نشــانی الکترونیکی
 www.setadiran.ir مراجعه و اسناد و مدارک مزایده را دریافت نمایند.

      4- متقاضیان میتوانند پیشــنهاد خود را به همراه مدارک مربوطه تا 
تاریخ  1401/11/16 از طریق سامانه ستاد و یا بصورت فیزیکی به دبیرخانه 

شهرداری ارسال نمایند.
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت www.setadiran.irمراجعه و یا 

با شماره تماس 09133358509 آقای نصوحی تماس حاصل نمایید.
نشانی: استان اصفهان –شهرستان مبارکه –شهر مجلسی-میدان امام 

خمینی )ره(-شهرداری مجلسی

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 

سیما
داو 

 ص
ی
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برگ

: خ
س

عک

ارتقای سرانه های 
تفریحی و بهبود 

 شرایط ساخت وساز 
در سال آینده

مورد عجیب  فوتبال 
ایران؛
 مهاجمانی که 
 بوی گل
 نمی دهند
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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 
درختان حوالی 

رودخانه زاینده رود
 بی محلی بازار محلی قدیمی شهر 

 به بازاریابی نوین
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روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

چهارشنبه 26  بهمن  1401
24 رجب  1444
15  فوریه  2023
 شماره 3749    

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 

دولت)ستاد(

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذاری و 

تحویل پاکات

بازگشائی 
اسناد ارزیابی 

کیفی

مبلغ تضمین 
ریال

تأمین نیروی انسانی 
جهت انجام خدمات 

مشاور نظارت و 
کنترل پروژه های 

فنی و مهندسی

4011412120010012110000401401/11/261401/12/041401/12/15
 1401/12/16

ساعت 
9 صبح

3/712/000/000

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

نوبت دوم

8

چاپ دوم

  

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                 

یکشنبه  30   بهمن  1401
28     رجب  1444
19  فوریه    2023
 شماره 3751    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

اصفهان بارش های یک سال زراعی را دریافت کرد؛

برکت از خدا، حرکت از مسئولین!

7

2

7

7

افزایش 1030 میلیارد تومانی بودجه 
پیشنهادی شهرداری اصفهان

فراخوان مشموالن اعزامی پایه خدمتی 
اسفند ماه در اصفهان

مرِگ ارِگ دوست نداشتنی!

تامین زمین بیش از 
90 هزار واحد مسکن 

ملی در اصفهان

 نیازهای شهر در 
 بودجه 1402 

اولویت بندی می شود

ارتقای 18 پله ای شاخص 
کسب و کار اصفهان

87

 ورشکستگی بیش از نیمی از 400 کارگاه گز سازی ، کاهش تولید
 از 10 میلیون جعبه به سه میلیون؛
3 گس مثل روزگار گز

شهردار اصفهان خبرداد: ارگ جهان نما، هتل می شود؛

 خانه مشیر الملک اصفهان؛
اشرافیگری به سبک صفوی

اجرایی شدن طرح تغییر در میزان 
برداشت بنزین در جایگاه های 

اصفهان؛

 سقف سوخت گیری
 به اصفهان رسید

 آگهی مزایده فروش ضایعات و اقالم  مستعمل جمعیت هالل احمر

 استان اصفهان )1401-16-17-18(

 آگهی مزایده نوبت سوم اجاره شماره 5001092943000007 

)شماره مزایده مرجع 7413(

آگهی عمومی

جمعیت هالل احمر استان اصفهان 

سید حسین حجازی – شهردار کهریزسنگ

 سیدمحمد اطیابی - شهـردار نطنز   

م الف: 1458223

نویت دوم

جمعيت هالل احمر اســتان اصفهان در نظر دارد  اقالم ضایعاتی و مستعمل 

خود  واقع در اردوگاه  امدادی  جمعیت هالل احمــر )اصفهان – كيلومتر 15 
جاده اصفهان شيراز- جنب داروسازي فارابي – مركز  آموزشهای تخصصي 
امداد و نجــات( را  از طريــق مزایده عمومــی  و از طریق ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت  به اشــخاص حقيقي يا حقوقي واجد شــرايط براساس 

شرايط ذيل واگذار نمايد .

 کلیه مراحل برگزاری مزایده اعم از خرید و دریافت اســناد  تا ارائه پیشنهاد 
قیمت و بازگشــایی پاکتهــا ازطریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی 
دولت)ستاد(به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است 
افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط درصورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت 
نام در ســامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مزایده محقق سازند

شهرداری کهریزسنگ در نظر دارد اجاره یک باب مغازه تجاری را از طریق مزایده 

عمومی نوبت سوم و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه 
تــدارکات الکترونیکی دولــت )www.setadiran.ir( و با شــماره مزایده 

5001092943000007 به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت: 1401/11/27 ساعت 10 صبح

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/12/7 ساعت 30: 14
تاریخ بازدید: 1401/12/7 ساعت 14

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/12/18 ساعت 30: 14
زمان بازگشایی: 1401/12/20 ساعت 30 :14 

زمان اعالم به برنده: 1401/12/21 ساعت 12 صبح 
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگزاری مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد  
و کلیه مراحل فرآیند مزایده شــامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت 
وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شــرکت در مزایده )ودیعه( ، ارسال 
پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق 

امکان پذیر می باشد.
2- کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شــرایط و نحوه اجاره در برد 

اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
3- عالقه مندان به شــرکت در مزایده می بایســت جهت ثبت نام و دریافت 

گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 021-41934

 اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام اســتانها، در ســایت ســامانه
 )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام / پروفایل مزایده گر« موجود است.

تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری نطنز در سال 1402 که در اجرای تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بند 16 ماده 71 و ماده 
77 قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375)قانون اصالح این قانون به بند 16 ماده 80 و ماده 85(تهیه 
و تنظیم و  به تصویب شورای اسالمی شهر رسیده و تمامی صفحات آن به مهر شورای اسالمی و دفتر امور شهری و شوراهای استانداری ممهورشده،مورد موافقت 
استانداری محترم قرار گرفته و به شهرداری ابالغ گردیده است.جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهرداری نطنز به نشانی WWW.natanz.ir مراجعه و یا 

با شماره  تلفن های 2119-2120-54224710-031 واحد مدیریت درآمد شهرداری تماس حاصل نمائید.

  

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                 

یکشنبه  23   بهمن  1401
21     رجب  1444
12  فوریه    2023
 شماره 3746    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

مدیر بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان در تشریح گسترش و بروز سالک از نظر جغرافیایی: 

اصفهان از صدرنشینان ثابت جدول رده بندی!

4

5

3

6

3

 بهره برداری از 392 پروژه توسط توزيع 
برق اصفهان 

افتتاح طرح های اشتغال روستایی کشور با 
محوریت اصفهان

سازِ ناکوِک بازار مس

دانش آموزان تحت 
تاثیر کرونا دچار فقر 

حرکتی شدند

 اصفهان 7 درصد 
 درآمد کشور را

 تامین می کند 

 امیدواریم »عیدی« 
 بازنشستگان تا نیمه 

اسفند واریز شود
57 3

سرگردانی مسافران زواره برای سفر به تهران؛
شهر توریستی بدون اتوبوس!

2

آگهی مناقصه عمومی

محمد مهدی احمدی- شهردار مبارکه م الف: 1450822

دستگاه مناقصه گزار: شهرداری مبارکه

نوبت دوم

شرایط شرکت در مناقصه:
1- مبلغ و نوع تضمین شــرکت در مناقصه: ارائه ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی 
بابت ســپرده شــرکت در مناقصه به مبلغ 815/000/000 ریال بحســاب سیبای 

0105193396003 بنام شهرداری مبارکه 
2- شرکت کنندگان بایستی رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت 

را نمایند.
3- مهلت دریافت اســناد: متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی در روزنامه و 
سامانه »ستاد« تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/11/26 جهت دریافت 

اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه نمایند.
4- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: مناقصه گران بایســتی پیشنهادات خود را 
حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/12/06 در سامانه ستاد بارگذاری 

نمایند.
5- زمان بازگشایی پیشنهادات: ساعت 14 بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ 1401/12/07 
با حضور اعضای کمیسیون عالی معامالت در محل ساختمان شهرداری خواهد بود.

6- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات ارسالی مختار می باشد.
7- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارک مناقصه درج گردیده است.

 نبض هنر 6000 ساله ایرانی در بازار مسگران اصفهان، ُکند می زند؛

 تیم منتخب هفته نوزدهم لیگ برتر؛

سهم مشترک برای 
پنج تیم برنده

استاندار اصفهان: طرح تامین 
560 میلیون مترمکعب آب از 
جنوب اصفهان آغاز شده است؛

آب در راه است!

3

مدت انجام کار )ماه(برآورد )ریال(رتبه مورد نیازعنوان پروژه

516/300/073/5454 ابنیهاجرای اسکلت بتنی مجموعه اداری سالن ورزشی محله شیخ آباد

هر
: م

س
عک

آگهی مزایده اجاره شماره 24639 )نوبت دوم(

سعید ابریشمی راد – شهردار شاهین شهر  م الف: 1454255

چاپ اول

آگهی مزایده 

علیرضا مختاری – دهیار روستای کرچگان  م الف: 1451287

نوبت دوم

دهیاری روستای کرچگان باستناد مصوبه شورای اسالمی روســتای مذکور در نظر دارد پارکینگ حمل و نقل ماشین آالت سنگین واقع در گردنه علیمردان 
روستای مذکور را با قیمت پایه کارشناسی و مشخصات مشروحه ذیل را از طریق مزایده به صورت اجاره به متقاضیان دارای شرایط الزم واگذار نماید. کلیه عالقمندان 
می بایست ضمن واریز مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 0105901421007 بانک ملی به نام دهیاری روستای کرچگان جهت دریافت اسناد مزایده به امور مالی 

دهیاری ها واقع در بخشداری باغبهادران مراجعه نمایند. آخرین مهلت تسلیم مدارک ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 1401/11/30  می باشد.

شهرداری شاهین شــهر در نظر دارد  اجاره ماهیانه دو واحد تجاری و یک 
واحد خدماتی پارکینگ طبقاتی واقع در شاهین شهر خیابان فردوسی فرعی 
3 شرقی را از طریق  مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره 
گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( و با شماره 

مزایده 5001094734000066  به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت: 1401/11/20

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/12/04
تاریخ بازدید: 1401/12/14

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/12/14
زمان بازگشایی: 1401/12/15

زمان اعالم به برنده: 1401/12/16
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد 
و کلیه مراحل فرآیند مزایده شــامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت 
وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شــرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال 
پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق 

امکان پذیر می باشد.
2- کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شــرایط و نحوه اجاره در برد 

اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
3- عالقه مندان به شــرکت در مزایده می بایســت جهت ثبت نام و دریافت 

گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934

 اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام اســتانها، در ســایت ســامانه 
)www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام / پروفایل مزایده گر« موجود است.

آگهی مزایده 

دهیاری روستای باقرآباد 

با توجه به مصوبه شماره 100 مورخه 1401/03/09 شورای اسالمی بخش مرکزی و مجوز شماره 940 مورخه 1401/04/05 کمیته تطبیق، دهیاری باقرآباد در نظر دارد 
نسبت به فروش مصالح و مشتقات معدنی واقع در محدوده روستای باقرآباد را با شرایط ذیل از طریق مزایده واگذار نماید.

1- مشخصات مزایده:

آدرس محل مبلغ سپرده )ریال(قیمت کل کارشناسی )ریال(قیمت کارشناسی هر تن)ریال(مقدار به تننوع مصالحردیف
روستای باقرآباد12/918124/0001/601/832/00080/091/600مخلوط خاک معدنی 1

روستای باقرآباد14/718126/0001/854/428/00092/723/400اور سایز2

روستای باقرآباد95/136170/00016/173/120/000808/656/000نخودی3

2- متقاضیان جهت شرکت در مزایده از مورخه 1401/11/23 با مراجعه به دهیاری روستای 

باقرآباد به آدرس اردســتان روســتای باقرآباد به آقای مجید شــفیعی به شماره تماس 

09132616889 مراجعه و نسبت به اخذ فرم اعالم قیمت پیشنهادی اقدام و پس از تکمیل 

به همراه فیش واریزی سپرده شرکت در مزایده در پاکت بســته قرار داده و در موعد مقرر 

تحویل نمایند ) به درخواست هایی که مخدوش و ناخوانا باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد(.

3- متقاضیان بایســتی حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشــنبه 1401/11/30 نسبت به 

تحویل مدارک مزایده طبق بند 2 بصورت کامل اقدام و بــه دبیرخانه محرمانه فرمانداری 

اردستان تحویل نمایند. )به درخواســت هایی که بعد از تاریخ مقرر ارسال می گردد ترتیب 

اثر داده نخواهد شد(

4- متقاضیان بایستی جهت شرکت در مزایده نسبت به واریز وجه سپرده طبق جدول باال به 

حساب جاری شماره 3875142445619619 به نام دهیاری باقرآباد نزد پست بانک واریز 

و فیش واریزی مربوطه را همراه مدارک طبق بند دو به دهیاری ارسال نمایند.

5- برندگان مزایده در صورت انصراف از شرکت در مزایده سپرده واریزی آنها به نفع دهیاری 

ضبط و وصول خواهد شد.

6- درخواست های متقاضیان در کمیسیون معامالت بررسی می گردد و دهیاری باقرآباد 

در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

7- تاریخ بازگشایی پاکتها و اعالم اسامی برندگان روز دوشنبه مورخه 1401/12/01 می باشد.

8- متقاضیان شــرکت در مزایده بایســتی پس از تکمیل فرم شــماره 2 )اعالم قیمت 

پیشنهادی( ذیل فرم مربوطه نسبت به امضاء قبول شرایط شرکت در مزایده اقدام نمایند.

نوبت اول

3

چاپ دوم

مبلغ ضمانتنامه - ریال نوع اقالم ضایعاتی و مستعملشماره مزایدهردیف
100/000/000درب و توری آلومینیومی16 - 11401

120/000/000آهن االت 17 - 21401

30/000/000قطعات استیل18 - 31401

تاریخ انتشاردر سامانه 1401/11/26 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده  ازسامانه تا ساعت 12 صبح روز چهارشنبه  1401/12/3 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد و ارائه اصل ضمانتنامه به جمعیت هالل احمر استان اصفهان  : تا ساعت 8 صبح روز سه شنبه 1401/12/16                     
زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 10 صبح روز سه شنبه تاریخ 1401/12/16

آدرس تحویل اصل ضمانتنامه: اصفهان- بلوار آیینه خانه – جمعیت هالل احمر استان اصفهان - خزانه داری 
ثبت نام از طریق دفاتر ثبت نام استانها در سامانه )www.setadiran.ir   ( و همچنین  دفاتر پیشــخوان دولت منتخب که در سامانه مشخص می باشد 

امکانپذیر می باشد.

م الف: 1458594 

م الف: 1458631
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نوبت دوم

 در آستانه سالگرد شهادت
 سردار سپاه اسالم صورت می گیرد؛

گرامیداشت یاد و 
خاطره شهید خرازی 
در شهرک دارخوین

زاینده رود را دنبال کنید

zayanderoudonline.ir
zayanderoudonline.ir

سارلوز والدت حضرت امام زین العابدین)ع(  را تبریک می گوییم 
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افتتاح 60 طرح در نجف آباد با ۸70 میلیارد تومان هزینه
۶۰ طرح عمرانی، خدماتی و اجتماعی با ۸۷۰ میلیارد تومان هزینه در نجف آباد افتتاح شدند.تملک 
و بهسازی خانه تاریخی آیت برای تبدیل به موزه علم با مساحت ۵۴۰ متر مربع، پردیس سینمایی 
خارون با سه سالن و ظرفیت ۲۸۵ صندلی، مجموعه ورزشی سالمت با ۲۸ هزار متر مربع مساحت 
و پل زندگی به طول ۵۵ متر و عرض ۶ متر از مهم ترین طرح هایی هســتند که با حضور سید مجید 
میر احمدی، معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور و سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان افتتاح شدند.

سید مجید میرمحمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: مسئوالن باید خدمت به مردم 
را افتخار بدانند و بیش از پیش و با تالش شبانه روزی در این مسیر قدم های بیشتری بردارند.

 

انهدام باند سرقت ایسیو در نطنز
در اجرای طرح ذوالفقار در شهرستان نطنز، باند ۳ نفره سرقت ایسیو خودرو های وانت پیکان با ۱۵ فقره 
سرقت متالشی شد.فرمانده انتظامی شهرستان نطنز گفت: در اجرای طرح عملیاتی ذوالفقار و وقوع 
چند فقره سرقت ایسیو خودرو های وانت پیکان در این شهرستان، موضوع برای شناسایی و دستگیری 
سارق یا سارقان در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.سرهنگ مهدی 
کریمی افزود: کارآگاهان در این زمینه با اقدامات هوشمندانه پلیسی ۳ سارق را شناسایی و ضمن 

هماهنگی با مرجع قضایی در عملیاتی ضربتی آن ها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.
 

مصدومیت 15 نفر در تصادف اتوبوس دزفول به اصفهان
سخنگوی اورژانس اصفهان از مصدومیت ۱۵ نفر در تصادف اتوبوس و نیسان خبر داد.عباس عابدی 
با اعالم این خبر، اظهار کرد: صبح جمعه، ۵ اسفندماه اتوبوس شــرکت عدل مسافرین دزفول به 
اصفهان در اتوبان آزادگان نرسیده به امامزاده سید محمد خمینی شهر دچار سانحه تصادف شد.وی 
از اعزام ۵ کد ۱۱۵ و یک کد هالل احمر به محل حادثه خبر داد و گفت: در این حادثه ۱۵ نفر شامل ۱۲ 
مرد و ۳ زن مصدوم شدند.به گزارش ایسنا و به نقل از مرکز حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان، 

سخنگوی اورژانس اصفهان از انتقال مصدومان این حادثه به بیمارستان ۹ دی منظریه خبر داد.
 

 مرمت و بازسازی قنات روستای قهساره در اردستان
 با مشارکت مردم روستا

قنات تاریخی روستای قهساره در شهرستان اردستان با مشــارکت اهالی احیا و بازسازی شد.ناظر و 
مجری این طرح با اشاره به اینکه قنات این روســتا بیش از ۲۰ سال پیش مرمت و احتمال ریزش و 
مسدود شدن مسیِر آب بسیار زیاد بود ، گفت:احیا و بازسازی قنات روستای قهساره به وسعت ۵/۴ 
کیلومتر شامل حفر تونل و میله چاه و رفع آب بند ها در مدت ۶ ماه انجام شد.امیر صادقی، هزینه اجرای 
این طرح را ۲۵۰ میلیون تومان اعالم و اضافه کرد: نیمی از هزینه مرمت قنات را کشاورزان روستا، بخشی 
خیران و ۴۰ درصد دیگر هزینه ها را نهاد های عمومی و دولتی تقبل کرده اند.روستای تاریخی قهساره 

با آب و هوای سرد کوهستانی در فاصله ۹۵ کیلومتری اصفهان و ۴۵ کیلومتری اردستان قرار دارد.
   

اعزام دانش آموزان جرقویه به اردوی راهیان نور
۳۸ دانش آموز پسر بخش مرکزی جرقویه راهی اردوی راهیان نور شدند. مدیر آموزش و پرورش 
بخش مرکزی جرقویه گفت: این دانش آموزان با یک دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی هشت 

سال دفاع مقدس در جنوب کشور اعزام و به مدت ۴ روز از این مناطق دیدن می کنند.
سیدجواد میرحاج گفت: طی ســال تحصیلی جاری در بخش مرکزی شهرستان جرقویه حدود ۴ 

هزار و ۵۰۰ دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی مشغول تحصیل هستند.

با حمایت بانک صنعت و معدن صورت گرفت؛

تامین مالی ۴۵ میلیون دالری برای ۴ واحد تولیدی اردستان
 بانک صنعت و معدن بالغ بر  ۴۵ میلیون یورو به صورت ارزی و ۴۲۰ میلیارد 
تومان به صورت ریالی در قالب تســهیالت به ۴ واحد صنعتی شهرســتان 
اردســتان از جمله شــرکت تعاونی فوالد کویر، شــرکت طالئیه داران کویر 
زواره، نساجی مه آباد میالن و شــرکت کویر مقوای اردستان ارائه کرد.علی 
خورســندیان، مدیر عامل بانک صنعت و معدن به همــراه معاونان خود و 
خرمیان، مدیر عامل بانک صنعت و معدن اصفهان، به شهرستان اردستان 
ســفر  کردند.باتوجه به حمایت هــای بانک صنعت و معــدن از طرح های 
اشــتغال زا در این اســتان، بالغ بر  ۴۵ میلیون یورو به صورت ارزی و ۴۲۰ 
میلیارد تومان به صورت ریالی توســط بانک صنعت و معــدن به ۴ واحد 
صنعتی شهرستان اردســتان از جمله شــرکت تعاونی فوالد کویر، شرکت 
طالئیه داران کویر زواره، نساجی مه آباد میالن و شرکت کویر مقوای اردستان 
در قالب تسهیالت ارائه شد.بانک صنعت و معدن به عنوان بانک تخصصی و 
توسعه ای بخش صنعت و معدن کشور با تکیه بر نیروی انسانی متخصص 
و استفاده از فناوری های نوین و متناسب با نیاز مشتریان و توسعه خدمات 
بانکداری نوین، کلیه خدمات ریالــی و ارزی و بانکداری الکترونیک را ارائه 
می کند.بانک صنعت و معدن، بانکی توسعه ای و تخصصی در حوزه صنایع 
و معادن کشــور اســت که از ادغام بانک اعتبارات صنعتی بانک توسعه ای 
صنعتی و معدنی ایران، بانک توسعه و سرمایه گذاری ایران، شرکت سرمایه 
گذاری بانک های ایران و صندوق ضمانت صنعتی تشــکیل شد.این بانک 
به عنوان بنگاهی اقتصادی، با به کارگیری قابلیت های عملیات بانکداری 
توسعه ســرمایه گذاری در جهت توسعه اقتصادی کشــور، با فراهم کردن 
بستر مناســب برای حضور و مشــارکت بخش غیردولتی از جمله نهادها، 
فرآیندها و ابزارهای مناسب در زمینه صنایع معادن، فناوری نوین و خدمات 
مربوط فعال است.بانک صنعت و معدن، پیشرو در ارائه چابک و اثربخش 
خدمات مالی و مشاوره ای به فعالیت های تولیدی صادرات محور و دوستدار 
محیط زیست است و در راستای اولویت های اقتصادی مقاومتی بانکداری 
دیجیتال و توسعه پایدار فعالیت می کند.تسهیلگری حرفه ای و اثربخش 
در ارائه خدمات مالی بانکی و مشــاوره ای به منظور تامین مالی طرح های 
بزرگ زیرساختی و بنگاه های کوچک متوسط و بزرگ اولویت های بخش 

خصوصی در راستای توسعه پایدار است.

شرکت تعاونی فوالد کویر، طرح ملی صنعت فوالد
از جمله واحدهای تولیدی تســهیالت گرفته از بانــک صنعت و معدن در 
اردستان، شرکت تعاونی فوالد کویر است که فعالیت خود را با طرح و ایده ای 
نو آغاز کرد. ایده این شــرکت در خصوص بهره گیری از فناوری تولید آهن 
اسفنجی با استفاده زغال سنگ در ایران است. با راه اندازی این شرکت در 

سال ۱۳۸۶ و تعریف و تصویب طرح در سیستم بانکی، طرح این شرکت در 
زنجیره تولید فوالد در افق ۱۴۰۴ قرار گرفت و به عنوان یکی از طرح های ملی 
صنعت فوالد منظور شد.با استفاده از تسهیالت ارزی صندوق توسعه ملی به 
عاملیت بانک صنعت و معدن، تامین کلیه تجهیزات مورد نیاز از سال ۱۳۹۴ 
آغاز شد و هم اکنون واحد آهن اسفنجی در مراحل نهایی پروژه و در آستانه 
بهره برداری قرار داشته و قادر است روزانه ۳۵۰ تن آهن اسفنجی با فناوری 
احیای مستقیم سنگ آهن تولید کند.این شرکت در مرحله های دوم و سوم 
قادر خواهد بود با استفاده از گرمای خروجی از کوره دوار افقی تا ۱۶ مگاوات 
برق و ۱۵۰ هزار تن بیلت و شمش تولید کند. یکی از مهم ترین قابلیت های 
خط تولید آهن اســفنجی با بهره گیری از کوره افقی دوار، شکل ماژوالر آن 
است به نحوی که قابلیت افزوده شدن واحدهای دیگری برای تولید احیای 
مستقیم سنگ آهن میسر می شــود، از این حیث توســعه پروژه مذکور 
محدود به الزامات بازارهای داخلی و بین المللی است.همچنین این فاز 
کارخانه اشتغال زایی بالغ بر ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۱۰۰۰ نفر  به صورت 
غیرمستقیم را دارد که پس از اجرا و بهره برداری از هر سه فاز، این تعداد به 
۵۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۲۵۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم افزایش خواهد 
یافت.سرمایه گذاری انجام شده در این مجموعه برابر با ۷ هزار میلیارد ریال 
و شامل دو بخش است؛ بخشی از آن توسط بخش خصوصی از  کشور هند 

و بخش دیگر توسط سرمایه گذاری داخلی انجام شده است.

طالییه داران کویر زواره، فرصت اشتغال زایی در مناطق کم برخوردار
یکی دیگر از واحدهای اقتصادی شهرســتان اردستان، شرکت طالییه 
داران کویر زواره به عنوان شرکت تولید کننده یاتاقان خودروهای سواری 
و دیزلی، تولید قطعات بــا کیفیت مطابق با اســتانداردهای روز دنیا و 
کسب رضایت است. این شرکت در سال ۱۳۹۵  با هدف تولید قطعات 
یدکی خودرو فعالیت خود را آغاز کرد و ایده راه اندازی خط تولید یکی 
از قطعات کلیدی خودرو در دســتور کار مدیران شرکت قرار گرفت و در 
سال ۱۳۹۹ به بهره برداری رسید.پس از رایزنی های بسیار، تیم بازرگانی 
شرکت موفق شد تا مذاکراتی سازنده با بزرگترین شرکت تولید کننده  
خطوط تولید یاتاقان در دنیا از جمله شــرکت اتریش داشته باشد و به 
روزترین و مجهزترین خط تولید اتوماتیک و بسیار پیشرفته است را به 
همراه دانش فنی و تکنولوژی خریداری و به کشور منتقل کند.در فاز اول  
این کارخانه ۷۹ نوع قطعه با ظرفیــت ۱۵ میلیون قطعه یاتاقان ثابت و 
متحرک در  سال تولید می کند که البته پس از دریافت تسهیالت از بانک 
صنعت و معدن افزایش تولیدات آن ها بــه تولید ۳۰ میلیون قطعه در 
سال خواهد رسید.این شرکت در جهت ایجاد اشتغالی پایدار نیروهای 
جوان و متخصص بومی ۵۰ نفر نیروهای شهرستان را به کارگرفته تا به 
هدف خود که تولید محصول ایرانی با کیفیت اســت جهت تامین نیاز 

داخل و ورود به بازارهای صادراتی دست یابد.

فرماندار اردســتان گفت: بازرســی های شب عید 
باید به گونه ای باشــد که مردم و شهروندان تغییر 
در بازار و اصنــاف و ارائه خدمــات را لمس کنند.

سید محمدهادی احمدی طبا، در کارگروه تنظیم 
بــازار شهرســتان در فرمانداری اردســتان، اظهار 
کرد: با وضعیتی که در موضوع کاالهای اساســی، 
قیمت های بازار، ارز و مشکالتی که برای معیشت 
مردم به وجود آمده می طلبد کــه اعضای کارگروه 
تنظیم بازار مســتحکم تر از هر زمانی پای نظارت و 

بازرسی ها بایستند.
وی با تاکید بر تشــدید نظارت و بازرسی های بازار 
شــب عید و ایام قبل از ماه رمضان، افزود: از این 
پس جلسات کمیته اقدام مشترک و تنظیم بازار و 
ستاد خدمات به صورت هفتگی برگزار خواهد شد 

و دستگاه های متولی باید گزارش و اقدامات خود 
را به صورت مکتوب ارائه دهند.

 به گزارش ایسنا، فرماندار اردســتان با بیان اینکه 
بازرســی های شــب عید باید به گونه ای باشد که 
مردم و شــهروندان تغییر در بازار و اصناف و ارائه 
خدمــات را لمس کنند، خاطرنشــان کــرد: اتاق 
اصناف شهرستان باید نســبت به توجیه و برنامه  
اتحادیه های خود بــرای تخفیف های فوق العاده 
و ویژه شــب عید برنامه ریــزی کند.احمدی طبا 
از دســتگاه های بازرســی و نظارتی شهرســتان 
خواست اصناف و فروشــندگان حاشیه کمربندی 
و محور ترانزیت اردستان را به صورت ویژه بررسی 
کنند زیرا گزارشــاتی در خصــوص تداخل صنفی 
و عــدم مجوزهــای صنفــی و بهداشــتی و گران 

فروشــی اینگونه اصنــاف به فرمانداری رســیده 
است. همچنین تبلیغات محیطی اصناف حاشیه 
کمربندی بسیار زشت و زننده ایجاد کرده که اداره 
راهداری باید نسبت به ســاماندهی آن اقدام کند.
وی در خصوص بی توجهی شــهرداری اردســتان 
نسبت به ســاماندهی بازار ترخون و بازار روز گفت: 
مکاتباتی با شهرداری اردستان صورت می گیرد تا 
نسبت به کم کاری که در این خصوص صورت گرفته 

پاسخگو باشند.

فرماندار اردستان: 

نظارت بر بازار برای مردم ملموس باشد

فرماندار نجف آباد:

عدالت محوری، شاخص اصلی پروژه های نجف آباد است
فرماندار نجف آباد گفت: عدالت محوری، شاخص اصلی تمامی پروژه های شهری نجف آباد است.فرماندار نجف آباد در آیین بهره برداری از پروژه های شاخص 
شهری، محله محور و کلنگ زنی مناطق پنجگانه شهرداری با یاد و خاطره رشادت های شهدای این شهرستان در جنگ خیبر و گرامیداشت ۵ اسفند سالروز حماسه 
و ایثار نجف آباد اظهار داشت: در این ایام فرهنگی شهرستان بیش از یک صد برنامه برگزار و محوریت آن بیانیه گام دوم انقالب و معنویت و نماز پیش بینی شده 
است.وی افزود: افتتاح پروژه های عمرانی یکی از این برنامه هاست و بخشی از پروژه های عمرانی در دهه فجر افتتاح شد و بخش دیگر آنها از دهه فجر تا ایام 
فرهنگی و با هزینه ای بالغ بر ۸۷۰ میلیارد تومان اعتبار افتتاح می شود.مباشری با بیان اینکه در مجموع این ۸۰ پروژه دهه فجر و ۶۰ پروژه شهرداری در سطح شهر 
نجف آباد به میزان هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان هزینه شده است، گفت: همه نقاط شهری به صورت عدالت محور توجه می شود و این جزئی  از شعارها بوده و بدان 
عمل شده است.وی خاطر نشان کرد: قبل از سفر ریاست جمهوری پروژه های نیمه تمام شناسایی و بیش از ۶۰ پروژه مورد توجه قرار گرفت و حدود ۷۲۰ میلیارد 

تومان اعتبار به آنها اختصاص داده شده است و پیگیر آن هستیم تا به بهره برداری برسد.

خبر روز

رییس اداره برق تیران و کرون:

75 کیلومتر از سیم برق تیران و کرون تعویض شد
رییس اداره برق تیران و کرون گفت: تعویض ۷۵ کیلومتر از سیم برق این شهرستان و تبدیل به کابل 
خودنگهدار در دستور کار بوده و تنها هفت کیلومتر آن باقی مانده است.مرتضی یوسف زاده در نشست 
با سرپرست شهرداری تیران برای اصالح روشنایی معابر این شهر، اظهارکرد: شرکت برق اصالحات در 
حوزه های مختلف را بر اساس برنامه مشخص انجام می دهد که تبدیل کابل مسی به خودنگهدار در 
برنامه امسال ۷۵ کیلومتر بوده که تنها هفت کیلومتر آن باقی مانده است.وی افزود: بیش از سه هزار 
سرویس المپ روشنایی در شهرستان تیران و کرون انجام شده که بخش عمده آن روستایی بوده و در 
سطح شهرها نیز اقداماتی صورت گرفته است.رییس اداره برق تیران و کرون ادامه داد: ۲۰۶ پایه فلزی در 
شهر تیران با بیش از سه هزار المپ وجود دارد تعویض آن ها در صورت خرابی انجام و با توجه به ضرورت 
اصالح چراغ ها برای مدیریت مصرف این کار نیز در دستور کار است.وی برآورد هزینه اصالحات روشنایی 
بلوار اصلی این شهر به طول بیش از ۲ کیلومتر را ۱۵ میلیارد ریال اعالم و اذعان کرد: شرکت برق توانایی 
اصالح کامل آن را نداشته و در صورت مشارکت با شهرداری این کار سریع تر انجام می شود.یوسف زاده 
با بیان اینکه مردم دغدغه روشنایی شهر را دارند، تصریح کرد: اصل مدیریت مصرف از یک طرف مهم 
بوده که با اصالح شبکه دیگر خاموشی نخواهیم داشت و این اصل مورد اجرا قرار می گیرد.وی یادآور شد: 
در روستاها تعامل خوبی بین دهیاری ها و شرکت برق برای اصالح روشنایی رقم خورده از این رو این 
تعامل سبب اجرای پروژه ها شده است.به گفته رییس اداره برق تیران و کرون، بافت فرسوده و قدیمی 
شهر تیران اصالح شده و این موضوع منجر به روشنایی و رفع بسیاری از دغدغه مندی هاست.سرپرست 
شهرداری تیران روشنایی شهر را از جمله دغدغه های شهروندان اعالم کرد و گفت: راهکار سنجی برای رفع 
این معضل و تعامل با هم ادارات می تواند منجر به رضایتمندی  شود.رضا ناهی خاطرنشان کرد: جابه 
جایی تیرهای برق پس از تعریض خیابان و معابر فرعی و اصلی مورد انتظار بوده که با توجه به هزینه 

باالیی که شهرداری در توافقات می پردازد، این چنین موضوعات نیز حل شود.
 

رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اردستان خبرداد:

جریمه سنگین در انتظار اصناف متخلف
رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اردستان با اشــاره به ارسال پرونده های بازرسی به این 
اداره گفت: از دو ماه گذشــته تاکنون ۱۷۷ پرونده تخلف از ادارات صمت، جهاد کشــاورزی، شبکه 
بهداشت، شرکت نفت، منابع طبیعی و پلیس آگاهی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

امید ســالمی با بیان اینکه تمام پرونده های ارســالی به تعزیرات حکومتــی در کوتاه ترین زمان 
مختومه شده است، خاطرنشان کرد: پرونده های ارسالی به تعزیرات حکومتی بیش از ۱۵ میلیارد 
ریال جریمه نقدی برای متخلفان به همراه داشت.وی تصریح کرد: جریمه های تعزیرات حکومتی 
افزایش چشم گیری داشته و به اصناف شهرستان این تذکر و اطالع داده می شود که به هیچ عنوان 
تخلفی نداشته باشــند، زیرا با توجه به قانون جدید اگر پرونده تخلف آنها به تعزیرات ارسال شود، 
ضمن صدور جریمه های سنگین، بدون هیچ گونه تخفیفی باید حداکثر مبلغ جریمه پرداخت شود.

 

استقرار گروه پزشکی در روستا های فریدون شهر
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از دانشگاه علوم پزشکی خواست برای خدمات رسانی بهتر 
به مردم، در فریدون شهر گروه پزشکی مستقر کند.منصور شیشه فروش در جلسه ستاد پیشگیری، 
هماهنگی و فرماندهی بحران شهرستان فریدون شهر با اشاره به شرایط اضطراری و طوالنی شدن زمان 
مسدود بودن راه های ارتباطی ۹ روستای پشتکوه دوم بخش موگویی گفت: دانشگاه علوم پزشکی باید 
ستاد مدیریت بحران خود را در شهرستان فریدون شهر برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی اهالی 
روستا های در محاصره برف و تامین دارو های مورد نیاز مستقر کند.وی، خواستار ارائه برنامه هایی 

برای برون رفت از چنین شرایطی در روستا های محاصره برف شد.

اخبار

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
مطرح کرد:

بیماری های قلبی نخستین 
علت مرگ در کاشان

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی کاشان 
گفت: آمار فوتی ها در منطقه کاشــان نشــان 
می دهد که بیماری های قلبــی عروقی اولین 
علت مرگ در منطقه کاشان بوده و ۳۰ درصد کل 

مرگ ها را به خود اختصاص داده است.  
عباس آزادی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
ثبت آمار مرگ و میر در منطقه کاشــان نشان 
می دهد که سال گذشته تعداد ۹۰۶ مورد فوت 
ناشــی از بیماری های قلبی عروقی در کاشان 
ثبت شده است. وی افزود: علت اصلی مرگ ها 
ناشــی از بیماری کرونر قلب است که به شکل 
حمله های قلبی و سکته مغزی تظاهر می کنند 
که عامل خطر اصلی بیمــاری قلبی عروقی و 
سکته مغزی شامل مصرف دخانیات و الکل، 
رژیم غذایی ناسالم و کم تحرکی هستند.معاون 
درمان دانشگاه علوم پزشــکی کاشان، گفت: 
عامل های حمله قلبی به نوبــه خود در افراد به 
شکل فشــارخون باال، قندخون باال، کلسترول 
خون باال، اضافه وزن و چاقی و خطرات تخریب 
کننده سالمت قلب بروز می کنند.آزادی افزود: 
ســالمت قلب برای هر فرد یک حق اساســی 
بشــری و یکی از ارکان دسترسی به عدالت در 
سالمت جهانی اســت و بر این اساس روز ۲۹ 
ســپتامبر میالدی برابر با  هفتم مهر به نام روز 
جهانی قلب نام گذاری شــده است تا آگاهی 
عمومی نسبت به بیماری های قلبی و اهمیت 
شیوه زندگی را افزایش یابد.وی تصریح کرد: 
کنترل فشــار خون، خواب کافی، رژیم غذایی 
ســالم، ورزش، کنترل وزن و ســبک زندگی 
سالم و بدون استرس می تواند به پیشگیری 
از بیماری های قلبی و عروقی کمک کند.معاون 
درمان دانشگاه علوم پزشــکی کاشان با اشاره 
به اهمیت ورزش در زندگی ســالم، تاکید کرد: 
فعالیت های فیزیکی هوازی مانند پیاده روی، 
دوچرخه ســواری و دویدن اثرات بزرگی روی 
سالمت قلب دارد. حتی فعالیت های فیزیکی 
ســاده در روز برای بهبود ســالمت قلب مفید 

است.

اخبار کو�تاه

آگهی فراخوان ثبت نام

ثبت نام داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف فر وشندگان مواد غذایی 
شهرستان اصفهان

زمان ثبت نام : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
روند ثبت نام: ثبت نام الکترونیکی در سامانه ایرانیان اصناف به نشــانی : www.iranianasnaf.ir )سامانه  ساران( و دریافت کد 
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معاون علمی و فناوری رییس جمهور از طرح ملی رادار 
فرودگاهی در اصفهان بازدید کرد

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور از طرح ملی رادار مراقبت ثانویه فرودگاهی در 
دانشگاه صنعتی اصفهان بازدید کرد.به گزارش خبرنگار ایرنا، روح ا...دهقانی فیروزآبادی روز شنبه از طرح 
ملی رادار مراقبت ثانویه فرودگاهی در پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی اصفهان 

بازدید کرد و در جریان جزییات اجرا و پیشرفت آن قرار گرفت .
این طرح برای نخســتین بار در کشور توسط محققان دانشــگاه صنعتی اصفهان و به سفارش شرکت 
فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به عنوان کارفرما و بهره بردار و با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان ریاســت جمهوری در حال انجام است.رییس پژوهشــکده فناوری اطالعات و ارتباطات 
دانشــگاه صنعتی اصفهان درباره این طرح به خبرنگاران گفت: طرح مذکور با هدف طراحی و ساخت 
رادارهای مراقبتی ثانویه و بهره برداری از آن در فرودگاه های کشور در این پژوهشکده در حال اجراست و 
در مراحل نهایی قرار دارد.وحید غفاری نیا با بیان اینکه این رادارها در زمان حاضر در دنیا توسط کشورهای 
محدودی تولید می شود، افزود: مطالعات مربوط به رادار فرودگاهی از اوایل دهه ۸۰ در پژوهشکده فاوای 
دانشگاه صنعتی اصفهان آغاز و در دهه ۹۰ طرح هایی برای داخلی سازی آن متناسب با نیاز فرودگاهی 
و توسعه و ارتقای تجهیزات فرودگاهی تعریف شد.وی خاطرنشان کرد: طرح ملی رادار مراقبت ثانویه به 
طور رسمی از زمستان سال ۹۸ آغاز شد و کارفرمای آن شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران است و با 
حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اجرا شد.غفاری نیا اظهار امیدواری کرد که این سامانه 
از سال آینده در فرودگاه های کشور مورد بهره برداری قرار گیرد و گفت: هزینه تامین این سامانه از خارج 
از کشور حدود ۲ میلیون دالر است که ایران موفق به طراحی و ساخت آن شده است.وی خاطرنشان کرد: 
پژوهشکده فاوای دانشگاه صنعتی اصفهان در زمینه های مرتبط با ارتباطات و فناوری اطالعات مانند 
رادارهای اولیه و ثانویه مراقبتی و تجمیع و ثبت داده ها فعالیت می کند.معاون علمی، فناوری و اقتصاد 
دانش بنیان رییس جمهور صبح روز شنبه از پژوهشکده فاوای دانشــگاه صنعتی اصفهان بازدید کرد.

دهقانی فیروزآبادی در سفر خود به اصفهان، در همایش و نمایشگاه مسیر زاینده به میزبانی فوالد مبارکه 
اصفهان در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و در قرارگاه استانداری حضور یافت.

معاون استاندار اصفهان:
ساماندهی ورودی شهر بهارستان اصفهان زمان بر است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: اگرچه ساماندهی ورودی شهر بهارستان 
اصفهان با هدف جلوگیری از آب گرفتگی در هنگام بارش ها زمان بر است ؛اما این امر نباید به اختالل 
در تردد مردم منجر شود.به گزارش ایرنا، مهران زینلیان افزود: این مشکل با همکاری دستگاه های 
مختلف از جمله اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان، شرکت آب منطقه ای اصفهان و 
 سایر دستگاه های مرتبط در سریع ترین زمان ممکن برطرف شود.وی ادامه داد: در بارش های اخیر 
با وجود همه تالش های انجام شده نقاط ضعفی وجود داشــت که مردم را با مشکل مواجه کرد و 
نباید به سادگی از آنها گذشت؛ بلکه بایستی با مرور و بررسی دوباره، برای مشکالت راهکار اندیشید.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با تاکید بر مستندسازی اقدامات انجام شده در 
استان در شرایط بارش برف و باران و امدادرسانی به سایر استان ها، گفت: جامعه امروز ما نیازمند 
امید و همدلی است. در ایام گذشته تالش های فراوانی برای امدادرسانی در سراسر استان و سایر 
استان های همجوار انجام شد که شایسته است به نحو مطلوبی در معرض دید و اطالع مردم قرار 
بگیرد.زینلیان افزود: زمانی که مردم از تالش دستگاه های مختلف در روزهای بحرانی باخبر شوند؛ 
به خدمت رسانی دولت دلگرم می شوند.وی پس از ارائه گزارش دستگاه های اجرایی در بارش های 
اخیر استان، اظهارداشت: تجربیات روزهای گذشته و مشکالت اجرایی به صورت انحصاری در قالب 
کمیته های تخصصی مطرح، بررسی و نتیجه تصمیمات هر کمیته به جلسات کمیسیون ایمنی راه 

استان ارائه شود تا مشکالت به صورت بنیادین برطرف شوند.

شهرک اختصاصی طالی اصفهان  پس از چندسال؛ همچنان اندرخم یک کوچه

ضرب سکه تاخیر در ساخت شهرک طال
ساخت شهرک اختصاصی طال در اصفهان،  نفیسه زمانی نژاد  
ازجمله برنامه هایی اســت کــه طی چند 
سال گذشــته مقدماتش به اجرا درآمده اما اجرای آن با تاخیر زیادی 
روبه رو شده است؛ به تازگی نیز شــنیده می شود که در صورت حمایت 
دستگاه های مسئول، ساخت شهرک طالوجواهر در آینده نزدیک آغاز 

خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، اصفهان ســهم قابل توجهــی در تولید طالی 
کشور دارد، به همین دلیل در نقاط مختلف شهر، کارگاه های طالسازی 
مشغول به فعالیت هســتند. این فعاالن در حرفه خود از مواد اسیدی 
اســتفاده می کنند که می تواند عواقب زیست محیطی به همراه داشته 

باشد و موجب آلوده شدن سفره های آب زیرزمینی شود.
به این ترتیب با توجه به آالیندگی و تناسب نداشتن نوع فعالیت چنین 
کارگاه هایی با مرکزیت شهر و مکان های پرتردد و به دلیل نگرانی مردم 
به خصوص ساکنان مجاور این مراکز، سال ها قبل طراحی شهرکی برای 
دورکردن کارگاه های طالسازی از محل زندگی مردم و سامان بخشیدن 

به آن ها برنامه ریزی شد که بنا به دالیلی بالتکلیف مانده است.
در این خصوص چندی پیش محســن طالیی مینایی، رییس انجمن 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال و جواهر اصفهان در نشست خبری 
خود درباره شهرک طال اصفهان، اظهار می کند: با وجود آنکه ساخت این 
شهرک در سال ۹۱ مصوب شــد، همچنان این شهرک تاسیس نشده 
است. البته مدیریت فعلی استان اهتمام ویژه ای برای ساخت آن دارد.

وی اضافه می کند: اکنون زمینی به مســاحت ۳۰ هکتــار در نزدیکی 
فرودگاه اصفهان برای این شــهرک تعیین شــده که بسیار کم است. 
تاسیس این شهرک، ارزآوری، اشتغال و ارزش افزوده صنعت طال در 

اصفهان کشور را افزایش می دهد.

تخصیص زمین شهرک طال تصویب شده است
علی موزرانی، نایب رییــس اتحادیه طال و جواهر اصفهــان در ارتباط 
با ساخت شــهرک طالی اصفهان و موانع تاســیس آن به ایمنا، اظهار 
می کند: زمین شــهرک طال در جاده فرودگاه اصفهان واقع در شهرک 

صنعتی جی اختصاص یافته؛ اما هنوز به دالیلی واگذار نشده است.
وی تصریح می کند: طبق جلسات برگزار شــده با استاندار اصفهان و 
مسئوالن مربوطه، تخصیص این زمین تصویب شده است و با رفع موانع 
دولتی و طی شدن مراحل واگذاری آن، سریعا فراخوان برای ساخت 
آن داده می شــود.نایب رییس اتحادیــه طالوجواهــر اصفهان اضافه 
می کند: زمین در اختیار اتحادیه طالوجواهر اســتان و شرکت تعاونی 

شهرک قرار می گیرد، در این حال مقدمات کار از سوی ما انجام گرفته 
و سایر مراحل، اداری و دولتی است.موزرانی در پاسخ به این پرسش 
که کدام فعاالن مجبور به انتقال در این شهرک خواهند بود، می گوید: 
همه تولیدکنندگان صنف طالوجواهر مجبور به جابه جایی خواهند شد، 
 البته فروشــندگان هم به دلخواه امکان گرفتن دفاتری را در شــهرک

 خواهند داشت.
وی ادامه می دهد: موضوع قابل توجه آن است که اساس ساخت این 
شهرک بر ســاماندهی فعاالن پراکنده ای بوده که الزم است از گوشه و 
کنار شهر بروند و در محلی مشخص متمرکز شوند که برای دستیابی به 

این هدف، باید امکانات زیادی فراهم شود.

شهرک طال از مزایا تا مشکالت
به گفتــه رییس انجمن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان طالوجواهر 
اصفهان، ۱۸۰۰ کارگاه کددار رســمی طال و جواهر در اســتان اصفهان، 
فعالیت می کنند که توقف صادرات، تعداد این کارگاه ها را به ۸۰۰ رساند. 
از دیدگاه کارشناسان محیط زیســت با انتقال این کارگاه ها به شهرک 
طال، عالوه بر آنکه فعالیت های این صنف به صورت صنعتی خواهد بود، 
برای پســاب های این کارگاه ها با احداث تصفیه خانه صنعتی چاره ای 

اساسی اندیشیده می شود.
هرچند بنا به گفته طالیی مینایی، هیچ یــک از کارگاه های تولید طالی 
اصفهان آالینده نیســت، حتی آب خروجی از ایــن کارگاه ها در حدی 
که قابل خوردن باشد، تصفیه می شــود اما کارشناسان محیط زیست 
معتقدند که کارگاه هــا به دلیل آالیندگی و نوع فعالیت شــان، در زمره 
مشاغل مزاحم محسوب می شوند و باید به خارج از شهر منتقل شوند.

یکی از دالیلی که منطقه شــرق برای احداث شهرک طال انتخاب شد، 

نزدیکی به شهر به منظور تامین امنیت، سهولت دسترسی و فاصله کم 
با بازار فروش این فعاالن اســت، این مهم موجب شده تا فعاالن این 
صنعت پیگیر احداث هرچه سریع تر این شــهرک باشند؛ اما از طرفی 
هم تامین امنیت آن ها در طول مسیر رفت وبرگشت از موارد قابل توجه 
است که بسیار مطرح می شود، همچنین بسیاری از شاغالن کارگاه های 
تولیدی این شــهر توانایی مالی کافی را برای خرید واحدهای صنعتی 
و دستگاه های پیشرفته ندارند، با این اوصاف چنین موضوعی جدای 
از منافع فراوانش، به دغدغه ای برای این فعاالن تبدیل شده است.در 
صورت ساخت شهرک، توجه به این موضوع ضروری است که بسیاری 
از شاغالن کارگاه های تولیدی این شهر توانایی مالی کافی برای خرید 
واحدهای صنعتی را ندارند چون اغلب در کارگاه های اجاره ای مشغول 
به فعالیت اند و برای انتقال آن ها باید از راهکارهایی صحیح و معقول 
استفاده کرد؛ به عالوه تأمین امنیت و ترغیب تولیدکنندگان برای استقرار 
در این شهرک نیز از مواردی است که اگر مســئوالن امر به آن توجهی 
نداشته باشــند، فعاالن این حرفه برای جابه جایی با مشکالت زیادی 

روبه رو خواهند شد.
در این خصوص علی محمد محمدی، فعال صنعت طالوجواهر اصفهان 
با بیان اینکه بیش از نیمی از کارگاه های طالســازی اصفهان ســنتی 
هستند، به خبرنگار ایمنا می گوید: اغلب فعاالن در کارگاه های اجاره ای 
حضور دارند و به دلیل گرانی تجهیزات، مجبور به استفاده از ماشین آالت 
سنتی و قدیمی اند که در صورت تاســیس و امکان فعالیت در شهرک 
طال، باید تسهیالتی در اختیار آن ها قرار داده شود تا بتوانند این کارگاه ها 
را خریداری کننــد، همچنین بــرای انتقال نیز نیازمند ماشــین آالت 
پیشرفته ای چون دستگاه اســتاندارد تصفیه هستند که فعاالن، شاید 
توان خرید آن را نداشته باشند و الزم است برای خرید چنین تجهیزاتی 

هم حمایت شوند.
وی خاطرنشــان می کند: در صورت رفع موانع ســاخت شهرک طال و 
جلب رضایت فعاالن برای انتقــال، مزایا و منافــع فراوانی را پس از 
مدت زمانی شاهد خواهیم بود.این فعال اضافه می کند: همان طورکه 
شــهرک تخصصی طالوجواهــر در کشــورهایی مانند ترکیــه عاملی 
برای جــذب گردشــگر و مهم تــر از آن موجب رونق و رشــد صادرات 
طالی این کشور شده، واضح اســت ما نیز با تاسیس و فراهم سازی 
زیرساخت های انتقال فعاالن به این شهرک، می توانیم در انتظار نتایج 
بسیار مثبتی برای این صنعت باشــیم، البته اگر محدودیت ها و موانع 
 اشاره شــده برای فعاالن برطرف و امکان حضور آن ها در این شهرک

 فراهم شود.

 عضــو هیئــت رییســه اتحادیــه طــال و جواهر
  اصفهــان گفــت: تمایــل مــردم به خرید ســکه

  ســبب افزایش حباب قیمت ســکه و رکــود بازار 
طال شده است.

ابراهیم حبیب اللهی، عضو هیئت رییســه اتحادیه 
طال و جواهر اصفهان با اشاره به افزایش رکود در بازار 
طال در ماه های اخیر اظهار کــرد: اکنون نیز بازار طال 
حال و هوای شب عید را ندارد و مردم به خرید سکه 

تمایل دارند.وی افــزود: اگرچه طال، کاالیی لوکس 
محسوب می شود، اما همیشــه در سبد اقتصادی 
مردم بوده با ایــن حال اکنون نحــوه خرید مردم 

متفاوت شده است.
این کارشناس صنعت طال و جواهر گفت: این روز ها 
مردم با کمترین دارایی به سمت خرید سکه و طالی 
آب شده می روند و این امر موجب افزایش حباب 

سکه شده است.
حبیب اللهی ادامه داد: ایــن بی میلی به خریداری 
 مصنوعــات طال از ســوی دیگــر ســبب ضربه به
 تولید کنندگان و فعاالن صنعت طال شــده و حجم 
تولید طال را به شدت کاهشی داده است.وی با اشاره 

به تحریم ها هم گفت: در حالی که صادرات صنعت 
طال ۸ ســال پیش حدود ۸۰۰ میلیون دالر در سال 
بود این رقم اکنون به ۱۷ تا ۱۸ میلیون دالر کاهش 

یافته است.
 عضــو هیئــت رییســه اتحادیــه طــال و جواهر

 اصفهان اظهار امیدواری کــرد: دولت با برنامه های 
فرهنگی و رسانه ای از صنعت طال و جواهر حمایت 
کند تــا مردم از هم خرید ســکه خــودداری کنند.

حبیب اللهی یادآور شد: حباب سکه اکنون از اجرت 
مصنوعات طال بسیار باالتر است؛ در صورتی که مردم 
با خرید مصنوعات طال می توانند به رونق تولید ملی 

کمک کنند.

عضو هیئت رییسه اتحادیه طال و جواهر اصفهان:

مردم به جای سکه، طال بخرند

خبر روز

معینی:
مرکز مبادله طال و ارز مشوق صادرکنندگان می شود

عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: راه اندازی مرکز مبادله طال و ارز می تواند منجربه 
تشویق شرکت های صادراتی و کنترل واردات شود.شهرام معینی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، درباره 
آغاز به کار مرکز مبادله طال و ارز اظهار کرد: پیش از این بانک مرکزی به دنبال آن بود که پتروشیمی ها 
و شرکت های صادراتی ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت ۲۸,۵۰۰ تومان در سامانه نیما و فقط 
مقدار مختصری از ارز خود را در بازار آزاد، عرضه کنند.وی افزود: در بازار آزاد، نرخ ارز به سرعت رشد 
می کند و بازار نیما نرخ آن را متوقف می کند، فقط ممکن بود برخــی از کاالها به قیمت کمتری به 
دست مصرف کننده ها برسد. این کار به شرکت های صادراتی هزینه زیادی تحمیل می کرد، همچنین 
رانت بزرگی برای برخی از واردکنندگان به وجود می آمد.این استاد دانشگاه گفت: عرضه ارز در سامانه 
نیما منجربه افزایش تقاضا برای ارز و واردات شــد و همزمان تشویقی برای شرکت های صادراتی 
در نظر گرفته نمی شــد.معینی اضافه کرد: اگر با راه اندازی مرکز مبادله طال و ارز، پتروشــیمی ها و 
شرکت های مهم صادراتی بتوانند درصد بیشتری از عرضه خود را در این بازار عرضه کنند به دلیل اینکه 
قیمت ارز در این بازار به بازار آزاد نزدیک تر است، شاهد افزایش عرضه ارز در بازار آزاد نیز خواهیم بود. 
همچنین شــرکت های محدودی به نرخ ترجیحی ارز دسترسی خواهند داشت که می تواند توجیه 
پذیری واردات را نیز کاهش دهد.وی تصریح کرد: راه اندازی مرکز مبادله طال و ارز می تواند منجربه 

تشویق شرکت های صادراتی و کنترل واردات شود.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اســتانداری اصفهان گفت: قصد داریم نمایشگاه بین المللی 
سرمایه گذاری را بهار سال ۱۴۰۲ در اســتان برگزار کنیم.به گزارش خبرنگار ایرنا، نادر آخوندی ، روز 
شنبه در جلسه شورای اسالمی استان در اســتانداری بدون ذکر جزییات بیشتر در باره برپایی این 
نمایشگاه افزود: این اقدام سبب بهبود جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، بهبود وضعیت موجود 
و در نتیجه توسعه استان خواهد شد.وی با اشــاره به اهمیت حضور در نمایشگاه ها و رویدادهای 
مختلف اضافه کرد: بر همین اساس ۶۲ شهرداری از استان با پیگیری ما در نمایشگاه گردشگری 
تهران حضور یافتند، اگرچه شهر اصفهان بعنوان اصلی ترین پایگاه استان در این رخداد حضور نیافت.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اســتانداری اصفهان با اشاره به تصمیمات وزارت کشور برای 
توزیع ماشین آالت در مناطق گوناگون ابراز امیداوری کرد که این توزیع در شهرها و نواحی مختلف 
استان نیز محقق شود.آخوندی  همچنین با اشــاره به اهمیت قانونگرایی و دوری از فساد تصریح 
کرد: وقت شوراها و شهرداری ها نباید در مباحثی مانند برکناری و حاشیه ها تلف شود اما می بینیم 
در سطح کشــور، این نهادها مدام درگیر این موضوع هســتند.به گفته مدیرکل دفتر امور شهری و 
شوراهای استانداری اصفهان، اعتبارات قابل توجهی در دست شهرداری های کل کشور است که باید 
از این ظرفیت بخوبی بهره گرفت.وی خاطرنشان کرد: در کل کشور ۳۸ هزار دهیاری و بالغ بر هزار و 
۴۴۰ شهرداری وجود دارد.به گزارش ایرنا، استان اصفهان در گذشته یکی از کانون های مورد توجه 

برای سرمایه گذاری داخلی بویژه خارجی بوده اما این امر در سال های اخیر کاهش یافته است.

 5 بانک جدید به سامانه فروش خودروهای وارداتی
 اضافه شد

۵ بانک جدید شــامل صنعت و معدن، رفاه، توسعه تعاون، سپه و کشــاورزی به سامانه فروش 
خودروهای وارداتی اضافه شدند. به گزارش ایمنا، وزارت صمت اعالم کرد که بانک های کشاورزی، 
سپه، صنعت و معدن، رفاه و توسعه تعاون به سامانه فروش خودروهای وارداتی اضافه شدند. پیش 
از این، فقط بانک های تجارت، ملت، صادرات، ملی و قرض الحســنه مهر ایران در سامانه فروش 
خودروهای وارداتی ثبت شده بودند. گفتنی است، متقاضیان خرید خودروهای وارداتی می توانند 

مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در حساب خود در این بانک ها مسدود کنند.

اخبار

کافه اقتصاد

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری گفت: شــرکت فوالد مبارکه یکی از مجموعه های تاثیرگذار و خط شکن در عرصه نوآوری است.روح 
ا... دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریس جمهوری در جشنواره »مسیر زآینده« با بیان اینکه امروز شرکت فوالد مبارکه با نگاه 
عملیاتی وارد عرصه نوآوری شده و از این طریق ارزش افزوده ایجاد می کند، اظهار کرد: امروز بزرگ ترین مسئولیت اجتماعی امیدآفرینی به نسل جوان است، 
بنابراین مجموعه های بزرگ باید با صبوری خطرپذیری کنند.وی با تاکید بر اینکه شرکت های بزرگ و موفقی مثل فوالد مبارکه می توانند سرمایه گذاری خطرپذیر 

داشته باشند، افزود: شرکت های دانش بنیان هم نباید از عرضه توانمندی های خود هراس داشته باشند.
یحیی پالیزدار دبیر جشنواره نیز گفت: شرکت فوالد مبارکه ۵ هزار میلیارد تومان با شرکت های دانش بنیان کشور همکاری داشته که ۲ هزار میلیارد تومان آن در 
استان اصفهان بوده است.وی افزود: اعتماد اکوسیستم دانش بنیان کشور به شرکت فوالد مبارکه افزایش پیدا کرده و فوالد مبارکه برای اکوسیستم فناوری کشور 
شریک خوبی خواهد بود. در جشنواره و نمایشگاه ملی »مســیر زآینده«، از راهبرد و سیاست های نوآوری فوالد مبارکه با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد 

دانش بنیان رییس جمهوری در دانشگاه صنعتی اصفهان رونمایی شد.

فوالد مبارکه؛ شرکتی خط شکن در عرصه نوآوری

کلنگ زنی نخستین 
پارا هایپر مارکت 
کشور در اصفهان

آیین کلنگ زنی اولین هایپر مارکت 
ایران در اصفهان منطقه دولت آباد با 
مساحت ۱۴۰۰ مترمربع و با زیربنای 
۱۹۵۰ مترمربع در دو طبقه با حضور 
سرپرست اداره کل بهزیستی استان 
اصفهان، شــهردار و رییس شورای 
شهر دولت آباد و جمعی از خیرین 

و افراد دارای معلولیت برگزار شد.

وز عکس ر

 در جشنواره و نمایشگاه ملی
 »مسیر زآینده« مطرح شد:  

ایجاد ارزش افزوده 34 
هزار برابری در فوالد مبارکه

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در جشنواره 
و نمایشگاه ملی »مســیر زآینده« گفت: با 
نوآوری در شرکت فوالد مبارکه ارزش افزوده 

۳۴ هزار برابری ایجاد شده است.
محمد یاسر طیب نیا در جشنواره و نمایشگاه 
ملی مســیر زآینده گفت: تبدیل سنگ آهن 
به محصوالت ویژه از جملــه ورق زنگ نزن 
و محصوالت ظریف پزشــکی از جمله پیچ 
ایمپلنت با ارزش افزوده ای بالغ بر ۳۴ هزار 
برابری به عنوان یکی از آرزو های بزرگ بشر 
در فوالد مبارکه محقق شــده و این چیزی 
نیســت جز کیمیاگری و اکســیری به نام 

نوآوری که ارزش آفرینی می کند.
وی با اشــاره بــه اینکــه فــوالد مبارکه به 
خودکفایــی ۹۰ درصــد در تامیــن داخلی 
تجهیزات دست یافته، گفت: تداوم این روند 
تضمین کننده رشــد و پیشرفت این شرکت 

خواهد بود.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، هدف گذاری 
تولید ۲۵ میلیون تن فوالد با درآمد زایی ۱۵ 
میلیارد دالری را چشــم انداز آینده شرکت 
بیان کرد و گفت: امــروزه تخصص و دانش 
نیروی انســانی، این صنعت را متمایز کرده 
 که الزمــه اش حرکت به ســوی نــوآوری

 باز و سرمایه گذاری در شرکت های دانشی 
است.

طیب نیا گفت: فــوالد مبارکه بــا گردآوری 
۴۰۰ شرکت دانش بنیان از سراسر کشور در 
اســتان اصفهان درصدد است این استان را 

به قطب نوآوری کشور تبدیل کند.
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سه باب خانه تاریخی در جنوب میدان نقش جهان اصفهان تخریب شد؛

تخریب تاریخ با مجوز »غیرتاریخی« بودن!
 به گفته کارشناسان میراث فرهنگی یک باب خانه واجد 
ارزش تاریخی به همراه دو خانه دوران پهلوی در جنوب 
میدان نقش جهان اصفهــان در روزهای اخیر تخریــب و به پارکینگ 

خودرو تبدیل شده است.
به گزارش ایرنا، تخریب های یاد شــده در حالی روی داده اســت که 
حساســیت در حفظ بناهای تاریخی در اطراف میدان نقش جهان به 
دلیل موقعیت استراتژیک آن در جوار یک اثر جهانی حائز اهمیت است.

یک کارشناس میراث فرهنگی در گفت و گو با ایرنا با اشاره به تخریب 
سه خانه تاریخی در جنوب میدان نقش جهان و جنوب غربی مسجد 
جامع عباسی افزود:خانه ستاره دار متعلق به اواخر قاجار و اوایل پهلوی 
با وسعت ۸۰۰ تا هزار مترمربع در ضلع جنوب غربی مسجد جامع عباسی 
قرار داشت و دو خانه کوچک دوران پهلوی و هر کدام با وسعت حدود ۲۰۰ 

تا ۲۵۰ مترمربع در ضلع جنوبی این خانه قرار داشتند.
لیال پهلوان زاده با بیان اینکه دو خانه دوره پهلوی هم باید از سوی میراث 
فرهنگی ستاره دار و واجد ارزش تاریخی اعالم می شد، گفت :چندین 
بار به میراث فرهنگــی اعالم کردیم که در منطقــه جنوب میدان نقش 
جهان، تعداد خانه هایی که باید ستاره دار اعالم می شد بسیار بیشتر از 
تعدادی است که اعالم کرده اید.به گفته وی، در حالی که باید این خانه ها 
شناســایی و به عنوان خانه های واجد ارزش تاریخی اعالم می شدند، 
به نظر می رسد با توافقاتی که انجام شده دو خانه دوره پهلوی در جنوب 

میدان نقش جهان، غیرتاریخی شناخته و تخریب شده اند.
پهلوان زاده یادآور شد: جبهه شمالی خانه بزرگ تر که متعلق به اواخر 
قاجار و اوایل پهلوی اســت شــامل یک تاالر و دواتاق طرفین است که 
تخریب نشــده؛ اما جبهه غربی آن به همراه یک اتاق از اتاق های جبهه 

شمالی به طور کامل تخریب شده است.
این کارشناس میراث فرهنگی با اشاره به اینکه تخریب یکی از اتاق های 
جبهه شمالی به دلیل باز شدن مسیر پارکینک بوده است ،گفت: تخریب 
این ســه خانه تاریخی و مهم جــوار میدان نقش جهان بــرای ایجاد 
پارکینگ و زمینی با وسعت هزار و ۱۰۰ مترمربع با افزایش قیمت، بیشتر 

به یک رانت بزرگ می ماند.
وی افزود: خانه های تاریخی با قیمت کم از مالکان خریداری شده اند و 
بنا به صحبت شفاهی با مجوزهایی که احتماال مالک توانسته از میراث 
فرهنگی و شهرداری اصفهان بگیرد آنها را تخریب و به زمین بکر، متری 

حدود صد میلیون تومان تبدیل کند.
پهلوان زاده در ادامه گفت: نکته مهم اینکه عالوه بر کج سلیقگی مالک 
و نیت سود جویانه این سوال مطرح است که آیا از مراجع ذی صالح و 

کمیسیون ماده ۵ استان مصوبه تغییر کاربری از مسکونی به پارکینگ 
را گرفته است یا این کار هم نظیر مجوز تخریب با البی گری همراه بوده 
است.این کارشناس گفت: جالب این اســت که اهالی محل از همین 
حاال این فضای مملو از خاک که هنوز برای پارکینگ آماده سازی کامل 
نشده است را به عنوان پارکینگ به مراجعان معرفی می کنند.وی خاطر 
نشان ساخت : مالک گویا مجوز تخریب داشته و باید مسئوالنی که این 
مجوزها را بنا به اظهارات مالک صادر کرده اند، یعنی میراث فرهنگی و 

شهرداری منطقه سه پاسخگوی مجوزهایی که داده اند، باشند .
پهلوان زاده گفت: اگر اداره میراث فرهنگی قرار است در مورد خانه های 
تاریخی ستاره دار یا خانه های تاریخی واجد ارزش بدون ستاره تصمیم 
گیری کند، بهتر اســت این کار تحت نظارت یک کمیته مشورتی واجد 
صالحیت انجام شود تا شاهد چنین نتایجی نباشیم.وی افزود : شاید 
ما نتوانیم در خصوص دو خانه ای که ستاره دار نیستند صحبتی کنیم؛ 
اما می خواهیم ببینم چگونه میراث فرهنگی تشخیص داده است حیاط 
خانه ســتاره دار و اتاق های ضلع غربی آن تاریخی نیست و اینکه چرا 
اجازه داده شده است که یکی از اتاق های ضلع شمالی تخریب شود تا 

راه پارکینگ باز شود.
وی با انتقاد از تخریب سهل و راحت ســه خانه تاریخی در جوار میدان 

نقش جهان گفت: وقتی خانه ای از ســوی میراث فرهنگی ستاره دار و 
واجد ارزش تاریخی اعالم می شود اجازه تخریب بازسازی و نوسازی 
وجود ندارد و فقط اجازه مرمت طبق الگوی اصلی را دارند یا اینکه اگر قرار 
است تبدیل به فضاهای گردشــگری مثل اقامتگاه سنتی یا بوم گردی 
شــود باید با توجه به طرحی که به کالبد اصلی لطمــه نزند و با الگوی 

پیشین مطابقت داشته باشد طرح توسعه بگیرد.
وی در ادامه با بیان اینکه هیچ کجا نوشته نشــده است که حیاط یک 
خانه تاریخی می تواندبه عنوان پارکینگ اســتفاده و فقط سه اتاق آن 
حفظ شــود، گفت: موقعیت این بنا استراتژیک و در فاصله چند قدمی 
میدان قرار دارد؛ جایی که بهترین جا برای اقامتگاه های سنتی و هتل 
اســت و نباید ماشــین به آن ورود کند؛ اما به دلیل منفعت مالی این 
خانه ها تبدیل به پارکینگ شده اســت.خبرنگار ایرنا این موضوع را از 
طریق معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی گردشــگری و 
صنایع دستی اســتان اصفهان پیگیری کرد و تنها پاسخ این معاونت 
بدون توضیحات الزم این جمله بود که: »از طرف میراث فرهنگی مجوز 
نداشتند« .میدان نقش جهان ۸ بهمن ۱۳۱۳ به شماره ۱۰۲ در فهرست 
آثار ملی ایران و اردیبهشــت ۱۳۵۸ به شــماره ۱۱۵ جزو نخستین آثار 

ایرانی بود که به عنوان میراث جهانی یونسکو نیز به ثبت رسید.

واکنش ضرغامی به اتفاقات اخیر بافت تاریخی شیراز؛

دولت سیزدهم مصمم است که مشکل را حل کند
وزیر میراث فرهنگی درباره بافت تاریخی شــیراز نوشــت: گرفتاری مردم این منطقه، دستمایه تسویه 
حساب های سیاسی بین جناح های مختلف شده و دولت ســیزدهم مصمم است مشکل را حل کند.

عزت ا... ضرغامی وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در صفحه مجازی ویدئویی از اولین 
سفرش به شیراز و بازدیدش از بافت تاریخی منتشــر کرد وبا انعکاس تصاویری از مردمی که در بافت 
زندگی می کنند نوشت: این روزها موضوع بافت تاریخی شیراز مورد بحث کارشناسان و دلسوزان است. 
این خیلی خوب است. در روزهای ابتدایی مسئولیتم حدود سه ساعت از آنجا بازدید کردم.وی افزود: 
صرف نظر از اینکه گذشتگان چه کرده اند و چه کسی مقصر است فعال وضع مردم همین است که می بینید. 
دولت سیزدهم مصمم است که مشکل را حل کند. آسیب های اجتماعی هم به نوبه خود در بافت بیداد 
می کند. متاسفانه منظر خوبی برای گردشگران به ویژه توریست های خارجی فراهم نیست. گرفتاری مردم 
این منطقه، دستمایه تسویه حساب های سیاسی بین جناح های مختلف است و عاقبت آنچه مغفول 

می ماند خود مردم هستند.
 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

دنبال طراحی سیم کارت برای گردشگران خارجی هستیم
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از طراحی سیم کارت  برای گردشگران خارجی در کشور به منظور استفاده 
بهتر آنها از فضای مجازی خبر داد.عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در خصوص برنامه 
این وزارتخانه به منظور طراحی سیم کارت هایی خاص برای گردشگران خارجی حاضر در ایران، گفت: 
شنیده شده است که توریست ها و گردشگران خارجی در کشور به دلیل فیلترینگ دو پلتفرم واتس آپ 
و اینستاگرام کمی دچار مشکل شده اند.وی همچنین افزود: در نظر داریم با توجه به محدودیت استفاده 
از این دو پلتفرم، برای گردشگران خارجی که به کشورمان سفر کرده اند، سیم کارت های خاصی را طراحی 

کنیم که این افراد بتوانند در مدت حضور خود در ایران راحت تر و بهتر از فضای مجازی استفاده کنند.
 

سخنگوی دولت:

بیمه راهنمایان گردشگری پیگیری می شود
سخنگوی دولت با تبریک روز جهانی راهنمایان گردشگری گفت: راهنمایان گردشگری در حقیقت 
ســفیران فرهنگی کشــور ما هســتند.علی بهادری جهرمی درباره حمایت های دولت از راهنمایان 
گردشگری اظهار کرد: اطالع دارم که در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تالش های 
زیادی در این باره انجام شده و مهندس ضرغامی مسائل و مشکالت راهنمایان از جمله موضوع بیمه را 
در دولت مطرح و پیگیری می کند.وی اضافه کرد: روز جهانی راهنمایان گردشگری را به همه فعاالن این 
عرصه تبریک عرض می کنم و به آن ها خداقوت می گویم. اعتقاد ما این است که راهنمایان گردشگری 
سفیران فرهنگی ما هستند.بهادری جهرمی اظهار کرد: صنعت گردشگری فرهنگ، تمدن و تاریخ ما را 

به نمایش می گذارد و باعث افتخار است. 
 

برپایی جشن میراث جهانی »ابریشم ایران« در خرداد ماه
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری گیالن با اشــاره به برپایی جشن میراث جهانی 
»ابریشم ایران« در لنگرود گفت: برپایی این همایش از اواسط اسفند ماه به خردادماه سال آینده موکول 
شد.ولی جهانی با بیان اینکه گیالن در بخش ابریشم حرف برای گفتن دارد، اظهار کرد: ظرفیت های گیالن 
و بویژه شهرستان لنگرود در بخش تولید ابریشم و صنعت نوغانداری بسیار ارزشمند است.وی با تاکید بر 
حفظ و پاسداری از اصالت های بومی و محلی گیالن، افزود: صنعت نوغان در گیالن پیشینه قوی و غنی 

دارد و باید به این میراث کهن توجه ویژه شود . 

اخبار

کاشــان از ورود کارشناســان صنایــع دســتی 
ســازمان یونســکو برای ارزیابی و بررسی صنعت 
نســاجی کاشــان به این شــهر خبــر داد.احمد 
دانایی نیا در گفت وگو با ایســنا، اظهــار کرد: گروه 
ارزیابی صنایع دســتی یونســکو پــس از معرفی 
کاشــان به عنــوان نامــزد شــهر جهانــی صنایع 
نســاجی ســنتی از مجموعه هــا و کارگاه هــای 
 نســاجی ســنتی شهرســتان کاشــان بازدیــد 
خواهند کردند.وی افزود: کاشــان پیــش از این 
به عنوان شــهر ملی نساجی ســنتی معرفی شده 
اســت و امیدواریــم پــس از بررســی و بازدید 
ارزیاب های جهانی یونسکو از ظرفیت های صنعت 
نســاجی این شهرســتان و کسب شــاخص های 
الزم، ایــن شــهر به عنوان شــهر جهانی نســاجی 
سنتی انتخاب و معرفی شود.رییس اداره میراث 

فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی کاشــان، 
تصریح کرد: ســازمان جهانی یونســکو برای هر 
تصمیم خودارزیابی های مقدماتی و اولیه را برای 
انتخاب کاشان برای شــهر جهانی نساجی سنتی 
انجام داده و بر این اســاس بــرای بازدید میدانی 
گروه ارزیاب های صنایع دســتی یونسکو به مدت 

دو روز در کاشان حضور خواهند داشت.
دانایی نیا تاکید کــرد: قابلیت هــا و ظرفیت های 
کاشان در حوزه نساجی سنتی توسط بخش دولتی 
در اداره میراث فرهنگی و فعالیت بخش خصوصی 
در کارگاه هــای کوچک و بــزرگ در بافت تاریخی 
شهر موجب شد که وزارت میراث فرهنگی، کاشان 
را نامزد شــهر جهانی نساجی ســنتی به سازمان 

یونسکو معرفی کند.
وی گفــت: دیــدار از مرکــز هنرهــای ســنتی 

و صنایع دســتی کاشــان، کارگاه هــای خانه های 
تاریخــی، کارگاه رنگــرزی و زیلوبافی، زری بافی، 
پارک علم و فناوری، بازار و کاروانسرای امین الدوله 
و فروشگاه های صنایع دستی، کارگاه شعربافی و 
خانه نســاجی از جمله برنامه های این تیم خواهد 
بود.رییــس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی کاشان، افزود:گشــایش دبیرخانه 
شهر ملی در موزه تخصصی نساجی سنتی کاشان 
از دیگــر برنامه هــای ســفر دو روزه ارزیاب های 
جهانی صنایع دستی ســازمان یونسکو در کاشان 
است.دانایی اظهار کرد: صادرات، ترویج و توسعه 
صنایع دســتی، جاذبه هــای گردشــگری، میراث 
فرهنگی و میزان فعالیت تشکل های غیردولتی در 
شهرها و روستاها از شاخص های مورد توجه شورا 

برای ثبت ملی است.

رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاشان:

یونسکو، صنایع نساجی کاشان را ارزیابی  می کند

مفاد آراء
12/57 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آییــن نامه  قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اداره ثبت اسناد و امالک قمصر
برابر آراء صــادره هیات تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سندرســمی مســتقر در اداره ثبت اســناد وامــالک قمصر تصرفــات مالکانه و 
بــال معــارض متقاضیــان واقــع در بخــش یــک حــوزه ثبتــی قمصــر محرز 
گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضا به شــرخ 
 ذیل به منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز آگهی می شــود . 
در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراض داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک قمصر تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

درخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید . 
1 – رای شــماره 349 هیات – خانم ملوک توانا قمصری فرزند حبیب اله  به شــماره 
شناسنامه  4278 و کدملی 1260839850 صادره از کاشان – ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت  61.67 مترمربع به شماره پالک 316 فرعی از 170 فرعی از   16 اصلی واقع 

در فرفهان بخش یک حوزه ثبتی قمصر – مالک رسمی .
2 - رای شماره 372 هیات – آقای سیدرضا نوابی فرزند سیدعلی  به شماره شناسنامه 
3735  و کدملی 1260834417 صادره از کاشان – ششدانگ چهاردیواری محصور با 
بنای احداثی   به مســاحت 253 مترمربع به شماره پالک 1963 فرعی از 664 فرعی از  
25 اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبتی قمصر – خریداری برابر قولنامه عادی از پریرخ 

احمدی احدی از ورثه حسین احمدی .
 3 - رای شماره 359 و 361 هیات – آقای علیرضا ابوالفضلی قمصری فرزند اصغر  به 
شماره شناسنامه  4234 و کدملی 1260839419 صادره از کاشان و خانم عادله شکوهی 
جاوید فرزند محمدآقا به شماره شناسنامه 12 و کدملی 1262675464صادره از کاشان 

به ترتیب نسبت به 4 و 2 دانگ مشــاع – ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 345.88 
مترمربع به شــماره پالک 1964 فرعی از 596  فرعی از  25 اصلی واقع در بخش یک 

حوزه ثبتی قمصر – مالک رسمی . 
4 - رای شماره 381 و 383 هیات – آقای محمدرضا ساده قمصری فرزند نعمت اله  به 
شماره شناسنامه 3574  و کدملی 1260832791 صادره از کاشان و خانم مریم جعفری 
فرزند حسین به شماره شناســنامه 1798 و کدملی 0054166403 صادره از تهران - 
بالمناصفه  – ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 231.31 مترمربع به شماره پالک 1965 
فرعی از 293 فرعی از 25  اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبتی قمصر – خریداری برابر 

قولنامه عادی از محمدحسین بیابانی . 
 5 - رای شــماره 366 هیات – آقای وحید عظیمی فرزند امیرخان  به شماره شناسنامه  
42761 و کدملی 1260417670 صادره از کاشان – ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  
333.90 مترمربع به شــماره پالک 157 فرعی از 36 فرعی از  26 اصلی واقع در بخش 

یک حوزه ثبتی قمصر – مالک رسمی .
6 -  رای شماره 435و 436 هیات – آقای عبدالحســین اکبری قمصری فرزند اصغر  
به شــماره شناســنامه 74  و کدملی 1262595673 صادره از کاشــان و خانم مرضیه 
سادات ناصری قمصری فرزند سیدجواد به شماره شناسنامه و کدملی 1250517206 
صادره از کاشان -بالمناصفه– ششــدانگ  یکبابخانه  به مساحت 279.14  مترمربع به 
شــماره پالک 2708 فرعی از 507 فرعی از  36  اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبتی 

قمصر – مالک رسمی .
 7 - رای شــماره 393 هیات – خانــم زهرا عبادی فرزند غالمحســین  به شــماره 
شناســنامه 9  و کدملی 6199521791 صادره از اران و بیدگل – ششدانگ  یکبابخانه 
به مســاحت 312  مترمربع به شــماره پــالک 2709 فرعــی از 507 فرعــی از  36 
 اصلی واقع در بخــش یک حوزه ثبتــی قمصر – خریــداری برابر قولنامــه عادی از 

دخیل آراندشتی آرانی .

8 - رای شــماره 431 هیات – آقای یزدان نصیری نوش آبادی فرزند علی  به شماره 
شناســنامه 105 و کدملــی 6199891171 صــادره از آران و بیدگل – ششــدانگ 
چهاردیواری محصور با بنای احداثی  به مساحت  581  مترمربع به شماره پالک 3554 
فرعی از 786 فرعی از  49  اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبتی قمصر – خریداری برابر 

قولنامه عادی از فرشته باخدا قمصری .
9 - رای شماره 420 هیات – آقای  مهدی بیاتی فرزند حسین به شماره شناسنامه  2928 
و کدملی 1260925651 صادره از کاشان – ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 287.10  
مترمربع به شــماره پالک 3555 فرعی از 2085 فرعی از  49 اصلی واقع در بخش یک 

حوزه ثبتی قمصر – خریداری برابر توافقنامه عادی  از شهرداری قمصر .
10 - رای شماره 385 هیات – آقای محمدحســین گل کار قمصری فرزند علیرضا  به 
شماره شناسنامه 258  و کدملی 1263537316 صادره از کاشان – ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 171.23  مترمربع به شماره پالک 3556 فرعی از 808 فرعی از   49 اصلی 
واقع در بخش یک حــوزه ثبتی قمصر – خریداری برابر قولنامه عادی از آقای حســن 

شمس قمصری . 
11 - رای شماره 396 هیات – خانم زینب شوقی نیا فرزند حسین به شماره شناسنامه 
و کدملی 1250346290 صادره از کاشان – ششــدانگ چهاردیواری محصور با بنای 
احداثی  به مساحت 100  مترمربع به شماره پالک 3557 فرعی از 1512 فرعی از  49 
اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبتی قمصر – خریداری برابر قولنامه عادی از احدی از 

ورثه خانم هالل مفلوکی قمصری . 
بدیهی اســت در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/12/07
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/12/22

م الف: 1461631   نرجس نو ش آبادی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قمصر 

 تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود نــوش آذر رایانــه
 درتاریخ 1401/12/06 به شماره ثبت 73423 

به شناسه ملی 14012027810 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید و ارائه رایانه  ، تولید و ارائه دســتگاه های جانبی، 
تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و 
CD اطالعاتی تولید داخل، خدمات شبکه های اطالع رسانی مشاوره و نظارت بر اجرای 
طرح های انفورماتیکی، شبکه داده ها )ارائه اجرا و پشتیبانی( طراحی و توسعه بازیهای 
رایانه ای وسرگرمی موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: 
استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، شــهر اصفهان، باغ زیار، خیابان 
فرهنگ ]4[، کوچه گلبرگ ]107-4[، پالک 10-، طبقه 1 کدپســتی 8177798753 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان سهم 
الشــرکه هر یک از شــرکا آقای کاوه توفیقی به شــماره ملی 1282722417 دارنده 
6000000 ریال سهم الشــرکه خانم نیره الوندی شکیبا به شماره ملی 3874540375 
دارنده 4000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای کاوه توفیقی به شماره ملی 
1282722417 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم نیره الوندی شکیبا 
به شماره ملی 3874540375 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود 
اســالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه 
کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1462494(

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توسعه ایرانگردی 
و جهانگــردی دربــاره پرداخــت »وام ســفر« و 
ســرانجام پروژه »ســرویس های بهداشــتی« و 
»مولدســازی« در میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی، توضیحاتی داد.
روح ا... حسین زاده درباره پرداخت وام ۳۰ میلیون 
تومانی از محل تبصره ۱۸ کــه پیش تر وعده آن را 
داده بود، به ایســنا گفت:  اجرای این طرح، منتظر 
تســهیالت تبصره ۱۸ اســت که رقم آن مشخص 
شــده اما هنوز ابالغ نشده اســت. این تسهیالت 
فقط شــامل حال کارمندان دولت می شود، چون 
به گواهی کســر از حقوق نیاز دارد. تــا کنون هم با 
حدود ۱۹ دســتگاه دولتی تفاهم شده و به محض 
تخصیص تسهیالت تبصره ۱۸، آن مبلغ در اختیار 
بانک عامل قــرار می گیرد و کارمنــدان می توانند 

خدمات سفر را خریداری کنند.
وی با اشاره به آماده ســازی پلتفرم »ایران سفر« 
که با هدف رونــق ســفرهای ارزان قیمت درحال 
راه اندازی اســت، به ایســنا گفت:  ایــن پلتفرم با 
معرفی ۳۶ هزار جاذبه گردشــگری آماده شــده 
اســت و متقاضی می تواند ســفر خود را متناسب 
با هزینه ای کــه در اختیــار دارد، برنامه ریزی کند. 
این پــروژه با یکــی از بانک ها پیش مــی رود که 
سرمایه گذاری خوبی انجام داده و مطمئنا پس از 
رونمایی، بانک های دیگر مشارکت خواهند کرد. در 
این طرح شرکت های خصوصی نیز مشارکت دارد 
که در اصل مــردم خدمات آن هــا را از این پلتفرم 

خریداری می کنند.
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توسعه ایرانگردی 
و جهانگــردی همچنین از پیگیــری طرحی برای 

تخصیص تسهیالت ســفر از محل یارانه ها به سه 
دهک پایین جامعــه خبر داد و افزود: پیشــنهاد 
شده که همانند تسهیالت اربعین از محل یارانه ها، 
مبلغی در حدود دو تا پنج میلیون تومان به هر نفر از 
محل یارانه ها، وام سفر تخصیص داده شود. البته 
این طرح،   فعال در مرحله طرح موضوع و پیگیری  

اولیه است.
حسین زاده همچنین درباره پروژه سرویس های 
بهداشــتی که از ســوی وزارت میــراث فرهنگی، 
 گردشــگری و صنایع دســتی مامویت آن به این 
شرکت واگذار شده است و پس از گذشت دو دهه 
همچنان در بالتکلیفی به سر می برد،  اظهار کرد:  فعال 
بودجه نداریم، اما بــرای تعدادی از آن ها جانمایی 
انجام شــده و قرار اســت طراحی جدیدی داشته 

باشیم، چون طراحی های قبلی مشکل داشت . 

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی جهانگردی توضیح داد:

از  وام سفر  و سرویس های بهداشتی چه خبر؟
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رییس گروه میانساالن و سالمندان معاونت بهداشتی اصفهان:
10 تا 15 درصد زوجین کشور نابارور هستند

رییس گروه میانساالن و سالمندان معاونت بهداشت دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به سهم 
۳۰ درصدی مردها در ناباروری ها، گفت: براساس میانگین کشوری حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد زوجین، نابارور 
هستند و شاخص های اســتان اصفهان نیز به طورمعمول نزدیک به شاخص های کشوری است.ناهید 
مرادی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: هفته اول اسفندماه به عنوان »هفته ملی سالمت مردان« 
محسوب می شود و چهاردهم تا بیستم ژوئن هرسال به عنوان »هفته جهانی سالمت مردان« نام گذاری 
شده است. در سال جاری تصمیم بر این شد که دو هفته نام برده با یکدیگر ادغام شود و برخالف سال های 
گذشته، روزشماری برای هفته جاری تعریف نشده است.وی با بیان اینکه محور هفته سالمت مردان 
سال جاری برابر با ناباروری مردان تعریف شده است، افزود: با توجه به وضعیت جمعیتی کشور، طرح 
جوانی جمعیت با جدیت در حال پیگیری است، به همین علت توجه به نقش سالمت مردان در جوانی 

جمعیت حائز اهمیت است.
رییس گروه میانساالن و سالمندان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه نقش 
مردها در باروری و پیشگیری از سقط جنین عمدی بسیار مهم است و حمایت های مرد منجربه کاهش 
سقط جنین های عمدی خواهد شد، تصریح کرد: سبک زندگی سالم و نقش آن در پیشگیری و درمان 
ناباروری مردها و نقش آنان در پیشگیری از سقط جنین، باید بیش ازپیش مورد توجه قرار گیرد.وی ادامه 
داد: موضوع ناباروری هنگامی برای زوجین تعریف می شود که پس از یک سال تالش برای فرزندآوری، 
بارداری حاصل نشده باشد؛ البته این میزان برای زن ها در رنج ســنی ۳۰ تا ۳۵ سال برابر با شش ماه 
است. علل متفاوتی در ناباروری مردها و زنان تاثیرگذار است و طبق مطالعات انجام شده حدود ۳۰ درصد 
ناباروری ها به دلیل مشکالت مردانه است.مرادی با تاکید بر اینکه حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از ناباروری ها به 
علت وجود مشکل هم زمان در زوجین است، گفت: موارد متعددی ازجمله تولیدنشدن اسپرم و مطلوب 
نبودن کیفیت، تعداد یا حرکت اسپرم، ۳۰ درصد از علل ناباروری زوجین را به خود اختصاص می دهد و 
درصورتی که به این میزان ۱۰ تا ۲۰ درصد مشکالت هم زمان زوجین افزوده شود، سهم مردها مقداری از ۳۰ 
درصد بیشتر خواهد بود.وی با بیان اینکه آمار مشخصی از میزان ناباروری مردها در استان اصفهان وجود 
ندارد، اضافه کرد: براساس میانگین کشوری حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد زوجین نابارور هستند و شاخص های 
استان اصفهان نیز به طورمعمول نزدیک به شاخص های کشوری است. ناباروری مردها عالئم مشخصی 

ندارد، اما ریسک فاکتورهای مختلفی در این امر تاثیرگذار است.

آغاز فعالیت دوباره ایستگاه های دوچرخه در سال 1402
معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان گفت: شــهرداری این کالن شــهر با انجــام هماهنگی و 
برنامه ریزی های الزم، از ســال آینده در راستای سیاست هوشمندســازی که دوچرخه ها را با سیستم 
هوشمند و در قالب اپلیکیشن به اشتراک می گذارد، فعالیت ایستگاه های دوچرخه را دوباره آغاز خواهد 
کرد.حسین حق شناس در گفت وگو با خبرنگار ایمنا با اشــاره به راه اندازی ایستگاه های کرایه دوچرخه 
اصفهان در سال ۱۳۹۰ اظهار کرد: بهره بردار این ایستگاه ها شهرداری اصفهان بود؛ اما سال ۱۳۹۶ تحت یک 

سیاست برون سپاری، بهره برداری از این دوچرخه ها به یک شرکت خصوصی واگذار شد.
وی افزود: این شرکت از لحاظ اقتصادی و نحوه بهره برداری و تامین نیروی انسانی با مشکالتی مواجه و 

در نتیجه باعث شد که به مرور تعداد ایستگاه های فعال کاهش پیدا کند و به نوعی تعطیل شود.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان با بیان اینکه امسال آخرین سال بهره برداری از این شرکت 
بود و ایســتگاه های دوچرخه از آن تحویل گرفته شده است، تصریح کرد: شــهرداری اصفهان با انجام 
هماهنگی و برنامه ریزی های الزم، از سال آینده در راستای سیاست هوشمندسازی که دوچرخه ها را با 
سیستم هوشمند و در قالب اپلیکیشن به اشتراک می گذارد، فعالیت ایستگاه ها را دوباره آغاز خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه استفاده از دوچرخه یکی از راهکارهای کاهش ترافیک و آلودگی هوا و توجه به سالمت 
شهروندان است، خاطرنشان کرد: این ایستگاه ها ابتدا در مرکز شهر متمرکز و در صورت موفقیت طرح و 

استقبال شهروندان از آن به سایر نقاط گسترش خواهد یافت.

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان:

امروزدرسطحشهراصفهانُبعدشادیرانمیبینیم

 مدیرکل تبلیغات اسالمی استان با انتقاد از اینکه در سطح 
شهر اصفهان ُبعد شادی را نمی بینیم، گفت: این سازمان 
به دنبال تعریف جایگاه شادی مشروع و دارای چهار چوب از نظر شرع 
مقدس اسالم است. حجت االســالم و المســلمین مهدی فوقی در 
نخستین همایش پویش مردمی لبخند با بیان اینکه ما امروز در کف 
شهر ُبعد شــادی را نمی بینیم، اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسالمی 
به عنوان متولی اصلی تعظیم شــعائر دینی تصمیــم دارد که جایگاه 
شادی های مشروع و چهارچوب دار از نظر شرع مقدس اسالم را تعیین 
و تعریف کند. وی با بیان اینکه آیا از آغاز اســالم تا امروز پیامبر رحمت، 
موضوع شادی را مطرح نکردند؟ خاطرنشان کرد: در کتب دینی از جمله 
بحاراالنوار عالمه مجلسی مفصل به موضوع شادی پرداخته شده؛ اما 
چرا امروز نوجوانان به عنوان یکــی از بخش های اصلی جامعه مطرح 

می کنند که آن قسمت شادی آفرینی دین کجاست؟
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان ادامه داد: زمانیکه می خواهیم 
در این رابطه کاری را شــروع کنیم، بسیاری حساسیت موضوع را تذکر 
می دهند؛ بله حساس اســت زیرا در حقیقت آنقدر ســکوت کردیم و 
تماشاگر بودیم که دیگرانی که شرع را قبول نداشتند و دنبال تمدن غربی 
بودند، آمدند در باغ ها، رســتوران ها و پارک ها جاذبه ای ایجاد کردند که 

جوان ما آدرس اشتباهی گرفت و دنبال مسیر غلط رفت.
حجت االسالم و المسلمین فوقی با بیان اینکه امروز باید به همراه هیئت 
مذهبی تکلیف را مشخص کرد که به کدام سمت حرکت کنیم، گفت: آن 
روی سکه دین، حزن حسینی با حرارتی که ودیعه به ما گذاشته شد و 
فرمایشی که امام امت فرمودند از محرم و صفر است که اسالم زنده نگه 
داشته شده است؛ به خوبی عمل می شود اما روی دیگر سکه کجاست؟ 

و چرا به آن نمی پردازیم و مطرح نمی کنیم؟
وی تصریح کرد: علت ایرادها این است که تاکنون چهارچوبی مشخص 
نشده اســت؛ اداره کل تبلیغات اســالمی تاکنون سه جلســه در این 
خصوص برگزار کرده و در جلسه چهارم باید مسئوالن بیایند و تکلیف را 
معلوم کنند. ما به عنوان سازمان تبلیغات اسالمی از مدیران استان تمنا 
داریم که با وجود تالش های شبانه روزی، در این مسئله ما را یاری کنند.

مدیــرکل تبلیغات اســالمی اســتان اصفهــان اظهار داشــت: وقتی 
می خواهیم یک حرکت شــادی آفرین در شــهر ایجاد کنیــم، گرفتار 
می شویم و غصه می خوریم که چه کنیم؛ آیا همه اصفهان چهار باغ است 
آیا ما فقط باید توجه به اقشار مرفه کنیم پس بچه های زینبیه و حصه و 

فرمایشات حضرت امام راحل برای پابرهنگان چه می شود؟
حجت االسالم و المسلمین فوقی با تاکید بر اینکه باید منشور و بسته ای 

در این زمینه آماده شــود، افزود: امروز در ابهام حــرف نمی زنیم بلکه 
شفاف می گویم نســبت جامعه دینی ما با لبخند و شادی، با نشاط و 
جشن ها، کارناوال ها و فســتیوال هایی که در تمدن اسالمی و شیعی 
ریشه دارد، کجاست؟ ما فقط می بینیم برای عزاداری شهر سیاهپوش 
می شود، این نشان غیرت دینی است اما بچه های دبیرستانی ما امروز 

سوال جدی در خصوص شادی و نشاط و تخلیه هیجانات دارند.
وی خاطرنشان کرد: یک سال از حضورم در سازمان تبلیغات اسالمی 
اصفهان می گذرد و اولین حرکــت جزءخوانی قــرآن در چهارباغ بود 
که حتی از بلژیک و فرانســه در این خصوص تماس هایی داشــتیم؛ 
این برنامه یــک نمونه کار جدید برای انقالب اســالمی بــود که حتی 
دختران و پســران کم حجاب نیــز می آیند قرآن به دســت می گیرند 
 و می خواننــد؛ پس معلوم اســت فضاهــای معنوی و مذهبــی را ما 

مصادره کرده ایم.
مدیرکل تبلیغات اســالمی استان اصفهان خاطرنشــان کرد: در تمدن 
اسالمی که رهبر معظم انقالب به عنوان پیشران و و راهبر میدان داری 
می کنند آن روی سکه، شادی، نشاط معنوی و هیجان دینی دیده شده 
اما ما باید با همفکری و ارائه نظر علما بسته ای بر اساس فرهنگ دینی 
و راهبری و فرمایشات امام راحله و رهبری معظم انقالب تعریف کنیم.

حجت االسالم و المسلمین فوقی گفت: امروز در لبنان برای مراسمات 
شادی، هیجانات و مشغولیت نوجوان و جوانان برنامه دارند و همین ها 
منشور و نقشه راهی برای شماست اما اینجا به محض اینکه یک طلبه 
که نشســته مطالعه کرده بخواهد در چهارچوب حرکت کنند می گویند 

چه می کنی؟
وی اضافه کرد: این پویش یک بهانه است؛ تمام انتقادات و حرف ها را به 
جان می خرم اما تحمل می کنم که آیا تعریفی برای این جوانان و همین 
دختران و پسرانی که ممکن است ضعیف الحجاب باشند اما عالقه به 
اسالم و اربعین و سید شهدا و اهل بیت)ع( و مقام والیت و انقالب در 
اینها موج می زند؛ وجود دارد یا نه؟ آیا این ها باید ســر سفره معنویات 

بنشینند یا نباشند؟ یا همیشه این ها را متهم کنیم؟
وی با بیان اینکه جشن های مذهبی پیش رو طبق همان روال قبلی و در 
حسینیه ها و مساجد و با مخاطبین ثابت برگزار می شود، ابراز داشت: از 
ابتدای ماه شعبان تا شب های قدر دریایی از مناسبت های شادی آفرین 

را داریم و اصال ماه رمضان، ماه مبارک و شادی است.
فوقی گفت: امروز بنیادی را با حضور متفکران و نخبگان حوزه و دانشگاه 
و مدیران و مسئوالن مراکز مذهبی به عنوان بنیاد شادی آفرینی و امید 

راه اندازی کردیم که کار خودش را با قوت پیش خواهد برد.

اخبار جامعه

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: 
ارتفاع برف به دلیل ریزش بهمن در کلوسه به ۱۵ متر 
رسید.منصور شیشه فروش در گفت و گو با خبرنگار 
مهر با اشــاره به آخرین وضعیت استان اصفهان در 
زمینه بارش ها و خسارات ناشی از آن اظهار داشت: 
باید توجه داشــت کــه بارش های اخیر در اســتان 
اصفهان در ۲۵ ســال گذشــته در زمینه نوع و میزان 
رطوبت و استمرار بی ســابقه بود.وی افزود: سمیرم 
و فریدون شهر بیشترین بارش را داشتند که در یک 

مقطع ۲۴۰ میلیمتر بارش در سمیرم ثبت شد.

مدیــرکل مدیریت بحــران اســتانداری اصفهان با 
بیان اینکه در بارش های اخیر ۷ هزار و ۵۰۰ کیلومتر 
از راه های اســتان اصفهان و ۳۹ گردنــه برف روبی 
شده اســت، ابراز داشــت: البته عملیات برف روبی 
در مسیرهای روستایی ۱۶۰ روســتا نیز انجام شده 
و همچنان ادامه دارد. وی با بیان اینکه در گردنه ها و 
ارتفاعات روستاهای سمیرم و فریدون شهر تا بیش 
از ۴ متر ارتفاع برف گزارش شــده است، افزود: باید 
توجه داشت که در حال حاضر در گردنه کلوسه شاهد 
۱۵ متر ارتفاع ریزش بهمن هستیم.شیشه فروش در 
ادامه با بیان اینکه همچنان مسیر ۹ روستا در پشتکوه 
و پیشکوه فریدون شهر مسدود است، اضافه کرد: سه 
دستگاه لودر بازگشایی مسیرها را در دستور کار دارند؛ 
اما کار ســختی را در پیش داشــته و باید ۵ کیلومتر 

دیگر برف روبی داشته باشند و این در حالی است که 
هر لحظه امکان سقوط بهمن وجود دارد.وی با بیان 
اینکه ما در بارش های اخیر با خسارات جدی ناشی از 
مسدود شدن راه ها از جمله محور سمیرم – شهرضا 
و همچنین آب گرفتگی پل زیرگذر ورودی بهارستان 
رو به رو بودیم، اضافه کرد: این دو وضعیت مناسب 
اصفهان نبود و این امر منجر شد تا خسارات جدی به 
مردم وارد شود. وی با بیان اینکه با توجه به آغاز دوباره 
بارش ها از ۱۵ اسفند ماه ،اقدامات هر دستگاه ابالغ 
شده و بر اساس نوع رواناب ها باید همه دستگاه ها 
به ایمن سازی اقدامات بپردازند، افزود: شهرداری 
اصفهــان نیز طرح جامــع هدایت و ســامان دهی 
آب های سطحی را تدوین کرده و قرار است اقدامات 

ویژه ای در این زمینه انجام شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری:

بار ش ها از 15 اسفند آغاز می شوند

نمایش آوای 
زندگی در نقش 
و رنگ تابلوهای 

نقاشی
نمایشــگاه نقاشــی آوای 
زندگی از آثار هنرمند جوان 
خمینی شــهری به همت 
اداره فرهنگ و ارشــاد هنر 
اسالمی شهرستان و بسیج 
هنرمندان خمینی شــهر 

برگزار خواهد شد.

سرقت سایبری با ترفند پیش فروش نوروزی بلیت قطار
رییس پلیس فتای استان اصفهان از دستگیری فردی خبر داد که با درج آگهی فروش ویژه بلیت 
قطار، از شــهروندان کالهبرداری می کرد.سرهنگ ســیدمصطفی مرتضوی گفت: در پی شکایت 
یکی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی در یک از سایت های تبلیغاتی ۷۰ میلیون ریال بابت فروش 
بلیت قطار از او کالهبرداری کرده، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.وی افزود: شاکی 
آگهی پیش فروش بلیت تخفیف دار را به مناسبت نوروز مشاهده و برای خرید با فروشنده تماس 
و وجه درخواســتی را واریز کرده، ولی نه تنها بلیت دریافت نکرده بلکه فروشنده از پاسخگویی به 
تلفن هایش امتناع کرده است.رییس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان اصفهان ادامه داد: 
با اقدامات هوشمندانه ماموران پلیس، متهم شناسایی، دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع 
قضایی تحویل شد.سرهنگ مرتضوی به شهروندان توصیه کرد: تبلیغاتی در سایت های واسطه گر 
با عناوین تخفیف دار، لحظه آخری و تور های گردشگری سریع و ارزان با هدف کالهبرداری منتشر 
می شود  که باید از خرید یا پیش خرید اینترنتی از سایت های متفرقه و بدون مجوز یا شبکه های 

اجتماعی خودداری کرد.

مردان سالخورده، طعمه کالهبردار جوان
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری فردی که با سوءاستفاده از 

اعتماد افراد سالخورده اقدام به برداشت از حساب آن ها کرده بود در عملیات کارآگاهان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، حسین ترکیان، رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان سالخورده مبنی بر کالهبرداری فردی 
جوان از وی و برداشت ۶۰ میلیون ریال از حسابش، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با 
جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی استان اصفهان قرار گرفت.وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته 
مشخص شد که فرد شاکی جهت اخذ وجه به باجه عابر بانک مراجعه کرده و برای انجام امور بانکی 
خود از جوانی که در کنار عابر بانک ایســتاده بود، کمک می گیرد و پس از دریافت کارت و رمز آن با 
ترفندی خاص اقدام به تعویض کارت بانکی کرده و در یک فرصت مناسب مبلغ مذکور را از حساب 
وی برداشــت می کند.ترکیان گفت: تحقیقات در خصوص شناسایی این کالهبردار ادامه داشت تا 
اینکه چند مرد سالخورده دیگر نیز با شکایتی مشابه به پلیس آگاهی مراجعه کرده که نشان می داد 
متهم همچنان در حال کالهبرداری از این قشر زحمت کش است.رییس پلیس آگاهی فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان بیان کرد: سرانجام با اقدامات علمی و تخصصی و رصد هوشمندانه صورت 
گرفته، مرد جوانی که اقدام به این کالهبرداری ها می کرد، شناســایی و در یک عملیات ضربتی در 
حالی که قصد کالهبرداری از یک فرد سالخورده دیگر را داشت دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل 
شد.وی با اشاره به کشف ۳۲ کارت بانکی مربوط به اشخاص مختلف در بازرسی از متهم گفت: در 
تحقیقات تخصصی صورت گرفته میزان کالهبرداری توســط فرد مذکور یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون 
ریال بوده و تاکنون ۱۸ نفر از شاکیان نیز شناسایی شدند که همه آنان به پلیس آگاهی دعوت و پس 

از تنظیم شکایت، متهم برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

اعالم نتایج اولیه کنکور تا اوایل هفته آینده
رییس سازمان سنجش آموزش کشور از اعالم نتایج اولیه نوبت اول کنکور ۱۴۰۲ تا اوایل هفته آینده 
خبر داد.به گزارش ایسنا، دکتر عبدالرسول پورعباس در نشست خبری آزمون های ارشد و دکتری با 
اعالم این مطلب اظهار کرد: نوبت اول کنکور ۱۴۰۲ از روز پنجشنبه ۲۹ دی ماه با رقابت داوطلبان گروه 
آزمایشی علوم تجربی آغاز شد و به مدت دو روز ادامه داشت.وی تاکید کرد: نتایج اولیه نوبت اول 
کنکور ۱۴۰۲ تا اوایل هفته آینده و بعد از برگزاری آزمون های ارشد و دکتری بر روی سایت سازمان 

سنجش آموزش کشور قرار می گیرد.

وز عکس ر

خبر روزبا مسئولان

استاندار اصفهان:
خیران، پاسخگوی دغدغه ها 

و نیازهای استان بوده اند
اســتاندار اصفهان گفت: خیران پاســخگوی 
بســیاری از دغدغه و نیازهای استان اصفهان 
بوده اند و با مشارکت آنان در حوزه های مختلف 
شاهد برون رفت از مشکالت بوده ایم.سید رضا 
مرتضوی در حاشیه ســفر به تیران و کرون در 
گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: خیران پشتوانه 
خوبی برای خدمت به جامعه و رفع مشکالت 
بوده اند که این فرهنگ خیرخواهانه در استان 
اصفهان نهادینه و نسل به نسل منتقل می شود.

وی افزود: نبود چنین فرهنگ و منشی در بین 
مردم اســتان منجر به خیلی از مشکالت بود، 
اما بسیاری از افراد پول و دارایی خود را امانت 
الهی دانسته و آن را در مسیر خدمت به مردم و 
جامعه به کار گرفته اند.استاندار اصفهان با بیان 
اینکه آمار مشخصی از میزان مشارکت خیران در 
این استان نداریم، تصریح کرد: بخش زیادی از 
اقدامات خیرخواهانه، بزرگداشت مناسبت ها 
و تامین نیازها به دســت خیران صورت گرفته 
اســت.وی از همراهی فرزندان خانواده های 
خیران در همین امر به عنوان یک سنت حسنه 
یاد کرد و گفت: تداوم فعالیت های خیرخواهانه 
خود یک سنت پســندیده و کارگشا برای رفع 
مشکالت محســوب می شــود.مرتضوی به 
جشن ها و مراسم های ملی و مذهبی در اصفهان 
اشاره کرد و گفت: بخش عمده این فعالیت ها 
به دســت خیران هدایت و راهبری شــده، به 
طوری که پشتوانه مالی مراسم ها بوده اند.وی 
با بیان اینکه در تیران و جریان خوبی از ســوی 
خیران رقم خورده اســت، خاطرنشــان کرد: 
اجرای ۳۷ پروژه مدرسه سازی به همت افراد 
خیراندیش نمونه بارزی از مشــارکت و سنت 
حسنه و اخالق مدارانه مردم این دیار است که 
توانسته بخش زیادی از کمبود نیاز آموزشی را 
تامین کند.استاندار اصفهان ادامه داد: فرزندان 
خیران هم به میدان آمده و در ادامه مسیر پدران 
خود کار خیر در عرصه های آموزشی، بهداشت و 
درمان، خدمت رسانی و خدمات خیرخواهانه 

را سرلوحه کار خود قرار داده اند.

رییس سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر اینکه نخستین نوبت کنکور ۱۴۰۲ بدون هیچ تقلب و در سالمت و امنیت کامل برگزار شد، گفت: اینترنت در دو آزمون 
پیش رو یعنی آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری قطع نخواهد شد.به گزارش ایسنا، دکتر عبدالرسول پورعباس در نشست خبری که به منظور تشریح اقدامات 
سازمان سنجش در زمینه برگزاری آزمون های دکتری و کارشناسی ارشد و همچنین رونمایی از سامانه طراحان سوال، در محل سازمان سنجش آموزش کشور برگزار 
شد،ضمن بیان این مطلب، گزارشی از فرآیند برگزاری این آزمون ها ارائه داد و گفت: فعالیت ما برای برگزاری دو آزمون ارشد و دکتری که قرار است اواخر هفته جاری 
برگزار شود از حدود دو ماه پیش آغاز شد و در این آزمون ها به طورکلی نزدیک به ۵۰۰ کد رشته محل تعریف شده  که ۲۴۷ کد رشته محل آن برای آزمون دکتری و ۱۳۴ 
کد رشته نیز برای آزمون کارشناسی ارشد  است.وی در ادامه تصریح کرد: فرآیند طراحی سواالت دو آزمون فوق بالفاصله پس از اتمام برگزاری آزمون سراسری آغاز 
شد و کار قرنطینه طراحان سوال را که حدود ۷۰ درصد نیروی جدید در این زمینه به کار گرفته بودیم را آغاز کردیم و در حال حاضر به طور کلی چهار ماه است که بسیاری 

از همکاران ما که از نظر فضای محیطی، ارتباطی و فیزیکی در قرنطینه کامل هستند.

اینترنت در زمان برگزاری آزمون ارشد و دکتری قطع نمی شود



تیم ملی جوانان از آنجایی که باید بازی های خود در مرحله گروهی جام ملت های آسیا در شهر فرغانه انجام دهد، در سفر به ازبکستان در این شهر مستقر شده 
است.زمین تمرینی که در شهر فرغانه دراختیار تیم ملی جوانان قرار گرفته، شرایط خوبی از نظر کیفی ندارد و همین  موضوع سبب اعتراض رسمی افشین ناظمی، 
سرپرست تیم ملی جوانان به نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا شده و قرار است در روزهای آینده زمین جدیدی برای تمرین در اختیار تیم ملی جوانان قرار گیرد. 
البته ازبک ها به نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کردند که زمین چمن به خاطر بارش های مکرر برف زرد شده است و از نظر کیفی شرایطش بد نیست.

خبر دیگر از تیم ملی جوانان اینکه محمد امین حزباوی، مدافع تیم تیم فوالد بعد از نمایش خوب در دیدار با الهالل در لیگ قهرمانان آســیا مهیا می شود که به 
اردوی تیم  ملی جوانان اضافه شود. 

اعتراض سرپرست تیم ملی به میزبانی ازبکستان
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ستاره آمریکایی در آستانه بازگشت به لیگ برتر
کریستین پولیشیچ، ستاره آمریکایی چلسی، از روز 5 ژانویه که در در دیدار با منچسترسیتی مصدوم شد 
و زمین را ترک کرد دیگر برای آبی های لندن به میدان نرفته است.اما سرمربی او در چلسی، گراهام پاتر، 
امروز اعالم کرد با اینکه پولیشــیچ هنوز قادر به حضور کامل در تمرین ها نیست، ولی اخیرا در بخشی از 
تمرین ها شرکت کرده و در گرم کردن کنار هم تیمی هایش بوده است. سرمربی چلسی می گوید این ستاره 
آمریکایی از هفته آینده با شدت بیشتری در تمرین ها حضور خواهد داشت.پولیشیچ در جام جهانی قطر 
در دیدار تیم های ملی ایران و آمریکا تک گل آمریکایی ها را به ثمر رساند. او در همان بازی مصدوم شد و 
زمین را ترک کرد؛ اما در بازگشت به چلسی او روز پنجم ژانویه در دیدار با منچسترسیتی تنها 22 دقیقه در 
میدان بود و به دلیل مصدومیت مجبور به ترک زمین شد. این ستاره 24ساله حاال بی صبرانه منتظر است 

تا بار دیگر با پیراهن آبی چلسی به میدان برود.
 

بازگشت »رونالدینیو« به فوتبال با درخواست »پیکه«
رونالدینیو، اسطوره فوتبال برزیل، به زودی بار دیگر پا به توپ می شود. او قرار است با شرکت در تورنمنت 
فوتبال هفت نفره جرارد پیکه موسوم به King's League شرکت کند. هواداران فوتبال به زودی می توانند 
جادوگر برزیلی، رونالدینیو، را در حال فوتبال بازی کردن تماشا کنند. بر اساس اخبار رسانه های اسپانیایی 
رونالدینیو به عنوان بازیکن دوازدهم به تیم فوتبال هفت نفره پارکینوس اف ســی پیوســته است که در 
رقابت های King's League شــرکت دارد. لیگی که توسط جرارد پیکه، ســتاره سابق بارسا، مدیریت 
می شود.حساب رسمی این تورنمنت در توئیتر ویدئویی منتشر کرد که نشان می دهد پیکه و ایبای لیانوس، 
مدیر تیم پارکینوس اف سی، در یک رستوران در حال صحبت کردن درباره نیاز این تیم به یک بازیکن جدید 
هســتند. پیکه خطاب به لیانوس می گوید: »یک نفر را اضافه کن. نظرت درباره این چیست؟ هی، با تو 
هستم« بعد از این جمله دوربین به سمت دیگر میز برگشته و ما چهره رونالدینیو را می بینیم که به دوربین 

لبخند می زند. او سپس در کنار پیکه رو به دوربین می گوید: »فقط می خواهم کیف کنم و لذت ببرم«.
 

استقبال پرشور هواداران آیندهوون از »خاکپو«؛ تو هنوز 
قهرمان مایی!

کودی خاکپو فوتبالش را از کودکی با آیندهوون شــروع کرده و با این تیم به یک ســتاره تبدیل شد. او 
اما امسال زمســتان با قراردادی 55 میلیون یورویی به لیورپول پیوســت.هواداران آیندهوون؛ اما آمار 
خارق العاده او در این تیم را فراموش نکرده اند. خاکپو برای پی اس وی 159 بازی انجام داده، 55 گل به 
ثمر رسانده و 50 پاس گل ساخته است.روز پنجشنبه کودی خاکپو با یک پرواز از لیورپول به هلند رفت تا 
با حضور در ورزشگاه خانگی آیندهوون، استادیوم فیلیپس، از نزدیک شاهد دیدار این تیم مقابل سویا در 
لیگ اروپا باشد. هواداران آیندهوون از این فرصت برای قدردانی و تشکر از ستاره سابق شان استفاده کردند. 
هواداران آیندهوون پارچه نوشته عظیمی را روی سکوهای ورزشگاه فیلیپس به نمایش گذاشتند که در آن 
از کودی خاکپو به عنوان یکی از ستاره های بزرگ باشگاه تقدیر شده بود. خاکپو که از این حرکت به وضوح 
احساساتی شده بود وارد زمین چمن شد و به تشویق های هواداران آیندهوون پاسخ داد.باشگاه آیندهوون: 

کودی خاکپو، برای همیشه آیندهوونی!
 

»مارسلو« به تیم دوران کودکی اش پیوست
مارسلو به اولین باشــگاه دوران حرفه ای خود بازگشت.مارسلو، فولبک 34 ساله برزیلی پس از فسخ 
قرارداد با المپیاکوس راهی فلومیننزه برزیل شد.با اعالم باشگاه فلومیننزه، مارسلو با عقد قراردادی دائمی 
در انتقالی آزاد پس از 16 سال به این باشگاه برزیلی بازگشــت. مدت زمان قرارداد مارسلو با فلومیننزه 
نامشخص است. این فولبک برزیلی در اولین دوره حضور خود در فلومیننزه 11 بازی برای تیم اصلی انجام 

داد و سه بار موفق به گلزنی شد. مارسلو در فلومیننزه در کنار فلیپه ملو بازی خواهد کرد.

لیستی که عجیب و غریب است؛

غایبان بزرگ گزینه های تیم ملی ایران

 نام یحیــی گل محمــدی و علی دایی به شــکلی 
ســوال برانگیز در لیســت گزینه های تیم ملی قرار 
ندارد.در روزهای گذشته نامه هایی با سربرگ فدراسیون فوتبال برای 
پنج گزینه هدایت تیم ملی ارسال شده که از این نفرات خواسته تا ۷ 
اسفند برنامه خود برای سرمربیگری تیم ملی را ارائه کنند؛ اما در این 

لیست نام دو چهره سرشناس به چشم نمی خورد.
امیر قلعه نویی و مهدی تارتار به عنوان چهره های حاضر در لیگ برتر به 
همراه فرهاد مجیدی تنها سرمربی لژیونر فوتبال ایران، جواد نکونام 
که اخیرا از هدایت فوالد استعفا داد و حسین فرکی که مدتی است از 
فوتبال کناره گرفته، پنج چهره ای هســتند که به نظر گزینه های نهایی 

فدراسیون برای تیم ملی برگزیده شده اند.
اگرچه این نفرات جزو چهره های شــاخص داخلی سرمربیگری در 
ایران هســتند؛ اما نکته مهم این است که دو چهره مهم در این لیست 

غایب هستند: علی دایی و یحیی گل محمدی.
سرمربی کنونی پرسپولیس و سرمربی پیشین این تیم در سال های 
اخیر همیشــه پای ثابت فهرست فدراســیون برای هدایت تیم ملی 
بوده اند؛ اما حاال به شــکلی جالب و ســوال برانگیز در بین نامزدهای 

تصدی بر صندلی سرمربی تیم ملی نیستند.
یحیی گل محمدی در ســال های گذشــته دو قهرمانی لیگ برتر و دو 
قهرمانی جام حذفی را به دســت آورده و تنها سرمربی ایرانی بوده که 

در فصول اخیر تیمش را به فینال لیگ قهرمانان آسیا رسانده است.
او البته تحت قرارداد پرسپولیس اســت و در حالت عادی نمی تواند 
به تیم ملی ملحق شــود؛ اما این موقعیتی است که برای قلعه نویی و 
تارتار هم وجود دارد و شاید توجیه مناسبی برای غیبت یحیی در تیم 
لیست نباشد.گل محمدی پیش از حضور در پرسپولیس گزینه نهایی 
فدراسیون برای هدایت تیم امید نیز بود ولی او ترجیح داد قراردادش 
با شــهرخودرو را تمدید کند و ســپس هم با حضور در پرســپولیس، 
شایستگی خود برای نشســتن روی نیمکت های بزرگتر را هم نشان 

داد.
علی دایی نیز اگرچه در ســال های اخیر در لیگ برتر حضور نداشــته 
اما یک گزینه طبیعی برای هدایت تیم ملی بوده اســت. به خصوص 
پس از جام جهانی 201۸ و ســپس جام جهانی 2019، دایی تا آستانه 
سرمربیگری تیم ملی هم پیش رفت اما این موقعیت در نهایت برای 

او حاصل نشد.

دایی سابقه یک دوره نسبتا کوتاه سرمربیگری تیم ملی در حد فاصل 
امیر قلعه نویی - افشین قطبی داشــته که با نتایج پرفراز و نشیب در 

مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی همراه شد.
این چهره نامدار فوتبال ایران در ادامه با پرسپولیس و سایپا نتایج قابل 
اعتنا در فوتبال ایران کسب کرد و شاید سرمربیگری او در تیم ملی در 

ذهن بسیاری از هواداران فوتبال برای او قابل تصور باشد.
اما با افشــای لیســت پنج نفره هدایت تیم ملی مشــخص شده که 
فدراســیون فوتبال هیچ نظری روی دایی و گل محمدی برای هدایت 
تیم ملی ندارد و البته باید منتظر ماند و دید که  برنامه کدام چهره نظر 

اداره کنندگان فوتبال ایران را به خود جلب می کند.
البته شــاید عدم حضور یحیی گل محمدی در بین گزینه های هدایت 
تیم ملی، خیال هواداران پرسپولیس را هم به نوعی راحت کند و آنها با 
آرامش فصل جاری را با یحیی گل محمدی به پایان برســانند. یحیی 

یک فصل دیگر تحت قرارداد پرسپولیس است.
تیم ملی ایران بعد از جدایی کارلوس کی روش، در انتظار تعیین تکلیف 
سرمربی و کادرفنی اســت تا برای جام ملت های 2024 آسیا که قرار 

است در اوایل سال 1403 خورشیدی به انجام برسد، آماده شود.

خبر روز

خبر بد فتح ا... زاده برای استقاللی ها
مدیرعامل باشگاه استقالل گفت: تا عید باید 300 میلیارد پول بدهم بتوانم مجوز بگیرم.علی فتح ا...

زاده در مورد اینکه آیا با ورود بازیکنان خارجی، قیمت بازیکنان متعادل می شــود، اظهار داشت: باید 
سیستمی برای فوتبال مان درســت کنیم که دولتی، غیردولتی، خصوص و.. جمع شود. همه با یک 
مکانیزم واحد تعریف شده کار را شروع کنند. در اروپا اول سال کارشناسان فوتبال به باشگاه می گویند 
شما که می خواهید به لیگ برتر بیایید، چقدر درآمد دارید، از کجا می آورید و می خواهید کجا خرج 
کنید؟ وی افزود: براساس درآمد و بررسی ها به آن تیم اجازه می دهند که مبلغ مشخصی را خرج کند. 
اگر از آن مبلغ باالتر برود و بعدا کشف کنند، یک پله پایین تر می برند. قبال هم در آلمان این اتفاق افتاده 
است. همه جای دنیا همین است. بررسی می کنند و می گویند این تیم می تواند انقدر خرج کند. اینجا 
اینطور نیست. بخشی، پول هایی را در اختیار دارند و خرج می کنند. وقتی ساختارشان را نگاه می کنید 
اثری از ان پول ها نیست ولی اگر فدراسیون فوتبال بخواهد، کارشناسانی دارد. مثال بازیکنی از استقالل 
10 میلیارد طلب می کند. به شهرستان می رود می گوید 5 میلیارد گرفته ام.فتح ا... زاده گفت: این اصال 
قابل قبول نیست. چطور ممکن است؟ شما پیشنهاد 10 میلیاردی از استقالل یا پرسپولیس داشته 
باشید قبول نکنید، به شهرستان بروید 5 میلیارد بگیرید. معلوم است در این تبانی و اشکال است. باید 

این ها را رفع و رجوع کنیم. عقیده من این است که مکانیزم را خوب تعریف کنیم. 

 هدف بعدی سردار آزمون: قهرمان مجارستان!
سردار آزمون که هفته گذشته در حضور ثابت مقابل ماینتس در بوندس لیگا، روی هر دو گل تیمش 
تاثیرگذاری داشــت و یک پنالتی مطمئن هم وارد دروازه موناکو فرانســه کرد، احتمال می رود در 
دیدارهای آینده بیش از پیش مدنظر ژابی آلونسو قرار بگیرد و دوباره فرصت قرار گرفتن در ترکیب 
را به دســت بیاورد.تیم فوتبال بایر لورکوزن که به پیروزی 5 بر 3 در ضربــات پنالتی مقابل موناکو 
فرانسه رسید، طبق قرعه کشی مشخص شــد باید در مرحله یک هشــتم نهایی لیگ اروپا باید به 
مصاف فرنس واروش برود؛ تیم قهرمان مجارســتان که نتایج خوبی در فصل جاری داشته است.

ســردار آزمون که قهرمانی های متعدد در لیگ برتر، جام حذفی و سوپر کاپ روسیه همراه با زنیت 
سن پترزبورگ به دســت آورده و در بایر لورکوزن به دنبال تثبیت جایگاهش در ترکیب و درخشش 
در بوندس لیگا و رقابت های اروپایی اســت، دو هفته دیگر احتمال دارد شانس بازی و خودنمایی 

دوباره برابر فرنس واروش مجارستان را به دست بیاورد.
 

جانشین »نکونام« انتخاب شد
سخنگوی باشگاه فوالد جانشین نکونام را مشــخص کرد.آرمین مرادی، سخنگوی باشگاه فوالد 
خوزستان اظهارکرد: از عملکرد آقای رجبی رضایت و به توانایی های باالی فنی او ایمان داریم. وی 

بیان کرد: برای سرمربیگری تیم فوالد از وی حمایت می کنیم و با آقای رجبی ادامه خواهیم داد. 
پیش از این نیز جواد نکونام هدایت فوالد را برعهده داشــت که بعد از بازی با الفیصلی به دالیلی از 

سمت خود استعفا داد و به تهران برگشت.
 

اولین واکنش »گل محمدی« بعد از حذف سپاهان
سرمربی پرسپولیس می گوید به زودی درباره مســائل تیمش با هواداران صحبت می کند.یحیی 
گل محمدی که پس از برتری 4 بر 2 پرســپولیس مقابل سپاهان در مرحله یک هشتم نهایی جام 
حذفی فوتبال ایران در نشست خبری حاضر نشد، در اولین واکنش به پیروزی مهم سرخ پوشان 
اظهار داشــت: خوشــبختانه با تالش زیاد تیم و حمایت هــواداران برد خوبی به دســت آوردیم و 
خوشحالیم که به مرحله بعد صعود کردیم. شــادی این برد تقدیم به همه هواداران عزیزمان که از 

ابتدای فصل در کنار پرسپولیس و حامی اعضای تیم بوده اند.

مستطیل سبز

الهالل؛ شاکی از یک بازیکن 
فوالد!

مدافع فوالد با نمایش کم نقص و بدون اشــتباه 
تمام راه های نفــوذ برای ســتاره های الهالل را 
بســت.بدون تردیــد می توان عارف آقاســی را 
بهترین بازیکن فوالد خوزستان در دیدار حساس 
مقابل الهالل عربستان دانست؛ مدافعی که اگر 
در عقب زمین برای نماینده ایران بازی نمی کرد، 
مشــخص نبود چه نتیجه ای رقم می خورد و به 
جای شکســت یک بر صفر، یــک باخت پرگل 
برای فوالد اتفاق می افتاد.عارف آقاســی که در 
این فصل باثبات ترین بازیکن فوالد بوده و در 1۸ 
مسابقه لیگ برتر بازی کرده، در لیگ قهرمانان 
آسیا نیز در تمام مسابقات به میدان رفت و یکی 
از 11 نفر اصلی تیمش برابر الهالل عربستان بود 
که عملکردش به شدت الهاللی ها و رامون دیاز، 
سرمربی شناخته شــده این تیم را عصبانی کرد 
و برنامه هــای آنها را به هــم ریخت.این مدافع 
26ساله سابقا ملی پوش تمام نبردهای زمینی 
و هوایی مقابل ســتاره های نامدار الهالل برنده 
بود و حتی یک دوئل را به آنها نداد و در کنار آن با 
زدن چهار تکل موفقیت آمیز و هشت دفع توپ، 
کاری کرد تا کریســتوفر کنت غیر از دو صحنه، 
خطر جدی روی دروازه اش به وجود نیاید و عارف 
در نقش ســد فوالد ظاهر شود. عارف آقاسی که 
با عملکــردش مقابل الهالل عربســتان در تیم 
منتخب سوفا اسکور در مرحله یک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان آســیا نیز جای گرفتــه، در بازی 
اخیر  بارها مانع از پیشروی موسی مارگا، ویتو، 
سالم الدوســری و... شــد و تکل ها و پیروزی 
او در جدال های تن به تــن کاری کرد تا بهترین 

بازی او برای فوالد در جدال 
با نماینده ســعودی ها 
و نایب قهرمــان جام 
باشگاه های جهان رقم 

بخورد.

با افشای لیست پنج نفره هدایت تیم ملی مشخص 
شده که فدراسیون فوتبال هیچ نظری روی دایی 
لبته  و گل محمدی برای هدایت تیم ملی ندارد و ا
باید منتظر ماند و دید که  برنامه کدام چهره نظر 

اداره کنندگان فوتبال ایران را به خود جلب می کند

فوتبال جهان

عکس خبر

جشن نایب قهرمانی زنان 
سپاهان در نقش جهان

به مناسبت نایب قهرمانی زنان سپاهان 
در لیگ برتر مراسمی با حضور مسئوالن 
باشگاه و همین طور مســئوالن استانی 
برگزار شد؛ مراسمی که طی آن از نصرت 
ایراندوســت، پدر مریم ایراندوســت و 
همین طور عکاسان و خبرنگاران اصفهانی 

هم تجلیل به عمل آمد.

کارشناس فوتبال روســیه توصیه کرد تیم ملی این 
کشور باید با تمام قوا برابر ایران به میدان برود.

با اعالم مهدی تاج، رببس فدراسیون فوتبال ایران 
تیم ملی کشــورمان اوایل فروردین مــاه 1402 در 
دیداری تدارکاتی به مصاف تیم ملی روسیه می رود.

»آن دری ســوزین« کارشــناس فوتبال روسیه با 
اشاره به قدرت تیم ملی ایران گفت: تیم ایران مثل 
تاجیکســتان نیســت. ایران یک حریف قدرتمند 
بزرگ اســت. اگر قرار اســت با این تیم بازی کنیم 
پس باید بهتریــن بازیکنان از جملــه »گولوین« 
حضور داشته باشند.سوزین افزود: من دوست دارم 
بازی های تدارکاتی را با باشگاه های برزیل هم داشته 
باشیم. شنیده ام که ممکن است چنین بازی هایی 
وجود داشته باشــد. تا زمانی که ما چنین شرایطی 
داریم، این راه خروج خوبی اســت. همچنین برای 
باشــگاه هایی از برزیل بازی با تیم روســیه جالب 
خواهد بود.این کارشــناس روس خاطرنشان کرد: 
نمی گویم تیم های تاجیکســتان و ازبکســتان بد 

هســتند، فقط حریف مناســبی برای ما نیستند. 
به همین دلیل اســت که بازیکنان روســیه تمایلی 
به بازی برای تیم ملی ندارنــد. هرچند که این هم 
عجیب است. چطور یک ملی پوش می تواند تمایلی 
به بازی در تیم کشــورش نداشــته باشد.تیم ملی 

فوتبال روســیه پس از حمله نظامی این کشــور به 
اوکراین، از ســوی فیفــا و یوفــا از رقابت های بین 
المللی حذف و کنار گذاشته شد. فدراسیون فوتبال 
این کشــور در ماه های اخیر طرح انتقال به فوتبال 

آسیا را بررسی کرده است.

تیم ملی ایران، تاجیکستان نیست
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به منظورانجام عملیات فنی؛

تله کابین صفه تا دهم اسفند امسال تعطیل است
مدیرعامل شرکت توســعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی ســپاهان شهرداری اصفهان 
گفت: به منظور انجام عملیات بازآماد )اورهال( فنی تله کابین صفه، این مجموعه تفریحی از ششم تا 

دهم اسفند ۱۴۰۱ تعطیل است.به گزارش 
ایمنا، ســعید ســاکت دربــاره عملیات 
بازآمــاد )اورهال( فنــی تله کابین صفه 
اظهار کرد: یکی از اولویت های شــرکت 
توسعه سیاحتی سپاهان در ارائه خدمات 
تفریحی و گردشــگری به شــهروندان، 
رعایت ایمنی و اصول استاندارد است که 
در این مســیر به طور کامل در چارچوب 
قوانین و اصــول جاری ســازمان ملی 
استاندارد کشور حرکت می کند.وی افزود: 

به همین منظور عملیات بازآماد )اورهال( فنی دکل های هشت تا ۱۷ تله کابین صفه توسط متخصصان 
و مهندسان شرکت توسعه سیاحتی سپاهان و با حضور بازرسان معتمد سازمان ملی استاندارد کشور 
انجام می شود.مدیرعامل شرکت توسعه ســیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان 
تصریح کرد: به موجب انجام عملیات بازآماد فنی این ابرسازه، مجموعه تفریحی تله کابین صفه، از روز 
شنبه، ششم اسفند تا چهارشنبه، دهم اسفند ۱۴۰۱ تعطیل و پس از آن آماده ارائه خدمت به گردشگران 
است.وی با اشاره به مزیت های این اقدام فنی خاطرنشان کرد: مهم ترین مزیت آن کسب اطمینان 
از ارائه خدمات ایمن به گردشگران همچنین افزایش بهره وری خط تله کابین و پیشگیری از سرعت 

باالی استهالک تجهیزات این ابرسازه است.

مدیر نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی معاونت عمران شهری شهرداری خبر داد:
تعمیر تمام پل های هوایی و مکانیزه شهر اصفهان تا پایان 

امسال
مدیر نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی معاونت عمران شهری شهرداری اصفهان گفت: در حال حاضر با 
به عهده گرفتن نگهداری و تعمیر ۱۱ پل هوایی و مکانیزه این کالن شهر، خاموشی این پل ها از حدود ۶۰ 
درصد به کمتر از پنج درصد رسیده است که امیدواریم تا پایان سال جاری این عدد را به صفر برسانیم.

مسعود توکلی پور در گفت وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به آخرین وضعیت پل های هوایی شهر اصفهان 
به ویژه پل های مکانیزه اظهار کرد: با تاسیس مدیریت نگهداری و تعمیرات، مدیریت شهری تصمیم 
گرفت در راستای ارائه خدمات بهتر به شهروندان، ســاختار مبتنی بر تربیت نیروهای فنی را جهت 
نگهداری، تعمیرات، حفظ و حراست از سرمایه آن ها لحاظ کند.وی با بیان اینکه فعالیت در این راستا 
با برگزاری دوره های آموزشی با بهترین اســاتید مربوطه و استفاده از بهترین توان فنی شرکت های 
ذی صالح سندیکا آغاز شده است، افزود: مرحله به مرحله با تربیت نیروهای فنی نسبت به ارتقای 
کیفیت نگهداری و تعمیرات اقدام شده است و در حال حاضر دارای ساختاری هستیم که توانمندی 
نگهداری و تعمیرات تمام پل های مکانیزه شهر را داریم.مدیر نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی معاونت 
عمران شهری شهرداری اصفهان با اشاره به محدودیت های قانونی و قراردادهای منعقد شده از قبل 
تصریح کرد: نگهداری و تعمیرات حرفه ای پل های هوایی و مکانیزه به دلیل اینکه درصد قابل توجهی 
از آن در اختیار بخش خصوصی بوده، تاکنون محقق نشده است.توکلی پور خاطرنشان کرد: شهرداری 
نگهداری و تعمیر ۹ پل و در حال حاضر ۱۱ پل را بر عهده گرفته اســت که در این دوره مدیریت شهری 
خاموشی این پل ها از زمان تحویل تاکنون از حدود ۶۰ درصد به کمتر از پنج درصد رسیده و امیدواریم 

تا پایان سال جاری این عدد را به صفر برسانیم.

رییس کمیسیون حمل ونقل شورای شهر  مطرح کرد:

توسعه حمل ونقل عمومی اصفهان به سمت حاشیه شهر

مدیریت شهری ششــم اصفهان از ابتدای فعالیت   
خود برای تقویت زیرساخت های حمل ونقلی شهر 
تالش کرده است تا گامی برای زیست پذیرتر شــدن و کاهش آلودگی 
هوای این کالن شهر بردارد، چراکه بر این باور است پایداری حمل ونقل 
شهری ناشــی از برنامه ریزی پایدار حمل ونقل اســت.احداث خط دو 
مترو و تکمیل رینگ چهارم، از مهم ترین پروژه های شهر اصفهان است 
که می تواند بار ترافیکی هسته مرکزی شهر را به زیر زمین و حاشیه شهر 
منتقل کند، عالوه بر این اقدامات خوبی برای افزایش ناوگان اتوبوسرانی 
و خطوط تندرو انجام شده که تاثیر آن در سطح شهر محسوس است.با 
توجه به اینکه سیاست گذاری حوزه حمل ونقل و ترافیک شهر اصفهان، 
توسط کمیســیون حمل ونقل شــورای اسالمی شــهر انجام می شود، 
به منظور آگاهی از اقدامات این کمیسیون در سال جاری، گفت وگویی را با 
ابوالفضل قربانی، رییس کمیسیون هوشمندسازی و حمل ونقل شورای 
اسالمی شهر اصفهان انجام داده ایم که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

مهم ترین دستاورهای حمل ونقلی شورای ششم شهر اصفهان در 
سال 1401 چه بوده است؟

زمانی که این دوره مدیریت شهری فعالیت خود را آغاز کرد، تعداد ناوگان 
اتوبوسرانی شــهر اصفهان کمتر از ۶۵۰ دســتگاه بود که این تعداد برای 
حجم باالی تقاضای سفر در اصفهان، به هیچ عنوان کافی نبود؛ حتی در 

مقطعی از زمان ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس با میانگین عمر حدود ۹ سال در 
نصف جهان در حال خدمت رسانی بود، در حالی که این میانگین تا چهار 

سال هم رسیده بود.
با توجه به اینکه باید اقدام عاجل بــرای افزایش تعداد ناوگان و کاهش 
میانگین عمر آن انجام می شد، این ناوگان در سال ۱۴۰۱ به حدود ۹۵۰ 
دستگاه با میانگین عمر حدود شش سال رسید و اقدام مناسبی در این 
راستا انجام شد.بودجه بسیار ســنگینی برای تکمیل خط یک و ادامه 
پروژه احداث خط دو مترو در ســال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شد که در همین 
راستا حفاری تونل ها به ویژه از جبهه شمال شرقی پیشرفت بسیار خوبی 
داشته و دســتگاه حفار از جبهه غربی در حال حاضر به ایستگاه خلجا 
رسیده است.برای تکمیل و تجهیز خط دو مترو، قراردادی به ارزش حدود 
۲۴ هزار میلیارد تومان با شرکت مپنا در سال جاری منعقد شد که از نظر 
مبلغ در تاریخ شهرداری اصفهان بی نظیر است و می تواند کمک بسیار 
موثری در احداث این خط داشته باشد؛ در حال حاضر مسائل این قرارداد 
حل شده، تمام موافقت ها دریافت و مجوزها نیز از سوی دولت صادر شده 
است.تکمیل حلقه حفاظتی شهر اصفهان با توجه به تأثیر آن در حمل ونقل 
عبوری، منطقه ای و محلی در اطراف این معبر در دستور کار بوده که اقدام 
بسیار مهمی است؛ اقدامات در رابطه با هوشمندسازی حوزه حمل ونقل 
و ترافیک از جمله خواسته های مهم شورای اسالمی شهر در سال ۱۴۰۱ 
بوده اســت که با توجه به اقدامات انجام شده به نظر می رسد به اهداف 

مورد نظر دست پیدا کرده ایم؛ اما باید سال های آینده فعالیت بیشتری در 
این حوزه انجام شود، زیرا بخش عمده ای از هوشمندسازی در شهرهای 
بزرگ، مربوط به حوزه حمل ونقل و ترافیک است.ایجاد فرهنگ مناسب 
برای مباحث حمل ونقلــی همچون حذف جداکننده هــای فیزیکی و 
جایگزینی خط کشی معابر نیز در دستور کار بوده است؛ با توجه به اینکه 
برای جداسازی خط های )باندهای( مختلف معابر، به صورت مرسوم 
از موانع فیزیکی همچون نرده و جداکننده ها اســتفاده می شود، عالوه 
بر خطرآفرینی و تحت تاثیر قرار دادن منظره شهر، هزینه بیشتری دارد 
و در مواقع اورژانسی نیز ممکن است مشکالتی را به وجود آورد،بنابراین 
خط کشی در دستور کار است که بسیاری از این مشکالت به واسطه آن رفع 
می شود؛ همچنین مسیرهای دوچرخه با استفاده از خط کشی از مسیر 

خودروها جدا می شود که می تواند به سیما و منظر شهر نیز کمک کند.

چه سیاستی درباره خطوط تندروی اتوبوسرانی اصفهان دارید؟
با توجه به اینکه کالن شهرها ناگزیر هستند که خطوط تندرو را برای شهر 
و شــهروندان ایجاد کنند، لذا این خطوط باید در قالب خطوط BRT یا 
خطوط ویژه توسعه یابد؛ سال ۱۴۰۱ شاهد افتتاح یک خط اتوبوس ویژه 
یا تندرو از سه راه درچه تا خیابان نیرو بودیم که می تواند برای شهروندانی 
که قصد تردد از سمت شرق به غرب اصفهان را دارند، سهولت ایجاد کند.

با توجه به اینکه در آینده مجبور هســتیم معابر را بیشــتر به حمل ونقل 
عمومی که یکی از آن ها خطــوط BRT اختصاص دهیم، ایجاد خطوط 
دیگر تندرو نیز در دست مطالعه است.سال جاری سعی کردیم امکانات 
حمل ونقلی شهر اصفهان را در مناطق کم برخوردار بیشتر توسعه دهیم که 
احداث خط دو مترو نیز طبق همین رویکرد اســت؛ نخستین ایستگاه 
آن واقع در دارک، در محدوده زینبیه است تا بتواند عالوه بر توسعه این 

منطقه، خدمات مطلوب تری را در اختیار ساکنان این مناطق قرار دهد.
همچنین نوع اتوبوس هایی که در گذشته برای مناطق حاشیه ای استفاده 
می شد، ممکن بود اتوبوس هایی باشد که چند سال در خطوط دیگر فعال 
بوده اند که این رویه در حال اصالح است و در خطوط این مناطق ناوگان 

با کیفیت بهتری در حال خدمت رسانی است.

امسال برای فراهم سازی امکانات رفاهی ناوبران حمل ونقل عمومی 
شهر اصفهان شامل اتوبوس و تاکسی، چه اقداماتی انجام شد؟

موضوع نوسازی ناوگان تاکسیرانی از مسائل مهمی است که مدیریت 
شهری اصفهان پیگیر آن بوده است و در روزهای اخیر نیز تالش کردیم 
با شــرکت فوالد مبارکه وارد گفت وگو شــویم و در قالب وام های بانکی 

با پشتوانه بنگاه های اقتصادی از امکانات این شرکت استفاده کنیم.
سطح خدماتی که به رانندگان تاکسی ارائه می شود نیز مطلوب تر شده 
و با احداث کلینیک خودرو در مجموعه تاکسیرانی موافقت شده است 
تا رانندگان ســال آینده بتوانند از خدمات آن بهره مند شوند؛ همچنین 
استفاده از ظرفیت این مجموعه در خدمات دیگری همچون سرویس 

مدارس در دستور کار بوده است.

شــهردار اصفهان با تشــریح مجموعه اقدامات و 
راهکارهای پیش بینی شــده برای کنترل ترافیک 
روزهای پایانی سال، گفت: قراردادی برای همکاری 
تخصصی جهت استفاده از نرم افزار »نشان« منعقد 
شده بود که بر این اساس خلوت ترین مسیر ممکن 
به شــهروندان نمایش داده می شــود و این امر به 
کاهش ترافیک شــهری کمک می کند.به گزارش 
خبرنگار ایمنا، علی قاســم زاده در برنامه رادیویی 
»ســالم اصفهان« ضمن تبریک اعیاد شــعبانیه و 
میالد با سعادت حضرت سیدالشــهدا )ع( و قمر 
بنی هاشم )ع( اظهار کرد: با توجه به اینکه به روزهای 
پایانی سال و خرید نوروز نزدیک می شویم، به منظور 
رفع مشــکل ترافیک شهری و تســهیل در ترددها، 
تمهیداتی از سوی مدیریت شهری اندیشیده شده 
است که جز با همکاری و همراهی شهروندان میسر 

نخواهد بود.
وی افزود: از ابتدای اســفند تا پایان ســال جاری 
ساعت فعالیت خدمت رســانی وسایل حمل ونقل 
عمومی شهر مثل مترو و اتوبوس حدود یک ساعت 
افزایش می یابد در این راســتا مترو تا ساعت ۲۲ 
و اتوبوس های شــهری تا ســاعت ۲۲:۳۰ هر شب 

به شــهروندان خدمت رســانی خواهد کرد.شهردار 
اصفهان با بیان اینکه پارکینگ های عمومی زیر نظر 
شــهرداری نیز تا ســاعت ۲۴ فعال است، تصریح 
کــرد: دوربین هــای ترافیکی که محدوده شــهر را 
کنترل می کنند نیز فقط تا ساعت ۲۱ فعال هستند.

وی خاطرنشان کرد: ساعت فعالیت مراکز معاینه 
فنی نیز تا ســاعت ۱۸ افزایش یافته است بنابراین 
از شهروندان درخواست می شــود دریافت معاینه 
فنی خودرو خود را به شــب و ســاعت های پایانی 
ایام اسفند موکول نکنند.قاسم زاده با اشاره به لزوم 
ارتقای ایمنی عابران پیاده اظهار کرد: در این راســتا 
سعی کرده ایم با افزایش نور پیاده روها و محل های 
عبور عابران پیاده ایمنی تردد شــهروندان را تامین 
کنیم، زیرا بیشــترین دلیل تصــادف خودروها با 
عابران پیاده، ندیده شــدن عابران به علت تاریکی 
هواســت.وی تاکید کرد: طبق آمارهــا ۴۰ درصد از 
تلفات حوادث رانندگی در سطح شهر شامل عابران 
پیاده می شود در این راستا رانندگان باید دقت نظر 
بیشتری داشته باشــند، البته عابران پیاده نیز باید 
نخســت از پیاده روها اســتفاده و حتی االمکان در 
تردد از عرض خیابان با دقت بیشــتری عمل کنند.
لزوم همراهی شهروندان برای کاهش ترافیک شهر
شــهردار اصفهان با تاکید بر نقش شــهروندان در 
کاهش ترافیک شــهر گفت: شهروندان خریدهای 
نوروزی و مایحتــاج خــود را از نزدیک ترین محل 

سکونت خود انجام دهند و رنج سفر به نقاط دور را 
به خود تحمیل نکننــد، همچنین مانند دوران کرونا 
می توان بخشــی از خریدها را به صــورت اینترنتی 

انجام داد.
وی اظهار کرد: چنانچه شهروندان برای تردد و خرید 
وارد حلقه مرکزی شهری می شــوند، نباید به هیچ 
عنوان وســایل نقلیه خود را به صــورت دوبل پارک 
کنند، چراکه بســیاری از مشــکالت ترافیکی شهر 
ناشی از پارک دوبل شهروندان در سطح معابر است.
قاسم زاده با بیان اینکه شــهروندان سعی کنند در 
ســاعات اوج ترافیک برای خریــد از منزل خارج 
نشوند، افزود: ساعات هفت تا ۹، ۱۱ تا ۱۳ و ۱۷ تا ۲۰ 
زمان اوج ترافیک شهری است، بنابراین شهروندان 
باید زمان تردد خود را مدیریت کنند.وی تصریح کرد: 
پیشنهاد دیگر این است که شــهروندان از نرم افزار 
»نشان« اســتفاده کنند؛ قراردادی برای همکاری 
تخصصی جهت استفاده از نرم افزار »نشان« منعقد 
شده بود که بر این اساس خلوت ترین مسیر ممکن 
به شــهروندان نمایش داده می شــود و این امر به 
کاهش ترافیک شــهری کمک می کند.شــهردار 
اصفهان خاطرنشان کرد: چنانچه شهروندان در این 
ایام محل ها و گلوگاه های پرترافیک را در سطح شهر 
مشاهده می کنند که با مداخله شهرداری قابل رفع 
است، می توانند از طریق سامانه ۱۳۷ اطالع دهند تا 

آن مشکل در اسرع وقت رفع شود.

شهردار اصفهان :

اصفهانی ها با نشان، از ترافیک دور می شوند
سمپوزیوم مجسمه سازی فرصتی برای تعالی فضای هنری 

شهر
شهردار اصفهان گفت: ماموریت سازمان زیباسازی این است که به جای انجام کارهای موقت که طی 
یک بازه زمانی کوتاه و موقت در شهر اجرا شده و سپس به ضایعات تبدیل می شود، به سمت ایجاد 
آثاری حرکت کند که امضا داشته و ماندگار باشد.به گزارش خبرنگار ایمنا، علی قاسم زاده در حاشیه 
برگزاری نخستین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی اصفهان اظهار کرد: جنب وجوش، پویایی و 
هنرنمایی هنرمندان در رویداد بین المللی مجسمه سازی مظهری از زندگی و حیات است.وی افزود: 
این آثار حاصل خالقیت هایی اســت که از ذهن هنرمند روی دست جاری و سپس به اشیا منتقل و 
در نهایت اثری خلق می شــود که همه می بینیم و از آن لذت می بریم.شهردار اصفهان درباره انتخاب 
عنصر آهن در تهیه این آثار تصریح کرد: در خلق این آثار، از آهن استفاده شده است تا برای سال های 
متمادی ماندگار باشد، بنابراین این آثار در ذهن و صفحه شهر به یادگار باقی خواهد ماند.وی با بیان 
اینکه تماشای حضور هنرمندان مختلف از فرهنگ های متفاوت که همه حول یک محور خالقیت و 
ساخت کار هنری فعالیت می کنند، بسیار لذت بخش است، خاطرنشــان کرد: فرآیند برگزاری این 
رویداد از فراخوان تا داوری و انتخاب هنرمندان از کشورهای مختلف در سایه محیط کارگاهی مناسبی 
که انتخاب شده بسیار مطلوب و خردمندانه بوده به طوری که در این فضای سر باز تمامی امکانات و 
تجهیزات الزم در دسترس هنرمندان قرار داده شده است.قاســم زاده ادامه داد: این رویداد فرصتی 
است تا دانشجویان فعال در شاخه های مختلف هنر از آن بازدید و در قالب یک ورکشاپ با مشاهده 
روند ساخت این آثار از تجربیات این هنرمندان استفاده کنند.وی با اشاره به عملکرد سازمان زیباسازی 
شهرداری اصفهان به ویژه در راســتای برگزاری این سمپوزیوم گفت: ماموریت این سازمان آن است 
که به جای انجام کارهای موقت که طی یک بازه زمانی کوتاه و موقت در شــهر اجرا شده و سپس به 
ضایعات تبدیل می شود، به سمت ایجاد آثاری حرکت کند که امضا داشته و ماندگار باشد؛ این رویداد 
نیز از همان جنس کارهای ماندگار است که سال های مورد مشاهده، تحلیل و نقد قرار گرفته است و از 
آنجایی که مفهومی است باعث می شود مردم در کنار آن ها بایستند، تحلیل شان کنند و از آن لذت ببرند.

عضو شورای شهر مطرح کرد:
تبلور آثار ماندگار در قالب هنر

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: آثار سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی با هنر اصفهان، ایران 
و ظرایفی که در اسالم و ادبیات و در هنر بزرگان ما وجود داشته است، درآمیخته است.به گزارش خبرنگار 
ایمنا، رسول میرباقری در حاشیه بازدید از نخستین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی اصفهان اظهار 
کرد: در این سمپوزیوم طرح های برگزیده، جالب، مفهومی و زیبایی وجود دارد که با هنر اصفهان، ایران و نیز 
ظرایفی که در اسالم و ادبیات و در هنر بزرگان ما وجود داشته است، درآمیخته است.وی افزود: همان طور 
که رهبر معظم انقالب فرموده اند: »هر چیز که می خواهد ماندگار شود باید در قالب هنر درآید و این اتفاق 
خوب اکنون با حضور هنرمندان بزرگ داخلی و خارجی رخ داده است« این موضوع باعث می شود که در 
شــهرمان به نوعی هنرمندان و جوانانی که می توانند در این زمینه ها فعالیت کنند را جذب کنیم تا در روند 
برگزاری این رویداد حضور یافته و نســبت به تولید آثار هنری شوق پیدا کنند.عضو شورای اسالمی شهر 
اصفهان تصریح کرد: این رویداد باعث شده است که نخست از نظر اقتصادی بتوانیم ۱۴ مجسمه هنرمندانه 
و فاخر را با یک قیمت بسیار مناسب برای جانمایی در مناطق مختلف شهر داشته باشیم، همچنین حضور 
این اساتید برجسته در شهر ما باعث می شود هنرمندان اصفهان نیز انگیزه بیشتری در تولید آثار خود پیدا 
کنند.وی افزود: در سال های اخیر هنرمندان مورد کم لطفی و بی مهری قرارگرفته اند و این رویداد می تواند 
انگیزه و مشوقی برای آنها باشد تا ضمن اینکه در فعالیت های خود استقامت دارند، هنری که از بزرگان در نزد 
ما به ودیعه گذاشته شده است را زنده نگه دارند.میرباقری در مورد عملکرد این دوره از سازمان زیباسازی 
شهرداری اصفهان گفت: در این مدت اقدامات فعاالنه ای را شاهد بوده ایم که از نگاه های جدیدی به بحث 

زیباسازی شهر پرداخته شده است که امیدوارم در آستانه نوروز نیز کارهای زیبایی در شهر مشاهده کنیم.

با مسئولان

اخبار

کاشت بیش از 5 هزار درخت 
در منطقه ۹ اصفهان

خبر روز

مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان گفت: به 
منظور افزایش ســرانه فضای ســبز منطقه 
در ســال جاری پنج هزار و ۶۱۵ اصله درخت 
شــامل نارون چتری، توت زینتی، زرشک، 
شمشاد طالیی، یاس هلندی، میخک هندی 
و سرو الوسن در ســطح این منطقه کاشته 
شــده اســت.به گزارش ایمنا، سیدسلمان 
قاضی عســگر اظهار کرد: احداث و توســعه 
فضاهای سبز شهری با تاثیر گذاری بر کیفیت 
محیط زیست شــهری و ایجاد فضایی برای 
افزایش تعامالت اجتماعی، نقش با اهمیتی 
در توسعه پایداری شهری ایفا می کند.وی با 
بیان اینکه ایجاد فضای ســبز مطلوب عالوه 
بر ارتقای کیفیت منظر شــهر در زیباشناسی 
و ادراک هویت موثر است، افزود: هزینه کل 
فضای سبز منطقه شامل احیای، نگهداری، 
ساماندهی، آبرسانی و عمرانی ۱۳۴ میلیارد 
ریال است.مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان با 
بیان اینکه افزایش سرانه فضای سبز منطقه 
در اولویت برنامه های مدیریت شهری قرار 
دارد، گفت: مساحت کل فضای سبز منطقه 
یک میلیون و ۲۵۱ هزار و ۷۲۴ متر مربع بوده 
که با اجرای طرح های جدیــد ۹ هزار و۷۹۲ 
متر مربع به مساحت کل فضای سبز منطقه 
افزوده شده اســت.وی، تعداد کل درختان 
موجود در فضاهای ســبز منطقه را ۱۶۹ هزار 
و ۲۸۳ اصلــه درخت اعالم کــرد و افزود: به 
منظور زیبا ســازی فضای شهری و افزایش 
سرانه فضای سبز منطقه در سال جاری پنج 
هزار و ۶۱۵ اصله درخت شامل نارون چتری، 
توت زینتی، زرشــک، شمشاد طالیی، یاس 
هلندی، میخک هندی و ســرو الوســن در 
ســطح منطقه ۹ اصفهان کاشته شده است.

قاضی عســگر با بیان اینکه ۵۷ هزار اصله از 
درختان سطح منطقه را درختان چنار تشکیل 
می دهد، گفت: چنــار خیابان میــرزا طاهر 
شرقی با ۴۰۰ سال قدمت، چنار خیابان های 
کوهانستان و عشوریون هر کدام با ۳۰۰ سال 
قدمت از کهنســال ترین درختــان چنار در 

منطقه ۹ اصفهان است.

برپایی نمایشگاه 
نقاشی خط در 

اصفهان
نمایشگاهی از آثار نقاشی خط 
۳۱ هنرمند اصفهانی در نقش 
خانه حوزه هنری اصفهان برپا 
شده اســت. این نمایشگاه تا 
۱۲ اسفند در نقش خانه حوزه 

هنری اصفهان دایر است.

وز عکس ر
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سرپرست شــهرداری تیران گفت: ایثار و شــهادت، رکن جداناپذیر فضایل 
اخالقی ملت ایران محسوب شده و هیچ گاه کم رنگ نخواهد شد.رضا ناهی 
با اشاره به پنجم اسفندماه روز حماسه و ایثار مردم تیران وکرون اظهارکرد: در 
این روز به دلیل تشــییع جمعیت باالیی از شهدا در سال 1362 و تداوم اعزام 
به جبهه های جنگ ، این روز را به نام روز ایثار و شهادت نام گذاری کردند.وی 
افزود: ایثار و شهادت رکن جداناپذیر فضائل اخالقی ملت ایران محسوب شده 
و هیچ گاه کم رنگ نخواهد شد و نسل به نسل تداوم خواهد یافت.سرپرست 
شهرداری تیران ادامه داد: ایثار و شهادت برای کشور مهم ترین مولفه پیروزی 
بوده و همین فرهنگ دشمن را در رسیدن به اهدافش ناکام گذاشته است و 
نسل جدید هم در این مسیر قدم می گذارد.وی، حماسه آفرینی شهروندان را 
نقطه عطفی برای این خطه و دیار خواند  ، تصریح کرد: روحیه شــهادت طلبی 

همچنان در بین مردم این شهرستان فراگیر و در دفاع از مرز و بوم این کشور 
آمادگی همیشگی وجود دارد.ناهی یادآورشد: خانواده شهدا و ایثارگران امروز 
اسوه اخالق و مهربانی شهر بوده و همواره از مجاهدت آنان یاد می شود.وی با 
بیان اینکه مدیریت شهری برای توسعه فرهنگ ایثار و شهادت عالوه بر اجرای 
طرح های فرهنگی در کنار دیگر دستگاه ها پیشــگام بوده، گفت: بهسازی و 
زیباسازی محیط گلستان شــهدا و اجرای طرح های فرهنگی در این عرصه 
انجام شده است.سرپرست شهرداری تیران با بیان اینکه به مناسبت پنجم 
اسفندماه و اعیاد شعبانیه مراســم هایی در سطح شهر برگزار می شود، یادآور  
شد: زیباسازی شهری ، ایجاد ایستگاه های صلواتی ، تبلیغات فضای مجازی ، 
نشســت و همایش های عمومی و گفتمان ســازی ایثار و شهادت به صورت 

کار مشترک بین دستگاه های اداری ، نظامی و مدیریت شهری انجام شد.

نخستین یادواره شهدای رسانه مقاومت با عنوان »راویان مقاومت« هشتم 
اســفندماه در تهران برگزار خواهد شــد.به گزارش ایمنا و به نقــل از پایگاه 
اطالع رسانی بنیاد شــهید و امور ایثارگران، نخســتین یادواره شهدای رسانه 
مقاومت بــا عنوان »راویان مقاومت« با حضور وزرا و رؤســای بنیاد شــهید 
کشورهای ایران، لبنان، فلسطین، ســوریه، یمن، عراق و افغانستان، هشتم 

اسفندماه در تهران برگزار خواهد شد.
در ایــن همایش عالوه بــر وزرا و رؤســای بنیاد شــهید کشــورهای محور 
مقاومــت، تعــدادی از مقامات سیاســی و مدیــران رســانه ای جمهوری 

 اسالمی ایران، عراق، لبنان، سوریه، یمن، فلســطین و افغانستان نیز حضور
 خواهند داشت.

این همایش با حضور 140 خانواده شهید رســانه های کشورهای محورهای 
مقاومت و 200 خانواده شهید رســانه های ایران اسالمی با هدف بزرگداشت 
مقام شهدای رسانه در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار خواهد 
شد.گفتنی است، نخستین یادواره شهدای رسانه مقاومت با مشارکت بنیاد 
شهیدوامور ایثارگران، سازمان صداوســیما و اتحادیه رادیو و تلویزیون های 

کشورهای اسالمی برگزار خواهد شد.

5 اسفند، روز حماسه و ایثار شهرستان فالورجان نام گذاری و در مصالی نماز 
جمعه این شــهر برگزار شــد.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ 
فرمانده سپاه ناحیه فالورجان در این مراسم با اشاره به اینکه 5 اسفند ماه سال 
1362، 146 شهید عملیات خیبر بر دستان مردم شهید پرور تشییع شد، گفت: 

با هدف گرامیداشــت این روز، یکم تا هفتم اسفند در تقویم این شهرستان به 
عنوان هفته نکوداشت حماسه و ایثار به ثبت رسید.

سرهنگ پاسدار محمد کریمیان افزود: شهرســتان فالورجان بیش از 1455 
شهید، 36 سردار و 11 شهید مدافع حرم تقدیم نظام اسالمی کرده است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان گفت: آثار برگزیده سمپوزیوم 
بین المللی مجسمه سازی نوروز در اصفهان به نمایش در می آید.حمید قنادنیا 
مدیرعامل سازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان در جمع خبرنگاران با اشاره 
به دعوت از 27 هنرمند داخلی و 10 هنرمند خارجی برای شــرکت در نخستین 
سمپوزیوم بین المللی مجسمه ســازی اصفهان اظهار کرد: 70 اثر به دبیرخانه 
سمپوزیوم ارسال شده بود که 11 اثر داخلی و سه اثر از هنرمندان روسیه، ترکیه 

و ارمنستان در هیئت داوران انتخاب شد.
وی ادامه داد: نخستین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی اصفهان از 24 
بهمن با خلق آثار هنرمندان آغاز شده و تا هشتم اسفند ادامه دارد.مدیرعامل 
سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان، هزینه برگزاری این رقابت هنری را حدود 
2.5 میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: آثار فاخر و ماندگاری که خلق می شــود 

همزمان با نوروز و تا اواخر بهار به صورت تجمعی در شــهر اصفهان جانمایی و 
سپس با نظر خود هنرمندان در مناطق پانزده گانه شهر اصفهان به طور دائمی 
نصب می شود.قنادنیا، آماده سازی نمونک 7 اثر تاریخی در مقیاس یک به 10 
به همراه تصاویر قدیمی آنها، نصــب تجهیزات بازی تیک بال در محور رودخانه 
زاینده رود، نصب ســه نماد شهید کشوری، مقاومت شــهید سلیمانی و تفکر، 
رونمایی از دو دیوار نگاره در محور اصلی کاوه- میدان امام حسین )ع( و میدان 
سروش تا دروازه شیراز به مســاحت 13 هزار مترمربع، برپایی نمادین سفره 
هفت ســین در تمام مناطق پانزده گانه شــهر همچنین آذین بندی پنج نقطه 
گردشگری شامل میدان امام حسین )ع( -خیابان سپه، پل خواجو و مناطق 
3 و 6 و چهارباغ عباســی با نماد های رمضان و نوروز را از برنامه های سازمان 

زیباسازی شهرداری اصفهان برای نوروز 1402 اعالم کرد.

آیین اختتامیه هشتمین دوره جشنواره رسانه لی ابوذر برگزار و از برگزیدگان 
این جشنواره تقدیر شد.آیین اختتامیه هشتمین جشنواره ابوذر اصفهان با 

حضور مسئوالن استانی و اهالی رسانه اصفهان برگزار شد.
 در این مراســم از برگزیدگان این دوره از جشــنواره تجلیل به عمل آمد.در 
هشــتمین جشــنواره ابوذر بیش از 600 اثر در بخش های مختلف از جمله 
گــزارش خبری، یادداشــت، تیتر، مصاحبه، پادکســت، موشــن گرافی و 

...شرکت داشتند.
گفتنــی اســت؛ ایــن جشــنواره بــه همــت بســیج رســانه  و ســپاه 

صاحب الزمان)عج( استان اصفهان برگزار شده است.

شهرک دارخوین، میزبان نخســتین یادواره شهید خرازی فرمانده لشکر 14 
امام حسین )ع( است.به گفته معاون هماهنگ کننده لشکر 14 امام حسین 
)ع( همه رزمندگانی که از اصفهان اعزام می شدند و در لشکر 14 امام حسین 
)ع( حضور داشتند در این شهرک قدم نهاده و گوشه گوشه این شهرک تداعی 
کننده خاطرات زیادی از رزمندگان و شهدای اصفهانی است.سرهنگ امینی 
اضافه کرد: محفل خاطره یادبود شــهید حاج حسین خرازی فرمانده لشکر 
14 مقدس امام حسین )ع( و رونمایی از مستند شهید خرازی کاری از حوزه 
هنری استان اصفهان در شــهرک دارخوین از دیگر برنامه هاست.رزمندگان 
غیور و دالورمرد دفاع مقدس لشــکر مقدس 14 امام حســین )ع( استان 
اصفهان با حضور خود در این مکان و با خاطره گویی یاد شهدا و همرزمان خود 

را زنده نگه می دارند.
محفل خاطره گویی عملیات کربالی 3 هم در منطقــه عملیاتی اروند برگزار 
می شود.عملیات کربالی 3 یکی از عملیات های موفق ایران در جنگ ایران و 
عراق بود که در 11 شهریور 1365 آغاز شد و دو روز به طول کشید.سردار سپاه 

اسالم، شهید حسین خرازی در ســال 1336 در اصفهان به دنیا آمد. شهید 
خرازی در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی، با عضویت در کمیته دفاع شهری 
اصفهان به حراســت از جاده  های حساس شهر مشــغول بود.وی سپس، 
چندین ماه در منطقه کردســتان در راه دفاع از کیان اسالمی جانفشانی کردو 
همزمان با آغاز جنگ و سقوط خرمشــهر، به خوزستان اعزام شد و در منطقه 
خط شــیر، فرماندهی نیرو های بســیج در مقابله با قوای متجاوز بعث را بر 
عهده گرفت.عملیات  هــای فرمانده کل قوا، ثامن االئمــه، فتح المبین، بیت 
المقدس، خیبر، بدر، والفجر 8 و کربالی 4 و 5، صحنه  های فراوانی از رشادت  
ها، ابتکار، خالقیت این سردار رشید اسالم بود.سردار شهید خرازی در دوران 
دفاع مقدس 30 بار بر اثر ترکش زخمی شد و در عملیات خیبر دست راستش 
قطع شد. در هشتم اسفندسال 1365 در عملیات بزرگ و غرورآفرین کربالی 
5 در حالی که فرماندهی لشــکر 14 امام حسین )ع( را برعهده داشت، بر اثر 
انفجار خمپاره ای، به شــهادت رسید و جســم مطهرش در گلستان شهدای 

اصفهان به خاک سپرده شد.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور گفت: فوالد مبارکه 
با یک نگاه واقع نگرانه وارد عرصه نوآوری شده که در این زمینه همکاری های 

خوبی با دانشگاه ها در حال پیگیری است.
روح ا... دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فنــاوری و اقتصاد دانش بنیان 
رییس جمهور در جشــنواره و نمایشــگاه ملی »مســیر زآینده« اظهار کرد: 
فوالد مبارکه با یک نگاه واقع نگرانه وارد عرصه نوآوری شــده که در این زمینه 

همکاری های خوبی با دانشگاه ها در حال پیگیری است.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییــس جمهور گفت: امروز در 
صنعت فوالد یک ماده خام تبدیل به محصوالتی با ارزش باال می شود که در 
این راستا اقتصاد دانش بنیان با فکر و ایده نتایج خوبی را به ارمغان می آورد.

دهقانی فیروزآبادی خاطرنشــان کرد: در بســیاری از معادن،گاهی نیروی 

انســانی غیر متخصص به کار گرفته می شــود که به عبارتی ســود آن منفی 
است چرا که ثروت کشور در حال فروش است. اما برعکس در شرکت هایی 
که محصوالتی پــر ارزش از نظر اقتصــادی نظیر محصوالت پزشــکی تولید 
می شــود، نقطه ارزش تبدیل علم به نوآوری است که با تجهیزات روز این کار 

انجام می شود.
وی تصریح کرد: شرکت های بزرگ و موفق نظیر فوالد مبارکه برای پیشتازی 
در بازار رقابــت به ســرمایه گذاری خطرپذیــر می پردازند کــه در این زمینه 
فعالیت های توسعه ای خوبی را انجام داده است تا در نهایت ثمرات خوبی را 

برای کشور به ارمغان آورد.
دهقانی فیروزآبادی ادامه داد: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان 
ریاســت جمهوری متعهد اســت که با بیــش از 100 ابزار ارزشــمند خود از 
زنجیره ارزش حمایت کند. به همین خاطر از فوالد مبارکه درخواســت داریم 
که ســرمایه گذاری های خــود را در این زمینــه افزایش دهد چــرا که این 

سرمایه گذاری ها باعث افزایش امیدواری در جامعه می شود.
معــاون علمی، فنــاوری و اقتصاد دانش بنیــان رییس جمهــور اظهار کرد: 
ســرمایه گذاری خطرپذیر باید در دانش بنیان ها به معنای واقعی خطرپذیر 
باشد و از سوی دیگر شرکت های دانش بنیان نیز باید تالش کنند تا با عرضه 
فناوری که با اســتفاده از مغز مولد نیروی دانشــی انجام می شود به صنایع 

کمک کنند.
وی ادامــه داد: شــرکت های دانش بنیــان بــه خاطــر ارزش آفرینــی با 
سرمایه گذاری داخلی توسعه های مورد نیاز خود را انجام می دهند به همین 
خاطر سرمایه گذاری خطرپذیر برای شــرکت های ضعیف تر و همکاری های 
با شــرکت های قوی تر برای بالندگی بیشتر ایران در دســتور کار زیست بوم 

فناوری قرار بگیرد.

سرپرست شهرداری تیران:
ایثار و شهادت، رکن جداناپذیر اخالقی ملت ایران است

نخستین یادواره شهدای رسانه مقاومت برگزار می شود

اختتامیه هشتمین جشنواره ابوذر اصفهان برگزار شد

روزی به نام حماسه و ایثار شهرستان فالورجان

آذین نوروزی اصفهان با آثار سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی

در آستانه سالگرد شهادت سردار سپاه اسالم صورت می گیرد؛

گرامیداشت یاد و خاطره شهید خرازی در شهرک دارخوین

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور در جشنواره و نمایشگاه ملی »مسیر زآینده«:

فوالد مبارکه با یک نگاه واقع نگرانه وارد عرصه نوآوری شده است

منبع: ایمنا 
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