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همکاری ژاپن برای تحقق «شهر هوشمند» در کاشان

واجد شرایط بودن ۱۵
درصد ثبتنام شدگان طرح
مسکن ملی استان اصفهان
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت :از میان
متقاضیانی که برای طرح مسکن ملی استان اصفهان ثبت
نام کردند  ۱۵درصد آنان واجد شرایط هستند.
علیرضا قاریقرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان
اظهار کرد :بیش از  ۱۵۰هزار نفر در این استان برای
دریافت مسکن ملی ثبت نام کردهاند که بین  ۱۰تا ۱۵
درصد آنان واجد شرایط دریافت مسکن هستند.
وی با بیان اینکه نیمی از فرآیند اداری تخصیص پروژههای
طرح اقدام ملی مسکن انجام شده است ،گفت :در صورت
تأمین منابع مالی و تخصیص زمین ،تسهیالت بانکی برای
احداث مسکن به متقاضیان اختصاص مییابد.

صفحه5

توزیع
هوشمند

مراسم رونمایی
از تقریظ فرمانده
کل قوا بر گزارش
عملکرد ناوگروه

شهید فخریزاده
چگونه «فخر ایران» شد؟

دومین هامیش ادبی «فخر ایران»؛ ویژه پاسداشت مقام دانشمند شهید محسن فخریزاده
به همت حوزه هرنی با حضور جمعی از شاعران و خانواده این شهید عزیز برگزار شد.
دومین هامیش ادبی «فخر ایران»؛ ویژه پاسداشت مقام دانشمند شهید محسن فخریزاده
عرص روز گذشته 6 ،آذرماه ،با حضور جمعی از شاعران ،اهالی فرهنگ و خانواده شهید در
حوزه هرنی برگزار شد .سعید بیابانکی که اجرای این برنامه را برعهده داشت ،به شخصیت
فرهنگی شهید فخر یزاده اشاره کرد و گفت :بخشی از شخصیت شهید علمی و بخشی
فرهنگی بود که کمرت شناخته شده است.

عراق مشتری پروپاقرص این
محصوالت ایرانی است

حمایت راموس از مسی
برای کسب توپ طال

صفحه2

دکتر سید جواد ساداتی نژاد ،وزیر جهاد کشاورزی

بر اساس آمار رسمی گمرک صادرات ایران در هشت ماه گذشته از نظر ارزش دالری 40
درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است و عراق در رتبه دوم فهرست
کشورهای واردکننده کاال از جمهوری اسالمی قرار گرفته است .به گفته رئیس کل گمرک
ایران ،مواد پرتوشیمی اصلی ترین محصول صادراتی این کشور بوده و  43درصد از ارزش کل
صادرات را به خود اختصاص داده است .بر اساس این گزارش ،چین در همین مدت بزرگرتین
واردکننده کاالهای ایرانی بود که عمدتاً محصوالت پرتوشیمی خریداری کرده است.

نماینده ســازمان جهانی بهداشت:
برنامه واکسیناســیون کرونا در ایران
فراتــر از پیشبینیها بود

منایندهسازمانجهانیبهداشتدرایرانبابیاناینکهبرنامهواکسیناسیوندرایرانفراترازپیشبینیها
بود،گفت :درحالتالشوکمک به تولیدکنندگان داخلی انستیتو پاستورو برکتهستیم تاگواهی
سازمانجهانیبهداشترادریافتکنند.سیدجعفرحسینمنایندهسازمانجهانیبهداشتدرایران
در هامیش « 100روز توفیق خدمت 100،میلیون دوز تزریق سالمت» که امروز در مرکز هامیشهای
بیناملللیرازیبرگزارشد،بابیاناینکهمجموعهوزارتبهداشتبهرهربیدکرتعیناللهیهمواره
برایگسرتشواکسیناسیوندرکشورتالشکردهوخوشبختانهجمهوریاسالمیایرانتوانستهازمنابع
مختلف واکسن مورد نیاز را تامین و برنامه گسرتش واکسیناسیون را به خوبی پیش بربد ،اظهار کرد:
برنامهواکسیناسیوندرایرانفراترازپیشبینیهابود.

آیین تکریم و معارفه شهردار قمصر

ضرورت توجه به برنامه ریزی مدیریت شهری

داشــته باشــد.
ذاکــری گفــت :شــهر پویــا یعنــی شــهری کــه
مهاجــرت نــدارد و اقتصــادی کارآمــد را بــا
حمایــت بخــش خصوصــی رقــم بزنــد شــهر
قمصــر مهاجــرت پذیــر اســت و ایــن نمایانگــر
پویایــی ایــن منطقــه اســت و مهمتریــن راه
بــرای کمبــود درآمــد و هزینــه اســتفاده از
اقتصــاد کارآمــد در بخــش خصوصــی اســت
برنامــه ریــزان شــهر بایــد ایــن کســر بودجــه را
بــر اســاس توســعه پایــدار بــا اســتفاده از منابــع
خصوصــی رقــم بزننــد.
وی تصریــح کــرد :شــهر قمصــر امتیــازات ملــی
از جملــه هــوای پــاک و منابــع خوبــی دارد
مســولین بایــد بــه واســطه ایــن ظرفیتهــای
ویــژه بــر حســب منافــع مــردم برنامــه ریــزی

کنیــد تــا پویایــی همیشــگی را بــرای شــهر بــه
ارمغــان بیاوریدبهتریــن هــوا و بهتریــن منابــع
آب بــا امکانــات توریســتی بهتریــن برنامههــای
مدیریتــی را مــی طلبــد.
مدیــر کل امــور شــهرداریها و شــورای اســامی
اســتانداری اصفهــان راهبــرد توســعه اقتصــادی
حــذف فقــر و ایجــاد عدالــت اجتماعــی بــا
تقســیم ســرانه بــرای همــه مــردم را ملــزم بــه
حفــظ محیــط زیســت عــدم تغییــر کاربــری هــای
غیــر مجــاز دانســت و گفــت :تغییــر کاربــری
عامــل نابــودی شــهرهای کوچــک اســت کــه بایــد
در ایــن زمینــه دســت واســطه وزمیــن خــوار را
کوتــاه کــرده و بــا قطــع یــد واســطه گــران بــرای
ایــن شــهر راهــکار توســعه ای بچینیــم.
وی افــزود :مشــارکت مــردم در تامیــن منابــع و
حمایــت از ســرمایه گــذار ،اســتفاده از اتاقهــای
فکــر و کارشناســان متخصــص بهتریــن نــوع
مدیــرت شــهری اســت.
تندیــس ســردار شــهید منصــور نعمتــی،
در قمصــر رونمایــی شــد.
بــه مناســبت هفتــه بســیج ،بــا حضــور فرمانــدار
کاشــان ،بخشــدار ،شــهردار و اعضــای شــورای
اســامی ،خانــواده معظــم شــهدا و امــام جمعــه
قمصــر از تندیــس ســردار شــهید منصــور
نعمتــی ،در قمصــر رونمایــی شــد.
حجتاالســام محمدحســین کتابچــی ،امــام
جمعــه قمصــر،در ایــن مراســم بــا گرامــی داشــت
هفتــه بســیج ،اظهــار داشــت :برگــزاری یــادواره
هــا ،کنگــره هــا و رونمایــی از تندیــس شــهدا،
یــاد آوری دالورمــردی ،ایثــار و فــداکاری آنهــا
اســت.
وی بــا بیــان اینکــه یــاد و خاطــره شــهدا نبایــد
بــه فراموشــی ســپرده شــود ،ادامــه داد :افســوس

کــه گاهــی یــاد ایــن عزیــزان را فرامــوش مــی
کنیــم و فقــط در رونمایــی ،پــرده بــرداری و
کارهــای ارزشــمندی کــه انجــام مــی شــود خــدا
مــا را بــه یــاد شــهدا مــی انــدازد.
در ادامــه خواهــر ســردار شــهید منصــور نعمتــی،
بــا بیــان اینکــه بــه برکــت شــهدا زندگــی مــا
برکــت بــر داشــته اســت ،گفــت :امیــدوارم بــا
پاســداری از خــون شــهدا در دفــاع و حمایــت
ارزشــهای انقــاب و رهبــری بیــش ازپیــش موفــق
باشــیم.
علــی اکبــر مرتضایــی ،فرمانــدار کاشــان نیــز بــا
گرامــی داشــت هفتــه بســیج و ارائــه گزارشــی
از فعالیــت هــا ،اظهــار داشــت :در هــر روســتای
کاشــان اگــر بتوانیــم یــک مشــکل را برطــرف
کنیــم تــا پایــان ســال ۱۴۰۰بیــش از  ۴۸مشــکل
را حــل کــرده ایــم.
گفتنــی اســت ،ســردار پاســدار شــهید منصــور
نعمتــی قمصــری ،بیســتم فروردیــن  ۱۳۳۷در
شــهر قمصــر از توابــع شهرســتان کاشــان چشــم
بــه جهــان گشــود و تــا پایــان دوره متوســطه
درس خوانــد و دیپلــم گرفــت.
وی ۲۳تیرمــاه  ۱۳۶۱در عملیــات رمضــان بــا
ســمت فرمانــده گــردان پیــاده در کوشــک بــه
شــهادت رســید و در گلــزار شــهدای محلــه ده
(قمصــر) زادگاهــش بــه خــاک ســپرده شــد.
آییــن رو نمایــی از تندیــس ســردار منصــور
نعمتــی و تکریــم و معارفــه حســن پرآبــی
قمصــری و مجتبــی ولــی پنــاه شــهردار قمصــر
بــا حضــور نماینــده مــردم قمصــر نطنــز و بــادرود
در مجلــس شــورای اســامی ،فرمانــدار ویــژه
کاشــان ،امــام جمعــه قمصــر و دیگــر مســؤلین
درســالن اجتماعــات شــهرداری قمصــر برگــزار
شــد.

اصالحیه
در آگهی شــرکت شــهرکهای صنعتی اســتان مرکزی چاپ شــده در تاریخ  1400/09/03موارد زیر اصالح می گردد.
ـار مناقصه در سامانه ســاعت  10روز شنبه مورخ  1400/09/06باشد.
تاریخ انتشـ
ـایت  :تا ساعت  14:30روز شنبه مورخ 1400/09/13
ـناد مناقصه از سـ
مهلت زمانی دریافت اسـ
ـنهاد  :تا ســاعت  14:30روز سه شنبه مورخ 1400/09/23
مهلت زمانی ارائه پیشـ
ـایی پاکتها ســاعت  9روز چهارشنبه مورخ 1400/09/24
زمان بازگشـ

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی
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نظارت از مزرعه تا سفره

مدیــر کل امــور شــهری و شــورای اســامی
اســتان اصفهــان گفت:مــا میــراث دار
گذشــتگان هســتیم و بایــد در امــر توســعه
بــا برنامــه ریــزی دقیــق عمــل کنیــم.
بــه گــزارش ســراج ؛ علــی اصغــر ذاکــری در آییــن
آییــن تکریــم و معارفــه شــهردار قمصــر اظهــار
داشــت :بایــد زمینــه ای ایجــاد کنیــم تــا در
توســعه شــهری بــا توجــه بــه عدالــت اجتماعــی
برنامــه ریــزی دقیقــی را اجــرا کنیــم.
وی مدیریــت اجرایــی و پارلمــان شــهری را
عامــان توســعه شــهری دانســت و افــزود:
سیاســت گــذاری هــا بایــد در غالــب عدالــت
اجتماعــی قــرار بگیــرد ،مدیــری موفــق اســت
کــه الیــه هــای شــهری را بشناســد و بــه تمامــی
محــات و مشــکالت آگاه و کارایــی اقتصــادی

صفحه8

به گزارش خبرنگار سراج  ،دکتر حسن بخشنده امنیه در دیدار با آیکاوا کازوتوشی سفیر ژاپن که شامگاه
یکشنبه به کاشان سفر کرده بود ،به موضوع «شهر هوشمند» به عنوان یکی از مهمترین اهداف مدیریت
شهری کاشان در دوره جدید گفت :در این خصوص از کشور ژاپن میخواهیم با ایجاد بسترهای مناسب
نظیر برگزاری نشستهای تخصصی با حضور متخصصان حوزه فناوری اطالعات دو طرف و همچنین
فراهم کردن زمینه اعزام مهندسین و کارشناسان از کاشان به ژاپن برای آشنایی با روندهای طی شده و
مکانیزمهای انجام شده ،شهرداری کاشان را برای نیل به یکی از اهداف اصلی خود یاری کند.
شهردار کاشان گفت :چالشی که امروز نه تنها جوامع در حال توسعه بلکه کشورهای توسعه یافته را تهدید
میکند بحران انرژی ،کمبود منابع و محیط زیست است .وی اذعان کرد :با برداشت بیرویه منابع و نیز
انجام برخی روشهای غلط در این زمینه ،نه تنها روند افول انرژیهای تجدیدناپذیر شدت گرفته بلکه
لطمات جبران ناپذیری به محیط زیست وارد آمده و جهان در آستانه بحرانی عظیم قرار گرفته است.
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آخرین آمار مبتالیان به  HIVدر کشور

محمد مهدی گویا ،رئیس مرکز مدیریت بیماریها وزارت بهداشت در نشست خبری آستانه
روز جهانی بیماری ایدز گفت :روز جهانی ایدز را پیشاپیش به همه کارکنان مراکز بهداشتی
و اعم از سازمانهای دولتی و غیر دولتی که شریک این برنامه هستند و همه بیمارانی
که تالش می کنند هموطنان را از اهمیت بیماری آگاه کنند و در برنامه کنترل بیماری
مشارکت کنند خدا قوت می گویم .کرونا آثار مخربی روی برنامه های کنترلی بیماری ها
در دو سال اخیر در همه جهان به جا گذشاته است و بسیاری از برنامه های کنترل بیماری
ها آسیب دیدند .وی گفت :بسیاری از افرادی که درگیر کنترل بیماری ها بودند خواسته یا
ناخواسته به کنترل بیماری کووید 19بپردازند و همین موضوع باعث شده مراقبت از این
برنامه ها دچار آسیب شود ،سال قبل برای کنترل ایدز سال خوبی نبود اما توانستیم بسیاری
از خالهای کنترل ادز را جبران کنیم و دستاورهای خوبی به دست بیاوریم.

