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8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

  رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت:
 تمام بیمارستا ن ها موظف به »نوبت دهی آنالین« هستند ؛  

تخلِف برخط نبودن

 چالش بزرگ دو فوق ستاره؛

آخرالزمان برای 
»لیونل مسی«
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نماینده مردم خمینی شهر در مجلس:
منطقه توسعه خمینی شهر در تصرف 

سازمان های دولتی است

رییس اتحادیه آموزشگاه های تعلیم رانندگی تهران:
نرخ آموزشگاه های رانندگی مطابق سال 

1400 باقی مانده است

 افزایش 12 درصدی حوادث 
در استان اصفهان

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان خبرداد:

یک درصد آب 
استان اصفهان در 

شهرک های صنعتی 
مصرف می شود

تکمیل سرپناه افراد 
کارتن خواب در 

اصفهان

افزون بر 3۹ هزار زن خانه دار 
 در اصفهان تحت پوشش

  بیمه تامین اجتماعی
7 هستند 53

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود
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 رییس سابق اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان می گوید:
 امروز بازار صادرات صنایع دستی ما به صفر رسیده و هیچ صادراتی نداریم؛

تاوان آپدیت نشدن!

صرفه جو�یی در مصرف گاز

 هم گردی عباس آباد؛ 
4دیدار در برگ ریزان پاییز

چند روز پیش بود که معاون درمان وزارت بهداشت با بیان این که تمام بیمارستان های دولتی و خصوصی موظفند 
که نوبت دهی الکترونیکی را داشته باشند، گفت: این نوبت دهی جزو سنجه های اعتباربخشی بیمارستان ها به شمار 
می آید که اگر وجود نداشته باشد، برای آنها نمره منفی در پی خواهد داشت.با وجود این یکی از معضالتی که در شرایط 
حاضر در سیســتم بهداشــتی و درمانی کشــور وجود دارد، عدم امکان نوبت دهی الکترونیکی به بیماران در برخی 
بیمارستان ها یا ناکارآمد بودن سیستم های نوبت دهی آنالین است که باعث شده بسیاری از مردم از روستاها به شهرها 
و مراکز استان و یا از سایر شهرستان ها به صورت حضوری به تهران مراجعه کنند تا بتوانند نوبت دریافت کنند و در این 

مسیر عالوه بر متحمل شدن هزینه های بیشتر، دچار سرگردانی و اتالف وقت می شوند.  



مدیر جهاد کشاورزی کاشان مطرح کرد:

بحران آب در منطقه کاشان

مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان کاشــان گفــت: خــاک از منابع 
تجدیدناپذیر محسوب می شود و تشکیل هر سانتی متر خاک هزار سال 
طول می کشد و حفظ خاک، مهم ترین بخش امنیت غذایی و توسعه 
پایدار است و تشکیل کمیته آب، خاک و کشاورزی در شهرستان های 

صنعتی ضرورت دارد.
رضا مظلومی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: ســرعت توسعه صنایع و 
معادن، روند فرسایش خاک را سریع تر کرده و در برخی موارد، تهدید 
منابع آب و خاک و کشاورزی را به دنبال دارد که قانون حفاظت خاک در 

جهت پیشگیری و پاالیش خاک تصویب شده است.
وی افزود: کاشــان یک شهر صنعتی اســت بنابراین برای حفظ منابع 
آب و خاک، همه دست اندرکاران بخش صنعت باید قانون های زیست 
محیطی، سیســتم گزارش دهی حمل و دفن مواد شــیمیایی و حتی 

شست وشوی مخزن آنها را آموزش دیده و رعایت کنند.
 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشان، تاکید کرد: افزایش واحدهای 
صنعتی و معادن و آثار کمی و کیفی آن بر منابع آب و خاک و کشاورزی 
باید مورد توجه قرار گرفته و قبل از فعالیت آنها، از دستگاه های مربوط 

نظرخواهی شود تا مورد اعتراض مردم قرار نگیرد.

مظلومی تصریح کرد: برای صدور مجوز فعالیــت معدن، طبق قوانین 
موجود از جهاد کشاورزی استعالم نمی شود تا آثار معدنکاری بر بخش 
کشاورزی نیز معلوم شده و مانع از ایجاد خسارت بر کشاورزان منطقه 
فعالیت معدن شود و بازنگری قانون در این خصوص یکی از مطالبات 

متولیان امنیت غذایی کشور است.
وی گفت: شــرایط معدن، آثار معدنکاری بر محیط زیست و کشاورزی 
منطقه محل فعالیت، پهنه انتشار ریزگردها و سرعت آنها، درصد آالیندگی 
و خســارت آنها باید در یک کمیتــه تخصصی با حضور کارشناســان 

دستگاه های مربوط بررسی شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشــان افزود: منطقه کاشان، یکی از 
مناطق بحرانی منابع آب اســت بنابراین با تشکیل کمیته آب، خاک و 
کشاورزی می توان اســتانداردهای کاربرد پساب فاضالب را شناسایی 

و استفاده کرد.
مظلومی تصریح کرد: امنیت غذایی جامعه بر عهده بخش کشــاورزی 
اســت و با توجه به خرده مالکی و میانگین سنی باالی کشاورزان این 
قشر در برابر خسارت معادن و صنایع بر محصوالت کشاورزی، شرایط 
دفاع از خــود را ندارند که جهاد کشــاورزی در راســتای دفاع از حقوق 

کشاورزان تالش می کند.
وی تاکید کرد: امنیت غذایی بر پایه ســالمت محصول و توسعه پایدار 
جامعه نیازمند مشارکت همدالنه همه دستگاه هاست تا منابع موجود 
برای نسل های آینده نیز حفظ شود در حالی که توسعه بی ضابطه معادن 
می تواند سه بخش سالمت محصول، خاک و عملکرد بخش کشاورزی 

را تهدید کند.
 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشان گفت: قانون حفاظت از خاک 
در سال ۱۳۹۸ تصویب و ابالغ شــده که در این قانون، سازمان محیط 
زیست و وزارت جهاد کشاورزی موظف به تهیه گزارش مستمر از پایش 

کمی و کیفی خاک است.
مظلومی تصریح کرد: بــا هدف مدیریت علمی و فنی شــرایط منطقه 
کاشــان و اســتفاده از تجربه و تخصص مناطقی با شــرایط مشابه، 
نشســت های دوره ای برگزار می کنیم کــه تبادل نظر با کارشناســان 
اســتان های اصفهان و زنجان بخشــی از این فرآیند است که تاکنون 

انجام شده است.
 به گزارش ایســنا، ۱۳۰ واحد معدنی دائم و موقت در منطقه کاشــان 

فعالیت می کند که یک چهارم معادن فعال در استان اصفهان است.

استانبا مسئولان
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 راه اندازی مرکز پرورش ماهی با همت مددجویان ورزنه
 در دل کویر 

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان گفت: مددجویان شهرستان ورزنه 
با راه اندازی ۸ واحد پرورش ماهی، به مرحله تولید ماهیان قزل آال و کپور رسیده اند.احمد رضایی در گفت وگو 
با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یکی از کسب و کارهای شیالت با سوددهی سریع، پرورش ماهی است، بیان 
داشت: با شناسایی استعداد مددجویان، مشاوره شغلی، برگزاری دوره های آموزشی و پرداخت تسهیالت 
قرض الحسنه، ۸ واحد پرورش ماهی در دل کویر ورزنه راه اندازی شــده است.وی با بیان اینکه دوره های 
آموزشی با همکاری جهاد کشــاورزی برگزار می شود، ادامه داد: بعد از خشک شــدن زاینده رود و افزایش 
بیکاری مددجویان در زمینه کشاورزی، آب شور این منطقه مزیتی برای راه اندازی مزرعه تکثیر ماهی قزل آال 
شد.معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان با تاکید بر اینکه در میان ماهیان سردآبی، ماهی 
قزل آال یکی از محبوب ترین گونه هاست که بازار داخلی و خارجی پر تقاضایی دارد، افزود: حمایت های کمیته 
امداد به ارائه تسهیالت و برگزاری دوره های آموزشی محدود نمی شود و کارشناسان این نهاد در ادامه مسیر با 
نظارت مستمر بر طرح های ایجاد شده، همراه مددجویان هستند.وی، ایجاد اشتغال پایدار برای خانواده های 
تحت پوشش را از اولویت های این نهاد عنوان کرد و گفت: مددجویان می توانند در کنار کشاورزی و دامپروری 
محدود خود در استخرهای ذخیره آب، تولید ماهی داشته باشند و با پرورش ماهی در استخرهای کشاورزی 

به درآمد پایدار، برسند.
  

به منظور احیا و غنی سازی مراتع صورت می گیرد؛

آغاز کپه کاری در روستای بسینان بویین میاندشت
رییس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری بویین میاندشت گفت: برای احیا وغنی سازی مراتع، طرح کپه کاری 
در ۳۵۵ هکتار از مراتع استان اجرایی شده که ۱۷ درصد از آن درشهرستان بویین میاندشت ودرمراتع روستای 
بسینان درحال اجراست.احمد رفیعی افزود: کپه کاری درمراتعی که ازنظر پوشش گیاهی فقیر هستند و یا 
درسال های گذشته در اثر آش سوزی پوشش گیاهی آن ها از بین رفته و یا ضعیف شده اند، اجرا می شود.وی 
گفت: هزینه اجرای این طرح در ۶۰ هکتار مراتع روستای بسینان بویین میاندشت یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
ریال و گونه مرتعی که کشت می شود، سکال وآگروپایرون است.رییس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری بویین 
میاندشت افزود: مراتع بویین میاندشت با ۳۵۰ گونه گیاهی جزو بهترین مراتع استان است که ۶۰ گونه گیاهی 
آن با ارزش اقتصادی باال جنبه دارویی، خوراکی و صنعتی دارند.از ۱۰۲ هزار هکتار وسعت شهرستان بویین 
میاندشت ۷۵ هزار هکتار آن عرصه های منابع ملی است و هرسال در فصل چرا ۲۴۰۰ بهره بردار با ۴۴ هزار رأس 

واحد دامی به مدت ۱۲۰ روز از مراتع برای تعلیف دام های خود استفاده می کنند.
 

ارزآوری ۲۸۸ میلیون دالری صنایع و واحدهای تولیدی 
کاشان

از ابتدای امسال تاکنون صادرات واحد های تولیدی شهرک ها و نواحی صنعتی کاشان بیش از ۲۸۲ میلیون 
و ۴۵۰ هزار دالر ارزآوری داشته اســت.رییس گمرک کاشــان، میزان صادرات واحد های تولیدی مستقر 
در شهرک ها و نواحی صنعتی این شهرســتان را ۳۰۹ هزار و ۶۰۰ تن اعالم کرد و گفت: فرش، سیم، ظروف 
آشپزخانه، لنت ترمز، گالب، عرقیات و اسانس گالب، لوازم بهداشتی، کولر آبی، مس، محصوالت شیمیایی 
غیر آلی و آلومینیوم از جمله محصوالت صادر شده هستند.علی مراد نوروزی با اشاره به اینکه۲۵ درصد از 
صادرات استان اصفهان از گمرک کاشان به خارج از کشــور صادر می شود، افزود: کشور های روسیه، ترکیه، 
تایوان، قرقیزستان، سوئد، رومانی، هند، پاکستان، مالزی، تایلند، عراق، افغانستان و ایتالیا از جمله مقاصد 
کاال های صادراتی این واحد های صنعتی بودند.شهرستان کاشان با بیش از هزار و ۱۰۰ واحد تولیدی و صنعتی 
کوچک و بزرگ فعال در فاصله ۲۰۰ کیلومتری شمال اصفهان واقع شده و بیش از یک سوم صادرات استان 

اصفهان از طریق گمرک این شهرستان انجام می شود.

اعتراف سارق به ۲۲ فقره سرقت سیم برق در لنجان
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری سارق سیم برق در عملیات 

کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان لنجان و اعتراف متهم به ۲۲ فقره سرقت خبر داد.
سرهنگ حســین ترکیان گفت: در پی 
وقوع چندین فقره ســرقت سیم برق 
در شهرســتان لنجان کــه باعث ایجاد 
اختالل در برق رســانی برخی از مناطق 
این شهرســتان شــده بود، بررســی 
موضوع جهت شناســایی و دستگیری 
ســارق یا ســارقان به صورت ویژه در 
دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی 

شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: تــالش برای دســتگیری 

سارقان ادامه داشت تا اینکه ماموران گشت انتظامی طی گشــت زنی های فعال و هدفمند خود 
در سطح شهر فردی که در حال سرقت ســیم و کابل های برق معابر بود را مشاهده و در عملیاتی 

ضربتی او را دستگیر کردند.
رییس پلیس آگاهی اســتان اصفهان تصریح کرد: متهم دســتگیر شــده برای انجام تحقیقات 
تخصصی به پلیس آگاهی منتقل شد که در نهایت با ارائه مدارک و مستندات به ۲۲ فقره سرقت 
سیم و کابل برق در شهرســتان لنجان اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات 

قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.
وی خاطرنشان کرد: از شهروندان می خواهیم در صورت مشــاهده هرگونه موارد مشکوک مانند 
قطع سیم و کابل های برق توسط اشخاص را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.

 

اهدای اعضای بدن جوان کاشانی به بیماران نیازمند عضو
کلیه ها و کبد جوان مرگ مغزی کاشانی، به چند بیمار نیازمند عضو، زندگی دوباره بخشید.

درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: این پنجمین بیمار مرگ مغزی سال جاری در کاشان 
است که اعضای بدنش به چند بیمار نیازمند عضو، زندگی دوباره بخشید.

دکتر عباس آزادی با بیان اینکه روح ا... گرایی جوان ۴۲ ساله کاشانی بر اثر ضایعه عروق مغزی در 
بیمارستان بستری شده بود و اقدامات درمانی برای آن مرحوم اثر بخش نبود، گفت: با رضایت و 
فداکاری خانواده اش و با تالش و پیگیری پرسنل و پزشکان بیمارستان کلیه و کبد وی برای اهدا 
به بیماران نیازمند عضو به تهران ارسال شد.داوطلبان اهدای عضو می توانند با مراجعه به پورتال 

www.ehda.ir نسبت به تکمیل فرم و دریافت کارت اهدا اقدام کنند.
 

شناسایی و دستگیری سارق ساختمان های نیمه ساز
سارق ساختمان های نیمه ساز در آران و بیدگل شناسایی و دســتگیر شد.فرمانده انتظامی آران 
و بیدگل گفت: در پی وقوع ســرقت های متعدد از ساختمان های نیمه ســاز شهرستان، ماموران 
کالنتری ۱۱ شهرستان، در این زمینه فردی دارای سابقه سرقت و اعتیاد بود شناسایی و دستگیر 
کردند.سرهنگ غالمرضاهاشمی زاده افزود: متهم در بازجویی به ۳۰ فقره سرقت از ساختمان های 
در حال ساخت و ۵ فقره سرقت احشام و فروش اموال مسروقه به ۲ نفر مالخر، اعتراف کرد.وی 
گفت: در بازرسی به عمل آمده از مخفیگاه مجرمان، بخشی از اموال مسروقه از جمله چند دستگاه 
جوش، دستگاه فرز و سیم کابل برق و کشف و جمع آوری شــد.فرمانده انتظامی آران و بیدگل 

افزود: سارق و دو مالخر با حکم قضایی روانه زندان شدند.
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نماینده مردم خمینی شهر در مجلس:

منطقه توسعه خمینی شهر در 
تصرف سازمان های دولتی است

نماینده مردم خمینی شــهر در مجلس شورای 
اســالمی گفــت: منطقه توســعه ســرزمینی 
خمینی شهر کامال در تصرف سازمان ها و نهادهای 
دولتی و نظامی است و شــهرداری ها درآمدی 
از عوارض ســاخت و ســاز ندارند، بــه همین 
دلیل تدوین و تصویب آیین نامه کیفیت توزیع 
عــوارض آالیندگی ضروری اســت.محمدتقی 
نقدعلی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: یکی 
از مطالبــات مهم، تدویــن و تصویب آیین نامه 
کیفیت توزیع عوارض آالیندگی توسط کمیسیون 
زیربنایی دولت اســت که قرار بود امسال این 
آیین نامه تصویب شود که به دلیل عدم تصویب 
شهرداری های شهرســتان خمینی شهر و دیگر 
شــهرهای کشــور عوارض آالیندگــی دریافت 
نمی کنند و در نتیجه نمی توانند وظایف عمرانی 
و جاری خود را انجام دهند.وی افزود: شهرهای 
کوچک اصغرآباد، کوشک و درچه به دلیل ضعف 
بنیه و دریافت نکردن عوارض آالیندگی با مشکل 
مواجه هستند. شهرستان خمینی شهر از اطراف 
محدود شده و زمین منابع ملی و آزاد نداریم و 
در عوض بافت زراعی زیادی داریم که به همین 
دالیل ساخت و ساز نمی توان انجام داد و توسعه 
سرزمینی با مشکل مواجه است. شهرداری ها 
معموال با دریافت عوارض ساخت و ساز درآمد 
کســب می کنند.نماینده مردم خمینی شهر در 
مجلس با بیان اینکه دولت باید هرچه سریع تر 
آیین نامه عوارض آالیندگی را تصویب کند، گفت: 
عوارض آالیندگی معموال از صنایع وابســته به 
دولت ماننــد فوالد مبارکــه و صنایع خصوصی 
دریافت می شــود و این صنایــع باید درصدی 
از درآمد خــود را به عنوان عــوارض آالیندگی به 
حساب شــهرداری ها بریزند.نقدعلی تصریح 
کرد: در قانون مالیات بــر ارزش افزوده بنا بود 
سامانه ای را محیط زیســت برای کیفیت توزیع 
طراحی کنــد و آیین نامه دیگری را کمیســیون 
زیربنایی دولت در هیئت وزیــران تصویب کند 
که هیچ یک از این دو اقدام که فرمول تقســیم 
و توزیع عوارض آالیندگی را بر اساس جمعیت 

شهرها تعیین می کند، انجام نشد. 

حوادث آغاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن در نطنز
کاروان خدمت دولت مردمی در هفدهمین سفر شهرستانی خود، به شهرستان نطنز رسید.صبح پنجشنبه استاندار اصفهان به همراه معاونین و هیئت همراه به 
شهرستان نطنز سفرکرد. بازدید از پروژه مسکن ملی این شهرستان، جاده نطنز_کاشــان، بیمارستان فاطمیه بادرود و بیمارستان خاتم االنبیا، بازدید و افتتاح 
گلخانه های روستای عباس آباد، جلسه با نخبگان شهرستان، مالقات مردمی و جلسه مشترک شــورای اداری استان و شهرستان بخش هایی از برنامه های 
سفر استاندار اصفهان به شهرستان نطنز بود.همچنین معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان از شهرک صنعتی شهرستان نطنز بازدیدکرد و جلسه 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان با حضور وی برگزار شد. معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان نیز با بخشداران، شهرداران، دهیاران 
و رؤسای شورا های اسالمی شهرستان دیدار و گفت وگو کردند.استاندار اصفهان در جریان ســفر به نطنزگفت: زمین مورد نیاز اجرای طرح مسکن ملی در نطنز 
تامین شده و امیدواریم طی یک ماه آینده ساخت و ساز آن تسریع شود.ســید رضا مرتضوی در آیین آغاز اجرای مجموعه مسکونی طرح نهضت ملی مسکن 
شهر نطنز گفت: تامین زمین در نطنز نیازمند کار ویژه ای بود که با همکاری و همدلی مسئوالن شهرستان ۱۱ هکتار زمین برای این طرح بزرگ تامین شد.وی اظهار 

کرد: امیدواریم طی یک ماه آینده با همکاری بنیاد مسکن انقالب اسالمی و راه و شهرسازی نطنز با قدرت دنبال شود و شاهد اجرا و ساخت و ساز آن باشیم.
فرماندار نطنز هم گفت: پنج هکتار به محدوده شــهری نطنز به منظور اجرای این طرح الحاق شــد و در مجموع کل زمین تخصیصی در مرحله اول نهضت ملی 

مسکن نطنز ۱۱ هکتار است.

عکس: فارس

معــاون بهداشــتی شــبکه بهداشــت و درمان 
شهرســتان تیران و کــرون گفت: شــهر تیران در 
مرکزیت این شهرستان به مرکز جامع بهداشت و 

سالمت با ظرفیت تنوع خدمات نیاز دارد.
فرید جمشیدی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در 
حال حاضر یک واحد جامع سالمت در تیران فعال 
بوده، اما به دلیل افزایش جمعیت و ضرورت ارائه 
خدمات متنــوع باید مرکز بزرگ تر و با پتانســیل 

بیشتر راه اندازی شود.
وی افــزود: مکانی با زیربنــای ۸۰۰ متر مربع در 

دو طبقه پیش بینی شــده که احداث این مرکز به 
بیش از یکصد میلیارد ریال نیاز دارد.

معــاون بهداشــتی شــبکه بهداشــت و درمان 
شهرســتان تیران و کرون ارائه خدمات آموزشی 
ســالمت، پیشــگیری، مامایی، دندانپزشــکی، 
واکسیناســیون، پایش سالمت و توسعه سالمت 
شهروندان را از جمله خدمات قابل عرضه در مرکز 

جامع سالمت عنوان کرد.
بــه گفتــه وی، بــا احــداث ایــن ســاختمان و 
شکل گیری مرکز جامع سالمت، ساختمان فعلی 

به عنوان پایگاه ضمیمه فعالیت می کند.
جمشــیدی خاطرنشــان کــرد: تــالش بــرای 
پیشــگیری از ابتــال بــه بیماری هــا، هزینه های 
ناشی از درمان را کاهش داده و سالمت جامعه را 

افزایش می دهد.

معاون بهداشتی شبکه بهداشت تیران و کرون:

تیران به مرکز جامع بهداشت سالمت نیاز دارد

عکس خبر روز

کشف یک قالده شیر 
ماده در یکی از باغات 

خمینی شهر
ظهر چهارشنبه توســط اداره محیط 
زیست شهرستان خمینی شهر یک 
قالده شیر از یک باغ شخصی کشف 
و به باغ وحش صفه منتقل شد. این 
شیر به صورت غیر مجاز توسط یکی از 
عالقه مندان به حیوانات وحشی در 

باغ شخصی نگهداری می شد.

امنیت غذایی بر پایه سالمت محصول و توسعه پایدار 
جامعه نیازمند مشارکت همدالنه همه دستگاه هاست 
تا منابع موجود برای نسل های آینده نیز حفظ شود در 
حالی که توسعه بی ضابطه معادن می تواند سه بخش 
سالمت محصول، خاک و عملکرد بخش کشاورزی 

را تهدید کند
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تعرفه صادرات برای مرغ داران صفر شده است  
معاون پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: از چند ماه گذشته  واردات متوقف شده وتعرفه 
صادرات هم برای صادرات مرغ داران صفر شده است.  محمد جعفری  اظهار کرد:   با توجه به شرایط 
کنونی، افزایش جزئی عرضه داشته ایم و  از ســوی دیگر قیمت مرغ زنده  افزایش مناسبی داشته 
است.به گفته  معاون پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی؛  وزارت جهاد کشاورزی با تمام توان در 
کنار اتحادیه  مرغداران قرار گرفته وعالوه بر پرداخت تسهیالت اقدام به خرید مرغ مازاد با نژاد آرین  با 
نرخ مصوب کرده است.وی افزود: عرضه مرغ منجمد  متوقف شده و از چند ماه گذشته  واردات هم 

متوقف شده وتعرفه صادرات هم برای صادرات مرغ داران صفر شده است.
 

کمبودی در عرضه شیرخشک نوزاد نداریم
رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفت: هم اکنون مشکلی در تولید شیرخشک نداریم 
و کماکان ســابق تولید درحال انجام اســت.هانی تحویل زاده اظهار کرد: هم اکنــون در زمینه تولید 
شیرخشــک های رگوالر کمبودی نداریم و تنها در شیرخشــک های رژیمی تولید داخل یا وارداتی 
کمبودهایی وجود دارد.وی با بیان اینکه در تامین مواد اولیه مشکلی وجود ندارد، گفت: درشرایط کنونی 
مشکل تنها گمرکات کشور است که مواد اولیه را به خاطر ارزش افزوده نگه داشته بودند و طی چند روز 
اخیر تغییر ارزش افزوده از ۹ درصد به یک درصد به گمرکات کشور ابالغ شد.تحویل زاده ادامه داد: در 
مقاطعی که شیرخشک رژیمی در خارج تولید می شود، ممکن است امکان تامین ارز وجود نداشته 

باشد که به همین علت فرصت خرید در خارج را از دست خواهیم داد.
 

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران:

دولت، باکی از صادرات بنزین ندارد
عضو هیئت علمی گروه حقوق انرژی دانشگاه تهران گفت: کمبود بنزین در کشور، ناشی از قاچاق سوخت 
و اجرانشدن برنامه های بلندمدت تبدیل خودروها به گازسوز و ورود خودروهای هیبریدی به کشور است.

حسن مرادی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: برقراری تعادل در بازار بنزین و سایر حامل های 
سوخت، یکی از مهم ترین اولویت های دولت است اما بنابر اقتضا، گاهی مازاد بنزین در برخی از نقاط 
توسط دولت به فروش رسیده و درآمد آن صرف هزینه های جاری می شود.وی افزود: نمی توان به دولت 
خرده گرفت که چرا بنزین صادر می کند. زمانی که گاز از سایر کشورها سوآپ می شد نیز برخی معتقد 
بودند با وجود فراوانی گاز در ایران، نباید از ترکمنستان گاز وارد کند، اما این درحالی است که یک کشور 
می تواند گاز داشته باشد و همزمان آن را وارد یا صادر کند. دولت اختیار دارد با میزان بنزینی که دارد، اگر 
خریداری به قیمت مناسب وجود داشت، آن را به فروش برساند و درآمد فروش بنزین را خرج اموری 
همچون توسعه و تعمیرات پاالیشگاه ها کند.عضو هیئت علمی گروه حقوق انرژی دانشگاه تهران گفت: 

دولت باکی از صادرات بنزین ندارد و این قدرت را دارد که بنزین مازاد تولید داخل را به فروش برساند.
 

رییس اتحادیه آموزشگاه های تعلیم رانندگی تهران:

نرخ آموزشگاه های رانندگی مطابق سال ۱۴۰۰ باقی مانده است
رییس اتحادیه آموزشگاه های تعلیم رانندگی استان تهران گفت: در حال حاضر نرخ آموزش رانندگی 
در تهران ساعتی ۸۶ هزار تومان و در استان ها ۱۱۰ هزار تومان است.فرهاد حقیقی اظهار کرد: از اسفند 
سال گذشته آموزشگاه های رانندگی هیچ گونه افزایش نداشته اند. افزایش نرخ آموزش رانندگی در 
دست بررسی و هنوز تصمیمی در این رابطه گرفته نشده است.به گفته وی، در حال حاضر نرخ آموزش 
رانندگی در تهران ساعتی ۸۶ هزار تومان و در استان ها ۱۱۰ هزار تومان است. متاسفانه همین حاال هم 
نزدیک به ۴۰ درصد از همکاران آموزشی را به دلیل به صرفه نبودن نرخ، از دست داده ایم و این افراد به 

جای آموزش به کار در تاکسی های اینترنتی پرداخته اند.

کافه اقتصاد

یک کارشناس صنعت خودرو پاسخ داد:

آینده بازار خودرو چه می شود؟
یک کارشــناس صنعت خودرو بــا بیان اینکه 
بخشی از افزایش قیمت خودرو هیجانی است 
و حباب دارد، تصریح کرد: اگر وعده های دولت 
مثل افزایش تولید خودرو و افزایش درآمدهای 
نفتی محقق شود، این حباب می خوابد، اما اگر 
نتوانند نرخ ارز را کنترل کنند، قیمت ها باز هم 
افزایش می یابد.امیر حسن کاکایی در گفت وگو 
با ایســنا، درباره پیش بینی آینده بازار خودرو 
گفت: برای این پیش بینــی اول یک نفر باید 
بگوید سرنوشــت نرخ ارز چه می شود و آیا به 
حدود ۳۳ تا ۳۴ هزار تومان برمی گردد یا نه؟ 
اگر نرخ ارز به این رقــم برگردد، قیمت خودرو 
هم حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا می کند. اما اگه 
برنگردد، قیمت خودرو کاهش پیدا نمی کند.

از طرف دیگر به گفته وی، اخیرا کارشناســان 
پیش بینی کرده اند که اتفاقــات کنونی ادامه 
پیدا کند، نرخ تورم بیــش از ۴۰ درصد خواهد 
بود. این اتفاقات، فقط اتفاقات خارج از کشور 
نیســت بلکه مهم تر از آن ها چاپ پول است. 
وقتی ســرعت رشــد نقدینگی بیش از رشد 
اقتصاد باشد، معنی آن تورم است. این احتمال 
وجود دارد که تا پایان سال نرخ تورم به حدود 
۶۰ درصد برسد و در این شرایط قیمت خودرو 
هم باالتر خواهد رفت.کاکایی افــزود: اما در 
طرف دیگــر ماجرا، دولت ادعــا می کند که در 
حال فروش نفت اســت، درآمد ارزی خیلی 
باالست و پول های آن به کشور برمی گردد که در 
این صورت پیش بینی اقتصادانان غلط خواهد 
بود و امیدواریم همین موضوع محقق شــود. 
بنابراین باید منتظر بمانیم که ادعاهای مسئوالن 
محقق می شود یا نه. اگر محقق شود قیمت ها 
در همین حد می ماند یا کاهش جزئی خواهد 
داشت. چرا که در روزهای اخیر قیمت خودرو 
پرش اضافه داشت و عدد ها هیجان زده بودند.

به گفته وی، اگر مسئوالن نتوانند ادعای خود 
را محقق کنند، تورم، به ویــژه در حوزه خودرو 
همچنان ادامه خواهد داشــت، چرا که یکی از 
این ادعاها، رشــد ۵۰ درصدی تولید خودرو تا 
پایان سال است. همچنین گفته شده ۱۰۰ هزار 

خودروی ارزان قیمت به کشور وارد می شود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان 
گفت: حدود یک درصد آب کل این اســتان در 
شهرک های صنعتی و حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد در 
بخش کشــاورزی مصرف می شــود.به گزارش 
ایرنا، رســول ســواری در جلســه بــا مدیران 
شــهرک های صنعتی اســتان اصفهان افزود: 
امروز خدمات آب، برق و گاز در بیشــتر شهرک 
هایی کــه واگذاری زمیــن در آنها وجــود دارد، 
مهیاست اما کمبود آب، مشکالت و محدودیت 
هایی را در کشــور ایجاد کرده که این مشکالت و 
محدودیت ها در اســتان اصفهان بیشتر است.

وی اضافه کرد: امروز با مکان یابی که شــرکت 
شهرک های صنعتی انجام داده است و خدماتی 
که در شهرک ها ارائه می دهد، سرمایه گذاری در 
این مناطق بسیار تســهیل شده و این تسهیالت 
و خدمات آب، بــرق و گاز به راحتــی در اختیار 
ســرمایه گذاران قرار می گیرد.ســواری با بیان 
اینکه شرایط خدمات رسانی به صنایع با دوران 
قبل از انقالب خیلی تغییر پیدا کرده ، خاطرنشان 
کرد: در گذشته آماده ســازی زمین و تاسیس 
و رســاندن خدمات به کارخانه نیاز به ســال ها 
پیگیری داشــت؛ اما امروز وجود شهرک های 
صنعتی این کار را به یک ماه رســانده است و با 
واگذاری الکترونیکی زمین، سرمایه گذاران می 
توانند در مدت یک هفتــه زمین دارای خدمات 

آب، بــرق و گاز را دریافت و کار خود را شــروع 
کنند.وی با اشــاره به اینکه اما امروز با گرفتاری 
ها و مشکالت گذشته مواجه نیستیم، بیان کرد: 
امروز دغدغه چندانی در زمینه آب، برق و گاز در 
شــهرک های صنعتی اســتان وجود ندارد و در 
زمینه افزایش دبی آب و افزایش قدرت برق در 
شــهرک های صنعتی اقداماتی در حال انجام 
است.مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی 
اصفهان گفــت: قبل از انقالب یک شــهرک هم 
در این استان وجود نداشــت اما امروز به برکت 
نظام مقدس جمهوری اسالمی با راه اندازی این 
واحدها و شهرک ها با این وسعت، افزون بر ۱۵۰ 
هزار نفر اشتغال در شهرک های صنعتی استان 
اصفهان ایجاد شــده که به عنوان خدمت بزرگ 
نظام به مردم است که برای مردم باید بازگو شود.
وی اظهار داشــت: دولت سیزدهم به طور شبانه 

روز به دنبال کار و خدمت صادقانه به مردم است 
و پیگیر حل مسائل و مشکالت صنعتگران است 
و مدیران شهرک های صنعتی استان هم باید با 
روحیه مدیریت جهادی بــرای خدمت به مردم 
و صنعتگران تالش کنند و هر ســاعتی از شبانه 
روز آماده خدمت به آنها باشند.ســواری با بیان 
اینکه وظیفه مدیران شهرک های صنعتی فراتر 
از یک شهردار در یک شهر است، افزود:شهرداران 
شــهرها بیشتر مباحث شهرســازی، فرهنگی و 
اجتماعی و نظافت و خدمات شهری را پیگیری 
می کنند ؛اما مدیران اجرایی شــهرک ها عالوه 
بر این وظایف به طور مســتقیم وظیفه پیگیری 
مباحث آب، برق و گاز و خدمات زیرســاخت را 
بر عهده دارند.وی با اشــاره بــه اینکه خدماتی 
که نظام اســالمی به حوزه صنعت در شــهرک 
های صنعتی ارائه کرده، ادامه داد: ۸۰ شــهرک 
و ناحیه صنعتی در استان اصفهان وجود دارد و 
هر کدام از مدیران شهرک ها تجربیات مختلفی 
دارنــد و باید از تجــارب یکدیگر بــرای خدمت 
رسانی به صنعتگران اســتفاده کنند.۸۰ شهرک 
صنعتی مصوب در اســتان اصفهان وجود دارد 
که از ایــن تعداد ۷۵ شــهرک صنعتی عملیاتی 
شــده و در حال واگذاری اســت، همچنین ۵۰ 
درصد از شهرک های اســتان به ظرفیت نهایی 

خود رسیده اند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان:

یک درصد آب استان اصفهان در شهرک های صنعتی مصرف می شود

 نمایشگاه صنعت هوایی
 و فضایی ایران در کیش

یازدهمین نمایشــگاه صنعــت هوایی و 
فضایی جمهوری اسالمی ایران با حضور ۹۰ 
شرکت از کشورهای ایران، روسیه، چین و 
اتیوپی در محل نمایشگاه های بین المللی 
کیش گشایش یافت. ۸۰ شرکت داخلی 
و ۱۰ شرکت خارجی از کشور های روسیه، 
چین و اتیوپی در جزیره کیش حضور دارند.

عکس خبر  

شنبه 26 آ ذر 1401 / 22 جمادی االول 1444 / 17 دسامبر 2022 / شماره 3700
رییس پلیس امنیت اقتصادی استان خبر داد:

فرار مالیاتی ۳۶ میلیارد ریالی در اصفهان
رییس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان از کشف فرار مالیاتی توسط متصدی یک طالفروشی 
با انجام اقدامات تخصصی ماموران این پلیس خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کامران 
ریاحی اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشرافیت 
و هوشمندی باالی خود پی به فرار مالیاتی در یک طالفروشی برده و به همین منظور موضوع را تحت 
بررسی دقیق و تخصصی خود قرار دادند.وی افزود: ماموران پس از کسب اطالعات الزم به همراه 
کارشناسان اداره کل امور مالیاتی در راستای ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم، از محل مغازه 
طالفروشی بازدید کردند که در نتیجه با انجام اقدامات میدانی، بررسی سیستم و جمع آوری اسناد 
مالی متهم و انتقال به امور مالیاتی استان اصفهان مشخص شد وی مرتکب فرار مالیاتی به مبلغ 
۳۶ میلیارد ریال شده است.رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان با بیان اینکه 
متهم در تحقیقات صورت گرفته صراحتا فرار مالیاتی توســط خود را قبول کرده است، گفت: در این 
خصوص پرونده تشکیل و برای ادامه رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شد که اقدامات الزم در جهت 

وصول و دریافت مالیات اعالمی در حال انجام است.

شهرک پوشاک اصفهان آماده اخذ مجوز راه اندازی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: شورای برنامه ریزی استان آماده صدور 
مجوز احداث شهرک پوشاک اصفهان است.امیررضا نقش درچهاردهمین جلسه کمیسیون صنایع 
اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به موافقت ضمنی سازمان حفاظت محیط زیست برای ایجاد شهرک 
پوشاک اصفهان گفت: اگر مجوز ها و استعالم های الزم گرفته شود، مجوز شورای برنامه ریزی استان نیز 
ظرف حداکثر یک ماه صادر می شود.او تکمیل زنجیره ارزش نساجی را یکی از ۹ پیشران شناسایی شده 
اقتصاد استان دانســت و گفت: با توجه به افزایش هزینه تأمین زیرساخت های الزم برای شهرک 
پوشاک، نرخ زمین برای تشویق سرمایه گذاران باید کاهش می یافت.معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان ادامه داد: در این خصوص تمهیداتی اندیشیده شده تا هزینه زمین جبران شود.

نقش اضافه کرد: همچنین درخصوص شهرک پوشاک از بحث صنفی فاصله گرفتیم و بر ایجاد ناحیه 
صنعتی تأکید کردیم و شرکت شهرک های صنعتی استان در حال پیگیری ایجاد این ناحیه صنعتی 
است.او در این نشســت همچنین از راه اندازی میز خدمت ویژه اوراق گام در اداره کل سرمایه گذاری 

استانداری به عنوان ابزار تأمین مالی برای تسهیالت بانکی از هفته آینده خبر داد.
 

سرپرست روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان خبرداد

بهینه سازی بیش از ۶ هزار موتورخانه مسکونی، تجاری و اداری
تاکنون ۶ هزار و ۵۰۰ واحد موتورخانه مسکونی، تجاری و اداری در استان اصفهان بهینه سازی شده است.
سرپرست روابط عمومی شرکت گاز اســتان اصفهان گفت:طرح ملی بهینه سازی موتورخانه واحدهای 
مســکونی، تجاری و اداری با هدف کاهش هدررفت گاز طبیعی از جمله در بیمارســتان کاشانی و هتلی 
بزرگ در اصفهان با موفقیت اجرا شده و صرفه جویی حدود ۵۰ درصدی را به همراه داشته است.محسن 
اصغر زاده افزود: با اجرای این طرح شرکت گاز استان برای تنظیم مشعل، عایق کاری تاسیسات و نصب 
دستگاه ضد رسوب درموتورخانه مشترکان رایگان خدمات ارائه می دهد.وی گفت: مشترکان واجد شرایط 
برای بهره مندی از این طرح می توانند به سامانه ملی اصالح و بهینه سازی موتورخانه واحد های مسکونی، 
تجاری واداری به نشانی https://goc.nigc.ir/ مراجعه کنند.سرپرست روابط عمومی شرکت گاز استان 
اصفهان افزود: رعایت دمای رفاه ۱۸ درجه ســانتیگراد، خاموش کردن موتورخانه ها در روز های تعطیل، 
خاموش کردن سامانه های گرمایشی یک ساعت قبل از پایان کار، جداسازی بخش های بدون استفاده 
و استفاده نکردن از سامانه گرمایشی در آن نقطه ساختمان، استفاده از تجهیزات گرمایشی با رده انرژی 
B به باال و ایزوله کردن ورودی های ساختمان های ادارات از راهکار های اساسی در صرفه جویی مصرف 

گاز در ادارات و سازمان ها است.

ذره بین

 رییس سابق اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان می گوید: 
امروز بازار صادرات صنایع دستی ما به صفر رسیده و هیچ صادراتی نداریم؛

تاوان آپدیت نشدن!

   خردادماه امسال در حالی نشان شهر خالق صنایع دستی 
در میــدان نقش جهــان نصــب شــد کــه هنرمندان 
صنایع دســتی با مشــکالت بســیار دســت وپنجه نرم می کننــد. این 
درحالی است که به گفته رییس اتحادیه صنایع  دستی استان اصفهان، در 
کنار ارزش اقتصادی و درآمد پایدار حاصل از این حوزه، حفظ صنایع دستی 
و انتقال آن به آیندگان، مسئله ای فرهنگی و هویتی است.تعداد ۱۹۶ رشته 
معادل یک سوم رشته های صنایع دستی جهان به استان اصفهان تعلق 
دارد و هنرمندان رشته های مختلف این حوزه در استان اصفهان نیز حدود 
۶۸ هزار نفر است، اما به دلیل کم توجهی به موضوع صنایع دستی، صادرات 
محصوالت صنایع دستی با چالش  های بسیاری روبه رو است. از این جهت 
ایسنا این موضوع را از نگاه رؤسای جدید و پیشین اتحادیه صنایع دستی 

استان اصفهان بررسی کرده است.

ضرورت استفاده از ظرفیت شهرهای خواهرخوانده
مجدالدین تاج، رییس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان در گفت وگو با 
ایسنا با اشاره به برنامه ریزی این اتحادیه در سه حوزه، اظهار کرد: مواد اولیه، 
تولید، فروش و بازاریابی صنایع دستی حوزه هایی است که برای ورود به آن ها 
برنامه  ریزی کرده  ایم. البته مهم ترین مشــکالت ما در دو حوزه مواد اولیه و 
فروش است و درحالی که در زمینه تولید، شاخص هستیم و مقام سوم دنیا 
از آن ایران است، اما متاسفانه در حوزه صادرات رتبه چهل وپنجم دنیا را داریم.

وی ادامه داد: ۸۰ درصد زیرســاخت مواد اولیه موردنیاز صنایع دســتی از 
مس تشکیل شده و با توجه به افزایش نرخ ارز و دالر، اگر سهمیه  ای توسط 

کارخانه   های مس کشــور برای هنرمندان در نظر گرفته نشــود، با افزایش 
بی  رویه قیمت کنترل شده، هنرمندان قادر به فعالیت نخواهند بود.تاج ادامه 
داد: در زمینه صادرات و فروش، ظرفیت هایی مانند شهرهای خواهرخوانده 
وجود دارد که اگر نمایشگاه  های مشترک در این شهرها برگزار شود در فروش 
صنایع دستی ما کمک کننده اســت. ما در حال فراهم  سازی زیرساخت ها 
هستیم، ازجمله برای اولین بار اتحادیه صنایع دستی برای محصوالت فاخر 
شناســنامه هنری صادر می کند که در زمینه اعتماد به محصول در خارج از 
کشور و تایید اصالت محصول موثر خواهد بود.رییس اتحادیه صنایع دستی 
اســتان اصفهان با اشــاره به عقــد تفاهم نامه در خصــوص ارزش  گذاری 
صنایع دستی، گفت: کمیته های تخصصی در اتحادیه، کار ارزشیابی محصوالت 
صنایع دســتی شــاخص را انجام می دهند که این کار در زمینــه راه  اندازی 
حراج های صنایع  دستی و صادرات کمک   کننده است.تاج تاکید کرد: دولت 
به ویژه سفارتخانه ها و رایزنان فرهنگی در خارج از کشور باید کمک کنند، چراکه 
یکی از مشکالت ما عدم شناخت کشورهای مختلف از صنایع دستی ایران 
و نداشتن تبلیغات درست است و این موضوع سبب شده تا صنایع دستی 
بیشتر در خصوص کشورهای جنوب شرق آسیا شناخته می شود، به همین 
دلیل سفارتخانه ها باید در این زمینه فعالیت بیشتری داشته باشند، حتی 
اختصاص مکانی در محل سفارتخانه ها برای نمایش صنایع دستی در این 
زمینه موثر خواهد بود.وی با اشاره به لزوم ایجاد ارتباط بین تاجران کشورهای 
مختلــف، تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع دســتی، افــزود: معاونت 
اقتصادی وزارت امور خارجه می تواند با ایجاد این ارتباط زمینه خوبی برای 
معرفی آثار صنایع  دستی و فروش آن ها را فراهم کند.تاج در خصوص بیمه 

هنرمندان صنایع ستی اصفهان، گفت: بیمه هنرمندان صنایع دستی از سال 
۹۳ قطع شد، چراکه دولت اعالم کرد بودجه ای برای بیمه ندارد. ما این تقاضا 
را به معاونت صنایع دستی میراث فرهنگی مطرح کرده ایم و در حال حاضر 
فراخوانی اعالم شــده که افراد فعال در زمینه صنایع دستی شناسایی شده و 
فرآیند بیمه آن ها انجام شود، بیمه هنرمندان تابه حال انجام نشده، ولی در 
این خصوص از سوی معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان 
قول پیگیری داده شده و بنا داریم که بیمه هنرمندان را به سرانجام برسانیم.
رییس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان با بیان اینکه سن فعاالن حوزه 
صنایع دستی از ۴۰ ســال به باالســت و به دلیل نبودن ارزش افزوده در این 
حوزه، جوانان به فعالیت و حضور در این زمینه راغب نیســتند، تصریح کرد: 
صنایع دســتی در کنار ارزش اقتصادی و درآمد پایداری که می تواند برای ما 
ایجاد کند، مسئله ای فرهنگی و هویتی است و ما موظف به انتقال این میراث 
به آیندگان هستیم که اگر هیچ ارزش افزوده ای برای آن ایجاد نکرده و هیچ 
حمایتی از آن نکنیم بدون وجود هیچ نوع جذابیت در این مشاغل، افراد فعال 
یک به یک از این رشته ها جدا می شــوند، چنان که در حال حاضر نیز تعداد 
زیادی از هنرمندان صنایع دستی استان پروانه های کسب خود را باطل کرده و 
به مشاغل دیگر روی آورده اند و چیزی برای ارائه به آیندگان نخواهیم داشت.

وی افزود: راهکار ما در این زمینه، فعالیت  های حمایتی است. دولت نیز با 
انجام ۲ کار می تواند رونق را به صنایع دســتی بازگرداند؛ اولین مورد در حوزه 
مواد اولیه و ارائه سوبسید به هنرمندان و دوم، انجام حمایت و ایجاد بازارهای 
جدید فروش در کشورهای دیگر و ایجاد ارزش افزوده در زمینه صنایع دستی 

که هنرمند را به حضور در رشته هنری و تولید کار جدید راغب کند.

قدیمی بودن قوانین، دلیل اصلی مشکل صادرات صنایع دستی
عباس شیردل، رییس سابق اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان نیز 
یکی از مشکالت مهم هنرمندان صنایع دســتی را بیمه آن ها دانست و 
به ایسنا گفت: این بیمه از حدود ۶ سال پیش قطع شده و بعدازآن هم 
پیگیری ها برای تحقق آن نتیجه بخش نبوده است. همچنین وام های 
کم بهره به هنرمندان اختصاص پیدا نکرد و با گران شــدن مواد اولیه، 
هنرمندان بــرای تهیه مواد اولیــه و تولید با مشــکالت زیادی مواجه 
هستند.وی ادامه داد: مسئله دیگر، مشکل هنرمندان صنایع دستی با 
اداره مالیات و اجرا نشدن ماده ۱۴۲درباره معافیت های مالیاتی است. 
امروز بازار صادرات صنایع دســتی ما به صفر رســیده و هیچ صادراتی 
نداریم و نیاز است که قوانین صادرات اصالح شده و قانون پیمان ارزی 
حذف شود تا بازار فروش کمی رونق بگیرد.شیردل تصریح کرد: اصفهان 
شهر جهانی صنایع دستی است، ولی در حوزه صادرات، رتبه چهل و پنجم 
دنیا را دارد و این درد بزرگ، ناشی از قدیمی بودن قوانین ماست. قانون 
پیمان ارزی جلوی صادرات صنایع دستی را گرفته و مانع از صادرات نقره 
و منسوجات آن می شود. صادرات منسوجات نقره در حالی منع دارد که 
واردات نقره خام آزاد است. اگر این قوانین اصالح شود، بخش اعظمی 
از ارز کشور توسط هنرمندان صنایع دستی تامین می شود، زیرا در حال 
حاضر ۴ هزار قلم زن، ۲۰۰ یا ۳۰۰ سازنده ظروف نقره و بیش از هزار نفر 
در حوزه زیورآالت کار می کنند که صادرات آن ها در حال حاضر نزدیک به 
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رییس اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: پایان برنامه هم گردی 
عباس آباد بازدید از »موزه هنرهای ملی اصفهان« در همین محله و خیابان خواهد بود. این مکان از موزه های 
جدید شهر اصفهان است و با هماهنگی انجام شده شــهروندان می توانند با تخفیف مناسبی از این موزه، 
دیدن کنند.علیرضا مساح در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: شهر اصفهان دارای آثار، بناها و فرصت های 
گردشگری متعدد و پرشماری اســت که به طورقطع نمی تواند تنها به جاذبه های تاریخی معروف اصفهان 
معطوف و محدود شود.وی خاطرنشان کرد: یکی از مناطق تاریخی اصفهان، محله تبریزی ها یا همان خیابان 
عباس آباد است. این محله دارای نکته ها و شاخصه های هویتی، جذاب، دیدنی، تاریخی و خاطره انگیز برای 

اصفهانی ها و گردشگران بازدیدکننده از این شهر تاریخی محسوب می شود.
رییس اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با بیان اینکه به موازات این 
طرح، مادی نیاصرم در محله تبریزی ها را داریم، افزود: این مادی یکی از ویژگی های خاص و دیدنی شهر 
اصفهان به ویژه در فصل خزان و برگ ریزان است.وی اظهار کرد: ترکیب دیدنی و چشم نواز مادی نیاصرم با 
برگ ریزان در روزهای پایانی فصل پاییز، هم گردی خوبی را در این محله رقم خواهد زد و مورد استقبال خوب 

شهروندان و گردشگران واقع خواهد شد.
مساح تصریح کرد: اگر این برنامه موفقیت آمیز باشد و شــهروندان از آن به خوبی استقبال کنند بازهم در 

هفته های بعد مشابه همین رویداد را در خیابان عباس آباد اصفهان برگزار خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: در اجرای این برنامه های گردشگری، نقاط مکث را از قبل مشخص و به راهنمایان این 

تورهای چندســاعته آن ها را اعالم می کنیم. همچنین محتوای راهنمای گردشگری محالت مختلف مورد 
بازدید را هم در اختیار راهنمایان قرار می دهیم تا بتوانند به بهترین شکل ممکن آن را به مخاطبان این دست 

برنامه ها ارائه کنند.
رییس اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: پایان برنامه هم گردی 
عباس آباد بازدید از »موزه هنرهای ملی اصفهان« در همین محله و خیابان خواهد بود. این مکان از موزه های 
جدید شهر اصفهان است و با هماهنگی انجام شده، شــهروندان می توانند با تخفیف مناسبی از این موزه، 
دیدن کنند.وی اظهار کرد: افراد شرکت کننده در این برنامه پیش از این با اداره گردشگری شهرداری اصفهان 
تماس گرفته و در طرح ثبت نام کرده اند. تور اول به طور کامل تکمیل شده اســت و در هر تور ۳۰ تا ۳۵ نفر 
شرکت کننده داریم.مســاح افزود: تور هم گردی عباس آباد و بازدید از مادی نیاصرم با توجه به برگ ریزان 
پاییز را در چند برنامه متوالی ادامه خواهیم داد و پس از پایان تور نخست، برای سایر مناطق و محله های 

شاخص و محورهای گردشگری اصفهان برنامه ریزی خواهیم کرد.
نیاصرم، بزرگ ترین نهر اصفهان است که کمتر امکان دارد بی آب بماند. وجه تسمیه آن به درستی در اسناد 
تاریخی نیامده ، اما در بین مردم توضیحی است که می گویند: »نیاصرم یعنی همیشه آب دارم و مزارع را 
سیراب می کنم و الزم به سرکشی به من نیســت.«»عباس آباد« محله ای با درختان سر به فلک کشیده، 
مغازه های کوچک و قدیمی و خانه های چندین ساله در مرکز شهر اصفهان قرار دارد؛ محله ای که با سکونت 

تبریزی ها در آن و به احترام شاه عباس که آن ها را در این محله جای داده بود، عباس آباد نام گرفت.

قدمت روستای نوشا در حدود دوهزار سال تخمین زده شده است. دلیل این گفته نیز آثار تاریخی و 
باستانی با ارزشی است که در این روستا یافت شده و هر یک در جایگاه خود صفحه ای از کتاب تاریخی 

قدمت روستا و منطقه را رقم می زند. از جمله این آثار می توان به کوزه های سفالی، 
کاشی های قدیمی و ابزار آالت کشاورزی اشاره کرد که همگی به مرور زمان در زمین روستا کشف شده 
است. جدای از تمام اینها نشانه هایی از حضور حاکمان بزرگ در طول تاریخ در این منطقه وجود دارد 
که از جمله این نشانه ها می توان به یک حمام بسیار زیبا با کاشی کاری هایی از نوع الوان و یک دشت 
شاه نشین با محل بستن و استراحت چهارپایان اشــاره کرد که همگی نشانه توجه خاص بزرگان در 

گذشته به این روستا بوده است.
روستای نوشا عالوه بر اینکه یک روســتای مرتفع است، روستایی ییالقی اســت که البته در فصل 
سرما بسیار سرد و در فصول گرم سال بسیار پرطرفدار است. این روستا در بخش، منطقه یا به عبارتی 
دهستان دوهزار واقع شده است. در این منطقه روستاها و ییالق های فراوانی وجود دارد که ییالق نوشا 
یکی از بهترین و زیباترین و پرطرفدارترین آنهاســت که می توان در آن به کوه نوردی و جنگل نوردی 

پرداخت و از گشت و گذار در قلب طبیعت لذت فراوان برد.
معموال افرادی که برای تفریح به منطقه تنکابن و به طور خاص منطقه دوهزار عزم ســفر می کنند به 
صورت گروهی، با تورهای گردشــگری و با برنامه قبلی پیش می روند. این در حالی است که وسیله 
نقلیه حرکت، معموال مینی بوس است. در بخش هایی از مســیر هم که طبیعت اجازه  ورود وسایل 
نقلیه امروزی را صادر نمی کند،گردشــگران با پای پیاده از حضور در دل وسیع طبیعت لذت می برند 
و اینجاست که هر قدم که برمی دارند با منظره ای به شــدت زیبا روبه رو می شوند و دعا می کنند که 

ای کاش امروز دیرتر از هر روز دیگری به پایان برسد تا از بودن در این بهشت برین محروم نشوند.
روستای فوق العاده زیبای نوشا در تمام این تورهای تفریحی همواره از جایگاه خاصی برخوردار بوده و 
هست و لذت سفر را برای هر گردشگری دوچندان کرده است. در کنار روستای نوشا چشمه ای به نام 
میانلت وجود دارد که معموال در برنامه های گردشــگری و تورهای طبیعت گردی ییالق های دوهزار، 
افراد بعد از توقف در روستا و لذت بردن از آن در زمان خروج از روستا به سمت چشمه حرکت کرده و در 

جوار رودخانه همراه جریان آب قدم برمی دارند تا به روستای بعدی )میانکوه( برسند.
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مفاد آراء
9/219 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف 

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

مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- به موجب راي شماره 11334 مورخ 1401/09/13 هيات سوم آقای 
ايرج صدری کرمی  به شناسنامه شماره 564 کدملي 1283368145 صادره 
اصفهان فرزند ابوالقاسم در ششــدانگ يکباب گلخانه به مساحت 596/41 
متر مربع پالک شــماره 447 فرعی از 24  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مالک رســمی حســين ابراهيمی 

طبق اظهار نامه ثبتی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/11

م الف: 1426361  شــهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 
اصفهان

مفاد آراء
9/220 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف 

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

را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- به موجب راي شماره 11700 مورخ 1401/09/21 هيات سوم آقای 
عمادالدين معين درباری به شناسنامه شماره 1547 کدملي 1141285916 
صادره خمينی شهر فرزند علی رضا نســبت به دو دانگ مشاع از  ششدانگ 
يکباب ساختمان در حال ساخت به مساحت 309/32 متر مربع پالک شماره 
62  فرعی از 6  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان طبق ســند انتقالی شــماره 97724 مورخ 1398/01/31 دفترخانه 

شماره 25 اصفهان
رديف 2- به موجب راي شماره 11698 مورخ 1401/09/21 هيات سوم آقای 
حسام الدين معين درباری به شناسنامه شماره 6252 کدملي 1142290557 
صادره خمينی شهر فرزند عليرضا نســبت به يک دانگ مشاع از  ششدانگ 
يکباب ساختمان در حال ساخت به مساحت 309/32 متر مربع پالک شماره 
62  فرعی از 6  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان طبق ســند انتقالی شــماره 97724 مورخ 1398/01/31 دفترخانه 
شماره 25 اصفهان

رديف 3- به موجب راي شــماره 11699 مورخ 1401/09/21 هيات سوم 
خانم بدرالســادات مير عنايت فروشــانی به شناسنامه شــماره 13 کدملي 
1142193292 صادره خمينی شهر فرزند ســيد حسين نسبت به سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ يکباب ساختمان در حال ساخت به مساحت 309/32 متر 
مربع پالک شماره 62  فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان طبق ســند انتقالی شماره 97724 مورخ 1398/01/31 

دفترخانه شماره 25 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/11

م الف: 1426136  شــهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 
اصفهان

مفاد آراء
9/221 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
- برابر رای شــماره 3054 مورخ 1401/09/09 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهــان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی، مالکيت خانم طلعت مختاری بنی  به شناســنامه شــماره 1976 
کدملــی 1289421293 صادره فرزند حســينعلی در پنج دانگ مشــاع از 
ششدانگ يکباب خانه به مساحت 89/51 متر مربع  مفروزی از پالک شماره 
131  فرعی از 4483 اصلی  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای حسين رمضانی 

)مالک رسمی( خريداری گرديده است.
  لذا به منظور اطالع عمومی مراتــب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهی
 می شود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. 
بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/11

م الف: 1426828  مهدي شــبان رئيس ثبت اســناد و امالک جنوب 
اصفهان

مفاد آراء
9/222 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
- برابر رای شماره 140160302026003889 مورخ 1401/03/12 موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک شــمال اصفهان  تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی مالکيت آقای عباســقلی شــيخ قهدريجانی به 
شناســنامه شــماره 5248 کدملی 1110222076 صادره فالورجان فرزند 
حسينعلی در ششــدانگ يکباب مغازه به مســاحت 29/65 متر مربع پالک 
شماره 111 فرعی از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 

امالک شمال اصفهان بوده که مورد درخواست مع الواسطه به موجب قولنامه 
عادی و وکالتنامه 20437 مورخ 78/5/11 دفترخانه 104 شــاهين شهر به 

متقاضی واگذار شده و تعدادی از شهود آن را تاييد نموده اند. 
- برابر رای شماره 140160302026012159 مورخ 1401/08/04 موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک شــمال اصفهان  تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی مالکيت آقای عباســقلی شــيخ قهدريجانی  به 
شناســنامه شــماره 5248 کدملی 1110222076 صادره فالورجان فرزند 
حسينعلی نســبت به ششــدانگ يکباب کارگاه به مســاحت 237/60 متر 
مربع پالک شــماره 111 فرعی از 14915 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 
اداره ثبت شــمال اصفهان  مبايعه نامه عادی مع الواسطه از مالکيت رسمی 
 قدرت اله و نعمت اله کيساری موضوع ســند انتقال 6627- 1348/11/29 

دفتر 98 اصفهان
 لذا بــه منظور اطالع عمــوم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی 
اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. 
بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/11

م الف: 1427001 موســوی رئيس اداره ثبت اســناد و امالک شمال 
اصفهان 

مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
9/223 شــماره آگهــی: 140103902120000017 شــماره پرونــده: 
و   140004002004000152 و   140004002004000153
140004002004000151 و 140004002004000154 آگهــی مزايده 
پرونــده اجرائــی کالســه 140100111 ، 140100110، 140100109 ، 
140100108  تمامت ششــدانگ پالک ثبتی 212 فرعــی از 648 اصلی، 
مفروز و مجزا شــده از 4 فرعــی از اصلی مذکور، واقــع در بخش 09 حوزه 
ثبت ملک فالورجان استان اصفهان به مســاحت 5000 متر مربع به آدرس 
اصفهان اتوبان ذوب آهن شهرک صنعتی اشــترجان خيابان پانزدهم پالک 
198 با مالکيت توليدی پلی اتيلن ادمان  که ســند مالکيت اصلی بشــماره 
چاپی 074949 که در صفحه 17 دفتر امالک جلد 229 ذيل شماره 23957 
ثبت گرديده اســت و حدود و مشــخصات آن طبق ســند مالکيت مربوطه 
عبارتست از شمااًل: مرزی اســت به پالک 213 فرعی بطول 100 متر شرقًا 
مرزی است پالک 220 فرعی بطول 50 متر جنوبًا بديوار 211 فرعی بطول 
 99/70 متر غربًا مرزی اســت به خيابان احداثی بطول 50 متر و طبق اعالم 
کارشناسان رسمی دادگستری مورد مزايده بصورت يک کارخانه فاقد فعاليت 
در شهرک صنعتی اشــترجان است که مستند به تصوير ســند مالکيت ارائه 
شده به شــماره چاپی 074949 دارای پالک ثبتی 212 فرعی از 648 اصلی 
بخش نه ثبت اصفهان، شماره ثبت 23957 دفتر 229 صفحه 17 به مساحت 
 5000 متر مربع اســت و حدود آن عبارتست از شــماال به طول 100 متر به
 پالک شــرقا به طول 50 متر بــه پالک جنوبــا به طــول 99/70 متر به 
 پالک غربــا به طول 50 متــر به گذر مســتحدثات موجــود در کارخانه به

 شرح ذيل می باشــد: 1- ســالن اصلی که به صورت يک ســوله صنعتی 
 به مســاحت حــدود 1200 متر مربــع اســت و دارای کف بتن ليســه ای 
و ديوارهای آجری دو طرف نما چيده شــده درب آهنی و سقف ورق موجدار 
و پشم و شيشه توری مرغی است 2- بچه سوله:که از سمت جنوب به سوله 
اصلی چســبيده است و دارای سقف شــيبدار اســت و حدود 300 متر مربع 
مساحت دارد و شــامل ناهار خوری و آشــپزخانه و اتاق مديريت و سرويس 
بهداشــتی و انبار و رختکن است کف آن موزائيک و ســراميک و ديوارهای 
آجری دارد 3- سوله کوچک: که به صورت يک سوله صنعتی است و از سمت 
شمال به سوله اصلی چسبيده است و حدود 500 متر مربع مساحت دارد دارای 
کف بتن ليســه ای و ديوارهای آجری دو طرف نما چيده شده درب آهنی و 
سقف ورق موجدار و پشم و شيشه توری مرغی است داخل اين سوله فضايی 
به مســاحت حدود 30 متر مربع با ديوار آجری بدوم ســقف جدا شده است 
4- اتاق شرق سوله کوچک به مساحت حدود 40 متر مربع و دارای ديوارهای 
آجری نما چيده شده است و درب و پنجره پروفيل آهنی با شيشه معمولی دارد 
سقف آن مسطح است 5- اتاق تأسيســات که در سمت غرب سوله کوچک 
قرار دارد اين اتاق دارای سقف شــيبدار و ديوارهای آجر نما چيده شده است 
6- اتاق تاسيسات: در زيرزمين و با ســقف بتنی است و لوله های تاسيساتی 
از آن خارج شده است 7- اتاق وسط ســايت حدود 8 متر مربع مساحت دارد 
و دارای ديوارهای آجری چيده شده و سقف مســطح است 8- سرايداری و 
نگهبانی: در کنار درب ورودی اســت و حدود 70 متر مربع مســاحت دارد و 
دارای ديوارهای آجر نما چيده شده است 9- ديوار کشی: عرصه اين ملک در 
سمت شمال و غرب به ارتفاع حدود 2/20 ديوار اختصاصی: نما چيده شده 35 
سانتی دارد 10- محوطه ســازی کل عرصه اين ملک که فاقد ساخت است 
زيرسازی و آسفالت شده است 11- ساختمان پســت برق: در گوشه جنوب 
غرب عرصه قرار گرفته اســت دارای ديوارهای نما چيده اســت . با مالکيت 
توليدی پلی اتيلن ادمان شماره ثبت 12951 تاريخ ثبت 1376/03/29 دارای 
شناســه ملی: 10260339717 که طبق اسناد رهنی شماره 107745 مورخ 
 1378/12/16 )اصلی( و شــماره 120855 مورخ 1381/06/25 )مازاد 1( و 
شــماره 143252 مورخ 1385/10/27 )مازاد 2( و شــماره 149079 مورخ 
1387/04/11 )مازاد 3(  و تنظيمی دفترخانه اســناد رســمی شــماره 15 
شــهر اصفهان اســتان اصفهان قرار گرفته است از ســاعت 9 الی 12 روز 
شــنبه مورخ 1401/10/10 در اداره ثبت اســناد و امالک فالورجان واقع 
 در خيابان فردوســی جنــب بانک کشــاورزی از طريق مزايــده به فروش 
می رسد و مزايده از مبلغ 243/000/000/000 ريال )دويست و چهل و سه 
ميليارد ريال( شروع و به باالترين قيمت پيشــنهادی نقدا فروخته می شود. 
الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشعاب  و يا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزايده دارای آنها 
باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شــهرداری و غيره تا تاريخ مزايده 
اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشــد به عهده برنده مزايده 
اســت و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از 
محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شــد و نيم عشر و حق مزايده نقدا 
وصول می گردد ضمنا طبق اعالم بســتانکار مورد مزايده بيمه می باشد لذا 
اين آگهی عالوه بر ســايت آگهی های ســازمان فقط يک نوبت در روزنامه 
زاينده رود درج و متشــر می گردد  در صورت تعطيلی روز مزايده به روز بعد 
 موکول می گــردد.  تاريخ مزايــده: 1401/10/10 م الف: 1426370 

محسن اسماعيل زاده مسئول واحد اجرای اسناد رسمی فالورجان 

دیدار با یکی از زیباترین خیابان های اصفهان؛

روستاگردیروستای نوشای تنکابنهم گردی عباس آباد؛ دیدار در برگ ریزان پاییز



کتبر 2022 / شماره 3658 شنبه 7 آبا ن 1401 / 3 ربیع الثانی 1444 / 29 ا
جامعه

شنبه 26 آ ذر 1401 / 22 جمادی االول 1444 / 17 دسامبر 2022 / شماره 3700
جامعه

معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش وپرورش اصفهان تاکید کرد:

لزوم ایمن سازی تجهیزات ورزشی در مدارس
معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش وپرورش اصفهان گفت: وقفه دوساله کرونا در برگزاری 

مسابقات درون مدرسه ای باعث کاهش فعالیت های جسمی دانش آموزان و افزایش استفاده آن ها 

از فضای مجازی و اینترنت شده اســت.آذرکیوان امیرپور در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، درباره وضعیت 

ایمنی مدارس اصفهان برای برگزاری مسابقات درون مدرسه ای، اظهار کرد: براساس شیوه نامه ارسالی، 

اعتباری برای ایمن سازی تجهیزات ورزشی توسط اداره کل آموزش وپرورش پیش بینی شده و معاونت 

تربیت بدنی در حال تهیه این تجهیزات است تا به زودی در مدارس توزیع شود.وی با اشاره به ضرورت 

ایمن سازی تجهیزات ورزشی در مدارس، ادامه داد: تجهیزات و فضاهای ورزشی باید به صورت مستمر 

مورد بررسی و کنترل قرار گیرد، ایمن سازی شــامل پیچیدن فوم در فضاهای ناامن از جمله میله های 

والیبال، بسکتبال و دروازه های فوتسال است، همچنین روکش آسفالت مدارس در صورت از بین رفتن 

می تواند خطرآفرین باشد.معاون تربیت بدنی و ســالمت اداره کل آموزش وپرورش اصفهان تصریح 

کرد: طبق مصوبه شورای آموزش وپرورش و دستور استاندار، شهرداری ها باید در راستای ایمن سازی 

مدارس کمک کنند و اعتباری به این مهم اختصاص دهنــد.وی گفت: حدود ۳۰ درصد )۳۱۰ هزار نفر( 

از دانش آموزان مدارس دخترانه و پسرانه در مسابقات درون مدرسه ای شرکت می کنند، این در حالی 

است که بخشی از مدارس دارای موارد ایمنی است، اما اگر بتوانیم ۱۰ درصد مدارس را ایمن سازی کنیم، 

اقدام مؤثری انجام داده ایم.

 

انتقال پیوند مغز استخوان از فردی به شخص بیمار در 
بیمارستان الزهرا)س( اصفهان

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گفت: آنچه در بیمارستان الزهرای)س( اصفهان انجام 

می گیرد عالوه بر پیوند مغز استخوان از خود فرد به او، انتقال پیوند از فردی دیگر به شخص بیمار است.

سید مرتضی حیدری در گفت وگو با خبرنگار تسنیم دراصفهان در ارتباط با عمل پیوند مغز استخوان در 

اصفهان، اظهار داشت: اولین عمل پیوند سلول های مغز استخوان در ایران و اصفهان حدود ۳۰ سال پیش 

توسط دکتر آذر انجام شد، اما در آن زمان مشکالتی ایجاد شــده و از وی پشتیبانی الزم صورت نگرفته 

است.وی افزود: سال ها است که در بیمارستان سیدالشهدا)ع( اصفهان این عمل با پیوند سلول های 

خون ساز از خود فرد بیمار انجام می گیرد و طی آن با انجام یک فرآیند مفصل بر این سلول  ها، مجددا 

قابلیت و آمادگی تزریق را پیدا می کنند.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه در 

روزهای گذشته اولین عمل پیوند سلول های خون ساز در بیمارستان الزهرا)س( با موفقیت انجام شده 

است، عنوان کرد: آنچه در بیمارستان الزهرای اصفهان انجام می گیرد عالوه  بر پیوند مغز استخوان از خود 

فرد به او، انتقال پیوند از فردی دیگر به شخص بیمار است، فرد انتقال دهنده می تواند از خویشان یا افراد 

دیگر باشد که مطابق سیستم های ژنتیکی مشخص می شوند.

  

50 هزار لیتر روغن موتور احتکار شده در اصفهان کشف شد
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان از کشف ۵۰ هزار لیتر روغن موتور احتکار شده به 

ارزش ۲۵ میلیارد ریال و دستگیری یک نفر در این رابطه خبر داد.سرهنگ کامران ریاحی در این خصوص 

اظهار داشت: در اجرای طرح تشدید مبارزه با احتکار و برخورد با مخالن اقتصادی، ماموران انتظامی شهر 

ورزنه از احتکار محموله روغن موتور در یک انبار مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.وی 

افزود: ماموران پس از انجام بررسی های میدانی و انجام تحقیقات الزم طی هماهنگی های قانونی به محل 

اعزام و در حضور مالک انبار از آن بازدید کردند که در نتیجه ۵۰ هزار لیتر انواع روغن موتور خودرو کشف شد.

اخبار  

رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت: تمام بیمارستا ن ها موظف به »نوبت دهی آنالین« هستند ؛ 

تخلِف برخط نبودن

رییس مرکــز مدیریت آمــار و فناوری اطالعــات وزارت 
بهداشــت با بیــان اینکه تمــام بیمارســتان ها موظف به 
»نوبت دهی آنالین« هســتند، گفت: مــردم می توانند با 
شماره ۱۹۰ وزارت بهداشت برای ثبت شکایات خود از بیمارستان های 
فاقد نوبت دهی اینترنتی اقدام کنند.چند روز پیش بود که معاون درمان 
وزارت بهداشت با بیان این که تمام بیمارستان های دولتی و خصوصی 
موظفند که نوبت دهی الکترونیکی را داشته باشند، گفت: این نوبت دهی 
جزو سنجه های اعتباربخشی بیمارستان ها به شمار می آید که اگر وجود 
نداشته باشــد، برای آنها نمره منفی در پی خواهد داشت.با وجود این 
یکی از معضالتی که در شرایط حاضر در سیســتم بهداشتی و درمانی 
کشور وجود دارد، عدم امکان نوبت دهی الکترونیکی به بیماران در برخی 
بیمارستان ها یا ناکارآمد بودن سیستم های نوبت دهی آنالین است که 
باعث شده بسیاری از مردم از روستاها به شهرها و مراکز استان و یا از 
سایر شهرســتان ها به صورت حضوری به تهران مراجعه کنند تا بتوانند 
نوبت دریافت کنند و در این مســیر عالوه بر متحمل شدن هزینه های 

بیشتر، دچار سرگردانی و اتالف وقت می شوند.

تقریبا تمام بیمارستان های پرمراجعه، سیستم نوبت دهی برخط 
دارند!

در همین راستا، امین بیگلرخانی، رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری 
اطالعات وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی به تسنیم گفت: 
در حال حاضر تقریبا همه بیمارســتان هایی که تعداد مراجعان قابل 
توجهی دارند، دارای سیســتم نوبت دهی آنالین هستند؛ مردم پیش 
از مراجعه به بیمارستان ها با جســت وجو کردن نام بیمارستان وارد 
ســایت آن شــوند و نوبت خود را به صورت برخط دریافت کنند و در 
صورتی که نوبت دهی اینترنتی وجود نداشــته باشد؛ برای اخذ نوبت 
به صورت تلفنــی اقــدام کنند.بیگلرخانی با بیان این که براســاس 
اعالم معاونت درمــان، وزارت بهداشــت نوبت دهــی آنالین را جزو 
شــاخص های اعتباربخشــی بیمارســتان ها قرار داده و در صورتی 
که بیمارســتانی این شــاخص را دارا باشــد، نمره اعتباربخشی آن 
باالتر خواهد بود، خاطرنشــان کــرد: به دلیل آنکه بیمارســتان ها به 
 دنبال افزایش رتبه خود هســتند، به ســوی نوبت دهی آنالین سوق

 داده می شوند.

ســازوکار وزارت بهداشــت برای نظارت بر نوبت دهــی برخط در 
بیمارستان ها

رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی در پاسخ به این سوال تسنیم که »برخی از بیمارستان ها 
نوبت دهی آنالین را راه اندازی نکرده اند یا سیستم نوبت دهی آنها دچار 
اشکاالت فنی است و عمال امکان نوبت دهی وجود ندارد، وزارت بهداشت 
بر این مشکالت چگونه نظارت می کند؟« تصریح کرد: دو سازوکار برای 
رســیدگی به این مشــکل وجود دارد؛ اول آن که معاونت های درمان 
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشــور می توانند بازخورد را از مردم 
دریافت کنند؛ دوم آن که مردم می توانند با شماره ۱۹۰ وزارت بهداشت 
برای ثبت شکایات خود در این باره اقدام کنند تا در دست پیگیری قرار 

گیرد.

عدم اجرای کامل نظام ارجاع الکترونیک
وی درباره نظام ارجاع الکترونیک نیز گفت:  در نظام ارجاع ســه سطح 
وجود دارد؛ سطح اول در خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی روستایی 
اســت که در آنجا پزشــک عمومی باید جمعیت تحت پوشش خود را 
ویزیت  کند و در صورتی که تشخیص بدهد بیمار نیاز به دریافت خدمات 
تخصصی دارد، در ســامانه، اطالعات مربوط به مراقبت های بهداشتی 
بیمار را ثبت کند و او را به ســطوح باالتر یعنی پزشک متخصص ارجاع 
دهد. در این راستا یک نقشه ارجاع در وزارت بهداشت تدوین شده بود 
تا فرآیند ارجاع بیمار به درستی طی شود که وقتی یک پزشک عمومی 
در سطح اول، یک بیمار را ویزیت می کند و مثال متوجه مشکل قلبی او 
می شود؛ بتواند او را برای ویزیت شــدن توسط متخصص قلب، ارجاع 
دهد تا در درمانگاه تخصصی سطح دو که یک متخصص قلب و عروق در 
آنجا حضور دارد، برای بیماران ارجاعی از سطح یک سهمیه ای مشخص 
برای ویزیت درنظر گرفته شود؛ از محل این سهمیه، یک نوبت متخصص 
قلب برای بیمار رزرو شده و به بیمار گفته  شود که در کدام تاریخ به کدام 
درمانگاه مراجعه کند.وی با بیان اینکه در صورتــی که این نظام ارجاع 
الکترونیک به صورت کامل اجرا شــود از ترددهای غیرضروری کاسته 
می شود و بیماران دچار سردرگمی نمی شــوند، ادامه داد: اجرای نظام 
ارجاع الکترونیک در چند ســال اخیر کمرنگ شــده است. این نظام 
ارجاع االن به طور کامل اجرا نمی شود؛ اما وزارت بهداشت اجرای پزشک 
خانواده را در دســتور کار خود دارد و به دنبال احیای ارجاع الکترونیک 

بیماران است.

خدمات رایگان 
دندانپزشکی در اهواز

مرکز علمی فرهنگی امام حســین 
علیه السالم در اقدامی خیرخواهانه 
و جهادی اقدام به استقرار بیش از 
۱۰۰ پزشک متخصص و دندانپزشک 
به منظور ارائه خدمــات رایگان به 
مردم استان خوزستان به ویژه افراد 

نیازمند کرده است.

عکس خبر روز

افزون بر ۳۹ هزار زن خانه دار در اصفهان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند
مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: ۳۹ هزار و ۹۶۰ نفر از زنان خانه دار در قالب "طرح فراگیر"، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.

مرتضی حاجی کاظمی افزود: در طرح » بیمه فراگیر« که به مدت ۲ سال در اصفهان و کشور اجرا می شود، زنان خانه دار و دختران غیرشاغل بین ۱۸ تا ۵۰ سال 
می توانند خود را بیمه کنند.مدیرکل تامین اجتماعی اســتان اصفهان افزود: زنان و دختران با انتخاب این بیمه می توانند تحت پوشش همسر و یا هرکدام از 
والدین شان که دارای بیمه و یا مستمری بگیر هستند، باقی بمانند.حاجی کاظمی با بیان اینکه در طرح بیمه فراگیر افراد می توانند برای خودشان سابقه بیمه 
ایجاد کرده و از مستمری آن استفاده کنند، افزود: افراد باالی ۵۰ سال در صورتی می توانند از این طرح استفاده کنند که به ازای هر سال افزایش سن سابقه بیمه 
داشته باشند، به طور مثال اگر کسی ۵۲ سال داشته باشد برای استفاده از این طرح حتما باید ۲ سال سابقه بیمه داشته باشد.وی افزود: سال گذشته حداقل 
حق بیمه پرداختی در این طرح ۳۰۰ هزار تومان بود که در ۶ ماه ابتدایی امسال به دلیل تغییر سقف دستمزد، به ۵۲۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است، اگر چه 
تالش می شود در تعیین این نرخ ها سطح معیشت و درآمد زنان خانه دار و جوانان نیز مورد توجه قرار بگیرد.مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان اضافه کرد: 

در این طرح سه نرخ مختلف ۱۲، ۱۴ و ۱۸ درصد در گروه مشاغل آزاد تعریف شده است که هر فرد بر اساس اراده خود آن را تعیین می کند.

معاون وزیر علــوم، تحقیقات و فنــاوری و رییس 
سازمان امور دانشــجویان گفت: ساخت و تکمیل 
چهار هزار واحد خوابگاه متاهلی در داخل دانشگاه 
های کشور از برنامه های این وزارت ظرف یک سال 
آینده است.هاشــم داداش پور در حاشیه مراسم 
تجلیل از دانشجویان نمونه آموزشی و افتتاح و کلنگ 
زنی چند طرح عمرانی دانشــگاه کاشــان در جمع 
خبرنگاران افزود: ماندگاری دانشجویان در دانشگاه 
های کشور در سال های اخیر افزایش یافته و بیشتر 
دانشجویان تا ۱۲ سال برای گذراندن مقاطع تکمیلی 
در دانشــگاه ها تحصیل می کنند و نیاز به خوابگاه 

بیش از گذشته وجود دارد.
وی اظهار کرد: رویکرد دولت سیزدهم خانواده مدار 

و خانواده محور است، تا کنون تنها ۲۰ درصد دانشگاه 
های کشور دارای خوابگاه متاهلی هستند، اما میزان 
تقاضا باالتر اســت و امیدواریم ظرف یکسال آینده 

این ظرفیت سه برابر افزایش یابد.
معاون وزیر علــوم، تحقیقات و فنــاوری و رییس 
ســازمان امور دانشــجویان در بخــش دیگری از 
ســخنانش گفت: با رویکری کــه دولت و مجلس 
شورای اسالمی در حوزه جوانی جمعیت و خانواده 
مطرح کردند سعی کردیم که بحث همیار دانشجویی 
را متناســب با آن تنظیم کنیم، کار دانشــجویی با 
تعریفــی که در شــیوه نامــه جدید آمــده فضای 
جدیدی در دانشگاه ها ایجاد می کند و هر کدام از 
دانشجویان اگر وارد این کار شوند هم به دانشگاه و 

هم به دانشجویان کمک می شود.
داداش پور گفت: در مقاطع مختلف دانشــجو می 
تواند هم داخل دانشگاه کار کرده و هم درس بخواند 
و این هم کمک به دانشــگاه و هم تجربه خوبی در 
حوزه کار دانشجویی است و منابع مالی الزم را برای 

ادامه مطالعات دانشجویان فراهم می کند.
رییس سازمان امور دانشجویان گفت: دانشجویان 
در مقاطع مختلف هر ساعت ۱۲ الی ۲۵ هزار تومان 
در قبال کار از دانشگاه دریافت خواهند کرد و دانشجو 

می تواند ۱۰۰ ساعت در ماه در دانشگاه کار کند.

 ساخت چهار هزار واحد خوابگاه متاهلی در 
دانشگاه های کشور آغاز شده است

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان خبرداد

افزایش ۱۲ درصدی حوادث در استان اصفهان
معاون امداد و نجــات جمعیت هالل احمر اســتان اصفهــان گفت: مجموع حــوادث طبیعی و 
غیرطبیعی در اســتان اصفهان از ابتدای امسال تاکنون نســبت به مدت مشابه پارسال حدود ۱۲ 

درصد افزایش یافته است.
داریوش کریمی گفت: از ابتدای سال تا 
به امروز حدود ۲ هزار و ۷۰۰ مورد انواع 
حوادث در استان اصفهان رخ داده، اما 
در مدت مشابه سال قبل این رقم بالغ 

بر ۲ هزار و ۲۷۰ مورد بوده است.
او اضافه کرد: بیشترین حوادث در این 
منطقه سوانح جاده ای است و پس از 
آن حوادث کارگاهی و صنعتی باالترین 

آمار را به خود اختصاص می دهد.
معاون امداد و نجــات جمعیت هالل 
احمر اســتان اصفهان مجموع کل تیم های عملیاتی اعزام شده را به صحنه های حوادث استان در 
امسال، سه هزار و ۲۸۲ مورد اعالم کرد و افزود: این رقم سال قبل ۲ هزار و ۶۶۲ مورد بود که نشان 

از افزایش امدادرسانی ها در امسال دارد.
کریمی خاطرنشــان کرد: میانگین زمان حضــور در صحنه عملیات حوادث جــاده ای از اطالع به 
جمعیت تا حضور در صحنه در ســال ۱۴۰۱، ۱۱ دقیقه و ۶ ثانیه و میانگیــن مدت زمان عملیات در 

حوادث جاده ای از آغاز تا پایان عملیات یک ساعت و ۱۶ دقیقه و ۱۶ ثانیه بوده است.
او گفت: کاهش حــوادث به ویــژه در جاده هــا نیازمند مشــارکت آگاهانه مــردم، رعایت نکات 
ایمنی و همــراه داشــتن تجهیزات ایمنی اســت، اســتفاده از تجهیــزات ایمنی ماننــد زنجیر 
چرخ، رفع عیــب خودرو به ویژه در الســتیک، همراه داشــتن وســایل مورد نیاز و حذف ســفر 
 غیرضروری در زمان بارندگی شدید از جمله مواردیســت که کاهش چشمگیر در بروز سوانح را به 

همراه دارد.
او اضافه کرد: بسیار دیده شده است که رانندگان در جاده های کوهستانی و در روز های برفی بدون 
زنجیر چرخ تردد و یا خودرو با انواع عیوب اســتفاده می کنند، بی تردید چنین سهل انگاری هایی 

به بروز حادثه منجر خواهد شد.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان تصریح کرد: همه مردم باید بدانند که 
هیچ خودرویی از اشکال و ســانحه مصونیت ندارد، بنابراین رعایت نکات ایمنی، رفع عیب فنی و 

نیل به سفر کم خطر باید اولویت باشد.
کریمی با اشاره به اینکه حوادث جاده ای در زمان بارندگی ها افزایش می یابد، اظهارداشت: بنابراین 
در این مواقع رانندگی با حواس باال و پرهیز از رانندگی هنگام خواب آلودگی نکاتی است که اگرچه 

همیشه تکرار می شود، اما بسیاری هنوز به ان اهمیت نمی دهند.
او ادامه داد: ۴۲ پایگاه امدادی در جاده های استان مستقر است تا امدادگران در زمان بروز حوادث 
کمک رسانی کنند، این تعداد پایگاه بطور تقریبی کل سطح اســتان را پوشش می دهد، اما بدون 

مشارکت مردم و رفتار آگاهانه در زمان سفر و یا بروز حوادث، امدادرسانی دشوار خواهد شد.
به گفته کریمی، ۱۱۲ شــماره ندای امداد جمعیت هالل احمر در هر زمان از شــبانه روز پاسخگوی 

حادثه دیدگان و امدادخواهان است.
بطور کلی ۴۳ بالی طبیعی و انسان ساز در جهان شناخته شده که ۳۵ مورد آن در ایران رخ می دهد 

و بر همین اساس کشورمان جزو ۱۰ کشور بالخیز جهان به شمار می رود.
استان اصفهان اکنون ۴۲ پایگاه امدادی، سه هزار و ۸۷۵ نجاتگر و امدادگر، ۲۳ هزار عضو جوان و 

۱۵ هزار داوطلب ثبت شده در سامانه دارد.

خبر روزبا مسئولان

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان:

آلودگی هوا باعث تشدید 
عالئم کرونا و آنفلوانزا 

می شود
سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با 
بیان اینکه آلودگی هوا باعث تشدید عالئم کرونا 
و آنفلوانزا می شــود، گفت: مبتالیان به کرونا و 
آنفلوانزا در هوای آلوده دیرتــر بهبود می یابند.

پژمان عقدک در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره 
به اینکه هرسال با شــروع پاییز و سرمای هوا 
شاهد پیک آنفلوانزا در کشــور هستیم، اظهار 
کرد: معمواًل هر ۴ تا ۵ سال یک بار پیک آنفلوانزا 
در فصل ســرما صعودی و تعداد مبتالیان زیاد 
می شود. امسال از آن سال هایی بود که آنفوالنزا 
نسبت به چند سال قبل شدت بیشتری داشت.
وی با اشــاره به اولین پیک آنفلوانزا در مهرماه 
امســال، گفت: آنفلوانزا تا آبان ماه در اصفهان 
افزایش یافت، امــا در حال حاضر در شــیب 
نزولی و کاهش آنفلوانزا هستیم، البته در یک 
تا دو هفته اخیر این بیمــاری دوباره افزایش 
مختصری داشت.ســخنگوی دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان با بیان اینکه به احتمال زیاد 
آنفلوانــزا در بهمن ماه پیک دیگــری خواهد 
داشــت، تصریح کرد: البته شــدت این پیک 
به اندازه  آبان ماه نخواهد بود، ضمن اینکه پس 
از فروکش کردن پیک بهمن مــاه، بار دیگر در 
اردیبهشت ماه نیز بیماری شیوع پیدا می کند. 
به عبارت دیگر باز شــیوع آنفلوانزا که از ابتدای 
مهرماه آغاز شد و در آبان ماه پیک پیدا کرد، پیک 
دیگری در بهمن ماه و سپس در اردیبهشت ماه 
خواهد داشــت، بنابراین مــردم باید مراقب 
سالمت خود باشند.وی با اعالم اینکه هم اکنون 
در شاخه نزولی پیک هفتم کرونا هستیم، گفت: 
به احتمال زیاد در زمستان شاهد پیک هشتم 
کرونا خواهیم بود و احتمال هم زمانی این دو 
بیماری یعنی آنفلوانزا و کرونــا می تواند برای 
مردم در روزهای پایانی سال مشکالتی به وجود 
آورد.عقدک با اشاره به اعالم آمار روزانه کرونا، 
اظهار کرد: در حال حاضر ۴۴ بیمار مبتال به کووید 
در بیمارستان ها بستری هستند که ۶ نفر از آن ها 
به دلیل شدت بیماری در بخش مراقبت های 

ویژه یا آی سی یو به سر می برند.
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شادی دیوانه وار با پیراهن قرمز؛

»امباپه« قلب دوستش را شکست 
جدال کیلیان امباپه و اشرف حکیمی که در پاری سن ژرمن همبازی و دوستان صمیمی هستند با برتری 
تیم امباپه به پایان رســید.رابطه صمیمی این دو فوتبالیست که در پاری سن ژرمن همبازی هستند، 
جدال آنها با پیراهن های ملی شان را حساس کرده بود. به خصوص با توجه به اینکه امباپه و حکیمی 
در پست هایی حضور داشتند که درگیری فوتبالی بین آنها در زمین استادیوم البیت را اجتناب  ناپذیر 
می کرد. اما پیروزی فرانسه بر مراکش و پایان رویای مراکشی ها در این جام جهانی فوتبال دوستان را 
به یاد ویدئویی انداخت که حدود 12 ماه پیش منتشر شده بود.این ویدئو که تاریخ ژانویه 2022 را بر خود 
دارد امباپه و حکیمی را با پیراهن پاری سن ژرمن در ورزشگاه اجوکیشن سیتی قطر نشان می دهد؛ 
ورزشگاهی که در این جام جهانی میزبان چندین بازی بود. در این ویدئو امباپه رو به دوربین می گوید:» 
یک ورزشگاه چهل هزار نفره، بازی فرانسه و تونس، امیدوارم به هم بخوریم. ولی من دوستم را نابود 
می کنم«. اشرف حکیمی در پاسخ به امباپه می گوید:» من نابودش می کنم«. امباپه در پاسخ به او با 
خنده رو به دوربین گفت:» قلبم می شکند ولی فوتبال همین است. چه می شود کرد. باید بکشمش«.

  

بحث و جدل مجریان بزرگ:»مسی« یا »رونالدو«؟ 
بحث و جدل گری لینه کر و پیرس مورگان، دو مجری مشهور دنیای رسانه، همچنان ادامه دارد.

به سال های پایانی دوران ورزشی لیونل مسی و کریستیانو رونالدو نزدیک شده ایم و همچنان بحث 
در مورد بهترین بازیکن تاریخ فوتبال تمام نمی شود. البته ستاره آرژانتینی در این تورنمنت فوق العاده 
ظاهر شده و حاال با آلبی سلســته در یک قدمی مهم ترین افتخار زندگی و فتح جام جهانی قرار دارد؛ 
اما اوضاع اصال باب میل کریستیانو رونالدو و تیم ملی پرتغال در مرحله یک چهارم و با شکست مقابل 
مراکش،وداع تلخی با جام جهانی داشته است.اما جالب اینجاست مسی و رونالدو در بین مجریان 
دنیای رسانه نیز طرفداران خاص خود را دارند و بحث و جدل بین آنها در طول جام جهانی به اوج رسیده 
است. گری لینه کر همیشه هوادار شدید لیونل مســی بوده و بارها او را بهترین بازیکن تاریخ خطاب 
کرده است.اما پیرس مورگان که رابطه ای نزدیک و دوستانه با کریستیانو رونالدو دارد،تمام و کمال به 
حمایت از او پرداخته و حتی مسی را بین سه بازیکن اول تاریخ هم نمی داند. حاال دوباره بحث بین این 
دو نفر باال گرفته و هر کدام سر مواضع خود پافشاری می کنند.گری لینه کر در صفحه خود نوشت: »آیا 
هنوز بحثی در مورد اینکه چه کسی بهترین در تاریخ است، وجود دارد؟« پیرس مورگان نیز که محال 

است چنین موقعیتی را از دست بدهد در پاسخ نوشت: »خیر، بحثی نیست، پاسخ رونالدو است.«
 

بازیکن سابق آلمانی:

»رونالدو« بی احترامی کرد،از مراکشی ها یاد بگیر!
دتمار هامان،هافبک سابق تیم ملی آلمان، به انتقاد از رفتار اخیر کریستیانو رونالدو پرداخته است.

تیم ملی پرتغال در شــرایطی که به نظر کار دشــواری برای صعود به نیمه نهایی جام جهانی نداشت، 
اسیر تیم جنگنده و باانگیزه مراکش شده و با قبول شکست برابر این تیم با جام جهانی وداع کرد. اما 
کریستیانو رونالدو که در پایان این دیدار به شدت عصبانی و ناراحت بود، با گریه راهی رختکن شده و 
کالمی با هیچ یک از حاضران در زمین صحبت نکرد. رفتاری که مورد سرزنش دتمار هامان قرار گرفته 
و او با تمجید از برخورد بازیکنان مراکش بعد از شکست برابر فرانسه، به انتقاد از رونالدو پرداخته است.
دتمار هامان گفت: »شما در مورد این فوق ستاره ها، بازیکنان برتر و پردرآمد ترین های جهان فوتبال 
صحبت می کنید.با خود فکر می کنید یکی از بهترین بازیکنانی که یک هفته پیش صحنه را ترک کرد، 
کریستیانو رونالدو است، اما او حتی نتوانست در پایان بازی به بازیکنان تیم ملی مراکش تبریک بگوید.  
آنها در آن بازی پیروز شده و دست به کاری تاریخی زدند، اما رونالدو حتی این شأن و احترام را قائل نشد 
که به خاطر دستاوردهایشان به بازیکنان تیم ملی مراکش تبریک بگوید. حاال شما رفتار آنها را تماشا 

می کنید. ببینید بازیکنان مراکش چگونه با فرانسوی ها دست می دهند. 

خبر  روز

غیبت احتمالی »شیخ« در شهرآورد؛

»دیاباته« نمی تواند با پرسپولیس تمرین کند
شیخ دیاباته به دلیل مصدومیت از ناحیه چهار سر ران باید برنامه اختصاصی خود را دنبال کند.

مهاجم تیم پرســپولیس که در دیدار دوستانه با سپاهان دچار آســیب دیدگی شد، عکسبرداری از 
ناحیه مصدومیت خود را انجام داد تا وضعیتش مشخص شود.دکتر حقیقت، پزشک پرسپولیس 
در این خصوص گفت: شیخ دیاباته در دیدار مقابل سپاهان از ناحیه چهارسر ران دچار آسیب دیدگی 
شد. از لحظه وقوع مصدومیت، اقدامات پزشکی الزم انجام شد و در نهایت بررسی های تکمیلی و 

پاراکلینکی نیز صحت تشخیص را معلوم کرد.
وی ادامه داد: به این ترتیب، این بازیکن فعال باید برنامه اختصاصی خود را دنبال کند. تالش کادر 
پزشــکی در جهت به حداقل رساندن دوران بهبودی اســت تا دیاباته در سریع ترین زمان ممکن در 

اختیار کادر فنی قرار بگیرد.
 

ستاره ملی پوش استقالل، نیم فصل لژیونر می شود
روزبه چشمی اگرچه برابر انگلیس جزو نفرات پرشــماری بود که پایین تر از حد انتظار ظاهر شدند؛ 
اما در مسابقه مقابل ولز که به عنوان مهره ذخیره وارد زمین شد، نمایش بسیار خوبی ارائه کرد و گل 

اول ایران را نیز برابر این حریف اروپایی به ثمر رساند.
چشمی از ابتدای این فصل نیز برای استقالل نمایش مطلوبی داشته و به نظر می رسد گلی که وارد 

دروازه ولز کرده نیز مزید بر علت شده است تا مشتریانی در آن سوی آبها پیدا کند.
این روزها در تمرینات استقالل شایعه شده که روزبه چشمی پیشنهاد خارجی دارد و احتماال در فصل 

نقل و انتقاالت زمستانی از جمع استقاللی ها جدا خواهد شد.
البته قطعا سرمربی آبی پوشــان با چنین مســئله ای مخالفت خواهد کرد ولی اگر قضیه پیشنهاد 
جدی باشــد و رقم خوبی به باشگاه اســتقالل پرداخت شود، مســئله حالت دیگری به خود پیدا 
می کند چون استقاللی ها مشکالت مالی دارند و می توانند با ترانسفر کردن بازیکنان خود قسمتی 
از دغدغه های مادی باشگاه شــان را مرتفع کنند.البته باید به این نکته نیز توجه داشت که مسئوالن 
باشــگاه اســتقالل تنها در شــرایطی اجازه جدایی چشــمی را صادر خواهند کرد که پنجره نقل و 

انتقاالت شان تا آن زمان باز شود.
 

سورپرایز غیرمنتظره »ساپینتو« برای »گل محمدی«
ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقالل که این روزها خود و تیمش را برای حساس ترین دیدار 
نیم فصل اول آماده می کند در دو دیدار دوســتانه اخیر استقالل اقدام به اســتفاده از یک بازیکن 
جدید در ترکیب خط دفاعی تیمش کرد.افراد نزدیک به تیم اســتقالل درباره مصاف این تیم در دو 
بازی دوستانه مقابل نفت مسجدسلیمان و ملوان بندر انزلی عنوان کردند که ساپینتو در هر دو بازی 
از ســیاوش یزدانی در ترکیب دو نفره مدافعان میانی کنار رافائل سیلوا اســتفاده کرده و با توجه به 
شــرایط عارف غالمی احتماال در دربی تیم پرســپولیس را غافلگیر می کند.این تغییر احتمالی در 
شــرایطی رخ خواهد داد که اســتقالل در 12 بازی این فصل خود )11هفته لیگ برتر به عالوه بازی 
سوپرجام( تنها در هفته هشــتم )مقابل فوالد( به دلیل تنبیه انضباطی از عارف غالمی در ترکیب دو 
نفره خط دفاعی استفاده نکرد و در سایر مسابقات زوج مدافعان میانی این تیم را بازیکنان برزیلی 
و شمالی استقالل تشــکیل می دادند. در صورت تحقق چنین موضوعی بازیکنی که به دلیل انتشار 
توئیت علیه ســاپینتو مغضوب او بود پس از حدود 10 ماه از آخرین باری کــه در لیگ )و هر دیدار 
رســمی( به میدان نرفته به یکباره در دربی فیکس شود.دیدار تیم های پرسپولیس و استقالل روز 
سه شنبه 2۹ آذر از ساعت 1۷ و ۳0 در اســتادیوم آزادی برگزار می شود گرچه صحبت هایی مبنی بر 
 جلو کشیده شدن ساعت بازی دربی به مدت 2 ساعت به گوش می رسد اما هنوز این موضوع قطعی

 نشده است.

کافه ورزش

دلیلی که باعث می شود 
دربی زیبا نشود

پیشکســوت تیم فوتبال پرسپولیس می گوید 
ترس از باخت باعث شده داربی های تهران زیبا 
نشود.بهروز سلطانی درباره شرایط پرسپولیس 
پیش از داربی اظهار کرد: بعد از اینکه لیگ تعطیل 
شد و تیم ها به تعطیالت رفتند و دوباره تمرینات 
خود را آغاز کردند، ما از نحوه تمرینات آنها مطلع 
نیستیم و بازی های دوستانه آنها را ندیدیم. ما 
فقط از نتایج دوستانه تیم ها مطلع هستیم و با 
توجه آن نتایج و تیم هایی که برای بازی انتخاب 
شده، به نظر می رســد آقای گل محمدی سعی 
کرده با برنامه تیمش را برای داربی آماده کند. 
البته به اعتقاد من نتایج در بازی ها دوســتانه 
خیلی اهمیت ندارد و مهم این است که تیم بتواند 
خود را برای داربی آماده کنــد.وی افزود: نکته 
مهم داربی پیش رو دروازه بانان تیم ها است. هم 
بیرانوند و حسینی از دروازه بانان خوب هستند که 
گل زدن به آنها سخت است. هر دو در جام جهانی 
بازی کردند تجربه بازی در این تورنمنت  را دارند. 
بعد از بازگشت هم از نظر روحی باید خود را برای 
داربی آماده کنند تا بتوانند عملکرد خوبی داشته 
باشند. البته بیرانوند مصدومیتی داشت که ما 
از وضعیت او خیلی مطلع نیستیم اما وقتی در 
دیدار برابر آمریکا  بازی کرد، نشان داد می تواند 
به کار خود در پرسپولیس ادامه دهد.سلطانی در 
ادامه گفت: متاســفانه به خاطر ترس از باخت، 
داربی ها اخیر زیبا و جذاب نشده است.مربیان  
به دنبال این هستند که با  کارهای دفاعی بازی 
را پیش ببرند و اگر فرصتی پیش آمد روی ضد 
حمالت دروازه حریف را باز کنند. به خاطر همین 
تفکرات دفاعی بازی ها زیبا نمی شود. اگر تیم ها 
بازی هجومی انجام بدهند و از باخت نترسند، 
داربی جذاب و زیبا خواهد شــد و تماشاگران  
لذت می برند.وی همچنین گفت: تعطیلی لیگ 
هم  روی بازی تاثیر خواهد گذاشــت. مربی ها 
تیم خود را آمــاده می کنند و در طــول بازی ها 
تیم شان به شرایط بهتر می رسد؛ اما وقتی لیگ 
تعطیل می شود، تیم ها از آن شرایط خوب خود 
فاصله می گیرند و دوباره نیاز به زمان دارند که به 
شرایط خوب برگردند. با این حال داربی باید بعد 
از تعطیلی لیگ برگزار شود و همین موضوع روی 

کیفیت داربی تاثیر خواهد گذاشت.

فوتبال جهان

وز عکس ر

دلجویی »امباپه« از 
هوادار مصدوم بر اثر 

شوت سنگینش
یکی از هواداران فرانســه بر اثر 
برخورد شــوت کیلیــان امباپه 
به صورتــش حین گــرم کردن 
مصدوم شــد. امباپه بالفاصله 
بعد از این اتفاق به سمت او رفت 

و از این هوادار دلجویی کرد.

رفتار غیرمنتظره سرمربی با لژیونر مطرح فوتبال ایران
خبر ورزشی نوشت: این اواخر شــایعات زیادی در مورد جدایی جهانبخش از فاینورد و حضور او در لیگ یونان منتشر شده که البته به تایید مدیر برنامه هایش 
نرسیده است. با این حال نشانه ها، چیز دیگری می گویند.چندان نیازی به توضیح نیست که علیرضا جهانبخش در فاینورد وضعیت جالبی ندارد. او در بازگشت 
به لیگ هلند، ابتدا به طور جدی در برنامه های فنی این تیم قرار گرفت، اما کم کم وضعیت متزلزلی پیدا کرد و کار به جایی رسید که تعداد نیمکت نشینی های او از 
بازی هایش بیشتر شد. این اواخر شایعات زیادی در مورد جدایی جهانبخش از فاینورد و حضور او در لیگ یونان منتشر شده که البته به تایید مدیر برنامه هایش 
نرسیده است. با این حال نشــانه ها، چیز دیگری می گویند.در تازه ترین اتفاق که تا حدی تامل برانگیز به نظر می رســد، کادرفنی فاینورد از جهانبخش در دیدار 
دوستانه در برابر استراسبورگ فرانسه استفاده نکرد. اهمیت این موضوع در آن اســت که غیراز جهانبخش و 2 تن از دروازه بانان فاینورد، همه بازیکنان این تیم 
در این دیدار دوستانه دقایقی به میدان رفتند و تست شدند. البته یکی از دالیل نیمکت نشینی مطلق جهانبخش می تواند تاخیر او در بازگشت به تیم بوده باشد. 
اما به هر حال این یک بازی دوستانه سبک بود که کادرفنی الاقل برای آگاهی از سطح آمادگی جهانبخش می توانست دقایقی به او میدان دهد. رخ ندادن این 

اتفاق، شاید به معنای پایان کار جهانبخش در هلند و الاقل کوچ موقت او به یونان باشد.

انتقاد ستاره تیم ملی از حواشی ایجادشده در آمریکا
فارس نوشت: کشــتی گیر وزن 86 کیلوگرم کشتی 
آزاد کشورمان گفت: یکی از مسائلی که ما را در آمریکا 
بسیار آزار داد حضور تماشاگر نماها در سالن کشتی 
بود، آن ها فقط به سالن آمده بودند به کشتی گیران 
فحاشی کنند.علیرضا کریمی در خصوص رقابت های 
جام جهانی کشــتی آزاد اظهار داشت: در مسابقات 
جام جهانی کشــتی آمریکا 6 تیم حضور داشتند که 
ما در گروهی بودیم که باید با ژاپن و منتخب جهان 
رقابت می کردیم. خداراشکر تیم های ژاپن و منتخب 
جهان را از پیش رو برداشــتیم تا به فینال این دوره 
از رقابت ها برسیم. تیم منتخب جهان کشتی گیران 
خوبی داشت، اما موفق شدیم این تیم را هم شکست 

دهیم و در فینال با آمریکا روبه رو شویم.وی در ادامه 
با اشاره به میزبان بودن آمریکا و وجود حواشی گفت: 
آمریکا هم که خود میزبان این رقابت های بود تیم 
خیلی خوبی را روانه مســابقات کرده بود تا قهرمان 
شــود. در فینال به نظر من می توانســتیم کشتی 
های بهتری را بگیریم تا قهرمان شویم، اما عواملی 
دست به دست هم داد تا کمی شرایط برای ما سخت 
شود. یکی از این عوامل دیر صادر شدن ویزای تیم 
ملی بود و بعد از آن اختالف ســاعتی بود که با ایران 
داشتیم و تا با شرایط کمی وقف پیدا کنیم دیر شد. 
یکی دیگر از عواملی که ما را در آمریکا بسیار آزار داد 
حضور تماشاگر نماها در سالن کشتی بود آن ها فقط 

به سالن آمده بودند به کشتی گیران فحاشی کنند.

کریمی افزود: این اتفاقات تمرکز کشــتی گیران را 
واقعا برهم زد و اصال نتوانستیم آن طور که خودمان 
دوست داشتیم ظاهر شویم. وقتی هواداران ما برای 
استقبال به فرودگاه آمدند اینجا مشخص می شود 
که چه کسی وطن و کشــورش را دوست دارد و چه 
کسی به دنبال منافع شخصی خود است.در آمریکا 
هم خیلی واضح می گفتند که ما به خاطر شــما به 

سالن نیامدیم.

پیشکسوت فوتبال: 

پرسپولیس دربی را ببرد قهرمان می شود

لیونل مســی با کیلیان امباپه؟ یکی از میان این دو فرداشب نام خود 
در دل تاریخ ثبت خواهد کرد.

لیونل مســی در طــول 15 ســال اخیر همیشــه یک رقیــب ثابت و 
تکراری داشــت و در واقــع مجبور بود ســر همه چیز با کریســتیانو 
رونالدو رقابــت بود.  طــی نزدیک به یــک دهــه و در دوران حضور 
کریســتیانو رونالدو در ترکیب رئال مادرید، این رقابت به اوج رسیده 
بود و ســتاره آرژانتینی در طول فصل نیز چالش بزرگی سر قهرمانی 
 در لیــگ، عنوان آقای گلــی، لیگ قهرمانــان اروپا و ... همــه چیز با 

رونالدو داشت.
اما حاال مهم ترین بازی عمر لیونل مســی فرا رسیده و او این بار باید 
هم تیمی خود در پاری ســن ژرمن یعنی کیلیان امباپه را مغلوب کند. 
بی تردید برنده تقابل مســی- امباپه در فینال، عنوان بهترین بازیکن 
جام جهانی را از آن خــود می کند و بحث کفش طــال نیز بین این دو 

بازیکن برپاست. 
هر کــدام از آنها تا اینجــای تورنمنت موفق به زدن پنج گل شــده اند 
و گلزنی در فینــال عالوه بر احتمــال قطعی کــردن قهرمانی، عنوان 

 آقای گلی جــام جهانی را نیز به یکــی از ایــن دو بازیکن اختصاص
 خواهد داد.

لیونل مســی در طــول دوران ورزشــی درخشــان خود بــه تمامی 
افتخــارات ممکــن در رده ملی و باشــگاهی دســت یافتــه و برای 
تبدیل شــدن به بهترین بازیکن تاریــخ و گذر از ســد مارادونا، پله و 
... فقط یــک جام جهانی کــم دارد. از ســوی دیگر امباپــه در اوایل 
مســیر درخشــان خود همین حــاال یک بــار قهرمان جــام جهانی 
 شــده و بــا زدن ۹ گل در ایــن تورنمنت، نــام خــود را در تاریخ ثبت

 کرده است.
نبرد یکشنه شب فقط جنگ مسی و امباپه نیست و ستاره های بزرگ 
و تاثیرگذار دیگری نیز در میدان حضور دارند، اما برنده این دیدار، برای 
سالیان ســال نام خود را در اذهان زنده نگه می دارد و بر خالف روند 
سال های گذشته، این بار کریســتیانو رونالدو رقیب ستاره آرژانتینی 

نخواهد بود.
اما بی تردید کامنت اخیر امباپه، انگیزه لیونل مسی برای درخشش در 
فینال را چند برابر کرده است. چند شب پیش کریستیانو رونالدو متنی 

در صفحه خود در اینستاگرام منتشــر کرده و در مورد عملکرد پرتغال 
در جام جهانی صحبت کرد. اما امباپه در پاســخ و با گذاشتن عالمت 
GOAT، او را بهترین بازیکن خطاب کرد و قطعا این کامنت به مذاق 

لئو مسی خوش نیامده است.
 در مــاه هــای اخیــر اخبــاری در مــورد اختــالف نســبی ایــن 
دو بازیکــن در رختکــن پــاری ســن ژرمــن منتشــر شــده و به 
نظــر جنگی پنهانــی بین بازیکنــان فرانســوی به رهبــری امباپه و 
 ســتاره هــای اهــل آمریــکای جنوبــی بــه سردســتگی مســی

 وجود دارد.
حاال ســتاره و کاپیتان تیم ملی آرژانتین می خواهــد هم برای اولین 
بار قهرمانی در جــام جهانی را تجربه کرده و هم به امباپه نشــان دهد 
بهترین بازیکن کیست. در ســوی مقابل نیز ستاره جوان و فرانسوی 
می خواهد با کســب دومین قهرمانی متوالی در جام جهانی، در 24 
ســالگی نام خود را در تاریخ ثبت کند. ســتاره های زیادی در زمین 
 حضور دارند و قبول، اما جنگ اصلی فرداشــب بین مســی و امباپه

 خواهد بود.

ستاره و کاپیتان تیم ملی آرژانتین می خواهد هم 
برای اولین بار قهرمانی در جام جهانی را تجربه کرده 

و هم به امباپه نشان دهد بهترین بازیکن کیست

 چالش بزرگ دو فوق ستاره؛

آخرالزمان برای »لیونل مسی«



فرهنگ، اصلی ترین گزینه روی میز »شهر زندگی« 
 دراین دوره مدیریت شــهری اصفهان، فرهنگ مســئله بســیار مهمی برای 
شهرداری است؛ در واقع فرهنگ معنای مستتر در هر حرکت، رفتار، باور و اتفاق 
است و با این دید شهرداری سازمانی تمام فرهنگی است، بنابراین این معنا باید بر مبنای باورهای 

فرهنگی باشد.
امروزه شهرداری های به روز دنیا به جای یک نهاد خدماتی، به عنوان یک نهاد فرهنگی و اجتماعی 
شناخته می شــوند. از آنجا که ماهیت، ذات و شخصیت شــهر اصفهان یک شهر فرهنگی است، 

فرهنگ باید اولویت اصلی و مهمترین رویکرد این شهر باشد.
نگاه تحولی شورای اسالمی شــهر به موضوعات فرهنگی و انتخاب یک شــهردار فرهنگی برای 
سکان داری اصفهان نشان از آن دارد که اصفهان در این دوره مدیریت شهری، از هر رخداد فرهنگی 

استقبال می کند و زیرساخت ها، امکانات الزم و اراده مدیریتی برای آن فراهم شده است.
شعار »اصفهان من، شهر زندگی« که نگاه فرهنگی و هویتی به شهر اصفهان دارد، با همین رویکرد 
انتخاب شد تا به عنوان افق و نقشه راه کالن شهر اصفهان همچون یک ارکستر هماهنگ به پیشبرد 
مسائل شــهر کمک کند، چرا که فضای فرهنگی شهر اصفهان این ظرفیت را دارد که مناسبت های 
بزرگ شهری در آن برپا شود.»شهر زندگی« یک چتر گفتمانی است به این معنا که قرار است به 
واسطه مفاهیمی که از فرهنگ منشعب می شود و با عملکردی چترمانند به لحاظ فرهنگی عموم 
مردم را به یکدیگر متصل کنیم و از برآیند این اتصال، انرژی نرم و همگرایی در راســتای پیشبرد 
حوزه فرهنگ تولید می شــود؛ در واقع چتر گفتمانی یک باور فرهنگی اســت که از هویت مردم 
اصفهان منشعب شده است و شــهر زندگی به بازتولید این باور و رفع آسیب های حوزه فرهنگی و 
اجتماعی شهر می پردازد.فرهنگ در این دوره مدیریت شهری، مسئله بسیار مهمی برای شهرداری 
است و شهرداری به دلیل ارتباط ویژه و گســترده ای که با مردم دارد و همچنین خدمت رسانی به 
آن ها، جایگاه ویژه ای دارد. در واقع فرهنگ معنای مستتر در هر حرکت، رفتار، باور و اتفاق است و 
با این دید شهرداری، سازمانی تمام فرهنگی است و هر کاری که در بخش های مختلف آن انجام 

می شود، یک معنای فرهنگی دارد. 
این معنا باید بر مبنای باورهای فرهنگی باشد و بتواند  فرهنگ شهروندی را پیش  ببرد .در این دوره 
تالش شده است تمام معاونت ها و سازمان ابتدا دارای دیدگاه فرهنگی باشد و در گام بعدی این 
نگاه، همگرا و هم داستان باشد تا از شهرداری یک نوای واحد فرهنگی به گوش برسد. اجرای این 
موضوع دارای الزاماتی از جمله توسعه عدالت، مبارزه با فساد و توجه به محالت است که از ذات 
فرهنگی شهرداری این دوره منشعب شده است.در واقع شهرداری در شهر زندگی، موظف است به 
همان میزان که به کالبد شهر توجه می کند به روح شهر نیز توجه کند. این حوزه در گذشته مغفول 
بوده است و شــهرداری باید به آن توجه ویژه داشته باشــد. بدون توجه به روح که همان فرهنگ 
شهر است، نمی توان انتظار حال و وضعیت خوب از جسم و کالبد شهر داشت چراکه سالمت روح 
همواره منشأ سالمت جسم است.هدف از تشکیل میز فرهنگ چند مسئله است. نخست به دلیل 
اینکه قرار است شــهرداری اقدامات فرهنگی را در معنای وســیعی مورد توجه قرار دهد، طبیعی 
است که باید داخل شهرداری هماهنگی به وجود آید و بر این اساس »میز فرهنگ« سیاست گذار 
حوزه فرهنگ شهرداری است.حوزه فرهنگ شهرداری حوزه وســیعی است و تمام معاونت ها و 

سازمان ها را به صورت مستقیم و غیرمستقیم در بر می گیرد.
 میز فرهنگ به ریاســت شــهردار و دبیری دســتیار فرهنگی او تشــکیل می شــود و به تناسب 
موضوعاتی مطرح شده بخش ها مختلف شــهرداری از معاونان، سازمان ها و افراد موثر در حوزه 

فرهنگ به این میز جهت تصمیم گیری دعوت می شوند.
همچنین در میز فرهنگ، برخی ابرپروژه های فرهنگی که پیش از این مورد توجه نبوده ، به صورت 
جدی در دستور کار قرار گرفته اســت؛ این ابرپروژه ها، اقدامات مهم فرهنگی هستند که در آینده 
اصفهان با آن ها شناخته خواهد شد. زیرساخت فرهنگی، مورد نیاز شهر و خدمت رسان مردم است 
تا شهروندان آینده اصفهان بتوانند از آن استفاده کنند و نبض فرهنگی شهر اصفهان که خاستگاه 

خبر  روزخبر

عضو شورای اسالمی شهر:

گسست های جامعه باید 
کاهش یابد

رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر 
اصفهان گفــت: موضوعی کــه به تازگی در حال 
فعالیت روی آن هستیم، این است که مشخص 
کنیم پس از عبور از شــهروند چه نقشی داریم 
که مشخص شده اســت که به ترتیب شهربان، 

شهراندیش، شهریار و شهردار خواهیم بود.
مصطفی نباتی نــژاد در دیدار اعضای شــورای 
اسالمی شهر اصفهان با تعدادی از دانشجویان، 
اظهار کرد: حدود پنج میلیارد تومان در سال ۹۴ 
موزه سالمت در خیابان شریعتی واقع در منطقه 
۱۵ شــهرداری اصفهان ایجاد شده است و شما 
دانشجویان علوم پزشکی باید برای بازدید از این 
موزه و تبلیغ آن مصمم باشید.وی ادامه داد: یکی 
از انگیزه های من برای ورود به شورای اسالمی 
شهر اصفهان، موضوع اعتماد عمومی بود که گاهی 
گسست های زیادی وجود دارد و دالیل مختلفی 
دارد که ازجمله آنها می توان به موارد قومیتی اشاره 
کرد.رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی 
شــهر اصفهان با بیان اینکه در یک سال گذشته 
حدود یک میلیون نفر از اســتان های همجوار 
به استان اصفهان مهاجرت کرده اند، اظهار کرد: 
می توان گفت این کمبود یک میلیارد مترمکعبی 
آب به دلیل این مهاجرت است.وی تصریح کرد: 
جدا از مصارف مربوط به کشاورزی و مصرف آب 
در حوزه صنعت که راهکارهــای مختلفی دارد، 
مهاجرت نیز بر مشکالت آبی اصفهان می افزاید 
که قانون ساماندهی و مدیریت مهاجرت را به جد 
دنبال می کنم تا از این مشکل اصفهان بکاهیم.

نباتی نژاد افزود: برای مثال کســی نمی تواند به 
پاریس مهاجرت کند تا اینکــه اطالعات خود را 
به شهرداری ارائه دهد و در کالس های آموزش 
شهروندی شرکت کند.وی تصریح کرد: گسستی 
میان نخبــگان و حاکمیت وجــود دارد که باید 
کاهش یابد. تعدادی نشســت تحــت عنوان 
»شهرگاه« در دانشــگاه ها برگزار شد که با توجه 
به اینکه نهادها گارد بسته ای دارند و کارشناسان 
و اعضای هیئت های علمی بیشتر آموزش محور 
هستند که دغدغه های شهر به صورت ناخواسته 
برای آنها اولویت نــدارد، بنابراین این رویدادها 

برگزار می شود تا این شکاف کاهش یابد.

شنبه 26 آ ذر 1401 / 22 جمادی االول 1444 / 17 دسامبر 2022 / شماره 3700
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری:

خیابان کوشش تا بهمن ماه ۱۴۰۱ بهره برداری می شود
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان از پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی احداث خیابان کوشش خبر داد و 
گفت: این پروژه که با صرف هزینه ای بالغ بر ۷۴ میلیارد ریال در حال احداث است، بهمن ماه امسال 
مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.داوود بحیرایی اظهار کرد: با تالش انجام شده، مشکالت و موانع 
توقف پروژه احداث خیابان کوشش واقع در خیابان شــهید خزایی منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان به 
طور کامل برطرف شد و روند عملیات احداث این خیابان آغاز شده است.وی با اشاره به پیشرفت ۷۰ 
درصدی این پروژه، افزود: مساحت این خیابان ۱۰ هزار مترمربع، طول ۵۲۰ متر و عرض ۲۰ متر است. 
فرآیند عملیات احداث این خیابان شامل آزادسازی، زیرسازی، آسفالت، جدول گذاری و رفع آب های 
سطحی اســت که با صرف هزینه ای بالغ بر ۷۴ میلیارد ریال اجرا می شود.مدیر منطقه ۱۰ شهرداری 
اصفهان در خصوص زمان اتمام پروژه تصریح کرد: تمام تالش شهرداری منطقه این است که احداث 

این پروژه تا بهمن ماه سال جاری به اتمام برسد و مورد بهره برداری قرار بگیرد.
 

مدیر منطقه ۹ شهرداری خبر داد:

تکمیل سیستم های آبیاری مدرن منطقه ۹ تا پایان آذرماه
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: در راستای کاهش هزینه های جاری، استفاده بهینه از منابع 
آبی موجود و افزایش بهره وری آبیاری، تجهیز فضای ســبز این منطقه به سیستم های آبیاری نوین 
آغاز شده است و این عملیات تا پایان آذرماه امسال تکمیل می شود.سیدسلمان قاضی عسگر اظهار 
کرد: با توجه به خشکسالی چند سال اخیر و بحران کم آبی و به منظور آبیاری منظم درختان و فضاهای 
سبز شهری، برنامه ریزی صحیح، تغییر الگوهای سنتی به مدرن و بهره مندی از مدیریت تلفیقی آب 
برای کاهش مصرف آب در فضای سبز شهری یک ضرورت است.وی تصریح کرد: در راستای کاهش 
هزینه های جاری، استفاده بهینه از منابع آبی موجود و افزایش بهره وری آبیاری، تجهیز فضای سبز 
منطقه ۹ شهرداری به سیستم های آبیاری نوین آغاز شده و این عملیات با سطحی بالغ بر ۲۵ هزار متر 
در خیابان های میرزاطاهر و آتشگاه در حال انجام است.مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان با اشاره به 
بهسازی سیستم های آبرسانی فضای سبز در این منطقه افزود: به منظور افزایش راندمان کیفی آبیاری 
فضای سبز و ضرورت صرفه جویی در مصرف آب این عملیات با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال در دست 
اقدام است و تا پایان آذرماه امسال تکمیل می شود.وی ادامه داد: در این پروژه واحد فضای سبز منطقه 
۹ شهرداری با حذف سیستم آبیاری سنتی )غرقابی( و بهره گیری از سیستم های مدرن قطره ای و بابلر 
در راستای بهینه سازی مصرف آب گام موثری برداشته است.قاضی عسگر با اشاره به کاهش نزوالت 
جوی شهر اصفهان تصریح کرد: هدف از اجرای این عملیات، بهینه سازی مصرف آب، حفاظت از منابع 
آب های زیرزمینی، افزایش راندمان آبیاری و کاهش استفاده از ماشین آالت )آبیاری تانکری( است.

تجلیل از پژوهشگران برتر حوزه علمیه اصفهان
آیین پایانی چهاردهمین جشنواره عالمه حلی استان اصفهان با تجلیل از صاحبان آثار برتر پژوهشی پایان 
یافت.دبیر جشنواره عالمه حلی استان اصفهان گفت: ۲ هزار اثر از حوزه های علمیه خواهران و برادران به 
دبیرخانه جشنواره ارسال شد که گواهی بر پویایی و زنده بودن حوزه است.حجت االسالم رسول ملکیان 
با اشاره به اینکه استان اصفهان پارسال رتبه سوم را در سیزدهمین جشنواره عالمه حلی کشور کسب کرد 
افزود: امروز شاهد ارتقای مباحث پژوهشی در بدنه حوزه علمیه و افزایش انگیزه طالب هستیم و این رتبه 
ها، جوایز و دستاورد های پژوهشی حوزه علمیه اصفهان، حاصل همین تالش طالب خواهر و برادر است.

او تصریح کرد: راه و روش ها و ابزار های پژوهشی مورد استفاده در زمان کنونی هرگز برای ده سال آینده 
استفاده نخواهد شد که این نشانه حرکت سریع و روبه جلو پژوهش در دنیاست.دبیر جشنواره عالمه حلی 
استان اصفهان گفت: پژوهشگران حوزوی باید عالوه بر داشتن تفکر و نگرش پژوهشی از ابزار های نوین 
پژوهشی و به روز و کارآمد بهره ببرند و نخستین گام در این زمینه آشنایی با این ابزار های پژوهشی است.

با مسئولان

 شهردار خبرداد:

تکمیل سرپناه افراد کارتن خواب در اصفهان

شهردار اصفهان با بیان اینکه میز فرهنگ با هدف جلوگیری از موازی کاری در 
امور فرهنگی شکل گرفت، گفت: میز فرهنگ به عنوان اتاق فکر، محل اجماع 
عناصر فرهنگی در شهرداری است که به ایده پردازی و سیاست گذاری در حوزه 
فرهنگ می پردازد و با ایجاد همگرایی، محل تولد ایده ها و پروژه های شاخص 
فرهنگی است.علی قاسم زاده با اشاره به »طرح شفافیت« اظهار کرد: تاکنون 
در سامانه شفافیت گزارش عملکرد ارائه می شد، اما بر اساس پیشنهاد شورای 
اسالمی شهر اصفهان تا دو هفته آینده، در بستر این سامانه اقداماتی همچون 
پروژه های شاخص و رخدادهای مهم شهری که مدیریت شهر در آینده انجام 
خواهد داد نیز، برای مردم مطرح خواهد شــده و آنها را به مشورت خواهد 
گذاشت.وی افزود: در گذشــته، گاهی اخبار شکل رانت به خود می گرفت و 
عده ای می دانستند که در شهر قرار است چه اتفاقی بیفتد و این روند باعث 
شکل گرفتن رانت اطالعاتی می شد، اما با شفاف شدن اقدامات، دیگر رانت 

وجود ندارد و تمام شهروندان از اخبار اطالع خواهند داشت.

    ارائه خدمت ۴۰۰ پایگاه فرهنگی و ورزشی به شهروندان
وی با اشــاره به اینکه بیش از ۴۰۰ پایگاه فرهنگی ورزشی شامل ورزشگاه، 
کتابخانه، فرهنگسرا، خانه فرهنگ، موزه و پایگاه های تفریحی در دو شیفت 
در سطح شهر به شهروندان خدمت ارائه می کنند، افزود: روزانه هزاران نفر از 
این مجموعه ها استفاده و خدمات فرهنگی دریافت می کنند که این خدمات 
را ازنظر کیفی متناسب با ذائقه های مردم تنوع می بخشیم.شهردار اصفهان 
تصریح کرد: در یک سال گذشــته، ۱۰ مجموعه فرهنگی همچون کتابخانه و 
فرهنگسرا به ۴۰۰ مجموعه موجود اضافه شده که بخش بیشتر آن زمین های 
ورزشی بوده است. ورزشگاه بهشت نیز یکی دیگر از این مجموعه هاست که 

با داشتن رشته های ورزشی متنوع برای مردم افتتاح شد و تا پایان سال نیز، 
یک پروژه مرتبط را مورد بهره برداری قــرار خواهیم داد.وی با تاکید بر اینکه 
شهرداری به هر اقدامی که مردم بتوانند در حوزه فرهنگی و اجتماعی انجام 
دهند، ورود نمی کند، تصریح کرد: شهرداری به عنوان تسهیل گر و شتاب دهنده 
امور در کنار مردم قرار می گیرد و نه تنها برای آنها مانع ایجاد نمی کند، بلکه برای 
اجرای مطلوب برنامه ها به آن ها کمک می کند.قاسم زاده اظهار کرد: به افرادی 
که درخواست احداث ورزشگاه دارند، پروانه ساختمانی ارزان قیمت یا حتی 
رایگان خواهیم داد و اگر سرمایه گذار یا بخش خصوصی قصد احداث اماکن 
تفریحی و ورزشی داشته باشــد، حمایت می کنیم و کار را مشارکتی انجام 
خواهیم داد. البته برای برگزاری رخدادهای شهری ، مناسبت ها و آیین های 
شهری تا وقتی مراکز فرهنگی فعال باشند، کمک رسان خواهیم بود.وی با 
تاکید بر اینکه شهرداری اصفهان در یک سال گذشته سه هزار برنامه مشارکتی 
در محالت مختلف شهر برگزار کرده است، گفت: در اعیاد و جشن های مختلف 
همچون عید سعید غدیر خم، مجری و ایده پرداز مردم بودند و شهرداری در 

انجام امور کمک کرد.

   تسهیالت ویژه برای سرمایه گذاران
شهردار اصفهان تصریح کرد: شهرداری در این مدت از ۱۹۰۰ تشکل و سمن در 
زمینه های مختلف ورزشی، فرهنگی و اجتماعی و ۴۰۰ مسجد در شهر حمایت 
کرده است تا بتواند درباره آنچه اولویت شــهر محسوب می شود و مساجد 
ظرفیت در اختیار قرار دادن آن را دارند، بهره ببرد.وی با اشاره به کمک مساجد 
شهر در روزهای نوروز به ســتاد نوروزی، افزود: به مساجدی که در خیابان 
اصلی قرار دارند و زیرساخت های آن ها ازجمله سرویس بهداشتی به مردم 

خدمات عمومی بدهد، کمک می کنیم.قاسم زاده ادامه داد: اگر سرمایه گذاران 
در نقاطی که به مسجد نیاز باشد، وارد عمل شوند، در کنار آنها قرار می گیریم و 

حمایت های الزم را انجام می دهیم.

   پیش بینی اعتبار الزم برای ایجاد فضای جدید تفریحی در بودجه 
سال آینده

وی با اشاره به تعطیلی مراکز تفریحی در شهر و فعالیت تله کابین صفه، تله سیژ 
ناژوان و شهر رویاها در شرایط کرونایی، گفت: پس از یک سال تعطیلی این 
مراکز، نخستین اقدام به روزرسانی و استانداردسازی تجهیزات و امکانات 
آنها بود که انجام شد و در این راستا، ۱۷ هزار قطعه در تله کابین صفه، ۱۱ هزار 
قطعه در تله سیژ ناژوان و پنج هزار قطعه در وسایل بازی شهر رویاها تعویض 
شد تا امنیت و ایمنی برقرار شود.شهردار اصفهان تصریح کرد: طی هشت ماه 
گذشته، بیش از یک میلیون نفر از سه فضای تفریحی شهر رویاها، تله کابین 
صفه و تله ســیژ ناژوان استفاده کردند که نشــان می دهد شهروندان عالقه 
زیادی به تفریح و محیط شاد دارند. بنابراین در بودجه ۱۴۰۲، اعتبار الزم را برای 
ایجاد فضای جدید تفریحی در شهر پیش بینی کردیم.وی با تاکید بر اینکه 
رخدادهای شهری به نشاط عمومی کمک می کند،گفت: نوروز ۱۴۰۱ شهر با 
رخدادهایی شاداب شد.میهمانان و شهروندان هر دو لذت بردند و از طرح های 

زیباسازی و نورپردازی اعالم رضایت کردند.

    سرمایه گذاری ۴۰ میلیارد تومانی شهرداری اصفهان برای احداث 
سرپناه افراد کارتن خواب

قاسم زاده با بیان اینکه مردم به شهرداری حسن ظن دارند و انتظار رقم زدن 
اتفاقات شهری از سوی شــهرداری را دارند، تصریح کرد: خدمات فرهنگی 
و اجتماعی به منزله یک زنجیره اســت که شهرداری بخشی از آن محسوب 
می شود. کار شهرداری بیشــتر فرهنگی و از منظر تغییر انگیزه، نگاه و ایجاد 
فضاهای مستعد شــهری، برای ایجاد نشاط و شادی اســت.وی با اشاره 
به بعضی آســیب های اجتماعی تصریح کرد: ما هــم از بعضی پدیده های 
اجتماعی رنج می بریم؛ اما قانون رفع آن را بر عهده شــهرداری نگذاشــته 
است و امکان مداخله نداریم. زیرا ضابط قانون نیستیم و باید دید در زنجیره 
خدمات اجتماعی رفع این آسیب ها به عهده کدام نهاد است.شهردار اصفهان 
درباره پدیده کارتن خوابی و کــودکان کار افزود: کاری که برای کارتن خواب ها 
بر عهده شهرداری گذاشته شــد، فراهم کردن مکان و سرپناه برای آن ها بود 
که شهرداری با ۴۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری، این سرپناه را که از گذشته 
احداث آن آغاز شده بود، تکمیل کرد و به زودی با تفاهم نامه ای که امضا شده 
است، به دستگاه بهره بردار تقدیم می کنیم.وی با بیان اینکه همه ما از پدیده 
کودکان کار رنج می بریم، اما بسیاری از این کودکان به تشویق خانواده های 
خود به چهارراه ها و سطح شهر می آیند، ادامه داد: ۹۰ درصد کودکان کار از اتباع 
خارجی هستند؛ اما شهرداری و دیگر دستگاه ها همچون بهزیستی، سپاه و 
بســیج آماده اند آن بخش از کودکان کار که نیازمند حمایت واقعی هستند 
را تحت حمایــت اقتصادی و تحصیلی قــرار دهند. بنابراین از شــهروندان 
درخواست می کنم در سطح شهر به کودکان کار کمک نکنند تا دستگاه های 

حمایتی و سمن ها از آنها پشتیبانی کنند.

رییس بنیاد نخبگان اصفهان:

ُنخبه ُگماری مانع مهاجرت می شود
رییس بنیاد نخبگان استان اصفهان گفت: ُنخبه ُگماری و قرار گرفتن افراد مستعد در جایگاه واقعی خود در کشور، مانع مهاجرت می شود و این موضوع در دولت سیزدهم 
مورد تاکید بنیاد ملی نخبگان است.حسین ربانی امروز در همایش آشنایی با تسهیالت و حمایت های بنیاد ملی نخبگان در اصفهان گفت: اگر نخبگان جامعه شناسایی و 
حمایت شوند، اما نتوانیم از آن ها در جایگاه واقعی خودشان استفاده کنیم، به مهاجرت آن ها کمک شده است به همین دلیل امروزه نخبه گماری و استفاده از ظرفیت آن ها 
در کشور از اهمیت خاصی برخوردارست.رییس بنیاد نخبگان استان اصفهان نخبه شناسی، نخبه گزینی، نخبه پروری و نخبه گماری را چهار گام اصلی فعالیت های بنیاد ملی 
نخبگان عنوان کرد و گفت: این چهار گام باید بطور کامل انجام شود و اگر زنجیره آن تکمیل نشود، کارآمد نخواهد بود.ربانی یکی از برنامه های بنیاد ملی نخبگان را حمایت 
از دانش آموزان نخبه در قالب طرح »شهاب« دانست و اظهار داشت: در این طرح دانش آموزان پایه های چهارم تا هفتم، پایش اولیه و برترین های آن ها در هوش های 
هشت گانه شناسایی می شوند.او با اشاره به اینکه بنیاد نخبگان، این کار را انجام داده و فهرســت دانش آموزان نخبه تهیه شده است، ادامه داد: الزم است که با همکاری 
آموزش و پرورش و سازمان های مردم نهاد، زمینه های رشد و شکوفایی این دانش آموزان فراهم شود و امیدواریم بتوانیم در اصفهان در این زمینه کار های ویژه ای انجام 
دهیم.رییس بنیاد نخبگان استان اصفهان پر مخاطب ترین و بیشترین برنامه های این بنیاد را مربوط به دانشجویان دانست و تصریح کرد: رتبه های برتر کنکور و المپیاد های 

مختلف از جمله افراد تحت پوشش بنیاد هستند و از امسال نیز برنامه هایی برای حمایت از طلبه های نخبه در نظر گرفته شده است.

مراسم تجلیل از 
تالشگران نهادها 
و دستگاه های 
اجرایی ستاد 

دائمی تسهیالت 
سفر شهر اصفهان

عکس خبر

معاون درمان دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: 
لیســت کودکان زیر چهار ســال برای کاشت حلزون 
شنوایی در اصفهان به صفر رسیده است.سید مرتضی 
حیدری درباره وضع کاشت حلزون شنوایی در استان 
اصفهان اظهار کرد: لیست کودکان زیر چهار سال برای 
کاشــت حلزون شــنوایی در اصفهان به صفر رسیده و 
استان اصفهان به عنوان نخســتین استان به این مهم 
دست یافته اســت.وی با اشــاره به هزینه کاشت این 
پروتز برای بیماران عنوان کرد: این اقدام در طرح ملی 
کاشت حلزون شنوایی انجام گرفته که طی آن خدمات 
درمانی به صورت رایگان ارائه می شــود.معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: هر پروتز حدود 

۵۰۰ میلیون تومان برای دولت هزینه دارد و عالوه بر آن 
پرداخت هزینه های بیمارستان، بی هوشی، بستری و ... 
نیز از بیمار سلب شده و به صورت رایگان انجام می شود.

وی با بیان اینکه اولویت ما برای کاشت حلزون شنوایی 
کودکان زیر چهار سال بوده اند، تصریح کرد: تا ۱۸ ماهگی 
زمان طالیی انجام این عمل است و بهترین نتیجه را در 
پی دارد، اما به علت مشکالت متعدد و فرهنگ عمومی 
که برخی خانواده ها را از انجام این کار منع می کند، سن 
انجام این عمل در کشــور باال رفته است.حیدری ادامه 
داد: در تالش هســتیم تا پس از کودکان زیر چهار سال 
که در اولویت کاشت حلزون شنوایی قرار دارند، بتوانیم 
امور ســایر بیماران این حوزه را نیز تســریع کنیم.وی 

خاطرنشان کرد: هر پروتزی که وزارت بهداشت در اختیار 
ما قرار دهد به فرد متقاضی تعلق می گیرد و عمل مربوطه 
انجام می شود.کاشت حلزون شنوایی عملی است که به 
درمان بیماران ناشنوا و مبتال به کم شنوایی عمیق کمک 
می کند. طی طرح ملی کاشت حلزون شنوایی در کشور، 
کودکان زیر چهار ســال و ســایر بیماران واجد شرایط 
که مطابق رای کمیســیون مرکز کاشت حلزون مرجع 
مشخص می شوند می توانند از خدمات درمانی رایگان 

در این حوزه بهره مند شوند.

صفرشدن لیست کودکان زیر چهار سال برای کاشت  
حلزون شنوایی در اصفهان
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رییس انجمن ملی شرکت های صنعت پخش ایران، گلوگاه های اصلی شرکت های 
صنعت پخش را فروشگاه های زنجیره ای دانست و گفت: فروشگاه های زنجیره ای 
فعالیت  شرکت های صنعت پخش را با مشــکل روبه رو کرده اند.به گزارش ایسنا، 
حمیدرضا رادمهر، دبیر اجرایی همایش شرکت های صنعت پخش استان اصفهان، 
در این همایش با توجه به اهمیت نقش آفرینی فعاالن اقتصادی، اظهار کرد: اولین 
همایش صنعت پخش استان اصفهان در سطح ملی برگزار شد. طی این دو سال 
اخیر با توجه به شیوع ویروس کرونا، فعاالن اقتصادی در تمامی لحظات با مدافعان 
سالمت همراه شدند و ایســتادگی کردند. فعاالن اقتصادی سعی کردند در توزیع 
مواد سالمتی به گونه ای فعالیت کنند که هیچ کمبودی احساس نشود و در لحظات 
قرنطینه به مردم اطمینان دادند که ایثارگرانی هم هســتند کــه در عرصه غذایی و 
بهداشتی محصوالت مورد نیاز را تامین می کنند.وی با اعالم اینکه تمامی اقدامات 
فعاالن اقتصادی در جهت هویت بخشــی به صنعت پخش بوده تا مردم به خود 
باوری بیشتری برسند، افزود: با تالش این فعاالن هویت بخشی در بخش اقتصاد و 
صنعت ایجاد شد که در این راستا دستگاه های اجرایی موظف شدند در سطح کشور 
و استان این همایش را برگزار کنند. قطعا برگزاری این همایش ویژه صنعت پخش 
دستاوردهایی خواهد داشت که امیدواریم ادامه داشته باشد و در سال های آینده 

شاهد برگزاری همایش های بیشتری باشیم.

    ارتقای صنعت؛ هدف اصلی همایش شرکت های صنعت پخش اصفهان 
جمشید سلطانی، رییس شرکت های صنعت پخش اســتان اصفهان نیز در این 
همایش با اعالم اینکه شرکت های صنعت پخش استان اصفهان با 230 شرکت 
و 8000 پرسنل در حال فعالیت است، اظهار کرد: هیئت مدیره شرکت های صنعت 
پخش استان اصفهان از ابتدای ســال جدید فعالیت خود را آغاز کرد و با انتخاب 
اهداف چهارگانــه )ارائه خدمات انجمن به همه الیه هــای صنعت پخش، تدوین 
دســتور العمل جامع پخش، پرورش و ارائه نیروی انسانی صنعت و تالش برای 
فراهم آوردن زیر ساخت های صنعت(  اقدامات خود را برنامه ریزی کرد.  وی افزود: 
در این راستا برگزاری اولین همایش شرکت های صنعت پخش استان اصفهان به 
منظور هم گرایی و هم افزایی با سایر تشکل ها ضروری بود. این همایش با شعار 
صنعت پخش، تضمین توزیع و امنیت فروش در دستور کار قرار گرفت و تالش بر 
ایجاد یک تمرکز واحد و وحدت نظر برای رفع مشکالت صنعت و ارتقای صنعت بود.

     فروشگاه های زنجیره ای ۱۵ درصد فروش را به خود اختصاص داده اند
ســهراب کارگر، رییس انجمن ملی شــرکت های صنعت پخش ایران نیز در این 

همایش اظهار کرد: گلوگاه های اصلی شرکت های صنعت پخش، فروشگاه های 
زنجیره ای است و این صنعت را  با مشکل مواجه می کند. فروشگاه های زنجیره ای 
15 درصد فروش را به خود اختصاص داده اند و 85 درصد دیگر را فروشندگان دیگر 
در اختیار دارند. هرچقدر همکاری های صنعت را با دیگر ارگان ها بیشتر کنیم، به حق 
خود خواهیم رسید و شرکت های پخش نیز باید تعامل خود را با یکدیگر در حین 

رقایت افزایش دهند.

    سالمتی محصوالت غذایی و سالمت محور، تضمینی است
 محمود اعتباری، معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان نیز با اشاره 
به اینکه صنعت پخش در حوزه معاونت ســالمت محور اهمیت باالیی دارد، اظهار 
کرد: یکی از اصلی ترین محصوالت سالمت محور دارو است و در این راستا بخش 
مهم صنعت پخش را شرکت های پخش دارو به عهده دارند. معاونت دارو خدمات 
دیگری همچون مکمل ها و فرآورده های دیگری دارد که بــر آن ها نظارت خواهد 
شد.  وی با بیان اینکه نظارت ها باید به گونه ای باشد که به مردم تضمین دهیم این 
فرآورده ها سالمت محور و سالم است و به درستی تهیه و توزیع می شود، گفت: اگر 
مشکلی هم وجود داشته باشد قطعا برطرف می شود. نیاز به صنعتی داریم که در 
خصوص شاخص ها فعالیت می کند، اما  در حوزه دارو پیشرفت شاخص ها بیشتر 
از سایر حوزه هاست. همچنین برای دسترسی ســالم به فرآورده ها، مسئول فنی 
قرار می دهیم که نماینده مقیم وزارت بهداشت برای اعتماد به آن چیزی است که در 
صنعت اتفاق می افتد.معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به 
اینکه صنعت پخش باید جلب همکاری کند، خاطرنشان کرد: اگر در آینده ای نزدیک 
محصوالت از یک چرخه سالم به دســت مصرف کنندگان نرسد، قطعا به مشکل 
برخورد خواهیم کرد. به مردم اطمینان می دهیم اگر کاالیی سالمت شما را به خطر 
می اندازد، پایش می شود و اگر موادی ارزش استفاده ندارد باید اطالع رسانی شود.

     بدون آگاهی وارد صنعت پخش نشوید
 غالمرضا اخوان فرید، مدیر عامل شرکت داروســازی رها هم درباره چالش های 
صنعت پخش، اظهار کرد: صنعت پخش بدون سرمایه درآمدزایی ندارد و افراد بیگانه 
با این صنعت به خود و برخی از تولید کننــدگان صدمه خواهند زد. صنعت پخش 
فعالیت پر دردسری است و همواره با زحمت مواجه است، صنعت پخش یعنی پول 
شما در پخش است و اگر صنعت پخشی بتواند میزان کاال با پولش را برابر کند، موفق 
است، اما در یک سال اخیر با توجه به شرایط اقتصادی توازن تولید و توزیع به هم 

ریخت و برخی از پخش ها با چالش رو به رو شدند.

همایش دو روزه مدیران روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با 
حضور مدیر کل دفتر روابط عمومی و ارتباطات مردمی شركت مهندسی آبفای 
كشور و مدیران روابط عمومی صنعت آبفا، به میزبانی آبفای استان اصفهان آغاز 
به کار کرد. مدیر کل دفتر روابط عمومی شرکت مهندسی آبفای کشور با اشاره به 
اهمیت شفاف سازی و اطالع رسانی به موقع در خصوص مسائل آب گفت: بعضا 
با شایعاتی پیرامون وضعیت آب در کشور مواجه می شویم که منشأ آن انفعال در 
جریان سازی رسانه ای و بی توجهی به نقاط آسیب پذیر شرکت هاست. علیرضا 
اقبال افزود: مدیران روابط عمومی باید تالش کنند که به صورت سازمان یافته و 
دوراندیشانه در مقابل ذی نفعان خود پاسخگو باشند و بدین وسیله از به وجود 
آمدن شایعات بی اساس جلوگیری کنند. در این جلسه همچنین خسرو رفیعی، 
از مدیران پیشکســوت صنعت آبفا با تاکید بر اهمیت جوابگویی به موقع روابط 
عمومی ها به مردم گفت: آب متعلق به مردم اســت و در نتیجه مدیران روابط 
عمومی صنعت آبفا باید جوری رفتار کنند که گویی از بدنه مردم هستند و مردم 
آنها را از خود بدانند. وی ضمن تاکید بر شفافیت در روابط عمومی افزود: روابط 
عمومی ها باید مسائل به وجود آمده در خصوص آب را برای مردم توضیح دهند 
و به خوبی تشریح کنند.وی، سازمان های مردم نهاد و نهادهای مدنی را به عنوان 

بازوی کمکی روابط عمومی ها در ارتقای سرمایه اجتماعی معرفی کرد و گفت: 
برنامه های گفت وگو محور، تعامل با رســانه ها و تحلیل مسائل مربوط به آب 
می تواند نقش بسزایی در پیشگیری از به وجود آمدن شایعات داشته باشد. در 
روز نخست این همایش همچنین کارگاه آموزشی با موضوع »مدیریت فضای 
رسانه ای به ویژه هنگام بروز شایعه«  توســط  دکتر حمید دهقان، عضو هیئت 

علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان، برگزار شد. 

در نخستین همایش شرکت های صنعت پخش استان اصفهان مطرح شد:

فروشگاه های زنجیره ای؛ گلوگاه های اصلی شرکت های صنعت پخش 
به میزبانی استان اصفهان صورت گرفت؛

آغاز به کار همایش مدیران روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

برای اولین بار در صنعت آبفای استان اصفهان صورت گرفت؛

انتصاب یک بانو به عنوان یکی از مدیران مناطق شهر اصفهان
برای اولین بار در صنعت آبفای استان اصفهان،  یک بانو به عنوان مدیر منطقه  سه 
آبفای استان اصفهان برگزیده شد.در این مراسم که با حضور قائم مقام مدیرعامل، 
رییس دفتر مدیر عامل و مشاور مدیرعامل در امور بانوان و خانواده صورت گرفت؛ 
نسیم بارانی ضمن قدردانی از اعتماد مدیرعامل گفت: در طول سال های خدمت 
درس های زیادی از مدیران و بســیاری از کارکنان یاد گرفتم که امیدوارم در این 
سنگر بتوانم خدمتگزار خوبی برای مردم باشم.وی افزود: هم اکنون فضای کاری 
آبفای منطقه سه اصفهان بسیار صمیمی و دوستانه است به طوری که همه کارکنان 
با تالش و کوشش روز افزون در جهت اهداف شرکت فعالیت می کنند که امید می 
رود این روند با قوت و دقت بیشتری ادامه یابد.مدیر آبفای منطقه سه اصفهان 
ضمن تقدیر از  تالش های علی فاضلی، مدیر پیشــین آبفای این منطقه اظهار 
داشت: امیدوارم بتوانم جایگزین شایسته و مناسبی برای ایشان باشم و با کمک 
و همراهی همه کارکنان و با کار گروهی منسجم بتوانیم در راستای خدمات رسانی 

گسترده و پایدار به مردم موثر واقع شــویم.در پایان این مراسم از زحمات علی 
فاضلی، مدیر پیشین آبفای منطقه سه اصفهان قدر دانی شد.
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شرکت فوالد مبارکه جایزه روابط عمومی برتر کشور را از نوزدهمین دوره جشنواره برترین های روابط  
عمومی ایران به دســت آورد و با دریافت 2 تندیس و لوح افتخار به عنوان روابط عمومی برتر کشور 
مورد تقدیر قرار گرفت.هجدهمین دوره ســمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ها و نوزدهمین دوره 
جشنواره برترین های روابط عمومی ایران، بیست ودوم آذر طی دو نوبت صبح و بعد از ظهر با حضور 
معاون صنایع دســتی وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی )مراسم صبح( و علی 
سالجقه، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیســت )مراسم بعد از ظهر( و 
مدیران روابط عمومی ها و دستگاه های مختلف کشور در سالن بین المللی صداوسیما برگزار شد.در 
این مراسم شــرکت فوالد مبارکه »جایزه روابط عمومی برتر« کشــور را از نوزدهمین دوره جشنواره 
برترین های روابط عمومی ایران به دست آورد و توانســت در زمینه »ارتباطات رسانه ای« و »برنامه 
ریزی ارتباطی و پیوســت ارتباطی« 2 لوح تقدیر دریافت کند.همچنین در این مراســم گروه فوالد 
مبارکه هم خوش درخشــیدند و از روابط عمومی شرکت های فوالد ســنگان، فوالد هرمزگان، فوالد 
سفید دشت چهارمحال و بختیاری و گروه سرمایه گذاری توکا فوالد تجلیل به عمل آمد.شایان ذکر 
است در هجدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی ها، نشان ویژه روابط عمومی سرآمد 

نیز به شرکت فوالد مبارکه رسیده بود.

برای نخســتین بار در اســتان اصفهان، جشــنواره مطبوعاتی قاصد آب برگزار 
می شود. مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان با اعالم این خبر گفت: 
جشنواره ها از جمله جشــنواره های مطبوعاتی و تولیدات رسانه ای در حوزه آب، 
دسترسی مردم به اطالعات طبقه بندی شده دراین باره را بیش از پیش تسهیل 
می کنند.محمد شــفائی با دعوت از تمامی اصحاب رســانه برای شرکت در این 
جشنواره، خاطرنشان کرد: با افزایش سطح سواد آبی مردم مسیر کنشگری آنها در 
آینده تسهیل خواهد شد.مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان افزود: 
عالوه بر روزنامه نگاران برای بخش جانبی این جشنواره بخش شهروند خبرنگار 
در نظر گرفته شده است که شهروندان می توانند با ارسال فیلم کوتاه موبایلی 5۹ 
ثانیه ای با موضوعات مدیریت بهینه مصرف آب در بخش های شرب، صنعت و 
کشاورزی در این جشنواره شرکت کنند.شــفائی در خصوص بازه زمانی انتشار 
آثار گفت: آثاری که از تاریخ 1.1. 1401 با موضوع آب استان اصفهان، در رسانه های 

رسمی منتشر شده باشند می توانند در این جشنواره شرکت کنند و اختتامیه این 
جشنواره شنبه 13 اســفند، مقارن با روز ملی آب برگزار می شود.اصحاب رسانه 
می توانند آثار خود را در قالب های مقاله، سرمقاله و یادداشت، عکس )تک فریم، 
مجموعه عکس، فتو مونتاژ( خبر، گزارش، مصاحبه، تیتر، طنز مکتوب )نظم و 
نثر( و کاریکاتور و با محور های احیا و تعادل بخشــی منابع آب زیرزمینی، تغییر 
اقلیم، فرونشست، مدیریت یکپارچه حوضه زاینده رود، مدیریت مصرف آب در 
کشاورزی، صنعت و نقش پســاب در صنعت و محیط زیست شهری، فرهنگ 
سازی رفتار در مدیریت مصرف آب شرب، تصفیه خانه های آب و فاضالب استان 
اصفهان، جهاد آبرســانی در روستا های اســتان اصفهان، توزیع عادالنه آب، آب 
خاکستری، بازچرخانی آب، سازگاری با کم آبی، ارزش آب، سواد آبی و مسئولیت 
اجتماعی رسانه ها در مسئله آب از تاریخ 1۹ آذر ماه الی 1۹ دی ماه سال جاری به 

صورت مجازی به آدرس Event. Abfaesfahan.ir ارسال کنند.

»تفاله تو زباله؟!«، عنوان دوره جدید تبلیغات شهری اداره توسعه فرهنگ شهروندی بوده که 
این روزها در شهر اصفهان نصب شده است.به گزارش اداره ارتباطات سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان، این مجموعه که در قالب پویش فرهنگ سازی جداسازی تفاله 
چای از پسماند تر با نصب پنج طرح آغاز شده، قرار اســت تا با استفاده از ظرفیت های تولید 
محتوای رسانه ای، آغاز مسیری باشد برای فرهنگ سازی جداسازی تفاله چای به عنوان یکی 
از مرغوب ترین کودهای طبیعی جهت حفظ محیط زیست پیرامون ما و همچنین در کنار آن، به 
حذف شیرابه های زباله تر به عنوان یکی از معضالت جدا سازی پسماند نیز بینجامد.شهروندان 
اصفهانی از این پس می توانند در کنار پسماندهای خشــک خود، تفاله های چای خود را به 
صورت خشک شده به ایستگاه های بازیافت سراسر شهر تحویل دهند.این پویش از آذرماه 
در حالی آغاز شده که 15 سال قبل، شهرداری اصفهان در تجربه ای موفق به عنوان نخستین 
کالن شهر کشور، بحث جداسازی پسماند تر از خشــک را با همراهی شهروندان اصفهانی و 
کمپین تبلیغاتی اداره توسعه فرهنگ شهروندی)کمیته فرهنگ شهروندی وقت( را انجام داد.

آبفای استان اصفهان، حامی سی و چهارمین جشنواره تئاتر استان و سرپرست 
نمایش خیابانی »یک اتفاق ساده« با موضوع مدیریت بهینه مصرف آب شد.

نمایش خیابانی »یک اتفاق ساده« که در بخش جنبی جشنواره شرکت کرده بود، 
از تاریخ 18 الی 20 آذرماه سال جاری در گذر فرهنگی چهارباغ و تاالر هنر اصفهان 

به سرپرستی شرکت آبفای استان اصفهان به اجرا درآمد.
این نمایش 30 دقیقه ای به نویســندگی و کارگردانی سید پویا امامی، روایتگر 
قصه زندگی مشترک یک زوج سال خورده است که در شیوه مصرف آب با یکدیگر 
اختالف دارند؛ پیرمرد در مصرف آب حساســیت به خرج می دهد اما در مقابل 
همسرش به دلیل وسواسی که روی نظافت دارد، آب را هدر می دهد. این اختالف 
بر سر مصرف آب در خط روایی نمایش به اندازه ای باال می گیرد که در پایان این 

زوج از یکدیگر طالق می گیرند.
گفتنی است؛ ســی و چهارمین جشنواره تئاتر اســتان اصفهان از روز جمعه 18 
آذرماه آغاز شد و روز دوشنبه 22 آذرماه با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

در نوزدهمین دوره جشنواره برترین های روابط  عمومی ایران؛
فوالد مبارکه»جایزه روابط عمومی برتر « کشور را از آن خود کرد

مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان اعالم کرد:
برگزاری جشنواره مطبوعاتی قاصد آب در اصفهان

 آغاز كمپین جداسازی تفاله های چای
 از زباله های تر

 تئاترخیابانی»یک اتفاق ساده« با موضوع مدیریت
 مصرف آب اجرا شد

بیست و یکمین نمایشــگاه بین المللی تاسیســات و تجهیزات سرمایشی 
و گرمایشی در اصفهان گشــایش یافت.این نمایشــگاه در 8 هزار مترمربع 
فضای نمایشگاه 85 شرکت کننده و صاحب فناوری از استان های اصفهان، 
آذربایجان شرقی، تهران، خراسان رضوی، فارس، مازندران و خوزستان حضور 
دارند.همچنین شرکت های خارجی مانند میتسوبیشی الکترونیک، ویزمن، 

هیتاچی، آتگ و میدیا نیز آخرین محصوالت و تکنولوژی های استفاده شده 
در تجهیزات سرمایشی و گرمایشی را در معرض دید مخاطبان قرار می دهند.

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تاسیســات و تجهیزات سرمایشی و 
گرمایشی از 22 تا 25 آذرماه واقع در کمربندی شرق، روبه روی منطقه روشن 

دشت میزبان عموم عالقه مندان، دانشجویان و کارشناسان است.

آزمون استخدامی شــرکت فوالد مبارکه پنجشنبه و جمعه این هفته )24 و 25 
آذرماه( و هفته آینده )اول و دوم دی ماه(،در دو نوبت صبح و ظهر در دانشــگاه 

صنعتی اصفهان برگزار خواهد شد.
آزمون استخدامی شــرکت فوالد مبارکه پنجشنبه و جمعه این هفته )24 و 25 
آذرماه( و هفته آینده )اول و دوم دی ماه(، در دو نوبت صبح )ساعت 8( و ظهر 

)ساعت 13:30( در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار خواهد شد.
این آزمون کتبی شــامل آزمون علمی مبتنی بر سواالت 4 گزینه ای با احتساب 
نمره منفی اســت و ســواالت علمی با توجه به هر گروه امتحانی و رشته های 
موردنیــاز طراحی شــده اســت.داوطلبان می توانند بــرای اطــالع از برنامه 
 زمان بندی، محــل دریافت کارت ورود به جلســه و حوزه امتحانی به ســامانه

 COURSEREG.IUT.AC.IR مراجعه کنند.
شایان ذکر است؛ شــرکت فوالد مبارکه اصفهان به منظور تامین نیروی انسانی 
موردنیاز سال های آتی خود در مشاغل اپراتوری و کارشناسی، تعداد هزار و 103 

نفر از واجدین شرایط را از طریق برگزاری آزمون کتبی)دانشی(، ارزیابی مهارتی 
و مصاحبه)برای مشــاغل اپراتوری(، کانون ارزیابی شایستگی)برای مشاغل 
کارشناسی(، معاینات طب صنعتی)جهت سنجش سالمت، توانایی جسمی و 
ویژگی های روان شناختی( و گزینش، به صورت قرارداد موقت طبق ضوابط قانون 

کار و تامین اجتماعی جذب می  کند. 

در جریان بازدید تجار ارمنستان از شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، تفاهم نامه 
مشترک میان طرفین به امضا  رســید.رییس پارک علم و فناوری شیخ بهایی 
در حاشیه نشست با تجار ارمنستانی و بوســنی هرزگوین گفت: این دو کشور با 
حضور در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، کاال ها و تولیدات شرکت های دانش 
بنیان را بررسی و برای مبادالت تجاری تفاهم نامه امضا کردند.حمید مهدوی با 
اشاره به توسعه بازار محصوالت شرکت های دانش بنیان در داخل و خارج کشور 
افزود:محصوالت سالمت محور، تجهیزات پزشکی، کشاورزی، صنایع غذایی، 
پتروشیمی، نفت و صنایع فلزی و معدنی برای صادرات به غرب اروپا در نظر گرفته 

شده است.رییس هیئت مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان استان هم در 
حاشیه امضای تفاهم نامه با نماینده تجار ارمنســتان گفت: قرارداد ها و تفاهم 
نامه هایی که بین این تجار و شرکت های دانش بنیان اصفهان به امضا می رسد 
به نوعی تضمین و پشتوانه ای برای طرف های امضا کننده محسوب می شود تا 
مبادالت با اطمینان کامل انجام شود.نوید نجات بخش با بیان اینکه کشور های 
غرب اروپا می توانند مشتریان خوبی برای محصوالت دانش بنیان و با کیفیت 
ایرانی باشــند، افزود: اگر حجم این تفاهم نامه ها و مبادالت به 100 میلیون دالر 

برسد، قطعا در این مسیر مبادالت موفقی خواهیم داشت.

مدیر اجرایی پروژه های ذوب آهن اصفهان گفت: تصفیه خانه پســاب ذوب 
آهن اصفهان تا پایان سال جاری به راه اندازی می رسد که ثمره آن کاهش 35 

درصدی برداشت آب از رودخانه زاینده رود است.
ذوب آهن اصفهان در راستای مسئولیت های اجتماعی و تامین آب مورد نیاز 
خط تولید کارخانه،بخشی از پساب زرین شهر به میزان 60 لیتر بر ثانیه،پساب 
شهرهای فوالد شهر، ایمان شهر و 22 روستای فالورجان را به میزان تقریبی 
350 لیتر بر ثانیه را خریداری کرد و در این راستا،دهم آذرماه سال ۹8 قرارداد 

احداث تصفیه خانه این شرکت با گروه مپنا به صورت BOT منعقد شد.
جلسه پایش پیشــرفت این پروژه با حضور علیرضا رضوانیان، معاون برنامه 
ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان، وحید مظهری مدیرعامل شرکت توسعه 
نوین آب مپنا و جمعی از مسئولین این دو مجموعه، در محل این پروژه برگزار 
شــد و طرفین چالش های پروژه را در ابعاد گوناگون مورد بحث و تبادل نظر 
قرار دادند.علیرضا رضوانیان، معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان 
گفت: با توجه به اینکه ذوب آهن تولید فــوالد را به روش کوره بلند انجام می 
دهد، تامین پایدار آب برای خط تولید به واقع حیاتی اســت و بنابراین پروژه 
احداث تصفیه خانه در این شرکت در سال ۹8 منعقد  شد.وی افزود: با توجه 
به اهمیت این پروژه، تامین قطعات و تجهیزات مــورد نیاز و نصب آنها، نیاز 
است در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود تا این پروژه عظیم بدون تاخیر و 
در پایان سال جاری به راه اندازی برسد و برداشت آب کارخانه از زاینده رود به 
65 درصد میزان کنونی کاهش یابد و البته پس از اجرای فاز دوم تصفیه خانه 

میزان برداشت از رودخانه ناچیز خواهد شد.
مجید جوزدانی، مدیر اجرایی پروژه های ذوب آهن نیز اظهار داشــت: پروژه 
تصفیه خانه پســاب شــرکت،یکی از مهم ترین پروژه های حوزه توســعه و 

همچنین به روزترین پلنت تصفیه فاضالب در سطح کشور به شمار می رود که 
با امکانات پیشرفته دنیا توسط شرکت مپنا در حال ساخت است.

وی افزود: بر اساس قرارداد منعقد شده با شرکت مپنا، این پروژه که هم اکنون 
از پیشرفت 78 درصدی برخوردار است تا پایان سال جاری به راه اندازی می 
رسد که ثمره آن کاهش 35 درصدی برداشت آب از رودخانه زاینده رود است.

مدیر اجرایی پروژه ها تصریح کرد: بخشی از تجهیزات مورد نیاز این پروژه در 
گمرک است که امیدواریم با مساعدت مسئولین مربوطه ترخیص شده و به 
سرعت در سایت نصب شوند و همچنین همکاری خوب مسئولین منطقه ای 

و استانی نیز مانند همیشه تاثیرگذار است.
جوزدانی خاطرنشــان کرد: ظرفیت دریافت پســاب در این پروژه 850 متر 
مکعب در ســاعت اســت که خروجی آن در خط تولید مورد اســتفاده قرار 

می گیرد.

گشایش بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات سرمایشی و گرمایشی

پنجشنبه و جمعه این هفته و هفته آینده؛

آزمون استخدامی فوالد مبارکه برگزار می شود

روابط تهران - ایروان در مسیر تحول؛

امضای تفاهم نامه با ارمنستان در شهرک علمی تحقیقاتی

مدیر اجرایی پروژه های ذوب آهن اصفهان خبر داد:

 بهره برداری از پروژه تصفیه خانه پساب ذوب آهن اصفهان
 تا پایان سال
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