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8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

دربارهمازوتسوزیدراصفهانآدرسغلطمیدهند؟

مسئله معلوم و  مجهول مازوت!

فرانسهدرآمار،آرژانتینرامیخورد
ولیآنها»مسی«رادارند؛

و اینک آخرِ جام

همایش هفته حمل ونقل، رانندگان و 
راهداری در اصفهان برگزار شد؛

 اهمیت راه، راهداری و
 راننده
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عرصه ساختمان های احداثی در اراضی 
ملی تصرفی اصفهان واگذار می شود

خدمات شهر هوشمند در اصفهان و 
مشهد بهبود می یابد

    زمستانه هایی که
 بازارشان گرم نیست

    رکود در فروشگاه های پوشاک اصفهان؛

83 مصوبه الزم االجرا، 
 دستاورد سفر

 استاندار به نطنز

پرداخت تسهیالت 
 فرزند آوری و
  ازدواج با ارائه

 یک سفته

گالیه نماینده استان از 
 استاندار اصفهان به

 دلیل مصرف مازوت
وعدهچنددهسالهمحققمیشود؟

فاصله 100 روزه »جلوان«  تا ساماندهی
5 52
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به استناد ماده 16 آیین نامه مالی شهرداری ها و مصوبه شورای اسالمی شهر نوش آباد به شماره 585/ش/ن مورخ 1400/06/13 شهرداری نوش آباد در نظر دارد 
نسبت به واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر با مبلغ 402/000/000ریال به مدت یک سال از طریق مزایده به پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید.

شرایط: 

آگهی مزایده عمومی )مرحله اول(

احمد شاه باالئی – شهردار نوش آباد م الف: 1424624

شركت گازاستان اصفهان  , درنظر دارد جهت موضوع زیر  :

فراخوان آگهـی مناقصه عمومی 

شركت گازاستان اصفهانم الف: 1426029

نوبت دوم

نوبت اول

1- پیشــنهاد دهندگان باید معادل 5 % مبلغ پایه )کل اجاره بهای یکســال( را در قالب 
ضمانتنامه بانکی و یا سپرده نقدی به حساب 0108074933007 این شهرداری نزد بانک 

ملی شعبه نوش آباد واریز و فیش واریزی خود را ضمیمه پیشنهاد نمایند.
متقاضیان باید از مورخ 1401/9/20 تا مورخ 1401/9/27 پیشنهادات خود را در دو پاکت 
)الف وب ( الک و مهر شده در قبال اخذ رســید تحویل امور حراست شهرداری نمایند. 
ضمنا امور حراست در روزهای شنبه، دوشنبه، سه شنبه و پنج شنبه در شهرداری می باشد.
پاکت الف: محتوی مدارک آگهی و سپرده بانکی معادل 5 % مبلغ پایه )کل اجاره بهای 

یکسال( می باشد.
پاکت ب: محتوی پیشنهاد متقاضی که باید به عدد و حروف خوانا و بدون قلم خوردگی 
نوشته و امضا نماید. ضمنًا کپی از صفحه اول شناسنامه و کپی کارت ملی و فرم آگهی امضا 

شده خود متقاضی در پاکت نامه گذاشته شود.

 پاکت )ب( داخل پاکت )الف( قرار می گیرد.
3- پیشنهاد دهندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

4- پیشنهادات رسیده در روز دوشنبه مورخ 1401/9/28 در کمیسیون مربوطه که در محل 
شهرداری تشکیل می شود باز و قرائت خواهده شد.

5- به پیشنهادتی که بعد ا زموعد مقرر تحویل و یا مبهم، مخدوش و بدون سپرده باشد 
ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6- برنده مزایده می بایست مبلغ پیشنهادی که در جلسه کمیسیون به تصویب رسیده 
باشــد را ظرف مدت یک هفته پس از ابالغ به حساب شــماره 0108074933007 این 
شهرداری نزد بانک ملی شعبه نوش آباد واریز نماید. در غیر اینصورت مبلغ ضمانت شده 

به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
7- شخص پیشنهاد کننده شخصًا باید پاکت نامه ها را تحویل امور حراست نمایند.

8- شهرداری در رد یا قبول برنده با توجه به موارد فوق مختار می باشد.

به شــماره فراخوان )2001091138000136( را ازطریق ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران)تولیدکنندگان/ تامین کنندگان( و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد 
و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.  الزم به ذکر 

است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات 53134063 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از ســایت : تا ســاعت 08:00 روز پنجشنبه تاریخ 

1401/10/01 می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت  08:00  روز  یکشنبه تاریخ  1401/10/11 می باشد.

 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 30: 11 روز دو شنبه تاریخ 1401/10/12 می باشد. 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 4,389,000,000 ریال می باشد.

به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن  مدارک معتبر مطابق با دعوتنامه بارگذاری شده 

در سامانه ستاد ، الزامی است. 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس شرکت گاز استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ 

باال- روبروی مجتمع پارک- امور قراردادها و تلفن )داخلی 3759( 031-38132
 اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه : 

- مرکز تماس : 41934 021
دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

موضوع:  خرید 70490 متر لوله پلی اتیلن گازی – شماره تقاضا 3411501008 و 3411501009

آگهی مناقصه عمومی )مرحله دوم(

سید فضل اله هاشمی- شهردار خورزوقم الف: 1428225

نوبت اول

شــهرداری خورزوق در نظر دارد به استناد مجوز شــماره 2028/01/9365 مورخ 

1401/08/21 هیات تطبیق و مصوبه شــماره 453 شــورای محترم اسالمی شهر 
خورزوق، نســبت به اجرای عملیات ترمیم ترانشــه ها و لکه گیری آسفالت شهر 
خورزوق با اعتباری به مبلــغ 5/000/000/000 ریال را از طریــق مناقصه عمومی و با 
جزئیات مندرج در اسناد مناقصه، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)setadiran.ir( به صورت الکترونیکی اقدام نماید.
تاریخ انتشار: 1401/09/26 

مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/10/03 
مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/10/13 

تاریخ بازگشایی: 1401/10/13
تاریخ اعالم برنده: 1401/10/13

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مناقصه دستگاه اجرایی

ضما رعایت موارد ذیل الزامی است:
1- برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و 
کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل خرید و دریافت اسناد مناقصه )در صورت وجود 
هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شــرکت در مناقصه )ودیعه(، ارســال پیشنهاد 
قیمت و اطالع از وضعیت برنــده بودن مناقصه گران محتــرم از این طریق امکان 

پذیر می باشد.
2- کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشــخصات، شرایط و نحوه فروش 

در برد اعالن عمومی سامانه مناقصه، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب میباشد.
3- عالقمندان به شرکت در مناقصه می بایســت جهت ثبت نام و دریافت گواهی 
الکترونیکی )توکن( با شماره 41934- 021 تماس حاصل نمایند. اطالعات تماس 
دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش 

ثبت نام / پروفایل مناقصه گر موجود است.
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گاز گرفتگی در خمینی شهر
مدیر روابط عمومی اورژانس و فوریت های پزشــکی اســتان اصفهان از گازگرفتگی یک نفر درپی 
استفاده از پیک نیک برای گرم کردن حمام در خمینی شــهر خبر داد.عباس عابدی گفت: ساعت 
۱۱:۳۸ دقیقه روز جمعه بیست وپنجم آذرماه حادثه مسمومیت با گاز CO به علت استفاده از پیک 
نیک برای گرم کردن حمام، به مرکز اورژانس اصفهان گزارش شد.وی افزود: این حادثه در خیابان 
بسیج خمینی شهر رخ داد و بالفاصله یک واحد امدادی ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد. مدیر روابط 
عمومی اورژانس و فوریت های پزشکی استان اصفهان خاطرنشان کرد: یک خانم ۷۰ ساله درپی این 
حادثه مسموم و جهت دریافت اقدامات درمانی بیشتر به بیمارستان اشرفی خمینی شهر منتقل شد.

 

کشف دو هزار و ۵00 لیتر گازوییل قاچاق درخمینی شهر
دو هــزار و ۵۰۰ لیتــر گازوییل قاچاق از یک دســتگاه اتوبوس درخمینی شــهر کشــف و توقیف 
شد.فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شــهر گفت: ماموران کالنتری ۱۵ شهرستان خمینی شهر 
در حین گشت زنی به یک دســتگاه اتوبوس که در حال تخلیه سوخت به داخل یک عدد تانکر بود 
مشکوک و جهت بررســی وارد عمل شدند.ســرهنگ غالمرضا براتی افزود: در بررسی های انجام 
شده مشخص شد راننده اتوبوس با اضافه کردن چند مخزن داخل خودرو اقدام به قاچاق سوخت 

می کند.از این اتوبوس و تانکر ۲ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت گازوییل به ارزش یک میلیارد کشف شد. 
 

گاز پیک نیک، جان پیرمرد کاشانی را  گرفت
مرد ۶۸ ســاله ای در کاشــان به دلیل روشــن کردن پیک نیک داخل فضای بســته چادر، دچار 
مسمومیت با گاز مونوکســید کربن شد.رییس مرکز اورژانس کاشــان گفت: ساعت ۹:۲۸ دقیقه 
گزارش مسمومیت مرد ۶۸ ساله ای به این مرکز داده شد.حسین ریاحی افزود: همکاران بالفاصله 
در محل حادثه حاضر و با پیکر بی جان پیرمردی مواجه شدند که به دلیل روشن کردن گاز پیک نیک 

داخل فضای بسته چادر دچار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شده بود.
 

اهدای عضو دو بیمار مرگ مغزی در کاشان
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان از موافقت خانواده یک بیمار مرگ مغز برای اهدای عضو 
به بیماران نیازمند خبر داد.عباس آزادی، در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: یک بیمار ۴۲ ساله در اثر 
ضایعه عروق مغزی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان بستری شده بود که اقدام های درمانی برای او 
اثربخش نبود.وی افزود: خانواده مرحوم روح ا...گرایی، برای اهدا عضو آن فقید آسمانی اعالم رضایت 
کرده و اعضای آن مرحوم برای پیوند و زندگی دوباره چند بیمار نیازمند عضو، به تهران فرستاده شد. 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان، تصریح کرد: این پنجمین اهدای عضو در سال جاری بود 
و هفته قبل نیز خانواده نیکوکار مرحوم مصطفی جهانی برزکی، جوان ۳۴ ساله، موافقت کردند که با 

اهدای کلیه، کبد و نسوج آن مرحوم، چند بیمار نیازمند به زندگی به دور از بیماری برگردند.
 

نجات نوجوان 13 ساله حبیب آبادی از درون چاه با کمک مردم
 نوجوان ۱۳ ســاله حبیب آبادی که در چاه ســقوط کرده بود، با کمک مردم نجات یافت.مســئول
  آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری حبیب آباد گفت: پس از اعالم ســقوط کودک به درون 
 چاه همزمان نیرو های آتش نشــانی به محل اعزام و به دلیل نداشــتن تجهیزات امداد از چاه، از

 آتش نشانی دولت آباد در خواست کمک شد.مسیح آریافر افزود: با توجه به کمبود نیرو و تجهیزات، 
تا زمان رسیدن نیرو و تجهیزات کمکی آتش نشــانی دولت آباد با کمک اهالی این نوجوان از چاه 

بیرون آورده شد.

در نشست خبری با اصحاب رسانه در شهرستان نطنز مطرح شد:

۸۳ مصوبه الزم االجرا، دستاورد سفر استاندار به نطنز
سفر یک روزه اســتاندار اصفهان، معاونین و مدیران کل دستگاه های 
اجرایی اســتان به شهرســتان نطنز، ۸۳ مصوبه الزم االجرا به همراه 

داشت.
سیدرضا مرتضوی  در نشســت خبری با اصحاب رسانه در شهرستان 
نطنز گفت: مصوبات این سفر برای شهرســتان در سه بخش تعریف 
شده است. ۴۵ مصوبه در بخش شــورای اداری، ۱۹ مصوبه در بخش 
عمران و زیر ساخت و ۱۹ مصوبه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تنها 

بخشی از ثمرات این سفر یک روزه است.
وی ادامه داد: این مصوبات مرتبط با بخش هــای مختلف اعم از راه 
و شهرسازی، بهداشت و درمان، ساخت و نوسازی مدارس، صنعت، 

کشاورزی، میراث فرهنگی و ورزش و جوانان است.
استاندار اصفهان عنوان کرد: طی جلســات متعددی که طی چند ماه 
گذشته برگزار شده اســت پروژه های مختلف شهرســتان به صورت 
موردی مطرح و پیشــنهاد هایی کارشناسی و تخصصی ارائه شده تا با 

تصویب مصوبات گره از مشکالت مردم باز شود.
مرتضوی درخصوص ضعف نیروی انسانی در ادارات شهرستان نطنز 
اظهار کرد: سال هاست که مجلس شورای اسالمی محدودیت هایی را 
در بخش اســتخدام های جدید در بدنه دولت به عنوان یک سیاست 

قانون برنامه دنبال کرده است.
وی افزود: این محدودیت ها باعث شده که بدنه دولت نحیف شود و 
در استان ما در بسیاری ادارات تعداد زیادی از پست ها بدون متصدی 

باشند.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه این امر باعث شده فشار دو چندانی 
بر نیروی انســانی وارد شــود، گفت: برای کاهش این مشکل و بهره 
مندی از توان و ظرفیت نیروی انســانی متخصــص و جوان درصدد 
هستیم تا در قانون برنامه هفتم توســعه برای تقویت بدنه دولت اذن 
بگیریم. البته در این راستا نیازمند کمک نمایندگان مردم در مجلس 
شورای اسالمی هستیم.مرتضوی در خصوص خرید تضمینی محصول 
انار بادرود از کشاورزان توسط وزارت جهاد کشاورزی، عنوان کرد: برای 
خرید تضمینی اذن وزارت جهاد کشــاورزی و تامین اعتبار نیاز است. 
در بعضی بخش ها مانند مرغ با مشکل مواجه بودیم که با همت رسانه 

ملی و استانی و یاری مردم مشکالت تا حد بسیاری رفع شده است.
وی ادامه داد: در مورد خرید تضمینی محصول انار نیز اگر اذن داده و 
اعتبار تامین شود از اولویت های اساسی ما این است که اجازه ندهیم 
به حوزه کشــاورزی حاشــیه و تنش وارد شود.اســتاندار اصفهان در 

خصوص تغییر کاربری اراضی کویری و کشاورزی، گفت: تامین امنیت 
غذایی کشور یکی از قوانین جمهوری اســالمی است و مسئولیت آن 
بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.مرتضوی خاطرنشان کرد: تغییر 
کاربری اراضی کشاورزی در صورتی که امنیت غذایی را به خطر بیندازد 
از خطوط قرمز دولت است؛ بدین جهت هرگونه تغییر کاربری بایستی 
با دقت، ظرافت و به صورت کارشناســی و با تایید وزارت کشــاورزی 
انجام بگیرد.وی تصریح کرد: بند نخســت جلسات شورای زیربنایی 
استان تصویب خانه های کارگری است. اگر مجموعه جهاد کشاورزی 
به این جمع بندی برسد که تغییر کاربری زمین های کشاورزی حاشیه 
ایجاد نمی کند استان پشــتیبان این امر خواهد بود.استاندار اصفهان 
در خصوص بهره مندی منطقه از وجود معادن، گفت: در جلسات اخیر 
شورای معادن تالش کردیم مشکالت این حوزه با همفکری ذی نفعان 
و مسئوالن منطقه به سمتی هدایت شوند که آثار و برکات حوزه معدن 

در زندگی مردم منطقه و تامین زیرساخت های موجود نمایان شود.
وی افزود: در این راســتا کمیته ای ذیل شورای معادن استان مصوب 
شــده تا قواعدی را برای اســتان تعیین کنیم که ضمن آن هر کجا که 
معدن فعال است برای کمک به زیرساخت های منطقه استفاده شود.

مرتضوی خاطرنشــان کرد: با این نگاه که نباید ســرمایه اجتماعی را 
فدای ســرمایه اقتصادی کنیم، تالش می کنیم بــا فراهم کردن یک 
رضایت عمومی فعالیت های معدنی اســتان را پیــش ببریم.وی در 
خصوص کیفیت آب آشامیدنی شهرســتان تصریح کرد: کمیته ای را 
برای بررسی کیفیت آب این منطقه مشخص کرده ایم تا به محوریت 
معاونت عمرانی، فرماندار شهرســتان و دانشــگاه علوم پزشــکی در 

خصوص این موضوع کار کارشناسی انجام و نتیجه را اعالم کنند.
اســتاندار اصفهان در خصــوص ظرفیت ســرمایه گــذاری در حوزه 
فوالدســازی در شهرستان نطنز، بیان کرد: ســرمایه گذاری در استان 
بایستی براســاس سند آمایش ســرزمین باشــد و بر این امر مصر 
هستیم. به چرخه آوردن واحد های نیمه فعال و راکد از اهداف استان 

است.
مرتضوی ادامه داد: طی شش ماه دوم سال گذشته ۲۱۹ واحد صنعتی 
راکد در استان به چرخه تولید بازگشتند. در شش ماه نخست امسال 
نیز ۱۸۰ واحد تولیدی نیمه فعال یا راکد جان دوباره گرفتند. نگاه ما به 
واحد های تولیدی به دید سرمایه های ملی است که باید مورد حمایت 

دولت قرار بگیرند تا همه مردم از ظرفیت آن ها بهره مند شوند.

خط سوم حمل و نقل درون شــهری در آستانه روز 
حمل و نقل راه انــدازی و از پورتال اطالع رســانی و 

خدمات الکترونیک شهرداری تیران رونمایی شد.
حسن حجتی، شــهردار تیران در آیین بهره برداری و 
افتتاح خط سوم حمل و نقل عمومی شهر تیران، اظهار 
کرد: این خط به وسیله مینی بوس های درون شهری 
فعال شده که جابه جایی مسافران را در منطقه جنوب 

شهر انجام می دهند.
به گفته وی؛ با راه اندازی این خط تردد مردم روستای 
عزیزآباد و منطقه کوهان تسهیل شده و هر ۳۰ دقیقه 

یک بار ماشــین عمومی و با کمتریــن هزینه آنان را 
جابه جا می کند.حجتی با بیان اینکه شهرداری تیران 
ماهانه بالغ بر ۲۱۰ میلیون ریــال یارانه حمل و نقل 
عمومی پرداخت می کند، تصریح کرد: این اعتبار به 
مینی بوس های شهری اختصاص می یابد.شهردار 
تیران گفت: این خدمات برای توسعه زیرساخت های 
حمل و نقل عمومی و جلوگیری از افزایش ترافیک 
شهری و آلودگی اهمیت دارد.وی با اشاره به پورتال 
اطالع رسانی و خدمات الکترونیک شهرداری تیران 
گفت: در راستای اجرای سیاســت ها و برنامه شهر 

هوشمند ســامانه الکترونیک وب سایت شهرداری 
تقویت شــده و خدمات الکترونیک بستر وب اجرا 
می شود.به گفته حجتی، در فاز اول این پورتال اطالع 
رسانی، آگاهی بخشی و آموزش انجام و در فازهای 

بعدی ارائه خدمات الکترونیکی صورت می گیرد.

در آستانه روز حمل و نقل؛

خط سوم حمل و نقل درون شهری تیران راه اندازی شد

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان کاشان از برگزاری نخستین دوره نکوداشت پژوهشگران حوزه کاشان شناسی در روز یکشنبه ۲۷ آذرماه 
)امروز(خبر داد.احمد دانایی نیا در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: معرفی و شناخت منطقه کاشــان، حاصل تالش مردان بزرگ و زنان ارجمندی است که با  پژوهش های 
ارزشمند خود بر ارزش های منطقه فرهنگی کاشان افزوده اند.وی افزود: به استناد آمار، بیش از ۳۰۰ عنوان کتاب در حوزه کاشان شناسی از حدود ۲۳۰ پژوهشگر این حوزه 
چاپ شده است. عالوه بر این، مقاله هایی که در حوزه کاشان شناسی نگارش و چاپ شده دلیل بر اهمیت موضوع های متنوع پژوهشی در این منطقه است.رییس اداره 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان کاشان، تصریح کرد: ارج داشت »حسن عاطفی« نقطه عطف این مراسم است زیرا طی  هفت دهه گذشته، قدم های 
ارزشمندی در حوزه تحقیقات کاشان پژوهی برداشته و بیش از ۲۰ جلد کتاب در حوزه های تخصصی کاشان نگارش کرده و نمونه بارز یک پژوهشگر تمام عیار است. دانایی نیا 
گفت: این آیین به پاس تجلیل از حسین معتمدی، عاشوراپژوه برجسته، شیرین صوراسرافیل، محقق حوزه فرش دستباف و ثریا بیرشک، پژوهشگر حوزه بافت تاریخی 
کاشان، برگزار می شود.وی افزود: تقدیر از حسین فرخ یار، پژوهشگر حوزه معماری سنتی و اسالمی، عباس تراب زاده، پژوهشگر حوزه مردم شناسی و افشین عاطفی، 
پژوهشگر حوزه کاشان شناسی نیز بخش دیگری از این مراسم است. رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان کاشان خاطرنشان کرد: نخستین 

دوره نکوداشت پژوهشگران حوزه کاشان شناسی ساعت ١٨ در تاالر فرهنگ واقع در خیابان نطنز، کتابخانه مالمحسن فیض کاشانی برگزار خواهد شد.

خبر روزبرگزاری نخستین دوره نکوداشت پژوهشگران کاشان شناسی

به بهانه کشف شیرآفریقایی در خمینی شهر؛

شیرهایی که به اسارت باغ های شخصی می روند
به تازگی شیر ماده ای با نژاد آفریقایی در یکی از باغ های شخصی شهرستان خمینی شهر در غرب 
اصفهان کشف شده است؛ اما این تنها باری نیست شــیر در این منطقه پیدا می شود؛ پیش تر هم 
در بهار سال جاری،این اتفاق افتاده بود و حاال هر دو مهمان باغ وحش صفه هستند. سرنوشت اما 

برای آنها همچنان اسارت خواهد بود.
به گزارش ایرنا، در حالی که دو قالده شیر تاکنون در خمینی شهر اصفهان کشف شده و به باغ وحش 
صفه اصفهان منتقل شده اند، برخی کارشناسان معتقدند که نگهداری این حیوان به دلیل زادآوری 
خوب آنها در باغ وحش به چرخه خرید و فروش توله های شــیر دامن مــی زند در حالی که طبق 
کنوانسیون سایتیس باید به کشــورهای مبدأ  برگردند.بیش از ۸۰ سال است که به دلیل تخریب 
زیستگاه و شکار، زیستگاه شــیر در ایران از بین رفته اســت و از این رو نمی توان آنها را در طبیعت 
کشور رها کرد، اما به گفته کارشناسان طبق کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های گیاهی و جانوری 

)CITES( بهتر است این شیرها به کشور مبدأ منتقل شوند.
سایتیس با ۱۸۴ کشــور عضو، بیش از ۳۸ و ۷۰۰ گونه گیاهی و جانوری را در برابر برداشت بی رویه 
جهت تجارت بین المللی مورد حفاظــت قرار می دهد. ایران نیز در تاریــخ ۱۶تیرماه ۱۳۵۵به این 
کنوانسیون ملحق شده است.یک دامپزشک اما در این رابطه به خبرنگار ایرنا گفت: کشورهای عضو 
کنوانسیون سایتیس مکلف هستند که گونه های کشف شده ای که به زیستگاه جغرافیایی که به آنها 
تعلق ندارند را به کشور مبدأ برگردانند.سعید درخشان افزود: طبق کنوانسیون سایتیس این شیرها 
بعد از گذراندن مراحل الزم باید به یکی از کشورهای آفریقایی برگردانده شوند؛ اما چون این اقدام 
هزینه دارد در نتیجه آنها را به باغ وحش می برند و دوباره این سیکل معیوب خرید و فروش توله ها 
تکرار می شود.این دامپزشک در ادامه با اشاره به زادآوری شیرها در باغ وحش گفت: باغ وحش ها 
در موضوع قاچاق حیواناتی مثل شیر نقش مســتقیم دارند و نیاز به نظارت بیشتر وجود دارد.وی 
با بیان تبعاتی که نگهداری این حیوانات از ســر عالقه به حیات وحش وارد می کند، افزود: افراد به 
دلیل اینگه آگاهی ندارند گوشت خالص به شیر می دهند در صورتی که به این شکل کلسیم بدن آنها 
تامین نمی شود و چون از تولگی فروخته شده و دست به دست می شوند، با تغذیه نامناسب دچار 
نرمی استخوان و و مشکالت اسکلتی خیلی شدید می شوند.این فعال حقوق حیوانات یادآور شد: 
چند مورد شیری که تا حاال در سطح کشور کشف شده است، به دلیل تغذیه بدی که داشتند دچار 
مشکالت حاد شدند. این حیوانات آنقدر شرایط سختی برای ادامه زندگی شان ایجاد می شود که 

گفته می شود بهتر است با مرگ انسانی از بین بروند.

شیرهای آفریقایی همین جا خواهند ماند
اما رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خمینی شهر در این رابطه به ایرنا گفت: این شیرها 
توانایی خودشان را برای شکار در محیط های طبیعی از دست داده اند و نمی توان آنها را به طبیعت 

برگرداند و اگر به کشور مبدأ هم بازگردانده شوند باید در باغ وحش یا نقاهتگاه نگهداری شوند.
مهدی صادقی افزود: شیرهایی که کشف شــده اند توله هستند که یا دستی به آنها شیر و غذا داده 
شــد و با کســانی که آنها را بزرگ می کند، خو می گیرند.به گفته وی، توله کشف شده در فروردین 
و شیر تازه کشف شــده در تاریخ ۲۳ آذرماه در خمینی شــهر ماده و در حدود ده ماهه تا یک ساله 
بوده اند.صادقی افزود: مشخص نشده است که شیر تازه کشف شده مستقیم از خارج آمده است 
یا از توله هایی که در ایران خرید و فروش شده اند. اما کسی که شیر در باغش ضبط شده گفته، آن 

را خریداری کرده است.
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خمینی شــهر درباره شیری که فروردین در خمینی 
شهر کشف و به باغ وحش صفه منتقل شده است، گفت: جلسه دادگاه مربوط به این پرونده در  دی 
ماه برگزار خواهد شد. کار تحقیقات و پیگیری های الزم زمان بر است و باید تا دی ماه منتظر بود که 

چه تصمیمی در رابطه با متخلف گرفته خواهد شد.

ذره بین

رییس سازمان جذب سرمایه و 
مشارکت های مردمی شهرداری 

نجف آباد خبرداد:

تالش برای تحقق توسعه 
پایدار در شهر نجف آباد

رییــس ســازمان جــذب ســرمایه و 
مشارکت های مردمی شــهرداری نجف آباد 
گفت: شــهرداری به منظور جذب و حمایت 
از سرمایه گذاران بخش خصوصی با بررسی 
و نیازســنجی فرصت ها تالش کرده است تا 

زمینه را برای توسعه پایدار شهر فراهم کند.
جمشید اســماعیلی در گفت وگو با خبرنگار 
ایمنــا، با بیــان اینکه در حوزه گردشــگری 
اقدامات بســیار خوبی توســط شهرداری 
انجام شــده اســت، اظهار کرد: احداث باغ 
موزه شهر، محور تفریحی گردشگری کوچه 
باغ زندگی، مرمت و تکمیــل خانه تاریخی 
نوریان به عنــوان مجموعه تاریخی فرهنگی 
 و شــهر کتاب از پروژه های شــاخص این

 حوزه است.
وی افزود: شــهرداری نجف آبــاد به منظور 
جــذب و حمایت از ســرمایه گذاران بخش 
خصوصی با بررسی و نیازسنجی فرصت ها 
تالش کــرده اســت تــا در راســتای رفع 
مشکالت شهری و ارائه خدمات مطلوب به 
شهروندان، ضمن اطمینان به سرمایه گذاران 
از فرصت های موجود برای ایجاد و احداث 
مراکز خدماتی رفاهی، تفریحی و گردشگری 
حداکثر بهره را ببرد و زمینه را برای توســعه 

پایدار شهر فراهم کند.
رییــس ســازمان جــذب ســرمایه و 
مشارکت های مردمی شهرداری نجف آباد با 
اشاره به فرصت های مطلوب سرمایه گذاری 
در این شــهر، خاطرنشــان کــرد: احداث 
پارکینگ طبقاتــی، بازارچه های ســنتی و 
صنایع دستی، مجتمع های تجاری و مراکز 
فروشگاهی، ســاخت هتل، ایجاد و توسعه 
مراکز بوم گــردی و گردشــگری، تفریحی، 
احداث مجموعه های شهربازی سرپوشیده 
و روبــاز، مجتمع های خدماتــی و درمانی، 
نمایشگاه و فروشــگاه گل و گیاه و ماهیان 

زینتی از جمله این فرصت هاست.

حوادث

آگهی حق تقدم خرید سهام در خصوص افزایش سرمایه شرکت لوتوس تجارت اپال )سهامی خاص( 

ثبت شده به شماره 727۳6 و شناسه ملی 1401169266۸

 بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت لوتوس تجارت اپال )سهامی خاص( می رســاند، در اجرای مصوبه ی مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2۶ 
آذر 1401 و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیئت مدیره، مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال منقسم به 1،000 سهم 1،000 ریالی عادی 
با نام به مبلغ 1۵،000،000،000 ریال منقسم به 1۵،000،00۰ ســهم ۱,000 ریالی عادی با نام به شرح زیر افزایش یاید : 1- سرمایه فعلی شرکت 1،000،000 ریال ۲- مبلغ 
افزایش سرمایه 14،999،000،000 ریال ۳- مبلغ سرمایه پس از افزایش ســرمایه 1۵،000،000،000 ریال 4- ارزش هر سهم عرضه شده معادل 1،000 ریال ۵- تعداد 
سهم عرضه شده برابر 14،999،00۰ سهم ۶- نوع سهام عرضه شده: عادی با نام 7- محل افزایش سرمایه: از محل مطالبات حال شده سهامداران یا آورده نقدی 
یا تواما 8- موضوع افزایش سرمایه: اصالح ساختار مالی شرکت و جذب نقدینگی طبق گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده 9- هر صاحب سهم در 
ازای مالکیت هر سهم متعلق، در تاریخ مجمع فوق الذکر، )14،999( سهم حق تقدم را دارا می باشد. 10- در اجرای موارد 1۶۶ و 1۶9 قانون تجارت، کلیه سهامداران 
از تاریخ نشر این آگهی ۶0 روز فرصت دارند از حق تقدم خود نسبت به خرید سهام جدید استفاده نمایند. سهامدارانی که مایل به افزایش سرمایه از محل مطالبات 
حال شده می باشند، مراتب را کتبا به شرکت اعالم نمایند و چنانچه سهامداران مطالبات نداشته باشند یا مطالبات آن ها کفایت حق تقدم آن ها را ننماید، تمام یا بقیه 
وجه را به حساب جاری 130۶.110.1۵7۵70۶0.1 نزد بانک پاسارگاد شعبه بزرگمهر اصفهان به نام شرکت لوتوس تجارت اپال واریز نمایند و رسید بانکی مربوطه 
را در ساعات اداری در روزهای هفته از ساعت ۸ تا ۱۴ به دفتر مرکزی شرکت واقع در استان اصفهان، شهر اصفهان، بزرگراه صیاد شیرازی، پالک 237، ساختمان 
باتیس، شرکت لوتوس تجارت اپال، كدپستی 81۵۶91983۶ واحد اداری تسلیم نمایند و رسید دریافت نمایند. 11- بدیهی است چنانچه بعضی از سهامداران از 
حق تقدم خود ظرف مهلت قانونی استفاده ننمایند، هیئت مدیره مجاز خواهد بود حق تقدم های استفاده نشده را به سایر متقاضیان واگذار نماید و افزایش سرمایه 

را عملی نمایند و نسبت به اصالح ماده مربوطه در اساسنامه مبادرت ورزند.

استان

هیئت مدیره شرکت
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       رکود در فروشگاه های پوشاک اصفهان؛

    زمستانه هایی که بازارشان گرم نیست
عارف اصفهانی بعد از گذشــت بیش از دو سال از 

شیوع کرونا، بازارها هنوز گرم نشــده و زمستان رکود، فروشندگان 
پوشاک اصفهان را گالیه مند کرده است.صنف پوشاک اصفهان که به 
واسطه کرونا تا چندی پیش زمین گیر شده بودند و انتظار داشتند که 
با کمرنگ شدن کرونا بازار پوشاک رونق گیرد حاال به خاطر گرانی در 
بازار لباس های زمستانی و قیمت های میلیونی باز هم نتوانسته اند 
بازارشان را گرم کنند.به گفته فروشندگان، بازارها با وجود اینکه شلوغ 
اســت ؛اما خریدار ندارد. مردم می آیند، می بینند و می روند بدون 
اینکه خریدی داشته باشــند؛ مســئله ای که باعث شده کاسبان 
اصفهان در بازار فصل سرد، مگس پرانی کنند و فروش به قدری پایین 
بیاید که گاهی فروشندگان در طول روز حتی یک مورد فروش هم 
نداشته باشند.حاال صنف پوشاک فروشان اصفهان که امیدشان به 
فروش لباس های گرم در فصل سرد بود، به ناامیدی تبدیل شده 
است. امیری یکی از فروشــندگان لباس در خیابان نظر که یکی از 
بازارهای فروش پوشاک به شمار می رود از جمله کسانی است که 
همانند هم صنفانش از گرانی ها شکایت دارد.این فروشنده در گفت 
و گو با »بازار« می گوید: ما گران می خریم و مجبوریم که گران هم 
بفروشیم؛ خودمان هم از این وضعیت راضی نیستیم، هر روز صبح 
کرکره فروشگاه را باال می کشــیم، به این امید هستیم که بازارمان 
خوب باشد، اما گاهی اوقات حتی دشت هم نمی کنیم. اگر وضعیت 
به همین منوال ادامه پیدا کند خیلی ها نمی توانند ادامه دهند و باید 
ببندند و بروند. تورم نمی گذارد مردم به فکر خرید پوشاک باشند. 
گرانی ها اینقدر زیاد است که کمر مردم را خم کرده است. حقوق ها 
آن قدر نیست که به پوشاک برسد چرا که اولویت مردم فراهم کردن 
مایحتاج اصلی شان است.پیمان از دیگر فروشندگانی است که در 
میدان انقالب کاسبی می کند و شــغلش پوشاک است؛ او هم در 
گفت و گو با بازار از روزهای سرد و کساد بازار پوشاک اصفهان می گوید 
و معتقد است اگر به همین ترتیب روزها بدون مشتری بگذرد رسته 

پوشاک فروشان اصفهان ورشکست می شوند.

قیمت های میلیونی لباس گرم
در مقابل فروشندگان، مشتریانی هم هستند که از گرانی لباس گرم 
در روزهای مانده به زمستان می گویند. یکی از این مشتریان به بازار 
می گوید: من هر سال لباس گرم جدید مطابق مد بازار می خریدم؛ 
ولی با پرسیدن قیمت ها در هر فروشگاه، متوجه شدم امسال توان 

خرید ندارم.یکی دیگر از خریداران نیــز می گوید: با این قیمت ها 
و در این اوضاع مجبور نیســتیم لباس گرم بخریم و از لباس های 
قدیمی خود استفاده می کنیم. البته این فقط گفته این خریدار نبود 
و بیشتر اصفهانی ها این روزها تصمیم گرفته اند از لباس های گرم 
قدیمی شان استفاده کنند. تعدادی از خانواده ها نیز که برای خرید 
لباس فرزندان خود ناچار هستند؛ همه حساب کتاب هایشان بر این 
است تا هرچه دارند و ندارند، جمع کنند و فقط برای فرزندان خود 
لباس گرم خریداری کنند.این در حالی است که امپراتوری قیمت 
ها در بازار پوشاک گرم باعث شــده که چندان تفاوت قیمتی بین 
لباس های بچگانه و بزرگسال نباشد و بچه گانه ها هم با قیمت های 
نجومی روبه رو باشند. به گفته برخی از مشتریان حتی با پس انداز 
پول، نیز نمی توانیم همه اقالم زمســتانه را خریــد کنیم و باید به 
بعضی از آنها رضایت دهیم.حاال قدرت خرید پایین، باعث شده که 
اصفهانی ها با وجود اینکه به خرید لباس گرم در فصل پیش رو تمایل 
دارند؛ اما نتوانند به خواســته خود عمل کنند و به همین خاطر هم 
رونقی در بازارهایی که شکل و شمایل شان با تغییر فصل تغییر کرده 
نباشد. تنها  کافی است پرسه کوتاهی در بازارها بزنی تا با کاپشن های 
یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی و پافرهای ۸۰۰ هزار تومانی روبه رو 
شوی. جنس های ضعیف تر هم چندان قیمت های پایینی ندارند 
و آنها هم بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان قیمت خورده اند.در این خصوص با 
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک اصفهان صحبت 
کردیم. ابراهیم خطابخش، در گفت و گو با بازار ضمن اشاره به اینکه 
امسال بازار پوشاک در این فصل در رکود بی سابقه ای به سر می برد، 
اظهار داشت: پوشاک زمستانه قبل از شروع فصل سرد در فروشگاه 
ها به وفور می آید و از این لحاظ کمی و کاستی وجود ندارد اما آنچه 
که مشخص است رکودی است که به واسطه تورم ایجاد شده است.

ابراهیم خطابخش با اظهار تاسف از اینکه بازار پوشاک اصفهان در 
وضعیت خوبی نیست، تصریح کرد: گرچه امیدواریم با سرد شدن 
بیشتر بازار پوشاک گرم تکان بخورد؛ اما در حال حاضر با افت فروش 

شدیدی در این بازار روبه رو هستیم.

بازارهای خلوت در انتظار مشتری
رییس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک اصفهان افزود: با وجود اینکه 
برخی از فروشگاه ها حراج کرده بودند و نســبتا خریدار بیشتری 
داشتند؛ اما با این همه مانند سال های قبل نبود و به خوبی شاهد 
هستیم که مراکز فروش و پاساژها در تمامی نقاط شهر در رکود به 

سر می برند و مشتری ندارند.خطابخش در پاسخ به سوال خبرنگار 
بازار مبنی بر اینکه با توجه به شیوع کرونا در دو سال اخیر آیا امسال 
با کاهش کرونا وضعیت بهتر از سابق نیست، گفت: انتظار این بود 
که وضعیت نسبت به ماه ها قبل بهتر شود و با کاهش شیوع کرونا 
بازارهای شلوغ تری داشته باشــیم؛ اما متاسفانه این وضعیت به 
نسبت مدت مشابه بدتر شده و شاهد رکود بیشتری در این زمینه 
هستیم.رییس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک اصفهان از وضعیت 
نامناسب صادرات پوشاک نیز خبر داد و بیان کرد: امسال پوشاک 
بین ۲۰ تا ۳۰ درصد و در برخی موارد حتی بیشتر افزایش داشته و 
همین باعث ریزش مشتریان شده اســت.وی توضیح داد: گرانی 
هزینه های تولید مانند مواد اولیه، اجاره هزینه حامل ها نرخ تولید 
را افزایش داده و به همین نسبت توزیع کننده هم پوشاک را گران تر 
از تولیدکننده خرید می کند و در نهایت به میزان افزایش هزینه ها 
بر قیمت نهایی کاال افزوده می شــود.خطابخش با اشاره به اینکه 
فروش پوشاک نسبت به سال گذشته تقریبا صفر است، گفت: بازار 
در مدت مشابه سال گذشته رونق داشت و تولید ایرانی نیز سرپا بود؛ 
اما با وجود اینکه در شرایط فعلی عرضه زیاد است ولی تقاضا وجود 
ندارد که همین موضوع موجب به وجود آمدن رکود مضاعف در بازار 

پوشاک شده است.

مدهایی که خریدار ندارد
رییس اتحادیه تولیدکنندگان پوشــاک اصفهان تاکید کرد: در بازار 
پوشاک اصفهان عرضه زیاد لباس گرم مشهود است و انواع لباس 
با مد جدید در فروشگاه ها به چشم می خورد؛ ولی مردم به واسطه 
گرانی خرید نمی کنند. در واقــع کاهش قدرت خرید مردم موجب 
شــده فقط از پس خرید مواد خوراکی برآیند و به لباس های گرم 
سال های قبل خود بسنده کنند و دود خرید نکردن مردم نیز بیشتر 
از همه به چشم کاســبانی می رود که از پس پاس کردن چک های 
خرید لباس گرم در ســال جاری برنمی آیند.بازار پوشاک اصفهان 
در حالی در وضعیت رکود به ســر می برد که برآوردها نشــان داده 
در سال گذشته قاچاق پوشاک حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دالر بوده 
است.علی اسماعیلی، کارشناس اقتصاد در این زمینه در گفت و گو 
با بازار گفت: تولیدکنندگان و تشکل های تخصصی حوزه نساجی 
و پوشاک اصفهان از بازگشت دوباره پوشاک استوک به بازار ایران 
خبر می دهند و می گویند، به دلیل عدم رعایت اســتمرار در اجرای 
مرحله ابتدایی طرح مبارزه با قاچاق پوشاک در سطح عرضه، حاال 

مجدد قاچاق بازگشته و شاهد سرازیر شدن پوشاک استوک در بازار 
هستند؛ به نحوی که طبق مشاهدات میدانی، حجم پوشاک قاچاق 
در بازار به شدت گســترش یافته است.این کارشناس اقتصادی با 
بیان اینکه بازار پوشاک اصفهان اشتغال زایی زیادی را دربر دارد و به 
همین خاطر بحران در این بازار منجر به مشکالت زیادی برای اقتصاد 
اصفهان می شود، تصریح کرد: بحران اقتصادی بازار پوشاک همانند 
دومینویی است که رفته رفته در صورت استمرار در عرصه صادرات هم 
وارد می شود.وی، حمایت دولت و اتاق بازرگانی از فعاالن پوشاک، 
پرداخت وام با سود کم و حمایت از بازار پوشاک را از جمله بسته های 
حمایتی برای فعاالن این بازار دانست.اســماعیلی ادامه داد: هنر 
مدیریت آن است که بتوان با برنامه ریزی کارشناسی، تصمیم گیری 
صحیح، سریع و اقدام فوری خسارت ها را کاهش دهیم و فرصت 
های جدیدی برای حل بحران ها ایجاد کنیم تا فعاالن بازار پوشاک 

و تولید کنندگان بیش از این دچار مشکل نشوند.

رکود پارچه های زمستانه در فصل سرد
رییس اتحادیه بافندگان کارگاه های نســاجی اصفهان نیز در این 
رابطه در گفت و گو با بازار با اشــاره به اینکه طبق روال ســال های 
گذشته قاعدتا با تغییر فصل باید وضعیت بسیار خوبی را در فروش 
تجربه می کردیم، اما متاسفانه این امر محقق نشده و درحال حاضر 
با وضعیت بسیار بد و رکود شــدید در بازار پوشاک شرکت مواجه 
هستیم، اظهار داشت: با وجود اینکه تولید کنندگان دریافته اند که 
باید کیفیت خود را برای رقابت بهتر باال ببرند؛ اما این باعث نشده که 
بازارشان رونق یابد.منصور شیشه گر در پاسخ به این سوال که این 
رکود آیا به خاطر نوسان زیاد در بازار نساجی اصفهان و پارچه های 
زمستانه هم ایجاد شده، گفت: دقیقا این موضوع را تایید می کنم 

که محصوالت نساجی اصفهان اکنون دچار نوسان قیمت شده اند و 
این موضوع در رابطه با پارچه های زمستانه نیز به وجود آمده و باعث 
دوگانگی خریدار شده است.وی، باال رفتن قیمت ارز و مشکالت و 
گرانی های اخیر را از دالیل اصلی کاهش خرید مردم دانست و از 
کاهش ۷۰ درصدی خرید پارچه های زمستانه نسبت به سال های 
قبل خبر داد.رییس اتحادیه صنایع نساجی استان اصفهان تاکید 
کرد: قیمت فرش و پوشاک در بازار به نسبت سال گذشته ۵۰ درصد 
بیشتر شده و حضور مردم را در این بازار هر روز کمرنگ کرده است.
شیشه گر ادامه داد: بزرگ ترین خواســته ما از دولت رسیدگی و 
نظارت بر حوزه نساجی اصفهان و راه اندازی دوباره بسیاری از واحد 
های تولیدی این صنعت است.وی با تاکید بر اینکه واردات پوشاک 
قاچاق ضربه های زیادی به تولید کننده وارد می کند، افزود: پارچه 
های قاچاق از چین و ترکیه و کشورهای همسایه وارد می شود و 
مانند پتکی بر سر پارچه ایرانی می خورد.مطابق آمار منتشره بانک 
مرکزی، سرانه مصرف پوشاک هر ایرانی ۱۵۰ دالر در سال است و با 
احتساب جمعیت کشور، گردش مالی باالیی دارد و انتظار می رود 
مسئوالن بانک ها تعامل واقعی با فعاالن این صنعت داشته باشند.

به گفته کارشناسان، در این شرایط انتظار می رود حمایت مسئوالن 
از تولیدکنندگان پوشاک و صنایع پارچه داخلی بیشتر شود تا مردم 
هم بتوانند با خیالی آسوده از بازار خرید کنند تا با هزینه هایی که 
بابت خرید می دهند به فروشندگان و تولیدکنندگان این صنعت 
کمکی کرده باشند، اکنون وقت آن رســیده که مسئوالن ذی ربط 
در این زمینه به خط شوند و برای نجات بازار پوشاک از رکود چاره 
اندیشی کنند، اگر حمایت از بازار داخلی پوشاک به خوبی صورت 
بگیرد قطعا تولیدکنندگان اصفهانی هم می توانند با تولید بهتر به 

اقتصاد این استان کمک کنند.

یک کارشــناس حوزه کار با بیان اینکه افزایش ۵۷ 
درصدی حداقل دستمزد کارگران دلیل اصلی تورم 
در کشور نیســت، گفت: دالیل اصلی تورم را باید در 
عواملی همچون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نوسان نرخ 
ارز دنبال کرد و اساسا وقتی تورم قابل کنترل نباشد، 
چاره ای جز افزایش حقوق و دســتمزدها نداریم.

حمید حاج اســماعیلی درباره برخــی اظهارنظرها 
مبنی بر اینکــه افزایش ۵۷ درصدی دســتمزد در 

شــورای عالی کار از جمله علل افزایش تورم ساالنه 
بوده اســت،  ابراز عقیده کرد و گفت: درســت است 
که بحث افزایش حقوق ها همــواره روی نرخ تورم 
تاثیرگذار بوده ولی نمی تواند اصلی ترین عامل تورم 
باشد. اساسا وقتی تورم وجود دارد، راهی جز افزایش 
حقوق و دستمزدها نیســت و معتقدم عواملی که 
در افزایش نرخ تورم تاثیر دارند، مســائل مهم تر از 
افزایش دستمزدها هســتند چراکه تصمیم گیری 
درباره افزایش حقوق به تبع افزایش تورم در کشور 
صورت می گیرد.وی ادامــه داد: افزایش نرخ ارز از 
حدود ۳۰ هزار تومان طی یک ماه گذشــته، به دلیل 
وابســتگی ما به درآمدهای ارزی از گذشــته تاثیر 

زیادی روی تمام کاالها و نرخ تورم در کشور دارد زیرا 
ارز موضوعی اســت که هم به لحاظ سیاسی و هم 
اقتصادی روی دیگر مولفه های اقتصاد اثر می گذارد؛ 
بنابراین وقتی ارز دچار نوســان شود، موجب تغییر 
قیمت کاالها می شود و بر اســاس تجربه برگشت 
آن تقریبا ممکن نیست.این کارشناس اقتصادی با 
بیان اینکه با سیاست های دستوری امکان برگشت 
قیمت ها حتی در شرایطی که بازار تعادل الزم را پیدا 
می کند، ممکن نیست، ادامه داد: معتقدم مادامی 
که تورم معنادار باشــد، راهی جز جبران آن از طریق 
افزایش حقوق کارگــران و کارمندان و مســتمری 

بگیران به صورت نقدی وجود ندارد.

یک کارشناس:

افزایش حقوق کارگران دلیل اصلی تورم نیست

خبر روز

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی:
نوسانات نرخ دالر تاثیری بر قیمت لوازم خانگی نداشت

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز تاثیری بر قیمت لوازم خانگی 
و تقاضا در این بازار نداشته، گفت که مغازه داران هم نمی توانند قیمت ها را باال ببرند، چراکه به دلیل 
رکود حاکم بر بازار، افزایش قیمت، خودزنی است.در هفته های اخیر نرخ ارز سیر صعودی داشته و 

این وضعیت بر بازارهای دیگر از جمله مسکن، خودرو و غیره هم اثر داشته است.
اکبر پازوکی، رییس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی  در گفت وگو با ایسنا، درباره تاثیر افزایش 
نرخ ارز بر بازار لــوازم خانگی گفت: افزایش نرخ ارز تاثیری بر قیمت لــوازم خانگی و تقاضا در این 
بازار نداشته است.به گفته وی، قیمت ها تغییر نکرده، چرا که اگر شرکت ها قیمت محصوالت خود را 
افزایش دهند، کسی کاال نمی خرد. البته زمزمه هایی برای افزایش قیمت شنیده می شود، اما تاکنون 
شرکتی قیمت ها را افزایش نداده است.رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه قدرت 
خرید هم افزایش نداشته که انتظار افزایش تقاضا یا کاهش رکود داشته باشیم، تصریح کرد: اینکه 
مردم نگران افزایش بیشتر قیمت ها باشند و خرید کنند هم درست نیست، چون مردم در حال حاضر 
هم پول ندارند و می دانند گران تر هم شود ،اتفاقی نمی افتد.پازوکی در پاسخ به اینکه آیا مغازه داران، 
با افزایش نرخ ارز قیمت کاالهای خود را افزایش نداده اند، گفت: مغازه داران هم نمی توانند قیمت ها 
را باال ببرند، چرا که دنبال مشتری هستند. رکودی که برای کارخانه دار هست، برای آن ها هم وجود 

دارد و افزایش قیمت در این وضعیت خودزنی است.

رییس اتحادیه قنادی، شیرینی و کافه قنادی تهران:
شیرینی، شب یلدا گران نمی شود

رییس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادی تهران با بیان اینکه آرامش در بازار 
شیرینی حاکم است، گفت: افزایش قیمتی در شیرینی شب یلدا نخواهیم داشت.علی بهره مند با 
بیان اینکه بعد از حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت مواد اولیه برای شیرینی قیمت مصوبی تعیین 
نمی شود، گفت: تعیین قیمت شیرینی بر اساس مواد استفاده شده و در اختیار واحد صنفی است. 

البته اتحادیه نیز بر آن نظارت خواهد داشت.
وی در پاســخ به اینکه اتحادیه بر چه اساســی این نظارت را انجام می دهد؟ افــزود: بازه قیمت 
مشخصی تعیین شده است که برای شیرینی تر هر کیلو ۱۲۰ تا ۱۶۰ هزار تومان، زبان و پاپیونی ۱۱۰ 
تا ۱۳۰ هزار تومان و دانمارکی نیز ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان بوده و بر این اساس نظارت صورت می گیرد و  
تشخیص کیفیت و قیمت با بازرس اتحادیه است.رییس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی فروشی 
و کافه قنادی تهران  با بیان اینکه برای شب یلدا، شــیرینی افزایش قیمتی نخواهد داشت، گفت: 

آرامش در بازار حاکم است و مشکلی در این  زمینه وجود ندارد.

سرمای هوا بازار مصالح ساختمانی را آرام کرد
رییس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی تهران با بیان اینکه برودت هوا باعث کاهش فعالیت 
در بخش ساخت و ساز و کاهش قیمت برخی مصالح می شــود، گفت که قیمت ها در بازار مصالح 
ساختمانی افزایش نیافته است.اســماعیل کاظمی درباره وضعیت بازار مصالح ساختمانی گفت: 
قیمت ها در بازار مصالح ساختمانی افزایش نیافته و حتی اخیرا در مقاطعی به دلیل برودت هوا در 
برخی مصالح مثل سیمان، گچ و ماسه کاهش هم یافته است.وی با بیان اینکه برودت هوا باعث 
کاهش فعالیت و در مواردی تعطیلی در بخش ساخت و ساز می شــود، تصریح کرد: این موضوع 
از بدیهیاتی است که نمی توان مانع آن شد.در مجموع به گفته رییس اتحادیه فروشندگان مصالح 
ساختمانی تهران، در حال حاضر وضعیت بازار مصالح ساختمانی آرام و افزایش قیمت نداشته است.

کاظمی با بیان اینکه شاخص مصالح ساختمانی، سیمان است، گفت: از زمان عرضه این محصول در 
بورس، قیمت آن با بازار حاشیه تفاوتی که قابل بحث باشد نداشته و بازار آرامی بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان:اخبار

فعاالن حوزه راهداری و حمل ونقل در توطئه اخیر دشمنان را ناکام گذاشتند
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان اصفهان گفت: عزیزان حوزه حمل ونقل، طی دوماه اخیر به خصوص دو هفته پیش، با شکست توطئه دشمنان 
گام بزرگی برداشــتند و اجازه ندادند توقفی در فعالیت این حوزه رخ دهد.به گزارش خبرنگار ایمنا، فرزاد دادخواه در همایشی که به مناسبت هفته حمل ونقل، 
رانندگان و راهداری با حضور مسئوالن کشوری و اســتانی برگزار شــد، اظهار کرد: این روز یادآور فرمان امام)ره( در تخلیه بار بنادر است، در این روز رانندگان به 

فرمان حضرت امام)ره( برای تخلیه بار بنادر لبیک گفتند و تمام کاالهای انبار شده در بنادر را تخلیه کردند تا آذوقه و مواد ضروری مردم به دست شان برسد.
وی افزود: با گذشت بیش از چهار دهه از انقالب، عزیزان حوزه حمل ونقل بدون چشم داشتی به کار و فعالیت خود ادامه دادند، نمونه این تالش مجاهدانه نیز 
حماسه ای بود که این عزیزان بعد از دو سال همه گیری کرونا در اربعین حسینی خلق کردند و در بخش مسافر خوش درخشیدند.مدیرکل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای استان اصفهان گفت: این عزیزان طی دو ماه اخیر به خصوص دو هفته پیش، با شکست توطئه دشــمنان گام بزرگی برداشتند و اجازه ندادند توقفی 
در فعالیت و حوزه حمل ونقل رخ دهد.دادخواه خاطرنشان کرد: در پایان از تمام عزیزان، دســتگاه ها و ارگان ها اعم از پلیس راهور و اورژانس که در حوزه راه و 

حمل ونقل فعالیت مجاهدانه می کنند، کمال تقدیر و تشکر را دارم.

بازار »قلعه محمود«
بازار قلعه محمود یکی از بازار های 
سر پوشیده  کرمان است که قدمت 
آن به قرن هشتم دوره قاجار باز 
می گردد که به عنوان قدیمی ترین 
بازار کرمان شــهرت دارد و دارای 
حمام، آب انبار، تکیه و مســجد 
است، پس از کم توجهی مسئوالن 
و وجود موانع بر سر راه احیای بازار 
حاال شــهرداری کرمــان با همت 
مردم رونــق این بــازار قدیمی را 

زنده نگه داشته اند. 

وز عکس ر

مدیرکل راه و شهرسازی استان:

عرصه ساختمان های 
احداثی در اراضی ملی تصرفی 

اصفهان واگذار می شود
مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان از 
تعیین تکلیف و واگذاری عرصه ساختمان های 
احداثی در اراضی تصرفی تحت مالکیت دولت 
در محدوده یا حریم شهرهای استان خبر داد.

علیرضا قاری قرآن با اشاره به آیین نامه اجرایی 
بند )ک( تبصره )۱۱( ماده واحده قانون بودجه 
سال ۱۴۰۱ کل کشور، اظهار داشت: متصرفان 
اراضی ملی در استان اصفهان اعم از حقیقی 
و حقوقی که در محدوده یا حریم شــهرها و 
شــهرک ها قبل از یکم فروردیــن ماه ۱۳۹۴ 
نسبت به احداث بنا و بهره برداری در این اراضی 
اقدام کردند، می توانند بــا مراجعه به اداره راه 
و شهرسازی نسبت به تکمیل مدارک جهت 
دریافت ســند اقدام کننــد.وی در خصوص 
شرایط واگذاری عرصه ساختمان های احداثی 
در اراضــی تصرفی افــزود: اراضــی که بنای 
ســاختمانی با مصالح با دوام در آنها احداث 
شده مشمول این آیین نامه است و آن دسته از 
اراضی که در آنها ساختمان های پیش ساخته، 
دیوارکشی، غرس اشجار و زراعت انجام شده 
از شمول این آئین نامه خارج است.مدیرکل 
راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه 
عرصه تصرفی نباید از چهار برابر سطح اشغال 
بنای احداثی بیشتر باشــد، گفت: واگذاری 
عرصه به متصرفان در صورتی مجاز اســت که 
اعیان آن تا زمان واگــذاری مورد بهره برداری 
باشد و همچنین با طرح های مصوب شهری 
که شــامل داخل محدوده و حریم شــهرها 
می شود و تا زمان واگذاری به تصویب مراجع 
قانونی ذی صالح رســیده مطابقت داشــته 
باشد.قاری قرآن خاطرنشان کرد: هر یک از 
متصرفان صرفا نســبت به یک قطعه زمین 
امکان بهره مندی از ایــن آیین نامه را دارند و 
عالوه بر این افرادی می توانند از امتیاز موضوع 
این آیین نامه استفاده کنند که خود یا همسر 
آنها از دولت یا موسسات و نهادهای عمومی 
غیردولتی زمین یا واحد مســکونی دریافت 

نکرده باشند.

yjc :عکس
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آمار و ارقام منتشر شده از سوی سازمان جهانی گردشگری از نزول چشمگیر ورود گردشگران خارجی به ایران از سال 
۲۰۱۹ به بعد حکایت دارد.

بر اساس آخرین آمار رسمی منتشر شــده در وبسایت سازمان جهانی گردشــگری )UNWTO(، شمار گردشگران 
ورودی به ایران از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۹ میالدی با شیب مالیمی، روندی صعودی را تجربه کرده است، اما از سال ۲۰۱۹ 
همزمان با تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران و وقایع آبان ۹۸، با ثبت رکورد ورود ۲ میلیون گردشگر بین المللی به 

خاک ایران، سقوط چشمگیری در میزان ورود گردشگران بین المللی داشته است.  
بر این اساس در سال ۲۰۱۹ شاخص گردشگری ایران روی عدد ۹.۱۰۷ بوده است اما در سال ۲۰۲۰ این عدد با کاهش 
شدید به ۱.۵۵۰ نزول پیدا کرده و در سال ۲۰۲۱ هم با کاهشی دیگر عدد ۸۵۵ را نشان می دهد. )این اعداد و آمارهای 
سازمان جهانی گردشگری بر پایه داده ها و آمارهایی است که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ثبت 

کرده و در اختیار این سازمان بین المللی گذاشته است.(
براســاس نموداری که ملیت گردشــگران خارجی به ایران را مورد رصد قرار داده، مردم آفریقا، منطقه شــرق آسیا و 
پاسیفیک کمترین عالقه را برای سفر به ایران در سالیان اخیر داشــته اند و خاورمیانه اروپا و جنوب آسیا، منبع اصلی 

تامین گرشگران خارجی برای ایران بوده است.
همچنین سهم سفر دریایی گردشگران خارجی به ایران در حدود دو دهه اخیر بســیار کم بوده و طی چهار سال اخیر 
تقریبا به صفر رسیده است. در ســال ۲۰۲۰ در مجموع ۸۷.۴ درصد از راه زمینی و ۱۲.۶ درصد نیز از راه هوایی به ایران 

سفر کرده اند و این آمار در سال ۲۰۲۰ به ترتیب ۶۵.۱ درصد و ۳۴.۸ درصد بوده است.
نکته دیگر در آمارهای سازمان جهانی گردشگری این است که در سال ۲۰۱۶ )آخرین سالی که این اطالعات در اختیار 
آن ها قرار گرفته است(، ۷/۹۹ درصد از مسافران ورودی با»اهداف شخصی« و تنها ۰.۰۳ درصد با مقاصد »تجاری« و 

»کسب و کار« به ایران سفر کرده اند.این نمودارها بر پایه آخرین داده های آماری از گردشگری بین المللی ایران است 
که در سازمان جهانی گردشگری ثبت شده است. بســیاری از فعاالن و کارشناسان گردشگری پیش بینی می کنند در 

وضعیت موجود که بسیاری از کشورها هشدار منع سفر به ایران داده اند، این رکود تداوم داشته باشد.

مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری ادعا کرد حدود نیمی از هتل های 
کشور از لحاظ کیفی در سطح استانداردهای جهانی هستند.

به گزارش ایســنا، یحیی نقی زاده محجوب درباره سطح استاندارد هتل های 
ایران گفت: وضعیت مراکز گردشگری و هتل ها شاید به سطح مطلوب نرسیده 
باشد، ولی از اســتانداردهای جهانی هم عقب نمانده اســت؛ چرا که مطالعه 
تطبیقی انجام شده و یکی از کشورها را به  عنوان پایلوت قرار داده،  الگوسازی 

کرده و به نتیجه رسیده ایم.
مدیرکل نظــارت و ارزیابی خدمات گردشــگری با بیان این کــه حدود نیمی 
از هتل های کشــور از لحاظ کیفی در ســطح اســتانداردهای جهانی هستند، 
اظهارکرد: از مجموع ۱۴۴۰ هتلی که در حال حاضر مشــغول فعالیت هستند، 
تاکنون ۷۰۲ هتل موفق به دریافت گواهینامه کیفیت شــده اند که با توجه به 

این که ضوابط ارزیابی هتل ها به نوعی اقتباس از هتل های بین المللی است، 
می توان ادعا کرد حــدود نیمی از هتل های کشــور از لحاظ کیفی در ســطح 

استانداردهای جهانی هستند.
وی افزود: معاونت گردشگری برای نزدیک شــدن به استانداردهای جهانی 
برنامه دارد ابزارهای خود را به تکنولوژی جدید تبدیل کند و پیشنهاد می شود 
برای رسیدن به کیفیت مطلوب، در بحث ارزیابی نظرات مردم را دخیل کنیم.

نقی زاده ادامه داد: استانداردسازی هتل های کشــور که در حال حاضر مقرر 
شده با همکاری سازمان ملی اســتاندارد درباره بازنگری ضوابط آن ها اقدام 
شود، فرآیندی الزامی است و براساس تمهیدات اجرایی به عمل آمده، تمدید 
پروانه بهره  برداری هتل ها منوط به انجام عملیات ارزیابی بوده و انتظار می رود 
ظرف مدت دو ســال آینده، درجه و ســطح ارائه خدمــات در تمام هتل های 
 کشــور کاماًل مطابق ســطح اســتانداردهای تعریف شــده و بین المللی باز 

تعریف شود.

 روستای ماخونیک؛
 شهر لی لی پوت ها!

روســتای »ماخونیک« یکی از روســتاهای شــگفت انگیز جهان 
است و به لحاظ شــهرت آن به شــهر لی لی پوت ها، جذابیت های 
حیرت انگیزی دارد. از روستای ماخونیک تا افغانستان نیم ساعت 
فاصله وجود دارد و مردم ماخونیک اصالتا افغانستانی هستند که 
در چند قرن پیش از افغانســتان کوچ کرده اند و ماخونیک را جهت 
زندگی برگزیده اند. این روستا در فاصله  ۷۸ کیلومتری شرقی شهر 
سربیشه در استان خراسان جنوبی و در مســیر جاده  سربیشه به 
روستای درح قرار دارد.روستای ماخونیک به دلیل معماری، آداب 
و رسوم و فرهنگ خاص مردمانش به عنوان یکی از هفت روستای 
شگفت انگیز جهان معروف شده است. ماخونیک، روستایی است 
که در کوه هایی بدون علف در ناحیه ای دور از دســترس و جایی که 
می شود قرن ها بدون دیده شدن زندگی کرد و از نظر ها ناپدید ماند، 

محصور شده است.
در گذشته این روســتا هیچ راه دسترســی به بیرون نداشت و در 
سال های اخیر برای دسترسی به این روستا قسمتی از کوه را شکاف 
داده تا جاده ای برای روســتا بســازند. مهم ترین ویژگی روستای 
ماخونیک بافت قدیم روستاست که در آن، خانه های محقر خشتی 
و گلی بدون حیاط و ایوان و پنجره و کیپ تا کیپ هم ســاخته شده 
اند که هنوز بعد از گذشت سال ها برخی از اهالی این روستا در این 

خانه ها زندگی می کنند.

سقوط آزاد گردشگری ایران از کجا آغاز شد؟

یک ادعا درباره هتل های کشور

روستاگردی

مفاد آراء
9/224  آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آييــن نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صــادره هيات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات 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 اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ  انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 7836 - 1401/07/14 هيات دوم خانم فخــری تيموری  به 
شناسنامه شــماره 40371  کدملي 1282331264 صادره  اصفهان  فرزند سيف ا...  در 
ششدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 350/86 متر مربع  پالک شماره  44  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از سيد ابوالفضل 

موسوی جروکانی ثبت در سامانه امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/27

م الف: 1419314  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

9/225 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 2048 مورخ 1401/6/23 هيات اول موضوع قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقای محمدرضا 
عباس پور به شناســنامه شــماره 12 کدملی 1288836686  صــادره اصفهان فرزند 
محمد علی در ششدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 153/38 متر مربع مفروزی 
از پالک شــماره 4774 اصلی واقــع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبــت ملک جنوب 
اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه )ســهم االرث نامبرده از مرحوم پدرش 
محمد علی عباس پور دنبه که مالک رسمی می باشــد که به موجب بيع نامه عادی از 
 طرف نامبرده به متقاضی واگذار شــده است و به تاييد ورثه رســيده است( مفروز ثبتی

 گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومــی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/27

م الف: 1419185  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/226 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 2636 مورخ 1401/8/9 هيات اول موضوع قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنــوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضــی، مالکيت آقای 
يدا... ســعيدی زاده اصفهانی به شناســنامه شــماره 128 کدملــی 1288544383  

صادره اصفهــان فرزند مهدی  در 2/5 دانگ مشــاع از ششــدانگ يکبــاب خانه به 
مســاحت 176/11 متــر مربع مفــروزی از پــالک شــماره 131 فرعــی از 4483  
 اصلــی واقــع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبــت ملک جنــوب اصفهان بــه موجب
 بيع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای عباس دادخواه)مالک رســمی( خريداری 

گرديده است.
- برابر رای شــماره 2638 مورخ 1401/8/9 هيات اول موضوع قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم فاطمه کارگر 
دستجردی به شناسنامه شماره 80 کدملی 1288575769  صادره اصفهان فرزند حسن  
در 2/5 دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 176/11 متر مربع مفروزی از 
پالک شماره 131 فرعی از 4483  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای عباس دادخواه)مالک 

رسمی( خريداری گرديده است.
- برابر رای شــماره 2637 مورخ 1401/8/9 هيات اول موضوع قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم نرگس سعيدی 
زاده اصفهانی به شناسنامه شماره 2565 کدملی 1289232441  صادره اصفهان فرزند 
يداله  در يک دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه به مســاحت 176/11 متر مربع 
مفروزی از پالک شــماره 131 فرعی از 4483  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای عباس 

دادخواه)مالک رسمی( خريداری گرديده است.
- برابــر رای شــماره 2639 مــورخ 1401/8/9 هيــات اول موضوع قانــون تعيين 
تکليف وضعيــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد 
ثبتی حــوزه ثبت ملک جنــوب اصفهــان تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی، 
مالکيت خانــم عفت ســعيدی زاده  اصفهانــی به شناســنامه شــماره 871 کدملی 
1288864851  صادره اصفهان فرزند يداله  در ششــدانگ يکباب خانه به مســاحت 
127/19 متر مربع مفــروزی از پالک شــماره 131 فرعــی از 4483  اصلی واقع در 
 اصفهــان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان بــه موجب بيع نامــه عادی و

  مــع الواســطه از طــرف آقــای عبــاس دادخواه)مالــک رســمی( خريــداری 
گرديده است.

 لذا به منظور اطالع عمومــی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/27

م الف: 1419144  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/227 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 2576 مورخ 1401/8/5 هيات اول موضوع قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم اعظم خدابنده 
به شناسنامه شماره 23774 کدملی 1282708198  صادره اصفهان فرزند علی در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مســاحت 312/85 متر مربع مفروزی از پالک 
شــماره 4786 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان مقدار 

200 متر مربع به موجب بيع نامه عادی از طرف مرحوم علی خدابنده )مالک رســمی( 
به متقاضيان ) اعظم و زهــرا خدابنده( واگذار گرديده و مقــدار 110 متر نيز به موجب 
بيع نامه عادی از طرف مهدی خدابنده يکــی از ورثه مرحوم علی خدابنده به متقاضيان 

واگذار گرديده است.
- برابــر رای شــماره 2577 مــورخ 1401/8/5 هيــات اول موضوع قانــون تعيين 
تکليف وضعيــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد 
ثبتی حــوزه ثبت ملک جنــوب اصفهــان تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی، 
مالکيت خانم زهرا خدابنده به شناســنامه شــماره 20626 کدملــی 1282675575  
صــادره اصفهــان فرزند علــی در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ يکبــاب خانه 
به مســاحت 312/85 متــر مربع مفــروزی از پالک شــماره 4786 اصلــی واقع در 
 اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنوب اصفهــان مقدار 200 متــر مربع به موجب 
بيع نامه عادی از طرف مرحوم علی خدابنده )مالک رسمی( به متقاضيان ) اعظم و زهرا 
خدابنده( واگذار گرديده و مقدار 110 متر نيز بــه موجب بيع نامه عادی از طرف مهدی 

خدابنده يکی از ورثه مرحوم علی خدابنده به متقاضيان واگذار گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومــی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/27

م الف: 1419518  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/228 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 3052 مورخ 1401/09/09 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، مالکيــت آقای عليرضا 
شــاطالبی به شناســنامه شــماره 332 کدملی 1288608462  صادره اصفهان فرزند 
ابوالقاسم در ششــدانگ يکباب مغازه به مســاحت 25/41 متر مربع مفروزی از پالک 
 شــماره 4449 باقيمانده  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملــک جنوب اصفهان  
مع الواسطه و به موجب بيع نامه عادی از طرف خانم رضوان رمضان پور )مالک رسمی( 

خريداری گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومــی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/12

م الف: 1427367  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

9/229 شــماره نامه : 140185602024010625-1401/09/21 نظــر به اينکه به 
موجب رای شماره 140160302024001187 مورخ 1401/04/20 هيات قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ يکباب خانه به 
مساحت 180/04 متر مربع تحت شــماره فرعی 5132  از اصلی 4483 مفروز و مجزی 

 شده از شماره يک فرعی از اصلی مزبور  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکيت آقای 
حشــمت اله صديقی قهفرخی فرزند اميرقلی مســتقر گرديد و پرونده ثبتی فاقد سابقه 
تحديد حدود می باشــد لذا به اســتناد تبصره ذيل ماده 13 قانون فــوق الذکر و  طبق 
تقاضای مالک تحديد حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخ 1401/10/24 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب اين آگهی به کليه مالکين و مجاورين 
اعالم می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محل حضور يابنــد و اعتراضات مالکين و 
مجاورين مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صــورت مجلس تحديد حدود و 
فقط تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86  آئين نامه قانون ثبت بايد از 
تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره، ظرف يک ماه دادخواست خود را به مرجع ذيصالح 
قضائی تسليم و گواهی تقديم دادخواســت را اخذ و به اين واحد ثبتی ارائه نمايد، درغير 
اين صورت متقاضی ثبت يا نماينده قانونی وی می توانــد به دادگاه  مربوطه مراجعه و 
گواهی عدم تقديم دادخواســت را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد و اداره ثبت بدون 

توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت مقررات ادامه ميدهد. 
تاريخ انتشار: 1401/09/27 

م الف: 1426103 شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

9/230 شــماره  نامــه: 140185602024010201- 1401/09/12 نظــر به اينکه 
ششــدانگ پالک شــماره 26566  فرعی از 4999 اصلی واقع در بخــش 5 اصفهان 
به شماره ســند تک برگ 477755 سری ب ســال 99  به شــماره دفتر الکترونيکی 
139920302024025847  بــه نام خانم فاطمــه راکی فرزند جهان بخش ســابقه  
ثبت و صدور ســند مالکيت دارد که آقای کيوان طيار طی وکالتنامه شــماره 90434- 
1401/8/22 دفتر 263 تهران طی درخواســت وارده شماره 27657- 1401/8/28 به 
وکالت از طرف مالک فوق به انضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضا شهود آن ذيل 
شماره يکتا 140102150373000453 و رمز تصديق 319831 مورخ 1401/08/24 
که به گواهی دفترخانه شماره 430 اصفهان رسيده است  مدعی است که سند مالکيت به 
علت نامعلوم مفقود و درخواست صدور المثنی سند مالکيت را نموده  لذا مراتب  به استناد 
تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت مذکور نزد 
خود می باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه 

نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1427301 

مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

9/231  شماره نامه: 140185602033003540- 1401/09/22 چون تمامی ششدانگ  
قطعات مزروعی و مشجر متصل بهم در بخش باغستان دو و نيم رجلی پالک ثبتی 94 
فرعی از 37- اصلی جزء بخش 11 نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی بنام خانم ليال 
فروزاد فرزند عباسعلی  در جريان ثبت  می باشد و بعلت عدم رعايت ماده 71 آيين نامه 
قانون ثبت در آگهی قبلی بايســتی تجديد آگهی گردد.  اينک بنا به دستور قسمت اخير 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه 
مورخ 1401/10/21  ساعت 11 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين 
آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل 
حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 

صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.
تاريخ انتشار:1401/09/27  

م الف:1426858 رحمت اله شاهدي سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز



یکشنبه 27  آذر  1401 /  23  جمادی االول  1444  /  18  دسامبر   2022 / شماره 3701 
در نامه ای مطرح شد:

گالیه نماینده استان از استاندار اصفهان به دلیل مصرف مازوت
نماینده اصفهان در مجلس شــورای اسالمی در نامه ای به اســتاندار اصفهان با انتقاد از انجام نشدن 
اقدامات موثر برای کاهش آلودگی هوا در این استان گفت که از متولیان ملی و استانی مصرف سوخت 
مازوت به دلیل کوتاهی های مدیریتی و کم کاری های ماه های گذشــته برای کاهش آلودگی هوا به 
کمیسیون اصل نود شکایت کرده اســت.به گزارش ایســنا، متن نامه عباس مقتدایی نایب رییس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی به استاندار اصفهان به شرح زیر است: 
»گالیه سال گذشته از سوی مردم اصفهان همچنان باقی است و متاسفانه پیگیری های الزم به نحوی 
که موثر باشد و از آلودگی هوای اصفهان جلوگیری کند انجام نشده است. اینجانب در سال گذشته طی 
نامه شماره ۱۲۴۶۸۶۳ مورخ ۶/ ۱۲/ ۱۴۰۰  مالحظات مرتبط را برای جنابعالی ارسال کردم. پیگیری ها 
و تالش اینجانب و مذاکره حضوری که با دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی داشتم و شکایتی در 
کمیسیون اصل ۹۰ مطرح کردم و چندین پیگیری دیگر که موجب شد باالخره به روند مازوت سوزی در 
اصفهان خاتمه داده شود. اگر چه در همان مدتی هم که در اصفهان از مازوت استفاده شد، جان هموطنان 
عزیز من و موکالن گرانقدرم به خطر افتاد.متاسفم که هشدارهای قبلی مبنی بر انجام اقدامات موثر در 
بازه زمانی بهار، تابستان و پاییز که بخشی از آن در قالب تذکر کتبی به رییس جمهور محترم و وزرای 
مربوطه در سال جاری در صحن علنی مجلس از سوی هیئت رییسه مجلس قرائت شد، آنگونه که باید 
و شاید از سوی مقامات استانی عملیاتی نشد. اینک به نمایندگی از مردم اصفهان هشدار می دهم که 
چنین روندی می تواند جان موکالن ارجمند را به خطر اندازد و نباید با این موضوع به صورت عادی برخورد 
شود. شما به عنوان باالترین مقام اداری استان پاسخ دهید که چرا کوتاهی صورت گرفته است؟چه 
اقداماتی انجام داده اید و چه برنامه ای برای توقف این روند آسیب رسان به جان مردم دارید؟پیش تر 
هم اعالم کرده ایم که ما به عنوان نماینده مجلس اقدامات نظارتی مان را انجام می دهیم و بنده نیز در 
تاریخ امروز به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی از کوتاهی های مدیریتی و کم کاری های 
ماه های گذشته شکایتی را مطرح کرده ام ولی شما هم مسئولیت خاص خود را دارید؛ که تذکر می دهم 
به مسئولیت تان با قید فوریت عمل کرده و گزارشی از عملکردتان را نیز برای اینجانب ارسال فرمایید.«

 
از ابتدای سال جاری تاکنون،

خلبانان پایگاه چهارم هوانیروز اصفهان 13۹ عملیات امدادی 
در استان مرکزی و فارس انجام دادند

فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی مستقر در اصفهان گفت: خلبانان این پایگاه از 
ابتدای سال جاری تاکنون ۱۳۹ پرواز امدادی در محدوده هوایی استان های مرکزی و شمال استان 
فارس انجام دادند.سرهنگ ستاد خلبان بهرام نظری در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: از این 
تعداد، ۸۹ سورتی پرواز در استان مرکزی و ۵۰ ســورتی پرواز در شمال استان فارس انجام و به ۱۴۵ 
نفر،امدادرسانی شد.وی با اشــاره به افتتاح بزرگ ترین پایگاه اورژانس هوایی کشور ۱۷ آذر امسال 
در شــهر اراک گفت: احداث این مرکز مجهز اورژانس هوایی در مجاورت بیمارســتان امیرالمومنین 
اراک،زمینه را برای انجام پروازهای ایمن تر جهت خدمت رســانی بیشتر به مردم فراهم کرده است.

فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز اصفهان ادامه داد: بالگردهای این پایگاه در ۲ مرکز )اراک و آباده فارس( 
مستقر و خلبانان و مهندسان پرواز این پایگاه ،در تمام ســاعات روز ،آماده انجام عملیات پروازی با 
هماهنگی ودرخواست اورژانس هوایی کشور هستند تا در کوتاه ترین زمان ممکن به مردم امدادرسانی 
کنند.وی در پایان، اقدامات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در زمینه همکاری الزم را برای 
احداث بزرگ ترین پایگاه اورژانس هوای کشور در اراک، گام مهمی در افزایش ایمنی پروازهای امدادی 
ارتش در ارائه خدمت به مردم دانست.پایگاه چهارم هوانیروز ارتش در اصفهان ، پوشش امداد هوایی 
استان مرکزی و شمال استان فارس و مرکز آموزش شهید وطنپور هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی 

ماموریت های اورژانس هوایی استان اصفهان را بر عهده دارد.

دربارهمازوتسوزیدراصفهانآدرسغلطمیدهند؟

مسئله معلوم و  مجهول مازوت!
 

    مسئله مازوت سوزی دوباره نیروگاه شهید منتظری اصفهان از آبان ماه امسال مطرح بوده و همواره 
مسئوالن استان طی این مدت اعالم کردند که با توجه به شرایط خاص اصفهان و استقرار نیروگاه در 

مجاورت این کالن شهر تالش می کنند که پلمب مشعل های مازوت سوز این نیروگاه امسال برداشته نشود.

کاهش گاز تحویلی به نیروگاه شهید منتظری
پیش تر کاظمی طبا، فرماندار سابق شاهین شهر در گفت وگو با مهر خبر داده بود که میزان گاز تحویلی به نیروگاه 
شــهید منتظری اصفهان از ۹ آذر ماه از ۱۰ به ۳.۵ میلیون مترمکعب کاهش یافته؛ اما تاکنون اجازه فک پلمب 
مشعل های مازوت سوز نیروگاه شهید محمد منتظری صادر نشده است و چهار واحد از هشت واحد فعال از مدار 
تولید برق خارج شده و این نیروگاه فعال با ۳۵ درصد ظرفیت در حال فعالیت است.موضوعی که محمدرضا نوحی 
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان نیز به آن اشاره کرد و گفت که با توجه به برودت هوا و به علت محدودیت گاز 
صنایع، واحدهای دو، چهار و پنج نیروگاه منتظری از مدار خارج شده و این سه واحد تولید برق ندارند و واحدهای 
یک، سه و هشت با حداقل بار و با سوخت گاز برق تولید می کند. به گفته وی، کمبود برق ناشی از محدودیت گاز 

صنایع در استان از طریق شبکه سراسری تامین می شود.

برخی تصمیمات، خارج از مدیریت استان اصفهان است
همچنین مهران زینلیان، معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار اصفهان طی روزهای اخیر به یکی از رسانه ها 
درخصوص مازوت سوزی دوباره نیروگاه منتظری با توجه به کاهش میزان گاز تحویلی، گفت: قطع به یقین در 
استان همه مخالف این اتفاق هســتند و هر کاری هم که بتوانند برای جلوگیری از این کارمی کنند اما در شرایط 
اضطراری مثل سال گذشته که شورای عالی امنیت کشور دستور مصرف مازوت را داد و این اتفاق افتاد، ممکن 
اســت در این شــرایط قرار بگیریم ولی امیدوارم این اتفاق نیفتد.وی افزود: ســعی کرده ایم با توجیهات فنی، 
استدالل ها و تبیین موضوع و تشریح مشکالتی که در داخل اصفهان به لحاظ آلودگی وجود دارد،. مسئوالن را قانع 
کنیم که این اتفاق نیفتد اما بعضی از تصمیمات خارج از مدیریت استان است چراکه کنترل این تصمیمات از مرکز 
)تهران( اتفاق می افتد.البته منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان نیز در گفت وگو 

با مهر مازوت سوزی دوباره نیروگاه منتظری را رد نکرد و گفت که مسئوالن محیط زیست دراین باره باید اظهار نظر 
کنند.پیش تر علی سالجقه، رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشــور از تالش این سازمان برای تهاتر بین 

نیروگاه و پاالیشگاه اصفهان برای جلوگیری از مازوت سوزی نیروگاه خبرداده بود.

آدرس های غلط و مازوت سوزی نیروگاه منتظری
درحالی که مسئوالن محیط زیست و استانداری اصفهان در خصوص مازوت سوزی نیروگاه منتظری حاضر به 
پاسخگویی به مهر نشدند، بررســی های میدانی خبرنگار این خبرگزاری نشان می دهد نیروگاه شهید منتظری 
استفاده از مازوت را آغاز کرده است.درحالی که برخی مسئوالن استان حاضر به پاسخی شفاف در این باره نیستند و 
یا آن را رد می کنند، اظهار نظر برخی از اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان نیز جالب توجه بوده است؛ برخی اعضای 
شورا درخصوص مازوت سوزی نیروگاه منتظری ابراز نگرانی می کنند و برخی دیگر می گویند پاالیشگاه اصفهان 
مازوت می سوزاند؛ البته شاید قرارگیری پاالیشگاه در مجاورت نیروگاه شهید منتظری دلیل این اظهار نظر باشد و یا 
اینکه عامدانه تالش می کنند که در نبود شفافیت در مورد مازوت سوزی به رسانه ها و شهروندان آدرس غلط بدهند.

پاالیشگاه نیازی به استفاده از سوخت مازوت ندارد

محسن قدیری، مدیرعامل پاالیشگاه اصفهان در خصوص برخی اظهارات مسئوالن مدیریت شهری اصفهان مبنی بر 
استفاده از مازوت در پاالیشگاه اصفهان اظهار داشت: پاالیشگاه در هیچ شرایطی از سوخت سنگین و یا همان مازوت 
اســتفاده نمی کند و در حال حاضر حتی یک قطره مازوت در این صنعت به عنوان سوخت استفاده نشده است.وی 
با بیان اینکه پاالیشگاه نیازی به اســتفاده از ســوخت مازوت ندارد، ادامه داد: اگر به هر دلیلی شرایط برای مصرف 
سوخت گاز بحرانی شود طبق تصمیمات، اقدام به کاهش خوراک خواهد شد.مدیرعامل پاالیشگاه اصفهان با بیان 
اینکه تمام دودکش های پاالیشگاه اصفهان از ســال ۹۵ مجهز به سیستم پایش آنالین آالینده هاست، گفت: نتایج 
آن برای آزمایشگاه معتمد محیط زیست ارسال می شود و تاکنون انحراف آالیندگی در دودکش های پاالیشگاه اعالم 
نشده است.وی با تاکید بر اینکه اکثر مشعل های پاالیشگاه اصفهان از چند سال گذشته اینوایرومیکس شدند و امکان 
استفاده از سوخت مایع را ندارند، تصریح کرد: آن دسته از مشعل هایی که امکان سوخت مایع را دارند تنها از ریگس 
کردن گاز مایع استفاده خواهند کرد که در این زمینه دست پاالیشگاه اصفهان باز است، یک هزار تن گاز مایع داریم که 
به راحتی در صورت کاهش فشار گاز، با سوزاندن مقدار بسیار کمی از این گاز مشکل را برطرف می کنیم.قدیری با بیان 
اینکه ما همه مسئوالن را برای بازدید از کوره های پاالیشگاه اصفهان فراخوان می کنیم، افزود: پاالیشگاه آماده است در 
هر ساعتی از شبانه روز با حضور مسئوالن میزان آلودگی کوره ها را بسنجد.مدیرعامل پاالیشگاه اصفهان تصریح کرد: 
پاالیشگاه اصفهان در سال ۱۴۰۵ با اجرای طرح های زیست محیطی قطره ای از مازوت تولید نخواهد کرد.به گزارش 
خبرنگار مهر، دی ماه سال گذشته پلمب مشعل های مازوت سوز نیروگاه حرارتی شهید محمد منتظری در مجاورت 
شهرهای اصفهان و شاهین شــهر با مصوبه شورای عالی امنیت ملی شکسته شــد و این نیروگاه در میان تاییدها و 
تکذیب ها در مدت نزدیک به ۲ ماه تا بیستم اسفندماه از نفت کوره )مازوت( به عنوان سوخت دوم استفاده کرد.۹۶ 
مشعل مازوت سوز نیروگاه منتظری از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ به مرور با حکم قضایی خاموش شده بود؛ اما از سال ۹۸ 
موضوع فک پلمب مشعل های این نیروگاه در ماه های سرد سال همواره مطرح می شد و در نهایت سال پیش با یک 
مصوبه، بدون رعایت حداقل الزامات زیست محیطی و انجام فیلتراسیون خروجی ها، پلمب برداشته شد.نیروگاه شهید 
محمد منتظری در شمال غرب اصفهان جنب پاالیشگاه در زمینی به وسعت ۲/۲ میلیون متر مربع فعالیت می کند و 
دارای هشت واحد ۲۰۰ مگاواتی مجموعا به ظرفیت تولید ۱۶۰۰ مگاوات در ساعت است. این نیروگاه ۳.۰۹ درصد برق 
کشور و ۵۰ درصد برق دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری را تامین می کند.این نیروگاه در کنار پاالیشگاه نفت 
اصفهان و پتروشیمی اصفهان بنا شده تا بتواند پسماندهای پاالیشگاه از جمله مازوت یا همان نفت کوره را به انرژی 
الکتریکی تبدیل کند.مازوت یا همان نفت کوره یکی از هیدروکربن های نفتی است که در مراحل پاالیش نفت خام 
پس از نفتا، بنزین و نفت سفید به دست می آید و ارزان ترین ماده سوختنی برای کوره ها، حمام ها و تنور نانوایی ها و 
موتورهای دیزلی و برخی نیروگاه هاست. اکثر پاالیشگاه های ایران به دلیل قدیمی بودن فناوری هایشان تولید مازوت 

باالیی دارند و حدود ۲۵ تا ۴۰ درصد فراورده های نفتی کشور اختصاص به این فرآورده دارد.

با مسئولان جامعه

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان 
گفت: کارایی و مسئله محور بودن پژوهش ها باید به 
طور همزمان مورد توجه محقق و بهره بردار قرار گیرد.

مسعود مهدویان فر، اظهار کرد: به دلیل ماهیت حوزه 
اجتماعی برای شناســایی و رفع آسیب ها نباید تنها 

به پژوهش های کمی و آمار و ارقام آن ها اکتفا کرد.
مدیر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان، 
افزود: در حــوزه آســیب های اجتماعی، مســئله 
پژوهش باید به درستی انتخاب شــود و مبتنی بر 

واقعیت های جامعه باشد.
مهدویان فر با بیان اینکه در پژوهش های اجتماعی 
باید از نگاه کلی نگر و تکراری پرهیز شود، افزود: آنچه 
اهمیت دارد این اســت که نتایج این پژوهش ها بر 

اساس نیاز های روز جامعه، جدید و راهگشا باشد.
وی ادامه داد: شــناخت مســئله در پژوهش های 
اجتماعی به راه حل های عالمانه و راهکار های موثر 

منجر خواهد شد.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان، 
عملیاتی شــدن پژوهش های حــوزه اجتماعی را 
ضروری دانست و افزود: راهکار تحقق این چشم انداز 
این است که پژوهش های اجتماعی از ابتدا در ارتباط 
با جامعه شکل بگیرد و بهره برداران پژوهش نیز که 
ممکن است از سازمان های مختلف باشند در جریان 

کار قرار بگیرند و نظر آن ها لحاظ شود.
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان 
ادامه داد: کارایی و مســئله محور بودن پژوهش ها 
باید به طور همزمان مورد توجه محقق و بهره بردار قرار 
گیرد. مهدویان فر اظهار داشت: وضعیت فعالیت های 
پژوهشی استان و کشور نسبت به گذشته ارتقا یافته 
و در حال بهبود اســت، همچنیــن نظارت ها در این 
رابطه گســترده تر شــده و نهاد ها اقبال بیشتری به 

پژوهش های اجتماعی دارند.
وی با بیان اینکه در اســتانداری اصفهــان رویکرد 
»پژوهــش محوربــودن« نهاد هــای اجرایــی با 
جدیت دنبال می شــود، خاطرنشــان کرد: از نتایج 
پژوهش هــای اجتماعــی در برنامــه ریزی هــا و 

تصمیم های استانداری استفاده می شود.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان:

در پژوهش های اجتماعی باید از نگاه کلی نگر و تکراری پرهیز شود

جست وجو برای 
یافتن اجساد 4 
کودک در دریاچه 

یخ زده انگلیس
چهار کــودک انگلیســی در دریاچه 
یــخ زده پارکی در منطقه ســولیهال 
انگلیس غرق شدند. به گفته پلیس، 
این کودکان پس از شکســتن یخ و 
سقوط در آب، دچار ایست قلبی شدند 

که منجر به فوت ۳ تن از آنها شد.

دستگیری عامل تیراندازی به 30 مغازه در اصفهان
فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان از دســتگیری فردی که با تیراندازی به ۳۰ باب مغازه باعث 

تخریب و ایجاد خسارت به آنها شده بود در عملیات ضربتی ماموران انتظامی اصفهان خبر داد.
سرهنگ حسین بساطی در جمع اصحاب رسانه با اشاره به شکایت تعدادی از متصدیان واحد های 
صنفی یکی از مناطق حاشیه ای شهرستان اصفهان مبنی بر اینکه فردی ناشناس در نیمه های شب 
اقدام به تیراندازی به مغازه های آن ها کرده و باعث تخریب شیشه ها و ایجاد خسارت به آن ها شده 
است، اظهار داشت: موضوع در دستور کار ویژه ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان قرار 

گرفت.
وی افزود: در این زمینه گشت های ویژه فعال و اقدامات علمی و تخصصی خود را برای شناسایی و 
دستگیری عامل این تیراندازی ها را انجام دادند و سرانجام یکی از واحد های گشتی حین گشت زنی 
فردی که در حال تیر اندازی به سمت شیشه مغازه ها بود را مشــاهده و بالفاصله برای دستگیری 
وی وارد عمل شدند.فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان تصریح کرد: متهم به محض مشاهده 
ماموران سوار بر یک دستگاه خودروی سواری شده و از محل متواری شد، اما با هوشیاری و اقدام 
سریع ماموران خودرو متوقف و در بازرسی از آن یک قبضه اسحه شکاری به همراه ۱۷۰ عدد فشنگ 

مربوطه کشف شد.
وی ادامه داد: متهم پس از انتقال به یگان انتظامی در تحقیقات صورت گرفته به ۳۰ فقره تیراندازی 
به مغازه و ۲ بانک در منطقه دشتی اصفهان اعتراف کرد.ســرهنگ بساطی با بیان اینکه در بررسی 
گوشی تلفن همراه متهم مشخص شد وی با شبکه های ضد انقالب و معاند در ارتباط بوده و تحت 
تاثیر این شبکه ها دست به این عمل مجرمانه زده است، گفت: در این خصوص پرونده تشکیل و وی 

برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.
وی خاطرنشان کرد: پلیس با همه توان و تالش در خدمت امنیت و آرامش شهروندان است و اجازه 

نخواهد داد عده ای با مخدوش کردن این امنیت، موجبات نارضایتی مردم را فراهم کنند.
 

واژگونی اتوبوس در اصفهان
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از فوت راننده درحادثه واژگونی 
اتوبوس درون شهری در بزرگراه شهید خرازی زیر پل اشرفی اصفهانی خبر داد.فرهاد کاوه آهنگران 
گفت: حوالی ســاعت ۱۴ دقیقه بامداد حادثه واژگونی اتوبوس در بزرگراه شــهید خرازی زیر پل 
اشرفی اصفهانی به سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان اعالم شد.وی گفت: با توجه به نوع حادثه آتش نشانان از ایستگاه های ۸، ۱۶، ۱ و ۱۰ با تمام 
تجهیزات مربوطه اعم از خودروی نجات و جرثقیل های سبک و سنگین همراه با سرآتشیار موسوی 
مدیر کشیک و سرآتشیار عزیزاللهی افسر آماده وقت به محل حادثه اعزام شدند.سخنگوی سازمان 
آتش نشانی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه در این حادثه راننده اتوبوس درون شهری از بخش 
خصوصی، در زیر اتوبوس واژگون شده محبوس شده بود، گفت: متاسفانه راننده در دم جان باخت و 
پس از رهاسازی، جسد وی تحویل عوامل انتظامی شد. کاوه آهنگران خاطرنشان کرد: علت حادثه 

توسط عوامل راهور و انتظامی در دست بررسی است.
 

استفاده از بخاری بدون دودکش حادثه آفرید
مدیر روابط عمومی اورژانس و فوریت های پزشــکی اســتان اصفهان از مسمومیت یک نفر درپی 
استفاده از بخاری بدون دودکش در اصفهان خبر داد.عباس عابدی گفت: حادثه مسمومیت با گاز 
CO به علت اســتفاده از بخاری بدون دودکش، به مرکز اورژانس اصفهان گزارش شد. وی افزود: 
این حادثه در محدوده پل تمدن رخ داد و بالفاصله یک واحد امدادی ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد.

مدیر روابط عمومی اورژانس و فوریت های پزشکی استان اصفهان خاطرنشان کرد: یک مرد ۳۰ ساله 
در پی این حادثه مسموم شد و مراقبت های سرپایی در محل دریافت کرد.

عکس خبر

خبر روزاخبار

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی 
استان اصفهان تاکید کرد:

ضرورت استفاده از تجهیزات 
زمستانی در مسافرت ها

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان 
اصفهان گفت: رانندگان در فصل زمستان باید 
وسیله نقلیه را به الستیک یخ شکن، سیستم 

گرمایشی و سایر موارد الزم تجهیز کنند.
ســرهنگ محمدرضا محمدی با بیان اینکه 
پلیس با تــوان و آمادگــی صددرصد برای 
اجرای رزمایش طرح زمســتانی در ســتاد 
استان با تمام ســازمان های مربوطه اعالم 
آمادگی کــرده اســت، اظهار کــرد: در حوزه 
ترافیک و درون شــهری با بیش از ۱۳۷ تیم 
موتوری و ۱۴۶ تیم خودرویــی برای ایمنی 
عبورومرور در سطح حوزه های درون شهری 
و سراسر اســتان آمادگی داریم.وی با اشاره 
به هماهنگی و آماده باش ســایر سازمان ها 
برای اجرای رزمایش زمســتانی، ادامه داد: 
برای امدادرســانی در حــوادث، تصادفات 
به ویــژه تصادفات وســایل نقلیه ســنگین 
که ممکن اســت در جاده هــا، بزرگراه ها و 
خیابان های شــهری اتفاق بیفتد، ضروری 
است ســازمان های امدادرســان به ویژه در 
زمینه جرثقیل و انتقال وسایل نقلیه تصادفی 
از سطح راه ها و جاده ها آمادگی کامل داشته 
باشند، تا اگر حادثه و تصادفی رخ داد، بتوان 
بالفاصله صحنه را پاکســازی و از تصادفات 

بعدی پیشگیری کرد.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی 
 انتظامــی اســتان اصفهــان تصریــح کرد:

 زمانی که تصادفی رخ می دهد اگر بالفاصله 
 خودرو هــا را از خطوط عبور انتقــال ندهیم،

 به طور قطع حوادث بعدی را شاهد خواهیم 
 بــود، بنابرایــن راننده هــا در تصادف های 
خسارت جزئی مســئولیت دارند، بالفاصله 
وســیله نقلیه را از خطوط عبور انتقال دهند، 
همچنین اگر وســایل نقلیــه تصادفی قادر 
به حرکت نبود، ضروری اســت جرثقیل ها و 
خودروبر ها به موقع در صحنه تصادف حضور 
داشته باشــند و وســایل نقلیه تصادفی را 

انتقال دهند.

با موافقت نمایندگان مجلس پرداخت تســهیالت فرزند آوری و ازدواج با ارائه تنها یک سفته قانونی شد.عضو شــورا ی عالی انقالب فرهنگی با بیان اینکه تنها 
بخش اندکی از معوقات بانک ها برای تسهیالت خرد بانکی است، گفت: سنگ اندازی های فراوان، برخورد های سلیقه ای و دریافت ضمانت های متعدد بانک ها 
برای پرداخت ۲۰ میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه سبب نارضایتی و گالیه مردم شده است.امیرحسین بانکی پور افزود: با تصویب مجلس شورای اسالمی 
دریافت تنها یک سفته حتی به صورت الکترونیکی از وام گیرنده باعث عدم حضور ضامن، کاهش مراجعه مردم به بانک ها و کوتاه شدن فرآیند تشکیل پرونده 
تسهیالت می شود.وی با اشاره به اینکه این ضمانت به جای ضمانت های ماده ۱۰ و ۶۱ قانون جوانی جمعیت خواهد بود، گفت: درصورت تصویب این الحاقیه در 
شورای نگهبان از این به بعد بانک ها تنها ملزم به دریافت یک سفته برای پرداخت این تسهیالت خواهند شد.ماده ۶۸ قانون جوانی جمعیت به اعطای وام ۲۰۰ 
میلیون تومانی به زوجین جوان )زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال( و وام ۱۴۰ میلیونی به زوجین با سنین باالتر با ضمانت های آسان و ماده ۱۰ این قانون به 

تسهیالت قرض الحسنه برای تولد فرزند اول تا پنجم و باالتر به ترتیب از ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان با تنفس شش ماهه، اشاره دارد.

پرداخت تسهیالت فرزند آوری و ازدواج با ارائه یک سفته



با اعالم نبی، یکی از اعضای هیئت رییسه فدراسیون فوتبال دو هفته دیگر و در نشست هیئت رییسه تکلیف کادر فنی تیم امید هم مشخص می شود.این عضو هیئت رییسه 
تاکید کرد که فدراسیون فوتبال هم چنان قصد دارد از مربی وطنی در راس کادر فنی این تیم بهره ببرد. در دوره پیشین مسابقات قهرمانی زیر 23 سال آسیا مهدی مهدوی 
کیا ، سرمربی تیم امید بود که نتوانست به همراه این تیم نتایج خوبی بگیرد و در همان مرحله گروهی از دور مسابقات کنار رفت. شهریور ماه قرارداد مهدی مهدوی کیا با تیم 
امید به پایان رسید و بعد از آن ترجیح داد به آلمان برگردد. پرهیزکار، سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال پیش تر خبر داده بود که ما تصمم داشتیم قرارداد مهدی مهدوی 
کیا را تمدید کنیم؛ اما این چهره استقبالی برای ادامه همکاری با تیم امید نشان نداد. واقعیت این است فدراسیون فوتبال هنوز به طور رسمی با هیچ مربی ای در این زمینه 
وارد مذاکره رسمی نشده است. به این خاطر که نخست باید پیشنهاد کمیته فنی به اعضای هیئت رییسه مورد تایید اعضا  قرار گیرد و بعد از آن کمیته جوانان وارد مذاکره با 
مربی مورد نظر شود. ابتدا از غالمرضا عنایتی به عنوان یکی از گزینه ها نام برده شد. مربی ای که فصل گذشته سرمربی تیم هوادار بود و این تیم را از لیگ یک به لیگ برتر 
آورد و به همراه این تیم در لیگ برتر هم عملکرد خوبی داشت. وی  در ابتدای فصل از این تیم جدا شد و جای خود را به ساکت الهامی داد.دیگر گزینه ای که برای هدایت 
تیم امید مطرح است محرم نوید کیا، مربی پیشین تیم سپاهان است. مربی ای که این فصل هم می توانست هدایت گر تیم سپاهان باشد؛ اما ترجیح داد از سمت خود 

کناره گیری و جای خود را به مورایس بدهد. پیرامون حضور مجتبی حسینی، سرمربی تیم پیکان در تیم امید هم زمزمه هایی شده است. 

چه کسی سرمربی تیم امید می شود؟
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سرخوشی مدافع کرواسی از مهار موفقیت آمیز »مسی«
مدافع تیم ملی کرواسی با این که نتوانست در بازی مقابل آرژانتین عملکرد خوبی داشته باشد؛ اما 
می گوید حاال می تواند برای کودکانش از مهار مسی بگوید.جاسکو گواردیول، مدافع تیم ملی فوتبال 
کرواسی عملکرد بســیار درخشانی در جام جهانی 2۰22 داشــت و یکی از بهترین بازیکنان پست 
خودش در این رقابت ها بود.گواردیول با وجود جام جهانی خوبی که پشــت سر گذاشته، در دیدار 
نیمه نهایی مقابل آرژانتین نتوانست از پس لیونل مسی بربیاید تا جایی که فوق ستاره آرژانتینی در 
صحنه گل سوم، مدافع کرواســی را به طور کامل محو کرد و پاس گلش به خولین آلوارز را فرستاد.

گواردیول با این که شب سختی مقابل مسی داشت، از عملکرد خودش راضی بوده و در گفت وگو با 
اکسپرس گفت: بازی مقابل مسی حتی با وجود این که فصل گذشته در باشگاه های مان مقابل هم 
بازی کرده بودیم، تجربه بسیار خوبی بود. مسی ای که در تیم  ملی آرژانتین با او بازی کردم،  بازیکن 
بسیار متفاوتی از مسی پاری سن ژرمن بود.من حتی با این که مقابل آرژانتین شکست خوردیم از 
بازی با آرژانتین خوشحالم. می توانم به فرزندانم بگویم که توانسته ام مسی را ۹۰ دقیقه مهار کنم. 
امیدوارم دفعه بعدی مسی را شکست دهیم.گواردیول در حال حاضر عضو تیم الیپزیش آلمان و 

یکی از اهداف نقل و انتقاالت زمستانی چلسی است. 
 

باتیستوتا: »مسی« تشنه جام است
گابریل باتیستوتا، بازیکن پیشین تیم ملی آرژانتین می گوید که از دیدن رکوردشکنی لیونل مسی 
در تیم ملی و عبور از رکورد او به عنوان برترین گلزن این کشور در جام های جهانی خوشحال است.

مسی در راه صعود به فینال توانست یازدهمین گل خود در ادوار جام جهانی را از روی نقطه پنالتی 
وارد دروازه کرواســی کند و تیمش با برتری 3 بر صفر راهی فینال شود.باتیستوتای ۵3 ساله در 
مصاحبه با روزنامه آرژانتینی »کالرین« درباره عبور مسی از رکورد ۱۰ گل زده او، گفت: »این مسئله 
آســیبی به من نزد چون من از این اتفاق لذت بردم. لئو الیق این اتفاق بود. اگر یک نفر بود که به 
این رکورد می رسید، قطعا لیونل مسی بود.«باتیستوتا که بعد از مسی با ۱۰ گل دومین گلزن تاریخ 
فوتبال آرژانتین در جام های جهانی است، گفت: او آدم فضایی نیست. یک انسان است که بهتر 
از هر کســی دیگری بازی می کند. وقتی این آدم از شــما فراتر می رود، نمی توانید زجر بکشید، 
فقط باید لذت ببرید.باتیستوتا که در سه دوره جام جهانی بین سال های ۱۹۹۴ تا 2۰۰2 برای تیم 
ملی ۱۰ گل به ثمر رســاند، اضافه کرد که مســی با ۵ گل، 3 پاس گل و بازی  درخشان تر و فراتر از 
انتظاراتش در جام جهانی قطر، بهتر از هر کسی بوده اســت.وی یادآور شد: من انتظار داشتم او 
خیلی آرام باشد؛ اما او مثل یک جوان 2۰ ساله بازی می کند چون او تشنه است.مسی  این جاست 
که قهرمان جام جهانی شود. این چیزی است که فوتبال احتیاج دارد. این چیزی است که لئو به 

کل تیم تزریق کرده است.
 

دمبله: 

هر کاری می کنیم در فینال به »مسی« توپ نرسد
مهاجم تیم ملی فوتبال فرانسه تاکید کرد که قهرمانی در جام جهانی 2۰22 را می خواهد. او همچنین 
به ســتایش از لیونل مســی پرداخت.عثمان دمبله یکی از بازیکنان کلیدی فرانسه در بازی فینال 
خواهد بود که در جام جهانی عملکرد خوبی از خود نشان داده است.دمبله درباره رابطه اش با مسی 
گفت: من چهار سال در بارسلونا با او همبازی بودم. مسی یک بازیکن استثنایی است. او و اینیستا 
باعث شدند تا به بارسلونا عالقه مند شوم. او بســیار آرام است و به دیگر بازیکنان کمک زیادی می 
کند. مســی رابطه خوبی با بازیکنان جوان داشــت. او همواره از من می خواست که در میدان آرام 
باشم. دست به هرکاری می زنیم تا او در فینال کمتر توپ را لمس کند. ما برای کشورمان می جنگیم 
و قهرمانی در جام را می خواهیم. باتوجه به کارنامه درخشانی که مسی دارد بهتر است که او هم یک 

قهرمانی در جام جهانی را داشته باشد، اما ما قهرمانی در این جام را می خواهیم.

فرانسه در آمار ، آرژانتین را می خورد ولی آنها »مسی« را دارند؛

و اینک آخِر جام

   آرژانتین و فرانســه دو فینالیست جام جهانی 2۰22 
قطر، امشــب بزرگ ترین دیدار فوتبالی چهار سال 
اخیر دنیا را برگــزار می کنند؛ اما این دو تیم شــباهت ها و تفاوت های 
جالبی دارند.تقریبا تمامی بازیکنان لیســت نهایی دو تیم آرژانتین و 
فرانسه، فینالیست های جام جهانی قطر، فوتبال باشگاهی را در اروپا 
دنبال می کنند و تنها یک نفر در کل دو تیم در قاره ای دیگر فوتبال بازی 
می کند. بیشترین سهم در فینال به لیگ برتر انگلیس تعلق می گیرد چرا 
که از هر تیم پنج بازیکن در این لیگ حضور دارند. اما فارغ از شباهت ها 
بین این دو تیم تفاوت های زیادی وجود دارد.  دو تیمی که امروز توسط 
دیدیه دشان و لیونل اسکالونی راهی میدان می شوند چه از نظر فیزیکی 

و چه از نظر تجربه فوتبالی تفاوت های زیادی دارند.

سهم لیگ های اروپایی در فینال
با اینکه فینال ایــن دوره از جام جهانی بین تیمــی اروپایی و تیمی از 
آمریکای جنوبی برگزار می شود ولی به هیچ وجه نمی توان گفت دوری 
دو قاره از هم باعث شــده بازیکنان دو تیم شــناخت کمی از یکدیگر 
داشته باشند. از تمام بازیکنان دو فهرست تنها یک نفر، فرانکو آرمانی، 
فوتبالش را در باشــگاهی غیر اروپایی، ریورپالته، دنبال می کند.اما با 
توجه به اینکه او به احتمال زیاد در زمین حضور نخواهد داشت می توان 
گفت بازی فینال صد در صد با حضور بازیکنان شــاغل در اروپا انجام 
می شــود. برای مثال کافی است به این نکته توجه شــود که در هر دو 
تیم پنج بازیکن در باشــگاه های لیگ برتر انگلیس حضور دارند.تعداد 
بازیکنانی که در لیگ کشور خودشان بازی می کنند در فرانسه به مراتب 
بیشتر است. شش فرانسوی در باشگاه های لیگ یک حضور دارند؛ اما 
در اردوی آرژانتین تنها دو بازیکن در این لیگ فوتبال بازی می کنند که 
یکی از آنها مهم ترین ستاره آلبی سلسته، لیونل مسی است.از بازیکنان 
فرانسه شش بازیکن بوندس لیگایی هستند ولی آرژانتینی ها تنها یک 
بازیکن شاغل در باشگاهی آلمانی دارند. اما درباره لیگ ایتالیا وضعیت 
برعکس است و در مقابل شــش بازیکن آرژانتینی شاغل در سری آ از 
فرانسوی ها تنها سه نفر در این لیگ حضور دارند. با این شرایط می توان 
گفت که فینال جــام جهانی را در واقع می توان به مســابقه ای در لیگ 

قهرمانان اروپا تشبیه کرد.

تفاوت فیزیکی

بر خالف تصور، از نظر فیزیکی تفاوت قابل توجهی بین دو تیم فینالیست 
دیده می شود. بازیکنان فرانسه به طور متوسط بزرگ جثه تر از آرژانتینی ها 
هستند. بر اساس اطالعات فیفا میانگین وزن تیم فرانسه 82.۵ کیلوگرم 
است و این رقم در آرژانتین به 76 کیلوگرم می رسد.این تفاوت در آمار قد 
بازیکنان هم قابل مشاهده است. متوسط قد بازیکنان فرانسوی یک متر 
و 8۵ سانتی متر است. اما متوسط قد بازیکنان آرژانتین به  یک متر و 7۹ 
سانتی متر می رسد. جالب اینجاست که آرژانتینی ها در وزن 6 کیلوگرم و 

در قد 6 سانتی متر کمتر از فرانسوی ها هستند.

تفاوت سنی
تیم ملی فرانسه کمی جوان تر از آرژانتین است. متوسط سن بازیکنان 
فرانسه 27.2 سال اســت و این عدد برای آرژانتین 28.۴ اعالم شده 
است. آلبی سلســته اگر در قطر به قهرمانی برســد بعد از شانزده سال 
مسن ترین قهرمان جام جهانی خواهد بود. ایتالیایی ها در سال 2۰۰6 در 
حالی قهرمان جام جهانی شدند که میانگین سن شان 28.۵ سال بود.

تفاوت سرعت و دوندگی
با وجود تفاوت قابل توجهی که در فیزیک بدنی دو تیم دیده می شد؛ اما 
از نظر سرعت تفاوت بین دو فینالیســت اندک است. سرعت متوسط 
آرژانتینی ها ۴.۹7 کیلومتر در ساعت اندازه گیری شده و این رقم برای 
فرانسه ۵.۰۱ کیلومتر بر ساعت بوده اســت. یعنی دو تیم عمال به یک 
اندازه سریع هســتند.در آمار دوندگی هم این شباهت را می توان دید. 
بازیکنان فرانســه در هر بازی به طور متوســط 7.3 کیلومتر دویده اند 
و این آمار برای آرژانتینی ها 7.۱ کیلومتر بوده اســت.اما از یک تفاوت 
نباید به سادگی گذشت. فرانسوی ها پیش از دیدار سوم مرحله گروهی 
صعودشان را قطعی کرده بودند و توانستند در بازی سوم به چند نفر از 
بازیکنان مهم شــان اســتراحت بدهند. اما آرژانتین چون صعودش را 

قطعی نکرده بود نتوانست از چنین امتیازی بهره مند شود.از سوی دیگر 
اگر دشان و اسکالونی ترکیبی را به میدان بفرستند که در نیمه نهایی روانه 
زمین کرده بودند، تفاوت سن دو تیم عمال از بین می رود. میانگین سن 

بازیکنان دو تیم در بازی هایشان در مرحله نیمه نهایی 27.۵ سال بود.

تجربه حضور در فینال جام جهانی
با وجود اینکه احتمال دارد دو تیم از نظر سنی در فینال نزدیک به هم 
باشند ولی تجربه فرانســوی ها از حضور در چنین مسابقه ای بیشتر 
از آرژانتین اســت. فرانسه قهرمان دوره گذشــته جام جهانی است و 
به احتمال زیاد نزدیــک به نیمی از ترکیب آنها در بــازی تجربه بازی 
در فینال دوره گذشــته تورنمنــت مقابل کرواســی را دارند: لوریس، 
واران، امباپه، گریزمان و ژیرو.از فهرســت فرانسه در این دوره از جام 
۱۰ نفر ســابقه بازی در جام جهانی 2۰۱8 را داشــتند. اما آرژانتینی ها 
در اسکوادشان تنها 7 بازیکن داشــتند که در جام جهانی گذشته هم 
بودند. از بیــن آنها اما به احتمال زیاد تنها ســه نفر بــه میدان بروند: 
مسی، آکونیا و اوتامندی. از بین آنها تنها مسی است که تجربه حضور 
در فینال جام جهانی را دارد چرا کــه او در فینال جام جهانی 2۰۱۴ در 

میدان بوده است.

خبر روز

گلزنی »طارمی« در جام اتحادیه پرتغال
پورتو در جام اتحادیه پرتغال با چهار گل ویزال را شکست داد. مهدی طارمی در این بازی از روی نقطه 
پنالتی برای تیمش گلزنی کرد.پورتو در جام اتحادیه پرتغال پیروزی پرگلی را برابر ویزال به دســت 
آورد. و  در این بازی با ۴ گل به پیروزی دســت پیدا کرد. مهدی طارمی در دقیقه ۴6 برای پورتو به 
میدان رفت و توانست از روی نقطه پنالتی گل چهارم تیمش را در دقیقه 67 بازی وارد دروازه حریف 
کند تا در کسب پیروزی نقش داشته باشد. تونی مارتینس در دقیقه یک، گالنو در دقیقه ۴8 و وندل 
در دقیقه ۵8 موفق به گلزنی برای پورتو شدند.پورتو در گروه A جام اتحادیه پرتغال با تیم های مافرا، 
ویزال و چاوز هم گروه است.طارمی در لیگ پرتغال هم عملکرد خوبی داشته و توانسته برای تیمش 
6 گل به ثمر برساند. خبرهای زیادی درباره جدایی این بازیکن در زمستان به گوش می رسد و باید 

دید که پورتو اجازه جدایی بهترین گلزن خود را می دهد یا نه.
 

فقط دربی با تماشاگر، سازمان لیگ مخالف است
قرار است در جلسه هماهنگی دیدار استقالل – پرسپولیس برای برگزاری یا عدم برگزاری این بازی با 
حضور تماشاگر تصمیم گیری شود.از نظر سازمان لیگ این بازی بدون حضور تماشاگر برگزار می شود 
به این خاطر که دستور پیشین نهادهای نظارتی مبنی بر برگزاری بازی های لیگ برتر و لیگ یک بدون 
حضور تماشاگر تغییر نکرده است. سازمان لیگ مخالف است با دستور نهادهای نظارتی تنها دربی با 
حضور تماشاگر برگزار شود و سایر تیم ها در هفته دوازدهم بدون حضور تماشاگر به میدان بروند. در 
دوران کرونا این موضوع چند بار اتفاق افتاد و موجب اعتراض تیم های شهرستانی شد. بر همین اساس 
در آن برهه از زمان سازمان لیگ طی نامه ای از ستاد مبارزه با کرونا در ورزش درخواست کرده بود که یا 
مجوز همه دیدارهای لیگ برتر را با حضور تماشاگر صادر کند یا اینکه اجازه دهد، همانند گذشته بازی 
ها بدون حضور تماشاگر برگزار شود و به نظر می رسد این بار هم این درخواست را از نهادهای نظارتی 
تکرار خواهد کرد. هرچند تاج اعالم کرده که دربی با حضور تماشاگر برگزار می شود؛ اما قرار است تکلیف 
حضور تماشاگران در دربی احتماال در جلسه هماهنگی پیش از بازی که با حضور نماینده شورای تامین 
برگزار می شود، مشخص خواهد شد. همان طور که اشــاره شد، احتمال برگزاری این بازی با حضور 
تماشاگر ضعیف است. به خصوص که بخش هایی از سکوهای استادیوم آزادی در حال ترمیم است.

 

واکنش »مورایس« به جدایی از سپاهان
ژوزه مورایس، سرمربی سپاهان درخصوص زمزمه ها درباره جدایی اش از این تیم گفت: همانطور 
که قبال گفتم من شخصیت با ثباتی هستم. قراردادم سه ساله است و هدف من همکاری سه ساله 
با سپاهان است. قصد دارم اعتمادی که به من شده را با کسب عناوین قهرمانی برگردانم و تا جایی 
که می توانم این روند را طی خواهیم کرد. یک سری کارهایی را باید انجام بدهم. قرار است به همان 

نحو اعتمادی که به من شده را برگردانم و تا آخر این فصل با تیم باشم.
 

انتخاب دوباره »کی روش« سیاسی است نه فوتبالی!
خبرورزشی نوشت: اصغر شرفی، مربی سابق تیم ملی فوتبال کشورمان معتقد است اگر کی روش 
دوباره در تیم ملی بماند این انتخاب به هیچ عنوان فوتبالی نخواهد بود.اصغر شرفی، مربی تیم ملی 
فوتبال کشورمان در جام جهانی ۱۹78 آرژانتین در واکنش به صحبت های مهدی محمدنبی، نایب 
رییس فدراسیون فوتبال در برنامه تلویزیونی که عنوان کرد قرارداد کارلوس کی روش تا پایان جام 
ملت هاست، اظهار داشت: با توجه به نتایجی که این مربی طی سه دوره گذشته جام جهانی با تیم 
ملی ایران گرفته به راحتی می توان دریافت که انتخاب دوباره او به هیچ وجه فوتبالی نیســت.وی 
افزود: کسی که درباره ماندن یا نماندن او حرف می زند به این بهانه در فدراسیون است که این قبیل 

حرف ها را بزند وگرنه کی روش در طول ۱2 سال گذشته هرجا رفته موفق نبوده است.

مستطیل سبز

تاج: داربی با تماشاگر 
برگزار می شود

رییس فدراســیون فوتبال که برای تماشای 
فینال جــام جهانی بــه دوحه رفته اســت، 
می گویــد داربی تهــران احتماال بــا حضور 
تماشــاگران برگــزار خواهد شــد.به گزارش 
ایسنا، مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال 
برای تماشــای فینال جام حذفی و جلسه با 
مسئوالن AFC و فیفا راهی قطر شده است. 
وی در حاشــیه جلســه فیفا درباره برگزاری 
داربی تهران کــه 2۹ آذر برگزار خواهد شــد، 
گفت: داربــی پیشــانی لیگ برتر اســت و 
ان شــاءا... با تماشــاگر برگزار می شود.تاج 
درباره عملکرد تیم ملی در جام جهانی گفت: 
چیزی کــه تیم ملی ما را مشــغول کرده بود، 
غیر فوتبالی بود. کســی از صعود نکردن تیم 
ملی خوشحال نیست. هواداران و فدراسیون 
خوشحال نیســتند.تاج درباره انتظار مردم از 
کی روش برای عذرخواهــی بابت نتایج تیم 
ملی گفت: چیزی از ایشــان خواندم که این 
مســئله اتفاق افتاد. خودش اعــالم کرد که 
باید بهتر از این می بودیــم و عذرخواهی کرد. 
فدراســیون فوتبال به عنوان مســئول اصلی 
فوتبال کشــور عذرخواهــی می کند.رییس 
فدراسیون فوتبال درباره جلســه با کارلوس 
کی روش اظهار کرد: خودم یک جلسه مفصل 
با کی روش داشتم. دو طرف نظرات خود را به 
هم گفتند. در آینده صحبت جدی خواهد شد. 
بحث کی روش یک بحث است، جایگزینی او 
هم یک بحث دیگری است. آن هم مهم است 
که اگر بخواهیم )مربی( داخلی بگذاریم چه 
کسی باید باشد؟وی درباره جانشینی برانکو یا 
مجیدی به جای کی روش گفت: همه کسانی 
که گفتید قابل احترام هستند. مجیدی خیلی 
خوب در داخل کشــور نتیجه گرفته اســت. 
برانکو هم مهم است. فدراسیون فوتبال همه را 
می بیند و شرایط را می سنجد و متناسب با این 
مسائل تصمیم می گیرد.وی درباره دریافت 
مطالبات فدراســیون فوتبال از AFC گفت: 
2.8 میلیون در AFC داریم که با شیخ سلمان 
هماهنگ کردیم  این پول را صرف ســاخت 
ساختمان فدراسیون کنیم. شهرداری هم برای 

صدور پروانه این ساختمان کمک می کند.

فوتبال جهان

وز عکس ر

نقاشی دیواری زیبا 
از اشرف حکیمی و 
مادرش در یکی از 
خیابان های بارسلونا

سرپرست فدراسیون گلف با اشــاره به اینکه تاریخ 
قطعی برگزاری انتخابات گلف در انتظار تایید وزارت 
ورزش و جوانان است، گفت: تاکنون نامه ای مبنی به 
رد صالحیت هیچ کدام از نامزدها دریافت نکرده ایم.

در شــرایطی کــه به درخواســت اعضــای مجمع 
فدراسیون گلف، مجمع فوق العاده این فدراسیون 
با موافقت وزارت ورزش قرار بود دوم آبان ماه سال 
جاری برگزار شود؛ اما بر اساس نامه معاونت توسعه 
ورزش قهرمانی و حرفه ای، این مجمع لغو و به تاریخ 
دیگری موکول شد.به درخواســت اعضای مجمع 
فدراسیون گلف، مجمع فوق العاده این فدراسیون 
قرار بود دوم آبان ماه سال جاری برگزار شود و دستور 

مجمع فوق العاده فدراسیون گلف، تایید کرسی های 
بین المللی از ســوی مجمع این فدراسیون مطابق 
اساسنامه فدراسیون های ورزشی و تصویب برخی 
آیین نامه ها و درخواســت تاســیس شرکت برای 
فدراسیون به منظور افزایش منابع مالی مطرح شده 
بود.همچنین قرار بود به منظــور برگزاری انتخابات 
فدراســیون گلف تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی 
برای این فدراســیون، سرپرست تعیین شود که در 
نهایت نیز 27 مهر، طی حکمی از حمید ســجادی، 
وزیــر ورزش و جوانــان، محمد کاظمــی به عنوان 
سرپرست جدید فدراســیون گلف منصوب شد.در 
نهایت نیز هیئت رییسه فدراسیون گلف ۱۵ آذر ماه 

سال جاری تشکیل شد و تاریخ برگزاری انتخابات 
این فدراسیون را ســوم بهمن سال جاری پیشنهاد 
کرد که باید منتظر تصمیــم وزارت ورزش و جوانان 
در این خصوص بود.وی افزود: منتظر تصمیم نهایی 
وزارت ورزش و جوانــان در خصــوص تعیین زمان 
نهایی برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون گلف در 

تاریخ سوم بهمن ماه سال جاری هستیم.

سرپرست فدراسیون گلف تشریح کرد:

نامزدها رد شده اند یا تایید؟
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مدیر منطقه ۱۲ شهرداری خبر داد:

 برگزاری مراسم تشییع پیکر شهید گمنام دفاع مقدس 
در بوستان ملت ملک شهر

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان گفت: آیین تشییع و تدفین پیکر یک شهید گمنام دفاع مقدس با 
حضور آحاد مختلف مردم روز ششم دی ماه همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( 

در بوستان ملت ملک شهر اصفهان برگزار می شود.
 علی اکبر رسالت اظهار کرد: همزمان با ســالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا )س(، آیین تشییع و 
تدفین پیکر یک شهید گمنام دفاع مقدس با حضور آحاد مختلف مردم در بوستان ملت ملک شهر 

اصفهان برگزار می شود.
وی افزود: مردم والیتمدار و شهیدپرور اصفهان دوشادوش مسئوالن شهری و لشکری بار دیگر با 

یاس های پرپر دوران دفاع مقدس و غیورمردان جبهه های کربالیی تجدید بیعت می کنند.
مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان با بیان اینکه شهدا صادقون واقعی هستند، گفت: مراسم تدفین 
این شهید گرانقدر در بوستان ملت واقع در خیابان ۱۷ شهریور ملک شهر روز سه شنبه ششم دی ماه 

سال جاری همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( برگزار می شود.
وی ادامه داد: این حرکت در گذر زمان و برای نســل های آینده، یادآور زمانی است که در برابر تمام 
ابرقدرت های دنیا ایســتادیم و با اتکا به قدرت ایمان در برابر، نه تنها کشور متجاوز، بلکه کشورهای 

استکباری بسیاری جنگیدیم.

مدیر منطقه یک شهرداری:

شهر از منظر نابینایان ترسیم می شود
مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان گفت: در نظر داریم طی فراخوانی در قالب مقاله، پژوهش و 

دل نوشته از شهروندان نابینا دعوت کنیم تا از منظر خود شهر را برای مسئوالن شهری ترسیم کنند.
میثم بکتاشیان در نشست با پژوهشگران نابینا که به مناسبت هفته پژوهش و فناوری برگزار شد، 
اظهار کرد: شهرداری موظف است با مناسب سازی معابر، افزایش فضاهای آموزشی و فرهنگی با 

دسترسی آسان، شهر را برای حضور معلوالن و نابینایان آماده کند.
وی با اشــاره به خدمات بخش نابینایان کتابخانه فاطمه الزهرا )س( گفت: این کتابخانه واقع در 
خیابان فروغی و کتابخانه ولی عصر )عج( وابسته به نهاد کتابخانه ها تنها مراکزی در شهر اصفهان 
است که بخش ارائه خدمت به نابینایان آن فعال است، بنابراین اولویت بندی برنامه ها و هماهنگی 

دو مرکز جهت ارائه خدمات با کیفیت ضروری است.
مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان از افزایش بودجه تولید کتاب های گویــا در کتابخانه فاطمه 
الزهرا )س( خبر داد و افزود: افزایش کتاب های گویا اتفاق خوبی است، اما به دلیل باال بودن حجم 
انتشارات و کتب جدید در حوزه های مختلف، گویا کردن تمام این منابع امکان پذیر نیست، بنابراین 
باید گویا کردن کتاب های رفرنس و منابع اصلی پژوهشگران و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در 

اولویت قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: بهره جویی از گویندگان حرفه ای به کیفیت و توسعه کتاب های گویا کمک بسزایی 
می کند، بنابراین اعالم فراخوانی برای جذب گویندگان و دعوت از فعاالن این حوزه در اولویت است.

در ادامه این نشســت که در محل کتابخانه ولی عصر )عج( یکی از کتابخانه های تخصصی و مجهز 
برای نابینایان برگزار شد، جمعی از دانشجویان و پژوهشگران نابینا موانع و مشکالت خود در حوزه 
کتابخانه ها و پژوهش همچون کمبود کتب گویا و منابع اصلی دانشــجویان تحصیالت تکمیلی و 
پرهزینه بودن تولید کتاب های گویا، کمبود کتب الکترونیک و دسترس پذیر نبودن منابع اطالعاتی 
برای نابینایان، باال رفتن هزینه کاغذ بریل، نبود استانداردسازی سایت های اطالعاتی کتابخانه ها و 
دانشگاهی و نبود یک واحد آموزش مرجع، گسترده و کامل برای پژوهشگران و دانشجویان نابینا 

را مطرح کردند.

وعده چند ده ساله محقق می شود؟

فاصله ۱۰۰ روزه»جلوان«  تا ساماندهی

جلوان یکــی از محله های منطقه ۱۴ شــهرداری 
اصفهان است که از نظر جاده دسترسی با مشکالت 
زیادی روبه رو اســت؛ با الحاق جاده جلوان به محدوده خدماتی این 

منطقه، پروژه ای برای ساماندهی آن در نظر گرفته شد.
»جلوان« به عنوان یکی از محله های منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان، با 
ساختمان سازی های انجام شده، به یک پازل ناپیوسته از شهر زیبای 
خدا تبدیل شده است. حدود چهار سال قبل بود که زنگ خطر ایمنی 
مسیر دسترسی به جلوان به صدا درآمد و مسئوالن شهری و متولیان 
راه و شهرسازی، فرمانداری و استانداری وقت، از این خطر آگاه شدند، 
اما به رغم پیگیری های مجدد، تا حدود یک ســال گذشته عزم جدی 

برای رفع این مشکل چندین ساله در اصفهان وجود نداشت.
تا حدود یک سال گذشته، ساکنان این محله با مشکالت زیادی در عبور 
و مرور مواجه بودند، زیرا مسیر دسترسی به آن در محدوده خدماتی 
شهرداری قرار نداشت و هیچ ارگان یا دستگاهی عهده دار ایمن سازی 
جاده اتصال جلوان به شهر اصفهان نبود تا امید آنها به رفع مشکل ۲۰ 

ساله کمرنگ و کمرنگ تر شود.
پس از اینکه دوره جدید مدیریت شهری در نیمه سال گذشته، سکاندار 

اصفهان شــد، رفع مشــکل جاده جلوان )حدفاصل انتهای محدوده 
خدماتی منطقه ۱۴ شــهرداری تا اتوبان فرودگاه( را در دستور کار قرار 
گرفت و پــس از پیگیری های مجدانه و برگزاری جلســه با نهادهای 
مربوط همچون اســتانداری و راه وشهرســازی، بــا دریافت مصوبه 
کمیسیون ماده ۵، این مسیر را به محدوده خدماتی خود الحاق کرد.

مطالبه چند ده ساله محقق شد
محمدمهدی کریمــی، مدیر منطقه ۱۴ شــهرداری اصفهان می گوید: 
حدفاصل میدان جوان تا محله جلوان و اتوبان فرودگاه جاده ای است 
که به سبب تصادفات منجر به فوت و جرح، با عناوینی همچون جاده 

مرگ شناخته می شود.
وی ادامه می دهد: این مسیر، با جاده ای قدیمی، دارای عرض بسیار 
کم با آسفالتی فرســوده، بدون هیچ روشــنایی، به صورت دوطرفه و 
خطرناک در دسترس شهروندان بود که آن ها با عبور از آن و در اواسط 
این جاده، به یک سه راهی بدون عالئم راهنمایی و رانندگی که خطرات 

تردد در این جاده را دوچندان می کرد، می رسیم.
مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان با بیان اینکه به گفته اهالی محالت 

حصه و جلوان، هر ماه حداقل یک تصادف منجر به فوت یا جرح شدید 
در این جاده رخ دهد، خاطرنشــان می کند: بر آن شدیم این مطالبه 

شهروندان را پیگیری کنیم تا این مشکل چند دهه ای مرتفع شود.
وی می افزاید: وقتی ســکاندار مدیریت منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان 
شــدم و قول رفع این مشــکل را دادم، بــاور تحقق ایــن وعده برای 
شــهروندان ســخت بود به طوری که برخی به شــوخی گفتند: »اگر 
مدیریــت جدید شــهری در این دوره چهارســاله مدیریت شــهری 
همین یک کار را برای ما انجام دهند، تا پایان دوره دیگر چیزی از آنها 

نمی خواهیم.«
کریمی تصریح می کنــد: بزرگ ترین مانع برای تحقق این خواســته 
شهروندان، این بود که مســیر جاده که در خارج از محدوده شهری و 
در حریم شهر قرار داشت و طبق قانون شــهرداری نمی توانست وارد 
فضای احداث و ساماندهی آن شود، به محدوده شهری الحاق شود.

راه 2 ساله، ۵ ماهه طی شد
وی با بیان اینکه الحاق جاده جلوان بــه محدوده خدماتی منطقه ۱۴ 
را کارشناســان حداقل دو ســال تخمین می زدند، اما با حمایت های 
ویژه مدیریت استان در زمانی حدود پنج ماه ونیم محقق شد، اضافه 
می کند: با این اتفاق، گام نخســت ســاماندهی جاده مرگ به خوبی 

برداشته شد.
مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان با بیان اینکه مسئله بعدی پس از 
ابالغ مصوبه از طرف شورای برنامه ریزی اســتان، تخصیص و تامین 
اعتبار برای احداث این خیابان و ســاماندهی آن بــود، می گوید: این 
پروژه در مجموع به اعتباری بالغ بر ۹۰۰ ریال نیاز داشت که حدود ۴۰۰ 
میلیارد ریال آن برای آزادسازی مسیر و بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال دیگر 
برای عملیات اجرایی و احداث ادامه خیابان عاشــق اصفهانی شرقی 

صرف شود.
وی ادامــه می دهــد: اختصــاص حــدود ۹۰۰ میلیارد ریــال اعتبار 
در نیمه دوم ســال نیازمنــد یک اراده جــدی در جهــت خدمت به 
 شهروندان بود که این موضوع توسط شــهردار اصفهان و معاونان وی 

محقق شد.
کریمی ضمن قدردانی از زحمات شــبانه روزی معاونت های عمران، 
ترافیک، خدمات شهری و شهرسازی، می گوید: با احداث این خیابان 
حد فاصل میدان جوان تا اتوبان فرودگاه به عرض ۳۶ متر و ادامه آن تا 
مجتمع مسکونی ۴۹۰ واحدی جلوان به عرض ۲۴ متر تا قبل از پایان 

سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

معاون حمل ونقــل و ترافیک شــهردار اصفهان از 
امضای تفاهم نامه همکاری شــهرداری اصفهان با 
شرکت راژمان )مسیریاب نشان( در مشهد خبر داد 
و گفت: با امضای این تفاهم نامه اطالعات مورد نیاز 
طرفین برای رفاه حال شهروندان و بهبود خدمات 

شهر هوشمند مبادله خواهد شد.

حسین حق شناس در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با 
اشاره به امضای تفاهم نامه سه جانبه بین معاونت 
حمل ونقل و ترافیک و ســازمان فناوری اطالعات 
و ارتباطات شــهرداری اصفهان )فاوا( و شــرکت 
ســازه های اطالعاتی راژمان )مســیریاب نشان( 
اظهار کرد: در قالب ایــن تفاهم نامه اطالعات مورد 
نیــاز طرفین برای رفــاه حال شــهروندان و بهبود 

خدمات شهر هوشمند مبادله خواهد شد.
وی افــزود: بر ایــن اســاس اطالعــات مفید و 
کاربردی در دسترس شهرداری برای اطالع رسانی 
به شــهروندان در اختیار مســیریاب نشــان قرار 

خواهد گرفت تا مورد استفاده قرار گیرد و از طرفی 
شرکت راژمان نیز اطالعات و گزارش های ترافیکی 
از ســطح شــهر اصفهان برای سیاســت گذاری و 
برنامه ریزی های ترافیکی را در اختیار شــهرداری 

اصفهان قرار خواهد داد.
معــاون حمل ونقــل و ترافیک شــهردار اصفهان 
تصریــح کــرد: آمادگی داریــم با توجه بــه لزوم 
خدمت رسانی مناسب به شهروندان و در راستای 
حمایت از بخش خصوصی با ســایر شرکت های 
دانش بنیان و استارت آپ های موجود در این زمینه 

تفاهم نامه امضا کنیم.

معاون شهردار:

خدمات شهر هوشمند در اصفهان و مشهد بهبود می یابد

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری به مناسبت روز حمل ونقل خبر داد:

بازنگری طبقه بندی مشاغل برای رانندگان اتوبوسرانی
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری اصفهان گفت: با موافقت شهرداری اصفهان، هیئت 
مدیره شرکت واحد اتوبوسرانی و پیگیری اعضای شورای اسالمی کارگری اتوبوسرانی، مهم ترین 

دغدغه و درخواست رانندگان مبنی بر بازنگری طبقه بندی مشاغل به زودی اجرا می شود.
سید عباس روحانی در مراسم جشــن ۲۶ آذرماه، روز ملی حمل ونقل با تبریک به رانندگان ناوگان 
اتوبوسرانی شــهری اظهار کرد: رانندگان ناوگان حمل ونقل عمومی در سرما و گرما، در مشقت ها و 
سختی ها حتی در روزهای آلوده و ایام تعطیل در راستای خدمت رسانی به شهروندان تالش می کند.

وی ادامه داد: رانندگان اتوبوســرانی با همت مضاعف خود همزمان با آغاز ســال تحصیلی امسال 
)مهرماه( با وجود فرســودگی و خرابی ناوگان حمل ونقل و بعد دو ســال تعطیلی مدارس در ایام 

کرونا جهادگرانه به افزایش شدید تقاضا از سوی شهروندان برای استفاده از اتوبوس پاسخ دادند.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه تاکید کرد: رانندگان ناوگان اتوبوسرانی شهری 
در ســال تحصیلی مدیریت شــهری را یاری کردند و به نوعی خریدار آبروی ما در ارائه خدمت به 
شهروندان شدند؛ همچنین رانندگان ناوگان اتوبوسرانی شهری به ویژه در ایام اغتشاشات مردانگی 

کرده و در عرصه خدمت به شهروندان تمام قد ایستادند که جای قدردانی ویژه دارد.
وی با اشاره به نواقص و کمبودها در عرصه خدماتی و رفاهی رانندگان ناوگان اتوبوسرانی شهری گفت: 
از دغدغه های اصلی مدیریت شهری آن است که بتواند در راســتای خدمت به رانندگان که همواره 
به عنوان جبهه های اول خدمت به شهروندان تلقی می شــوند، انجام وظیفه کند؛ بر این اساس با 
موافقت شهرداری اصفهان، هیئت مدیره شرکت واحد اتوبوسرانی و پیگیری اعضای شورای اسالمی 
کارگری اتوبوسرانی، مهم ترین دغدغه و درخواست رانندگان مبنی بر بازنگری طبقه بندی مشاغل 

به زودی اجرا می شود.
سیدعلی موسوی، رییس شورای اسالمی کارگری اتوبوسرانی شهرداری اصفهان نیز در این مراسم 
اظهار کرد: فعالیت در بخش اتوبوسرانی شهری سخت است و نیاز به حمایت های ویژه ای از سوی 
مسئوالن دارد، در این راستا انتظار داریم همچون سال گذشته این حمایت ها و توجهات در راستای 
انجام بهتر ســرویس دهی و خدمتگزاری به شهروندان از سوی مدیریت شــهری برای رانندگان 

اتوبوسرانی در نظر گرفته شود.

بازدید مدیران ارشد سامانه 137 اصفهان از مرکز سامانه 137 
پالس شهرداری تهران

جمعی از مدیران و معاونان روابط عمومی شهرداری اصفهان به همراه رییس سامانه ۱۳۷ اصفهان 
از مرکز سامانه مدیریت شهری و نظارت همگانی ۱۳۷ شهرداری تهران بازدید کردند.

در این بازدید که با حضور شهرام علیپور، معاون ارتباطات سامانه ۱۳۷ پالس، حسین دیانت سرشت 
معاون نظارت و رسیدگی سامانه، علیرضا آریافر معاون اجرای سامانه، مهدی خلیلی معاون بازخورد 
و پردازش سامانه و سید مهدی ذبیح پور مدیر روابط عمومی سازمان بازرسی شهرداری تهران صورت 
گرفت، دستاورد ها و فعالیت بخش های مختلف ســامانه مدیریت شهری و نظارت همگانی ۱۳۷ 
پالس تشریح شد. نحوه مشارکت شهروندان با شهرداری از طریق سامانه ۱۳۷ پالس، پردازش و 
نظارت دقیق فعالیت های سامانه، نظارت و رسیدگی به تماس شهروندان و پاسخگویی اپراتورها، 
آشــنایی با بخش های مختلف ســامانه و نحوه گزارش گیری و ارجاع مشکالت و درخواست های 
شهروندان به معاونت مربوطه برای رفع مشکالت در نشست مشترک مسئوالن سامانه ۱۳۷ پالس 
شهرداری تهران با مدیران شهرداری اصفهان مطرح شد. سامانه ۱۳۷ شهرداری اصفهان ذیل مرکز 
روابط عمومی شــهرداری اصفهان فعالیت می کند در حالی که ســامانه ۱۳۷ پالس تهران یکی از 
بخش های فعال در سازمان بازرسی شهرداری تهران بوده و بنا به اذعان مدیران سامانه ۱۳۷ اصفهان 

همین موضوع یکی از دالیل موفقیت سامانه ۱۳۷ پالس شهرداری تهران است.

با مسئولان

خبر روزاخبار

شهردار:

شهروندان امانتدارانه 
مدیریت شهری را نقد کنند

شهردار اصفهان با اشاره به فعال کردن پویش 
نقد در شهر گفت: از شــهروندان درخواست 
می شود به کمک شهرداری بیایند و مشکالت 
شــهر را بازگو کنند و انتقاداتی که به مدیریت 
شهر می شود را امانتدارانه مطرح کنند تا درباره 
آن گفت وگو کنیم.علی قاســم زاده در برنامه 
رادیویی »سالم اصفهان« ضمن تبریک روز 
حمل ونقل به رانندگان ناوگان اتوبوســرانی و 
مترو، همچنین راننــدگان خدمات موتوری 
که حمل زباله را بر عهده دارند و تمام کسانی 
که به عنوان راننده مشغول به خدمت و انجام 
وظیفه هســتند، اظهار کرد: رانندگان ناوگان 
اتوبوسرانی هر روز ســاعت چهار و نیم صبح 
به عنوان نخستین بخش از رانندگان اتوبوس 
عازم شهر می شوند، از این رو به مناسبت روز 
حمل ونقل در جمع آنها حضور یافتیم و از جانب 
شهروندان از آن ها قدردانی کردیم.وی با اشاره 
به برگزاری ویژه برنامه »۳۶۵ شــبانه روز به 
احترام مردم اصفهان« و ارائه گزارش عملکرد 
یک ساله مدیریت شــهری به مردم از طریق 
شــبکه تلویزیونی اصفهان افــزود: طی چند  
شب گذشته بخشی از عملکرد شهرداری در 
یک سال گذشــته را به مردم اصفهان اعالم 
کردیم، در این راســتا از یکشنبه هفته جاری 
نیز تا پنجشــنبه در این برنامــه بخش دیگر 
عملکرد شــهرداری ارائه خواهد شد.شهردار 
اصفهان تصریح کرد: مدیریت شــهر پویش 
نقد را فعال کرده است تا مردم با نگاه نقادانه، 
اشکاالت موجود شــهر را در قالب هدیه ارائه 
دهند.وی خاطرنشــان کرد: مــردم از زاویه 
دید خود موضوعات و مشــکالت را از طریق 
سامانه ۱۳۷ به شهرداری انتقال دهند، بر این 
اساس هر شب در این برنامه به شهروندانی 
که وارد حوزه نقد شدند، هدایایی به قید قرعه 
تقدیم می شود.قاسم زاده اظهار کرد: از مردم 
درخواست می شود به کمک شهرداری بیایند 
و مشکالت شهر را بازگو کنند و انتقاداتی که به 
مدیریت شهر می شود را امانتدارانه مطرح کنند 

تا درباره آن گفت وگو کنیم.

برخی از شهروندان ساکنان اطراف شــرکت قند اصفهان از آالیندگی هایی که این مجموعه تولید می کند، گالیه مند و معتقد هستند که باید این کارخانه مانند 
صنایع دیگر در شعاع ۵۰ کیلومتری شهر مستقر شود.به گزارش ایمنا، این روزها دغدغه شهروندان و برخی مسئوالن آلودگی هوا بوده که در فصول سرد سال 
به گره ای باز نشدنی تبدیل شده، آالیندگی های بی شماری که نفس شهر و شهروندان را به شماره انداخته است، تا آنجا که آلودگی که شرکت قند ایجاد می کند، 
برای ساکنان شرق اصفهان به معضلی بزرگ تبدیل شده است، شرکت قند اصفهان واقع در فلکه ارغوانیه انتهای خیابان جی شرقی، با مساحتی بالغ بر یک 
میلیون مترمربع در محدود شهری اصفهان قرار گرفته است و آالیندگی بسیاری دارد.شهروندان می گویند انتشار آالیندگی ها از کارخانه قند اصفهان بسیار زیاد 
است به گونه ای که ساکنان روستاهای آن محدوده از این موضوع ابراز ناراحتی کرده اند و حتی برخی از آن ها که میانسال هستند با مشکالت تنفسی شدیدی 
مواجه شده اند،بنابراین شهروندان ساکن اطراف شرکت قند اصفهان از آالیندگی هایی که این مجموعه تولید می کند، گالیه مند و معتقد هستند که باید این 
کارخانه مانند صنایع دیگر در شعاع ۵۰ کیلومتری شهر مستقر تا مشکالت و آلودگی هوای منطقه رفع شود.در این بین عده ای از شهروندان ساکن در حوالی 

کارخانه قند اصفهان در تماس با رسانه ها، نسبت به معضل آلودگی هوا و انتشار آالینده ها از کارخانه قند انتقاد کرده اند.

گالیه شهروندان از آالیندگی کارخانه قند اصفهان

دیدار شهردار با 
رانندگان به مناسبت 

روز حمل و نقل
همزمان با روز ملی حمل و نقل، علی 
قاسم زاده شهردار اصفهان به همراه 
رییس و اعضای شــورای اسالمی 
شــهر اصفهان بامداد دیروز در مبدا 
حرکت اتوبوسهای شهری حاضر و 
با رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی 

دیدار و گفتگو کردند.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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جلسه هم اندیشی شناسایی چالش های توسعه گردشگری و بررسی راهکارها، با 
حضور نماینده مجلس شورای اسالمی، مدیران استانی و شهری در شرکت توسعه 
مجتمع های سیاحتی سپاهان برگزار و ضمن تاکید بر احصای ظرفیت های بالقوه 

گردشگری پیرامون راهکار های چالش های این حوزه بحث  و گفت وگو شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی 
سپاهان شــهرداری اصفهان، مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی، در جلسه هم اندیشی شناسایی چالش های توسعه گردشگری 
و بررسی راهکارها، اظهارداشت: در کالن شهر و استان اصفهان ظرفیت های متعدد 
گردشگری وجود دارد که اگر مدیریت شهری بر روی حوزه فضاهای باقی مانده 
و مغفول مانده شهر وارد شود، می تواند زمینه ســاز بروز اتفاقات بزرگ در حوزه 
گردشگری باشــد. از جمله دیگر موارد حائز اهمیت در حوزه گردشگری توجه به 
زیرســاخت ها و ارائه خدمات در ورودی های کالن شهر اصفهان است که شرکت 
توسعه سیاحتی سپاهان می تواند با گردآوری و سازماندهی ایده های عملیاتی 

نقش موثری در توسعه گردشگری و زیرساخت های آن داشته باشد. 
وی با بیان اینکه ضروری است تا نسبت به بخش های مختلف اصفهان همچون 
شــرق و شــمال آن ایده ها و برنامه های منســجم در حوزه گردشگری طرح و 
اجرایی سازی شــود، افزود: 2 ســالی می شــود که به مدیران متولی پیرامون 
ظرفیت مغفول مانده در حوزه گردشگری ورزشــی در دهکده المپیک اصفهان 
این موضوع را گفته ام، چرا که این منطقه ظرفیت ایجاد شــهرک ورزشی را دارد 
اما متاسفانه متولی مناســبی ندارد. پروژه دهکده المپیک برای آینده اصفهان 
مناسب و دارای ارزش است. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: یکی از اقدامات موثری که شرکت توسعه سیاحتی می تواند در تسهیلگری 
معضالت گردشگری اصفهان انجام دهد، شناسایی و تدقیق سازی ظرفیت های 
سرمایه گذاری در محور فرهنگی و تاریخی اصفهان اســت که می تواند با تمرکز 
بر این موضوع گام موثری در توســعه پایدار گردشــگری و جذب سرمایه گذار 
داشته باشد. وی با بیان اینکه شرکت توسعه ســیاحتی سپاهان به عنوان یکی 
از مجموعه هایی کــه در بدنه شــهرداری اصفهان در حوزه گردشــگری فعالیت 
می کند می تواند برای بروز اتفاقات موثر تســهیگری و تصدی گری کند، افزود: 
در این جلســه ضمن گفت وگو پیرامون چگونگی تامین زیرســاخت های مهم 
الزم گردشگری همچون هتل و امکانات تفریحی و شناسایی و زمینه سازی آن 
توسط این شــرکت، به اقدامات موثر مدیران و دستگاه های مختلف در راستای 

تسهیلگری در این امور اشاره و پرداخته شد. 

مدیران دســتگاه های دولتی اصفهان به راه برون رفت مشــکالت اصفهان 

رسیده اند
علیرضا ایزدی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی استان 
اصفهان اظهارداشت: واقعیت آن است که طی سال های اخیر در حوزه گردشگری 
در عرصه صنعت هتل اصفهان، بسیار بد عمل کرده ایم. برخی واحدها نیز به اسم 

هتل ایجاد شده اند درحالی که شأنیت اصفهان ظرفیت های کنونی نیست. 
وی با بیان اینکه شأنیت گردشگری اصفهان داشتن حداقل 20 هتل پنج ستاره و 
چهارستاره است، بیان کرد: معافیت 99 درصدی ویژه ساخت هتل و بحث ساخت 
3 طبقه مازاد در خارج از بافت تاریخی برای تاسیســات گردشگری و یک طبقه 
در بافت تاریخی، 2 اتفاق بسیار فرخنده ای است که از سوی شهرداری اصفهان 
صورت پذیرفت و جــای قدردانی دارد. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی استان اصفهان با بیان اینکه در ابالغیه که در سال 1399 برای 168 
شهر تاریخی انجام شد، حریم و عرصه های تاریخی ما براساس کارشناسی دقیق 
و تدقیق شده نبود، گفت: متاســفانه بافت های تاریخی ما تهی از جمعیت شده 
که این اتفاق به معنای تخریب و از بین رفتن بافت است. بسیاری از خانه های 
دارای ارزش تاریخی به سازمان های دولتی تعلق دارد که به حال خود رها شده 
و بی اســتفاده ماندن آن به ناهنجاری اجتماعی تبدیل شده است. وی تصریح 
کرد: راه نجات بافت تاریخی اصفهان ثبت محور تاریخی فرهنگی اصفهان است. 
رونق بافت تاریخی نقش بسزایی در رونق گردشــگری اصفهان دارد که نیازمند 

ضوابط و ابزارهای تشویقی ویژه سرمایه گذاران است. تصویر اصفهان در اذهان 
سرمایه گذاران خارج از استان، تصویری سرمایه گریز است که نیازمند بسترسازی 
مناســب همراه با تبلیغات درخور است.ایزدی با اشــاره به جلسه هم اندیشی 
شناسایی چالش های گردشگری و بررسی راهکارهای آن، گفت: این جلسه با 
رویکرد سرمایه گذاری برگزار شد، به نظرم در ابتدا در نگاه مدیریتی دستگاه های 
دولتی اصفهان به این نتیجه و تعامل رسیده اند که راه برون رفت از بخش زیادی 
از مشکالت در حوزه های اقتصادی و اجتماعی و توســعه پایدار شهر اصفهان و 

بالطبع استان، توسعه پایدار صنعت گردشگری است. 

توسعه اصفهان به سمت شرق است 
علیرضا قاری قرآن، مدیرکل راه وشهرسازی اســتان اصفهان اظهارداشت: یک 
بخش مهمی از گردشگری توجه به ورودی های شهر است، که به دنبال آن هستیم 
تا پیشــنهادها و ایده های مختلف آن را در ابعاد مختلف در ورودی های شهر به 
گردشگران دریافت و در کمیته مورد نظر آن بررسی  کنیم. در صورتی که بتوانیم در 
4 نقطه ورودی شهر زمین هایی را فراهم  آوریم که ضمن ارائه خدمت، برنامه های 

تفریحی و سرگرمی به گردشگران ارائه دهد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
وی افزود: ضروری است که در گستره شهر اصفهان 5 الی 10 نقطه  بدون اشکال 
در حوزه گردشگری شناسایی شود چرا که بسیاری از اراضی مدنظر به منظور اقدام 

فعالیت های حوزه سرمایه گذاری دارای مشکالت و چالش های متعدد است، به 
همین دلیل این موضوع که بتوانیم مشکالت بسیاری از اراضی قابل بهره برداری 
را حل و سپس به دنبال جذب سرمایه گذار و معرفی به سرمایه گذار باشیم، دارای 
اهمیت است. مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان بیان کرد: شناسایی نقاط 
سبز و ویژه ســرمایه گذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هیچ منطقه ای به 
اندازه سایت شرق اصفهان برای توسعه گردشگری این کالن شهر بکر و مناسب 
نیست که باید به این نکته توجه داشت که توسعه اصفهان به سمت شرق است.

فعال ســازی ظرفیت های ســرمایه گذاری اصفهان با هم افزایی به وقوع 
می پیوندد 

سعید ساکت، مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی 
سپاهان شــهرداری اصفهان با اشاره به برگزاری جلســه هم اندیشی شناسایی 
چالش های توسعه گردشگری و بررسی راهکارها اظهارداشت: با توجه به برگزاری 
نخستین جلسه کمیته تخصصی گردشگری و بازنگری و تدقیق برنامه راهبردی 
اصفهان 1405 و حضور صاحبنظران و مدیران مرتبط با این حوزه در این جلســه، 
همچنین به دنبال عزم راسخ مدیریت شهری برای توسعه هدفمند گردشگری در 
کالن شهر اصفهان، جلسه هم اندیشی شناسایی چالش های توسعه گردشگری 

و بررسی راهکارهای آن برگزار شد. 
وی افزود: برای دستیابی به توســعه پایدار در صنعت گردشگری به برنامه های 
کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نیازمندیم که اکنون در آستانه نوروز به عنوان 
برنامه کوتاه مدت توسعه گردشگری کالن شهر و اســتان اصفهان قرار داریم. از 
جمله معضالت موجود در حوزه گردشگری وجود مشکالت پیرامون محل های 
مناسب سرمایه گذاری است. مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، 
فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان بیان کرد: در مطالعاتی که پیرامون 
احداث و راه اندازی ظرفیت های تفریحی و گردشگری صورت پذیرفته است، این 
موضوع وجود دارد که آخرین پروژه کالن انجام شده در حوزه تفریح 10 سال پیش 
در شهر بازی شهر رویاها و یک سال پیش از آن نیز در تله سی یژ ناژوان بوده است. 
وی با بیان اینکه وحــدت رویه، همگرایی و هم افزایــی در فرصت هایی که برای 
سرمایه گذاری در حوزه تفریح، نشاط، ســرگرمی و گردشگری در شهر اصفهان 
وجود دارد باید اتفاق بیفتد، اظهارداشــت: این جلســه به منظور دســتیابی به 
راهکارهای ویژه با حضور افراد موثر شــهری و اســتانی برگزار شد. با نگاهی که 
می تواند از طرف مجلس شورای اسالمی بر سطوح تسهیلگری در حوزه گردشگری 
جاری شود، ضمن برگزاری جلسه و نشست بررسی چالش های گردشگری و ارائه 

راهکارهای آن، تصمیمات ویژه ای اتخاذ شد. 

همایش هفته حمل ونقل، رانندگان و راهداری روزگذشته 
با حضور مسئوالن در اصفهان برگزارشد. 2۶ آذر همواره به 
عنوان یکی از مهم ترین روز ها در حوزه حمل ونقل و اقتصاد کشور به شمار 
می رود چرا که در این روز کامیون داران و رانندگان نقش تاریخ سازی را در 
حوزه جابه جایی و حمل  کاال ایفا کردند.  تعیین این روز به این مناســبت 
در سال 137۶ به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و برای آگاه سازی جامعه با 
نقش و جایگاه بخش حمل و نقل در اقتصاد ایران، از سوی شورای فرهنگ 

عمومی کشور صورت گرفت.

۵0۵ میلیون تن کاال از طریق راه ها جابه جا شد
معاون توســعه مدیریت 
و برنامــه ریزی ســازمان 
راهــداری و حمــل و نقل 
جــاده ای گفــت: ســال 
گذشــته 505 میلیون تن 
کاال و 190 میلیــون نفــر 
مســافر از طریق راه های 
زمینــی کشــور جابــه جا 

شدند.
محمد تیموری در همایش 
هفته حمل و نقل، رانندگان 

و راهداری با بیان اینکه سازمان راهداری بخش عظیمی از کارهای توسعه ای 
و نگهداری در کشــور را بر عهده دارد، اظهار داشــت: با توجه به شرایط حاکم و 
اعمال تحریم های ظالمانه بر حمل و نقل هوایی و توسعه نیافتن حمل و نقل 
ریلی، بیش از 90 درصد جابه جایی کاال و مسافر کشور از طریق جاده ها صورت 

می گیرد.
وی با بیان اینکه سال گذشته 505 میلیون تن کاال و 190 میلیون نفر مسافر از 
طریق راه های کشور جابه جا شدند، افزود: هشت هزار شرکت حمل و نقل کاال 
و مسافر، 386 هزار ناوگان باری، 68 هزار ناوگان مسافربری و 700 هزار راننده 

دارای کارت هوشمند در حوزه حمل و نقل کشور فعالیت می کنند.
معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
با اشاره به وجود 221 هزار کیلومتر راه در کشــور، خاطرنشان کرد: 21 هزار نفر 
پرسنل خدوم از راه های کشور نگهداری می کنند؛ کار بزرگی است زیرا نیروهای 

ما در زمستان و تابستان و ایام عید و تعطیالت درگیر هستند.
معاون توســعه مدیریت و برنامه ریزی ســازمان راهداری با اشاره به تفاهم 
نامه بین آذربایجان و ترکیه و پدیدار شــدن اختالفات میان ارمنستان و ترکیه 
برای تغییر مرز مســیر شــمالی ترکیه و جایگزینی آن با مسیرهای کنونی در 
ایران، تصریح کرد: به رغم همه این ها ترانزیت کشــورمان سال گذشته 2 برابر 

رشد داشت که نشان می دهد کارهای خوبی در ابن عرصه صورت گرفته است.
تیموری با بیان اینکه ترانزیت عالوه بر مباحث مالی و اقتصادی ارزشمند است، 
گفت: توجه سازمان به ترانزیت یک اولویت است و همه ما در ارکان نظام باید 

از این موقعیت حداکثر استفاده را ببریم.
وی همچنین به مسائل معیشتی راهداران کشور اشاره و خاطرنشان کرد: برای 
معیشت پرسنل راهداری و نیروهای طرحی آنچه که در توان داشتیم در حوزه 
مادی و حقوق کم نگذاشتیم؛ اما در استان اصفهان اعتبارات استانی که به این 
فصل اختصاص یافته چندان مناسب نیست و خواهش ما از استاندار محترم 

این است اعتبارات استانی سرفصل حقوق را مرتفع کنند.
تیموری با بیان اینکه الیحه مدیریت حمل و نقل در کمیسیون های تخصصی 
مجلس شورای اسالمی تصویب شــده و به زودی در صحن مطرح می شود، 
اضافه کرد: دو ســه بخش از مشــکالت راهداران ما با تصویب این الیحه حل 
خواهد شد که از جمله بحث بیمه و بازنشستگی رانندگان است که چون از محل 
هدفمندی یارانه ها پرداخت می شــده رانندگان ما با حداقل حقوق بازنشسته 
می شوند که در این الیحه این موضوع برطرف شده و هر راننده ای که بیشتر کار 

کرده باشد حقوق بیشتری خواهد داشت.
معاون توســعه مدیریت و برنامه ریزی سازمان راهداری کشــور با بیان اینکه 
بیمه تکمیلی هم در این الیحه دیده شده است و با تصویب الیحه منشأ قانونی 
می یابــد، افزود: اکنون بیمــه تکمیلی راننــدگان حرفه ای با مصوبه شــورای 
هماهنگی راه های کشور برقرار است اما با قانونی شدن آن دغدغه ها تا حدودی 

مرتفع می شود.
تیموری در خصوص تامین الســتیک و روغن در پایانه های بزرگ کشــور نیز 
گفت: در اصفهان هم در ترانه امیر کبیر روغن توزیع می شود و با شرکت پخش 
فرآورده های نفتی نیز هماهنگــی خواهیم کرد که ســامانه فروش روغن در 
اصفهان نیز راه اندازی شود. در بحث سوخت هم پیگیر هستیم و تالش می شود 

سامانه سپهتن به زودی راه اندازی و اجرایی شود.

اســتاندار اصفهان: صنف رانندگان در برهه های مختلف دشمنان انقالب
 را نگران کردند

استاندار اصفهان گفت:صنف 
برهه هــای  در  ننــدگان  را
مختلف دشــمنان را نگران 
کردند همانطور کــه در دوره 
دفاع مقدس یکی از اقشــار 
بسیار موثر که با جان و مال 
به میدان آمدند، صنف حمل 

و نقل کشور بودند.
ســید رضــا مرتضــوی در 

همایش هفته حمل و نقل، رانندگان و راهداری که به مناسبت روز حمل و نقل 
برگزار شد، با بیان اینکه صنف رانندگان در برهه های مختلفی دشمنان را نگران 
کردند، اظهار داشت: در دوره دفاع مقدس و مسائل و مشکالت آن زمان، یکی از 
اقشار بسیار موثر که با جان و مال به میدان آمدند رانندگان و صنف حمل و نقل 

بودند که نقش ویژه ای در تامین و ثبات امنیت در کشور داشتند.
وی با اشاره به اینکه صنف حمل و نقل در حوادثی، چون سیل، زلزله، بحران ها 
و محرومیت های متعدد همیشــه پای کار بودند، افزود: در سیل سال 1398 
ماننــد 26 آذر 1362 جمع کثیری از این صنف برای کمک بــه هموطنانمان به 

خوزستان حرکت کردند.
استاندار اصفهان خاطرنشــان کرد: در همین ایام نیز که رسانه های بن سلمان 
وهابی سعودی ایران اینترنشنال و فارسی زبانان مزدور بن سلمان که کشتن 
ما را واجب می دانند یا رسانه های بهایی مانند وی او ِای خیلی تالش کردند که 
ایران را به ســوریه تبدیل کنند و مردم ما را با یک جریان نفاق انگیز مقابل هم 
قرار دهند، یکی از اقشار بسیار موثر در برهم خوردن این توطئه صنف رانندگان 

بود که خوش درخشیدند.
مرتضوی افزود: به عنوان اســتاندار اصفهان وظیفه خود می دانم صمیمانه از 
بصیرت و پشتیبانی های رانندگان و صنف حمل و نقل تشکر کنم و قطعا تاریخ 
این روز ها را ثبت و ضبط خواهند کرد و فرزندان شــما خواهند گفت که پداران 

ما چنین نقشی ایفا کردند.
استاندار اصفهان با اشاره به پیشرفت کشور در حوزه های علم و فناوری پس از 
انقالب، گفت: کشور به لحاظ زیرســاخت های ریلی در 1357 در رده 27 جهان 

بود، اما با همه تحریم ها اکنون با 12 پله صعود در رتبه 15 دنیا قرار داریم.
مرتضوی با بیان اینکه حمل و نقل ریلی کشور پس از انقالب از رتبه 31 دنیا به 
رتبه 6 رسیده، ادامه داد: حمل و نقل هوایی بار 18 برابر و حمل و نقل مسافری 

25 برابر رشد داشته است.
وی با اشاره به توســعه 1250 برابری راه های روستایی، ادامه داد: آزادراه های 
کشــور نیز پس از انقالب 800 درصد رشد داشــته که این آمار تا سه سال قبل 

است.
استاندار اصفهان با بیان اینکه حمل کاال در حوزه بنادر از 54 میلیون تن به بالغ 
بر 250 میلیون تن رسیده است، خاطرنشان کرد: این ها اتفاقات بزرگی است که 
همه متاثر از روحیه مجاهدانه است که در حوزه های مختلف از جمله تکنولوژی، 
حمل و نقل، هوافضا، صنعت و جاده سازی خود را نشان می دهد و انصافا حوزه 

حمل و نقل موثر ترین آنهاست.

تقدیر سردار فدا از عملکرد فعاالن حوزه راهداری در ناآرامی های اخیر     
فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان گفت: فعاالن حوزه راهداری 
و حمل ونقل به فراخوان های ضد انقالب توجه نکردنــد و مردانگی را همچون 
ســال 62 که چهار هزار کامیون به بندرعباس رفتند و فرمان امام )ره( را لبیک 

گفتند و به حرف ضد انقالب گوش نکردند، معنا کردند.

سردار ســرتیپ مجتبی فدا در 
همایــش هفتــه حمل ونقل، 
رانندگان و راهداری اظهار کرد: 
در هــوا، دریا و زمیــن ظرفیت 
حمل ونقــل زیــادی داریــم، 
مجموعه راهداری و حمل ونقل 
جاده ای چنان تاثیرگذار اســت 
که بــدون توجه بــه حمل ونقل 
شــرایط زندگی امــکان ندارد. 
همچنین ایــن مجموعه نقش 
ویــژه ای در خدمت رســانی، 

آسایش و آرامش مردم دارد.
وی افزود: حــوزه فعالیت این 

بخش چنان عظیم است که مرکز تحقیقاتی و پژوهشی و رشته های دانشگاهی 
برای آن در نظر گرفته می شــود. شــرکت های زیادی برای بهره برداری از این 

ظرفیت برنامه ریزی می کنند تا به درآمد پایدار و درآمد ارزی برسند.
فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان گفت: استان اصفهان در بعد 
حمل ونقل و به علت نقش ویژه ای کــه در وزارت راه دارد باید به آن توجه ویژه 
شود. یک پنجم حمل ونقل کشور در استان اصفهان است، همچنین یک پنجم 
رانندگان کل کشور در اصفهان هستند و ضرورت دارد از نظر کارشناسی، تدابیر 
مختلف و ویژه ای برای استان انجام شود.ســردار فدا افزود: در مواقع خاص 
دشــمن قصد ضربه زدن به این بخش را دارد و تالش می کند تا از برخی نقاط 
ضعفی که ممکن است در این حوزه وجود داشــته باشد، سوءاستفاده کند، به 
همین دلیل مسئوالن کشوری و اســتانی باید به این زمینه توجه ویژه داشته 
باشند. در ایام اخیر تالش شد تا مردم از نظام و مسئوالن جدا شوند، همچنین 
تالش شد تا اصناف و انجمن کامیون داران به این موضع بپیوندند؛ اما شکست 
خوردند.وی تصریح کرد: آمریکا 13 هزار میلیارد دالر در منطقه هزینه کرده است 
تا جلوی رشد انقالب را بگیرد و فکر مسئوالن انقالب را تغییر دهد و ایران را در 
مرزهای جغرافیایی محدود کند تا با این کار از اســراییل حمایت کرده باشد؛ 

اما کشور با قدرت، ثبات و اقتدار تمام نقشه های دشمن را خنثی کرده است.
وی تصریح کرد: فعاالن حوزه راهداری و حمل ونقل به فراخوان های ضد انقالب 
توجه نکردند و مردانگی را همچون سال 62 که چهار هزار کامیون به بندرعباس 
رفتند و فرمان امام )ره( را لبیک گفتند و به حــرف ضد انقالب گوش نکردند، 
معنا کردند.به گزارش ایمنا، بیمه تکمیلی رانندگان، قطعه و گرانی الســتیک و 
روغن، ماده 38 بیمه تامین اجتماعی رانندگان شرکت نفت، نوسازی ناوگان و 
جلوگیری از سوءاستفاده و رانت در این حوزه، پایانه های استراحت بین راهی 
کانون بازنشستگان این مجموعه و بهسازی راه های کشور و تامین خساراتی که 
به واسطه حوادث مختلف به رانندگان وارد شده از درخواست هایی بود که سردار 

فدا از جانب فعاالن حمل و نقل به مقامات کشوری رساند.

راه برون از مشکالت اقتصادی و اجتماعی اصفهان، توسعه صنعت پایدار گردشگری است 

همایش هفته حمل ونقل، رانندگان و راهداری در اصفهان برگزار شد؛

اهمیت راه، راهداری و راننده
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