
مدیر کل امور فرهنگی اجتماعی استانداری اصفهان خبرداد: با امضای   
۲ تفاهم نامه؛ افراد بی هویت و بازمانده از تحصیل ساماندهی می شوند؛

پایان بی هویتی

رنا
 ای

س:
عک

 مشاور شهردار اصفهان در امور 
محالت شهر خبرداد:

کالنتری حصه درگیر 
تغییر  رای مسئوالن 

انتظامی

تصادف زنجیره ای چند خودرو در اتوبان اصفهان-نطنز- 
کاشان با سه کشته و سیزده مصدوم؛
جاده ای که همچنان  جان می گیرد!
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 آمار بیماران کرونایی بستری 
در اصفهان یک و نیم برابر شد

اعتبار ۱.۲ میلیارد تومانی برای 
روشنایی پارکینگ های اصفهان

گردشگری اصفهان؛ از عرش به فرش!

 صفر تا ۱۰۰ وضعیت گردشگری در استان در گفت و گو با مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بررسی شد؛

سازمان حفاظت 
محیط  زیست باید 

متولی باشد

ضرر ۲ میلیارد تومانی 
اتوبوسرانی اصفهان از 

کارت نزدن مسافران

مشارکت رسمی
۳۴ سفارتخانه در 

اغتشاشات اخیر
سپاهان در نیم فصل به چه بازیکنانی 

احتیاج دارد؟
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مسیح)ع(  را تبریک می گوییم 
سارلوز میالد حضرت 

            آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان- امور پیمانها م الف:1435501 

آگهی مزایده اجاره شماره 21839)نوبت اول(

چاپ اول

چاپ اول

نوبت اول دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 

شهرداری شاهین شهر در نظر دارد اجاره ماهیانه قســمتی از زمین پارک خلیج فارس جهت استقرار وســایل بازی کــودکان را از طریق  مزایده عمومی و با 
جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( و با شماره مزایده 5001094734000056 به صورت 

الکترونیکی واگذار نماید.

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

چهار شنبه ۱۴  دی  ۱۴۰۱
۱۱ جمادی الثانی  ۱۴۴۴

۴  ژانویه  ۲۰۲۳
 شماره ۳7۱5    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5۰۰۰ تومان

آگهی مزایده فروش 5 دستگاه خودرو شماره 21275 )نوبت اول(

آگهی مزایده  اجاره شماره 21274 )نوبت اول(

سعید ابریشمی راد – شهردار شاهین شهر 

سعید ابریشمی راد – شهردار شاهین شهر 

م الف: 1432985

م الف: 1432989

شهرداری شاهین شــهر در نظر دارد فروش 5 دســتگاه خودرو را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اســناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( و با شماره مزایده 100109473400006 به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت: 1401/10/05

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/10/15
تاریخ بازدید: 1401/10/25

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/10/25
زمان بازگشایی: 1401/10/26

زمان اعالم به برنده: 1401/10/27
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود 
هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر 

می باشد.
2- کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

3- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934

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

شهرداری شاهین شهر در نظر دارد اجاره ماهیانه واحد شماره 2 فرهنگسرای خانواده را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( و با شماره مزایده 5001094734000055  به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت: 1401/10/05

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/10/15
تاریخ بازدید: 1401/10/25

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/10/25
زمان بازگشایی: 1401/10/26

زمان اعالم به برنده: 1401/10/26
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود 
هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر 

می باشد.
2- کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

3- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934

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

  

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی               

چهارشنبه 7  دی  1401
4  جمادی الثانی  1444

28    دسامبر   2022
 شماره 3709    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

نایب رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان می گوید خألهای قانونی بازار طالی دست دوم اصفهان را داغ کرده است؛

سریال مصائب گرانی؛ اپیزوِد طال!

مصائب فعاالن صنایع دستی؛ 
هرروز بیشتر از دیروز

 آخرین نفس های
 یک صنعت خسته
و دست و پابسته!
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طرح ضربتی مبارزه با مجرمان حرفه ای و 
خاص در اصفهان اجرا می شود

هزینه 4 میلیارد تومانی برای حفظ فضای سبز 
میدان میوه و تره بار اصفهان

باز هم بزن باران...

 رییس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا
  می گوید بارش های اخیر مفید بوده، اما کمبود بارش در فصل 

 و خشکسالی را جبران نمی کند؛

تعامالت و ارتباطات مثبت 
درون و برون سازمانی، 

 رویکرد اصلی آبفای
 استان اصفهان است

شروع ساخت و ساز 
غیرقانونی در شهرک 

شهید کشوری

اعمال قانون برای 61 
مشترک گاز به دلیل بی 
توجهی الگوی مصرف 

3 83

چاپ اول

چاپ اول

روستای ایگل؛ روستایی جذاب و ناشناخته در حاشیه تهران

وقتی شاه قاجار دوباره عاشق می شود!

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

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  (

 تیم منتخب هفته سیزدهم لیگ برتر؛

سپاهان با چهار نماینده در صدر
6

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: 1401/10/7

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری گز برخوار  م الف:1428616

شهرداری گز برخوار در نظر دارد:

به استناد مجوز شورای محترم اسالمی شهر گز برخوار، عملیات آسفالت و بهسازی آسفالت معابر سطح شهر گز برخوار را به اشخاص 

حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه تا پایان وقت اداری روز شنبه به تاریخ 

1401/10/10 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشــانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنًا اطالعات تکمیلی 
مناقصه فوق از طریق وب سایت شــهرداری به نشــانی www.gazborkhar.ir در دسترس می باشــد. همچنین اداره عمران و 

شهرسازی شهرداری با شماره تلفن 45721961-031 داخلی 107 در ساعات اداری آماده پاسخ گویی به سواالت احتمالی می باشد. 

  

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی             

چهارشنبه 30  آ ذر  1401
26  جمادی االول  1444

21    دسامبر   2022
 شماره 3704    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری : ادارات اصفهان، 
بیشترین تاخیر را در صدور مجوز کسب و کار در کشور دارند؛

همت و حمایتی که نیست...

     
  خبرنگاران اصفهانی از پروژه ها

  و ظرفیت های حوزه حمل
 و نقل اصفهان بازدید کردند؛    

 اصفهان؛
  شهر اولین ها 

و برترین ها
7
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مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان خبرداد:
الحاق200 هکتار زمین برای واگذاری به متقاضیان 

به شهرک صنعتی  بزرگ شمال اصفهان

مدیرکل کمیته امداد استان خبرداد:
اشتغال مددجویان روستا های استان اصفهان 

با اجرای طرح های بوم گردی

 سال هاست ننه سرما، گرانی هم
می آورد!

افزایش 20 تا 50 درصدی قیمت  میوه دراصفهان به بهانه شب یلدا؛

اختصاص 100 میلیارد 
ریال برای مرمت 
و بازسازی قنوات 

اردستان 

ورود نخستین 
 خودرو های خارجی 
به کشور از اوایل دی

طرح شناورسازی ساعات 
 کاری ادارات تا پایان سال 

در اصفهان تمدید شد
3 72

نوبت اول

 »مسی« و »مارادونا«،
  2 روی سکه 

رستگاری!

زمستان طالیی با جشنواره طالیی ابرسازه های 
8تفریحی اصفهان  

دستگاه های اجرایی استان تنها تا 30 آذر سال جاری فرصت دارند تا درخواست های صدور مجوز کسب و کار 
خود را تعیین تکلیف کنند.طبق قانون اگر تا 30 آذر دستگاهی مجوز کسب و کار را تعیین تکلیف نکند، سامانه به صورت 
خودکار مجوز مربوطه را صادر می کند و تمام مســئولیت های صدور مجوز بدون تاییدیه  نیز بر عهده شخص مدیرکل 
دستگاه مربوطه خواهد بود.به استناد تبصره یک ماده هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی؛ 
اشخاصی که در صدور مجوز کســب و کار اخالل یا اهمال کنند به دستور اســتاندار به هیئت تخلفات اداری معرفی 

می شوند زیرا تسریع در صدور این مجوزها از اولویت های کاری دولت سیزدهم محسوب می شود.  

سنا
 ای

س:
عک

6

نوبت دوم

چاپ دوم

چاپ دوم

موضوع مناقصه ردیف
محل 

انجام کار

مدت 
انجام کار 

)ماه(
مبلغ برآورد مبنای برآورد

)ریال(

مبلغ سپرده 
شرکت در 

مناقصه )ریال(
حداقل رتبه مورد نیاز 

1
اجرای بندهای سنگی مالتی چم طاق 
حوضه آبخیز چم آسمان  )شماره نیاز 
در سامانه ستاد: 2001003457000002(

شهرستان 
لنجان

7
فهرست بهای 

آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال 1401

14/650/000/000732/500/000
5 آب برای اشخاص حقوقی
2 آب برای اشخاص حقیقی 

2
اجرای بندهای سنگ و سیمان حوضه 
آبخیزدار )رحمت آباد( )شماره نیاز در 
سامانه ستاد: 2001003457000003(

شهرستان 
خوانسار 

7
فهرست بهای 

آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال 1401

5 آب برای اشخاص حقوقی30/000/000/0001/500/000/000

3
تکمیل بند سنگی مالتی کرموک  

)شماره نیاز در سامانه ستاد: 
)2001003457000004

شهرستان 
سمیرم

7
فهرست بهای 

آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال 1401

5/000/000/000250/000/000
5 آب برای اشخاص حقوقی  
2 آب برای اشخاص حقیقی 

 ۱- محــل دریافــت اســناد مناقصــه: ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت
)https://etend.setadiran.ir( 

زمان انتشار مناقصه در سامانه ستاد ســاعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/10/14 

می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 1401/10/18 
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 1401/10/29 

زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1401/11/01 در محل سالن 
جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.

 ۲- محل تحویل اســناد مناقصه: ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت به نشــانی
 )https://etend.setadiran.ir( و در موارد خواسته شده در اسناد، دبیرخانه اداره کل 

منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.

۳- پیمانکاران واجد شرایط: کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط و تایید صالحیت شده 
توسط نظام فنی و اجرائی کشور

۴- صالحیت کلیه اشخاص حقوقی می بایست در سامانه اطالعات عوامل نظام فنی 
و اجرائی کشــور )http://sajar.mporg.ir( به ثبت رسیده باشد. در غیر این صورت 

پیشنهاد مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد.

5- ســپرده شــرکت در مناقصه: ضمانــت نامــه بانکی یــا واریز وجه به حســاب 
 IR260100004061042107670242شــماره بــه  ســپرده  وجــوه   تمرکــز 

نزد بانکی مرکزی ایران به نام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

6- تعیین دامنه مناسب ترین قیمت های پیشــنهادی بر اساس بخشنامه به شماره 
94/158764 مورخ 1394/07/31 سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.

7- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

سعید ابریشمی راد – شهردار شاهین شهر  م الف: 1436598

زمان انتشار در سایت: ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
مهلت دریافت اسناد مزایده: ۱۴۰۱/۱۰/۲۲

تاریخ بازدید: ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ۱۴۰۱/۱۱/۰۲

زمان بازگشایی: ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
زمان اعالم به برنده: ۱۴۰۱/۱۱/۰۴

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه 
مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه 

مربوطه(، پرداخت تضمین شــرکت در مزایده )ودیعه(، ارســال پیشنهاد قیمت و 
اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن 

عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
3- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایســت جهت ثبت نام و دریافت گواهی 

الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934

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

 مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان: بر اساس آمار فعلی تاکنون ۱۳7 نفر در استان فاقد مدارک 
هویتی شناسایی شده اند و البته معتقدیم افراد دیگری هم وجود دارند که هنوز شناسایی نشده اند.
در این طرح هدف این است که برای همه افراد باالی ۱8 سال که پدر آنها تابعیت ایرانی دارد پس از اثبات 
نسب، مدارک هویتی صادر شود.در این طرح حتی اگر تعداد افراد شناسایی شده بسیار محدود باشد 
موظف هستیم به آنان هویت ببخشیم و تالش می کنیم فردی بی هویت نباشد. بیشتر افراد بی هویت 

در استان فرزندان اتباع خارجی بوده اند که نمی توانند هویت ایرانی بگیرند. 
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان:

مطالعات ۹0کیلومتر از رودخانه های برخوار، شاهین شهر و 
میمه انجام شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: با هدف ساماندهی و الیروبی رودخانه ها و مسیل های 
شهرستان های برخوار، شــاهین شــهر و میمه، مطالعات ۹۰کیلومتر از رودخانه های این شهرستان ها 
انجام شد.حسن ساسانی افزود: مطالعات ۶۰ کیلومتر از مســیل های دارای الویت در دست انجام و 
مطالعات مرحله دوم ۲۱ کیلومتر از این مسیل ها نیز انجام شده اســت.وی با بیان اینکه ساماندهی و 
الیروبی رودخانه های شهرستان های برخوار، شاهین شهر و میمه و مسیل های عبور سیالب از آنها در 
دستور کار شرکت آب منطقه ای اصفهان است و پیشرفت های خوبی در این زمینه حاصل شده، خاطر 
نشان کرد: تا کنون ۹ کیلومتر از مسیل های منطقه الیروبی شده است.ساسانی تصریح کرد: رودخانه های 
شهرستان های برخوار، شاهین شهر و میمه با تعیین اولویت در حال ساماندهی و الیروبی هستند و حد 
حریم و بستر مسیل ها برای آزادسازی توسط ارگان های ذی ربط تا پایان خردادماه ۱۴۰۲ ابالغ خواهند 
شد.مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به اهمیت ســاماندهی و الیروبی رودخانه ها و 
مسیل ها و تاثیر آن بر کنترل سیالب های احتمالی و کاهش خســارات مالی و جانی گفت: متاسفانه 
برخی از افراد از روی بی اطالعی و برخی نیز با هدف تصرف اراضی ملی که شامل حریم یا بستر رودخانه ها 
می شود؛ اقدام به تصرف این اراضی با هدف کشاورزی یا ساخت و ساز می کنند که همین موضوع باعث 
تغییر در مسیر رودخانه ها می شود و در زمان سیالبی شــدن رودخانه ها باعث بروز خسارت های جدی 
می شود.وی تاکید کرد: شرکت آب منطقه ای اصفهان در راستای اجرای وظایف قانونی خود طرح جامع 
مدیریت کنترل سیالب شهرستان شاهین شهر، میمه و برخوار را در فاز مطالعاتی و اجرایی تا پایان خرداد 
ماه ۱۴۰۲ تکمیل می کند.ساسانی خاطر نشــان کرد: در حال حاضر ۳۴ نقطه حادثه خیز در شهرستان 
شاهین شهر، میمه و برخوار شناسایی شده است که هر کدام بنا بر اولویت های تعیین شده و اعتبارات الزم 
طی هشت ماه تعیین تکلیف می شوند.مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان ادامه داد: ساماندهی و 
الیروبی این رودخانه ها با هدف تامین امنیت منازل، تاسیسات و معابر شهری و روستایی، ایمن سازی 

مراکز جمعیتی حاشیه رودخانه ها، کنترل و مهار سیالب ها انجام می شود.
 

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان مطرح کرد:

ساماندهی بافت فرسوده خمینی شهر با اجرای پروژه های 
محرک توسعه

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: در راستای بهبود کیفیت زندگی مردم ساکن در بافت 
فرسوده خمینی شهر، پروژه های محرک توسعه برنامه ریزی و اجرا شده است.علیرضا قاری قرآن، 
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان در خصوص مجموعه اقدامات به عمل آمده در راستای 
بازآفرینی محالت هدف شهرســتان خمینی شــهر اظهار داشــت: این اداره کل در راستای ضرورت 
ساماندهی وتوانمندسازی بافت های حاشیه ای و سکونتگاه های غیر رسمی در شهرستان خمینی شهر 
نســبت به احداث پایگاه ســالمت پروین اعتصامی در محله جوی آباد و سالن اجتماعات آموزش 
بهداشت عمومی در محله قرطمان این شهرستان اقدام کرده اســت.  وی افزود: در حال حاضر این 
مجموعه ها جهت بهره برداری الزم به شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خمینی شهر واگذار شده است. 
همچنین جهت تهیه ملزومات و تجهیز امکانات موردنیاز، مکاتبات الزم با شرکت بازآفرینی شهری 
ایران و دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان بعمل آمده است.  وی ادامه داد: اداره کل راه 
و شهرسازی استان اصفهان نسبت به احداث دو سرای محله در سکونتگاه های غیر رسمی محالت 
جوی آباد و وازیچه خمینی شهر اقدام  کرده که مرحله سفت کاری دو پروژه یاد شده به اتمام رسیده 
است.  قاری قرآن ادامه داد: روشنایی و آســفالت معابر محالت حاشیه نشین جوی آباد، وازیچه و 
قرطمان واقع در شهرستان خمینی شــهر از جمله دیگر اقدامات در راســتای ساماندهی بافت های 

حاشیه ای بوده است.  

رییس اداره منابع طبیعی اردستان:

خشکسالی ، ۲۰ درصد از درختان تاغ اردستان را از بین برد

رییس اداره منابع طبیعی شهرستان اردستان گفت: به دلیل خشکسالی 
در ســال های اخیر ۲۰ درصد از درختان تاغ و عرصه های مناطق جنگلی 

شهرستان اردستان خشک شده است.
مجید خداپرستان در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: تاثیر خشکسالی های 
چندساله گذشته در مراتع شهرستان اردســتان بسیار مشهود است به 
گونه ای که دامداران در فصل ییالق امســال آب و علوفه ها را به صورت 

دستی به مراتع حمل می کردند.
وی افزود: پوشش مرتعی اکثر نقاط شهرستان اردستان به دلیل کاهش 
بارندگی ها به طور کامل خشک شده اســت، به طوری که ساالنه میزان 
قابل توجهی علوفه در مراتع این شهرســتان تولید و به مصرف دام های 
سبک و سنگین می رســید که به دلیل کاهش بارش نزوالت آسمانی و 
تاثیر خشکسالی بر رویش گیاهان مرتعی ۷۰ درصد کاهش یافته است.

رییس اداره منابع طبیعی شهرستان اردســتان با بیان اینکه حدود ۵۰ 
درصد شهرستان اردســتان را که شــامل ۴۵۰ هزار هکتار عرصه است، 
بیابان خشک تشکیل داده، گفت: افزایش بیابان و خشک شدن مراتع 
شهرستان اردستان باعث ایجاد ریزگردها شــده است. همچنین آفت 
سوســک چوب خوار نیز با توجه به پدیده خشکسالی به خشک شدن 

درختان تاغ منطقه دامن زده است.

خداپرستان تصریح کرد: بیشترین میزان بیابان های اردستان در شمال 
شهرستان قرار دارد و طی چند سال گذشته با وجود  همه فعالیت های 
بیابان زدایی که صورت گرفته بر میزان بیابان ها افزوده شده است. البته 
مهاجرت و کاهش ســرانه جمعیت در کنار خشکسالی های چند ساله 

گذشته در افزایش بیابان ها بی تاثیر نبوده است.
وی با بیان اینکه خشکســالی های چند ساله گذشــته در کنار قاچاق  
بی رویه چوب باعث شده حدود ۲۰ درصد تاغ زارها و عرصه های جنگلی 
شهرستان خشک و از بین برود، گفت: با از بین رفتن تاغ زارها در مناطق 
کویری شهرستان شاهد افزایش ریزگردها و شور شدن خاک هستیم.

رییس اداره منابع طبیعی شهرستان اردستان در خصوص ساماندهی 
آفرود سواران و گردشگرانی که از مناطق کویر شهرستان مانند تل شیطان 
دیدن می کنند، گفت: طی یکی دوساله گذشته شاهد افزایش تورهای 
گردشــگری و عالقه مندان به کویر و منطقه تل شیطان هستیم که این 
اســتقبال گاهی مواقع باعث تخریب پوشــش های گیاهی و جنگلی 

شده است.
خداپرستان خاطرنشان کرد: با هماهنگی های صورت گرفته ساماندهی 
گردشگران، تورهای گردشگری و عالقه مندانی که به کویر و تل شیطان 

زواره می روند در دستور کار اداره منابع طبیعی قرار دارد.

جلسه ستاد پیشــگیری و مقابله با بیماری کرونا 
در شهرســتان شــاهین شــهر و میمه به ریاست 
سرپرست فرمانداری شهرستان و با حضور معاون 
برنامه ریــزی و امور عمرانــی فرمانداری، رییس 
شــبکه بهداشــت و درمان و دیگر اعضــا در محل 

فرمانداری برگزار شد.
حمیدرضا نجفی، سرپرست فرمانداری شهرستان 
شاهین شهر و میمه در این جلسه ستاد پیشگیری 
و مقابله با بیماری کرونا شهرستان با ادای احترام 
به مقام شــهدای ســالمت اظهار کــرد: تالش بی 
وقفه و شبانه روزی شهدای سالمت در دوران همه 

گیری بیماری کرونا برهیچ کس پوشــیده نیست 
و یاد و خاطره و اهمیت کار ایــن عزیزان در ذهن 
مردم قدردان و قدرشــناس ایران اســالمی و این 
شهرستان باقی خواهد ماند.سرپرست فرمانداری 
شهرســتان در ادامه با اشــاره به اعالم گســترش 
بیمــاری کرونا در کشــورهای منطقــه، همچنین 
 شناســایی زیرســویه های جدید ایــن ویروس

  در کشــور و احتمــال افزایــش مــوارد بیماری 
 کرونــا در هفته هــای آینــده، هــدف از برگزاری

 این جلســه را ایجاد هماهنگی و بررسی آمادگی 
 شهرســتان در مقابله بــا این بیماری بیــان کرد.

 نجفی با بیان اینکــه نقش آفرینــان اصلی برای
 مهــار و کنترل بیمــاری کرونــا مردم هســتند، 
افزود: رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی و 
واکسیناســیون از راهکارهای مهــم قطع زنجیره 

انتقال این ویروس است.

سرپرست فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه:

مردم، نقش آفرینان اصلی در کنترل بیماری کرونا هستند

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان اعالم کرد:

اجرای  طرح واکسیناسیون تکمیلی در منطقه کاشان
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان، از اجرای طرح ملی واکسیناســیون تکمیلی فلج اطفال، سرخک و سرخجه و غربالگری سل در شهرستان های 
کاشان و آران و بیدگل خبر داد.مهدی دالوری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: بنا بر آمار، نزدیک به ۲۴ هزار کودک زیر ۱۵ سال واکسن فلج اطفال و ۲۳ هزار کودک 
۹ ماه تا ۱۵ سال از شروع طرح به مدت یک ماه واکسن سرخک و ســرخجه دریافت خواهند کرد.وی تصریح کرد: طرح غربالگری سل برای ۵۵۰۰ نفر از اتباع 
خارجی از بهمن ماه آغاز خواهد شد که در صورت لزوم از آنها به صورت رایگان نمونه گیری و رادیولوژی قفسه سینه انجام می شود و این طرح تا پایان فروردین سال 
۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت.معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان، افزود: این طرح با همکاری اداره های فرمانداری، آموزش و پرورش و نیروی انتظامی 
شهرستان های کاشان و آران و بیدگل اجرا خواهد شد و بیماران در صورت ابتال به بیماری سل به صورت رایگان تحت درمان قرار خواهند گرفت.دالوری گفت: اجرای 
این واکسیناسیون، یکی از راهبردهای برنامه ریشه کنی فلج اطفال است که تا زمان ریشه کنی جهانی این بیماری باید ایمن سازی تکمیلی انجام شود و بر اساس 

برنامه ریزی های انجام شده، در اجرای این طرح ، جهت تقویت سیستم ایمنی کودکان برای آنها  ویتامین A نیز تجویز خواهد شد.

خبر روز

عکس خبر 

پخت و توزیع نان رایگان 
در کاشان به مناسبت 

سومین سالگرد شهادت 
سردار دل ها

۲۰ نانوایی بیــش از ۳۰ هزار قرص نان 
صلواتی در محله های حاشیه نشــین و 
مناطق محروم شهرستان کاشان توزیع 
کردنــد. هزینه پخت این مقــدار نان را 
خیران جوان کاشانی پرداخت کرده اند.

در بین ۴۱ ناحیه و منطقه استان اصفهان؛

کسب رتبه برتر نهضت سواد آموزی آران و بیدگل
نهضت ســواد آموزی آران و بیدگل در بین ۴۱ ناحیه و منطقه اســتان اصفهان موفق به کســب رتبه برتر 
شد.مسئول نهضت سواد آموزی آموزش و پرورش آران و بیدگل گفت: جذب سواد آموز، نگهداشت آن ها و 
درصد باالی قبولی موجب کسب این رتبه شده است.طاهره غفورزاده افزود: گسترش بستر های آموزشی 
در این منطقه نیازمند همکاری سایر دستگاه های اجرایی مسئول است.وی گفت: در آیین تجلیل از نهضت 
سواد آموزی برتر اســتان، فاطمه صباغی از آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی آران و بیدگل به عنوان 

آموزش دهنده پویا و سرآمد استان معرفی و از وی تجلیل شد.
 

 اهدای یک تن علوفه برای علفخواران پارک ملی و پناهگاه 
حیات وحش کاله قاضی

یک تن علوفه برای تعلیف علفخواران پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کاله قاضی اهدا شد.رییس پارک 
ملی و پناهگاه حیات وحش کاله قاضی گفت: با توجه به خشکسالی های اخیر، تعلیف علفخواران این 
پارک به صورت دستی با یونجه پرس شده انجام می شود.رضا نامدار افزود: جمعی از دوستداران محیط 
زیست یک تن علوفه خریداری و در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کاله قاضی تخلیه کردند.وی افزود: 
قسمت عمده علوفه مورد نیاز را اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خریداری و همچنین کاشت 

یونجه در پارک ملی انجام می شود.
 

تایید ۸15 متقاضی مسکن اقدام ملی در شهرستان خور و بیابانک
۸۱۵ متقاضی مسکن اقدام ملی در شهرستان خور و بیابانک تایید شدند.فرماندار خوروبیابانک در شورای 
مسکن شهرستان گفت: از مجموع متقاضیان ثبت نام شده مسکن اقدام ملی در این شهرستان تاکنون 
برای ۲۵۳ نفر زمین تخصیص داده شده است.احمدرضا طحانی با بیان اینکه هم اکنون ۱۰۰ پالک در قالب 
اقدام ملی مسکن آماده واگذاری به متقاضیان شهر فرخی است، افزود:از مجموع ۱۰۷ متقاضی پالک 
اقدام ملی مسکن در شهر جندق ۸۹ پالک به متقاضیان تخصیص داده شده است.فرماندار خوروبیابانک 
با اشاره به ساخت مسکن در شهر خور گفت: هم اکنون ۱۶۴ پالک به متقاضیان واگذار شده که بخشی از 

واحد ها در حال ساخت است.
 

برخورد مینی بوس با جرثقیل در جاده علویجه 11 نفر را راهی 
بیمارستان کرد

سخنگوی اورژانس استان اصفهان با اشاره به وقوع حادثه در شــهرک صنعتی علویجه، از اعزام ۳ واحد 
امدادی ۱۱۵ و ۲ کد هالل احمر و آمبوالنس درمانگاه علویجه به محل حادثه خبر داد.عابدی از مصدومیت 
۱۱ نفر در این حادثه خبر داد و افزود: ۸ زن  ۳۰ تا ۴۰ ساله و ۳ مرد ۴۰ تا ۵۰ سال مصدوم شدند.به گزارش 
ایسنا، سخنگوی اورژانس استان از انتقال مصدومان این حادثه به بیمارستان گلدیس شاهین شهر خبر داد.

 

تصادف 2 دستگاه خودرو در کاشان 17 مصدوم برجا  گذاشت
رییس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت:تصادف ۲ 
دستگاه خودرو در محور کاشان – قم منجر به مصدومیت ۱۷ نفر شد.ریاحی افزود: این سانحه رانندگی در 
ساعت ۱۰:۴۷ دقیقه صبح در اثر تصادف یک دستگاه مینی بوس با نیسان اتفاق افتاد.وی افزود: پس از 
تماس با مرکز ارتباطات، مبنی بر یک مورد تصادف مینی بوس با خودرو نیسان در محور قدیم کاشان - قم 
همکاران این مرکز بالفاصله با شش دستگاه آمبوالنس اورژانس و یک کد هالل احمر و همکاران سازمان 

آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

اخبار

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار اصفهان:

 سمیرم در آرامش کامل
 قرار دارد 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
اصفهان گفت: شهرستان ســمیرم در آرامش 
کامل قــرار دارد، اگر کســی بخواهد امنیت و 
آســایش مردم را به خطر بینــدازد به صورت 
قاطعانه برخورد می شــود.به گزارش خبرنگار 
مهر، محمدرضا جان نثاری در جلســه شورای 
اداری شهرســتان ســمیرم اظهار داشت: در 
جریانات اخیر تمــام کفر و نفاق بــا امکانات 
کامل علیه نظام بسیج شدند.وی با بیان اینکه 
از ابتدای انقالب تاکنــون فتنه های زیادی در 
کشــور اتفاق افتاده اســت، خاطرنشان کرد: 
هیچ یــک از آنها مانند اتفاقــات اخیر، جنگ 
ترکیبی نبوده است.معاون سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی استانداری اصفهان ادامه داد: دشمن 
در ناآرامی های اخیر به اصطالح روی گسل های 
مختلفی سوار شــد که هر یک از این گسل ها 
واگرایی را علیه نظــام و انقالب ایجاد می کرد.

وی افزود: دشــمنان کنونی از لحاظ نگرش، 
بینش و عملکرد با یکدیگر متفاوت هســتند 
اما در یک سو و به طور متحدانه عمل می کنند.

وی با اشــاره به حوادث اخیر در شهرســتان 
سمیرم گفت: حدود ۱۰۰ نفر به خیابان ها آمده و 
اوباشگری کردند؛ اما مردم فهیم سمیرم با این 
فتنه گران همراه نشدند، کارنامه مردم سمیرم 
شــهدا و رزمندگانی اســت که تقدیم انقالب 
کردند.جان نثاری اضافه کرد: امنیت حاکم بر 
شــهر اصفهان باید در دورافتاده ترین مناطق و 
روستاها نیز وجود داشته باشد.وی ادامه داد: 
نیروی انتظامی حافظ نامــوس، مال و جان 
مردم اســت و در این راه شهید می دهد.وی با 
تاکید بر اینکه امنیت و آسایشــی که در شهر 
اصفهان است باید در دور افتاده ترین روستا هم 
باشد، گفت: دست مردم شهرستان سمیرم را 
می بوسیم، بازار و کسبه به صورت عادی در حال 
فعالیت هستند.جان نثاری ادامه داد: نیروهای 
نظامی و انتظامی برای امنیت و آسایش مردم 
فعالیت می کنند و برای آرامش مردم از جان 

خود نیز می گذرند.

با مسئولان

استان

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان:

شهادت، پاداش حاج قاسم هاست
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج اردســتان گفت:شهادت 
پاداش حاج قاسم هاست و از ایشان به عنوان افتخار امت 

اسالمی در جای جای دنیا یاد می شود.
ســرهنگ پاســدار روح ا...صنعتکار در مراســم سالگرد 
شهادت شهید سلیمانی در مهاباد اردستان، اظهار داشت: 
امشب شب بزرگی است، شام سالگرد رحلت عمار انقالب 
آیت ا...مصباح یزدی و شب شــهادت سردار دل ها حاج 
قاسم ســلیمانی اســت که به تعبیر رهبر انقالب شهادت 

پاداش عمر گران مایه ایشان در راه خدمت و جهاد بود.
وی با بیان اینکه شــهادت پاداش حاج قاسم هاســت، 
افزود: شــهادت پاداش بزرگی برای حاج قاســم بوده و 
ایشان شهید بین المللی مقاومت است و به عنوان افتخار 

امت اسالمی در جای جای دنیا از او یاد می شود.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان با اشاره به حماسه 
۹ دی گفت: در فتنه ســال ۸۸ دشــمن از تمام امکانات 
خود برای از بین بردن نظام اســتفاده کرد و در آن سال به 
عزاداران امام حسین)ع( توهین کرده و قرآن آتش زدند؛ 
اما باز هم دشمنان با بصیرت این امت در این فتنه ناکام 
مانده و به هدف خود نرســیدند.وی بیان کرد: حماســه 
نهم دی همانند روز بیســت و دوم بهمن، یوم ا... شــد، 
این روزهای پرافتخار نباید فراموش شــود و این حماسه 
برگ طالیی حضور مــردم در انتخابات بود.فرمانده ناحیه 
مقاومت بســیج اردســتان تاکید کرد: خیلی از کشورها 
مردمی مثل مردم ایــران ندارند مردم ایران در ســختی 
حافظ و پاسدار انقالب هستند و خانواده های معظم شهدا 

و ایثارگران از افرادی هستند که پای انقالب مانده اند.
صنعتکار با اشــاره به شــهادت یکی از مدافعــان امنیت 
در ســمیرم، تصریح کرد: طی چند شــب گذشــته یکی 
از همکاران ما در شــهر ســمیرم به شــهادت رسید و این 
نشانه این اســت که دشــمنان در بعضی شــهرها هنوز 
نمی خواهند که این فتنه اخیر خاموش شود؛ اما بدانند که 

کور خوانده اند و مردم مقاومت می کنند.
وی تاکید کرد: خوشبختانه در این فتنه اخیر بصیرت مردم 
افزایش یافته و مردم خوبی ها را از بدی ها تشخیص می 
دهند و همچنیــن این فتنه اخیر در قبال فتنه ســال ۸۸ 

بسیار ناچیز است.
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مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان مطرح کرد:

 توزیع گوشت قرمز منجمد گوسفندی و گوساله در اصفهان
 با قیمت مصوب

مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان اصفهان گفت: با توجه به نوسانات قیمت گوشت قرمز در بازار و 
به منظور حمایت از مصرف کنندگان از طریق تامین سبد پروتئین خانوار، شرکت پشتیبانی امور دام استان 
اصفهان آمادگی توزیع گوشت قرمز گوسفندی و گوســاله را دارد.مهدی نیلفروش، اظهار کرد: با توجه به 
نوسانات قیمت گوشــت قرمز در بازار و به منظور حمایت از مصرف کنندگان از طریق تامین سبد پروتئین 
خانوار، شرکت پشــتیبانی امور دام اســتان اصفهان آمادگی دارد نســبت به توزیع گوشت قرمز منجمد 
گوسفندی شامل ران ۱۵۵ هزار تومان، کف دست ۱۴۵ هزار تومان، گردن ۱۳۵ هزار تومان، راسته ۱۴۰ هزار 
تومان، قلوه گاه ۱۳۰ هزار تومان اقدام کند.وی با اشــاره به توزیع گوشت گوساله منجمد افزود: همچنین 
آمادگی داریم نسبت به توزیع گوشت قرمز منجمد گوساله شامل ران ۱۵۵ هزار تومان ، سردست ۱۵۰ هزار 

تومان، گردن ۱۵۰ هزار تومان، قلوه گاه ۱۳۰ هزار تومان و راسته ۱۶۰ هزار تومان عمل کنیم.

طی سه ماهه سوم سال جاری رخ داد:

کاهش مصرف سوخت هوایی در مرکز سوخت گیری اصفهان
به گــزارش روابط عمومی اداره کل ســوخت گیری هواپیمایی کشــور ، مصرف ســوخت هوایی در مرکز 
سوختگیری هواپیمایی اصفهان 2 ونیم میلیون لیتر کاهش یافت.توزیع سوخت هوایی در سه ماهه سوم 
سال جاری در مرکز سوخت گیری هواپیمایی اصفهان 8 میلیون و 2۴۳ هزار و ۴۴۶ لیتر بوده که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل حدود 2 میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر کاهش داشته است. همچنین  طی سه ماهه پاییز 
سال جاری تعداد پروازهای انجام شده این مرکز یک هزار و 729 فروند بوده که در مقایسه با زمان مشابه 

سال گذشته ۵87 فروند کاهش را در این مرکز شاهد بوده ایم.
 

نماینده مردم فریدن در مجلس:

شرکت ملی گاز ایران بهای مصرفی مناطق سردسیر را تعدیل کند
نماینده مردم فریدن در مجلس خواستار تعدیل بهای گاز مصرفی مناطق سردسیر به ویژه حوزه انتخابیه خود 
از شرکت ملی گاز ایران شد.حسین محمد صالحی دارانی در نشست علنی مجلس شورای اسالمی در تذکر 
شفاهی خود گفت: در این ایام شهرستان های داران، فریدن، چالدران و فریدون شهر از سردترین شهرهای 
کشور هستند و الزم است شرکت ملی گاز ایران در تعدیل بهای گاز مصرفی این مناطق اقدام کند.نماینده 
مردم فریدن و چادگان، فریدون شهر، بویین و میاندشت در مجلس یازدهم تاکید کرد: کامیون داران این 
شهرستان ها با وجود تالش بسیار، کمتر مورد توجه هستند،بنابراین سازمان حمل و نقل و راهداری کشور 

درخصوص پرداخت تسهیالت به این عزیزان به صورت ویژه توجه کند.
 

رشد 24.۶ درصدی فروش ذوب آهن تا پایان آذر ماه
بررسی آمارهای منتشره ســامانه کدال حاکی از رشــد 2۴.۶ درصدی فروش انواع محصوالت داخلی و 

صادراتی از سوی ذوب آهن اصفهان در 9 ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است.
سایت خبری- تحلیلی معدن2۴ از آمارنامه های سامانه کدال، از آغاز امسال تا پایان آذر ماه در ذوب آهن 
۶۱۴ هزار و ۱۱۰ تن تیرآهن، 288 هزار و 9۳۶ تن میلگرد، 2۵ هزار و 9۴۱ تن کالف، 9۴ هزار و ۵۱۳ تن شمش 
کاالیی، ۴ هزار و 9۱9 تن ریل، ۱2۳ هزار و ۴7۳ تن شمش چدن و ۱8 هزار و ۱8۰ تن سایر محصوالت )نبشی، 
چهارگوش، ناودانی و ...( تولید شد.طی 9 ماهه ابتدایی امسال همچنین ۴2 هزار و ۴۵۰ تن تیرآهن، ۶7 
هزار و ۱۶۵ تن میلگرد، ۱۰۴ هزار و ۱۴۶ تن کالف، ۶27 هزار و 7۰2 تن شــمش کاالیی و ۳۴ هزار و ۶8۱ تن 
شمش چدن در ذوب آهن برای بازارهای صادراتی تولید شد که درآمدی معادل ۱2۶ هزار و ۵۳8 میلیارد و 

۳2۰ میلیون ریال را برای این شرکت به دنبال داشت.

تصادف زنجیره ای چند خودرو در اتوبان اصفهان-نطنز- کاشان با سه کشته و سیزده مصدوم؛

جاده ای که همچنان  جان می گیرد!

دیروز در همان ســاعات ابتدایی صبح خبر رسید که 
تصادف زنجیره ای چند خــودرو در اتوبان اصفهان-

نطنز- کاشــان بعد از مجتمع سان آرا، سه کشــته و سیزده مصدوم 
برجای گذاشته اســت. باز هم روزمان را با یک خبر تلخ آغاز کردیم و 
بازهم این سوال به ذهن مان آمد که چرا نسبت به تکمیل و نوسازی و 
بهســازی این جاده مرگ آفرین، اقدام عاجــل و کاملی صورت نمی 
گیرد؟ همین چندروز پیش بود که معاون مهندسی و ساخت اداره کل 
راه و شهرسازی استان اصفهان ضمن اشاره به تخصیص ۱۱۱9 میلیارد 
ریال اعتبار ویژه مطالعات محور نطنز - کاشان گفت: تکمیل مطالعات 
پروژه های محورهای مواصالتی نطنــز نیازمند ۳۰ میلیارد ریال اعتبار 

است.
 این مقام مســئول در اداره کل راه و شهرســازی اصفهــان همچنین

  گفت کــه مطالعات شــامل یک دســتگاه تقاطع غیرهمســطح دو 
 دهانــه ای محــور بــا آزادراه نطنــز بــه کاشــان، یــک دســتگاه

 تقاطع غیرهمســطح دو دهانــه ای با واریانت اتصــال محور با محور 
بزرگراهی کاشان به اردستان، راهسازی و همچنین مطالعه و اصالح 

قوس های افقــی و قائم خطرناک اســت که مقرر شــده مطالعات 
 کامل توسط شرکت ساخت و توســعه زیربناهای حمل و نقل کشور 

صورت پذیرد.
حادثه تلخ روز گذشــته که بارها هم تکرار شده و این اتوبان اصفهان-

نطنز-کاشــان را در لیســت جاده های مرگ قرارداده، بهانه ای شد 
تا تکرار کنیم که بی توجهی مســئوالن در تکمیل پروژه  دردســر ساز و 
خطرسازتر از همیشه شــده است. تردد در این مســیر همراه با گرد و 
خاک و بروز مشکالت و اختالل در تردد اســت. جاده اصفهان-نطنز 

هم همین مشکل را دارد. 
رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان نطنز اردیبهشت 
ماه امســال درباره علت تاخیر در بهره برداری از پــروژه میدان ترگل 
بادرود گفته بود: بر اساس تفاهم نامه ســه جانبه فیما بین شهرداری 
بادرود، اداره راهداری و حمل و نقل و شرکت مستقر در محور اصفهان – 
نطنز – کاشان عملیات پخش زیربنایی و روکش آسفالت میدان ترگل 
به عهده راهداری قرار گرفت. پروژه ســاخت میــدان ترگل در ورودی 
اتوبان اصفهان – نطنز- کاشــان به بادرود از بهمن ماه ســال گذشته 

شروع شد ولی اقدام اساسی در جهت تکمیل و بهره برداری آن توسط 
مســئوالن مربوطه صورت نگرفت. نبود روشــنایی کافی و  تابلوهای 
راهنما در این مسیر باعث می شود تعداد زیادی از خودروهای عبوری 
که عمدتا مسافران و زائران استان مقدس آقا علی عباس)ع( هستند 
با تپه های خاکی و موانع برخورد کرده و خسارات های مالی به وسایل 
نقلیه شان وارد بیاید و تازه این فقط خسارت مالی است و کاش همه 
تاوانی که مردم بابت بی توجهی مســئوالن به راهســازی و بهسازی 
جاده ها پس می دهند، حداقل به همین خســارت مالی و نه جانی 

ختم شود. 
نطنز و کاشــان هردو از شهرســتان ها پربازدید و پرگردشگر استان و 
حتی کشور هســتند. بارها درباره لزوم توجه ویژه به افزایش کیفیت 
راههای مواصالتی این دو شهرستان سخن گفته شده از جمله دوبانده 
شــدن جاده نطنز به کاشــان اســت که مطالعات کامل آن طبق گفته 
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان 
در ســال ۱۳99 با برآورد یکهزار و ۱۱9 میلیارد ریال توسط این اداره کل 
 انجام شــده؛ اما همچنان اقدام عملی و اجرایــی در این باره صورت

 نگرفته اســت. یکی، دوماه قبل بود که نماینده مــردم نطنز، قمصر و 
بادرود در مجلس شورای اســالمی هم از این نیاز دیرینه و روز زمین 
مانده در گفت و گو با »ایسنا« سخن گفت و تاکید کرد که جاده قدیم 
نطنز به کاشان با توجه به حادثه خیز بودن آن و قرار گرفتن روستاهای 

گردشگری در این مسیر باید دوبانده شود.
رحمت ا...فیروزی گفت: جاده قدیم نطنز به کاشــان نیــز با توجه به 
حادثه خیز بودن آن باید دوبانده شود. در این جاده روستاهایی مانند 
هنجن، ولوجرد، کمجان، بیدهند، فریزهند، چیمه و ابیانه که مورد آخر 
جز توریستی ترین روستاهای کشور است قرار دارند که به همین دالیل 
این جاده باید دو بانده شده تا مسیر تردد گردشگران نیز تسهیل شود. 
طرح دو بانده شدن جاده قدیم نطنز به کاشان در حوزه معاونت حمل و 
نقل و برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که پیگیری می کنیم 
ماده 2۳ برای این طرح گرفته شود تا جز طرح های دولت قرار بگیرد.

در اخبــار چیزی که زیاد اســت، وعده افتتاح پروژه اســت؛ از همین 
دوبانده شــدن جاده نطنز-کاشــان گرفتــه تا آزادراه کنارگذرشــرق 
اصفهان که بــه آزاد راه اصفهــان - شــیراز ختم می شــود و آزادراه 
اصفهان-شــیراز هم فعال گفته شــده  9۵ درصد پیشــرفت داشــته 
و اینکه آن ۵ درصد باقی مانده کی به ســرانجام می رســد؛ ســوالی 
 اســت که احتمــاال چندســالی باید بــرای بــه نتیجه رســیدنش

 صبر کنیم!

مدیرعامل شــرکت بیــن المللی افتخــار مدیران 
خاورمیانه گفت: هرج و مــرج قانونی یکی از مهم 

ترین موانع در توسعه صنایع اصفهان است.
ســید حامد افتخارزاده در گفت وگو با بازار با اشاره 
به سابقه ۱8 ساله اش در مباحث مدیریتی اظهار 
داشت: باید توجه داشت که قوانین دست و پاگیر 

دولتی و به نوعی هرج و مرج قانونی در کشور یکی 
از موانع بزرگ برای صنایع است.

وی با بیان اینکه عمده تمرکز و زمان مدیران صنایع 
در اســتان اصفهان درگیر مشکالت دست و پاگیر 
دولتی اســت، تصریح کرد: این شــرایط آنها را از 
برنامه ریزی درســت و هدف گذاری بــرای تولید 

بهتر باز می دارد.
مدیرعامل شــرکت بیــن المللی اقتخــار مدیران 
خاورمیانه بــا بیان اینکــه در نحــوه برنامه ریزی 
مدیریتی نیز دچار ضعف هستیم، گفت: از این رو 
مدیران باید توجه داشته باشند که توسعه همیشه 
با محصول حاصل نمی شــود بلکه با نگاه دقیق تر 
به وضع حال و عارضه یابی می تــوان تا ٣٠ درصد 

فرآیندها را ارتقا داد.
وی، بهینه کردن وضع موجود و برنامه اســتراتژی 
خط مشی آینده سازمان را بر اساس هدف گذاری 
همراه با شاخص های قابل اندازه گیری و کنترل را 
برای برنامه ریزی بهتر مدیران پیشنهاد کرد و افزود: 
از سویی باید توجه داشت که کمبود منابع انسانی 
متخصص و کارامد چالشــی اســت که این مهم 
توسط ما عارضه یابی شــده و به صورت تخصصی 
در خصوص تحلیل شخصیتی و مهارتی آنها آماده 

کمک به صنایع هستیم.
افتخــارزاده همچنین از مدیران دعــوت کرد تا در 
مدرسه مدیران که در شــهرک علمی و تحقیقاتی 

اصفهان مستقر و فعال است، حضور یابند.

هرج و مرج قانونی مانع توسعه صنایع اصفهان

خبر روز

ترمیم حقوق کارگران و اختصاص بسته های حمایتی
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران بر ضرورت ترمیم دستمزد کارگران و جبران هزینه 
های معیشــتی آنها تاکید کرد و گفت: انتظار داریــم در بحث حمایت های نقــدی یا غیرنقدی و 

اختصاص سبد کاال یا کاالبرگ خانوارهای کارگری هم مدنظر قرار گیرند.
هادی ابوی در گفت و گو با ایسنا با تاکید بر جبران هزینه های زندگی خانوارهای کارگری اظهار کرد: 
در حال حاضر هزینه های سبد معیشت کارگران به دلیل افزایش اجاره بها و هزینه های مسکن و 
درمان افزایش یافته است ولی ما هنوز از آن نقطه مطلوبی که کارگران در شرایط موجود از یک رفاه 

نسبی برخوردار باشند، فاصله داریم.
وی گفت: انتظار داریم در بحث حمایت های نقدی یا غیرنقدی و اختصاص ســبد کاال یا کاالبرگ، 
خانوارهای کارگری را هم مدنظر قرار بدهند تا کمک کوچکی به جبران هزینه های معیشتی آنها باشد.

ابوی ادامه داد: طبق آمارها سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید بین 7 تا 8 درصد است و نمی 
تواند در تورم و یا افزایش قیمت ها تاثیرگذار باشد بنابراین افزایش نرخ تورم را باید در بخش های 

دیگر جست و جو کرد.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران  با اشاره به تصویب افزایش ۵7 درصدی دستمزد 
کارگران گفت: این افزایش ماندگاری کارگران در محیط کار را به دنبال داشت و انگیزه آنها برای ادامه 
کار در کارخانه ها را موجب شــد.ابوی تصریح کرد: با توجه به افزایــش هزینه های زندگی و عقب 
ماندگی مزدی کارگران از سال های گذشته الزم است ترمیم حقوق کارگران در دستور کار قرار گیرد 
زیرا طبق گزارش ها، در ســال جاری ماندگاری در مشــاغل ۳۰ درصد افزایش یافته و افزایش ۵7 
درصدی دستمزد در این زمینه اثرگذار بوده است.وی با تاکید بر حمایت دولت از تولید و کارفرمایان 
گفت: اگر کارفرمایان در زمینه حق بیمه، مالیات و تامین مواد اولیه حمایت ببینند از افزایش حقوق 
کارگران استقبال می کنند. دولت باید در بحث تعیین دستمزد به نقش و تعهد خود در قبال هم کارگر 

و هم کارفرما عمل کند.
 

رییس انجمن واردکنندگان برنج اعالم کرد:

ممنوعیت واردات برنج خارجی
رییس انجمن واردکنندگان برنج ضمن اعالم ممنوعیت واردات برنج به کشور از این تصمیم ناگهانی 
وزارت جهاد کشاورزی ابراز نگرانی کرد و گفت: این تصمیم موجب خالی شدن سبد مصرف اقشار 
کم برخوردار از برنج و کوچک شدن سفره آنان خواهد شــد. اکبری اظهار کرد: واردات برنج از نیمه 
آبان ماه سال جاری متوقف شده است و عمال هر نوع برنج هندی و پاکستانی که قصد ورود به کشور 
داشتند از گمرک ترخیص نشده اند.وی در ادامه عنوان کرد: دلیل توقف واردات برنج به کشور تنها 
متعادل نبودن تراز تجاری کشورمان با این کشورها اعالم شده است.رییس انجمن واردکنندگان برنج 
ایران با انتقاد از متوقف شدن واردات برنج به دنبال تصمیم ناگهانی وزارت جهادکشاورزی نسبت به 
خالی شدن سبد مصرف اقشار کم برخوردار از برنج و کوچک شدن سفره آنان ابراز نگرانی کرد.اکبری 
با بیان اینکه این تصمیم ناگهانی وزارت جهاد کشاورزی به اقتصاد کشور، سفره اقشار آسیب پذیر و 
امنیت غذایی کشور خدشه وارد می کند، افزود: تولید محصول برنج داخلی پاسخگوی همه نیاز بازار 

نیست، مضاف بر اینکه باید توان خرید مصرف کنندگان را در نظر داشت.
وی با یادآوری این مهم که در ایام پایانی ســال و هم زمان شــدن عید نــوروز و حلول ماه مبارک 
رمضان تقاضا برای برنج تشدید می شود، اظهار کرد: بر اســاس آمار گمرک از ابتدای سال تاکنون 
حدود یک میلیون و 27۴ هزار تن برنج وارد شده، در حالی که نیاز کشور به واردات ۱.۵ میلیون تن 
است و تا پایان ســال باید 2۵۰ هزار تن برنج وارد کشور شود تا پاســخگوی نیاز کشور به خصوص 
در زمان افزایش تقاضا به دلیل حلول همزمان دو عید بهار و قرآن باشد و در غیر این صورت کمبود 
برنج مشکل ساز می شود.وی ادامه داد: ســفره حداقل شش دهک اول کشــور، معادل نیمی از 
مصرف کنندگان برنج، وابســته به برنج های وارداتی اســت که قیمت به مراتــب کمتر از تولیدات 

داخلی دارند.

کافه اقتصاد

مجری کل طرح های زیر بنایی استان خبر داد:  کافه اقتصاد

پیشرفت ۹5 درصدی طرح ملی آزاد راه اصفهان به شیراز
مجری کل طرح های زیر بنایی استان از پیشرفت 9۵ درصدی طرح ملی آزاد راه اصفهان - شیراز خبرداد.مجری کل طرح های زیر بنایی استان با بیان اینکه آزادراه 
اصفهان - شیراز یکی از ماندگارترین طرح های ملی اســت، گفت: اجرای این طرح از سال 9۱ شروع شده و در دو سال اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است.

علیرضا صلواتی افزود: در صورتی که دوهزار میلیاردتومان دیگر تامین شده، هزینه شود، این طرح ملی تا پایان سال به بهره برداری می رسد.
 وی گفت: با بهــره بــرداری از آزادراه اصفهان - شــیراز ۱۰ درصد به طول آزادراه های کشــور اضافه و مســیر اصفهان به شــیراز ۱۳۰ کیلومتر کوتاه ترمی شــود.

 مجری کل طرح های زیربنایی اســتان اصفهان همچنین با اشــاره به اینکه آزاد راه جدیدی به ســمت تهران در مرحله مطالعات قرار دارد و با ســرمایه گذار آن 
 جلساتی برگزار شده ، گفت: با اجرای این طرح، ۵۰ کیلومتر مسیر اصفهان به تهران کوتاه می شود و مسیر به سمت شمال و شمال شرق کشور ایمن تر می شود.
 مســیر آزاد راه اصفهان – شیراز حدود ۳۵۵ کیلومتر اســت که از این میزان ۱۱۶ کیلومتر در مسیر اصفهان – ایزدخواســت و 22۵ کیلومتر در مسیر ایزدخواست

 به شیراز است.

پلمب مرکز غیر مجاز 
 نصب کپسول
» سی ان جی«

اطالع رســانی  مرکــز  رییــس 
فرماندهــی انتظامــی اســتان از 
شناســایی و پلمب مرکز غیر مجاز 
نصب کپسول سی ان جی در شهر 
اصفهان و کشف ۵۰ کپسول تاریخ 
گذشــته از این مرکــز در عملیات 
مامــوران اداره نظارت بــر اماکن 
عمومی پلیس امنیت عمومی این 

فرماندهی خبر داد.

عکس خبر

معاون فوالد مبارکه خبر داد:

رشد 1۸ درصدی تولید 
محصوالت فوالدی طی  ۹ 

ماهه ابتدای سال 1401
معاون اقتصادی و مالی فــوالد مبارکه گفت: 
مقدار تولید محصوالت آماده برای فروش این 
شــرکت در بازه زمانی 9 ماهه امسال نسبت به 
مدت مشابه ســال ۱۴۰۰ با رشــد ۱8 درصدی 
روبرو بوده است.مهدی کویتی ضمن اشاره به 
مطلب فوق، درآمد حاصل از فروش این شرکت 
در آذر ماه را بیش از ۱2 هزار میلیارد تومان اعالم 
و اظهار کــرد: درمجموع 9 ماهه ســال جاری 
درآمد فروش فوالد مبارکه با رشــد ۱۰ درصدی 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل به ۱۱۵ هزار 
میلیارد تومان افزایش یافته است.وی در ادامه 
از رشــد فزاینده صادرات در آذرماه سال جاری 
خبر داد و گفت: در حوزه صــادرات با عنایت به 
اینکه مدیریت شرکت همواره بر اولویت تامین 
بازار داخل تاکید داشته اســت از ابتدای سال 
جاری تا پایان آبان ماه ۳۵9 هزار تن محصوالت 
شرکت به بازارهای خارجی عرضه شده است.
معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه تاکید کرد: 
در شرایط فعلی که کشور بیش از هر زمان دیگر به 
ارزآوری نیاز داشته است، این شرکت همگام با 
سیاست ها و استراتژی های اقتصادی کشور، به 
تنهایی در آذر ماه سال جاری توانست با فروش 
۱۴9 هزار تن محصول در بازارهای جهانی میزان 
صادرات شــرکت را به ۵۰8 هــزار تن افزایش 
دهد.در بخش دیگری از سخنان خود به مقدار 
تولید شرکت فوالد مبارکه در 9 ماهه سال ۱۴۰۱ 
اشاره و اظهار کرد: با وجود اینکه تمامی خطوط 
تولید شــرکت در فصول تابســتان و ماه های 
آغازین فصل ســرد ســال با محدودیت های 
حامل های انرژی مواجه بوده اند، خوشبختانه با 
برنامه ریزی صحیح و زمان بندی مناسب برای 
انجام فعالیت های تعمیراتی و با همت کارکنان 
شــرکت فوالد مبارکه و فوالد سبا به رکوردهای 
خوبی دســت یافتیم به نحوی که مقدار تولید 
محصوالت آماده برای فروش این شــرکت در 
بازه زمانی یادشده به ۶ میلیون و 2۴۶ هزار تن 
رسیده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ با 

رشد ۱8 درصدی مواجه شده است.

سنا
 ای

س:
عک
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»طی شــش ماهه ابتدای امســال، حدود چهــار میلیون 
گردشگر داخلی از آثار تاریخی اصفهان بازدید کردند و بیش 
از ۳۳۰ تا ۳۴۰ هزار نفر در واحدهای اقامتی رسمی استان 
اقامت داشتند، همچنین از ابتدای امسال تا به امروز ۳۸ هزار گردشگر خارجی 

مقصد گردشگری خود را استان اصفهان انتخاب کرده اند.«
اصفهان مهد تمدن و فرهنگ ایران زمین است. اصفهان نه تنها، یک نام که یک 
سرزمین است؛ سرزمینی به وسعت کویر  و بناهای تاریخی تا دشت و رودخانه 
و دنای اســتوار در جنوب این اســتان. اصفهان را از قدیم االیام با زاینده رود و 
عالی قاپو و نقش جهانش می شــناختند و همواره گروه هایی از مردم از جمله 
تاریخ نویسان، تاجران و جهانگردان سفر به این خطه تاریخی را در برنامه خود 

می گنجاندند.
استانی پهناور به وسعت چندین و چند روســتا و آبادی و شهرستان، با اقوام 
مختلف روستایی، شهری و عشایری که درگذر زمان بیشتر و بیشتر معرفی شده 
و با توسعه تکنولوژی های روز به ویژه در حوزه گردشگری، امروز شناخته شده تر 

از هرزمانی است.
گردشگری از جمله ارکان توسعه بسیاری از کشــورهای توسعه یافته و حتی 
ممالک همســایه خودمان اســت و همین صنعت جایگاه خوبی در اصفهان 
دارد. هرچند برخــی عوامل طبیعــی و غیرطبیعی همچون شــیوع ویروس 
کرونا طی چند سال اخیر، روی این صنعت درآمدزا و پاک هم تاثیر گذاشت 
اما همچنان، اصفهان مقصد ســفر بسیاری از مســافران و تاریخ دوستان و 

طبیعت گردان است.
اما طی سال های اخیر باوجود پاندمی کرونا حوزه گردشگری در جهان ازجمله 
کشــورمان تحت تاثیر قرار گرفت و بنا به گفته کارشناســان یکی از مشاغل و 
حوزه هایی که در کشورمان در اثر شیوع کرونا بیشــترین آسیب را دید، حوزه 
گردشگری بود. حال نزدیک چند ماه است که شیوع کرونا در جهان و کشورمان 
فروکش کرده است و گردشگران همچون گذشته به راحتی می توانند به شهرها 
و کشورهای مختلف سفر کنند، باوجود آزادی و برداشته شدن مصوبات ستاد 
کرونا کشور برای سفر وضعیت گردشگری در استان اصفهان چگونه بوده است؟ 
برای بررسی این موضوع، »ایمنا« گفت وگویی با علیرضا ایزدی، مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اســتان اصفهان انجام داده که در ادامه 

گزیده هایی از صحبت های ایزدی در این مصاحبه را می خوانید:
   متاسفانه چند سال پی درپی با حوادث و مشکالتی ازجمله سیل سال ۹۸، 
حوادث آبان ماه سال ۹۶، ســقوط هواپیمای اوکراینی و بحران فراگیر کرونا 
که آسیب های جدی به بخش گردشگری ما وارد کردند، مواجه بودیم.فعاالن 

و تحمــل خوبی از خود نشــان دادند و با گردشگری در این مدت، صبر 

اینکه متضرر شدند، شکیبایی کردند؛ اما از آذرماه سال گذشته که واکسیناسیون 
عمومی ویروس کرونا جواب داد و رشــد بیماری کووید -۱۹ به حداقل ممکن 
رسید، عزم راسخ در اســتان در بخش گردشگری رقم خورد و باعث شد از عید 
نوروز امسال، رشد خوبی در حوزه گردشگری خارجی و داخلی شاهد باشیم. 
این رشد سفر و گردشــگری در مقاطعی همچون عید سعید فطر، عید نوروز و 

تعطیالت تابستان بیشتر مشهود بود.
  طی شش ماهه ابتدای امسال، حدود چهار میلیون گردشگر داخلی از آثار 
تاریخی اصفهان دیدن کردنــد و بیش از ۳۳۰ تا ۳۴۰ هــزار نفر در واحدهای 
اقامتی رسمی استان اقامت کدند و مستقر شدند. ۳۸ هزار گردشگر خارجی 
هم از ابتدای امسال تا به امروز از اســتان اصفهان بازدید کرده اند که به نسبت 

سال گذشته، یکصد درصد رشد را نشان می دهد.
 در سال های اخیر تالش کرده ایم گونه ها و زیرگونه های گردشگری فرهنگی 
را رشد بدهیم. گردشگری فرهنگی یکی از مهم ترین گونه های سفر در دنیاست. 
گردشگری طبیعی و زیرگونه های آن مثل گردشگری کشاورزی یا گردشگری 
روستایی هم در اســتان اصفهان مطرح هســتند و جایگاه خوبی دارند و در 

رتبه های بعدی قرار می گیرند.
  »گردشگری سالمت« از جدیدترین و روزآمدترین حوزه های گردشگری 
اســت و به دلیل اینکه اصفهان ازجمله مناطق خوب ازنظــر این مدل خاص 
گردشگری محسوب می شود، این بخش نیز موردتوجه مدیران استانی است.

   ما با دو پدیده در اصفهان روبه رو هســتیم که دســت بردار این اســتان و 
کالن شهر اصفهان نیستند. خشک ســالی و آلودگی هوا؛ این دو عامل؛ درآمد 
وزندگی مردم در دو بخش صنعت و کشاورزی راتحت الشعاع قرار داده است.

   امروز استان اصفهان به نقطه ای رسیده است که نه می تواند یک سانتی متر 
زمین کشاورزی اضافه کند و نه اینکه یک کارخانه صنعتی به این بخش بیفزاید؛ 
چراکه می گویند ۷۸ درصد از ذخیره سد زاینده رود خالی است و حتی تامین 
آب شرب هم مشکل است، پس سخن گفتن از تامین آب برای سایر بخش ها 
جایی در مباحث امروز اســتان ندارد. بنابراین باید اقتصادی دیگر جایگزین 
اقتصاد کشاورزی و صنعت در این استان شود که آن، »اقتصاد فرهنگی« است.

   اگر می خواهیم اقتصاد فرهنگی در استان اصفهان جایگاه ویژه ای پیدا کند، 
باید برای ایجاد زیرساخت های این بخش تا می توانیم کارکنیم و از واحدهای 
اقامتی تا خدمات پذیرایی، تفریحی و ســایر بخش های مربوط به این حوزه 
را فعال کرده و توســعه دهیم. ازجمله اینکه به زیرســاخت های گردشــگری 
در اطراف بناها و ســازه های تاریخی، قابل بازدید کــردن جاذبه های طبیعی، 
اســتاندارد کردن جاذبه ها به گونه ای که آســیبی به طبیعت نرسد و همچنین 
توسعه زیرساخت های بیمارستانی و پزشــکی در راستای توسعه گردشگری 

سالمت توجه کنیم.
  امــروز امنیت، 

کلیدواژه مهم و محوری صنعت گردشگری است. متاسفانه ناآرامی ها در فصل 
دوم سفرهای خارجی ما از نیمه شــهریور تا نیمه آذر اتفاق افتاد و تاثیر خود را 
گذاشت تا جایی که تعدادی از تورها لغو شدند بنابراین آنچه مسلم است تاثیر 
جدی این ناآرامی ها بر صنعت گردشگری بود و این موضوع بر کسی پوشیده 

نیست.
  اقتصاد استان اصفهان بر صنعت و کشاورزی استوار بوده است. کارخانه ها 
و مجموعه های بزرگ اقتصادی مانند فوالد مبارکه و ذوب آهن در این استان 
مستقر است که بخش قابل توجهی از منابع آبی اصفهان را همین شرکت های 
بزرگ مصرف می کنند. افزایش جمعیت، تغییر اقلیم، گرم شدن تدریجی هوا و 
طوالنی شدن خشک سالی، همه باعث شده رودخانه زاینده رود پاسخگوی نیاز 
این جمعیت انبوه و نیازهای متعدد آن نباشد. در یک دهه گذشته همه دلسوزان 
و فعاالن بخش گردشگری و صنایع دستی تالش کردند جایگاه گردشگری و 
مباحث میراث فرهنگی در اســتان اصفهان، آن طور که هســت به مسئوالن و 

سپس به عامه مردم و سرمایه گذاران این بخش نشان دهند.
  اگر قرار اســت گردشــگری جایگاه خوبی در ابعاد اقتصادی داشته باشد 
باید در پهنه جغرافیایی استان اصفهان پراکنده شود. یکی دیگر از تالش های 
ما این رشد متوازن گردشــگری و سفر در شهرها و شهرســتان های مختلف 
استان اصفهان بود. طی سال ها و دهه های گذشته وقتی از گردشگری استان 
اصفهان سخنی به میان می آمد، این موضوع تنها به چند منطقه و شهر خاص 
همچون نطنز، کاشان یا کالن شهر اصفهان محدود می شــد اما امروز در همه 
شهرستان های استان اصفهان فعاالن گردشــگری فعال هستند؛ حتی شمار 
زیادی از مردم محلی با مواهب گردشگری آشنا شــده اند و این اتفاق مهمی 
است. در حقیقت زمینه ســازی فرهنگی به شکل زیرساختی و پذیرش مردم 

محلی در این بخش اهمیت زیادی دارد.
  طی ۱۰ سال گذشته رشد خوبی در این بخش شاهد بوده ایم و از ۱۰ هزار تخت 
در این صنعت به ۳۷ هزار تخت رسیده ایم. افزاش تعداد تخت های هتل ها و 
مراکز اقامتی در استان اصفهان نشان دهنده این است که گردشگری در هر دو 
بخش دولتی و خصوصی جدی گرفته شده و تاثیرگذار بوده است. البته هنوز تا 
رسیدن به حد و اندازه مطلوب فاصله زیادی داریم چراکه اقتصاد ما بر مبنای 
توسعه گردشگری و صنایع دستی اســت و با توجه به اینکه جایگاه ما در حوزه 
صنایع دستی مباحث تاریخی و گردشگری باالست، هنوز با آن چیزی که فکر 
می کنیم استان اصفهان می تواند به واســطه آن به کسب درآمد اقتصادی در 

بخش گردشگری و صنایع دستی برسد، فاصله زیادی داریم.
  یکی از ۵۰ گونه ای که در دنیا مطرح است، گردشگری خوراک است. تنوع و 
گوناگونی اقوام یکی از ویژگی های مهم استان اصفهان محسوب می شود. این 
تنوع منجر به تنوع خوراک و غذا هم شده است. وقتی تنوع اقوام داشته باشیم، 

طبیعی است که تنوع فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها را هم شاهد خواهیم بود.
  قبل از پاندمی کرونا و اینکه قیمت ارز در ایران به شــدت باال و پایین شود 
وضعیت خوبی داشتیم. اما پس ازآن نمی توان رقم دقیقی اعالم کرد، چراکه 
نوسان در اقتصاد و پول زیاد بوده؛ اما تا ســال ۹۷ که نوسان دالر کمتر بود هر 
گردشگر خارجی تا سه هزار دالر سودآوری در بخش اقتصاد محلی داشت. این 
رقم را به واسطه اینکه تروالنس تفاوت ارزش ریال و ارزهای خارجی باالست، 

نمی توان دقیق محاسبه کرد.

برف جعلی در مکه؟!
ویدئویی از بارش برف سنگین در مسجدالحرام در مکه منتشر شده است 
که مقامات عربستان سعودی در بیانیه ای رسمی اعالم کرده اند این ویدئو 
»جعلی« و »ساختگی« بوده است.به گزارش ایسنا، پس از انتشار ویدئویی 
از بارش برف در کعبه و مســجدالحرام که نشــان می دهد زائران غافلگیر و 
شگفت زده شده اند، سازمان هواشناسی عربستان بیانیه ای را صادر و اعالم 
کرد: »ویدئویی که اخیرا در شبکه های اجتماعی منتشر شده و ظاهرا بارش 
برف در مســجدالحرام را نشان می دهد، ساختگی اســت و بارش برف در 
مسجدالحرام مکه واقعی نیست.«حرمین شریفین نیز به نقل از مرکز ملی 
هواشناسی عربستان تایید کرده است: »ویدئویی در شبکه های اجتماعی 
منتشر شده که ظاهرا  بارش برف در مسجدالحرام مکه را نشان می دهد که 
ساختگی است.«این ویدئو که در شــبکه های اجتماعی ترند شده و برخی 
رسانه ها در ایران نیز آن را بازنشر داده اند، بارش سنگین برف در مسجدالحرام 
و زائران را در حال لذت بردن از این پدیده نادر در مکه نشان می دهد. روزنامه 
سعودی گازت در گزارشی با انتشار بیانیه ســازمان هواشناسی این کشور 
نوشته اســت: »این ویدئوی حدودا ۵۵ ثانیه ای شنبه گذشته در یک کانال 
یوتیوب منتشر شده و بعدا کلیپ های کوتاه تری از این ویدئو در پلتفرم های 
مختلف به اشتراک گذاشته شده است. این ویدئو، مردان و زنانی را نشان 
می دهد که لباس های احرام پوشیده اند و در کنار مسجدالحرام با بارش برف 
در اطراف کعبه قدم می زنند. افرادی دیده می شوند که از تلفن همراه خود برای 
گرفتن فیلم و عکس استفاده می کنند، درحالی که برخی دیگر در حال گرفتن 
سلفی دیده می شوند. حتی یک پلیس در حال حمل چتر دیده می شود. این 
درحالی است که چندین منطقه در عربستان سعودی، از جمله شهر مکه در 
هفته گذشته فقط بارندگی داشته اند که باعث جاری شدن سیل در مناطق 
مختلف عربستان نیز شده است.«روزنامه دیلی چاپ پاکستان نیز با انتشار 
بیانیه سازمان هواشناسی عربستان، نوشته است: »مشخص شد این ویدئو 
به صورت دیجیتالی تغییر کرده است؛ زیرا مقامات سعودی متوجه شده اند و 
درباره آن بیانیه ای هم صادر کرده اند، اما این کلیپ جعلی همچنان در اینترنت 
در حال گردش است. توضیح مقامات ســعودی درباره این ویدئو درحالی 
صورت گرفته که کاربران شبکه های اجتماعی از دیدن برف در مسجدالحرام 
مات و مبهوت شده اند و حتی این ویدئو در شبکه های اجتماعی ترند شده 
است. این کلیپ احتماال با اســتفاده از برخی فیلترهای یک برنامه آنالین 
تلفن همراه ویرایش شده که به کاربران امکان می دهد ویدئوها را با هوش 

مصنوعی تغییر دهند.«
 

وزیر گردشگری مالزی:

هوای چینی ها را داشته باشید!
باز شدن مرزهای چین برای ورود و خروج گردشگران پس از چند سال، بیم 
و امیدهای فراوانی را در صنعت گردشگری برای دیگر کشورها ایجاد کرده 
است. با این حال، در روزهای گذشته اظهارنظرهای تندی نسبت به سفر 
بدون محدودیت گردشگران چینی صورت گرفته که اکنون وزیر گردشگری 
مالزی خواسته با احتیاط و مالحظات بیشتری درباره گردشگران چینی 
سخن گفته شــود.به نقل ســایت خبری مالزی اکنون، »تیونگ کینگ 
سینگ« ـ  وزیر گردشگری، هنر و فرهنگ مالزیـ  خواستار احتیاط درباره 
اظهارنظرهای مربوط به ورود قریب الوقوع گردشگران از چین به این کشور 
شده است؛ زیرا منبع اصلی درآمد این کشــور از محل گردشگری تامین 
می شود.  این اظهارنظر در حالی مطرح شده است که نگرانی هایی درباره 
رونق گردشگری و متعاقب آن تجدید اوج گیری همه گیری کووید-۱۹ وجود 
دارد؛ چرا که مردم چین در حال حاضر با افزایش چشــمگیر موارد ابتال به 
ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کنند، هر چند دولت چین تصمیم گرفته 
آمارهای رسمی و روشنی از میزان ابتال و فوتی های کرونا منتشر نکند.  وزیر 
گردشگری مالزی در پست فیسبوکی به زبان چینی نوشته که گردشگران 
چینی نباید در مالزی احساس نارضایتی کنند و اضافه کرده است: من از این 
فرصت استفاده می کنم و از همه می خواهم که در گفتار و اعمال خود محتاط 
باشند، قبل از این که تصویر کامل را بدانید، اظهارنظرهای غیر دوستانه نکنید. 
دوستی بین مالزی و چین را خدشــه دار نکنید یا این تصور را ایجاد نکنید 
که ما از گردشگران چینی استقبال نمی کنیم.وی افزود: هر گونه پرسش 
یا تردید در این باره باید از طریق کانال های مناسب و برای پیگیری یک راه 
حل برد-برد مطرح شود.در اوایل ماه گذشــته، چین به سیاست»کووید 
صفر« پایان داد که مســتلزم قرنطینه برای مهار شیوع بیماری می شد. با 
این حال، پایان این سیاست با توقف تقریبا ناگهانی ارائه داده های مربوط 
به موارد ابتال و مرگ ومیر ناشی از کووید-۱۹ در چین بود؛ چینی که با شیوع 
بیماری ناشی از سویه های مرگبارتر  و  مسری تر زیرمجموعه از این ویروس، 

دست وپنجه نرم می کند.  

صفر تا ۱۰۰ وضعیت گردشگری در استان در گفت و گو با مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بررسی شد؛

گردشگری اصفهان؛ از عرش به فرش!

اخبار   

مفاد آراء
10/61 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  140160302007003449 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباسعلی هادیان قهدریجانی فرزند  
غالمحسین  بشماره شناسنامه 24 صادره از قهدریجان  در یک باب ساختمان  به مساحت 
88 / 167 مترمربع پالک 745 فرعی از 385  اصلی واقع در قهدریجان که متقاضی خود 

مالک رسمی مشاعی است محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/14

م الف: 1428132 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

10/62 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 2776 مورخ 1401/8/22 هیات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت خانم آتنا جمشیدی 
به شناسنامه شماره 1277304521 کدملی 1277304521  صادره اصفهان فرزند مهدی 
در دو دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 69/77 متر مربع مفروزی از پالک 
شــماره 3268  فرعی از 5000  اصلی واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان  در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
- برابر رای شــماره 2777 مورخ 1401/8/22 هیات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت خانم سمیرا اثنا عشری به 
شناسنامه شماره 191 کدملی 5129974263  صادره دهاقان فرزند علی در دو دانگ مشاع 
از  ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 69/77 متر مربع مفروزی از پالک شماره 3268  
فرعی از 5000  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
- برابر رای شــماره 2778 مورخ 1401/8/22 هیات اول موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت آقای عباس جمشیدی به 
شناسنامه شــماره 1276106645 کدملی 1276106645  صادره اصفهان فرزند مهدی 
در دو دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 69/77 متر مربع مفروزی از پالک 
شــماره 3268  فرعی از 5000  اصلی واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان  در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده 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 مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 

انتشار اولین  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/14

م الف: 1428549  مهدي شبان رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

10/63 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 3162 مورخ 1401/09/16 هیات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
 ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت آقای منوچهر پاسیار 
شمس آبادی به شناسنامه شماره 1 کدملی 4622376962  صادره شهرکرد فرزند خداکرم 
در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 163/53 متر مربع مفروزی از پالک شماره 131 
فرعی از 4483  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  به موجب 
بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای اسماعیل سخنوری دستگردی )مالک رسمی( 

خریداری گردیده 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 مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/14

م الف: 1428702  مهدي شبان رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

10/64 شــماره نامــه: 140185602025009505- 1401/08/01 نظر به اینکه آقای 
مهدی حسن پور فرزند قنبر  با تســلیم دو برگ استشهاد شهود به شــماره رمز تصدیق  
680285  مورخ 1401/07/02 دفتر خانه اسناد  رسمی شماره 337 شهر اصفهان،  مدعی 
مفقود شدن سند مالکیت به میزان چهار  دانگ مشاع از ششدانگ پالک  17 فرعی از 33 
اصلی بخش چهارده اصفهان گردیده  که  ذیل ثبت دفتر امالک الکترونیک به شــماره 
139620302025003921 و شماره چاپی سند 247250 سری الف سال 95 سابقه ثبت و 
سند مالکیت دارد و نامبرده اعالم نموده سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود گردیده و 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1435317 ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
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 سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی:

آمار بیماران کرونایی بستری در اصفهان یک و نیم برابر شد
 سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: شمار بیماران کرونایی بستری در بیمارستان های استان 
در یک هفته اخیر، یک و نیم برابر شد و به بیش از ۵۰ نفر رسید.پژمان عقدک، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: در اوایل دی امسال، تعداد بیماران کرونایی بستری در استان بین ۳۰ تا ۴۰ نفر بود اما از چهارم دی، 
این روند صعودی شد و در زمان حاضر به باالی ۵۰ نفر رسیده است.وی با بیان اینکه تعداد بیماران بستری 
در بخش مراقبت های ویژه نیز در اوایل دی به کمترین میزان و ۲ نفر رسیده بود، اظهار داشت: در طول هفته 
گذشته، تعداد بیماران بستری در بخش »آی سی یو« نوسان داشت و به هشت نفر هم رسید.عقدک با 
اشاره به اینکه بر اساس اعالم وزارت بهداشت، وارد موج هشتم کرونا شده ایم، اضافه کرد: زیرسویه های 
جدید اومیکرون با نام های »BQ۱« و »XBB« در کشور شناسایی شده که سرعت سرایت آنها نسبت 
به سویه دلتا پنج برابر اســت.وی ادامه داد: پیش بینی می شود در ۴ تا ۶ هفته آینده، سویه های جدید 
به سویه غالب در کشور تبدیل شود و به قله موج هشتم کرونا برسیم.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان تصریح کرد: یکی از دغدغه های موجود این است که احتمال دارد اوج گرفتن موج هشتم کرونا 
با موج جدید آنفلوآنزا همزمان شود زیرا اوج گرفتن مجدد آنفلوآنزا در بهمن امسال پیش بینی شده بود.

مدیرکل اداره آموزش و پرورش استان:
دانش آموزان دبستانی در آلودگی هوا آسیب پذیرتر هستند

مدیرکل اداره آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به غیرحضوری شدن مدارس در روزهای اخیر 
گفت: دانش آموزان دبستانی در آلودگی هوا آسیب پذیرتر هســتند.محمدرضا ابراهیمی در گفت وگو با 
تسنیم، در ارتباط با تاثیر تعطیلی مدارس به دلیل شــرایط آلودگی هوا بر تحصیل دانش آموزان، اظهار 
داشت: سالمت دانش آموزان برای ما مهم است، اما غیرحضوری شدن بی رویه مدارس آسیب هایی برای 
دانش آموزان به دنبال خواهد داشت، تالش ما بر این است که در حد امکان از غیرحضوری و تعطیل شدن 
مدارس جلوگیری شود، اما در شرایط اضطرار این اتفاق رخ می دهد.وی با بیان اینکه در گذشته از تعطیلی 
و غیرحضوری شدن مدارس آسیب های زیادی به دانش آموزان تحمیل شده است، عنوان کرد: توصیه 
موکد ما بر این است که همکاران، کمبودهای آموزشی دانش آموزان را در زمان مقتضی جبران کنند، در این 
راستا می توانند کالس های تقویتی در روزهای پنجشنبه و بعد از ظهرها برگزار کنند.مدیرکل اداره آموزش و 
پرورش استان اصفهان افزود: قرار نیست که آموزش به صورت آنالین همچون دوران کرونایی اتفاق بیفتد 
و در بخشنامه ها عنوان شده که فقط از بستر شبکه اجتماعی شاد برای ارسال بسته های آموزشی توسط 
معلم استفاده شود.وی ادامه داد: اگر بخواهیم که دوباره به شیوه آموزش آنالین همچون دوران کرونایی 
بازگردیم، آسیب هایی متوجه دانش آموزان به ویژه در دوران دبستان خواهد بود و تالش ما بر این است 

که از بستر شاد به دلیل سالم بودن فضای آن در این ایام استفاده شود.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان:
آلودگی هوای اصفهان کاهش می یابد

هواشناسی اصفهان پیش بینی کرد که با آغاز بارش ها در سه روز پایانی این هفته، از آلودگی هوای اصفهان 
کاسته شود.از ابتدای این هفته تاکنون کیفیت هوای اصفهان در شرایط ناسالم برای عموم قرار داشت 

و بنابر پیش بینی هواشناسی اصفهان، این وضعیت در پایان هفته با آغاز بارش ها بهبود خواهد یافت.
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اســتان اصفهان از بارش باران و برف )در مناطق سردسیر و 
کوهستانی( از عصر روز چهارشنبه)امروز( تا جمعه این هفته به دنبال ورود یک سامانه بارشی از مناطق 
جنوبی و غربی اســتان خبر داد.محمدرضا رفیعی افزود: این بارش ها ابتــدا در مناطق غرب و جنوب و 
ارتفاعات شمال غرب استان آغاز خواهد شد و به تدریج سایر مناطق اســتان را فرا می گیرد.وی  اظهار 
داشــت: کوالک برف در گردنه ها، کاهش دید و مه آلودگی، وزش باد موقتی و کاهش دما برای سه روز 

پایانی هفته پیش بینی شده است.

مدیر کل امور فرهنگی اجتماعی استانداری اصفهان خبرداد:با امضای ۲ تفاهم نامه؛ افراد بی هویت و بازمانده از تحصیل ساماندهی می شوند

پایان بی هویتی 

 مدیر کل امور فرهنگی اجتماعی استانداری اصفهان گفت: با امضای 
دو تفاهم نامه، شناســایی، ســاماندهی و هدایت افراد بی هویت و 
بازمانده از تحصیل در اصفهان اجرا می شود.به گزارش ایرنا، مسعود 
مهدویان فر در جلســه کارگروه فرهنگی، اجتماعی، ســالمت، زنان و 
خانواده استانداری اصفهان افزود: بر اساس این تفاهم نامه مقرر شد 
با مشارکت نهادهای بسیج، استانداری و ثبت احوال شناسایی افراد 
فاقد شناسنامه در پراکندگی حاشیه شهر، روستاها و بخش ها تسهیل 
و افراد باالی ۱۸ ســال که پدر آنها دارای شناســنامه ایرانی است به 
فرآیند کسب مدرک هویتی هدایت شوند.وی افزود: سرعت بخشیدن 
به هویت بخشی افراد زیر ۱۸ ســال فاقد شناسنامه بدسرپرست و یا 
سرپرست از دست داده ایرانی که پدران آنها دارای شناسنامه و هویت 

ایرانی بوده اند نیز از دیگر اهداف این تفاهم نامه است.
مهدویان فر گفــت: همچنین در قالــب یک تفاهم نامــه دیگر افراد 
بازمانده از تحصیل در ســطح اســتان با مشــارکت نهادهای بسیج، 
اســتانداری و آموزش و پرورش به منظور جذب و آموزش شناسایی 

می شوند.
مدیر کل امور فرهنگی اجتماعی استانداری اصفهان گفت: این طرح 
در اســتان آغاز شــده و امیدواریم به عنوان الگو در ســطح کشور نیز 

عملیاتی شود.وی تصریح کرد: آمارهای موجود در این زمینه دقیق و 
کافی نیست و باید در انتظار اجرای سرشماری در سال آینده باشیم، 
اگرچه برآوردها نیز برای برنامه ریزی و اقدام کمک کننده خواهد بود.

مهدویان فر ادامــه داد: نکته مهم در این رابطه این اســت که بتوانیم 
افراد بی هویت و بازمانده از تحصیل را شناســایی و ترغیب همچنین 
در فرآیندهای حقوقی و مالی آنها را هدایت و پشتیبانی کنیم تا از آمار 

این حوزه ها کاسته شود.
مدیــر کل امــور فرهنگــی اجتماعــی اســتانداری اصفهــان گفت: 
حســاس ســازی نهادهای فرهنگی و اجتماعی در رفــع موانع این 
تفاهم نامه ها ضروری اســت. مهدویان فر با بیــان اینکه محرومیت 
ها به تدریــج فــرد را از جامعه کینه دار مــی کند و جــرم  را افزایش 
مــی دهــد، افزود:افزایــش ایــن مســائل در الیه هــای مختلف 
اجتماعی، فرهنگی و امنیتی خود را نشــان می دهــد از این رو باید 
با برنامه ریــزی و اقــدام از رخداد آســیب های ثانویه پیشــگیری 
کرد.وی بــه ظرفیت ســازمان های مردم نهــاد و خیــران در تحقق 
اهداف ایــن دو تفاهــم نامه اشــاره و بیان کــرد: با فرمانــداری ها 
 در شهرســتان هــای ۲۸ گانه اســتان نیــز در ایــن رابطــه مکاتبه 

شده است.

تالش می کنیم هیچ فردی بی هویت نباشد
مدیر کل ثبت احوال اســتان اصفهان در این جلســه گفت: بر اساس 
 آمار فعلی تاکنون ۱۳۷ نفر در اســتان فاقد مدارک هویتی شناسایی

شــده اند و البته معتقدیم افراد دیگــری هم وجود دارنــد که هنوز 
شناسایی نشــده اند.حســین غفرانی افزود: در این طرح هدف این 
است که برای همه افراد باالی ۱۸ سال که پدر آنها تابعیت ایرانی دارد 
پس از اثبات نسب، مدارک هویتی صادر شــود.مدیر کل ثبت احوال 
استان اصفهان گفت: در این طرح حتی اگر تعداد افراد شناسایی شده 
بسیار محدود باشد موظف هســتیم به آنان هویت ببخشیم و تالش 
می کنیم فردی بی هویت نباشــد.به گفته وی، بیشتر افراد بی هویت 
در اســتان فرزندان اتباع خارجی بوده اند که نمی توانند هویت ایرانی 
بگیرند.وی گفت: افراد واجد شــرایط به نخســتین واحد ثبت احوال 
مراجعه کنند تا پس از تشکیل پرونده شماره شناسایی اولیه آنها ثبت 
و ســپس فرآیند صدور مدارک هویتی آغاز شود.غفرانی گفت: هزینه 
صدور مدارک در این طرح در قالب تعرفه های اندک ســازمان های 
مربوطه است و افراد متقاضی در این رابطه دغدغه ای نداشته نباشند.

جذب ۸00 کودک بازمانده از تحصیل در اصفهان
مدیر کل اداره آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: بر اساس تازه 
ترین آمار تا کنون دو هزار و ۹۱۳ دانش آموز بازمانده از تحصیل در استان 
شناسایی شده است و پیش بینی می شود طبق برآوردها افزون بر سه 
هزار دانش آموز دیگر به این آمار اضافه شود.محمدرضا ابراهیمی افزود: 
در طرح »شهید محمودوند« که با هدف انســداد مبادی بی سوادی با 
تاکید بر مقطع ابتدایی انجام می شود، آدرس دانش آموزان بازمانده از 
تحصیل شناسایی و به هر پنج تا ۱۰ نفر از آنها یک مدیر یا معاون آموزشی 
اختصاص می یابد.وی گفت: از نیمه آذرماه امسال تا کنون ۶ هزار و ۹۴۰ 
کودک بازمانده از تحصیل در قالب این طرح در استان شناسایی شده 
است که نزدیک به ۸۰۰ نفر از آنها جذب تحصیل شدند.ابراهیمی با بیان 
اینکه میزان باسوادی در استان بر اساس آخرین آمارها ۹۸ درصد اعالم 
شده، افزود: بر این باوریم با اجرای تفاهم نامه و با هم افزایی و مشارکت 
در شناســایی و جذب دو درصد باقیمانده می توانیم آمار بی ســوادی 
در استان را به صفر برسانیم.شناســایی افراد فاقد شناسنامه و صدور 
مدارک هویتی برای آنها همچنین شناســایی و جذب افراد بازمانده از 
تحصیل عنوان دو تفاهم نامه ای بود که به طور جداگانه در این جلســه 
بین نهادهای استانداری، سپاه صاحب زمان) عج(، آموزش و پرورش 

و ثبت احوال استان اصفهان منعقد و اجرای آن آغاز شد.

با مسئولان جامعه

یک عضو هیئت رییسه مجلس شــورای اسالمی 
با انتقاد از عــدم اجرای قانون هوای پاک توســط 
دســتگاه های دولتی، تاکید کرد: سازمان حفاظت 
محیط زیســت که خودش باید متولی باشد از ۲۲ 
تکلیف قانونی ۱۲ مورد را اجرا کرده است.به گزارش 
ایسنا، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده برخوار، 
شاهین شهر و میمه و عضو هیئت رییسه مجلس 
شورای اســالمی در تذکری با انتقاد از عدم اجرای 
قانون هوای پاک اظهــار کرد: برابر مــاده ۲۳۴ بر 
اساس بررســی های انجام شــده، وزارت صمت 

 از ۷ تکلیــف قانونــی فقط یک مــورد، وزارت نفت
  از ۱۳ تکلیــف قانونی یــک مــورد، وزارت نیروی 
از ۶ تکلیف فقط یک مورد، وزارت راه و شهرســازی 
 از ۷ تکلیــف یک مــورد را اجرا کرده اند. ســازمان
  ملی اســتاندارد نیــز از ۷ تکلیف قانونــی ۵ مورد
  را در دســتور کار دارد و هیچ مورد را بــه طور کامل

 اجرا نکرده است.
وی افــزود: ســازمان حفاظت محیط  زیســت که 
خودش باید متولی باشد و ســایرین را هم به اجرا 
دعوت کند از ۲۲ تکلیف قانونی ۱۲ مورد را اجرا کرده 
اســت؛ نتیجه این عدم اجرای تکالیف فقط در یک 
نقطه این که شده که در شاهین شــهر و همچنین 
شهرســتان برخوار و شــهر اصفهان، از ابتدای سال 
جاری تا ۱۰ دی تنها یک روز هوای پاک وجود داشته 

و مردم ۱۴۲ روز هوای ناسالم استنشاق کردند. این 
عضو هیئت رییسه مجلس تاکید کرد: از وزیر نیرو 
انتظار بود کــه در مقابل مصوبــه  مربوطه مقاومت 
کند و من معتقدم وزیر نیرو می تواند بخشی از بار 
نیروگاه شهید منتظری را به سایر نیروگاه ها که نیاز 
به استفاده سوخت مازوت ندارند، منتقل کند. طی 
یک شبانه روز در نقاطی که اعالم شد ۷ میلیون لیتر 
مازوت استفاده می شود و این مقدار یعنی ۲۱ برابر 
آالیندگی خودروهای این شهرســتان ها؛ بر اساس 
آمار اعالمی از سوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
فوتی های ناشــی و متاثر از آالیندگی ها عدد قابل 
توجهی است. همچنین هزینه درمان بیماری های 
ناشــی از آالیندگی ها ۱۲ هزار میلیارد تومان اعالم 

شده است.

عضو هیئت رییسه مجلس انتقاد کرد:

 سازمان حفاظت محیط  زیست باید متولی باشد

ورود فاضالب های 
شهری آستارا به 

دریای خزر
روزانــه حجم بســیار زیادی از 
فاضالب های خانگی آســتارا 
از طریــق لوله هــای متصل به 
رودخانه ها به صورت مستقیم 

وارد دریای خزر می شود.

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان مطرح کرد:
مشارکت رسمی34 سفارتخانه در اغتشاشات اخیر

سردار سرتیپ دوم محمدرضا میرحیدری، فرمانده نیروی انتظامی استان در ویژه برنامه گرامیداشت 
سومین سالگرد شــهادت ســردار دل ها اظهار کرد: مکتب شهید ســلیمانی، مکتبی برخاسته از 
آموزه های حضرت سیدالشهدا و اهل بیت )ع( است. شهید سلیمانی درس آموز مکتب عاشورا و از 
پرورش یافتگان انقالب عظیم اسالمی بود. فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: علت 
کینه امروز دشمنان ما نسبت به شهید سلیمانی، سیلی محکمی است که شهید سلیمانی با دست 
جبهه مقاومت بر صورت جبهه استکبار زده است. امروز اگر دشمنان درصدد جسارت به تصاویر شهید 
سلیمانی هســتند، بدانند آنان خیالی باطل را در ذهن خود می پرورانند. مکتب شهید سلیمانی در 
خون جوانان، نوجوانان و فرزندان شهدای مدافع حرم در حال جوشش است.وی افزود: در مکتب 
شهید سلیمانی، قومیت ها، لهجه ها و زبان، گویش و حتی دین ملت ها تفاوتی نمی کرد و برای دفاع از 
مسیحیان، کردها، عراقی ها، لبنانی ها و اهالی سوریه، برای مجاهدت سر از پا نمی شناخت و با شیوه 
اتحاد، سعی در پیروزی آنان درمقابل داعش داشت. ســردار میرحیدری عنوان کرد: اگر بخواهیم 
مکتب شهید سلیمانی را بپیماییم، باید دید چه شاخصه هایی باعث ایجاد چنین شخصیتی شده 
است. نخستین عامل موفقیت این شــهید، توکل بر خدا و کسب رضایت خداوند است. نگاه شهید 
سلیمانی در جسارت به زنان ایزدی منطبق بر همان نگاهی است که امیرالمومنین)ع( در جسارت 
به زن یهودی داشتند.وی ابراز کرد: تمسک و توسل به اهل بیت، دومین شاخصه این شهید بود که 
الزم است ما این شاخصه ها را در جامعه و ســطح جوانان خود تقویت کنیم. شاخصه سوم شهید، 
اطاعت از ولی امر مسلمین و والیت فقیه بود و آن شهید عمل به فرامین رهبری را دربرابر هر امری 
بر خود واجب می دانست.فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان متذکر شد: تاکید شهید سلیمانی 
به فرماندهان نظام این بود که رمز رستگاری افراد در نظام اسالمی، توجه کامل قلبی به رهبر معظم 
انقالب و اطاعت از فرامین ولی فقیه است.وی تاکید کرد: دوستداران انقالب اسالمی بدانند که اگر 
بخواهند فردای قیامت درمقابل شهدا شرمسار نباشــند، باید امروز پشت سر والیت حرکت کنند. 
بازی های سیاســی خیانت به خون شهداست که امروز باعث شده تشــکیک هایی در ذهن و فکر 
جوانان ایجاد کند.سردار میرحیدری ادامه داد: در اغتشاشات ســال ۱۴۰۱ به فرموده رهبری، یک 
جنگ ترکیبی کامل درمقابل انقالب اسالمی شکل گرفت که متاســفانه نتوانسته ایم این حقیقت 
را تبیین کنیم. در اغتشاشــات اخیر، بیش از ۳۴ ســفارتخانه به صورت رسمی مشارکت داشتند و 

سفارتخانه ها در ساماندهی، خط دهی و آموزش اغتشاشگران نقش برجسته ای داشتند.

مرگ راننده پراید پس از خروج از صحنه تصادف در اصفهان
رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان در خصوص وقوع ۲ تصادف در بزرگراه شهید »اقارب 
پرست« شهر اصفهان که منجر به فوت یک نفر و مجروح شدن ۲ نفر دیگر شد توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرهنگ محمدرضا محمدی در این خصوص اظهار داشت: ماموران 
پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان ساعت ۳:۲۸ دقیقه روز گذشته از وقوع ۲ تصادف در بزرگراه 
شهید»اقارب پرست« شــهر اصفهان مطلع و بالفاصله در محل حضور یافتند.وی افزود:در بررسی 
دقیق صورت گرفته مشخص شد یک دستگاه خودروی سواری پراید که در مسیر شمال به جنوب 
این بزرگراه تردد می کرد از پشت با یک دستگاه کامیون کشــنده برخورد کرده که این حادثه منجر 
به مجروح شدن ۲ سرنشین خودروی پراید شده اســت. رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان ادامه داد: راننده خودرو سواری پراید پس از وقوع تصادف از خودرو خارج شده و به 
سمت الین مخالف می رود که براثر برخورد یک دستگاه خودروی کامیون در دم جان خود را از دست 
می دهد.وی بابیان اینکه علت خروج راننده خودروی سواری پراید از صحنه تصادف و رفتن آن به 
الین مخالف مشخص نیست، گفت: در حادثه اول کارشناسان راننده خودروی سواری پراید را به علت 
عدم توجه به جلو مقصر شناخته و در حادثه دوم عابر را به دلیل نقض ماده ۴ آئین نامه راهنمایی و 

رانندگی مبنی بر ورود ناگهانی به بزرگراه مقصر تشخیص دادند.

وز عکس ر

دیدگاهبا مسئولان

جامعه شناس و مدد کار اجتماعی:
برچسب اجتماعی، فرآیند 

پذیرش و درمان ایدز را 
پیچیده می کند

یــک جامعه شــناس و مــدد کار اجتماعی 
در گفت و گو بــا ایرنا، بــه پیامدهای فردی 
و اجتماعــی انــگ اجتماعــی در بیمــاران 
مبتال به ایدز اشــاره کرد و گفت: بر اســاس 
پژوهش های اجتماعی، افکار و نگرش منفی 
موجود در جامعه، راه های حســاس انتقال 
بیماری از نظر فرهنگی، نبود دانش عمومی و 
طردکردن بیماران ایدز، زمینه سازحساسیت 
آنها به انگ اجتماعی اســت.محمد شریفی 
افزود: مشــکالت روانی، انزوا و افسردگی، 
نگرانی های اقتصادی، ازدست دادن شغل، 
توســل به پنهان کاری در محیط کار، تجربه 
طردشــدن، محدودیت دسترسی به درمان، 
نگرانی درمــورد ازدواج و تعامالت اجتماعِی 
محدودتر، از جمله مشکالتی است که پیش 
روی این بیماران قرار دارد کــه در کنار ترس 
ازافشای بیماری و انگ و داغ ننگ آن، سطح 
کیفیت زندگــی در این بیمــاران را کاهش 
می دهد.این مددکار اجتماعــی ادامه داد: 
انگ اجتماعی بیمــاری و عقده های روانی 
و اجتماعی به بار می آورد و در نهایت به انزوا 
ختم می شود.وی افزود: نگاه منفی جامعه 
و اطرافیــان به بیمار رنجــی مضاعف بر درد 
بیماری تلقی می شــود که همین مسئله از 
عوامل اساسی در کتمان ابتال و اقدام نکردن 
برای درمان از ســوی شــمار چشمگیری از 
مبتالیان است.محمد شــریفی اضافه کرد: 
این درحالی اســت که همه خدمات انجام 
مشاوره، آموزش و انجام آزمایش تشخیصی 
تنها با یک قطره خون و در کمتر از ۲۰ دقیقه، در 
مراکز و پایگاه های بهداشتی و مرکز مشاوره 
بیماری های رفتاری به صــورت داوطلبانه و 
محرمانه و رایگان انجام می گیرد و در صورت 
تشخیص عفونت» اچ آی وی« نیز، خدمات 
درمانی، مشاوره و آزمایش به صورت مادام 
العمر در مراکز مشاوره بیماری  های رفتاری 
به صورت رایــگان و محرمانه به بیماران ارائه 

خواهد شد.

سردار سیدکمال هادیانفر ،رییس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا با اعالم آخرین وضعیت اجرای طرح نصب پالک سوم بر روی وسایل نقلیه، اعالم کرد که این 
طرح به زودی اجرایی خواهد شد. وی درباره اینکه درحال حاضر نصب پالک سوم در چه مرحله ای قرار دارد، گفت: » در حال حاضر ما در مرحله تولید نرم افزار 
هستیم و نرم افزارهای این پالک سوم باید آماده شــود. این موضوع در اولویت قرار دارد. موضوع دیگر بحث چیپ هایی است که باید زیر شیشه و آیینه خودرو 
نصب شود. برای این موضوع خود من به دانشگاه های مختلفی مانند دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت و ... رفتم و جلساتی را 
داشتیم، آنها آماده بودند که بیایند و در تولید چیپ به ما کمک کنند. این موضوع خوبی است که سبب می شود وابستگی ارزی هم نداشته باشیم.«رییس پلیس 
راهنمایی و رانندگی فراجا افزود: »در مواردی که اشاره کردم اقداماتی انجام شده اما برخی مشکالت هم هنوز وجود دارد. یکی دیگر از مواردی که باید تهیه شود، 

دستگاه خواننده این چیپ هاست که در واقع به آن »چیپ ریدر« می گویند و ما این راه هم باید تهیه کنیم.

پالک سوم روی وسایل نقلیه می نشیند



سخنگوی فدراسیون کشتی خبرداد:

دالیل اعزام نشدن۶ فرنگی کار ایران به فرانسه
سخنگوی فدراسیون کشتی گفت: نزدیکی دو تورنمنت فرانسه و کرواسی به لحاظ زمانی و همچنین مسائل مالی باعث لغو اعزام فرنگی کاران به فرانسه بر اساس تعامل 
میان کادر فنی و فدراسیون شد.محمدابراهیم امامی درباره دالیل لغو اعزام ۶ فرنگی کار ایران به تورنمنت فرانسه، اظهار کرد: دراینباره دو عامل اصلی نقش داشت، یکی فاصله 
زمانی کم میان ۲ تورنمنت فرانسه و کرواسی بود و از آنجایی که قرار است ۱۸ فرنگی کار ایران عازم تورنمنت کرواسی شوند، سرمربی تیم ملی با توجه به شرایط و اولویت های 
موجود تصمیم گیری کرد. موضوع دوم نیز بحث محدودیت های مالی بود که با برداشت یک میلیارد و نیم بابت طلب مدیریت پیشین همراه شد.سخنگوی فدراسیون کشتی 
افزود: با وجود تمامی مباحث، فدراسیون کشتی تا حد توان برای اجرای کامل برنامه های کادر فنی تیم های ملی تالش می کند و اگر حضور در تورنمنتی نیز لغو می شود با 
هماهنگی و تعامل کامل میان فدراسیون و کادرهای فنی است تا به مباحث فنی تیم ملی خدشه ای وارد نشود.وی تصریح کرد: خوشبختانه دکتر رنگرز دارای سوابق مدیریتی 
زیادی است و به عنوان سرمربی تیم ملی کامال در جریان شرایط موجود است و بر همین اساس برنامه های خود را بر مبنای اولویت های فنی پیگیری می کند.امامی در ادامه 
درباره سرانجام برگزاری کشتی آزاد و فرنگی جام باشگاه های جهان در ایران، گفت: رییس سازمان لیگ فدراسیون کشتی به دنبال پیدا کردن حامی مالی برای برگزاری این 

۲ رویداد است. نهایتا تا یکی دو روز آینده برای انجام این کار و مهیا شدن شرایط برگزاری مسابقات فرصت وجود دارد، در غیر اینصورت مسابقات لغو خواهد شد.
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بازگشت »هالر « به تمرین دورتموند پس از شیمی درمانی
بازیکن بوروسیا دورتموند بعد از پنج ماه دوری از میادین به خاطر بیماری سرطان به تمرین تیم بازگشت.

سباستین هالر بعد از درخشش در آژاکس مورد توجه تیم های بزرگ اروپایی قرار گرفت و در نهایت این 
دورتموند بود که توانست او را جذب کند.هالر در دورتموند جایگزین ارلینگ هالند شد؛ اما او با بدشانسی 
مواجه بود چرا که به سرطان مبتال شد و همین باعث شد تا دوران شــیمی درمانی را پشت سرگذارد و 
نتواند برای دورتموند به میدان برود.این بازیکن ساحل عاجی بعد از پنج ماه دوری از میادین به تمرین 
دورتموند بازگشت و امیدوار است که بار دیگر بتواند در میادین به میدان رود البته شرایط او به گونه ای 
است که به این زودی نمی تواند به میدان برود و باید فعال تمرینات آمادگی را پشت سرگذارد.بوروسیا 
دورتموند در فصل جاری رقابت های بوندسلیگا نوسان زیادی داشته است و نتوانسته  انتظارات را برآورده 

کند.این تیم با ۲۵ امتیاز در رده ششم قرار دارد .
 

الهالل به دنبال »توماس توخل«
باشگاه الهالل عربستان برای جایگزینی ســرمربی آرژانتینی خود به دنبال جذب توماس توخل است.
پیوستن کریستیانو رونالدو به النصر عربستان باعث شده است تا نگاه به این لیگ و تیم های این کشور 
بسیار زیاد شود.بسیار بعید است که کریستیانو رونالدو آخرین چهره سرشناسی باشد که در فصل جاری 
شاهد حضور او در لیگ عربستان باشیم چرا که با آمدن این بازیکن انتظارات هواداران دیگر تیم ها از جمله 
الهالل برای جذب چهره های بزرگ بیشتر شده است.از باشگاه الهالل خبر می رسد که سران این باشگاه 
هم برای تقویت کادر فنی خود قصد آوردن یک مربی بزرگ را دارند و او کسی جز توماس توخل سرمربی 
سابق چلسی نیست.الهالل در فصل جاری با هدایت رامون دیاز آرژانتینی عملکرد خوبی از خود نشان نداده 
است و در رده ششم جدول رده بندی قرار دارد و این باعث شده تا گمانه زنی درباره اخراج دیاز زیاد باشد.

از توخل به عنوان گزینه جدی الهاللی ها سخن به میان می آید و باید دید که آیا این سرمربی سرشناس 
آلمانی حاضر است که راهی لیگ عربستان شود یا نه.

 

»رونالدو« وارد ریاض شد
فوق ستاره پرتغالی ســابق منچســتر یونایتد که با النصر عربســتان قرارداد امضا کرد وارد ریاض 
شد.کریستیانو رونالدو با قراردادی نجومی با النصر عربستان به توافق نهایی رسید و رسما به این تیم 
پیوست.این بازیکن سرشناس پرتغالی برای حضور در مراسم معارفه النصر و شرکت در تمرینات 
تیم وارد ریاض شد و با استقبال مسئوالن و هواداران  این تیم مواجه شد.رونالدو با پیوستن به النصر 
به گران ترین بازیکن تاریخ فوتبال جهان تبدیل شد و باالترین دستمزد را هم در بین همه بازیکنان 
دریافت خواهد کرد.النصر با جذب این بازیکن نه تنها در لیگ عربستان بلکه در لیگ قهرمانان آسیا 
هم به یکی از مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی تبدیل خواهد شد. این تیم در فصل جاری لیگ 

عربستان با هدایت رودی گارسیا فرانسوی در صدر جدول رده بندی قرار دارد.
 

چلسی با انتقالی عظیم، رکورد لیگ برتر را می شکند!
گفته می شود باشگاه چلسی با پرداخت ۱۲7 میلیون یورو موفق به جلب رضایت بنفیکا برای جذب 
ستاره آرژانتینی شده است.بعد از درخشش در جام جهانی ۲0۲۲، انزو فرناندز مورد توجه چند تیم 
مطرح اروپایی قرار گرفت. از چلسی و لیورپول به عنوان جدی ترین مشتریان این بازیکن یاد می 
شد و حاال به نظر می رسد که باشگاه آبی پوش لندنی با رساندن مذاکرات به مرحله مورد نظر خود، در 
آستانه نهایی کردن جذب فرناندز قرار دارد.بر اساس آخرین اخبار، مذاکرات باشگاه چلسی برای به 
خدمت گرفتن فرناندز از هفته گذشته آغاز و حاال وارد مرحله نهایی شده است. با این شرایط به نظر 

می رسد که باید ستاره آرژانتینی را به زودی بازیکن چلسی بنامیم.

 خصوصی سازی در انتظار خریداران بزرگ؛

زلزله ای عظیم در استقالل و پرسپولیس

   اگر خریدارانی با نقدینگی باالی ۲هزار میلیارد آماده 
خرید بلوک ۵۱ درصدی اســتقالل یا پرســپولیس 

باشند، آینده هر دو باشگاه دستخوش تغییرات بزرگ است.
شرایط واگذاری ۵۱ درصد از سهام باشگاه های استقالل و پرسپولیس 
در هیئت عالی واگذاری بورس تصویب شده است و در صورت محقق 
شــدن این موضوع ســاختار مدیریتی و اداری هردو باشــگاه دچار 
تغییرات بزرگی خواهد شد و در عین حال وزارت ورزش دیگر مالک این 
دو قطب ورزشی ایران نخواهد بود. حسین قربانزاده، رییس سازمان 
خصوصی درباره این موضوع اینطور توضیح داده است:»در جلسه اخیر 
هیئت عالی واگذاری، شــرایط واگذاری ۵۱ درصد سهام باشگاه های 
استقالل و پرســپولیس به صورت یکجا و یا ســه بلوک ۱7 درصدی 

همزمان به تصویب سازمان خصوصی سازی رسید.« 
با این وصف اشــخاص حقیقی و حقوقی می تواننــد از تاریخی که به 
زودی از سوی سازمان خصوصی سازی کشور اعالم خواهد شد، برای 
خرید این بلوک مدیریتی اقدام کنند.نکته قابل توجه درباره واگذاری 
این بلوک مدیریتی این است که در صورتی که فرد یا شرکتی بخواهد 
به صورت کلی بــرای خرید ۵۱ درصد ســهام یک باشــگاه اقدام کند 
باید مبلغ بیشتری در مقایســه با افراد یا شرکت هایی که می خواهند 

برای خرید سه بلوک ۱7 درصدی اقدام کنند، پرداخت کند. دلیل این 
تصمیم هم تسلط بیشتری است که آن فرد یا شرکت بر امور استقالل 
یا پرســپولیس پیدا خواهد کرد و در صــورت تصاحب ۵۱ درصد بلوک 
مدیریتی می تواند 3 عضو هیئت مدیره و همینطور مدیرعامل باشگاه 
را تعیین کند. قربان زاده، رییس سازمان خصوصی سازی این موضوع 
را اینطور توضیح داده اســت:»قیمت پایه بلوک ۱7 درصدی باشــگاه 
اســتقالل، ۵03 میلیارد تومان و قیمت پایه بلوک ۱7 درصدی باشگاه 

پرسپولیس ۵۱۶ میلیارد تومان برآورده شده است.« 
همچنین قربان زاده شرایط را برای فرد یا شرکتی که می خواهد بلوک 
مدیریتی ۵۱ درصدی را به طور کلی خریداری کند به این شرح توضیح 
داده است:» قیمت پایه بلوک ۵۱ درصدی برای استقالل ۲۱37 میلیارد 
تومان و برای پرسپولیس ۲۱94 میلیارد تومان تصویب شده است.« 

بنابراین با این مصوبه همانطور که در باال نیز توضیح داده شــده است، 
فرد یا شــرکتی که می  خواهد به صورت یکجا اقدام به خرید بلوک ۵۱ 
درصدی مدیریتی کند، چیــزی حدود ۲۵ درصد بیشــتر از افرادی یا 
شــرکت هایی که به صورت مجزا برای خرید بلوک ۱7 درصدی اقدام 
می کنند، پرداخت خواهد کرد.در مورد شــرایط پرداخت نیز مصوباتی 
در هیئت عالی واگذاری انجام شده اســت. با توجه به مصوبات افراد 

یا شرکت هایی که برای خرید بلوک مدیریتی استقالل و پرسپولیس 
اقدام می کننــد باید ۲0 درصد مبلغ تعیین شــده را بــه صورت نقدی 
پرداخت کنند و پس از یک سال تنفس، در ۶ قســط ساالنه اقدام به 
پرداخت مابقی مبلغ بلوک مدیریتــی کنند.البته هنوز به صورت دقیق 
زمان واگذاری این بلوک مدیریتی مشــخص نشده است با این حال 
نامزدهای مختلف می توانند برای مذاکره پیش از مزایده به ســازمان 

خصوصی سازی مراجعه کنند.
آنچه که از مصوبه هیئت عالی واگذاری مشخص است اینکه در صورت 
نهایی شــدن این موضوع دو باشــگاه استقالل و پرســپولیس دچار 
تغییرات گسترده ای در سطوح مدیریتی خواهند شد و ادامه مدیریت 
فعلی و البته تســلط وزارتخانه ورزش را به اتمام خواهد رســاند.البته 
مبالغ تعیین شده برای خرید هر دو باشگاه بسیار باالست که فروشنده 
به ســرمایه بزرگ اجتماعی ایــن دو قطب هواداری فوتبــال ایران و 

پیشنیه آنها توجه داشته است. 
در صورتی که خریداران به میــدان بیایند، ســرمایه گذاری آنها باید با 
کمترین ریسک همراه باشد و شــاید این مسئله برای همیشه تکلیف 
مســائلی مثل حق پخش تلویزیونی و مالکیت ورزشــگاه و ... را هم 

روشن کند.

سوال روز

دومین کارت زرد مجلس به وزیر ورزش
نمایندگان مجلس شورای اسالمی از توضیحات وزیر ورزش قانع نشده و بنابراین وزیر ورزش دومین 
کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد.نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جریان جلسه علنی 
مجلس سوال مجتبی یوســفی، نماینده اهواز از وزیر ورزش و جوانان در خصوص سوء مدیریت 
دربرنامه های ورزش حرفه ای و به طور خاص فوتبال و هزینه های نامتعارف و عدم برخورد با سوء 
استفاده کنندگان از بیت المال در قراردادهای مربیان خارجی تیم فوتبال و باشگاه های پر طرفدار 
استقالل و پرسپولیس و بستن قرارداد نجومی با برخی بازیکنان و مربی های خارجی و عدم پیگیری 
به موقع حقوقی و محکومیت های مکرر و پرداخت جریمه ها از بیت المال و دیپلماســی ضعیف 
ورزشی را بررسی کردند.پس از استماع توضیحات وزیر ورزش، مجتبی یوسفی از توضیحات وی 
قانع نشد و بیان کرد: در عین احترام به چهره ارزشی وزیر ورزش برای حفظ شعار و آرمان های کشور 
سوال را به رای می گذارم.در ادامه نمایندگان از توضیحات وزیر ورزش و جوانان قانع نشده و بدین 

ترتیب وزیر ورزش دومین کارت زرد خود را از مجلس شورای اسالمی دریافت کرد.
 

»دیاباته« در بازی با سپاهان چشم خورد!
رضا درویش در خصوص مصدومیت دیاباته و رفتن لوکادیا پیش از دربی صحبت کرد.پرسپولیس 
بعد از تعطیالت لیگ با از دست دادن ناگهانی دو مهاجم خارجی خود برای دربی و هفته های اخیر 
مواجه شد. رضا درویش، مدیرعامل سرخ ها که در برنامه فوتبال برتر شرکت کرده در این مورد توضیح 
داد.درویش گفت: ما تیم مان یواش یواش داشــت راه می افتاد و فورواردهای ما با تیم هماهنگ 
شده بودند؛ اما یک دفعه پنجاه روز تعطیلی داشتیم. یک هفته قبل از شروع لیگ دیاباته آسیب دید 
درحالی که آمادگی خوبی داشت. در آن بازی دوســتانه با سپاهان خیلی ها گفتند این حد آمادگی 
خیلی جالب اســت و چشــم خورد!او در خصوص لوکادیا و نامه اش بیان کــرد: بازیکن دیگرمان 
که خیلی به ما کمک کرده بود و از نظر اخالقی هم در خدمت تیم بود ناخودآگاه درخواســت رفتن 
4۸ساعته به دلیل مشکالتش را داشت ولی دیگر برنگشت. آن مسائل نه ورزشی بود و نه مالی چون 
ما قبل از سررسید اقســاط پولش را داده بودیم. متن نامه ای که ایشان و ایجنتش نوشته موجود 
است که نوشته شده به دلیل مسائل خانوادگی ایشان مجبور است برود. ما دوست داشتیم او بعد از 
دربی برود ولی گفتند کسی که مشکل خانوادگی دارد نمی تواند فوتبال بازی کند. ایشان رفت و دیگر 
برنگشتند و ما از مجاری قانونی پیگیری می کنیم و ان شاءا...حق هواداران و مردم را بتوانیم بگیریم.

 

کمک خواستن »ساپینتو« از کاپیتان، بازسازی دوباره استقالل
اســتقالل در دو بازی اخیر ارائه گر بازی خوبی نبوده است. در مصاف با صنعت نفت در فاز تهاجمی 
و در دیدار با مس رفسنجان در فاز دفاعی.به گزارش »ورزش سه«، ریکاردو سایپنتو در پایان بازی 
با مس نشان داد، اگر چه حاضر نیست ناکامی تیمش در ارائه بازی خوب و هم چنین نتیجه را به 
گردن شاگردانش بیندازد اما از سویی حاضر نیست بی دلیل از آنها تعریف کند و امتیازات از دست 
رفته را به بهانه ها توجیه کند. حتی نگرفتن پنالتی از سوی داور. او  در پایان بازی با مس به صراحت 
به موقعیت هایی که حریف روی دروازه استقالل ایجاد کرد، اشاره کرد و...و اما بعد از انتقاد، ریکاردو 
ساپینتو در حال بازگردان استقالل به روزهای خوبش اســت. روزهایی که استقالل در یازده هفته 
ابتدایی لیگ برتر بر اساس داده های سایت های آنالیز بهترین تیم در ایجاد موقعیت بود. شاید در 
مصاف با مس اولین بار بود که استقالل با کوهی از بازیکنان محروم و مصدوم همراه بود اما باز هم 
از نگاه ریکاردو ساپینتو این دلیل قانع کننده ای نبود که استقالل در مصاف با مس به اندازه ۱3 بازی 
گذشته به تیم حریف موقعیت بدهد.سرمربی تیم استقالل برای بازسازی دوباره استقالل در حال 
کمک گیری از بزرگ تری های تیمش است. از جمله کاپیتان سید حسین حسینی. چرا که به خوبی 
می داند دور شدن استقالل از بازی های خوب خود به خاطر مسائل روحی و روانی است. در حالی 

که تیم از نظر فنی مثل همیشه حتی با شدت و حدت بیشتری تمرین می کند.

مستطیل سبز

سپاهان در نیم فصل به چه 
بازیکنانی احتیاج دارد؟

کاپیتان سابق سپاهان می گوید طالیی پوشان 
باید به دنبال جذب یک مهاجم موثر باشند.

مجید بصیرت درباره نقاط ضعف ســپاهان 
در نیم فصل اول اظهار کــرد: در نیم فصل جا 
به جایی زیادی بیــن تیم ها صورت می گیرد 
و ممکــن اســت یــک بازیکن بــا تفکرات 
سرمربی اش نتواند منطبق شــود. سپاهان 
هم غیر از این عمل نمی کند و یک برنامه ریزی 
دقیق می کند تا بتواند در نیم فصل مشکالتش 
را حل کند.وی ادامه داد: سپاهانی ها در خط 
حمله مشکل دارند؛ اما در فوتبال ایران بیشتر 
تیم ها مشــکل گلزنی دارند. امسال گل های 
کمتری رد و بدل شده چون هدف تیم ها این 
است که در ابتدا کمتر گل بخورند. مربیان ابتدا 
می خواهند نبازند و شاید بیشتر به فکر بقای 
خود هستند. مثال تیم های مثل ذوب آهن این 
همه تساوی در کارنامه شان دارند و این از نظر 
عملکردی خوب است چون شکست نخوردند. 
اگر تیم ببازد، همه متضرر می شود و به همین 
دلیل اکثر تیم ها نمی خواهند ببازند.کاپیتان 
ســابق ســپاهان اضافه کرد: خیلی از تیم ها 
جوری بازی می کنند که فقط در ضد حمالت 
به گل برســند و بســته بازی می کنند. البته 
سپاهان در ســال های دورتر زیاد گل می زد. 
مثال در سالی که امیر قلعه نویی سرمربی بود 
و من مدیر تیم بــودم، گل های زیادی به ثمر 
می رساندیم و شــاید گل هم می خوردیم اما 
تیم مان خوب بود. ابراهیم توره و عمادرضا را 
داشتیم و دفاع ما خیال راحتی داشت چون 
گل می زدیم.وی با بیان این که مغانلو مهاجم 
خوبی است اما سپاهانی ها باز هم در این خط 
ضعف دارنــد، گفت: باید در این پســت چند 
بازیکن خوب داشته باشند تا خیالش راحت 
باشد؛ اما متاسفانه مشکالتی دارد. در آن زمان 
محمود کریمی را داشتیم که به عنوان بازیکن 
ذخیره هم به زمین می آمد، موثر بود و به تیم 
کمک می کرد. ســپاهان حتما به این نتیجه 
رسیده که باید مهاجمی را جذب کند که موثر 
تر باشد و حتی به عنوان یار جایگزین نتیجه 

را عوض کند.

در صورتی که فرد یا شرکتی بخواهد به صورت کلی 
برای خرید 51 درصد سهام یک باشگاه اقدام کند باید 
مبلغ بیشتری در مقایسه با افراد یا شرکت هایی که 
می خواهند برای خرید سه بلوک 17 درصدی اقدام 

کنند، پرداخت کند

فوتبال جهان

عکس خبر

هوشنگ نصیرزاده 
مدیرعامل تراکتور 

شد!
ایــوب بهتــاج، سرپرســت 
مدیرعاملــی باشــگاه تراکتور 
تبریز، در نامه ای به هیئت مدیره 
از ســمت خود اســتعفا داد و 
هوشــنگ نصیرزاده جانشین 

وی شد.

مقایسه آمار کارت های زرد و قرمز دریافتی از سوی 
دروازه بان های ایرانی با لیگ های معتبر اروپا نشان 
می دهد سنگربان های شاغل در لیگ برتر ایران سه 

برابر آلمان و دو برابر انگلیسی ها جریمه شده اند!
به علت درگیری های موجود در زمین فوتبال، معموال 
مهاجم ها کارت زرد و قرمز کمتری نسبت به هافبک ها 
یا مدافع ها دریافت می کند. علت هم تالش بیشتر از 
حد مدافعان و هافبک ها برای تصاحب توپ و خطا 

روی حریف برای جلوگیری از گل خوردن است.
باالتر از مهاجم ها، دروازه بان ها کمترین ســهم را در 
دریافت کارت زرد و قرمز دارند چرا که به ندرت پیش 
می آید دروازه بان مجاب به انجام پنالتی یا دریافت 
کارت قرمز شود و به همین دلیل سهم آن ها نسبت 
به سایر بازیکنان از جرایم داوران و خشونتی بازی ها 

کمتر اســت.با این حال ایران که فوتبالش به آمار و 
ارقام و حوادث عجیب و غریب شناخته می شود، در 
این زمینه گوی ســبقت را ربوده و سهم دروازه بان ها 
بیش از هافبک ها، مدافعان و مهاجمان است! این 
عدد و رقم در لیــگ برتر انگلیس، اللیگا اســپانیا و 
بوندس لیگا آلمان کامال متفاوت اســت و کمترین 

سهم به حساب دروازه بان ها نوشته شده است.
در طــول فصل جــاری و تــا هفتــه چهاردهم، ۲9 
دروازه بان مختلف برای ۱۶ تیم به میدان رفته اند که 
حاصل آن 34 کارت زرد و یک کارت قرمز مســتقیم 
است که روی هم رفته 3۵ کارت می شود؛ این عدد 
به این معنی اســت که هر دروازه بان به طور متوسط 
تا این لحظــه از لیگ برتــر ۱.۲۱ کارت دریافت کرده 
اســت که عددی به مراتب باالتر از انگلیس، آلمان و 

اسپانیاست. به نظرم می رســد علت اصلی دریافت 
کارت زردهای مختلف توسط دروازه بان های ایران به 
اتالف وقت بیش از حد آن ها و تصمیم داوران برای 
جریمه کردن این بازیکنان برمی گردد که ترفندی برای 
جلوگیری از سرعت بازی و گل خوردن از تیم حریف 
است. البته این بخشی از مســئله است و اعتراض 
بیش از حد دروازه بان ها و خطاهای پنالتی و همینطور 
درگیری با بازیکنان حریف از دیگر عواملی است که به 

این مسئله دامن زده است. 

خشونت نهفته دروازه بان های ایرانی!

عکس: ایمنا
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رییس اداره هماهنگی امور مناطق و سازمان های معاونت حمل ونقل و ترافیک 

شهرداری خبر داد:
اعتبار 1.2 میلیارد تومانی برای روشنایی پارکینگ های 

اصفهان
رییس اداره هماهنگی امور مناطق و سازمان های معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان 
گفت: در اصفهــان ۳۸ پارکینگ وجــود دارد که ۱۸ مورد آن طبقاتی اســت و حــدود ۱.۲ میلیارد 
تومان اعتبار صرف روشــنایی آن ها شده است.مجید عموچی با اشــاره به بهبود کیفیت روشنایی 
پارکینگ های عمومی سطح شهر، اظهار کرد: در راســتای عملیات تعمیر و نگهداری پارکینگ های 
عمومی سطح شهر، قرار بود الیحه افزایش قیمت آن ها نیز تصویب شود، بنابراین  اعضای شورای 
اسالمی شــهر اصفهان به نمایندگی از مردم درخواست هایی از جمله اصالح روشنایی و موضوعات 
مربوط به هوشمندسازی و بهبود وضعیت پارکینگ های عمومی را مطرح کردند.وی افزود: برنامه 
اصالح روشنایی سیستم پارکینگ ها به طور مشخص مورد نظر قرار گرفت و در ۱۸ پارکینگ طبقاتی 
شــهر اصفهان شــامل پارکینگ های عمومی طالقانی، ارگ جهان نما، حکیــم، کرمانی، خاقانی، 
احمدآباد، فرشادی، کوثر والیت، سجاد، توحید، زیر گذر امام علی )ع(، هشت بهشت، وحید، هفتم 

محرم، جلفا و چمران تجهیزات روشنایی نصب و اصالح شد.
 رییس اداره هماهنگــی امور مناطق و ســازمان های معاونــت حمل ونقل و ترافیک شــهرداری
  اصفهان خاطرنشــان کرد: در مجموع حدود ۱.۲ میلیــارد تومان صرف روشــنایی پارکینگ های

  عمومی مذکور شده اســت که از این لحاظ احتمال می رود پارکینگ های اصفهان در سطح کشور 
 نمونه شناخته شــود.وی با بیان اینکه در اصفهان ۳۸ پارکینگ وجود دارد که ۱۸ مورد آن طبقاتی

 است، افزود: سیستم روشنایی بیشتر پارکینگ های طبقاتی اصالح شده است، چراکه پارکینگ های 
 روباز به طور معمول مشــتری کمتری هنگام شــب دارد یا نور آن ها از طریق نورافکن های اطراف
  تامین شــده؛ اما مشــکل مهم در پارکینگ هــای طبقاتی و کافــی نبودن روشــنایی در طبقات

  زیرزمیــن آن ها بود، بــه خصوص کــه بانوان بــرای حضور در ایــن مکان ها احســاس ترس و 
دلهره داشتند.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه اعالم کرد:
ضرر 2 میلیارد تومانی اتوبوسرانی اصفهان از کارت نزدن 

مسافران
مدیر عامل شــرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه با بیان اینکه حدود ۴۰۰ هزار نفر به صورت 
روزانه از اتوبوس های این شرکت استفاده می کنند، گفت: ۱۶ درصد مسافران اتوبوس های شهری 
اصفهان از زدن کارت بلیت خودداری می کنند که این اقدام ماهانه بیش از دو میلیارد تومان خسارت 

به اتوبوسرانی این شهر وارد می کند.
ســیدعباس روحانی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: شــرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و 
حومه با مشکالت مالی متعددی روبه رو است، از یک سو شهرداری توان ندارد که به طور کامل این 
شرکت را حمایت مالی کند و از سوی دیگر ۱۶ درصد مسافران در اصفهان از زدن کارت بلیت خودداری 
می کنند که این اقدام ماهانه بیش از دو میلیارد تومان خسارت به اتوبوسرانی این شهر وارد می کند.

وی با بیان اینکه پرت بلیت در تمام کشورهای دنیا وجود داشته اســت؛ اما میزان و زمان هایی که 
اتفاق می افتد مهم است، افزود: در کشورهای اروپایی برای فردی که هزینه حمل ونقل را پرداخت 
نکند، جریمه سنگین وجود دارد و قانونی برای برخورد با این افراد تعریف شده است، حتی در بعضی 
کشورها پلیس حمل ونقل وجود دارد.مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه ادامه داد: 
یک سوم مخارج اتوبوسرانی برعهده دولت، یک سوم آن برعهده شهرداری و یک سوم آن برعهده 
شهروندان است و وقتی هر کدام سهم خود را به درستی پرداخت نکنند مشکالت عدیده ای را برای 

ناوگان اتوبوسرانی شهر ایجاد می کند.

نایب رییس شورای شهر:

»اصرو«تکمیلمیشود

مزایای فراوان اســتفاده شــهروندان از نــاوگان حمل ونقل عمومی از 
جمله اتوبوس در سفرهای درون شهری، مدیران شهری را بر آن داشته 
که عالوه بر در نظر گرفتن سیاست های تشــویقی در این زمینه، برای 
افزایش سطح کیفی وســایل نقلیه عمومی و توسعه پوشش مناطق 
مختلف، برنامه ریزی کنند، البته اجرای این طرح ها نیازمند بهره گیری 
از توان بخش خصوصی و حمایت های دولتی است.در راستای آگاهی از 
اقدامات و برنامه های مدیریت شهری اصفهان برای توسعه کمی و کیفی 
ناوگان اتوبوسرانی گفت وگویی را با ابوالفضل قربانی، رییس کمیسیون 
هوشمندسازی و حمل ونقل شورای اسالمی شهر اصفهان انجام داده ایم 

که مشروح آن را در ادامه می خوانید:
با توجه به مطرح شدن موضوع خرید 45 دستگاه اتوبوس جدید که در 
شورای اسالمی شهر اصفهان مورد بررسی و تصویب قرار گرفت، مدیریت 

شهری برای افزایش ناوگان چه برنامه ای دارد؟
در مردادماه سال گذشته و ابتدای فعالیت دوره ششم مدیریت شهری، 
تعداد ناوگان اتوبوسرانی حدود ۶۵۰ دســتگاه با میانگین عمر ۹ سال 
بود؛ این ناوگان مناســب نبود و مدیریت شــهری تمام تالش خود را 
در راستای بهبود بخشــیدن از نظر کیفی و کمی آن به کار بست.در حال 
حاضر ناوگان اتوبوسرانی با اقدامات مختلف که در همین راستا در نظر 

گرفته شده، به حدود ۹۰۰ دستگاه رسیده است، اما از نظر کیفیت، عالوه 
بر بهره برداری از اتوبوس های جدیــد، اتوبوس های قدیمی نیز در حال 
فعالیت است و به دلیل کمبودها، نتوانستیم کیفیت خدمت رسانی به حد 
مطلوب برسانیم.در حال حاضر نیاز شهر اصفهان ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس 
است که در حال تالش هستیم ســال آینده این تعداد به ۱۴۰۰ دستگاه 
افزایش یابد تا بتوانیم اتوبوس های فرســوده را ابتدای سال ۱۴۰۲ از 
مدار بهره برداری خارج کنیم.خرید ۴۵ دســتگاه اتوبوس جدید که در 
جلسه شصت وهشتمین مصوب شد نیز در همین راستاست، بنابراین 
گالیه شهروندان در این خصوص بحق است؛ اما باید بدانیم که مدیریت 
شهری نیز تمام تالش خود را برای رفع معضل کمبود اتوبوس ها به کار 

می بندد.
تامین منابع مالی برای خرید 45 دستگاه اتوبوس جدید چگونه انجام 

شده است؟
بخشی از مبلغ خرید این اتوبوس ها در بودجه سال جاری پیش بینی 
شده بود، بخش دیگری نیز به صورت اوراق مشارکت تامین شد و مبلغی 
با جابه جایی ردیف های بودجه به دلیل اولویت داشتن خرید اتوبوس 

تامین شد.
 در حال حاضر شهروندان از سرفاصله زمانی زیاد خطوط اتوبوسرانی گالیه 

دارند، این معضل چگونه رفع خواهد شد؟
ســرفاصله خطوط گاهی به دلیل کمبــود تعداد ناوگان اتوبوســرانی، 
گاهی به دلیل کمبــود راننده و گاهی به دلیل ترافیک معابر اســت؛ در 
راســتای تامین ناوگان جدید و راننده، مجموعه مدیریت شــهری در 
حال تالش اســت اما در خصــوص ترافیک معابــر، نیازمند همراهی 
شــهروندان هســتیم، زیرا هرچه از وســایل نقلیه عمومی اســتفاده 
 کننــد، باعــث کاهــش ترافیــک و افزایــش کیفیت خدمــات این 

وسایل می شود.
با توجه به اســتفاده 700 میلیــارد تومان از منابع دولتــی برای خرید 

اتوبوس های نو، دولت در خرید 45 اتوبوس جدید چه نقشی دارد؟
با توجه به اینکه محل تامیــن این اتوبوس ها شــرکت های دولتی یا 
شرکت هایی اســت که دولت ســهام دار آن اســت، الیحه خرید این 
اتوبوس ها به صورت ترک تشریفات تصویب شــد؛ در حال حاضر این 
۴۵ دستگاه در اصفهان اســت و در روزهای آینده به چرخه بهره برداری 
اضافه می شــود.یکی از اقداماتی که توسط شــرکت واحد اتوبوسرانی 
انجام می شــود، بازســازی اتوبوس هاســت که با این بازســازی ها، 
اتوبوس فرســوده به اندازه یک اتوبوس نو می توانــد مورد بهره برداری 
قرار گیرد، در حال حاضر این اقدام انجام می شــود و در گذشــته نیز 
تعدادی از اتوبوس ها بازسازی شــده بود؛ البته این موضوع یک اقدام 
تسکین دهنده است و اساس کار را بر خرید اتوبوس جدید قرار داده ایم.
»اصرو« چگونه می تواند به افزایش سفر با وسایل حمل ونقل عمومی 

کمک کند؟
سامانه حمل ونقل عمومی هوشــمند اصفهان »اصرو« این امکان را به 
شهروندان می دهد که از زمان رسیدن اتوبوس به ایستگاه مطلع شوند؛ 
بر این اساس در ۵۰ ایستگاه پرتردد نیز صفحه الکترونیکی نصب شده 
است.البته شهروندان می توانند این نرم افزار را در تلفن های همراه خود 
نصب کنند و از خدمات آن اســتفاده و زمان سفر خود را مدیریت کنند. 
همچنین سامانه اصرو وضعیت خطوط و اتوبوس ها و گزارش شرایط 
ترافیکی شــهر را نیز در اختیار شــهرداری قرار می دهد تــا در مدیریت 
ترافیک شهر بهتر عمل کند؛ این ســامانه که به تازگی توسط شهرداری 
اصفهان طراحــی و رونمایی شــد و در حال بهره برداری اســت.اصرو 
به عنوان سامانه موقعیت یاب اتوبوس و پرداخت الکترونیک، به گونه ای 
طراحی شده است که زمان تقریبی رسیدن اتوبوس به ایستگاه ها را برای 
شهروندان مشخص می کند؛ همچنین این ســامانه عالوه بر نمایش 
مسیر و محل دقیق ناوگان به شهروندان، اتوبوس های خراب و متوقف 

در مسیر را نیز به اپراتور نشان می دهد.

مدیر طرح ســاماندهی ناژوان از اجــرای چندین 
طرح عمرانــی و خدماتی بــه ارزش بالــغ بر ۵۵ 
میلیاردریال در عرصه منطقه نــاژوان اصفهان خبر 
داد.مهدی قائلی گفت: با توجه به نزدیکی ایام نوروز 
۱۴۰۲ و ضرورت آماده ســازی مجموعه گردشگری 
ناژوان برای اســتقبال از مســافران و گردشگران 
نوروزی، تــالش کردیم تا طرح هــای عمرانی این 

منطقه تا پایان امسال به اتمام برســد و در اختیار 
شــهروندان و گردشــگران قرار گیرد.وی با اشاره 
به هزینه ۵۵ میلیــارد ریالی اجــرای این طرح ها 
گفت: زیرسازی و آســفالت خیابان آب، احداث و 
مرمت و ســاماندهی پیاده رو های عرصه، احداث 
و ساماندهی ســرویس های بهداشتی و احداث و 
ترمیم پل های فرسوده در محدوده باغ های ناژوان 
از جمله  طرحهای در دست اقدام است.مدیر طرح 
ســاماندهی ناژوان با بیان اینکه یکی از مهم ترین 
عملیات های عمرانی این فصل، عملیات زیرسازی 
و آسفالت خیابان آب و همچنین پیاده روسازی این 

خیابان است که با هزینه ای بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال 
در حال اجراست، افزود: در این طرح پنج ماهه ۶۰۰ 
تن آسفالت در مساحتی بالغ بر ۴۸۰۰ متر مربع از 
خیابان آب اجرا خواهد شد.وی با اشاره به ضرورت 
ساماندهی پیاده رو های محور گردشگری »الفت« 
ادامه داد: بر این اساس ۱۵۰۰ مترمربع پیاده رو در 
خیابان آب احداث خواهد شــد.قائلی خاطرنشان 
کرد: عالوه بر ایــن طرح ها، احــداث پارک محلی 
خیابان جالالن، ساماندهی میدان گردهمایی جدید 
ناژوان و تکمیل جاده سالمت شــماره سه از دیگر 

اقدامات عمرانی در حال انجام است.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان خبر داد:

اجرای 55 میلیارد ریال طرح عمرانی در عرصه ناژوان
جمع آوری المان های موقت شهر تا نوروز

حمید قنادنیا، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان به ایسنا می گوید: از زمانی که عهده دار 
مسئولیت این سازمان شدم هندسه حرکتی در اتاق فکرها در حوزه زیباسازی به دو بخش پیرایش 
شهری و آرایش شهری تقسیم بندی شد و در خصوص المان هایی که جزو آثار موقت شهر محسوب 
می شــدند نیز بحث هایی صورت گرفت. این المان ها جزو آثاری بودند کــه از ابتدا قرار بود به صورت 
موقت در شهر نصب شوند، اما متاسفانه ۵ یا ۶ سال است که همچنان باقی مانده اند و در حال حاضر 
موضوع برداشته شدن این المان های موقت در دستور کار ســازمان زیباسازی قرار دارد.وی افزود: 
یکی از موضوعاتی که باعث شد المان های موقت ســال ها بر جای بمانند هزینه هایی بود که مناطق 
برای اجرای آن ها پرداخت کرده بودند و همین مسئله باعث شــد که جمع شدن المان ها برای آن ها 
سخت باشد، درحالی که به شهر نمی توان با این شیوه و یا به صورت نقطه ای نگاه کرد و باید کل را در نظر 
گرفت یعنی نباید یک مجسمه فاخر شهری تحت تاثیر یک المان موقت قرار بگیرد، فرقی هم ندارد که 
این اثر فاخر در کدام نقطه از شهر باشد. ما در همین زمینه مکاتبه های با مناطق مختلف شهر اصفهان 
داشتیم و ان شــاءا...تا قبل از عید در حوزه پیرایش، تمام المان های موقت بعد از ۵ یا ۶ سال حتما 
جمع خواهدشد.قنادنیا یادآوری کرد: البته این المان ها دور انداخته نمی شوند، بلکه در مکاتبات خود 
به مناطق اشاره کرده ایم که در الیه های بعدی منطقه استفاده شــود، اما بعضی از آن ها مقیاس های 
بزرگی دارند و درصورتی که فضای مناسبی بر اساس این مقیاس در آن مناطق وجود نداشته باشد باید 
به انبارها منتقل شده و یا به مزایده گذاشته شوند و حتی شهرهای اطراف نیز می توانند این المان ها را 
در مزایده خریداری کنند که البته به نفع آن ها نیز هست، چراکه اگر بخواهند با توجه به شرایط فعلی 
برای خرید مواد اولیه و ساخت یک المان هزینه کنند به مراتب بسیار گران تر خواهد شد. ما نیز المان ها 
را به دلیل خرید مواد خام و هزینه کردن برای طراحی و دســتمزد اجرای شان، با ارزش افزوده ای که 
دارند در مزایده می فروشیم؛ بنابراین چنین روشی در دستور کار سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان 
وجود دارد، ضمن اینکه این موضوع نیز موردنظر است که برخی المان های موقت را جابه جا کنیم که 
آن هم با هماهنگی هنرمند سازنده و در مورد بعضی از آثار و در صورت وجود فضای مناسب در مناطق 
اتفاق می افتد و در سایر موارد نیز با توجه به بحث های پیرایش شهری در سازمان، این المان ها یا به 
انبارهای مناطق انتقال داده می شــوند و یا در مزایده قرار می گیرد تا در سایر مناطق و یا سایر شهرها 
نصب می شود.مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان در پاسخ به اینکه چرا در سال های اخیر 
به ندرت مجسمه های فاخری توسط هنرمندان بنام و باتجربه در شهر نصب شده اند، تصریح کرد: این 
موضوع را قبول دارم که بین دهه ۷۰ و ۸۰ بسیاری از مجسمه های فاخر شهر توسط هنرمندان مطرح 
کشور ساخته شدند و امروز اصفهان بعد از تهران دومین شهری است که به لحاظ داشتن مجسمه های 
شهری، شاخص است؛ اما موضوع این است که باید به هنرمندانی که به تازگی وارد این عرصه شده اند 
نیز بها و میدان داد تا کار کنند هرچندکه ما هم زمان با هنرمندان بزرگ نیز کار می کنیم، مثال مجسمه 
چوگان باز که ابتدای چهارباغ نصب شده در سال های اخیر توسط آقای مال نوروزی ساخته شد که یکی 
از مجسمه سازان معروف ایران است، یا مجســمه عروج از آقای ساالریان نیز از همین نمونه هاست، 
ســازمان به تازگی مجســمه تفکر را از آقای باباگلی خریداری کرده که تا نوروز نصب می شود ضمن 
اینکه او در حال ساخت مجسمه شهید کشوری نیز هست. بنابراین تولید و نصب مجسمه های فاخر 
با استفاده از هنرمندان بنام همچنان در شــهر تداوم دارد، ولی در کنار آن ها با هنرمندان جوان تر نیز 
کارکردیم که شاید سطح این آثار پایین تر باشد ولی قابل قبول است؛ ضمن اینکه تکنیک این آثار نیز 
متفاوت است. وی اضافه کرد: ما در ۵ سال اخیر هرسال سمپوزیوم های نماد نیز داشته ایم که در هر 
سمپوزیوم حداقل ۱۰ نفر از هنرمندان درجه یک فراخوانده شدند و در مدت ۱۵ روز آثاری را ساختند که 
در شهر نصب شدند، ازجمله این آثار در سمپوزیوم آهن، سمپوزیوم چوب و سمپوزیوم ضایعات تولید 
شــدند که تعدادی از آن ها در مناطق مختلف شهر قابل رویت هســتند. امسال هم در بهمن ماه برای 
اولین بار یک ســمپوزیوم بین المللی با موضوع زندگی و با متریال فلز را برگزار خواهیم کرد که حدود 
۱۳ هنرمند درجه یک از ایران و سه یا چهار نفر از خارج کشور ازجمله کشورهای ایتالیا، روسیه و ترکیه 

در آن حضور خواهند داشت.

با مسئولان

سوژه

 کالنتری حصه درگیر تغییر
 رای مسئوالن انتظامی

خبر روز

مشاور شــهردار اصفهان در امور محالت شهر با 
اشاره به فراز و نشیب های احداث کالنتری در 
محله حصه گفت: مســئوالن انتظامی از نظر 
بلندپروازانه خود عدول کنند تا به راه حلی برای 
رفع مشکل برسیم.سیداحمد نواب در گفت وگو 
با خبرنگار ایمنا، با اشــاره بــه اقدامات انجام 
شده توسط شــهرداری اصفهان برای احداث 
کالنتری در محله حصه شمالی، اظهار کرد: از 
سال گذشته که شــهردار اصفهان از این محله 
بازدید کرد و قول احداث کالنتری در این محله 
را به شــهروندان داد، فرآیند تاسیس کالنتری 
آغاز شد.وی افزود: بر اســاس دستور شهردار 
اصفهان، مدیر منطقــه ۱۴ به منظور مکان یابی 
برای احداث کالنتری، دو منزل مسکونی را به 
فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان معرفی 
کرد که یکــی از این منازل که ســاختمانی دو 
طبقه، نوساز و دارای تجهیزات الزم است، جهت 
احداث کالنتری مورد قبول کارشناسان نیروی 
انتظامی قرار گرفت و خریداری شد.مشــاور 
شــهردار اصفهان در امور محالت شــهر ادامه 
داد: در این راستا نیروی انتظامی طی نامه ای 
خواستار ایجاد تغییراتی در منزل مورد نظر شد 
تا محلی برای بازداشتگاه موقت و اسلحه خانه با 
مالحظات امنیتی در آن ایجاد شود که بر اساس 
نظر آنهــا پیمانکار انتخــاب و عملیات عمرانی 
برای انجام تغییرات مد نظــر نیروی انتظامی 
آغاز شد.وی گفت: در مراحل انجام این اقدام 
و پس از بازدید فرمانده نیروی انتظامی استان 
از محل، این موضوع مطرح شــد که زمین بایر 
مجاور این مکان باید محفوظ بماند؛ اما در نهایت 
این نظر تغییر یافت و نیروی انتظامی اعالم کرد 
که قصد دارد این محل را به مرکز مبارزه با مواد 
مخدر در شرق اصفهان تبدیل کند؛ این موضوع 
با خواسته مردم در تناقض است، زیرا نیاز اهالی 
حصه احداث کالنتری برای ارتقای امنیت این 
محله و مقابله با آســیب های اجتماعی است.

نواب گفت: در ادامه روند بررسی موضوع، عوامل 
انتظامی در جلسات متعدد اصرار داشتند که تنها 
کتابخانه حصه به کالنتری تبدیل شود که این 
خواسته با تفکرات شهردار فرهنگی اصفهان و 

رویکردهای دولت تناقض دارد.

جلسه شورای سازمان 
فناوری اطالعات و 
ارتباطات شهرداری 

اصفهان
جلسه شــورای ســازمان 
فناوری اطالعات و ارتباطات 
شهرداری اصفهان با حضور 
علی قاســم زاده، شــهردار 

اصفهان، برگزار شد.
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معاون برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی اســتان اصفهان از 44 پروژه 
عمرانی و زیرســاختی در شــهرک های صنعتی با اعتبار 7 هزار و 800 میلیارد 
ریال در زمینه آب رســانی و تاسیســات برق و گاز و تصفیه خانه های فاضالب 
ساختمان های اداری و نگهداری و محوطه سازی در 16 شهرستان در 16 بهمن ماه 
خبر داد.علیرضا وحدت پور اظهار کرد: شــرکت شــهرک های صنعتی بیشتر 
به ایجاد زیرســاخت ها شناخته شده و شــرایط ایده آل را در کشور ایجاد کرده 
است. دســتاورد ما این بوده که از حضور واحدهای صنعتی در شهر جلوگیری 
کردیم، درحالی که همه شهرها واحدهای صنعتی شان در یک مجموعه متمرکز 
نیستند.معاون برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان اعالم 
کرد: 44پروژه عمرانی و زیرساختی در شــهرک های صنعتی با اعتبار 7 هزار و 
800 میلیارد ریال در زمینه آب رســانی و تاسیسات برق و گاز و تصفیه خانه های 
فاضالب ساختمان های اداری و نگهداری و محوطه سازی در 16 شهرستان در 
16 بهمن ماه در یک برنامه جمعی با حضور مســئوالن کشور و استان به صورت 
آنالین به بهره بــرداری خواهند رســید. همچنین در این ایام هر پنجشــنبه از 
واحدهای صنعتی بازید خواهیم داشت.جمشید انصاری، معاون صنایع کوچک 

شرکت شــهرک های صنعتی اســتان اصفهان نیز در این نشســت اظهار کرد: 
ضمانت نامه ای برای واحدهای صنعتی تا سقف 5 میلیارد تومان صادر می کنیم 
که راحت تر از راحت از بانک ها قابل دریافت اســت. همچنین در سال جاری از 
1۹5 واحد حمایت شد تا در نمایشگاه های ملی و بین المللی حضور پیدا کنند. 
این حمایت ها اغلب حمایت های مالی و کمک های بالعوض بوده که  50 درصد 
هزینه های غرفه و ایاب ذهاب آن ها در نمایشــگاه ها پرداخت خواهد شد. در 
نمایشگاه های داخلی تا سقف 30 میلیون و نمایشگاه های خارجی تا سقف 150 
میلیون واحدها  حمایت می شوند.وی افزود: واحدهای صادرات محور شرکت 
شهرک های صنعتی استان اصفهان امســال بیش از 101 میلیون دالر صادرات 
داشتند. همچنین امسال با تعامالتی که داشــتیم 22 مدیر را جهت شرکت در 
یک دوره یک ماهه تولیدی به آلمان فرســتادیم.میثم محمد هاشمی، معاون 
توسعه مدیریت و منابع انسانی شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان نیز 
در این نشست با اشاره به وضعیت اشتغال در شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان، اظهار کرد: در حال حاضر 70 نفر نیرو انسانی داریم که کافی نیستند. در 

چارت جذب نیرو وجود دارد، اما مجوز جذب نداریم.

یک شرکت دانش بنیان در شهرک علمی و تحقیقاتی، آفت کشی برای کنترل 
مگس در دامداری ها بر پایه گیاهان دارویی تولید کرد.مدیر عامل این شرکت 
دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، گفت: گروهی سه 
نفره از اســاتید دکتری رشته های گیاه شناسی حشره شــناس و علوم تغذیه 
دام با استفاده از بیست گیاه دارویی شامل گرچک نعنا فلفلی و اوکالیپتوس 
فرمول یک آفت کش گیاهی را طراحی کردند کــه می تواند بدون اینکه زیانی 
داشته باشــد مگس ها را دور و دفع کند.احمد شاهمرادی افزود: هم اکنون با 
کمک یک شرکت دارو سازی این آفت کش تولید و در اختیار دامداری های در 
استان های اصفهان، تهران، قزوین، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان 

رضوی، آذربایجان شرقی و آذر بایجان غربی، فارس، یزد و مازندران قرار گرفته 
است.وی ادامه داد: حدود 70 درصد دامداری های استان از این محصول برای 
دفع آفت مگس استفاده کرده اند، که رضایت 85 درصدی را تاکنون به همراه 
داشته است.این مدیر عامل شرکت دانش بنیان با بیان اینکه چهار گروه مگس 
پر خطر که انتقال دهنده بیماری نیز هستند در دامداری های کشور شناسایی 
شــدند، افزود: این محصول گیاهی هیچ گونه باقی مانده سموم در گوشت و 
شیر و همچنین تخم مرغ و گوشت مرغ ها ندارد.وی، هزینه این سم را برابر با 
سم های وارداتی بر پایه شیمایی دانست و گفت: بوی این سم بین هفت تا ده 

روز می ماند و مانع از بازگشت مگس به دامداری می شود.

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست گفت:برای هر بخش 
فوالد مبارکه یک کارنامه زیست محیطی طراحی شده و فرآیند پایش در تک تک 
این واحدها به شکل جداگانه پیش بینی شده است.هلنا کعبی  با بیان اینکه به طور 
قطع انجام فرآیندهای تولید و کنترل آلودگی های زیست محیطی می تواند نقش 
بسزایی در بهبود فرآیندهای زیست محیطی کل کشــور داشته باشد، اظهار کرد: با 
توجه به آلودگی هوا که در کل کشور شاهد آن هستیم، چنین اقداماتی می تواند در 
حفظ سالمت کل جامعه موثر باشد.وی تصریح کرد: امروز با هدف بررسی انجام 
فرآیندهای پایش کنترل زیســت محیطی از فوالد مبارکه بازدید کردیم. ازآنجاکه 
موضوع کنترل آلودگی ها به ویژه در شهر کالن شهر اصفهان مورد تاکید قرار گرفته؛ 
به این شرکت آمدیم تا از نزدیک فعالیت های فوالد مبارکه در این زمینه را مشاهده 
و رصد کنیم.وی با تاکید بر اینکه در چنین شــرایطی تضمین ســالمت جامعه از 
اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، خاطرنشان کرد: پیش از حضور در فوالد مبارکه 
به گونه ای برنامه ریزی کرده بودیم که وضعیــت خروجی های واحدهای تولیدی 
این شرکت به خصوص واحد فوالدسازی را مورد بررسی و پایش آنالین قرار دهیم.

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: خوشبختانه 
از نظر پایش، در واحدهای فوالد مبارکه در حد اســتانداردهای روز دنیا تجهیزات 
موردنیاز نصب شده است. این در حالی است که پایش و خوداظهاری های فصلی 

به طور دقیق در همه خطوط و تجهیزات انجام می شود.وی گفت: یکی از کارآمدترین 
و جالب ترین اقدامات صورت گرفتــه از نظر ما این بود که بــرای هر بخش فوالد 
مبارکه یک کارنامه زیست محیطی طراحی و در دستور کار قرار گرفته است و فرآیند 
پایش در تک تک این واحدها به گونه ای پیش بینی شده که بر اساس اقدامات و 
فعالیت هایی که در حوزه مدیریت آلودگی های زیســت محیطی انجام می گیرد، 
امتیازاتی در نظر گرفته شده و همه کارکنان با مشارکت در این فرآیند، کارنامه عملکرد 
زیست محیطی واحد خود را دائما ثبت می کنند. نکته مهم این است که همه کارکنان 
تاثیر بسزایی در پایش و کنترل آالینده های زیست محیطی محل کار خود دارند و 
در طول فرآیند تولید، این رویکرد که به فرهنگ مبدل شده، به اقدامات هرچه بهتر و 
بیشتر کارکنان در این زمینه کمک شایان توجهی می کند.کعبی تاکید کرد: اقدامات 
فوالد مبارکه می تواند برای سایر سازمان های کشور الگوی بسیار مناسبی باشد. اینکه 
کارکنان فوالد مبارکه، در هر شرایط شغلی، خود را به این فرآیند عالقه مند و متعهد 
می دانند در جای خود بسیار حائز اهمیت است و جای قدردانی دارد.وی گفت: اگر 
بتوانیم دســتاوردهای فوالد مبارکه در راستای پایش های هرچه بهتر فرآیندهای 
زیست محیطی جریان تولید را که با همکاری همه کارکنان در حال انجام است در 
قالب یک برنامه آموزشی دقیق به سایر سازمان های کشور آموزش و انتقال دهیم، 

بسیار ارزشمند است.

با به روزرسانی زیرساخت های مخابراتی، شبکه تلفن ثابت در طاهر آباد کاشان 
توســعه یافت.به گزارش روابط عمومــی مخابرات منطقه اصفهــان، به دنبال 
مباحث مطرح شده در میز ارتباطات مردمی در منطقه طاهرآباد کاشان، توسعه 
شــماره های قابل واگذاری در مرکــز تلفن کم ظرفیت طاهرآباد در دســتورکار 
مدیریت مخابرات کاشان قرار گرفت و با پیگیری های صورت گرفته، تعداد شماره 
های قابل واگذاری در آن مرکز به میزان 1۹2 پورت افزایش یافت.گفتنی است؛ با 
این اقدام به متقاضیان در نوبت آن مرکز، خط تلفن ثابت واگذار و مرحله واگذاری 
در آن مرکز مجددا به روز شد.طاهرآباد، از توابع بخش مرکزی شهرستان کاشان 
در استا اصفهان است که با نام قدیمی قیطوس، دارای دو امامزاده بزرگوار به نام 
های شاهزاده طاهربن محسن بن امام زین العابدین علیه السالم و شاهزاده 

عباس بن مهدی بن امام زین العابدین علیه السالم  است.

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد:افتتاح ۴۴ پروژه شرکت شهرک های صنعتی اصفهان در آستانه دهه فجر

طراحی کارنامه زیست محیطی برای بخش های مختلف فوالدمبارکه

به همت شرکت مخابرات استان اصفهان  صورت گرفت؛

در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان صورت گرفت؛توسعه شبکه تلفن ثابت در طاهر آباد کاشان 

تولیدی دانش بنیان با هدف کمک به حفظ محیط زیست

منبع: بازار 
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