
مسیح)ع(  را تبریک می گوییم 
سارلوز میالد حضرت 

          اولین مجمع عمومی عادی کانون کارآفرینان برتر رسمی استان اصفهان 

کانون کارآفرینی استان اصفهان م الف: 1435170

بدینوسیله از منتخبین 14 دوره جشــنواره کارآفرینان برتر استان اصفهان دعوت می شود تا در جلســه مجمع عمومی عادی کانون کارآفرینان برتر 

رسمی استان در سال 1401 که با دستورجلسه زیر در روز یکشنبه مورخ 1401/10/25 از ســاعت 10 تا 12 به نشانی اصفهان، هتل پل، بلوار آیینه خانه، 

جنب بن بست ماه، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، سالن اجتماعات شــهید بهشتی طبقه اول تشکیل می شود شخصًا حضور 

به هم رسانید.

دستور جلسه:
1- ارائه گزارش فعالیت کانون کارآفرینی استان 

2- انتخاب اعضای هیئت مدیره و اعضای علی البدل کانون کار آفرینان برتر رسمی استان
3- انتخاب بازرس و بازرس علی البدل کانون کارآفرینان برتررسمی استان

4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
بر این اساس از کارآفرینان برتر داوطلب شرکت در انتخابات هیئت مدیره دعوت می شود تا با ارائه اصل و تصویر مدارک هویتی، تحصیلی، پروانه 

و یا هر گونه مجوز فعالیت و همچنین لوح تقدیر جشــنواره  کارآفرینان برتر نســبت به ثبت نام در انتخابات هیئت مدیره تا 5 روز پیش از برگزاری 

انتخابات اقدام و مدارک را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، طبقه دوم، اتاق 212 تحویل آقای داود ملکوتی خواه )سرپرست اداره توسعه 

کارآفرینی( دهند. الزم به ذکر اســت جهت اطالع و دریافت اساسنامه کانون کارآفرینان برتر رسمی به ســایت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

استان اصفهان به نشانی الکترونیکی زیر در قسمت توسعه کارآفرینی مراجعه فرمائید.

https://isfahan.mcls.gov.ir/fa/eshteghalvakarafarini

  

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

5

7

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 

8

3

5

2

5

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
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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:

نوبت دوم

چاپ دوم

آگهی مزایده نوبت اول

حجت ا... امینی باغبادرانی- شهردار باغبادران م الف: 1431316

چاپ دوم

شهرداری باغبادران به استناد مجوز شــماره 319 مورخ 1401/08/10 شورای اسالمی شهر در نظر دارد نســبت به فروش 8 قطعه زمین با 

کاربری مسکونی واقع در بلوار شهید رجایی در شهر باغبادران )به شــماره های 197، 249 ، 248 ، 247 ، 246 ، 200 ، 199، 198( با قیمت 

پایه کارشناســی از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک شــرکت در مزایده از روز یکشنبه مورخ 

1401/10/04 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1401/10/21 به سامانه ستاد شهرداری باغبادران مراجعه نمایند.

آگهی مزایده نوبت اول

حمید شهبازی – شهردار سده لنجان م الف: 1435134

چاپ اول

شهرداری سده لنجان به استناد مصوبه شماره 714/ش/1400 مورخ 1400/11/20 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به فروش یک پالک  

)پالک شماره 233(  از اراضی کارگاهی را از طریق آگهی مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام نماید.

 لذا عالقمندان به شرکت در مزایده می توانند از تاریخ 1401/10/13 به سایت سامانه ستاد به آدرس setadiran.ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد 

اقدام نمایند.

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         
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8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

 کاش حرف دل و صدای  اعتراض و فریاد مددخواهی شهرونداِن آلوده ترین شهر ایران به گوش برسد؛

نیروگاه اصفهان هر ساعت ۴۰ هزار لیتر مازوت 
می سوزاند

،،و آری ؛ اینجا اصفهان است؛ شهر شهیدان، شــهر همیشه معیِن ایران. 
 شهری که همیشه در خط مقدم یاری رســانی به تمام ایران بوده و حاال خود
  بی یار و یاور و تنها مانده و شهروندانش دارند رسما  از شدت آلودگی هوا خفه 
می شوند! کاش که صدای مددخواهی مردم این شهر به گوش مسئوالن برسد؛ 
اصفهان آب ندارد، خاکش نشست کرده و آسمانش تیره و تار شده. این شهر 
تعطیل کردن یک روزه و دوروزه مدارس نباشد! ،، دارد از دست می رود. کاش تا دیر نشده کسی بیاید و کاری کند و آن کار فقط 

آلودگی هوا، جان شهروندان اصفهان را به 
خطر انداخته است

تنفس در شهر سخت شده است

 ریه مردم اصفهان؛ انبار انباشت مازوت نیست!
7

کارخانه سیمان اردستان مجاز به استفاده از 
مازوت است
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رییس اداره تعزیرات اردستان خبر داد:

کشف 34 هزار لیتر گازوییل قاچاق در اردستان 
رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اردستان از کشف ۳۴ هزار لیتر گازوییل قاچاق در محور ترانزیت 
اردستان خبر داد.امید سالمی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: ماموران پلیس آگاهی شهرستان  حین 
گشت زنی در محور ترانزیت به یک دستگاه خودرو کامیون مشکوک می شوند که در همین راستا خودرو را 
متوقف و در بازرسی انجام شده تانکر میزان ۳۴ هزار لیتر سوخت از نوع گازوییل بدون مجوز قانونی کشف 
شد.وی افزود: پس از توقیف خودرو و تحویل سوخت های کشف شده به انبار شرکت تملیکی نفت نایین، 
راننده متخلف ۳۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی شد.رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اردستان 
در خصوص کمبود تخم مرغ در واحدهای صنفی شهرســتان اردســتان گفت: جهاد کشاورزی به عنوان 
متولی تامین کاالهای اساسی موظف اســت میزان تخم مرغ مصرفی مردم در بازار شهرستان را تامین 
کند.سالمی با بیان اینکه هیچ گونه گزارشی از سوی جهاد کشاورزی مبنی بر تخلف واحدهای مرغداری 
تخم گذار به تعزیرات حکومتی ارسال نشده است، خاطرنشان کرد: از جهاد کشاورزی انتظار می رود نسبت 
به هماهنگی و حتی برخورد با واحدهای تولیدکننده ای که اقدام به توزیع کاالهای اساسی و مخصوصا 
تخم مرغ نمی کنند، ورود پیدا کند.وی تاکید کرد: هر کاالی اساسی که بخواهد در شهرستان توزیع و به 

دست مصرف کننده برسد باید طبق نرخ مصوب باشد.
 

طی ۹ ماه گذشته صورت گرفت؛

کاهش 42 درصدی تصادفات جاده ای شهرستان شهرضا
تصادفات جاده ای شهرستان شهرضا طی  ۹ ماه گذشته نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد کاهش یافته 
است.رییس پلیس راهور شهرستان شهرضا گفت: در این مدت برخورد با تخلفات افزایش یافته و به 
همین دلیل تصادفات منجر به فوت ۲۰ درصد، تصادفات جرحی ۵۶ درصد، تعداد مجروحان تصادفات 
۶۲ درصد و خسارات تصادف ۵۶ درصد کاهش داشته است.سرهنگ مصطفی غریبی افزود: بیشتر 

تصادفات منجر به فوت در روز و ناشی از حواس پرتی رانندگان و برخورد با اشیا بوده است.
 

ناکامی قاچاقچیان در انتقال 142 کیلوگرم تریاک در نایین
در عملیات ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان نایین، ۴ قاچاقچی مواد مخدر دستگیر و ۱۴۲ 
کیلوگرم تریاک از آنان کشف شد.فرمانده انتظامی شهرستان نایین گفت: ماموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر فرماندهی انتظامی اســتان در طرح مقابله با قاچاقچیان مــواد مخدر، حین کنترل 
خودرو های عبوری در محور مواصالتی شهرستان به ۲ دستگاه سواری پژو ۴۰۵ و پژو پارس مشکوک 
و آن ها را متوقف کردند.ســرهنگ هادی کیان مهر افزود: در بازرسی از سواری پژو پارس ۸۱ کیلو و 
۶۱۰ گرم تریاک که در داخل گونی و آماده حمل به صورت کوله ای بود و از پژو ۴۰۵ نیز ۶۰ کیلو و ۴۸۰ 
گرم تریاک کشف شــد.وی گفت: در این عملیات در مجموع ۱۴۲ کیلو و ۹۰ گرم تریاک کشف و ۴ 
قاچاقچی مواد افیونی که این مقدار مواد را از مرز های شرقی بارگیری و قصد انتقال آن را به مرکز 

کشور داشتند، دستگیر و به مرجع قضایی تحویل شدند.
 

توقیف وانت نیسان حامل کاالی قاچاق در شاهین شهر
یک دستگاه وانت نیسان حامل رول بنر قاچاق در شهرستان شاهین شهر و میمه توقیف و راننده آن 
تحویل مرجع قضایی شد.فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: در راستای طرح 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان حین کنترل خودرو های عبوری در 
یکی از محور های مواصالتی، به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک و آن را متوقف کردند.سرهنگ 
بهزاد ثابت راسخ افزود: ماموران پس از متوقف کردن خودرو با هماهنگی مرجع قضایی در بازرسی از 

آن، تعداد ۳۰ رول بنر خارجی قاچاق و فاقد مدارک قانونی و معتبر گمرکی را کشف کردند.

رییس اداره میراث فرهنگی کاشان:

افزایش غیرمتعارف ساخت و سازها در بافت تاریخی کاشان منطقی نیست

رییس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی کاشان گفت: 
افزایش غیرمتعارف ســاخت و ســازها پیرامون بافت تاریخی منطقی 
نیست و باید با تکیه بر برنامه ریزی و تمرکز بر توسعه پایدار، گسترش شهر 
را مدیریت کرد.احمد دانایی نیا، در نشســت  تخصصی خانه مهندس در 
سازمان نظام مهندسی ساختمان، اظهار کرد: تراکم نامتعارف و ناهمگون 
بودن  ساخت وســازها در محدوده بافت تاریخی و مصوب از مشکالت 
عمده عمرانی شهر کاشان است.وی افزود: ظهور دو کلیدواژه »ترافیک« 
و »آلودگی هوا«، ادبیاتی نو در شهر کاشان اســت که در سایه مدیریت 
شهری مطلوب نباید با چنین موضوعاتی روبه رو شویم و ارتباط سازمان 
نظام مهندسی با حوزه های سه گانه طراحی، نظارت و اجرای ابنیه به منظور 

حفظ هویت فرهنگی و بافت تاریخی کاشان یک نیاز  ضروری است.
رییس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی کاشان، تاکید 
کرد: فضای تاریخی کاشان در گستره ای به مساحت بیش از ٩٠٠ هکتار 
بافت مصــوب در مناطق یک، چهار و پنج شــهری، جــزو خاص ترین 

شهرهای ایران از نظر دارا بودن سرمایه فرهنگی است.
دانایی نیا تصریح کرد: کاشان دارای یکی از طوالنی ترین بازارهای تاریخی 
جهان است که با توجه به نقش حیاتی آن، مصوب شد برای ساماندهی 
بخشــی از این بازار، مبلغی حدود ١۵٠ میلیارد ریال با مشارکت میراث 

فرهنگی و ستاد بازآفرینی شهری هزینه شود که  طرح آن توسط میراث 
فرهنگی تهیه شده و به محض تخصیص اعتبار اجرا خواهد شد. 

رییس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی شهرستان 
کاشان، گفت: تخصیص این بودجه نشانه تالش و توجه مدیران شهری 
و در رأس آن پشــتیبانی همه جانبه فرمانداری کاشــان و حمایت های 
اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان از موضوع میراثی و گردشگری 

شهرستان کاشان است. 
وی افزود: تعامل ســازمان نظام مهندسی کاشــان و همکاری جامعه 
معماری بــا حوزه های میراثی، باعث می شــود تا مشــکالت مردم در 
خصوص تهیه طرح های ساختمانی در محدوده بافت تاریخی به حداقل 
برسد و از این طریق زمینه تهیه پروانه مرمت ساختمان های تاریخی نیز 

فراهم شود. 
دانایی نیا تصریح کرد: ورود افــراد غیرمتخصص در بحث مرمت، یکی 
از آسیب های جدی در این حوزه اســت و تغییر ذائقه مردم برای طرح 
خانه هایی متناسب با اقلیم تاریخی کاشان نیازمند برنامه ریزی جدی  
اســت که بخش قابل توجهی از آن از طریق فرهنگ ســازی و آموزش و 

ترویج حاصل می شود.  
رییس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی کاشان، تاکید 

کرد: ساخت و سازهای محور گردشــگری امیرکبیر، الگویی ناهمگون 
با روح فرهنگی و تاریخی کاشان اســت و قرار نیست که ثروت، مبنای 
ساخت و سازهای لجام گسیخته و مخالف مبانی شهر اسالمی-ایرانی 

و کاشانی باشد.
وی افزود: الگوی خانه هایی موسوم به خانه محبوب که چند سال قبل 
در محدوده بافت تاریخی کاشان با هدف تجلی زندگی قدیم در کالبدی 
جدید طراحی و اجرا شد، نشان داد که با تفکر و طراحی می توان به خلق 
طرح هایی بدیع دست زد تا عالوه بر رفع نیازهای کارفرما، با معماری زمینه 

انطباق بیشتری برقرار شود.
دانایی نیا گفت: نظام مهندسی کاشان، با یک فراخوان، آمادگی مهندسان 
در حوزه های چهارگانه مرتبط برای همکاری با اداره میراث فرهنگی را اعالم 
کرده تا پس از برگزاری نشست های توجیهی، به کارفرمایان و متقاضیان 
معرفی شــوند و به این ترتیب، پروژه ها با ســرعت، دقت و حساسیت 

بیشتری هدایت شود.
شهر کاشــان در زمره ١۶٨ شــهر تاریخی مصوب ســال ١٣٩۴ شورای 
عالی شهرسازی و معماری کشور اســت و طبق آن، ساخت وسازها در 
محدوده های تاریخی مصوب باید با استعالم و تایید قطعی اداره میراث 

فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاشان انجام شود.

رییس اداره راه و شهرســازی شهرستان مبارکه گفت: 
در حال حاضر با تالش های به عمــل آمده ۱۵۰ واحد 
از طــرح نهضت ملی مســکن شهرســتان مبارکه به 
پیشــرفت فیزیکی ۶۰ درصدی رسیده است.حسین 
صفری در خصــوص آخرین وضعیــت طرح نهضت 
ملی مسکن این شهرســتان اظهار داشــت: بررسی 
شرایط بیش از دو هزار و ۴۰۰ متقاضی از لحاظ سابقه 
واگذاری دولتی )از سامانه جامع امالک و مستغالت(، 
استعالم سابقه مالکیت از اداره ثبت اسناد و امالک و 
استعالم تسهیالت بانک مسکن انجام پذیرفته است.  
وی افزود: بیش از یکهــزار و ۶۰۰ متقاضی نیز به قرمز 
شدن فرم ج خود اعتراض داشتند که پس از مراجعه 
به این اداره، بررسی های الزم در این خصوص به عمل 
آمد. رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان مبارکه با 

بیان اینکه تعداد ۱۵۰ واحد از طرح نهضت ملی مسکن 
این شهرستان ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اذعان 
داشــت: به منظو تامین زمین جهت اجرای این طرح،  
قطعه زمینی با مساحت تقریبی ۱۵ هکتار از اراضی جنب 
مســکن مهر دیزیچه به این امر اختصاص داده شده 
که مراحل تفکیک و مصوبه شــورای مسکن در دست 
اقدام اســت.  صفری در خصوص وضعیت طرح های 
توسعه شهری شهرســتان مبارکه عنوان کرد: در حال 
حاضر طرح جامع شهر مبارکه در دست بازنگری بوده، 
جلسات کمیته کارشناسی آن به پایان رسیده و در حال 
تصویب است، همچنین طرح های تفصیلی شهرهای 
زیباشهر، طالخونچه، کرکوند و دیزیچه نیز در دست تهیه 
و اقدام هســتند.  وی با بیان اینکه ایجاد تردد ایمن و 
رفع نقاط حادثه خیز یکی از اولویت های کاری این اداره 

اســت ،گفت: هم اکنون پروژه احداث باند دوم محور 
مبارکه – بروجن به طول ۲۸ کیلومتر با ردیف اعتبار ملی 
در شهرستان مبارکه در دست اجراست.رییس اداره راه 
و شهرسازی شهرستان مبارکه در رابطه با اراضی دولتی 
واگذار شده این شهرستان در سال جاری بیان داشت: 
مطابق با سیاست گذاری های معاونت امالک و حقوقی 
اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان و در راستای 
تامین خدمات در محدوده و حریم شهرهای شهرستان 
مبارکه، در مجموع شش هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی 

دولتی با کاربری های مختلف واگذار شد.  

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان مبارکه خبر داد:

پیشرفت ۶0 درصدی طرح نهضت ملی مسکن مبارکه

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان  خبرداد:

تشکیل جلسه اضطراری ستاد کرونا در کاشان
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان از تشکیل جلســه اضطراری ستاد کرونا با حضور رییس مراکز بهداشت و مســئوالن واحدهای مربوط خبر داد.

مهدی دالوری اظهار کرد: با توجه به ورود زیر سویه های امیکرون به کشور و احتمال شیوع موج جدید کرونا، همه شهروندان باید رعایت پروتکل های بهداشتی 
و فعالیت های پیشگیرانه را جدی بگیرند.وی افزود: افزایش مراقبت های غربالگری در منطقه به ویژه برای گروه های پرخطر شامل کودکان، سالمندان، مادران 
باردار، افراد دارای بیماری های زمینه ای و نیز افراد دچار نقص سیســتم ایمنی از دیگر نکته های ضروری است.معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان، 
تصریح کرد: وقوع پیک هشتم و موج جدید کرونا در کشور را زمان مشخص می کند، اما مقرر شــد نظارت های ویژه ای برای مدارس و دانشگاه ها توسط واحد 
بهداشت مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه انجام شود.دالوری تاکید کرد: ســفارش می کنیم که همه افراد باالی ۱۸ سال که تاکنون دز جدید واکسن خود را 
دریافت نکرده اند، برای تکمیل چرخه واکسیناسیون و پیشگیری از ابتال به کرونای سویه جدید واکسیناسیون خود را تکمیل کنند. وی گفت: استفاده از ماسک، 

فاصله گذاری اجتماعی و رعایت پروتکل های بهداشتی همچنان اقدام های مهمی هستند که باید  برای جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا انجام دهیم.

خبر روز

وز عکس ر

مدرسه ای با قدمت 
بیش از 7 دهه در ابیانه

مدرسه دانشوری یا شــهید خلیلی 
ابیانه تنها مدرسه تاریخی پویا و فعال 
استان اصفهان اســت که بیش از ۷۰ 
ســال قدمت دارد. مدیــر آموزش و 
پــرورش شهرســتان نطنــز گفت: 
با وجــود قدمت تاریخی روســتای 
ابیانه، مدرسه دانشوری در دوره های 
مختلف هیــچ گاه تعطیل نشــده و 
دانــش آموزانش همچنــان حضور 

داشتند و کالس ها فعال بوده است.

 شناسایی ۵ گونه جدید پرنده در منطقه یخاب ابوزیدآباد 
آران و بیدگل

رییس انجمن حامیان محیط زیســت ابوزیدآباد آران و بیدگل گفت: با شناسایی گونه های جدید، 
گونه های پرندگان شناسایی شده به ۱۲۳ مورد افزایش یافت.مصیب صدری افزود: پیپت درختی، 
دارکوب سوری و سنگ چشم تورانی از جمله گونه های جدید شناسایی شده است.وی گفت: چک 
سیبری و سنگ چشم تورانی از دیگر گونه های جدید  هستند.رییس انجمن حامیان محیط زیست 
ابوزیدآباد آران و بیدگل افزود: منطقه حفاظت شده یخاب ابوزیدآباد شهرستان آران و بیدگل ۲۷۲ هزار 
هکتار وسعت دارد و گربه شنی، گربه وحشی، کاراکال، کفتار، روباه و شاه روباه از جمله گونه های جانوری 

ثبت شده در این منطقه هستند.
 

برگزاری کنگره 147 شهید کارگر شهرستان فالورجان
کنگره ۱۴۷ شهید کارگر شهرستان فالورجان در شهرک صنعتی اشترجان فالورجان با حضور مسئوالن 
کشوری و شهرستانی برگزار شد.معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه این کنگره با اشاره 
به اینکه شهدای کارگر و ۱۴۰۰ شهید این شهرستان با روحیه خط شکنی در صحنه ایثار حضور داشتند، 
گفت: بیش از ۳۰۰ شرکت و کارگاه فعال در ۴ شــهرک صنعتی و کارگاهی در این شهرستان با همان 
روحیه ایثار در امر تولید و اشتغال خط شکن صنعت کشور هستند.فرماندار فالورجان هم با اشاره به 
تالش های صورت گرفته برای حل مشکالت اشتغال و تولید شهرستان از ابتدای امسال  بیان کرد: تا 
پایان امسال با کمک شرکت شهرک های استان و اداره برق پست جدید ۶۳۲۰ برق در شهرک صنعتی 
اشترجان راه اندازی خواهد شد و این پست جدید سبب راه اندازی ۱۰ کارگاه نیمه فعال و ۳ واحد جدید 
در این شهرک خواهد شــد.مهدی معینی گفت: با هدف کمک به اشتغال و رفع موانع تولید به همت 
سپاه ناحیه فالورجان و صنعتگران شهرستان به مدت هفت روز کنگره ۱۴۷ شهید کارگر این شهرستان 
در هفت شرکت بزرگ صنعتی این شهرستان با حضور مسئوالن کشوری، استانی و شهرستانی برگزار 
خواهد شد.در پایان برنامه نخستین خط تزریق پالستیک ۲۸۵۰ تنی دو صفحه در استان با هزینه ای 

بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال در شهرک صنعتی اشترجان راه اندازی شد.
 

افتتاح چند طرح عمرانی در شهر قهجاورستان
چند طرح  زیر سازی و آسفالت، روشنایی و پیاده رو سازی در شهر قهجاورستان به بهره برداری رسید.

شهردار قهجاورســتان با بیان اینکه برای این طرح ها بیش از ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان  هزینه 
شده ،گفت: طرح زیر سازی و آسفالت ضلع جنوبی بلوار غدیر به طول ۷۰۰ متر با هزینه ۴ میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون تومان یکی از این طرح هاست که به بهره برداری رسید.محمود صادقین افزود: طرح روشنایی 
خیابان سروش هم به طول ۲ کیلومتر با هزینه ای بیش از  یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اجرا شده 
است.وی اضافه کرد: فاز نخست طرح پیاده رو سازی این شهر هم با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد و ۵۰۰ 

میلیون تومان در حال اجراست و مراحل بعدی آن نیز در آینده اجرا خواهد شد.
 

رونمایی از پارچه زربفت مزین به زیارت عاشورا در کاشان
در آیینی از پارچه زربفت مزین به زیارت عاشورا که به دست هنرمندان پیشکسوت کاشانی تهیه شده، 
رونمایی شد.استاد کار زربفت گفت: این زربفت ترازی از زیارت عاشورا در ابعاد ۶۰ در ۸۰ سانتیمتر را 
استاد کاران کاشانی محمود تمتاچی و جمشید خداداد به مدت سه ماه بافته اند.محمد بینوا با بیان 
اینکه بیش از ۳۰۰ میلیون ریال برای بافت این پاچه ابریشمی هزینه شــده، افزود: در این قطعه از 
پارچه ۴۵ مرتبه سالم زیارت عاشورا تکرار شده اســت.نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان نیز با 
اشاره به اینکه هنر مندان می توانند امام شناسی را در عالم هنر نشان دهند، گفت: منطقه کاشان دارای 

هنرمندانی است که هم دلبسته انقالب و هم در سطح ملی و بین المللی می درخشند.

اخبار

رییس اداره حفاظت محیط زیست 
اردستان: 

کارخانه سیمان اردستان مجاز 
به استفاده از مازوت است

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
اردستان گفت: با توجه به اینکه کارخانه سیمان 
اردستان در شعاع ۵۰ کیلومتر از مرکز استان قرار 
دارد، مجاز به استفاده از سوخت مازوت است.
در پی اعالم اداره گاز شهرستان اردستان برخی از 
کارخانه های شهرستان به دلیل محدودیت هایی 
که در تامین گاز آنها وجود دارد مجبور هستند از 
سوخت جایگزین گازوییل و یا مازوت استفاده 
کنند که این موضوع موجب نگرانی مردم شده 
است. برای حل این مشکل، شهروندان خواستار 
پیگیری موضوع از سوی محیط زیست شدند.
حسین شواخی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
مصرف مــازوت تنها در کارخانه های ســیمان 
اردستان و به دلیل محدودیت هایی که در فصل 
زمســتان برای مصرف ســوخت این کارخانه 
وجود دارد، اســتفاده می شود. کارخانه سیمان 
مجبور است از سوخت مازوت استفاده کند که 
این موضوع هرسال وجود داشته است.وی با 
بیان اینکه کارخانه ســیمان اردستان در شعاع 
۵۰ کیلومتری از مرکز اســتان قرار دارد و مجاز 
به استفاده از سوخت مازوت است، افزود: اگر 
قرار باشد کارخانه بزرگی مثل سیمان اردستان 
فعالیت مستمر داشته باشد یا باید گاز مصرف 
کند یا مازوت که در شــرایط کنونی و کمبود گاز 
مجبور است سوخت مازوت مصرف کند.رییس 
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردستان 
با بیان اینکه در وضعیــت کنونی یا باید کارخانه 
تعطیل یا سوخت آن تامین شود، تصریح کرد: 
خوشــبختانه سیســتم های زیست محیطی 
کارخانه سیمان اکنون مورد تایید محیط زیست 
است و سوخت هایی که در این کارخانه مصرف 
می شود، آلودگی خطرناکی برای محیط زیست 
ندارد.شــواخی در خصوص دفع پسماندهای 
هســته ای در نزدیکــی شــهر انارک)مجــاور 
اردستان(، گفت: دفع پســماندهای هسته ای 
در نزدیک شهر انارک را تایید می کنیم، ولی این 
منطقه در محدوده محیط زیســت شهرستان 

نایین است.

 تعامل سازمان نظام مهندسی کاشان و همکاری 
جامعه معماری با حوزه های میراثی، باعث می شود تا 
مشکالت مردم در خصوص تهیه طرح های ساختمانی 
در محدوده بافت تاریخی به حداقل برسد و از این 
طریق زمینه تهیه پروانه مرمت ساختمان های تاریخی 

نیز فراهم شود

با مسئولان

استان
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     روزهای پرالتهاب بازار ارز، سکه و طال؛ تحت الشعاع اخبار سیاسی، اقتصادی و کریسمس

   اتمام حجت باتجربه های بازار با مردم: صبر کنید!
هم زمان با افزایش اخیر قیمت دالر در بازار آزاد، با روند رو به 
رشد قیمت ها دربازار سکه و طال روبه رو بوده ایم، به طوری که 
با ورود به فصل زمستان نرخ ســکه از مرز ۲۰ میلیون تومان هم عبور کرد؛ اما با 

تدابیر صورت گرفته مجدد به زیر۲۰ میلیون تومان رسید.
بازار طال و ســکه داغ ترین روزهای خــود را می گذراند؛ روزهایــی پرالتهاب که 
معامله گران آن را ناشــی از انتظارات تورمی می داننــد و معتقدند با گذر از ایام 

کریسمس، شرایط تغییر می کند.
تا هفته گذشــته، عده ای مرز ۲۰ میلیون را برای سکه محدوده مقاومتی مطرح 
می کردند و بر این باور بودند که با گذر از این مرز، قیمت ها روند صعودی بیشتری 

خواهد گرفت و حتی سکه به قیمت باالتر از ۲۱ میلیون تومان نیز می رسد.
از نقطه نظر تحلیلگران اگرچه نرخ انس جهانی تاثیری مســتقیم بر بازار طالی 
داخل می گذارد، اما بزرگ ترین عامل برای این شرایط قیمتی در داخل کشور به 
نرخ ارز بازمی گردد. چه بسا به هر میزان که ارزگران تر می شود قیمت طال هم به 

تبعیت از این پول خارجی، افزایش بیشتری را تجربه می کند.
در این میان عده ای هم از تاثیر اخبار سیاسی و اقتصادی بر بازارهایی چون طال 
و سکه نام می برند که با انتشــار هر خبری، سطح تقاضا باال یا پایین رفته و این 
جریان بازارها را تحت تاثیر خود درمی آورد. حال آنکه در طول چند ماه گذشــته 
اخبار مرتبط با برجام، در روال بازارها تغییراتی را به وجود آورده است. درمجموع 
بنا به گفته مسئوالن، این حوزه بیشترین و مهم ترین دلیل افزایش قیمت طال 

و سکه، نوسان قیمت ارز در بازار بوده است.
اما پس از افزایش التهاب ها در بازار ارز، دولت تصمیم گرفت تا سیاســت گذار 
پولی کشــور را تغییر دهد، به همین منظور محمدرضا فرزین، جانشــین علی 
صالح آبادی در بانک مرکزی شد. پس از انتصاب جدید در ساختمان شیشه ای 
میرداماد، سیاست های رییس جدید بانک مرکزی اعالم شد که مهم ترین آن 

تثبیت ارز نیمایی در نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان بود.
با اعالم دیگر سیاست های فرزین، همه در انتظار واکنش بازارها به تصمیمات 
جدید بانک مرکزی بودند. با شــروع بازارها در روز شنبه ســکه، طال و ارز روند 
کاهشــی به خود گرفت و قیمت ها در این بازارها کاهــش یافت تا دولت بتواند 
نفس راحت بکشد. به طوری که قیمت سکه به کانال ۱۹ میلیون تومان بازگشت.

چرا طال گران شد؟
میثم مهرپور، تحلیلگر اقتصــادی در ارتباط با دالیل گرانی طــال در گفت وگو با 
خبرنــگار ایمنا اظهار می کند: بازار طــال تاثیرپذیری ویــژه ای از ارز دارد، چراکه 

همواره با گرانی نرخ ارز، شاهد افزایش قیمت طال بوده ایم.
وی اضافه می کند: در کل همه بازارهای مالی پیوســته به یکدیگر هستند، حال 
ازآنجاکه ماده اولیه طال با دالر محاسبه می شــود قطعا نوسانات ارزی موجب 

گرانی قیمت طال هم می  شود.
این کارشناس یادآور می شود: اما دلیل دیگر برای این افزایش قیمت به شرایط 
کلی اقتصاد کشور و حرکت منابع مالی مردم به سمت این بازار مربوط می شود. 
بدون تردید در چنین زمان هایی برای آنکه افراد ارزش دارایی خود را حفظ کنند 
به سمت یکی از بازارهای مالی می روند و افزایش تقاضا موجب گرانی می شود.

مهرپور در ارتباط با تاثیر قیمت انس جهانی بر قیمت طال تصریح می کند: انس 
جهانی در شــرایط فعلی کمترین نقش را در گرانی طالی داخــل ایفا می کند. 
افزایش قیمت ارز و شرایط اقتصادی مهم ترین عوامل برای گرانی طال محسوب 

می شوند.
وی ادامه می دهد: طی سال های اخیر، نقدینگی های سرگردان مردم افزایش 
داشته و مردم تمایل دارند به دلیل تورم موجود، دارایی خود را به کاال تبدیل کنند.

این تحلیلگر می گوید: اکنون این تمایل شدت بیشتری گرفته است به طوری که 
با هجوم نقدینگی به سمت بازارها روبه رو هستیم و یکی از این بازارهای پر تقاضا 

طالست که این رفتار متقاضیان، منتهی به گرانی شده است.

  مردم صبوری کنند

با اینکه قیمت سکه و طال نسبت به هفته گذشته کاهش پیدا کرده است، هنوز 
بسیاری از مردم این پرسش را دارند آینده طال چه خواهد شد؟ آیا قیمت ها روند 
صعودی خود را طی می کند یا مجدد عقب نشــینی خواهد کرد؟ موضوع دیگر 
اینکه چه توصیه ای به عالقه مندان خرید طال می شود خرید خود را انجام دهند 

یا بیشتر منتظر بمانند؟
بدون تردید مردم در حال حاضر نگران از دست رفتن ارزش سرمایه های ریالی 
خود  بوده و درصدد هستند  تا با تبدیل آن به طال، سکه و دالر مانع کاهش ارزش 
دارایی های خود شــوند، اما نکته ای که برخی از کارشناسان و فعاالن حوزه طال 
نســبت به آن تاکید می کنند، آنکه ممکن اســت خریداران خرد که در اندیشه 

سودآوری کوتاه مدت از این بازار هستند با ضرر مواجه شوند.

   افزایش همزمان انس جهانی طال

نادر بذرافشــان، رییس اتحادیه طال و جواهر تهران نیــز در این رابطه می گوید: 
بخش عمده ای از نوســانات بازار طال ناشــی از نوســانات بازار ارز است. البته 
افزایش ۵۰ دالری انس جهانی طال در آذرماه نیــز در قیمت های فعلی بی تاثیر 
نیست و میزان نوسان بازار داخلی بیشتر از انس جهانی بوده که ناشی از التهابات 

بازار ارز است.
وی اضافه می کند: تقاضا برای طال در بازار فقط بیــن دو تا پنج درصد افزایش 

یافته و نمی توان افزایش قیمت ها را متاثر از افزایش تقاضا دانست.

تاثیر عرضه اوراق سکه بر بازارهای داخلی
رییس اتحاد طال و جواهر تهران خاطرنشان می کند: سیاست های بانک مرکزی 
درباره عرضه اوراق ســکه در بورس، بازارهای داخلی را تحــت تاثیر قرار داد. در 
روزهای ابتدایی قیمت های بورس فاصله زیادی با بازارهای داخلی داشت و در 

ادامه این فاصله کم شد که در قیمت ها موثر بوده است.
بذرافشان ادامه می دهد: سیاست های بانک مرکزی درخصوص کنترل نرخ ارز 
و عرضه اوراق سکه در بورس به نحوی که فاصله بیشتری با بازار داخلی داشته و 
قیمت آن کمتر از بازار داخلی باشد، می تواند نقش مهمی در ثبات و حتی کاهش 

قیمت سکه و طال داشته باشد.

مردم به بازار وارد نشوند
وی تصریح می کند: اکنون قیمت ها به اوج خود رسیده و در چنین شرایطی به 
مردم توصیه می شود به بازار ورود نکنند و در زمان ثبات این کار را انجام دهند تا 

در این بازارهای هیجانی متضرر نشوند.
به گفته رییس اتحادیه طــال و جواهر تهران درصورتی که بانــک مرکزی بتواند 
قیمــت ارز را مدیریت کند، می توان به بهبود بازار طال و ســکه نیــز امیدوار بود. 
افزایــش قیمت طال ارتباطی بــا تقاضا نــدارد، بنابراین فقط کنتــرل بازار ارز و 

مدیریت عرضه اوراق سکه می تواند بازار را به ثبات برساند.
بذرافشان تصریح می کند: اکنون حباب سکه به حدود دو میلیون تومان رسیده 
و حباب ربع سکه حدود چهار میلیون بوده که رقم بسیار باالیی است. بارها تجربه 
شــده که مردم در بازارهای هیجانی ورود کرده و بعد از مدتی به شدت متضرر 

شده اند. به هم وطنان توصیه می شود حتما در این شرایط خرید خود را مدیریت 
کنند و بازار وارد نشوند.

احتماال این روند صعودی فروکش کند

همچنین حمیدرضا عابدی، از فعاالن بازار طال در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار 
می کند: به هر میزان ارزش ریال کمتر شود مردم برای حفظ ارزش دارایی خود، 
عالقه مندی بیشتری به تبدیل نقدینگی پیدا می کنند و اکنون باوجود افت ارزش 
ریال و تورم زیاد، افراد در پی ورود به بازارهای مختلف هستند و به طور معمول 

اغلب طال را انتخاب می کنند.
وی می گوید: از طرفی افزایش تقاضا و از ســویی هم گرانی ارز موجب شــده 
است که قیمت طال رشد بی سابقه ای را داشته باشد. حال آنکه احتماال این روند 

صعودی فروکش کند زیرا دلیل عمده گرانی طال، افزایش نرخ ارز است.
این فعال بازار طال توضیح می دهد: ارز معموال در این زمان از سال افزایش قیمت 
پیدا کرده و با گذر از این ایام، نرخ آن بازگشت می کند. واضح است با افت نرخ 
ارز، طال هم کاهش قیمت پیدا خواهد کرد. با وجود افت قیمت ها در روز شنبه، 

درحال حاضر هم زمان مناسبی برای ورود به بازار نیست.
عابدی اظهار می کند: اگر مردم در چنین شــرایطی اندکی صبوری کنند و بازارها 
را با تقاضای زیــاد روبه رو نکنند، هیچ بخشــی دچار نابســامانی و گرانی های 
کاذب نمی شــود، اکنون هم توصیه ما آن اســت که خریدهای بدون دلیل که 
 به قصد سرمایه گذاری است را تعدیل یا متوقف کنند تا ثبات بیشتری بر بازارها 

حاکم شود.

زمین رایگان بــه واحد های دانش بنیــان با توان 
مالی کم در استان اصفهان واگذار می شود.

مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی اصفهان 
گفت:۳۰ قطعه زمیــن کارگاهی در شــهرک های 
صنعتی این استان برای واحد های دانش بنیان که 

توان خرید زمین ندارند، در نظر گرفته شده است.
رســول ســواری افزود: زمین های یاد شــده در 
شــهرک های صنعتی نجف آباد، خمینی شــهر و 

شهرک فناوران اصفهان واگذار می شود.
وی بــا بیان اینکه شــرکت شــهرک های صنعتی 
اســتان اصفهان شــرایط ویژه ای را برای کاهش 
دغدغه های شرکت های دانش بنیان فراهم کرده، 
گفت:عــالوه بر ایــن، ۴۲۰ قطعه زمیــن نیز برای 
اســتقرار واحد های دانش بنیان در این اســتان 
اختصــاص داده شــده و این شــرکت ها باید در 

سامانه »دانش بنیان. آی آر« تایید شوند.
مدیر عامل شــرکت شــهرک های صنعتی استان 

اصفهان افزود: تسهیالت دیگری نیز برای واگذاری 
زمین به اینگونه شرکت ها در نظر گرفته شده که از 

جمله آن ها واگذاری اقساطی است.
سواری گفت: متقاضیان استفاده از این تسهیالت 
می توانند ۱۰ درصد از مبلغ واگذاری زمین را نقدی 
و مابقی اقساط را پس از دوره تنفس ۶ ماهه در ۴۸ 

قسط پرداخت کنند.
۸۰ شــهرک صنعتی مصــوب در اســتان اصفهان 
وجود دارد کــه از این تعداد ۷۵ شــهرک صنعتی 
عملیاتی شده و در حال واگذاری است و همچنین 
۵۰ درصد از شهرک های اســتان به ظرفیت نهایی 

خود رسیده اند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان اعالم کرد:

واگذاری زمین رایگان به واحدهای دانش بنیان

رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان خبر داد:

فرار مالیاتی 44 میلیاردی در  اصفهان
رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی اســتان از کشف فرار مالیاتی در شــرکت خرید و فروش لوازم یدکی به میزان ۴۴ میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ کامران ریاحی گفت: در پی خبر واصله مبنی بر فرار مالیاتی شرکتی که در زمینه خرید و فروش لوازم یدکی خودرو فعالیت داشت، موضوع در دستور 
کار کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی اســتان قرار گرفت.وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی و به همراه کارشناسان 
اداره کل امور مالیاتی استان در راستای ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم، از محل شرکت بازدید کردند و تحقیقات الزم به عمل آمد.رییس پلیس امنیت 
اقتصادی فرماندهی انتظامی استان افزود: با اقدامات میدانی، بررسی سیستم و جمع آوری اسناد مالی شرکت، مشخص شد مدیر این شرکت مرتکب یک 
فقره فرار مالیاتی به میزان ۴۴ میلیارد ریالی شده اند.سرهنگ ریاحی از دســتگیری متهم و اقرار صریح وی به جرم خبر داد و گفت: در این خصوص پرونده 

تشکیل و برای وصول مالیات در هیئت حل اختالف مالیاتی بدوی در حال رسیدگی است.

تصاویری از 
»رنگرزی سنتی«

رنگرزی ســنتی بــه نوعی از 
رنگــرزی اطالق می شــود که 
بدون دخالت عوامل صنعتی 
و مــواد شــیمیایی صــورت 
می گیرد. در رنگرزی ســنتی 
عموما از پاتیل های بزرگ برای 
رنگ کــردن کاالی نســاجی 

استفاده می شود.

وز عکس ر

رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال و جواهر 
اصفهان گفت: ســهم این اســتان از صادرات ۱۲۰ میلیون 

دالری طالی کشور در سال، بالغ بر ۸۵ درصد است.
محســن طالیی مینایــی افزود: ایــن دیار به عنــوان قطــب تولید طال و 
ماشین آالت مربوطه، در مجموع بیش از ۶۰ درصد از سهم تولید و صادرات 
کشور را در اختیار دارد و به همین دلیل شایسته بود »میز طالی کشور« به 
عنوان مهم ترین محل تبادل نظر و رفع موانع تولید و صادرات این محصول 
تحت ریاست وزیر صمت در اصفهان تشکیل شود که با پیگیری انجمن ما، 

این مهم تحقق یافت.
وی اضافه کرد: اصفهان در زمینه تولید ماشین آالت و دستگاه های مربوط 
به ساخت طال نیز در کشور پیشــتاز است و ۳۷ واحد تولیدی مرتبط در این 

استان فعالیت دارند.
طالیی مینایی با اشــاره به چالش اصلی در زمینه صادرات طال خاطرنشان 
کرد: قبل از سال ۸۶ صادرکنندگان با صدور طالی ساخته شده، معادل وزنی 
آن شــمش طال را تحت عنوان»شــمش معوض«بدون پرداخت عوارض 
ورودی و سود گمرکی به کشور وارد می کردند، اما در آن زمان سازمان توسعه 
تجارت طی بخشنامه ای، شــمش معوض را مشــمول پرداخت ۴ درصد 
عوارض ورودی گمرکی دانست و باعث شد که به سرعت و ظرف مدت کمتر 

از یک سال صادرات از حدود ۷۰۰ میلیون دالر به نزدیک صفر تنزل یابد.
رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال و جواهر اصفهان ادامه داد: 
از سوی دیگر برای اجرای این قانون مالیات های گزاف برای صادرکنندگان 
در نظر گرفته و حساب  بسیاری از آنها مسدود شد که این موضوع تا امروز 

نیز ادامه دارد.
طالیی مینایی اضافه کرد: بــا پیگیری انجمن، این موضوع در »شــورای 
گفت وگوی بین دولت و بخش خصوصی« مطرح و در نهایت پس از سال ها 
در هیئت مقررات زدایی به عنوان مقررات مخل شناسایی و دستور ابطال آن 
اعالم شد که هنوز ابالغ اجرایی آن صادر نشده است و صادرکنندگان منتظر 

صدور و اجرای آن هستند.
رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طالی اصفهان با اشاره به حذف 
قانون مالیات ارزش افزوده از اصل طال اظهار داشــت: با حذف این قانون، 
پرداخت مالیات بر ارزش افزوه فقط شامل ساخت طالست که برای تصویب 
این بند از قانون)مــاده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افــزوده( هیئت مدیره 

انجمن تالش بسیاری داشت.
طالیی مینایی با بیان اینکه طراحی و ساخت طال از دیگر مباحث اشتغالزا و 
شتاب بخش صادرات است، اظهار داشت: بر همین مبنا کمیته طراحان در 
انجمن تشکیل شد، زیرا معتقدیم طراحان یکی از مهم ترین عوامل زنجیره 
ارزش در تولیــد و صادرات مصنوعــات طال و جواهر هســتند؛ اما به دلیل 
رویکردهای ســنتی در بازار کمتر مورد توجه بودند ولی از منظر مالحظات 

بین المللی بسیار اهمیت دارند.
به گفته وی، برگزاری نمایشگاه تخصصی طال، فلزات گرانبها، گوهر سنگ ها، 

ماشــین آالت و صنایع وابســته، اصالح قانون ۲۹ ماده ای مبارزه با قاچاق 
کاال، تالش برای ابطال نشدن کدهای اســتاندارد صادرکنندگان و حمایت 
از جوانان فعال در این عرصه از دیگر اقداماتی است که رونق این صنعت را 

رقم خواهد زد.
وی با اشاره به پیشنهاد تاسیس بانک مرتبط با صنعت طال تصریح کرد: این 
بانک می تواند در زمینه ارائه تسهیالت به تولید و صادرکنندگان فعالیت کند که 
بی شک رونق این صنعت از یک سو و کاهش قیمت تمام شده از سوی دیگر 

را در پی خواهد داشت که کمکی به مشتریان نیز خواهد بود.
رییس این انجمن تصریح کرد: در ســال ۹۲ حدود یک هــزار و ۸۰۰ واحد 
تولیدی ساخت طال و جواهر در استان فعالیت داشتند که این تعداد اکنون 

به ۸۰۰ واحد کاهش یافته است.
وی، یکی از نیازهای تولیدکننــدگان و صادرکنندگان طــال، جواهر، نقره و 
سنگ های قیمتی استان را تاسیس »شهرک طال« دانست و خاطرنشان 
کرد: ساخت این مجموعه از حدود ۱۰ ســال قبل مطرح شد؛ اما تا به امروز 
به سرانجام نرسیده اســت، البته قطعه زمین ۳۰ هکتاری جنب فرودگاه 
اصفهان برای این امر اختصاص داده اند که به نظر ما مســاحت آن باید به 

یکصد هکتار افزایش یابد.
طالیی مینایی تاکید کرد: تاسیس این شهرک گام موثری در رشد و توسعه 
صنعت طال و اشــتغال زایی خواهد داشــت و افزایش صادرات را نیز رقم 

خواهد زد.
همچنین دبیر انجمــن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طــال، جواهر، نقره و 
سنگ های قیمتی اصفهان نیز در این نشست گفت: این انجمن در سال ۹۵ 
ذیل اتاق بازرگانی با هدف کمک به ساماندهی امور مرتبط با تولید و صادرات، 
تاثیرگذاری بر فرآیندهای قانون گذاری و ارائه مشاوره تخصصی به نهادهای 

حاکمیتی تشکیل شد.
فرهاد بهادر خاطرنشــان کرد: این انجمــن با ارائه مشــاوره تخصصی به 
نهادهای مرتبط می کوشد جایگاه صنعت طال را در کشور ارتقا دهد و در عرصه 

بین المللی نیز ایران را به جایگاه اصلی و شایسته خود بازگرداند.

عکس: ایمنا

رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال و جواهر اصفهان:
 اصفهان ۸۵ درصد از صادرات ۱۲۰ میلیون دالری طالی ایران

 را در اختیار دارد
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جایی در میان شهر، بنایی چشم نواز، با مناره های خوش تراش 
که کالهی فیروزه ای بر سر دارند، نگاه عابران را به خود می خواند 
تا کمی درنگ کرده و در تنها آب انبار زنده اصفهان، مدیریت و ذخیره طبیعی آب 

را با مهندسی هوشمندانه و سازگار با طبیعت گذشتگان، نظاره کنند.
ابراهیم عمرانی، مدیر مجموعــه تاریخی، فرهنگی و مذهبــی تخت فوالد در 
گفت وگو با ایســنا با بیان اینکه یکی از رویکردهای این مجموعه در راســتای 
توسعه گردشگری معنوی و همچنین رونق بخشیدن به زیست شبانه در تخت 
فوالد، تقویت و بهینه سازی روشنایی معابر و تکایا بوده است، اظهار کرد: امسال 
اتفاقات خوبی در ایــن زمینه رقم خورده و ۶ محور در حــوزه تخت فوالد  تحت 

پوشش قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در راســتای تقویت جذابیت های عناصر تاریخی در تخت فوالد 
و جذب گردشــگر، آب انبار تاریخی کازرونی که مرمت آن در تابســتان امسال 
به پایان رســید را با رعایت همه مالحظات حفظ بنا در حوزه نورپردازی تقویت 
کردیم. همچنین نورپردازی بنا در دو بخش دهنه های خارجی بنا و پشت بام 

و مناره ها انجام شد.
عمرانی افزود: آب انبار کازرونی، تنها آب انبار زنده شهر است و ظرفیت باالیی در 
جذب گردشگر دارد که با بهسازی های انجام شده، رونق این اثر در شبانه های 

تخت فوالد، می تواند به گردشگری این مجموعه کمک کند.

جالل الدین همایی و آب انبارهای اصفهان
استاد جالل الدین همایی، نویسنده، ادیب و تاریخ نگار معاصر ایرانی در معرفی 
آب انبارهای تخت فوالد می نویســد: »اراضی تخت فوالد، از خود آب مشروب 
شیرین ندارد. چاه های این سرزمین در قسمت های مرتفعش، تا عمق ۴۰-۳۰ 
ذرع به آب می رسد که به واسطه رســوب مواد تحت االرضی شورمزه است، نه 
چندان شــوری زننده که قابل استفاده نباشــد. به طور کلی چاه های باالی آب 
دویست و پنجاه، بیشتر شور و پایین آن که به طرف پل نزدیک می شود، عموما 
شیرین اســت. هر قدر از آب دویســت و پنجاه به طرف پل پایین بیایی، عمق 
چاه ها کمتر می شــود، چنان که آب در تکیه واله ۶-۷ ذرع بیشــتر طناب خور 

نیست«.
در بخش دیگری از نوشــته های جالل الدین همایی آمده است: »آب شیرین 
جاری دائم تخت فوالد، آب دویست و پنجاه است که از دروازه تخت فوالد، یعنی 
پست ترین نقاط دامنه شــمالی کوه صفه می گذرد و مورد استفاده باال دست 
نیست. تنها نهری که ممکن است از باال دست اراضی بگذرد و تمام این اراضی 
را مشروب کند، منحصر است به مادی معروف به جوی سیاه که در حوالی آب 

نیل از رودخانه منشعب می شــده،  از باالی هزار جریب عبور و کلی این اراضی 
را مشــروب می کرده و در حوالی کوله پارچه به رودخانه می ریخته است. ولی 
این نهر را ظل السلطان از بین برد. در قســمت های باالدست مثل حوالی تکیه 
خوانساری و مادرشاهزاده و میرزا رفیعا و... آب شرب شیرین همیشگی ندارد. 
به این ترتیب مجبور بوده اند در زمستان که موقع وفور آب است برای تابستان 
ذخیره کنند و به این علت در تخت فوالد آب انبارهای خوب احداث شده است.«

استاد همایی تاکید کرده که »قدیمی ترین آب انبارها در اوایل تخت فوالد است، 
جنب تکیه شهشهانی، آب انباری اســت که چون بسیار عمیق و هولناک است 
متروک مانده و شاید در ابتدا غسالخانه بوده است. شاید این آب انبار قدیمی تر 
از همه باشد. بزرگ ترین آب انبارها که از حیث بنا عظمت و اهمیت دارد، آب انبار 
مسجد مصالست که به نام رحیم خان ضابط، سازنده مسجد رحیم خان محله 
نو می خوانند و در سال ۱۲۹۹ قمری احداث شــده است. این آب انبار از جوی 
هزار جریب که از مادی نایج یا جوی سیاه است، آب می گیرد. بعد از آن آب انبار 
مسجد رکن الملک است. بنای ۱۳۲۰ قمری که از آب دویست و پنجاه آب گیری 
می شود. بعد از آن آب انبار کازرونی است. بنای ۱۳۴۰ قمری که سابقا از جوی 
سیاه آب می گرفت. آب انبار مادرشاهزاده را هم حدود ۱۲۶۰ قمری که در سمت 
مشرق خارج تکیه ساخته اند، مصادف با عهد بنای تکیه یا جلوتر در قرن هشتم 
مصادف با تکیه بابارکن الدین اســت. این آب انبار بسیار مهم و قدیمی است و 
در سمت جنوب تکیه بابارکن الدین قرار دارد، حدود دویست قدم و در مشرق 

مادرشاهزاده است حدود یک صد قدم.«
در بخش دیگری از نوشته های استاد همایی اشاره شده است که »تصور می کنم 
بنای این آب انبار در ابتدا برای بابارکن یا برای میرزا رفیعا بوده، اگرچه آجرهای 
بنا همان عهد بابارکن را نشــان می دهد. دیگر آب انبار لســان االرض که شاید 
قدیم تر از مادرشاهزاده باشد. حقابه این آب انبار از جوی سیاه است. دیگر آب 
انباری اســت که مابین درب مدخل تکیه سید ابوجعفر خادم الشریعه و شیخ 
مرتضی ریزی که آن را هم حاج محمد حسین کازرونی ساخت و از آب جوی که 

از هزار جریب می آید، پر می کنند.«

بنایی چشمگیر، چشم نواز و متفاوت با سایر آب انبارها
حمید خلیلیان، مســئول پژوهش و اطالعات مجموعــه تاریخی، فرهنگی و 
مذهبی تخت فوالد با اشاره به اینکه از میان بناهای همجوار تکیه کازرونی، آب 
انبار و بقعه حاج محمدجعفر کازرونی که در قســمت شمالی بیرون تکیه قرار 
دارد، به دلیل برخورداری از حجم متفاوت، از سایر تکایای تخت فوالد، متمایز 
است، گفت: آب انبار همان طور که از نامش پیداست مکانی برای ذخیره و انبار 

آب، جهت دسترسی مناسب در شرایط و فصول مختلف به آن بوده است که در 
اصفهان به دلیل وفور چاه های کم عمق و دسترسی آسان به آب، فراوانی چندان 
نداشــته و فقط در نقاطی که در دامنه کوه و یا دور از نهرها و رودخانه و یا بیرون 

شهر بوده استفاده شده است.
وی ادامه داد: آب انبارها معموال دارای بادگیرهایی اســت که وظیفه دارند تا با 
جریان هوا، مانع از راکد ماندن و گندیدن آب شــوند که این  بادگیرها به صورت 
مناره هایی تعبیه شده اســت. این آب انبار زیبا، دارای چهار منار و دوازده دهنه 

است و مجموعه کازرونی بدون آن به پایان نمی رسد.
خلیلیان افزود: بنای آب انبار به دلیل حجم چشمگیر و چشم نواز، با مناره های 
خوش تراش که تصویری متفاوت از ابعاد همیشگی مناره ها دارد و در قیاس با 
آن ها کوتاه تر و در دسترس تر می نماید، با سرپوشی فیروزه ای بر سر، نگاه عابران 
را به خود می خواند، از پله های سرداب پایین می کشــاند و از پله های بام، باال 
می بردش. تماشای چشم انداز تکیه و شمایل کلی پیکره زیبای آن، از باالی بام 
آب انبار، تصویر بی نظیری از مجموعه تخت فوالد، تکیه کازرونی، گنبد آکنده از 
گل جام حوض خانه، سردر تکیه، بقعه میانی حیاط و لوازم آن، در مقابل چشم 
قرارمی دهد که شــاید بهانه ای برای پایین آمدن از پله های آب انبار و کشش و 

کوششی مضاعف، برای کشف درون تکیه و رفتن به داخل آن است.
کارشناس پژوهش مجموعه تخت فوالد افزود: پس از ساخت تکیه کازرونی در 
سال۱۳۴۰قمری به همت محمد حسین کازرونی، آب انباری نیز احداث شد که 
اکنون در مقابل بنای تکیه قرار دارد و از حیث معماری و کاربری در تمام تخت 
فوالد منحصر به فرد است. آب انبار کازرونی با حجم متنوع و مناره های متفاوت 
از سایر مناره های  متداول شهر، با قامتی بس کوتاه تر و کاله فیروزه ای بر سر، 

توجه هر رهگذری را به خود جلب می کند.
خلیلیان گفت: معمار آب انبار، استاد ســید میرزا بنای اداره وطن، فرزند سید 
عبدالغفار درب امامی، متوفی ۲۰ مرداد ۱۳۳۰ شمسی و مدفون در همین تکیه 
است. از آثار شــعر و خط میرزا عبدالجواد خطیب، برای تزیین اطراف ورودی 
آب انبار کازرونی به تاریخ ۱۳۴۰ قمری اســتفاده شده اســت. این آب انبار به 
دست استاد اسماعیل کاظم پور)مدفون در تکیه گلزار( و استاد محسن کاشی 
تراش)مدفون در تخت فوالد( مرمت شــده و در تاریخ دهم خردادماه ۱۳۸۲ 

شمسی با شماره ۹۰۶۹ در فهرست آثار ملی ثبت شده است.
وی گفت: جز آب انبار کازرونی مابقی آب انبارهای ذکر شده در متن استاد همایی 

از بین رفته اند.

شمار گردشگران بین المللی ورودی به کشور روسیه در سایه انزوای بین المللی در سال ۲۰۲۲ با کاهش 
بیش از ۹۰ درصد همراه شــده است. با این حال، روســیه امید دارد لغو ویزا با ایران و همچنین کاهش 
محدودیت های مسافرتی چین، اوضاع گردشگری این کشــور را در سال ۲۰۲۳ بهبود بخشد.به گزارش 
ایسنا به نقل از مسکو تایمز، روزنامه تجاری کومرسانت روسیه اخیرا گزارش داده که تعداد خارجی هایی 
که به عنوان بخشی از یک تور ســازمان یافته از روســیه بازدید می کنند، در طول سال ۲۰۲۲ بیش از ۹۰ 
درصد کاهش یافته است؛ زیرا انزوای بین المللی این کشور به دلیل جنگ در اوکراین، بیشتر مسافران 
بین المللی را از این کشور دور نگه داشته اســت.این روزنامه اعالم کرده که ارقام رسمی منتشر شده از 
کاهش ساالنه تعداد گردشگران ورودی روســیه تنها ۴۰ درصد افت را نشــان می دهد، یعنی از تقریبا 

۲۹۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۱ به ۱۹۰ هزار نفر در سال ۲۰۲۲. این در حالی است که در سال ۲۰۱۹، حدود ۵.۱ 
میلیون گردشگر از روســیه بازدید کرده بودند که از این تعداد ۴۰۰ هزار نفر با تورهای سازمان دهی شده 
به این کشور سفر کرده اند.»سرگئی رومشکین«، یک مجری تورهای گردشگری در روسیه تخمین زده 
است: ورود تورهای ســازمان یافته به این کشور طی یک ســال اخیر ۹۰ درصدی کاهش داشته است. 
او می گوید: این صنعت به دلیل تصویر منفی روســیه، ممنوعیت اســتفاده از ویزا و مسترکارت در این 
کشور و همچنین قوانین محدودکننده ویزا از سوی خود روسیه، با مشکل مواجه شده است. بسیاری از 
توراپراتورهای روسیه از گردشگری بین المللی به سازماندهی تورهای داخلی در مسکو و سن پترزبورگ 
روی آورده اند.»رومشــکین« همچنین می گوید: نباید افزایش قابل توجهی از گردشگران اروپایی را در 
سال ۲۰۲۳ انتظار داشت، اما شاید رشد کمی از سوی کشورهایی که با روسیه قراردادهای بدون ویزا دارند، 
مانند ایران و همچنین بازدیدکنندگانی از ترکیه و هند، داشته باشیم.ایران و روسیه توافق کرده اند ویزای 

گروهی را در اقدامی دوجانبه از ابتدای سال ۲۰۲۳ لغو کنند. 

آب انبار »کازرونی« و ظرفیت باالیی که در جذب گردشگر دارد؛

در ستایش تنها آب انبار زنده شهر

خبر   روز

مفاد آراء
10/50 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 

و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 3052 مورخ 1401/09/09 هيات اول موضوع قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای عليرضا شاطالبی به 
شناسنامه شماره 332 کدملی 1288608462  صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم در ششدانگ 
يکباب مغازه به مساحت 25/41 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4449 باقيمانده  واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  مع الواسطه و به موجب بيع نامه عادی از 

طرف خانم رضوان رمضان پور )مالک رسمی( خريداری گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم 
نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

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

م الف: 1427369  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

10/51 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 3163 مورخ 1401/09/16 هيات اول موضوع قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنــوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضــی، مالکيت خانم 
بلورجان حيدرپور  به شناســنامه شــماره 79 کدملی 1199721964  صادره شــهرضا 
فرزند باباجان در ششــدانگ يکبــاب خانه به مســاحت 59/14 متر مربــع مفروزی از 
 پالک شــماره 4786 اصلی  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملک جنوب اصفهان  
مع الواســطه و به موجب بيع نامه عادی از طرف آقای محمد قلمکاری )مالک رســمی( 

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

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

م الف: 1434763  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

10/52 آگهی مفاد آراء صادره توســط هيات حل اختالف موضــوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان مبارکه
نظر به اينکه طبق آراء صادره توســط هيأت فوق الذکر تصرفات مفروزی يا مشاعی افراد 
مشروحه ذيل به استناد اسناد مالکيت رسمی مشاعی يا قباله انتقال عادی مورد تأييد قرار 
گرفته است لذا طبق ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رســمی ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو روزنامه اصفهان  امروز 
و زاينده رود چاپ منتشر می گردد تا چنانچه شخص يا اشــخاصی نسبت به آراء مذکور 
معترض باشند از تاريخ انتشار نوبت اول آگهی روزنامه ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يکماه از تاريخ 
تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايدو گواهی تقديم 
دادخواســت را به اداره ثبت محل تحويل دهد. در اينصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه خواهد بود .و چنانچه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا  معترض 
، گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت 
به صدور سند مالکيت بنام متصرف می نمايد. ليکن صدور سند مالکيت جديد مانع مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- رأی شماره 140160302009002141مورخ  1401/08/03 آقای حسين جمشيدی 
فرزند رمضانعلی در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 152/50متر مربع مجزی شده از 
پالک 195فرعی از 1 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالکين 

رسمی باقر و حسين قاسم زاده و فاطمه طاووسی 
2- رأی شــماره 140160302009002396مورخ  1401/09/01 فاطمه خاکی مبارکه 
فرزند حسين در ششــدانگ يک باب خانه و زمين متصله به مساحت 454/60متر مربع 
مجزی شــده از پالک 1088فرعی از 2 - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با 

واسطه از مالک رسمی خداداد خاکی 
3- رأی شــماره 140160302009002671مورخ  1401/10/01 آقای حميد دهقانی 
فرزند خدايار در ششــدانگ يک باب خانه به مســاحت 194/78متر مربع مجزی شده از 
پالک 741 فرعی از 19- اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 

رسمی حمزه علی روحانی 
4- رأی شــماره 140160302009002681مــورخ  1401/10/01 خانم ماهرخ نجفی 
درچه فرزند رجبعلی در ششــدانگ يک باب خانه به مســاحت 107/10متر مربع مجزی 

شده از پالک يک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی 
غالمحسين صالحی  بموجب سند شماره 55888مورخ 1351/06/08 دفتر 29 -اصفهان 
5- رأی شماره 140160302009002683مورخ  1401/10/01 آقای سيد عباس هاشمی 
فرزند سيد کريم در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يک باب خانه به مساحت 338/65متر 
مربع مجزی شــده از پالک يک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی قدمعلی ايرانپور بموجب سندشــماره 55961 مورخ 1351/06/08 دفتر 

29-اصفهان 
6- رأی شماره 140160302009002684مورخ  1401/10/01 خانم مونس هاشمی شيخ 
ابادی فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه به مساحت 338/65متر 
مربع مجزی شــده از پالک يک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی قدمعلی ايرانپور بموجب سندشــماره 55961 مورخ 1351/06/08 دفتر 

29-اصفهان 
7- رأی شــماره 140160302009002667مورخ  1401/10/01 آقای محسن باقريان 
سرارودی فرزند عباس در ششدانگ يک باب خانه نيمه ساز به مساحت 221/57متر مربع 
مجزی شــده از پالک 270 فرعی از 5 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با 
واسطه از مالک رســمی عظيم باقريان بموجب سند شماره 25758 مورخ 1351/03/08 

دفتر 3 - شهرضا
8- رأی شــماره 140160302009002678مورخ  1401/10/01 خانم فاطمه رضائی 
سروعليا فرزند محمدعلی در ششــدانگ يک باب خانه به مســاحت 267/00متر مربع 
مجزی شــده از پالک 10 - اصلــی واقع در بخــش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه 
 از مالک رســمی يارجان احمدپور بموجب ســند شــماره 15759مورخ 1337/05/13

 دفتر62- اصفهان 
9- رأی شــماره 140160302009002673مــورخ  1401/10/01 آقــای رحمت اله 
برومند فرزند احمد در ششدانگ يک باب خانه نيمه ســاز به مساحت 215/31متر مربع 
مجزی شــده از پالک 11 - اصلی واقــع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از 
 مالک رســمی بهادرخان نهچيری بموجب سند شــماره 16241 مورخ 1337/11/11

 دفتر 62-اصفهان
10- رأی شماره 140160302009002676مورخ  1401/10/01 آقای قاسمعلی قربانی 
سينی فرزند علی در ششدانگ يک باب خانه ومغازه متصله به مساحت 304/95متر مربع 
مجزی شــده از پالک 11 - اصلی واقــع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از 
مالک رسمی بهادرخان نهچيری بموجب سند شماره 16241 مورخ 1337/11/11 دفتر 

62-اصفهان
11- رأی شماره 140160302009002675مورخ  1401/10/01 آقای محسن خسروی 
فرزند بهرام در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 223/43متر مربع مجزی شده از پالک 
16- اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رســمی غالمرضا 

صادقی سرارودی بموجب سند شماره 23220 مورخ 1345/10/27 دفتر 62-اصفهان
12- رأی شــماره 140160302009002677مورخ  1401/10/01 آقای پيمان هادوی 
فرزند منوچهر در ششدانگ يک باب خانه به مســاحت 221/10متر مربع مجزی شده از 
پالک 11 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی بهادرخان 

نهچيری بموجب سند شماره 16241 مورخ 1337/11/11 دفتر 62-اصفهان
13- رأی شــماره 140160302009002158مــورخ  1401/08/03 خانم زهرا زمانی 
نوکابادی فرزند قربانعلی در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 321/19متر مربع مجزی 
شده از پالک يک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی 

قدمعلی ايرانپور بموجب سند شماره 55961 مورخ 1351/06/08 دفتر 29-اصفهان
14- رأی شماره 140160302009002163مورخ  1401/08/03 آقای مجتبی قربانی 
فرزند ميرزا محمد در ششدانگ يک درب باغ به مساحت 601/25متر مربع مجزی شده از 
پالک 20 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی حسين 

عباسيان بموجب سند شماره 21290 مورخ 1350/06/31 دفتر 3-شهرضا
15- رأی شــماره 140160302009002682مورخ  1401/10/01 آقای داد اهلل گرامی 
صغاده فرزند صفر در ششــدانگ يک باب خانه نيمه ساز به مســاحت 215/00متر مربع 
مجزی شده از پالک يک- اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 
رسمی محمد صالحی بموجب سند شماره 5884 مورخ 1342/06/13 دفتر 86-اصفهان

تاريخ انتشار اول : 1401/10/12
تاريخ انتشار دوم : 1401/10/27

 م الف: 1433925 
مظاهر نصرالهی  رييس اداره ثبت اسناد وامالک مبارکه
فقدان سند مالکیت

10/53 شماره نامه: 140185602031000524-1401/03/07 نظر به اينکه آقای داود 
زندوانی به وکالت از طــرف خانم فاطمه  مومنيان نايينی فرزند حســن با ارائه يک برگ 
استشهاد محلی که هويت و  امضاء شهود رســما گواهی شده مدعی فقدان سند مالکيت 
شــش دانگ يکباب مغازه به پالک ثبتی 186 فرعی از 1601 اصلی واقع در نايين بخش 
يک  حوزه ثبت نايين-  که بنام خانم فاطمه مومنيان نايينی فرزند حسن سابقه ثبت دارد 
و تاکنون نســبت به آن معامله انجام نشده- می باشد و درخواســت صدور سند مالکيت 
 المثنی نموده لذا طبق ماده 120 اصالحی آئين نامــه قانون ثبت مراتب يک نوبت آگهی

 می شود که هر کس مدعی انجام معامله نســبت به ملک مزبور يا وجود سند مالکيت نزد 
خود می باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی تا 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا با مدارک  مثبت تسليم نمايد در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی 
و يا وصول واخواهی  بدون ارائه سند مالکيت يا سند معامله در صدور المثنی سند مالکيت 
طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 1434001 اباذر مهيمن مدير واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک نايين 

سقوط گردشگری روسیه و امید به ایران و چین



دوشنبه 12 دی  1401 /  9  جمادی الثانی  1444  /  2  ژانویه   2023 / شماره 3713 
توضیح محیط زیست درباره اکتشافات نفتی در پناهگاه حیات وحش یخاب:

 ماهیت تخریبی گسترده ندارد، اگر داشت جلوگیری 
می کردیم

معاون اداره کل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان با بیان اینکه محدوده مطالعات اکتشافی 
هیدروکربنی ۸کیلومتر با تپه های ماســه ای پناهــگاه یخاب تالقی دارد، دربــاره ابعاد این پروژه 
توضیحاتی داد.حســین اکبری در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فعالیت اکتشافی شرکت 
مدیریت اکتشاف نفت در آران و بیدگل مسبوق به سابقه بوده و یک دهه پیش نیز مطالعاتی در این 
خطه انجام شده است، اظهار داشت: طرح اکتشافی جدید ماهیت مطالعاتی، پژوهشی و تحقیقاتی 

داشته و تخریبی و حفاری نبوده است.
وی با اشاره به اینکه طرح اکتشافی از لحاظ فنی به دو صورت و در دو محدوده انجام شده، افزود: 
محدوده مطالعاتی بزرگ این طرح خارج از پناهگاه حیات وحش یخاب بود و منطقه وسیعی در 
مجاورت ضلع جنوبی دریاچه نمک را شامل می شد که مطالعات اکتشافی این محدوده به صورت 

بلوک بندی و شبکه ای و برداشت داده های سه بعدی انجام می شود.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان 
اینکه مطالعات محدوده اکتشافی دوم که با بخشــی از پناهگاه یخاب تالقی داشته به صورت دو 
بعدی و خطی انجام شــده است، ادامه داد: طی ماه های گذشته شــرکت مدیریت اکتشاف نفت 
مکاتبات و هماهنگی هایی با محیط زیست داشتند زیرا محدوده خطی اول، تالقی قابل توجهی با 
پناهگاه یخاب داشت و ما تاکید داشتیم که پروژه باید از منطقه خارج باشد؛ اما گفتند به لحاظ فنی 
برای اینکه داده ها کامل جمع آوری شود به صورت خطی و طولی با بخشی از یخاب به ناچار تالقی 
دارد.اکبری خاطر نشان کرد: شرکت مدیریت اکتشاف تالش کرد و تالقی طرح اکتشافی را با منطقه 
تحت مدیریت محیط زیست به حداقل رساند و طرح حدود هشت کیلومتر با منتهی الیه مرزهای 

غربی پناهگاه حیات وحش یخاب تالقی پیدا کرد.
وی افزود: از نظر ماهیت کاری نیز این طرح بر پایه تولید امواج صوتی التراســونیک بود که حالت 
تخریبی زیاد ندارد زیرا این تولید امواج برای بررســی الیه های زیرســطحی و عمقی زمین برای 
طرح های اکتشافی به دو حالت انجام می شود؛ با خودروهای ویبراتور و بخش وسیعی که امکان 
حرکت ویبراتور ندارد، شبکه و لوله گذاری با لوله پلیکا قطر کم ایجاد و نصب می شود و در نقاط برای 
انفجار از ماده اموالیت استفاده می شود که ماهیت تخریب ندارد و انفجار کامال کنترل شده و ضعیف 

است و از طریق کابل های محل انفجار را به دستگاه گیرنده می فرستد.
معاون طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به پیگیری های 
این اداره کل و اداره محیط زیســت آران و بیدگل و پایش های میدانی، ابراز داشــت: تالقی طرح 
اکتشافی با منطقه حفاظت شده ما به حداقل ممکن رسید و بخشی که به ناچار حداقل تالقی داشته 
با توجه به مطالعاتی بودن ماهیت پروژه که باعث تخریب مضر نبوده اجازه داده شده کار اکتشافی 

در منتهی الیه بخش های غربی پناهگاه انجام شود.
اکبری خاطرنشان کرد: قســمتی که با پناهگاه تالقی دارد در محدوده تپه های ماسه ای است که 
حساسیت زیستگاهی کوه های یخاب را ندارد و پروژه مطالعاتی اکتشاف با کوه های پناهگاه یخاب 

که منطقه امن و زیستگاه حساس است براساس تصاویر ماهواره ای ۳۰ کیلومتر فاصله دارد.
وی اضافه کرد: باید توجه داشت که تپه های ماسه ای پناهگاه یخاب نیز زیستگاه برخی از گونه های 
گیاهی و جانوری با ارزش است؛ انواع خزندگان و جوندگان و گوشت خواران مانند روباه شنی و گربه 

شنی و پرندگان در این محدوده زیست می کنند.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره 
به وجود گیاهان ارزشمندی چون درختچه های تاغ و اسکنبیل در تپه های ماسه ای یخاب، تصریح 
کرد: تپه های ماسه ای یخاب نیز زیستگاه اســت و ما حفاظت می کنیم؛ اما این پروژه اکتشافی با 
توجه به ماهیت تحقیقاتی و حداقل تالقی با همین تپه ها، ماهیت تخریبی گسترده نداشت زیرا اگر 

داشت ما جلوگیری می کردیم.

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان :

ثبت اسناد اصفهان با چالش کمبود نیرو روبه رو است

    مدیرکل ثبت اسنادوامالک اســتان اصفهان گفت: ثبت 
اسناد اصفهان با چالش کمبود نیرو روبه رو است.

جواد فخاری زواره در جلســه کانون سردفترداران و دفتریاران استان 
با اشــاره به چالش های دفاتر اسناد رســمی، اظهار داشت: مسائل و 
مشکالت این دفاتر مسائل اداره ثبت و اسناد است و چالش هایی در 

اداره کل ثبت ایجاد می شود.
وی با بیان اینکه اداره ثبت و اســناد موظف اســت هر سال تعدادی 
نیروی انسانی جذب کند، خاطرنشان کرد: بهتر بود قانون و اجبار برای 
جذب نیرو دفاتر اسناد رسمی برای ادارات ثبت باشد زیرا چندین سال 
است که ساالنه تعداد زیادی نیروی بازنشسته داریم ولی در مقابل، 

جذب نیروی انسانی ما صفر است.
مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان ادامه داد: امسال اجباری 
پیش آمد که با تجدید ورود دیوان محاسبات موظف شدیم ۳۰ درصد 
نیروهای باالی سی سال )خدمت( را بازنشسته کنیم که یک چالش 
بزرگ است؛ چالشی که در محیط ما وجود دارد و ادارات ثبت و اسناد را 
در ارائه خدمات زمین گیر می کند به نوعی به محیط دفاتر اسناد رسمی 
نیز برمی گردد زیــرا نیروی باتجربه ای که باید در زمینه صدور ســند، 

انجام عملیات ثبتی در حوزه اسناد و امالک، پاسخ استعالم ها پاسخ 
صحیح به دفاتر ارسال کند، کم است و تربیت کردن چنین نیروهایی 
ساده نیســت و در نتیجه این وضعیت به نوعی بر دفاتر اسناد رسمی 

نیز تاثیر می گذارد.
فخاری با بیان اینکه برای حل مشــکالت یاد شــده از طریق سازمان 
ثبت اسناد و امالک و اســتانداری پیگیری شــده، تصریح کرد: اگر 
بخواهیم در برابر مشکالت موجود این حوزه دست روی دست بگذاریم 

چالش ها بیشتر می شود.
وی همچنین به مسائل اسناد عادی اشاره کرد و گفت: ماده واحده ای 
که دو سال قبل به صحن مجلس رفت مبنی بر الزام به ثبت معامالت 
اموال غیر منقول به شورای نگهبان ارجاع شد و با ایراداتی برگشت و به 

تازگی به مجلس تشخیص مصلحت نظام آمده است.
مدیرکل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: پیش 
از طرح این ماده واحده در مجلس، ویرایش هایی درمورد آن صورت 
گرفت و به مســئوالن ارســال کردیم؛ اما تاکنون خبری از تصویب آن 
نشده است از این رو پیشنهاد می کنم جلســه ای متشکل از اعضای 
کانون سردفترداران، قضات دادگســتری و کارشناسان ثبت اسناد و 

امالک برگزار و وضعیت اسناد رســمی و چالش هایی که سند عادی 
در جامعه و به ویژه حوزه های قضایی ایجاد می کند، بررسی شود.

فخاری با بیان اینکه آمارهای بسیار زیاد محیط قضایی نشان دهنده 
وضعیت خاص اســناد عادی در جامعه اســت، تصریح کــرد: اگر از 
مجموعه خود حرکتی آغاز نکنیم اقدام مثمر ثمری اتفاق نخواهد افتاد 

که شرایط بهتری در دفاتر ثبت ایجاد شود.
وی ابراز داشت: باید مسائل و مشــکالت محیط دفاتر و ادارات ثبت 
رصد شده و به مقامات قضایی اعالم شود تا برای تصویب ماده واحده 
حرکتی انجام دهند؛ تصویب این ماده چالش های کنونی ادارات ثبت 

را از بین می برد.
مدیرکل اسناد و امالک استان اصفهان با اشاره به اینکه روزانه تعداد 
زیادی پاســخ اســتعالم قضایی داریم، افزود: هنگامی که بررســی 

می شود ریشه آن ها قولنامه های عادی است.
فخاری اضافه کرد: مســئوالن قضایی اذعان دارند کــه هر چه تثبیت 
امالک در ادارات ثبت بیشتر انجام و کاداستر تهیه شود اثر مطلوبی در 
مراجع قضایی دارد و نیز به نفع مردم و اداره ثبت است و مزایایی برای 

دفاتر اسناد رسمی نیز  خواهد شد.

سوژه جامعه

بهتر بود قانون و اجبار برای جذب نیرو دفاتر اسناد 
رسمی برای ادارات ثبت باشد زیرا چندین سال است 
که ساالنه تعداد زیادی نیروی بازنشسته داریم ولی 

در مقابل، جذب نیروی انسانی ما صفر است

برخی از شــرکت ها در اصفهان با جعل عنوان بیمه 
ســالمت از بیمه شدگان تحت پوشــش این بیمه 

اخاذی می کنند.
به گزارش خبرگــزاری مهر، روابــط عمومی بیمه 
ســالمتی اســتان اصفهان اعالم کرد: بــا توجه به 
افزایش تعهدات سازمان بیمه سالمت ایران و ارائه 
بیشــتر خدمات به مردم به صورت الکترونیک و 
برخط، شــرکت هایی از این فرصت سوء استفاده 

و با نام بیمه ســالمت و به بهانه اهدای کارت بیمه 
ســالمت و ادعای دولتــی و اجباری بــودن این 
کارت ها، نسبت به دریافت مبالغ هنگفت از مردم 

اقدام می کنند.
به اطالع هم استانی های عزیز می رساند سازمان 
بیمه ســالمت ایران هیچ گونه تمــاس تلفنی به 
شهروندان درخصوص دریافت مبلغ و ارائه خدمات 
به بیمه شــدگان ندارد؛ بنابراین شهروندان موظف 
هســتند جهت اطالع از آخرین اخبار بیمه سالمت 
به سایت سازمان مراجعه کرده و یا با سامانه ۱۶۶۶ 

تماس گرفته و سواالت خود را مطرح کنند.
الزم به ذکر اســت تمامی اخبار بیمه ســالمت از 

طریق رسانه های رسمی اطالع رسانی می شود و با 
اینکه بارها از طریق رســانه های مختلف نسبت به 
این موضوع هشدارهای الزم داده شده است هنوز 
برخی بیمه شــدگان با توجه بــه هزینه های باالی 
درمان مبالغ درخواستی را واریز و پس از اطالع از 
واقعیت موضوع به ادارات کل بیمه سالمت استانی 

شکایت می کنند.
شهروندان و بیمه شدگان آگاه باشند به تهدیدات 
این شرکت ها مانند عدم بهره مندی از بیمه درمان 
یا قطع بیمه درمان، توجــه نکنند چراکه در صورت 
عدم پرداخت مبلغ به این شرکت ها هیچ مشکلی 

در ارتباط با اعتبار بیمه ای ایجاد نخواهد شد.

جعل عنوان بیمه سالمت برای اخاذی از بیمه شدگان 
در اصفهان

پرندگان مهاجر دریاچه 
شهدای خلیج فارس

پرنــدگان مهاجر هر ســال در فصل 
زمستان از شمال ســیبری و اروپای 
شــرقی به تــاالب های کشــورمان 
مهاجرت می کنند، دریاچه شــهدای 
خلیج فارس به اکوسیستم جدیدی 
برای پرندگان مهاجر از جمله کاکایی 

تبدیل شده است. 

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان تاکید کرد:

ضرورت برگزاری کالس های جبرانی در پی تعطیلی مقطعی 
مدارس

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان با اشــاره به تعطیلی مدارس استان اصفهان در برخی 
روز ها به دلیل بارش برف، سرما و آلودگی هوا  گفت: برنامه ریزی های الزم برای برپایی کالس های 
جبرانی صورت گرفته اســت.محمدرضا ابراهیمی با اشاره به نگرانی برخی والدین دانش آموزان به 
ویژه در دوره ابتدایی به دلیل تعطیلی مدارس  اظهار کرد: به مدیران و معلمان مدارس مناطقی در 
استان که کالس های درسی آن ها چند روزی تعطیل شده اعالم شده است که از پنجشنبه ها برای 
برگزاری کالس های جبرانی استفاده کنند.وی اظهار داشت: همچنین این امکان فراهم است که با 
برنامه ریزی مدیران مدارس در برخی نوبت های عصــر هم کالس های جبرانی برای دانش آموزان 
دوره هایی که در چند وقت اخیر در برخی روز ها تعطیل بودند، استفاده شود.ابراهیمی به خانواده ها 
توصیه کرد که همچنان پیگیر وضعیت تحصیل فرزندان خود به ویژه دانش آموزان ابتدایی باشند 
و در روز هایی که به دلیل آلودگی هوا یا شــرایط جوی تعطیل اعالم می شــود، روند انجام تکالیف 
درســی آن ها را مورد توجه داشته باشــند.مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان تاکید کرد: 
دانش آموزان دوره متوسطه دوم امتحانات نوبت اول را با توجه به اینکه در کنکور سراسری با توجه به 
آخرین تغییرات انجام شده سهم ۴۰ درصدی دارد، جدی بگیرند.ابراهیمی ضمن طبیعی دانستن 
نگرانی خانواده ها نسبت به وضعیت آموزشی و تربیتی فرزندان شان از آن ها خواست که همکاری 
و هماهنگی الزم را در پیگیری وضعیت تحصیلی دانش آموزان با معلمان داشــته و به آن ها اعتماد 
الزم و همیشگی را داشته باشند.حدود یک میلیون دانش آموز در بیش از ۶ هزار واحد آموزشی در 

استان مشغول به تحصیل هستند.
 

دادستان عمومی و انقالب مركز استان مطرح کرد:

نگاه حمایتی دستگاه های دولتی به واحدهای تولیدی
دادســتان عمومی و انقالب مركز اســتان اصفهان گفت: دســتگاه های دولتی در شرایط سخت 
اقتصادی با نگاه حمایتی به واحدهای فعال تولیدی به پویاتر شدن اقتصاد كشور به ویژه در عرصه 
تولید كمك کنند.ســید محمد موســویان در نهمین نشست ســتاد پیگیری اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در اســتان بر لزوم پیشگیری در بروز مشــکالت واحد های تولیدی 
تاکید و بیان کرد: تعدادی از واحد های تولیدی به دالیل مختلف، تــوان پرداخت بدهی های خود 
به بانک ها، ســازمان تامین اجتماعی و اداراتی، چون گاز و برق و … را از دست دادند و این واحد ها 
به تعطیلی کشــیده شدند.دادستان عمومی و انقالب مرکز اســتان اصفهان افزود: تعدادی از این 
واحد های ورشکسته و در آستانه ورشکستگی با تالش های فراوان و حمایت ستاد پیگیری اجرای 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه و کمک دیگر نهاد ها به عرصه تولید بازگشــتند، ولی 
تعدادی از این واحد ها هنوز احیا نشده و باز گرداندن آن ها به چرخه تولید کاری بسیار سخت و زمان بر 
است.دبیر ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان اصفهان ادامه 
داد: اگر در زمانی که هنوز مشکالت واحد های تولیدی عمیق و پیچیده نشده این واحد ها به ستاد 
معرفی شوند با تدابیری ویژه می توان از پیشرفت مشکالت جلوگیری کرد و با حمایت از این واحد ها 
اجازه نخواهیم داد چرخ تولید ایــن مراکز تولیدی از حرکت بایستد.موســویان بر لزوم طراحی و 
ساخت یک بانک اطالعاتی حاوی اطالعات به روز شرکت ها و کارخانه جات در خصوص روند پرداخت 
دیون توسط این واحد ها تاکید و از اعضای این ستاد خواست تا هرچه سریع تر گام هایی در مسیر 
تهیه این بانک اطالعاتی برداشته شود.دادستان عمومی و انقالب استان از تمام نهاد ها و ارگان های 
دولتی خواست تا در شرایط سخت اقتصادی با نگاه حمایتی به واحد های فعال تولیدی به پویاتر 
شدن اقتصاد کشور به ویژه در عرصه تولید کمک کنند.گفتنی است؛ در این نشست دستوراتی در جهت 

رفع مشکالت چند واحد تولیدی صادر شد.

وز عکس ر

خبر روزبا مسئولان

عضو شورای شهر اصفهان مطرح کرد:

شیوع سرطان با ریزگردهای 
صنایع

عضو شــورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: 
پاالیشــگاه بایــد ســوخت یــورو ۵ را برای 
حمل ونقل اصفهــان تامین کند، امــا در این 
باره کوتاهی کرده اســت و در خصوص ترک 
فعل های انجام شده باید پاسخگو باشد.احمد 
شریعتی در جلسه علنی شورای اسالمی شهر 
اصفهان با بیان اینکه تالش شورای اسالمی 
شهر برای رفع مشکل آب و آلودگی هوا نسبت 
به دوره های قبل جدی است، اظهار کرد: معاینه 
فنی در شهر به صورت ضعیف انجام می شود و 
پایگاه های انجام معاینه فنی کافی نیست، در 
این راستا باید در گوشه و کنار شهر پایگاه های 
معاینه فنی سنگین ایجاد شود، زیرا اصفهان 
مرکز تردد خودروهای ســنگین اســت.وی 
ادامه داد: در مشــهد فروش موتورســیکلت 
برقی همراه با تســهیالت انجام شــده است 
که این اقدام می تواند در اصفهان نیز اجرایی 
شود.عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان با 
بیان اینکــه نیروگاه اصفهان بخشــی از برق 
استان های دیگر را تامین می کند، افزود: تولید 
انرژی در نیــروگاه اصفهان برای دیگر مناطق 
انجام می شــود، اما عــوارض آن برای مردم 
اصفهان است. منبع آلودگی این تولیدات در 
اصفهان اســت ولی فرادهی انرژی آن برای 
دیگر استان هاســت.وی خاطرنشــان کرد: 
پاالیشــگاه نیز باید ســوخت یورو ۵ را برای 
حمل ونقل اصفهان تامین کنــد، اما کوتاهی 
کرده اســت و در خصوص ترک فعل ها باید 
پاسخگو باشد.شریعتی اظهار کرد: تا چه زمانی 
نخاله های ساختمانی در گردنه زینل باید روی 
هم انباشــته و با گردش بــاد، ریزگردها وارد 
شهر شود؟ این جایگاه نیز باید جابه جا شود 
تا نخاله های ساختمانی در محلی چسبیده 
به شهر تخلیه نشود.وی با اشاره به تحقیقات 
انجام شده در حوزه سرطان گفت: ریزگردها 
در اصفهان از جمله دالیل شیوع این بیماری 
است، همچنین کارخانه قند، فوالد و ذوب آهن 
آلودگی هایــی دارد که مردم اصفهــان از آن 

آسیب می بینند.

استان اصفهان از ۱۲ تا ۱۵ دی، به مناسبت سومین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی، میزبان کاروان قرآنی شهید سلیمانی است.رییس اداره امور قرآنی 
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان توضیح داد: سازمان اوقاف و امور خیریه به منظور گرامیداشت سومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی و همرزمان 
ایشان، با محوریت کاروان قرآنی شهید سلیمانی، محافل انس با قرآن کریم و شــهدا را در تعدادی از شهر های کشور برگزار می کند.حمید بخشی ادامه داد: این 
کاروان قرآنی امروز  وارد استان اصفهان می شود و  از نماز مغرب و عشا، در آستان امامزاده سلطان سیدعلی نایین، با اجرای مهدی صفری و تالوت سیدمصطفی 
حسینی و سعید پرویزی میهمان اهالی نایین خواهد بود.وی درباره ادامه برنامه های کاروان قرآنی شهید سلیمانی گفت: دارالقرآن اهل بیت )ع( خمینی شهر 
سه شنبه، ۱۳ دی از نماز ظهر و عصر، مقصد بعدی کاروان اســت که با اجرای هادی صلح جو و تالوت مهدی غالم نژاد، حمیدرضا احمدی وفا و احمد ابوالقاسمی 
محفل نورانی را برگزار می کند. رییس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: شامگاه ۱۳ دی، کاروان به یادمان شهدای نجف آباد و مزار 
شهید محسن حججی می رود و از نماز مغرب و عشا برنامه های قرآنی خواهد داشت.به گفته بخشی، این کاروان، پنجشنبه، ۱۵ دی در آخرین روز حضور خود در 
استان اصفهان، از نماز ظهر و عصر در گروه ۸۴۰ موشکی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی در آران و بیدگل و از نماز مغرب و عشا در امامزاده علی بن محمد 

باقر )ع( مشهد اردهال کاشان به اجرای برنامه می پردازد.

میزبانی اصفهان از کاروان قرآنی شهید سلیمانی



فدراسیون جهانی بسکتبال از عملکرد تیمی بازیکنان تیم ذوب آهن اصفهان تعریف و تمجید کرد.از هفته دوم رقابت های سوپر لیگ بسکتبال غرب آسیا در لیگ 
منطقه غرب آسیا،  تیم ذوب آهن اصفهان موفق شد با یک بازی برتر مقابل االتحاد اهلی ســوریه به پیروزی برسد که این برد از جنبه نحوه بازی شاگردان فرزاد 
کوهیان،  مورد توجه فدراسیون جهانی بسکتبال )FIBA( قرار گرفت.فیبا با انتشار گزارشی از آمار و عملکرد دو تیم در این بازی نوشت: ذوب آهن تنها تیم در این 
مسابقات است که متکی به یک یا دو بازیکن برای امتیاز آوری نیست. فیبا با بیان اینکه ذوب آهن »superscorer« ندارد و یک تیم واقعی است،  به امتیاز آوری 
تقریبا همه بازیکنان نماینده ایران نیز تاکید کرد. طبق آمار منتشر شده توســط فیبا، ۹ بازیکن از ۱۱ بازیکنی که در بازی با االتحاد برای ذوب آهن به زمین رفتند،  
موفق به امتیاز آوری شــده اند. ۵ نفر از این بازیکنان نیز مثبت ۱۰ امتیاز را به ثبت رسانده اند.در صدر جدول امتیاز آوران ذوبی ها مقابل االتحاد نیز فرید اصالنی با 

کسب ۱۵ امتیاز قرار دارد. محمدحسین احمدی ۱۳، آرمان زنگنه ۱۱، سجاد مشایخی ۱۱ و ارسالن کاظمی نیز ۱۰ امتیاز را برای تیم فرزاد کوهیان به دست آوردند.
FIBA در ادامه گزارش خود با تمجید از عملکرد تیمی بازیکنان ذوب آهن نوشت: »آن ها در این بازی نشان دادند که به اشتراک گذاشتن توپ و پاس کاری زیاد 
بخشی از هویت آن هاست. ذوب آهن ممکن است همانند ســایر تیم ها هنوز بازیکنی در نقش »سوپر گلزن« نداشته باشد،  اما آن ها راه های خود برای گلزنی و 

ثبت امتیاز را پیدا می کنند تا همه را تحت تاثیر قرار دهند.«

ذوب آهن یک تیم واقعی است
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حمله »تباس« به »وینیسیوس«: از هیچ چیز اطالع نداری!
خاویر تباس، رییس اللیگا، از اظهارات وینیسیوس جونیور درباره نژادپرستی در این لیگ بسیار عصبانی 
است.رئال مادرید این هفته و پس از شروع مجدد رقابت های اللیگا با پایان گرفتن وقفه برگزاری جام 
جهانی ۲۰۲۲ قطر به مصاف وایادولید رفت و با نتیجه ۰-۲ برابر این تیم به پیروزی رسید.پس از پایان این 
بازی بود که هواداران حاضر در ورزشگاه خانگی وایادولید شعار های نژادپرستانه ای را علیه وینیسیوس 
جونیور سر دادند و اشیایی را به سمت او پرتاب کردند که این موضوع با ناراحتی شدید این بازیکن همراه 
شد.این بازیکن پس از این بازی در اینستاگرامش نوشت: »نژادپرست ها همچنان به ورزشگاه می آیند 
و به تماشای بازی بزرگ ترین باشگاه جهان می نشینند و اللیگا همچنان هیچ واکنشی به آن ها ندارد. 
من با افتخار به جشن گرفتن پیروزی های خودم و رئال ادامه خواهم داد. در نهایت سرنوشت من همین 
است.«این اظهارات مطرح شده از سوی این ستاره برزیلی رئال مادرید باعث ناراحتی شدید رییس 
اللیگا شده که معتقد است سازمان تحت مدیریتش تالشــش را برای کاهش نژادپرستی انجام داده 
است.خاویر تباس در این باره به خبرنگاران گفت: »ما در اللیگا سال  هاست که در حال مبارزه با مبحث 
نژادپرستی هستیم. این بسیار ناراحت کننده، غیرمنصفانه و نادرست است که عبارتی مثل این که اللیگا 
هیچ کاری علیه نژادپرستی انجام نمی دهد را منتشــر کنیم. اگر اطالعاتی ندارید پس باید سعی کنید 

اطالعاتی به دست بیاورید.«
 

مسی: 2022 سال تحقق رویای من بود
»لیونل مسی« در پیامی به مناسبت آغاز سال جدید میالدی نوشت: سال ۲۰۲۲ را هرگز فراموش 
نمی کنم زیرا رویایم در این سال محقق شد و این به لطف خانواده و دوستانم است.لیونل مسی، 
فوق ســتاره فوتبال جهان در پیامی در صفحه شــخصی خود ضمن تبریک ســال نوی میالدی 
نوشت: ۲۰۲۲ سال تحقق رویای من بود و موفق شدم به عنوان قهرمانی جهان برسم. سال ۲۰۲۲ 
را هرگز فراموش نخواهم کرد زیرا در این ســال رویایی )قهرمانی جهان( که همیشه به دنبال آن 
بودم محقق شد. باید از تمام کسانی که از من حمایت کردند تشــکر کنم.وی با درج تصویری از 
خانواده خود نوشت: این یک واقعیت است که اگر نمی توانســتم قهرمانی جهان را با خانواده ام 
جشن بگیرم، هیچ ارزشی نداشــت. مســی در این بخش از متن خود تاکید کرده که رسیدن به 
موفقیت فعلی ممکن نبود مگر با حمایت هایی همه هوادارانش.وی با قدردانی از تمام هواداران 
خود نوشت: از همه طرفدارانم در آرژانتین، پاریس، بارســلونا و دیگر شهرها و کشورهای دنیا که 
با پیام ها و حمایت های محبت آمیز خود من را در مســیر قهرمانی جهان حمایت کردند، تشــکر 
می کنم. امیدوارم که امسال )۲۰۲۳( نیز سال فوق العاده ای برای همه باشد. برای همگی آرزوی 

سالمتی، قدرت و شادی در سال ۲۰۲۳ دارم. یک آغوش بزرگ برای همه!
 

هشدار »گواردیوال« به »هالند«!
پپ گواردیوال، سرمربی منچسترسیتی، به هالند اخطار  داده که باید مراقب رفتارش باشد تا کارت قرمز 
دریافت نکند.منچسترسیتی در چارچوب رقابت های هفته هجدهم لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه اتحاد 
میزبان اورتون بود و با تساوی ۱-۱ برابر این تیم متوقف شد. هالند طبق روال چند هفته اخیر موفق شد 
در این بازی نیز بار دیگر دروازه حریف را باز کند و تک گل تیمش را در این دیدار به ثمر برساند تا ارزش 
خودش را بار دیگر به نمایش گذاشته باشد. با این حال خطای بازیکنان اورتون روی او باعث شد که این 
مهاجم سیتی در جریان این بازی تا حدی عصبی شود و او نیز خطاهایی را روی حریف انجام دهد که 
ممکن بود باعث ایجاد دردسر برای خودش و سیتی با جریمه سنگین داور شود؛ اما این اتفاق رخ نداد 
و او توانست با دریافت تنها یک کارت زرد به حضورش  در میدان ادامه دهد. گواردیوال پس از پایان این 
بازی به خبرنگاران گفت:» حق هالند بود که یک کارت زرد دریافت کند. او به خاطر خطایی که روی مچ 
پایش انجام شد کمی عصبی و ناراحت بود. من به او گفتم که باید مراقب باشد و اخراج نشود چون ما 

نمی توانیم ۱۰ نفره برابر یازده بازیکن حریف بازی کنیم و او واکنش خوبی نشان داد.«

ادعایی که »یحیی« ثابت کرد؛

پرسپولیس به سبک بارسلونا و به شیوه رئال مادرید!
   نمایش بدون مهاجم، ســبکی است که اعتبار آن به 
پپ گواردیوال و بارسلونای تحت هدایت او می رسد. 
تیمی که با بازیکنان کوتــاه قامت و تکنیکی، نمایــش منظم بر پایه 
مالکیت توپ، پرســینگ و ارســال  پاس های کوتاه را ارائه می دهد و 
شاید تفاوتی هم نباشــد که مهاجم نوک در ترکیب باشد یا خیر؛ تیم 

گواردیوال همیشه راه پیروزی را پیدا می کند.
بارســلونای کنونی و من ســیتی گواردیوال البته این فصل مهاجمانی 
دارند که نشاندن شان روی نیمکت، شاید ممکن و عاقالنه نباشد. اما 
پرسپولیس در غیاب چنین مهاجمی، با اتکا به عناصر میانی توانسته 
در سه بازی، نمایش های قابل قبولی را ارائه کند که در مقابل گل گهر به 

نتیجه موردنظر هم ختم شد.
پرسپولیس در این بازی میالد سرلک و سینا اســدبیگی را به عنوان 
هافبک دفاعــی در ترکیب خود داشــت. هر دو بازیکــن اگرچه یک 
هافبک تدافعی تخصصی هستند؛ اما به عنوان بازیکنانی با مشخصه 
بازیسازی و چه بســا هجومی هم شناخته می شــوند. بازیکنانی که 
می توانند پــاس رو به جلو بدهنــد و تیم را به ســمت دروازه حریف 

هدایت کنند.
مهــدی ترابی، وحیــد امیری، محمد عمــری و ســعید صادقی نیز 
بازیکنانی هســتند که شــباهت های زیادی بــه یکدیگــر دارند که 
مهم ترینش دوندگی و پرسینگی است که در مقابل گل گهر به بهترین 
شــکل ممکن آن را انجام دادند که این نمایش حتــی تمجید یحیی 
گل محمدی را هــم به دنبال داشــت: »امروز بازیکنــان از نظر بدنی 
وضعیت خوبی داشتند و ۹۰ دقیقه آنهایی که بازی کردند، خیلی خوب 
و با دوندگی باال تالش کردند. وحید امیری دقیقه ۹4 هم پرس می کرد 

و این خیلی به تیم کمک کرد و از بازیکنان ممنونم.«
هر چهار بازیکن فوتبالیست های تکنیکی و سریعی هستند که خیلی 
خوب می توانند تــوپ را از مخمصه خارج و تبدیل بــه یک موقعیت 
مناسب کنند. کافی است یک بار دیگر به پاس در حال حرکت مهدی 
ترابی به محمد عمری، ســرتوپ این بازیکن جوان و شوت سرکش 
او نگاه کنید تا دریابید پرســپولیس اگرچه مهاجم نــدارد؛ اما از چه 

ستاره های توانمندی برخوردار است.
این ســتاره ها البته در قالب تیمی می درخشند که یحیی گل محمدی 
هدایــت آن را برعهــده دارد و ارزش ایــن پیروزی نیز مســتقیما به 
سرمربی تیمی بازمی گردد که پس از جدایی و مصدومیت مهم ترین 
مهاجمانش نیز همچنان صدرنشین باقی مانده و به سمت قهرمانی 
نیم فصل حرکت می کند. جالب این اســت که پرسپولیس با دو تیم 

مدعی پس از وضعیت بحرانی خط حمله دیدار کرد و چهار امتیاز از آنها 
گرفت و چهار بار توپ را در گوشه تورشان نشاند.

اینکه پرسپولیس حتی در روزهایی که ستاره هایش را در اختیار ندارد، 
می تواند سرپا بماند، شاید به کلیدواژه ای برگردد که یحیی گل محمدی 
مدام آن را تکرار می کند و در نشســت خبری بازی گل گهر نیز به زبان 
آورد: »شــخصیت قهرمانی«. این همان چیزی اســت که بســیاری 
می گویند در ژنتیک تیم های بزرگ وجود دارد و وارد خون پرسپولیس 

هم شده است.
حاال شاید وجهه رئال مادریدی پرسپولیس در این پیروزی برجسته 
باشد. تیمی که می تواند در روزهای سخت، پیروزی های بزرگ را کسب 
کند و البته مثل رئال مادرید، دروازه بانی دارد که همیشه دست یاری 

را به سویش دراز می کند.
علیرضا بیرانونــد در بازی مقابل گل گهر با ســیو پنالتی امین پورعلی، 
بازی را کامال تغییر داد. این سیو گویی موتور محرکه تیمی شد که پس 
از آن مســلط بر بازی، کار را ادامه داد و توانســت دو بار دروازه حریف 
را فتح کند و دست پر از سیرجان خارج شــود. این دقیقا نقطه مقابل 

تیمی اســت که فصل گذشــته دو امتیاز حســاس را در سیرجان جا 
گذاشت و در نهایت هم به عنوان قهرمانی نرسید.

نکته جالب اینکه دو ســال پیش و پس از محرومیت شــش ماهه 
عیســی آل  کثیر نیز پرســپولیس با چهار مدافع و شــش هافبک به 
ســیرجان رفت و موفق شــد پنج بار دروازه گل  گهر را بــاز کند و یک 
پیروزی بــزرگ را به چنــگ آورد. اما کاری کــه این بــار تیم یحیی 
گل محمدی موفق به انجامش شد، شاید اهمیت بیشتری هم داشته 
باشد چرا که آنها توانستند مدعی عنوان قهرمانی را از پیش رو بردارند.
پرسپولیس به خوبی ثابت کرد که تیمی در قواره قهرمانی است و شاید 
شایسته ترین تیم جدول برای صدرنشینی. البته جنگ برای قهرمانی 
همچنان ادامه خواهد داشت و یحیی گل محمدی بدون ابزار تخصصی 
و کارآمد در خط حمله، اگر نگوییم غیرممکن، کار بسیار دشواری را برای 
حفظ جایگاه تیمش در صدر خواهد داشت. البته که هم شیخ دیاباته 
بازخواهد گشت و هم مهاجم خارجی بعدی احتماال جذب می شود و 
آنچه اهمیت داشته و دارد، این است که قرمزها توانستند در این برهه 

حساس، خود را همچنان سرپا نگه دارند.

خبر روز

»رویانیان« علیه باشگاه پرسپولیس حکم گرفت؛

 محکومیت میلیاردی دیگر برای سرخ پوشان!
مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس از این باشگاه شکایت و علیه سرخ پوشان حکم گرفته است.

محمد رویانیان که در ســال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ مدیریت باشگاه پرســپولیس را برعهده داشت، با 
شکایت از این باشگاه به مراجع قضایی علیه سرخ پوشان حکم گرفت.رویانیان از زمان مدیرعاملی 
خود در باشگاه پرســپولیس بیش از دو میلیارد تومان از سرخ پوشــان طلب دارد که بابت همین 
موضوع شکایت و پس از چندین سال علیه سرخ پوشان حکم گرفته است.مدیرعامل پیشین باشگاه 
پرسپولیس فعال اقدامی برای بستن حساب باشگاه انجام نداده است و طی روز های گذشته مالقاتی 

با مدیران پرسپولیس داشته تا با آن ها برای دریافت طلبش توافق کند.
 

برترین گلزن  ۲۰۲۲ اروپا معرفی شد؛

 جایگاه باورنکردنی »طارمی« در جدول گلزنان
مهدی طارمی باالتر از مسی، بنزما و نیمار، چهارمین گلزن برتر سال ۲۰۲۲ شد.کیلیان امباپه برای 
اولین بار به عنوان بهترین گلزن سال انتخاب شد. مهاجم پاری سن ژرمن به راحتی باالتر از ارلینگ 
هالند و روبرت لواندوفسکی قرار گرفت.امباپه ۲4 ســاله، ۵۶ گل در ۵۶ بازی در تمام رقابت های 
باشگاهی و ملی به ثمر رساند که شامل ۵ هت تریک و ۸ پنالتی بود. هالند پس از انجام ۱۳ بازی 
کمتر، ۱۰ گل از این بازیکن فرانسوی کمتر زده است. میانگین گل مهاجم نروژی در سال ۲۰۲۲ بیش 
از یک گل در هر بازی بود.مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی فوتبال ایــران با زدن ۳۷ گل در ۵۱ بازی 
بزرگ ترین افتخار یک فوتبالیست ایرانی را رقم زد و توانست چهارمین گلزن برتر سال شود. تاکنون 

سابقه نداشت یک بازیکن ایرانی بتواند این تعداد گل را در یک سال در فوتبال اروپا به ثمر رساند.
 

هدف سرمربی ایرانی از حضور در تیم ملی عراق
سرمربی ایرانی تیم ملی والیبال بانوان عراق گفت: تجربه خوبی است تا دانشی را که در این سال ها 
داشتم به زنان کشور عراق انتقال بدهم و به رشد والیبال بانوان عراق کمک کنم.میترا شعبانیان پس 
از برعهده گرفتن ســرمربیگری تیم والیبال بانوان عراق داشت: حدود یک ماه و نیم پیش از سوی 
فدراسیون والیبال عراق به من پیشنهاد همکاری شد. مکاتبه ای صورت گرفت و من رزومه ام را ارسال 
کردم. سپس با آقای داورزنی و خانم محمدیان، رییس و نایب رییس فدراسیون مشورت کردم آنها 
نظرشان مثبت بود و موافقت کردند.سرمربی تیم والیبال بانوان عراق افزود: من برای بستن قرارداد 
به کشور عراق سفر کردم تا به رشد والیبال بانوان این کشور کمک کنم. مربیگری در عراق، نخستین 
تجربه من در خارج از ایران است.شعبانیان با اشاره به مربیگری در تیم های رده های مختلف ملی و 
باشگاهی خاطرنشان کرد: سال های سال در رده های مختلف باشگاهی و ملی مربیگری کردم و فکر 
می کنم تجربه خوبی است تا دانشی را که در این سال ها داشتم به زنان کشور عراق انتقال بدهم و به 
رشد والیبال بانوان عراق کمک کنم. از طرفی فکر می کنم این تیم آینده خیلی خوبی خواهد داشت.

 

توافق نهایی پرسپولیس با بازیکن محبوب »یحیی«
مهاجم مورد نظر سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با این باشــگاه به توافق رسید تا در ادامه رقابت 
های لیگ برتر تیم صدرنشــین لیگ برتر را همراهی کند.مذاکرات باشــگاه پرسپولیس با عیسی 
آل کثیر طی دو ماه گذشته جریان داشــت تا مهاجم آزاد این روزهای فوتبال ایران بار دیگر پیراهن 
سرخ پوشان پایتخت را بر تن کند.آل کثیر که برای بســتن قراردادی به مدت یک فصل و نیم مبلغ 
نجومی 4۵ میلیارد تومانی درخواســت کرده بود با کوتاه آمدن از موضع مالی اش به توافق با رضا 
درویش، مدیرعامل باشگاه رسید.مهاجم مورد نظر پرسپولیس قرارداد خود را پس از پایان دور رفت 

رقابت های لیگ برتر امضا می کند تا بتواند سرخ پوشان را از هفته شانزدهم همراهی کند.

مستطیل سبز

خط حمله بی اثر گلزن ترین 
تیم لیگ!

سپاهانی ها در شش هفته از ۱4 هفته لیگ 
برتر نتوانستند مقابل حریفان شان گل بزنند.

روز شنبه و از ســری مسابقات هفته چهاردهم 
لیــگ برتــر، ســپاهانی ها در خانه پیــکان با 
نتیجه یک بر صفر شکســت خوردند و دومین 
شکست خود را در لیگ برتر تجربه کردند. آن ها 
نتوانســتند در این دیدار موقعیت های زیادی 
خلق کنند و فرصت های اندک گلزنی خود را نیز 
از دســت دادند.آمارهای موجود نشان دهنده 
عملکــرد ضعیف طالیی پوشــان در خط حمله 
اســت به طوری که آن ها در ۱4 هفته لیگ برتر 
در شش بازی موفق به گلزنی نشدند و همین 
امر آسیب زیادی به طالیی پوشــان وارد کرده 
است.ســپاهانی ها با وجود این که تا این هفته 
از رقابت ها ۱۹ گل زده اند و در کنار گل گهر بهترین 
آمار گل زده را دارند؛ اما گل نــزدن مهاجمان و 
خط جلوی آن ها باعث انتقادات زیادی شــده 
اســت. آن ها در دو بازی مقابل تراکتور و نفت 
مسجدســلیمان ۸ گل به ثمر رســاندند اما در 
هفته های چهارم، ششــم، هشــتم، یازدهم، 
دوازدهم، چهاردهــم نتوانســتند دروازه های 
حریفان شان را باز کنند.مغانلو با تنها ۳ گل زده 
بهترین گلزن سپاهانی هاست و این روند خط 
حمله ســپاهان قطعا در ادامه فصل مشکالت 
زیادی را برای این تیم به وجــود خواهد آورد. 
شنیده می شــود ســپاهانی ها در نیم فصل به 
دنبال ترمیم خط حمله خود هستند و باید دید 

نقطه مورایــس چگونه  ایــن 
برطــرف ضعف تیم خود  را 

خواهد کرد.

فوتبال جهان

وز عکس ر

تور پاییزی بسکتبال 
بانوان ایران

دیدار نهایی مرحلــه دوم تور پاییزی 
بسکتبال ســه نفره بانوان ایران در 
ســالن ۶۰۰۰ نفری رشت برگزار شد، 
در این مسابقه تیم ویرا البرز در دیدار 
فینال توانســت با نتیجــه ۱۵ بر ۱۰ 
تیم شــایان جنوب را شکست دهد 
و قهرمــان مرحله دوم تــور پاییزی 
بکستبال سه نفره بانوان ایران شود.

مجمع انتخاباتی فدراسیون اسکواش صبح امروز 
با حضور چهار کاندیدای ریاســت این فدراسیون، 
برگزار می شود.به گزارش ایســنا و به نقل از وزارت 
ورزش و جوانان، آرش فرهادیــان، مدیرکل دفتر 
امور مشترک فدراســیون ها گفت: طبق هماهنگی 
انجام شــده بین معاون توســعه ورزش قهرمانی 
و وزیر ورزش و جوانان با توجه به اینکه اعالم شد 
حقی از هیــچ کدام از یک کاندیداهــای انتخابات 
فدراسیون اسکواش ضایع نشود و در یک شرایط 
یکســان و عادالنه همه کاندیداهــا بتوانند حضور 
داشــته باشــند. هر چهار کاندیدا که مطرح بودند 

یعنی آقایان هاشمی ارس، فقیر، آران و عزیزی پور 
می توانند در مجمع انتخاباتی فدراسیون اسکواش 

حضور داشته باشند و رقابت کنند.
وی در خصــوص برگــزاری مجمــع انتخاباتــی 
 فدراســیون اســکواش کــه امــروز  قرار اســت 
برگزار شــود، اظهار کــرد: پیرو برگــزاری مجمع 
انتخاباتی فدراسیون اســکواش که در هفته های 
قبل برگزار شــد به دلیل اعالم نشــدن صالحیت 
برخی از کاندیداها از ســوی مراجع نظارتی و حد 
نصاب نرســیدن اعضا ایــن مجمع برگزار نشــد.

وی افزود: از آنجا که اگر بر اســاس قانون در یک 

بازه زمانی اســامی از ســوی مراجع نظارتی اعالم 
نشــود، قانون موظف کــرده که مســئول مربوطه 
در خصــوص برگزاری مجمع اعــالم نظر کند طبق 
چیزی که اساسنامه درنظر گرفته مجمع انتخاباتی 
فدراسیون اســکواش رأس ساعت ۱۰ صبح امروز  

برگزار خواهد شد.

برگزاری انتخابات فدراسیون اسکواش با 4 کاندیدا

عکس: برنا
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تا همین سال گذشته هرچند آلودگی هوا بیداد کرده بود و شواهد نشان می داد مازوت   پریا پارسادوست
سوزی در اصفهان آغاز شده و جریان دارد؛ اما هیچ کدام از مسئوالن استانی حاضر 
به گفت و گو در این باره نبودند. هیچ کس هم حاضر به تایید آن نبود تا اینکه دی ماه سال گذشته، معاون امور عمرانی 
استانداری ضمن تایید مازوت سوزی در اصفهان، گفت که دستور مازوت سوزی در اصفهان از شورای عالی امنیت 
ملی رسیده بود. آن زمان؛ مدیران مربوطه در کارگروه آلودگی هوای اصفهان، استفاده از سوخت مازوت در صنایع 
این شهر را رد کرده بودند و تنها نسبت محدودیت استفاده از سوخت گاز در صنایع را اعالم می کردند، اما در یکی از 
جلسات در صحن علنی شورای اسالمی شهر اصفهان از مازوت سوزی برخی صنایع همچون پاالیشگاه و نیروگاه 
سخن گفته شد و اگرچه همان روز سخنگوی پاالیشگاه اصفهان استفاده از مازوت در این صنعت را رد کرد، اما زمزمه 
مازوت سوزی همچنان خیلی قوی شنیده می شد تا اینکه معاون امور عمرانی استانداری اصفهان در گفت وگو با 
ایسنا، شایعات و شــنیده ها را تایید کرد و درباره اخباری مبنی بر مازوت سوزی برخی صنایع در اصفهان، گفت: 
»هفته گذشته که چند روز هوای اصفهان ناپایدار و سرد شده بود، مدیران استان تا باالترین سطح، همه مخالف 

استفاده از سوخت دوم مازوت در صنایع بودند«.
مهران زینلیان اضافه کرد: »اما هفته گذشته از طرف شورای عالی امنیت ملی تماسی با استاندار استان گرفته شد و 
از سوی دیگر به دلیل دمای منفی هشت درجه سانتیگراد در شمال کشور و خاموشی شهرهای شمالی، درخواست 
استفاده از سوخت مازوت به جای گاز در نیروگاه ها داده شد تا بتواند جبران کمبود گاز در مناطق شمالی کشور شود. 
اگرچه چند روز نسبت به این درخواست مقاومت می شد، اما هفته گذشته با این دستور موافقت شد و به تعداد 
محدود برخی شعله های نیروگاه شهید محمد منتظری به صورت ترکیب مازوت و گاز به مدت سه روز از سوخت 
مازوت استفاده کردند، اما بعد از اینکه بیم آن رفت آلودگی اصفهان باالتر  برود، به طور کامل استفاده از سوخت 

مازوت در این صنعت نیز قطع شد.«
و مهر تایید مازوت سوزی در اصفهان زده شد و کم کم صدای انتقادات بلندتر و میزان اعتراضات بیشتر و بیشتر 
شد. حاال با گذشت یک ســال، تقریبا هیچ روزی نیست که مسئوالن اســتانی و به ویژه اعضای شورای شهر و 
برخی نمایندگان استانی نسبت به مازوت سوزی در اصفهان انتقاد نکنند. هرچند هنوز خبری از واکنش استاندار 
 نسبت به این موضوع مشاهده نشده و اگر »مهران زینلیان« را به نوعی نماینده »سیدرضا مرتضوی« بدانیم تنها 
می توان به واکنش زینلیان به اعتراض »مقتدایی« بســنده کرده و آن را به نوعی مانیفست استاندار در رابطه با 

مازوت سوزی هم بدانیم.
عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی چندروز قبل در گفت وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره 
به مشکل آلودگی هوای این کالن شهر، استاندار را مقصر دانسته و گفت: درست است که آلودگی هوای اصفهان 
آن گونه که بیان می شود تا اندازه ای ناشی از سوخت خودروها و تردد آن هاست، اما واقعیت دقیق تر آنکه سوخت 
مازوت در نیروگاه برای تولید برق موجب نوعی آلودگی است که قابل برطرف شدن با باران یا باد نیست.مقتدایی، 
مهم ترین راه کنترل آلودگی هوای اصفهان را توقف استفاده از ســوخت مازوت می داند و اضافه کرد: »استاندار 
اصفهان باید به مردم پاســخ دهد که در این زمینه چه اقداماتی را انجام داده است و آیا مذاکرات در سطوح ملی 

انجام شده یا خیر؟«
مهران زینلیان، معاون عمرانی استاندار اصفهان اما مخاطب قراردادن اســتاندار را »فرار رو به جلو« دانسته و  در 
واکنش گفت: استانداری اصفهان بیشترین پیگیری را برای جلوگیری از مازوت سوزی انجام داده است، استاندار 
و همه معاونان وی از دو ماه قبل از آغاز فصل سرما و با احتمال تشدید آلودگی هوا مکاتبات و جلسات متعددی در 

این زمینه انجام داده اند و رایزنی هایی با وزارت کشور برای جلوگیری از مصرف مازوت صورت گرفت.
زینلیان با اشاره به مکاتبات متعدد استانداری اصفهان برای جلوگیری از هرگونه مازوت سوزی و تشدید آلودگی 
کالن شهر اصفهان اضافه کرد: »شورای تامین استان نیز مصوبه ای داشت که درباره احتمال مازوت سوزی نیروگاه 
برق شهید منتظری هشدار داد و بر لزوم هماهنگی این اقدام با مدیریت استان تاکید کرد. با وجود همه این مسائل 
دستور استفاده از مازوت از تهران و به شکل مستقیم از شورای عالی امنیت کشور ابالغ می شود. استمرار فعالیت 
نیروگاه ها به جهت ارتباط مستقیم آن با حوزه تامین انرژی در زمره تصمیمات ملی است و به نوعی مصارف مازوت 

نیروگاه ها از تهران مدیریت می شــود.« درواقع توپ مازوت سوزی در اصفهان به زمین پایتخت افتاد و در عین 
حال زینلیان تاکید کرد که جلوگیری از مازوت سوزی یک مطالبه مردمی است زیرا دود و سم آن وارد ریه های مردم 
می شود و بارها مورد پیگیری مدیریت ارشد استان بوده و اینکه برخی نمایندگان استاندار را به جای برخی مدیران 

مرتبط در تهران مخاطب قرار می دهند یک فرار رو به جلو و خالی از منطق است.
این را زینلیان گفت و  البته به نظر می رسد این هم حرکت و تاکتیکی است که ماه هاست شاهد انجام آن هستیم 
بدون آن که کوچک ترین تغییری در بهبود وضعیت آلودگی هوای اصفهان شاهد باشیم. وقتی می پرسیم چرا باید 
با وجود این حجم از آلودگی و در این شرایط که نفس کشیدن عادی هم سخت است، مازوت سوزانده شود یا با 
سکوت روبه رو می شویم یا ایجاد تردید یا توپ مازوت سوزی را به زمین دیگری انداختن. نماینده توپ را به زمین 
مدیریت استان می اندازد؛ مدیریت استانی توپ تقصیرات را به پایتخت حواله می دهد و سازمان محیط زیست 
هم که باید حافظ محیط زیست باشد، نهایتا پیشنهاد می دهد نیروگاه حداقل برای دوماه خاموش بشود! تعطیلی 
یک روزه و دوروزه مدارس هم فعال تنها راهکاری است که ارائه می شود! نه از تعطیلی نیروگاه خبری هست و نه از 
توقف مازوت سوزی. تازه انگار قبح مازوت سوزی هم ریخته شده و حاال که مردم و مسئوالن و رسانه ها راحت تر 

می توانند درباره آن حرف بزنند، مازوت سوزی هم با خیال راحت تر انجام می شود!
ازخارج کردن اتوبوس ها و خودروهای از رده خارج و دودزا و تذکر دادن و بســتن صنایع آالینده هم هیچ خبری 

نیست که نیست. 
نه تنها از هیچ کدام از این راهکاری های موثر عملی، خبری نیست که سخنگوی صنعت برق استان  می گوید »ناچار 
به استفاده از مازوت هستیم.« و توضیحات مشروحی هم در این باره می دهد: »به جز واحدهای دو و چهار، بقیه 
واحدهای نیروگاه شهید منتظری بسته به روز و زمان با محدودیت هایی در تامین گاز روبه رو می شوند که در نتیجه 
تعدادی از آن ها از سوخت مازوت و بقیه از گاز اســتفاده می کنند. با توجه به این که نیروگاه شهید منتظری تنها 
نیروگاه برق در استان اصفهان است که قابلیت استفاده از سوخت دوم یعنی مازوت را دارد، باید مصوبه شورای 

امنیت ملی برای تولید برق با استفاده از مازوت را اجرا کند.«
جالب اینجاست که »علی سالجقه«، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور سال 
گذشته در گفت وگو با تسنیم با قاطعیت گفت: »هیچ یک از نیروگاه ها و واحدهای صنعتی و معدنی حق استفاده 
از سوخت مازوت ندارند.« یک سال بعد اما )آذرماه امسال( در حاشیه ســفر به خرم آباد در جمع خبرنگاران با 
اشاره به کاهش ۲۹.۵ درصدی ورود مازوت به نیروگاه ها در سال جاری گفت که »با تهاتر بین نیروگاه و پاالیشگاه 
به این سمت می رویم که فعالیت نیروگاه ها گازسوز شود و از مازوت استفاده نکنیم. به طور مثال در نیروگاه شهید 
منتظری اصفهان این اتفاق دارد می افتد و به دنبال تهاتر بین نیروگاه و پاالیشگاه اصفهان هستیم.«رییس سازمان 
محیط زیست کشور وعده داده بود که زمستان امســال اصفهان مازوت سوزی نخواهد داشت؛ اما حاال می گوید 
تالش می شود که مازوت سوزی کمتر بشــود یا درنهایت انجام نشود! و خالصه گویا آنچه به جایی نرسد، بازهم 
صدای اعتراض مردم اصفهان اســت که فعال نه در زمینه گرفتن حقابه زاینده رود و جاری شدن آب در شاهرگ 
 حیاتی شهرشان به جایی رسیده اند و نه بارقه ای از امید در حوزه پاک شدن دوباره آسمان شهر گنبدهای فیروزه ای 
می بینند و تازه به همه اینها، فرونشست و ترافیک عجیب و غریب شهر را هم اضافه کنید. ترافیکی که روز به روز 
بیشتر می شود و حاال دیگر تقریبا هیچ ساعتی از شبانه روز در اصفهان نیست که خیابان و اتوبان خالی و خلوتی را 
ببینیم و بتوانیم کمی نفس بکشیم. شهردار می گوید نفس کشیدن در اصفهان سخت شده؛  رییس شورای شهر می 
گوید وضعیت آلودگی هوای اصفهان جای تاسف دارد. نماینده مردم اصفهان در مجلس هشدار می دهد که آلودگی 
هوا جان شهروندان اصفهانی را به خطر انداخته؛ عضو شورای شهر خبر می دهد که هنوز حتی یک ریال بابت عوارض 
آالیندگی به شهر اصفهان پرداخته نشده و آری ؛ اینجا اصفهان است؛ شهر شهیدان، شهر همیشه معیِن ایران. شهری 
که همیشه در خط مقدم یاری رسانی به تمام ایران بوده و حاال خود بی یار و یاور و تنها مانده و شهروندانش دارند 
رسما  از شدت آلودگی هوا خفه می شوند! کاش که صدای مددخواهی مردم این شهر به گوش مسئوالن برسد؛ 
اصفهان آب ندارد، خاکش نشست کرده و آسمانش تیره و تار شده. این شهر دارد از دست می رود. کاش تا دیر 

نشده کسی بیاید و کاری کند و آن کار فقط تعطیل کردن یک روزه و دوروزه مدارس نباشد!

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

آلودگی هوا، جان شهروندان اصفهان را به خطر انداخته است
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت:آلودگی هوا،  جان شهروندان اصفهان را به خطر انداخته و آسیب های روحی و جسمی فراوانی به همراه داشته است.

امیر حسین بانکی پور درمورد آلودگی هوا اظهار کرد: در زمینه مسئله آب و آلودگی هوا همه نمایندگان یک صدا هستند و در این زمینه اتفاق نظر وجود دارد و قانون خوبی 
هم تدوین و تصویب شده که به شکل قابل قبولی اجرا نشده است. البته مسئوالن در تهران نیز به گونه ای تصمیم گیری می کنند که گویا خبر از حال و روز این روز های مردم 
اصفهان ندارند.وی اظهار داشت: آلودگی هوا جان شهروندان اصفهان را به خطر انداخته و آسیب های روحی و جسمی فراوانی به همراه داشته است، اصفهان بیش از این 
تاب سوء مدیریت و نامالیمت های مسئوالن را ندارد.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی خاطر نشان کرد:در دولت سابق سرمایه گذاری قابل توجهی برای 
بهینه کردن و توسعه نیروگاه ها صورت نگرفت و همین امر سبب خاموشی و قطعی برق می شد و امیدواریم وزیر فعلی با روحیه جهادی خویش بتواند این عقب ماندگی ها 

را در صنعت انرژی جبران کند.
 

اعتراف مهم شهردار اصفهان درباره آلودگی ها؛

تنفس در شهر سخت شده است
به گزارش ایمنا؛ شهردار اصفهان گفت: تمام خودروهای تردد کننده در سطح شهر سهم پنج درصدی در آالیندگی هوا دارند و مبدأ بیشتر آالینده ها کارخانجات اطراف شهر 
است، با این وجود این روزها نیروگاه اصفهان سوخت خود را تغییر داده و از مازوت استفاده می کند.علی قاسم زاده در برنامه رادیویی »سالم اصفهان« با اشاره به وضعیت 
آب وهوای اصفهان اظهار کرد: بهبود وضعیت آب وهوا یکی از دغدغه های مهم مدیریت شهری، شهروندان و عالقه مندان به اصفهان است.وی با بیان اینکه دستگاه هایی 
که می توانند در بهبود شرایط نقش داشته باشند، باید کمک کنند تا از این وضعیت خارج شویم، ادامه داد: بخشی از وضعیت آالیندگی به حمل ونقل عمومی و شهرداری 
بازمی گردد که در این راستا توانستیم این مهم را کنترل و مدیریت کنیم.شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه تمام دستگاه های شهرداری موظف شده اند سیستم های خود را 
ارتقا دهند، افزود: در این راستا شرکت واحد اتوبوسرانی شرایط قابل دفاعی دارد، زیرا ابتدا سوخت ناوگان ارتقا یافت سپس فیلتر روی اتوبوس ها نصب شد تا از بروز آلودگی 
جلوگیری کند، بنابراین مردم در سطح شهر کمتر اتوبوس دودزا می بینند، اما اگر شهروندان در سطح شهر اتوبوس دودزا مشاهده کردند، آن را انعکاس دهند تا رسیدگی 
شود.وی با بیان اینکه خودروهایی که در سطح شهر ترددمی کنند سهم پنج درصدی در آالیندگی هوا دارند و مبدأ بیشتر آالینده ها کارخانجات اطراف شهر است، تاکید کرد: با 
این وجود این روزها نیروگاه اصفهان سوخت خود را تغییر داده و از مازوت استفاده می کند.قاسم زاده تصریح کرد: تمام مسئوالن و مردم به این وضعیت اعتراض دارند که 
چرا با این حجم سنگین آالیندگی در اصفهان، مازوت سوزی انجام می شود.وی گفت: امیدوارم کسانی که در این زمینه تصمیم گیرنده هستند، بدانند شرایط خوبی نیست 
و تنفس در این شهر سخت شده است، چراکه میزان ابتال به بیماری هایی که از مواد معلق در هوا ناشی می شود، نیز در شهر زیاد شده است.شهردار اصفهان با بیان اینکه 
اگر قرار است سوخت مازوت استفاده شود، چرا فقط در اصفهان شاهد آن هستیم، گفت: در حال حاضر زنده رود خشک است و میزان تلطیف هوا که از جریان آب حاصل 
می شود را نداریم، از سوی دیگر نیروگاه نیز مازوت سوزی می کند که شرایط خوبی نیست؛ در این راستا امیدواریم متوجه حال اصفهان شوند و در این تصمیم تجدیدنظر کنند.

معاون شهردار:

عوارض آالیندگی شهر اصفهان پرداخته نشده است
معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان گفت: هنوز یک ریال بابت عوارض آالیندگی به شهر اصفهان پرداخته نشده ، در حالی که ما همچنان در حال بررسی پرداخت عوارض 
آالیندگی سال ۹۲ هستیم.محسن رنجبر در هفتادمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: کاهش سطح مطالبه گری معضل آلودگی هوای شهر اصفهان 
به مسائل مالی صحیح نیست، اما امروز در اصفهان به نوعی همزیستی با آلودگی هوا رسیده ایم.وی با بیان اینکه در این زمینه دولت باید مجموعه مسائلی را پیگیری کند؛ 
اما شاهد هیچ گونه پیگیری در این خصوص نیستیم، گفت: شهروندان اصفهانی، آسیب های ناشی از آلودگی هوا را در خود حس نمی کنند، اما مسافران ساکن در شهری با 
هوای پاک با ورود به اصفهان سوزش در چشم و گلوی خود ناشی از آالیندگی هوا را حس می کنند، بر این اساس اثرات تخریبی زیست محیطی آالیندگی هوا به مرور بر جان 
و روح شهروندان اصفهان اثر می گذارد.معاون مالی و اقتصادی شهرداری اصفهان تصریح کرد: حداقل رسالت و وظیفه دولتمردان در قبال آالیندگی هوای شهر اصفهان، 
پرداخت به موقع و واقعی از عوارض آالیندگی هواست.وی خاطرنشان کرد: هنوز یک ریال بابت عوارض آالیندگی امسال به شهر اصفهان پرداخته نشده است، در حالی که 
ما همچنان در حال بررسی پرداخت عوارض آالیندگی سال ۹۲ هستیم، در این راستا شکایتی نیز از پاالیشگاه تنظیم شده و آنها نیز محکوم شده اند، اما همچنان عوارض 
آن سال پرداخت نشده است.وی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بابت عوارض آالینده های سال های قبل به حساب شهرداری واریز 
شده است که با این مبلغ ناچیز نمی توان اقدام اساسی برای شهروندان اصفهانی صورت داد.معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان گفت: این نوع واکنش در مواجهه با 
آلودگی هوای شهر اصفهان، در حق شهروندان شایسته نیست؛ در مدیریت شهری از هیچ فعالیت و اقدامی برای صیانت از حق شهروندان در این زمینه مضایقه نمی کنیم.

وی تاکید کرد: چنانچه همزیستی مردم اصفهان با آالیندگی هوا و مسائل مخرب زیست محیطی ناشی از آن ادامه پیدا کند، زندگی در اصفهان به خطر خواهد افتاد.

رییس شورای اسالمی شهر:
نیروگاهاصفهانهرساعت۴۰هزارلیترمازوتمیسوزاند

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: نیروگاه اصفهان با چهار مشعل و هر کدام در هر ساعت 40 هزار لیتر مازوت می سوزاند و ضایعات آن در 
هوا گسترده می شود که جای تاسف دارد.محمد نورصالحی در نطق پیش از دستور هفتادمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: 
در شرایطی هســتیم که باید امیدآفرینی کنیم؛ اما نمی توان فراموش کرد که به هر دلیلی، از قبل انقالب تاکنون صنایع آالینده در مجاورت شهر 
اصفهان جای گرفته اند. این صنایع در موقعیت غیرکارشناسی در نظر اقلیمی قرار دارند که به علت جهت وزش باد آالیندگی آن ها وارد شهر می شود.
وی ادامه داد: چند ماه پیش در شورای عالی ترافیک کشور، نماینده سازمان محیط زیست گزارش داد که بیش از ۶7 درصد آلودگی شهر اصفهان 
مربوط به این صنایع است؛ این آلودگی انواع عوارض و بیماری ها را به دنبال دارد به طوری که روز به روز شاهد ابتالی اطرافیان خود به بیماری ها 
هستیم.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: نیروگاه با چهار مشعل و هر کدام در هر ساعت 40 هزار لیتر مازوت می سوزاند و ضایعات 
آن در هوا گسترده می شود که جای تاسف دارد. تنها راه این است که نهضتی را برای انتقال این صنایع آغاز کنیم.نورصالحی با بیان اینکه بخشی از 
این صنایع خصوصی یا از طریق بورس واگذار شده است، افزود: در گذشته قانون هایی برای انتقال پادگان ها و زندان ها داشتیم و در حال حاضر 
به طور جد پیگیر می شویم که این صنایع از شعاع اطراف اصفهان خارج شود،ضمن اینکه این صنایع مکلف هستند با فیلترگذاری و تصفیه، اجازه 
انتشار آلودگی را ندهند، اما عالوه بر انجام این اقدامات، با همکاری مردم، دستگاه های دولتی و مجموعه های قضایی،انتقال این صنایع را پیگیری 
می کنیم.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: ممکن است انتقال صنایع زمان ببرد، به عنوان مثال 10 سال یا کمتر و بیشتر طول 
بکشد، اما این صنایع از انتقال ضرر نمی کنند.وی گفت: بیش از ۵00 هکتار زمین در بهترین نقطه ورودی شهر اصفهان به عنوان اراضی با ارزش، در 
اختیار این صنایع است، بنابراین پیشنهاد این است این صنایع اعم از عمومی، خصوصی و واگذار شده به عموم مردم در بورس، با مالکیت خود آن 
صنایع، به سمت شهرک علمی و تحقیقاتی که شامل صنایع پاک، غیر آالینده و بدون نیاز به آب است، برود.نورصالحی افزود: در این راستا در محل 
جدید استقرار صنایع، زمین ها ارزش افزوده پیدا می کند، اشتغال دو چندان ایجاد می شود و دستگاه های دولتی که متولی تعیین کاربری هستند 
در خصوص آزادسازی زمین های این صنایع پس از خروج همراهی خواهند داشت.وی با بیان اینکه در شورا نیز سعی می کنیم نهاد یا تشکیالتی 
که وابستگی دولتی نداشته باشد با مشارکت مردم، نخبگان و دغدغه مندان پایه گذاری کنیم، بنابراین امیدواریم از امسال انتقال این صنایع کلید 

بخورد، اظهار کرد: ممکن است این اتفاق در دوره ما رخ ندهد، اما امیدواریم روزی شاهد انتقال این صنایع باشیم.

کاش حرف دل و صدای اعتراض و فریاد مددخواهی شهرونداِن آلوده ترین شهر ایران به گوش برسد؛

ریهمردماصفهان؛انبارانباشتمازوتنیست!
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این روزها که با شــدت یافتن افزایش آلودگی هوا و بحرانی شدن اوضاع و 
باالگرفتن انتقادات به آالیندگی صنایع در اســتان و به ویژه مازوت ســوزی 
نیروگاه ها، بحث رابطه آالیندگــی و صنعت بازهم باال گرفته، برخی صنایع در 
استان تالش می کنند تا اقدامات خود در جهت حفظ محیط زیست و کمک 
به کاهش آلودگی هوا را افزایش دهنــد. از جمله این صنایع »مجتمع طالی 
موته« است که اقدامات و تعامالت مختلفی در راستای حفظ محیط زیست 

انجام می دهد. این اقدامات را در ادامه می خوانید:
 بررسی روش های کاهش آلودگی هوا در مجتمع طالی موته )گرد و غبار، 

بخارات سیانوری و …(
    کاهش آلودگی فلزات مضر در خروجی کارخانه

 ارزیابی  دوره ای زیست محیطی مجتمع طالی موته
 انجام تخریب یون های سیانور در ســد باطله در مواقع اضطراری مجتمع 

طالی موته
  پاک سازی و استحصال طالوفلزات گرانبها از ســد باطله مجتمع طالی 

موته
  اجرای دو مرحله ساخت سد باطله مجتمع طالی موته

اســتفاده از آمونیاک برای کاهش مصرف سیانور و افزایش بازدهی مدار 
لیچینگ مستقیم

 مطالعه روش های کاهش آلودگی هوا با گاز HCN در سد باطله
 بهینه سازی و اجرای برنامه PM سیستم کارخانه در جهت کاهش مصرف 

انرژی و آلودگی و غبارو ...
 استفاده از روش لیچینگ کپه ای برای کانی های کم عیار در جهت کاهش 

آلودگی های محیط زیست
 بهینه سازی مصرف انرژی در فرآیند کارخانه طالی موته

 روش های خنثی سازی و بازیابی پودر میکرونیزه فلزات از محلول باطله 
اسید شویی شمش اتاق طال در جهت مصرف بهینه از منابع

  ارزیابی دوره ای فنی اقتصادی و زیست محیطی مجتمع طالی موته در 
جهت کاهش اثر مخرب بر محیط زیست

مطالعات اولیه روش های پاک ســازی محیط زیســت از پسماندهای 
صنعتی و غیر صنعتی و بازیابی مجدد سیانید و طال در پساب صنعتی تولیدی 

در پروسه تولید طال در مجتمع طالی موته
 پیاده سازی سیستم استاندارد NACI P13 و ۱۷۰۲۵

 ایجاد و نصب سیستم تصفیه فاضالب بهداشتی در مجتمع
    برگزاری سمینارهای متعدد و شرکت در نمایشگاه های مختلف در زمینه 

انعکاس شرایط زیست محیطی مجتمع طالی موته
ساخت منابع فاضالب سپتیک شــامل )حفرچاه های مربوطه، حفرکانال 

ولوله کشی فاضالب مربوط به آن(
  فنس کشی اطراف استخرفرآیند کارخانه

فنس کشی اطراف کل مجتمع و به خصوص سد باطله  
  ساخت حوضچه پساب و کانال ارتباطی آن به سد باطله

ایجاد ، توسعه و حفظ فضای سبز در مجتمع طالی موته به وسعت حدود   
3 هکتار

گسترش هدایت و پشتیبانی از محققان و دانشــجویان در جهت جذب   
پروژه های زیست محیطی

  بهینه سازی آتشباری )زه کشی( در جهت کاهش آلودگی و مصرف مواد 
شیمیایی

  اندازه گیری دوره ای و ارســال خود اظهاری کنترل میــزان آالینده های 
زیست محیطی و بهداشت کار

    حفر و ایجاد 11چاه مانیتورینگ پیزومتری برای سد باطله
    جایگزینی سوخت مصرفی با گاز شــهری در مجتمع و برقی کردن چاه 

آبرسانی شماره ۹ در جهت کاهش و بهینه سازی مصرف سوخت
  ساخت و ایزوله کردن انبار مخصوص روغن ها و انبار مواد شیمیایی

بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، شرکت گاز استان موتورخانه بخش های اداری، 
خانگی و تجاری را به صورت رایگان، بهینه سازی می کند.مدیرعامل شرکت گاز 
استان در پانزدهمین نشست اعضای ســتاد مدیریت بحران شرکت گاز گفت: 
تاکنون بیش از 6 هزار و 500 واحد موتورخانه و 1200 فضای آموزشی بهینه شده 
که این اقدام به طور میانگین منجر به کاهش 32 درصــدی مصرف گاز در این 
واحد ها نسبت به مدت مشابه قبل از بهینه سازی شده است.عسگری افزود: 
بر اساس دستورالعمل ابالغی دیسپاچینگ شرکت ملی گاز، در صورت رعایت 
نشدن مصرف بهینه و برای پیشگیری از افت فشار و قطعی گاز بخش های خانگی 
در کشور در روز های سرد پیش رو ناگزیر به اعمال محدودیت مصرف در برخی 
از صنایع و صنوف شویم.وی با تاکید بر اولویت استمرار جریان گاز برای بخش 

خانگی افزود: سازمان صمت و همچنین شرکت شهرک های صنعتی، به منظور 
مدیریت مصرف انرژی، طرح های پیشنهادی برای کاهش مصرف گاز را ارائه کنند 
تا در صورت اعمال محدودیت مصرف، صنایع متحمل کمترین خسارت ممکن 
شوند.مدیرعامل شرکت گاز استان با تاکید بر ممنوعیت استفاده از گرماتاب در 
فضا های عمومی غیرسرپوشیده نظیر رستوران و باغ ویال ها گفت: صنوف مختلف 
نیز به ســهم خود  باید در مصرف انرژی صرفه جویی  کنند.عسگری خواستار 
تبدیل مصرف بهینه انرژی به یک فرهنگ عمومی بین اقشار جامعه شد و افزود: 
واحد های صنعتی به ویژه صنایع عمده که مصــرف گاز باالیی دارند با اورهال و 
تعمیرات سیستم های خود می توانند به میزان قابل توجهی مصرف گازشان در 

پیک زمستانی را کاهش دهند.

رییس کمیسیون صنایع مجلس، با تاکید بر اینکه تعرفه تلفن ثابت مخابرات 
باید افزایش یابد، گفت: بهتر است افزایش تعرفه به شکل پلکانی باشد؛ اما این 
این یک توصیه است و می تواند تغییری نکند. در مقابل، سخنگوی کمیسیون 
اقتصادی مجلس و عضو ناظر پارلمان در شورای رقابت باور دارد: هر نوع تغییر 
تعرفه ای بدون اصالح ساختار حسابداری از نظر شورای رقابت غیرقانونی است.

آذرماه بود که وزارت ارتباطات مصوبه افزایش حداقل ماهانه هزینه تلفن ثابت 
را به شرکت مخابرات ابالغ کرد. پیش از آن شورای رقابت این اقدام را غیرقانونی 
دانسته و اعالم کرده بود تعرفه ها تنها در صورتی می توانند افزایش یابند که نظام 
حسابداری این شرکت به نظام بهای تمام شــده تغییر کند. از طرفی صداهای 
مختلفی از مجلس در مخالفت با این اقدام به گوش می رســید.حال و پس از 
اعمال این افزایش، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید افزایش 
تعرفه می تواند به شکل دیگری باشد. مصطفی طاهری در این رابطه به پیوست 
می گوید: »با وزیر ارتباطات، رگوالتوری و شرکت مخابرات جلساتی را در این مورد 
برگزار کردیم. ابتدا باید دو مسئله را از هم جدا کنیم. یک اینکه چندین سال است 
با وجود افزایش قیمت ها و تورم، قیمت تلفن ثابت تغییری نکرده و این افزایش 
باید رخ دهد. اینکه مدل افزایش قیمت چگونه باشد در این بحث است.«وی در 

مورد شیوه افزایش تعرفه توضیح می دهد: »نظر ما این بود افزایش تعرفه پلکانی 
باشد. یعنی برای افرادی که مصرف شــان پایین است یک پله پایین بگذاریم. 
مثال عدد 5 هزار تومان. اما کلیت این افزایش تعرفه حتمی است. نمی شود طی 
دوازده سال همه چیز در کشور گران شود و تعرفه این بخش ثابت بماند، یا باید 
دولت جبران کند یا تعرفه افزایش یابد.«طاهری در پاسخ به این سوال که این 
مسئله منجر به لغو مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات می شود، می  گوید: »این 
مسئله توصیه ای بود و الزامی وجود ندارد. می تواند همین بماند.«مهدی طغیانی، 
سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس و عضو ناظر این نهاد در شورای رقابت 
است که مانند گذشته هرگونه افزایش تعرفه ای را تنها با رعایت مصوبه شورای 
رقابت مجاز می داند و به پیوســت می گوید: »در مصوبه شورای رقابت تغییری 
اتفاق نیفتاده و مصوبه همان مصوبه پارسال است. مصوبه این است که تجدید 
نظر در همه انواع تعرفه ها منوط به اســتقرار نظام حسابداری هزینه تمام شده 
است. مخابرات بدون اجرای این مصوبه از ستاد تنظیم بازار مصوبه ای گرفته و 

این منطقی نیست.«
نماینده اصفهان اضافه می کند: »هر نوع تغییر تعرفه ای بدون اصالح ســاختار 

حسابداری از نظر شورای رقفابت غیرقانونی است.«

اقدامات و تعامالت انجام شده در مجتمع طالی موته در راستای 
محیط زیست

رییس کمیسیون صنایع مجلس:

 افزایش تعرفه تلفن ثابت می تواند پلکانی باشد

با مصوبه شورای اقتصاد صورت می گیرد؛

بهینه سازی رایگان موتورخانه ها در استان اصفهان

مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان گفت: در بازآفرینی شهری ضروری 
اســت به حفظ شــرایط اجتماعی و فرهنگی هر محله یا مجموعه و ظرفیت 
پذیرش جمعیتی آن توجه ویژه شــود.به گزارش پایگاه خبــری وزارت راه و 
شهرســازی )اصفهان(؛ علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرســازی استان 
اصفهان در نشست تخصصی آموزه های زلزله بم در اصفهان که همزمان با دیگر 
شهرهای کشور برگزار شد، اظهار داشت: بافت فرسوده عمدتا بافت های تاریخی، 
میانی و پیرامونی )سکونتگاه های غیررسمی( را شامل می شود که مهم ترین 
آن بافت های تاریخی بوده و اصفهان دارای این قبیل بافت های ارزشمند است.  
وی افزود: بافت میانی خیلی کمتر تصویر تاریخی و میراثی دارد؛ اما متاسفانه 
طی دهه های گذشــته این بافت دچار پوچی و از طرفی خالی از سکنه شده و 
نیاز است با سرعت بیشتری بازآفرینی شود. مدیرکل راه و شهرسازی استان 
اصفهان اذعان داشــت: بافت های پیرامونی که تحت عنوان ســکونتگاه های 
غیررسمی شــکل می گیرد از دیگر دسته های بافت فرســوده است که به نظر 

می رسد برای ایجاد الگوی مناسب برای مبحث بافت فرسوده، نگاه به پهنه های 
پیرامونی مناسب تر است.  وی با تاکید بر اعمال نظر و مشارکت مردم در مبحث 
بازآفرینی شــهری بیان داشت: این که در گذشــته برخی طرح ها با شکست 
مواجه می شد و یا مشکالت دیگری را ایجاد می کرد نیاز به آسیب شناسی دارد 
تا از کنار این بررسی ها به سمت و ســویی در حوزه بازآفرینی شهری برویم که 
اشتباهات گذشته تکرار نشود.قاری قرآن تصریح کرد: همواره یکی از مهم ترین 
علل شکســت برخی طرح های حوزه بازآفرینی عدم مشــارکت مردم است؛ 
بنابراین برای اینکه پروژه هایی همچون همت آباد، حصه و قائمیه داشته باشیم 
نیاز است تا شرایط به سمتی برود که خود مردم در عرصه حضور داشته باشند 
و ایفای نقش کنند.وی بیان داشت: سکونتگاه های غیررسمی فضای مناسبی 
است برای تغییر وضعیت موجود به وضعیت بهتر،ولی ضروری است به حفظ 
شرایط اجتماعی و فرهنگی هر محله یا مجموعه و ظرفیت پذیرش جمعیتی 

آن توجه ویژه شود.  

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: تامین انرژی به یکی از مهم ترین 
مشکالت صنعت فوالد تبدیل شــده و تداوم قطعی گاز و برق خسارت زیادی 
را به صنعت فوالد کشــور وارد کرده است.محمدیاســر طیب نیا افزود: فوالد 
سازان در فصل گرمای سال با مشکالت برق و در فصل سرد سال با مشکالت 
گاز مواجه هستند به عبارتی تامین انرژی به چالشی برای فوالدسازان تبدیل 

شده است.
 وی ادامه داد: این در حالی است که بزرگ ترین مصرف گاز کشور در مصارف 
خانگی و حدود 21 درصد از مصرف گاز کشور است که این میزان به بیش از 60 
درصد افزایش می یابد و این برای صنایع مشکالتی را به وجود می آورد یعنی با 
این شرایط دولت و شرکت های تامین کننده گاز مجبور می شوند برای حمایت 
از مصارف خانگی، کاهش گاز را در صنایع در نظــر بگیرند و این موضوع دلیل 
قطعی گاز واحد های فوالدی می شود. مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه افزود: 

در حال حاضر متوســط بهره وری نیروگاه های برقی 38 درصد اســت و اگر 
بخواهیم در این عرصه شاهد تحوالت خوبی باشیم باید به سمت نیروگاه هایی 
با بهره وری باال برویم و ظرفیت نیروگاهی خــود را افزایش دهیم. وی اضافه 
کرد: این شرکت هم اکنون ساخت یک نیروگاه ۹14 مگاواتی را در دستور کار 

خود قرار داده که متوسط بهره وری آن حدود 60 درصد است.
 طیب نیا گفت: شــرکت فوالد مبارکه همچنین تفاهم نامه ای را با شرکت ملی 
گاز ایران در دســت اقدام دارد تا در حوزه مصارف خانگــی بتوانیم با افزایش 
بهره وری در بخاری های ســاخت داخل، تا ۹0 درصد در زمینه بهینه ســازی 
مصرف سوخت همکاری کنیم و این موضوع نیازمند سرمایه گذاری زیاد است 
که توجیه اقتصادی دارد البته اگر این موضوع با استقبال وزارت نفت و شرکت 
ملی گاز ایران مواجه شود، می تواند الگوی جدیدی در این حوزه برای مصرف 

کنندگان باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مطرح کرد:

توجه به مشارکت مردم در حوزه بازآفرینی شهری 

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان مطرح کرد:

خسارت زیاد به صنعت فوالد کشور با قطعی گاز و برق
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