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 بیش از ۶۰ درصد از صنایع دستی کشور در اصفهان تولید می شود، اما این صنعت هنوز 
در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است؛

صنایع دستی؛ منجی اقتصاد اصفهان

»نوید کیا« از سپاهان جدا شد؛

پایان یک رویا

برنامه های فوالد مبارکه 
برای مدیریت کمبود 

انرژی

بازدید بیش از نیم میلیون 
گردشگر از باغ فین 

کاشان

مدیر کل دفتر امور اقتصادی استاندار:

 4منطقه ویژه اقتصادی 
برای اصفهان مصوب 

شده است

مدیرعامل سازمان 
آتش نشانی و خدمات 

ایمنی شهرداری:

هر ماه یک حادثه 
در بازار بزرگ 
اصفهان داریم

 نمایشگاه طالی اصفهان
 تنها نمایشگاه تخصصی طال در ایران

    روستایی هزاران ساله در دل کوه های اصفهان؛ 
  گذر از قرن ها در »قارنه«
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 کارمندان اصفهانی از شنبه، ساعت ۶:30 
در محل کار حاضر خواهند شد

ناپایداری های هم رفتی سبب کاهش 
کیفیت هوای اصفهان شد

معجزه رود
 معاون میراث فرهنگی اصفهان می گوید

م صنعت گردشگری اصفهان از حالت کما خارج شده است؛
سنی

: ت
س
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سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

031-36284167-8

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir

حفظ آب حفظ زندگی است
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هشدار درباره احتمال ناآرامی در  آمریکا
وزارت امنیت داخلی آمریکا نســبت به شــیوع ناآرامــی و تهدید در ایاالت متحــده طی ماه های 
آتی هشدار داد.وزارت امنیت داخلی آمریکا غروب سه شــنبه به وقت تهران اعالم کرد که تصمیم 
قریب الوقوع دادگاه عالی ایاالت متحده در مورد ســقط جنین، افزایش مهاجــران در مرز ایاالت 
متحده و مکزیک و انتخابات میان دوره ای ممکن است به عاملی برای شکل گیری خشونت از سوی 

گروه های افراط گرا در ایاالت متحده تبدیل شوند.
به گزارش وبگاه شبکه خبری »فاکس نیوز« در آخرین بولتن »سیستم مشاوره تروریسم  وزارت 
امنیت داخلی آمریکا« آمده اســت که ایاالت متحده در یک محیط تهدید فزاینده قرار داشــته و 
ممکن است عوامل ذکر شده وضعیت را بدتر کنند.در این بولتن آمده است: »در ماه های آینده، ما 
انتظار داریم که فضای تهدید شدت بگیرد زیرا ممکن است از چندین رویداد مهم برای توجیه اعمال 
خشونت  آمیزعلیه طیف وسیعی از اهداف احتمالی سوء استفاده شود.«در این بولتن به تهدیدهای 
حامیان القاعده و گروه ترویســتی داعش برای انجام اقدامات خرابکارانه در خاک آمریکا تاکید 
شده است. در این بولتن همچنین آمده است که چین، روسیه، ایران و سایر کشورها به دنبال ایجاد 
اختالف در داخل ایاالت متحده برای تضعیف این کشور و جایگاه آن در جهان هستند و این کار را  تا 

حدی، با تقویت فرضیه های توطئه انجام می دهند.

مداخله »اف بی آی« در پرونده ژنرال البی گر قطر
دفتر تحقیقات فدرال آمریکا اقدام به توقیف داده های الکترونیکی یک ژنرال چهار ستاره بازنشسته 
آمریکایی که به گفته مقامات، اظهارات نادرست داشته و اسناد»متهم کننده« در مورد نقش خود در 
یک کمپین البی گری غیرقانونی خارجی به نمایندگی از کشور ثروتمند قطر را مخفی ساخته، کرده 
است. اسناد نشان می دهد که وزارت دادگستری سوابقی دارد که نشان می دهد جان آلن، ژنرال 
سابق یگان تفنگداران دریایی که اکنون ریاست موسسه بروکینگز را بر عهده دارد، مخفیانه برای قطر 

البی کرده و در مورد آن به ماموران فدرال دروغ گفته است.
 اولسون، سفیر سابق آمریکا در امارات و پاکستان که هفته گذشته از بابت یک سری اتهامات فدرال 
اقرار به گناهکاری کرد و عماد زوبری، یک فعال و حامی مالی سیاســی که اکنون در حال گذراندن 
حکم مجازات ۱۲ سال زندان از بابت اعتراف به اتهامات فساد است به آن باز شده است.همچنین 
چند نماینده کنگره آمریکا نیز در ارتباط بــا این تحقیقات هدف بازجویی قرار گرفته اند.در اســناد 
دادگاه جزییات تالش های پشــت پرده آلن برای کمک به قطر برای تاثیرگذاری بر سیاست های 
آمریکا در سال ۲۰۱۷، زمانی که یک بحران دیپلماتیک بین این کشور پادشاهی غنی از منابع گاز و 

همسایگانش در حوزه خلیج فارس آغاز شد، نشان می دهد.

اندونزی هم سفیر هند را احضار کرد
 وزارت امور خارجه اندونزی با محکوم کردن شدید توهین ســخنگوی حزب حاکم هند به پیامبر 
اسالم)ص(، اعالم کرد که سفیر هند در جاکارتا را احضار کرده است.به نقل از عربی ۲۱، توکو وایزیا، 
ســخنگوی وزارت امور خارجه اندونزی اعالم کرد که مانوج کومار بهارتی، سفیر هند در اندونزی به 
وزارت خارجه احضار و شکایت و نارضایتی اندونزی از این چنین اقدامات و سخنان از مسئولین و 

مقامات هندی به وی ابالغ شد.
وزارت امور خارجه اندونزی همچنین با انتشار بیانیه ای در حساب توئیتری خود اظهارات غیرقابل 
قبول و توهین آمیز »دو سیاستمدار هندی« درباره حضرت محمد )ص(، پیامبر اسالم را به شدت 
محکوم کرد.به دنبال این اعتراضات نوپور شارما در ادامه در توئیتر نوشت که او تنها به  توهین علیه 
شیوا خدای هندو پاسخ داده و قصدی برای جریحه دار کردن احساس مذهبی کسی نداشته است. 
وی افزود: در صورتی که گفته هایم باعث رنجش خاطر عده ای شده است بدون هیچ قید و شرطی 

از مواضع خود کوتاه می آیم.

مقام معظم رهبری :

سراغ اختالفات شیعه و سنی نروید

رهبر معظم انقالب اسالمی تاکید کردند: دولت های عربی و غیر عربی که 
بر خالف خواست ملت ها و برای خواست آمریکا، به سمت عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیستی رفته اند، بدانند این نشست و برخاست ها هیچ 
نتیجه ای نخواهد داشت جز اســتثمار آنها به وسیله رژیم صهیونیستی.

حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز گذشته 
در دیدار دســت اندرکاران حج امســال، حج را ســتون زندگی انسان و 
دربردارنده پیام ها و درس های مهمی برای ابعاد مختلف زندگی فردی 
و اجتماعی انسان دانســتند و بر لزوم تامین امنیت همه زائران به ویژه 
زائران ایرانی به عنوان مطالبه جدی جمهوری اســالمی از دولت میزبان 
تاکید کردند.ایشان حج را برنامه مدبرانه الهی با زوایا و ابعاد و گستره ای 
متفاوت از ســایر برنامه های دینی خواندند و گفتند: قرآن کریم حکمت 
حج را در یک جمله کوتاه »قیاما للناس« یعنی ستون زندگی بشر بیان می 
کند.  حج، در بردارنده تعالیم و تمرین هایی است که به بشر و نسل های 
پی در پی می آموزد چگونــه ارکان زندگی خــود را انتخاب کند.حضرت 
آیت ا...خامنه ای »تعلیم همزیســتی«، »ساده زیستی« و »اجتناب از 
گناهان و امور در دسترس اما نیازمند مراقبت« را از جمله درس های مهم 
حج برشــمردند و در بیان چند توصیه افزودند: همه حجاج و همچنین 

مســئوالن حج قدر این نعمت بزرگ را بداننــد و قدردانی آن هم عبارت 
اســت از نیت قربت برای خداوند و انجام امور به صورت محکم، متقن و 

همراه با ابتکار.
ایشــان، حجاج را به ایجــاد آمادگی درونــی برای این ســفر معنوی 
بســیار مهم و پرهیز از امــور ناپســندی همچون بازارگردی ســفارش 
موکد کردند و گفتند: ســوغاتی واقعی ســفر حج، قرائت قــرآن، نماز 
و طواف در مســجدالحرام اســت و نباید وقت گرانبها را بــرای کارهای 
بیهــوده هدر داد.حضــرت آیــت ا... خامنه ای با اشــاره بــه اینکه حج 
مظهر اتحاد امت اســالمی اســت، گفتند: باید همه تالش به کار گرفته 
شــود تا هیچ خللی به موضوع اتحاد مسلمانان وارد نشــود زیرا ایجاد 
 اختالف به خصــوص اختــالف میــان شــیعه و ســنی از ترفندهای

 انگلیسی هاســت. ایشــان فرمودند: مدام صدبار تکرار مــی کنیم، باز 
یکی از آن طرف صدایش بلند می شــود راجع به مسئله  شیعه و سنی و 
اختالفات و شکاف ها. چرا این کار را می کنند؟ چرا به سود دشمن کار می 
کنند؟ نمی دانند که انگلیسی  ها هنرشان ایجاد اختالف است و یکی از 
گسل ها و شکاف هایی که همیشه انگلیسی ها استفاده کرده اند، شکاف 
بین شیعه و ســنی بوده؟ حاال به تدریج دیگران هم یاد گرفتند و در این 

اندیشکده های آمریکا، اندیشکده های سیاسی و... مالحظه می کنید که 
می گویند بله فالن افراد شیعه اند، فالن جاها شیعه اند، فالن جاها سنی 
هستند. به آنها هم رســیده شیعه و ســنی! نکنید، برادرانه باهم زندگی 
کنید. رهبر انقالب اســالمی، تماس های خوب و روشــنگرانه با زائران 
کشــورهای دیگر و اســتفاده از قرآن و قراء خوب را از جمله زمینه های 
افزایش اتحاد برشمردند و با تاکید بر اینکه صهیونیست ها بالی فوری و 
نقد جهان اسالم هستند، افزودند: افشای توطئه و طراحی صهیونیست ها 
از کارهای ضروری در حج اســت و دولت های عربــی و غیر عربی که بر 
خالف خواست ملت ها و برای خواســت آمریکا، به سمت عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیستی رفته اند، بدانند این نشست و برخاست ها هیچ 
نتیجه ای نخواهد داشت جز اســتثمار آنها به وسیله رژیم صهیونیستی. 
حضرت آیت ا... خامنه ای به وظایف سنگین دولت میزبان و لزوم عمل 
این دولت بر اساس مصالح دنیای اسالم نیز اشاره کردند و گفتند: تامین 
امنیت همه زائران به ویژه زائران ایرانی و جلوگیری از تکرار فجایع گذشته 
و همچنین تجدید نظر در افزایش هزینه ها، از مطالبات جدی جمهوری 
اسالمی است.ایشان در پایان از مسئوالن حج درخواست کردند موضوع 
کاهش ایام حج را در دستور کار خود قرار دهند و برای آن راه حلی بیابند.

خبر روز

 ماموریت رییس جمهور به وزیر رفاه 
درخصوص دهک بندی  یارانه ها

رییس جمهور با اشاره به برخی گالیه های مردمی نسبت به دهک بندی ها برای پرداخت یارانه، از وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست دهک بندی ها مورد بررسی قرار گیرند و تاکید کرد که در این زمینه 
باید به عدالت عمل کرد. سید ابراهیم رییسی در جلسه اخیر هیئت دولت با اشاره به برخی اعتراضات 
نسبت به دهک بندی ها در اجرای طرح مردمی ســازی و عادالنه سازی یارانه ها، به وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی ماموریت داد با تعیین یک تیم کاری به سرعت دهک بندی ها بررسی شوند و تاکید کرد 
که در پرداخت یارانه باید به عدالت عمل کرد.رییسی در ادامه »پیگیری مجدانه« را رمز موفقیت در 
انجام کارها دانست و تاکید کرد: اگر یک تصمیم یا مصوبه به طور جدی پیگیری نشود هر قدر نیروی 
انســانی و بودجه به کار گرفته شــود باز هم کار پیش نمی رود و در حد یک صورتجلسه بر روی کاغذ 
می ماند.رییس جمهور همچنین با اظهار تاسف از رخداد خارج شدن قطار از ریل در مسیر مشهد به یزد، 
درگذشت تعدادی از هموطنان مان را در این حادثه تسلیت گفت و دستوراتی برای تسریع در رسیدگی 

به علل این واقعه و رسیدگی به مجروحان و بازماندگان درگذشتگان آن صادر کرد.

انتقاد صهیونیست ها از اظهارات ضد ایرانی »بنت«
محافل امنیتی رژیم صهیونیســتی، از اظهارات ضد ایرانی نخســت وزیر این رژیم و اســتفاده از 
استراتژی جدید علیه ایران به شــدت انتقاد کردند.وبگاه روزنامه یدیعوت آحارانوت، در این راستا 
نوشت: اظهارات اخیر  بنت در جلسه کمیسیون روابط خارجی و دفاعی پارلمان این رژیم )کنست(  به 
منزله » انگشت فرو کردن در چشم ایران، اقدامی غیر ضروری است که تنها انگیزه های ایران را برای 
وادار کردن اسراییل به پرداخت بهای آن، افزایش می  دهد«.بنت در جلسه کمیسیون روابط خارجی 
و دفاعی پارلمان این رژیم )کنست( درخواستی ضدایرانی مطرح کرد و با متهم کردن ایران به انجام 
اقدامات تروریستی در منطقه، بیان کرد: »راهبرد اسراییل در قبال ایران در سال گذشته شاهد تغییر 
بوده است. تهران خطوط قرمز از جمله غنی سازی ۶۰ درصدی را زیر پا گذاشته است؛ بی آن که به این 
اقدام واکنشی صورت بگیرد«.نخست وزیر رژیم صهیونیستی با اشاره به این که این رژیم همچون 
گذشته در تالش برای مقابله با ایران است، درخواستی ضدایرانی از آژانس بین المللی را مطرح کرد 
و گفت: »از آژانس انتظار داریم که هشداری آشکار درباره برنامه هسته ای به ایران بدهد«.یک مقام 
ارشد امنیتی رژیم صهیونیستی در گفت وگو با یدیعوت آحارانوت گفت: »ایران در حال برنامه ریزی 
برای انجام یک عملیات انتقام است و هیچ دلیلی برای تشــویق و تحریک بیشتر آن، برای انجام 

این عملیات وجود ندارد«.

واکنش سفیر روسیه به توقیف محموله نفتی ایران: 

آنها دزد هستند 
لوان جاگاریان، سفیر روسیه در تهران در پاسخ به سوالی در مورد پیش نویس کشورهای غربی برای 
صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: روسیه از جمهوری 
اسالمی ایران دفاع می کند، روسیه همواره در کنار ایران بوده و خواهان رسیدن ایران به توافق است.

وی ادامه داد: در گفت وگوی تلفنی که آقای امیرعبداللهیان با آقای الوروف داشتند، ما اعالم کردیم 
که از ایران در موضوع هســته ای حمایت خواهیم کرد. برخی متاسفانه مدعی می شوند که روسیه 
می خواهد در مذاکرات مشکل ایجاد کند، در صورتی که ما حتی از توافق ایران با آمریکا هم حمایت 
می کنیم.سفیر روسیه در تهران تاکید کرد: روسیه در سال ۲۰۱5 نیز از توافق ایران با کشورهای دیگر 
حمایت کرد و هیچ گاه مخالف رســیدن توافق ایران با کشورهای دیگر نیســت.وی درباره توقیف 
محموله نفتی ایران که اخیرا به دســتور آمریکا انجام شــد، گفت: آنها دزد هستند. دیروز پول ما را 

دزدیدند و امروز نفت شما را.

کافه سیاست

رییس سازمان انرژی اتمی:

 ایران هیچ گونه فعالیت 
پنهان هسته ای ندارد

رییس ســازمان انرژی اتمی با بیان اینکه 
طرح پیش نویــس قطعنامه علیــه ایران 
در شــورای حکام یک حرکت سیاسی و در 
راســتای سیاست فشــار حداکثری است، 
گفت: جمهوری اســالمی ایــران هیچ گونه 
فعالیت هسته ای پنهان و نانوشته و معرفی 
نشــده ندارد و مردم ما بدانند که این موارد 
ادعایی القائات رســانه های صهیونیســتی 
است.اســالمی تاکید کرد: مــوارد اتهامی و 
ادعایی مطرح را ۲۰ ســال است که به ایران 

نسبت می دهند.
 اســاس شــکل گیــری برجام بــرای رفع 
این اتهامات بــود. اگر جمهوری اســالمی 
ایــران برجــام را پذیرفــت برای ایــن بود 
تا این اتهامــات را رد کرده و اعتمادســازی 
کند.وی خاطر نشــان کرد: تمامــی موارد 
ادعایی در قالب pmd بســته شده ؛ یعنی 
مذاکره، بازرســی، بازدید صــورت گرفته و 
پرونده بســته شــده اســت. در این راستا 
 تفاهمی صــورت گرفته کــه طرفین متعهد

 تکالیفی داشتند. 
آنهــا بایــد تحریم هــا را لغــو می کردند و 
همکاری هــا و تســهیالتی را برای توســعه 
صنعتی کشــور انجام می دادند و جمهوری 
اســالمی ایران هم پذیرفته محدودیتی در 
پیشبرد فعالیت های هسته ای خود داشته 

باشد تا این اعتماد سازی اتفاق بیفتد.
اســالمی گفت: ما امروز مجددا به آن خط 
بازگشــتیم یعنی دوباره همــان حرف ها و 
داســتان ها مطرح می شــود. ایران ماه ها 
مذاکره کــرده و متن توافق بــه صورت فنی 

تمام شده است.
 اما مجــددا رژیم صهیونیســتی با عملیات 
تروریســتی و عملیات روانــی و همچنین 
با دیپلماســی فعال و زیاده گویی همراه با 
تهدیدهای مکــرر، کشــور را تهدید می کند 
که اگر دیپلماســی، برنامه هسته ای ایران 
را متوقف نکنــد ما خودمــان آن را متوقف 
می کنیم. مگر قانون جنگل ها حاکم است؟ 

باید همه تالش به کار گرفته شود تا هیچ خللی به 
موضوع اتحاد مسلمانان وارد نشود زیرا ایجاد اختالف 
به خصوص اختالف میان شیعه و سنی از ترفندهای 

انگلیسی هاست

بین الملل
یک دیپلمات پیشین گفت: هرچند قطعنامه شورای 
حکام قصد ارجــاع پرونده ایران به شــورای امنیت را 
نداشته باشد و حتی در صورت ارجاع، قطعنامه در آن 
نهاد مورد وتوی چین و روسیه قرار بگیرد؛ اما این شرایط 
برخورد با ایران و اسنپ بک و افزایش تنش را نسبت به 
تهران فراهم می کند.سیدجالل ساداتیان ، در ارزیابی 
اقدامات تهران برای ممانعــت از صدور قطعنامه علیه 
کشورمان در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی و در پاسخ به این سوال که فقدان حضور نماینده 
ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از پایان 

ماموریت نماینده پیشــین در برهه کنونی چه تبعاتی 
برای کشورمان خواهد داشت، گفت: از ظن دوستانی 
که در ایران کار برجام را به دســت گرفته اند، از آژانس 
کاری علیه ایران برنمی آید و بر فرض اینکه شــورای 
حکام قطعنامه ای علیه ایران صادر کند و پرونده ایران به 
شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود، در آنجا با وجود 
چین و روسیه که مسکو در شرایط کنونی تضاد بیشتری 
با غرب پیدا کرده صدور قطعنامه وتو خواهد شــد و به 
همین دلیل نیز معتقد هســتند ضرورتی بر همکاری 
زیاد با آژانس نمی بیننــد.وی ادامه داد: اما -که نکته 

مهم در این »اما« نهفته اســت- با توجه به نزدیک تر 
شدن اروپایی ها به آمریکا هم با توجه به روی کار آمدن 
آقای بایدن و افزایش ســطح همکاری در عرصه های 
مختلف، ایــن احتمال وجود دارد کــه مجموعه آن ها 

به سمت فعال کردن »مکانیسم ماشه« پیش برود.

انتقاد »ساداتیان« از عدم حضور نماینده ایران در آژانس

وز عکس ر

برگزاری روز ملی 
روسیه در ایران

مراســم روز ملی روسیه ظهر 
سه شــنبه به میزبانی »لوان 
جاگاریان« ســفیر روسیه در 
تهران و با حضور »جواد اوجی« 
وزیر نفت ایران و سفرای برخی 
کشورها در سفارت روسیه در 

تهران برگزار شد.

عکس: ایرنا

ثابت راسخ- شهردار چرمهین م الف:1332543

آگهی مزایده نوبت دوم
شهرداری چرمیهن بر اساس مصوبه شماره ۶/4۱/ش مورخ ۱4۰۱/۰3/۰5 شورای محترم اسالمی شهر و به موجب ماده ۱3 آیین نامه مالی شهرداری ها در نظر دارد نسبت به واگذاری مرکز معاینه فنی خودروهای 
سبک خود واقع در مجموعه کارگاهی و خدماتی پیامبر اعظم )ص( به صورت استیجاری و بر اساس قیمت پایه کارشناسی ) کارشناس رسمی دادگستری( ماهیانه به مبلغ 3۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) سیصد و شصت میلیون 
ریال( به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط از طریق مزایده با شرایط آگهی انعقاد قرارداد نماید، لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا روز یک شنبه مورخ ۱4۰۱/۰3/۲9 به واحد درآمد شهرداری 
مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت و قیمت پیشنهادی خود را تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ ۱4۰۱/۰3/۲9 به دبیرخانه محرمانه )حراست( شهرداری ارائه نمایند. الزم به ذکر است هزینه درج آگهی به 
عهده برنده در مزایده خواهد بود. شرکت کنندگان جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهرداری چرمهین به آدرس: www.Chermahin.ir مراجعه فرمایند و یا با شماره 5۲55۲444 – ۰3۱ تماس حاصل نمایند.

ثابت راسخ- شهردار چرمهین م الف:1332595

آگهی مزایده نوبت دوم
شهرداری چرمیهن بر اساس مصوبه شماره ۶/4۰/ش مورخ ۱4۰۱/۰3/۰5 شورای محترم اسالمی شهر و به موجب ماده ۱3 آیین نامه مالی شهرداری ها در نظر دارد نسبت به واگذاری پارکینگ خودروهای سنگین 
واقع در مجموعه کارگاهی و خدماتی پیامبر اعظم )ص( به صورت استیجاری و بر اساس قیمت پایه کارشناسی ) کارشناس رسمی دادگستری( ماهیانه به مبلغ 45/۰۰۰/۰۰۰ ریال) چهل و پنج میلیون ریال( به 
اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط از طریق مزایده با شرایط آگهی انعقاد قرارداد نماید، لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا روز یک شنبه مورخ ۱4۰۱/۰3/۲9 به واحد درآمد شهرداری مراجعه و 
اسناد شرکت در مزایده را دریافت و قیمت پیشنهادی خود را تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ ۱4۰۱/۰3/۲9 به دبیرخانه محرمانه )حراست( شهرداری ارائه نمایند. الزم به ذکر است هزینه درج آگهی به عهده 

برنده در مزایده خواهد بود. شرکت کنندگان جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهرداری چرمهین به آدرس: www.Chermahin.ir مراجعه فرمایند و یا با شماره 5۲55۲444 – ۰3۱ تماس حاصل نمایند.
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معاون استاندار:

 کارمندان اصفهانی از شنبه، ساعت ۶:30 در محل کار 
حاضر خواهند شد

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان با ابالغ بخشنامه ای به ادارات، بانک ها، فرمانداری ها، 
شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی، ساعات کاری جدید ادارات و سازمان ها را تعیین کرد.معاون 
توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان با ابالغ بخشــنامه ای به ادارات، بانک ها، فرمانداری ها، 
شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی، ساعات کاری را در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت۶:۳۰ 
لغایت ۱۳:۳٠ تعیین کرد.بر این اساس،  ساعات کاری در روزهای پنجشنبه نیز از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۲:۳۰ 
تعیین شده است.این بخشنامه به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی به ادارات دستگاه های اجرایی 
استان اصفهان ابالغ شده و رعایت ســقف ۴۴ ســاعت کار موظف در هفته الزامی خواهد بود.مراکز 
بهداشتی و درمانی، اورژانس، بیمارستان ها، مراکز نظامی و انتظامی، بخش های اجرایی و خدمات 

شهرداری ها و واحدهای عملیات دستگاه های اجرایی از این بخشنامه مستثنی خواهند بود.

نایب رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال و جواهر اصفهان:

طالی قاچاق در اصفهان وجود ندارد 
نایب رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال و جواهر اصفهان با اشاره به اینکه به دنبال احداث 
شهرک طال دراصفهان هستیم، گفت: امسال کلنگ شهرک طالی اصفهان زده می شود و البته جانمایی 
این شهرک انجام شده و امیدواریم تا دو سال آینده این شهرک به سرانجام برسد .محمدرضا خسروی 
با اشاره به اینکه اصفهان پایتخت طالی کشور است، از معضل کاهش صادرات طال در اصفهان، نام برد 
و گفت: سال ۹۱ حجم صادرات طال از گمرک اصفهان ۸۰۲ میلیون دالر بود که سال گذشته به ۳۰ میلیون 
دالر کاهش یافته اســت.وی درخصوص قاچاق طال در اصفهان، افزود: در اصفهان قاچاق طال وجود 
ندارد. طی دو سال گذشته تعداد معدودی تخلف وجود داشــته است که به شدت با آن برخورد شد. 
هیچ کاالی قاچاقی در اصفهان وجود نداشته و اخباری که مبنی بر قاچاق طال منتشر می شود، صحیح 
نیست.وی، دلیل کاهش صادرات طال را تحریم ها و ترس دیگر کشورها عنوان کرد وگفت: تولید طال 
از اصفهان، تهران و یا یزد است.خسروی، درباره ارائه فاکتور طال که توسط برخی از فروشندگان انجام 
نمی شود، افزود: همه مصنوعات طال، کد استاندارد داشته و خریداران باید حتما فاکتور دریافت کنند.

مدیر امور طیور جهاد کشاورزی اصفهان:

وضعیت جوجه ریزی در استان مطلوب است 
مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: وضعیت جوجه ریزی در اصفهان مطلوب است 
و با توجه به عدم معدوم سازی جوجه ها، نیاز مرغ گوشتی استان تا ۴۵ روز آینده تامین شده است.

علی دهقانی اظهار کرد: خوشبختانه وضعیت جوجه ریزی در استان اصفهان مطلوب است و کفاف 
نیاز مرغ گوشتی استان اصفهان را طی ۴۵ روز آینده می دهد.وی با اشاره به اینکه هنوز هم تامین 
نهاده های طیور با توجه به حذف ارز ترجیحی دغدغه مرغداران است، گفت: از آنجایی که پیش بینی 
می شد میزان جوجه ریزی در استان اصفهان کاهش یابد؛ اما با مساعدت تولیدکنندگان مرغ شاهد 
این هستیم که از ابتدای خردادماه تا امروز بالغ بر ســه میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی شده 
است.مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه در استان اصفهان 
معدوم سازی جوجه یک روزه به علت کمبود نهاده طیور انجام نشده است، تصریح کرد: اگرچه در 
برخی از استان ها شاهد کاهش جوجه ریزی هستیم ولی در استان اصفهان بالغ بر هزار و ۳۶۸ واحد 
فعال مرغداری با ظرفیت تولید ۳۲ میلیون قطعه به نوبت اقدام به جوجه ریزی می کنند.وی با اشاره 
به اینکه در استان اصفهان یک هزار و ۸۵۰ واحد بهره برداری مرغداری به ظرفیت ۳۷ میلیون قطعه 

وجود دارد، گفت: اصفهان در تولید مرغ گوشتی جایگاه دوم را در کشور دارد.

بیش از ۶۰ درصد از صنایع دستی کشور در اصفهان تولید می شود، اما این صنعت هنوز در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است؛

صنایع دستی؛ منجی اقتصاد اصفهان

صنایــع دســتی از جملــه رســته های  مهسا نعمتی
اقتصادی اســت که می تواند اصفهان را 
نجات دهد. در ســایه کم آبی و آلودگی هوا، صنعت پاکی مانند تولید 
صنایع دستی می تواند به عنوان ناجی اصفهان عمل کرده و بار بخش 
اشتغال استان را به دوش بکشد. همانگونه که طی دهه های گذشته 
ثابت شده اســت اصفهان به عنوان قطب گردشگری می تواند درآمد 

مطلوبی از توسعه صنایع دستی داشته باشد.
 هر چند در سایه واردات بی رویه در سال های قبل این صنعت بومی 
برای مواد اولیه به واردات وابســته شــد و حاال در سایه نوسان دالر و 
تحریم ها هزینه های مــواد اولیه هر روز گران تــر و تولید این اقالم 

بیشتر از صرفه می افتد.
 هر چند پس از دو ســال، سایه ســهمگین کرونا از ســر گردشگری 
اصفهان کم شــده؛اما در این مدت شــاخه نحیف ایــن صنعت عمال 
شکست و بسیاری در این مدت شغل شان را تغییر دادند. این مسئله 
زیر فشار کم شــدن قدرت خرید داخل و بی عملی دولت و متولیان 
برای رونق صادرات در آینده بحرانی تر هم خواهد شــد. یکی از اصلی 
ترین مطالبات در این زمینه برطرف شــدن موانع صادرات مصنوعات 

نقره اســت. در همین رابطه رییس اتحادیه صنایع دســتی اســتان 
اصفهان با اشــاره به تصویب قانون »پشــتوانه پولی کشور« در سال 
۱۳۰۱ هجری شمسی در کشور، اظهار کرد: براساس این قانون خروج 
فلزات گران بها همچون نقره و جواهرات از کشــور ممنوع اســت. هر 
چند نقره سال هاست از پشــتوانه پول کشور خارج شده، اما همچنان 
در انحصار بانک مرکزی است؛ همین امر باعث شده صادرات صنایع 
دســتی در حوزه نقره با مشکالت عدیده ای روبه رو شــود، بنابراین از 
ریاست جمهوری درخواست اصالح این قانون را داریم. شیردلی ادامه 
داد:اگر بتوانیم ایــن قانون را تصحیح کنیم و از کشــورهایی همچون 
ترکیه و چین بــرای صادرات و تجارت صنایع دســتی الگو بگیریم، با 
توجه به اینکه کشــورمان حدود ۱۰۰ هزار فعال صنایع دستی در حوزه 
نقره دارد، با این اقدام دیگر نیاز به صادرات نفت نداریم و می توانیم با 
صادرات صنایع دستی که از نقره تولید می شوند، اقتصاد کشور را رونق 
دهیم. این تنها یک نمونه از مشــکالت صنعتی اســت که در اصفهان 

حرفی برای گفتن دارد؛ اما جدی گرفته نمی شود. 
به گفته مســئوالن، بیــش از ۶۰ درصــد تولیدات صنایع دســتی در 
اســتان صورت می گیرد این موضوع را رییــس اتحادیه تعاونی های 

صنایع دســتی می گویــد و تاکید مــی کند: بــا وجود ایــن قابلیت 
صنایع دســتی این اســتان هنوز در جایــگاه اصلی خود قــرار ندارد. 
غالمعلی فیض الهــی اظهار کرد: با وجود افزایــش قیمت مواد اولیه، 
تولیدات صنایع دستی بسیار کاهش داشته است و اگر تولید هم انجام 
می گیرد، معموال دارای کیفیت قابل قبولی نیست؛ زیرا به دلیل گرانی 
مواد اولیه و عدم استقبال نســبت به خرید، تولیدات باکیفیت برای 

فعاالن صرفه ندارد.
وی افزود: با این اوصاف از اشــتغال زایی این رشــته هم کاسته شده 
اســت و تعدادی از هنرمندان به دلیل گرانی مواد اولیه تولید و فقدان 
مشتری، ترجیح به تغییر شــغل داده اند.رییس اتحادیه تعاونی های 
صنایع دســتی در پاســخ به این پرســش که صادرات صنایع دستی 
اصفهان در چه میزانی انجام می گیرد، خاطرنشان کرد: صادرات تقریبا 
صفر است و آماری هم که ارائه می شود از صادرات طال و زیورآالت است 
وگرنه صنایع دســتی اصلی اصفهان، صادراتی ندارد و اگر هم موردی 

باشد بسیار ناچیز است.
به گفته فیض الهــی، راهکارهایی نیز برای رونق صنایع دســتی وجود 
دارد که الزم اســت مســئوالن و فعاالن این حوزه به آن توجه داشته 
باشــند.وی توضیح داد: با تامین مواد اولیه ارزان قیمت برای فعاالن 
صنایع دستی، به آن ها کمک می شــود که تولیدات بیشتر و ارزان تر و 
البته باکیفیت تری را عرضه کنند؛ زیرا مردم در شــرایط اقتصادی قرار 
دارند که توان خریدهای گران قیمت را ندارنــد؛ اما با حمایت از فعال 
صنایع دستی در زمینه تامین مواد اولیه می توان شرایط تولید بیشتر 

و ارزان تر را فراهم کرد.
رییس اتحادیه تعاونی های صنایع دستی ادامه داد: مورد دیگر توجه 
به خواهرخوانده های اصفهان اســت که می توان از قابلیت های آن ها 
برای برگزاری نمایشگاه و شناساندن کاالی صنایع دستی استفاده کرد.

فیض الهی گفت: شاید نتوان صنایع دســتی را صادر کرد؛ اما می توان 
این محصوالت را به کشورهای دیگر برد و در همان محل معرفی کرد که 
قطعا با شناخت بازارهای هدف و توجه به سالیق مشتریان، درآمدزایی 

بسیار خوبی به دنبال خواهد داشت.
وی اظهار کرد: مورد دیگر برپایی بازارچه های صنایع دســتی در نقاط 
مختلف شهر اســت تا هنرمند بتواند از این طریق، آثار خود را معرفی 
کرده و به فروش برســاند.رییس اتحادیه تعاونی های صنایع دستی 
با اشــاره به تولید بیش از ۶۰ درصد از صنایع دستی کشور در اصفهان 
گفت: با وجود این قابلیت صنایع دستی این اســتان هنوز در جایگاه 

اصلی خود قرار ندارد.

مدیر کل دفتر امــور اقتصادی اســتانداری اصفهان 
گفت: اصفهان به ۴ منطقه ویژه از جمله شهرضا، شرق 
اصفهان، شاهین شهر و کاشان تجهیز می شود که برخی 
از این مناطــق راه اندازی و برخی در حال اجراســت. 
احسان شهیر اظهار داشت: یکی از پروژه های پیشران 
استان اصفهان احداث و افزایش مناطق ویژه اقتصادی 
است که هر یک از این مناطق به یک بخشی از صنایع 
اختصاص می یابد مثال در منطقه ویژه شهرضا صنایع 

شیمیایی متمرکز شده است.وی ادامه داد: در منطقه 
ویژه شاهین شهر، صنایع هایتک و زیر بنایی مثل لوازم 
خانگی و هواپیماســازی جای می گیرند که از مابقی 
فعاالن اقتصادی که در عرصه اشــتغال زایی پیشتاز 
هستند نیز دعوت به عمل می آید طرح های خود را ارائه 
دهند.مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری اصفهان 
ادامه داد: طرح توسعه ساخت هواپیمای مسافربری 
و باری در منطقه ویژه اقتصادی شاهین شهر از سوی 
شرکت هســا مطرح شــد که بالغ بر ۵۰ هزار اشتغال 
ایجاد خواهد شد. وی ادامه داد: برآوردهای اولیه نشان 
می دهد که بالغ بر ۴۰ میلیون دالر اعتبار برای ساخت 
یک هواپیمای مسافربری نیاز است.وی با بیان اینکه به 

دنبال ارائه مدلی برای منطقه ویژه شاهین شهر هستیم 
که عام المنفعه باشد و تمام شــرکت های اقتصادی 
بتوانند از آن منتفع شوند، گفت: مسیری آسان برای 
ترانزیت محصوالت تولیدی شرکت های اقتصادی در 
این منطقه فراهم خواهد شد. شهیر با اشاره به اینکه 
همچنین در این جلسه تولید کنندگان لوازم خانگی  به 
ارائه طرح خود پرداختند، گفت: گروه صنعتی انتخاب 
با تولید لوازم خانگی سهم زیادی از اشتغال زایی را در 
اصفهان دارد و از ۸ سال گذشته به دنبال احداث منطقه 
ویژه اقتصادی در نزدیکی فرودگاه برای ایجاد مسیر 
آســان تر برای صادرات محصوالت اســت که در این 

جلسه تصمیم گیری نهایی اخذ شد.

مدیر کل دفتر امور اقتصادی استاندار:

4 منطقه ویژه اقتصادی برای اصفهان مصوب شده است

خبر روز

مدیرکل راه و شهرسازی استان:

400 کیلومتر از راه های اصفهان در اولویت ایمن سازی است
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: حدود یک هزار و ۷۰۰ کیلومتر از راه های استان به منظور 
افزایش ایمنی و سهولت در تردد به احداث باند دوم نیاز دارد در حالی که حدود ۴۰۰ کیلومتر از این 
راه ها در اولویت است .علیرضا قاری قرآن افزود: هم اینک هزینه تکمیل پروژه های دارای قرارداد  در 
استان اصفهان بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان است که تامین اعتبار به موقع بسیار حائز اهمیت است و  
برای توسعه و نوسازی این راه ها نیاز به تامین اعتبارات به موقع است؛ اما بررسی اعداد و ارقام های 
مصوب در سال های گذشته نشــان می دهد که این اعتبارات نه تنها کافی نبوده بلکه در تخصیص 
آن نیز با مشکل مواجه شده اســت. مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان اظهار داشت: طرح ها 
و پروژه های کالنی طی سال های گذشته در حوزه های مختلف آغاز شده است که در این سال ها به 
دلیل کمبود اعتبارات و مضایق به مرحله تکمیل و بهره برداری نرسیده و نیمه تمام باقی مانده اند و 
این روند در صورت ادامه موجب افزایش چندین برابری هزینه ها خواهد شد. وی اضافه کرد: ارتقای 
سطح کیفی راه ها و حذف نقاط حادثه خیز در استان یکی از اولویت های اساسی محسوب می شود 
که با تامین اعتبار گره خورده است از این رو در سفر رییس جمهوری به استان اصفهان، به طور حتم 
این دغدغه ها را به مسئوالن ارشد کشور ابراز خواهیم کرد.  قاری قرآن با بیان اینکه استان اصفهان 
کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب کشور است، خاطرنشان کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی 
استان، موضوع ترافیک، حوادث ناشی از آن و عبور و مرور خودروها از محورهای مواصالتی بسیار 

حائز اهمیت است.

شرکت پاالیش نفت اصفهان جزو 10 شرکت برتر بورس کاال
شرکت پاالیش نفت اصفهان جزو ۱۰ شــرکت برتر بورس کاال معرفی شد.بنابر اعالم روابط عمومی 
شرکت پاالیش نفت اصفهان، بررسی ارزش هفتگی فروش شرکت ها در بازار فیزیکی بورس کاال 
نشان می دهد شرکت پاالیش نفت اصفهان جزو ۱۰ شرکت برتر بورس شد.پاالیش نفت اصفهان در 
هفته گذشته ٣١ هزار و ٨٠٠ تن لوب کات سبک و وکیوم باتوم به ارزش بیش از ۴٧۶ میلیارد تومان 

فروش داشته است.
شرکت پاالیش نفت اصفهان قابلیت تولید بیش از ۳۰ نوع فرآورده نفتی را دارد. این پاالیشگاه در کنار 
تولید، خوراک شرکت های پاالیش نفت جی، نفت سپاهان، پتروشیمی اصفهان، پتروشیمی اراک 
و صنایع شیمیایی ایران را تامین می کند و همچنین محصوالت خود را در دو بخش بورس انرژی و 

کاال به مشتریان مختلف ارائه می  دهد.

صدور جریمه 4۸0 میلیارد ریالی برای هزار پرونده تخلف
پس از اجرای طرح اصالح نظام پرداخت یارانه ها، دستگاه های مسئول نظارت بر بازار، بازرسی از 
واحد های صنفی، تولیدی و صنعتی را در دســتور کار قرار دادند.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
با بیان این که گزارش های تخلف به ویژه در حوزه آرد و نان تنظیم و در اولویت رسیدگی قرار گرفت، 
گفت: در تعطیالت اخیر طرحی با عنوان ۱۵ خرداد آغــاز و احضار متهمان و صدور احکام پیگیری و 

اجرا شد.
علی اکبر مختاری افزود: مجموع اقدامات صورت گرفته در این طرح سه روزه معادل عملکرد یک 
ماهه بود و در نهایت برای هزار و ۲۵۷ پرونده تخلف حکم صادر و ابالغ شد.وی گفت: متخلفان این 
پرونده ها به ۴۸۰ میلیارد ریال جریمه محکوم شدند که احکام قطعی برای اجرای مجازات ابالغ و 
احکام غیر قطعی مراحل تجدید نظر را سپری می کنند.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان به بررسی 
دو پرونده تخلف سنگین در تعزیرات حکومتی استان اشاره کرد و گفت: ارزش ریالی کاال های کشف 
شده این دو پرونده به ترتیب ۵۰۰ و ۲۵۰ میلیارد تومان و مراحل کارشناسی در حال طی شدن است 

و هنوز رای صادر نشده است.

اخبار

نمایشگاه طالی اصفهان، تنها نمایشگاه تخصصی طال در ایرانکافه اقتصاد
مجری برگزاری چهاردهمین نمایشگاه طالی اصفهان گفت: ۷۰ درصد تولیدکنندگان ماشین آالت و صنایع طال در استان اصفهان مستقر هستند.حسین سیدمعلمی 
اظهار کرد: نمایشگاه طالی اصفهان، تنها نمایشگاه تخصصی طال در ایران است، چرا که ۷۰ درصد ماشین سازان صنعت طال و همچنین ۹۰ درصد تولیدات طالی کشور 
در اصفهان تولید می شود.به گفته وی،  ۱۲۰ شرکت در این نمایشگاه حضور خواهند داشت، مشارکت کنندگان از استان های تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و یزد 
خواهند بود که ۶۰ درصد غرفه ها؛ ماشین و ابزارآالت طالسازی و ۴۰ درصد مصنوعات طال، گوهرسنگ ها و محصوالت وابسته هستند.مجری برگزاری چهاردهمین 
نمایشگاه طال، فلزات گرانبها، گوهرسنگ ها، ماشین آالت و صنایع وابسته اصفهان افزود: اصفهان پایتخت طالی منطقه است و ۷۰ درصد تولیدکنندگان ماشین آالت 
و صنایع طال در استان اصفهان مستقر هستند که ۹۰ درصد تولیدات داخلی را پوشش می دهند که باوجود شرایط سخت تحریم ها، صادرات خوبی به کشور های 
همسایه انجام می شود.وی گفت: بعد از چند سال، بازدید و مشارکت کنندگان خارجی در این نمایشگاه حضور دارند و به دلیل شرایط تحریم ها حضور کشور های 
چین، ژاپن و ایتالیا میسر نیســت، اما از کشور های هند، ترکیه، عراق، امارات و افغانســتان بازدیدکنندگانی حضور دارند.مجری برگزاری پانزدهمین نمایشگاه 
تخصصی طال، فلزات گران بها، گوهرسنگ ها، ماشین آالت و صنایع وابسته اصفهان گفت: این دوره از نمایشگاه در ۶۵۰۰ متر فضای مفید نمایشگاهی برگزار می شود.

تولید و اشتغال 
در دشت گل 
محمدی میمه

بیش از ۲۰۰ تن گل محمدی 
از گلســتان میمه برداشت 
شد.با برداشت گل محمدی 
روزانه ۱۲۰۰ لیتر گالب رقیق 
و ۸۰۰ لیتــر گالب غلیــظ 

استحصال می شود.

وز عکس ر

نماینده مردم اصفهان:

 برای موضوع مسکن 
نیازمند سامانه اطالعاتی 

دقیق هستیم
نماینده مردم اصفهان در مجلس  پیرامون 
ســاماندهی بازار اجاره ها، با بیــان اینکه از 
ابتدای شروع کار مجلس در بحث مسکن، 
تالش بر این بــود که از افزایــش لحظه ای 
قیمت فاصله بگیریم، تاکید کرد: سال ۱۳۹۹ 
طرح مالیات بر خانه های خالی در مجلس 
تصویب ودر سال ۱۴۰۰ ابالغ شد، وزارت راه 
و شهرســازی که مسئول ســامانه امالک و 
اســکان بود به مشــکل برخورد زیرا زمانی 
که این ســامانه را در کشور نداشته باشیم با 

مشکل مواجه خواهیم شد. 
طغیانی با تاکید بر اینکه در کشــور نیازمند 
بانــک اطالعاتی یعنــی ســامانه امالک و 
اسکان هستیم، عنوان کرد: زمانی که سامانه 
امالک و اسکان نداشــته باشیم، نمی دانیم 

چه تعداد از افراد خواهان مسکن هستند. 
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس 
شــورای اســالمی گفت: اگر قصد به نتیجه 
رســیدن این طرح را داریم، نبایــد اینگونه 
فکــر کنیم کــه تصویب قانــون در مجلس 
مشــکل را حل می کنــد، قانونی مشــکل 
 را حل می کند کــه جوانــب کار در آن دیده 

شده باشد. 
وی بیان داشــت: مشــکل اصفهــان این 
اســت که صنایع پایه مانند فــوالد را به راه 
انداخته؛ امــا این صنایــع در مراحل پایین 
دســت، به دیگر شــهرها منتقل می شــود 
یعنی مصنوعات فوالدی را نداریم و در سند 
آمایش اســتانی بر این موضوع بحث شده 
اســت. طغیانی با بیان اینکه قانون گذاری 
در کشــورمان، قانون گذاری اصیلی نیست، 
در این راســتا اصیل بودن به این معنا که بر 
اســاس نظریه بومی صورت بگیرد، توضیح 
داد: عمده قانون هایمان گذشته نگر است در 
حالی که نیاز اســت آینده را مورد توجه قرار 
دهیم و در این راســتا نیاز به فضای علمی و 

دانشگاهی داریم. 

رنا
 ای

س:
عک
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   روستایی هزاران ساله در دل کوه های اصفهان؛  

  گذر از قرن ها در »قارنه« 

اگر از تاریخ این روستا سخن به میان بیاوریم، باید از هزاران سال پیش صحبت کرد؛ چراکه به هر سمت از این 
روستا نگاه كنیم نشانه ای از قدمت دیده می شود. بیش از ده هزار سال قبل در فالت ایران كنونی دریایی وجود 
داشت كه با خشک شدن آن منطقه ای سرسبز و جنگل هایی زیبا در روستای »قارنه« كنونی به وجود آمد؛ الزم 
به ذکر است به دلیل خشکسالی در سال های اخیر این جنگل ها روبه خشكی رفته اند. در اغلب شنیده ها آمده 
كه این روستا به دست پسر »كاوه آهنگر« به نام »قارن« ساخته شده است؛ البته با قدمت باالیی كه این منطقه 
دارد این موضوع دور از واقعیت نخواهد بود. از طرفی آثاری که در اطراف غارهای این منطقه مانند ابزار مفرغی 
یافت شده، نشان دهنده تاریخ این سرزمین از زمان غارنشینی است. گورســتان ها و آتشكده های كوه های 

اطراف نیز نشان دهنده قدمتی بین 3000 تا 7000 سال هستند.

آب انبار روستای قارنه

همانطور كه در همه مناطق كشور، خشكسالی در سال های اخیر خود را نشان داده است، در این روستای باستانی 
نیز به دلیل برداشت آب به صورت غیر صحیح در سال های گذشته، خشكی و كم آبی به چشم می خورد. با این 
حال عده كمی از روستاییان كه در این روستا سكونت دارند به كشــاورزی مشغول هستند. آب انباری زیبا كه 
شبیه به یک بركه است در دل روســتای قارنه قرار دارد. آب انباری بزرگ كه روزگاری دریایی از آب شرب بوده 
و آب آن از قنات ها و سیالب های فصلی تامین می شــده ؛ اما پس از خشكسالی های پیاپی، بی آبی گریبان 

این آب انبار را نیز گرفته است.

معماری منحصر به فرد روستا
شاید بتوان در كنار قدمت نزدیک به 7000 ساله این روســتا، مهم ترین ویژگی آن را بناهای قدیمی، از جنس 
خشت و گل دانست. تمام روستا از همان ســال های اولیه پیدایش، تا هم اكنون مملو از خانه هایی از جنس 
خشک و گل بوده است. از دیگر ویژگی های این روستا می توان به كوچه ها و خیابان های باریک و سنگ فرش 
شده اشاره کرد. استفاده از خشت، گل و سنگ كه از عناصر طبیعی هستند، حس زندگی و زیبایی خاصی را به 
روستای قارنه می دهد. در این روستا خانه هایی به سبک های مختلف به چشم می خورد كه می توان به خانه 

های رعیت نشین، خان نشین، اربابی و دیگر بناهای آن اشاره كرد.

خانه اربابی
خانه های اربابی این روستا كه از زیباترین و چشــم نواز ترین بناها در زمان خود بوده اند، نشان دهنده وجود 
روستایی خان نشین و اربابی است. خانه اربابی با معماری خاص و نقش و نگارهای دیواره ها و سقف ها، هنر 
اصیل ایرانی را به رخ جهانیان می كشــد. همچنین گچ بری ها، آئینه كاری ها و كاشی كاری های هنرمندانه و 
هفت رنگ این بناها چشم هر گردشگری به ویژه دوست داران تاریخ و باستان شناسان را می نوازد. خانه های 
اربابی در معماری خود، قسمتی را به فضای سبز و قسمتی را به فواره ها و حوض ها تخصیص داده اند. همه این 

زیبایی ها بازمانده خانه هایی بزرگ و زیبا در زمان خود بوده اند.

خانه خان نشین
در كنار خانه های اربابی و رعیتی خانه های »خان نشین« از معماری متفاوتی بهره برده اند. ساختمان هایی 
بلند تر از دیگر خانه ها که در مركز روستا و در كنار مسجد و حسینیه بنا شده و توسط برج و باروهایی احاطه شده 
اند؛ شاید دلیل آن جلوگیری از هجوم راهزنان به این خانه ها بوده است. آب انبار در نزدیكی این خانه ها وجود 

داشته و ازجمله قسمت های مختلف آن می توان گوشواره، مطبخ، اتاق مهمان، طویله و ... را نام برد.

خانه اربابی فرخانی
از مهم ترین بناهای روستای قارنه می توان به خانه اربابی مربوط به خاندان »فرخانی« كه از زمان صفویه، زندیه 
و قاجاریه به جای مانده است، اشــاره كرد. خانه ای قدیمی و مخروبه كه خوشبختانه بعضی قسمت های آن 
همچنان پابرجاست و نشان از زندگی در سال های دور دارد. قسمت های زیبایی از قبیل حیاط باغ انگوری، شاه 
نشین، حیاط باغ اناری، پنج دری، مطبخ، بارو و برج، ورودیه، هشتی و سابات، حوض سنگی و برخی دیگر از 

قسمت ها همچنان باعظمت پا برجا هستند.

معبد و نیایشگاه آناهیتا
در اطراف روستای قارنه، رشته كوهی زیبا وجود دارد و قله ای به ارتفاع 2000 متر از سطح دریا در كنار روستا نظر 
همه را به خود جلب می كند. در قله این كوه كه قارنه نام دارد بقایای نیایشــگاهی زیبا به نام»آناهیتا« برجای 
مانده است. آناهیتا در ایران باستان به الهه و فرشته باروری، باران و فراوانی نزد ایرانیان شناخته می شده و از 
مقام باالیی نزد مردمان آن زمان برخوردار بوده است. در اطراف این نیایشگاه مصالح برجای مانده ای از جنس 

سنگ و گچ به چشم می خورد. متاسفانه از این بنای زیبا فقط قسمتی از صحن آن باقی مانده است.

پارك ملی كاله قاضی
 پارك ملی كاله قاضی در جنوب شرقی استان اصفهان و در نزدیكی روستای قارنه واقع شده است. این پارک 
ملی در زمان صفویه و قاجاریه شكارگاه سلطنتی بوده و برای شكار كردن خاندان پادشاهی مورد استفاده قرار 
می گرفته است. منطقه یاد شده كه نزدیک به 50000 هكتار است از دیگر مناطق دیدنی در نزدیكی روستای قارنه 
محسوب می شود. تنوع گیاهی و گونه های جانوری بسیاری در این پارک ملی دیده می شود. پلنگ كاله قاضی 

و آهوی ایرانی از بیشترین و كمیاب ترین گونه های موجود در این پارک ملی هستند.

مفاد آراء
3/125 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسليم و پس از اخذ 
رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 1360 - 1401/02/17 هيات ســوم خانم اکرم سليمانی 
منفرد  به شناسنامه شماره 1337 کدملي 1284794611 صادره اصفهان فرزند 
رسول در ششــدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 594/57 متر مربع از پالک 
شــماره 41 فرعی از 13  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکيت متقاضی طبق سند الکترونيکی 139720302025006319 

و 140020302025009612 
رديف 2- راي شــماره 1919 - 1401/02/31 هيات ســوم آقای غالمحسين 
نصری نصرآبادی به شناســنامه شــماره 115 کدملــي 1290095000 صادره 
اصفهان فرزند حسن در ششدانگ يک باب ســاختمان به مساحت 185/37 متر 
مربع از پالک 78 فرعی از 5  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالکيت متقاضی طبق صفحه 232 دفتر 542 امالک
رديف 3- راي شــماره 1818 - 1401/02/28 هيات سوم آقای محمود نصری 
نصر آبادی به شناســنامه شــماره 87 کدملي 1290068321 صادره اصفهان 
فرزند قاسم نســبت به دويست و هشت ســهم و ســی و هفت- پنجاهم سهم 
مشــاع از 305 سهم ششــدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 305/08 متر 
مربع از پالک شــماره 37 فرعی از 5 اصلی  واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهــان از مالکيت متقاضی محمود نصــری نصر آبادی مورد 
ثبت صفحه 964 دفتر 98  امالک و زهرا نصری نصــر آبادی مورد ثبت صفحه 
257 دفتر 607 امالک و مالکيت مالک رسمی حســين نصری نصر آبادی طبق 
اسناد انتقالی 4127 مورخ 1336/09/26 و 4877 مورخ1337/07/10 و 7318 
مورخ 1339/10/3 و 8442 مــورخ 1321/10/4 دفتر 74 اصفهان که در جريان 
ثبت می باشــد و مورد ثبت صفحه 415 دفتر 4 امالک و مالکيت نرگس خاتون 
 نصری نصرآبادی طبق انحصار شماره 269 مورخ 1361/03/07 شعبه 9 دادگاه 

عمومی صلح اصفهان 
 رديف 4- راي شــماره 1819 - 1401/02/28 هيات ســوم خانم زهرا نصری 
نصر آبادی به شناسنامه شــماره 2278 کدملي 1283495181 صادره اصفهان 
فرزند اسماعيل نسبت به 96 سهم و هفتاد و هشت - سيصدم سهم مشاع از 305 
سهم ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 305/08 متر مربع از پالک شماره 
37 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهــان  بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از مالکيت متقاضی محمود نصری نصر آبادی مــورد ثبت صفحه 964 دفتر 98 
امالک و زهرا نصری نصر آبــادی مورد ثبت صفحــه 257 دفتر 607 امالک و 
مالکيت مالک رسمی حســين نصری نصرآبادی طبق اسناد انتقالی 4127 مورخ 
1336/09/24 و 4877 مــورخ 1337/07/10  و 7318 مورخ 1339/10/03 و 

8442 مورخ 1321/10/04 دفتر 74 اصفهان که در جريان ثبت می باشد.
رديف 5- راي شماره 1955 - 1401/03/01 هيات سوم  آقای رسول مکتوبيان 
بهارانچی به شناسنامه شــماره 7 کدملي 1290111911 صادره اصفهان فرزند 

رضا در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 160/39 متر مربع از پالک شماره 
409 فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
از  مع الواســطه از مالکيت مالک رسمی حســين خليلی کوهانستانی طبق سند 

انتقالی 15999 مورخ 1316/06/13 دفترخانه 6  اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/19

م الف: 1322554  شــهرياري رئيــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
3/126 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسليم و پس از اخذ 
رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 1832 - 1401/02/28 هيات ســوم آقــای  حميدرضا 
صدرالدين کرمی  به شناســنامه شــماره 1048 کدملي 1290594155 صادره 
اصفهان فرزند محمود در ششدانگ يکباب گلخانه به مساحت 495/65  متر مربع 
از پالک شــماره 373 فرعی از 22  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالکيت رباب خانوم صدرالدين طبق سند انتقاالت شماره 

19276 مورخ 1322/04/13 دفتر 19 اصفهان 
رديــف 2- راي شــماره 1854 - 1401/02/29 هيات ســوم آقای  محســن 
صدرالدين کرمی  به شناســنامه شــماره 1332 کدملي 1283358859 صادره 
اصفهان فرزند محمود در ششــدانگ يکباب گلخانه به مســاحت 148/29  متر 
مربع از پالک شــماره 129 فرعی از 22  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت عباس و حســن آزمون طبق سند انتقاالت 
 شماره 10532  مورخ 1323/01/15 دفتر 17 اصفهان و 98 مورخ 1323/04/19 

دفتر 17 اصفهان
رديف 3- راي شماره 1877 - 1401/02/29 هيات سوم خانم فريبا صدرالدين 
کرمی به شناسنامه شــماره 222 کدملي 1283364212 صادره اصفهان فرزند 
محمود در ششــدانگ يکباب گلخانه به مســاحت 298/25  متر مربع از پالک 
شــماره 156 فرعی از 22  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکيــت  عفت مير احمدی کرمی و محمــود صدرالدين طبق 
 ســند انتقاالت شــماره 21352 مورخ 1343/02/13 دفتر 5 اصفهان و 20175 

مورخ 1342/03/30 
رديف 4- راي شــماره 1878 - 1401/02/29 هيات سوم خانم فاطمه احمدی 
دستجردی به شناسنامه شماره 7042  کدملي 6609328986 صادره دولت آباد 
فرزند محمود در ششدانگ يکباب گلخانه به مساحت 300/16  متر مربع از پالک 
شماره 373 فرعی از 22  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکيت  رباب خانوم صدرالدين طبق ســند انتقاالت شماره 19276 

مورخ 1322/04/13 دفتر 19 اصفهان
رديف 5- راي شــماره 1873 - 1401/02/29 هيات ســوم خانم ميترا دانش 
شهرکی به شناسنامه شماره 173 کدملي 4622482290 صادره شهرکرد فرزند 

هوشنگ در ششــدانگ يکباب گلخانه به مســاحت 417/19  متر مربع از پالک 
شماره 156 فرعی از 22  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکيت  محمد صدرالدين طبق ســند انتقاالت شماره 20175 مورخ 
1342/03/30 دفتر 5 اصفهان و 37429 مورخ 1351/01/21 دفتر 5 اصفهان و 

22468 مورخ 1344/01/07 دفتر 5 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/19

م الف: 1323153  شــهرياري رئيــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
3/127 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي اراضي و

 ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسليم و پس از اخذ 
رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 1849 - 1401/02/29 هيات سوم آقای مجيد شاه سنايی 
گنيرانی به شناسنامه شــماره 13 کدملي 1290259941 صادره اصفهان فرزند 
قربانعلی در ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 253/87  متر مربع از پالک 
شــماره 50 فرعی از 21  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکيت خانوم صاحب شاهسنايی  مورد ثبت امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/19

م الف: 1323166  شــهرياري رئيــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
3/128 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه اجرايي قانون تعيين 

تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابــر آراء صــادره هيئــت موضــوع قانــون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي 
اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتي شهرستان 
لنجان تصرفــات مالکانــه و بالمعارض متقاضــي ذيل محرز گرديده اســت. 
لــذا مشــخصات متقاضــي وامالک مــورد تقاضــا به شــرح زير بــه منظور 
اطالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز در روزنامه هاي تعيين شــده 
توســط اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمي لنجان آگهي ميشــود در صورتي که 
 اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضي اعتراضي داشــته باشند،

 مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتــراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکيت 

صادر خواهد شد. 
1- راي شماره 140160302015000069 مورخ 1401/02/21  علی کوه کن 
فرزند محمد  نسبت به ششدانگ يکباب مجتمع تعميرگاهی مسکونی به مساحت 
917/34 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/19

م الف: 1322408 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان
فقدان سند مالکیت

3/129 شماره نامه: 140185602024001611- 1401/02/21 نظر به اينکه 
ششــدانگ پالک ثبتی 4348/1485  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به موجب 
رای هيات اداره ثبت به شــماره 3291 مورخ 81/10/10 بنام مصطفی شــيری 
ورنومخواستی سند دفترچه ای به شــماره چاپی 533211 در دفتر 1108 صفحه 
208 صادر شده و مع الواسطه و طی ســند انتقال 73428 مورخ 89/8/21 دفتر 
17 اصفهان به جعفر طاهری گندمانی انتقال شــده به موجب درخواســت مورخ 
1401/2/1 بــه انضمام دو برگ استشــهاديه محلی که امضاء شــهود آن ذيل 
شــماره يکتــای 140102150368000308 و رمز تصديــق 892744  مورد 
گواهی دفترخانه اســناد رســمی 420 اصفهان رسيده اســت اعالم نموده که  
ســند مالکيت به علت جابجايی  مفقود و درخواســت صدور المثنی سند مالکيت 
نموده  لذا مراتب  به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون 
ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت مذکور نزد خود می باشــد از تاريخ انتشار اين 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتــراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت 
يا سند معامله به اين اداره تســليم و رســيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و 
اصل ســند مالکيت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بديهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل ســند مالکيت يا ســند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1332098 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
 فقدان سند مالکیت

3/130 شــماره نامــه: 140185602024002368- 1401/03/09 نظــر به 
اينکه ســند مالکيت برگی نه حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ شماره 
پــالک 5000/3383 اصلی  واقع در بخــش 5 اصفهان به موجب ســند انتقال 
شــماره 10342 مورخ 1392/10/28 دفترخانه اسناد رســمی 261 اصفهان با 
قيد به اينکه منافع و حق ســکونت مورد معامله مادام الحيات متعلق به فروشنده 
)خانم طيبه پور ابراهيــم( بوده و پس از فــوت تابع عين می گــردد در صفحه 
368 دفتر 1411 امالک به شــماره ثبت 264213 و شــماره چاپی ســند برگی 
721885 سری د / 91 بنام خانم آزاده احمدی  ســابقه ثبت و صدور دارد سپس 
مالک مذکور با ارائه درخواســت شــماره 1401/005922 مورخ 1401/02/29 
بانضمــام دو برگ استشــهاديه محلی که امضاء شــهود آن ذيل شــماره يکتا 
140102155836000131  و رمز تصديــق 938084 مورخ 1401/02/28 به 
گواهی دفترخانه اسناد رسمی 79 اصفهان رسيده اســت درخواست صدور سند 
مالکيت المثنی نموده  اعالم نموده اند که  ســند مالکيتش به علت سرقت  مفقود  
لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در 
يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
يا وجود سند مالکيت مذکور نزد خود می باشــد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به 
اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکيت 
به ارائه کننده سند مســترد گردد بديهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا ســند معامله ارائه نشود اقدام 
 به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1332322 

مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
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حضور 5 دانشگاه اصفهانی در رتبه بندی تایمز
نتایج رتبه بندی تایمز کشورهای آسیایی سال ۲۰۲۲ منتشر شد که دانشگاه  آزاد اسالمی واحد نجف آباد، 
کاشان، علوم پزشکی کاشان، صنعتی و علوم پزشــکی اصفهان از استان اصفهان در این لیست حضور 
دارند.در گزارش اخیر رتبه بندی دانشگاه های آسیایی در ســال ۲۰۲۲، تعداد ۶۱۶ دانشگاه از ۳۱ کشور 
رتبه بندی شده اند و از ایران تعداد ۵۸ دانشگاه حضور داشته اند که ۶ دانشگاه کشور در میان ۱۰۰ دانشگاه 
برتر آســیا قرار گرفته اند. این در حالی است که تعداد دانشــگاه های ایران در سال گذشته ۴۷ دانشگاه 
بوده است.در این رتبه بندی دانشگاه های Tsinghua University و  Peking University از کشور 
چین مانند سال گذشــته رتبه های اول و دوم را در بین دانشگاه های آسیایی به خود اختصاص داده اند 
و برای سومین سال متوالی دو دانشگاه از چین در صدر جدول این رتبه بندی دیده می شود و همچنان 
  UHK سنگاپور و)NUS )National University of Singaporeمانند سال گذشته دانشــگاه های 
(University of Hong Kong( از هنگ کنگ به ترتیب رتبه های ســوم و چهارم را دارند. از ۲۷ کشور 
اسالمی در قاره آسیا،  دانشگاه های ۱۷ کشور در رتبه بندی آسیایی تایمز ۲۰۲۲ حضور دارند. از لحاظ تعداد 
دانشگاه، کشور ایران با ۵۸ دانشگاه رتبه اول و ترکیه و پاکستان به ترتیب با ۵۴ و ۲۱ دانشگاه رتبه دوم و 

سوم را دارند. دانشگاه فلسطین برای اولین بار است که در این رتبه بندی حضور پیدا می کند.

کارشناس هواشناسی استان:

ناپایداری های هم رفتی سبب کاهش کیفیت هوای اصفهان شد
کارشــناس اداره کل هواشناســی اســتان اصفهان گفت: ناپایداری های هم رفتی و نبــود رطوبت در 
خاک سبب انتشــار گردوغبار محلی و کاهش کیفیت هوای اصفهان شد.آسیه آقایی با اشاره به وقوع 
ناپایداری های همرفتی در سطح استان، اظهار داشت: این ناپایداری ها در مناطق مرکزی سبب افزایش 
ابر شد و در شهر اصفهان شاهد باران خفیف بودیم.وی درباره علت افزایش شاخص آلودگی هوای شهر 
اصفهان به AQI ۱۸۴ و شرایط ناسالم برای عموم، افزود: با توجه به اینکه خاک سست است و رطوبت 
ندارد، شــرایط هم رفتی در مناطق مرکزی سبب وزش باد شــدید و خیزش گردوخاک محلی در شهر 
اصفهان شد.کارشناس اداره کل هواشناسی استان با بیان اینکه هوای شهر اصفهان و مناطق مرکزی 
استان غبارآلود بود، گفت: شرایط ناپایداری های هم رفتی ادامه دارد.آقایی با اشاره به بارش های پراکنده 
و خفیف در سطح استان ابراز داشت: نطنز ۲ میلی متر و در آران و بیدگل،فریدون شهر و نایین یک دهم 
میلی متر باران باریده است.وی اضافه کرد: امروز گردوخاک، کاهش دید افقی و افزایش آلودگی هوا به 
ویژه در مناطق شمالی و تا حدی شرق و مرکز اصفهان ادامه دارد و بارش رگبارهای پراکنده نیز محتمل 
اســت.آقایی اضافه کرد: خوروبیابانک با دمای ۴۲ درجه سانتیگراد باالی صفر و بویین و میاندشت با 

دمای ۱۰ درجه سانتیگراد باالی صفر به ترتیب گرم ترین و خنک ترین نقاط استان پیش بینی می شود.

مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد:

 مشارکت مددجویان کمیته امداد 
در تکمیل زنجیره تولید محصوالت کشاورزی

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان از امضای تفاهم نامه همکاری با جهاد کشاورزی 
خبر داد و گفت: ایجاد کسب وکارهای خرد و خانگی و تکمیل حلقه های زنجیره تولید برای بهره برداری 
مددجویان، در این همکاری مورد تاکید قرار گرفت.کریم زارع اظهار کرد: ایجاد کســب وکارهای خرد و 
خانگی و تکمیل حلقه های زنجیره تولید برای بهره برداری مددجویان، در این تفاهم نامه همکاری مورد 
تاکید قرار گرفت.وی، هدف از این تفاهم نامه را ایجاد اشتغال پایدار برای مددجویان دانست و افزود: 
زمینه سازی برای مشارکت مجریان طرح های کشاورزی در مشاغل وابسته به حلقه های زنجیره تولید با 
استفاده از ظرفیت های جهاد کشاورزی برنامه ریزی شده است.مدیرکل کمیته امداد با اشاره به مشارکت 
این دستگاه در ارتقای سطح دانش فنی و اجرایی مددجویان گفت: دوره های آموزشی و مهارتی برای 

مددجویان مستعد اجرای طرح های کشاورزی با همکاری جهاد کشاورزی برگزار می شود.

بر اساس اعالم رییس سازمان سنجش در کنکور سال آینده دروس عمومی وجود نخواهد داشت و تمامی سواالت دروس عمومی از کنکور 
حذف می شوند؛

بار کنکوری ها سبک تر شد

تغییرات برای سال آینده در برنامه کنکور  پریسا سعادت
بیشــتر از همیشــه خواهد بود. هر چند 
پروژه حذف کنکور با شکســت روبه رو شــد و ســاختارهای پیچیده 
آموزشی کشور در کنار مافیای پر قدرت آموزشی و کنکور، مانع از حذف 
این آزمون شــد؛ اما وزارت علوم و سازمان سنجش در تالش است تا 
راهکارهای ساده ســازی و حذف زوائد از این آزمون را تا جای ممکن 
عملیاتی کند. پس از افزایش میزان تاثیرگذاری معدل در کنکور حاال 
نوبت حذف دروس غیر تخصصی است که چند سالی بود زمزمه حذف 

آنها شنیده می شد؛ اما تا کنون اجرایی نشده بود. 
بر اساس اعالم رییس سازمان سنجش در کنکور سال آینده دروس 
عمومی وجود نخواهد داشــت و تمامی ســواالت دروس عمومی از 
کنکور حذف می شــوند .  بر همین اســاس، داوطلب می تواند دو بار 
در سال در کنکور شرکت کند و نمره کسب شــده نیز تا دو سال اعتبار 
خواهد داشت.دکتر عبدالرسول پورعباس ضمن تشریح نحوه اجرای 
مصوبه جدید سنجش و پذیرش در دانشــگاه ها از سال ۱۴۰۲ گفت: 
تغییرات کنکور مقوله ای است که از سال ۱۳۸۴ مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت و از همان زمان حذف کنکور نیز مطرح شــد و این موضوع 
در ســال های بعد به خصوص در ســال ۱۳۹۵ مجددا طرح شد و در 

 نهایت به مصوبه اصالح و تکمیل سیاست های سنجش و پذیرش در 
دانشــگاه ها رسیدیم که از ســوی شــورای عالی انقالب فرهنگی نیز 

تصویب شد.
وی در ادامــه تاکید کرد: قوانینــی که در حوزه ورود به دانشــگاه ها و 
برگزاری کنکور تصویب شــده به توانمنــدی وزارت آموزش و پرورش 
در حوزه سوابق تحصیلی متکی شده اســت تا آزمون های سراسری 
و کشوری اســتاندارد را برگزار کند.پورعباس تاکید کرد: در کنکور سال 
آینده اوال دروس عمومی نخواهیم داشــت و تمامی سواالت دروس 
عمومی از کنکور حذف می شــوند و بررسی آنها به ســوابق تحصیلی 
دانش آموزان منتقل خواهد شــد که این ســوابق در طول سال های 
۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵ بررسی و اعمال می شود.  همچنین از سال آینده کنکور 
از دروس اختصاصی به صورت دو بار در سال برگزار می شود و نتایج و 
نمره داوطلبان در این آزمون تا دو سال معتبر است.به گفته وی، یک 
شــیوه پذیرش در دانشگاه ها نیز فقط بر اساس ســوابق تحصیلی بر 
مبنای معدل معمولی دانش آموزان است و هم اکنون حدود ۸۵ تا ۸۶ 

درصد ظرفیت دانشگاه ها را شامل می شود.
رییس سازمان ســنجش آموزش کشــور افزود: پذیرش داوطلبان 
براساس آزمون و سوابق تحصیلی اســتاندارد از سال آینده حدود ۱۵ 

درصد ظرفیت دانشگاه ها را شــامل می شود که این پذیرش بر مبنای 
۴۰ درصد تاثیر سابقه تحصیلی است و ۶۰ درصد نیز آزمون سراسری 

در پذیرش داوطلبان تاثیر دارد.
وی با بیان اینکه از سال آینده هر داوطلب ورود به دانشگاه ها می توانند 
در دو نوبت آزمون سراسری شرکت کنند، خاطرنشان کرد: با توجه به 
اینکه نمره این آزمون ها تا دو سال معتبر است می توانند براساس آن 
برای ورود به دانشــگاه ها تصمیم بگیرند و به طور طبیعی نمره ای که 
داوطلب از آزمون کسب می کند به عالوه تاثیر سوابق تحصیلی داوطلب 
با یکدیگر ترکیب خواهد شد و در نهایت یک نمره کل برای داوطلب در 

پذیرش داوطلبان اعمال می شود.
معاون وزیر علوم با بیان اینکه تاثیر ســوابق تحصیلی در کنکور سال 
آینده به صورت قطعی اعمال خواهد شد، گفت: تاثیر سوابق تحصیلی 
در کنکور امسال نیز به صورت مثبت اعمال می شود به این معنی است 
که اگر داوطلبی نمره خوبی در کنکور کسب کرد معدل پایین و سوابق 
تحصیلی وی نمره کنکور را پایین نمی آورد، اما معدل در صورتی که باال 

باشد، می تواند همین نمره را افزایش بدهد.
به گفته وی، از سال آینده نمره کنکور تحت تاثیر سوابق تحصیلی باال یا 
پایین می رود یعنی اگر سوابق تحصیلی خوبی وجود داشته باشد نمره 
کنکور افزایش می یابد و اگر سوابق تحصیلی ضعیف باشد نمره کنکور 
نیز پایین می آید. بنابراین نمره کنکور و سوابق تحصیلی یک نمره کل 
برای آزمون داوطلب را می سازد و ســوابق تحصیلی در شانس قبولی 
داوطلبان تاثیر خواهد داشت.بنابراین الزم است داوطلبان به دو وجه 

یعنی سوابق تحصیلی و نمره کنکور توجه داشته باشند.
رییس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به اینکه از سال آینده 
زیرگروه ها در کنکور حذف می شــوند، گفت: این تغییر بســیار مهم 
اســت و داوطلبان باید خود را برای این تغییر آمــاده کنند و ما صرفا 
یک زیرگروه خواهیم داشت و زیرگروه های دو، سه یا چهار نخواهیم 
داشت. افراد بر مبنای یک نمره انتخاب رشته خواهند کرد. به سازمان 
سنجش آموزش کشور تکلیف شد این موضوع را تا پایان شهریورماه 
تعیین تکلیف کند و به داوطلبان اطالع رســانی شود که امیدواریم تا 

خردادماه به این هدف برسیم.  
دکتر پورعباس با تاکید بر اینکه از سال ۱۴۰۳ کنکور کاغذی حذف شده 
و آزمون به شــکل الکترونیکی برگزار می شود، تاکید کرد: پیش بینی 
ما این است که ســالی ۶ آزمون برگزار شود  و  داوطلب مجاز است دو 
آزمون را به عنوان آزمون اصلی اعالم کند  و مابقی به صورت آزمایشی 

برای وی لحاظ خواهد شد.

با مسئولان جامعه

معاون محیط زیســت انســانی اداره کل حفاظت 
محیط زیســت اصفهان گفت: این اداره در ســال 
گذشته ۱۳ هزار و ۸۵۸ پایش از واحدهای صنعتی، 
معدنی و خدماتی ســطح اســتان انجام داد که به 
پلمب ۲۹ واحد منجر شــد.حمیرا صفی قلی اظهار 
داشت: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۳ هزار و ۸۵۸ پایش 
از واحدهای صنعتــی، معدنی و خدماتی ســطح 
اســتان به صدور ســه هزار ۳۹۹ اخطار، یک هزار و 
۱۰۴ شــکوائیه و ۹۳۷ پیگیری قضایــی انجامید 
کــه در نتیجه بــرای ۳۴۵ پرونده رای صــادر و در 

نهایت ۲۹ واحد آالینده پلمب شد.وی بدون اشاره 
بــه واحدهای متقاضی تســهیالت صنــدوق ملی 
محیط زیســت، افــزود: بازدیدهــا و مکاتباتی در 
خصوص استفاده از تسهیالت صندوق ملی محیط 
زیست و همچنین واحدهای متقاضی قانون از یک 
در هزار فروش انجام شــده اســت.معاون محیط 
زیســت انســانی اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان با بیان اینکه در سال گذشته حدود 
۶۵ بازدیــد از مراکز معاینه فنی ســبک و ۲۴ مورد 
بازدید از مراکز معاینه فنی ســنگین انجام شــد، 
ابراز داشــت: ۲۴ نمونه برداری نیــز از جایگاه های 
ســوخت نفت و گاز یورو چهار طبق و ۱۶ مورد نمونه 
برداری و آنالیز ترکیب های BTEX از جایگاه های 
بنزیــن یورو چهار انجام شــد.صفی قلــی، با بیان 

اینکه طبــق مواد قانونــی هوای پــاک، راهبری و 
نگهداری ایســتگاه های پایش هوا انجام شــده، 
گفت: استخراج حدود ۵۷ هزار و ۶۰۰ دیتا ساعت، 
اعتبار سنجی شــده و بارگذاری اطالعات شاخص 
کیفی هوای اســتان دو بار در شــبانه روز در ســال 
گذشــته انجام شده اســت.وی همچنین شرکت 
در جلسات گرد و غبار، شــورای ترافیک، اضطرار و 
راهبری و نظارت پروژه های آلودگی هوا، نظارت بر 
سیســتم های آنالین واحدهای تولیدی و صنعتی 
سطح استان، انجام محاسبات و تهیه سهم عوارض 
آالیندگی واحدهای بزرگ مقیاس و تشکیل کمیته 
استانی و رسیدگی به ۳۳ مورد شکایت را به عنوان 
مهم ترین گام های ایــن معاونت در زمینه پایش و 

کنترل کیفیت هوا برشمرد.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل محیط زیست اصفهان:

13 هزار پایش از واحدهای صنعتی و خدماتی در اصفهان انجام شد

پایان رقابت های 
آتش نشانان 

پهلوان با معرفی 
برترین ها

نخســتین دوره رقابت هــای 
قوی ترین مردان آتش نشان 
با عنوان آتش نشان پهلوان در 
اصفهان با معرفی نفرات برتر 

پایان یافت.

به دلیل بدی آب و هوا و تندباد در تهران؛

 سه پرواز اضطراری در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان
 به زمین نشست

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: سه پرواز نجف، استانبول و شیراز به مقصد تهران به 
دلیل بدی آب و هوا و وزش تندباد، در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان فرود آمدند.منصور شیشه فروش 
اظهار کرد: پرواز ایران ایر ایرباس ۳۱۰ با شــماره پرواز ۷۱۸ مسیر استانبول- تهران به علت دید پایین و 
وزش تندباد در فرودگاه امام)ره( تهران، در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان سالم فرود آمد.وی بیان کرد: 
به علت تکان های ناشی از تندباد یک مهماندار و یک مسافر از ناحیه دست و شانه آسیب دیده و توسط 
آمبوالنس فرودگاه اصفهان به مرکز درمانی اعزام شــدند.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
اظهارداشت: همه مسافران سالم هستند و در ســالن ترانزیت فرودگاه  استقرار یافتند که پس از ایجاد 
شرایط پرواز، این هواپیما به مقصد تهران پرواز  می کند.وی همچنین اضافه کرد:  پرواز ۷۳۷ کاسپین 
مسیر نجف- تهران و پرواز فالی پرشیا مسیر شیراز- تهران به دلیل دید پایین در فرودگاه های امام)ره( و 

مهرآباد، در فرودگاه اصفهان به زمین نشست و بعد از ساعتی به مقصد تهران پرواز کرد.

 مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داد:

اعزام دو تیم هالل احمر از اصفهان به یزد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به وقوع حادثه برای قطار مسافربری طبس - یزد، 
از آمادگی اصفهان برای کمک رسانی خبر داد و گفت: دو تیم از هالل احمر اصفهان به محل حادثه اعزام 
شده اند.منصور شیشه فروش اظهار کرد: با توجه به اینکه اصفهان استان معین یزد است، برای کمک رسانی 
آمادگی اعالم کرده ایم و به تیم های امدادی هالل احمر، فوریت های پزشکی، مراکز درمانی و دو بالگرد 
هالل احمر و فوریت های پزشکی اعالم آماده باش شده است.وی گفت: با توجه به وقوع این حادثه در یزد، 
هنوز از اصفهان کمکی نخواسته اند، اما دو تیم از هالل احمر اصفهان به محل حادثه اعزام شده اند.مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اینکه اصفهان معین ۸ استان اطراف و جانشین تهران در 
مدیریت بحران است، افزود: منطقه ۲ تهران نیز معین اصفهان در مدیریت بحران است.وی همچنین 
یادآور شد: در حادثه متروپل آبادان بالفاصله سه تیم عملیاتی از اصفهان به محل اعزام شد که تیم های 
امدادی اصفهان از آبادان برگشتند.شیشه فروش با بیان اینکه تیم هالل احمر با سگ های زنده یاب، تیم 
آتش نشانی اصفهان و شاهین شهر با ۱۶ نیروی زبده عملیاتی به همراه تجهیزات آواربرداری به آبادان رفته 
بودند، خاطرنشان کرد: تیم های امدادی اصفهان در حادثه پالسکو نیز برای کمک اعزام شدند و در حال 

حاضر نیز تیم های بنیاد مسکن اصفهان در هرمزگان برای امدادرسانی حضور دارند.

پایان قدرت نمایی شرور سابقه دار در شاهین شهر
فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه از دســتگیری یک شرور سابقه دار که با استفاده از 
سالح سرد اقدام به قدرت نمایی و مزاحمت برای مردم می کرد، خبر داد.علی صادقی اظهار داشت: 
در پی تماس تعدادی از شهروندان با مرکز فوریت های پلیســی مبنی بر اینکه فرد شروری در محله 
آن ها  اقدام به تخریب اموال، قدرت نمایی و اخالل در نظم و آسایش عمومی می کند، بالفاصله این 
موضوع در دستور کار ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه قرار گرفت.وی افزود: 
در تحقیقات اولیه مشخص شد این فرد به وسیله قدرت نمایی با سالح سرد برای شهروندان ایجاد 
مزاحمت و به اموال مردم نیز خسارت وارد کرده است که با توجه به اهمیت موضوع دستگیری وی در 
دستور کار پلیس قرار گرفت.صادقی با بیان اینکه با تالش ماموران متهم در منزل خود دستگیر و در 
بازرسی صورت گرفته از محل نیز ۱۴ قبضه انواع سالح سرد کشف شد، گفت: متهم دارای سوابق متعدد 
کیفری است و دستگیری این فرد شرور خرسندی مردم ساکن در این محله را به دنبال داشته و باعث 

افزایش احساس امنیت در بین آنان شد.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

 تصادفات رانندگی
 اصلی ترین مسبب بروز

 ضایعه های نخاعی
پلیس راهنمایــی و رانندگی اســتان اصفهان 
گفت: بیش از ۶۰ درصد افــراد قطع نخاعی بر 
اثر حوادث رانندگی دچار این اختالل شده اند.

سرهنگ محمدرضا محمدی در حاشیه بازدید 
از انجمن بیمــاران قطع نخاع شــهر اصفهان، 
اظهار  کرد: طبق بررسی های انجام شده بیش 
از ۶۰ درصد افراد قطع نخاع و دارای اختالل های 
حرکتی، بــر اثر حــوادث رانندگی دچــار این 
اختالل شده اند.به گفته وی، ایمنی خودروها، 
جاده هــا و بی احتیاطی راننــدگان خودرو ها و 
موتورسیکلت ها از اصلی ترین عوامل منجر به 
قطع نخاع افراد است.رییس پلیس راهنمایی 
و رانندگی استان اصفهان افزود: خیریه انجمن 
بیماران آسیب نخاعی اصفهان دارای ۸۰۰ عضو 
است و با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد اعضای 
این انجمن بــر اثر حوادث رانندگــی دچار این 
معضل شــده اند، لزوم توجه جدی به معضل 
حوادث رانندگی را متذکر می شود.بنابر اظهارات 
افراد آسیب دیده، استفاده از خودروی ناایمن، 
جاده های بدون ایمنی کافــی و بی احتیاطی 
از جانب رانندگان مقصــر و غیرمقصر، منجربه 
وقوع این حوادث ناگوار شــده است.سرهنگ 
محمدی گفت : رانندگان وســایل نقلیه باید با 
توجه به شرایط ایمنی وسیله نقلیه و جاده ها، 
رعایت سرعت مطمئنه را مدنظر قرار دهند و در 
مواقعی که احساس خواب آلودگی می کنند یا 
از شرایط مناسب برای رانندگی برخوردار نیستند، 
از رانندگی کــردن خودداری کننــد. همچنین 
موتورسیکلت سواران هیچ گاه بدون استفاده از 

کاله ایمنی اقدام به رانندگی نکنند.

آمارهایی از انصراف زوجین از »طالق« به دلیل داشتن فرزند؛

۶7 درصد طالق ها در خانواده های بدون فرزند رخ می دهد
دبیر مرکز مطالعات جمعیت با اشاره به اینکه براساس آمارهای رسمی کشور بیش از ۴۷ درصد طالق ها در ۵ سال نخست زندگی مشترک زوجین اتفاق می افتد، گفت: ۶۷ 
درصد طالق ها در خانواده های بدون فرزند رخ می دهد.صالح قاسمی با اشاره به اینکه براساس آمارهای رسمی کشور بیش از ۴۷ درصد طالق ها در ۵ سال نخست زندگی 
مشترک زوجین اتفاق می افتد،  اظهار کرد: تفاوت های سبک زندگی زوجین، مشکالت اقتصادی، آسیب های اجتماعی و عدم پای بندی به اخالق و برخی متغیرهای 
دیگر از دالیل طالق زوجین است، اما در این میان وجود یا عدم وجود فرزند در خانواده موجب تغییر معنادارای در نرخ طالق بوده است.دبیر مرکز مطالعات جمعیت با 
اشاره به اینکه بین نرخ طالق و نرخ فرزندآوری رابطه عکس معناداری وجود دارد، یادآور شد: هر زمان که نرخ فرزندآوری کمتر بوده، نرخ طالق بیشتر است و هر زمان که 
نرخ فرزندآوری بیشتر بوده نرخ طالق کمتر است.وی با اشاره به نتایج یک مطالعه انجام شده درخصوص رابطه میان طالق و فرزندآوری اظهار کرد: ۶۷ درصد طالق ها 
در خانواده های بدون فرزند اتفاق می افتد. ۲۲ درصد طالق ها در خانواده های صاحب یک فرزند، ۹ درصــد طالق ها در خانواده های دارای ۲ فرزند و ۳ درصد طالق ها در 

خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر اتفاق می افتد؛ در واقع تعداد فرزند و نرخ باروری در خانواده با ریسک طالق رابطه معکوسی دارد.
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تماس »ژاوی« با »دی ماریا«
ســرمربی آبی اناری ها شــخصا با دی ماریا تماس گرفته تا زمینه انتقال این بازیکن مهیا شود.

قرارداد انخل دی ماریا با پاری ســن ژرمن تمدید نشــد تا جدایی او از تیم پاریسی قطعی باشد. 
یوونتوس، مشتری جدی دی ماریا بود و خبرها از پیوستن او به بیانکونری ها حکایت داشت؛ اما 
ظاهرا پیشنهاد بارسلونا باعث شده تا این هافبک آرژانتینی تغییر موضع دهد.برنامه الچرینگیتو 
اسپانیا اعالم کرد که ژاوی با دی ماریا تماس گرفته و این بازیکن هم برای حضور در آبی اناری ها 
چراغ سبز نشان داده است و به زودی با تیم قرارداد خواهد بست.طبق اعالم این برنامه ورزشی 

اسپانیایی بارسلونا حقوق سالیانه ۵ میلیون یورویی را به دی ماریا پیشنهاد داده است.
 

»لواندوفسکی« با من تماس گرفت
به نظر می رسد که در این تابستان روزهای بسیار مهم نقل و انتقاالتی در انتظار باشگاه بایرن مونیخ خواهد 
بود. بهترین بازیکن این تیم یعنی رابرت لواندوفسکی خواهان جدایی از جمع باواریایی ها شده و فقط 
به بازی برای بارســلونا در فصل آینده فکر می کند. این در حالی است که بایرن تاکید دارد که قبل از پیدا 
کردن جانشین برای ستاره لهستانی اجازه جدایی او را صادر نخواهد کرد. در همین ارتباط مدیر ورزشی 
بایرن مونیخ یعنی حسن صالح حمیدزیچ در گفت و گو با بیلد صحبت های جدیدی را مطرح کرده است. 
حمیدزیچ گفت: » هربرت هاینر، اولیور کان و من چندین بار در مــورد تمایل او برای جدایی اظهار نظر 

کرده ایم، بنابراین دیگر می خواهم این بحث ها را کنار بگذارم.«
 

دوناروما: 

حتی بدون انگشت هم بازی می کردم!
در ادامه دیدارهای لیگ ملت های اروپا ایتالیا با نتیجه ۲ بر یک مجارستان را شکست داد. در این دیدار 
هم روبرتو مانچینی تصمیم گرفت تا دوناروما دروازه بان جوان تیمش بازوبند کاپیتانی را به بازو ببندد. 
دروازه بان پاری سن ژرمن با بستن بازوبند مقابل بلژیک در اکتبر گذشته به جوان ترین کاپیتان ایتالیا 
از سال ۱۹۶۵ تبدیل شد.دوناروما گفت: خوشحالم بار دیگر این افتخار نصیبم شد. مصدومیتی به خاطر 

انگشت دست داشتم ولی برای این پیراهن حتی بدون انگشت هم بازی می کردم.
 

اعتراف دشمن »بنزما«: 

بله او شایسته توپ طالست
به نظر می رسد که برنده توپ طال در سال ۲۰۲۲ بسیار راحت انتخاب خواهد شد و تقریبا هیچ شک 
و شــبهه ای درباره آن وجود ندارد.کریم بنزما به خاطر فصل درخشانی که در رئال مادرید تجربه 
کرد شایسته تر از هر بازیکنی برای کسب این جایزه بزرگ است به طوری که  حتی دشمن او هم 
اعتراف کرد که این بازیکن شایسته توپ طالست.متئو والبوئنا، هم بازی سابق کریم بنزما در تیم 
ملی فوتبال فرانسه که رابطه خوبی با بنزما ندارد، گفت: بله باید اعترف کرد که بنزما فصل درخشانی 

را پشت سرگذشت و شایسته کسب توپ طالی ۲۰۲۲ است.
 

دلیل تصمیم غیرمنتظره »امباپه«؟!
 سرمربی سابق رئال مادرید مدعی شد سیاست باشگاه پاریسن ژرمن منجر به ماندن کیلیان امباپه شده 
است. کیلیان امباپه دو هفته پیش با یک قرارداد سه ساله و جدید با باشگاه پاری سن ژرمن، هواداران 
رئال مادرید و البته دنیای فوتبال را شوکه کرد. خوزه آنتونیو کاماچو گفت: »تردیدی وجود ندارد که کیلیان 
امباپه با رئال مادرید به توافق رسیده بود، در نهایت فشارها باعث شد این بازیکن تصمیم خود را تغییر دهد.
حاال در مورد آینده خود تصمیم گرفته و نمی دانم که ماندن در پاریس به سود او خواهد بود یا خیر.«

آخرین گمانه زنی ها؛ بمب سوم چه کسی است؟

۳+۳ عالمت سوال برای پرسپولیس کهکشانی! 

پرسپولیس پیش از آغاز رســمی نقل و انتقاالت، گام های بلندی برای 
بستن تیم فصل آینده برداشته است.

پس از اینکه پرسپولیس قهرمانی لیگ برتر و جام حذفی را به رقبا واگذار 
کرد، این باشگاه با عزم جدی وارد پنجره تابستانی شده تا تیمی پرستاره 

را در اختیار یحیی گل محمدی قرار بدهد.
در روزهای گذشته علیرضا بیرانوند و مرتضی پورعلی گنجی جذب این 
تیم شدند تا با بازگشت این دو لژیونر، خط دفاعی سرخ پوشان ترمیم 
شود. اما این پایان کار باشگاه پرسپولیس نیست و آنها به دنبال جذب 

۷ بازیکن لیگ برتری خواهند بود.
فضــای رســانه ای باشــگاه پرســپولیس نیز مملــو از شــایعات و 
گمانه زنی هایی است که بسیاری از آنها واقعیت ندارند؛  اما در این بین 
گزارش های موثق حاکی از فهرست پرســتاره یحیی و گام های مثبت 

درویش برای توافق با آنهاست.

* عالمت سوال در ترکیب و اسکواد پرسپولیس
باشگاه پرســپولیس این روزها در حالی مشــغول مذاکره با بازیکنان 
موردنظر اســت که ۱۶ بازیکن برای فصل آینده با این تیم قرارداد دارند 
و یحیی باید تکلیف آنها را روشــن کند. اولین چالــش در خط دروازه 

خواهد بود که از بین حامد لک و احمد گوهــری یکی باید خط بخورد. 
همچنین در پست دفاع مرکزی، علی نعمتی، وحدت حنانوف، فرشاد 
فرجی و علیرضا ابراهیمی تحت قرارداد پرسپولیس هستند که احتمال 
جدایی فرجی به دلیل سربازی و مازاد شدن حنانوف و ابراهیمی وجود 
دارد. همچنین یحیی باید در مورد ســیدجالل حسینی تصمیم گیری 
کند.عالمت سوال ســوم پرســپولیس پس از خط دروازه پست دفاع 
چپ خواهد بود؛ جایی که البته علی نعمتــی امکان بازی در آن را دارد؛ 
اما قرارداد سعید آقایی و علی شــجاعی به عنوان مدافعان چپ اصلی 
به پایان رسیده و آنها گوش به زنگ باشگاه هســتند. از میالد زکی پور 

به عنوان گزینه جدی سمت چپ پرسپولیس نام برده می شود.
انتخاب دشوار در پست دفاع راست است؛ جایی که قرارداد رضاییان به 
پایان رسیده و هواداران او خواستار تمدید قراردادش هستند. منوچهر 
صفروف و سیامک نعمتی تنها داشــته های پرسپولیس در این پست 

به حساب می آیند.
مورد بعدی در پســت هافبک دفاعی خواهد بود؛ قرارداد رضا اسدی و 
میالد سرلک به پایان رسیده تا به این ترتیب کمال تنها هافبک تدافعی 

پرسپولیس باشد.
در یک پست جلوتر، پرسپولیس همچنان خال بازیکنی نظیر بشار رسن 

را احساس می کند که البته یحیی قصد دارد با بازیکنی داخلی این خأل 
را پر کند.در پست مهاجم سایه نیز پرسپولیس همچنان به گزینه ایده ال 

نرسیده تا وحید امیری تنها گزینه این تیم باشد.
پرسپولیس در سه پست باید بازیکنان موردنظر را جذب کند و همچنین 
در سه پست دروازه بان، دفاع راست و مدافع مرکزی یحیی چالش های 

مهم خواهد داشت.
اما یحیی برای ترکیب ایده آل خود به جمع بندی رسیده است. او بیرانوند 
را به عنوان گلر شماره یک انتخاب کرده و قصد دارد مرتضی پورعلی گنجی 
و علی نعمتی را در پست دفاع مرکزی به کار بگیرد. دانیال اسماعیلی فر 
و میالد زکی پور گزینه های راست و چپ سرمربی پرسپولیس هستند.

زوج میالد سرلک و کمال کامیابی نیا امتحان خود را در این فصل پس 
دادند و اگر سرلک قراردادش را تمدید کند، دوباره در لیگ بیست و دوم 

کنار هم قرار خواهند گرفت.
در جناح راســت و چپ همچنان مهدی ترابی و وحیــد امیری حاضر 
خواهند بود و اگر اتفــاق خاصی رخ ندهد ســروش رفیعی با پیراهن 

شماره ۷ به پست پلی میکر بازخواهد گشت.
در خط حمله اگرچه پرسپولیس سه مهاجم تحت قرارداد دارد ؛اما یحیی 

به دنبال خرید سجاد شهباززاده مهاجم سپاهان است.

خبر روز

ترکمنستان به لطف ایران تاریخ ساز شد
تیم ملی ترکمنستان به لطف برد تاریخی اش مقابل ایران راهی مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی زیر ۲3 
سال آسیا شد.تیم ملی فوتبال امید کشورمان  در سومین بازی خود از مرحله گروهی مسابقات زیر ۲3 
سال آسیا به مصاف ازبکستان میزبان رفت و با نتیجه تساوی یک بر یک رضایت داد تا ناکام این مسابقات 
شود.شاگردان مهدوی کیا در بازی اول مقابل قطر با نتیجه تساوی یک بر یک رضایت داده بود و در بازی 
دوم هم به شکل عجیبی مقابل ترکمنستان با نتیجه ۲ بر یک شکست خوردند.این شکست باعث شد تا 
ترکمن ها  با تساوی ۲ بر ۲ مقابل قطر به عنوان تیم دوم بعد از ازبکستان راهی مرحله بعد شوند و این برای 

اولین بار است که امیدهای ترکمنستان راهی مرحله یک چهارم می شوند.
 

افشای رقم قرارداد »مجیدی« با اتحاد؛

 »فرهاد« گران ترین مربی ایرانی شد!
خبرورزشی نوشت: فرهاد مجیدی ،سرمربی استقالل که با این تیم قهرمان لیگ برتر شد، به باشگاه اتحاد 
کلبا در لیگ امارات رفت و هدایت این تیم را برعهده گرفت.فرهاد مجیدی به باشگاه اتحاد کلبا پیوست تا 
فوتبال امارات دوباره صاحب یک سرمربی ایرانی شود و قطعا اگر مجیدی بتواند آنجا موفق شود زمینه 
را برای حضور مربیان جوان و موفق ایرانی در این کشور فراهم خواهد کرد.البته اتحاد در فوتبال امارات با 
توجه به معیارهای مطرح در آن کشور تیم ثروتمندی محسوب نمی شود ولی با وجود این خبرهای رسیده 
حکایت از آن دارد که فرهاد مبلغ قابل مالحظه ای را بابت یک فصل مربیگری در این باشگاه به دست 
خواهد آورد.به نظر می رسد طبق توافق های دوجانبه صورت گرفته، میزان دستمزد مجیدی بابت هدایت 
تیم جدیدش رسانه ای نشده و طرفین تمایل چندانی هم به انجام چنین کاری ندارند؛ اما از قرار معلوم 
مجیدی بابت یک فصل هدایت کردن اتحاد مبلغ ۴۰ میلیارد تومان به پول ایران دریافتی خواهد داشت.

البته آپشن هایی هم تحت عنوان پاداش های ویژه برایش مدنظر قرار داده شده است.
 

حمله تند به »مجیدی«؛

 تو مربی بزرگی نیستی و هیچ وقت بازیکن بزرگی هم نبودی!
ادموند اختر، بازیکن سابق استقالل  درباره جدایی فرهاد مجیدی از استقالل، دیدگاه به شدت انتقادی 
دارد.وی در مصاحبه ای  انتقادات تندی را علیه سرمربی سابق استقالل مطرح کرد  و گفت: مجیدی با 
رفتن از استقالل با احساسات چهل میلیون جوان بازی کرد. کار فرهاد از نظر حرفه ای مشکلی نداشت 
و حق طبیعی اش است که امکانات و پول خوب بگیرد اما او فراموش کرده که طرفداران فوتبال در ایران 
حرفه ای نبوده و احساسی هستند. مگر می شود تیمی بعد از سال ها قهرمان شود و سرمربی اش ۲۴ 
ساعت بعد عزم رفتن کند؟! او حتی اجازه نداد هواداران استقالل ۲۴ ساعت بابت قهرمانی خوشحال 
باشند. فرهاد همانطور که در دوران بازی هم فوتبالیست بزرگی نبود، در دوران مربیگری هم نشان داد که 

مربی بزرگی نیست. نباید یادش برود که استقالل باعث شد فرهاد مجیدی شود.  

»علی دایی« و تکذیب یک شایعه جنجالی
علی دایی نسبت به ماجرای ویدئوی ماتئوس واکنش نشان داد.انتشار یک ویدئو از پشت صحنه حضور 
علی دایی در قرعه کشی جام جهانی بازتاب ویژه ای در فضای مجازی داشت. ماجرا از این قرار بود که لوتار 
ماتئوس ویدئویی از خوابیدن علی دایی پیش از مراسم قرعه کشی انتشار داد و اینگونه با اسطوره فوتبال 
ایران شوخی کرد.وقتی ماتئوس در سفری کوتاه به تهران آمد مدعی شد علی دایی پاسخ تماس او را 
نمی دهد و منتظر اسطوره فوتبال ایران است. همین موضوع باعث شد خیلی ها مدعی شوند دایی بابت 
آن ویدئو از دست ماتئوس شاکی شده و به همین دلیل جواب اسطوره آلمانی را نمی دهد.با این حال علی 
دایی در گفت و گوی خود با سایت فوتبال 3۶۰ ضمن تکذیب این ماجرا گفت:»اصال و ابدا ناراحت نشدم. 

چرا ناراحت شوم؟ فوری حرف درمی آورند ولی من با او خیلی هم صحبت کردم.«

خارج از گود

»نوید کیا« از سپاهان جدا شد؛

پایان یک رویا
محرم نویدکیا، سرمربی تیم فوتبال سپاهان 
اصفهان از ایــن تیم جدا شد.ســرمربی تیم 
فوتبال سپاهان اصفهان در تماس با مدیریت 
این باشــگاه و با اعالم مشــکالت شــخصی 
و نگرانی از عدم امكـــان کمک بــه این تیم و 
دغدغـــه هـــواداران انصراف خود را از ادامه 
همکاری در ســال ســـوم قـــرارداد صراحتا 
اعالم کرد.در همین راستا باشگاه فوالد مبارکه 
ســپاهان اطالعیه ای منتشــر کرد: همانگونه 
که هواداران پرشــور، ارزنده و فیهم طالیی دل 
و مردم خونگرم اصفهان شــاهد و ناظر بودند 
حفظ ثبات و آرامش در حــوزه ورزش به ویژه 
فوتبال اصفهان همواره از اولویت های اجرایی 
باشــگاه بوده و از همین با اتخاذ تدابیر ویژه، 
سازمان دهی و برنامه ریزی ها آینده خود را در 
حمایت از سرمایه های ارزشمند سپاهان استوار  
کرده است.در همین راستا انعقاد قرارداد سه 
ساله و شروع همکاری با آقای محرم نویدکیا در 
دستور کار قرار گرفت و به اذعان اهالی منصف 
فوتبال، حمایت های بی دریغی از سوی ارکان 
باشــگاه به منظور حصول نتایــج بلند مدت، 
مطلوب و در شأن نام سپاهان انجام پذیرفت.

از آنجایی که کما فی ســابق برنامه ریزی برای 
فصل آینده از چند ماه گذشــته در دستور کار 
قرار داشت، جلســات متعددی با این عنوان 
تشــکیل و خروجی جلســات مورد پیگیری 
مداوم قرار گرفت ولی آقای محرم نویدکیا طی 
تماس با مدیریت باشگاه و با اعالم مشکالت 
شــخصی و نگرانی از عدم امکان کمک به تیم 
فوتبال و دغدغه هواداران انصراف خود را از ادامه 
همکاری در سال ســوم قرارداد صراحتا اعالم 
کردند.با عنایت به اینکه همه ســپاهانی های 
اصیل به حسن نیت دلســوزانه آقای نویدکیا 
باور دارند، ضمن ســپاس فــراوان از زحمات 
طاقت فرسای امروز و دیروز این وفادار طالیی، 
باشگاه فوالد مبارکه ســپاهان به درخواست 
ایشــان احترام گذاشــته و اعالم می دارد اگر 
چه این قرارداد متوقف می  شود؛ اما سپاهان 
همواره افتخار آفرینی های ایشان را فراموش 
نکرده و در ادامه مسیر پر فراز و نشیب آینده، بر 
همکاری و همفکری فنی ایشان تاکید می  کند.

فضای رسانه ای باشگاه پرسپولیس مملو از شایعات و 
گمانه زنی هایی است که بسیاری از آنها واقعیت ندارند؛  
اما در این بین گزارش های موثق حاکی از فهرست 
پرستاره یحیی و گام های مثبت درویش برای توافق 

با آنهاست

فوتبال جهان

وز عکس ر

پیراهن شماره 150 
 فرانسه هدیه »دشان«

 به »مودریچ«
دیدیــه دشــان، ســرمربی تیم 
ملی فرانســه، بعد از پایان بازی 
برابر کرواســی هدیه ویژه ای به 
لوکا مودریچ داد. این مســابقه، 
یک دیدار ویژه برای ســتاره خط 
هافبک تیم ملی کرواسی یعنی 
لوکا مودریچ به حســاب می آمد 
چرا که این بازیکــن برای صد و 
پنجاهمین بــار بــرای تیم ملی 
کشــورش به میدان رفت. پیش 
از این مسابقه به شکل ویژه ای از 

مودریچ تقدیر شد.

اتحادیــه جهانی کشــتی جدیدتریــن رنکینگ 
آزادکاران جهان را منتشر کرد.با پایان رقابت های 
بین المللی کشــتی آزاد جام بوالت تورلیخانوف 
به عنوان یکی از مســابقات رنکینگ دار اتحادیه 
جهانی کشــتی در ســال ۲۰۲۲، حســن یزدانی 
توانســت جایگاه خود ارتقا دهد و باالتر از دیوید 

تیلور آمریکایی، رقیب دیرینه اش قرار گیرد.
 با بــه روز رســانی رنکینــگ برتریــن آزادکاران 
جهان، کامران قاسمپور همچنان در صدر برترین 
آزادکاران وزن ۹۲ کیلوگرم قرار دارد. محمد نخودی 
و امیرحسن زارع نیز در رده دوم برترین های وزن 

خود هستند.
اسامی آزادکاران برتر جهان در جدیدترین رنکینگ 

اتحادیه جهانی کشتی به شرح زیر است:
وزن 57 کیلوگرم:

۱- توماس گیلمان )آمریــکا( ۹۲۲۰۰ امتیاز ۲- 
راوی کومار )هند( ۵۱۴۰۰ امتیاز 3- زائور اوگویف 
)روسیه( ۵۱۰۰۰ امتیاز ۴- علیرضا سرلک 3۷۰۰۰ 

امتیاز )ایران(
وزن ۶1 کیلوگرم:

۱- عباس گادژی ماگومدوف )روســیه( ۴۵۰۰۰ 
امتیاز ۲- آرسن هاروتونیان )ارمنستان( ۴۴۰۰۰ 

امتیاز 3- دیتون فیکس )آمریکا( ۴۲۰۰۰ امتیاز
وزن ۶5 کیلوگرم:

۱- تولگا تومور اوچیر )مغولستان( ۶۱۵۰۰ امتیاز 
۲- زاگیر شاخیف )روســیه( ۵۶۴۰۰ امتیاز 3- 
حاجی علی یف )جمهــوری آذربایجان( ۵۲۴۰۰ 

امتیاز
وزن 70 کیلوگرم:

۱- ارنظر آکماتالیف )قرقیزستان( ۶۱۵۲۰ امتیاز 
۲- زورابی یاکوبیشــویلی )گرجستان( ۵۴۲۰۰ 
امتیاز 3- ماگومدمراد گادژیف )لهستان( ۴۵۰۰۰ 

امتیاز
وزن 74 کیلوگرم:

۱- کایل داک )آمریکا( ۹۲۲۰۰ امتیاز ۲- تاجمراز 
ســالکازانوف )اســلواکی( ۵۲۰۰۰ امتیــاز 3- 

زائوربک سیداکوف )روسیه( ۵۱۰۰۰ امتیاز
وزن 79 کیلوگرم:

۱- جردن باروز )آمریکا( ۶3۰۰۰ امتیاز ۲- محمد 
نخودی )ایران( 3۷۰۰۰ امتیاز 3- آرمن آواگیان 

)ارمنستان( 33۰۰۰ امتیاز
وزن ۸۶ کیلوگرم:

۱- حسن یزدانی )ایران( ۹۴۴۰۰ امتیاز ۲- دیوید 
تیلور )آمریکا( ۸۸۰۰۰ امتیــاز 3- آرتور نایفونوف 

)روسیه( ۶۵۲۰۰ امتیاز

رنکینگ برترین آزادکاران جهان؛

»یزدانی« باالتر از تیلور آمریکایی 
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مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری:

مشارکت شهروندان، شاه کلید ساماندهی مشاغل در شهر است
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
مشارکت و همراهی شهروندان شاه کلید ساماندهی مشاغل در شهر اســت، گفت: در نظر داریم به 
صورت آزمایشی، ســاماندهی خیابان های صغیر و طالقانی را با مشارکت شهروندان و نخبگان اجرا 
کنیم.امیرحسین ماه آورپور با اشاره به چشم انداز سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل 
شهری شهرداری اصفهان، اظهار کرد: دستیابی به شهری برخوردار از محیط های کسب و کار مطلوب 
مشاغل شهری، با رعایت شاخص های توســعه پایدار و منطبق بر هویت اسالمی و ایرانی مهم ترین 

چشم انداز این سازمان است.
وی تصریح کرد: ســاماندهی صنایع و مشاغل شــهری به مفهوم رفع مزاحمت آنها، نظم بخشی و 
ایمن سازی، تامین آسایش شهروندان با رعایت اصل سازگاری، سالمت و کارایی انجام فعالیت ها در 

محیط شهری و همچنین در ارتباط با دیگر فعالیت هاست.
مدیرعامل ســازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شــهرداری اصفهان با اشاره 
به اهمیت و ضرورت ساماندهی مشاغل، تصریح کرد: از مهم ترین اهداف این اقدام ارتقای جایگاه 
اقتصادی شهر، جلوگیری از انتشار آلودگی های ناشی از مشاغل و صنایع، ایجاد شهری سالم و پایدار، 
معرفی الگوهای فرهنگی در سامان بخشی، تامین نیازهای شهروندان به صورت سالم و ایمن، حفظ 
اشتغال مولد، تضمین کار، تولید و خدمات سالم در شهر و ضرورت هماهنگی رشد شهر با سالم سازی 
شهر است.ماه آورپور  ایجاد ســروصدا، لرزش، دود و بوی نامطبوع، ایجاد فاضالب و پساب، پخش 
ذرات، ایجاد سد معبر پیاده و سواره رو، ایجاد گره ترافیکی، آلودگی شیمیایی، تشعشعات مخاطره آمیز 
و تجمع ضایعــات و زائدات را از مصادیق مزاحمت یا آلودگی دانســت و گفــت: معیارهای انتخاب 
و تصمیم گیری برای ســاماندهی مشاغل تعداد شــکایات، امکان نتیجه گیری در بازه زمانی کوتاه، 
مالحظات مدیریتی، تنش ها و اختالالت اجتماعی، مزاحمت ها، قوانین فرادستی )مصوبات هیئت 

وزیران و بند ۲۰ ماده ۵۵( است.
 

پس از گذشت  ۳ سال؛

»دنیای زیر آب« شهر رویاها وارد فاز  بهره برداری شد
مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان گفت: 
با نصب تجهیزات مورد نیاز ویدئو پروژکتور ابرسینمای دنیای زیر آب مجموعه تفریحی شهر رویاها، 
این ظرفیت تفریحی بار دیگر در اختیار عالقه مندان به سینماهای تفریحی قرار می گیرد.سعید ساکت 
پیرامون راه اندازی مجدد بزرگ ترین سینمای مجموعه تفریحی شهر رویاها، سینمای دنیای زیر آب، 
اظهار کرد: ســینمای دنیای زیر آب مجموعه تفریحی شهر رویاها به عنوان ابرسینمای این مجموعه 
دارای ۳۰۸ صندلی، افکت های ســه بعدی بادی آبی و حرکتی در ســطح و دو افکت سقفی میگو و 
خرچنگ است که موجب انتقال ویژه هیجان به مخاطب می شود و قابلیت پوشش ظرفیت روزانه یک 
هزار نفر در ۳ سانس را دارد.وی افزود: سینمای دنیای زیرآب دارای سه پرده عریض سینماست که هر 
پرده برای ساخته شدن تصاویر سه بعدی نیازمند دو المپ ویدئو پروژکتور خاص است؛ در سال ۱۳۹۸ 
به دلیل اتمام بازه زمانی مصرف از المپ ها دیگر امکان بهره برداری از این سینما برای مخاطبان فراهم 
نبوده است.مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری 
اصفهان با اشاره به راه اندازی مجدد سینمای دنیای زیر آب، تصریح کرد: با توجه به آن که المپ های 
ویدئو پروژکتور ابرسینمای شهر رویاها به دلیل استاندارد بهره برداری دارای مدت زمان خاص هستند، 
پس از پایان مدت زمان بهره برداری، این المپ ها طی سه سال گذشته مورد بهره برداری عموم قرار 
نگرفته بود.وی ادامه داد: در حال حاضر با تالش کارکنان شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی 
و ورزشی سپاهان شــهرداری اصفهان و خریداری تجهیزات مورد نیاز، شش المپ ویدئو پروژکتور 
سینمای دنیای زیرآب با فرآیندی چند روزه و حساس تعویض شد و بار دیگر در اختیار عالقه مندان 

قرار می گیرد.

معاون میراث فرهنگی اصفهان می گوید صنعت گردشگری اصفهان از حالت کما خارج شده است؛

معجزه رود

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان اصفهان گفت: صنعت گردشگری استان اصفهان از نوروز امسال 
و با کاهش محدودیت های کرونایی و افزایش پوشش واکسیناسیون 

کرونا در جامعه از رکود خارج شد.
حیدر صادقی  اظهار کرد: صنعت گردشگری استان اصفهان از نوروز امسال 
و با کاهش محدودیت های کرونایی و افزایش پوشش واکسیناسیون 
کرونا در جامعه از رکود خارج شد و با افزایش ضریب اشغال واحد های 
اقامتی و بازدید از آثار تاریخی و جاذبه های طبیعی، تفریحی و سرگرمی 
مواجه هســتیم.به گفته وی، برخی واحد های گردشگری مانند مراکز 
تفریحی و سرگرمی و حدود ۷۰ درصد آژانس های مسافرتی و گردشگری 
استان طی ۲ سال گذشته تعطیل یا نیمه فعال بودند و بسیاری از نیرو های 
آن ها تعدیل شدند، در فصل بهار امسال با رونق مجدد صنعت گردشگری 
شــاهد بازگشــایی و درخواســت نیروی کار در بســیاری از واحد های 

گردشگری مانند هتل ها و آژانس های مسافرتی هستیم.
صادقی با بیان اینکه  شــرایط گردشگری اســتان اصفهان در فصل بهار 
امســال و در تعطیالت عید نوروز، عید فطر و نیمه خرداد قابل مقایسه 
با ۲ سال گذشته نیست، گفت: بر اســاس برآورد های صورت گرفته در 
دوران کرونا، تاسیسات و واحد های گردشگری اصفهان به طور متوسط 

در هر ماه حدود ۴۰۰ میلیارد تومان خســارت دیدند که اگر خسارت های 
دیگر مانند حوزه صنایع دستی، حمل و نقل و اصناف را به آن اضافه کنیم 
این رقم بسیار باالتر خواهد شد.طی دو  سال گذشته تعدادی از نیرو های 
متخصص گردشگری اصفهان به دلیل رکود ایجاد شده در این صنعت، 
جذب مشاغل دیگر شدند و به همین دلیل این روز ها برخی از واحد های 
گردشگری استان به دنبال جذب نیرو های جدید و با تجربه هستند.وی 
افزود: در تعطیالت عید نوروز، عید فطر و نیمه خرداد امســال با حضور 
چشمگیر گردشگران در استان مواجه شــدیم حتی در برخی از این ایام 
از جمله نیمه خرداد، جاری بودن آب در بســتر رودخانه زاینده رود تاثیر 
بسیاری در بازدید گردشگران از جاذبه های اصفهان گذاشت به طوری که 
میزان بازدید از پل خواجو تا ۵۰ هزار نفر در روز برآورد شد.در تعطیالت عید 
فطر در اردیبهشت امسال نیز با سفر قابل توجه گردشگران مواجه شدیم به 
طوری که ظرفیت برخی از اقامتگاه ها در شهر های اصفهان، کاشان و نطنز 
تکمیل شد؛ اما در تعطیالت نیمه خرداد برای اقامت گردشگران مشکلی 
نداشتیم. به گفته صادقی، هنوز بســیاری از مقاصد گردشگری استان 
اصفهان برای مردم شناخته شده نیســت و مقوله هایی مانند بازاریابی، 
تبلیغات، شرایط اقلیمی و نوع تعطیالت در توزیع سفر در شهرستان های 
مختلف استان تاثیر دارد به عنوان مثال در ماه هایی از سال که هوا  خنک تر 

اســت میزان استقبال گردشــگران از جاذبه های شــرق استان بیشتر  
خواهد بود. معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان 
گفت:صنعت گردشــگری اصفهان از مســائل مختلفی مانند زیســت 
محیطی، خشک شدن بســتر زاینده رود و نوع تعطیالت متاثر است و 
امیدواریم که بتوان از ظرفیت های موجود در این بخش به عنوان فرصت ها 
به خوبی استفاده کرد.استان اصفهان با بیش از ۲۲ هزار بنا و اثر تاریخی 
که یک هزار و ۸۵۰ مورد آن به ثبت ملی و هفت اثر آن به نام های میدان 
امام )نقش جهان(، کاخ چهلستون، باغ فین کاشان و مسجد جامع و سه 
قنات به نام های »وزوان«،»مزدآباد« و»مون« به ثبت جهانی رســیده، 

کانون توجه گردشگران داخلی و خارجی است.
در تعطیالت نیمه خرداد امسال از ۱۱ تا ۱۵ خرداد حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ 
هزار نفر بازدید از آثار تاریخی اســتان اصفهان به ثبت رسید که به ترتیب 
مجموعه جهانی میدان امام )ره( )نقش جهان(، باغ فین کاشان و کاخ 

چهلستون رتبه اول تا سوم بازدید را به خود اختصاص دادند.
همچنین در این مدت ۳۲۰ هــزار نفر اقامت گردشــگران در واحد های 
اقامت رســمی و کمپ های موقت گردشگری اســتان به ثبت رسید و 
شهرستان های اصفهان و کاشان رتبه های اول و دوم اقامت گردشگران را 

در تعطیالت نیمه خرداد امسال به خود اختصاص دادند.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان گفت: ۲۱ قرارداد 
با مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان برای احــداث پروژه حلقه 
حفاظتی شهر اصفهان منعقد شده است.ایرج مظفر با 
بیان اینکه در حال حاضر ۴۰۰ قرارداد پروژه های فعال 

در سامانه آمار و عمران وجود دارد، تصریح کرد: تمام 
اطالعات و قراردادهای پروژه حلقه حفاظتی به عنوان 
پروژه شاخص عمرانی شهر نیز در این سامانه بارگذاری 
شده است.وی افزود: از ســال ۹۷ تاکنون حدود ۲۱ 
قرارداد با مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه منعقد 
شــده که بخش هایی به اتمام رسیده و بخشی نیاز به 
آزادسازی دارد.مظفر با بیان اینکه هر روز مباحث مربوط 
به پروژه حلقه حفاظتی را رصــد می کنیم، تاکید کرد: 

عالوه بر این موضوع، هر ۱۵ روز یک بار در جلسه بررسی 
پروژه های عمرانی موارد مربوط به این پروژه با حضور 
شهردار اصفهان بررسی می شود.وی با تاکید بر اینکه 
حدفاصل کیلومتر چهارم تا نهم پروژه حلقه حفاظتی 
اصفهان به اتمام رســیده و آسفالت شده است، ادامه 
داد: از کیلومتر ۲.۵ تا چهارم با پیشرفت ۲۵ درصد در 
حال انجام است که بخش عمده ای از آزادسازی ها به 

اتمام رسیده است.

معاون شهردار اصفهان خبر داد:

انعقاد 21 قرارداد برای پروژه حلقه حفاظتی شهر

در تعطیالت عید نوروز، عید فطر و نیمه خرداد امسال 
با حضور چشمگیر گردشگران در استان مواجه شدیم 
حتی در برخی از این ایام از جمله نیمه خرداد، جاری 
بودن آب در بستر رودخانه زاینده رود تاثیر بسیاری در 

بازدید گردشگران از جاذبه های اصفهان گذاشت

تشییع و خاکسپاری پیکر یک مادر شهید در اصفهان
پیکر مادر شهید محمد مرادی زاده پس از تشییع درشهرســتان زواره اصفهان در آرامستان مجاور 
گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شــد.حاجیه خانم آفاق ناطقی در ۸۰ سالگی بر اثر کهولت 
سن درگذشت.شهید محمد مرادی زاده متولد بیستم شــهریور ۱۳۴۴ در زواره اصفهان است و با 
شروع جنگ تحمیلی، به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت و یازدهم آبان ۱۳۶۱ در عملیات محرم 

در عین خوش به شهادت رسید. پیکر این شهید در گلزار شهدای زواره به خاک سپرده شده است.
 

اجرای چهار برنامه شاخص در دهه کرامت در شاهین شهر
چهار برنامه شاخص دردهه کرامت در شهرستان شاهین شهر و میمه اجرا می شود.حجت االسالم 
قاسم هاشمی، امام جمعه شاهین شهر در نشست ساماندهی شئون فرهنگی شاهین شهر و میمه 
گفت: برگزاری جشن بزرگ میالد امام رضا)ع( در تاالر شیخ بهایی، پیاده روی هیئت های مذهبی 
از از امامزاده شهر گز تا امامزاده نرمی دولت آباد، برگزاری مسابقه رضوی در هشت مسجد و برپایی 

جشن مردمی در محالت شاهین شهر از جمله این برنامه هاست.
 

بازدید بیش از نیم میلیون گردشگر از باغ فین کاشان
سرپرست اداره میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی کاشــان از بازدید بیش از ۵۰۰ هزار نفر 
گردشگر از مجموعه جهانی باغ تاریخی فین در بازه زمانی ابتدای سال تا ۱۵ خرداد خبر داد.احمد 
دانایی نیا گفت: همچنین بازدید ۱۴۰ هزار نفر ازخانه تاریخی طباطبایی، ۱۱۵ هزار نفر از خانه تاریخی 
بروجردی، ۵۹ هزار نفر از موزه ملی واقع در باغ فین، ۵۲ هزار نفر از حمام ســلطان امیراحمد و ۲۳ 
هزار نفر از محوطه باستانی سیلک از روز اول فروردین تا ۱۵ خرداد ثبت شده است.مسئول کمیته 
برنامه ریزی و آمار شهرستان کاشان نیز گفت: بیش از ۵۰ هزار گردشگر از بنا های تاریخی شهرستان 
در روز های ۱۲، ۱۳ و ۱۵ خرداد دیــدن کردند.علیرضا عبدا... زاده گفت: ۵۱ هزار و ۳۲۲ نفر در ســه 
روز پنجشنبه، جمعه و یکشــنبه از جاذبه های تاریخی دارای بلیت فروشی کاشان بازدید کردند که 
۳۰ هزار و ۶۶۶ نفر از بازدیدکنندگان از باغ فین بودند.شهرســتان کاشان با بیش از ۲ هزار اثر، یکی 
ارزشمندترین شهر های تاریخی اســت که ۳۳۵ اثر تاریخی آن در فهرست آثار ملی و سه اثر آن در 

فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.
 

تکریم خادمان خورشید از محیط بانان کاشانی
محیط بانان کاشانی زیر سایه خورشید با دست خادمان ضامن آهو )ع( تکریم و تجلیل شدند.اللهیار 
دولتخواه گفت: خادمان ضامن آهو با رأفت و کرامت و محبت امام مهربانی ها عالوه بر آیین غبارروبی 
و عطرافشانی مزار شهدا از تالش خادمان گمنام محیط زیست با اهدای نمک، نبات و گالب متبرک 
رضوی تقدیر کردند.وی افزود: محیط بانان نتیجه سال ها خدمت صادقانه و خالصانه خود در دشت 
و کوه و بیابان برای حفظ محیط زیست و گونه های گیاهی و جانوری را از دست خادمان خورشید با 
مهر و محبت و معرفت رضوی گرفتند.به گفته وی، محیط بانان کاشــانی با تبرک پرچم سبز رضوی 
نیز به محضر امام رئوف توسل کردند و برای خدمت به هموطنان از امام رضا )ع( استمداد طلبیدند 
و خود را بیمه کردند.رییس اداره حفاظت محیط زیست کاشان گفت: محیط بانان کاشانی دل شان 
سرمست از این عزت و شیدایی که ضامن آهو با فرستادن نمایندگان خودش در کنار شهدا به سراغ 
آن ها با اهدای نشان سینه متبرک به »یا علی بن موســی الرضا« بهترین تجلیل معنوی ماندگار 

رضوی را در هفته محیط زیست ثبت کردند.
دولتخواه گفت: برگزاری کارگاه آموزش مدیریت پسماند برای صاحبان صنایع، دیدار با امام جمعه 
کاشان، پایش صنایع، ســاخت آبشخور در زیســتگاه طبیعی تعدادی از برنامه های اداره در هفته 

محیط زیست با شعار »محیط زیست مردم پایه، هوشمندانه و فناورانه« است.

با مسئولان

خبر روزشهرستان ها

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری:

هر ماه یک حادثه در بازار 
بزرگ اصفهان داریم

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان گفت: اکثر مغازه های 
بازار بزرگ اصفهان ایمنی الزم را ندارد و هر ماه 
شــاهد وقوع یک حادثه در سطح آن هستیم.
آتشپاد دوم ابراهیم مطلبی اظهار کرد: در شش 
ماه گذشته، شــش مورد حریق در سطح بازار 
اصفهان اتفاق افتاده است که با توجه به مانورها 
و آموزش های که برای اهالی بــازار در ارتباط با 
اطفای حریق صورت گرفته بود، از پیشرفت آن 
پیشگیری شد.وی با بیان اینکه اصناف و میراث 
فرهنگی به طور کامل خود را از ایمن سازی بازار 
جدا کرده اند و هیچ گونه اقدام یا همکاری در این 
حوزه انجام نمی دهند، گفــت: اکثر مغازه های 
بازار بزرگ اصفهان ایمنــی الزم را ندارند و هر 
مغازه بدون داشتن استانداردهای الزم به انبار 
یا کارگاه تبدیل شده است.مدیرعامل سازمان 
آتش نشــانی با بیان اینکه نبود ایمنی در بازار 
از دغدغه های آتش نشــانی اســت، تصریح 
کرد: بافت تاریخی و قدیمــی اصفهان در بازار 
بزرگ اصفهــان قرار دارد و جــزو قدیمی ترین 
بازارهای کشــور به شــمار می رود که مستلزم 
حفظ و نگهداری اســت.وی با بیــان اینکه در 
بازار بــزرگ اصفهان به طول هشــت کیلومتر 
تعداد بسیار زیادی مغازه و انبار دارد که اصناف 
مختلف را شامل می شود، ادامه داد: همجواری 
کارگاه طالسازی با انبار پوشاک، میزان خطر را 
هنگام وقوع حریق و حادثه دوچندان می کند.

مطلبی ادامــه داد: کاربری هــای غیرقانونی 
برخی از مغازه ها، وجود ابزارهای در کارگاه های 
طالسازی، ماده ســیانور و سیلندرهای حریق 
خود ایجادکننده حادثه اســت، اما اقدامی در 
جهت ساماندهی مشاغل نشــده در حالی که 
اگر هنگام شب شــاهد وقوع حادثه ای باشیم 
با بسته بودن درب ها هیچ اقدام عاجلی برای 
رفع حریق نمی توان انجــام داد.بارها برای رفع 
ســد معابر در داخل بازار اقدام شده است، اما 
با ممانعت بازاریان مواجه بودیم و به رغم اینکه  
فاصله گذاری از ســوی عوامل آتش نشــانی 

صورت گرفته ؛ اما اقدامی را شاهد نبودیم.

عضو شورای شهر:

»سوت زنی« از افشاگری به دور است
نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: راه اندازی سامانه سوت زنی واسطه ای است تا مدیریت شهری بتواند نقاط ضعف خود را بهتر شناسایی کند، قطعا این 
سامانه اصالح کننده است و تاثیر بسزایی در ایجاد شفافیت دارد.ابوالفضل قربانی با اشاره به کاهش میزان تخلفات در آینده با راه اندازی سامانه سوت زنی مدیریت 
شهری، اظهار کرد: شورای ششم شهر اصفهان با راه اندازی سامانه سوت زنی در حال مبارزه با فساد است و راه اندازی این سامانه در راستای قول های گذشته مدیریت 
شهری به شهروندان است.وی ادامه  داد: در حال حاضر سامانه سوت زنی فعال است و شهروندان اگر مســئله ای دارند می توانند در سایت شورای اسالمی شهر و 
شهرداری اصفهان به این سامانه مراجعه کنند و موارد را ارائه دهند. قربانی تصریح کرد: شهرداری در رده اصلی تماس با شهروندان قرار دارد، احتمال دارد شهروندان 
مشکالتی را در بخش موضوع های مالی مشاهده کنند، بنابراین می توانند این موارد را در سامانه سوت زنی لحاظ کنند، سامانه سوت زنی در واقع دیده بانی توسط مردم 
است.وی خاطرنشان کرد: در واقع راه اندازی سامانه سوت زنی برای شناسایی و کوتاه کردن دست افراد سودجو و فرصت طلب است، در نتیجه بهترین دیده بان برای 
این منظور خود شهروندان هستند. در این سامانه قرار نیست که آبرو و حیثیت افراد خدشه دار شود، این سامانه محرمانه خواهد بود و از جنبه افشاگری به دور است.

آگهی مزایده اجاره 

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

م الف:1331346

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان در نظر دارد نسبت به اجاره فضای بال استفاده خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( به شرح ذیل اقدام نماید.

نوبت اول

تذکر مهم : 
۱- کلیه مزایده گران الزامًا باید قبل از واریز  ودیعه و پیشنهاد قیمت نسبت به مطالعه مستندات مورد اجاره شامل آگهی مزایده 

عمومی و شرایط اختصاصی اقدام نمایند .

۲- کلیه مزایده گران باید دارای صالحیت و مدارک تعیین شده در آگهی عمومی مزایده باشند.

۳- در صورتی که برنده مزایده فاقد مدارک خواسته شده در آگهی مزایده باشــد ودیعه شرکت در مزایده وی به نفع مزایده 

گذار ضبط خواهد شد.

4- فقط رشته های اعالم شده در صفحه مورد اجاره در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت ودر آگهی عمومی مزایده مورد 
تائید مزایده گذار می باشد.

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است:
۱- برگزاری مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بوده و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل مشاهده و دریافت 

اسناد مزایده، بارگذاری مستندات مزایده گران، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه( ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از 

وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.

۲- کلیه اطالعات مورد اجاره در صفحه مورد اجاره سامانه قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

۳- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره ۴۱۹۳۴ – ۰۲۱ 

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه تماس حاصل نمایند.

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها در سایت سامانه )setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است.

جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۳۶۶۹۳۱۵۷ اداره کل آموزش فنی و حرفه ای ا ستان اصفهان واحد برونسپاری 

تماس حاصل نمائید. 

تاریخ انتشار و نام مزایده
دریافت اسناد

بازدید از 
سامانه تا تاریخ

پایان زمان ارسال 
شماره مزایده در سامانه شماره مورد اجاره تاریخ بازگشاییپیشنهاد قیمت

اجاره مرکز آموزش فنی و حرفه ای سنگباران به مساحت 
۱۴۰۱/۰۳/۱۹۱۴۰۱/۰۴/۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲۵۱۰۱۰۰۳۳۴۳۰۰۰۰۲۰۵۰۰۱۰۰۳۳۴۳۰۰۰۰۰۴تقریبی ۱۲۰۰ متر مربع عرصه و ۳۰۰ متر مربع اعیانی 

اجاره اطاقک به مساحت تقریبی ۳۵ متر مربع 
۱۴۰۱/۰۳/۱۹۱۴۰۱/۰۴/۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲۵۱۰۱۰۰۳۳۴۳۰۰۰۰۲۱۵۰۰۱۰۰۳۳۴۳۰۰۰۰۰۴جهت ارائه خدمات در مرکز برادران نجف آباد

اجاره کارگاه آموزشی به مساحت تقریبی 
۷۰۱۴۰۱/۰۳/۱۹۱۴۰۱/۰۴/۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲۵۱۰۱۰۰۳۳۴۳۰۰۰۰۲۲۵۰۰۱۰۰۳۳۴۳۰۰۰۰۰۴ متر مربع در مرکز نجف آباد خواهران

اجاره کارگاه آموزشی شماره ۴ مرکز خواهران 
۱۴۰۱/۰۳/۱۹۱۴۰۱/۰۴/۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲۵۱۰۱۰۰۳۳۴۳۰۰۰۰۲۳۵۰۰۱۰۰۳۳۴۳۰۰۰۰۰۴نطنز به مساحت تقریبی ۱۰۰ متر مربع

 اجاره کارگاه آموزشی در مرکز اردستان 
۱۴۰۱/۰۳/۱۹۱۴۰۱/۰۴/۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲۵۱۰۱۰۰۳۳۴۳۰۰۰۰۲۴۵۰۰۱۰۰۳۳۴۳۰۰۰۰۰۴به مساحت تقریبی ۱۳۰ متر مربع

اجاره ۴۰ متر مربع زمین در مرکز مبارکه 
۱۴۰۱/۰۳/۱۹۱۴۰۱/۰۴/۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲۵۱۰۱۰۰۳۳۴۳۰۰۰۰۲۵۵۰۰۱۰۰۳۳۴۳۰۰۰۰۰۴جهت آموزش های مهارتی 



   

مدیر حمل ونقل و پشتیبانی فوالد مبارکه، تأامین و حمل پایدار مواد اولیه را 
یکی از عوامل مهم و زمینه ساز رکوردشکنی های ماهیانه تولید در این شرکت 
عنوان کرد.شــرکت فوالد مبارکه موفق شد در اردیبهشــت ماه سال 1401 به 
رکوردهای تولید ماهیانه تداوم بخشد و در نواحی مختلف تولیدی، رکوردهای 
جدیدی از خود به جا بگذارد. بدیهی اســت کســب رکوردهای تولید در فوالد 
مبارکه نیازمند پشتیبانی های فنی است تا نواحی تولید بتوانند جهش تولید در 
کشور را رقم بزنند و یکی از مهم ترین عوامل زمینه ساز برای کسب این رکوردها، 
واحد حمل ونقل جاده ای   است.رسول شفیع زاده، مدیر حمل ونقل و پشتیبانی 
شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: واحد حمل ونقل و پشتیبانی سه حوزه کلیدی 
تامین به موقع مواد اولیه، حمل سرباره های فوالدسازی و پشتیبانی خطوط 
تولید با تامین مکانیسم های حمل ونقل آن واحدها را به عهده دارد.وی افزود: 
پشتیبانی هایی که واحد حمل ونقل جاده ای  برای تحقق رکوردهای فروردین 
و اردیبهشت در فوالد مبارکه انجام داده، زمینه ساز رکوردهای متعدد و گوناگون 
بوده است. در حوزه حمل مواد اولیه، رکورد حمل بیش از یک میلیون و 350 
هزار تن سنگ آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و بریکت در اردیبهشت ماه 
ثبت  شد.مدیر حمل ونقل و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
عالوه بر این موفق شدیم رکورد جدیدی در حمل آهن اسفنجی به میزان بیش 
از 248 هزار تن به ثبت برسانیم که این میزان مواد اولیه به مقصد فوالد مبارکه 

و مجتمع فوالد سبا حمل شده است.
وی اذعان داشت: در حوزه های حمل سرباره فوالدسازی با توجه به افزایش 
تولید در این ناحیه، رکورد حمل 4 هزار و 312 پاتیل سرباره و 0.04 دقیقه توقف 
برای هر ذوب به ثبت رسید. عالوه بر این، در حوزه تعمیرات و پشتیبانی خطوط 
تولید و حمل مواد، از بهمن ماه سال گذشته خدمات واحد حمل ونقل جاده ای  
حدود 20 درصد افزایش پیدا کرده است.شــفیع زاده تاکید کرد: برنامه ریزی 
و کنترل عملیات حمل مواد اولیه و تقویت کار گروهــی در تیم حمل ونقل و 
هماهنگی و تعامل با واحدهای ذی ربط در حمل مواد اولیه نقش کلیدی داشته 
است و الزم می دانم به دلیل کســب رکوردهای حمل ونقل از همه واحدهای 
مشارکت کننده در این موضوع تشکر کنیم.میررسول میراسدی، رییس حمل 

مواد اولیه و محصوالت شرکت فوالد مبارکه نیز  در گفت وگو با خبرنگار فوالد 
اظهار کرد: در واحد حمل مواد اولیه و محصوالت که یکی از زیرمجموعه های 
واحد حمل ونقل جاده ای  فوالد مبارکه اســت، مواد اولیه خریداری شــده از 
معادن و کارخانه های سراسر کشور تحویل گرفته و به روش های ریلی، جاده ای 
و ترکیبی به مقصد فوالد مبارکه حمل می  شــود.وی ادامه داد: با تالش همه 
همکاران ما در فوالد مبارکه رکوردهای ارزشمندی در حوزه تولید ثبت شد که نیاز 
بود زمینه سازی هایی در واحدهای دیگر به ویژه در خصوص حمل ونقل انجام 
شود تا این رکوردها به دست آید. در حقیقت وظیفه ما این است که کنسانتره، 
آهن اســفنجی و بریکت را به موقع در اختیار خطوط تولید قرار دهیم.رییس 
حمل مواد اولیه عنوان کــرد: پیگیری های زیادی برای حمل ریلی و جاده ای 
جهت حمل مواد اولیه انجام شد و در نهایت موفق شدیم در ماه گذشته بیش 
از یک میلیون و 350 هزار تن مواد اولیه حمــل کنیم. از این میزان حدود 49 
درصد به صورت ریلی و 51 درصد به صورت جاده ای حمل شده است.وی ابراز 
داشت: همکاران ما در قســمت های مختلف فوالد مبارکه، راه آهن جمهوری 
اســالمی و بســیاری از عزیزان دیگر به صورت تیمی این کار را انجام دادند تا 
بتوان این میزان از مواد اولیه را بارگیری و حمل کرد.میراســدی تصریح کرد: 
برای این فعالیت ها از مدتی قبل زمینه سازی شده تا مقدار زیادی از مواد اولیه 
انبار شود و در نهایت بتوانیم این مواد اولیه را به خطوط تولید برسانیم. فوالد 
مبارکه آمادگی دارد که در عرصه جهش تولید در کشــور نقش آفرینی کند، اما 
محدودیت هایی در تامین مواد اولیه و حمل آن به مقصد کارخانه وجود دارد که 
با رفع آن می توانیم شاهد شکوفایی صنعت کشور باشیم.وی یادآور شد: هدف 
ما این است که همه مواد اولیه خود را از طریق سیستم حمل ونقل ریلی انجام 
دهیم و عقد قرارداد خرید 50 دســتگاه لوکوموتیو از شرکت مپنا  گواه همین 
موضوع اســت.رییس حمل مواد اولیه و محصوالت شرکت فوالد مبارکه در 
پایان از تمامی همکاران واحدهای خرید مواد اولیه، حفاظت فیزیکی، مالی، 
آهن سازی، شــرکت های حمل ریلی و جاده ای، راه آهن جمهوری اسالمی و 
سایر واحدهای مشــارکت کننده که در دست یابی به این رکورد نقش داشتند 

صمیمانه تشکر و قدردانی کرد.

فرزانه افسرطه  شهردار کوشــک در جمع خبرنگاران درصحبت از 
کاهش درآمد شهرداری ها به دلیل قانون مالیات بر 
ارزش افزوده، ضرورت اصالح این قانون را مطرح کرد.حسین حفیظی، به تشریح 
اجرای پروژه ها در شهر کوشک پرداخت و گفت: ساماندهی ورودی شهر، یکی از 
مشکالت اساسی در این بخش است که پروژه نیم میدان از سال 82 در نظر گرفته 
شد و پس از مطالعه این طرح اصالحات الزم  صورت گرفت. در این طرح به دلیل 
اینکه میدان بر روی یک بازارچه قرار گرفته، تاییدیه ایســتایی پل و میدان اخذ و 
شهریور سال 99 این پروژه آغاز شد و اســفند 1400به بهره برداری رسید.حفیظی، 
تکمیل پروژه الغدیر را ازپروژه های مهم شهرداری کوشک برشمرد و گفت: این پروژه 
12 سال ناتمام باقی مانده بود که پس از تصویب طرح ساماندهی هندسی، عملیات 
آســفالت این پروژه با همکاری مدیریت منطقه 2 عملیات انتقال گاز آغاز شــد. 
چنانچه، شرکت گاز، ماشین آالت و تجهیزات برای اجرای پروژه را در اختیار شهرداری 
کوشک قرار داد.وی با اشاره به بودجه  بسیار هنگفتی گه برای این پروژه الزم است، 
اعالم کرد: طبق پیش بینی، تا یک ماه آینده روکش آسفالت اجرا می  شود  و کل این 
پروژه شهریورماه ســال جاری تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.وی در بیان 
جزییات فنی پروژه بیان کــرد: طول این پروژه یک و نیــم کیلومتر وعرضی که به 
آسفالت اضافه می شود از8 تا 12 متر است و در دو فاز باند کناری بلوار الغدیر و اصالح 
رفوژ میانی و تقاطع عملیاتی می شود که خوشبختانه رضایتمندی خوبی  به همراه 
داشته است.شهردار کوشک، پروژه های دارای اهمیت به لحاظ فنی بعد از پروژه 
های میدان ورودی و بلوار الغدیر را، اجرای ســقف دوم زورخانه با سازه ای خاص 
عنوان کرد که ورزشکاران باستانی و مردم خواستار راه اندازی این مجموعه ورزشی 
شــدند. هزینه این پروژه بالغ بر 5 میلیارد تومان اســت که طی 4 سال آینده به 
بهره برداری خواهد رسید.شهردار کوشک با اشاره به قدمت بیش از هزار سال این 
شهربا 20هزار نفر جمعیت، گفت: حدود ۶0 هکتار بافت ناکارآمد وفرسوده وجود دارد 
که به دلیل وجود کوچه های کم عرض، با مشکالتی در کیفیت زندگی و تردد مواجه 
هستیم. بنابراین، آزادسازی و بازگشایی معابر از اولویت های شهرداری است.وی 
از 12 مورد آزادســازی با ارزش ریالی حدود 8 میلیارد تومان طی ۶ ماه اول سال 
گذشته خبرداد و گفت: معموال این آزادسازی ها یا به صورت نقدی و یا ارائه پروانه ها 
و امتیازات و واگذاری زمین ها انجام می شد.حفیظی درباره برنامه های آتی گفت: 
بعد از زورخانه و بلوار الغدیر، زیباسازی بلوار امام خمینی)ره( با کمترین هزینه و عقد 
قرارداد المان شهری برای ورودی و داخل شهر نیز در دستور کار قرار گرفته است.وی 

احداث پیاده روها حدود هفت هزار متر مربع، تامین قیر آسفالت حدود 3 هزار و 500 
تن، تامین روشنایی معابر که حدود 350 روشنایی تعویض و جابه جایی 20 پایه 
خطرساز را از دیگر اقدامات برشمرد و گفت: عملیات دفع آب های سطحی به صورت 
مطالعات محور از دیگر اقدامات ارزشمندی است که با نگاه کلی و به دور از منطقه ای 
انجام شده است و به سمت قنات ها روانه می شود.شهردار کوشک درباره اقدامات 
فرهنگی شهرداری از احداث مراکز فرهنگی، فرهنگسرا و باغ بانوان در مرحله تکمیل 
خبرداد و گفت: کلنگ زنی فرهنگســرا در این دوره انجام و پیش بینی می شود تا 
پایان سال پیشرفت 80 درصدی داشته باشد.وی درباره طرح های توسعه شهری، 
اظهارکرد: خیابان جنت در شهر کوشک تنها و مهم ترین جاده مواصالتی به مرکز شهر 
و خمینی شهر است و عرض محدودی دارد و دارای مالک شخصی است که قرار 
است طرحی را ارائه دهیم تا مالکان ترغیب به عقب نشینی شوند. همچنین، اراضی 
ورودی شهر کوشک برای سرمایه گذاران فرصت بسیار خوبی است و امیدواریم طی 
یک سال آینده با جذب ســرمایه گذار و حداکثر بهره برداری، بتوان از آن به عنوان 
درآمد پایدار اســتفاده کرد.حفیظی، دقیق ســازی حریم مرز شهرستان را دارای 
اهمیت دانست و افزود: معابر عمومی و برخی از جوی هایی که به صورت غیر قانونی 
و تخلف به باغات الحاق و تغییر کاربری شــده است، شناســایی و مانع از تخلف 
می شویم. از سوی دیگر، مرز کوشک با شهرستان خمینی شهر و فالورجان و نجف 
آباد باعث می شود که اصالح مرز و دقیق ســازی به نفع این شهرستان ها نیز واقع 
شود.وی درباره بودجه شهرداری گفت: مبلغ تفریق بودجه 2۷ میلیارد تومان بوده 
در حالی که بودجه بسته شده حدود 9 میلیارد تومان بود و بودجه سال جاری 18 
میلیارد بوده است.نکته مهم در سخنان شهردار کوشک مربوط به قانون مالیات بر 
ارزش افزوده است که در این قانون، سهم شــهرداری ها به ویژه شهرهای کوچک 
کاهش یافتــه و درآمد آنها به یک هفتم می رســد که ضربــه غیرقابل جبرانی به 
شهرداری در حوزه خدمت رسانی خواهد بود.  وی اعالم کرد: خواستار عودت و اصالح 
این قانون هستیم.در ادامه، حجت ا... مهرابی، عضو شورای شهرکوشک در صحبت 
از قدمت تاریخی هزارساله این شهر، گفت: افراد نامی و شاخصی در این شهر وجود 
داشتند و القابی بر آثار تاریخی کوشــک یادآور قدمت تاریخی آن است. ازجمله، 
کاروانسرای شهر کوشک، محل اتصال شرق و غرب اصفهان و کارخانه یخ سازی که 
در آن ایام ظرفیت تبدیل شدن به شهر را داشته است.مهرابی، راه اندازی منطقه کارگاه 
صنعتی را از اقدامات موثر در آبادانی کوشک دانســت و افزود: برای درآمد پایدار 

شهرداری و ایجاد اشتغال، راه اندازی این منطقه در دستور کار قرار گرفته است.

 مدیر حمل ونقل و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:

تامین و حمل پایدار مواد اولیه؛ زمینه ساز رکوردشکنی های ماهیانه تولید

شهردار کوشک مطرح کرد:

اصالح قانون مالیات برارزش افزوده کمک به درآمد شهرداری 

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
مدیرمسئول: بهمن زین الدین
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با حضور اعضای کمیته راهبری شــرکت گاز اســتان اصفهان، در راســتای 
تحقق شعار سال،»تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین« پیگیری و اجرای 
پروژه های بزرگ گازرسانی در سطح اســتان طی سال جاری در دستور کار 

قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان اصفهان، ابوالقاسم عسکری، 
سرپرست این شرکت، با اشاره به اینکه صنعت گاز به طور مستقیم با موضوع 
تولید و اشتغال رابطه دارد، افزود: گاز محورتوسعه و اصلی ترین زیرساخت 
چرخه تولید و اقتصاد کشــور است و در اســتان اصفهان که به عنوان قطب 
صنعتی کشــور محسوب می شــود، موضوع گازرســانی ایمن و مستمر به 

صنایع، بسیار استراتژیک و از اهمیت باالیی برخوردار است.
وی، احداث ایســتگاه 200هزار متر مکعبی و20کیلومتر خط تغذیه 24 اینچ 
شیدان، احداث ایستگاه 50هزارمتر مکعبی و 30 هزار متر مکعبی روستای 

تیران و کــرون، انجام طرح های معارض اصفهان، اجــرای خطوط پراکنده 
گاز در سطح شهرستان های استان، گازرسانی به 500 واحد صنعتی تولیدی 
مطابق با بند ق، اصالح ایســتگاه هــایCPS ، احداث CGS بهارســتان، 
تعویض پوشــش خط 18 اینچ صنایع، اجرای خطوط و ایستگاه های باقی 
مانده طرح جامع اصفهان را از مهم ترین پروژه های در دســت اقدام سال 

جاری عنوان کرد.
سرپرست شــرکت گاز اســتان اصفهان از اهداف و برنامه های سال 1401 
را تامین گاز ایمن و مســتمر114 شهر و بیش از 10۶0روســتا، 1۷هزار واحد 
تولیــدی صنعتی برای بیــش از5 میلیون نفــر جمعیت اســتان اصفهان 
دانست و افزود: اجرای کامل پروژه های فوق در راستای تولید و اشتغال و 
 خدمت به مردم، در واقع تحقق شعار ســال و منویات مقام معظم رهبری

)مد ظله العالی( است.

سال هاســت که با آغاز فصل گرما و ســرما صنایع همواره نارضایتی خود را از 
سیاست ها اعالم می کنند، در تابستان شاهد این هستیم که برق صنایع قطع 

می شود و در زمستان نیز قطعی گاز را شاهدیم.
قطع برق صنایع  سبب شده تا آنها نتوانند سود مناسب کسب کنند و بسیاری 
اوقات نیز ضررهای زیادی را متحمل  شوند و این ضررها در نهایت نتیجه خود 
را بر  مصرف کننده نهایی می گذارد. مدت هاست که دیگر آگاهی ها در این رابطه 
افزایش یافته و بسیاری در تالشند تا این فرهنگ سازی را در جامعه انجام دهند 
که مصرف باالی برق و گاز در تابســتان و زمستان چیزی جز ضرر و زیان برای 
صنایع به دنبال ندارد. چراکه شاهد هستیم وقتی تامین برق و گاز در وضعیت 
پایداری قرار دارد و قطعی گاز و برق وجود ندارد، شرایط تولید مناسب است و 

حتی برخی رکوردشکنی ها نیز ثبت می شود.
برای مثال فوالد مبارکه توانست در شرایط پایدار تامین برق و گاز، تولید خود را 
افزایش دهد و رکورد تولید بزند. بنابراین برای حمایت از صنایع، تامین انرژی 
مورد نیاز صنایع امری ضروری اســت که باید مورد توجه قرار گیرد. حاال خود 
فوالد مبارکه نیز در این زمینه متولی شده تا به تامین برق و گاز کمک کند؛ آنطور 
که مدیران فوالد مبارکه به اقتصاد آنالین گفته اند، فــوالد مبارکه در این زمینه 
برنامه های زیادی دارد که برخی بلند مدت و برخی دیگر کوتاه مدت هســتند. 
یکی از برنامه های این شرکت آن است که فرهنگ سازی را در این زمینه انجام 
دهد. البته بسیاری در این باره می گویند مصرف خانگی اصال رقمی نیست اما در 
پاسخ به این افراد باید گفت که در فصول گرم و سرد به ترتیب مصرف گاز و برق 
اتفاقا در بخش خانگی بیشتر است. بنابراین فرهنگ سازی در این زمینه یکی 

از مهم ترین اقداماتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
همچنین در طرفی دیگر نیز این شرکت در حال سرمایه گذاری روی پروژه های 
زیرساختی اســت و تفاهم نامه هایی را هم در این باره به امضا رسانده است. 
در ادامه به گفت وگو با معــاون بهره برداری فوالد مبارکه پرداخته شــده تا هم 
دستاوردهای این شــرکت در سالی که گذشــت و برنامه آن برای سال آینده 
پیگیری  شود و هم برنامه های این شرکت در جهت تامین انرژی که می تواند 

گام بزرگی در جهت کمک به صنایع کشور باشد،اطالع رسانی شود.
عباس اکبری محمدی، معاون بهره برداری فوالد مبارکه در خصوص برنامه های 
فوالد مبارکه برای سال 1401 توضیح داد: همان طور که در برنامه فروردین ماه 
نتایج آن منتشر شد، فوالد مبارکه برنامه تولید چالشی با اهداف باالیی برای 
سال ١4٠١ تدارک دیده است. اگر شرایط تولید خصوصا در بحث انرژی و موارد 
مرتبط با گاز و برق تامین شود، برنامه ما این است که امسال ١٠درصد بیشتر از 
سال قبل تولید کنیم. از نظر کیفی نیز برنامه ریزی کردیم که تولید محصوالت 

جدیدی را داشته باشیم. خصوصا محصوالتی که مصرف باالیی در کشور دارد 
ولی درحال حاضر از طریق واردات تامین می شود و تولید آنها را در کشور نداریم. 
مثل گریدهای ایکس ۶5 گاز ترش که این ها برای صنایع نفت و گاز اســتفاده 
می شود و مراحل نهایی تســت های آن در حال انجام است و امسال به تولید 

انبوه خواهد رسید.
وی در خصوص محدودیت های انرژی صنایع که به زودی مجدد برقرار خواهد 
شــد، اظهار کرد: ما در فروردین و اردیبهشــت که محدودیت های برق و گاز را 
نداشتیم، عملکرد خوبی داشــتیم و بیش از ١٠درصد نسبت به پلن های اولیه 
تولید داشتیم یعنی صد هزار تن در این ماه در کارخانه مبارکه و سبا تولید بیشتر 
داشتیم. در فوالد هرمزگان، سپیددشــت و… رکوردهای تولید خیلی خوبی را 
شاهد بودیم. باتوجه به شرایط کار و خصوصا شــرایط مرتبط با انرژی، شرایط 
برای تولید فراهم بود و در گروه فوالد مبارکه از این موضوع استفاده خوبی شد.

اکبری محمدی تصریح کرد: فوالد مبارکه بــرای مدیریت کمبودهای مرتبط 
با انرژی، دو برنامه کوتاه مدت و بلندمــدت دارد. در برنامه بلندمدت احداث 
ظرفیت های نیروگاهی جدید را، با توجه به اینکه در سرمایه گذاری در سال های 
قبل کاری انجام نشده، آغاز کرده ایم. جهت سرمایه گذاری در ظرفیت نیروگاهی 
جدید برای تامین برق مورد نیاز گروه فوالد مبارکه، قرارداد نخســتین نیروگاه 
را منعقد و عملیات اجرایی آن آغاز شــده و امیدواریم قبل از پیک سال آینده 

واحدهای گاز این نیروگاه وارد مدار شود.
 از طرفی در راســتای کاهش انتشــار کربن و رویکردهای جدید فوالد مبارکه 
توســعه برق تجدیدپذیر از طریق احداث نیروگاه های خورشــیدی و بادی در 
دستورکار است و امیدواریم طی ماه های آینده عملیات اجرایی این نیروگاه های 
خورشیدی و بادی که ظرفیت قابل توجهی دارد و قسمت عمده ای از برق فوالد 

مبارکه را تامین می کند،آغاز شود.
معاون بهره برداری فوالد مبارکه با تاکید بر اینکه در مورد گاز چالش بیشــتری 
داریم و عمده گاز تولیدی کشور در بخش خانگی و غیرصنعتی مصرف می شود، 
گفت: ما برنامه هــای متنوعی در این زمینــه داریم و یکــی از برنامه های ما 
ذخیره سازی گاز است. یکی دیگر از برنامه ها توسعه مشارکت در توسعه میادین 
جدید است که ظرفیت تولید گاز در کشــور را افزایش دهیم که نه تنها برای ما 
منفعت دارد بلکه برای سایر بخش های مرتبط با مصرف گاز نیز شرایط را بهبود 
خواهد  بخشید.اکبری ادامه داد: برنامه کوتاه مدت ما نیز آن است که بتوانیم با 
برنامه ریزی نوآورانه شرایط را طوری رقم بزنیم که محدودیت های گاز کمترین 
تاثیر را در برنامه تولید سال داشته باشد و کمترین تولید از دست رفته در فصل 

سرد و گرم امسال  را از محدودیت برق و گاز داشته باشیم.

در کمیته راهبری شرکت گاز استان اصفهان مطرح شد:

 انجام17 عنوان پروژه بزرگ گازرسانی در سطح استان اصفهان

 در دستور کار قرار گرفت

برنامه های فوالد مبارکه برای مدیریت کمبود انرژی
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