
  

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                   

دوشنبه  22   اسفند  1401
20     شعبان  1444
13   مارس    2023

 شماره 3769    
8 صفحه

سال چهاردهم
قیمت: 5000 تومان

نشست خبری با موضوع خطرات چهارشنبه سوری و با حضور 
مسئوالن حوزه سالمت و امنیت استان برگزارشد؛ 

مکافات مواد محترقه!
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پروژه انتقال آب دریای عمان و خلیج فارس 
به اصفهان سرعت می گیرد

اصفهان؛ َتَرک خورده و بی آب، اما زیبا و میهمان نواز!
موانع فعالیت های 

اقتصادی در اصفهان 
برداشته شود

مردم رعایت نکنند، 
 شهرستان های قرمز

  و نارنجی اصفهان
 بیشتر می شود

امیدواریم جریان 
 زاینده رود در سال
 1402 پایدار بماند

37 5

شــهادت امام موسی کاظم )ع ( را تســلیت می گوییم

 درناهای سیبری به توافق نرسیدند؛
5 »امید« رفت، »رویا« ماند

 11  درصد سوختگی را در افراد زیر 10 سال شاهدیم، 45 درصد سوختگی بین 10 تا 19 سال و 17 
درصد را بین 30 تا 39 سال و 11 درصد را بین 20 تا 29 سال مشاهده می کنیم.  36 درصد از ناحیه دست 
آسیب دیدند، 26 درصد صورت، 17 درصد اندام تحتانی، 3 درصد سر، 13 درصد چشم و حدود 3 درصد 
هم تنه را شــامل می شود. آسیب به دســت، صورت، تخلیه چشم و آسیب شــنوایی را باالترین نوع 
آسیب هامی باشد که  37 درصد آسیب دیدگان در سن دانش آموز قرار دارند، 27 درصد از مصدومین 

شغل آزاد دارند، 13 درصد خانه دارند، 8 درصد بیکار و 5 درصد زیر 7 سال هستند.  

 مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان از آمادگی اصفهان برای 
اسکان 100 هزار گردشگر نوروزی در شبانه روز خبرداد

 عیدی زودهنگام به
 مردم ایران؛

تاریخ سازی گروه 
فوالد مبارکه با عبور 
از تولید 10,000,000 تن 

فوالد خام

رنا
 ای

س:
عک

8

شرکت شهرک های صنعتی اصفهان 
پیشرو در توسعه فناوری شناخته شد

6

گل محمدی »مرد« بازی های بزرگ نیست
   سپاهان با مورایس؛ شایسته 

احترام و اعتماد

مسیح)ع(  را تبریک می گوییم 
سارلوز میالد حضرت 

آگهی مزایده عمومی

سیدمحمد اطیابی - شهـردار نطنز   م الف: 1466569

نوبت اول

شهرداری نطنز در نظر دارد اجاره 4 واحد تجاری در خیابان 17 شهریور را از طریق برگزاری مزایده عمومی به مدت یکسال به متقاضیان واگذار نماید.

بهای پایه: شماره 1 به مساحت حدودا 15 مترمربع  ماهیانه به مبلغ 14/000/000 ریال  ، شــماره 2 به مساحت حدودا 20 مترمربع ماهیانه به مبلغ 18/500/000 ریال ، شماره 

3  به مســاحت حدودا 20 مترمربع  به مبلغ 18/500/000 ریال  ،  4- واحد تجاری 17 شهریور به مساحت حدودا 40 مترمربع  شــماره 4 ماهیانه به مبلغ 37/000/000 ریال  

 می باشد .تضمین شرکت در مزایده معادل 22/000/000 ریال می باشدکه به یکی از صورت های مشروحه ذیل همراه با اســناد مزایده به دستگاه مزایده گزار تسلیم شود:

1-ضمانتنامه معتبربانکی-یا فیش بانکی واریزی به حســاب شماره 0107157166009 بنام شهرداری نطنز نزد بانک ملی شــعبه نطنزویا مطالبات مورد تائید واحدمالی 

شهرداری .)به پیشنهاداتی که فاقد سپرده،سپرده کمتر،چک یا نظایر آنها می باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد( سایر اطالعات ،جزئیات و شرایط مربوط به معامله در اسناد 

مزایده مندرج شده است .در صورتیکه برندگان اول و دوم و ســوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ســپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری نطنز ضبط خواهد شد. 

 شهرداری در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشــنهادات تا ساعت 19 روز دو شنبه 1402/01/07 و درسامانه ستاد می باشد. 

آدرس سامانه ستاد https://setadiran.ir                  تلفن تماس:54222119- 031 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نشست خبری مطرح کرد:  

۳۰۰ کیلومتر از شبکه فاضالب اصفهان در وضعیت بحرانی

 رییس پلیس راهور 
استان اعالم کرد:

افزایش تعداد 
حادثه دیدگان 
تصادفات در 

اصفهان

 هجوم هواداران شهرداری گرگان به بازیکنان
 و کادر ذوب آهن!
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بازگشایی بلوک یک مجتمع آزادی 
اصفهان منوط به تایید ایمنی

جمع آوری 1۷۷ قالده سگ بالصاحب 
از سطح منطقه 5 اصفهان

روزی روزگاری باغشهر اصفهان!

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان در نشست خبری از وضعیت 
»اسفناک«  منابع آبی در برخی مناطق اصفهان از جمله جنوب زاینده رود خبرداد؛

اکیپ های بازرسی برای 
هرگونه رفتارمشکوک 

 اطراف مدارس
 اصفهان فعال شد

11۸ نقطه حادثه 
خیز درون شهری 

در اصفهان 
شناسایی شد

ارائه بنزین و 
گازوییل به جز  باِک 

 خودرو ممنوع
 است

ماجرای شلیک پلیس به یک خودرو در شهرستان ورزنه چه بود؟
پرونده در دست بررسی است

5 ۳5
2

5

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

دوشنبه 15   اسفند  1401
13  شعبان  1444

6  مارس  2023
 شماره 3۷64    

۸ صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

آگهی مزایده )نوبت سوم(

محمد مهدی فردوسی- شهردار گلدشت م الف: 1462899

آگهی مزایده عمومی

   سیدمحمد اطیابی - شهـردار نطنز   م الف: 146۳۰44

چاپ دوم

نوبت دوم

شهرداری گلدشت در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1401/373/ ش مورخ 1401/04/26 شورای محترم اسالمی شهر، نسبت به واگذاری بهره برداری 

از مرکز معاینه فنی خودروهای سبک شهرداری گلدشت واقع در بلوار معلم با مســتحدثات، امکانات و تجهیزات فنی موجود، به افراد واجد شرایط و به صورت 
استیجاری برای یک دوره یکساله و حسب مشخصات موجود در مدارک مزایده اقدام نماید.

مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: شرکت کنندگان می بایست تا آخر وقت اداری روز سه شــنبه مورخ 1401/12/23 به امور مالی شهرداری گلدشت مراجعه 
و پس از واریز مبلغ 1/962/000 ریال)یک میلیون و نهصد و شصت و دو هزار ریال( به حســاب درآمد شماره 0105781374007 شهرداری نزد بانک ملی شعبه 
گلدشت، نسبت به اخذ مدارک شرکت در مزایده اقدام نمایند )دریافت اسناد مزایده به صورت حضوری و با ارائه مدارک شناسایی الزم و امضاء مجاز و تعهدآور 

انجام می گیرد(
شــرکت کنندگان باید مبلغ 84/000/000 ریال بابت ضمانت شرکت در مزایده را طی فیش واریزی به حساب سپرده شــماره 3100003436004 بنام شهرداری 
گلدشــت نزد بانک ملی و یا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانکی ارائه نمایند. برندگان اول،دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به 
ترتیب ضبط خواهد شد.  سایر اطالعات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است و شهرداری گلدشت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 

شهرداری نطنز در نظر دارد اجاره 6 واحد تجاری در راسته بازار را از طریق برگزاری مزایده عمومی به مدت سه سال به متقاضیان واگذار نماید.
بهای پایه: واحد تجاری F به مساحت حدودا 43 مترمربع  به مبلغ 7/000/000 ریال ، واحد تجاری E به مساحت حدودا 16.5 مترمربع  به مبلغ 4/500/000 ریال، واحد 
 B به مساحت حدودا 33 مترمربع  به مبلغ 5/600/000 ریال ، واحد تجاری C به مساحت حدودا 20.8 مترمربع  به مبلغ 5/500/000 ریال ، واحد تجاری D تجاری
مساحت حدودا 30 مترمربع  به مبلغ 7/600/000 ریال ، واحد تجاری A به مساحت حدودا 35 مترمربع  به مبلغ 5/800/000 ریال می باشد .تضمین شرکت در مزایده 
معادل 15/000/000 ریال می باشدکه به یکی از صورت های مشروحه ذیل همراه با اسناد مزایده به دستگاه مزایده گزار تسلیم شود.:1-ضمانتنامه معتبربانکی-یا 
فیش بانکی واریزی به حساب شماره 0107157166009 بنام شهرداری نطنز نزد بانک ملی شعبه نطنزویا مطالبات مورد تائید واحدمالی شهرداری.)به پیشنهاداتی 
که فاقد سپرده،سپرده کمتر،چک یا نظایر آنها می باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد( سایر اطالعات ،جزئیات و شرایط مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج شده 
است .در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری نطنز ضبط خواهد شد. شهرداری در رد و 

قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات تا ساعت 19 روز چهار شنبه 1401/12/24 و درسامانه ستاد می باشد. 
آدرس سامانه ستاد https://setadiran.ir                     تلفن تماس:54222119- 031                                                           

مجید عرفان منش، مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز 
شهرداری اصفهان در بیست ودومین گپ وگفت مدیران شهری با 
رسانه ها گفت: »حدود 6 هزار هکتار فضای سبز در شهر اصفهان وجود دارد که 1600 
هکتار آن در اختیار ســایر ارگان ها قرار دارد. از این مقدار حدود ۷39 هکتار فضای 
تفرجگاهی است. همچنین شــهر اصفهان از 3 میلیون و ۷43 هزار و ۷04 درخت 
برخوردار اســت.« در ادامه صحبت های مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 

شهرداری اصفهان در این نشست خبری را می خوانید:
  28 و یک صدم مترمربع سرانه فضای ســبز اکولوژیک هر شهروند در اصفهان 
است که میزان قابل توجهی است؛ اما سرانه تفرجگاهی هر شهروند 3 و 63 دهم 

مترمربع است که نشان دهنده وضعیت خوبی نیست.
   حدود 310 کیلومتر مادی در شهر اصفهان وجود دارد که عمدتا در قسمت شمالی 

زاینده رود جریان دارند و در جنوب رودخانه تنها سه مادی قرار دارد.
   مادی های اصفهان جزو سرمایه های اکولوژیک است که به خاطر عدم جاری 

سازی آب در خطر نابودی است.
   155 پارک همســایگی داریم. عالوه بر پارک های همسایگی، محلی و شهری 
در ســطح مناطق 15گانه، 3 پارک جنگلی در اصفهان وجــود دارد که این پارک ها 

فرامنطقه ای هستند.
    منطقه 4 با 65 و 6 دهم مترمربع بیشترین ســرانه فضای سبز به ازای هر نفر 
را در میان مناطق دارد و مناطق 5 و 6 در رتبه های بعدی قرار می گیرند. مناطق 8 و 
11 هم با 7 مترمربع سرانه فضای سبز، کمترین ســرانه را دارند و در رده های آخر 

قرار می گیرند. 
   نیاز آبی شهر اصفهان 60 میلیون مترمکعب در سال است که متاسفانه به دلیل 
خشکسالی تامین نشده و حقابه شهرداری در این خصوص نیز تحقق نیافته است.

میزان برداشت آب از چاه های آب توسط ســازمان در بهترین حالت 27 میلیون 
مترمکعب است. 8 میلیون مترمکعب نیز پسابی است که شهرداری خریداری کرده 

و پس از تصفیه در شبکه تزریق می کند.
    حدود 80 درصد از فضای سبز شهر با روش قطره ای آبیاری می شود و اصفهان 
جایگاه نخست در کشور را در این زمینه دارد. اصفهان رکوردار در زمینه تامین آب برای 

فضای سبز از طریق تصفیه خانه پساب است. 
  100 لیتر بر ثانیه پساب از تصفیه خانه شاهین شهر خریداری کرده ایم؛ اما با توجه 
به مباحث پدافندغیرعامل، اولویت را به پاالیشگاه و پتروشیمی داده اند و به ما تنها 

50 لیتر بیشتر ندادند. 
    بیشترین عرصه ای که در کشور آبیاری قطره ای در آن انجام می شود، مربوط به 
اصفهان است. 60 درصد فضای سبز اصفهان با آبیاری قطره ای تامین آبی می شود.

   مناطق جنوب زاینده رود، تمام منابع آبی خود را ازدست داده است. 
   هر لیتر مکعب پســاب که تصفیه مجدد می کنیم، 20 هزارتومان هزینه دارد که 

رقم بسیار سنگینی است.
   رینگ های پساب شهرداری یکی از سپاهان شهر و دیگری از شاهین شهر آغاز 

می شود و در سال آینده نیز تصفیه خانه جنوب شهر احداث خواهد شد.
   بیش از هزار میلیاردتومان در سال جاری در حوزه فضای سبز هزینه شده که 350 

میلیارد تومان از این میزان، تنها هزینه نگهداری از فضای سبز بوده است.
   حدود 700 پروژه برای ســال آینده در حوزه فضای سبز تعریف شده که احداث 
پارک  کوهستانی در بختیاردشت از مهم ترین آن هاست و بخش هایی از تملک آن 

صورت گرفته است.
   تمرکز سازمان امسال روی مدارس و اجرای طرح »حیات در حیاط« با محوریت 
درختکاری در مدارس بوده و تا پایان ســال نیز برنامه هــای مختلفی با محوریت 

درختکاری برگزار می شود.
  درختان خطرآفرین قطعا ازسوی سازمان قطع می شوند و سایر درختان که خطر 

آنی ندارند نشانه گذاری شده و هشدارهای الزم درباره آن ها داده می شود. 
   با استفاده از توموگرافی که به نوعی اسکن درختان است وضعیت آسیب های 

فیزیولوژیک و خطرآفرینی درختان بررسی و رصد می شود.
  در حال حاضر عرصه های قدیمی شهر مانند مناطق یک و سه در دست اجرای 

طرح توموگرافی و سنجش میزان خطرآفرینی درختان قرار دارند.
   تاکنون بالغ بر 500 درخت در شهر سقوط کرده که آمار آن نسبت به سال گذشته 

به دلیل خشکسالی بیشتر شده است.
 در شهر اصفهان حدود 600 هکتار چمن وجود داشت که اکنون به 420 هکتار رسیده 
است. فضای اکولوژیک شهر اقتضا می کند که به سمت فضای سبز درخت مبنا برویم 

زیرا چمن نیاز آبی زیادی دارد و در شرایط فعلی قادر به توسعه آن نیستیم. 
  درحال حاضر به تولید 10 هزارهکتار چمن  گرمسیری و گونه های گیاهی که نیاز 

آبی اندکی دارند، اقدام کرده ایم.
  ما توانسته ایم هفتاد هزار مترمربع چمن گرمسیری متحمل کم آبی را تولید کنیم 
و در کنار آن برخی گیاهان مانند عشــقه و پیچ تلگرافی هم به مرور به فضای سبز 

شهری افزوده می شود.
  100 درصد آتش سوزی های درختان در شهر اصفهان تعمدی بوده که عمدتا توسط 
معتادین متجاهر انجام شده است. بخشی نیز سهوا توسط افرادی انجام  می شود 
که در فضاهای تفرجگاهی حضور دارند؛ اما وظیفه ما پیشگیری و مراقبت از فضای 

سبز و همچنین پیگیری قضایی موارد عمدی است. 
   در خصوص استفاده از پساب برای فضای سبز نیز از دوسه سال پیش مطالعات 
روی آب، خاک و گیاه انجام شــده تا تاثیر این پساب بر گیاهان سنجیده شود که 

خوشبختانه نتایج تاکنون خوب بوده است.
   اصفهان قبال باغشهر بوده؛ اما از باغبانی اصفهان به »درخت بانی« رسیده ایم. 

نباید اجازه بدهیم درختان این شهر هم مثل باغ هایش نابود شوند. 
  در مناطق قدیمی به دلیل سن فضای ســبز، توسعه سطحی ریشه و وضعیت 
زیرساخت ها آبیاری به روش غرقابی است که از آن جمله می توان به مناطق یک 

و سه اشاره کرد.
   در این مناطق فضای سبز خیابانی مرز بین خیابان و پیاده رو است به طوری که 
هنگام آبیاری آب گرفتگی اتفاق می افتد و به دلیل تراکم ریشه و لزوم حفظ درخت، 
امکان بهسازی و عملیات عمرانی نداریم و آبیاری قطره ای برای این درختان قدیمی 

هم با توجه به وضعیت ریشه نمی تواند مفید باشد.
   70 درصد سوخت جت کشور در اصفهان تامین می شود. فرآورده های پاالیشی 
کشور، فوالد کشور، صنایع همه در اصفهان هســتند و عمده آنها در اصفهان تامین 
می شود و به مصرف کل کشور می رسد؛ اما آلودگی و بیماری ناشی از این آلودگی 

ها نصیب اصفهان شده است. 
   به دلیل خشکســالی و کیفیت بد هوا، امکان کاشت بعضی از درختان همچون 
چنار و بید مجنون را در شهر نداریم. در برخی خیابان ها مثل عباس آباد، درخت مو 

کاشته ایم تا به تدریج جایگزین چنار شوند. 

 مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان در نشست خبری از وضعیت »اسفناک« 
منابع آبی در برخی مناطق اصفهان از جمله جنوب زاینده رود خبرداد؛

روزی روزگاری باغشهر اصفهان!

نوبت دوم 



فرماندار اردستان:

اولویت شهرستان اردستان توجه به 
اقتصاد گردشگری است

فرماندار اردستان گفت: بحث نوروز برای شهرستان اردستان 
بسیار مهم است چرا که اولویت کاری در این شهرستان را برپایه 
اقتصاد گردشگری قرار دادیم.سید محمد هادی احمدی طبا 
ظهر شنبه در جلسه ستاد سفر اردستان، اظهار داشت: خدمات و 
اقداماتی خوبی توسط دستگاه های شهرستان در خصوص ایام 
نوروز در حال انجام اســت و این اقدامات روزانه رصد می شود 
که امیدواریم این خدمات درخور شــأن مردم اردستان انجام 
شــود.وی افزود: بحث نوروز برای ما در شهرســتان اردستان 
بسیار مهم است چرا که اولویت کاری در این شهرستان را برپایه 
گردشگری قرار داده ایم و با توجه به شرایط اقتصادی موجود 
می توان اقدامات در حوزه گردشگری را از همین نوروز آغاز کرد.

فرماندار اردستان با اشاره به کمبود زیرساخت های گردشگری 
در شهرستان، تاکید کرد: باید یک احساســی در مردم ایجاد 
شود تا به سمت ایجاد زیرساختهای گردشگری بروند و با توجه 
به اتفاقات انجام شده خوب اســت که مردم در این خصوص 
دغدغه مند شــوند.احمدی طبا تصریح کرد: با توجه به تعداد 
هتل ها و اقامتگاه های بوم گردی در سطح شهرستان، امکان 
اسکان حدود ۲۰۰ نفر به طور شــبانه روزی وجود دارد اما این 
مقدار کم است و باید تالش شــود تا افزایش پیدا کند.وی با 
اشاره به متمرکز بودن تمام اقدامات در محل نوروزگاه اردستان، 
خاطرنشان کرد: با هماهنگی هایی که انجام شده حدود ۲۰ غرفه 
در این محل راه اندازی خواهد شد و عالوه بر اجرای برنامه های 
فرهنگی در این محل، دو غرفه برای ســتاد اسکان نیز در این 
مکان در نظرگرفته شده است.فرماندار اردستان با بیان اینکه 
چندین بیلبورد برای هدایت مسافران به شهرستان در حاشیه 
جاده ترانزیت نصب می شود، یادآور شد: طبق گزارش آموزش و 
پرورش سال گذشته حدود دوهزار نفر در اردستان اسکان یافتند 
اما سرمایه اقتصادی خاصی در شهرستان را ایجاد نکردند اما 
امسال قصد داریم خرید صنایع دســتی و غیره انجام شود تا 

سرمایه را به شهرستان بیاوریم.
احمدی طبا با اشــاره بــه تقارن ایام نــوروز با مــاه رمضان، 
خاطرنشان کرد: مباحث فرهنگی باید در ایام نوروز اجرا شود 
که در این خصــوص باید برنامه ریزی های الزم انجام شــود، 
همچنین مجموعه مستندهای اردستان سرای من نیز در حال 

بارگذاری در رسانه های شهرستان است.

مشاور فرماندار اردستان:

حریم ماه رمضان در سفرهای نوروزی حفظ شود

مشاور فرماندار اردســتان در امور فرهنگی گفت: امسال با توجه به تقارن 
ماه رمضان و ایام نوروز باید دقت کنیم که ضمن اســتقبال از مسافران و 
گردشگران حریم این ماه الهی نیز حفظ شودـــبه گزارش خبرنگار مهر، 
حجت االسالم منصور صابری، ظهر شنبه در جلسه ستاد سفر اردستان، 
اظهار کرد: عید نوروز جزو آیین های ملی و باستانی ماست که اسالم نیز 
بر اهمیت آن تاکید دارد چراکه همواره شاد بودن مردم از مسائلی است که 
دین نسبت به آن ها اهمیت قائل است.وی افزود: امسال با توجه به تقارن 
ماه رمضان و ایام نوروز همچنین اتفاقاتی که در چند ماهه اخیر رخ داده 
باید حریم ماه مبارک رمضان حفظ شود و در این خصوص اهتمام بیشتری 
وجود داشته باشد.مشــاور فرماندار در امور فرهنگی خاطرنشان کرد: در 
رســتوران های بین راهی که بیرون از شهر هستند ارائه غذا مشکلی ندارد 
چرا که همه افراد مسافر هستند و مصداق روزه خواری محسوب نمی شود.

صابری تصریح کرد: در ارتباط با رعایت موارد عفاف و حجاب باید با رعایت 
احترام تذکر لسانی به افراد داده شود، همچنین از واحدهای صنفی نیز 
خواسته شود که در خصوص رعایت حجاب به مسافران تذکر داده شود.

وی ادامه داد: به طور کلی در شهرستان اردستان با کمبود امام جماعت و 
روحانی مواجه هستیم و در ایام ماه مبارک رمضان نیز امامان جماعت و 
مبلغان در مساجد مشغول هستند، بنابراین باید دو مبلغ ویژه باغ بانوان 

و پارک شهرستان جهت اقامه نماز دعوت شوند.مشاور فرماندار اردستان 
در امور فرهنگی تاکید کرد: باید برنامه ریزی انجام شود تا مسافران که به 
شهرستان اردستان وارد می شــوند در کنار بهره بردن از اماکن تفریحی و 
گردشگری، با فرهنگ اصیل مردم اردستان آشنا شوند.همچنین جواد 
رمضانپور، رئیس اداره هواشناسی اردستان در جلسه گفت: خوشبختانه 
بعد از گذشت چند سال با توجه به شرایط اقلیمی، شرایط نفوذ سامانه های 
بارشی به کشور و شهرستان به خوبی مهیا شده و از ۲۲ اسفند به طور متناوب 
سامانه های بارشی وارد کشور می شود.وی یادآور شد: توپوگرافی منطقه 
اردستان به گونه ای اســت که می توان گفت در مرکز کشور بیشتر پدیده 
فعال وزش باد شدید، گرد و خاک و تندبادهای لحظه ای بوده همچنین 
در مناطق مستعد شرایط برای رگبار باران فراهم است.رمضانپور تصریح 
کرد: در ایام نوروز و بازه زمانی یک تا سه و چهارم تا هفتم فروردین سامانه 
سرد مدیترانه ای وارد منطقه خواهد شد که شرایط سرما را خواهد داشت 
و با توجه به سرما شرایط بارش را خواهیم داشت.رئیس اداره هواشناسی 
اردستان خاطرنشــان کرد: به طور کلی شــرایط بارش ها نرمال است و 
در صورتی که رطوبت کافی وجود داشته باشــد بارش ها اکثرًا به صورت 
رگباری و در طول بعد از ظهرها و عصرها است و مناطق برزاوند و کوهستانی 

شهرستان از جمله مناطق مستعد بارش هستند.

استاناخبار کو�تاه
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توزیع ۱۱۴ بسته معیشتی بین خانواده های نیازمند آران و بیدگل
دیر مؤسسه مهد قرآن و والیت آران و بیدگل گفت: ۱۱۴ بسته معیشتی در این مرکز تهیه و بین نیازمندان توزیع 
شد.حجت االسالم حجت ا... جاللی گفت: این بسته ها با هزینه ۸۰۰ میلیون ریالی خیران تهیه شده و ارزش 
هر بسته معیشتی نیز شامل برنج، رب گوجه فرنگی، چای. ماکارونی، چای، خرما، کنسرو، روغن، سویا و قند 
۷ میلیون ریال است.وی گفت: این مرکز در طول سال نیز طرح های مختلف حمایتی را برای نیازمندان برنامه 
ریزی و اجرا می کند که ارائه تسهیالت اشتغال، مسکن، درمان، کارگشایی، تهیه بسته های معیشتی و تامین 
جهیزیه بخشی از این اقدامات است.مرکز نیکوکاری والیت وابسته به موسسه قرآن و عترت مهد قرآن و والیت 
شهرستان آران و بیدگل از سال ۱۳۹۸با هدف فعالیت های اجتماعی، مذهبی، آموزشی، درمان، معیشتی ویژه 

نیازمندان آغاز به کار کرده است.
 

رونمایی از کتاب شیدای دوست در شهرستان برخوار
در آیینی از کتاب شیدای دوست، زندگی نامه حجت االسالم حاج سید حسین مهاجر پدر شهید محسن مهاجر 
اولین شهید انقالب در شهرستان برخوار رونمایی شد.حجت االسالم سید جواد مهاجر نویسنده کتاب گفت: 
در این کتاب در ۲۳۶ صفحه به زندگی نامه و خصوصیات فردی و اجتماعــی، فعالیت های علمی، اخالقی و 
اجتماعی مرحوم حجت االسالم مهاجر پرداخته شده است.حجت االسالم مهاجر ۷ فروردین ۱۳۱۳ در روستای 
محسن آباد برخوار در خانواده ای مذهبی متولد شــد و از کودکی به کسب علوم حوزوی پرداخت وهمزمان با 
تحصیل و تهذیب یار و یاور محرومان بود.راه اندازی قرض الحسنه، مراکز فرهنگی و علمی و تالیف کتاب، از جمله 
فعالیت های این عالم وارسته است.این روحانی انقالبی اسفند ۱۳۹۶ در سن ۸۳ سالگی دعوت حق را لبیک 
و در کنار فرزند شهیدش در امامزاده سیده صالح خاتون روستای محسن آباد به خاک سپرده شد.همزمان 

با رونمایی از کتاب شیدای دوست، بزرگداشت ۱۵ عالم و استاد اخالق روستای محسن آباد برخوار برگزار شد
 

برگزاری اختتامیه جشنواره سرود و تئاتر در وزوان، یادبود شهید 
آرمان علی وردی

اختتامیه جشنواره سرود و تئاتر آرمان یادبود شهید آرمان علی وردی در شهر وزوان برگزار شد.فرمانده حوزه 
مقاومت بسیج امام سجاد میمه گفت: جشنواره سرود و تئاتر آرمان به یادبود شهید آرمان علی وردی، با حضور 
۲۰ گروه سرود دانش آموزی و ۵ گروه تئاتر در دو بخش خیابانی و صحنه ای در میمه برگزار شد.سروان مهدی 
روستا افزود: در این جشنواره مدرسه دکتر علی شریعتی میمه، کوثر وزوان و مدرسه ۲۲ بهمن و سعدی ازان 

به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.
 

به مناسبت هفته درختکاری

کشت نهال و بذر بادام کوهی در پارک ملی قمشلو
دوستداران محیط زیست و محیط بانان پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمشلو در تیران و کرون، به مناسبت 
هفته درختکاری نهال غرس کردند.نعیم کاوه رئیس پارک کلی و پناهگاه حیات وحش قمشلو گفت: برای 
حفظ آبخوان ها و جلوگیری از فرسایش خاک با حضور دوستداران محیط زیست تیران و کرون بیش از ۳ هزار 

بذر اسکوپاریا گونه ای از بادام کوهی و نهال های مثمر در منطقه کشت شد.
 

برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی در برخوار
همایش پیاده روی خانوادگی در برخوار برگزار شد.علی ربیع رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان برخوار 
گفت: در مسیر این همایش پیاده روی تعدادی بذر درخت بادام در عرصه های منابع طبیعی کاشته شد.محمد 
رضا حاجی هاشمی رییس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری برخوار گفت: حدود ۱۰۰ هزار بذر بادام در ۵۰ هکتار 
از عرصه های منابع طبیعی کاشته می شود.در این همایش به ۲۵ شرکت کننده جوایزی به قید قرعه اهدا شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

زلزله ۳.۴ ریشتری نطنز را لرزاند
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از وقوع زلزله ۳.۴ ریشتری در نطنز خبر داد.منصور شیشه 
فروش در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زلزله ای به بزرگی ۳.۴ ریشتری ساعت ۲۰ و یک دقیقه 
بامداد یکشنبه در محدوده نطنز ثبت شد.وی افزود: این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین اتفاق افتاده است.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان اضافه کرد: با بررسی به عمل آمده خساراتی گزارش نشد.شنبه 
شب نیز ۲ زمین لرزه پیاپی به بزرگی ۳.۵ و ۲.۷ در مقیاس ریشتر و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین روستای 

فخر در پنج کیلومتری این شهر را لرزاند.
 

دستگیری سارقان منزل تحت تعقیب در»شاهین شهر«
۲ ســارق تحت تعقیق در شهرستان شاهین شهر و میمه شناسایی و دســتگیر شدند.فرمانده انتظامی 
شهرستان شاهین شــهر و میمه با بیان اینکه این سارقان قصد ســرقت از منازل این شهرستان در ایام 
نوروز را داشتند گفت: این ۲ سارق که به دلیل سرقت های متعدد منزل در یکی از استان های غربی کشور و 
اصفهان تحت تعقیب پلیس آگاهی بودند که در عملیاتی ضربتی در حین سرقت از یکی از منازل شاهین 
شهر دستگیر شدند.سرهنگ بهزاد ثابت راسخ با اشاره به نزدیکی نوروز و افزایش فعالیت سارقان منزل در 
این ایام از شهروندان خواست با رعایت هشدار های انتظامی و نکات امنیتی منازل در صورت مسافرت از 

نگهداری وجه نقد و زیورآالت در منزل خودداری کنند.
 

ناکامی راکب موتور سیکلت در انتقال محموله تریاک
ماموران انتظامی راکب موتور ســیکلت را به همراه ۲۰ کیلوگرم تریاک در اصفهان دستگیر کردند.معاون 
عملیات فرماندهی انتظامی استان گفت: ماموران انتظامی در حین گشت زنی به دستگاه موتورسیکلت 
مشکوک و جهت بررسی آن را متوقف کردند.سرهنگ مهرداد فراشی افزود: در بازرسی از کوله پشتی همراه 
راکب موتور سیکلت ۲۰ کیلوگرم تریاک کشف شد.وی گفت: یک متهم دستگیر وتحویل مراجع قضایی شد.

 

کشف ۹۲ کیلو مواد اولیه ساخت ترقه های دست سازدر نجف آباد
۹۲ کیلو مواد اولیه ساخت ترقه های دست ســاز خطرناک در»نجف آباد« کشف و توقیف شد.فرمانده 
انتظامی شهرستان نجف آباد گفت: در راستای پیشــگیری از حوادث ۴ شنبه آخر سال و در پی دریافت 
اخباری مبنی بر تهیه و توزیع مواد محترقه دست ساز پرخطر در این شهرستان، بررسی موضوع به صورت 
ویژه در دســتور کار مأموران پلیس اطالعات و امنیت عمومی این شهرستان قرار گرفت.سرهنگ میثم 
گوهری آرانی افزود: در این راستا در بازرسی از از یک منزل مسکونی ۹۲ کیلوگرم انواع مواد اولیه ساخت 

ترقه های دست ساز پر خطر کشف شد. وی گفت: یک متهم دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.
 

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان:

واژگونی۴۰۵ در مبارکه ۱۳ مصدوم به جا گذاشت
ســخنگوی مرکز اورژانس اســتان اصفهان از مصدومیت ۱۳ نفر در حادثه واژگون شدن خودروی 
۴۰۵ در مبارکه خبر داد.عباس عابدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه ویژه ترافیکی در 
استان اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۲۱ و ۱۴ دقیقه به مرکز اورژانس استان گزارش شده 
است وی با بیان اینکه این حادثه در مبارکه- حدفاصل پلیس راه مبارکه به طرف دهسرخ رخ داده 
است، تصریح کرد: سه واحد امدادی اورژانس و ۲ واحد امدادی هالل احمر برای این حادثه اعزام 
شده است.سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشــاره به مصدومیت ۱۳ نفر در این حادثه 

گفت: این مصدومان شامل ۳ مرد، ۶ زن و ۵ کودک بوده اند.

خبر روز

سرپرست کارگاه پروژه زیرگذر شهید 
سلیمانی کاشان مطرح کرد:

سهم ۵۱ درصدی مدیریت 
شهری در اجرای پروژه

سرپرست کارگاه پروژه زیرگذر شهید سلیمانی 
کاشان از ســهم ۵۱ درصدی مدیریت شهری 

کنونی در اجرای پروژه زیرگذر خبر داد.
سیدحمزه عبادی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا 
با بیان اینکه سهم ۵۱ درصدی مدیریت شهری 
کنونی در اجرای پروژه زیرگذر در بهره برداری 
از آن اثرگــذار بوده اســت، اظهار کــرد: دلیل 
برگزار نشدن مراســم افتتاحیه این ابرپروژه 
وجود مشــکالت حقوقی ناشــی از معضل 
واگذاری ۸۸ قطعه زمین به شرکت ریسندگی 
و بافندگی به عنوان پیش پرداخت پروژه و ۵۵ 
قطعه زمین بلوار قطب راوندی موسوم به ۵۵ 
قطعه زمین خاکی در دوره گذشــته مدیریت 

شهری بود.
وی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی پروژه در 
دوره مدیریت شهری قبلی کمتر از ۵۰ درصد 
بود، افزود: پیشــرفت فیزیکی پروژه در دوره 
جدید مدیریت شهری بیش از ۵۱ درصد بوده 
است.سرپرســت کارگاه پروژه زیرگذر شهید 
سلیمانی کاشان با اشــاره به توقف دو ماهه 
پروژه در پایان دوران مدیریت شهری گذشته، 
خاطرنشان کرد: پانزدهم مردادماه سال ۱۴۰۰ 
که زمان تغییر مدیریت شهری بود، دو ماه از 
توقف این پروژه می گذشت و دلیل این توقف 

حل نشدن مشکالت زمین ها بود.
عبادی تأکید کرد: با جدیت و تاکید شــهردار 
کاشان مبنی بر تسریع در بهره برداری از پروژه 
زیرگذر و ارتباط شــخص شــهردار با قرارگاه 
خاتم االنبیاء )ص(، ادامه اجرای طرح از سر 
گرفته شد و با سرعت چهار تا پنج برابر نسبت 
به قبل پیش رفت و تکمیل شــد.به گزارش 
ایمنا، عملیات اجرایی ابرپروژه زیرگذر شهید 
سلیمانی کاشان سال ۱۳۹۷ کلید خورد و در 
طول اجرای طرح با مشکالت مالی و واگذاری 
زمین بــه پیمانکاران مواجه شــد. این طرح 
در دوره مدیریت شــهری قبل به کندی پیش 
رفت، از این رو اتمام آن بالغ بر چهار ســال به 

طول انجامید.

با مسئولان  جشنواره آش محلی در کاشان برگزار شد
سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری کاشان از برگزاری جشنواره »طبخ آش محلی« در خانه تاریخی طباطبایی خبرداد.محمد علی فرجی 
در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: همزمان با نیمه شعبان، جشنواره »طبخ آش محلی« به اهتمام فرهنگ سرای بانو سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری کاشان در خانه تاریخی طباطبایی اجرا شد.وی افزود: عالقه مندان با شرکت در این جشنواره که با حضور اقوام مختلف ایرانی مقیم کاشان با رویکرد 
نشاط اجتماعی در جامعه از طریق ایجاد فضای رقابتی سالم، حفظ آئین و ســنت های ماندگار و به منظور بهره مندی از هنر افراد خالق در تزئین، سفره آرایی و 
ترویج فرهنگ سفره ایرانی اجرا شد، لحظات شادی برای خود رقم زدند.سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری کاشان تصریح کرد: در پایان این 
رقابت که با داوری مهدی مجتبایی فر، صدیقه محزون و زهرا ادیب انجام شد، بر اساس سالمت مواد غذایی، رایحه و طعم مطلوب، تزئین مناسب و به کارگیری 
خالقیت در فرایند طبخ، معصومه ذنوبی با دو نوع آش دوغ گلپایگان و آش دوغ و سیرابی اراک، زهرا جمالی با آش درنجوش ابرکوه یزد و فرشته زنگنه با آش 
سبزی بوشهر به ترتیب به عنوان نفرات اول تا سوم معرفی شدند.فرجی با اشاره به اهداف این جشن ها که ایجاد شور و نشاط اجتماعی و رقابت سالم است، گفت: 
بزرگداشت اعیاد شعبانیه و ایجاد فضایی شاد و سالم در بین شهروندان از جمله اهداف این جشنواره ها است.وی در پایان تصریح کرد: در پایان این رقابت که با 

همراهی اعضای شورای اسالمی شهر و جمعی از مدیران در قالب جشنی شاد اجرا شد، از برگزیدگان با اهدا هدیه تقدیر به عمل آمد.

عکس: فارس

عکس    خبر

تولید ۱۲ میلیون 
 گلدان گل شب بو
 در خمینی شهر

امســال ۱۲ میلیون گلدان گل شب بو 
در خمینی شهر تولید و روانه بازار شده 
اســت. رییس اتحادیه گلخانه داران 
خمینی شهر با اشاره به فعالیت بیش 
از۵۰۰ بهــره بردار در این شهرســتان 
گفت: نیمی از این بهره برداران به تولید 
وپرورش گل شب بو مشغول هستند.

به منظور اســتفاده بهینه از آب پســاب، تجهیزات 
تصفیه خانه فــوالد کویــر در آران و بیدگل تکمیل و 

آماده بهره برداری است.
در آیینی با حضور رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی 
کاشان و جمعی از خیران سالمت شهرستان، تصفیه 
خانه تکمیلی مجتمع فوالد کویر به روش MBR وارد 

فاز اجرایی شد.
رییس هیات مدیره مجتمع فوالد کویر آران و بیدگل 
گفت: برای نخستین بار در صنعت کشور، با سرمایه 
گذاری ۶ هــزار میلیارد ریالی، ایــن تصفیه خانه با 
رویکرد بومی راه اندازی شــده و پســاب فاضالب 
کاشــان را به آبی گوارا برای مصارف آشــامیدنی، 

صنعت و کشاورزی تبدیل کرده است.

حسین حسین زاده افزود: با اتمام عملیات عمرانی 
و نصب و راه اندازی تجهیزات پــروژه تصفیه خانه 
تکمیلی مجتمع فوالد کویر، این طرح بزرگ به زودی 

وارد فاز بهره برداری نهایی می شود.
وی با اشاره به اینکه تست نهایی عملکرد این پروژه، 
 PERT هفته گذشته با حضور تیم ارزیابی شرکت
ایتالیا با موفقیت اجرا شد گفت: با بهره برداری از این 
طرح، مجتمع فوالد کویر به صورت کامل از منابع آب 
زیرزمینی بی نیاز و از ورود پساب فاضالب با آلودگی 
میکروبی و نیتــرات باال به ســفره های زیرزمینی 

جلوگیری می شود.
رییس هیات مدیره مجتمع فوالد کویر آران و بیدگل 
افزود: این تصفیه خانه در فاز نخست بهره برداری، 

قادر است۳۰ لیتر بر ثانیه آب فاضالب انسانی را به 
آب زالل تبدیل کرده و جهت مصارف گوناگون وارد 

مدار بهره برداری کند.
حســین زاده افزود: احداث این تصفیــه خانه در 
راســتای مدیریت و حفظ منابع آبی کشور است و 
سبب قطع کامل برداشت از آب های زیرزمینی و از 
سوی دیگر پیشگیری از نفوذ فاضالب و آلوده شدن 

سفره های زیرزمینی می شود.

به منظور استفاده بهینه از آب پساب

تکمیل شدن تصفیه خانه آب در فوالد کویر آران و بیدگل
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عضو اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد؛

پروژه انتقال آب دریای عمان و خلیج فارس به اصفهان 
سرعت می گیرد

عضو اتــاق بازرگانی اصفهان در نشســت کاری با اعضای این اتــاق از افتتاح فاز اول طــرح انتقال آب 
دریای عمان و خلیج فــارس به اصفهان تا بهمــن ماه ۱۴۰۲ خبر داد.مســعود گلشــیرازی در ابتدای 

این نشست با بیان اینکه پیش از این 
قرار بود، فاز نخســت طرح انتقال آب 
دریای عمان و خلیج فارس به اصفهان 
شهریورماه ۱۴۰۳ به بهره برداری برسد، 
از سرعت گرفتن این پروژه و افتتاح فاز 
نخست آن با ظرفیت ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون 
مترمکعب تــا بهمن مــاه ۱۴۰۲ خبر 
داد.وی ضمن تقدیــر از پیگیری های 
استاندار اصفهان برای به ثمر نشستن 
این پــروژه افــزود: هم اکنــون تمام 

کارخانه های لوله سازی اصفهان با تمام ظرفیت در حال تولید لوله برای این پروژه هستند. از طرف دیگر 
در کنار سهامداران عمده، اعضای اتاق نیز می توانند در صورت تمایل سهام شرکت انتقال آب را خریداری 
کرده و در این پروژه سهیم شوند.رئیس پارلمان بخش خصوصی اصفهان به سرانجام رساندن پروژه های 
بزرگ زیربنایی استان را یکی از برنامه های اصلی اتاق اصفهان در دوره نهم دانست که افتتاح نمایشگاه 
بین المللی به عنوان موتور محرکه تجارت، صنعت، معدن،گردشگری و کشاورزی اصفهان یکی از آنها بود.

گلشیرازی با اشاره به بهره بردن از نخبگان و مشاوران مجرب در تیم اجرایی اتاق در دوره نهم در کنار تجربه 
خبرگان و ریش سفیدان ادامه داد: نتیجه این ساختارسازی قدرتمند در حل و فصل پرونده های متعدد 
اعضا از طریق میزهای خدمت و استیفای حقوق فعاالن اقتصادی، رتبه نخست شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی استان اصفهان در کشور، اجرای طرح های موفقیت آمیزی مانند سرای نوآوری صنعت 
و دانشگاه، عمل به مسئولیت های اجتماعی در دوران ســخت کرونا و نقش آفرینی اتاق در پروژه های 
زیربنایی استان متبلور شد.وی در ادامه ســخنان خود بر ضرورت تسلط نســل جوان بر حوزه تجارت 
بین الملل تاکید کرد.بهنام ابراهیمی،   نیز هدف از تشکیل این جلسات در دوره نهم اتاق بازرگانی را دیدار رو 
در رو و ارتباط مستقیم فعاالن اقتصادی با رئیس و اعضای هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان اتاق دانست 
و گفت: ارائه گزارش عملکرد اتاق اصفهان در کنار شــنیدن دغدغه ها و درخواست های فعاالن اقتصادی 
درباره محیط کسب وکار استان، اطالع رسانی درباره خدمات اتاق بازرگانی اصفهان و در نهایت شبکه سازی 
از اعضا از طریق معرفی به یکدیگر و تأمین نیاز رسته های گوناگون از این طریق، مهم ترین کارکرد برگزاری 
نشست های کاری با فعاالن اقتصادی بوده و ساختار نیروی انسانی، اقدامات و برنامه ها، محصوالت، 
خدمات و استراتژی  اتاق اصفهان بر مبنای خروجی همین نشست ها تدوین و برنامه ریزی شده است.

گفتنی است؛ شامگاه شنبه نتایج دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی اصفهان اعالم و اسامی ۱۵ نفر از 
منتخبان معرفی شد.منتخبان دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی اصفهان در رسته بازرگانی امیر کشانی، 
مسعود گلشیرازی، علی صفر نوراله، سید یوسف قاضی عسگر و محمدرضا گل احمد، در رسته صنعت 
محمدرضا برکتین، احمد خوروش، فرشته امینی، اصغر اخوان مقدم و مژگان ایزدی، رسته کشاورزی 
محمد جعفر فوده، محمدرضا رجالی و ســید وحید دزفولی و رسته معدن محمدیاسر طیب نیا و وحید 
فوالدگر هستند.انتخابات دهمین دوره هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان همزمان با سراسر کشور 
شامگاه شنبه ۲۰ اسفند در محل اتاق بازرگانی برگزار شد.رییس هیئت نظارت مرکز استان اصفهان گفت: 
۵۳ نفر نامزد شرکت در انتخابات اتاق بازرگانی اصفهان در بخش صنعت، بازرگانی، کشاورزی و معدن 
بودند که از بین آنها ۱۵ نفر بعنوان منتخب معرفی شدند.امیرحسین کمیلی با بیان اینکه تعداد واجدان 
شرایط حضور در انتخابات حدود یکهزار و ۸۰۰ نفر بود، خاطرنشان کرد: رای دهندگان دارای کارت بازرگانی 

فعال و بیش از ۲ سال سابقه اخذ کارت هستند.

با مسئولان 

آثار اقتصادی توافق ایران با عربستان و شوک مثبت به بازار

خداحافظی با آقایی دالر

توافق ایران و عربستان به سرعت بر نرخ دالر  فرشته بابایی
تأثیر گذاشت و به نظر می رسد به دنبال آن، 

می توان انتظار کاهش التهابات اقتصادی را در بازارهای مختلف کشید.
به گزارش خبرنگار ایمنا، به دنبال توافق ایران و عربستان از صبح روز شنبه 
بیستم اســفندماه نرخ دالر کاهشی شــد به نحوی که قیمت دالر در بازار 
غیررسمی وارد کانال ۴۶ هزار تومان شد. در آغاز معامالت غیررسمی ارز، 
قیمت دالر فردایی وارد کانال ۴۶ هزار تومان و تا ۴۶,۲۳۰ تومان نیز معامله 
شد. به گفته کارشناسان، بانک مرکزی به شــکل گسترده ارزهای نفتی و 
پتروشــیمی ها را در بازار عرضه و افت دالر را تشدید خواهد کرد.این توافق 
به سرعت بر نرخ دالر تأثیر گذاشــته و به نظر می رسد به دنبال آن می توان 
انتظار کاهش التهابات اقتصادی را در بازارهای مختلف کشید. البته از نقش 
چینی ها در شکل گیری این توافق نمی توان صرف نظر کرد؛ به نظر می رسد 
چین با اجرای نقش میانجی در این بین راه سرمایه گذاری مطمئن در ایران 
را برای خود هموار کرده اســت.آن طورکه برخی از کارشناسان معتقدند، با 
انجام این توافق معادالت منطقه ای تغییر کرده و می توان انتظار بهبود بیش 

از این شرایط اقتصادی را نیز داشت.

نتایج توافق در حوزه منافع مشترک اقتصادی مشخص می شود
حمیدرضا جیهانی، پژوهشگر اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا در این 
خصوص اظهار می کند: توافق عربستان و ایران بیشتر یک موضوع سیاسی 

است که نتایج آن در حوزه منافع مشترک اقتصادی مشخص می شود.وی 
اضافه می کند: تحوالت و اتفاقاتی که در حــوزه بین الملل در چند ماه اخیر 
اتفاق افتاد و نزدیک شدن آمریکا به کشورهای اروپایی برای تأمین انرژی 
آن ها به نحوی که این کشور به عنوان یک رقیب برای کشورهای تأمین کننده 
انرژی قرار گرفت به همراه مالحظاتی که در روابط آمریکا با کشورهای منطقه 
به ویژه عربستان ســعودی رخ داده بود، باعث شــد که بازیگری چین در 
منطقه پررنگ تر شود.این پژوهشگر اقتصادی می گوید: سفر رئیس جمهور 
و مقامات عالی رتبه چینی به عربستان و مذاکرات اقتصادی و توافقات این 
کشور نیز منجر به تحوالتی در روابط چین و عربستان و کشورهای منطقه شد.

ایران به دنبال تنش زدایی در منطقه بوده است
جیهانی با بیان اینکه جمع بندی جمهوری اسالمی همواره حرکت به سمت 
تنش زدایی در حوزه های سیاسی بوده است، اضافه می کند: در سفر اخیر 
رئیس جمهور به چین، چینی ها اظهار تمایل کردند که با توجه به حضور شریک 
اقتصادی دیگر در منطقه خلیج فارس )عربســتان سعودی(، برای حفظ 
امنیت سرمایه گذاری های احتمالی خود در برنامه همکاری های مشترک 
با ایران باید مسائل بین ایران و عربســتان رفع و رجوع شود و پس از آن به 
میزبانی چین مذاکراتی با عربستان انجام شد که جمع بندی مذاکرات توافق 
ایران با عربستان بوده است.وی ادامه می دهد: حضور چین در خاورمیانه 
برای منزوی ساختن آمریکا و کم اثر کردن فشــارها و تحریم های آنان از 

طریق کشورهای منطقه مؤثر است. همچنین این توافق عالوه بر هموار کردن 
راه ورود سرمایه گذاری های چینی در کشــور، منجر به تقویت پیمان های 
منطقه ای همچون پیمان بریکــس، پیمان های دوجانبــه ارزی و پیمان 

شانگهای که در یکسال اخیر که توسط دولت تقویت شده است، می شود.

با موجی از فروش دالر توسط مردم مواجه خواهیم شد
وی با بیان اینکه بــه مرور آقایــی دالر کاهش می یابــد، اضافه می کند: 
سرمایه گذاری ها و ایجاد منافع مشــترک به موضوعات امنیتی نیز منجر 
می شود. با هموار شدن حضور چین در کشور ضریب های امنیتی در کشور 
ایجاد می شــود که در حوزه اســتراتژیک نیز اثرگذار است.این پژوهشگر 
اقتصادی می گوید: بخش زیادی از افزایش قیمــت دالر هیجانی بوده و 
بنیادی نبوده است، ارزش دالر با توجه به همه مدل سازی های اقتصادی 
کمتر از ۴۰ هزارتومان است اما رقم هایی که طی چند هفته اخیر شاهد آن 
بودیم، ناشی از فضای هیجانی مردم بوده است.وی تصریح می کند: احتمااًل 
با ادامه این روند با موجی از فروش دالر توسط مردم مواجه خواهیم شد، 

ریزش قیمت دالر همگام با تب افزایش قیمت آن سرعت بسیاری دارد.

تأثیر توافق با عربستان در مبادالت اقتصادی با کشورهای منطقه
عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی نیز در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، 
درباره تأثیرات اقتصادی توافق ایران و عربســتان بــا بیان اینکه جبهه ای 
که علیه جمهوری اسالمی در کشــورهای عربی شــکل گرفته به رهبری 
عربستان سعودی بوده اســت، اظهار می کند: برقراری مجدد روابط با این 
کشور، در کاهش تنش کشورهای عربی با ایران مؤثر است و بهانه کمتری به 
کشورهای پیرو عربستان علیه ایران می دهد.وی اضافه می کند: همچنین 
دست آمریکا از کشورهای عربی برای سوءاستفاده علیه ایران در موضوعات 
مختلف سیاسی و اقتصادی، کوتاه می شــود.این کارشناس اقتصادی با 
بیان اینکه تغییری در اصل رفتار عربســتان ایجاد نمی شود، می گوید: با 
توافق شکل گرفته، ارتباطات اقتصادی بهبود می یابد و تأثیر خوبی در حجم 
مبادالت اقتصادی ایران با کشورهای جنوب خلیج فارس و کشورهای عربی 
دارد.شیخی با اشاره به اینکه نشانه هایی نیز پس از شکل گیری این توافق 
شکل گرفته که تأیید کننده این موضوع است، اضافه می کند: به عنوان مثال 
کشور مصر که مدت ها ارتباط خود را با ایران قطع کرده بود، اکنون از توافق 

ایران و عربستان استقبال کرده است.

کاهش شدیدتر قیمت دالر در راه است
وی با بیان اینکه فعاًل خبری از اینکه بانک مرکزی ســعودی مجاز باشد 
تراکنش هــای دالری ایران را انجام بدهد نیســت، می گوید: ارزش دالر 
بســیار کمتر از مبالغ کنونی اســت و این قیمت ها حاصل حباب روانی 
است، بنابراین هر اتفاقی همچون توافق ایران و عربستان می تواند قیمت 
دالر را کاهش دهد، البته با توسعه بیشتر و عملی روابط ایران و عربستان 
شاهد کاهش شدیدتری در نرخ دالر خواهیم بود زیرا به دنبال آن احتمااًل 

مبادالت پولی نیز امکان پذیر می شود.

خبر روز 

استاندار اصفهان:

موانع فعالیت های اقتصادی در اصفهان برداشته شود
استاندار اصفهان گفت: موانع فعالیت های اقتصادی در اصفهان برداشته شود.سید رضا مرتضوی ظهر 
یکشنبه در جلسه کارگروه امور زیربنایی اســتان اصفهان که به صورت ویژه به بررسی الحاق اراضی در 
محدوده شهرهای اســتان به منظور اجرای طرح جهش تولید مسکن اختصاص یافت، اظهار داشت: 
ضروری است الحاق به محدوده شهرها به صورت کارشناسی و با در نظر گرفتن نظرات تخصصی انجام 
شود.وی ادامه داد: در اینگونه موارد باید به نحوی برنامه ریزی شــود تا فرصت ساخت و ساز در ادامه 
هارمونی شهر فراهم باشد و از اکنون برای ساخت و ســازهای آینده فکر شود.استاندار اصفهان عنوان 
کرد: باتوجه به سیاست جدی دولت مبنی بر ساخت مسکن، باید موانع موجود از مسیر برداشته شود 
و تمامی دستگاه های اجرایی ملزم هستند تا در زمان مقرر نسبت به استعالمات پاسخگو باشند.وی 
همچنین با تأکید بر برداشتن موانع فعالیت های اقتصادی در استان اصفهان، گفت: اعتقاد ما این است 
که تا حد امکان و در چارچوب قانون همراه و حامی واحدهای اقتصادی باشیم تا بتوانند بر مشکالت خود 
فائق آیند.مرتضوی افزود: دولت در بخش های مختلف هزینه می کند تا سرمایه گذاران جذب و با انجام 
فعالیت های اقتصادی مشکل معیشت مردم حل شود؛ از این رو باید نگاه ما این باشد که سرمایه گذاران 
و کارآفرینان افراد ارزشمندی هستند که برای دیگران اشتغال زایی می کنند.استاندار اصفهان عنوان کرد: 
برخی کشورها به دنبال جذب کارآفرینان ایرانی هستند و برای این جذب همه همت خود را به کار گرفته اند 

لذا ضروری است موانع از سر راه کارآفرینان برداشته شود تا شاهد توسعه همه جانبه کشور باشیم.
 

رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان اصفهان خبر داد؛

حذف ۷ نقطه پرحادثه از جاده های استان اصفهان
رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان اصفهان با هدف ارتقاء سطح کیفی راه ها و رفع نقاط 
حادثه خیز برای استقبال از مسافران نوروزی ۱۴۰۲، هفت نقطه پرحادثه در سطح استان حذف شده  
است.علیرضا قاری قرآن رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص اقدامات 
شاخص انجام شده و در حال انجام جهت استقبال از مسافران نوروزی اظهار داشت: با هدف ارتقاء 
سطح کیفی راه ها و رفع نقاط حادثه خیز در حوزه مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان تالش ها و اقدامات ویژه ای بعمل آمده است.وی افزود: در این راستا با احداث تقاطع های 
غیرهمسطح، هفت نقطه پرحادثه در سطح استان حذف شده  اســت.رئیس شورای هماهنگی راه 
و شهرسازی اســتان اصفهان بیان داشــت: از دیگر اقدامات، احداث ۶۷ کیلومتر باند دوم و روکش 
آسفالت جهت جلوگیری از تصادفات رخ به رخ بوده همچنین ۱۵ کیلومتر نیوجرسی در سطح استان 
نصب شده است.وی ادامه داد: برای ایام نوروز هماهنگی های الزم با ستاد سفرهای نوروزی استان 
بعمل آمد تا جهت جلوگیری از ترددها، ترافیک و آلودگی هوا تورهای ویژه گردشــگری با اختصاص 
اتوبوس هایی برای انتقال مسافران در نظر گرفته شود.قاری قرآن با اشاره به برگزاری مستمر جلسات 
شورای هماهنگی ویژه نوروز ۱۴۰۲ اذعان داشت: در این جلسات مصوب شد تا گروه های بازرسی از 
پایانه ها )جاده ای- راه آهن- فرودگاه( در ایام سفر تشکیل و به پایش عملکرد پایانه ها پرداخته شود.

 

ذخیره ۱۱۰۰ تن میوه شب عید در اصفهان
۱۱۰۰ تن سیب درختی و پرتقال برای تامین نیاز شب عید اصفهانی ها ذخیره شده است.امید شریفی، 
مدیر کل هماهنگی و امور اقتصادی استانداری اصفهان اظهار کرد: امسال ۷۰۰ تن پرتقال و ۴۰۰ تن 
سیب درختی ذخیره شده که توزیع آن در این هفته آغاز می شود.محسن حاج عابدی مدیر تعاون 
روستایی استان اصفهان هم با اشاره به اینکه امســال کار تهیه، نگهداری و توزیع میوه شب عید به 
اتحادیه تعاونی روستایی سپرده شده گفت: قرار است دولت در روز ۲۳ اسفند قیمت سیب و پرتقال 
را تعیین کند و ۱۰ درصد کمتر از میانگین قیمت بازار در ۱۴۵ مرکز توزیع شود.او افزود: میوه شب عید 

از ۲۴ تا ۲۹ اسفند توزیع می شود.

کافه اقتصاد

وزارت نیرو اعالم کرد: نیمی از 
سدهای کشور پر است

افزایش ۲۵ درصدی حجم 
سد زاینده رود

براســاس آخرین آمار اعالم شده از سوی دفتر 
مطالعات پایه منابــع آب، در بازه زمانی ابتدای 
سال آبی تا بیستم اسفندماه، حجم آب پشت 
سد زاینده رود به ۲۶۱ میلیون مترمکعب رسیده 
که برابر ۲۱ درصد از حجم ســد بوده و نسبت به 
ســال گذشــته ۲۵ درصد افزایش را ثبت کرده 
است.به گزارش خبرنگار ایمنا، براساس آخرین 
آمار اعالم شده از سوی دفتر مطالعات پایه منابع 
آب، از ابتدای ســال آبی تا نوزدهم اسفندماه، 
ارتفاع کل ریزش های جوی کشور معادل ۱۴۳.۹ 
میلی متر بوده است. این مقدار بارندگی نسبت 
به میانگین دوره های مشابه درازمدت )۱۶۰.۸ 
میلی متر( ۱۰ درصد کاهش و نســبت به دوره 
مشابه ســال آبی گذشــته )۱۴۹.۹ میلی متر( 
چهار درصد کاهش را نشان می دهد.میزان کل 
خروجی سدهای کشــور در بازه زمانی ابتدای 
سال آبی تا بیستم اســفندماه، ۹.۷۴ میلیارد 
مترمکعب بوده و نسبت به سال گذشته ۹ درصد 
کاهش یافته است. در مدت زمان مشابه سال 
گذشته، میزان کل خروجی سدهای کشور ۱۰.۷۲ 
میلیارد مترمکعب بوده است.میزان کل ورودی 
آب به سدهای کشور دو درصد افزایش یافته و 
در این بازه زمانی ۱۵.۰۹ میلیارد مترمکعب است؛ 
همچنین حجم کنونی آب موجــود در مخازن 
۲۴.۴۵ میلیارد مترمکعب بوده که نســبت به 
حجم ۲۳.۳۹ میلیارد مترمکعبی سال گذشته، 
پنج درصد افزایش داشــته اســت. با توجه به 
اینکه ظرفیت کل مخازن ســدها ۵۰.۵ میلیارد 
مترمکعب اســت، اکنون ُپرشــدگی سدها به 
۵۰ درصد رسیده است.براســاس این گزارش، 
موجودی مخزن ۳۸ سد در کشور کاهش داشته 
که از این میان می توان به کاهش ۴۲ درصدی 
حجم »سد ۱۵ خرداد« در حوضه قمرود، کاهش 
۵۸ درصدی حجم سدهای چاه نیمه در استان 
سیستان وبلوچســتان و کاهش ۲۸ درصدی 
حجم مجموع ســدهای پنج گانه تهران اشاره 
کرد. حجم آب »سد اســتقالل«، ۳۷ درصد و 
»شــمیل« و »نیان« در اســتان هرمزگان ۵۷ 

درصد افت داشته است.

بومی سازی و تعمیر ۵ هزار 
 قطعه پاالیشگاهی 

در اصفهان
بیــش از ۵ هــزار قطعه پاالیشــگاهی در 
پاالیشــگاه نفت اصفهان با بهــره گیری از 
مهارت شرکت های دانش بنیان بومی سازی 
و تعمیر شده است. مسئول واحد خود کفایی 
این پاالیشگاه گفت: با اســتفاده از دانش 
متخصصان ایرانی ساخت قطعات حساسی 
از جمله بدنه پمپ های انتقال ســیاالت در 
واحد آیزوماکس و پروانه کمپرسور ها در این 

بخش از پایشگاه انجام می شود.

عکس خبر

شرکت شهرک های صنعتی اســتان اصفهان در 
همایش بنگاه، فناوری و رشد اقتصادی به عنوان 
مجموعه برگزیده و پیشــرو در توســعه فناوری 
انتخاب شد.رســول ســواری مدیرعامل شرکت 
شــهرک های صنعتی اصفهان در همایش بنگاه 
فناوری و رشــد اقتصادی که در محل نمایشگاه 
بین المللی تهران برگزار شــد با اشــاره به تولید، 
دانش بنیان و اشتغال آفرین به عنوان شعار سال 
اظهار داشت: حمایت از شرکت های دانش بنیان 
و توسعه فعالیت های آن ها به عنوان محور اصلی 
برنامه های حمایتی در دستور کار این شرکت قرار 
دارد.وی افزود: در همین راستا ۴۲۰  پالک زمین با 
کاربری صنعتی و کارگاهی در مساحت های متنوع 
برای استقرار شرکت های دانش بنیان در سطح 
شهرک های صنعتی اســتان در نظر گرفته شده 
است.سواری بیان کرد: با توجه به سیاست های 
حمایتی ســازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران از شــرکت های دانش بنیان، بهای 
حق بهره برداری با بیشــترین مساعدت در نحوه 
پرداخت و اعمال تنفس ۶ ماهه و مشوق مربوطه 
دریافت می شــود و ایــن شــرکت ها در صورت 
بهره برداری پیش از موعد نیز مشمول حداکثر ۳۰ 
درصد مشوق بهای کل حق بهره برداری می شوند.

مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی 
اصفهان ادامه داد: همچنین احــداث ۴۰ کارگاه 
در شهرک های صنعتی اســتان را برای استقرار 
واحدهای دانش بنیان که توان خرید و ســاخت 
سالن تولید ندارند در نظر گرفتیم که در نیمه اول 
سال ۱۴۰۲ تحویل خواهد شد.وی گفت: از دیگر 
فعالیت های این شرکت شناسایی شرکت های 
مستعد دانش بنیان اســت و پس از آن حمایت 
از اخذ مجوز دانش بنیان بودن از معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری است.سواری تصریح 
کرد: واحدهای دانش بنیان به عنوان یک عامل 
مهم برای ورود بــه بازارهای نوین کســب و کار 
محسوب می شوند و باید تالش شود زمینه حضور 
این نوع واحدها در عرصه هــای مختلف تولید و 
اشتغال، تسهیل و ممکن شود.مدیرعامل شرکت 

شهرک های صنعتی اصفهان توسعه فرا صنعتی و 
اقتصاد دانش بنیان را راه نجات کشور از اقتصاد 
متکی به نفت دانســت و گفت: اســتان اصفهان 
ظرفیت مناســبی برای توســعه پایدار و اقتصاد 
دانش بنیان و دستیابی به نســل چهارم صنعت 
دارد.الزم به ذکر است در این مراسم با اهدای لوح 
به رسول سواری مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی استان اصفهان، عنوان مجموعه برگزیده و 
پیشرو در توسعه فناوری به این شرکت اختصاص 
یافت.همایش بنگاه، فناوری و رشــد اقتصادی 
که روز شنبه در محل نمایشگاه بین المللی تهران 
با حضور ســید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، 
تحقیقات و فنــاوری و روح ا… دهقانی معاون 
علمی، فنــاوری و اقتصاد دانــش بنیان رییس 
جمهوری برگزار شــد. از مجموع حــدود ۷ هزار 
شــرکت فناور و دانش بنیان در کشور، ۷۰۰ واحد 
معادل ۱۰ درصد از آن ها در اســتان اصفهان فعال 
هستند. ۸۰ شــهرک و ناحیه صنعتی ُمصوب در 
اصفهان وجود دارد که از این تعداد ۷۵ شــهرک 
عملیاتی شــده اســت و بیش از ۱۴۰ هزار نفر در 
شهرک ها و نواحی صنعتی ُمصوب و فعال استان 

اصفهان مشغول به کار هستند.

در همایش بنگاه فناوری و رشد اقتصادی؛

شرکت شهرک های صنعتی اصفهان پیشرو در توسعه فناوری شناخته شد
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»مدرسه ژاندارک« را دریابید

میراثی که خاک می خورد!
»مدرسه ژاندارک«، از مدرســه های قدیمی تهران است که در 
شــمال منطقه ۱۲ تهران، در خیابان منوچهری، انتهای کوچه 
ژاندارک قــرار دارد. در برخــی منابع آمده که این مدرســه از 
نخستین مدارس دخترانه ایران بوده اســت که نیکال مارُکفـ  معمار روسـ  در 
سال ۱۳۱۰ خورشیدی بنای اصلی آن را ساخت و سال ۱۳۷۸ در فهرست آثار ملی 
ثبت شد، اما نکته قابل تأمل درباره مدرسه دخترانه »ژاندارک« تبدیل آن به یک 
مدرسه پسرانه و رها شدن و بالاستفاده گذاشتن بخش هایی از این مدرسه است.

اگر بخواهیم درباره پیشینه و چگونگی ســاخت این مدرسه بگوییم، باید به سال 
۱۲۴۰ هجری شمسی )۱۸۶۲ میالدی( بازگردیم؛ زمانی که مدرسه پسرانه »سن 
لوئی« در تهران آغاز به کار می کند، مدیریت مدرســه »ســن لوئی« با کشیشان 
الزاریست فرانسوی بود و پس از آن در سال ها بعد مدرسه »سن لوئی« دخترانه با 
نام »ژاندارک« با مدیریت خواهران روحانی »سن ژوزف« آغاز به کار کرد. خواهران 
روحانی مدرسۀ »ژاندارک« قبل از این  که برای مدرسه فعالیت داشته باشند، یک 
مرکز خیریه در تهران دایر کردند؛ محلــی کوچک در خیابان جمهوری که هنوز هم 
به عنوان خانه سالمندان فعال است. )ژاندارک: زنی فرانسوی بود که برای نجات 
فرانسه از سلطه انگلیسی ها خدمات زیادی انجام داد و برای آن ها بانویی مقدس 

و مهم محسوب می شود.(
مکان سابق »مدرسه ژاندارک« کوچک بود و خواهران سن ژوزف تصمیم می گیرند 
در محلی بزرگ تر این مدرسه دخترانه را دایر کنند. بنابراین »مشیرالدوله پیرنیا« 
از رجال قاجاری، بخشی از باغ خانه اش به مساحت حدود ۶۲۰۰ متر مربع را برای 
ساختن مدرسه به آن ها هدیه می کند و به دلیل دوستی با »نیکال مارکف« ساخت 
و طراحی این مدرسه را به او می سپارد. این معمار در سال ۱۳۰۴ خورشیدی، کالج 
آمریکایی ها )مدرسه البرز( را می سازد، به همین دلیل بسیاری مدرسه ژاندارک 

را »البرز دخترانه« می دانند.
ورودی اصلی این مدرسه از خیابان منوچهری، کوچه ژاندارک و وردی فرعی آن از 
خیابان فردوسی، کوچه طاهری است. سمت شرق و شمال شرقی مدرسه، مجاور 
با مجموعه خانه های »مشیرالدوله پیرنیا« است و دو خانه دیوار به دیوار مدرسه 
دارای مالکیت خصوصی و متروکه اســت. برخی از واحدهای ســاختمان های 
سمت غرب و شمال غربی مدرسه نیز دارای کاربری مسکونی و کارگاهی هستند. 
بخشی از قسمت غربی نیز دیوار به دیوار کلیسای ژاندارک است که امروزه خواهران 
کاتولیک در آن زندگی می کنند. سمت جنوب مدرسه نیز دیوار به دیوار خانه »سردار 

معتمد« است.
مریم اصغری نیاـ  پژوهشــگر و کارشــناس بافت و بناهای تاریخیـ  براساس 
پژوهشــی که درباره این مدرســه انجام داده اســت، در گفت وگو با ایســنا و در 
توضیحات بیشتری درباره مدرسه ژاندارک، اظهار می کند: به دلیل افزایش تعداد 

دانش آموزان در دهه ۲۰ و ۳۰ بخش هایی به مدرســه اضافه می شــود، بنایی در 
ضلع جنوب  شرقی بخش اصلی ساخته شده است که زمان آن هم دوره با ساخت 
مدارس مختلف در تهران توسط »روالن دوبرول«، معمار فرانسوی است و احتمال 
می رود این بخش نیز که در گذشته کالس های آمادگی و دبستان در آن دایر بوده و 
برای محصالن آمادگی حیاطی جداگانه داشته، اثر »دوبرول« باشد؛ چراکه شیوه 
طراحی او در دبستان حافظ واقع در بازار تهران در مجاورت امام زاده زید )ع( مشابه 
طراحی این بخش است. در بخش ورودی از شمال و از انتهای بن بست ژاندارک نیز 
بخش دو طبقه ای ساخته شده که سالن بزرگی با کارکرد سالن انتظار و امتحانات 
را شامل می شد. این بخش موجب شده است که بنای اصلی از دید بیرونی پنهان 

شود و بخش دیگری در جنوب غربی برای دوره دبستان ساخته شد.
این پژوهشــگر خانه ها و بافت تاریخی تهران ادامه می دهد: در دهه ۳۰، ســالن 
ورزشی با سازه بتنی مدرن در غرب مدرسه ســاخته می شود و در طبقه باالی آن 
کالس هایی تعبیه می شود. این ســازه به پیلوت بتنی مدرسه »کوشش« ارامنه 
تهران در خیابان میرزا کوچک خان شباهت بســیار دارد که این سازه پیلوت بتنی 
توسط »بابیک سرکسیان« ساخته شده است و با توجه به هم دوره بودن ساخت 
این دو بخش گمان می رود این بخش هم توسط این معمار ارمنی ساخته شده 

باشد.
اصغری نیا می گوید: نکته قابل توجه و ارزشــمند درباره این مدرسه این است که 
حیاط ُپشتی مدرسه که ســاختمانی کوتاه و یک طبقه داشــت، مدرسه ای برای 

دختران کم بضاعت و درمانگاه خیریه ای مخصوص مادران کم بضاعت بود.
او بیان می کند: مارکف روحیه معماری ایرانی را در این بنا به رخ کشــیده اســت 
و نمــای آن تلفیق هنرمندانه آجر و گچ اســت. اســتفاده از قوس هــای ایرانی، 
کاشی کاری ها در باالی قاب بازشوها و قطار بندی به صورت نواری در رخ بام بنا این 

نوع معماری را به خوبی نشان می دهد.  
بنا بر اظهارات و مستندات اصغری نیا، »سرنوشت برای این مدرسه باال و پایین های 
زیادی را رقم زده است.  در ابتدا مدرسه تحت مدیریت فرانسویان اداره می شد و 
تا چند سال پس از انقالب اسالمی نیز در آن حضور داشتند و پس از آن در اختیار 
آموزش و پروش قرار داده می شــود. »مدرســه ژاندارک« در ابتدا برای تحصیل 
دختران تارک دنیا و دختران ارمنی و اقلیت های مذهبی فعالیت داشت و بخش 
از مدرسه برای دختران کم بضاعت بود. بعد از مدتی، مسلمانان نیز اجازه ثبت نام 
در آن پیدا کردند. مدرسه از آغاز دو زبانه بود؛ فارســی و فرانسه، اما وزارت معارف 
مدت کوتاهی از آموزش زبان فرانسه در این مدرسه جلوگیری کرد و در دوره کوتاهی 
مدرســه صاحب دو نام »منوچهری« و »ژاندارک« بود. در سال ۱۳۵۸ مدرسه به 
دبیرستان دخترانه و ســپس از ســال ۱۳۵۹ تا ۷۰ به مرکز تربیت معلم دخترانه 
اختصاص یافت و پس از یک وقفه آموزشی در ســال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۲ دوباره 

به سه بخش دبستان »دخترانه عدل«، »دبستان پسرانه سجاد« و »راهنمایی و 
دبیرستان دخترانه سمیه« تقسیم و در سال ۱۳۷۶ به مرکز »پیش دانشگاهش 

شهید رجایی« اختصاص داده شد.
سرانجام »مدرسه ژاندارک« به دلیل ارزش های کالبدی، تاریخی و ساخت معمار 
بزرگی همچون نیکال مارکف در زمستان ۱۳۷۸ به شماره ۲۹۲۸ در فهرست آثار ملی 
کشور به ثبت می رسد و در سال های اخیر به »مرکز آموزش ضمن خدمت معلمان« 
و »دبیرستان بزرگساالن دخترانه هدایت و دبیرستان دخترانه امامت« تبدیل شده 
بود و سال گذشته بعد از دوره ای تعطیلی مدرسه، مرمت شد و امسال دوباره شاهد 
بازگشایی این مدرسه بودیم، اما اتفاق عجیب این بازگشایی این بود که این مدرسه 

امروز پسرانه شده است.
در حالی که این مدرســه پیش از انقالب جــزو مدارس تــراز اول دخترانه تهران 
محســوب می شــد و بانوان سرشــناس و موفقــی را مانند ملکه ملــک زادهـ  
باستان شــناس و سکه شــناس، فخرعظمی ازغونـ  روزنامه نگار و شاعر )مادر 
سیمین بهبهانی(، خواهر لوریس چکنواریان که در صنایع شیمی صاحب نام است، 
آذرنوش صدرسالکـ  موسیقیدان و نوازنده چنگ )همسر مجید انتظامی(، فرخ 
پارساـ  اولین وزیر زن آموزش و پرورش در ایران در پهلوی دوم، رویا نونهالی و ... 

پرورش داده است.«
به گفته اصغری نیــا، یکی دیگر از ویژگی های جالب مدرســه ژاندارک این بود که 
آموزش خیاطی، آشپزی و خانه داری در کنار برنامه های آموزشی مدرسه به دختران 
داده می شــد.  این پژوهشــگر بافت و بناهای تاریخی در ادامه درباره »کلیسای 
ژاندارک« توضیح می دهد: در قسمت جنوبی مدرسه ژاندارک، کلیسایی به همین 
نام ساخته شده است. این کلیسا پس از ســاخت مدرسه ژاندارک توسط »آندره 
ژولین« و با همکاری یک مهندس ناظر ایتالیایی با توجه به سبک مدرسه ساخته 
می شود. تاریخ طراحی کلیسا ۱۹۳۹ میالدی )۱۳۱۸ هجری شمسی( است، اما 
در سال ۱۹۴۶ میالدی )۱۳۲۵ هجری شمسی( پس از پایان جنگ جهانی دوم 

کلیسا ساخته و بهره برداری می شود.
اصغری نیا می گوید: نکته قابل تأمل درباره معماری این کلیســا این است که اگر 
کسی از هویت و تاریخ آن اطالعی نداشته باشد، اصال احساس نمی کند که مدرسه 
و کلیســای ژاندارک با فاصله حدودی ۲۰ سال از هم و توســط دو معمار مختلف 
ساخته شده اند. معماری کلیسا به قدری شبیه و نزدیک با معماری مدرسه ساخته 
شده که بسیار زیبا و تماشایی اســت و کامال با احترام به بنای مدرسه این کلیسا 

خلق شده است.
براساس مستندات این پژوهشگر، کلیسای ژاندارک از ابتدا به صورت خصوصی 
و متعلق به فرقه الزاریت هــای کاتولیک بوده و در حال حاضــر هم محل زندگی 

خواهران کاتولیک است.

   لوازم تحریر »مدرسه ژاندارک« به خاطره ها پیوست 
اصغری نیا در ادامۀ معرفی مدرســه ژاندارک بیان می کند: یکی از یادگاری های 
کوچه ژندارک که به ارزش معنوی این محله ومدرســه می افزاید، وجود یکی از  
قدیمی ترین فروشگاه های لوازم تحریر و لوازم نقاشی تهران بوده، این مغازه در 
خیابان منوچهری، مجاور کوچه ژاندارک قرار داشت که تا سال گذشته هم توسط 
صاحبان قدیمی آن دایر بود، اما چند ماه پیش این مغازه فروخته شــد و در حال 

حاضر خالی است.
این پژوهشگر و کارشناس بافت و بناهای تاریخی درباره وضعیت امروز مدرسه 
ژاندارک نیز به ایسنا می گوید: این مدرسه به چند دلیل پسرانۀ امروز شده است؛ 
کارگاه ها در کوچه  »ژاندارک« زیاد شده و تردد در این محله برای دختران سخت 
است، همچنین مدرسه به قدری بزرگ است که ساماندهی تمام آن امکان پذیر 
نیست. مالکیت مدرسه ژاندراک به عهده آموزش و پرورش است. دو سال پیش 
با وزیر آموزش و پرورش جلسه ای داشتم و درباره این مدرسه پیشنهادی مطرح 
کردم که بخشی از آن برای خدمات شهری مانند موزه یا ... استفاده شود و تورهای 
گردشگری از آن بهره ببرند. در حال حاضر وضعیت کوچه ژاندارک نابسامان است، 
چون مردم در آنجــا رفت وآمد ندارند و تجربه ثابت کرده اســت وقتی پای مردم 
عادی و گردشگران به محله ای باز شود، شرایط نابسامان آن تغییر می کند و روبراه 
می شــود، اما امروز تورهای گردشــگری اجازه ورود به این مدرسه را ندارند. این 

مدرسه می تواند دوباره دخترانه شود، در صورتی که امنیت به کوچه آن بازگردد.
او اضافه می کند: در حال حاضر تنها بخشی از »مدرسه ژاندارک« استفاده می شود 
و مابقی آن بدون استفاده مانده است، در حالی که می توان به جز بخش مدرسه، 
به قسمت های دیگر آن کاربری فرهنگیـ  آموزشی دیگری داد و تمام قسمت های 
آن احیا شود. زمین این مدرسه هنوز خاکی اســت و بچه ها در زمین خاک بازی 
می کنند. آموزش و پرورش به این مدرسه دینش را ادا کرد و آن را مرمت کرد، اما 
میراث فرهنگی و  شهرداری می خواهند برای آن چه کار کنند؟ موضوع این است که 

نهادی به این مدرسه کمک نمی کند.

دوشنبه  22   اسفند     1401 / 20   شعبان  1444 / 13   مارس  2023 / شماره 3769

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟
 ؟

س:
عک

مفاد آراء
12/132 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 صادره هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی 
مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک قمصر تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان واقع در 
بخش یک حوزه ثبتی قمصر محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد 
 تقاضا به شــرخ ذیل به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود . 
 در صورتیکه اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراض داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار 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 ملــوک توانا قمصری فرزند حبیب اله  به شــماره 
شناسنامه  4278 و کدملی 1260839850 صادره از کاشــان – 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 ســیدعلی  به شماره شناسنامه 
3735  و کدملی 1260834417 صادره از کاشان – ششدانگ چهاردیواری محصور با بنای 
احداثی   به مساحت 253 مترمربع به شماره پالک 1963 فرعی از 664 فرعی از  25 اصلی 
واقع در بخش یک حوزه ثبتی قمصر – خریداری برابــر قولنامه عادی از پریرخ احمدی 

احدی از ورثه حسین احمدی .
 3 - رای شــماره 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 مشاع – ششدانگ 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 شــماره 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 شــماره شناســنامه 1798 و کدملی 0054166403 صادره از تهران - 
بالمناصفه  – ششــدانگ 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 – ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت  
333.90 مترمربع به شماره 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 
شماره شناسنامه 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– ششدانگ  یکبابخانه  به مساحت 279.14  مترمربع به شماره پالک 
2708 فرعی از 507 فرعی از  36  اصلی واقع در بخش یــک حوزه ثبتی قمصر – مالک 

رسمی .
 7 - رای شــماره 393 هیــات – خانم زهــرا عبادی فرزند غالمحســین  به شــماره 
شناســنامه 9  و کدملــی 6199521791 صــادره از اران و بیــدگل – ششــدانگ  
یکبابخانه به مســاحت 312  مترمربع به شــماره پــالک 2709 فرعــی از 507 فرعی 
 از  36 اصلی واقع در بخش یک حــوزه ثبتی قمصر – خریداری برابــر قولنامه عادی از 

دخیل آراندشتی آرانی .
8 - رای شــماره 431 هیات – آقای یزدان نصیری نوش آبادی فرزند علی  به شــماره 
شناسنامه 105 و کدملی 6199891171 صادره از آران و بیدگل – ششدانگ چهاردیواری 
محصور با بنای احداثی  به مســاحت  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 شــماره 420 هیات – آقای  مهدی بیاتی فرزند حســین به شــماره شناسنامه  
2928 و کدملــی 1260925651 صــادره از کاشــان – ششــدانگ یکبابخانــه  بــه 
مســاحت 287.10  مترمربع به شــماره پالک 3555 فرعــی از 2085 فرعــی از  49 
 اصلی واقــع در بخش یک حوزه ثبتــی قمصر – خریــداری برابر توافقنامــه عادی  از

 شهرداری قمصر .
10 - رای شــماره 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 شــماره پالک 3556 فرعی از 808 فرعی از   49 اصلی 
واقع در بخش یک حوزه ثبتی قمصر – خریداری برابر قولنامه عادی از آقای حسن شمس 

قمصری . 
11 - رای شماره 396 هیات – خانم زینب شــوقی نیا فرزند حسین به شماره شناسنامه و 
کدملی 1250346290 صادره از کاشان – ششدانگ 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 عــادی از احدی از ورثه خانم 

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

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

م الف: 1461633   نرجس نو ش آبادی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قمصر
ابالغ

12/133 کارفرمــای محترم شــرکت تجهیز و نصب ســپاهان با کد تامیــن اجتماعی 
کارگاه 6570011870  باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پیــش از موعد 
آقای حبیب اله غالمــی دیزیچــه  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشــاغل 
 ســخت و زیان آور اســتان اصفهــان مطــرح و شــغل مــورد درخواســت نامبرده 
) تکنســین مکانیک(  بر اســاس رای کمیته بدوی اســتانی موضوع مــاده 8 آئین نامه 
 اجرایی مشــاغل ســخت و زیان آور کــه در تاریــخ 1401/11/26 برگــزار گردیده،

 با اکثریت آراء در گروه الف سخت و زیان آور شناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای 
صادره اســت و مهلت اعتراض به تصمیم مذکــور از تاریخ درج آگهــی به مدت 15روز 
 اداری می باشــد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل سخت و

  زیــان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گردد.  
م الف: 1468304 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

ابالغ
12/134 کارفرمای محترم شــرکت باســتیان صنعت اصفهان با کــد تامین اجتماعی 
کارگاه 6570010589  باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پیــش از موعد 
آقای ســید اصغر شــاملو دشــت پاگردی  از کارکنــان آن کارگاه در کمیته بررســی 
مشاغل ســخت و زیان آور اســتان اصفهان مطرح و شــغل مورد درخواســت نامبرده 
)کارگر ماهر(  بر اســاس رای کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئیــن نامه اجرایی 
مشــاغل ســخت و زیان آور که در تاریــخ 1401/11/26 برگزار گردیــده، با اکثریت 
آراء در گروه الف ســخت و زیان آور شــناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره 
اســت و مهلت اعتراض به تصمیم مذکــور از تاریخ درج آگهی به مــدت 15روز اداری 
 می باشــد در صورت اعتــراض جهت تکمیــل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و
  زیــان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گردد.  

م الف: 1468316 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

12/135 کارفرمای محترم شــرکت باســتیان صنعت اصفهان با کــد تامین اجتماعی 
کارگاه 6570010589  باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پیــش از موعد 
آقای روح الــه صمدی پالرتگانــی  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشــاغل 

سخت و زیان آور اســتان اصفهان مطرح و شغل مورد درخواســت نامبرده)سرویسکار(  
بر اســاس رای کمیتــه بدوی اســتانی موضوع مــاده 8 آئیــن نامه اجرایی مشــاغل 
ســخت و زیان آور کــه در تاریــخ 1401/11/26 برگزار گردیــده، با اکثریــت آراء در 
گروه الف ســخت و زیان آور شــناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره اســت 
و مهلت اعتــراض به تصمیم مذکــور از تاریــخ درج آگهی به مــدت 15روز اداری می 
 باشــد در صورت اعتــراض جهت تکمیــل فــرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و
  زیــان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گردد.  

م الف: 1468320 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

12/136 کارفرمای محترم شــرکت باســتیان صنعت اصفهان با کــد تامین اجتماعی 
کارگاه 6570010589  باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پیــش از موعد 
آقــای حجــت الــه  دانشــمند دیزیچــه   از کارکنــان آن کارگاه در کمیته بررســی 
 مشاغل ســخت و زیان آور اســتان اصفهان مطرح و شــغل مورد درخواســت نامبرده 
)اپراتور سنگ شــکن(  بر اســاس رای کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه 
اجرایی مشــاغل ســخت و زیان آور که در تاریــخ 1401/11/26 برگــزار گردیده، با 
اکثریت آراء در گروه الف ســخت و زیان آور شناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای 
صادره اســت و مهلت اعتراض به تصمیم مذکــور از تاریخ درج آگهــی به مدت 15روز 
 اداری می باشــد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل سخت و
  زیــان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گردد.  

م الف: 1468327 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

12/137 کارفرمــای محتــرم شــرکت باســتیان صنعــت اصفهــان با کــد تامین 
اجتماعی کارگاه 6570010589  باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پیش 
از موعد آقای حجــت اله بهرامــی دیزیچه  از کارکنــان آن کارگاه در کمیته بررســی 
 مشاغل ســخت و زیان آور اســتان اصفهان مطرح و شــغل مورد درخواســت نامبرده 
)جوشــکار و نوســاز(  بر اســاس رای کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه 
اجرایی مشــاغل ســخت و زیان آور که در تاریــخ 1401/07/28 برگــزار گردیده، با 
اکثریت آراء در گروه الف ســخت و زیان آور شناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای 
صادره اســت و مهلت اعتراض به تصمیم مذکــور از تاریخ درج آگهــی به مدت 15روز 
اداری می باشــد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل سخت و 
 زیان آور واقــع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گردد.  

م الف: 1468332 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

12/138 کارفرمای محترم شــرکت باســتیان صنعت اصفهان با کــد تامین اجتماعی 
کارگاه 6570010589  باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پیــش از موعد 
آقای ســعید کریمیــان  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشــاغل ســخت و 
زیان آور اســتان اصفهان مطرح و شــغل مورد درخواســت نامبرده ) اپراتور تاور کرین 
)جرثقیل سقفی(  بر اســاس رای کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی 
مشــاغل ســخت و زیان آور که در تاریــخ 1401/11/26 برگزار گردیــده، با اکثریت 
آراء در گروه الف ســخت و زیان آور شــناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره 
اســت و مهلت اعتراض به تصمیم مذکــور از تاریخ درج آگهی به مــدت 15روز اداری 
 می باشــد در صورت اعتــراض جهت تکمیــل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و
  زیــان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گردد.  

م الف: 1468301 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

12/139 کارفرمای محترم شرکت صدف بی تا با کد تامین اجتماعی کارگاه 6570009790  
باطالع می رساند درخواست بازنشســتگی پیش از موعد آقای حسین موسوی باغملکی  
از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل ســخت و زیان آور استان اصفهان مطرح 
و شغل مورد درخواســت نامبرده )اپراتور محلی کوره(  بر اساس رای کمیته بدوی استانی 
موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل ســخت و زیان آور که در تاریخ 1401/11/26 

برگزار گردیده، با اکثریت آراء در گروه الف سخت و زیان آور شناخته شد. این آگهی بمنزله 
ابالغ رای صادره اســت و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 
 15روز اداری می باشد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشاغل سخت و
  زیــان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گردد.  

م الف: 1468307 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

12/140 کارفرمای محترم شرکت صدف بی تا با کد تامین اجتماعی کارگاه 6570009790  
باطالع می رساند درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای روح اله صمدی پالرتگانی 
از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل ســخت و زیان آور استان اصفهان مطرح 
و شغل مورد درخواست نامبرده )سرویسکار(  بر اساس رای کمیته بدوی استانی موضوع 
ماده 8 آئین نامه اجرایی مشــاغل ســخت و زیان آور که در تاریخ 1401/11/26 برگزار 
گردیده، با اکثریت آراء در گروه الف سخت و زیان آور شناخته شد. این آگهی بمنزله ابالغ 
رای صادره اســت و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15روز 
 اداری می باشــد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل سخت و

  زیــان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گردد.  
م الف: 1468272 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

ابالغ
12/141 کارفرمای محترم شرکت صدف بی تا با کد تامین اجتماعی کارگاه 6570009790  
باطالع می رساند درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای حجت اله دانشمند دیزیچه 
از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل ســخت و زیان آور استان اصفهان مطرح 
و شغل مورد درخواست نامبرده )اپراتور سنگ شکن(  بر اساس رای کمیته بدوی استانی 
موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل ســخت و زیان آور که در تاریخ 1401/11/26 
برگزار گردیده، با اکثریت آراء در گروه الف سخت و زیان آور شناخته شد. این آگهی بمنزله 
ابالغ رای صادره اســت و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 
 15روز اداری می باشد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشاغل سخت و
  زیــان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گردد.  

م الف: 1468324 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

12/142 کارفرمای محترم شرکت صدف بی تا با کد تامین اجتماعی کارگاه 6570009790  
باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پیش از موعد آقای عبدالرضا زاهدیان از 
 کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشاغل ســخت و زیان آور استان اصفهان مطرح 
و شغل مورد درخواســت نامبرده )نظافت صنعتی(  بر اســاس رای کمیته بدوی استانی 
موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل ســخت و زیان آور که در تاریخ 1401/11/26 
برگزار گردیده، با اکثریت آراء در گروه الف سخت و زیان آور شناخته شد. این آگهی بمنزله 
ابالغ رای صادره اســت و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 
 15روز اداری می باشد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشاغل سخت و
  زیــان آور واقــع در اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان اصفهــان
  مراجعــه گــردد.  م الــف: 1468292 اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی

 استان اصفهان
ابالغ

12/143 کارفرمای محترم شرکت الرک نوین با کد تامین اجتماعی کارگاه 6570006875  
باطالع می رساند درخواست بازنشســتگی پیش از موعد آقای حجت اله بهرامی دیزیچه 
از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور استان اصفهان مطرح و 
شغل مورد درخواست نامبرده )نظافت صنعتی(  بر اساس رای کمیته بدوی استانی موضوع 
ماده 8 آئین نامه اجرایی مشــاغل ســخت و زیان آور که در تاریخ 1401/07/28 برگزار 
گردیده، با اکثریت آراء در گروه الف سخت و زیان آور شناخته شد. این آگهی بمنزله ابالغ 
رای صادره اســت و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15روز 
 اداری می باشــد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل سخت و

  زیــان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گردد.  
م الف: 1468330 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
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برای کمک به دانش آموزان بی بضاعت

دستگیری موسسه خیریه صحیفه سجادیه از نوجوان نیازمند
موسســه خیریه صحیفه ســجادیه با هدف کمک به تحصیل ۱۰ هزار دانش آموز در ناحیه ۴ آموزش 
و پرورش اصفهان راه اندازی و فعال شده اســت .به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ 
مدیرعامل موسسه خیریه صحیفه ســجادیه، فعالیت این مرکز را با هدف کمک به دانش آموزان و 
خانواده های بی بضاعت  ۲۱ ســال اعالم کرد و افزود: در این مرکز خیریه ۳۰ زن سرپرســت خانوار 
،پوشــاک وفرم مدرســه دانش آموزان را در یکی از کارگاه این مجموعه تولید می کنند.رضا قنادیان 
تعداد کارکنان این مجموعه را ۵۰ آقا و خانم بیان کرد و افــزود: همچنین دراین خیریه کفش دانش 
آموزان بی بضاعت زیرپوشش از ۱۵ کارخانه در کشور تامین و در طول سال در سه مرحله ) تابستان، 
آغاز سال تحصیلی و نوروز ( بین دانش آموزان توزیع می شود.وی، تولیدی روزانه کارگاه پوشاک این 
مجموعه را هم شامل ۱۰ قلم از جمله پیراهن، کاپشن، پافر، چادر ومقنعه برشمرد و گفت: در این خیریه 
بانوانی مشغول به کارند که عالوه بر کســب مهارت درآمدزایی هم دارند.مدیرعامل موسسه خیریه 
صحیفه سجادیه افزود: دراین مجموعه خیریه ۹ نفرهیات مدیره و ۵۳ نفر هیات امنا برای کمک به 
تحصیل دانش آموزان خیرخواهانه فعالیت می کنند.رضا قنادیان گفت: کمک به کســب مهارت های 
فنی وحرفه ای دانش آموزان برای اشتغال در بازار کار، حمایت تحصیلی دانش آموزان و یاری رساندن 
به خانواده برای تهیه نوشت افزار در طول سال تحصیلی و بازگشت دانش آموزان به تحصیل از دیگر 

اهدف راه اندازی این خیریه است.
 

وزیر آموزش و پرورش: 

 با کاهش نگرانی از بدحالی دانش آموزان آموزش حضوری
 با جدیت پیگیری می شود

وزیر آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر نگرانی ها در مــورد موضوع بدحالی دانش آموزان کاهش 
یافته اســت، بنابراین آموزش های حضوری به صورت جدی پیگیری خواهد شد.یوسف نوری اظهار 
کرد: مدارس در دوران کرونا بسته شدند و آموزش ها به صورت غیر حضوری ادامه پیدا کرد که کودکان 
و نوجوانان آسیب های بسیاری دیدند، بنابراین هم اکنون ادامه آموزش حضوری یکی از اولویت های 
آموزش و پرورش است.وی در پاسخ به این پرســش که ممکن است مدارس در روزهای پایانی سال 
برگزار نشــود، اظهار کرد: مدارس مطابق آیین نامه های آموزشــی تا آخرین روز کاری سال باز هستند 
و  فعالیت های آموزشــی و تربیتی خود را ادامه می دهند.وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: مدرســه 
مهمترین مکان برای تربیت اجتماعی و جامعه پذیری کودکان و نوجوانان است و دانش آموزان با حضور 
در مدرسه و بین همساالن خود این آموزش ها را می بینند و در هنگام اردوها و بازدیدها نیز فضایی امن 
از نظر روانی و تربیتی برای دانش آموزان فراهم می شــود بنابراین ضرورت دارد تا خانواده ها بر حضور 
کودکان و نوجوانانشان در مدرسه تاکید داشته باشند و بدانند مدرسه بهترین مکان برای آموزش های 

مورد نیاز فرزندانشان است.

با حکم مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان صورت گرفت: 

انتصاب معاون توسعه مشارکت های مردمی استان اصفهان  
طی حکمی از سوی مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان، »علی اخالقی« به عنوان معاون توسعه 
مشارکت های مردمی این نهاد منصوب شــد. به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی کمیته امداد، 
کریم زارع مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان، در مراسمی با حضور اعضای شورای 
مدیران، با قدردانی از زحمات »حمیدرضا طاهری« )که بازنشسته شد(، »علی اخالقی« را به عنوان 
»معاون جدید توسعه مشــارکت های مردمی« منصوب کرد.  »علی اخالقی« پیش از این در سمت 

رئیس اداره اکرام ایتام و محسنین کمیته امداد استان اصفهان خدمت رسانی داشته است.

اخبار

نشست خبری با موضوع خطرات چهارشنبه سوری و با حضور مسئوالن حوزه سالمت و امنیت استان برگزارشد؛ 

مکافات مواد محترقه!

نشســت خبری رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و 
مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به همراه 
رئیس بیمارستان سوانح ســوختگی امام موسی کاظم )ع( و معاون 
اجتماعی فرماندهی انتظامی استان با موضوع خطرات و حوادث ناشی 
از چهارشنبه سوری در ساختمان شــماره یک دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان برگزارشد. در این نشست؛ مسئوالن سعی کردند تا با ارائه آمار و 
ارقام از حوادث تلخی که به بهانه شادی در شب چهارشنبه سوری شکل 
گاهی برگشت ناپذیر  می گیرد، مردم را از خطرات، عواقب و خســارات ِ
جانی آگاه کنند. در ادامه گزیده ای از سخنان این سه مقام مسئول در 

نشست خبری را به نقل از »مهر« می خوانید:

۳۷ درصد آسیب دیدگان چهارشنبه سوری، دانش آموز هستند
علی اکبر جنگجو رئیس بیمارستان سوانح سوختگی امام موسی کاظم 
)ع( اصفهان گفت: ۸۰ درصدی ســوانح ســوختگی چهارشنبه سوری 
را در مردها و ۲۰ درصد را در زنان شاهد هســتیم.وی با اشاره به اینکه 
سوختگی باالی ۵۰ درصد برگشــت ناپذیر است، ادامه داد: ۷۵ درصد 
سوختگی ها زیر ۵ درصد است و ۱۷ درصد ســوختگی ها بین ۵ تا ۱۸ 
درصد و ۲۰ درصد سوختگی ها باالی ۱۸ درصد است.رئیس بیمارستان 

سوانح سوختگی امام موسی کاظم )ع( اصفهان اظهار داشت: ۱۱ درصد 
سوختگی را در افراد زیر ۱۰ سال شــاهدیم، ۴۵ درصد سوختگی بین 
۱۰ تا ۱۹ سال و ۱۷ درصد را بین ۳۰ تا ۳۹ ســال و ۱۱ درصد را بین ۲۰ تا 
۲۹ سال مشــاهده می کنیم.جنگنجو گفت: ۳۶ درصد از ناحیه دست 
آسیب دیدند، ۲۶ درصد صورت، ۱۷ درصد اندام تحتانی، ۳ درصد سر، 
۱۳ درصد چشــم و حدود ۳ درصد هم تنه را شــامل می شود.رئیس 
بیمارستان سوانح سوختگی امام موسی کاظم )ع( اصفهان آسیب به 
دست، صورت، تخلیه چشم و آسیب شنوایی را باالترین نوع آسیب ها 
عنوان کرد و افزود: ۳۷ درصد آســیب دیدگان در سن دانش آموز قرار 
دارند، ۲۷ درصد از مصدومین شغل آزاد دارند، ۱۳ درصد خانه دارند، ۸ 
درصد بیکار و ۵ درصد زیر ۷ سال هستند.وی با بیان اینکه ۸۱ درصد از 
حادثه دیدگان به هنگام استفاده از مواد محترقه آسیب دیدند و اکثرًا 
دانش آموز هستند، ۱۰ درصد مواد محترقه درست می کردند و ۱۰ درصد 
رهگذر هستند، گفت: از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰ با روند رو به رشد مراجعات سر 

پایی مواجه بودیم.

حوادث چهارشنبه سوری در اصفهان خانوادگی رخ می دهد
فرهاد حیدری رئیــس اورژانس پیش بیمارســتانی و مدیر حوادث 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در این نشســت گفت: درصد قابل 
توجه مصدومین زیر ۲۰ سال هستند که نیروی کار ایران در آینده بشمار 
می روند که ممکنه آسیب های روحی و روانی برای آنها به همراه داشته 
باشد.وی با بیان اینکه در بســیاری از موارد حوادث بصورت خانوادگی 
اتفاق می افتد. ادامه داد: در ســال گذشــته تعداد زیــادی از حوادث 
خانوادگی صورت می گرفت و در وقایع چهارشــنبه سوری خانواده ها با 

نوجوانان همراهی می کنند.
رئیــس اورژانس پیش بیمارســتانی و مدیر حوادث دانشــگاه علوم 
پزشــکی اصفهان اضافه کرد: در حوادث چهارشنبه سوری دست، سر، 
صورت و چشم به ترتیب بیشتر از ســایر قسمت های بدن دچار حادثه 

شده است.
وی با اظهار اینکه سال گذشته شدت حوادث بیشتر از سال های پیش از 
آن است، ادامه داد: سال گذشته ۷۸ مورد بستری اورژانسی از حوادث 
چهارشنبه سوری ثبت شده است، ۲ مورد قطع عضو و ۴۵ مورد آسیب 
جســمی اســت.حیدری گفت: اکثر حوادث چهارشــنبه سوری قابل 

پیشگیری است.

کشف ۲۴۰ هزار مواد محترقه در اصفهان
سرهنگ جهانگیر کریمی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان با اعالم اینکه پلیس از برگزاری سنت ها و شادی مردم استقبال 
می کند و اعالم کرد: از ابتدای سال تاکنون ۲۴۰ هزار عدد مواد محترقه 
کشف کردیم و ۳۱۷ کیلوگرم مواد پیشــتاز بوده و ۲۵ نفر هم دستگیر 

شدند.
وی با بیان اینکه مراسم های چهارشنبه سوری باید خانواده محور و محله 
محور باشد و. از برگزاری این مراسم ها در شــریان های اصلی و ایجاد 
ترافیک و راه بندان پیشگیری شود، ادامه داد: خط قرمز ما بر هم زدن 
آسایش، و آرامش و رفاه مردم است.عقیلی، معاون عملیات سازمان 
آتش نشانی شهرداری اصفهان نیز اعالم کرد: امسال بالغ بر ۶۴۰ هزار 
تماس با سازمان آتش نشانی اصفهان گرفته شده که روزانه معادل ۱۶۰۰ 

مورد تماس است.
وی افزود: روزانه بالغ بر ۴۰ مورد حریــق و حادثه بوقوع می پیوندد که 
۵۷ درصد مربوط به حوادث و خدمات ایمنی اســت.معاون عملیات 
سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان نیز گفت: 
روزانه حدود ۱۶۰۰ مورد تماس با سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان 
گرفته شــده که به طور متوســط ۴۳ درصد حریق و ۵۷ درصد حوادث 

ایمنی بوده است. 

درناهای سیبری به 
توافق نرسیدند؛ »امید« 

رفت، »رویا« ماند
»رویا« درنای بلژیکی که مدتی پیش 
برای همســفر شــدن با »امیــد« به 
سمت ســیبری، به ایران منتقل شده 
بــود در تنکابن از ادامه ســفر منصرف 
شــد. رؤیا درنای بلژیکی کــه همراه 
 امید از  فریدون کنار به ســمت سیبری 
پرواز کرده بود در تنکابن از ادامه سفر 

صرفنظر کرد و امید رفت و رؤیا ماند.

عکس   خبر

دپوی ۱۰۰ میلیاردی پوشاک و پارچه در اصفهان لو رفت
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشــف محموله بزرگ پوشــاک و پارچه قاچاق به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر، سردار 
محمدرضا هاشمی فر اظهار داشت: مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطالعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در پی کسب خبری 
مبنی بر اینکه فردی در راستای سودجویی با بهره گیری از بازار شب عید اقدام به ورود و انباشت مقادیر قابل توجهی پوشاک و پارچه قاچاق کرده و قصد دارد طی چند 
روز آینده آنها را به بازار تزریق کند، بالفاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.وی افزود: سرانجام پس از چندین روز کار دقیق اطالعاتی و رصد هوشمندانه، انبار 
مرکزی و محل دپوی کاالی قاچاق در حاشیه کالنشهر اصفهان شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی تیم های عملیاتی به همراه کارشناسان اداره صنعت، 
معدن و تجارت استان از محل بازدید به عمل آوردند.جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به کشف مقادیر زیادی پوشاک و پارچه خارجی که همگی 
فاقد اسناد و مدارک معتبر گمرکی بوده و به صورت قاچاق تهیه شده بودند، گفت: کارشناسان مربوطه ارزش این محموله را ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند که در این 
خصوص انبار مذکور به صورت آنی توسط مأموران پلمب شد.سردار هاشمی فر با بیان اینکه در این خصوص پرونده تشکیل و متهم اصلی نیز برای انجام اقدامات 
قانونی به مرجع قضائی معرفی شد گفت: شهروندان می توانند اخبار، گزارشات و اطالعات در حوزه امنیت عمومی و حوادث مرتبط با اخالل در امنیت اقتصادی به 

ستاد خبری سازمان اطالعات فراجا با سرشماره پیامکی ۱۱۰۳۲۲۱۱۰ و آدرس اینترنتی Aminemardom.police.ir ارائه کنند.

ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: 
مردم باید شیوه نامه های بهداشــتی مقابله با شیوع 
کروناویروس را رعایت کنند. درحال حاضر تا حدودی 
افزایش آمار داشته ایم و اگر مردم پروتکل ها را رعایت 
نکنند، ممکن است این اتفاق در عید نوروز رخ دهد و 
امکان قرمز و نارنجی شدن شهرستان های بیشتری 
وجود دارد.پژمان عقدک در گفت وگو با خبرنگار ایمنا با 
بیان اینکه از چهار شهرستانی که در کشور وضعیت قرمز 
کرونایی دارند، دو شهرستان چادگان و نائین در استان 
اصفهان قرار دارند، اظهار کرد: این اتفاق قابل پیش بینی 
بود، در ســه سال گذشــته مردم هم متوجه شدند که 
هرگاه وضعیت را آسان بگیریم و سهل انگاری کنیم، از 
همان جا آسیب می بینیم.وی افزود: درحال حاضر در 

آستانه ایام عید نوروز قرار داریم و با این حجم از ترافیک 
و شلوغی های شب عید و رعایت نکردن شیوه نامه های 
بهداشتی این وضعیت قرمز کرونایی هم از قبل قابل 
پیش بینی بود.ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان تصریح کرد: با رعایت نکردن شیوه نامه های 
بهداشتی، بیماری بیش از پیش شیوع و آمار بستری ها 
افزایش می یابد، نسبت تست های مثبت کرونا به کل 
تست ها بیشتر می شود، بستری آی سی یو و در نهایت 
مرگ و میر نیز افزایش خواهد یافت.اگر شیوه نامه های 
بهداشــتی مقابله با کرونا رعایت نشود، وضعیت بدتر 
می شودوی خاطرنشــان کرد: پیش بینی می شد که 
در بهمن ماه این اتفاق رخ دهد که این وضعیت پیش 
نیامــد، درحال حاضر نیز تا حــدودی افزایش در آمار 

داشته ایم و اگر مردم پروتکل های بهداشتی را رعایت 
نکنند، ممکن است این اتفاق در عید نوروز رخ دهد و 
امکان شیوع بیشــتر ویروس و قرمز و نارنجی شدن 
شهرستان های بیشــتری وجود دارد.عقدک با اشاره 
به آمادگی ارائه خدمات در تمام شهرستان های تحت 
پوشش دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان، اضافه کرد: 
تمام مردم باید شیوه نامه های بهداشتی مقابله با شیوع 
کرونا ویروس را رعایت کنند و انجام واکسیناسیون را 

مهم بدانند تا شرایط بدتر نشود.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی:

مردم رعایت نکنند، شهرستان های قرمز و نارنجی اصفهان بیشتر می شود

 قطعی شدن ثبت نام ۸۴ درصد زائران واجد شرایط اعزام 
به حج ۱۴۰۲

مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی ســازمان حج و زیارت از ثبت نام قطعی ۱۴/۸۴ درصد زائران واجد 
شرایط اعزام به حج تمتع ۱۴۰۲ در کاروان های انتخابی خود خبر داد.وحید اسکندری با بیان اینکه ثبت نام 
زائران سال آینده همچنان تا زمان پر شدن ظرفیت کامل کاروان ها ادامه خواهد داشت، گفت: ۱۴/۸۴ درصد 
زائران واجد شرایط اعزام برابر با ۶۲ هزار و ۲۰۸ نفر تاکنون تمامی اقدامات الزم برای اعزام خود به حج سا آینده 
را به انجام رسانده اند.وی تاکید کرد: زائران واجد شرایط در قالب حدود ۵۰۰ کاروان از ۱۹ ایستگاه پروازی در 
سطح کشور به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان حج و زیارت 
با بیان اینکه با توجه به کیفیت و انتخاب هتل های با ظرفیت باالتر برای اسکان، زائران حج در قالب پنج گروه 
کاروانی به مکه مکرمه اعزام خواهند شد، اظهار داشت: زائران اعزامی حج ۱۴۰۲ در قالب پنج گروه ۹۰ ، ۱۳۵، 
۱۶۰، ۱۷۰ و ۱۸۰ نفره به عربستان اعزام خواهند.اسکندری ادامه داد: با توجه به تحقق منویات مقام عظمای 
والیت در راســتای ارائه خدمات هرچه بیشــتر به زائران و کاهش هزینه ها و با توجه به برنامه ریزی انجام 

گرفته، عوامل اجرایی اعزامی به حج سال آینده ۵ درصد نسبت به جمعیت زائران در نظر گرفته شده است.
 

آزمایشگاه تخصصی ایمنی و مهندسی آتش راه اندازی می شود
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از راه اندازی نخستین و بزرگترین آزمایشگاه 
تخصصی ایمنی و مهندس آتش در آینده نزدیک خبر داد.قدرت ا... محمدی در نشســت هم اندیشــی 
آتش نشانی تهران با شرکت های دانش بنیان و تولید کننده تجهیزات ایمنی از برنامه ریزی برای راه اندازی 
اولین و بزرگترین آزمایشگاه تخصصی ایمنی و مهندس آتش در تهران خبر داد و اظهار کرد: آتش نشانی 
تهران به دنبال استفاده از دانش و تجهیزات روز برای ارتقای ایمنی شــهر و شهروندان است.وی با اشاره 
به اهمیت تجهیز ســازمان آتش نشــانی به امکانات به روز در دنیا گفت: طرح مطالعاتی و فنی راه اندازی 
آزمایشات علت یابی، تست تجهیزات، یکسان سازی البسه پرسنل و کنترل تجهیزات ایمنی و آتش نشانی 
در موضوعات پیشگیری در حال انجام است.مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران 
افزود: به زودی نخستین و بزرگترین آزمایشگاه ایمنی مهندسی آتش در فضایی به وسعت دو هزار و ۵۰۰ 
متر مربع در مرکز آموزش صالح آباد سازمان آتش نشانی تهران راه اندازی می شود.محمدی اضافه کرد: همه 
مجوزهای مربوطه از مراجع قانونی اخذ خواهد شد و دانشگاه های معتبر داخلی و مرکز تحقیقات وزارت راه و 
شهرسازی نیز به عنوان مشاوران علمی در کنار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران خواهند بود.

 

اتوبوس مسافربری اصفهان در یزد سوخت
رییس پلیس راه استان یزد از آتش گرفتن کامل یک دستگاه اتوبوس مسافری در مسیر اردکان به 
نایین در حوزه استحفاظی این استان خبر داد.ســرهنگ »رحیم حاجی ده آبادی« در این باره گفت: 
این اتوبوس که از اصفهان با ۴۶ مسافر عازم کرمان بود، بامداد روز شنبه به علت نقص فنی دچار حریق 
شد.وی ادامه داد: این اتوبوس به طور کامل در آتش سوخت اما مسافران آن به موقع پیاده شدند و 
هیچکس آسیبی ندید.به گزارش ایسنا و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حاجی ده آبادی با 
اشاره به این که علت حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است، گفت: با همکاری ماموران پلیس 

راه، مسافران با خودروهای عبوری و بین راهی به مقصد مورد نظرشان منتقل شدند.
 

خودکشی نافرجام یک زن در متروی کرج
یک زن روز یکشنبه و دقایقی پیش در ایستگاه گلشهر متروی کرج اقدام به خودکشی کرد.این زن 

هنگام ورود قطار به ایستگاه گلشهر برای مسافرگیری، خود را به داخل خط قطارشهری پرتاب کرد.
به رغم هشدار لوکوموتیوران درحین ورود به ایستگاه، قطار با این زن برخورد کرد.اورژانس و ماموران 

ایستگاه گلشهر بالفاصله در محل حادثه حاضر و در حال انتقال وی به مراکز درمانی هستند.

خبر روزبا مسئولان

هشدار های سازمان آتش 
نشانی اصفهان برای 
چهارشنبه آخر سال

با آموزش های ایمنی و هشــدار های الزم به 
شهروندان چهارشنبه سوری بدون حادثه تلخی 
را سپری کنیم.سخنگوی سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به 
کمپین »نه به رفتار های پرخطر در چهارشنبه 
سوری«گفت: با فرهنگ سازی و اطالع رسانی 
سازمان آتش نشانی و رســانه ها و همکاری 
شــهروندان  می توان آمار حریق و حوادث در 
چهارشنبه سوری در شهر اصفهان را به عدد صفر 
نزدیک کرد.فرهاد کاوه آهنگران با بیان اینکه 
سازمان آتش نشانی اصفهان از اوایل زمستان 
فرهنگ سازی و اطالع رسانی در مورد رفتار های 
پرخطر چهارشنبه ســوری را آغاز کرده، افزود: 
پخش انیمیشن برای کودکان در کالس های 
آموزش مجازی و حضوری و بازدیدها، اطالع 
رسانی از طریق رســانه ها، ایجاد کمپین »نه 
به رفتار های پرخطر در چهارشــنبه سوری« و 
نصب بنر با همکاری کمیته فرهنگ شهروندی 
شــهرداری از جمله این برنامه هاســت.وی 
خواستار نظارت بیشــتر والدین بر رفتار های 
فرزندان در روز های منتهی به چهارشنبه آخر 
سال شد و گفت: نوجوانان و کودکان اطالعات 
کافی از عواقب رفتار های پرخطر ندارند و الزم 
است والدین و معلمان آن ها را از عواقب این 
رفتار ها که گاهی جبران ناپذیر است آگاه کنند.

رگونه ساخت، نگهداری و فروش مواد محترقه 
ممنوع است، تصریح کرد: به خاطر ممنوعیت 
خرید و فروش این مواد محترقه، فروشندگان 
یا خریداران آن ها را در جا هایی پنهان می کند 
که گرم است و رطوبت دارد، یا ممکن است به 
خاطر ترکیباتی که دارنــد خود به خود منفجر 
شوند.وی همچنین نســبت به روشن کردن 
آتش در معابر عمومی، سربسته و نزدیک به 
مواد قابل اشتعال در وسعت زیاد هشدار داد 
و گفت: اســتفاده از الکل، تینر، بنزین و مواد 
سریع االشتعال برای روشن کردن آتش بسیار 
خطرناک است، چون باعث سرایت آتش به 
دست و بدن فرد و شعله ور شدن وی شده و 

امکان فرار وجود ندارد.



خیال بارسلونا راحت؛ مدرکی وجود ندارد!

بلوگرانا پاک پاک است
نشریه مارکا ادعا کرده در پرونده رسوایی اخیر علیه باشگاه بارسلونا، هیچ مدرک محکمی علیه باشگاه 
کاتاالنی وجود ندارد.دادستانی روز شنبه شکایتی را به دادگاه شماره یک بارسلونا ارائه کرد و در آن به 
جوزپ ماریا بارتومئو و ساندور راسل، رؤسای سابق بارســلونا، و نیز اسکار گرائو و آلبرت سولر، نایب 
رئیسان سابق بارسا، اتهامات مختلفی نسبت داده شده بود.آنها متهم به پرداخت پول به انریکز نگریرا 
هستند تا داوران به نفع بارسلونا سوت بزنند که این یک تخلف و فساد ورزشی است و همچنین متهم 
به مدیریت ناعادالنه و جعل اسناد تجاری هستند.اما مارکا پس از دسترسی به متن شکایت و بررسی 
توسط چندین حقوقدان، متوجه شده است که هیچ مدرکی علیه بارسلونا مبنی بر اینکه این باشگاه 
داوری را خریده باشد، ارائه نشده است. اما دادستانی، راسل و بارتومئو را متهم کرده است که طبق یک 
توافق شفاهی محرمانه با انریکز نگریرا و با استفاده از قدرت و توانایی او در کمیته داوران، قرار شد او با 
دریافت پول اقداماتی به سود باشگاه بارسلونا انجام دهد. نگریرا بر اساس پستش در کمیته داوران، 
در انتخاب داوران برای بازی های بارسلونا و نیز دیگر تیم های اللیگا و نیز ترفیع یا تنزل درجه داوران 
و نیز انتخاب داوران اسپانیایی برای رقابت های بین المللی نقش مستقیم داشت.با این حال، هیچ 
مدرکی برای این اتهامات ارائه نشده است. فیلیپه ایزکویردو )وکیل( به مارکا گفت: »در کل شکایت 
هیچ مدرک یا نشانه ای مبنی بر خرید داوران وجود ندارد. فعال همه چیز در حد حدس و گمان است و 
بدون سند نمی توان متهمان را محکوم کرد. سایر وکال نیز به مارکا گفته اند که بدون شهادت شاهدان و 
ارائه مدارک مستند، نمی توان اتهام خرید داوران از سوی بارسلونا را وارد دانست.در مورد جعل اسناد 
تجاری و فساد مدیریتی اما اسناد کافی ارائه شده اند. مشهود است که هزینه گزافی برای یک سری 
خدمات نامشخص پرداخت شده است. از شرکت های تحت مالکیت انریکز نگریرا فاکتورهایی صادر 
شده از سوی بارسلونا کشف شــده، بدون اینکه آنها به هیچ گونه ارائه یا خدمات مشاوره فنی مربوط 
باشند. در این شکایت آمده است که وقتی از بارســلونا خواسته شد اسناد را تحویل دهد، پاسخ این 
بود که مستندات مورد نیاز پیدا نشده است.در مورد جرم جعل سند تجاری، شکایت به صراحت بیان 
می کند که فاکتورهایی بی اساس وصول شده است. این فاکتورها به دلیل فقدان مدرکی که صحت 
فعالیت انجام شده توسط آنها را ثابت کند، با ارائه خدمات توسط شرکت های مذکور مطابقت نداشت.

 

رئال، شاکی خصوصی بارسا
رئال مادرید قصد دارد به عنوان شــاکی خصوصی در پرونده نگریرا یا بارســا گیت علیه بارســلونا 
شرکت کند.روزنامه مارکا در اسپانیا می گوید در جلسه هیات مدیره باشــگاه رئال مادرید که فردا 
برای تصمیم گیری درباره اقدامات این باشــگاه در پرونده نگریرا که به بارســاگیت هم مشــهور 
است برگزار خواهد شــد به احتمال زیاد مدیران باشگاه پیشــنهاد ورود به پرونده به عنوان شاکی 
خصوصی را تصویب خواهند کرد.هیات مدیره باشگاه رئال مادرید، بر اساس اساس نامه، عالی ترین 
مرجع تصمیم گیری باشگاه اســت و زمانی با اعضای کامل تشکیل جلســه می دهد که رئال نیاز 
به تصمیم گیری در موارد مهم و ضروری داشــته باشد. جلســه اضطراری هیات مدیره باشگاه به 
درخواســت رئیس فردا صبح در دفتر این باشگاه برگزار خواهد شــد.رئال مادرید برای اظهارنظر 
درباره این پرونده جنجالی منتظر بود تا دادستانی شهر بارسلون به صورت رسمی وارد پرونده شود. 
حاال که دادستانی اعالم کرده علیه بارسلونا به دادگاه خواهد رفت، مدیران رئال برای بررسی نحوه 
برخوردشان با این پرونده جلسه تشکیل خواهند داد.سکوت طوالنی مدت رئال مادرید هوادارانش 
را عصبانی کرده بود چرا که بسیاری از باشگاه های اللیگا درباره این پرونده رسما اظهارنظر کرده بودند 
اما سکوت حریف سنتی بارسا عجیب به نظر می رســید.ابتدا به نظر می رسید رئال مادرید هم در 
کنار دیگر باشگاه های اللیگا علیه بارسا اقامه شکایت خواهد کرد، اما مارکا به نقل از منابع نزدیک به 
باشگاه می گوید در جلســه هیات مدیره تصمیم نهایی به ورود مجزای باشگاه رئال مادرید به این 

پرونده به عنوان شاکی خصوصی خواهد بود.

خبر  روز

سیفی: به عنوان سرباز وارد 
اردو می شوم

کاپیتان تیم ملی ووشــو تاکید کرد: همیشه 
به عنوان سرباز وارد اردوی تیم ملی می شوم 
و در شــخصیتم نیســت در خصوص اضافه 
یا کم شــدن مربی از تیم ملی نظــر بدهم.

محسن محمدســیفی در خصوص برگزاری 
مرحله نخست انتخابی تیم ملی ووشو برای 
حضور در بازی های آســیایی اظهار داشت: 
بعد از برگزاری مســابقات قهرمانی کشور که 
نفرات نخست هر وزن به مرحله باال راه یافتند، 
وزن کشی برگزار  و روز دوشنبه مسابقات آغاز 
خواهد شــد. اطالعی دقیقی ندارم، اما فکر 
می کنم روز دوشــنبه نفرات هر وزن به 2 نفر 
برسد و یکی از مسابقات دو از سه نیز برگزار 
شود.وی در خصوص حضور همیشگی اش 
در رقابت های انتخابی، گفت: همیشــه تابع 
قوانین فدراسیون ووشــو و انتخابی هستم. 
این راه و روش را از دکتر علی نژاد یاد گرفتم و 
می دانم راه درستی است. این روزها می گذرد 
و اگر عمری باشد که 20 یا 30 سال دیگر زنده 
باشم، هیچ وقت هیچ کسی ادعا نمی کند اگر 
فالن روز در انتخابی شرکت کرده بودم، اتفاق 
دیگری می افتاد. این انتخابی برای من نیز 
خوب است و باعث خواهد شد آماده شوم و 

خود را بسنجم.
 کسی که می خواهد مسافر بازی های آسیایی 
شود و چهارمین مدال طال را کسب کند، قطعًا 
باید همه حریفان خود را ببرد. با تمام وجود 
آماده هستم و در انتخابی شرکت خواهم کرد.

دارنده ســه مدال طالی بازی های آسیایی 
در خصوص اینکه در این سال ها هیچ کسی 
در مســابقات انتخابی به او نزدیک نشــده 
است، تاکید کرد: همه بچه ها خوب هستند 
و زحمت کشیدند. کســی که با من مسابقه 
می دهد قطعًا این را در خود دیده اســت که 
با ســیفی رقابت کند و تمام تالشش را برای 
بهترین نتیجه انجام می دهــد.  هیچ وقت 
هیچ حریفی را دســت کــم نمی گیریم و با 
تمام توان وارد مسابقه می شــوم. امیدوارم 
ابتدا صاحب پیراهن تیم ملی شوم و در ادامه 
مسافر بازی های آسیایی شــوم  و مهمتر از 
همه بهترین مدال این مسابقات را کسب کنم.

فوتبال جهان

عکس خبر  

امیدواری 
نخست وزیر انگلیس 

به حل مناقشه 
لینه کر با بی بی سی

ریشــی ســوناک، نخســت وزیر 
انگلیــس ابراز امیــدواری کرد که 
درگیری بین شــبکه بی بی سی و 
گری لینه کر فوتبالیست سابق تیم 
ملی این کشور بر سر اظهاراتش در 

شبکه های اجتماعی حل شود.

حمله پرسپولیسی ها به این سپاهانی!
هواداران تیم فوتبال پرسپولیس شعارهای زیادی علیه محمد دانشگر در استادیوم آزادی ســر دادند.دانشگر پس از جدایی غیرمنتظره از اردوی آبی پوشان و 
مصافی که در هفته ابتدایی لیگ برتر مقابل استقالل در ورزشگاه آزادی داشت، بار دیگر به این ورزشگاه آشنا بازگشت تا در یکی از حساس ترین مسابقات فصل 
حضور پیدا کند.دانشگر پس از پشت سر گذاشتن هفته های ابتدایی حاال مدت هاست که به یکی از بازیکنان مورد توجه و عالقه سرمربی پرتغالی تبدیل شده 
و بعید به نظر می رسد موضوعی جز محرومیت و مصدومیت دلیل عدم حضور او در ترکیب سپاهان باشد؛ چرا که مورایس به شدت شیفته توانمندی های این 
مدافع شده است.دانشگر در مصاف با پرسپولیس هم یک بار دیگر در کنار نیلسون مانند دیدار جام حذفی در ترکیب اصلی قرار گرفت و برخالف بازی قبلی تا 
پایان مسابقه در زمین باقی ماند و توانست به خوبی مانع از پیشروی مهاجمین سرخپوش شود. او برای اینکار از هیچ اقدامی ابایی نداشت و در دقایق پایانی 
وقتی عیسی آل کثیر او را دور زد، بدون توپ مهاجم قرمزپوش را کنار خط طولی نقش بر زمین کرد. البته که بالفاصله از او دلجویی هم کرد.با این حال برای دانشگر 
و برخی دیگر از نفرات سپاهان نظیر امید نورافکن روز سختی در ورزشگاه آزادی بود و آنها مقابل تماشاگرانی گرم کردن برای حضور در این مسابقه را آغاز کردند 

که به شدت علیه آنها شعار می دادند و در جریان مسابقه نیز از تیررس آنها به طور کلی خارج نشدند.

مدافع راست ســپاهان مدعی اســت که تعویض 
زودهنگامش در نیمه دوم به دلیل نگرانی کادرفنی 
بابت اخراجش بوده است.رامین رضاییان یک بار 
دیگر مقابل پرســپولیس قرار گرفت و البته تالش 
او برای تاثیرگذاری فــردی در تین جدال بی نتیجه 
ماند و ارسال هایش در چند مرحله با فرصت سوزی 
مهاجمان تیمش همــراه بود.رضاییــان که هفته 
گذشته پنالتی تیمش را نتوانست تبدیل به گل کند 
و این در حالی بود که شانس صدرنشینی شهریار 
مغانلو در جدول گلزنــان را نیز با گرفتن این پنالتی 
از وی گرفت، در بازی با پرسپولیس تالش زیادی 
داشــت تا مهاجم تیمــش را در موقعیتی ایده آل 
قرار دهد تا به نوعی اتفاق هفته گذشــته را جبران 

کند که فرصت ســوزی مانع از تحقــق این هدف 
شد.رضاییان اما در نیمه دوم خیلی زود با تصمیم 
مورایس از زمین خارج شد تا با بهت و ناباوری زمین 
را ترک کند. او البته ســاعاتی بعد به توضیح دلیل 
این تعویض پرداخته و به نظر می رسد با سرمربی 
تیمش در این خصوص به گفتگــو پرداخته و قانع 
نیز شده باشد.مدافع راست ســپاهان که در اواخر 
نیمه اول از پیام حیــدری کارت دریافت کرده بود، 
با توجه به ۱0 نفره شدن پرسپولیس و قاطعیتی که 
داور بازی از خود نشان می داد، مورایس و کادرفنی 
ســپاهان را با این بیم مواجه کرده بود که احتمال 
دریافت کارت زرد دوم برای این بازیکن با ریسک 
باالیی همراه است و او را به این دلیل تعویض کردند.

رضاییان در پســتی که بعد از بازی با پرسپولیس 
منتشــر کرده ضمن اینکه از جدال بــا این تیم به 
عنوان یک بازی احساســی برای خودش توصیف 
داشته، از امیدواری اش برای قهرمانی با سپاهان 
کنار هواداران این تیم گفتــه و در نهایت نیز مدعی 
شــده تعویضش به دلیل اخطاری بوده که در نیمه 

اول دریافت کرده است.

دلیل تعویض رامین مقابل پرسپولیس مشخص شد
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بازگشت قدوس به میادین شکست خورد!
برنتفورد در حضور کوتاه مدت هافبک ایرانی خود مقابل اورتــون نتیجه را واگذار کرد.در چارچوب 
دیدارهای هفته بیســت و هفتم لیگ برتر انگلیــس، تیم فوتبال برنتفــورد درحالی که مثل تمام 
مسابقات این فصل سامان قدوس را در ترکیب ابتدایی نمی دید و پس از سه هفته غیبت دوباره در 
لیست و نفرات ذخیره داشت، در استادیوم گودیسون پارک به مصاف اورتون رده هجدهمی رفت.

یاران قدوس که طی ۱2 هفته گذشته لیگ جزیره هیچ شکستی نداشتند و ۶ تساوی و ۶ پیروزی 
کسب کرده بودند، نتوانستند به این روند فوق العاده ادامه بدهند و باخت غیرمنتظره ای برابر حریف 
پایین جدولی خود متحمل شدند.اورتون پس از دو شکست و یک مساوی در سه دیدار اخیرش در 
لیگ جزیره، توانســت به برتری یک بر صفر خانگی مقابل یاران قدوس دست پیدا کند تا برنتفورد 
3۸ امتیازی بماند و در رتبه ُنهم جدول این رقابت ها قرار بگیرد.ســامان قدوس، ملی پوش ایرانی 
برنتفورد، پس از سه مسابقه نیمکت نشینی کامل و سه هفته خط خوردن از فهرست، از دقیقه ۸۷ 

وارد زمین شد و دهمین بازی فصل خود در لیگ برتر انگلیس را انجام داد.
 

واکنش وزیر ورزش عراق به پیروزی مقابل ایران
وزیر ورزش عراق به پیروزی جوانان این کشــور مقابل ایران واکنش نشــان داد.تیم ملی فوتبال 
کشــورمان در مرحله یک چهارم نهایی جوانان قهرمانی آســیا به مصاف عراق رفت و در وقت های 
اضافه گلی دریافت کرد تا با نتیجه یک بر صفر شکست خورد.این بازی به دلیل کسب جواز حضور 
در مسابقات جام جهانی اهمیت زیادی داشت ولی شاگردان مرفاوی این فرصت طالیی را از دست 
دادند.عدنان درجال وزیر ورزش عراق در این زمینه گفت: بازیکنان ما در این بازی واقعا گل کاشتند. 
آنها مردان زمین بودند. جوانان یکی از بهترین بازی های خود را مقابل ایران به نمایش گذاشتند.وی 
افزود: آنها به خوبی تاکتیک های مربی را اجرا کردند و در نهایت سربلند از زمین بازی خارج شدند. 
از این برد ارزشمند خوشحال هستیم و این راه یابی به جام جهانی را به ملت عراق تبریک می گوییم.

 

پایان کار صمد مرفاوی در تیم ملی جوانان
با حذف تیم ملی جوانان از مسابقات جام ملت های آسیا کار صمد مرفاوی و دیگر اعضای کادر هم 
در این تیم به پایان رسیده است.مســابقات جام ملت های آسیا و جام جهانی هر دو سال یک بار 
برگزار می شود و در این بین شاهد برگزاری مســابقات مقدماتی جام ملت ها هم خواهیم بود. در 
دوره بعدی بازی ها فدراسیون فوتبال از یک مربی جدید در راس کادر فنی تیم ملی جوانان استفاده 
خواهد کرد. معموال رسم بر این اســت در فوتبال پایه مربی ای که در یک تورنمنت موفق عمل نمی 
کند، در دوره بعدی جای خود را به مربی جدید خواهد داد.بازی های مقدماتی جام ملت های آسیا 
در دوره جدید در سال 2024 برگزار می شود و در سال 2025 هم شاهد برگزاری بازی های جام ملت 
ها و جام جهانی خواهیم بود.  جام جهانی این دوره هم در سال 2023 در اندونزی با حضور 24 تیم 

برگزار می شود که 4 تیم آسیایی خواهند بود.
 

رضا عنایتی قراردادش را فسخ کرد
رضا عنایتی سرمربی نفت مسجدسلیمان، قرارداد خود را با این تیم فسخ کرد.در شرایطی 

که تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان در دیداری حساس و سرنوشت ساز در سیرجان به مصاف 
گل گهر رفت، اما قبل از بازی از اردوی این تیم خبر رســید که رضا عنایتی قراردادش را با این 

باشگاه فسخ کرده است.سرمربی جوان نفت، بعد از تاسیس باشگاه هوادار و صعود و تثبیت این 
تیم در لیگ برتر، با امید حفظ نفت مسجد سلیمان در لیگ برتر سکان هدایت این تیم بحران زده را 
بر عهده گرفت، پیش از این هم به دلیل حاشیه های مختلف در این باشگاه، تصمیم به جدایی گرفته 

بود که در نهایت و با قول و قرارهای جدید، در مسجدسلیمان ماندگار شده بود.

زشد رحاشیه ور

گل محمدی »مرد« بازی های بزرگ نیست

   سپاهان با مورایس؛ شایسته احترام و اعتماد

 سرمربی سرخپوشــان تهرانی در یکی دیگر از دیدارهای 
مهمی که باید برنده می شد، قافیه را به رقیب واگذار کرد و 
حاال باید منتظر اتفاقات آینده باشد.سرخپوشان باخت تلخی را تجربه 
کردند. پرسپولیس در مسابقه ای که می توانســت فرصتی باشد برای 
تســهیل مســیر قهرمانی، نه تنها از آن بهترین بهره را نبرد بلکه حریف 

مستقیم خود را بر روی ریل موفقیت سوق داد.
بازی در حالی در ورزشــگاه آزادی آغاز شــد که پرســپولیس دوباره به 
روزهای خوب خود بازگشته بود و به لحاظ روحی - با توجه به پیروزی 4 
بر 2 مقابل سپاهان در ورزشگاه نقش جهان در جام حذفی - در وضعیت 
بهتری هم قرار داشت اما طبق معمول، یحیی گل محمدی و تیم تحت 

رهبری او، در بزنگاه لیگ، قافیه را وا دادند.
صرف نظر از ۱0 نفره شدن پرسپولیس در نیمه نخست و البته بازی خوب 
این تیم در نیمه دوم تا قبل از دریافت گل، پرسش اصلی اینجاست که 
چرا شاهد یکی از ضعیف ترین بازی های خانگی تاریخ پرسپولیس در 
نیمه نخست بودیم.سپاهان آنقدر خوب بازی کرد و آنقدر روی ذهنیت 
بازیکنان پرســپولیس فشــار آورد که یک اخراجی گرفت و در نهایت با 
همین اندوخته، سه امتیاز را به اصفهان برد.برای کسی باورنکردنی نبود 
پرسپولیس در حساس ترین بازی فصل و آن هم بازی خانگی، اینچنین 

در موضع ضعف مقابل حریف خود صف آرایی کند.سال گذشته در همین 
اسفند ماه بود که پرسپولیس بازی برده را مقابل استقالل تساوی کرد تا 

بخت قهرمانی از کف برود.
پرسپولیس در این فصل از رقابت ها هنوز نتوانسته استقالل و سپاهان که 
بازی های سرنوشت ساز این تیم محسوب می شدند را ببرد و از امروز، 
کار این تیم برای قهرمانی دو چندان سخت تر می شود چرا که شاید همین 
هفته بعد اگر پرسپولیس در رفسنجان برنده نشــود و سپاهان مقابل 
صنعت نفت بحران زده به برتری برسد - منوط به اینکه استقالل مقابل 
فوالد و ذوب آهن به برتری نرسد - تقریبا باید جام را در دستان سپاهان 

بدانیم مگر اینکه اتفاقات غیرمترقبه فوتبالی روی دهد.
یحیی گل محمدی همواره فوتبال احتیاط آمیز را در دســتور کار داشته 
در حالیکه با توجه به پتانســیل تیم تحت رهبری، چه بسا می توانسته 
و می تواند فوتبــال هجومی تری را به نمایش بگذارد و یا دســت کم در 
بزنگاه ها، بازنده از زمین خارج نمی شده است.احتیاط بیش از اندازه در 
بازی هایی که باید احتیاط را کنار گذاشت، به ترس تعبیر می شود و چون 
هیوالیی به جان هر تیمی می افتد.از آن سو، سپاهان با مربی نام آشنای 
پرتغالی خود نشان داده که سزاوار موفقیت است و باید روند رو به رشد 

این تیم را ستود.

مهدی طارمی بهترین بازیکن 
آسیاست

مهاجم ایرانی تیم فوتبال پورتو از دید خبرنگار سرشناس 
آمریکایی بهترین بازیکن حال حاضر فوتبال آسیا است.

مهــدی طارمی که در ســومین فصل حضــورش در پورتو 
همچنان به درخشــش خود در این تیــم ادامه می دهد، 
تاکنون در این فصل در 3۸ بــازی از رقابت های مختلف 
برای پورتو به میدان رفته و آمار 22 گل  زده و ۱2 پاس گل را 
از خود برجای گذاشته است. همین عملکرد خوب سبب 
شده خبرنگار سرشناس آمریکایی مهاجم تیم ملی ایران 

را بهترین فوتبالیست حال حاضر آسیا بداند.
زچ لووی خبرنــگار آمریکایی که با رســانه های مختلفی 
همچون شبکه تلویزیونی »بی بی سی اسپورتس« و شبکه 
رادیویی »تاک اسپورت« انگلیس همکاری دارد، نوشت: 
»مهدی طارمی در سال 20۱9، آســیا را برای اولین بار در 
دوران حرفه ای اش ترک کرد. از آن زمان او در هر فصل در 
فوتبال پرتغال بیش از 2۱ گل به ثمر رسانده است. 2۱ گل در 
فصل 20-20۱9، 23 گل در فصل 2۱-2020، 2۶ گل در فصل 
22-202۱ و 22 گل در فصــل 23-2022«.این خبرنگار 
آمریکایی در ادامه نوشــت: »با توجه به فرم ناامید کننده 
هیونگ مین سون در این فصل، یک بحث جدی وجود دارد 
که مهدی طارمی بهترین بازیکن حال حاضر فوتبال آسیا 
است، هر چند بســیاری از بازیکنان دیگر همانند کائوری 

دایچی کامادا و میتوما، کیم میــن جائه، 
در این زمینه ... هستند که می شود 
کرد«.در موردشــان بحث 
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ظرفیت اقامتگاه های رسمی استان اصفهان حدود ۵0 
هزار نفر در شبانه روز است . با در نظر گرفتن اقامتگاه 
های موقت مانند ورزشگاه ها و مدارس این ظرفیت تا 

حدود یکصد هزار نفر در شبانه روز قابل افزایش است

رسالت خبر داد:

پیشرفت ۹۵ درصدی محله محوری در منطقه ۱۲
مدیرمنطقه ۱۲ شــهرداری اصفهان گفت: محله های عاشــق آباد، مهدیه و محمودآباد برای اجرای 
پروژه های محله محوری با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شد که تاکنون ۹۵ درصد 
پیشرفت داشته است.علی اکبر رسالت در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: رویکرد محله محوری 
در طرح بازآفرینی شــهری، خدمتی مؤثر به شــهروندان محالت کم برخوردار است که در این راستا، 
شهرک قدس با قدمت بیش از ۵۰ سال به عنوان یکی از اولویت های طرح باز آفرینی شهری منطقه 
۱۲ در سال آینده قرار خواهد گرفت.وی افزود: مهاجرت در منطقه، به ویژه از سایر استان ها و مهاجرت 
اتباع بیگانه، خالف سازی ها و ناهمگون سازی فرهنگی و مشــکالت عدیده دیگری را به همراه دارد.

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان با اشاره به برنامه های شهرداری برای سامان دادن به بافت ناکارآمد 
شهری خاطرنشان کرد: برای حذف این بافت ها در حال فعال کردن مشاوران در محله های ناصرخسرو 
و امیرعرب برای طرح بازآفرینی شهری هســتیم و تالش می کنیم با حضور در مساجد، شهروندان 
را برای مشارکت در این طرح ترغیب و شرایط مساعدی را برای حضور آن ها و سرمایه گذاران فراهم 
سازیم.وی با اشاره به تاکید شهردار اصفهان به مدیران مناطق در جهت کاهش محرومیت محالت 
شهری، گفت: اجرای پروژه های شاخص عمرانی و توجه به نقاط محروم، رویکرد اصلی این منطقه در 
پروژه های محله محور بوده است که محله های عاشق آباد، مهدیه و محمودآباد را برای اجرای پروژه های 
محله محوری با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان در نظر گرفتیم که تاکنون ۹۵ درصد پیشرفت داشته 
است.رسالت تاکید کرد: اجرای ۴۰ درصدی طرح آزادسازی گلوگاه ها، تملک ساخت مسجد قدس، 
ساماندهی ایستگاه های اتوبوس و پیاده روسازی محله عاشق آباد، ساخت مسجد المهدی در شهرک 
مهدیه، روکش آسفالت محالت محمودآباد و عاشق آباد، دفع آب های سطحی، ساخت ورزشگاه و 
بهسازی ورزشگاه در محله محمودآباد و احداث زمین چمن محله مهدیه، از جمله مهم ترین اقداماتی 

است که امسال در منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان انجام شده است.
 

مسئول ستاد تسهیالت سفر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان:

»کیمیا« پذیرای میهمانان نوروزی است
مسئول ستاد تسهیالت سفر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان با بیان اینکه ایجاد شرایط مطلوب برای 
استقبال از مسافران نوروزی از یک ماه پیش برنامه ریزی شده است، گفت: هدف اصلی از برگزاری 

ستاد کیمیا، اطالع رسانی کامل، پیرامون شهر اصفهان به مسافران نوروزی این کالن شهر است.
علی اکبر رسالت در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به شرایط اقلیمی مناسب و سفرهایی که در 
سال جدید در سطح کشور اتفاق خواهد افتاد، اظهار کرد: به طور قطع در سال جدید کالن شهر اصفهان 
میزبان مسافران بسیاری خواهد بود.وی افزود: ستاد تسهیالت سفر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان 
پذیرای مسافرانی است که از سمت شمال کشور، تهران و شهرهای مجاور وارد شهر می شوند و آماده 
پذیرایی از آن ها هستیم.مسئول ستاد تسهیالت سفر منطقه ۱۲ شــهرداری اصفهان با بیان اینکه 
ایجاد شرایط مطلوب برای استقبال از مســافران نوروزی از یک ماه پیش برنامه ریزی شده است، 
تصریح کرد: این برنامه ها با برگزاری جلسات متعدد ستاد نوروزی منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان و 
با هماهنگی معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان در حال اجرا است.وی با اشاره به فعالیت 
ستاد کیمیا واقع در شمال شــهر اصفهان گفت: در این ســتاد امکانات الزم برای توقف لحظه ای و 
اطالع رسانی به مسافران فراهم شده است.رسالت با بیان اینکه ایام ماه مبارک رمضان نیز در پیش 
است، خاطرنشان کرد: تمهیداتی برای رفاه مطلوب مسافران در این مورد نیز اندیشیده شده است.

مسئول ستاد تسهیالت سفر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان ادامه داد: هدف اصلی از ایجاد ستاد کیمیا، 
اطالع رسانی کامل پیرامون شهر اصفهان به مسافران نوروزی این کالن شهر است تا بتوانند با آرامش 
خاطر و اطالعات بیشتری وارد شهر اصفهان شوند.وی اظهار کرد: در ستاد نوروزی کیمیا رویدادهای 

فرهنگی مانند برگزاری نمایشگاه صنایع دستی اصفهان برای ارائه به مسافران برگزار خواهد شد.

با مسئولان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان از آمادگی اصفهان برای اسکان 100 هزار گردشگر نوروزی در شبانه روز خبرداد

اصفهان؛ َترَک خورده و بی آب، اما زیبا و میهمان نواز!

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی اصفهان گفت: 
ظرفیت اقامت گردشگران نوروزی سال ۱۴۰۲ در این استان تا حدود 

یکصد هزار نفر در شبانه روز پیش بینی شده است.
علیرضا ایزدی روز یکشــنبه در گفت و گو با خبرنــگار ایرنا افزود: این 
میزان ظرفیت اقامت مســافران نــوروزی در اقامتگاه های رســمی 
مانند هتل ها، اقامتگاه های ســنتی، بومگردی ها، هتل آپارتمان ها 
و مهمانپذیرها و ســایر موارد از جمله کمپ های گردشگری، مدارس 
آمــوزش و پــرورش و اقامتگاه های موقــت مانند ورزشــگاه ها در 

شهرهای مختلف استان در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه ظرفیت اقامتگاه های رسمی استان اصفهان حدود 
۵۰ هزار نفر در شبانه روز است، اظهار داشت: با در نظر گرفتن اقامتگاه 
های موقت مانند ورزشــگاه ها و مدارس این ظرفیت تا حدود یکصد 

هزار نفر در شبانه روز قابل افزایش است.
ایزدی با اشــاره به افزایش ظرفیت کالس های مدارس برای اسکان 
مسافران نوروزی خاطرنشــان کرد: تعداد کالس های درس در نظر 
گرفته شــده از پنج هــزار کالس در نوروز ۱۴۰۱ به هفــت هزار کالس 

در نوروز ۱۴۰۲ افزایش می یابد.وی به پیش بینی های هواشناســی 
برای تعطیالت نوروز امسال اشاره و اضافه کرد: با توجه به پیش بینی 
کاهش دما و بارش باران، امســال از ظرفیت ورزشــگاه هایی که در 
اختیار شهرداری ها و اداره کل ورزش و جوانان استان قرار دارد نیز برای 

اسکان موقت مسافران نوروزی استفاده می شود.
ایزدی تصریح کرد: در سال های گذشته از ظرفیت مسجدها و حسینیه 
ها زیاد اســتفاده می شــد اما با توجه به اینکه تعطیالت نوروز ۱۴۰۲ 
همزمان با ماه رمضان بوده و ممکن است مسجدها برنامه هایی برای 
ماه رمضان داشته باشند تالش می شود تا بیشتر از ظرفیت ورزشگاه 

ها استفاده شود تا مسافران بتوانند در این اماکن چادر بزنند.
وی با تاکید اینکه امسال تالش می شود که با توجه به پیش بینی های 
جوی، میزان چادرخوابی در بین مســافران نوروزی به حداقل برسد، 
گفت: در شهر اصفهان اولویت نخست برای اسکان گردشگران استفاده 
از ظرفیت های این شهر و سپس شــهرهای مکمل آن یعنی شاهین 
شهر و خمینی شــهر و در صورت نیاز شــهرهای دیگر است.مدیرکل 
میراث فرهنگی اصفهان با بیان اینکه اوج سفرهای نوروزی در چند بازه 

زمانی مانند ۲۵ تا ۲۹ اسفند جاری، ســال تحویل تا چهارم فروردین 
۱۴۰۲ و چهارم تا دوازدهم فروردین پیش بینی می شود، افزود: طبق 
اطالعاتی که داریم تا کنون رزروهای خوبی در هتل ها و اقامتگاه های 

اصفهان برای تعطیالت نوروز صورت گرفته است.
استان اصفهان با بیش از ۲۲ هزار بنا و اثر تاریخی که یکهزار و ۸۵۰ مورد 
آن به ثبت ملی و هفت اثر آن به نام های میدان امام )نقش جهان(، 
کاخ چهلستون، باغ فین کاشان و مسجد جامع و سه قنات به نام های 
»وزوان« ، »مزدآباد« و »مون« به ثبت جهانی رســیده، کانون توجه 

گردشگران داخلی و خارجی است.
اصفهان حــدود ۱۵۰ هتل، ۴۵۰ اقامتگاه بومگردی، ۷۰ هتل ســنتی، 
۱۵۰ خانه مســافر و ۲۳۰ مهمانپذیر دارد.صنعت گردشــگری استان 
اصفهان از نوروز ســال ۱۴۰۱ از ُرکود دوران کرونا خارج شــد و ضریب 
ِاشغال واحدهای اقامتی و بازدید از آثار تاریخی و جاذبه های طبیعی، 
تفریحی و ســرگرمی آن افزایــش یافت بطوریکــه در تعطیالت عید 
نوروز، عید فطر و نیمه خرداد امســال حضور گردشگران در این خطه 

چشمگیر بود.

مسئول کمیته اسکان ســتاد دائمی خدمات سفر 
شــهر اصفهان به آمادگی اصفهان بــرای میزبانی 
از مســافران و گردشــگران نــوروزی خبــر داد 
و گفــت: اقدامــات الزم برای آماده ســازی محل 
اسکان مســافران نوروزی انجام شــده است و از 
ظرفیت هــای بخش خصوصی حداکثر اســتفاده 

خواهد شد.
جواد شفیعی افزود: اســکان مسافران نوروزی از 
بیست وپنجم اســفند آغاز می شود و شهرداری در 
کنار سایر دستگاه ها وظیفه ساماندهی و مدیریت 
اسکان مسافران نوروزی را برعهده دارد.وی اظهار 
داشــت: با توجه به تعامل  و هماهنگی های انجام 
شده با نهادها و ارگان های مختلف، اقدامات الزم 

برای آماده سازی محل اسکان مسافران نوروزی 
انجام شــده اســت و از تمام ظرفیت های بخش 
خصوصی شــامل هتل ها، مهمان پذیرها، مدارس 
آموزش وپــرورش و خوابگاه هــای دانشــجویی 
حداکثر اســتفاده صورت می گیرد.مسئول کمیته 
اسکان ســتاد دائمی خدمات ســفر شهر اصفهان 
افزود: بــاغ فدک به عنــوان تنها مکان اســکان و 
پذیرایی از مســافران نوروزی چادرخواب است که 
با مساحتی حدود ۷۰ هکتار در شمال منطقه هفت 
شــهرداری اصفهان واقع شده اســت.وی یادآور 
شــد: این مکان هرســاله میزبان جمع بسیاری 
از مســافران اســت که برای اســکان ایمن برای 
میزبانــی از آنهــا اقدامات عمرانی، زیرســاختی، 

نظارتی، خدمات عمومی، تدابیر امنیتی و انتظامی، 
اقدامات فرهنگــی صورت گرفته است.شــفیعی 
احداث مخزن آب، ایســتگاه پمپاژ آب، لوله کشی 
آب مصرفی، ســاماندهی معابر بــاغ فدک، نصب 
دوربین های نظارت تصویــری و تعمیرات ابنیه را 
از جمله اقدامات الزم برای میزبانی از مســافران 
نوروزی عنوان کرد و گفت: عــالوه بر آن، خدماتی 
ازجمله کمیته اســتقبال از مســافران در ورودی 
این مجموعــه، برگــزاری جنگ، تئاتــر خیابانی، 
برنامه تحویل ســال، نصب تابلوی شارژ موبایل، 
ساماندهی سرویس های بهداشتی و آبخوری ها، 
ســکوهای نصب چادر و لکه گیری معابر داخلی، 

برای مسافران در نظر گرفته شده است.

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: به دنبال بارش های رحمت الهی و جاری 
شدن بعضی رودخانه ها، همچنان آب در زاینده رود جریان دارد که این موضوع به 
نشاط مردم کمک می کند؛ امیدواریم سال ۱۴۰۲ نیز این جریان پایدار بماند.محمد 
نورصالحی در نطق پیش از دستور هشتادمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر، 
اظهار کرد: از تمام کسانی که برای رفاه مردم زحمت می کشند، به ویژه همکاران خود 
در شهرداری اصفهان که شهر را آماده عید نوروز می کنند، قدردانی می کنم.وی افزود: 
امیدواریم این تالش ها مانند سال های گذشته پرثمر و سبب ایجاد خاطره خوش 
برای مسافران و همشهریان باشــد.وی تصریح کرد: به دنبال بارش های رحمت 
الهی و جاری شــدن بعضی رودخانه ها، همچنان آب در زاینده رود جریان دارد و 
این موضوع به نشاط مردم کمک می کند؛ امیدواریم در سال ۱۴۰۲ نیز این جریان 
پایدار بماند، مردم از این نعمت بهره مند باشند و مسئوالن نیز در راستای آسایش 
مردم تالش کنند.رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به تالش دولت برای 

ساماندهی شــرایط اقتصادی گفت: طی هفته اخیر با سازوکارهای دولت، با روند 
افزایش نرخ ها برخورد شد و بابت این موضوع باید از دولت تشکر کنیم، امیدواریم 

در سال آینده نیز همین روند مثبت ادامه داشته باشد.

آمادگی شهرداری اصفهان برای میزبانی از مسافران و گردشگران نوروزی نورصالحی:

امیدواریم جریان زاینده رود در سال ۱۴۰۲ پایدار بماند
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عک

ابالغ
12/144 کارفرمــای محترم شــرکت الرک نویــن با کــد تامین اجتماعــی کارگاه 
6570007615  باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پیش از موعد آقای ولی 
اله کریمیان نوکابــادی از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشــاغل ســخت و 
زیان آور اســتان اصفهان مطرح و شــغل مورد درخواســت نامبرده )نظافتچی صنعتی 
آســیاب مواد(  بر اســاس رای کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی 
مشــاغل ســخت و زیان آور که در تاریــخ 1401/11/12 برگزار گردیــده، با اکثریت 
آراء در گروه الف ســخت و زیان آور شــناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره 
اســت و مهلت اعتراض به تصمیم مذکــور از تاریخ درج آگهی به مــدت 15روز اداری 
 می باشــد در صــورت اعتراض جهــت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و

  زیان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گردد.  
م الف: 1468310 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

ابالغ
12/145 کارفرمای محترم شرکت سمپاشان با کد تامین اجتماعی کارگاه 6570001819  
باطالع می رساند درخواست بازنشســتگی پیش از موعد آقای اکبر کریمیان از کارکنان 
آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور استان اصفهان مطرح و شغل مورد 
درخواست نامبرده )کمک جوشکار (  بر اســاس رای کمیته بدوی استانی موضوع ماده 8 
آئین نامه اجرایی مشاغل ســخت و زیان آور که در تاریخ 1401/11/26 برگزار گردیده، 
با اکثریت آراء در گروه الف ســخت و زیان آور شناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای 
صادره اســت و مهلت اعتراض به تصمیــم مذکور از تاریخ درج آگهــی به مدت 15روز 
 اداری می باشــد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل سخت و

  زیان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گردد.  
م الف: 1468278 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

ابالغ
12/146 کارفرمای محترم پیمانــکاری منصور ذرخش با کد تامیــن اجتماعی کارگاه 
6570001810  باطالع می رساند درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای حسین نوری 
دیزیچه  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور استان اصفهان 
مطرح و شغل مورد درخواست نامبرده )نظافت صنعتی(  بر اساس رای کمیته بدوی استانی 
موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل ســخت و زیان آور که در تاریخ 1401/11/26 
برگزار گردیده، با اکثریت آراء در گروه الف سخت و زیان آور شناخته شد. این آگهی بمنزله 
ابالغ رای صادره اســت و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 

 15روز اداری می باشد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشاغل سخت و
  زیان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گردد.  

م الف: 1468314 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

12/147 کارفرمــای محترم شــرکت صدف بی تــا با کــد تامین اجتماعــی کارگاه 
6570009790  باطــالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پیــش از موعد آقای 
ســعید کریمیان از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشــاغل ســخت و زیان آور 
اســتان اصفهان مطرح و شــغل مورد درخواســت نامبرده )اپراتور تاورکرین )جرثقیل 
هوایی((  بر اســاس رای کمیتــه بدوی اســتانی موضوع مــاده 8 آئین نامــه اجرایی 
مشــاغل ســخت و زیان آور که در تاریــخ 1401/11/26 برگزار گردیــده، با اکثریت 
آراء در گروه الف ســخت و زیان آور شــناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره 
اســت و مهلت اعتراض به تصمیم مذکــور از تاریخ درج آگهی به مــدت 15روز اداری 
 می باشــد در صــورت اعتراض جهــت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و
  زیان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گردد.  

م الف: 1468295 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

12/148 کارفرمای محترم شــرکت باســتیان صنعت اصفهان با کــد تامین اجتماعی 
کارگاه 6570010589  باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پیــش از موعد 
آقــای ســید جــواد موســوی اجگــردی  از کارکنــان آن کارگاه در کمیته بررســی 
 مشــاغل ســخت و زیان آور اســتان اصفهان مطرح و شغل مورد درخواســت نامبرده
 )نظافت صنعتی(  بر اساس رای کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی 
مشــاغل ســخت و زیان آور که در تاریــخ 1401/11/26 برگزار گردیــده، با اکثریت 
آراء در گروه الف ســخت و زیان آور شــناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره 
اســت و مهلت اعتراض به تصمیم مذکــور از تاریخ درج آگهی به مــدت 15روز اداری 
 می باشــد در صــورت اعتراض جهــت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و
  زیان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گردد.  

م الف: 1468313 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
فقدان سند مالکیت

12/149  شــماره نامه: 140185602024013685- 1401/12/14 نظر به اینکه سند 
مالکیت شــش دانگ پالک ثبتی شــماره 16 فرعی از 4889 اصلی واقع در بخش پنج  
اصفهان ذیل ثبــت 16796 در صفحه 293 دفتر امالک جلد 159 بــه نام آقای ابراهیم 

طاهری تحت شماره چاپی 603840 سابقه ثبت و صدور ســند که بالواسطه طبق سند 
انتقال 43824 مورخ 1358/10/05 دفترخانه 92 اصفهان سابقه صدور سند مالکیت المثنی 
به نام خانم شهال طاهری به شماره 217338 دارد که سند مالکیت المثنی مفقود،  سپس 
نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 140138459 مورخ 1401/11/27 به 
انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 159687 و رمز تصدیق 
843163 مورخ 1401/11/27 به گواهی دفترخانه 92 اصفهان رسیده است مدعی است 
که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند 
مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1468391 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
12/150 شــماره نامه: 140185602253001527- 1401/11/16 نظر به اینکه سند 
مالکیت ششدانگ  پالک ثبتی شــماره 6 فرعی از 292 اصلی واقع در بخش 9 اصفهان 
ذیل ثبت دفتر امالک الکترونیکی شماره 140020302015001091 باغبهادران به نام 
آقای رســتم هادی تحت شمار چاپی 785621 ثبت و صادر و تســلیم گردیده و بموجب 
اسناد رهنی شــماره 64026  تاریخ 1391/07/27 به مبلغ 425/000/000 ریال به مدت 
15 سال و شماره 82342 تاریخ 1399/06/29 به مبلغ 170/000/000 ریال به مدت 10 
سال و شماره 86918 تاریخ 1401/03/16 به مبلغ 12/600/000/000 به مدت 15 سال 
توسط دفترخانه 37 زرین شهر به نفع بانک کشاورزی شعبه زرین شهر در رهن قرار گرفته 
است  سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 140121702253003227 
مورخ 1401/11/02 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 
57264 مورخ 1401/10/17 به گواهی دفترخانه 27 زرین شــهر استان اصفهان رسیده 
است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و  درخواست 
صدور المثنی ســند مالکیت ملک فوق را نموده اســت،  لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 

انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1467789  حمید سعیدی مدیر واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک باغبهادران 
تحدید حدود اختصاصی

12/151 شــماره نامه: 140185602033004429-1401/11/30 چون تمامی 
ششدانگ دو قطعه زمین مزروعی  پالک ثبتی 815 و 817  فرعی از 212- اصلی 
جز بخش 11 نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام آقای عباســعلی رفیعی 
طرقی فرزند حسین در جریان ثبت می باشــد  و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1402/02/06  
ســاعت 10 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
 صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار:1401/12/22  
م الف:1465692 رحمت اله شاهدي سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز

تحدید حدود اختصاصی
12/152 شــماره نامه: 140185602033004587-1401/12/10 چون تمامی 
ششــدانگ قطعه زمین دائر و بائر در ســینه کشــه تقریبا ده رجلی  پالک ثبتی 8 
فرعی از 37- اصلی واقع در کشــه  جز بخش 11 نطنز که طبق ســوابق و پرونده 
ثبتی به نام آقای رضا رحیمی کشه فرزند حاجی و غیره در جریان ثبت می باشد  و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت 
 اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
 یک شنبه مورخ 1402/02/10  ساعت 10 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد.
تاریخ انتشار:1401/12/22  م الف:1465702 رحمت اله شاهدي سرپرست 

واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز
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عیدی زودهنگام به مردم ایران؛

تاریخ سازی گروه فوالد مبارکه با عبور از تولید ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تن فوالد خام

از همان نخســتین روز سال این راهبرد چراغ راه شــد: »تولید؛ دانش بنیان؛ 
اشــتغال آفرین« و پوالدمردان گروه فــوالد مبارکه خرســند و مفتخرند که 
اگرچه هنوز 10 روز دیگر تا پایان ســال برای تولید فرصت دارند، زودتر از آنچه 
برنامه ریزی شــده بود، با عبور از تولیــد 10 میلیون تن فوالد خــام، از تمامی 
رکوردهای ثبت شده تا پایان سال 1400 گذشتند و ضمن لبیک به فرمان رهبر 

فرزانه، بار دیگر تاریخ ساز شدند.
به گزارش ایراسین، محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل گروه فوالد مبارکه ضمن 
اعالم این خبر گفت: عبور از 10 میلیون تن تختال، 10 روز مانده به پایان سال، 
با رشد 10 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، در حالی رخ داد که حدود 
یک میلیون تن افت تولید ناشــی از محدودیت های برق و گاز را که در ســال 
جاری بیشتر از سال های قبل بود، پشت سر گذاشتیم و این امر محقق نشد، 
مگر با برنامه ریزی و پیش بینی های الزم، استفاده از تجارب سال های قبل، 
ذخیره سازی به موقع مواد اولیه، انجام تعمیرات اساسی خطوط مختلف در 
زمان  اعمال محدودیت های انرژی و در نهایت افزایش بهره وری سرمایه های 

انسانی شرکت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشــان کرد: به موازات رشد کّمی 
محصول، خوشبختانه در سال 1401 شاهد رشد 12 درصدی تولید محصوالت 

ویژه و تولید 14 محصول جدید نیز هستیم.
به گفته طیب نیا، گروه فوالد مبارکه با سهم 34 درصدی در تولید فوالد کشور، 
در رشد و ارتقای جایگاه ایران بین فوالدسازان جهان نقش ارزنده ای داشته 

است.
وی در همین زمینه ادامه داد: جهادگران شرکت فوالد مبارکه، فوالد هرمزگان 
و مجتمع فوالد سبا، هم راستا با اهداف گروه، علی رغم همه محدودیت هایی 
که در سال جاری به شدت و بیش از همیشــه با آن مواجه بودند، توانستند تا 
شامگاه روز جمعه 1۹ اسفندماه و 10 روز مانده به پایان سال جاری، 10 میلیون 
و 16 هزار تن فوالد خام تولید کنند.مدیرعامل گروه فوالد مبارکه افزود: با عنایت 
به شعار سال، سیاست های گروه بر سه محورِ تولید حداکثری و تأمین نیاز بازار 
داخل، استفاده از ظرفیت شرکت ها، دانشگاه ها و مراکز علمی تحقیقاتی برای 
توسعه سبد محصوالت شرکت به ویژه برای آن دسته از محصوالتی که عمدتًا 
تاکنون از محل واردات تأمین می شدند و در مرحله سوم حمایت از سازندگان 
داخلی و شرکت های دانش بنیان با نگاه بومی سازی هرچه بیشتر تجهیزات 

موردنیاز و ایجاد اشتغال متمرکز شد.

وی در همیــن زمینه تصریح کــرد: از آغاز ســال 1401 نقطــه عطف تمامی 
فعالیت هایی که برای گروه در نظر گرفته شد بر این اصل استوار بود که در همه 
حوزه ها اعم از تولید، توسعه و بومی ســازی، باید نگاه تحولی داشته باشیم؛ 
به این معنی که به عنوان مثال، در تولید فقط به فکر رکوردشــکنی نباشــیم و 
به موازات آن در مســیر تولید محصوالت خاص و کیفی تر با نگاهی متفاوت 
حرکت کنیم، از سد همه محدودیت ها و تفکراتی که دست و پای ما را به نوعی 
بسته اند عبور کنیم و تولیدات دانش بنیان داشته باشیم. در نهایت همان گونه 
که مشــاهده کردیم، با اتکا به دانش متخصصان داخلی، محصوالتی را برای 
اولین بار در کشور تولید کردیم که در پروژه های ملی کشور و بسیاری از صنایع 

خاص مورد استفاده قرار گرفت.
طیب نیــا در بخش دیگری از ســخنان خــود تصریح کرد: در حــوزه اجرای 
پروژه های توســعه گروه نیز در ســایه الطاف الهی، طرح هایی شــجاعانه و 
جسورانه پیشنهاد و وارد فاز اجرا شد که هریک از آن ها در حد ملی، ارزشمند 
و مؤثرند؛ توســعه های بلندپروازانه ای که با به بار نشســتن آن ها نه فقط در 
تولید فوالد کشور، بلکه در تأمین انرژی و توسعه های دانش بنیان و علمی-

تحقیقاتی، شاخص های ملی به یاری خداوند ارتقا خواهند یافت.
وی گفت: در بخش توســعه، احداث نیروگاه ســیکل ترکیبی ۹14 مگاواتی 
باراندمــان 58 درصد و مصــرف آب یک پنجم نیــروگاه موجــود، احداث 
نیروگاه های تجدیدپذیر و خورشیدی و همچنین دو نیروگاه بادی در دستور 

کار قرار گرفت که پیشرفت های قابل مالحظه ای داشته است.
طیب نیا در ادامه به دستاوردهای توسعه ای در سایر شرکت های گروه اشاره و 
تصریح کرد: خوشبختانه در گروه فوالد مبارکه نیز توسعه ها به خوبی در حال 
اجراست؛ تاجایی که اخیرًا شاهد شروع موفقیت آمیز کوره قوس الکتریکی 
شرکت فوالد سفیددشــت چهارمحال و بختیاری به عنوان یکی از طرح های 
هفت گانه دولت بودیم که بــه زودی عملیات ذوب گیــری و ریخته گری آن 
نیز عملیاتی خواهد شــد. همچنین در فوالد هرمزگان، فوالد امیرکبیر کاشان 
و سایر شــرکت های گروه برنامه های توســعه به خوبی در حال انجام است.

مدیرعامل گروه فوالد مبارکه از تالش همه مدیران، کارکنان گروه فوالد مبارکه 
در همه بخش های تولید، تعمیرات و پشــتیبانی و همچنین از شرکت های 
پیمانکار و سازنده داخلی که هم راستا با اهداف شرکت مادر در به بار نشستن 
این دســتاورد مهم و تاریخ ســاز صمیمانه و مخلصانه تالش کردند تشکر و 

قدردانی کرد.

چاپخانه: شاخه سبز   آدرس:جاده قدیم قم- کاشان، خیابان امیرکبیر دوم، بوستان سوم، آخرین کارخانه سمت راست

بازار
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