
مسیح)ع(  را تبریک می گوییم 
سارلوز میالد حضرت 

حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ چقدر باید باشد؟  

چالش تکراری چانه زنی!

کارشناس اداره کل هواشناسی 
استان اصفهان گفت از امروز 

منتظر ورود سامانه جدید بارشی 
بر روی استان هستیم؛

بازگشت باران به 
آسمان استان

طی یکی دو سال گذشته در کشور ما تورم افزایشی بوده و در هر فصل، سطح قیمت ها تغییر کرده 
است. به نظر می رسد در ایران نیز باید حداقل حقوق دستمزد کارگران و کارمندان در طول سال تغییر کند. 
ابتدای سال حقوق و دستمزد این افراد تعیین می شود و ناچارند تا پایان سال با وجود تورم متغیر، با 
همان میزان حقوق سر کنند.البته امسال در شهریورماه یک میلیون تومان به حقوق کارمندان اضافه شد 
تا قدرت خرید از دست رفته آنان جبران شود؛ اما واقعیت این است افزایش سطح قیمت ها به قدری 
اســت که با یک یا دو میلیون تومان افزایش حقوق جبران نمی شود و همه کارگران و کارمندان امروز 

منتظر تعیین حقوق و دستمزدی هستند که بتوانند از پس این هزینه ها برآیند. 

عملیات ردیابی زنده گیری 
گرگ ها در منطقه ناژوان 

اصفهان ادامه دارد؛ 
هر دم از این باغ، 

بری می رسد!
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»مجید کاظمی« متهم حادثه تروریستی 
اصفهان در سلول انفرادی نیست

فرونشست زمین، بیمارستان غرضی 
اصفهان را تخریب کرد

افت تحصیلی، آفت تعطیلی!
 معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش استان می گوید 

در تمام مناطق عقب ماندگی تحصیلی و افت دیده می شود؛

 جایگاه های عرضه
 »سی ان جی« در اصفهان 

 به صورت گردشی
 فعالیت می کنند

یخ زدگی سد زاینده رود 
اختاللی در تامین آب 

ایجاد نمی کند

محدودیت مصرف 
گاز در مجتمع های 

 تجاری استان
 اعمال می شود

بیشترین ترافیک در هسته مرکزی شهر 
اصفهان صورت می گیرد

333
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روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

سه شنبه 27  دی  1401
24 جمادی الثانی  1444

17  ژانویه  2023
 شماره 3726    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

        آگهی مزایده نوبت اول دو قطعه پالک تجاری مسکونی

ثابت راسخ – شهردار م الف: 1439357

چاپ دوم

 شــهرداری چرمهین بر اساس مصوبه شــماره 6/171/ش مورخ 1401/10/19 شــورای محترم اســامی شــهر و به موجب ماده 13 آیین نامه مالی 

شهرداری ها در نظر دارد در راستای عمران و آبادانی شــهر اقدام به فروش دو قطعه پاک زمین با کاربری تجاری مســکونی واقع در شهر چرمهین، 

میدان حضرت قائم، ابتدای بلوار آبشار، مجاور مدرسه امیر راستین، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط از طریق مزایده و طبق نظر کارشناس 

)کارشناس رسمی دادگستری( با قیمت پایه به فروش برســاند. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار این آگهی روز سه شنبه مورخ 1401/10/20، 

حداکثر تا ساعت 12 ظهر روز دوشنبه 1401/11/03 نســبت به تهیه اوراق از سامانه ســتاد )setadiran.ir( و حداکثر تا ساعت 12 ظهر روز پنج شنبه 

1401/11/13 نسبت به ثبت پیشنهاد قیمت خود در سامانه ستاد )setadiran.ir( اقدام و رسید آن را دریافت و حداکثر تا ساعت 12 ظهر روز 1401/11/13 

نسبت به تحویل اوراق و ضمانت نامه شــرکت در مناقصه به دبیرخانه حراست شــهرداری اقدام نمایند. جهت کسب اطاعات بیشتر به سامانه ستاد 

)setadiran.ir( مراجعه فرمایند و یا با شماره 52552444-031 تماس حاصل نمایند. 

آگهی تجدید مناقصه 

شهردار فوالدشهرم الف: 1439388

نوبت دوم

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شورای محترم اسامی شهر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مناقصه به شرکت های واجد شرایط 

و دارای مجوز قانونی و واجد صاحیت واگذار نماید. 

پیشنهاد دهندگان باید جهت اطاع از اسناد و شرایط مناقصه ها تا آخر وقت اداری ســاعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 1401/11/10  به 

سامانه الکترونیکی دولت به نشانی : www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

آدرس: فوالدشهر، ابتدای بلوار آیت ا... خامنه ای شهرداری فوالدشهر 
تلفن: 03152622001 و 03152623013

نوع آگهیموضوعردیف
شماره صورتجلسه 

شورای شهر

مبلغ سپرده 
شرکت در 

مناقصه )ریال(
مبلغ پایه )ریال( 

1
انجام عملیات تکمیل ساختمان 

های باغ بانوان شهر فوالدشهر
تجدید مناقصه

6/01/990
1401/07/30 

1/720/000/00034/400/000/000

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شركت توزيع برق 

استان اصفهان

شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمت مورد نياز خود به شرح ذيل را ، از طريق مناقصه عمومی 

دو مرحله ای به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد 

شركت توزيع نيروی برق استان اصفهان -  امور تداركات و انبارها

تاريخ بازگشايی شماره مناقصهموضوع مناقصهرديف
پاكات مناقصه

ساعت بازگشايی 
پاكات مناقصه

مبلغ 
ضمانتنامه)ريال(

1
 مناقصه برونسپاری نیروی 

انسانی خدمات مشترکین اداری
08/307,395,940,000 صبح2314/14011401/11/18

مدت دريافت اســناد مناقصه : از روز پنجشــنبه مورخ 1401/10/29  تا ساعت 19:00  سه شــنبه  مورخ 1401/11/04  بصورت 
الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

مدت تحويل پيشنهادات : از روز سه شنبه مورخ 1401/10/04  تا ســاعت 08:00 صبح روزسه شنبه مورخ 1401/10/18  بصورت 
الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

محل تحويل پيشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
تضامين مورد قبول :پيشنهاددهندگان مكلفند معادل مبلغ سپرده شركت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانكی معتبر يا 
فيش واريزی به حساب جاری سپهر صادرات به شــماره 105042522005  ویا اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و 

دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید)موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت( به نام شركت توزيع برق استان اصفهان 

ارائه دهند . 

به پيشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده های كمتر از ميزان مقرر و چك شخصی ترتيب اثر داده نخواهد شد . 

ساير توضيحات : 
1- هزينه درج آگهی مناقصه در صفحات  داخلی روزنامه های زاینده رود- سیاست روز  به عهده برنده مناقصه ميباشد.

2- داوطلبان می توانند جهت كسب اطاعات بيشتر با شماره تلفن 13-6273011 3 داخلی  4274 و 4275 واحد مناقصات 

تماس حاصل نمايند.

 3- اســناد و مــدارك و اطاعات ايــن مناقصــه  از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( بــه آدرس

 www.setadiran.ir قابل دسترسی ميباشد وهمچنين آگهی اين مناقصه  در سايت پايگاه ملی مناقصات ايران به آدرس  
http://iets.mporg.ir و سايت شركت توزيع برق استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir  قابل دسترسی می باشد . 
4- به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء و يا مبهم و مشروط و مخدوش و يا بدون سپرده معتبر و يا الك گرفته شده با الك غلطگير 

و يا پيشنهاداتی كه پس از تاريخ تعيين شده واصل گردد مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5- کلیه فرایند مناقصه بصورت الکترونیکی و از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد گرفت اما 

ارسال سپرده شرکت در مناقصه بصورت الک و مهر شده قبل از برگزاری مناقصه الزامی است . 

6- آدرس : اصفهان خیابان شریعتی – شرکت توزیع برق استان اصفهان – دبیرخانه

 7- الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در ســایت تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

به آدرس www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس 1456
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اجرای طرح ضربتی ارتقای امنیت در محالت شاهین شهر
فرمانده انتظامی شاهین شهر و میمه از دســتگیری ۲۸ خرده فروش مواد مخدر، سارق و معتاد 
متجاهر در اجرای طرح عملیاتی ذوالفقار و پاکسازی سه محله شاهین شهر خبر داد.سرهنگ بهزاد 
ثابت راســخ گفت: مرحله دیگری از طرح عملیاتی ذوالفقار و پاکسازی نقاط آلوده شاهین شهر با 
هدف پیشگیری از گسترش کانون های جرم، ارتقای امنیت و رضایت شهروندان در محالت مسکن 

مهر، ردانی پور و پردیس شاهین شهر اجرا شد.
وی افزود: ماموران انتظامی در اجرای این طرح موفق به شناســایی و دســتگیری ۴ ســارق و ۹ 
فروشنده مواد مخدر شدند.فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه اظهار کرد: جمع آوری 
۱۵ معتاد متجاهر و انتقال آن ها به مراکز ترک اعتیاد، کشف دو دستگاه خودروی سرقتی و ۵۶۰ گرم 

انواع مواد مخدر از نتایج دیگر اجرای این طرح بود.
 

واگذاری زمین مسکن ملی به 316 نفر در شهر هرند
برای ۳۱۶ نفر، زمین برای ساخت خانه های ویالیی در طرح نهضت ملی مسکن هرند استان اصفهان 
واگذار شد.فرماندار شهرستان هرند گفت: برای طرح مسکن ملی در شهر هرند دو هزار و ۱۵ نفر ثبت 
نام کرده بودند که از این تعداد ۶۹۲ نفر واجد شرایط شناخته شدند.بهرام خواجه سعیدی با بیان اینکه 
در شهرستان هرند واگذاری زمین به صورت ویالیی مصوب شده، افزود: به هر نفر حدود ۱۸۰ متر زمین 
برای ساخت مسکن ویالیی اختصاص یافته است.وی گفت: به زودی به دیگر متقاضیان تایید شده 
هم زمین واگذار می شود.فرماندار شهرستان هرند افزود: در شهر اژیه هم متراژ زمین بیشتر از تعداد 

متقاضیان است و به همه متقاضیان زمین مسکن ملی واگذار می شود.
 

در راستای مدیریت مصرف انرژی صورت گرفت؛

اعمال محدودیت عرضه گاز در دهکده تفریجی چادگان
برای صرفه جویی در مصارف گاز به مدت ۲ هفته اعمال محدودیت گاز برای دهکده فرهنگی تفریحی چادگان 
وضع شد.مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: برای صرفه جویی در مصارف گاز و پیشگیری 
از ایجاد اختالل در تامین گاز به مدت ۲ هفته محدودیت گاز برای دهکده فرهنگی تفریحی چادگان اعمال 
می شود.منصور شیشه فروش افزود: در بخش ویال ها و استخر های سطح استان هم محدودیت ها اعمال 

و سیستم های گرمایش متمرکز مجتمع های تجاری استان از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه خاموش می شود.
 

فرماندار خور و بیابانک مطرح کرد:

باالبردن سرانه مطالعه با استفاده از تمامی ظرفیت ها
فرماندار خوروبیابانک در جلســه انجمن کتابخانه های عمومی این شهرستان با بیان اینکه کتاب و 
کتابخوانی ابزار توسعه فرهنگ اســت، گفت: کار در حوزه کتاب تاثیری ماندگار در جنبه های مختلف 
زندگی دارد و از انواع آسیب های اجتماعی پیشــگیری می کند.احمدرضا طحانی افزود: در راستای 
توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی و باالبردن سرانه مطالعه شهرستان الزم است از تمامی ظرفیت ها، 

فضای مجازی، مسئوالن و نخبگان بهره برد .

تعطیلی جایگاه سوخت CNG شهرداری بادرود به مدت سه روز
جایگاه سوخت CNG شهرداری بادرود از روز دوشــنبه ۲۶ دی به مدت سه روز تعطیل است.علی 
رجبی، شهردار بادرود گفت: با توجه به سرمای شدید هوا و افت شدید فشار و همچنین صرفه جویی 
در مصرف گاز، جایگاه سوخت CNG شهرداری بادرود از روز دوشنبه ۲۶ دی تا روز چهارشنبه ۲۸ دی 

تعطیل است.

پشت پرده قطع درختان شهری گلپایگان؛

داستان دردسرساز َهَرس!

هرس یکی از اقداماتی اســت که شــهرداری ها به طور معمــول در فصل 
زمستان روی درختان شهر انجام می دهند؛ شهروندان گلپایگان این روزها 
شاهد هرس درختان معابر اصلی شهر هستند، اما نحوه انجام این عملیات 
داستان ساز شده است.درختان نقش کلیدی در نحوه عملکرد اکوسیستم 
طبیعی و بهبود شرایط زیست محیطی دارند و به بهبود شرایط اقلیمی و ایجاد 
محیطی سالم برای انسان ها و سایر موجودات کمک می کنند. با توجه به روند 
رو به رشد مهاجرت و افزایش جمعیت شهرها الزم است اصول اکولوژیکی 
به منظور توسعه بهتر و پایدارتر شــهرها در نظر گرفته شود. درختان عاملی 
برای تهویه هوا در شهرها هستند و شــهرها باید بر اساس قوانین طبیعت 
ساخته شود تا عناصر طبیعی از جمله درختان آسیب نبینند.امروزه درختان 
در شهرهای ما سریع تر از آنچه که تصور می کنیم، در حال از بین رفتن هستند. 
بعضی مواقع درختان جایگزین نیز کاشــته می شود، اما بیشتر گونه هایی 
است که چندان رشــد نمی کند و مزیت اکولوژیکی ندارد، به عالوه بعضی 
از درختان هویت هر شهر هســتند و باید حفظ شوند.قطع درختان موجب 
خطرات جدی برای ســالمت و رفاه شهروندان در شــهرهای پر جمعیت و 
آلوده امروزی دارد. درختان تا چهار درجه سانتی گراد دمای مناطق شهری را 
کاهش می دهند و موجب کاهش آلودگی های شیمیایی و صوتی می شوند.

گلپایگان از شهرهای استان اصفهان است که ۱۸۵ هکتار فضای سبز دارد؛ 
سرانه فضای سبز برای هر شهروند ۲۸ مترمربع است. همزمان با آغاز فصل 
زمستان در شهر گلپایگان، شهروندان شاهد هرس درختان هستند، اما به 
روش انجام کار ایراداتی وارد می کنند و بر این اعتقاد هستند که شهرداری در 

حال قلع و قمع درختان است.

چرا شاخه های درختان قطع می شود
محمد احمدی، یکی از شــهروندان گلپایگانی اظهار می کند: تمام درختان 
منطقه پارک شهر و اول خیابان علی ابن ابیطالب را ظاهرا سرشاخ کرده اند در 
حالی که چیزی از درختان زیبای شهر به جز تنه باقی مانده نمانده است.وی 
تصریح می کند: در بلوار سلمان فارسی چندین درخت کاج وجود دارد و جای 
سوال است که چرا شــاخه های این درختان قطع شده است.این شهروند 
ادامه می دهد: شاخ و برگ درختان در شــهرهای اطراف به هم رسیده، اما 
در شهر گلپایگان هر ســال با این اقدام از رشد درختان جلوگیری می شود. 
شهرداری باید نظارت بیشــتری بر هرس درختان داشــته باشد، این کار 

غیرکارشناسی است و درختان بیش از اندازه هرس شده است.

استفاده نکردن از آفت کش ها چه دلیلی دارد

احمد محسنی، دیگر شهروند گلپایگانی می گوید: هرس با قطع درخت از تنه 
تفاوت دارد؛ اسم این کار هرس شــاخ و برگ اضافی نیست، امروزه انواع و 
اقسام آفت کش ها برای مقابله با بیماری درختان موجود است که شهرداری 
می تواند تهیه و استفاده کند.وی تاکید می کند: شهرداری گلپایگان چند سالی 
است که این روش هرس را در پیش گرفته است، سال ها طول می کشد تا 
این درختان مجدد شاخ و برگ در بیاورند و شهر زیبا شود در حالی که با کمی 

زحمت شهر ما هم می تواند به زیبایی شهرهای اطراف باشد.

اجازه نمی دهیم حتی یک شاخه درخت بی هدف قطع شود
محسن اســفندی، مسئول و کارشــناس فضای سبز شــهری شهرداری 
گلپایگان در خصوص هرس درختان ســطح شهر می گوید: هرس پالرد به 
دالیلی همچون کاهش تراکم و تنک کردن درختان برای ورود نور به داخل 
انبوه شاخه ها، جلوگیری از بروز بیماری ها و آفات، سبک کردن تاج درختان 
و پیشــگیری از ســقوط دســتک ها یا تاج درختان و کنترل اندازه درخت، 
پیشگیری از برخورد شــاخه ها با خطوط انتقال برق و بروز هرگونه حادثه، 
تقویت رشد درختان، جلوگیری از رشــد نامطلوب درخت و افزایش میزان 
باروری درختان و درختچه ها انجام می شود.وی می افزاید: افرادی که هرس 
اولیه را روی درختان نارون انجام داده اند به این موضوع دقت نکرده اند که 
تاج درخت در فضای سبز باید به چهار متر برسد، زمانی که ارتفاع تاج درخت 
کمتر از چهار متر شود شاخه ها رشد می کنند و به هم فشار می آورند، در نتیجه 
محل خوبی برای رشد آفات در فصل زمستان فراهم می شود.مسئول فضای 
سبز شهری شهرداری گلپایگان ادامه می دهد: با توجه به تغییرات اقلیمی 
شــهر که موجب افزایش میانگین دما شده است، شــرایط مانند گذشته 
نیست که سرما یا سم پاشــی آفات را از بین ببرد؛ بنابراین گاهی مجبور به 
جراحی درختان می شویم؛ چند سالی است تالش کرده ایم این مشکل را 
با به کارگیری روش های مختلف حل کنیم، امــا جواب نداد و با آفت زدگی 
و خشک شدن بیشتر مواجه شدیم.اسفندی تاکید می کند: از شهروندان 

درخواست داریم که صبور باشند، سال ها قبل مشکل درختان آفت زده بلوار 

حافظ، بلوار بهشتی و آیت ا... محمودی شهر گلپایگان با این روش هرس رفع 
شد، اکنون شاخه ها جوان سازی شده و زیبایی خود را به دست آورده است.

وی خاطرنشــان می کند: زمانی که نارون در فضای چمن کاشت می شود 
پوسیدگی طوقه از درون به باالی درخت نفوذ می کند و تنه دچار پوسیدگی 
می شود؛ به همین دلیل در سال جاری شش مورد سقوط منجر به خسارت 
زیاد داشتیم.مسئول و کارشــناس فضای سبز شهری شهرداری گلپایگان 
می گوید: طی سال جاری عملیات هرس روی درختان نارون بلوار سلمان 
فارسی آغاز شده است تا زیرسازی چمن و بازسازی تشتک ها انجام شود.

اسفندی تاکید می کند: اصالحات مورد نیاز و واکاوی ها را انجام می دهیم و 
سال آینده بلوار بسیار زیبایی خواهیم داشت، شهروندان باید مطمئن باشند 

که به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد یک شاخه درخت قطع شود.

سم پاشی های بی رویه صدمات جبران ناپذیری به درختان وارد می کند 

نعمت ا... اعتمادی، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان در 
این خصوص به خبرنگار ایمنا می گوید: درختان فضای سبز ابتدا باید فرم 
دهی شوند، در بسیاری از کشــورها درخت در خزانه فضای سبز فرم دهی 
می شود و زمانی که در فضای سبز کاشــته می شود یک درخت سه متری 
است.وی می افزاید: برخی باغبان های سازمان فضای سبز شهری فراموش 
می کنند که فرم دهی درختان را سریع تر انجام دهند، در نتیجه شاخه ها به 

درستی قادر به رشد نیست.

فرماندار تیران و کرون گفت: مشکل کمبود گاز بخش 
کرون با افتتاح ایســتگاه جدید در روستای مبارکه 
این شهرستان رفع خواهد شــد.علی محمدی کیا 
در جمع خبرنگاران با اشــاره به فعالیت بالغ بر ۸۰۰ 
گلخانه در تیران و کرون، اظهار کرد: کمبود گاز بخش 
کرون به دلیل توســعه فضای گلخانه ای بوده که با 
افتتاح ایســتگاه جدید رفع خواهد شد.وی افزود: 
امسال به دلیل کاهش دمای هوا و افزایش مصرف 
خانگــی و همچنین توســعه بخش کشــاورزی و 
دامپروری با کمبود گاز و افت فشار روبه رو شده ایم، 
اما ســوخت جایگزین به گلخانه داران اختصاص 
یافت.فرماندار تیــران و کرون، اضافه کرد: ســال 
آینده به دلیل راه اندازی ایستگاه جدید این معضل 

را تجربــه نخواهیم کرد.محمدی کیا بــا بیان اینکه 
ایستگاه جدید ۵۰ هزار متر مربع بر ساعت ظرفیت 
انتقال گاز دارد، تصریح کرد: این پروژه مهرماه سال 
گذشته کلنگ زنی شــده و تا نیمه سال آینده مورد 

بهره برداری قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه مردم با مدیریت مصرف بهینه مانع 
از افت فشار گاز شوند، اضافه کرد: در حال حاضر به 
منظور حمایت از بخش تولید، با توزیع سوخت مایع 
از گلخانه داران حمایت شده؛ اما باید بخشی از این 
مراکز کاهش پیدا کنند.فرماندار تیــران و کرون با 
بیان اینکه میزان بارش برف هفته گذشــته در این 
شهرستان ۲۱ میلی متر ثبت شده، خاطرنشان کرد: 
از مهرماه امســال تاکنون ۱۰۱میلی متر بارندگی در 

تیران و کرون داشته ایم که در مقایسه با زمان مشابه 
سال قبل ۱۱ میلی متر کمتر بوده است.

محمدی کیا بــا بیان اینکــه تمهیــدات الزم برای 
خدمت رسانی در روزهای برفی صورت گرفته، گفت: 
راهداری و حمل و نقل جاده ای و شــهرداری های 
این منطقه تمــام ظرفیت خود را برای بازگشــایی 
معابر و جاده ها به کار گرفته و نیروهای امدادی در 

آماده باش کامل هستند.

فرماندار تیران و کرون:

مشکل کمبود گاز بخش کرون با افتتاح ایستگاه جدید رفع می شود

فرماندار خوانسار:

نظارت دقیقی بر مصرف بهینه گاز در ادارات داریم
فرماندار خوانسار گفت: با توجه به برودت هوا و به منظور کاهش مصرف گاز، نظارت کامل و دقیقی بر مصرف صحیح گاز در ادارات و صنایع مختلف داریم.عباسعلی 
علی خاصی در گفت وگو با ایسنا درباره سرمای هوا و وضعیت گاز در شهرستان خوانسار، اظهار کرد: با همکاری خوب مردم و ادارات تا کنون با مشکل قطعی گاز 
یا افت فشار مواجه نبوده ایم و با برنامه ریزی که انجام داده ایم مراکز دولتی، مدارس، صنایع و ... مصرف گاز خود را تا پایین ترین حد ممکن رسانده اند که با این 
تدابیر کنترل خوبی بر مصرف صحیح انرژی داریم.وی افزود: تمام مراکز دولتی و مدارس به شکل روزانه و به منظور اجرای صحیح دستورالعمل کاهش مصرف 
گاز به شکل روزانه مورد بازرسی قرار می گیرند که تا کنون شاهد همکاری این مراکز بوده ایم به طوری که مصرف گاز به نحو مطلوبی کاهش پیدا کرده است. هیچ 
موردی نداشته ایم که یک اداره دولتی از این دستورالعمل پیروی نکرده باشد و در اداره گاز یک اتاق کنترل مخصوص برای رصد مصرف گاز راه اندازی کرده ایم تا بر 
میزان بهینه مصرف ادارات نظارت کامل داشته باشیم.فرماندار خوانسار گفت: جایگاه های »سی ان جی« با برنامه ریزی که انجام داده ایم و طبق برنامه زمان بندی 

شده در حال خدمات رسانی به خودروهای گازسوز هستند.

خبر روز

برگزاری اختتامیه دومین همایش ملی »شعر مادر« در کاشان
اختتامیه دومین همایش ملی شعر مادر با تجلیل از چهره های برتر در دانشکده فرهنگیان کاشان 
برگزار شد.مدیر عامل کانون نشر فرهنگ اسالمی کاشان با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ شعر با موضوع 
زن و مادر از سراسر کشور به دبیرخانه این همایش ارسال شده بود، گفت: در این همایش جایزه بین 
المللی حضرت خدیجه)س( این همایش به دکتر فلیحه زهرا کاظمی استاد ادبیات فارسی دانشگاه 
الهور پاکستان اهدا شد.عبدالرضا مدرس زاده افزود: رونمایی از کتاب، تجلیل از نویسندگان زن و ۱۸ 
چهره برگزیده زن در عرصه های ایثار و شهادت، فرهنگ و هنر، پزشکی، ورزشی، صنعت، کار آفرینی و 
امور خیریه ازدیگر برنامه های این همایش بود.وی ادامه داد: همچنین شاعران برجسته و شناخته 
شده کشور و منطقه فرهنگی کاشان و استان های مختلف که مهمان این مراسم بودند سروده های 
خود را در قالب غزل و مثنوی در وصف شخصیت واالی حضرت زهرا سالم ا... علیها و نکوداشت مقام 
مادر قرائت کردند.در مراسم اختتامیه این همایش از کتاب فصل های بی کبوتر، نوشته طاهره حاجی 
خانی رونمایی شد.کتاب فصل های بی کبوتر را انتشارات فرهنگ در ۲۵۰ صفحه و با شمارگان ۵۰۰ 

نسخه انتشارات فرهنگ چاپ و منتشر کرده است.
 

کمبود تجهیزات و سخت شدن زندگی در بویین میاندشت
کمبود تجهیزات برف روبی عالوه بر افزایش هزینه های شهرداری بویین میاندشت موجب نارضایتی 
مردم نیز شده است.به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بویین میاندشت یکی از مناطق 
برف گیر اســتان و همواره جزو ســردترین نقاط کشور است از این رو مردم این شــهر انتطار دارند 
مسئوالن استان، شــهرداری را از نظر تجهیزات برف روبی مجهز کنند تا درمواقع بارش خیابان ها و 
معابر سریع تر بازگشایی شوند و رفت وآمد مردم دچار اختالل نشود.شهردار بویین میاندشت با اشاره 
به اینکه خیابان ها انباشته از برف هســتند، گفت: حدود ۲۲ روز است که عوامل شهرداری مشغول 
بازگشایی خیابان ها و معابر هستند و مجبور هستیم برف خیابان ها را به بیرون از شهر حمل کنیم تا 
شهروندان با مشکل مواجه نشوند.سید احمد عبداللهی افزود: درشهر بویین میاندشت ۸۰۰ خیابان 
اصلی وفرعی وجود دارد که اکثر معابر دربافت قدیمی شهری قرار دارد و امداد رسانی در معابر تنگ 
با سختی انجام می شود.وی با بیان اینکه هزینه برف روبی روزانه بیش از یک میلیارد ریال است، 
گفت: بیش از ۹۰ درصد از اعتبارات ارزش افزوده که به شهرداری پرداخت می شود صرف هزینه برف 
روبی شده، درحالی که درسایر شهرستان ها این اعتبارات درکار های عمرانی هزینه می شود و این 
موجب عقب ماندگی بویین میاندشــت در اجرای طرح های عمرانی خواهد شد.شهرستان بویین 

میاندشت در غرب استان قرار دارد و در طول سال ۱۸۰ روز دوره سرد یخبندان را تجربه می کند.
 

اهدای 21 سری جهیزیه به نوعروسان لنجانی
۲۱ سری جهیزیه به ارزش ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال به نوعروســان نیازمند شهرستان لنجان 
اهدا شــد.فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرســتان لنجان گفت: به همت ناحیه مقاومت بسیج 
لنجان، گروه های جهادی و بسیجیان شهرستان لنجان ۲۱ سری جهیزیه به ارزش  ۸ میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون ریال به نوعروسان نیازمند این شهرستان اهدا شد.سرهنگ حسین خدامیان افزود: سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی از بدو تاسیس تاکنون در عرصه های مختلف به ویژه در پرداخت هزینه های 
امر مقدس ازدواج  به محرومان خدمات گسترده و ارزشــمندی را ارائه داده است.فرمانده ناحیه 
مقاومت بسیج شهرستان لنجان افزود: این جهیزیه ها شامل ۱۰ قلم کاال از جمله تلویزیون، یخچال، 
ماشین لباسشویی، اجاق گاز و جارو برقی و… است که برای هر سری کاال ۴۰۰ میلیون ریال هزینه 
شده است.وی با بیان اینکه تهیه جهیزیه نیازمندان در راستای ترویج فرهنگ حسنه ازدواج است تا 
در سایه این امر مهم، از بروز آسیب های اجتماعی در جامعه پیشگیری شود، گفت: ۷۰ درصد اعتبار 
تهیه این جهیزیه توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی شهرستان لنجان، ۱۰ درصد توسط گروه های 

جهادی و ۲۰ درصد آن توسط بسیجیان و خیرین و… تامین شده است.

بامسئولان 

تحویل 2۵ هکتار اراضی 
به بنیاد مسکن شهرستان 

آران و بیدگل
۲۵ هکتار اراضی برای ساخت واحد های طرح 
نهضت ملی مسکن در شهر های آران و بیدگل، 
نوش آباد و ابوزیدآباد به بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی آران و بیدگل تحویل داده شده است.

امیرحســین عصــارزاده، رییــس اداره راه و 
شهرســازی شهرســتان آران و بیدگل گفت: 
بیش از چهار هزار و ۳۰۰ نفر در طرح نهضت ملی 
مسکن برای شهر های آران وبیدگل، نوش آباد 
و ابوزید آباد اقدام به ثبت نام کردند که بیش از 

سه هزار نفر آنان واجد شرایط شناخته شدند.
عصارزاده افزود: از این تعــداد بیش از هزار و 
۴۰۰ متقاضی تایید شــده و در انتظار افتتاح 
حساب هستند، برای ۴۳۷ متقاضی افتتاح 
حســاب انجام شــده و تا کنون ۵۶ متقاضی 
نیز به طرح ها اختصاص یافتند.وی با اشــاره 
به بررســی وضعیت و اصالح فرم )ج( بیش 
از ۸۰۰ متقاضی طرح نهضت ملی مســکن از 
لحاظ سابقه واگذاری دولتی در سامانه جامع 
امالک و مستغالت گفت: این افراد یا به دلیل 
اینکه در گذشــته در طرح مســکن مهر ثبت 
نام کردند و بنا به دالیلی ثبت نام شــان منجر 
به واگذاری مسکن نشــده است فرم ج آنان 
قرمز باقی مانده و یا به دلیل تشــابه اسمی و 
تشخیص ندادن سامانه قرمز شده، که پس از 
مراجعه به این اداره اقدامات الزم انجام شده 
است.رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان 
آران و بیدگل با بیان اینکه در محدوده شهر آران 
و بیدگل با کمبود زمین و در سفیدشهر با نبود 
زمین با کاربری مســکونی روبه رو هستیم، 
افزود: در راستای ســرعت بخشی به اجرای 
طرح نهضت ملی مسکن شــهر آران و بیدگل 
در مجموع بیش از ۲۳ هکتــار زمین به بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی این شهرستان تحویل 
داده شــد.عصارزاده گفت: برای اجرای طرح 
نهضت ملی مسکن در شهر نوش آباد ۸۹ قطعه 
زمین با کاربری مسکونی در مجموع به وسعت 
بیش از ۱۴ هزار مترمربع برای ســاخت صد و 
۷۸ واحد مســکونی به بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی تحویل داده شد.

اخبار 

استان

مزایده اموال منقول 
140103902002000322 شــماره پرونــده:  10 شــماره آگهــی:  /119
139904002003005546  آگهی مزایــده پرونده به شــماره بایگانی )9905698(  
 یکدســتگاه موتور ســیکلت مــدل 1388 تیــپ CDI 125 بــه شــماره انتظامی 
ایــران 618-46246 به رنگ نقــره ای به شــماره موتور 91285653 و شــماره تنه 
NCT125A8822361 ظرفیت: 1 ، تعداد ســیلندر: 1، تعداد محــور: 2 ، تعداد چرخ: 
2  متعلق به آقای مهــدی نهائی کــه در آدرس: پارکینگ الغدیر متوقف می باشــد و 
طبق نظر کارشناس رسمی دادگســتری: باتری فرسوده- زین پارگی دارد- فالپ بغل 
شکسته ، طبق نظر کارشناس رســمی به مبلغ 140/000/000 )معادل چهارده میلیون 
 تومان( ارزیابی شده اســت. بموجب مهریه مندرج در سند نکاحیه شماره سند: 18267، 
تاریخ ســند: 1395/12/08، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج شــماره 69 شهر 
اصفهان استان اصفهان در قبال قســمتی از طلب خانم مریم آخوندی راشنانی و حقوق 
دولتی متعلقه بموجب کد امنیتی شــماره 13327041 مورخــه 1400/06/10 پلیس 
راهنمائی و رانندگی اصفهان بازداشــت گردید. از ســاعت 9 الی 12 روز چهارشــنبه 
مورخه 1401/11/12 در اداره اجرای اســناد رســمی اصفهان واقــع در خیابان جی- 
خیابان تاالر- میــدان هفت تیر به مزایده گذاشــته می شــود. مزایــده از مبلغ پایه 

140/000/000 ریــال )چهــارده میلیون تومان( شــروع و به هرکس خریدار باشــد 
 به باالتریــن قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته می شــود. الزم به ذکر اســت پرداخت
  بدهی های مربوط بــه خودرو در صورتــی که مورد مزایــده دارای آنها باشــد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری هزینه پارکینگ و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده باشــد به عهده برنده مزایده است ضمن 
آنکه پس از مزایده در صورت وجود مــازاد، وجوه پرداختی بابــت هزینه های فوق از 
 محل مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد. ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 1401/10/27 درج و منتشــر می گردد توضیحًا جهت 
شرکت در جلسه مزایده ده درصد از مبلغ پایه مزایده را به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره 
کل ثبت اسناد و امالک اصفهان و شناسه واریز )دریافت از حسابداری اداره اجرای اسناد 
رسمی اصفهان( بابت پرونده کالسه فوق واریز و به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت 
شناسایی معتبر الزامی است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف 
مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد 
نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. م الف: 1441788 اکرم محمود صالحی 

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
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به منظور مدیریت مصرف گاز؛

جایگاه های عرضه »سی ان جی« در اصفهان به صورت 
گردشی فعالیت می کنند

مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان گفت: جایگاه های عرضه ســوخت 
سی ان جی در ســطح اســتان با هدف مدیریت مصرف گاز، از روز جمعه)۲۳ دی ماه( به  صورت 
گردشــی فعالیت خواهند کرد.عبدا... گیتی منش افزود: با توجه به تصمیم کمیته مدیریت بحران 
اســتان اصفهان و با هدف صرفه جویی در مصرف گاز در این روزها که با برودت شــدید هوا مواجه 
هستیم، مقرر شده است که ۵۰ درصد از جایگاه های سوخت به مدت ۷۲ ساعت کار کنند و سپس 
در نوبت بعدی، ۵۰ درصد دیگر از جایــگاه ها در مدار فعالیت قرار گیرند.وی بــا تاکید براینکه این 
موضوع به معنی تعطیلی فعالیت جایگاه های سی ان جی نیســت، اظهار داشت: برنامه گردشی 
فعالیت جایگاه های سوخت به گونه ای طراحی شــده که در سطح استان متوازن باشد و فهرست 
جایگاه ها برای هرکدام از نوبت های گردشی مشخص است.گیتی منش با بیان اینکه ظرفیت سی 
ان جی در استان اصفهان ۲.۵ برابر آنچه که استفاده می شود، هست، تصریح کرد: با این حال ممکن 
است در این شرایط در برخی مناطق که تراکم زیاد اســت مانند کالن شهر اصفهان، صف طوالنی در 
برخی جایگاه ها ایجاد شود؛ اما در سایر نقاط مورد خاصی گزارش نشده است.وی با اشاره به اینکه 
کار سوخت رسانی سی ان جی در استان اصفهان متوقف نشده است، تصریح کرد: شرایط موجود 
ایجاب می کند که برای تامین گاز خانگی و پایداری شبکه در سراسر کشور این تمهیدات اندیشیده 
شود.وی درباره اینکه گردشی بودن فعالیت جایگاه های سی ان جی تا چه زمانی ادامه دارد، گفت: 
احتمال دارد این وضعیت تا زمانی که برودت شدید هوا و برخی مسائل مربوط به شبکه گاز به ویژه در 
مناطق شمالی کشور وجود دارد، ادامه داشته باشد.عضو هیئت مدیره انجمن صنفی جایگاهداران 
استان اصفهان نیز در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: با توجه به شرایط موجود برای شبکه گاز کشور 
و به منظور کمک به مصرف خانگی و استان های دیگر، درصدی از جایگاه های سی ان جی اصفهان 
به صورت گردشــی فعالیت می کنند؛ اما این موضوع به معنی توقف عرضه سوخت نیست.سعید 
یزدانی با تاکید بر اینکه سوخت رسانی در جایگاه های سی ان جی استان اصفهان مستمر و فعال 
است، افزود: گردشی شدن فعالیت جایگاه های سی ان جی در این هفته و با هماهنگی با کمیته 
مدیریت بحران استانداری، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان و شرکت گاز در 
حال اجراست.وی با بیان اینکه جایگاه داران سوخت برای تامین منافع مردم در این زمینه همراهی 
کردند، اظهار داشت: در این شرایط همه باید به یکدیگر کمک کنیم.یزدانی درباره احتمال ایجاد صف 
در برخی از جایگاه ها، تصریح کرد: تعدادی از جایگاه های سوخت سی ان جی در کالن شهر اصفهان 

همیشه دارای صف طوالنی هستند زیرا در برخی از مناطق، تراکم باال و تعداد جایگاه ها کم است.
 

محدودیت مصرف گاز در مجتمع های تجاری استان اصفهان 
اعمال می شود

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: به منظورصرفه جویی در  مصارف گازو پیشگیری 
از ایجاد اختالل در تامین گاز، سیستم های گرمایش متمرکز مجتمع های تجاری استان از ساعت 
۱۸ و ۳۰ دقیقه خاموش می شود.منصور شیشه فروش افزود: این اعمال محدودیت ها در مصرف 
گاز با هماهنگی اتحادیه ها و صنوف انجام شده است.وی ادامه داد:همچنین اعمال محدودیت گاز 
برای دهکده فرهنگی تفریحی چادگان در بخش ویالها و نیز استخرهای سطح استان به مدت دو 
هفته انجام خواهد شد.مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان اظهار داشت: همه دستگاه های 
اجرایی استان مکلف شدند سیستم های گرمایشی و موتورخانه ها را در ساعات غیر اداری خاموش 
و تنها در ساعات مورد نیاز از آنها استفاده کنند.وی با اشاره به اعمال محدودیت مصرف انرژی برای 
شرکت های فوالدی، کاشی و سرامیک، ایستگاههای سی ان جی و شهرک های صنعتی اضافه کرد: 

این محدودیت ها شامل شرکت های تولیدی، غذایی و دارویی نمی شود.

حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ چقدر باید باشد؟

چالش تکراری چانه زنی!

فرشته بابایی حداقل حقوق و دستمزد کارگران موضوعی 
اســت که در ماه های پایانی هر سال بر سر 
زبان ها می افتد و در جلسات شورای عالی کار، دولت، کارفرمایان و نمایندگان 
کارگران بر سر آن چانه زنی می کنند.در سال گذشته، حداقل حقوق کارگران 
افزایش قابل توجه ۵۶ درصدی داشت؛ اما شیرینی این افزایش حقوق در 
کمتر از چندماه از زیر دندان کارگران کنار رفت چراکه با افزایش نرخ ارز، ارزش 
پول ملی کاهش یافت و حتی این حقوق و دستمزد نیز پاسخ گوی هزینه ها 
نبود؛ البته دولت نیز بیکار ننشست و برای حفظ قدرت خرید، در شهریورماه 
حقوق کارمندان خود را یک میلیون تومان افزایش داد تا کمی جبران تورم 
شود.البته افزایش حقوق و دستمزد و رابطه آن با تورم یک تیغ دو لبه است 
چراکه با افزایش حقوق و دستمزد، هزینه تمام شده کاالها افزایش می یابد 
و به دنبال آن مجددا شــاهد افزایش تورم خواهیم بود.برخی کارشناسان 
معتقدند که با توجه به شرایط فعلی و روند تورم در کشور، دولت الزم است 
حداقل حقوق و دستمزد سال آینده را به نحوی تعیین کند که منطقی بوده و 
اثرات تورمی بیش از حد به دنبال نداشته باشد. در ادامه نیز اگر حقوق کارگران 
به پای رشد قیمت ها نرسید، دولت می تواند در میانه سال مجددا افزایش 

حقوق اعمال کند.

حداقل معاش، معیاری برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد
رحمان سعادت، اقتصاددان در این خصوص به خبرنگار ایمنا می گوید: برای 
تعیین حداقل حقوق و دستمزد معیارهای مختلفی از جمله حداقل معاش 

وجود دارد؛ درواقع سرپرست خانواده باید به اندازه ای درآمد داشته باشد که 
بتواند حداقل معیشت را برای خانواده خود فراهم کند.وی اضافه می کند: 
در کشورهایی که تورم ثابت دارند عددی برای حداقل حقوق تعیین می شود 
که هرساله فقط تغییرات جزئی دارد اما در کشورهایی که تورم ثابت ندارند، 
حداقل معاش در طول سال تغییر می کند، بنابراین ناگزیر حقوق و دستمزد 

کارگران در طول سال نیز افزایش می یابد.

لزوم تغییر حداقل حقوق در طول سال
به گفته این اقتصاددان طی طول یکی دو ســال گذشــته در کشور ما تورم 
افزایشی بوده و در هر فصل، سطح قیمت ها تغییر کرده است. به نظر می رسد 
در ایران نیز باید حداقل حقوق دستمزد کارگران و کارمندان در طول سال تغییر 
کند. ابتدای سال حقوق و دستمزد این افراد تعیین می شود و ناچارند تا پایان 
ســال با وجود تورم متغیر، با همان میزان حقوق سر کنند.سعادت اضافه 
می کند: البته امسال در شــهریورماه یک میلیون تومان به حقوق کارمندان 
اضافه شد تا قدرت خرید از دســت رفته آنان جبران شود؛ اما واقعیت این 
است افزایش سطح قیمت ها به قدری است که با یک یا دو میلیون تومان 
افزایش حقوق جبران نمی شود و همه کارگران و کارمندان امروز منتظر تعیین 

حقوق و دستمزدی هستند که بتوانند از پس این هزینه ها برآیند.

با افزایش حقوق و دستمزد، بهای کاال و خدمات افزایش می یابد
وی ادامه می دهد: دستمزد یکی از عوامل تاثیرگذار در تعیین قیمت نهایی 

و هزینه تمام شده کاالهاســت و با افزایش حقوق و دستمزد، بهای کاال و 
خدمات افزایش می یابد  و همین موضوع منجربه تشــدید تورم می شود. 
چرخه معیوبی بین تــورم و افزایش حقوق و دســتمزد وجــود دارد.این 
اقتصاددان می گوید: دولت می تواند از طریــق واردات قیمت ها را کنترل و 
در مقابل با اتخاذ سیاست های پولی و مالی مناســب، تورم را کنترل کند. 
اگر دولت بتواند بودجه را بدون کســری ببندد، می توان امیدوار بود که تورم 
افزایش نیابد و در این صورت می توان حقوق و دســتمزد را نیز کنترل کرد.

ســعادت اضافه می کند: نمی توان از کارگران و کارمندان انتظار داشت که با 
وجود افزایش قیمت ها درخواست افزایش حقوق و دستمزد نداشته باشند. 
تنتظیم حقوق و دســتمزد و قیمت ها بر عهده دولت و مجلس است. این 
دو نهاد باید به نحوی عمل کنند که شاهد جهش قیمتی نباشیم.وی ادامه 
می دهد: پس از شروع سال جدید حقوق کمتر از ۱۰ میلیون تومان فراتر از خط 
فقر است، دولت باید از حداقل ۱۰ میلیون تومان برای تعیین حقوق و دستمزد 
شــروع کند زیرا در ادامه نیز مجددا تورم خواهیم داشــت.این اقتصاددان 
تاکید می کند: ارقامی در حدود ۱۸ میلیون تومان نیز منطقی نیست، زیرا اگر 
حقوق کارگران ساده این مقدار باشد، حقوق مهندسان و متخصصان بسیار 
بیشتر از این خواهد شد و کارفرمایان نیز زیر بار پرداخت چنین حقوق هایی 
نمی روند. چیزی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان رقمی منطقی برای حداقل حقوق 

و دستمزد کارگران است.

حداقل حقوق باید رقمی عملیاتی باشد
سعادت با تاکید بر اینکه باید به دنبال حقوق و دستمزدی باشیم که عملیاتی 
باشــد، می گوید: اگر دولت رقمی تعیین کند که کارفرمایان زیر بار پرداخت 
آن نروند، شروع به تعدیل نیرو می کنند، بنابراین تحمیل حقوق و دستمزد 
بیش از حد، تبعات منفی از جمله تعدیل نیرو و یا قراردادهای غیرقانونی به 
دنبال دارد که در این بین نیز کارگران بیشتر ضرر می کنند.وی تصریح می کند: 
حداقل حقوق و دستمزد باالی ۱۵ میلیون تومان عمال اجرایی نیست و حقوق 
کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیز با توجه به افزایش قیمت کاالهای اساســی، 
امکان زیســت اقتصادی و اجتماعی برای افراد فراهم نمی کند. درواقع ۱۰ 
میلیون تومان سال ۱۴۰۲ معادل حقوق یک میلیون تومانی سال ۱۳۹۰ است. 
شاید ۱۰ میلیون تومان عدد بزرگی باشد؛ اما به لحاظ قدرت خرید تفاوتی با 

یک میلیون تومان یک دهه قبل ندارد.

دستمزدها باید همگام با افت ارزش پول تقویت شود
عبدالمجید شــیخی، کارشــناس اقتصادی نیز در این خصوص می گوید: 
گزارش هایی اخیرا درخصوص خط فقر ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومانی منتشــر 
شده است. با وجود نرخ تورم کمرشــکن، مسلما دستمزد کارگران و حقوق 
کارمندان دولت، بازنشستگان و مستمری بگیران باید همگام با افت ارزش 
پول تقویت شود.وی اضافه می کند: اکنون نمی توان رقمی را برای حداقل 
حقوق و دستمزد اعالم کرد. از طرفی افزایش بیش از حد حقوق و دستمزد، 
افزایش هزینه های تولید را به دنبال دارد. بهتر است به دنبال کاهش و کنترل 
نرخ تورم باشیم. می توان تورم را متوقف کرد چراکه تورم یک پدیده رفتاری 

و قابل کنترل است. 

مدیر بهره برداری و نگهداری از سد و نیروگاه های 
زاینده رود گفت: یخ زدگی دریاچه ســد زاینده رود 
کمتر از یک دهم درصد اســت و مشکلی در تامین 

آب شرب اصفهان ایجاد نمی کند.
ســید مجتبــی موســوی نایینــی در گفت وگو با 
خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ذخیره سد زاینده رود 
روز یکشــنبه ۲۵ دی مــاه کمــاکان ۱۴۷ میلیون 
مترمکعب اســت، اظهار داشت: میزان آب ورودی 
به ســد ۸.۸ متر مکعب بر ثانیــه و خروجی از آن 

۱۰.۷ مترمکعب بــر ثانیه اســت.وی درخصوص 
یخ زدگی ســد زاینده رود در پی ســرمای شــدید 
روزهای اخیر، گفت: ســد پیش تر در سال ۱۳۹۲ 
و سال های ســرد نیز دچار یخ زدگی شده بود که 
اختاللی در تامین آب ایجاد نکرد و هم اکنون یک 
دهم درصد مساحت دریاچه ســد یخ زده و به این 

لحاظ مشکلی در تامین آب شرب وجود ندارد.
مدیر نگهداری و بهره برداری از سد و نیروگاه های 
زاینده رود با اشــاره به اینکه میزان بارش اخیر  در 
ایستگاه کوهرنگ سرچشــمه اصلی حوضه آبریز 
زاینده رود، ۵.۵ میلیمتر بوده، اضافه کرد: مجموع 

بارندگی در ایســتگاه کوهرنگ از ابتدای سال آبی 
)مهرماه( تاکنون ۵۲۰ میلیمتــر و در حال حاضر 

ارتفاع برف در کوهرنگ یکصد سانتیمتر است.
سد زاینده رود با ظرفیت اسمی یک میلیارد و ۲۳۹ 
میلیون مترمکعــب به عنوان یکــی از اصلی ترین 
سدهای مرکز کشور و تامین کننده آب آشامیدنی، 
محیط زیســت، کشــاورزی و صنعــت در منطقه 

مرکزی ایران است.
 این سد قوسی شکل که سال ۱۳۴۹ به بهره برداری 
رسید در ۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان در شهرستان 

چادگان قرار دارد.

مدیر سد زاینده رود:

 یخ زدگی سد زاینده رود اختاللی در تامین آب 
ایجاد نمی کند

خبر روز

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران خبر داد:

برگزاری جلسه تعیین حداقل حقوق کارگران تا آخر هفته
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درباره رقم پیشنهادی شورای عالی کار برای حقوق 
و دستمزد کارگران در ســال ۱۴۰۲ گفت: نظر ما تامین معیشت خانوار کارگری است.هادی ابوی 
درباره  برگزاری جلسات شــورای عالی کار برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال 
۱۴۰۲ اظهار کرد: آخرین جلسه این شــورا انتهای آذرماه برگزار شــد و یک جلسه دیگر نیز حتما 
تا انتهای دی ماه برگزار می شــود.وی با اشاره به روش های محاســبه آنالیز دستمزد، گفت: در 
سال های گذشته کارگروه مزد زیرشاخه شورای عالی کار تشکیل می شد تا این آنالیز را مشخص 
کند، امسال نیز از این روش یا از منابع مراکز پژوهشــی همچون پژوهش های تامین اجتماعی 
اســتفاده می شــود.دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه در جلسه آتی 
شورای عالی کار درخصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد بحث می شود، گفت: شورای عالی کار 
به احتمال زیاد تا پایان دی ماه یک جلسه برگزار خواهد کرد.وی همچنین درباره رقم پیشنهادی 
شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ تصریح کرد: نظر ما تعیین معیشت 

خانوار کارگری است.
 

افزایش قیمت 10 تا 15 درصدی برخی شرکت های لوازم خانگی
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی برخی از شرکت های لوازم 
خانگی خبر داد و گفت که پیگیری ها نشان می دهد مجوزی برای این افزایش قیمت صادر نشده است.

اکبر پازوکی اظهار کرد: شــش یا هفت شــرکت قیمت محصوالت خود را بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش 
داده اند، اما بقیه شرکت ها هنوز قیمت ها را افزایش نداده و منتظر صدور مجوز افزایش قیمت از سوی 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هســتند.وی در پاسخ به اینکه آیا قیمت ها با مجوز 
سازمان حمایت باال رفته؟ گفت: پیگیری از سازمان حمایت و صمت نشان می دهد که مجوزی برای 
افزایش قیمت صادر نشده است. بنابراین فروشندگان هم منتظر هستند ببینند تکلیف چه می شود.  
پازوکی با بیان اینکه سازمان حمایت باید به مردم و اتحادیه اعالم کند که مجوزی برای افزایش قیمت 
صادر کرده یا خیر تصریح کرد: مبنای گران فروشی در اتحادیه لیست سه ستونه سامانه ۱۲۴ است، اما 
االن که حداقل شش کارخانه قیمت ها را افزایش دادند و بقیه هم منتظر مجوز هستند، تکلیف مشخص 
نیست.این در حالی اســت که اخیرا امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته بود 
که از تیرماه تاکنون مجوزی برای افزایش قیمت لوازم خانگی صادر نشــده و در حال حاضر نیز مواد 
اولیه این صنعت افزایش نیافته است. بیشــتر صنایع تولیدکننده لوازم خانگی، لوازم خط تولیدشان 
را برای پنج ماه آینده با نــرخ ارز قبلی خریدند بنابراین نیازی به افزایــش قیمت وجود ندارد. اما اگر 
تولیدکننده ای افزایش هزینه داشته باشــد، طبق روال قبل می تواند آن را به سازمان حمایت مصرف 

کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کند تا مورد بررسی قرار گیرد.
گفتنی است؛ اواخر خرداد امسال ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( از صدور مجوز 
افزایــش ۱۵ درصدی قیمت بــرای تلویزیون و ۱۰ درصدی بــرای یخچال، یخچال فریزر و ماشــین 

لباسشویی و ظرفشویی خبر داده بود که از اول تیر اجرایی شد.
 

در بورس کاال؛

دناپالس 3۸0 میلیون تومان فروش رفت
قیمت معامله شده دنا پالس در بورس کاال ۳۸۰ میلیون تومان ثبت شد که با احتساب سایر هزینه ها 
قیمت تمام شده آن ۴۳۵ میلیون تومان خواهد شد.۱۰,۰۰۰ دنا پالس سفید در بورس کاال معامله شد. 
قیمت معامله شده این خودرو در بورس کاال ۳۸۰ میلیون تومان ثبت شد که با احتساب سایر هزینه ها 
قیمت تمام شده آن ۴۳۵ میلیون تومان خواهد شد.این در حالی است که قیمت بازار این خودرو حدود 

۶۳۵ میلیون تومان است و حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان با قیمت بورس کاال فاصله دارد.

با مسئولان 

کافه اقتصاد

با بهره برداری کامل از آزادراه سردار شهید حجازی )شرق اصفهان( مسیر سفر از اصفهان به تهران ۴۰ دقیقه و از تهران به شیراز ۸۰ دقیقه کاهش می یابد.مجری 
آزاد راه های مرکز وجنوب کشور گفت: دو قطعه این آزادراه به طول ۶۳ کیلومتر در آبان ۹۹ و مرداد ۱۴۰۰ به بهره برداری رسید.علیرضا صلواتی افزود: آزادراه شرق 
اصفهان حدود ۲۰ کیلومتر مسیر را کوتاه می کند و نزدیک ۴۰ دقیقه زمان سفر از اصفهان به تهران و نزدیک۸۰ دقیقه از تهران به شیراز را کمتر می کند؛ این مسیر از 
نظر کیفیت و امنیت در کشور منحصر به فرد است.وی با اشاره به پیشرفت ۹۵ درصدی این طرح گفت:کل آزادراه ۹۳ کیلومتر است که ۶۳ کیلومتر آن مورد بهره 
برداری قرار گرفته و تنها ۳۰ کیلومتر آن باقی مانده است.مجری آزاد راه های مرکز وجنوب کشــور افزود: برای بهره برداری از قطعه سوم آزادراه، فقط تکمیل پل 
نایین در نزدیکی آرامستان باغ رضوان باقی مانده است.صلواتی با بیان اینکه تاکنون حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان هزینه آزادراه شده است، گفت: ارزش روز این آزادراه 
۳۰۰۰ میلیارد تومان است و در مصرف سوخت حدود ۳۵تا ۴۰ میلیون لیتر صرفه جویی می شــود.وی با اشاره به تعیین تکلیف ۲۳ هزار متر از اراضی مالکان در 
کنار گذر شرق اصفهان افزود: حدود ۴۰ باغ ویال در مسیر قطعه سوم آزادراه به دلیل بی اطالعی مردم از احداث آزادراه بنا شده بود که در نهایت حدود ۱۷۰ میلیارد 

تومان ارزیابی اراضی بود و حدود ۳۰ درصد آن پرداخت شد.

کاهش ۸0 دقیقه زمان سفر  با تکمیل آزادراه شرق اصفهان

بازار عمده فروشی 
گیاهان زردچوبه 
و نیشکر در شهر 

»چنای« هند

وز عکس ر

مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی اصفهان:

165 سرمایه گذار جذب 
شهرک های صنعتی استان 

اصفهان  شدند
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان 
گفــت: ۱۶۵ ســرمایه گذار در ســال جاری در 
شهرک های صنعتی استان جذب شدند و برای 
ساخت واحدهای تولیدی زمین دریافت کردند.

رسول سواری افزود: به سرمایه گذاران که برای 
ســاخت واحدهای تولیدی با شــرکت شهرک 
های صنعتی استان اصفهان قرارداد منعقد کرده 
اند، بیش از ۱۰۳ هکتار زمین دارای زیرساخت به 

منظور احداث واحد تولیدی واگذار شده است.
وی ادامــه داد: پیــش بینــی می شــود که با 
بهره بــرداری از طرح هــای تولیــدی مربوط به 
این ســرمایه گــذاران، برای حــدود ۶ هزار نفر 
به طور مســتقیم و غیر مستقیم شــغل ایجاد 
شود.مدیر عامل شــرکت شهرک های صنعتی 
استان اصفهان اظهار داشــت: واگذاری زمین 
به واحدهای دانــش بنیان، صــادرات محور و 
واحدهای تولیدی فعال که نیاز به توسعه دارند، 

در اولویت قرار دارد.
وی اضافه کرد: واگذاری زمین در شهرک های 
صنعتی استان اصفهان با اهلیت سنجی از این 
واحدها انجام خواهد شد.سواری با بیان اینکه 
سرمایه گذاران که برای ســاخت واحد تولیدی 
از شرکت شــهرک های صنعتی اصفهان زمین 
دریافت کرده اند باید در موعد مقرر نســبت به 
عملیات ساخت و ساز اقدام کنند، خاطرنشان 
کرد: در غیــر این صورت اراضی واگذار شــده از 
آنها خلع ید شــده و به ســرمایه گذاران جدید 
متقاضی واگذار می شود.وی تصریح کرد: یکی 
از رویکردهای جدی ســازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران جلوگیری از معطلی 
زمین اســت چرا که برای ایجــاد اراضی دارای 
زیرساخت از منابع عمومی کشــور هزینه شده 
و باید آنها را در مسیر ســرمایه گذاری و تقویت 
تولید به جریــان انداخت.به گــزارش ایرنا، ۸۰ 
شهرک صنعتی مصوب در اصفهان وجود دارد که 
از این تعداد ۷۵ شهرک عملیاتی شده و در حال 

واگذاری است.



مدیرعامل یک شرکت استارت اپی در مشهد گفت: ورود غول های سرمایه گذاری در حوزه کاری استارت اپ ها، بزرگ ترین تهدید محسوب می شود و در دیگر کشورها 
قوانینی برای ممانعت از چنین وقایعی تصویب شده است.محمدصادق امین شریعتی اظهار کرد: از ۲ سال پیش خانه خالق و مرکز نوآوری گردشگری ایران با تفاهم 
با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری وقت تاسیس شد. وی افزود: این مرکز با هدف انتقال تجربیات ۱۷ ساله من و دوستانم به نسل 
بعد و جوانان صاحب ایده ایجاد شده است. در سال های اول کارم به دلیل اطالعات کم سختی های زیادی را متحمل شدم.  امین شریعتی بیان کرد: در حال حاضر 
در این مرکز فضای کار اشتراکی در اختیار گروه های استارت اپی حوزه گردشگری قرار می گیرد و این مرکز برای این گروه ها سرمایه گذار پیدا کرده  و در روند گرفتن 
مجوزها و دانش بنیان شدن محصول به آن ها کمک می کند. وی بیان کرد: حوزه گردشگری یکی از صنعت های به روز دنیاست که بسیاری از کشورها تمام درآمد خود 

را از همین صنعت کسب می کنند. این حوزه محدود نیست و نمی توان گفت اشباع شده است. کشور ما پهناور است و ظرفیت های باالیی در حوزه گردشگری دارد.

غول های سرمایه گذاری، تهدیدی برای استارت اپ های گردشگری هستند

خیابان هایی که برای همیشه به روی خودروها بسته شد؛

از جان.اف کندی تا چهارباغ عباسی

انتشار ویروس کرونا بیشترین تاثیر را در حمل ونقل شهری به 
جا گذاشت، به طوری که در ابتدای شیوع این بیماری، تردد از 
وســایل نقلیه عمومی به حداقل رســید، گرایش مردم به عبــور و مرور از طریق 
خودروهای خصوصی به طور قابل توجهی افزایــش یافت و مدیران برای تامین 
ایمنی شهروندان به گسترش پیاده راه ها و مسیرهای دوچرخه سواری پرداختند 
تا مردم از طریق تردد ســبز و حفظ فاصله اجتماعی خود با دیگران امور روزمره را 
انجام دهند. در مدت زمانی بسیار کم، سراسر جهان را خیابان هایی فرا گرفت که 
به روی وســایل نقلیه عمومی بســته شــده بود و تنها حامیان تردد سبز مانند 

دوچرخه سواران، عابران پیاده و کاربران اسکوترها اجازه تردد از آن ها را داشتند.
مزایای بسته شدن خیابان ها به روی خودروها هر روز مدیران بیشتری را به اجرای 
این رویکرد در شهرهای خود سوق می داد که این امر به سهم خود، مردم را نیز به 
اتخاذ پیاده روی و دوچرخه سواری تشویق می کرد. شواهد نشان می دهد که پس 
از گذشته سه سال از پیدایش بیماری کووید -۱۹، گرایش مردم جهان به تردد سبز 
رو به افزایش نهاده است و حتی با وجود کاهش انتشار ویروس کرونا، همچنان 
تردد سبز بسیاری از حامیان خود را حفظ کرده که همین امر، بسیاری از مدیران را 
به دائمی سازی بسته شدن بعضی از خیابان ها به روی خودروها سوق داده است. 
در ادامه به معرفی معابری از شــهرهای جهان پرداخته می شود که وسایل نقلیه 
موتوری برای همیشه در آن ها ممنوع شده است و تنها کاربران تردد سبز حق عبور 

و مرور از آن ها را دارند.

خیابان جان اف. کندی در سان فرانسیسکو

مدیران سان فرانسیسکو، بزرگ ترین شهر ایالت کالیفرنیا در آمریکا در سال ۲۰۲۰ 
عبور و مرور تمام وســایل نقلیه موتوری از خیابان جان اف. کندی را که شــاهراه 
اصلی پارک معروف گلدن گیت محسوب می شود، ممنوع کردند و به زیباسازی 
آن به عنوان یک مســیر پیاده روی پرداختند. دیوارنگاری ها و هنرهای خیابانی 
این مســیر به حدی زیبا بود که هرروز  بر تعداد افــرادی می افزود که برای ورود 
به پارک گلدن گیت، تردد از این مســیر را به سایر معابری ترجیح می دادند که به 
پارک منتهی می شد. عالوه بر این، سراسر خیابان جان اف. کندی را نیمکت های 
جدید و مجســمه های زیبا فرا گرفت و در نهایت، طی مدت زمانی بسیار کوتاه، 
خیابان جان اف. کندی به یکی از معروف ترین و محبوب ترین معابر شــهری در 

سان فرانسیسکو تبدیل شد.
در یک نظرسنجی که میان مردم سان فرانسیسکو مبنی بر بازگردانی کاربری ماقبل 
خیابان جان اف. کندی و تبدیل دوباره آن به مسیری برای تردد تمام وسایل نقلیه 
صورت گرفت، بیش از ۱۰ هزار نفر از ساکنان شهر خواهان حفظ وضعیت کنونی آن 
و بسته شدن دائمی این خودرو به روی وسایل نقلیه شدند که در نهایت، مدیران 
شهر به این درخواســت جواب مثبت دادند و جان اف. کندی را برای همیشه به 

یک پیاده راه تبدیل کردند.

 Street Moves در استکهلم
جنبش شــهرهای یک دقیقه ای از مهم ترین تحوالتی بود که استکهلم پایتخت 
سوئد، طی دوران شیوع کرونا تجربه کرد و به دنبال آن تردد سبز سراسر شهر را فرا 
گرفت. در این جنبش که به پیروی از رویکرد شهر ۱۵ دقیقه ای توسط آنه ایلداگو، 

شهردار پاریس در فرانسه پیاده شد که دسترســی عموم مردم به تمام امکانات 
مورد نیاز خود را با تنها ۱۵ دقیقه پیاده روی و دوچرخه ســواری به دنبال داشت، 
شکل گرفت و در پی آن، خیابان هایی سراسر پایتخت استکهلم را برای تردد سبز 
فرا گرفت. در واقع، مدیران استکهلم پس از شــیوع بیماری کووید -۱۹ طراحی 
بســیاری از معابر شــهری را تغییر دادند و به نصب پارکت هایی با طراحی های 
متفاوت پرداختند که اغلب آن ها برای دوچرخه سواران و عابران پیاده بیشترین 
کاربرد را داشت. اگرچه پس از کاهش شدت شیوع بیماری کووید -۱۹، بسیاری 
از خیابان های یک دقیقه ای اســتکهلم کاربری سابق خود را بازیافته و امروزه به 
روی خودروهای خصوصی و عمومی باز است، با این حال گزارش ها نشان می دهد 
که تردد هرگونه وســیله نقلیه موتوری نیز در بعضی از آن ها برای همیشه ممنوع 
شده و تنها عابران پیاده و دوچرخه سواران می توانند از فضاهای زیبای این معابر 

برای تردد خود بهره بگیرند.

خیابان Rue de Rivoli در پاریس
طی چند سال گذشــته و به دنبال اتخاذ رویکرد شــهرهای ۱۵ دقیقه ای، بخش 
اعظم خیابان های پاریس پایتخت فرانسه به روی خودروها بسته شده است و 
تنها حامیان تردد سبز به عبور و مرور در آن ها می پردازند. از مهم ترین این معابر 
می توان به Rue de Rivoli اشاره کرد که خیابانی وسیع با چشم اندازی بسیار زیبا 
به حساب می آید و پالزای معروف کنکورد را به تاالر شهر پاریس پیوند می دهد. 
در ابتدای شــیوع بیماری کووید -۱۹، این خیابان به روی خودروها بســته شد، 
سپس در سال ۲۰۲۱ و پس از برگزاری جلســات متعدد میان مدیران شهر، تنها 

یک الین از آن در اختیار وسایل نقلیه قرار گرفت و سایر مسیرهای عریض آن را 
دوچرخه سواران و عابران پیاده برای همیشه به مالکیت خود درآوردند.

در نتیجه این اقدام، سراسر خیابان Rue de Rivoli را که تا پیش از این یکی از 
معابر پرتردد شهر با ترافیک بسیار سنگین به حساب می آمد، دوچرخه سواران و 
عابران پیاده ای فرا گرفته اســت که با نشاطی وصف ناشدنی دوش به دوش هم 

در حرکت هستند.

خیابان چهارباغ عباسی اصفهان
خیابان چهارباغ عباسی اصفهان در منطقه یک شهر، از مهم ترین معابر اصفهان 
به حساب می آید که بسیاری از مکان ها مهم شــهر مانند شهرداری، سینماها و 
فروشگاه های بســیاری را در بر گرفته و به معابر مهم شــهر متصل شده است. 
پیاده راه ســازی چهارباغ پایین اصفهان از دهه ها قبل مطرح شــد، با این حال 
مدیران تا دهه ۷۰ بستن این خیابان بســیار مهم به روی خودروها را مورد توجه 
قرار ندادند. از آن زمان، تبدیل چهارباغ به پیاده راه به یک بحث داغ میان بسیاری 
از مدیران تبدیل شد و در نهایت، عملیات پیاده راه سازی آن رقم خورد. در نهایت، 
تردد خودروها از بیست ودوم اردیبهشت سال ۹۷ ممنوع شد تا عملیات عمرانی 
در آن آغاز شود و عملیات سنگفرش این خیابان تاریخی و بسیار زیبا در تابستان 
همان سال به پایان رسید.می توان به جرأت ادعا کرد که خیابان چهارباغ عباسی 
اصفهان یکی از زیباترین و بی نظیرترین پیاده راه های جهان به حساب می آید که 
به مکانی برای جذب گردشگران به این شهر تبدیل شده و به رونق اقتصادی آن 

کمک زیادی کرده است.

وز عکس ر

ساماندهی تیمچه 
امین الدوله کاشان در 

دستور کار قرار گرفت
رییس اداره میراث کاشــان ضمن 
تاکید بــر مرمت بــازار کاشــان با 
تخصیص اعتبار گفت: ســاماندهی 
تیمچه امین الدوله کاشان در دستور 
کار قرار گرفت.  کاشــان دارای یکی 
از طوالنی تریــن بازارهــای تاریخی 
جهان است و نشان دهنده تعامالت 
اقتصادی پویا با حــرف متنوع بوده 

است.

دولت درحالی افزایش ۱۲۸ درصدی درآمد از محل 
عوارض از خروج کشور را در الیحه بودجه سال آینده 
پیش بینی کرده که میزان عوارض خروج از کشــور 
برای هر نفــر ثابت مانده اســت؛ بنابراین می توان 
گفت براساس تجربه امســال و افزایش درآمد از 
این محل، دولت برای سال آینده نیز افزایش سفر 
و افزایش درآمد از محل دریافت عوارض خروج از 
کشور را پیش بینی کرده است. به گزارش ایسنا، در 
الیحه بودجه ســال جاری برخالف همیشه میزان 
عوارض خروج از کشور برای هر نفر مشخص نشد 
و فقط به طور کلی در بخــش درآمدهای دولت در 
بخش مالیات بر کاالها و خدمات، عوارض خروج 
مسافر از مرزهای کشور ۱۵۰۰ میلیارد تومان پیش 

بینی شــده بود. رقمی که در ۹ ماهه امسال نه تنها 
محقق نشــد، بلکه از آن هم فراتر رفت؛ چراکه طبق 
آمار، مســافران در ۹ ماهه ســال جاری نیز ۱۵۶۳ 
میلیارد تومان عوارض پرداخت کرده اند که بیشتر از 
رقم پیش بینی شــده در بودجه بود. رقمی که از کل 
مالیات دریافتی در سال گذشــته که ۱۲۰۴ میلیارد 
تومان بود هــم فراتر رفته و انتظار مــی رود تا پایان 
سال نیز جهش داشــته باشــد. در هرحال میزان 
عوارض خروج از کشــور برای هر نفر در سال جاری 
برای سفر اول ۴۰۰ و برای سفر دوم ۶۰۰ تومان است 
که در الیحه بودجه ســال آینده هم برای هر نفر در 
سفر اول، دوم و ســوم فرقی نکرده؛ اما پیش بینی 
شــده که میزان درآمد دولت از این محل افزایش 

یابد. بر این اساس و طبق الیحه بودجه سال آینده، 
طبق جدول تعرفه های درآمدهای دولت، عوارض 
خروج از کشور برای هر نفر در سال آینده در سفر اول 
۴۰۰ هزار تومان تعیین شــده است. عوارض خروج 
از کشور برای سفر دوم به میزان ۵۰ درصد )۶۰۰ هزار 
تومان( و سفرهای سوم و بیشتر به میزان ۱۰۰ درصد 
)۸۰۰ هزار تومان( افزایش خواهد یافت. همچنین 
درآمد دولت از محل عوارض خروج از مرزهای کشور 

۳۴۳۱ میلیارد تومان تعیین شده است.

طبق الیحه بودجه ۱۴۰۲؛

پیش بینی افزایش سفرهای خارجی در سال آینده

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد در 
صورت داشتن اعتراض )با رعایت مفاد 247 الحاقی قانون مالیات های مستقیم مصوب اردیبهشت 
1388( ظرف مدت بیست روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره 
امورمالیاتی خوانسار واقع در خیابان شهداء بلوارجانبازان مراجعه و الیحه اعتراضیه خود را به واحد مالیاتی 

208282    تسلیم نمایید.

آگهی ابالغ

 منبع
مالیاتی

اصل مالیات
 درآمد مشمول

مالیات
 سال

عملکرد
 تاریخ رای هیات

حل اختالف
 شماره رای هیات

حل اختالف
نام ونام خانوادگی ردیف

مشاغل 842,630,300 3,674,195,391 1395 1401/08/12 301 ابوالفضل تانگو 1

مشاغل 28,872,100 186,000,000 1394 1401/08/12 288 زرین افشین 2

مشاغل 7,057,940 47,100,000 1394 1401/08/11 286 حسین ملک محمدی 3

مشاغل 16,331,200 102,310,287 1395 1401/08/12 298 نبی اله قاسمی 4

مشاغل 615,187,730 2,763,514,440 1395 1401/08/12 303 قاسم سخائی 5

مشاغل 4,802,640 32,049,685 1395 1401/08/12 304 ابراهیم جمال زاده 6

مشاغل 1,014,672,990 4,363,055,035 1395 1401/08/12 305 محمدرضادرخشندی 7

مشاغل 17,532,450 117,000,000 1395 1401/08/12 306 محمدرضاپورحیدری 8

مشاغل 5,506,990 36,750,000 1395 1401/08/12 300 کرم چیوائی 9

مشاغل 16,113,410 107,530,290 1395 1401/08/12 296 حسین مجمل 10

مشاغل 28,607,340 190,906,452 1395 1401/08/12 299 رضاحقیقی 11

مشاغل 21,048,060 140,460,900 1394 1401/08/11 290 سیروس بلدی 12

مشاغل 5,994,000 40,000,000 1394 1401/08/11 291 فاطمه عباسی 13

مشاغل 27,126,590 181,024,942 1394 1401/08/11 293 محسن صدیقی 14

مشاغل 38,506,000 256,963,651 1394 1401/08/11 292 زهراتیموری 15

مشاغل 6,851,560 45,722,800 1394 1401/08/11 287 ابراهیم احمدی 16

مشاغل 8,139,660 54,318,730 1394 1401/08/11 285 علیرضاغفاری 17

مشاغل 131,238,020 781,972,090 1394 1401/08/11 289 مریم شیرازی 18

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان م الف : 1441554
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مدیرکل کمیته امداد استان خبرداد:

ایجاد فرصت های شغلی برای کسب درآمد پایدار مددجویان
با ایجاد بیش از ۲۱ هزار فرصت شغلی، بستری مناسب برای خودکفایی مددجویان تحت حمایت کمیته 
امداد استان اصفهان فراهم شده است.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان با تاکید 
بر ایجاد اشتغال پایدار برای محرومان گفت: طی ۹ ماهه امسال با ایجاد ۲۱ هزار و ۷۳۲ فرصت شغلی، 
بستر مناسبی برای درآمد پایدار مددجویان تحت حمایت فراهم شده است.کریم زارع افزود: امسال با 
هدایت شغلی کارشناسان حوزه اشتغال، ۱۰ هزار و ۴۴۰ نفر به مراکز کاریابی معرفی شده واز این تعداد ۴ 

هزار و ۱۲۶ مددجو مشغول به کار شدند.
 

کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت از امروز منتظر ورود سامانه جدید 
بارشی بر روی استان هستیم؛

بازگشت باران به آسمان استان
کارشناس اداره کل هواشناسی اســتان اصفهان گفت: از روز سه شنبه)امروز( منتظر ورود سامانه 
جدید بارشی بر روی استان هستیم و فعالیت این سامانه در مناطق جنوبی استان بارش به همراه 
خواهد داشت.محمدرضا رفیعی،  پیرامون میزان بارش ها در سطح استان اظهار داشت: خوشبختانه 
شاهد فعالیت موج ناپایدار بر روی اســتان بودیم و بارش های خوبی در سطح استان اتفاق افتاده 
است.وی افزود: میزان بارش ها در اسالم آباد موگویی 8 میلی متر،چادگان ۲ و ۹ دهم، فریدون شهر 
یک و ۷ دهم، گلپایگان ۹ دهم، دهاقان ۹ دهم و بویین میاندشــت ۶ دهــم میلی متر بوده و این 

بارش ها تا پایان شب ادامه داشت.
 

جریمه چهار میلیارد ریالی محتکر الستیک در اصفهان
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان از جریمه چهار میلیارد ریالی محتکر ۲۹۵ حلقه الستیک 
در اصفهان خبر داد.علی اکبر مختاری گفت: با دریافت گزارشی پیرامون احتکار الستیک در یک واحد 
صنفی در اصفهان، پرونده این تخلف برای رسیدگی به شــعبه چهارم بدوی ارسال شد.وی افزود: 
قاضی شعبه بررسی کننده با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی از سوی متهم، او را به عرضه کاال و 

پرداخت چهار میلیارد و ۷۳۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد که جریمه وصول شد.
 

زمان ثبت نام متقاضیان تشرف به حج تمتع 1402 تغییر کرد
سازمان حج و زیارت درباره زمان ثبت نام متقاضیان تشــرف به حج تمتع ۱۴۰۲ اطالعیه ای صادر 
کرد.به گزارش ایمنا، پایگاه اطالع رسانی سازمان حج و زیارت پیرو اطالعیه های قبلی درباره زمان 
ثبت نام متقاضیان تشرف به حج تمتع ۱۴۰۲ اعالم کرد: به دلیل هم زمانی تاریخ اعالم قبلی با برگزاری 
کنکور سراســری و اعمال محدودیت های اینترنتی و همچنین عدم تحقق بعضی شرایط، ثبت نام 

در کاروان های حج تمتع که قرار بود ۳۰ دی سال جاری انجام شود، به زمان دیگری موکول شد.
 

سبد کامل واکسن کرونا در 6۸ مرکز اصفهان ارائه می شود
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: سبد کامل واکسن کرونا در ۶8 مرکز منتخب بهداشتی و 
جامع سالمت در سراسر استان در دسترس مردم است.پژمان عقدک افزود: در این مراکز، واکسن های 
اسپایکوژن، برکت پالس، سینوفارم و نورا به متقاضیان تزریق می شــود.وی اظهار داشت: به طورکلی، 
واکسیناسیون کرونا در حدود یک هزار مرکز و پایگاه بهداشتی و خدمات جامع سالمت استان انجام می 

شود که سبد کامل در ۶8 مرکز وجود دارد و در سایر مراکز فقط واکسن سینوفارم موجود است.
وی گفت: فهرست کامل این مراکز در پایگاه اینترنتی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به 
نشانی phc.mui.ac.ir و در بخش »واکسیناسیون«، همراه با ساعت کار آنها به مردم اعالم شده است.

معاونآموزشابتداییادارهکلآموزشوپرورشاستانمیگویددرتماممناطقعقبماندگیتحصیلیوافتدیدهمیشود؛

افت تحصیلی، آفت تعطیلی!

معاون آموزش ابتدایــی اداره کل آموزش وپرورش 
استان اصفهان گفت: سرگروه های درسی در مناطق و 
نواحی کالس ها را رصد می کنند و گروه های درسی استان نیز این نظارت 
را در تمام مدارس روستایی و شهری دارند و هیچ کالسی از نظارت مغفول 

نمی ماند.
 وجیهه فاضل در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به تحصیل ۵۱۳ هزار 
و ۴۱۳ دانش آموز در مدارس مقطع ابتدایی استان اصفهان، اظهار کرد: 
تا حدودی افت تحصیلی در دانش آموزان مشاهده می شود عالوه بر آن 

مسائل تربیتی هم تحت الشعاع کرونا قرار گرفت.
وی ادامه داد: آموزش حضوری ویژگی های دیگــری دارد و در کنار هم 
بودن دانش آموزان باعث ساخته شدن و پیشرفت آن هاست که در دوران 
کرونا این حضور وجود نداشت و تا حدود زیادی در افت درسی و رفتاری 
دانش آموزان تاثیر داشــت، اما هنوز نمی توان از ایــن موضوع درصدی 
ارائه داد.معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش استان درباره 
روش جبران عقب ماندگی های درســی بعد از کرونا در مدارس، افزود: 
طرح »تثبیــت و یادگیری« در دوران تابســتان در مدارس اجرا شــد و 
دانش آموزانی که نمرات نیاز به تالش یــا قابل قبول دریافت کرده بودند 
در این طرح شرکت کردند و اوایل شــهریورماه از آنها آزمون گرفته و نمره 

آن ها برای خردادماه ثبت شد و این گونه جبران درصدی از افت تحصیلی 
بسیاری از دانش آموزان صورت گرفت.وی اضافه کرد: در طول سال نیز 
این طرح جبرانی ادامه یافت و دانش آموزان دچار ضعف و افت درسی، 
در روزهای پنجشنبه کالس های جبرانی و آموزش های بیشتری دریافت 
کردند.فاضل درباره نظارت بر کیفیت تدریس معلمان، گفت: برنامه ای 
تحت عنوان »راهبران آموزشی« در مناطق روســتایی اجرا می شود که 
در هر منطقه یک یا دو نفر راهبر آموزشی با انجام مصاحبه از مدرسان و 
کارشناسان آموزشی انتخاب شــدند و دوره های حضوری تحت عنوان 

»توانمندسازی راهبران« برای آنها برگزار شده است.
وی ادامه داد: درحال حاضر این افراد بــر مدارس نظارت دارند و کیفیت 
تدریس را با بازدیدهای الزم بررسی می کنند، عالوه بر این سرگروه های 
درســی در مناطق و نواحی کالس ها را رصد می کنند و گروه های درسی 
استان نیز این نظارت را در تمام مدارس روستایی و شهری دارند و هیچ 

کالسی از نظارت مغفول نمی ماند.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 
در تمام مناطق افت تحصیلی دیده می شــود که برای همه مناطق حتی 
مناطقی که در زمان کرونا تعطیلی زیادی نداشتند و وضعیت بهتری دارند، 
طرح تثبیت و یادگیری اجرا شد، زیرا الزم اســت به طور مرتب و در هر 

شرایطی برای تثبیت و تعمیق یادگیری دانش آموزان برنامه ریزی هایی 
داشته باشیم.وی درباره میزان بازماندگی از تحصیل در استان اصفهان، 
اظهار کرد: بازمانــدگان از تحصیل اگر هر تعدادی باشــند مواردی در آن 
مطرح است که دلیل آن باید در آمار آورده شود؛ برای مثال ممکن است 
انتقال از مدرسه ای به مدرسه دیگر صورت گرفته باشد که این جابه جایی 
در سامانه ثبت نشده باشد یا دانش آموزی بدون دریافت پرونده و حذف 
از سامانه به خارج از کشور مهاجرت داشته یا حتی دانش آموز اتباعی در 
کالس حضور دارد؛ اما برگه های هویتی او هنوز تکمیل نشده و در نهایت 
موارد فوت دانش آموز اســت که تمام این مباحث در گروه بازماندگان از 
تحصیل ثبت می شود؛ در سال گذشته تنها سه یا چهار نفر به علت ناتوانی 
مالی از تحصیــل بازمانده بودند که آنها نیز جذب مدارس شــدند و آمار 
بازماندگان از تحصیل امسال هنوز مشخص نیســت.فاضل با اشاره به 
ثبت نام اتباع بدون برگه های هویتی، خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش در 
روند ثبت نام این افراد بیشترین همکاری را دارد و آن ها باید برای دریافت 
برگه هویت یا شناسنامه به فرمانداری ها مراجعه کنند، زیرا اگر بدون مجوز 
به عنوان مهمان در مدرس های حضور یابند در صورت کوچک ترین اتفاقی 
مدیر مدرسه و آموزش و پرورش مسئول است، چراکه دانش آموزی را که 

در هیچ سامانه ای ثبت نشده، ثبت نام کرده است.

اخبار جامعه

برنامهایتحتعنوان»راهبرانآموزشی«درمناطق
روستاییاجرامیشودکهدرهرمنطقهیکیادو
نفرراهبرآموزشیباانجاممصاحبهازمدرسانو
کارشناسانآموزشیانتخابشدندودورههای
حضوریتحتعنوان»توانمندسازیراهبران«برای

آنهابرگزارشدهاست

سخنگوی سازمان انتقال خون با اشاره به وضعیت 
ســازمان انتقال خون در فصل ســرما گفت: طبق 
آخرین آمار شبکه ملی خون رسانی تقریبا ذخیره 
خون نزدیک به ۹ روز اســت که عــدد قابل قبولی 

است.

»عباس صداقت« ســخنگوی ســازمان انتقال 
خون در گفت وگو با خبرنــگار ایلنا درباره وضعیت 
انتقال خون در ســال جاری گفت: در شبکه ملی 
خون رسانی کشور امســال اســتانداردهایمان را 
کمی سخت گیرانه تر کردیم تا بتوانیم پاسخگوی 
صددرصدی درخواســت مراکز درمانی در کشــور 
شویم. امروز شبکه ملی خون رسانی ماموریت دارد 
که به صورت یک شبکه سیستماتیک برای بیش از 
۹۰۰ بیمارستان و مراکز درمانی کشور در اقصی نقاط 
که دارای بانک خون هستند به صورت صددرصد و 

به موقع با بهترین کیفیت خون تامین کند.

سخنگوی ســازمان انتقال خون خاطرنشان کرد: 
طبق آخرین آمار شــبکه ملی خون رسانی تقریبا 
ذخیره خون نزدیک به ۹ روز اســت که عدد قابل 
قبولی است، در برخی از استان های کشور به دلیل 
کثرت بیمــاران مبتال به تاالســمی چون مصرف 
خون زیادی دارنــد مقدار ذخایرشــان کمتر از 8 
روز است، این استان ها شــامل مازندران فارس 
هرمزگان و اصفهان اســت و ما تــالش می کنیم 
نیاز مراکز درمانی این اســتان ها و شهرستان های 
 تابعــه آن را از طریــق شــبکه ملی خون رســانی

 تامین کنیم.

سخنگوی سازمان انتقال خون:

فقط 4 استان ذخایرشان کمتر از ۸ روز است

خانه سبز مشهد برای 
افراد بی خانمان

گرمخانه ها، مکان هایی هستند که زیر 
نظر شهرداری ها ایجاد شــده اند و در 
شب های سرد ســال افراد بی خانمان 
و کارتن خواب را به منظور جلوگیری از 
ســرمازدگی و مرگ احتمالی، در آنجا 
اســکان موقت می دهند. هم اکنون ۳ 
گرمخانه و ۲ ســالن ورزشی در مشهد 
فعالیت دارند که گرمخانه خانه ســبز 

بزرگ ترین گرمخانه مشهد است.

رییس کل دادگستری استان:

 »مجید کاظمی« متهم حادثه تروریستی اصفهان
 در سلول انفرادی نیست

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: مجید کاظمی یکی از متهمان پرونده حادثه تروریستی 
اصفهان به دلیل اقداماتی که در زندان انجام داده به خارج از بند عمومی منتقل شــده است که بند 
جدید سلول انفرادی نیست.به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان،  در روزهای گذشته و بعد از صدور 
احکام متهمان پرونده خانه اصفهان، برخی رسانه های فارسی زبان و معاند، مدعی شده اند مجید 
کاظمی یکی از متهمان پرونده که به اعدام محکوم شده برای اجرای حکم به انفرادی منتقل شده 
است.حجت االسالم جعفری، رییس کل دادگستری استان اصفهان در مورد جوسازی رسانه های 
معاند در مورد متهمان پرونده خانه اصفهان اظهار کرد: بعد از صدور حکم متهمان پرونده موســوم 
به خانه اصفهان در دادگاه بدوی، به متهمان در زندان اجازه داده شــد با خانواده های خود تماس 
بگیرند؛ اما متهمان پرونده در تماس با بیرون از زندان مطالب خالف واقعی را مطرح کردند که کذب 

بودن این ادعاها براساس مستندات موجود در پرونده و اعترافات خود متهمان اثبات شده است.
 جعفری بیان کرد: متهمان در مرحله تحقیقات، بازســازی صحنه و دادگاه به طور دقیق و لحظه به 
لحظه اتفاقات روز حادثه را تشریح کرده اند.رییس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: مجید 
کاظمی یکی از متهمان پرونده به دلیل اقداماتی که در زندان انجام داده به خارج از بند عمومی منتقل 
شده است که بند جدید سلول انفرادی نیســت و حدود ۱۰ تا ۱۵ زندانی در آن حضور دارند و فقط از 
بند عمومی خارج شده است.وی افزود: طبق قانون متهمان بعد از صدور حکم در دادگاه بدوی ۲۰ 
روز مهلت دارند که نسبت به حکم صادره اعتراض کنند که به متهمان پرونده خانه اصفهان نیز این 
فرصت داده شده اســت تا اگر اعتراضی به حکم دادگاه دارند اعتراض کنند حتی قاضی پرونده و 
معاون دادستان استان به زندان رفتند تا اعتراض متهمان را ثبت کنند.رییس کل دادگستری بیان 
کرد: متهمان پرونده اعالم کردند که نسبت به حکم صادره از ســوی دادگاه اعتراض دارند و الیحه 

اعتراضی را وکالی آنها ارسال می کنند.
جعفری بیان کرد: تا امروز وکالی ۲ نفر از متهمان پرونده الیحه اعتراضی را به دادگاه ارسال کرده اند، 

به محض ارسال الیحه تمام متهمان، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شود.
وی تصریح کرد: به خالف ادعای برخی رســانه ها، در زمان حاضر پرونده هنوز به دیوان عالی کشور 
ارسال نشده است و حکم نیز تایید نشده است.رییس کل دادگستری استان اصفهان اضافه کرد: 
این پرونده ۹ متهم داشــت که پرونده ۶ نفر از متهمان در صالحیت رسیدگی در دادگاه انقالب بود و 
پرونده ۳ نفر نیز به دادگاه کیفری ارسال شده است.به تازگی  نیز یک نفر دیگر در ارتباط با این پرونده 
دستگیر شده و تعداد متهمان پرونده به ۱۰ نفر رسیده است.براساس این گزارش براساس احکام 
صادره صالح میرهاشمی بلطاقی فرزند سید کاظم متهم ردیف اول پرونده به اتهام محاربه از طریق 
کشیدن سالح کلت کمری، تشکیل و اداره گروه  مجرمانه به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و 
تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت داخلی به اعدام و به اتهام عضویت و همکاری با گروهک منافقین 
به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.مجید کاظمی شیخ شــبانی فرزند محمدرضا متهم ردیف 
دوم پرونده به اتهام محاربه از طریق کشیدن سالح کالشینکف به اعدام و برای اتهامات عضویت در 
دسته جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرائم 
ضد امنیت داخلی به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.سعید یعقوبی کردسفلی فرزند کرمعلی 
متهم ردیف سوم پرونده به اتهام محاربه از طریق اقدام به کشیدن اسلحه و استفاده از کلت کمری 
به اعدام و برای اتهامات عضویت در دسته جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور 
و اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت داخلی کشور به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم  شد.

امیر نصرآزادانی، فرزند محمد متهم ردیف چهارم پرونده به اتهام عضویت در دسته جات غیرقانونی 
به قصد برهم زدن امنیت کشور به ۵ سال حبس تعزیری، برای اتهام اجتماع و تبانی منتهی به جرائم 
ضد امنیت به ۵ ســال حبس تعزیری و برای اتهام معاونت در محاربه به تحمل ۱۶ ســال حبس 

تعزیری محکوم شد.

وز عکس ر

خبر روزبا مسئولان

رییس مركز ملی هوا وتغییر اقلیم 
سازمان حفاظت محیط زیست:

نیروگاه های اصفهان و 
تهران مازوت نمی سوزانند

طی روزهای اخیر تصاویر زیادی در شــبکه 
های اجتماعی همرسانی شده است و هوای 
خاکستری و آلوده تهران و سایر کالن شهرها 
را نشــان می دهد که برخی شهروندان دلیل 
این تشدید آلودگی را استفاده نیروگاه ها از 

سوخت جایگزین مازوت عنوان کرده اند.
به گزارش ســیناپرس، برخی از کارشناسان 
نیز به نصف شــدن بودجه قانون هوای پاک 
در الیحه بودجه ۱۴۰۲ واکنش نشــان داده 
و با توجه به وضعیــت فعلی هوای پایتخت، 
آن را خبری ناخوشــایند توصیف کرده اند. 
داریوش گل علیــزاده، رییس مركز ملی هوا 
وتغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست 
در این باره به سیناپرس گفت: مسئله آلودگی 
هوا چالشی است که بســیاری از کشورها و 
کالن شــهرهای جهان با آن روبه رو هستند، 
این معضــل طی ســالیان و در اثــر عوامل 
مختلفی پدیدار می شــود. در مورد آلودگی 
هوا در کالن شهرهای کشور ما، گاهی حدس 
و گمان های در ســطح جامعه و شبکه های 
اجتماعی مطرح می شــود که بــا واقعیت 
های علمی و نتایج آزمایشگاهی همخوانی 
ندارد، در حال حاضر شــهرهای بزرگ کشور 
و به ویژه در کالن شــهر تهران ۶۰ درصد منبع 
آلودگی به منابع متحــرک اختصاص دارد و 
سایر منابع نیز مانند صنایع و نیروگاه ها سهم 
۴۰ درصدی در آلودگی شــهر ایفا می کنند.

رییس مركز ملی هوا و تغییر اقلیم با اشــاره 
به منابع غیرمتحرک آلودگی اظهار کرد: این 
منابع شامل کارخانجات و صنایع هستند، اما 
برعکس مســائل مطرح شده در شبکه های 
اجتماعــی مازوت در کالن شــهر تهران جزو 
عوامل اصلی آلودگی نیســت، زیرا نیروگاه 
های ما در تهران و اصفهان از مازوت به عنوان 
سوخت جایگزین گاز بهره نمی برند. در واقع 
می تــوان گفت که وضعیــت آلودگی هوا در 
زمستان امســال مثال در اصفهان و اراک  در 

مجموع بهتر از سال قبل بوده است.

فرونشست زمین، بیمارستان غرضی اصفهان را تخریب کرد
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، بهرام نادی عضو هیئت علمی دانشگاه نجف آباد  با بیان اینکه مسئله فرونشست اصفهان بسیار جدی است که برای بهتر درک 
کردن آن باید به بیمارستان غرضی اشاره کنم،گفت: با وجود اینکه باید در برابر زلزله نیز مقاومت داشته و در کمک رسانی نقش داشته باشد، قبل از اینکه زلزله ای 

رخ دهد به دلیل فرونشست های زمین، دیوارهای آن ترک برداشته اند پس چطور می خواهد در مواقع حساسی مثل زلزله خدمت رسانی کند.
وی ادامه می دهد: متاسفانه ما متولی متمرکزی در زمینه فرونشست زمین نداریم. یعنی مشخص نیست که وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط 
زیست، ستاد بحران، استانداری در این امر مسئول هستند. از طرفی قانونی هم اگر در زمینه فرونشست زمین وجود داشته باشد بدون شک برنامه و سازوکاری 

ندارد.
نادی در پایان خاطر نشان می کند: قبل از اینکه دیر شود باید برنامه ریزی منظمی را پایه ریزی کنیم چراکه تمام برنامه هایی که در حال حاضر اجرایی می شوند 
خالف مقررات محیط زیست هستند. ما به محیط زیستی که در آن زندگی می کنیم، آسیبی را می زنیم که هرگز برگشت پذیر نیست. وقتی آب تمام شود حتی 

اگر آب شیرین کن هم داشته باشیم باز آبی وجود ندارد. با کم آبی می توان سازگار شد اما با بی آبی نمی توان کنار آمد.



ماجرای پیچیده مهاجم پرسپولیس
مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس همچنان دور از تفکرات اصلی کادر فنی برای نیم فصل دوم قرار دارد.تیم فوتبال پرسپولیس در حالی به مقام نیم فصل رقابت های 
لیگ برتر رسید که با بحران نداشتن مهاجم دست و پنجه نرم کرد.یورگن لوکادیا پس از هفته دوم به پرسپولیس اضافه شد و تصمیم جدایی ناگهانی قبل از شروع 
هفته دوازدهم گرفت همچنین شیخ دیاباته که خیلی دیر به لیست بازیکنان پرسپولیس اضافه شده بود با مصدومیت های متوالی روبه رو شد تا تنها ۶۰ دقیقه 
برای این تیم بازی کند.مهاجم اهل مالی پرسپولیس در حالی با آسیب دیدگی های خود باعث تغییر در ساختار تاکتیکی سرخ پوشان شد که یحیی گل محمدی 
از همان ابتدا نسبت به مصدومیت های طوالنی مدت دیاباته هشدار داده بود؛ اما اصرار مسئوالن باشگاه باعث شد تا این بازیکن به جمع بازیکنان بپیوندند.با این 
وجود دیاباته کمترین تاثیر را در بردهای متوالی پرسپولیس داشت تا گل محمدی همچنان دنبال جذب مهاجم برای تقویت خط حمله تیمش باشد.سرمربی 
پرسپولیس تصمیم دارد با معرفی مهاجم جدید به مدیریت باشگاه نسبت به حل مشکل گلزنی تیمش اقدام موثر کرده و این گونه نشان دهد که همچنان اعتقادی 
به حضور همیشگی دیاباته در ترکیب پرسپولیس ندارد.شایان ذکر است شیخ دیاباته به تازگی در تمرینات گروهی این تیم حاضر شده و در صورت صالحدید کادر 

فنی می تواند در بازی آخر هفته پرسپولیس برای دقایقی بازی کند.
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»بنزما« وسوسه نمی شود!
طبق اعالم رسانه فرانسوی، بنزما در برابر پیشنهاد وسوسه انگیز تیم عربستانی وسوسه نمی شود و 
می خواهد قراردادش را با رئال مادرید تمدید کند.به نقل از فوت میرکاتو، کریم بنزما کاپیتان رئال 
مورد توجه تیم النصر قرار گرفته و این تیم عربســتانی حاضر است که برای جذب ستاره فرانسوی 
رئال رقم بسیار باالیی را پیشــنهاد دهد.اما طبق اعالم فوت میرکاتو، بنزما در برابر  پیشنهاد نجومی 
تیم عربستانی وسوسه نمی شود و می خواهد قراردادش را با رئال تمدید کند و در تیم بماند.فوت 
میرکاتو نوشت: بنزما تا ماه ژوئن ۲۰۲۳ با رئال مادرید قرارداد دارد. او با پیشنهادی وسوسه انگیز 
از النصر مواجه شده؛ اما قصد ترک رئال را ندارد و می خواهد حداقل یک فصل دیگر قراردادش را با 
این تیم تمدید کند.این تصمیم بنزما خبر بسیار خوبی برای رئالی هاست چرا که او از کلیدی ترین و 
تاثیر گذارترین بازیکنان تیم به شمار می آید.بنزما در سال ۲۰۲۲ نمایش خیره کننده در رئال مادرید 
داشت و با درخشش او بود که تیم توانست قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا و رقابت های اللیگا را به 

دست آورد. بنزما سال قبل توپ طال را برای نخستین بار به دست  آورد.
 

مانع بلند مقابل رویای عربستان برای جذب »مسی«
روزنامه مارکا می گوید عربستان به زودی نمی تواند رویای خود برای انتقال مسی به این کشور بعد از 
کریستیانو رونالدو را عملی کند و قطری ها فعال ستاره باارزش خود را از دست نمی دهند.جاه طلبی 
عربستان سعودی برای تکرار دوباره بازی هایی که کریستیانو رونالدو و لیونل مسی به عنوان دو رقیب 
رویایی در آنها حضور داشته باشند و خاطره ال کالسیکوهای تاریخی سال ها پیش را زنده کنند فعال 
به سرانجام نخواهد رسید و سعودی ها مجبورند برای به واقعیت تبدیل کردن این رویای خود صبر 
پیشه کنند.این در حالی اســت که رویارویی این دو در شهر ریاض در قالب یک بازی دوستانه بین 
پاری سن ژرمن با حضور مسی و منتخب دو باشگاه الهالل و النصر با حضور کریستیانو انجام خواهد 
شد. این بازی اولین مسابقه کریستیانو با پیراهن النصر خواهد بود. مشخص است که عربستانی ها 
به ارزش نمادین این ستاره پرتغالی آگاه هستند و برای اولین دیدار او ترتیبی دادند تا لئو مسی هم 
در مسابقه حضور داشته باشد. چیزی نزدیک به دومیلیون تقاضا برای خرید بلیت این بازی ارسال  
شده است.عربستانی ها حاضرند برای به خدمت گرفتن لیونل مسی و انتقال او به این کشور هر چه 
الزم است هزینه کنند ولی در آن سوی میز هم یک قدرت مالی دیگر نشسته است که به راحتی مقهور 
پیشنهادهای نجومی آنها نخواهد شد: مالکان قطری پاری سن ژرمن. به نظر می رسد عربستانی ها 

برای محقق کردن این رویای خود چاره ای جز صبر کردن ندارند.
 

طعنه »گالتیه« به ستاره های پاریسن ژرمن
کریستوف گالتیه، سرمربی پاریسن ژرمن، از عملکرد بازیکنانش در دیدار برابر رن راضی نیست.پاریسن 
ژرمن در چارچوب رقابت های هفته نوزدهم لیگ فرانسه به مصاف رن رفت و با نتیجه ۰-1 برابر این تیم 
شکست خورد. آنها ســال جدید میالدی را با هفت امتیاز اختالف نسبت به تیم النس در جایگاه دوم 
جدول رده بندی آغاز کردند، اما این اختالف پس از شکســت برابر همین تیم و حاال رن به سه امتیاز 
رسیده است. گالتیه پس از پایان بازی به خبرنگاران گفت:» من بسیار از عملکردی که داشتیم ناامید 
شــدم.«پی اس جی در این دیدار تنها هشت شوت به ســمت دروازه حریف زد که تنها یکی از آنها در 
چارچوب بود. لیونل مسی و نیمار نتوانستند موقعیت خاصی خلق کنند و حضور کیلیان امباپه به عنوان 
بازیکن تعویضی در زمین هم کاری از پیش نبرد. سرمربی پاری سن ژرمن با انتقاد از این شرایط اظهار 
داشت:» مشخصا ما باید ارتباط بسیار بیشتری بین خطوط پیدا کنیم. می دانستیم که بازی سختی 
در پیش داریم و همینطور هم شد. دروازه بان حریف به ندرت به دردسر افتاد. باید ریتم، فشار و ارتباط 
تکنیکی بیشتری در زمین بین بازیکنان پیدا کنیم. نمی خواهم درباره نگرانی تیم صحبت کنم؛ اما این 
باید هشداری برای ما باشــد. می توانیم هزاران توجیه داشته باشیم ولی جام جهانی به پایان رسیده 
است! حتی اگر هشت هفته از هم دور بودیم، باز هم باید انسجام و ریتم درستی در بازی داشته باشیم.«

اعجوبه  اندلسی، جانوری که رئال را نابود کرد؛ 

چه کردی »پابلو گاویرا«!

   چه نمایشی از گاوی و آن هم در چه دیداری. جوان 
اول فوتبال دنیا یکشنبه شب نفس رئال را گرفت و 

بارسا را به اولین جام فصل رساند.
یک نمایش فوق العاده از گاوی در فینال سوپرجام اسپانیا. ستاره 18 
 MVP ساله گل اول بازی را به رئال زد و دو پاس گل هم داد تا در پایان

فینال شود و جایزه بهترین بازیکن زمین را بگیرد.
جوان اول ســال ۲۰۲۲ فوتبال دنیا، در فینال به عنوان بال چپ کاذب 
بازی کرد. بارسا با سیســتم ۲-4-4 برابر رئال قرار گرفت و گاوی به 
سمت چپ زمین متمایل بود و پدری در سمت دیگر زمین نقش بال 
راســت کاذب را داشت.بارسلونا در نیمه نخســت دو گل به رئال زد و 
تیم برتر و مسلط زمین بود و اگر بخواهیم از نقش مثبت یک بازیکن 
بگوییم، باید از گاوی نام ببریم. در واقع لقب ستاره را برای 4۵ دقیقه 

اول دیدار فینال سوپرجام اسپانیا را فقط باید به گاوی بدهیم. 
در دقیقه ۳۳، با اشــتباه مرگبــار کاماوینگا در میانــه میدان توپ به 
لواندوفسکی رســید و او هم با تک ضرب در عمق، مهاجم 18 ساله را 
صاحب موقعیت کرد. گاوی در حالی که تکل مدافع رئال را جلوی پای 

خود می دید با ضربه ای دقیق توپ را به کنج دروازه فرستاد و شیرجه 
کورتوا را هم خنثی کرد.

این تــازه شــروع کار گاوی بــود. او در دقیقه پایانی بــازی نمایش 
درخشانش را با پاس گل تکمیل کرد. ضربه بعدی ستاره  18 ساله در 
ثانیه های پایانی به رئال زده شد. او از پاس در عمق استثنایی فرانکی 
دی یونگ نهایت اســتفاده را برد و با سرعت به محوطه جریمه نفوذ و 
در ادامه با ارسال پاس عرضی در دهانه دروازه، لقمه حاضر و آماده را 

برای روبرت لواندوفسکی فراهم کرد تا گل دوم اینگونه به دست آید.
در صحنه گل سوم هم نقش گاوی را پر رنگ می بینیم. در دقیقه ۶8 لوا 
توپ را در سمت چپ به گاوی رساند، و او با پاس در عمق محکم که باز 
هم با پای چپ بود، پدری را در موقعیت گلزنی قرار داد و باعث شد گل 
سوم در حالی که مدافعان و دروازه بان رئال فقط نظاره گر بودند، به طاق 

دروازه کورتوا بوسه بزند و فاصله با رئال بیش از قبل شود.
در پایان دیداری که با برتری ۳-1 بارسا به اتمام رسید، انتخاب مرد برتر 
میدان کار ساده ای بود. پسر اهل پاالسیوس اندلوس، جایزه بهترین 
بازیکن زمین را دریافت کرد و گفت:»بسیار خوشحالم به خاطر اولین 

جامم باپیراهن بارســلونا. ژاوی به خوبی برای این بازی برنامه های 
تاکتیکی را تشریح کرده بود و همه چیز خوب پیش رفت. من به عنوان 
بازیکن همه توانم را در زمین می گذارم ولی هنوز باید بهتر از اینها شوم 
و مسیری طوالنی پیش رو دارم. باید پیشرفت کنم و هیچ محدودیتی 

برای خودم قائل نیستم.«
سرخیو بوسکتس هم در پایان بازی از گاوی تمجید کرد. کاپیتان بارسا 
در ستایش از ستاره 18 ســاله گفت:»گاوی مثل یک جانور است. او 
یک لحظه توقف نمی کند و از نفــس نمی افتد. همه از قبل به توانایی 
های گاوی واقف بودیم و می دانستیم که او چگونه بازی می کند. گاوی 
بسیار جوان اســت و بسیاری از همســن های او اکثرا در تیم جوانان 
حضور دارند. او ســطحی باورنکردنی از فوتبال را با پاس گل ها و گل 

های خود ارائه می دهد.«
ژاوی هم نتوانســت در نشســت خبری پس از بازی از گاوی تمجید 
نکند: »او قلب و جانش را در زمیــن می گذارد و بازیکنی خارق العاده 
اســت. وقتی در زمین نیست، همیشــه حس بدی به من دست می 

دهد.«

سوال روز

»خمس« لیست داد و از ایران رفت؛

مهاجم اسپانیایی - آرژانتینی در راه لیگ برتر!
به نظر می رسد تراکتور با ورود جدی به نقل و انتقاالت، تبدیل به مدعی جدید نیم فصل خواهد شد .

پیروزی مقابل استقالل در تبریز و نمایش درخشان در ورزشــگاه آزادی مقابل این تیم، هواداران 
تراکتور را امیدوار کرده تا دوباره به فرم خوب قبلی بازگــردد و در میان تیم های باالی جدولی قرار 
بگیرد.این در حالی اســت که اگرچه در فهرســت تراکتور چهره های سرشناسی دیده می شود؛ اما 

ترمیم این تیم جدی و برای ورود به جمع مدعیان، الزامی به نظر می رسد.
پاکو خمس نیز با شناخت از اســکواد تیمی، نقاط ضعف تراکتور را بررسی کرده و پیش از سفر به 
اسپانیا، لیست خود را در اختیار هوشــنگ نصیرزاده قرار داده و در مورد وضعیت تک تک بازیکنان 

هم در جلسه با او صحبت کرده است.
 پنج بازیکن ایرانی لیست خمس

پاکو خمس در فهرست خود نام پنج بازیکن ایرانی را قرارداده و تاکید کرده که جذب چهار بازیکن باید 
تا زمان بازگشت او انجام شود. شنیده ها حاکی از آن است که در لیست او نام یک هافبک مرکزی 
و یک مدافع راست دیده می شود و همچنین این سرمربی اسپانیایی به شدت عالقه مند است که 

یک وینگر ایرانی را هم به خدمت بگیرد.
 مدافع مرکزی به شرط پای چپ

تراکتور در پســت دفاع مرکزی ضعف خاصی ندارد؛ اما نکته مهم این است که همه این مدافعان 
راست پا هستند. خمس اعالم کرده که در صورت وجود یک مدافع چپ پا، نیازمند مدافع چپ است 

اما در غیر این صورت با ترکیب فعلی کار را ادامه می دهد.
 دو بازیکن در لیست جدایی

لیست بزرگساالن تراکتور با خروج سعید واسعی، حجت حق وردی و رضا یزدان دوست، سه جای 
خالی دارد؛ اما برای بــرآورده کردن نیازهای خمس، جدایی دو بازیکن در دســتور کار خواهد بود. 
سجاد دانایی، مدافع راست سابق ذوب آهن یکی از بازیکنانی است که احتماال به در خروجی هدایت 

می شود  ولی خروجی دوم هواداران تراکتور را متعجب خواهد کرد.
 معاوضه کاوه با مهاجم سپاهان منتفی شد

باتوجه به عالقه کاوه رضایی به جدایی از تراکتور، باشگاه تراکتور در ازای این بازیکن، خواستار حضور 
یکی از عناصر هجومی سپاهان شده بود ولی با مخالفت باشگاه سپاهان، جدایی کاوه رضایی منتفی 

است و او نیز به باشگاه اعالم کرده که در تمرینات حاضر خواهد شد.
 خمس روی ستاره لیگ برتری دست گذاشت

تحرکات باشــگاه تراکتور و پیشــنهادات به چند بازیکن از تیم های تهرانی نشان می دهد که پاکو 
خمس درخواست خرید یک ستاره هجومی دیگر را هم داشته که تکلیف او تا چند روز بعد مشخص 

لبته اغلب  بازیکنان موردنظر او تحت قرارداد هستند.می شــود. ا
مهاجــم  خارجی: اسپانیایی و شاید آرژانتینی 

تراکتور یک سهمیه خالی در فهرست خارجی خود دارد و 
به دنبال خرید یک مهاجم خواهد بود. شــنیده ها حاکی 
از چند نام اســپانیایی و آرژانتینی در لیست پاکو خمس 
است که در صورت ورود به ایران، یکی از مهمترین چهره ها 

خواهند بود.
به نظر می رســد با این اوصاف تراکتور 
یکی از فعال ترین تیم های ایرانی در 
بازار نقل و انتقــاالت خواهد بود که 
با بازگشت شــور قدیمی به مالک 
ثروتمندش، با دســت بــاز وارد 

پنجره زمستانی شده است.

لیگ برتر

 VAR کم هزینه ترین اجرای
در ایران در کدام استادیوم؟

تیم های استقالل و پرسپولیس کمترین هزینه 
را برای تجهیز اســتادیوم خانگی خود به کمک 
داور ویدئویی به نســبت دیگر تیم های لیگ 
برتــری خواهند پرداخت.به گــزارش»ورزش 
ســه«، دلیل هم واضح و مبرهن است؛ به این 
خاطر که اســتقالل و پرســپولیس دیدارهای 
خانگی خود را در استادیوم مشترک برگزار می 
کنند. اســتادیوم آزادی. اما نکته جالب توجه 
اینکه اســتادیوم آزادی میزبان بازی های تیم 
ملی است و فدراســیون فوتبال هم باید برای 
تجهیز این اســتادیوم به کمک داور ویدئویی 
بخشی از هزینه های آن را تامین کند. به واقع 
هزینه های تجهیز اســتادیوم آزادی به کمک 
داور ویدئویی باید تقســیم بر ۳ شود.پیش تر 
فدراســیون فوتبــال در دوره مدیریت عزیزی 
خادم تالش کرد که استادیوم آزادی را به کمک 
داور ویدئویی مجهز کنــد و حتی تجهیزات هم 
در یک اتاقک در اســتادیوم آزادی نصب شد؛ 
اما به دلیــل ایراد نهادهای امنیتی با شــرکت 
طرف قرارداد با فدراســیون فوتبال اجرای این 
پروژه متوقف شد.مهدی تاج در خصوص الزام 
همه اســتادیوم های مهم به نصب تجهیزات 
کمــک داور ویدئویی گفــت: »موضوع تجهیز 
ورزشگاه ها به سیستم کمک داور ویدئویی جزو 
الزامات اساســی و قطعی موردنظر فدراسیون 
اســت. با توجه به این موضوع، پرســپولیس 
و اســتقالل با خیل عظیم هوادارانی که دارند 
نباید از سایر باشگاه ها که فعاالنه در این زمینه 
اقدامات مرتبط را انجام داده اند، عقب بیفتند. 
در صورت عدم نصب تجهیزات مرتبط با کمک 
داور ویدئویی در ورزشگاه آزادی در آینده، بازی 
های دو باشــگاه پرســپولیس و استقالل به 
ناچار در ورزشــگاه های دیگر کشور که به این 
سیســتم مجهزند، برگزار خواهد شد.بنابراین 
تاکید ما ضرورت آماده سازی ورزشگاه آزادی 
است.«به نظر می رسد مهدی تاج این موضوع 
مهم را فراموش کرده است که استادیوم آزادی 
میزبان  بازی های خانگی تیم ملی هم هست 
و فدراســیون فوتبال هم بایــد در تجهیز این 

استادیوم به کمک داور ویدئویی سهیم شود. 

در پایان دیداری که با برتری 3-1 بارسا به اتمام رسید، 
انتخاب مرد برتر میدان کار ساده ای بود. پسر اهل 
پاالسیوس اندلوس، جایزه بهترین بازیکن زمین را 
دریافت کرد و گفت:بسیار خوشحالم به خاطر اولین 

جامم باپیراهن بارسلونا

فوتبال جهان

عکس خبر 

انتقال عجیب 
»تورس« به فوالد

موندو دپورتیوو انتقال روبرتو تورس 
به فوالد را »انتقالی عجیب« قلمداد 
کرد. باشگاه فوالد سرانجام از انتقال 
جدید خود رونمایــی و اعالم کرد که 
روبرتو تورس به این تیم ملحق شده 
اســت. هافبک هجومی ۳۳ ساله 
اســپانیایی که به مــدت طوالنی در 
اوساسونا حضور داشت و حاال در خط 

میانی فوالد به میدان خواهد رفت.

مهر: پرونده یکی از مدیران فدراســیون فوتبال به 
خاطر اتفاقات اردوی تیم ملی در کشور اتریش در 
کمیته اخالق در حال بررســی است و فشارها برای 
مختومه شــدن این پرونده فعال بــی نتیجه مانده 

است!
تیم ملی فوتبال ایران اواخر شهریور و اوایل مهرماه 
امسال برای برپایی اردوی آماده سازی راهی کشور 
اتریش شــد و دو بازی تدارکاتی بــا تیم های ملی 
اروگوئه و سنگال برگزار کرد. این سفر تیم ملی بدون 
حاشیه هم نبوده و به واسطه اتفاقاتی که از این اردو 
به ارکان قضایی فدراســیون فوتبال گزارش شده، 
پرونــده ای از یکی از مدیران فدراســیون در کمیته 

اخالق در دست بررسی است.
موضوع اصلی این پرونــده، ابهامات مالی و وصول 

نشــدن درآمدهایی است که فدراســیون پیش از 
ســفر به اتریش وعده آن را داده بود. طبق قرارداد 
فدراسیون با شرکت اتریشــی قرار بود ایران از این 
دو مســابقه از بلیت فروشــی، پخش زنده بازی و 
تبلیغات محیطی مبلغــی در حدود 8۰۰ هزار دالر به 

دست بیاورد.
ظاهرا فدراســیون برای انجام دو بــازی ابتدا 4۰۰ 
هزار دالر به حساب شــرکت واریز کرده و در نهایت 
تنها مبلغ 1۵۰ هزار دالر گرفته است. در واقع وصول 
نشدن ۶۵۰ هزار دالر دیگر، به پرونده ای برای یکی از 
مدیرانی تبدیل شده است که اتفاقا همراه با تیم ملی 
به اتریش رفته بود.هرچند از عدم بلیت فروشی و 
برگزاری بازی بدون تماشاگر به عنوان دلیل پرداخت 
نشدن پول از طرف شرکت مورد نظر یاد می شود؛ اما 

ماجرا زمانی عجیب تر می شود که مدیر مدنظر پس از 
اتریش سفری به کشور آلمان داشته است.

این سفر البته هیچگاه رسانه ای نشد. پیگیری های 
خبرنگار مهر از فدراسیون فوتبال نشان می دهد حتی 
نام برادر این مدیر هم در لیست تیم ملی ایران برای 
سفر به اتریش قرار داده شــده بود تا از این طریق 
ویزای شنگن دریافت کند. این فرد سپس با همین 

ویزا به کشور آلمان سفر کرده است!

پرونده مدیر فدراسیون فوتبال در کمیته اخالق
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استاندار اصفهان: 

پیگیر چالش مصرف مازوت در استان هستیم
استاندار اصفهان گفت: مدیریت استان برای مصرف مازوت در اصفهان بسیار مقاومت کرد و از ۲ ماه پیش 
تاکنون نیز پیگیر این چالش و مسائل مربوط به آن هستیم.سیدرضا مرتضوی در جلسه مدیریت بحران 
کشور که با حضور وزیر کشور و به صورت ویدئو کنفرانس با استانداران برگزار شد، افزود: از سوی مدیریت 
استان تالش های بسیاری در سطح ملی انجام شد و در قالب برگزاری جلسات، پیگیری ها و مکاتبات 
متعدد با شورای عالی امنیت ملی، وزارت کشــور، وزارت نفت و وزارت نیرو کوشیدیم که محدودیت در 
تزریق گاز استان به ویژه گاز نیروگاه شــهید محمد منتظری اعمال نشود.استاندار اصفهان ادامه داد: با 
این وجود از یک زمان به بعد تصمیم گیری ها در حد استان نبود و با اتخاذ تصمیم در سطح ملی، نیروگاه 
شهید منتظری به اجبار وارد سیکل استفاده از سوخت مازوت شد.وی بیان کرد: در این میان، هیاهویی 
که برخی افراد در رسانه ها به راه می اندازند به اندازه اهمیتی که در قالب پیگیری ها در سطح ملی برای 
این مسائل قائل هستند، نیست و با وجود اینکه در جلســات متعدد از آنها دعوت می کنیم تا به کمک 
استان بشتابند؛ اما دریغ از قدمی که برای کمک به حل این چالش ها بردارند.گزارش های ناصوابی در 

این زمینه ارائه می کنند که اینگونه تفاوت نگرش در عمل و گفتار در شأن خادمان مردم استان نیست.
 

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان:

روزانه 2۵ اتوبوس شهری معاینه فنی می شود
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: روزانه ۲۰ تا ۲۵ اتوبوس معاینه فنی می شود 
و چنانچه اتوبوسی در این فرآیند مردود شود، عیوب آن  رفع و دوباره نســبت به معاینه فنی آن  اقدام 
می شود.سیدعباس روحانی با اشاره به لزوم دریافت کارت معاینه فنی برای اتوبوس های درون شهری 
اصفهان  اظهار کرد: اتوبوس های شرکت اتوبوسرانی دارای استاندارد های یورو ۵ است و از گازوییل پاک 
استفاده می کند، به همین دلیل کمترین میزان گوگرد را دارد.وی تصریح کرد: پنج درصد آلودگی هوا مربوط 
به آالینده های خودرویی است که از میان آن ها باید سهم آالیندگی اتوبوس ها مشخص شود.برای دریافت 
معاینه فنی، اتوبوس ها به طور مرتب به مرکز معاینه فنی خودرو های سنگین اعزام می شود، بنابراین روزانه 
۲۰ تا ۲۵ اتوبوس معاینه می شود و چنانچه اتوبوسی در معاینه فنی مردود شود، عیوب آن ها رفع و دوباره 

نسبت به معاینه فنی آن ها اقدام خواهد شد.
 

رییس پلیس راهور شهرستان اصفهان:

بیشترین ترافیک در هسته مرکزی شهر اصفهان صورت می گیرد
رییس پلیس راهور شهرستان اصفهان با بیان اینکه ترافیک  همیشــگی اصفهان عصرها در محدوده 
مرکزی به قوت خود باقی اســت، گفت: طرح زوج و فرد عصرها به منظور کاهش ترافیک در محدوده 
مرکزی اجرا می شود.سرهنگ علی مولوی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به تعطیلی های هفته 
اخیر از سوی مدیریت بحران استانداری اصفهان، ترافیک شهری روان تر بوده و طرح زوج و فرد نیز با 
توجه به آلودگی هوا و بارش ها از ساعت ۴ عصر تا ۹ شب اجرا می شود. وی با بیان اینکه ترافیک های 
همیشگی اصفهان عصرها در محدوده مرکزی به قوت خود باقی است، گفت: وضعیت ترافیک اصفهان 
به دلیل تعطیلی مدارس در صبح ها نسبت عصرها کمتر است و عصرها به منظور کاهش ترافیک، طرح 
زود و فرد در محدوده مرکزی اجرا می شود.سرهنگ مولوی با اشاره به اینکه  بیشترین میزان ترافیک 
در محدوده مرکزی شهر است، تصریح کرد: خیابان های شمس آبادی، آمادگاه، توحید و چهارباغ باال به 
دلیل وجود مجتمع های پزشکی و مراجعه مردم از شهرستان های هم جوار بیشترین ترافیک را دارند، 
همچنین در طول بزرگ راه ها به خصوص بزرگ راه شــهید خرازی که مسیر شمال به جنوب و جنوب به 
شمال است، شاهد ترافیک هستیم.وی با بیان اینکه تدابیری برای کاهش ترافیک در سطح شهر و نقاط 
پرترافیک پیش بینی شده، گفت: استقرار نیروهای راهور در سطح شهر و اجرای طرح زوج و فرد در سطح 

شهر برای کاهش ترافیک به ویژه در هسته مرکزی شهر اجرا می شود.

عملیات ردیابی زنده گیری گرگ ها در منطقه ناژوان اصفهان ادامه دارد؛

هر دم از این باغ، بری می رسد!

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: 
عملیات ردیابی برای زنده گیری چند قالده گرگ در 
پارک جنگلی ناژوان اصفهان ادامه دارد، عوامل شــهرداری و مدیریت 
ناژوان و آتش نشــانی با محوریت محیط زیســت بازدیــد فنی از این 
منطقه را انجام داده اند.منصورشیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان در گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار داشت: 
خشکسالی، کم آبی و خشک شدن رودخانه زاینده رود تبعات مستقیم 
و غیرمستقیمی دارد که یکی از اثرات آن در عرصه محیط زیست است که 
گونه های گیاهی و جانوری تحت تاثیر قرار می گیرد و اکوسیستم منطقه 
برهم می ریزد.وی با اشاره به اینکه با خشکسالی و کم آبی تنوع گیاهی 
و جانوری دچار تهدید می شــود، افزود: در تابســتان امسال ۲ میلیارد 
تومان اعتبار برای تامین آب و علوفه در عرصه های محیط زیست استان 
اختصاص پیدا کرد، چرا که چشمه ها، علف خوارها و گوشت خواران تحت 
تاثیر قرار گرفته و علفزارها خشک شده بودند.شیشه فروش با بیان اینکه 
خشکی رودخانه مشکالت زیست محیطی را ایجاد کرده و سبب افزایش 

کانون های گرد و غبار شده است، گفت: خزان را در تابستان در فضای سبز 
زاینده رود تجربــه کردیم و اکنون گزارشــی از ورود بعضی از حیوانات به 

مناطق شهری داریم.

مشاهده چند قالده گرگ در منطقه ناژوان
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با بیان اینکه سال گذشته 
خرس در مناطق دهاقان و سمیرم مشاهده شد و تا نزدیک روستا آمده 
بود، عنوان کرد: گاهی در محیط شهری روباه و شغال دیده می شود و اخیرا 

هم گزارشی آمد که گرگ در ناژوان دیده شده است.
وی با اشــاره به اینکه در بستر خشــک زاینده رود نیز بعضی از حیوانات 
می توانند حرکت کنند، عنوان کرد: گزارش شــد که چند گرگ در منطقه 
ناژوان مشاهده شده که بالفاصله عوامل شــهرداری و مدیریت ناژوان 
و آتش نشــانی با محوریت محیط زیســت بازدید فنی از این منطقه را 
انجام دادند و دوربین های ناژوان را بررســی و ۱۳ مــورد پایش انجام 
شد.شیشــه فروش ادامه داد: چندین مرحله دنبال کردند تا گرگ ها را 

زنده گیری کنند، اما هنوز نتوانسته اند آن ها را به دام بیندازند و دورسازی 
کنند، محیط زیست موظف است در این بخش اقدام کند.

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان تصریح کرد: به شهرداری 
اعالم کرده ایم ایمن سازی و اطالع رسانی کند و در بعضی از نقاط ناژوان 
نیز نوار زرد کشیده شده است.وی با تاکید بر اینکه به  علت تداوم شرایط 
خشکسالی و کم آبی در استان و کمبود مواد غذایی در عرصه محیط زیست 
حیوانات به سمت شهرها حرکت می کنند، خاطرنشان کرد: همه مساحت 
استان تحت تاثیر خشکسالی است و تاالب گاوخونی خشک شده و آبی 

در آن نیست به همین دلیل حیوانات به شهرها نزدیک می شوند.

گشت و کنترل محیط زیست اصفهان برای شناسایی و دور کردن 
گرگ

به گزارش محیط زیست اصفهان، براساس گزارش های دریافتی در اوایل 
آبان ماه ســال جاری درخصوص حضور گرگ در محدوده کشاورزی و 
مسکونی منطقه قائمیه و ناژوان شهر اصفهان، اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان با همکاری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
اصفهان بــه منظور پیشــگیری از مخاطرات محتمل انســانی یا ایجاد 
خسارت به دام ها، تمهیدات چند جانبه ای برای دور کردن گرگ ها از محل 
و برگشت به داخل زیستگاه های طبیعی را اتخاذ کرده و درجهت اجرای 
آن، اقدام های الزم انجام شد.در ادامه نیز با دریافت گزارش هایی مبنی 
بر مشاهده مجدد گرگ در برخی مناطق یاد شده، با برنامه ریزی و پایش 
منطقه بصورت شبانه توسط ماموران یگان حفاظت محیط زیست، گشت 
و کنترل جهت شناســایی و دور کردن گرگ از نواحی مسکونی، باغات و 
محدوده دامداری ها، صورت گرفت.گروه مشــترکی از عوامل حفاظت 
محیط زیست، شــهرداری منطقه، مجموعه ناژوان و پارک صفه، واحد 
آتش نشــانی منطقه و کالنتری امیر حمزه با اولویت دور کردن گرگ ها 
از محل یا زنده گیری و جابه جایی با تجهیزات مورد نیاز از جمله دارت و 
سالح بیهوشی در محل حضور یافته و با همکاری های الزم و گفت وگو با 
ساکنین، تالش های زیادی جهت شناسایی و زنده گیری انجام شد که در 
نتیجه دو قالده گرگ شناسایی شده که به علت تاریکی شب، فرار به داخل 
باغ ها و مخفی شدن در داخل توده های چوب و شاخه های انباشته شده، 
امکان نزدیک شدن و زنده گیری فراهم نشد. از طرفی با توجه به ماهیت 
رفتار پنهان کاری و جابه جایی های گسترده گونه گرگ و از سویی با توجه 
به تعدد عوارض طبیعی و انسان ساخت در این منطقه، فرآیند شناسایی و 
زنده گیری آن ها، سخت و زمان بر است ولی این اقدام ها به صورت منظم و 
با همکاری سایر بخش های فوق الذکر با اولویت بخشی به حداکثر تالش 
و اتخاذ تمهیدات الزم برای دور کردن و یا زنده گیری و جابه جایی ادامه 
خواهد یافت و در صورت عدم نتیجه گیری و ادامه حضور گرگ، به منظور 
پیشگیری از خطرات محتمل انسانی مرتبط، بر اساس ضوابط نسبت به 
دفع آن ها اقدام و نتایج اعالم خواهد شد. براساس گزارش های دریافتی 
از مردم محلی، گونه مورد بحث ممکن است از گرگاس که هیبرید گرک و 

سگ است، باشد که تایید این موضوع، نیاز به بررسی کارشناسان دارد.

با مسئولان

مفاد آراء
10/115 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 

و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 3163 مورخ 1401/09/16 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم بلورجان حيدرپور  به شناسنامه 
شماره 79 کدملی 1199721964  صادره شهرضا فرزند باباجان در ششدانگ يکباب خانه 
به مساحت 59/14 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4786 اصلی  واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  مع الواسطه و به موجب بيع نامه عادی از طرف آقای محمد 

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

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

م الف: 1434765  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

10/116 آگهی مفاد آراء صادره توســط هيات حل اختالف موضــوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

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

نمايد. ليکن صدور سند مالکيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- رأی شــماره 140160302009002141مورخ  1401/08/03 آقای حسين جمشيدی 
فرزند رمضانعلی در ششدانگ يک باب خانه به مســاحت 152/50متر مربع مجزی شده از 
پالک 195فرعی از 1 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالکين رسمی 

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

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

علی روحانی 
4- رأی شماره 140160302009002681مورخ  1401/10/01 خانم ماهرخ نجفی درچه 
فرزند رجبعلی در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 107/10متر مربع مجزی شده از پالک 
يک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رسمی غالمحسين 

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

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

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

دفتر 3 - شهرضا
8- رأی شماره 140160302009002678مورخ  1401/10/01 خانم فاطمه رضائی سروعليا 
فرزند محمدعلی در ششــدانگ يک باب خانه به مساحت 267/00متر مربع مجزی شده از 
پالک 10 - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رسمی يارجان 

احمدپور بموجب سند شماره 15759مورخ 1337/05/13  دفتر62- اصفهان 
9- رأی شــماره 140160302009002673مــورخ  1401/10/01 آقــای رحمــت اله 
برومند فرزند احمد در ششــدانگ يک باب خانه نيمه ساز به مســاحت 215/31متر مربع 
مجزی شــده از پالک 11 - اصلی واقع در بخش 8 ثبــت اصفهان انتقالی با واســطه از 
 مالک رســمی بهادرخان نهچيری بموجب ســند شــماره 16241 مورخ 1337/11/11

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

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

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

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

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

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

صالحی بموجب سند شماره 5884 مورخ 1342/06/13 دفتر 86-اصفهان
تاريخ انتشار اول : 1401/10/12
تاريخ انتشار دوم : 1401/10/27

 م الف: 1433926  مظاهر نصرالهی  رييس اداره ثبت اسناد وامالک مبارکه

فقدان سند مالکیت
10/117 شــماره نامه: 140185602024011186- 1401/10/07 نظر به اينکه هجده 
حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه  ششــدانگ پالک 4999/847  واقع در بخش 5 اصفهان به 
 شماره ثبت صفحه 481 دفتر 1160 امالک به شــماره ثبت 212028 و شماره چاپی سند 
دفترچه ای 566301 بنام آقای منصور طالبی سابقه ثبت و صدور سند مالکيت  دارد سپس 
مالک مذکور با ارائه درخواســت 32395 مورخ 1401/10/07 بانضمام دو برگ استشهاديه 
محلی که امضاء شهود آن ذيل شــماره 10452 مورخ 1401/10/03 به گواهی دفترخانه 
اسناد رسمی 266  سپاهانشهر رسيده است مدعی است که سند مالکيتش به علت جابجايی 
مفقود و درخواســت صدور المثنی ســند مالکيت خود را نموده  لذا مراتب  به استناد تبصره 
يک اصالحی ذيل مــاده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
 کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود ســند مالکيت مذکور نزد خود 
می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس 
و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی اســت اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل ســند مالکيت يا ســند معامله ارائه نشــود 
 اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقــررات خواهد شــد. م الف: 1441487 

مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(

پرونــده:  شــماره   140103902002000323 آگهــی:  شــماره   10/118
 139904002003002975 آگهــی مزايــده پرونــده به شــماره بايگانــی 9903187  
شش دانگ عرصه و اعيان آپارتمان پالک ثبتی 843 فرعی از 4794 اصلی،  مفروز و مجزا شده 
از 10 فرعی از اصلی مذکور، قطعه 843 طبقه 1 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به مساحت 
197/59 متر مربع که مساحت 197/59 متر مربع و 27/26 متر مربع مساحت پيشرفتگی روی 
فضای خيابان می باشد با قدرالسهم از عرصه مشاعی و مشاعات که عبارتند از اتاق نگهبانی 
مشاعی 386  فرعی با حق العبور از راه پله اختصاصی 393 فرعی و پارکينگ مشاعی 399 و 
راه پله اختصاصی 393 که فقط اطاق نگهبانی حق استفاده از آن را دارد و راه پله و آسانسور و 
راهرو مشاعی 394 و 395 فرعی و پارکينگ های مشاعی 397 و 399 فرعی و حياط مشاعی 
398 فرعی با شماره مستند مالکيت 173536 تاريخ 1395/12/07 دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 15 شهر اصفهان، موضوع سند مالکيت اصلی بشماره چاپی 982439 سری د سال 
94 با شــماره دفتر الکترونيکی 139520302024028192 ثبت گرديده است. اداره ثبت 
اسناد و امالک جنوب اصفهان، به آدرس: اصفهان بهار آزادی کوچه برزويه پالک 16 واحد 
5 که به موجب بازداشتنامه شــماره 139985602024007190 اداره ثبت جنوب اصفهان 
متعلق به مديون آقای آرش قاضی زاده ، شــماره ملی: 1292990351 ، شماره شناسنامه: 
9674، که بموجب مهريه مندرج در سند ازدواج شــماره 8564، تاريخ سند: 1394/11/24، 
دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج شماره 2783، تاريخ سند: 1394/11/24، دفترخانه 
صادرکننده: دفترخانه ازدواج شماره 65 و طالق شــماره 39 شهر اصفهان استان اصفهان 
می باشد، با حدود: شمااًل: اول در دو قسمت که قسمت دوم غربی محسوب است بطولهای 
3/30 متر و 1/50 متر پنجره و ديواريســت به فضای نورگير مشاعی دوم  بطول 5/70 متر 
ديواريست به فضای پالک 9 فرعی سوم بطول 1/20 متر ديواريست به فضای خيابان ، شرقاً: 
در سه قسمت که قسمت دوم جنوبی است به طولهای 23/75 متر و 1/20 متر و 1/40 متر 
پنجره و ديواريست به فضای خيابان ، جنوباً: بطول 9/20 متر پنجره و ديواريست به فضای 
حياط مشاعی 398 فرعی، غربًا: اول بطول 8/65 متر ديواريست اشتراکی با آپارتمان 405 
فرعی دوم بطول 1/52 متر پنجره و ديواريست به فضای داکت مشاعی سوم در سه قسمت 
که قسمت اول شمالی و سوم جنوبی اســت بطولهای 3/44 متر و 3/70 متر و 1/95 متر در 
اختصاصی و ديوار اشــتراکی با راه پله و آسانسور مشــاعی 394 و 395 فرعی چهارم در دو 
قسمت که قسمت دوم جنوبی اســت بطولهای 2/50 متر و 1/50 متر پنجره و ديواريست 
به فضای نورگير مشــاعی پنجم بطول 6/80 مترديوار اشــتراکی با آپارتمان 405 فرعی، 
مشخصات منضمات ملک: انباری قطعه 390 به مســاحت 7/36 متر مربع به حدود اربعه: 
شمااًل: در دو قسمت بطولهای 2/76 متر و 0/91 متر ديواريست اشتراکی با اطاق نگهبانی 
386 فرعی، شرقاً: بطول 1/60 متر در اختصاصی و ديوار اشتراکی با راهرو و راه پله و آسانسور 

مشاعی 394 و 395  فرعی، جنوباً: 3/41 متر ديوار اشتراکی با انباری 391 فرعی، غرباً:  بطول 
2/20 متر ديوار به ديــوار پالک 8 فرعی، آدرس ملک: اصفهان بهــار آزادی کوچه برزويه 
پالک 16 واحد 5 که مطابق نظريه کارشناس رسمی دادگستری آپارتمان مورد نظر دارای 
 سه اتاق خواب با کف ســنگ، ديوارها گچ و رنگ روغنی ، پنجره های آلومينيوم دو جداره، 
درب های داخلی ام دی اف و آشپزخانه اپن با کابينت ام دی اف و سيستم سرمايش کولر آبی 
و گرمايش پکيج و رادياتور به انضمام انشــعابات آب وگاز مشترک و برق مجزا که در زمان 
بازديد در حال بازسازی بود دارای سند رســمی تک برگ واقع در طبقه دوم واحد 5 شرقی 
مجتمع مسکونی با اسکلت بتنی با نمای آجر سه ســانتی و سنگ گرانيت و دربهای فلزی 
کف حياط سنگ و ديوارها آجر سه سانتی کف و ديوار البی از سنگ گرانيت راه پله ها سنگ 
با نرده های شيشه ای دارای آسانســور آيفون تصويری و پروانه ساختمانی و گواهی پايان 
ساخت با قدمت حدود سی سال، در قبال طلب خانم هدا خســروی بختياروندی بازداشت 
گرديده از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1401/11/12 در اداره اجرای اسناد رسمی 
اصفهان واقع در خيابان تاالر ميدان هفت تير شــعبه مهريه برگزار می شود. مزايده جهت 
شش دانگ عرصه و اعيان آپارتمان پالک ثبتی 843 فرعی از 4794 اصلی، مفروز و مجزا 
شده از 10 فرعی از اصلی مذکور، قطعه 843 طبقه 1 از مبلغ پايه 90/000/000/000 ريال 
نود ميليارد ريال شروع و به هر کس خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادی نقدا فروخته 
می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به ملک در صورتی که مورد مزايده 
دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شــهرداری و پارکينگ و غيره تا تاريخ 
مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم شــده يا نشده باشــد به عهده برنده مزايده است 
ضمن آنکه پس از مزايده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختــی بابت هزينه های فوق از 
محل مازاد به برنده مزايده مســترد می گردد ضمنا اين آگهی يک مرتبه در سايت سازمان 
 ثبت اســناد و امالک کشــور و روزنامه زاينده رود در تاريخ 1401/10/27 چاپ و منتشــر 
می گردد و درج در سايت سازمان به منزله انتشــار در روزنامه کثيراالنتشار محلی می باشد 
و خريداران جهت شــرکت در مزايده بايد مبلغ ده درصد پايه مزايده را طی فيش سپرده به 
شماره حساب: IR090100004061013207670192  بنام تمرکز وجوه سپرده اداره کل 
ثبت اسناد و امالک کشور با شناســه واريز 998108561161070070570000000000  
 نزد بانک مرکزی بابت پرونده کالســه فــوق پرداخت نمايند. برنده مزايده مکلف اســت 
ما به التفاوت  مبلغ فــروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده به حســاب صندوق ثبت 
توديع نمايد و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب سپرده ثبت واريز 
نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حســاب خزانه واريز خواهد شد. الزم به ذکر است 
کليه هزينه های قانونی تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد 
به عهده برنده مزايده است و در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از 
 محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول می گردد. 

م الف: 1441525 اکرم محمود صالحی رئيس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

10/120  نظر به اينکه آقاي رســول الماسی زفره فرزند محمد حســين در اجراي مقررات 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي تقاضاي صدور 
سند مالکيت نسبت به ششدانگ يکباب ساختمان به شماره پالک 4125 فرعي از 10393 
اصلي مجزي شــده از اصلي مذکور  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان را نموده و راي شــماره 
140160302027005976 مورخ 1401/06/17 هيات حل اختالف موضوع قانون مذکور 
نسبت به آن صادر شده و تحديد حدود پالک اوليه تا کنون بعمل نيامده لذا طبق تبصره ماده 
13 قانون فوق الذکر تحديد حدود پالک شماره 4125 فرعي از 10393 اصلي واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به نام نامبرده نسبت به ششدانگ در روز شنبه 1401/12/01 از ساعت 9 صبح 
 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا بموجب اين آگهي به کليه مالکين و مجاورين اخطار 
مي گردد که در ساعت و روز مقرر در اين آگهي در محل حضور يابند. اعتراضات مالکين مجاور 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته  خواهد 
شد. اعتراض به تقاضاي تحديد حدود بايستي توسط معترض ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
 تسليم اعتراض به مرجع ثبتي با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضائي صورت پذيرد. 
م الف: 1441861 سيد مجتبی موســی کاظمی محمدی کفيل منطقه ثبت اسناد و 

امالک شرق اصفهان 



   

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

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
مدیرمسئول: بهمن زین الدین

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3
تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

سه شنبه 27  دی  1401 /  24  جمادی الثانی  1444  /  17  ژانویه   2023 / شماره 3726 

رتبه: 3    ضریب کیفی روزنامه: 53.4

معاون تجاری و خدمات مشــتریان در گفت و گو با برنامه صبح بخیر ایران 
با اعالم اینکه میانگین افزایش تعرفه تلفن ثابت 11 هزار تومان است، اظهار 
داشت: در مجموع 50 درصد مشترکان سراسر کشور شامل حداقل مکالمه 
هســتند ، این در حالی اســت که شــرکت مخابرات نیز موظف است برای 

نگهداری هر خط، حداقل 25 هزار تومان هزینه کند .
داوود زارعیان ، معاون تجاری و خدمات مشتریان این شرکت در گفت وگو 
با شبکه یک سیما و برنامه صبح بخیر ایران با بیان اینکه میانگین افزایش 
تعرفه تلفن ثابت 11 هزار تومان اســت، در تشــریح این مصوبه گفت : طبق 
تعرفه جدید مشــترکان با پرداخت حداقل مکالمه تلفــن ثابت می توانند 
4444 دقیقه در تهران، 3333 دقیقه در ســایر مراکز اســتان ها و 2666 
دقیقه در سایر شهرها از مکالمه رایگان تلفن ثابت اســتفاده کرده و هزینه 
بیشــتری پرداخت نکنند. وی افزود: در این طرح حداقل مکالمه در تهران 
20 هزار تومان و برای سایر مراکز اســتان ها ، 15هزار تومان و سایرشهرها، 
10 هزار تومان اســت.بنابراین تعرفه ای که اکنون مشترکان می پردازد یک 
تعرفه ثابت است به عالوه یک پیشنهاد مکالمه رایگان که برای هر مشترک 

در نظر گرفته شده است .

در مجموع ۵0 درصد مشترکان شامل حداقل مکالمه می شوند
زارعیان گفت: ناگفته نماند که در حال حاضر 35 درصد مشــترکان باالتراز 
این مبلغ مکالمه دارند در نتیجه هیچ افزایش تعرفه ای برای ایشان صورت 
نگرفته اســت.همچنین 4 میلیون مشترک روســتایی داریم که برای آنان 

نیزافزایش تعرفه ای وجود ندارد.
وی در ادامه افزود : بر این اســاس مــی توان گفت در مجمــوع 50 درصد 
مشــترکان شــامل حداقل مکالمه می شوند و از طرفی شــرکت مخابرات 

موظف است برای نگهداری هر خط 25 هزار تومان هزینه کند .
معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران ، با اشاره به هزینه 
15 برابری تلفن همراه در مقایســه تلفن ثابت گفت : هــر دقیقه مکالمه با 
تلفن همراه 62 تومان اســت در حالی که هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت 45 
ریال است .وی ادامه داد: داســتان این تعرفه به سال 1382 بر می گردد و 
شورای اقتصاد وقت تعرفه مخابرات را هر پالس 44 ریال در نظر گرفته بود 
و 100 پالس مکالمه. از سال 82 تا 1401 در تعرفه اتفاقی خاصی رخ نداد. در 
این ســال ها به نحوی این تعرفه پایین آمد که سال ۹۹ و 1400 اعالم کردیم 
که حاضریم تعرفه های سال 82 را اجرا کنیم. نهایتا در سال 1400 مخابرات 
به شورای رقابت پیشــنهاد داد که با توجه به افزایش هزینه نگهداری تلفن 
ثابت یک عدد ثابت برای مشترکان، تعیین و در قبال آن برای هر مشترک بر 
اساس منطقه جغرافیایی مکالمه رایگان داده شود .اینکه خدمات مخابرات 

انحصاری است، یک جمله کلیدی انحرافی به شمار می رود.
زارعیان در تشــریح این موضوع تصریح کــرد : اینکه مــی گویند خدمات 
مخابرات انحصاری اســت یک جمله کلیدی انحرافی اســت چرا پرسیده 
نمی شود شرکت هایی ) 17 شــرکت ( که در فاصله زمانی سال های 13۹2 
تا 13۹4 مجوزواگذاری تلفن ثابت گرفتند هیچ یک در زمینه خدمات تلفن 
ثابت فعالیت نداشتند؟ طبیعی است زیرا هزینه مکالمه هر دقیقه 45 ریال 

بوده و صرفه اقتصادی برای آنان نداشته است . هریک از این شرکت ها اگر 
بخواهند در این زمینه فعالیتی داشته باشند شرکت مخابرات ایران آمادگی 

همکاری با آنان را دارد .
وی در این رابطه افزود: سیاست گذاری نادرست از سال های گذشته در زمینه 
توسعه تلفن ثابت موجب شد تا هیچ شرکتی انگیزه ای برای توسعه در این 
بخش نداشته و تنها شرکت مخابرات ایران در کل کشور توسعه این بخش ر 
انجام می دهد و در عین حال یک دهم هزینه آن را از مشترک دریافت می 
کند. معاون تجاری و خدمات مشتریان شــرکت مخابرات ایران در پاسخ 
به این سوال که چرا افزایش تعرفه تلفن ثابت مانند برخی از مجموعه های 
خدماتی به صورت پلکانی انجام نشــده، گفت : در حــال حاضر 2۹ میلیون 
مشترک از تلفن ثابت استفاده می کنند در این شرایط با تحوالت اقتصادی 
و تورم ناشی از آن شرکت مخابرات موظف است ازخط مشترکان نگهداری 
کند ، همچنین تعداد افرادی که شرایط پلکانی داشته باشند، کم است. وی 
افزود: مخابرات راهکارهای دیگری در این زمینه شامل جمع آوری و رزرو 
خط بنابر شرایط مشترک فراهم کرده، اما اپراتورها برای مشترکانی که تمایل 
به حفظ خط شان دارند موظف به نگهداری هستند و این موجب بهره وری 

بیشتر تلفن ثابت می شود.

افزایش تعرفه حتی به میزان دو تکلیف قانونی تعیین شده برای مخابرات 
نیست

زارعیان در زمینه وظایف شرکت مخابرات از محل درآمد حاصله از تغییرتعرفه 
تلفن ثابت گفت : در مصوبه ای که دولت برای افزایش تعرفه داده مخابرات 
را مکلف کرده اســت تا پایان این دولت یک و نیم میلیون FTTH توســعه 
دهد که هزینه این توســعه فیبرنوری معادل درآمدی است که از این محل 
دریافت می کند و همچنین باید شبکه انتقال 12 اســتان را توسعه دهد به 
نحویی که بتواند امکانات الزم را در اختیار شرکت های خصوصی قراردهد . 
طبق بر آوردهای صورت گرفته این افزایش تعرفه حتی به میزان دو تکلیف 
قانونی تعیین شده برای مخابرات نیست . اما مخابرات الحاقیه را پذیرفته 

و کار را شروع کرده است .
وی در پاسخ به این ســوال که با توجه به رشــد فناوری ها هنوز در برخی از 
مناطق واگذاری تلفن ثابت با تاخیر صورت می گیرد، اظهار داشت : سیاست 
های عدم افزایش تعرفه ســال های متمادی و کندی توســعه موجب این 
امر شده اســت، در حال حاضر صف انتظار جدی نیست و با توجه به مناطق 
مختلف زمان های متفاوتی وجــود دارد و با توجه به مصوبه رگوالتوری هیچ 

مشترکی بیش از یک ماه نمی تواند در انتظار باشد.
معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران، با اشاره به اینکه 
بیش از ۹۹ درصد از مناطق در کشور ) شهری و روستایی ( زیر پوشش تلفن 
همراه قرار دارند، اظهار داشت : کشــور ما از جمله کشورهایی است که مردم 
به حداقل ارتباط دسترسی مناسبی دارند .امیدواریم با سیاست های جدید 
که در بحث فیبر نوری به وجود آمــده و مخابرات نیز همکاری خودرا در این 
زمینه آغاز کرده است، در بیشتر مناطق بتواند فیبر واگذار کند تا از این طریق 

اینترنت پرسرعت و تلفن ثابت برای مشترکان به آسانی فراهم شود .

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: 
استفاده از ظرفیت های بالقوه شهر ابریشم، تاثیر بسزایی در بهره وری اراضی 
دارد و از بین رفتن زمین های کشاورزی و باغات واقع در حریم شهر و ساخت 

و سازهای خالف بر ضوابط جلوگیری می کند.
محمد بناییان، معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان اظهار داشت: طی برگزاری جلسات کمیته کارشناسی شهرهای وزوان، 
دولت آباد، بافران، شــهرضا، زیباشــهر، نایین، دامنه، فوالدشهر، چرمهین، 
بویین و میاندشت، اردستان و اصفهان در ماه جاری، طرح تفصیلی شهرهای 
اردستان، زیباشهر و شــهرضا و موارد جاری برخی از شــهرهای استان مورد 
برررســی قرار گرفت.وی در خصوص مباحث مطرح شده در جلسات اخیر 
کمیسیون ماده 5 استان اصفهان بیان داشت: این جلسات با حضور مدیرکل 
راه و شهرسازی اســتان اصفهان برگزار و طی آن به بررســی طرح تفصیلی 
شهرهای زاینده رود و ابریشم، بررسی موارد طرح تفکیکی اراضی الحاق شده 
به محدوده شهرهای تودشک، کوهپایه، هرند، ســمیرم، حنا، کمه در جهت 
اجرای طرح نهضت ملی مســکن و موارد جاری شــهرهای هرند، کلیشاد و 

سودرجان پرداخته شد. معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی 
استان اصفهان در خصوص وضعیت طرح های توسعه شهری شهر ابریشم 
عنوان کرد: این شهر از توابع شهرســتان فالورجان است که طرح جامع آن در 
سال 13۹6 به تصویب رســید و با توجه به همجواری و رشد جمعیت و کمبود 
اراضی در جهت رشد و توسعه شهر، استفاده از ظرفیت های بالقوه تاثیر بسزایی 
در بهره وری اراضی دارد و از بین رفتن زمین های کشاورزی و باغات واقع در 

حریم شهر و ساخت و سازهای خالف بر ضوابط جلوگیری می شود.  
وی با اشاره به برگزاری هفدهمین جلسه کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، 
عشایری، شهری و آمایش ســرزمین و محیط زیست گفت: در این کارگروه 
موارد تدقیق محدوده شهر اصفهان، اقدام ملی شهر حبیب آباد، بررسی طرح 

جامع شهر جوشقان قالی و ... مطرح شد.
بناییان گفت: گروه کاری تلفیق زیر بنایی نیز در راســتای بررســی الحاق به 
محدوده و پکیج فاضالب شــهر دهاقان، ایجاد و توســعه SDI در اصفهان و 
بررسی ســایر موارد با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان برگزار و مباحث 

رسیدگی شدند.

به گزارش روابط عمومی نمایشــگاه بین المللی اصفهان، چهارمین نمایشگاه 
تخصصی، قهوه، نان، شیرینی و شــکالت و تجهیزات کافه و رستوران از تاریخ 
27 تا 30 دی ماه و ســاعت بازدید 15 تا 21 در محل دائمی نمایشگاه اصفهان 

برگزار می شود.
در نمایشگاه امسال، ۹5 مشارکت کننده از اســتان های آذربایجان، خراسان 
رضوی، خوزســتان، تهران و اصفهان حضور دارند که در زمینه تامین تجهیزات 
قهوه، پخت قهوه، طراحی و ساخت تجهیزات مربوط به پخت غذا، تامین وسایل 
کافی شاپ و رستوران و لوازم صنعتی آشپزخانه فعال هستند ،حضور دارند. الزم 
به ذکر است نمایشگاه تخصصی قهوه، نان، شیرینی و شکالت در فضایی بالغ 

بر 5 هزار متر فضای مفید نمایشگاهی برگزار خواهد شد.
از برندهای مطرح در چهارمین نمایشــگاه تخصصی قهوه، نان، شــیرینی و 

شکالت، تجهیزات کافه و رستوران می توان به شرکت آذریاب، پاک اندیشان، 
صدرا پخت، تک پخت، ماشین سازی باقری، شــکالت روزبه، آروانا، آیسان 

خاورمیانه و بنیامین فجر اشاره کرد.
در این دوره از نمایشــگاه کالس های آموزش دم کردن چای و قهوه توســط 
کارشناسان این حوزه و در راستای ارتقای  کیفیت این رویداد نمایشگاهی برای 

عالقه مندان و عموم شهروندان به عنوان برنامه های جنبی برگزار خواهد شد.
چهارمین نمایشگاه تخصصی، قهوه، نان، شیرینی و شکالت و تجهیزات کافه 
 و رســتوران از تاریخ 27 تا 30 دی ماه و ســاعت بازدید 15 تا 21 در نمایشگاه 
بین المللی اصفهان واقع در کمربندی شــرق، روبه روی منطقه روشن دشت 
میزبان عالقه مندان به رویدادهای نمایشــگاهی، کارشناسان، متخصصان و 

عموم مردم خواهد بود.

مســئله رفع مشــکالت و حمایت از تمام بخش های اقتصــادی و از جمله 
مشکالت شــرکت های تولیدی و فوالدی وظیفه نمایندگان مجلس شورای 

اسالمی و موضوع اصلی و مطرح کمیسیون های  مربوطه است.
محســن زنگنه، نماینده مردم شهرســتان تربت حیدریه، مــه والت و زاوه ، 
نایب رییس کمیســیون بودجه و محاسبات و عضو و ســخنگوی کمیسیون 
ویژه جهش تولید مجلس شورای اســالمی، ضمن بازدید ازخط تولید ذوب 
 آهن اصفهان با مهنــدس ایرج رخصتــی، مدیرعامل این شــرکت دیدار و 

گفت وگو کرد.
در این دیدار در خصوص ضرورت افزایش همکاری و تعامل بین ذوب آهن 
اصفهان و مسئولین شهرستان تربت حیدریه در موضوع تامین مواد اولیه از 

پهنه های معدنی موجود در این شهرستان بحث و بررسی شد.
رخصتی، مدیرعامل شرکت آخرین تحوالت شــرکت در امر تولید، فروش و 
به ویژه اقدامات اخیر ذوب آهن در زمینه تامین مواد اولیه را تشریح کرد و با 
اشاره به مشکالت موجود در مورد تامین مواد اولیه واحدهای فوالدی در سال 
های گذشته یادآور شــد: ذوب آهن اصفهان در اوایل تاسیس دارای معادن 
خاص خود بود ولی در طول زمان و با تصمیمات مختلــف، این معادن را از 
دست داد و به دنبال آن در تامین مواد اولیه پایدار مورد نیاز خود با مشکالت  
فراوانی رو به رو شــد. این مجتمع عظیم صنعتی به تازگی با انجام فعالیت 
های مختلف در تالش اســت که  معدن داری کند، چرا که معدن داری، حق 

تولید کننده فوالد و صاحب خط تولید است.
وی در پایان با اشاره به موفقیت های اخیر ذوب آهن اصفهان در خرید معدن، 
از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، پیگیری و همکاری الزم در جهت رفع 
مشکالت مختلف این شرکت و سایر واحدهای فوالدی کشور را خواستار شد. 
نماینده مردم شهرستان تربت حیدریه در این بازدید به تشریح سیاست های 

مجلس شورای اســالمی در زمینه حمایت از تولید در کشور پرداخت و گفت: 
مســئله رفع مشــکالت و کمبودها و حمایت از تمام بخش های اقتصادی و 
از جمله شــرکت های تولیدی و فوالدی وظیفه نمایندگان مجلس شــورای 

اسالمی و موضوع اصلی و مطرح مجلس است.
 وی افزود: نگاه مجلس، رفع موانع تولید و تالش برای جهش تولید و رونق 

آن است و بودجه های الزم نیز در این زمینه اختصاص می یابد.
نماینده مردم شهرســتان تربت حیدریه به تشــریح اســتعدادها و قابلیت 
های منطقه شرق کشور و به ویژه شهرســتان تربت حیدریه در زمینه معادن 
سنگ آهن، آب، خطوط ریلی، نیروی انســانی و ... پرداخت و از ذوب آهن 
 اصفهان درخواســت کرد که در فعالیــت های صنعتی بــا منطقه همکاری و 

مساعدت کند.
زنگنه در پایان این بازدید در گفت وگو با خبرنگار هفته نامه آتشکار گفت: به 
مناسبت 23دی و سالگرد تاسیس ذوب آهن اصفهان در این شرکت حضور 
یافتم و با توانمنــدی های فنی و تولیدی ذوب آهن اصفهــان به ویژه در امر 

تولید انواع محصوالت فوالدی و ریل ملی آشنا شدم.
نماینده مردم شهرســتان تربــت حیدریه افزود: ذوب آهــن اصفهان بدون 
اســتفاده از یارانه انرژی و با مزیت هــای زیادی کــه دارد در خدمت تولید 
محصوالت فوالدی است . این شرکت افتخار صنایع کشور محسوب می شود 

و صفت خط اول جبهه تولید برازنده آن است.
وی ضمن ابراز امیدواری برای بهره برداری هرچه سریع تر ذوب آهن اصفهان  
از معادن شرق کشور افزود: تمام تالش خود را برای  تامین مواد اولیه و رفع 
موانع تولید در این شــرکت به کار خواهم گرفت و با دعوت از مدیرعامل این 
شرکت برای حضور در جلسه کمیسیون بودجه، خواسته ها و پیام ذوب آهن 

در مجلس بیان می شود . 

مدیر مرکز ارتباط با مشتریان آبفای اســتان اصفهان گفت: استقرار نظام 
CRM ،ارتباطات و تعامالت شــرکت با مشــتری را در راســتای رضایت  
و وفادارســازی مشــتری، متحول می کند.عباس عباســی خاک  اظهار 
 Customer Relationship مخفــف )CRM( کرد: کلمــه ســی آر ام
Management یا همان مدیریت ارتباط با مشــتری است که در آبفای 
اســتان اصفهان واحدهای روابط عمومی، GIS، مهندسی و توسعه، مالی 
و پشتیبانی، بهره برداری، مشترکین، بازرسی، بحران و پدافند غیر عامل و 
حراست با آن سرو کار دارند.وی افزود: این فرآیند از لحظه ارتباط مشتری 
با ســازمان از طریق درگاه های ارتباطی مختلف آغاز و با ثبت درخواست و 
ارجاع به واحدهای عملیاتی و انجام درخواست و در نهایت با اطالع رسانی 
به مشترک پایان می پذیرد. این فرآیند ، مکانیزه، هوشمند، قابل ردیابی و 

پیگیری و نظارت بوده و تجربه مشتری در اولویت قرار دارد.
عباســی خاک با بیان اینکه نظام CRM  موجب اطالع رســانی به موقع، 
ارائه خدمات پشــتیبانی، دریافت بازخورد موثرتر و اجرای اقدامات بهبود 
یافته می شود، گفت: درگاه های ارتباطی مشتریان با شرکت آبفای استان 
اصفهان شــامل نرم افزار تلفن همراه، ایمیل، پورتال )چت آنالین(، تلفن 

122 ،  صندوق صوتی، شبکه های اجتماعی و پیامک می شود.
وی افزود: خودکار ســازی فرآیندها، نظم، ســرعت و دقــت در پیگیری، 
پایگاه داده ای متمرکز، تحلیل و شناسایی اثربخشی و کارآمدی فرآیندها 
با دریافت گزارش های تحلیلی از نرم افزار هوش کســب و کار  ، دید 360 
درجه و یکپارچه از ارتباط با مشتری، مدیریت و برنامه ریزی فعالیت های 
کارکنان مرتبط با مشــتری، بهبود عملکرد کارکنان، پیشنهاد ارائه خدمات 
در زمان های مناســب و ارائه خدمات پس از فروش از مزایای استفاده از 

نظام CRM است.
مدیــر مرکز ارتباط بــا مشــتریان آبفای اســتان اصفهان، با بیــان اینکه 
روابط عمومــی در خــارج از ســازمان نقش یک  ســفیر تجــاری  و در 
داخل ســازمان به عنوان یک ســامان دهنده مطرح اســت، گفت: روابط 
 ،CRM عمومــی در داخل ســازمان باید فرهنگ ســازی بهره منــدی از
همگراســاختن مدیران با اهــداف CRM، ارتقای فرهنگ ســازمانی به 
ســمت مشــتری محوری را بر عهده بگیرد و در خارج از ســازمان اطالع 

رســانی اتفاقــات، شناســاندن نشــان تجــاری 122 و CRM، آگاهی 
بخشــی هدفمند به مشــتریان از وظایف روابط عمومی است.عباســی 
خاک با بیان اینکــه نباید نظــام CRM  را بــا نرم افزار CRM اشــتباه 
گرفت، گفت: نظــام CRM   به معنــای تمامی فرآیندهــا، تکنولوژی ها 
 و منابع انســانی اســت که به جذب، توســعه و نگهداشــت مشــتریان

 کمک می کنند.  
باید این موضوع را در نظر گرفت که CRM تنها یک نرم افزار نیست و نرم 
افزار CRM ابزاری است که بخش های مختلف کسب و کار را، از تبلیغات 
گرفته تا فروش و خدمات پس از فروش یکپارچه می ســازد و هماهنگی 
کاملی بین تیم های مختلف داخل یک سازمان ایجاد می کند و هر کاربر در 
هر زمان دسترسی مستقیم به اطالعات مشتریان خود دارد و این امر دید 

360 درجه ای از تعامل با مشتری ارائه می دهد.

معاون تجاری و خدمات مشتریان:
 نیمی از مشترکان تلفن ثابت شرکت مخابرات شامل حداقل مکالمه می شوند

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان مطرح کرد:
تاثیر ظرفیت های بالقوه شهر ابریشم در بهره وری اراضی

نمایشگاهی با عطر و طعم دلنشین قهوه در اصفهان

مدیر مرکز مدیریت ارتباط با مشتریان آبفای استان اصفهان:

 استقرار نظام »CRM«  ارتباط و تعامل  شرکت با مشتریان را
 متحول می کند

در بازدید نماینده مجلس شورای اسالمی از ذوب آهن اصفهان عنوان شد:

تامین مواد اولیه با معدن داری، حق تولید کنندگان فوالدی است
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