
  

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی               

شنبه 10  دی  1401
7  جمادی الثانی  1444

31    دسامبر   2022
 شماره 3711    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان: طی یک ماه اخیر ۸ نفر به دلیل گازگرفتگی در اصفهان فوت کردند؛

مورد مکرر استنشاق مونوکسید کربن

 کاوش نفت در پناهگاه
 یخاب اصفهان، گامی برای 

تامین انرژی یا تهدیدی برای 
محیط زیست؟

در سایه روشن 
پاسخ های مبهم 
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7
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6

3

لزوم ارتقای زیرساخت های تفریحی شهر برای 
پاسخ به روحیه هیجان طلبی جوانان

حقوق کارمندان در سال 1402 به میزان قابل 
قبولی افزایش پیدا می کند

فعالیت صنعت؛ نه به هر قیمتی!

علی، امیرعلی و حسین، 
 فاطمه، رستا و زهرا 

 در صدر جدول
 فراوانی نام ها

 پوشش شبکه ملی 
 اطالعات در  

 روستا های باالی 20 
خانوار اصفهان

پیمان وحدت گردشگری 
 اقتصادی پایدار بین

  اصفهان و پنج استان 
دیگر منعقد می شود

5 48

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

شرکت آب و  فاضالب استان اصفهان در نظر دارد  عمليات اجرايی به شرح زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران 

واجد شرايط واگذار نمايد .

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 13:00 روز شنبه به تاریخ 1401/10/24
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1401/10/25

دريافت اسناد : سايت اينترنتی
  WWW.abfaesfahan. ir شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  36680030-8- 031

)  داخلی 384  (

 تناقض گویی های گازی به جایگاه CNG رسید؛
 گاز جایگاه ها قطع می شود یا نمی شود؟

3فعال تکذیب می شود!

 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی )یکپارچه(

 شماره 1401/621 )نوبت دوم(

 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه های
 شماره 4 و 103/1401/5

مجتمع طالی موته

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

م الف: 1433924

م الف: 1434021

مجتمع طالی موته در نظر دارد »خدمات مشــاوره و نظارت بر کلیه مراحل طراحی، ســاخت، نصب و راه اندازی مدار تیکنر و فیلتر بازیافت آب از باطله 

صنعتی کارخانه و مدار سرندتر به منظور جداسازی کربن از مواد باطله موجود در سد باطله شماره 1 و 2 مجتمع طالی موته )نوبت دوم(« را از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره ثبت ستاد 2001001546000003 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند 

ارجاع کار( به مبلغ 1/885/000/000 ریال) یک میلیارد و هشتصد و هشتاد و پنج میلیون ( ریال بصورت )واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی( برگزار نماید.

- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ساعت 9 روز شنبه مورخ 1401/10/10
- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 17 روز یکشنبه مورخ 1401/10/18

- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14 روز شنبه مورخ 1401/11/01
- تاریخ بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:30 روز یکشنبه مورخ 1401/11/02

عالقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-

021 و مرکز 27313131-021 و 1456-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

    مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان                                                                موضوع مناقصه شماره 4 و 103/1401/5 :

چاپ اول

نوبت اول

مبلغ تضمين )ريال (مبلغ برآورد )ريال(محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

401-4-290
تامین نیروی انسانی اداری 
و خدماتی در ادارات آب و 
فاضالب استان اصفهان

285.247.803.7445.052.478.000جاری

  نام روزنامه: زاینده رود

  تار يخ انتشار: 10 /10 / 1401

آگهی تجدید مزایده

محمد علی عزیزی – شهردار فالورجان م الف: 1431001

شهرداری فالورجان در نظر دارد به اســتناد مصوبه 6/883 مورخ 1401/07/02 شورای محترم اسالمی شــهر فالورجان یک پالک زمین با کاربری 

مسکونی به مسا حت 127 متر مربع واقع در شــهر فالورجان- خیابان مطهری- جنب ساختمان هالل احمر را بر اساس قیمت کارشناسی از طریق 
آگهی مزایده به فروش برساند.

- قیمت پایه فروش:
پالک زمین به متراژ 127 متر مربع با قیمت پایه کارشناسی از قرار هر متر مربع 300/000/000 ریال معادل کل 38/100/000/000 ریال

- شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 1401/10/18 در سامانه ستاد بارگذاری نمایند.
- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

- به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ فوق ارائه یا مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- کلیه هزینه ها از جمله نقل و انتقال، پروانه ساختمان، شــارژ ساختمان، سایر عوارض و مالیات، هزینه صدور ســند مالکیت و ... به عهده برنده 

مزایده می باشد.
- جهب کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

  

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی               

شنبه 3    دی  1401
29  جمادی االول  1444

24    دسامبر   2022
 شماره 3607    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

تعطیلی موقت نیروگاه شهید منتظری امکان پذیر است؟

  مازوت، بیخ گلوی اصفهان

مصرف گاز خانگی 
در اصفهان به 41 

 میلیون متر مکعب 
در روز رسید 
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رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آران و بیدگل خبرداد:
توقف عملیات اکتشاف نفتی در منطقه حیات 

وحش یخاب

رييس كل دادگستری استان :
829زندانی در اصفهان با پابند الکترونیک 

دوره محکومیت را طی می کنند

کم آب َبر  و  به صرفه 
تولید گیاهان دارویی در اصفهان گامی در جهت اصالح الگوی کشت؛

مردم از خودروهای 
دارای استاندارد روز 
دنیا محروم شده اند

 ممنوعیت حضور
 اتباع خارجی در 

گلپایگان 

توزیع 5 هزار و 113 میلیارد 
 تومان عوارض آالیندگی

 در اصفهان
2 35

نوبت اول

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

 وقتی نقاب تاج افتاد؛
بدهکاری که طلبکار شده!

بازار خودرو رکورد زد؛ افزایش باالی 100 میلیونی قیمت برخی 
خودروها در عرض یک ماه!

3علی برکت ا... !

محدودیت مصرف گاز و تعطیلی موقت سه واحد نیروگاه برق شهید منتظری اصفهان این احتمال را در ذهن ها 
متبادر کرد که دوباره مازوت بیخ گلوی این کالن شهر آلوده را بگیرد.مصرف مازوت با تولید آالینده خطرناک اکسید های 
گوگرد می تواند برای شهری مثل اصفهان با شرایط خاص توپوگرافی که وزش باد چندانی را هم نمی تواند داشته باشد 
به معنی رسیدن به مرز خفگی باشد. اینکه تصمیم گیران کارگروه اضطرار آلودگی هوای اصفهان طی چند روز گذشته 
مجبور به تعطیلی سه روز کاری مراکز آموزشی شدند نشان دهنده همین موضوع است؛ اتفاقی که با اعالم رسمی مصرف 

مازوت در نیروگاه شهید منتظری نشان از چرایی تشدید آلودگی هوای اصفهان طی روز های پیش بود.  

رنا
 ای

س:
عک 6

  

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

پنجشنبه 01  دی  1401
27 جمادی االول  1444

22   دسامبر  2022
 شماره 3705    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

سرپرست مرکز پیش بینی هواشناسی اصفهان خبرداد: برف و یخبندان در راه اصفهان؛

شاید باران با ترانه بزند بر بام خانه!

رییس شورای استان می گوید حق 
اصفهان در پرداخت عوارض آالیندگی 

نادیده گرفته شده است؛

حقی که به حق دار 
نرسیده است

واکاوی تقابل سپاهان و ملوان؛ فرصت سوزی زردپوشان
 وقتی »فرصت سوزی«
 تخصص سپاهان است!

3

5

7

5

معاون  شهرسازی و معماری شهردار اصفهان خبر داد:

 پرش سه گام معاونت شهرسازی
 برای آموزش اصنو

مدیرکل مدیریت بحران استانداری:
شرکت نفت، مانع مازوت سوزی 

نیروگاه برق در  اصفهان شود

 منطقی هست؟ نیست؟!
 در باب منافع و مضرات صادرات برنج ایرانی؛

آزادراه ها و بزرگراه ها 
مکان مناسبی برای 

گرم کردن موتور 
خودرو نیست

تعطیلی برخی از 
شرکت های صنعتی 
 برای کاهش مصرف

 گاز است

مصرف گاز صنایع 
بزرگ اصفهان 

محدود شد
 کم آبی و آفت، مقصران اصلی افزایش
 بی سابقه قیمت آجیل در اصفهان!

3 37
3
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آگهی مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

 شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید  را مطابق جدول زیر از فروشندگان  

ذیصالح انجام دهد.

نوبت اول

حفظ آب حفظ زندگی است

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

401– 4- 282
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضالبی 

کاروگیت كوپلر سرخود در قطر  200 میلیمتر
1.131.000.000جاری 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 13:00روز شنبه به تاریخ 1401/10/17
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 1401/10/18

   W WW.abfaesfahan.irمحل دريافت اسناد: سايت اينترنتی شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031 )  داخلی 388  (

6

نوبت دوم

نوبت دوم

 مهم ترین کنجکاوی بازار نقل و 
انتقاالت زمستانی؛ 

روزهای مرموز 
»رونالدو«؛ مادرید، 

ریاض و خانه

1103/1401/4
تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی اراضی مناطق کشاورزی 
)زراعی و باغی( تا مرحله تثبیت )سری اول در سال 1401(

2103/1401/5
تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی اراضی مناطق کشاورزی 
)زراعی و باغی( تا مرحله تثبیت )سری دوم در سال 1401(

محل تامین اعتبار: سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
مهلت دریافت اسناد: از روز شنبه 1401/10/10 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1401/10/14

محل دریافت اســناد کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه 
 گران و بازگشــایی پاکت هــا از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( 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 امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

آگهی مناقصه در سایت اداره کل ثبت اسناد و امالک به نشانی www.cs.ssaa.ir نیز درج شده است.
تاریخ تحویــل و بارگزاری پاکت های )الف، ب، ج( برای هر مناقصه بصورت جداگانه روز ســه شــنبه 

1401/10/27 تا ساعت 14 
بازگشایی پاکت ارزیابی کیفی: ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 1401/10/28 و بازگشایی پاکت الف و ب و ج: 

بعد از ارزیابی کیفی و فنی شرکت کنندگان ساعت 9 صبح چهارشنبه 1401/11/05 می باشد.
گروه و رشته شغلی: شرکتهائی اجازه شرکت شرکت در مناقصه را دارند که 

1- دارای صالحیت رتبه یک در زمینه نقشــه برداری زمینی و حداقل رتبــه 3 در زمینه فتوگرامتری از 
سازمان برنامه و بودجه کشور

2- شرکت باید حداقل پنج گواهی حسن انجام کار از ادارات کل ثبت اسناد و امالک استان ها داشته 
باشد.

توضیح: تاریخ صدور گواهینامه ها مربوط به سالهای 1399 و 1400 و 1401 باشد.
3- شرکت مشاور مجموعًا حداکثر چهار قرارداد ناتمام در سطح کشــور با ادارات ثبت اسناد و امالک 

استان ها داشته باشد.
دارای تعداد ظرفیت خالی الزم از سازمان برنامه و بودجه کشــور باشند و پیشنهاد فنی آنها مورد تایید 

مناقصه گزار باشد.
محل تحویل پاکت های مناقصه: پیشــنهاد قیمت به انضمام کلیه مدارک اعالم شده از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیک دولت اعالم گردد و پاکت الف حاوی ضمانت نامه بانکی به نشانی اصفهان خیابان 
چهارباغ باال – بعد از چهار راه نیکبخت- روبروی بیمارستان شریعتی- دبیرخانه اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان اصفهان تحویل و رسید دریافت شود.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ضمانتنامه بانکی در وجه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان برای مناقصه های شماره 4 و 103/1401/5 هر کدام به صورت جداگانه به مبلغ 6/030/000/000 
)معادل شش میلیارد و ســی میلیون ریال( می باشد که می بایســت برای مدت 90 روز معتبر بوده 
و پس از آن نیز با اعالم کارفرما قابل تمدید باشــد. ضمنًا به پیشــنهادتی که فاقد ضمانتنامه یا امضاء 
مخدوش و مشروط و ضمانتنامه های کمتر از میزان مقرر، چک تضمین شده و چک شخصی و نظایر 

آن و پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود. مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
)سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است(

آدرس اداره کل ثبت اسناد و امالک: اصفهان خیابان چهار باغ باال- بعد از چهار راه نیکبخت- روبروی 
بیمارستان شریعتی- اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

تلفن: 1113 )36611074-7(
دورنگار: 36623116 

سنا
 ای

س:
عک

 رییس کل دادگستری استان از ورود شورای
 حفظ حقوق بیت المال به آلودگی اصفهان خبرداد:



رییس اداره تامین اجتماعی اردستان خبر داد:

بهره مندی بانوان متاهل و مجرد از بیمه زنان خانه دار 

رییس اداره تامین اجتماعی شهرستان اردستان گفت: تمام دختران و زنان 
۱۸ تا ۵۰ سال در سراسر کشور می توانند از حمایت های مقرر در قانون بیمه 

صاحبان حرف و مشاغل آزادسازمان تامین اجتماعی بهره مند شوند.
علیرضا تاجرزاده در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: تمام دختران و زنان ۱۸ تا 
۵۰ سال در سراسر کشور می توانند همانند سایر اقشــار با ارائه درخواست و 
انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه به صورت کامال غیرحضوری و فقط از طریق 
مراجعه به ســامانه es.tamin.ir از حمایت های بلندمدت و حمایت های 
درمانی استفاده کنند.وی با اشاره به شرایط بیمه زنان خانه دار و دختران مجرد، 
افزود: نرخ پرداخت حق بیمه زنان خانه دار و دختران مجرد برای برخوداری از 
حمایت های تامین اجتماعی دارای سه سطح مختلف است و در صورتی که 
فرد متقاضی بخواهد از مزایای درمانی این نوع بیمه استفاده کند، باید ماهانه 
مبلغ۹۲۰۰۰ تومان ســرانه درمان پرداخت کند.رییس اداره تامین اجتماعی 
شهرستان اردســتان ســطح اول انتخاب برای بیمه زنان خانه دار را نرخ ۱۲ 
درصد با مبلغ ۵۰۱ هزار تومان شامل بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی 
برشمرد و افزود: ســطح دوم نرخ ۱۴ درصد با مبلغ ۵۸۵ هزار تومان شامل 
بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشســتگی و سطح سوم نرخ ۱۸ درصد 
مبلغ ۷۵۲ هزار تومان شامل بازنشستگی و فوت و قبل و بعد از بازنشستگی و 
از کار افتادگی بوده که این مبالغ تا پایان سال ۱۴۰۱ ثابت خواهد بود.تاجرزاده 
در ادامه مجموع مخاطبان سازمان تامین اجتماعی در شهرستان اردستان را 

۳۱۱۰۰ نفر اعالم کرد و افزود: تعداد بازنشستگان و مستمری بگیران اصلی و 
تبعی سازمان تامین اجتماعی شهرستان اردستان ۴۵۱۰ نفر است.وی، تعداد 
بیمه شدگان اصلی و تبعی تحت پوشــش تامین اجتماعی شعبه اردستان 
را۲۶۶۰۰ نفر برشمرد و اعالم کرد: تعداد کارگاه های فعال محدوده شعبه ۲۴۴۰ 
مورد هستند که نسبت به پرداخت حق بیمه نیروی انسانی کارگاه های خود 
اقدام می کنند.رییس اداره تامین اجتماعی شهرستان اردستان خاطرنشان 
کرد: طی شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱ افزون بر ۷۳۰ میلیارد ریال در قالب 
حمایت های بلندمدت به بازنشســتگان و مســتمری بگیران از کارافتاده و 
بازمانده و همچنین بالغ بر۴۰ میلیارد ریــال تحت عنوان حمایت های کوتاه 
مدت شامل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه مجلس ترحیم، اروتز و پروتز، 
غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری و مقرری بیکاری به مخاطبان سازمان 
پرداخت شده است.تاجرزاده با اشاره به خدمات غیرحضوری این سازمان 
گفت: هم اکنون افزون بر ۴۲ خدمت ســازمان به صورت کامال غیرحضوری 
از طریق مراجعه به سامانه es.tamain.ir و یا اپلیکیشن موبایلی »تامین 
من« در دسترس مخاطبان است که از جمله این خدمات می توان به مشاهده 
سوابق و عناوین شغلی و ریز دستمزد بیمه شدگان، درخواست حمایت های 
بلندمدت و کوتاه مدت، مشــاهده حکم و فیش بازنشستگان و مستمری 
بگیران، مشاهده و درخواست بازرسی های کارگاهی، ارسال لیست و پرداخت 

حق بیمه، مشاهده احکام مطالباتی کارفرمایان اشاره کرد.

استانبا مسئولان
 شنبه 10 دی 1401 / 7 جمادی الثانی 1444 / 31 دسامبر 2022 / شماره 3711 

همزمان با ایام سوگواری حضرت زهرا )س( انجام شد؛

اجرای نمایش آئینی و فاخر خط مقدم در بادرود
نمایش آئینی و فاخر خط مقدم با موضوع جهاد تبیین حضرت زهرا )س( در دفاع از والیت امیرالمومنین 
علی )ع( تا ایثار و فداکاری مدافعان حرم در شهرستان نطنز روی صحنه رفت.کارگردان و سرپرست نمایش 
گفت: این اثر اولین بار در سطح استان به شکل و سیاق جدید و سه بعدی »سه وجهی« اجرا شده و ضیافتی 
جذاب از هنر های نمایشی، نور و سایه و دکور، جلوه های ویژه هنری و سینمایی است.علی ترابیان افزود: این 
نمایش اثری از انجمن هنر های نمایشی و کانون بسیج هنرمندان شهرستان نطنز است و حدود ۱۰۰ نفر بازیگر 

و عوامل در آن مشارکت دارند.
 

برگزاری یادواره شهدای طلبه و روحانی شهرستان دهاقان
به مناسبت هفتم دی ماه روز حماسه و ایثار دهاقان یادواره ۶ شهید طلبه و روحانی این شهرستان برگزار شد.به 
مناسبت هفتم دی ماه سالروز شهادت حجت االسالم محمدتقی بشــارت و روز حماسه و ایثار شهرستان 
دهاقان یادواره ۶ شهید طلبه و روحانی در مسجد حضرت فاطمه الزهرا دهاقان برگزار شد.امام جمعه خوانسار 
در این یادواره گفت: وظیفه روحانیت نسبت به جهادگران دیگر عالوه بر جهاد اصغر و جهاد اکبر، جهاد کبیر 
است که شامل مبارزه و مجاهدت تبیینی است.حجت االسالم رسول خواجه کریمی افزود:روحانیت در هر 
شرایطی نمی تواند از جهاد تبیین بگذرد و حتی در دوران جنگ و دفاع مقدس تمام فشار های فرهنگی به سمت 

روحانیت بوده است. در پایان این مراسم از خانواده شهدای طلبه و روحانی شهرستان دهاقان تقدیر شد.
 

اختصاص بیش از ۳۲۵۰ هکتار اراضی کاشان به کشت گیاهان 
دارویی

بیش از ۳۲۵۰ هکتار اراضی کاشان به کشت گیاهان دارویی اختصاص دارد. رییس جهاد کشاورزی کاشان 
گفت: گیاهانی همچون نعنا، زعفران، گل محمدی، زیره ســبز و سیاه، شــیرین بیان، موسیر، پنیرک، حنا، 
آویشن، رازیانه، سیاه دانه، گشنیز و رازک عمده گیاهان دارویی هســتند که وزارت جهاد کشاورزی درصدد 
توسعه آن هاست.رضا مظلومی افزود: ۲۰۰۰ گونه از گیاهان موجود در کشور در منطقه کاشان می روید و باید 
روش های تولید محصول و فرآوری اولیه و ثانویه و همچنین بازرگانی و برندینگ این محصوالت ارتقا پیدا کند.

وی گفت: از مهم ترین فعالیت های سال جاری گسترش بارانداز های گیاهان دارویی است و ایجاد بارانداز ها 
سبب مدیریت فروش این محصوالت در داخل و صادرات آن می شود.

 

نابسامانی جاده های ارتباطی فریدن پس از بارش های اخیر
کمبود امکانات در اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای فریدن مشکالتی برای شهروندان در مسیر های اصلی و 
بین روستایی پیش آمده است.فرماندار فریدن با اشاره به سردسیر بودن منطقه فریدن و بارش های سنگین 
در این شهرستان گفت: برای حل این مشکل به مدیرکل راهداری و حمل نقل جاده ای استان پیشنهاد شد با 
توجه به نیاز فریدن در فصل زمستان، امکانات و وسایل برف روبی مورد نیاز در اختیار این شهرستان قرار بگیرد.

عزیزا... عباسی افزود: همچنین شهرستان های کم بارش به عنوان معین فریدن در فصل زمستان باشند تا 
در زمان بارش های سنگین، بازگشایی در مسیر های ارتباطی سرعت پیدا کند.

 

کشف بیش از هزار لیتر سوخت قاچاق در اردستان
فرمانده انتظامی شهرستان اردستان از کشف هزار و ۵۰ لیتر سوخت قاچاق در عملیات ماموران انتظامی این 
فرماندهی خبر داد.سرهنگ مصطفی صادق زاده گفت: ماموران این فرماندهی در اجرای طرح مقابله با قاچاق 
سوخت و کاال های اساسی حین گشت زنی های هوشمندانه و هدفمند در یکی از محور های مواصالتی به چهار 

دستگاه خودروی حمل سوخت، مشکوک و آن ها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

به بهانه سالگرد عروج شهید علی همت؛

جانفشانی روستازاده ای غیور؛ هجرت از کوهستان تا دل کویر
ایرنا: »سفتجان«، روستایی درفریدن اصفهان کجا و کهنوج کرمان کجا؛ آری؛ تنها مغناطیس شهادت 
است که سوزسرد کوهستان را به هرم آتشین کویر پیوند می زند آنجا که روح شهید در آغوش معبود 
ماوا می گیرد.در بهاران ســال ۵۵ وقتی خرداد در آغاز راه بود و برف کهنه از زمستان بر فراز کوه ها جا 
خوش کرده بود، در روستای سفتجان فریدن دیده به جهان گشود. فرزند چهارم خانواده و دارای پنج 
برادر و چهار خواهر بود. در گذر از روزهای ساده اما باصفای زندگی روستایی قد کشید.دوران دبستان 
و دبیرستان را پشت سر گذاشت و سپس با بدرقه قرآن و کاسه آب مادر، خود را برای خدمت مقدس 
سربازی به پادگان کرج معرفی کرد.همزمان با روزهایی که در حال گذراندن آموزش سربازی بود در 
امتحانات دانشکده انتظامی شرکت کرد و قبول شد. اینگونه بود که از سربازی ترخیص و به دانشگاه 
انتظامی رفت. مسیری جدید که بیشترین ســازگاری را با باورها و اعتقاداتش داشت، او معتقد بود 
در»فراجا« راهی هموار پیش رو دارد که تا پای جان برای وطن ایستادگی کند. عشق به والیت، وطن، 
اسالم، قرآن و امنیت کشور، سراپای وجودش را فراگرفته بود.شهادت را رستگاری و رسیدن به معشوق 
حقیقی می پنداشــت. برای او اهتزاز پرچم وطن در عرصه جهانی معنایی عمیق داشت و سرانجام 
عصاره همه این اندیشه های ناب، او را به آرزوی دیرینه اش رساند. هفتم دی ماه، بیست و یک سال 
از پرکشیدِن شهید »علی احمِد علی همت« در سال ۸۲ می گذرد. این روستازاده غیور هنگام درگیری 
با اشرار مســلح در منطقه قلعه کهنوج کرمان در دفاع از وطن و امنیت مردم شربت شهادت نوشید و 

جان به جان آفرین تسلیم کرد.

اهمیت به لقمه حالل و نماز اول وقت
»هرمز« پدر شهید علی همت، که اندوه فراق پسرش از میان زالل اشک هایش جاریست، با مروری بر 
خاطرات خود گفت: علی همت، از دوران کودکی به مسائل مذهبی و دینی پایبند ومعتقد بود و از همان 
کودکی به حرام و حالل اهمیت می داد، برایش مهم بود که ذره ای حرام وارد زندگی نشود زیرا اعتقاد 
داشت که اگر انسان از مال دنیا بهره ای نبرد بهتر از آن است که حرام را به بهانه ای وارد زندگی اش کند.

وی ادامه داد: نماز اول وقت آن قدر برایش مهم بود که خودش تا زمان شهادت حتی یک نماز قضا هم 
نداشت و اجازه نمی داد نمازهایش به ویژه نماز صبح او قضا شود. اگر چه پس از سال های بسیار داغ 
از دست دادن فرزند جوان و رعنا برای پدر شهید علی همت تازه و دشوار است؛ اما او افزود: اینکه پسرم 

در راه امنیت و دفاع از وطن به شهادت رسید را افتخار بزرگ و جاودان می دانم.

شور و شیدایی برای امام حسین)ع(
»عقیله خاتون امیرعنبری«، مادر شهید نیز از دلدادگی پسرش به اباعبدا...الحسین )ع( گفت و افزود: 
پسرم عالقه زیادی به به مداحی و ذکر مصایب اهل بیت)ع( داشت.وی که رنگ رخسارش از دلتنگی 
های مادرانه خبر می دهد، افزود: هر جا کار خیری بود علی آقا پیش قدم می شــد و همیشه لبخند 
نشاندن بر لب اطرافیان برایش مهم بود، توجه به یتیمان و حفظ حق و حقوق آنها یکی از نکاتی بود که 
پسرم همواره به خانواده و دوستانش تاکید می کرد.مادر شهید علی همت، با گوشه چادر اشک هایش 
را پاک کرد و افزود: او هرگز با صدای بلند با من و پدرش صحبت نکرد و همیشه به خواهرها و برادرانش 
توصیه می کرد که به پدر و مادر احترام بگذارند و هر آنچه از دست شان برمی آید برای شان انجام دهند.

وی ادامه داد: امروز که او دیگر در بین خانواده نیســت همه آرزو می کنند کاش زمان به عقب بر می 
گشت و می شد حضور علی آقا هر چند اندک گرمابخش خانواده باشد.

شهید نمی میرد، در گریه هایتان هدف داشته باشید
در فرازی از وصیت نامه شهید علی همت با استناد به پایگاه اطالع رسانی شهدای فراجا آمده است: 
»...این مسئله ای اســت که هر کس روزی خواهد رفت پس چه بهتر که خود برود یا به بیان دیگر و 
بهتر که خود انسان به استقبال مرگ برود نه اینکه مرگ انسان را دنبال کند و انسان از مرگ فرار کند.«

خبر روز

فرماندار اردستان:

بی توجهی به فرهنگ، 
خسارت بار است

 فرماندار شهرستان اردستان گفت: بی توجهی 
به بحث فرهنگ خســاراتی را به بار می آورد 
که امروز ما در سطح کشور شاهد آن هستیم 
بنابراین توجه به فرهنگ ضرورت دارد.ســید 
محمد هادی احمدی طبا در جلســه شورای 
فرهنــگ عمومی اردســتان، اظهار داشــت: 
شورای فرهنگ عمومی از آن دسته جلساتی 
است که بسیار مهم بوده و حساسیتی در حد 
همان جلسه شورای تامین را دارد و بنابراین به 
جهت مهم بودن برگزاری ماه جلسه ضرورت 
دارد. وی افزود: بی توجهی به بحث فرهنگ 
خساراتی را به بار می آورد که امروز ما در سطح 
کشور شاهد آن هســتیم، در مراسم عزاداری 
در حسینیه امام خمینی )ره(،حجت االسالم 
عالی، مطالب بســیار خوب و جامــع را بیان 
کردند که جا دارد به اینها توجه شود.فرماندار 
اردستان خاطرنشــان کرد: در جلسه شورای 
فرهنگ عمومی قبل مصوبه ای داشــتیم در 
خصوص اینکه یک اطلــس فرهنگی را تهیه 
و تدوین کنیم و در آن جلســه هم فرمانداری 
تهیه این اطلس را قبــول کرد و طی چهل روز 
با همکاری نخبگان اصفهان تدوین و توســط 
وزیر ارشاد نیز رونمایی شد.احمدی طبا ادامه 
داد: تا پایان دی ماه اطلس فرهنگی به تمام 
ادارات شهرستان اردســتان ابالغ می شود و 
دســتگاه ها طبق این اطلس ملــزم به انجام 
مســئولیت های فرهنگی خواهند بود که در 
این خصوص بازرســی ها انجام می شود.وی 
بیان کرد: یکی از نقاط ضعــف در فرمانداری 
اردستان جای خالی یک مسئول امور فرهنگی 
بود که به توفیق الهــی از آذر ماه فردی را برای 
سمت مشــاور فرهنگی و مذهبی فرمانداری 
منصوب کردیم کــه امیدواریم حضور و تالش 
مشاور فرهنگی موثر باشــد و اتفاقات خوبی 
را در شهرســتان رقم بزنیم.فرماندار اردستان 
یادآور شد: یکی دیگر از موضوعات فرهنگی در 
شهرستان تولید محتوای فرهنگی و رسانه ای 
است که این کار را شروع کردیم و در حال آماده 

سازی دو نماهنگ برای شهرستان هستیم.

قاب رشادت 

 آگهی دعوت تشکیل مجمع عمومی عادی مرحله اول شرکت گل محمدی جوشقان قالی )سهامی خاص(

به شماره ثبت ۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۳۷۸۲

هیئت مدیره شرکت گل محمدی جوشقان قالی

آگهی دعوت   مجمع عمومی 

شرکت پتروپویش ماهان جی)سهامی خاص(

با موافقت و برنامه ریزی آموزش عالی صورت گرفت؛

اختصاص پارک علم و فناوری به دانشگاه کاشان
موضوع تاسیس پارک علم و فناوری، در شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی و بررسی در کارگروه فناوری و کمیسیون گسترش فناوری و نوآوری 

مطرح و به تصویب رسید.
رییس دانشگاه کاشان با اشاره به اینکه پارک های علم و فناوری راهی موثر برای نوآوری و رشــد مشاغل دانش بنیان است، گفت: پارک های علم و فناوری 

می تواند محیطی مناسب فراهم کند تا شرکت های مبتنی بر فناوری های سطح باال به شکوفایی تجاری برسند.
عباس کتابی، هدف اصلی ایجاد پارک علم و فناوری را افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقای فرهنگ نوآوری دانست و گفت: این پارک ها با افزایش توان 

رقابت بین شرکت ها و موسسات دانش بنیان متکی بر علم و دانش در محیط پارک فعالیت می کنند.
وی افزود: پارک های علمی همچنین مجموعه های خدماتی با ارزش افزوده باال و فضا های کاری و تاسیسات مناسب و کیفی به موسسات مستقر در پارک 

ارائه می کنند.
رییس دانشگاه کاشان با اشاره به اینکه تشکیل پارک های علم و فناوری با هدف کلی توسعه فناوری و کسب و کار های دانش محور است، گفت: این پارک ها 
زیرساخت هایی دارند که باعث انتقال یافته های تحقیقات دانشگاهی و تولید دانش مضاعف شــده و در نهایت عامل تسریع رشد اقتصادی در سطح ملی 

و منطقه ای می شود.

اما و اگر های اجرای طرح 
ملی مسکن در مهاباد و زواره

آغاز طرح اقدام ملی مسکن در شهر های مهاباد 
و زواره شهرســتان اردســتان در انتظار مصوبه 
شورای مســکن و شهرسازی اســتان اصفهان 

است.
رییس بنیاد مسکن اردستان گفت: اقدام ملی 
مســکن در شــهر های مهاباد و زواره در انتظار 
مصوبه شورای مسکن اســتان و تعیین تکلیف 

زمین برای ساخت خانه های ویالیی است.
ایمــان فتوحی بــا بیــان اینکه بنیاد مســکن 
اردســتان در حال حاضر به صورت مشــارکتی 
۱۳۲ واحد در دست ساخت دارد،اظهار کرد: ۲۴ 
واحد آن در مرحله تکمیل تاسیسات است که ۶۵ 
درصد پیشرفت فیزیکی داشته و ۱۰۸ واحد دیگر 

در مرحله اجرای اسکلت است.
وی در خصوص تعطیلی عملیات ساخت مسکن 
کریمان اردســتان هــم گفت: در ایــن طرح به 
علت استفاده پیمانکار از نیرو های اتباع افغانی 
و مصوبه شــورای تامیــن شهرســتان تعطیل 
اســت، ولی پیمانکار موظف است ضمن جبران 
نیرو های جایگزین عملیــات عمرانی را مجدد 
آغاز کند.رییس بنیاد مســکن اردستان افزود: 
ساخت ۷۰ واحد مســکونی در روستای ظفرقند 
و مجموعــه ۷۰ واحدی در روســتای امیران در 

مرحله اجرای اسکلت قرار دارد.
فتوحی در خصوص پرداخــت وام ۲۰۰ میلیون 
تومانی مسکن در شهر های کمتر از ۲۵ هزار نفر 
هم گفت: مصوبه شــورای عالی برای پرداخت 
اینگونــه وام ها هنوز بــه شهرســتان ها ابالغ و 
اجرایی نشده، ولی پرداخت وام روستایی آغاز 
شده اســت.وی با بیان اینکه از یک ماه گذشته 
وام ساخت مسکن روستایی آغاز شده و تاکنون 
۴۰ نفر بــه بانک عامل معرفی شــده اند، گفت: 
تســهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن 
روستایی با کارمزد چهار درصد و بازپرداخت ۲۰ 

ساله است.

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت گل محمدی جوشقان قالی )سهامی خاص ( دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مرحله 
اول صاحبان سهام که در ساعت۱۵ روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ دفتر شرکت، واقع در جوشقان قالی جنب امامزادگان برگزار می گردد حضور بهم رسانید.

دستور جلسه:
۱_استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس، حسابدار در خصوص عملکرد سال مالی 

۲_انتخاب هیئت مدیره، بازرس 
۳_سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صالحیت مجمع باشد. 

از کلیه سهامداران محترم دعوت میشود که شخصا یا وکیل یا نماینده قانونی خود با همراه داشتن اصل کارت ملی و وکالتنامه در جلسه فوق الذکرحضورداشته 
باشند. 

درضمن به اطالع سهامداران محترم میرساند که افرادی که مایل اند به عنوان کاندیدای هیئت مدیره و بازرس انتخاب شوند، درخواست کتبی خود را تاپایان 
ساعت اداری پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ آقای حاج سید احمد شفیعی ارسال فرمایند. 

با توجه به تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ شــرکت پتروپویش ماهان جی )ســهامی خاص( به شناسه ملی 

۱۴۰۰۹۹۶۱۶۷۳ و شماره ثبت ۲۳۶۷ در اجرای مفاد ماده ۴۴ الیحه اصالحی قانون تجارت مبنی بر تبدیل کلیه سهام شرکت از بی نام به 

با نام، لذا از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ۶ ماه نسبت به تبدیل سهام خود به مرکز شرکت 

به آدرس: اصفهان، منطقه صنعتی اشترجان، خیابان ششم پالک ۹۱ مراجعه نمایند. بدیهی است که پس از انقضاء مدت مذکور کلیه 

سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد. 

نوبت اول



اخباری که در رابطه با قطع گاز جایگاه های CNG در 
رسانه ها منتشر شده درست نیست و هیچ برنامه ای 
برای قطع گاز جایگاه های CNG به دلیل افت فشار گاز 

وجود ندارد

 شنبه 10 دی 1401 / 7 جمادی الثانی 1444 / 31 دسامبر 2022 / شماره 3711 
عضو هیئت مدیره انجمن CHP ایران:

اگر مسئوالن اجازه تولید برق بدهند، گرمایش صنایع را 
تامین می کنیم

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان ترکیبــی نیرو حرارت و برودت ایــران گفت: مهم ترین و 
اصلی ترین راهبرد برای اصالح تراز مصرف گاز در کشــور، توسعه CHP و CCHPها و تبدیل کردن 
نیروگاه های مقیاس کوچک به تولیدکنندگان حرارت و برودت است که نیازمند سرمایه گذاری اندکی 
است.سیداحسان صدر در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: همان طورکه هر سال در تابستان با 
مشکل تامین برق مواجه هستیم، مصرف بی رویه گاز در زمستان نیز منجربه ناترازی در صنعت گاز 
شده و فشار آن به صنایع وارد می شود.وی با بیان اینکه نیروگاه های مقیاس کوچک در اولویت قطع 
گاز قرار دارد، افزود: بالفاصله گاز این نیروگاه ها قطع شد، این در حالی است که برق، زیرساخت سایر 
صنایع است و محدودیت مصرف گاز برای صنایعی همچون کاشی سازی تا سقف ۵۰ درصد اعمال 
شده است.عضو هیئت مدیره انجمن CHP ایران گفت: مهم ترین و اصلی ترین راهبرد برای اصالح 
تراز مصرف گاز در کشور، توسعه CHP و CCHPها و تبدیل کردن نیروگاه های مقیاس کوچک به 

تولیدکنندگان حرارت و برودت است. این اقدام نیازمند سرمایه گذاری اندکی است.

نیروگاه های کوچک مقیاس می توانند حرارت واحدهای صنعتی را تامین کنند
صدر اضافه کرد: این نیروگاه ها غالبا در شهرک های صنعتی قرار گرفته اند و می توانند همزمان با تامین 
برق مصرفی صنایع از محل انرژی تلف شده، حرارت واحدهای صنعتی مجاور را نیز تامین کنند. با این 
اقدام مصرف گاز در آن شهرک های صنعتی به شــدت کاهش می یابد.وی با بیان اینکه اگر به دنبال 
جبران کمبود گاز هستیم این اقدام اجتناب ناپذیر است، ادامه داد: خاموش کردن این نیروگاه ها منجر 
شده که مشتریان بالقوه حرارت تولیدی آن ها نتوانند به آنان اعتماد کنند، در نتیجه هیچ گاه نمی توان 

چنین برنامه ای را عملی کرد و واحدهای صنعتی از نیروگاه های مقیاس کوچک حرارت بخرند.

کاهش مصرف گاز صنایع با به کارگیری نیروگاه های کوچک مقیاس
عضو هیئت مدیره انجمن CHP ایران گفت: الزم است اجازه دهیم نیروگاه های کوچک مقیاس در 
طول سال تولید برق داشته باشند و به مصرف کنندگان حرارت اثبات کنند که توانایی تولید برق و به 
دنبال آن حرارت مورد نیاز آن ها را دارند. با توجه به اینکه عمده مصرف گاز در فصل زمستان در حوزه 
گرمایشی اســت، با اجرای این روش و تامین گرمایش مورد نیاز صنایع، می توان مصرف گاز را تا 

حد زیادی کاهش داد.

پرداخت مطالبات نیروگاه ها با ۱۳ ماه تاخیر
صدر در ادامه درخصوص پرداخت مطالبات نیروگاه های کوچک مقیاس از وزارت نیرو با بیان اینکه 
مشــکل همچنان برقرار اســت، تصریح کرد: پول برق تولیدی این نیروگاه ها در شرایط فعلی که با 
تورم بیش از ۵۰ درصدی مواجه هســتیم؛ با ۱۳ ماه تاخیر پرداخت می شــود. این موضوع صدمه 
زیادی به نیروگاه ها می زند و این واحدها عمال زمانی پــول را دریافت می کنند که ۴۰ درصد ارزش 
آن از بین رفته است.وی ادامه داد: این در حالی است که تولیدکنندگان برق از ۶ ماه پیش از تولید 
هزینه می کنند تا بتوانند نیروگاه ها را سرپا نگه دارند و هزینه برق تولیدی خود را ۱۸ ماه بعد دریافت 
می کنند. همین موضوع باعث شده بسیاری از فعاالن و ســرمایه گذاران این حوزه به دنبال اجرای 

طرح های توسعه خود نباشند.

مسئله یکسان سازی نرخ فروش برق حل نشده باقی ماند
عضو هیئت مدیره انجمن CHP ایران گفت: به رغم پیگیری های انجام شده، موضوع یکسان سازی 
نرخ فروش برق هنوز به نتیجه نرسیده و این مسئله عمال بایگانی شد. نرخ برق تابستانه همچنان 
پایین است. وزارت نیرو به تازگی همکاری هایی انجام داده؛ اما منتظر نتایج عملی هستیم تا فعالیت 

در این صنعت به صرفه بوده و سرمایه گذاران ناچار به تعطیلی نیروگاه های خود نباشند.

با مسئولان 

تناقض گویی های گازی به جایگاه CNG رسید؛ گاز جایگاه ها قطع می شود یا نمی شود؟

فعال تکذیب می شود!

»گاز جایگاه های CNG قطع نمی شود« این  پریا پارسادوست 
را دوروزقبل رییس هیئــت مدیره انجمن 
CNG کشور گفت. »شرکت گاز طی ابالغيه ای اعالم کرده که به دليل کمبود 
و کسری توليد گاز جايگاه سی ان جی از اين هفته قطع خواهد شد.« این 
را هم رييس اتحاديه جايگاه داران سی ان جی همین چندروزقبل گفت. 
حاال اینکه به صحت کالم کدام دو مقام مسئول، باید اطمینان کنیم، پاسخ 
مشــخصی ندارد چون تجربه نشــان داده وقتی تناقض گویی ها میان 
مسئوالن در رابطه با یک امر واحد، زیاد می شود باید منتظر گزینه »بدتر« 

باشیم!

وضعیت مصرف و از سوی دیگر کمبود گاز در کشور تقریبا به مرز هشدار و 
بحران رسیده و همین مسئله باعث ایجاد محدودیت هایی در پتروشیمی 
ها، نیروگاه ها و صنایع شده اســت. در کنار پتروشیمی و صنایع اما این 
روزها اخبار و زمزمه هایی هم درباره تعطیلی جایگاه های CNG به گوش 
می رسد که طبیعتا باعث نگرانی مردم و افزایش مصرف بنزین در کشور 

می شود. 
احمــد مهدوی ابهــری، دبيــرکل انجمن صنفــی کارفرمايــی صنعت 
پتروشيمی ايران است که هفته گذشته در رابطه با محدوديت های جديد 
پتروشيمی ها گفته: محدوديت ايجاد شده منجر به کاهش ۳۰ درصدی 

توليد پتروشيمی های گازی شده است.گاز کارخانجات توليد سيمان و 
همچنين نيروگاه ها هم با محدوديت مواجه شــده و مصرف گازوییل و 
مازوت در آنها جايگزين شده که نقش مهمی در افزايش آلودگی هوا دارد. 

حتی نيروگاه های کوچک هم با مشکل کمبود گاز مواجه هستند. 
رییس انجمن نيروگاه های توليد پراکنده اصفهان هم با بيان اينکه قطعی 
گاز نابودی نيروگاه های پراکنده را تسريع کرده است، گفت: اين نيروگاه ها 
پيش از اين نيز در ضرر بودند؛ اما قطع گاز آب سردی بر آنها بود و اين همه 

ماجرا نيست. 
مردم ساالری آنالین در گزارشی به موضوع تعطیلی جایگاه های سی ان 
جی در کشور پرداخت و نوشت که با افزايش سرمای هوا در روزهای آتي، 
مصرف گاز در بخش خانگی افزايش خواهد يافت. پيش بينی مي شود 
مصرف گاز طبيعی تا ۶۵۰ ميليون مترمکعب در روز برسد. به همين دليل 
نه تنها گاز اســتخرها هم قطع يا با محدوديت مواجه شده بلکه احتمال 
تعطيلي جايگاههاي سي ان جي هم افزايش يافته است! در همین رابطه 
هم رييس اتحاديه جايگاه داران سی ان جی با بيان اينکه سهم صنعت 
از مصرف گاز کشور حدود ۳ درصد است، گفت: شرکت گاز طی ابالغيه ای 
اعالم کرده که به دليل کمبود و کسری توليد گاز جايگاه سی ان جی را از اين 
هفته قطع خواهد شد.در مجموع به نظر می رسد عدم افزايش توليد گاز در 
کشور به دليل عدم سرمايه گذاری کافی در ميادين گازی به دليل تحريم و 

همچنين مصرف باالی گاز در کشور به دليل عدم نگرش جدی به قوانين 
بهينه سازی مصرف انرژی، همراه با تداوم گازرسانی با وجود کمبود منابع 
گازی به نقاط مختلف کشور، دست به دست هم داده تا ايران با وجود در 
اختيار داشتن دومين ذخاير غنی گاز جهان همچنان در تامين گاز خود در 

زمستان با چالش مواجه باشد.
اما با تمام این تفاســیر؛ روز پنجشــنبه رییس هیئت مدیــره انجمن 
 CNG سی ان جی کشور گفت: اخباری که در رابطه با قطع گاز جایگاه های
در رسانه ها منتشر شده درست نیســت و هیچ برنامه ای برای قطع گاز 

جایگاه های CNG به دلیل افت فشار گاز وجود ندارد.
محسن جوهری در گفت وگو با ایسنا این خبر را اعالم کرد و ادامه داد: با 
 CNG بیان اینکه با توجه به مصرف باالی بنزین در کشــور سهم سوخت
درسبد سوخت خودروهای سبک کشور حدود ۲۵ درصد است که  قطع گاز 
جایگاه های CNG موجب افزایش مصرف بنزین خواهد شد، بنابراین با 
توجه به هماهنگی هایی که با شرکت ملی گاز به عمل آمده، برنامه ای برای 

قطع گاز جایگاه های CNG وجود ندارد.
به گفته جوهری؛ در حال حاضر کل گاز مصرفی جایگاه های CNG کشور 
معادل حدود دو درصد گاز تولیدی کشور است و با توجه به اینکه در حال 
حاضر حدود ۷۰ درصد گاز تولیدی کشور در بخش خانگی مصرف می شود، 

مردم باید تا حدامکان صرفه جویی داشته باشند. 

خبر  روز

سازمان برنامه و بودجه:

حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۲ به میزان قابل قبولی افزایش 
پیدا می کند

سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد: دولت با درنظرگرفتن محدودیت های موجود در سال ۱۴۰۲ حقوق 
کارمندان را به میزان قابل قبولی افزایش خواهد داد.

 سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد: مسلما بهبود وضع معیشت مردم در گرو دستیابی به رشد پایدار 
اقتصادی است که متضمن کاهش نرخ تورم و افزایش سرمایه گذاری است، اما کسانی که در طول 
مدیریت هشت ساله خود با رشد اقتصادی نزدیک به صفر، نرخ سرمایه گذاری منفی ۴.۶ درصدی، 
تورم ۶۰ درصدی، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردتومانی و استقراض ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی از بانک 
مرکزی فرش قرمز نارضایتی اقتصادی را در کشور پهن کرده اند، حاال تنها به دنبال تخریب تصمیمات 
دولت هستند؛ وقتی دولت الیحه ترمیمی ارائه می کند می گویند تورم زا است وقتی در الیحه بودجه 

براساس شرایط موجود رقمی را در نظر می گیرند می گویند چرا پایین تر از تورم است.
معیشت اقشــار کم درآمد و موضوع افزایش حقوق کارکنان از مهم ترین دغدغه های دولت است و 
بدون کم کاری و مجدانه به رفع موانع موجود و شرایط مساعدتر تالش می کند. در همین راستا طرح 
افزایش حقوق کارکنان دولت برای دومین بار در نیمه دوم ســال ۱۴۰۱ اجرا شد و در برنامه هفتم و 
بودجه ۱۴۰۲ نیز موضوع معیشت و حقوق از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین 
دولت با در نظر گرفتن محدودیت های موجود در سال ۱۴۰۲ حقوق کارمندان را به میزان قابل قبولی 
افزایش خواهد داد. البته قطعا مانند ادوار گذشته در مورد افزایش حقوق تصمیماتی نخواهد گرفت 

که بر اساس منابع غیر قابل تحقق باشد و تورم سنگینی را به آحاد مردم تحمیل کند.
 

نماینده کارگران در شورای عالی کار تشریح کرد:

مبلغ عیدی کارگران در سال ۱۴۰۱
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه پاداش نوروزی کارگران نباید کمتر از سه برابر حداقل 
مزد باشد، گفت: کمیته فنی برای کارشناسی مزد کارگران تشکیل شده تا سبد معیشت را تعیین کنند.

ولی ا... صالحی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، درباره پاداش نوروزی کارگران اظهار کرد: این پاداش 
براساس همان فرمول سال های گذشته محاسبه می شود و کارفرمایان، ملزم به پرداخت آن هستند.
وی افزود: پاداش نوروزی کارگران نباید کمتر از ســه برابر حداقل مزد باشــد و سقفی نیز برای آن 
تعیین شده است؛ این پاداش همانند مزدی که هر ماهه پرداخت می شود باید به کارگران پرداخت 
شود.نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: حداقل مزد قانونی که شورای عالی کار سال گذشته 

در پایان سال تصویب کرد مبنای تعیین و پرداخت عیدی کارگران است.
صالحی درخصوص تعیین حقوق و دستمزد کارگران در ســال ۱۴۰۲ نیز اظهار کرد: براساس روال 
هرساله کمیته فنی برای کارشناســی مزد کارگران از کارگران، کارفرمایان و نماینده دولت تشکیل 
شده تا سبد معیشت را تعیین کنند.وی ادامه داد: همچنین براساس نرخ تورمی که مرکز آمار اعالم 
می کند، محاسبات و فرآیندهای تعیین سبد معیشت برای تعیین حداقل مزد سال آینده در حال 
انجام است.به گزارش ایمنا، طبق ماده واحده قانون کار، تمام کارگاه های مشمول قانون کار مکلف اند 
به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش 
بپردازند. در این میان، در ماده واحده قانون کار آمده است که مبلغ پرداخت عیدی کارکنان نباید از 
۹۰ روز حداقل مزد روزانه تجاوز کند.دولت سیزدهم دستمزد کارگران را طی سال ۱۴۰۱، ۵۷.۴ درصد 
افزایش داد. بر این اساس حداقل دستمزد ماهانه چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان و حداقل 
دستمزد روزانه ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان اعالم شد. براساس تصمیم شورای عالی کار، حداقل دستمزد 
کارگران ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانواده ۳.۳ نفری عنوان شــد.بنابراین عیدی کارگران 
درحدود ۸ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و حداقل مقدار عیدی ســایر سطوح دستمزدی نیز حدود ۱۲ 

میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود.

کافه اقتصاد

ثبات قیمت لوازم خانگی و 
رکود بازار و جیب خالی مردم!

وزیر صمت باال بودن عرضه و کنترل قیمت مواد 
اولیه را از دالیل ثبات قیمت لوازم خانگی عنوان 
کرده، اما به رکود و قیمت گذاری دستوری اشاره 
نکرده است.به گزارش ایسنا، سید رضا فاطمی 
امین، وزیر صمــت، در یک برنامــه تلویزیونی 
باال بودن عرضه و تولید لــوازم خانگی و کنترل 
قیمت محصــوالت فــوالدی را از عوامل ثبات 
قیمت لوازم خانگی عنوان کــرد.وی همچنین 
گفته که به دلیل باال بــودن عرضه لوازم خانگی، 
مردم به سمت خرید ســرمایه ای لوازم خانگی 
نمی روند. از طرف دیگر مهــار قیمت مواد اولیه، 
به ویژه فوالد، از طریــق عرضه در بورس و حذف 
ســهمیه بندی ها باعث ثبات قیمت محصوالت 
پایین دستی مثل لوازم خانگی شده است.این 
اظهارات در حالی مطرح شده که اواخر آذر ماه، 
در پی افزایش نرخ ارز، پازوکی، رییس اتحادیه 
فروشندگان لوازم خانگی گفته بود که افزایش 
نرخ ارز تاثیری بر قیمت لــوازم خانگی و تقاضا 
در این بازار نداشته و مغازه داران هم نمی توانند 
قیمت ها را باال ببرند، چراکه به دلیل رکود حاکم 
بر بازار، افزایش قیمت، خودزنی است. بنابراین 
رکود در بازار یکی دیگر از عوامل ثبات قیمت است 
که وزر صمت به آن اشاره ای نکرده است.موضوع 
دیگری که وزیر صمت به آن اشاره نکرد، اما بارها 
از سوی تولیدکنندگان مطرح شده، قیمت گذاری 
دستوری است. برای مثال اخیرا هاشمی، دبیر 
کل انجمن صنایع لوازم خانگی نسبت به کوچک 
شدن مقیاس صنعت لوازم خانگی بخاطر قیمت 
گذاری دستوری در شرایط افزایش هزینه های 
تولید ابراز نگرانی کرد و پیشنهاد داد که نظارت ها 
بر قیمت محصوالت پسینی شود.وی همچنین 
گالیه کرده بود که وقتی نــرخ ارز نیمایی به ۳۵ 
هزار تومان و یــورو به نزدیک ۳۷ هــزار تومان 
رسیده اســت تولید کننده چگونه باید نیازهای 
خود را تامین کند.  طبق گفته های تولیدکنندگان، 
مواد اولیه از بورس تامین می شود که قیمت آن 
متاثر از نرخ ارز، قیمت های جهانی و حاشــیه 
رقابت اســت. همچنین اگر تولید کننده نتواند 
مواد اولیه خود را در بورس تامین کند باید آن را 

از بازار آزاد بخرد. 

آپشن ویژه 
یک رستوران 

بین راهی برای 
سربازان

عکس روز  

حدود یک هزار و ۷۲۷ گونــه از گیاهان ایران به عنوان 
گیاهان بومی شناخته شــده و به عنوان یک ظرفیت 

انحصاری در کشور محسوب می شوند.
حــدود ۳۵ نوع انــواع گیاهــان دارویــی ازجمله گل 
محمــدی، زعفران، زیره ســبز، زرین گیاه، زرشــک، 
نعناع، مریم گلی، کاسنی، موســیر، رازیانه، آلوئه ورا و 
بیدمشک در این خطه کشت می شــود و ۲۴ شرکت 
تخصصی فــرآوری در این زمینــه فعالیت می کنند و 
۱۵ شــرکت دارویی معتبر ملی در این استان از جمله 

مصرف کنندگان گیاهان دارویی محسوب می شوند.
بی شک تنوع اقلیم در استان اصفهان به گونه ای است 
که بستر تولید انواع محصوالت گیاهان دارویی در فصول 
مختلف و صادرات آن به دیگر کشور ها و درآمدزایی را 
مهیا می کند. اما کمبود صنایع تبدیلی برای بسته بندی 
و فرآوری تولیدات گیاه دارویی و خام فروشی از جمله 
مشکالتی است که همچون ســایر نقاط کشور در این 

استان به چشم می خورد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان با بیان اینکه الگوی کشت رایج منطقه 
متناسب با میزان آب در اختیار و با هدف حذف گیاهان 
پر آب بر و جایگزینی با گیاهــان کم آب بر در نظر گرفته 
می شود تا با افزایش بهره وری از منابع آب بتوانیم تولید 
پایدارتــر را حفظ کنیم، گفت: اصفهان اولین اســتانی 
اســت که در بحث الگوی کشت تحقیقات گسترده ای 
به عمل آورده و در پی آن، طرح الگوی کشــت برای کل 
شهرستان های شــمال، جنوب، شرق و غرب استان و 

برای اراضی دیم و آبی و باغات حتی در دهســتان ها 
تعریف شــده و اگر تامین آب به اندازه کافی و در زمان 
مناسب انجام نشود، این طرح در هر منطقه ای باشد با 

مشکل روبه رو می شود.
از این رو الگوی کشت رایج منطقه متناسب با میزان آب 
در اختیار و با هدف حذف گیاهان پر آب بر و جایگزینی 
با گیاهان کم آب بر در نظر گرفته می شــود تا با افزایش 
بهره وری از منابع آب بتوانیم تولید پایدارتر را حفظ کنیم.
اصغر رستمی با اشاره به اهمیت کشت در گلخانه بیان 
کرد: در اســتان اصفهان ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار به کشــت 
گلخانه ای اختصاص دارد که در صورت ارائه تسهیالت 
این میــزان افزایش پیدا می کند. با توســعه کشــت 
گلخانه ای، صنایع و تجهیزات سورت بندی )جداسازی 
محصوالت کشــاورزی براســاس انــدازه و کیفیت(، 
بســته بندی و فرآوری و تبدیل را می توان توسعه داد. 
بیشترین سطح کشــت گلخانه ای در شهرستان های 
تیران و کرون، دهاقان، شهرضا، اصفهان، خمینی شهر، 

فالورجان و شاهین شهر انجام می شود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهان با بیان اینکــه ۱۵ هزار هکتــار انواع 
محصوالت کم آب بر جایگزین محصــوالت پر آب بر 
شده، تصریح کرد: ســورگوم علوفه ای و دانه ای و ارزن 
علوفه ای و دانه ای تامین کننده قسمتی از علوفه دامی 

استان شده است.
وی با بیان اینکه در راســتای طرح الگوی کشت بیش 
از ۱۳۰ هزار هکتــار اراضی کشــاورزی، زراعی و باغی 

به سیســتم های نوین آبیاری مجهز شــده اند، بیان 
کرد: توسعه کشــت های گلخانه ای، گیاهان دارویی، 
حبوبات، جایگزینی گیاهان کم آب بر با پر آب بر، اصالح 
روش های نوین آبیاری و جایگزینــی با آبیاری های 
سنتی در راســتای بهره وری بهتر از آب در اجرای طرح 

الگوی کشت توصیه شده است.
رستمی خاطرنشــان کرد: کاهش شدید سطح کشت 
گیاهان پر آب بــر، حفظ باغــات درجه یــک در همه 
شهرســتان ها و اصالح باغات درجه ۲ و حذف باغات 
درجه ۳ بــدون بازدهی اقتصــادی و جایگزینی آن با 
ارقام باغی با نیاز آبی کم و مناسب مانند پسته کاری و 
کشت انار در شرق اصفهان، استفاده از ارقام میان رس و 

زودرس از اهداف الگوی این نوع کشت است.
قدم بعدی تغییر الگوی کشــت از گیاهــان آب بر به 
گیاهان بســیارکم آب بر مانند گیاهان دارویی است. 
با توجه به تنوع شــرایط با طیفــی از آب و هوای گرم، 
معتدل و سرد در این اســتان ما شاهد تنوع در کشت 
گیاهان ازجمله گیاهان دارویی هستیم به طوری که در 
حال حاضر بالغ بر ۷ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی ســطح 
زیر کشــت به کشــت گیاهان دارویی اختصاص داده 

شده است.

تسهیالت ویژه به کشاورزان اصفهانی برای کشت گیاهان دارویی
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مفاد آراء
10/39 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 

و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 3055 مورخ 1401/09/09 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم الهام اســدی اقبالغی به 
شناسنامه شماره 4446 کدملی 1292754249 صادره فرزند شکراله در ششدانگ يکباب 
ساختمان به مســاحت 52/12 متر مربع  مفروزی از پالک شــماره 4786  اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از 

طرف آقای رمضانعلی کريمی)مالک رسمی( خريداری گرديده است.
 لذا به منظــور اطالع عمومی مراتــب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آ گهی می شــود 
در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشــته 
باشــند می توانند از تاريخ انتشــار اوليــن  آگهی به مــدت دو ماه اعتراض خــود را به 
اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يــک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، 
دادخواســت خــود را به مراجــع قضايــی تقديــم نماينــد. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مــدت مذکور و عــدم وصول اعتــراض طبق مقــررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/25

م الف: 1433367  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

10/40 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 14060302011000139 مورخ 1401/09/28  هيات اول موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک خوانســار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدرضا اسدی 

فرزند حسن بشــماره شناسنامه 321   صادره از خوانســار  به مساحت 142/13 متر مربع 
مفروز و مجزی شده از پالک باقيمانده 470 اصلی خريداری از مالک رسمی خانم نصرت 

اسدی محرز گرديده است.  
 لذا به منظــور اطالع عمــوم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهي مي شــود 
در صورتي که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضي ا عتراضي داشــته 
باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار اوليــن آگهي به مــدت دو ماه اعتراض خــود را به 
اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يــک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، 
دادخواســت خــود را به مراجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهي اســت در صورت 
 انقضاي مــدت مذکور و عــدم وصول اعتــراض طبق مقــررات ســند مالکيت صادر

خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/10

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/25 
م الف: 1432120 حبيب اکبری رئيس  اداره ثبت و اسناد امالک شهرستان خوانسار

فقدان سند مالکیت
10/41 شماره نامه: 140185602007006080-1401/10/07خانم امل معال فرزند فاخر 
به استناد 2 برگ استشهاديه محلی که هويت و امضا شهود رسما گواهی شده است مدعی 
است که يک جلد سند مالکيت 0/183 سهم مشاع از 359 سهم ششدانگ يک قطعه زمين 
به پالک ثبتی 210/12 واقع در زازران بخش 9 ثبت اصفهان بســريال 615856- 98/ه 
که در دفتر امالک الکترونيک 139920302007003545 به نام نامبرده ثبت و صادر و 
تسليم گرديده است و سپس مفقود شده است. بنابراين چون نامبرده درخواست صدور سند 
مالکيت المثنی نموده طبق تبصره يک اصالحی مــاده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور يا وجود سند مالکيت 
نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد و در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
و يا وصول اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکيت، المثنی سند مالکيت مرقوم صادر و به 

متقاضی تسليم خواهد شــد. م الف: 1433408 محمد علی ناظمی اشنی مدير واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان 

فقدان سند مالکیت
10/42 شــماره نامه: 140185602011001979- 1401/05/25 نظر به اينکه ســند 
مالکيت شش دانگ پالک ثبتی شــماره 24 فرعی از 21 اصلی واقع در بخش 3 خوانسار 
ذيل ثبت 4985 در صفحه 274 دفتر امالک جلد 23 به نام دولت جمهوری اسالمی ايران 
به نمايندگی اداره زمين شهری تحت شماره چاپی مسلسل 461863 ثبت و صادر و تسليم 
گرديده است ســپس به موجب نقل و انتقاالت متعدد تمامت شش دانگ طی سند 1831 
مورخ 1390/06/07 دفتر 152 تهران به سيد محمد هادوی واگذار گرديده است. نامبرده 
با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 140121702011004053 به انضمام دو برگ 
استشهاديه محلی که امضاء شهود آن ذيل شماره 140102155864000255  به گواهی 
دفترخانه 25 خوانسار رسيده است مدعی است که سند مالکيت آن به علت جابجايی مفقود 
گرديده است و درخواست صدور المثنای ســند مالکيت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب 
به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت 
نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل ســند 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 ســند مالکيت يا سند معامله ارائه 
 نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1433610 

اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار 
فقدان سند مالکیت

10/43 شــماره نامه: 140185602011005344- 1401/10/07 نظر به اينکه ســند 
مالکيت يک دانگ و يک چهارم دانگ مشاع از شش دانگ پالک ثبتی شماره 143 فرعی 
از 5 اصلی واقع در بخش 4 خوانسار ذيل ثبت 108 در صفحه 331 دفتر امالک جلد 1 به نام 
تقی نصيری ثبت و صادر و تسليم گرديده است سپس نامبرده فوت و طبق گواهی حصر 

وراثت امير محمد باقری فر به موجب  وکالت نامه شــماره 98329 مورخ 1401/08/04  
دفتر 238  تهران بوکالت از تعدادی از وراث به نام بهناز، الهه و ...  با ارائه درخواست کتبی به 
شماره وارده 140121702011008288 به انضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضاء 
شهود آن ذيل شماره 140102155864001265 به گواهی دفترخانه 25 خوانسار رسيده 
است مدعی است که سند مالکيت آن به علت جابجايی مفقود گرديده است و درخواست 
صدور المثنای سند مالکيت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره يک اصالحی 
ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود ســند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به 
اين اداره تسليم و رسيد اخذ 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: 1433726 اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار 

اعالم مفقودی 
بــرگ ســبز و کارت خودرو وانــت سیســتم تویوتا 
 هایلوکس مــدل 1979 به رنــگ زرد به شــماره پالک
 ایــران 67-516  س 31 و شــماره موتــور 1863467 
و شــماره شاســی 007572 و شناســه ملی خودرو 
JPXA791X1M9007572 به نام آقای سعید شفیعی 
 ینگابادی مفقــود گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

قدیمی ترین بنای تاریخی کاشان را بیشتر بشناسیم؛

مسجدجامع کاشان در گذر تاریخ
کاشــان دارای جاذبه های فراوانی اســت. با ما همراه باشید تا بدانیم 

قدیمی ترین بنای تاریخی کاشان کجاست.
مســاجد همچون ســایر بناهای مذهبی، اولین هســته شکل گیری 
اجتماعات کوچک و بزرگ محسوب می شوند؛ چراکه به عنوان نمادی 
از باورهای مشترک اعضای جامعه، روح هم بســتگی و اتحاد را برای 
سازندگی و فعالیت بیشتر تقویت می کنند. مسجد جامع کاشان که از آن 
با نام مسجد جمعه نیز یاد می شود، یکی از جاهای دیدنی کاشان است 
که با ارزش تاریخی خود، در میان فهرســت آثار ملی ایران نیز به چشم 
می خورد. مسجد جامع کاشان یا همان مسجد جمعه ، یکی از بناهای 
تاریخی و جاهای دیدنی کاشان است که قدمت آن به دوران سلجوقیان 
بازمی گردد. گفته می شود بنای این مسجد قبل از اسالم آتشکده بوده 
است؛ اما بعد از ایمان آوردن مردم به دین اسالم، آن را تبدیل به مسجد 
کرده اند. مسجد جامع کاشان در خیابان بابا افضل، محله  میدان کهنه در 

کوچه  شهیدان دقیقی قرار گرفته است.

   قدمت مسجد جامع کاشان
با توجه به مطالعاتی که کارشناسان درباره مسجد جامع کاشان انجام 
داده اند و الیه برداری هایی که انجام شده در گچبری های محراب این 
مســجد نیز دریافته اند که قدمت آن به دوره سلجوقیان باز می گردد و 
آثار و تزیینات آن متعلق به دوره آل بویه اســت. در شبستان تابستانی 
این بنا که در زیر شبستان زمســتانی قرار دارد، طرح های بسیار زیبای 
کاشیکاری دیده می شود و در کف این شبستان آثاری از کوره های پخت 
ظروف چینی به وسیله کارشناسان سازمان میراث فرهنگی در گذشته 

کشف شده است.
این بنا دارای گنبد آجری اســت که احتماال پس از زلزله معروف سال 
۱۱۹۲هجری قمری که  این مســجد آســیب فراوانی دید، به وســیله 
»عبدالرزاق خان کاشــی« به صورت اساســی تعمیر و این موضوع در 
کتیبه خط ثلث در زیر گنبد مســجد به ســال ۱۲۰۷ هجری قمری نیز 
مشخص شده اســت. این بنا که خود بســیار قدیمی است و قدمتی 
طوالنی دارد روی بنایی کهنسال تر بنا شده است. قدمت این بنا را برخی 
به دلیل آثار کوره های بخث سفال و سایر فضاهای کاوش شده در زیر 

شبستان آن مربوط به دوره اسالمی می دانند.
بر اســاس روایات تاریخی موجود این مسجد به دستور صفیه خاتون، 
دختر مالک اشتر نیز ساخته شده است. یکی از مواردی که باعث شده 
این مسجد مورد توجه قرار بگیرد دارا بودن دو قله است. به گفته بسیاری 
از کاشناسان تاریخی، یکی از این قبله ها به دلیل رعایت نشدن جهات 

دقیق قبله از عمد تخریب شــده و آثار گچبری بســیار نفیسی بوده که 
به دلیل اینکه برای نمازگزاران دچار اشــتباه نشوند، محراب دیگری در 
نزدیکی همان محراب ســاخته  اند؛ اما مردم عام اعتقاد دارند که این 
محراب به طرف بیــت المقدس بوده و بعد از اینکه قبله در ســال دوم 

هجرت تغییر یافت این محراب خراب شده است.
در دیگر محراب موجود که به سمت مسجدالحرام است، آیه تغییر قبله 
از بیت المقدس به طرف مکه به چشم می خورد که خود دلیل بر اعتقاد 
مردم نســبت به این موضوع است. در قســمت تخریب شده محراب 
اولی، آثار بسیار نفیســی از گچبری وجود داشــت و آثاری از آیه ای از 
سوره جمعه در فضیلت روز و نماز جمعه قابل تشخیص است و این امر 
نشان می دهد این مســجد برای اولین بار به عنوان نماز جمعه  کاشان 

بنا شده است.
در محراب قبلــه  دوم، آیه مربوط بــه تغییر قبله از مســجداالقصی به 
مسجدالحرام مشاهده می شود که متن آیه چنین است: »قد نری تقلب 
وجهک فی الســما فلنولینک قبله ترضیها فول وجهک شطر المسجد 
الحرام و حیث ما کنتم فولو وجوهکم شــطره و ان الذین اوتو الکتاب 

لیعلمون انه الحق من ربهم و مالله بغافل عما یغلمون«.

این مسجد، گنبدی آجری با مقصوره و ایوانی مرتفع زیر آن دارد و شامل 
یک صحن وسیع، دو شبستان بزرگ و یک شبستان تحتانی در ضلع 
شمالی و حوض خانه ای در وسط اســت. در کتیبه  گنبدی که شبستان 
و محراب اصلی را پوشــانده نام ملکشاه و وزیر او، خواجه نظام الملک 
طوسی، نیز آمده است. ارتفاع ایوان اصلی که در ضلع غربی مسجد قرار 
گرفته اســت، در بلندترین نقطه برابر ۱۳٫۸ متر و در قسمت همسطح 
پشت بام ۱۱٫۲ متر است. مناره  آجری مسجد جامع کاشان که در سمت 
جنوب شــرقی مســجد قرار گرفته، کهن ترین بنای تاریخ دار اســتان 

اصفهان است. همین مناره در بخش سازه و نما دو پوسته است.
در گذر تاریخ، مسجد جامع کاشان بارها به صورت جزئی و کلی تخریب 
شده و هر بار در تعمیر و بازسازی تغییرات گسترده ای پیدا کرده است. 
مهم ترین خسارتی که به مســجد وارد شد، در زلزله  معروف سال ۱۱۹۲ 
هجری قمری بود. همان طور که در کتیبه آمده اســت، مسجد جامع 
کاشان توسط »عبدالرزاق خان«، حاکم کاشان مرمت شد که این کار 
۱۰ سال طول کشید. در این زلزله کریم خان زند کارگران ساختمانی را از 
اصفهان و شهرهای دیگر به کاشان آورد تا به کار بازسازی شهر و مسجد 

سرعت ببخشد.

پیمان وحدت گردشگری اقتصادی پایدار بین اصفهان و پنج 
استان دیگر منعقد می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان از انعقاد طرح پیمان وحدت »گردشگری اقتصاد 
پایدار« بین استان های اصفهان ، خراســان رضوی، قم، تهران، شــیراز و یزد خبر داد.امیررضا نقش در 
چهارمین جلسه گروه کاری اقتصاد گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در استانداری با اشاره به 
ظرفیت های اســتان در حوزه گردشگری 
و صنایع دســتی افزود: پیمــان وحدت 
گردشگری اقتصاد پایدار می تواند به توسعه 
صنعت گردشگری در استان های یادشده 
منجر شود و بایستی از فرصت فراهم شده 
برای رشد و توسعه استان به خوبی بهره مند 
شــویم.معاون هماهنگی امور اقتصادی 
اســتانداری اصفهان همچنین با تاکید بر 
اجرایی شدن مصوبات شورای گفت و گوی 
اســتان در حوزه گردشــگری، عنوان کرد: 
توسعه اقتصاد گردشگری یکی از رویکردهای استان به منظور رشد و بالندگی است از این رو به هیچ عنوان 
نباید مصوبات جلسات مرتبط با این حوزه به ویژه مصوبات شورای گفت وگوی استان زمین بماند.وی با 
اشاره به اهمیت شناسایی به موقع مشــکالت و راهکارها در حوزه گردشگری، خاطرنشان کرد: مسائل و 
مشکالت حوزه گردشگری در زمینه های سرمایه گذاری، مالیاتی، خدماتی و دیگر بخش ها توسط اداره 
کل میراث فرهنگی استان جمع بندی و در کارگروه ستاد تسهیل ویژه گردشگری بررسی خواهد شد.نقش، 
حضور موفق و موثر استان اصفهان در نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی تهران که مقرر شده در بهمن ماه 
سال جاری برگزار شود را ضروری دانست و گفت: دستگاه های اجرایی استان به ویژه دفتر امور شهری و 
اتاق بازرگانی با همکاری اداره کل میراث فرهنگی زمینه حضور موفق استان در این همایش را فراهم خواهند 
کرد.استان اصفهان با بیش از ۲۲ هزار بنا و اثر تاریخی که یکهزار و ۸۵۰ مورد آن به ثبت ملی و هفت اثر آن 
به نام های میدان امام)نقش جهان(، کاخ چهلستون، باغ فین کاشان و مسجد جامع و سه قنات به نام 
های »وزوان« ،»مزدآباد« و »مون« به ثبت جهانی رسیده، کانون توجه گردشگران داخلی و خارجی است.

 
دبیر شورای راهبری گردشگری سالمت:

خارجی ها بیشتر برای عمل زیبایی به ایران سفر می کنند
دبیر شورای راهبری گردشگری سالمت کشور گفت:  بیشترین بیماران خارجی ایران از کشورهای عراق، 
افغانستان، عمان، آذربایجان و بحرین هستند که تا پیش از کرونا بیش از یک میلیارد دالر درآمد وارد 
کشور کردند. بیشــترین مراجعه این بیماران برای عمل زیبایی، پیوند اعضا، چشم پزشکی و درمان 
ناباروری است.دیاکو عباسی با اشاره به برنامه ریزی ایران در یک افق چهار ساله برای رسیدن به درآمد 
ســالیانه ۳,۵ میلیارد دالر در حوزه گردشگری سالمت )درمانی و تندرســتی(، اظهار کرد: گردشگران 
این حوزه با دو هدف درمان و تندرستی بیشتر از کشورهای عراق، افغانستان، عمان، آذربایجان، قطر 
و بحرین برای عمل های زیبایی، پیوند اعضا، کبد، چشم پزشکی، درمان ناباروری با آی وی اف، قلب و 
عروق، تندرستی و آب درمانی به ایران سفر می کنند.وی بدون آن که به بازه زمانی مشخصی اشاره کند، 
تعداد ویزاهای درمانی صادر شده از سوی وزارت امور خارجه را ۳۵۰ هزار ویزا اعالم کرد و با این احتمال 
که آمار رسمی کمتر از آمار واقعی مراجعه بیماران خارجی به ایران باشد، تخمین زد  آمار اصلی بین۸۰۰ 
تا ۹۰۰ هزار نفر است و در ادامه گفت:  این افراد )معموال( با ویزای درمان به کشور نمی آیند و به مراکز و 
کلینک های فاقد مجوز و زیرپله ای مراجعه می کنند.به گفته دبیر شورای راهبری گردشگری سالمت 
کشور، تعداد بیمارستان های دارای مجوز IPD، که بیمار خارجی می پذیرند، ۲۱۰ واحد و مراکز آب درمانی 

۴۰۰ عدد در سراسر کشور است و ۶۰۰ دفتر گردشگری نیز مجوز فعالیت گردشگری سالمت دارند.

اخبار

 احیای هنر نقده دوزی در دستان بانوی
 هنرمند اصفهان

کار کردن به صورت مشــاغل خانگی امتیازهای زیادی دارد؛ نه هزینه رفت وآمدی هست، نه ترافیک، نه پول 
اجاره و نه پول آب و برق و همه اش در همین فضای خانه انجام می شود و به لحاظ هزینه صرفه جویی می شود. 
کشورهای پیشرفته هم سرمایه گذاری های عجیبی روی مشاغل خانگی انجام داده اند مثل کشور سوئیس که 

بسیاری از مراحل ساختن ساعت توسط خانم ها در خانه ها انجام می شود.
این را محبوبه پورقدیری می گوید، هنرمندی که سال هاست در زمینه هنر نقده دوزی فعالیت دارد و هنری که 
قدمتش به دوران هخامنشیان می رسد را به منتهای کمال رســانده و این روزها در همین زمینه نیز به صورت 
مشاغل خانگی با جهاد دانشگاهی واحد اصفهان همکاری می کند. او اگرچه معتقد است که برای تعریف واژه 
هنرمند باید وجه های مختلفی را در نظر گرفت که ازجمله آن ها اخالق و مهارت و عالقه و عشق آن فرد به هنرش 
است، ولی اخالق هنری را باالتر از همه آن ها می داند و تاکید می کند که هنرمند باید ازلحاظ مردم داری و نگاه 

به مردم و هم ازنظر اخالق هنری برتر از دیگران باشد.
بانو پورقدیری متولد اول فروردین ماه ۱۳۴۳ در اصفهان و محله خیابان فردوســی است و به جرأت می توان 
او را یکه تاز هنر نقده دوزی در اصفهان نامید؛ بانوی هنرمندی که همچنان می سازد و می پردازد و وقتی عالقه 
ما را به صنایع دستی می بیند، خرسند می شــود و می گوید: »خوشحالم افرادی نسبت به هنر و صنایع دستی 

عالقه مند هستند.«

محبوبه پور قدیری، هنرمند پیشکسوت نقده دوزی گفت و گویی با »ایسنا« داشته که بخش هایی از آن را در 

ادامه می خوانید: از همان دوران مدرسه و در حین فعالیت های درسی، کار هنری انجام می دادم. تعطیالت 
تابستان دوره راهنمایی به کالس های نقاشی رنگ و روغن »استاد حسین زرگر« می رفتم. بعد در زمینه ادامه 
تحصیل در رشته هنر با ایشان مشــورت کردم که معدل من را پرسیدند و وقتی متوجه شدند معدل درسی ام 
خوب است، گفتند: »شما درس را ادامه بده و در کنار آن فعالیت های هنری داشته باش.« من هم همین رویه 

را ادامه دادم و در هردو زمینه موفق بودم.
   نقاشی رنگ و روغن را به طور کامل نزد استاد زرگر کار کردم اما به موزه های هنری عالقه زیادی داشتم و با 
مادرم به دیدن موزه ها می رفتیم. یادم هست که نمایشگاهی به نام دوخت های سنتی در موزه هنرهای تزئینی 
اصفهان برگزارشده بود که من هم آن را دیدم و همان جا با نقده دوزی آشنا شدم. البته قبل از آن هم می دانستم 
که نقده دوزی چیست اما از نزدیک ندیده بودم. آنجا آقایی به نام »مرحوم استاد عباسعلی فوالدگر« بودند و 
نخ گالبتون برای صنایع دستی تولید می کردند. از ایشان درباره نقده و نقده دوزی پرسیدم که گفتند »فقط یک 
نفر در اصفهان به نام »آقای حمید دانشور« نخ نقده یا نخ ملیله اصل تولید می کنند که اگر بخواهی نخ نقده را 

تهیه کنی فقط از ایشان می توانی تهیه کنید.«
   برای فرآیند آموزش نقده دوزی خیلی تالش کردم تا کسی را پیدا کنم ولی کسی نبود که این هنر را آموزش 
دهد. شــاید من از چندین دوزنده در خصوص آموزش صحبت کردم، ولی کســی آموزش نمی داد و اگر هم 

آموزش می دادند به این صورت بود که بعدازآن باید برای آن ها کار می کردم و صرفا آموزش نبود.
   خیلی تالش کردم تا اینکه فردی به اسم »حاج خانم پاکروان« را پیدا کردم. ایشان گفتند حدود ۲۰ سال قبل 
نقده دوزی را انجام می دادند و االن دیگر کار نمی کنند و کارگاهش را جمع کرده، اما در جواب درخواست من گفت 
»باشه« و بعد گفتند که یک کارگاه سوزن دوزی و نقده را آماده کنم.چون پدرم در کار مبل سازی و نجاری بودند، 
می دانستند که این کارگاه را کجا ســفارش دهیم. درنهایت کارگاه را تهیه کردم و نزد حاج خانم پاکروان رفتم. 

آموزش نقده دوزی برای خود خانم پاکروان هم حالت آزمون وخطا داشت و بخش هایی از آن واقعا یادشان رفته 
بود، ولی خیلی باانصاف بودند و هرچه که می دانستند را به من آموزش دادند. البته من حدود دو هفته نزد ایشان 
رفتم ولی هر طرحی را که هرروز یاد می دادند سریع فراگرفته و بالفاصله از ایشان می خواستم بعدی را آموزش 
دهند، چون خودم خیلی مشــتاق یادگیری بودم و ایشــان هم از آموزش لذت برده و به خوبی این کار را انجام 
می دادند، به طوری که اگر من می خواستم برای یادگیری نزد استادکارهای دیگری بروم شاید به من می گفت 
فقط ۴۰ روز بیا سوزن نخ کردن را به تو یاد دهم! و به راحتی به من یاد نمی دادند و به این موضوع نگاه نمی کردند 
که استعداد هر کس به چه صورت است و شاید باید دو سال نزد آن ها می رفتم؛ هرچند که این روش سنتی هم 
مزایایی دارد اما برای من که توانایی باالیی در فراگیری داشــتم و سریع پله های آموزش را طی می کردم، این  

روش مطلوب نبود. به همین دلیل حاج خانم پاکروان خیلی خوب به من آموزش دادند.
   من رشــته های مختلف هنری را کار کردم مثل رنگ و روغن، ویترای و آبرنگ؛ اما یک توصیه ای که پدرم 
داشتند این بود که »یک رشته را بگیر و برو جلو و شاخه شاخه نکن و در یک شاخه استاد شو« و من هم طبق 
توصیه پدرم بین تمام رشته ها نقده دوزی را انتخاب کردم و متوجه شدم، تنها چند نفر که تعدادشان به انگشتان 
یک دست هم نمی رسید و سنی هم از آن ها گذشته بود، از این هنر سر رشته دارند و هیچ جا هم اسمی از این 

هنر و آموزش آن نیست، البته آن موقع یک دید دیگری داشتم و حاال با دید دیگری به آن نگاه می کنم.
 دیدم که اگر بخواهم آموزشگاه نقده دوزی را تاسیس کنم باید در سازمان فنی حرفه ای امتحان بدهم، اما 
وقتی به فنی حرفه ای رفتم آن ها گفتند که ما اصال به صورت تک رشته مجوز آموزشگاهی نداریم و شما باید همه 
دوخت های سنتی را امتحان بدهی؛ به همین دلیل بود که همه دوخت های سنتی را یاد گرفتم. البته با وجود 
اینکه می گفتند همه دوخت ها اما باید بگویم که آن موقع حتی فردی که می خواســت امتحان بگیرد درباره 

نقده دوزی چیزی نمی دانست.
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کاوش نفت در پناهگاه یخاب اصفهان، گامی برای تامین انرژی یا تهدیدی برای محیط زیست؟

در سایه روشن پاسخ های مبهم 
     هر چند گفته می شــود اکتشاف نفت در 
منطقــه »چاه عــروس« ابوزیــد آباد و 
»پناهگاه حیات وحش یخاب« اســتان اصفهان تالشی برای 
تامین انرژی آینده کشور است، ولی کارشناسان محیط زیست 
بیم دارند این عملیات عالوه بر تهدید حیات وحش، منابع آب 
شیرین منطقه چاه عروس را با مخاطره شوری و از دست رفتن 
مواجه کند.یخاب در شمال شهر ابوزید آباد و شرق آران بیدگل، در 
شمال اصفهان، پناهگاه گونه های در خطر انقراضی چون ُجبیر و 
یوز پلنگ آسیایی است؛ جایی در مجاورت »پارک ملی کویر« که 
به گفته کارشناسان محیط زیست، کریدور عبور حیات وحش از 
پارک ملی کویر به مناطق شــرق اصفهان است؛ حاال آن طور که 
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آران و بیدگل به ایرنا گفته 
است، ۲ خط عملیات اکتشاف نفت و در مجموع ۲۵ کیلومتر یکی 
در جاده مرنجاب، در نزدیکی مرز پناهگاه حیات وحش و دیگری 
در داخل پناهگاه از چهارماه پیش شروع شده اما به گفته مقامات 
حفاظت محیط زیست، در زمان حاضر به دلیل ورود غیرقانونی 
به پناهگاه حیات وحش متوقف شــده اســت.ورود شــرکت 
پیمانکار اکتشاف و لرزه نگاری به پناهگاه حیات وحش در حالی 
که از ســوی حفاظت محیط زیســت آران و بیدگل غیر قانونی 
خوانده شده و به همین دلیل اعمال قانون و متوقف شده است، 
سخنگوی »مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران« در گفت 
و گو با خبرنگار ایرنا، این ادعا را رد کــرد و گفت: مجوزهای الزم 
محیط زیستی دراین زمینه گرفته شده و البته اکتشاف هم تمام 
شده است.مجری این طرح لرزه نگاری و اکتشافی در پناهگاه 
حیات وحش یخاب و منطقه کویری چــاه عروس ابوزید آباد، 
»مدیریت اکتشاف نفت« و برعهده پیمانکار آن شرکت بوده که 
به ایرنا گفته شده، از چهار ماه پیش در مناطق یاد شده، عملیات 
لرزه نــگاری را در عمق ۱۷ متری زمیــن و در دو الین آغاز کرده 
است.اما فرای آنچه به گفته حفاظت محیط زیست شهرستان 
آران و بیدگل ورود غیر قانونــی به پناهگاه حیات وحش یخاب 
خوانده می شود، نگرانی اصلی برخی کارشناسان محیط زیست، 
تبعات این عملیات اکتشافی برای حیات وحش و زیست بوم 
این منطقه اســت و از ســویی دیگر برخی اهالــی منطقه چاه 
عروس و فعاالن محیط زیست نگران از دست رفتن سفره آب 
شیرین محدودی هســتند که تنها با یک الیه گچی نازک از آب 
شور جدا شده و در فاصله ۸ متری از ســطح زمین قرار دارد.اه 

عروس، منطقه ای کویری در ۴۵ کیلومتری ابوزید آباد از توابع 
شهرســتان آران بیدگل و در مجاورت با پناهگاه حیات وحش 
یخاب است؛ آنچه به گفته اهالی این منطقه برای آنها ارزشمند و 
حیاتی است، شاهرگ آب شیرینی است که می توان تنها با کندن 
گودالی با دست به آب شیرین سفره زیرزمینی رسید؛ سفره آب 
شــیرینی که یک الیه گچی، آن را از الیه های آب شور جدا کرده 
است و نگرانی آنها حاال چاهک هایی است که برای عملیات لرزه 
نگاری واکتشاف، هر ۵۰ متر در الینی به طول ۱۵ کیلومتر تا عمق 
۱۷ متری زمین ایجاد شــده اند.به گفته اهالی و کشاورزان این 
منطقه، این حفاری ها و انفجارها می تواند موجب تخریب الیه 
گچی و از دست رفتن آب شیرین سفره محدود آب زیرزمینی 
منطقه چاه عروس شود که برای آنها حکم شاهرگ آب شیرین 
در کویر است.در گزارش پیش رو، خبرنگار ایرنا کوشیده است، 
ابعاد این ماجــرا را به روایت مقامات حفاظت محیط زیســت، 
کارشناســان، اهالی چاه عروس و شــرکت مدیریت اکتشاف 

شرکت ملی نفت ایران واکاوی کند.

  این اقدام شــاهرگ منابع آب شیرین منطقه چاه عروس 
را قطع می کند

در این پیوند ســاربانی از اهالی و کشاورزان منطقه چاه عروس 
به ایرنا گفت: عملیات اکتشاف نفت در دو منطقه یکی در داخل 
پناهگاه و دیگری در خــارج از آن و در حاشــیه پناهگاه حیات 
وحش یخاب و محدوده زمین های کشاورزی ، جایی که منبع 
اصلی آب شیرین منطقه چاه عروس قرار دارد، انجام شده است.

وی با اشاره به ۴۰۰ هکتار زمین کشاورزی دیم کار در منطقه چاه 
عروس که از همین سفره آب زیرزمینی سیراب می شود، افزود: 
در وسط این منطقه کویری یک ذخیره آب شیرین داریم که در 
همین نقطه و در ســر منبع آن ، الینی به طول ۱۵ کیلومتر زده و 
شاهرگ های اصلی آب شیرین منطقه را نشانه گرفته اند. البته 

ما سعی کرده ایم مانع کار آنها در زمین های دیم کارمان شویم.
وی با اشاره به ادامه عملیات اکتشاف در پناهگاه حیات وحش 
یخاب که جزو عرصه های محیط زیســت اســت، گفت: اداره 
حفاظت محیط زیست به دلیل اینکه شرکت پیمانکار مجوز الزم 

برای ورود به منطقه نداشته است، ادامه کار آنها را متوقف کرد.
به گفته وی، این عملیات اکتشاف نفت در منطقه چاه عروس ، 
یک خط ۱۵ کیلومتری بوده که در هر ۵۰ متر، یک چاه ۱۷ متری 

زده شده است: یک الیه در عمق ۸ یا ۹ متری زمین داریم که باعث 
می شود آب شــیرین را در خودش نگه دارد، اما برای حفر چاه 
هایی که مته برای ایجاد آنها تا عمق ۱۸ متر پایین می رود، این الیه 
سوراخ می شود و در عمق هم با یک انفجار، کارهای لرزه نگاری 
انجام می دهند. این اقدام شــاهرگ منابع آب شیرین منطقه 
چاه عرو س را می زند.ساربانی با تاکید بر اینکه چاه عروس در 
وسط کویر و منابع آب شیرین آن محدود است، ادامه داد: منبع 
آب شیرین این منطقه با یک الیه محدود گچ از الیه آب شور جدا 
شده و عمده نگرانی ما این است که با انفجار و لرزه نگاری ها برای 
تخمین مخزن و میدان نفتی ، این الیه های نازک گچ بشکند و 

اندک آب شیرین ما از بین برود یا با آب شور مخلوط شود.

  اگر این گسل نمکی بشکند، آب شیرین از دست می رود
محمد قربانی هم یکی دیگر از اهالــی منطقه چاه عروس و از 
فعاالن گردشگری اســت که در گفت و گو با ایرنا با وجود اعالم 
توقــف عملیات اکتشــاف از ســوی حفاظت محیط زیســت 
شهرستان آران و بیدگل، مدعی است که عملیات متوقف نشده 
و ادامه دارد.وی در این ارتباط گفت: اگر شــما در چاه عروس با 
دســت زمین را بکنید به آب شیرین می رســید، این سفره آب 
کوچک روی گسل نمکی بســیار ســفتی قرار دارد که اگر این 
گسل بشکند آب شیرین از دســت می رود، اما اینها شبانه کار 
خودشان را کردند.آنها فاصله قانونی را از ذخیره گاه آب سطحی 
که مورد استفاده حیات وحش بود، رعایت نکردند.قربانی افزود: 
التماس کردیم که فاصله عملیات را تا منبع آب از ۲۰۰ متر باالتر 
ببرید، طبق قانون باید ۵۰۰ متر با منبع آب فاصله داشته باشند؛ 
اما شرکت پیمانکار در ۱۵۰ تا ۲۰۰ متری منابع آب کارش را پیش 
برد.به گفته وی، این اتفاق در دراز مدت آب شیرین منطقه چاه 
عروس را تحت تاثیر قرار می دهد: این سفره آب زیرزمینی مثل 
یک گالن هزار لیتری است که با میخ ســوراخش کرده باشید؛ 
سفره آب زیرزمینی کوچکی است که با انفجارهایی که ایجاد کرده 

اند به احتمال آسیب دیده است.

 اگر این الیه گچی بشکند
در همین ارتباط اســتاد گروه مهندســی آب دانشگاه صنعتی 
اصفهان به ایرنا گفت: وجود سفرهای آب شور در زیر سفره های 
آب شیرین پدیده شناخته شده ای در هیدروژئولوژی آب های 

زیزمینی است. سفره آب شیرین منطقه چاه عروس سطحی و 
ممکن است، معلق باشد.جهانگیر عابدی کوپایی ادامه داد: این 
سفره آب زیرزمینی یک الیه کاسه مانند دارد که هرچه بارندگی 
می شود در این کاسه بزرگ که زیرش الیه غیر قابل نفوذ گچی 
هست، وارد می شود. این سفره آب شیرین محدود است و حتی 
اگر از آب آن هم زیاد برداشت کنند، ممکن است تمام بشود.»اگر 
عملیات لرزه نگاری منجر به سوراخ شدن این الیه گچی بین الیه 
آب شیرین و الیه شور شود ، ممکن است این آب شیرین برود . 
البته پیشروی آب شور در آب شیرین ممکن است محدود باشد 
و تمام سفره آب را شور نکند. « این تفسیر و نظر کارشناسی است 
که عابدی کوهپایی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، بر آن تاکید کرد.
وی در ادامه افزود: روش هایی وجود دارد که ســفره آب شور، 
وارد سفره آب شیرین نشود و شرکتی که این بررسی و مطالعات 
اکتشاف را انجام می دهد باید مراقبت های الزم را انجام بدهد 
تا این اتفاق نیفتد.اما در رابطه با آنچه آن ســوتر و در همسایگی 
چاه عروس، در پناهگاه حیات وحــش یخاب با ادامه عملیات 
اکتشــاف به طول ۱۰ کیلومتر ادامه داشته است، پیشتر رییس 
اداره حفاظت محیط زیســت آران و بیدگل به ایرنا گفته بود که 
عملیات اکتشاف پیمانکار شرکت نفت در منطقه حیات وحش 
یخاب متوقف شده اســت؛ اما به دلیل اینکه به طور غیرقانونی 
وارد منطقه شده بودند، اطالعاتی از جزییات این عملیات ندارند.
عباس نگهبان با بیــان اینکه در پناهگاه حیــات وحش نه تنها 
جانوران ، بلکه زیســت بوم، گیاهان، جانــوران و هوای منطقه 
هم تحت حفاظت است، گفته بود: در عملیات اکتشافی اخیر، 
انفجارها داخلی اســت اما مشــکل بیشــتر درباره رفت و آمد 
خودروهای بزرگ و الستیک های بزرگ تر از حد معمولی است 

که در این منطقه تــردد کردند.به گفته وی، به واســطه قوانین 
پناهگاه حیات وحش باید از هرگونه تخریب در منطقه از عملیات 
شرکت های بزرگی چون شــرکت نفت تا کارهای کوچکی مثل 

چرای دام جلوگیری کرد.

  مهم است که مرزهای یخاب به عنوان کریدور عبور حیات 
وحش، حفظ شود

اما در همین پیوند یک کارشناس محیط زیست به ایرنا گفت: ادامه 
عملیات اکتشاف نفت در یخاب، کریدور عبور حیات وحش بین 
شمال و شرق اصفهان را تهدید می کند.حمیدرضا خواجه، پناهگاه 
حیات وحش یخاب را یکــی از مهم ترین و اســتراتژیک ترین 
زیستگاه های استان اصفهان خواند و افزود: عملیات لرزه نگاری 
اکتشاف نفتی به واسطه تردد ماشین آالت و سرو صدای تجهیزات 
برای منطقه بکری که حیات وحش به آنها عادت ندارند، شرایط 
ناامن ایجاد خواهد کرد و در صورت صدور مجوز و ادامه عملیات 
اکتشافات نفتی و بهره برداری ، تبعات بسیار زیادی در پی خواهد 
داشت.این کارشناس محیط زیست با اشاره به تهدید کریدور عبور 
حیات وحش بین پناهگاه حیات وحش یخاب و پارک ملی کویر، 
گفت: جبیر، یکی از مهم ترین گونه های در خطر انقراض است که 
بین پناهگاه حیات وحش یخاب و پارک ملی کویر رفت و آمد دارد، 
بنابراین مهم است که این کریدور عبور حفظ شود.»اگر مناطق تکه 
تکه و ارتباطات شان قطع شــود، متاسفانه کارکرد اکوسیستمی 
خودشان را نخواهند داشت و این تهدید بزرگی برای حیات وحش 
مناطق است.«، این آن چیزی است که خواجه با تاکید بر آن معتقد 
است تبعات این اکتشاف و در صورت تایید برای بهره برداری می 

تواند برای این زیستگاه  مخاطره آمیز باشد.

جهاد پزشکان 
 متخصص بوشهر 
در مناطق محروم

بیمارســتان صحرایــی با 
حضور پزشــکان متخصص 
و کادرمــان در روســتای 
درویشــی بخش شــنبه و 
طسوج شهرســتان دشتی 

برپا شد.

عکس   روز

کمیته پژوهــش و فناوری»مدیریت کیفیت هوا« 
کنسرسیوم مراکز علمی- پژوهشی استان اصفهان 
در حوزه محیط زیست با انتشار بیانیه ای با اشاره به 
تشدید آلودگی هوای کالنشــهر اصفهان، خواستار 

توقف مصرف مازوت به عنوان سوخت شد.
به گزارش ایرنا، کمیته پژوهش و فناوری »مدیریت 
کیفیت هوا« کنسرســیوم مراکز علمی- پژوهشی 
استان اصفهان در حوزه محیط زیست در بیانیه ای 
که نسخه ای از آن روز چهارشنبه در اختیار خبرگزاری 
جمهوری اســالمی مرکز اصفهان قرار گرفت، تاکید 
کرد: میزان گوگرد مازوت مورد استفاده در نیروگاه 
شــهید محمد منتظری اصفهان ۶ برابر بیشــتر و 
غلظت دی اکسیدگوگرد خروجی از آن هشت برابر 

بیشتر از استاندارد اروپاست.
در این بیانیه با اشاره به اینکه ۶ واحد از هشت واحد 
این نیروگاه، روزانه حدود ۲۵۰ تانکر ۲۰ هزار لیتری 
)معادل پنــج میلیون لیتر( مــازوت مصرف کرده 
که ســوختن این مقدار مازوت حــدود ۴۰۰ تن گاز 
دی اکسیدگوگرد در روز منتشر می کند، عنوان شده 
است: تاثیر آلودگی ناشــی از گاز دی اکسید گوگرد 
در غلظت این آالینده در هــوای اصفهان به تنهایی 
۱۹۰ درصد بیش تر از تمام منابع آالینده دیگر است، 
این نیروگاه همجوار با شهر اصفهان و در منطقه ای 
قرار دارد که کامال پوشیده از صنایع آالینده در حوزه 
نفت و گاز و فوق اشــباع از انواع آالینده هاست و به 

طور مستقیم این آلودگی ها در ریه های مردم شهر 
ته نشین می شود.

در بیانیه مذکور با بیان اینکه اســتفاده از ســوخت 
مازوت در نیروگاه شــهید محمد منتظری اصفهان 
نه تنها در بلندمــدت، بلکه به صــورت آنی باعث به 
خطرافتادن ســالمت مردم این دیار می شــود از 
مسئوالن اســتان خواسته شده اســت که با توجه 
به تشدید آلودگی هوا ناشــی از استفاده از سوخت 
مازوت در کالن شهر اصفهان به خصوص در روزهای 
سرد ســال که به دلیل وقوع وارونگی دما جو پایدار 
است، مصرف مازوت به عنوان سوخت بدون فوت 

وقت متوقف شود.
همچنین در این بیانیه با تاکید بر اینکه الزم اســت 
از ورود بــه موضوع آلودگــی هوا از ســایر حوزه ها 
از جمله امنیتی پرهیز شــود، آمده اســت: حجم 
باالی آلودگی هوای شهر اصفهان و استقرار صنایع 
و نیروگاه هــای متعــدد در ایــن شــهر و وضعیت 
توپوگرافی و هواشناســی منطقه، در گام اول لزوم 
اصالح و بهینه سازی نیروگاه های اصفهان از جمله 
تبدیل به سیستم سیکل ترکیبی و استقرار و نصب 
سیســتم های پیشــرفته تصفیه هــوای خروجی 
و در گام بعدی لــزوم انجام مطالعــات جابجایی 
نیروگاه هــا و صنایع آالینده به مناطــق دیگر را صد 

چندان کرده است.
در این بیانیه با اشــاره به اینکه بیــش از ۹۰ درصد 

نیروگاه های کشــور غیرمازوت ســوز بوده و میزان 
مصرف برق در ایام ســرد ســال نیز بیش از تولید 
آن ها نیســت، تاکید شــده اســت: اســتفاده از 
ظرفیت تولید برق مازاد شــبکه سراســری سایر 
نیروگاه ها در ایام سرد سال و توقف فعالیت نیروگاه 
شــهید محمد منتظری اصفهــان در ایــام کمبود 
 گاز طبیعی، حق مســلم مــردم فهیــم و غیرتمند 

اصفهان است. 
همچنیــن در بیانیه مذکــور آمده اســت: وقایع و 
اتفاقات تکرار شده در ســال های اخیر به خصوص 
سال جاری گوشزد می کند که در صورت اضطرار به 
استفاده از مازوت به عنوان سوخت، موضوع حذف 
گوگرد از مازوت بایــد به عنوان یکــی از راه حل ها 
در ابعــاد علمی- فنــی و اقتصادی مــورد مطالعه 
قرار گیرد که این کار را می توان براســاس دانش و 
فناوری بومی شده در مراکز علمی- پژوهشی انجام 
داد؛ البته این امر الزم اســت بعــد از توقف فوری 
مصرف مازوت در نیروگاه شــهید محمد منتظری 
و تصمیم گیری واقعی مســئوالن و متولیان برای 

اجرایی کردن آن انجام شود.

کمیته پژوهش مدیریت کیفیت هوای اصفهان: 

مصرف مازوت به عنوان سوخت متوقف شود
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان: طی یک ماه اخیر ۸ نفر به دلیل 

گازگرفتگی در اصفهان فوت کردند؛

مورد مکرر استنشاق مونوکسید کربن
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: استنشاق مونوکسید کربن مکرر 
گزارش شــده که در یک ماه اخیر ۸ نفر فوتی و ۶۶ نفر مســموم به دلیل عدم ایمنی 
تجهیزات و استنشاق ابالغ شده است.منصور شیشه فروش در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به 
اینکه ۱۱۴ شهر داریم و در بیش از ۱۰ شهر سازمان آتش نشانی وجود دارد، اظهار داشت: ابالغات و 
الزامات ایمنی برای همه شهرداری ها انجام شده است و در طول سال ضمن اطالع رسانی آموزشی 
برای اجرای طرح های ایمنی، کنترل ایمنی ساختمان ها، اجرای مانورها و تقویت و تجهیز ایستگاه ها 
را بر عهده دارند.وی افزود: از ابتدای سال تاکنون ۲۰ درصد حریق و حادثه کاهش یافته زیرا الزامات 
رعایت شده و ساختمان های آسیب پذیر در مناطق مختلف شناسایی شده است و اینها مواردی برای 
پیشگیری از حوادث است.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: در زمان حادثه و حریق 
نیز واحدهای آتش نشانی آماده خدمت هستند و در عمده حوادث ترافیکی، آسانسور، حوادث چاه 
و سقوط از ارتفاع و حریق هایی که در مزارع اتفاق می افتد، خدمات الزم و سریع انجام شده است.

وی با بیان اینکه باید تجهیزات به روز رسانی شــود، تصریح کرد: در شهرهای بلند مرتبه مانند شهر 
اصفهان یک نردبان بلند داریم که باید به تعداد آن اضافه شود و سایر شهرها مانند فوالد شهر، شاهین 
شهر و کاشان نیاز به نردبان دارند.شیشه فروش خاطر نشــان کرد: به دلیل اینکه اصفهان چهار راه 
ارتباطی با سایر شهرستان هاست و۱۱ هزار کیلومتر راه دارد و بیش از دو هزار تانکر سوخت از اصفهان 
تردد می کنند، ضرورت تقویت سیستم و تجهیزات آتش نشــانی اصفهان را دوچندان می کند.وی 
افزود: البته ۷۰ شهرک صنعتی داریم که در ۴۰ مورد شهرک فرش آران و بیدگل، سه راهی مبارکه و 
سجزی و کوهپایه سیستم اطفای حریق مستقر شده است و پد بالگرد در شهرک های صنعتی باید 
با کمک خود شهرک ها تقویت شود و مکان هایی که بیشتر از ۲۵ نفر در آنجا مشغول به کارند، باید 
سیستم اطفا حریق را داشته باشند.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: استنشاق 
مونوکسید کربن مکرر گزارش شــده که در یک ماه اخیر ۸ نفر فوتی و ۶۶ نفر مسموم به دلیل عدم 
ایمنی تجهیزات و استنشــاق را ابالغ کردند و در شــهر اصفهان نجف آباد، گلپایگان، خمینی شهر و 
سمیرم و … بخاری های بدون دودکش بوده است.وی بیان داشت: بنابراین ما نیاز داریم اقداماتی 
برای تقویت تجهیزات، افزایش ایستگاه های آتش نشانی و بهسازی و نوسازی خودروها در اصفهان 

و دیگر شهرهای بزرگ استان به کمک مدیریت سازمان برنامه و بودجه و شهرداری صورت گیرد.

مدیر کل ثبت احوال استان خبرداد:

علی، امیرعلی و حسین، فاطمه، رستا و زهرا در صدر جدول 
فراوانی نام ها

علی، امیرعلی و حســین برای پسران و فاطمه، رســتا و زهرا برای دختران در صدر جدول فراوانی 
نام ها در اســتان اصفهان طی ۹ ماهه امسال بوده اســت.مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان در 
حاشیه گردهمایی روسای ادارات تابعه این اداره کل گفت: در این مدت،۴۰ هزار و ۲۹۷ مورد والدت 
در استان اصفهان ثبت شده است.حسین غفرانی کجانی افزود: آمار فوت و طالق هم در این مدت 
در مقایسه به ۹ ماهه پارسال کاهش داشته است.وی با بیان اینکه ۹۹ درصد از جمعیت حدود پنج 
میلیون و نفری استان اصفهان برای صدور کارت ملی هوشــمند ثبت نام کرده اند، گفت: حدود ۹۰ 
درصد کارت های ملی درخواســتی، صادر شده اســت.مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان با بیان 
اینکه در ۹ ماهه امسال، ۳۳۵ هزار کارت ملی هوشمند در استان اصفهان صادر شده است، افزود:در 
ماه های آینده، شاهد عادی شــدن صدور کارت ملی بدون صف انتظار خواهیم بود.مدیر کل ثبت 
احوال استان اصفهان گفت: شناسنامه های جلد قرمز تا اطالع بعدی و کارت های ملی هوشمند هم 

تا سال ۱۴۰۵ اعتبار دارد.

خبر روزبا مسئولان

تامین ۲۵ میلیارد تومان برای 
طرح ساماندهی و الیروبی 
رودخانه های استان اصفهان

مدیــر رودخانه هــا و ســواحل شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان از تامین ۲۵ میلیارد تومان 
برای طرح ساماندهی و الیروبی رودخانه های 
این استان در سال جاری و عقد قرارداد مرتبط 
با این پروژه خبر داد.روابط عمومی شرکت آب 
منطقه ای اصفهان به نقل از احمدرضا صادقی 
افزود: ایــن بودجه از محل اعتبــارات جاری 
شرکت یعنی حاصل از درآمد فروش شرکت 
از آب بها، وصول حقابه ها و چاه های حریمی 

حاصل شده است.
وی ادامه داد: طرح حفاظــت از زاینده رود از 
سرشــاخه های رودخانه در شهرســتان های 
فریدون شــهر و فریدن تا تاالب بین المللی 
گاوخونی در هفت سال اخیر اجرا شده است و 
بیش از صد نفر نیروی انسانی شامل تیم های 
گشــت و حقوقی از این منبــع آبی حفاظت 
می کنند.مدیر رودخانه ها و ســواحل شرکت 
آب منطقه ای بــا بیان اینکــه نزدیک به ۸۵۰ 
هکتار از حریم و بستر رودخانه های این استان 
از سال ۹۴ تاکنون با هدف حفاظت از منابع آبی 
آزاد سازی شده است، افزود: اقدامات انجام 
شــده تاکنون در مجموع کاهش و جلوگیری 
از تصرفات بیشــتر رودخانه و حریم و بستر و 
برداشــت های غیرمجاز آب و پساب را در پی 
داشته اســت.صادقی ادامه داد: نزدیک ۲۰۰ 
هکتار از حریم و بســتر زاینده رود از سال ۹۵ 
تاکنون آزادسازی شده و نزدیک به ۱۱۰ کیلومتر 
جاده ســاحلی و بیــش از ۸۰ کیلومتر دیواره 
ســاماندهی در این رودخانه احداث و بیش 
از ۵۵ کیلومتر ساخت دیواره و ساحل سازی 
برای آن انجام شــده اســت.وی اضافه کرد: 
بستر زاینده رود به طول ۲۰۰ کیلومتر الیروبی 
شــده و هم اکنون از پل اورگان تا پل آزادگان 
در حال اجرا اســت. همچنین ۳۵۰ کیلومتر 
از رودخانه های اســتان تاکنــون رپرگذاری 
)شــاخص گذاری حد و بستر رودخانه( شده 
و در ســال جاری این پروژه برای شهرستان 
شــهرضا و رودخانه های اسفرجان و هونجان 

تعریف شده و در حال اجراست.

عکس: مهر



باید پیذیریم »رونالدو« تمام شده است
کریســتین اریکســن، هافبک باتجربه منچســتریونایتد، تایید کرد که بازیکنان این تیم با جدایی 
کریس رونالدو کنار آمده اند.رونالدو که به دلیل غیبت در تمرینات پیش فصل، از دیدارهای ابتدایی 
در ترکیب اصلی قرار نگرفته بود، پیش از جام جهانــی مصاحبه ای تند علیه اریک تن هاخ و مالکان 
منچستریونایتد انجام داد که به جدایی او از این باشگاه منجر شــد.در حالی که این ستاره پرتغالی 
هنوز نتوانسته باشگاه جدیدی پیدا کند، منچستریونایتد در اولین دیدارش در لیگ برتر بعد از پایان 
جام جهانی، موفق شد در خانه مقابل ناتینگهام فارست به پیروزی 3-0 دست پیدا کند.در این دیدار 
مارکوس راشفورد، نمایش درخشانی داشت و عالوه بر زدن گل اول، پاس گل دوم را هم برای آنتونی 
مارسیال فراهم کرد و اریکسن معتقد است آمادگی این ستاره انگلیسی کمک خواهد کرد تا شیاطین 
سرخ در ادامه فصل نتایج بهتری بگیرند. او به خبرنگاران گفت: اول از همه بگویم ما ناراحتیم که رونالدو 
بخشی از تیم نیست. میراث و نام او در هر باشگاهی بسیار ویژه است. من خیلی خوش شانس بودم 
که کنار او بازی کردم؛اما فوتبال ادامه دارد. بازی بعدی از راه می رســد و مــردم آنچه قبال رخ داده را 
فراموش می کنند و تمرکز ما حاال واقعا اینطور است که او دیگر اینجا نیست.می توانید ببینید که راشفورد 
بعد از جام جهانی با اعتماد به نفس برگشته اســت. من بازی های او در جام جهانی را زیاد ندیدم؛ 

اما او در فرم خوبی برگشته است و خوشبختانه می تواند این فرم را به منچستریونایتد انتقاد بدهد.
 

حمایت ستاره بارسلونا از »مسی« در رقابت توپ طال
روبرت لواندوفسکی، ستاره لهستانی بارسلونا اعتراف کرد که توپ طالی سال 2023 باید به لیونل 
مسی برســد. به گزارش فوتبالی، تیم های فرانســه و آرژانتین فینال جام جهانی 2022 قطر را در 
ورزشگاه لوسیل برگزار کردند. در ابتدا آلبی سلسته با درخشش آنخل دی ماریا با دو گل پیش افتاد، 
اما تنها در 3 دقیقه، فرانســه با گلزنی کیلیان امباپه دو گل زد تا بازی به وقت های اضافی برود. در 
وقت های اضافی لیونل مسی دوباره برای آرژانتین گلزنی کرد، اما دوباره امباپه اجازه نداد تا شادی 
آرژانتینی ها تکمیل شود و با گلزنی اش از روی نقطه پنالتی، بازی را به ضربات پنالتی کشاند، اما در 
نهایت آرژانتین در ضربات پنالتی پیروز شد تا مسی برای اولین بار جام قهرمانی را باالی سر ببرد. 
به نقل از سایت گل، مسی که برای توپ طالی 2022 کاندید نشده بود، با این قهرمانی حاال شانس 
بسیار باالیی برای برنده شدن هشتمین توپ طالیش دارد و لواندوفسکی نیز از او تمجید کرد. او به 
موندو دپورتیوو گفت: »در رقابت با لیونل مسی، فقط یک بازیکن دیگر حضور دارد که هم تیمی مسی 
نیز می باشد. اما فکر می کنم که جام جهانی مشخص کننده برنده این رقابت خواهد بود و حاال لئو 

شانس بسیار باالتری نسبت به امباپه دارد. او موفقیت بسیار بزرگی کسب کرد.«
 

انتقال »موکوکو« به بارسلونا عاقالنه نیست
لوتار ماتئوس معتقد است یوسف موکوکو باید قراردادش با دورتموند را تمدید کند و در بوندسلیگا 
بماند. او انتقال این بازیکن به بارسا یا هر باشگاه دیگری را توصیه نمی کند.یوسف موکوکو، مهاجم 
نوک دورتموندی ها، ماه گذشته 18 ساله شد. او هفت سال است در عضویت باشگاه دورتموند قرار 
دارد و طی دو سال اخیر برای تیم اصلی دورتموند بازی می کند. فوتبالیستی بسیار بااستعداد است 
و حتی در فهرســت نهایی آلمان برای جام جهانی نیز قرار گرفت.عجیب اینکه او تنها تا پایان فصل 
قرارداد دارد و هنوز خبری از تمدید قراردادش نیســت. بعضی از رســانه ها مدعی  شده اند که این 
بازیکن حاضر به پذیرش پیشنهاد دورتموند نشــده چون انتظار دارد که دستمزدش به شکل قابل 
توجهی افزایش پیدا کند. در اسپانیا معتقدند مقصد بعدی موکوکو بارسلوناست؛ اما لوتار ماتئوس، 
اسطوره فوتبال آلمان، معتقد است بارسا تیم ایده آلی برای موکوکو نخواهد بود.ماتئوس درباره اخبار 
انتقال موکوکو به بارسلوناگفت:»انتقال به بارسا؟ این عاقالنه نیست. موکوکو باید حداقل یک یا دو 
فصل دیگر در دورتموند بماند. او به تازگی تبدیل به مهره ای ثابت زیر نظر ترزیچ شده و نباید به خاطر 

پول باشگاه را ترک کند.«

خبر  روز

پایان شایعات در مورد 
ستاره سپاهان

مانوئل فرناندز پس از پشت سر گذاشتن 
مصدومیت سرانجام به تمرینات گروهی 
اضافه شــد.پس از دیدار هفته پنجم برابر 
ذوب آهن بود کــه مانوئــل فرناندز یکی 
از پر ســر و صداترین خریدهای خارجی 
ســپاهان به دلیل مصدومیت از دسترس 
ژوزه مورایس دور شد. او البته به دلیل فرا 
رســیدن زمان فیفادی اول در شهریورماه 
این فرصت را داشت که با بهبود مصدومیت 
بار دیگر برای ســپاهان بازی کند و همین 
اتفاق هــم در دیدار برابــر صنعت نفت در 
آبادان رخ داد و او چنــد دقیقه ای در نیمه 
دوم هفته نهم لیگ برتــر بازی کرد، اما به 
نظر آسیب دیدگی اش تشدید شد تا دوباره 

از تمرینات و ترکیب تیم دور شود.
پــس از این فرا رســیدن جــام جهانی و 
تعطیلی 52 روزه لیگ برتر این گمانه زنی را 
ایجاد کرد که او با شروع دوباره مسابقات 
می توانــد برای ســپاهان بــازی کند؛ اما 
فرناندز شرایط حضور در تمرینات گروهی 
را نداشــت و طی روزهای اخیر معموال با 
دســتور کادر فنی به صــورت اختصاصی 
تمرین می کرد.درنهایت فرناندز توانست 
پس از مدت ها به تمرینات گروهی اضافه 
شــود و به زودی شرایط بازگشــت او به 
ترکیب نیز مهیا می شــود. البتــه بعید به 
نظر می رســد که مورایس قصــدی برای 
اســتفاده از این بازیکن در بازی در کرج 
مقابل پیکان داشته باشــد.فرناندز پس 
از حضور تعویضی در دیــدار ابتدایی فصل 
مقابــل اســتقالل، در چهار دیــدار بعدی 
تیمش به صورت ثابت وارد زمین شد و از 
هفته پنجم تا حاال فقط در یک دیدار بازی 
کرد. این دور ماندن طوالنی مدت از ترکیب 
سپاهان شــایعاتی درباره جدایی اش از 
اردوی طالیی پوشــان اصفهانــی را ایجاد 
کرده بود ولی او همچنــان به قرارداد خود 
پای بند است و شاید در آخرین دیدار نیم 
فصل بــرای چند دقیقه فرصــت بازی به 

دست بیاورد.

فوتبال جهان

عکس خبر 

هدیه رونالدو به 
همسرش، مبتذل است

لــدو کــه بعــد از جدایــی از  رونا
منچســتریونایتد بدون باشگاه مانده 
اســت، به عنــوان هدیه کریســمس 
یک رولز رویس 330 هزار یورویی به 
همسرش، داد. رییس جمهور منطقه 
خودمختــار کانتابریا که شــخصیت 
تلویزیونی معروف در اسپانیاست، در 
مصاحبه با ال سستا گفت:»به نظر من 
این حرکت مبتذل است. با شرایطی که 
مردم دارند، قرار دادن چنین چیزهایی 

در رسانه ها اخالقی نیست«.

لیگ 22 از 100 گذشت، تاریخ لیگ از 5600
مسابقات فوتبال لیگ کشورمان در حالی هفته سیزدهم خود را برگزار کرد که شمار مسابقات فوتبال لیگ ایران از مرز 100 بازی گذشت و به 103 بازی رسید.

240 بازی در مسابقات فوتبال لیگ های 16 تیمی برگزار خواهد شد که در پایان نیم فصل و بعد از برگزاری مسابقه عقب افتاده بین گل گهر و آلومینیوم این مسابقات 
به 120 بازی خواهد رسید.

در مسابقات لیگ های اول تا سوم حرفه ای هر سال 182 بازی برگزار می شد، این مسابقات با حضور 14 تیم برگزار می شد، در سال های 83 تا 85 یعنی در لیگ 
های چهارم تا ششم حرفه ای 16 تیم داشتیم و هر سال 240 بازی انجام می شــد.طی سال های 86 تا 91 یعنی از لیگ هفتم تا لیگ دوازدهم مسابقات فوتبال 
لیگ با حضور 18 تیم برگزار شده و هر سال در این عرصه 306 بازی داشتیم؛ اما ازسال 1392 تا امروز یعنی از لیگ سیزدهم حرفه ای تا لیگ 22 که در حال برگزاری 

است و تا امروز 103 بازی از ان برگزار شده مسابقات با حضور 16 تیم و با انجام 240 بازی برگزار می شود.
تا به حال در مسابقات فوتبال لیگ حرفه ای 5605 بازی برگزار شده؛ یعنی در هفته ای که گذشت لیگ 22 به 100 بازی و لیگ های ادواری در فوتبال ایران به 5600 

بازی رسیدند!

جدول بهترین های مســابقات فوتبال لیگ برتر 
نشــان می دهد که هیــچ تیمی در صــدر جدول 
برتری قابل مالحظه ای نســبت به تیــم دیگر در 
این عرصه ندارد.تیم ها در بخش های مختلف به 
طور مشترک این آمار را دارند و تنها آمار تعداد گل 
های خورده مس رفسنجان و تفاضل گل خوب تیم 
سپاهان در بین تیم های حاضر در جدول رده بندی 
مسابقات فوتبال لیگ برتر حالت متمایزی نسبت 

به دیگران دارد.
بخش های متوالی جدول بهترین های مسابقات 
فوتبال لیگ برتر در بخش بیشترین برد، کمترین 

باخت، بیشــترین گل زده، کمتریــن گل خورده و 
بهترین تفاضل گل مســابقات را با هم مورد مرور 
قرار خواهیم داد.بیشترین برد 7 برد برای گل گهر، 
پرسپولیس و استقالل )گل گهر در یک بازی کمتر 

7 برد دارد(.
کمتریــن باخت یــک باخت برای پرســپولیس، 

استقالل، سپاهان، مس رفسنجان.
بیشــترین گل زده 19 گل برای گل گهر ســیرجان 
و ســپاهان )گل گهر در یک بازی کمتر 19 گل زده 
اســت(.کمترین گل خــورده 4 گل بــرای مس 
رفســنجان.بهترین تفاضــل گل 11+ بــرای تیــم 

فوتبال ســپاهان.در این آمار، گل گهر، اســتقالل، 
پرسپولیس، ســپاهان و مس رفسنجان هر کدام 
2 بار نام خود را ثبت کــرده اند؛ اما گل گهر به خاطر 
یک بازی کمتر، آمــار دلپذیرتری در جمع بهترین 
های لیگ برتر فوتبال کشــورمان برای خود ثبت 

کرده است.

3 نقطه مشترک استقالل و پرسپولیس
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شوک دوباره به پرسپولیس
 بعد از جدایی یورگن لوکادیا شاید ســرخ ها یک شــوک بزرگ دیگر را هم متحمل شوند.در شرایطی که 
پرسپولیسی ها بعد از فصول متمادی که از نبود یک مهاجم شش دانگ و گلزن رنج می بردند و تالش آنها 
برای این انتقال هم بارها با شکست مواجه می شد، در نهایت موفق به جذب یورگن لوکادیا شدند. مهاجمی 
کارنامه دار که در همان بدو حضور و با وجود ناآمادگی توانست کالس جهانی خود را به رخ کشیده و خیلی زود 
به گلزن اول تیم یحیی گل محمدی تبدیل شده و خیال آنها بابت خط حمله راحت شود.اما یورگن لوکادیا در 
فاصله 48 ساعت مانده به دربی، تهران را ترک کرد تا دست یحیی گل محمدی برای خط حمله بسته مانده و 
این تیم نیز با شوک بزرگی مواجه شود و در دو هفته گذشته همه چیز تحت تاثیر او باشد.این  اما پایان ماجرا 
نیست؛ اکنون اخبار جدیدتری از اردوی پرسپولیس شنیده می شود که احتمال جدایی یک ستاره دیگر را 
هم قوت می بخشد. طبق شنیده ها یکی دیگر از بازیکنان تاثیرگذار و در قامت ستاره پرسپولیس نیز ضمن 
دریافت پیشنهاد خارجی، با توجه به شرایط کلی و نارضایتی از فضای فوتبال قصد جدایی در پنجره زمستانی 
را دارد.هرچند این تصمیم او تا این لحظه قطعی نشده و حتی به پای مذاکره شفاهی با باشگاه و کادرفنی نیز 
نرسیده است، اما هوادارانی که بابت این انتقال نیز در تابستان همانند جذب یورگن لوکادیا خشنود بودند، 

یقینا با نگرانی بزرگی مواجه خواهند بود.

اورتون به دنبال »طارمی«؟!
تاکنون اخبار و شایعات مختلفی درباره عالقه تیم های انگلیسی برای به خدمت گرفتن »مهدی طارمی« 
شنیده ایم؛ اما آنچه شاید خبر تازه ای باشد عالقه باشگاه اورتون به خرید مهاجم ایرانی است. مالک اورتون 
یک ایرانی به نام فرهاد مشیری است و همین موضوع بر شایعات دامن زده که این تاجر سرشناس قصد 
دارد بهترین استعداد 10 سال اخیر فوتبال کشورمان را استخدام کند.البته هنوز چیزی مشخص نیست و اگر 

پورتو قصد فروش مهدی طارمی را دارد باید کمی از خواسته های مالی خود کوتاه بیاید.
 

جنجالی ترین گزینه برای جانشینی »لوکادیا«
یکی از جدیدترین گزینه های جانشــینی یورگن لوکادیا در پرســپولیس، کاوه رضایی است.کاوه رضایی، 
مهاجم سابق استقالل و شارلوآ بلژیک در حال حاضر عضو تیم تراکتور تبریز است؛ اما چندان ازوضعیت خود 
راضی نیست.رضایی، بندی در قراردادش دارد که می تواند به واسطه آن در نقل و انتقاالت زمستانی از تیم 
فعلی اش جدا شود.نکته ای که شاید کاوه رضایی را به پرسپولیس نزدیک تر کند، رفت و آمد خانوادگی این 
مهاجم شناخته شده با یحیی گل محمدی است.سرمربی پرسپولیس همسری کرد زبان دارد و برهمین 
اساس او با خانواده کاوه رضایی و همسرش رفت و آمد داشته و شاید همین مسئله این مهاجم مطرح را در 

نیم فصل دوم پرسپولیسی کند.
 

ادعای عجیب منتقد »کی روش« درباره »برانکو«
زهره هراتیان، رییس دپارتمان پزشکی ســازمان لیگ در گفتگویی به تمجید از همسرش پرداخت.دکتر 
زهره هراتیان که ریاست دپارتمان پزشکی سازمان لیگ و مرکز پزشکی فیفا در تهران، ایفمارک، را برعهده 
دارد، در جام جهانی قطر هم به عنوان یکی از هماهنگ کننده های پزشــکی مسابقات حاضر بود. هراتیان 
که یک خانواده کامال فوتبالی دارد در گفت وگویی ادعایی خبرساز را مطرح کرده است.هراتیان در خصوص 
همسرش، هومن افاضلی گفت: به نظرم او بهترین مربی ایران است. آقای افاضلی همیشه خود را به روز نگه 
می دارد و تسلطش به زبان انگلیسی در حدی است که همانند شخصی که زمان مادری اش انگلیسی است 
می تواند صحبت کند. او در بخشی از این مصاحبه هم نقل قولی از برانکو ایوانکویچ آورد که در آن سرمربی 
سابق پرسپولیس اعتقاد داشته که هومن افاضلی که زمانی دستیارش بوده حاال بهترین سرمربی ایران 
است.گفتی است؛ خانم هراتیان که در مقطعی با کارلوس کی روش در تیم ملی اختالف پیدا کرده بود، تنها 

هماهنگ کننده پزشکی زن فیفا از قاره آسیا بود که درقابت های جام جهانی حاضر شد.
 

کافه ورزش

حضور او در لیگ عربستان به خودی خود برای این 
ستاره پرتغالی، یک حرکت رو به افت تلقی خواهد 
شد؛ چیزی که رونالدو از آن گریزان بوده و تالش کرده 
در طول دوران فوتبالش هرگز از رادار باشگاه های 

بزرگ دنیا خارج نشود

کریستیانو رونالدو بی وقفه زیر شالق قضاوت های تند بوده؛ اما در عین 
حال همچنان هواداران پرشمار خود را نیز دارد.به گزارش ورزش سه، این 
کسل کننده ترین زمستان کریستیانو بعد از حذف پرتغال در رقابت های 
جام جهانی در مسابقه دشــوار مقابل پدیده این جام، مراکش است. 
آنها در یک بازی 90 دقیقه ای که شــاید تالش بسیاری هم برای تغییر 
آن کردند، یک بــر صفر مقابل این حریف آفریقایی شکســت خوردند 
تا تصاویر رونالدو که صورت خود را با دو دســت پوشــانده بود، بدل به 
بخشــی از مهم ترین عکس های این جام بشــود.برای رونالدو حذف 
از جام وقتی با موفقیت فوق تصور لیونل مسی، رقیب همیشگی او در 
این یکی دو دهه همراه می شود، شرایط تلخ تری خواهد بود؛ بنابراین 
او هر چقدر هم که ورزشکار و با روحیه باشد، نخواهد توانست خود را از 
بار این شکست خالص کند، مگر آن که یک پیروزی بزرگ در انتظار او 
باشد.رونالدو در کوران جام جهانی در بطن اخبار مختلفی قرار داشت؛ 
از موضوع واکنشش به تعویض در بازی مقابل کره جنوبی، پس گرفته 
شــدن گلی که در بازی مقابل اروگوئه به ثمر رساند و همچنین معرفی 
گونزالو راموس به عنوان جانشین او بعد از درخشش این ستاره جوان 
در دیدار مقابل ســوییس.اما در عین حال خبر جنبی درباره رونالدو با 
موضوع پیوستن او به باشگاه النصر، با یک رکورد خیره کننده و عجیب و 

غریب مالی بود که البته با وجود این پرداختی دیوانه وار، آبروی خاصی 
برای رونالدو به ارمغان نخواهد آورد، چرا که حضور او در لیگ عربستان 
به خودی خود برای این ســتاره پرتغالی، یک حرکت رو به افت تلقی 
خواهد شــد؛ چیزی که رونالدو از آن گریزان بوده و تالش کرده در طول 
دوران فوتبالش هرگز از رادار باشگاه های بزرگ دنیا خارج نشود.در یکی 
دو هفته گذشته، شایعات مختلفی درباره حضور رونالدو در النصر مطرح 
شده و عکس روزنامه مارکا که او را در پیراهن زرد این باشگاه عربستانی 
نشان می دهد، بارها مورد استفاده وب ســایت های خبری قرار گرفته 
است اما از رونالدو، هیچ خبری در این باره به بیرون درز نکرده، به جز 
یک استوری در اینستاگرام در حال تمرین و البته هدیه گران قیمت او به 

جورجینا، همسرش که یک رولز رویس 2023 است.
رونالدو که یک ستاره امروزی اســت، حتی در زمان سکوتش هم باید 
خبرساز باشد و هواداران را به دنبال خود بکشاند و به همین دلیل شایعه 
مربوط به النصر، با موضوع بازگشت پسر او به برنابئو به حاشیه می رود 
و سپس خبر تازه ای مطرح می شود مبنی بر اینکه او ممکن است برای 
شش ماه به رئال بپیوندد و در آخرین لیگ قهرمانان زندگی، حضور پیدا 
کند.همه اینها در شرایطی اســت که اخبار منفی ای نیز درباره او وجود 
دارد؛ اخباری که گاهی به تحقیر و شــیطنت از سوی رسانه ها برجسته 

می شود و در آن می خوانیم که رونالدو هیچ  پیشنهادی از هیچ تیم مهم 
اروپایی ندارد . در این بین حتی یکی از مدیــران اینتراخت فرانکفورت 
تاکید کرد که او به این باشگاه پیشنهاد شــده اما این باشگاه است که 
تمایلی به استخدام وی ندارد. به خاطر داشــته باشیم که فرانکفورت 
تیمی است که رونالدو در یکی دو ســال گذشته حتی از صد کیلومتری 
آن هم رد نمی شد؛ اما به هر حال با افزایش سن و تغییر شرایط، امروز 
فرصتی برای جوالن این اخبار به وجود آمده و بخشی از آنها نیز منطقی 

به نظر می رسد.
در نهایت رونالدو در آســتانه بزرگ ترین انتخاب حرفه ای خود است؛ 
او بازیکنی نیســت که نیاز به یک قرارداد مالی جدید داشته باشد و به 
اندازه چند نسل بعد از فوتبال و حواشی آن پول درآورده و به نظر می رسد 
اولویتش حتما حضور در یک باشــگاه با شرایطی باشد که دوباره نقاب 
برنده را به صورت او بزند. با این حال موضوع وسوســه مالی، آن هم با 
عددی که النصر به او پیشنهاد داده، چیزی نیست که به سادگی بشود 
از آن گذشت.همه اینها وقتی قابل قضاوت خواهد بود که تصمیم نهایی 
کریستیانو بر همگان روشن بشــود؛ اینکه او برای تصمیم خود آینده را 
در نظر گرفته یا می خواهد یک خداحافظی پــر زرق و برق تدریجی با 

فوتبال داشته باشد.

 مهم ترین کنجکاوی بازار نقل و انتقاالت زمستانی؛ 

روزهای مرموز »رونالدو«؛ مادرید، ریاض و خانه



سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعالم کرد:

احتمال اوج گیری مجدد کرونا در روزهای آینده
سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: با توجه به پیک جدید کرونا در برخی از کشورها، 

احتمال اینکه طی یک ماه آینده این پیک به سمت ایران هم بیاید، وجود دارد.
پژمان عقدک در گفت وگو با ایسنا با اشاره به افزایش تعداد مبتالیان کرونا در استان اصفهان، اظهار 
کرد: در طول ۳ تا ۴ ماه گذشته و پیک هفتم کرونا، به تدریج شــاهد کاهش آمار مبتالیان بودیم تا 

هفته گذشته که تعداد افراد بستری در بیمارستان ها افزایش یافت.
وی با بیان اینکه از هفته گذشــته تعداد مبتالیان به کرونا از حدود ۳۰ نفر بــه ۴۰ تا ۵۰ نفر و تعداد 
بستری های آی  سی  یو از ۳ نفر به ۸ نفر رسید، گفت: تعداد مبتالیان حدود ۱.۸ تا ۲ برابر شده، البته 
این آمار نشــان نمی دهد که در حال ورود به پیک بعدی کرونا هستیم و در کشور نیز چنین اتفاقی 
نیفتاده است، اما حداقل تعداد افراد بستری در بیمارستان های استان افزایش مختصری داشته ، 
درعین حال که ترخیص روزانه هم افزایش پیدا کرده و از ۵ تا ۱۰ نفر به ۲۰ تا ۲۵ نفر در روز رسیده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با اشاره به احتمال اشتباه گرفته شــدن عالئم کرونا با 
سرماخوردگی، گفت: نسبت افرادی که تست کرونای مثبت دارند افزایش پیدا نکرده ، ولی با توجه 
به هشدارهایی که وزارت بهداشت داده و اینکه کرونا در برخی از کشورها در حال پیک جدید است و 
افزایش رفت وآمد بین کشورها احتمال گسترش کرونا در کل دنیا وجود دارد، احتمال اینکه طی یک 

ماه آینده این پیک به سمت ایران هم بیاید وجود دارد.
وی با بیان اینکه امکان دارد در اواخر دی و اوایل بهمن بار دیگر با شیوع کرونا در کشور درگیر شویم، 
تصریح کرد: بیماری همان بیماری اســت و راه های مقابله با آن هم ثابت است. مهم ترین راه این 
است که افراد خود را واکسینه کنند و کسانی  که بیش از ۶ ماه از تزریق آخرین دوز واکسن شان گذشته 

است، حتما باید واکسن بزنند و پروتکل های بهداشتی را نیز رعایت کنند.
 

مجموع اراضی مجهز شده به سامانه های جدید آبیاری 
دراصفهان به ۱۴۰ هزار هکتار رسید

مدیر امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: با اجرای چهار هزار هکتار آبیاری 
جدید در مزارع این خطه در سال جاری، مجموع اراضی مجهز شده به این شیوه آبیاری به ۱۴۰ هزار 

هکتار رسید.
غالمرضا عشاقی افزود: ســامانه های جدید آبیاری قطره ای و تحت فشار در نقاط مختلف استان 

اصفهان انجام شده و برنامه سازمان گسترش این پروژه ها در دیگر مزارع این خطه است.
وی خاطرنشان کرد: اینگونه طرح ها از دهه ۷۰ در استان اصفهان به طور ویژه دنبال شد و با توجه به 

شرایط خشکسالی اهمیت آن بیش از گذشته مشخص شده است.
مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی اصفهان اظهارداشــت: بهبود بهره وری در کشاورزی این 
استان مستلزم گسترش طرح های آب و خاک به ویژه در موضوع مدیریت بهینه مصرف آب است، با 
توجه به تداوم شرایط خشکسالی با برای حفظ تولیدات باید مصرف آب را به طور جدی مدیریت کرد.

عشاقی ادامه داد: طرح های شبکه های آبیاری و زهکشی ٣ و ۴ به عنوان طرحی دیگر در مدیریت 
مصرف آب از دهه هفتاد تاکنون در ۶۵ هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان اجرا شده است.

وی گفت: در این سال ها همچنین تســطیح لیزری در ۵٧ هزار هکتار از سطح مزارع استان انجام 
شده است.استان اصفهان ۵۶۴ هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد؛ اما به دلیل کمبود منابع آبی، تنها 

حدود ۲۰۰ هزار هکتار از آنها زیر کشت محصوالت زراعی و باغی می رود.
مجموع اراضی باغی استان اصفهان حدود ۸۰ هزار هکتار است و مجموع تولیدات باغی و گلخانه ای 

آن در شرایط عادی حدود ۸۰۰ هزار تن برآورد می شود.
کمبود منابع آبی سطحی و زیرسطحی و تخصیص نیافتن آب به اندازه کافی برای کشت و کار از جمله 

چالش های صنعت کشاورزی در این استان اصفهان است.

خبر  روز بامسئولان

لزوم ارتقای زیرساخت های 
تفریحی شهر برای پاسخ به 
روحیه هیجان طلبی جوانان

سعید ســاکت، مدیرعامل شــرکت توسعه 
مجتمع های ســیاحتی، فرهنگی و ورزشــی 
ســپاهان شــهرداری اصفهان در نشســت با 
مدیرکل آموزش و پرورش استان اظهار کرد: با 
توجه به اینکه شرکت توسعه سیاحتی سپاهان 
در اصفهان عهــده دار مدیریت ابرســازه های 
تفریحی و توســعه ظرفیت هــای تفریحی و 
گردشگری کالن شهر اصفهان است، به همین 
دلیل در یک ســال اخیر نخســتین گام این 
شــرکت توجه به تمام ابعاد استانداردسازی 
ابرســازه ها و اماکن تحت مدیریــت آن بوده 
است.وی با بیان اینکه اکنون لباسی از ایمنی 
و امنیت بر تن ابرسازه های تفریحی اصفهان 
اســت، افزود: از ابتدای ســال جدید تاکنون 
نزدیک به یــک میلیون نفــر از مجموعه های 
تفریحی شرکت توسعه ســیاحتی سپاهان 
بازدید کرده اند، یکی از چالش هایی که اکنون در 
حوزه تفریح، سرگرمی و گردشگری وجود دارد 
آن است که به طور کلی زیرساخت ها در حوزه 
تفریح و سرگرمی محدود و کم است و ظرفیت 
کافی برای پاسخگویی به روحیه هیجان طلبی 
نوجوانان و جوانان و نسلی که آموزش وپرورش 
به طور مســتقیم بــا آن مرتبط اســت، وجود 
ندارد. مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های 
سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: نیاز به توسعه بسترهای 
مناســب تفریحی و گردشــگری در اصفهان 
احساس می شود، چراکه آخرین پروژه های 
شــاخص شــهری در حوزه تفریح در ۱۰ سال 
گذشته انجام شده اســت. در این راستا برای 
پاسخ به بخشــی از نیاز روحیه هیجان طلبی 
نوجوانان و جوانان، خود را بازوی خدمت رسان 
به مجموعه آموزش و پــرورش می دانیم.وی 
با اشــاره به ســرمایه گذاری های خرد و کالن 
در عرصــه تفریح، ســرگرمی و گردشــگری، 
خاطرنشــان کــرد: در ایــن راســتا پیرامون 
اجرایی ســازی چند پــروژه تفریحی عظیم و 
قابل توجه در چندین سال پیِش رو با مدیریت 

شهری گفت وگو شده است.
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آشنایی کودکان و نوجوانان اصفهانی با سردار دل ها
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان از برگزاری سومین دوره مسابقه کتابخوانی ویژه کودک و نوجوان با 
همکاری کتابخانه بانو صفارزاده و سایر کتابخانه های این منطقه همزمان با سومین سالگرد شهادت 
سردار حاج قاسم سلیمانی خبر داد.داوود بحیرایی با بیان اینکه نسل جدید باید بیشتر با ابعاد بی نظیر 
شخصیتی همچون رشادت ها و دالوری های سردار دل ها، شــهید سلیمانی آشنا شوند، اظهار کرد: به 
منظور آشنایی بیشتر کودکان و نوجوانان با رشــادت ها و دالوری های سردار دل ها در سومین سالگرد 
شهادت حاج قاسم سلیمانی، سومین مسابقه کتابخوانی ویژه کودک و نوجوان با همکاری کتابخانه 
»بانو صفارزاده« و سایر کتابخانه های منطقه ۱۰ برگزار می شــود.وی ادامه داد: در بخش کودک این 
مسابقه، کودکان با مطالعه کتاب »قهرمان من« نوشته سیدامیررضا نجفی در مسابقه شرکت می کنند.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان افزود: عالقه مندان می توانند برای مطالعه کتاب و شرکت در مسابقه 
بخش کودک به لینــک 9yzq۷/https://www.digisurvey.net/u/sardaredelha مراجعه 
کنند.وی، آخرین مهلت پاسخگویی به سواالت برای شرکت در این مسابقه را سی ام دی ماه ۱۴۰۱ اعالم 
کرد و گفت: جوایز سومین دوره از مسابقه کتابخوانی گرامیداشت سالگرد شهادت سردار سلیمانی در 
جشن های دهه مبارک فجر به برگزیدگان اهدا خواهد شد.عالقه مندان برای شرکت در مسابقه برای 

کسب اطالعات بیشتر می توانند به کانال فرهنگ شهر به آدرس @farhangshahr۱۰ مراجعه کنند.
 

»میثم علینقیان« مدیر کل بازرسی شهرداری اصفهان شد
شهردار اصفهان با صدور حکمی، »میثم علینقیان« را به سمت مدیرکل بازرسی شهرداری اصفهان منصوب 
کرد.»علی قاسم زاده« در متن حکم خود خطاب به میثم علینقیان آورده است: »در فصلی نو از حکمروایی 
شهری و در آغازین سال های گام دوم انقالب اسالمی با شناختی که از تجربه، توانمندی و تعهد جنابعالی 
دارم، به موجب این حکم شما را به سمت »مدیر کل بازرسی شهرداری اصفهان« منصوب می کنم.در این 
مسیر، از شما می خواهم در افق نگاه و اندیشه رهبر حکیم انقالب و عمل به شرع و قانون، بر عملکرد حوزه ها 
و فرآیندهای شهرداری نظارت دقیق داشته باشید و بر پیگیری و پاسخگویی فوری، جدی و متواضعانه 
مسائل و مشکالت شهروندان همت گمارید تا اصفهان بیش از پیش شهر زندگی باشد.امید است صرفا 
رضایت خداوند متعال را در امور و تصمیم هایتان در نظر بگیرید و با بهره گیری از تجارب همکاران باسابقه 

در آن حوزه، در انجام وظایف آن اداره کل موفق و پیروز باشید.«

مدیر منطقه ۴ شهرداری اصفهان منصوب شد
شهردار اصفهان با صدور حکمی، »محسن زمانی« را به سمت مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان منصوب 
کرد.»علی قاسم زاده« در متن حکم خود خطاب به »محسن زمانی« آورده است: »در فصلی نو از حکمروایی 
شهری و در آغازین سال های گام دوم انقالب اسالمی، با شناختی که از تعهد، توانمندی ها و سوابق جنابعالی 
در حوزه مناطق دارم، به موجب این حکم شما را به سمت »مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان« منصوب 
می کنم.در این مسیر، از شما می خواهم در افق نگاه و اندیشه رهبر حکیم انقالب با نگاهی تحول آفرین و با 
ارتباط موثر و متواضعانه با شهروندان و جلب مشارکت آنان در ارائه خدمات صادقانه به مردم همت گمارید تا 
اصفهان بیش از پیش شهر زندگی باشد.امید است صرفا رضایت خداوند متعال را در امور و تصمیم هایتان در 

نظر بگیرید و با استفاده از تجارب همکاران در انجام وظایف محوله موفق و پیروز باشید.«
 

منطقه ۱۰ اصفهان؛ میزبان یادواره ۲۷۰ شهید خیابان شیخ طوسی
یادواره شهدای »الله های مهاجر«، گرامیداشت ۲۷۰ شهید خیابان شیخ طوسی و سومین سالگرد رحلت 
آیت ا... مهاجر در مسجد قبای منطقه ۱۰ برگزار شد.مراسم سومین سالگرد رحلت حضرت آیت ا... مهاجر و 
شهادت سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی، همراه با ششمین یادواره ۲۷۰ شهید خیابان شیخ طوسی واقع 

در منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با عنوان »الله های مهاجر« برگزار شد.

با مسئولان

مدیر هماهنگی امور مناطق و سازمان های شهرداری:

با برگزاری جلسات شورای سازمان ها، گزارش های مالی 

شفاف تر می شود

مدیر هماهنگی امور مناطق و ســازمان های شهرداری اصفهان گفت: 
هدف ارزیابی ســازمان ها دستیابی به اهداف ســازمان، رسیدگی به 
وظایف محوله سازمان ها و شفافیت گزارش های مالی و حسابرسی 

است.
سیداحمد مرتضوی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: شهرداری 
اصفهان دارای ۱۵ منطقه است که وظایف تخصصی را بر عهده دارند و 
تصمیم گیری ها و سیاست های کالن، در شورای سازمان ها که در حکم 

مجمع عمومی آن ها است، گرفته می شود.
وی افزود: شورای ســازمان ها دو بار در ســال برگزار می شود؛ یک بار 
تیرماه امسال برای بررسی صورت های مالی ســال گذشته و جلسه 
بعدی دی ماه سال جاری برای بررسی برنامه ها و بودجه سال آینده که 
در حال حاضر ما در حال برگزاری این شورا هستیم تا در نهایت برنامه 

بودجه آن به شورای اسالمی شهر داده می شود.
مدیر هماهنگی امور مناطق و سازمان های شهرداری اصفهان با اشاره 
به برگزاری شورای سازمان های خدمات موتوری شهرداری اصفهان، 
آرامستان و میادین خاطرنشان کرد: شورای سازمان مدیریت پسماند 
و پس از آن سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان برگزار خواهد شد و 

تا حدود ۱۰ روز آینده جلسات به پایان می رسد.
وی ادامه داد: در این دوره از جلسات شــورای سازمان ها که با حضور 

شــهردار، معاونت تخصصی مربوطــه، مدیران و کارشناســان عضو 
شورای سازمان در حال برگزاری است، عالوه بر اقدامات معمولی که 
شامل تعیین و اصالح بودجه سال آینده است، در مورد سیاست های 
کالن حاکم بر ســازمان نیز تصمیم گیری خواهد شــد و در خصوص 
سیاست های آن سازمان برای سال های آینده تصمیم گیری می شود 
که گام مهمی برای حرکت سازمان ها برای منظم و هماهنگ تر کردن 

با اقدامات مجموعه شهرداری خواهد بود.
مرتضوی با اشــاره به مالک هــای ارزیابــی ســازمان ها ادامه داد: 
سازمان ها بر اساس هدف های در نظر گرفته شده برای آن ها، وظایف 
تخصصی، تحقق بودجه آن ســازمان و اجرای آئین نامه و دستورهای 
ابالغــی، ارزیابی و شــاخص دهی می شــوند و نتایج آن به رؤســا، 

هیئت مدیره ها و شهردار منعکس می شود.
وی افزود: هــدف ایــن ارزیابی ها، دســتیابی به اهداف ســازمان 
اســت و این دوره شــورای ســازمان ها با نظم و انضباط بیشــتری 
برگزار می شــود، همچنین مصوباتی که در جلســات قبلی شــورای 
ســازمان ها و وظایفی که به عهده ســازمان گذاشــته شــده است، 
مورد رســیدگی قرار می گیرد و نکات مدنظر حسابرســان سازمان ها 
 بررســی می شــود تا سیســتم گزارش هــای مالی و حسابرســی 

شفاف تر شود.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری خبر داد:

آموزش »تکنیک های هرس و تربیت درختان در فضای سبز«
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: نخستین کارگاه آموزشی و تخصصی فضای سبز با عنوان »تکنیک های هرس و تربیت درختان در فضای 
سبز« در قالب استانی برگزار شد.مجید عرفان منش با اشاره به برگزاری نخستین کارگاه آموزشی فضای سبز با عنوان »تکنیک های هرس و تربیت درختان در فضای سبز« 
اظهار کرد: مدیران و کارشناسان سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری های استان، کارشناسان و ناظران ادارات فضای سبز مناطق شهرداری اصفهان، همچنین سرپرستان 
و کارشناسان فنی شرکت های پیمانکار فضای سبز شهر اصفهان در این سمینار تخصصی شرکت کردند.وی افزود: این کارگاه آموزشی با تلفیق متخصصان دانشگاهی و 
کارشناسان مجرب میدانی در قالب »پنل های تخصصی« برگزار شد که در آن ضمن طرح چالش ها، نســبت به ارائه راهکارهای عملیاتی بحث و تبادل نظر به عمل آمد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با اشاره به جزئیات کارگاه آموزشی و تخصصی فضای سبز ادامه داد: این سمینار در سه بخش آموزش پیشرفته 
هرس، تبادل نظر و پرسش و پاسخ در خصوص نحوه تصمیم گیری در شرایط مختلف اجرایی با نمایش مصادیق واقعی از درختان فضای سبز شهر اصفهان برگزار شد و در 
پایان نیز بخش عملی کارگاه آموزشی به صورت میدانی به اجرا درآمد.وی خاطرنشان کرد: از مهم ترین اهداف سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان در برگزاری 
این کارگاه ها، عالوه بر ارتقا و به روزرسانی سطح علمی و عملی اطالعات کارشناسان حوزه فضای سبز، ایجاد بستری مناسب برای هم افزایی و هم اندیشی میان شهرهای 

مختلف در رفع مشکالت مربوط به محیط زیست شهری، به طور ویژه فضاهای سبز است. 

ایام سوگواری 
دخت خاتم 
 انبیا)ص(
 در اصفهان

وز عکس ر

عکس: ایمنا

مدیر منطقــه یک شــهرداری اصفهان گفــت: برای 
رفع مشــکل ترافیک و معضل کمبود جای پارک در 
مرکز شــهر باید به دنبال راهکارهــای نوین همچون 
پارکینگ های اشتراکی باشــیم.میثم بکتاشیان در 
نشســت صمیمانه با عوامل راهور محــدوده منطقه 
یک شــهرداری اصفهان اظهــار کرد: منطقــه یک با 
توجه به وجود بیمارســتان ها و مراکز تجاری در مرکز 
شــهر، جزو پرترددترین مناطق شــهری محسوب 
می شــود، به طوری که همواره ترافیک ســنگینی در 
بیشتر ساعات شــبانه روز این منطقه وجود دارد.وی 
ادامه داد: نظم بخشی و تسهیل در رفت وآمد خودروها 
با حجم ترافیکی باال، تالش مضاعف نیروهای پرتالش 
راهور در سطح خیابان های منطقه یک را می طلبد.مدیر 

منطقه یک شهرداری اصفهان افزود: برای رفع مشکل 
ترافیک و کمبود جای پارک در مرکز شهر باید به دنبال 
راهکارهــای نوین همچون پارکینگ های اشــتراکی 
باشیم، چراکه احداث پارکینگ فرآیندی زمان بر است، 
همچنین بــا محدودیت هایی متعــدد در این زمینه 
مواجه خواهیم شد.سرهنگ علی بختیاری، جانشین 
پلیس راهور شهر اصفهان نیز در این جلسه، با تاکید 
بر حساسیت محدوده منطقه یک شهرداری اصفهان 
در حوزه ترافیک گفت: با توجه به اهمیت نظم بخشی 
تردد در خیابان های منطقه یک، از بهترین نیروهای 
راهور برای این محدوده استفاده می شود و سعی شده 
تیمی جوان و پر تالش در شیفت های خدمتی پلیس 
راهور در سطح منطقه حضور داشته باشند.حمید آقایی، 

مدیرکل امور اجرایی معاونــت حمل ونقل و ترافیک 
شــهرداری اصفهان نیز ضمن قدردانی  ز تالش های 
شــبانه روزی پلیس راهور در راستای نظم بخشی به 
ترافیک شهری گفت: در معاونت حمل ونقل و ترافیک 
شــهرداری همواره به دنبال اجرای پروژه های علمی 
در راســتای رفع مشکالت ترافیکی شــهر هستیم و 
به زودی اقدامات جدیدی در منطقه یک و بعضی دیگر 

از مناطق منتخب به صورت آزمایشی اجرا می کنیم.

مدیر منطقه یک شهرداری مطرح کرد:

لزوم استفاده از راهکارهای نوین برای رفع مشکل ترافیکی مرکز شهر

رییس کل دادگستری استان از ورود شورای 
حفظ حقوق بیت المال به آلودگی اصفهان 

خبرداد:

فعالیت صنعت؛ نه به هر قیمتی!
رییس کل دادگســتری اســتان اصفهان از ورود شورای 
حفظ حقوق بیت المال به آلودگی کالن شهر اصفهان خبر 
داده و گفت: فعالیت صنایع بــزرگ برای رفع احتیاجات 
کشور ضروری است، اما این بدان معنا نیست که صنایع از 

الزامات قانونی کاهش آلودگی شانه خالی کنند.
حجت االسالم اسدا... جعفری در جمع خبرنگاران از ورود 
شورای حفظ حقوق بیت المال به بحران آلودگی کالن شهر 
اصفهان خبــر داده و اظهار داشــت: براســاس تصمیم 
اتخاذ شده، قرار است که ســازمان محیط زیست استان 
پیشــنهادات عملی و اجرایی خود را ارائه دهد و دادستان 

استان نیز به عنوان مدعی العموم نظارت کند.
وی افزود: امیدواریم که با این اقدامات بتوانیم در جهت 
کاهش آلودگی قــدم موثری را با نظارت شــورای حفظ 

حقوق بیت المال برداریم.
رییس کل دادگستری استان تصریح کرد: فعالیت صنایع 
بزرگ برای رفع احتیاجات کشــور ضروری است، اما این 
بدان معنا نیســت که صنایع از الزامــات قانونی کاهش 

آلودگی شانه خالی کنند.
وی در ادامه به بالتکلیف بودن چندین ساله اراضی دولتی 
واگذار شده برای تعاون مسکن اشاره کرده و گفت: تفاوتی 
ندارد که اراضی واگذار شــده در مباحــث صنعت، تولید و 
سرمایه گذاری باشد . چه حوزه مسکن، ارگان و نهادهایی 
که این اراضی به آنها واگذار شده باید به تعهدات شان عمل 
کنند در غیر این صورت باید این اراضی بازگردد و در مسیر 

مورد نیاز مصرف شود.
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مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اصفهان خبرداد:

پوشش شبکه ملی اطالعات در روستا های باالی ۲۰ خانوار اصفهان

پوشش شبکه ملی اطالعات در روستا های هشت شهرستان اصفهان کامل شد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اصفهان گفت: پوشش شبکه ملی اطالعات 
در روستا های باالی 20 خانوار هشت شهرستان این استان به صد درصد رسیده 
است.جعفر مطلب زاده افزود: روستا های باالی 20 خانوار شهرستان های آران و 
بیدگل، تیران و کرون، خمینی شهر، خوانسار، فالورجان، مبارکه، نایین، نجف آباد 
از پوشش 100 درصدی شبکه ملی اطالعات برخوردار هستند.وی همچنین با بیان 
اینکه در مجموع 178 روستای باالی 20 خانوار در شهرستان اصفهان وجود دارد، 
گفت: پوشش شبکه ملی اطالعات در روستا های باالی 20 خانوار این شهرستان 
به بیش از ۹6 درصد رسیده است.مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان 
اصفهان افزود: ۹1 روستای دیگر باقی مانده تا پوشش روستا های باالی 20 خانوار 

در استان اصفهان کامل شود.مطلب زاده گفت: روستا های متصل به شبکه ملی 
اطالعات در شهرستان های برخوار )با 71 درصد پوشش(، چادگان )با 78 درصد 
پوشش(، سمیرم )با 76 درصد پوشش(، فریدون شهر )با 74درصد پوشش( و 
خوروبیابانک )با 75 درصد پوشش( زیر 80 درصد پوشش در استان دارند که با 
احداث یا ارتقای در 11 روستای دیگر، همه شهرستان های استان پوششی باالی 
80 درصد خواهند داشت.وی افزود: طرح خدمات عمومی اجباری روستایی )یو. 
اس. او( از محل بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برای خدمت رسانی به 
مناطق کم برخوردار روستایی تامین و اجرای آن توسط اپراتور های مختلف اجرا 
می شود.استان اصفهان دارای یکهزار و ۹34 روستا و آبادی با جمعیت نزدیک 

به 600 هزار نفر است.

در جلسه کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد:

توسعه صادرات به روسیه در گرو رفع موانع بانکی و حمل ونقل

نشست بررسی اقدامات انجام شده پس از ســفر هیئت بلندپایه تجاری استان به 
روسیه در قالب جلسه کمیسیون تجارت،خدمات و ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان 
برگزار شد و رییس سازمان توسعه تجارت ایران توضیحاتی پیرامون تسهیل صادرات 
به این کشــور ارائه داد.به گزارش روابــط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، مســعود 
گلشیرازی رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این نشســت با اشاره به صادرات 2.5 
میلیارد دالری استان اصفهان اظهار داشت: روسیه سالیانه 350 میلیارد دالر واردات 
دارد که 200 میلیارد دالر آن از کشورهای غربی بود؛ بنابراین فرصت بی نظیری پیش 
روی اقتصاد اصفهان قرار دارد.وی با اشــاره به برگزاری جلســات B2B با فعاالن 
اقتصادی روسیه در جریان ســفر هیئت بلندپایه تجاری استان به این کشور افزود: 
اگر تا پیش از این مراحل اخذ مجوز و استانداردهای صادرات کاال به این کشور زمان بر 
بود، هم اکنون این زمان به یک ماه کاهش یافته است. البته محدودیت هایی مانند 
حمل ونقل و تاخیر در ترخیص کاال از بنادر نیز بر ســر راه تجار وجود دارد.گلشیرازی 
ضمن برشمردن مهم ترین کاالهای موردنیاز کشــور روسیه ادامه داد: اتاق بازرگانی 
سن پترزبورگ پس از امضای تفاهم نامه مشترک با اتاق بازرگانی اصفهان فهرستی 
از 3 هزار کاالی موردنیاز خود را ارسال کرد که به معنای 3 هزار فرصت صادراتی برای 

فعاالن اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار استان در رسته های گوناگون است.

   راه اندازی مرکز تسهیل تجارت با اوراسیا در اتاق بازرگانی اصفهان
رییس اتاق بازرگانی اصفهــان با بیان اینکه هیئت نمایندگان ایــن اتاق، راه اندازی 
مرکز تسهیل تجارت با اوراسیا را بالفاصله پس از بازگشت از سفر به روسیه تصویب 
کرد، گفت: این مرکز تا 10 دی ماه راه اندازی و در گام دوم نیز دو دفتر توسعه تجارت 
در اتاق های بازرگانی اصفهان و ســن پترزبورگ راه اندازی می شود. ضلع سوم این 
تالش ها نیز به دولت و سیاســت گذاران برمی گردد که بایــد رفع معضالت بخش 
حمل ونقل، تبادالت پولی و رفع تعهدات ارزی را دنبال کنند.وی با اشاره به تاثیر نرخ 
تورم بر قیمت مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان در دو ماه گذشته تصریح کرد: این امر 
تاثیر مستقیمی بر سرمایه در گردش تولیدکنندگان می گذارد و تولیدکنندگان و تجار با 
سیاست انقباضی بانک مرکزی نیز مواجه هستند؛ بنابراین باید برای توسعه صادرات 
اوراسیا و افعانستان تسهیالت ویژه تعریف شود. همچنین صندوق ضمانت صادرات 

تجار را درگیر بروکراسی های طوالنی می کند که این چالش ها باید مرتفع شود.

   رشد 40 درصدی صادرات ایران به روسیه طی هشت ماه گذشته
علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر صمت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران نیز 
با بیان اینکه نتایج سفر هیئت تجاری ایران به روسیه در سه بخش قابل بررسی 

است، اظهار داشت: در بخش تفاهمات و قراردادها آمادگی حمایت و پشتیبانی از 
تجار در حوزه های ارزی، حمل ونقل و بیمه را داریم. همچنین اگر فعاالن اقتصادی 
با طرف های روسی به تفاهمات اولیه ای دست یافته اند که نیازمند پیگیری سازمان 
توسعه تجارت است، به این سازمان اطالع رسانی شــود.وی ادامه داد: اگر حوزه 
جذاب و بازار بکری در روسیه شناسایی شده که کشورمان در این حوزه ها توانمندی 
دارد؛ اما فعاالن اقتصادی در جریان این ســفر موفق به ایجاد ارتباط با طرف های 
متناظر نشده اند، آمادگی شناســایی و ایجاد پیوند با طرف های روسی را داریم.

پیمان پاک همچنین از رشــد 40 درصدی صادرات ایران به روسیه و کاهش 40 
درصدی صادرات روسیه به ایران در هشــت ماه گذشته خبر داد.رییس سازمان 
توسعه تجارت ایران با اشاره به برگزاری نمایشگاه پالستیک و پلیمر در بهمن ماه و 
نمایشگاه صنعت پوشاک و نمایشگاه صنعت ساختمان در اسفندماه در روسیه، 
تسهیالت و مشوق های سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی ایران برای حضور 
و اعزام هیئت های تجاری اصفهان به این نمایشگاه ها را تشریح کرد.پیمان پاک 
با اشاره به عقد قرارداد میان صندوق ضمانت صادرات ایران با طرف روسی، سایر 
سازوکارهای حمایتی سازمان توســعه تجارت از تجار ایرانی و همچنین تامین 
مالی برای صادرات به کشورهای اوراسیا را تشریح و خاطرنشان کرد: شاید فرآیند 
توســعه بازار ایران در این کشــورها ظرف 5 تا 6 ماه امکان پذیر باشد، اما توسعه 
زیرســاخت های حمل ونقل در کوتاه مدت امکان پذیر نیست و در این زمینه باید 
تالش های بیشتری صورت گیرد.احمد پزنده، رییس کمیسیون تجارت، خدمات 
و ارتباطات اتاق بازرگانی نیز در این نشســت ضمن تقدیر از پاسخگویی رییس 
سازمان توسعه تجارت به فعاالن اقتصادی، ابراز امیدواری کرد مباحث مطرح شده 

در این نشست در نهایت به توسعه صادرات به روسیه بینجامد.

   لزوم تسهیل قوانین برای فعاالن اقتصادی و صادرکنندگان
در ادامه فرشــته امینی، عضو هیئت رییســه اتاق بازرگانی اصفهان و نایب رییس 
کمیسیون تجارت، خدمات و ارتباطات گفت: همان طور که صادرات برخی کاالها به 
روسیه ممنوع شده، صادرات کاالهای روسی یه کشورهای اروپایی و آمریکا نیز ممنوع 
شده است و تولیدکنندگان روســی به دنبال بازارهای دیگری برای فروش کاالهای 
خود هستند و توافق نامه اورسیا بهترین حمایت از تولیدکنندگان روسی برای حضور 
در بازار ایران اســت؛ بنابراین تمام تالش اتاق بازرگانی اصفهان در این راستا صورت 
می گیرد که شیب مثبت حضور روسیه در بازار اوراسیا باالتر از شیب مثبت حضور ایران 
نباشد و به نظر می رسد باید در حوزه قوانین تسهیالتی برای حضور فعاالن اقتصادی و 

صادرکنندگان کشورمان در بازار این کشورها به خصوص روسیه فراهم شود.

   چالش حمل ونقل و تامین مالی برای تولیدکنندگان و تجار ایرانی
علی کرباسی زاده، مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی اصفهان نیز با بیان اینکه سهم 
کشورمان از صادرات 350 میلیارد دالری به روسیه در سال 2021 تنها 0.4 درصد بوده 
است، اظهار داشت: برای چندبرابر کردن این سهم باید زیرساخت های حمل ونقل به 
این کشور نیز چندبرابر شود، درحالی که هم اکنون باال رفتن تقاضا برای ترانزیت کاال 
به این کشور و عرضه محدود موجب افزایش قیمت حمل ونقل شده و شرایط رقابتی 
را از تجار ما سلب کرده است. همچنین برای توسعه صادرات به روسیه تولیدکنندگان 
باید ظرفیت تولید خود را افزایش دهند که به همان نسبت نیاز به سرمایه در گردش 
بیشــتری دارند، درحالی که قدرت ارائه تسهیالت از ســوی بانک ها نسبت به سال 
گذشته کاهش یافته؛ بنابراین تولیدکنندگان و تجار ایرانی با دو چالش حمل ونقل 
و تامین مالی و ســرمایه در گردش مواجه هســتند.وی با بیان اینکه روسیه منابع 
مالی خوبی در اختیار دارد، افزود: در این وضعیت باید با طراحی یک مکانیزم نسبت 
به توسعه زیرســاخت های حمل ونقل و تامین مالی تولیدکنندگان کشورمان برای 

بهره گیری از فرصت خوب صادرات به روسیه اقدام کرد.

   چالش های ارزی تجار رفع شود
همچنین اصغر اخــوان مقدم، عضو هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانی اصفهان و 
نایب رییس کمیسیون توســعه و بهبود محیط کسب وکار ضمن ارائه پیشنهادی 
درباره بازگشــت ارز تجار و لزوم اجازه تهاتر ارز گفت: تولیدکنندگان باید کاالی 
خود را برای رســیدن به کف صادرات تجمیع کنند و فرآیند صادرات و رسیدن به 
پول برای آنها نسبت به فروش همان کاال در داخل کشور زمان  بیشتری می برد؛ 

بنابراین باید برای نیاز به سرمایه در گردش آنها فکر اساسی شود.

   برای توسعه تجارت با روسیه زمان محدودی داریم

امیرحســین کمیلی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت اســتان نیز با تاکید بر اخذ 
تصمیمات سریع مدیریتی برای توسعه تجارت با روسیه افزود: در این حوزه باید از 
پراکندگی کارها میان وزارتخانه های مختلف جلوگیری شود، چون فرصت محدودی 
داریم که نیاز است بخش دولتی به این امر ورود کند که خوشبختانه در حال انجام 
اســت. همچنین در زمینه زیرســاخت های حمل ونقل می توان برخــی پروژه ها را 
به صورت مشارکتی با روسیه پیش برد و یا حتی به شرکت های این کشور واگذار کرد.

   نتایج سفر به روسیه؛ از مذاکره تا اجرا
روح ا... میرزاامیــری، مدیر امور کمیســیون های اتاق بازرگانــی اصفهان نیز اظهار 
داشت: بالفاصله پس از بازگشت هیئت بلندپایه تجاری استان از روسیه اتاق فکری 
برای عملی کردن دستاوردهای این سفر در اتاق اصفهان تشکیل شد و اطالع رسانی 
به فعاالن اقتصادی که در این ســفر حضور نداشــتند، در قالب حضور در سه برنامه 
گفت وگوی ویژه خبری شبکه اســتانی اصفهان انجام گرفت. همچنین در نشست 
کارشناسی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق اصفهان، ضمن مرور 
هدف گذاری انجام شده برای توسعه صادرات به روسیه، پیش نیازها و الزامات این 
امر در حضور مدیران اقتصادی استان، فعاالن بخش خصوصی، نمایندگان تشکل ها 
و انجمن های صادراتی استان و نمایندگان 20 شرکت برتر اصفهان که طی سال های 
اخیر با روسیه در ارتباط بودند، تشریح شد.وی با اشاره به برگزاری جلسات تخصصی 
در قالب مصاحبه به منظور جمع بندی نظرات درباره تسهیل روابط تجاری با روسیه 
و طرح این موضوعات در جلسه شورای گفت وگو افزود: همچنین هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانی اصفهان جلسه ویژه ای برای بررسی ایجاد دفتر تخصصی تسهیل تجارت 
با روسیه داشتند. امیدواریم بخشی از موارد در قالب یادداشت تفاهمی میان اتاق 
بازرگانی اصفهان و سازمان توسعه تجارت به امضا رسیده و نقشه راهی برای توسعه 

تجارت با روسیه شود.

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

به دنبال پایش 12 هزار اداره و باغ ویال در ســطح استان اصفهان، گاز مصرفی 61 
واحد بدمصرف قطع شــد.به نقل از روابط عمومی شــرکت گاز استان اصفهان، 
ابوالقاسم عســکری اظهار کرد: از آغاز طرح پایش ادارات دولتی و خصوصی از 
نیمه آبان ماه سال جاری بیش از 11 هزار و ۹56 بازدید در استان انجام شد که به 
دنبال آن، برای یک هزار و 524 واحد اداری اخطار صادر شده و جریان گاز 61 واحد 
اداری نیز به دلیل بی توجهی و عدم رعایت دســتورالعمل ابالغی، اعمال قانون 
شده است.وی در یازدهمین جلسه مدیریت بحران که با حضور مدیرکل مدیریت 
بحران استان، مدیران شرکت های برق منطقه ای، توزیع برق استان و شهرستان 
اصفهان، پخش فرآورده های نفتی، اداره کل صمت، شرکت شهرک های صنعتی، 
عملیات انتقال گاز منطقه دو و اعضای ستاد بحران شرکت گاز برگزار شد، با اعالم 
اینکه اجرای این طرح بر اساس بخشنامه ابالغی از سوی شرکت ملی گاز ایران به 
منظور مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی انجام شده است، خاطرنشان کرد: به منظور 
جلوگیری از هدررفت گاز و بهره مندی بدون وقفه تمام مصرف کنندگان در سراسر 
کشور، از نیمه آبان ماه سال جاری تاکنون نحوه مصرف گاز 11 هزار و ۹56 سازمان، 
ادارات دولتی و خصوصی استان بازدید و پایش شده است.مدیرعامل شرکت 
گاز استان اصفهان ادامه داد: در این طرح نحوه مصرف ادارات به صورت مستمر 
از نزدیک توسط تیم های کارشناسی این شــرکت در ساعات کاری ایام هفته و 
تعطیالت پایان هفته مورد ارزیابی قرار می گیرد و ادارات بد مصرف شناســایی 
و پس از اخطارهای الزم، درصورت عدم رعایــت الزامات مصرف بهینه و صرفه 
جویی گاز، نسبت به وضعیت مصرف آن ها اعمال قانون شده است.عسکری، 
رعایت دمای آسایش 18 تا 21 درجه ســانتی گراد در فضاهای داخلی و بسته و 
دمای 18 درجه سانتی گراد در راهروها و فضاهای عمومی سرپوشیده، روشن 
کردن وسایل گرمایشی یک ســاعت پیش از آغاز وقت اداری و خاموش کردن 
آن یک ساعت پیش از پایان وقت اداری، خاموش کردن وسایل گرمایشی در 
روزهای تعطیل و استفاده از دستگاه های گازسوز استاندارد با برچسب انرژی باال 

را از مهم ترین الزامات مصرف بهینه گاز مطرح کرد و گفت: تمامی ادارات ملزم به 
رعایت این استانداردها هستند.وی گفت: انجام معاینه فنی موتورخانه ها توسط 
شرکت های تایید صالحیت شده براساس ماده 17 قانون هوای پاک، سرویس 
و تعمیر دوره ای تجهیزات گازسوز از طریق متخصصان مجاز و نصب سامانه پایش 
هوشمند موتورخانه به منظور افزایش ضریب ایمنی و بازدهی وسایل گازسوز نیز 
جزو وظایفی است که باید توسط ادارات با جدیت مورد توجه قرار گیرد.مدیرعامل 
شرکت گاز استان اصفهان ضمن تشکر از ادارات و ســازمان هایی که نسبت به 
مصرف انرژی احساس مسئولیت کرده و گاز طبیعی را مطابق با الزامات ایمنی 
و مصرف بهینه، استفاده می کنند، اظهار کرد: برای گذر از پیک زمستانی مصرف، 
پیشگیری از افت فشــار و قطعی گاز به ویژه در مناطق سردسیر استان و کشور، 
همچنین کاهش آلودگی هوا ناگزیر به صرفه جویی به ویژه در بخش های خانگی، 
اداری - تجاری، صنعتی و عمومی هستیم و از همه هموطنان گرامی تقاضا داریم 

در این راستا همکاری الزم را داشته باشند.

مدیرعامل شرکت گاز استان: 

گاز مصرفی ۶۱ واحد بدمصرف در استان اصفهان قطع شد
 ایجاد الگوهای مناسب برای تامین مسکن در بافت

 فرسوده شهری

نشســت تخصصی آموزه هــای زلزله بم با هــدف انتقــال تجربیات این 
رخداد در شــهر اصفهان برگزار شــد و طی آن بر ایجاد الگوهای مناســب 
برای تامین مسکن در بافت فرسوده شــهری تاکید شد.در آخرین روز از 
پویش جهادی »بم سفیر نوســازی برای ایران قوی«، نشست تخصصی 
 آموزه هــای زلزله بم در شــهر اصفهان همزمان با دیگر شــهرهای کشــور 

برگزار شد.  
 این جلســه با حضــور علیرضــا قاری قرآن، مدیــرکل راه و شهرســازی 
اســتان اصفهان، مدیران و مسئوالن شهری در شــهر اصفهان، سازندگان 
و توسعه گران و نیز شهروندان ســاکن در بافت های فرسوده تشکیل شد 
و طی آن مدیران و مســئوالن وقت شــهر بم در زمان وقوع زلزله، به همراه 
مدیران شــرکت بازآفرینی شــهری ایران به عنوان ســفیران نوسازی به 
بیان تجربیات خود در حوزه نوســازی و مقاوم ســازی مسکن و ضرورت 
توجه به این موضــوع پرداختند.  هــدف از برگزاری این نشســت انتقال 
آموزه های زلزله بم با هدف ترویج فرهنگ نوســازی، بهســازی و مقاوم 
 ســازی واحدهای فرســوده و ناایمن در شــهرها و محالت توســط خود

 مردم است.   
زهرا اسکندری، مشاور حوزه نوسازی و توانمندسازی بافت های ناکارآمد و 
فرسوده شهری در حاشیه این نشست اظهار داشت: این پویش در راستای 

یادآوری فاجعه زلزله بم و هشــدار و اخطار به همگان در خصوص سامان 
دادن به فضای شــهری و به خصوص مقاوم سازی مســاکن همزمان در 
100 شهر طی ســه روز به جریان افتاد.  وی افزود: در نظر است پس از این 
رویداد، برنامه های مشخصی با هماهنگی و همکاری شهرداری و دولت با 

مشارکت مردم در این مناطق برنامه ریزی و اجرا شود. 
 مشــاور حوزه نوســازی و توانمندســازی بافت های ناکارآمد و فرسوده 
شــهری با بیــان اینکــه در اســتان اصفهــان شناســایی محدوده ها به 
خوبی انجام شــده اســت، گفــت: می توان بــا الگوهای مناســبی برای 
تامین مســکن هــم در بافت های فرســوده و هــم در ســکونتگاه های 
 غیررســمی برنامه ریــزی کرد و به ســمت نوســازی و تامین مســکن

 پیش رفت.  
در حاشــیه این نشست ندا حســنی، کارشــناس حوزه بازآفرینی شهری 
اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهان در خصوص دستاوردهای این 
نشســت ها توضیح داد: با توجه به اینکه بازآفرینی شهری موضوعی بین 
بخشــی اســت بنابراین تالش ارگان های مختلفــی را می طلبد به همین 
دلیل این قبیل گردهمایی ها که با حضور مســئولین دستگاه های اجرایی 
 مرتبــط برگزار می شــود موجب هماهنگــی و جلوگیری از مــوازی کاری 

خواهد شد.  
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