
مسیح)ع(  را تبریک می گوییم 
سارلوز میالد حضرت 

مزایده 

مهرداد حاجی نیلی رئیس اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان گلپایگان م الف: 1443061

آگهی مزایده شماره 1401/1900/ص مورخ 1401/10/29 )مرحله اول(

عباسعلی ابراهیمی- شهردار نیک آباد م الف: 1443288

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گلپایگان در نظر دارد برابر قانون موجر و مستاجر مصوب سال 76 و آیین نامه اجرایی آن پنج قطعه زمین زراعی 

را برای مدت یکسال از طریق مزایده کتبی به اجاره واگذار نماید. در ضمن زمان برگزاری مزایده 15 روز کاری پس از تاریخ انتشار آگهی می باشد. 

و تماس با شــماره تلفن Esfahan.oghaf.ir متقاضیان می توانند با مراجعه حضوری به اداره اوقاف و یــا مراجعه به وبگاه 57484501 اطالعات 

بیشتر کسب نمایند.

شهرداری نیک آباد قصد دارد به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 24 منضم به نامه شماره 263 مورخ 1401/02/22 و بند 2 صورتجلسه شماره 36 منضم به 

نامه شماره 362 مورخ 1401/08/12 شورای اسالمی محترم شهر و ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری نسبت به فروش تعدادی از پالکهای مسکونی 

واقع در شهر نیک آباد از طریق مزایده عمومی اقدام نماید متقاضیان می توانند از تاریخ 1401/10/29 تا 1401/11/20 اسناد و مدارک شرکت در مزایده را 

از سامانه ستاد دریافت و پس از آن پیشنهاد خود حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1401/11/30 در سامانه ستاد )تدارکات الکترونیکی 

دولت )setadiran.ir( بارگذاری نماید.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان: انتظار معجزه برای ایجاد هوای پاک در اصفهان نداشته باشیم؛  

آب پاکی روی دست اصفهان!

بیشینه بارش مشاهداتی 
دیده بانی ایستگاه های 

سینوپتیک  از میزان بارندگی  
کالن شهرهای ایران می گوید؛

تهران کم بارش، 
اصفهان پربارش

استقالل - سپاهان؛ دربی پرتغالی
این یک جنگ کامل است!
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شماری از کشاورزان اصفهان بازگشایی 
زاینده رود را خواستار شدند

مصرف گاز خانگی، همچنان صعودی؛ 
تهران و اصفهان درصدر

انتقال آب، شهرک طال، بندر خشک!
 برای نخستین بار در کشور؛

 مجوز ایجاد بندر خشک در اصفهان پس از ۱۰ سال صادر شد

زیان روزانه ۷ میلیون 
دالری به دلیل 

تعطیلی جایگاه های 
»سی ان جی«

اهدای ۴۰۰ سری 
جهیزیه به زوج های 

نیازمند در اصفهان

نجف آباد، نخستین 
شهرستان مجهز به 

آنژیوگرافی در استان 
اصفهان است

 سفرهای عراق و سوریه متاثر از افزایش 
نرخ ارز و ترس از تحریم

5 23
4

3

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

پنجشنبه 29  دی  ۱۴۰۱
26 جمادی الثانی  ۱۴۴۴

۱9  ژانویه  2۰23
 شماره 3۷28    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5۰۰۰ تومان

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

 شــركت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شــرح زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد

 شرايط واگذار نمايد.

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

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

401-4-307
عملیات نظارت کارگاهی بر اجرای 
نصب انشعابات آب و فاضالب 
مناطق ششگانه شهر اصفهان

20.174.500.000805.235.000جاری

 مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : ۱3:۰۰ روز دوشنبه
 به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷

تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت ۰8:۰۰ صبح روز سه شنبه به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱8
دريافت اسناد : سايت اينترنتی

WWW.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گويا:  3668۰۰3۰-8- ۰3۱
)  داخلی 338  (

نوبت اول

خبر در زاینده رود
 جاریست ...



پنجشنبه 29  دی  1401 /  26  جمادی الثانی  1444  /  19  ژانویه   2023 / شماره 3728 

کشف سالح شکاری غیرمجاز در بویین میاندشت
فرمانده انتظامی شهرستان بویین میاندشت با اشاره به کشف یک قبضه سالح شکاری غیرمجاز، گفت: 
در این خصوص یک متهم در عملیات ماموران انتظامی بویین میاندشت دستگیر شد.سرهنگ حمزه 
بهرامی اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق سالح و مهمات و برخورد با قاچاقچیان 
و نگه دارندگان سالح غیرمجاز ماموران پلیس امنیت عمومی این شهرستان از اقدام مجرمانه افرادی در 
نگهداری سالح شکاری غیرمجاز در یکی از محالت شهرستان بویین میاندشت مطلع و بررسی موضوع 
جهت دستگیری متهمان و کشف ســالح های غیرمجاز را در دستور کار خود قرار دادند.وی افزود: در 
این راستا ماموران با هماهنگی مرجع قضایی به محل موردنظر اعزام و در عملیاتی غافلگیرانه متهم را 
دستگیر و در بازرسی از منزل وی موفق به کشف یک قبضه سالح شکاری غیرمجاز و تعدادی فشنگ 
شدند.فرمانده انتظامی شهرستان بویین میاندشت با اشاره به اینکه متهم دستگیر شده پس از تشکیل 
پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد، خاطرنشان کرد: حمل و نگهداری 
سالح غیرمجاز برابر قانون جرم بوده و پلیس با جدیت با متخلفان در این زمینه برخورد خواهد کرد، در 
این راستا از شهروندان نیز تقاضا داریم که در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک پیرامون حمل و 

نگهداری سالح و مهمات غیرمجاز مراتب را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعالم کنند.
 

بررسی 46 مرکز اقامتی سمیرم برای درجه  بندی
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان از بررسی ۴۶ مرکز 
اقامتی خانه مسافر در شهرستان سمیرم به منظور تعیین درجه و صدور مجوز در کمیسیون درجه بندی استان 
اصفهان خبر داد.حمیدرضا محققیان گفت: با توجه به بخشــنامه ابالغی توسط معاونت گردشگری وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، برگزاری کمســیون درجه بندی تمامی تاسیسات گردشگری 
به ادارات کل استان واگذار و درجه بندی و تعیین تکلیف درجه واحد های گردشگری توسط این کمیسیون 
الزامی شد.معاون اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان ادامه داد: خوشبختانه با 
هماهنگی های انجام شده و بازدید های نظارتی توسط کارشناسان اداره کل و اداره میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی شهرســتان ســمیرم،  ۴۶ واحد اقامتی خانه مســافر به منظور تعیین درجه در کمیسیون 
درجه بندی استان بررسی شد.محققیان تصریح کرد: تاسیسات گردشگری با توجه به ارزیابی های انجام 
شده، طبق ضوابط، شرایط و دستورالعمل های شیوه نامه مربوطه، درجه بندی و پس از طرح و تائید کمسیون، 
به عنوان واحد رسمی در سامانه جامع نظارت، آمار و اطالعات تاسیسات گردشگری )جانا( ثبت خواهند شد.

 
رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان خوانسار مطرح کرد:

تحویل اراضی 108 واحد طرح نهضت ملی خوانسار استان 
اصفهان به بنیاد مسکن

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان خوانساربا اشاره به تایید نهایی ۸۱۰ نفر از متقاضیان طرح نهضت 
ملی مسکن این شهرستان گفت: تاکنون زمین با کاربری مسکونی برای ساخت ۱۰۸ واحد تحویل بنیاد 
مسکن شده است.سعید شاهی اظهار داشت: بیش از یکهزار و ۸۰۰ نفر در طرح نهضت ملی مسکن این 
شهرستان ثبت نام کردند که از این تعداد یکهزار و ۶۰۰ متقاضی واجد شرایط شناخته شدند و از این میزان 
نیز ۸۱۰ نفر تا کنون تایید نهایی شــده اند.وی با بیان اینکه برای اجرای طرح نهضت ملی مســکن این 
شهرستان به تامین ۳۰ هکتار زمین نیاز است، گفت: با تالش های به عمل آمده ۲۵ هکتار زمین در مرحله 
الحاق قرار دارد، اسناد تک برگی آن به نام دولت اخذ شده که در این رابطه جلسات کمیته کارشناسی و 
دو جلسه شورای مسکن شهرستان خوانسار برگزار شده است.رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان 
خوانسار اذعان داشت: در راستای سرعت بخشی به اجرای طرح جهش تولید مسکن، زمین با کاربری 
مسکونی برای ساخت ۱۰۸ واحد تحویل بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان خوانسار شد که عملیات 

نخاله برداری این اراضی درتوافقی با شهرداری به ارزش سیصد و هشتاد میلیون تومان صورت گرفت.

تاریخی که در آستانه تخریب است؛

نبضحیاتکاخ»سرهنگآباد«زواره،ُکندمیزند

کاخ سرهنگ آباد زواره الگوبرداری شده از عمارت چهل ستون اصفهان و باغ 
عفیف آباد شیراز، پس از هزینه ها و مرمت های مختلف در سال های اخیر، 
بر اثر حوادث طبیعی و دخل و تصرف انسانی در حال تخریب و ویرانی است.

چهار سال پیش ســاکنان محلی برای جلوگیری از ورود مردم به روستای 
ســرهنگ آباد این کاخ را آتش زدند که با پیگیری های انجام شده متهمان 
به دادگاه هم رفتند، اما نتیجه ای نداشــت و متهمان تبرئه شــدند.به گفته 
شاهدان عینی، کامل نبودن مرمت و البته عدم بودجه الزم در دوره های قبلی 
میراث فرهنگی شهرستان باعث ویرانی راه پله ها و سقف ایوان شده است و 

با بارش های امسال قطعا خسارات بیشتری به بار خواهد آمد.

میراث فرهنگی برای مرمت کاخ سرهنگ آباد دلسرد است
سرپرســت اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری شهرستان 
اردستان در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در سال جاری به غیر از ۱۳ میلیارد 
ریال اعتبارات سفر ریاست جمهوری به استان، تاکنون اعتبار قابل توجهی 
برای بخش میراث فرهنگی به شهرســتان اردستان تخصیص داده نشده 
است.نرگس بهشاد با اشاره به اتفاقات چند ســال گذشته و آتش سوزی 
در مجموعه کاخ تاریخی ســرهنگ آبــاد گفت: تعدد بناهــای تاریخی در 
شهرستان، کمبود اعتبارات الزم، اتفاقات ناگوار و بی مهری مالکان شخصی 
کاخ سرهنگ آباد باعث شــده میراث فرهنگی برای رســیدگی، مرمت و 

اختصاص مجدد بودجه برای این بنا دلسرد شــود.وی با بیان اینکه اداره 
میراث فرهنگی از ابتدا تاکنون حدود ۱۰ میلیــارد ریال اعتبار برای مرمت و 
بهســازی و رفع خطرهای احتمالی این بناهای تاریخی هزینه کرد، گفت: 
همراه نبودن مالکان خصوصی و بی مهری هایی که به این بنای تاریخی شد، 
باعث شده بخش هایی از این بنا در حالت اضطراری، تخریب و مرگ قرار 
گیرد.سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان 
اردستان، تصریح کرد: کل اعتبار تملک دارایی اداره میراث فرهنگی حدود 
۵۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ بوده ، ولی تاکنون اعتباری برای این اداره ابالغ 
نشده است.بهشاد با اشاره به تکمیل پرونده های ثبت ملی برخی از بناهای 
تاریخی در شهرستان اردستان، گفت: با تالش اداره میراث فرهنگی اردستان 
در حال تکمیل و رفع ایرادات ۷ پرونده ثبتی شهرستان هستیم، ولی به دلیل 
کمبود نیروی انسانی متخصص هنوز موفق به تکمیل این پرونده ها نشده 
ایم. البته نبود همکاری مالکان بناهــای تاریخی با اداره میراث فرهنگی از 
دیگر علت های تاخیر در تکمیل پرونده های بناهای ثبتی است.وی با بیان 
اینکه کمبود نیروی انســانی در اداره میراث فرهنگی اردستان بزرگ ترین 
چالش این اداره است، گفت: در اداره اردستان هیچ کارشناس تخصصی در 
حوزه صنایع دستی، گردشگری، سرمایه گذاری، باستان شناسی و... حضور 
ندارد و این کمبودها باعث شده بســیاری از اقدامات و عملکرد این اداره با 

کندی انجام شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: از بین ۲۶ 
شهرستان استان اصفهان، نجف آباد تنها شهرستانی 
است که پس از اصفهان، مجهز به دستگاه آنژیوگرافی 
شــد و جمعیت غرب اســتان را پوشــش می دهد.

شاهین شــیرانی ظهر در مراســم افتتاح بخش آنژیو 
گرافی بیمارستان شهید محمد منتظری اظهار داشت: 
بیماری های قلبی و عروقی شــایع ترین علت مرگ و 
میر در دنیا، کشور و اســتان اصفهان است که اصل اول 
پیشگیری از ابتال به این بیماری است.وی، نقش زنان 
به عنوان ســتون خانواده ها در کاهش و پیشــگیری 
از بیماری های قلبی و عروقی را موثــر خواند و افزود: 
تغذیه صحیــح و کاهش نمک و روغن از ســفره های 
غذایی آمار ســکته های قلبی و گرفتگی رگ را کاهش 
می دهد.رییس دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان با 
اشاره به اهمیت تیم ۲۴۷ بخش قلب گفت: منظور از 
تیم ۲۴۷ یعنی تیمی که ۲۴ ساعته در هفت روز از هفته 
باید به حالت آماده باش کامل باشد و در واقع همچون 
تیم واکنش سریع عمل کند و تیمی است که باید درب 
ورودی آنها منفک از درب های دیگر و آسانسور جدا برای 
رفت و آمد آنها باشد.وی با اشاره به اینکه دقیقه ها در 
عمل آنژیو گرافی اهمیت دارد و به هنگام بسته شدن 
رگ قلب تنهــا ۱۲۰ دقیقه زمان فرصت اســت، گفت: 
تجهیز بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد به 
آنژیوگرافی در واقع زیر بار یک مسئولیت بزرگ رفتن 
است.شیرانی از اعتماد و همدلی ایجاد شده بین خیران 
و حوزه بهداشت و درمان اســتان ابراز خرسندی کرد و 
افزود: با همراهی خیران توانســتیم در ارتقای کیفیت 

خدمات بهداشت و درمان گام های بزرگی برداریم.وی 
با اعالم موافقت در حوزه تامین تجهیزات غربالگری و راه 
اندازی این بخش گفت: اینکه در کدام یک از شهرستان 

این بخش راه اندازی شود، نیاز به تصمیم گیری دارد.

به اعتبار 12 میلیاردی برای بخش قلب بیمارستان 
منتظری نجف آباد نیازمندیم

مشاور اجرایی رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
هم در این مراســم گفت: به منظــور راه اندازی بخش 
قلب بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد نیاز 

به تخصیص اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان است.
نورالدیــن ســلطانیان اظهار داشــت: طرح توســعه 
بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد در فضای 
بالغ بر ۱۱ هزار و ۵۰۰ متر در ۴ طبقه دیده شــده اســت 
که طبقه زیر زمین شــامل )تاسیســات، برق، موتور 
خانه و مجموعه انبارها(، طبقه همکف شامل )بخش 
اورژانس، داروخانه و آزمایشگاه(، طبقه یک )درمانگاه 
اختصاصی و فوق تخصصی همراه با شیمی درمانی( 
و طبقه دو )بلوک قلب( متشــکل از ۵ واحد و بخش 

)غربالگری( و بخش )آنژیوگرافی( است.وی از تجهیز 
 ICU، بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان شامل
CCU و پست سی سی یو خبر داد و گفت: هزینه اولیه 
ســاخت بخش آنژیوگرافی بیمارســتان ۳۴ میلیارد 
تومان دیده شد که مقرر شــد ۳۵ درصد آن را خیران 

پرداخت کنند.
سلطانیان ادامه داد: ۲.۷ دهم میلیارد مبلغ ذکر شده 
هزینه دستگاه آنژیوگرافی است و مابقی برای ساخت 
وتجهیز بخش هزینه می شــود که بالغ بــر ۲۰ میلیارد 
تومان تاکنون هزینه شده و ۲ میلیارد تومان این هزینه 
از سوی خیران تامین شده است.مشاور اجرایی رییس 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان خواستار اختصاص 
متــراژی برای بخــش VIP بیمارســتان و همچنین 
تخصیص یــک هــزار و ۳۰۰ متر مربــع از ضلع غربی 
بیمارستان به پارکینک شد و گفت: ساالنه بالغ بر ۶۰۰ 
تا ۷۰۰ میلیون تومان هزینه ســرویس ایاب و ذهاب 

می شود که راه اندازی پارکینگ را ضروری می سازد.

ارائه خدمات خوب حوزه درمان برای مردم نجف آباد
همچنین مدیر شبکه بهداشت و درمان نجف آباد نیز 
در این مراسم با اشــاره به اینکه برای مردم نجف آباد 
روزی فرخنده خواهد بود که بــرای درمان نیاز به رفتن 
از این شهر به شهر دیگری نباشند، گفت: طی ۴۴ سال 
از انقالب اسالمی خدمات ارزنده ای در حوزه بهداشت 
و درمان در این شهرســتان صورت گرفته است و این 
در حالی که ســال ۷۴ برای یک دیالیز به اصفهان باید 

مراجعه می کردیم.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

نجف آباد، نخستین شهرستان مجهز به آنژیوگرافی در استان اصفهان است
خبر روز

وز عکس ر

مسابقات باشگاه های 
 کشتی شهرستان

 آران و بیدگل
مســابقات ورزش کشــتی بیــن 
باشــگاه های شهرســتان آران و 
بیدگل در قالب جشــنواره فرهنگی 
ورزشی بسیج در رده سنی نونهاالن و 

نوجوانان برگزار شد. 

  برگزاری نخستین جشنواره محصوالت گلخانه ای در
 تیران و کرون

فرماندار تیران و کرون از برگزاری نخستین جشنواره و نمایشگاه توسعه و پیشرفت کشاورزی نوین 
محصوالت گلخانه ای در این شهرســتان خبر داد.علی محمدی کیا در گفت وگو با ایســنا با اشاره به 
برگزاری این جشنواره برای نخستین بار 
در تیران و کرون، اظهار کرد: این شهرستان 
قطــب محصــوالت گلخانه ای اســتان 
اصفهان به ویــژه در تولید فلفل دلمه ای 
محسوب می شــود.وی افزود: ظرفیت 
باالی تولید این محصوالت و فرصت هایی 
که در ارزآوری، رشد اقتصادی و اشتغال 
ایجاد کرده در این نمایشــگاه به نمایش 
گذاشــته خواهد شــد.فرماندار تیران و 
کرون، زمان برگزاری ایــن رویداد را ۲۹ 
دی تا ۲ بهمن اعالم کرد و گفت: نمایشگاه تولیدات کشاورزی در روستای افجان برگزار خواهد شد.وی 
با بیان اینکه بالغ بر ۸۰۰ گلخانه سبزی و صیفی و گل های زینتی در این منطقه با مساحت بیش از ۳۰۰ 
هکتار راه اندازی شده است، تصریح کرد: ۹۰ درصد تولیدات این بخش به کشورهای حوزه خلیج فارس 
صادر می شود.محمدی کیا، اســتفاده از تجهیزات مدرن در توسعه این صنعت را مهم خواند و ادامه 
داد: صنایع تبدیلی و بسته بندی نیز در یک سال گذشته فعال شده که این موضوع به رشد کشاورزی 
و تکمیل حلقه تولید کمک می کند.وی خاطرنشــان کرد: از فناوری هــای نوین و دانش بنیان برای 
مدیریت بهینه انرژی استفاده می شود که این موضوع به کاهش هزینه ها و افزایش تولید کمک کرده 
است.فرماندار تیران و کرون با بیان اینکه رویدادهای فرهنگی در معرفی این ظرفیت کارآمد است، 
یادآور شد: ستاد برگزاری برای این رویداد پیش بینی شده که ادارات دولتی، تشکل های مردمی و 
اتاق بارزگانی شهرســتان های نجف آباد و تیران و کرون هم همکاری می کنند.به گفته محمدی کیا، 
این رویداد قرار بود، اوایل مهرماه برگزار شود که به دلیل طوالنی شدن فرآیند برنامه ریزی و شرایط 
خاص کشور، زمان آن تغییر کرد.وی معتقد اســت، این ظرفیت وجود دارد که این رویداد به صورت 

سلسله ای و ساالنه برگزار شود.

فعال حوزه فرهنگی اجتماعی عنوان کرد:

نمایش آثار برگزیده رویداد ملی »شهید اردهال« در 
نگارخانه ای به وسعت شهر

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان گفت: بیش از ۲۰ اثر منتخب از آثار 
رویداد هنری ملی »شهید اردهال« در کاشان در سازه های محیطی به نمایش عموم گذاشته شد.

محمدعلی فرجی اظهار کرد: نمایش آثار برگزیده این رویداد در نگارخانه شهر، طرحی است که توسط 
این سازمان در آستانه فرارسیدن ۲۷ جمادی الثانی سالروز شــهادت حضرت سلطانعلی بن امام 
محمد باقر )ع( در کاشان اجرا شد.وی افزود: همزمان با برگزاری ویژه برنامه »حضرت سلطانعلی، 
سفیر جهاد تبیین« بیش از ۲۰ اثر منتخب از ۴۰ هنرمند شرکت کننده در رویداد »شهید اردهال« از 
شهر های اصفهان، تهران و کاشان در قالب طراحی پوســتر، کتیبه نگاری، نقاشی خط و تایپوگرافی 
با اکران در سازه های محیطی به نمایش عموم گذاشته شده اســت. سرپرست سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شــهرداری کاشــان بر ضرورت حمایت از آثار تولیدی رویداد ها و جشنواره های 
فرهنگی و هنری تاکید کرد و گفت: آثار به نمایش گذاشته شده در طرح نگارخانه شهر، آثاری است که 
در رویداد سه روزه با موضوع محوری حضرت علی بن امام محمد باقر )ع( با نظارت استادانی، مانند 

مهدی سهرابی، حامد مغروری و مجتبی مجلسی تولید شده است.

اخبار

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
اردستان مطرح کرد:

ضرورت استفاده از ظرفیت 
پیشکسوتان بسیجی در 
امور فرهنگی و اجتماعی

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان گفت: 
استفاده از ظرفیتهای پیشکسوتان بسیجی در 
راستای به سرانجام رساندن خدمات فرهنگی 
و اجتماعی کشور ضرورت دارد.سرهنگ پاسدار 
روح ا... صنعتکار در مراســم تودیع و معارفه 
فرمانده حوزه بسیج اردســتان، اظهار داشت: 
در سحرگاه چنین روزی شــهید نواب صفوی 
توسط دژخیمان پهلوی به چوبه دار آویخته و به 
شهادت رسید که این شهید بزرگوار الگوی رهبر 
انقالب شــد.وی با بیان اینکه اگر حرکت های 
جهادگونه شخصیت های انقالبی نبود انقالب 
در مسیر پیروزی قرار نمی گرفت، افزود: رهبر 
انقالب فرمودند من از آن ســید شــجاعی که 
در مشــهد علیه شــاه محکم صحبت می کرد 
،انقالبی گــری را یادگرفتم.فرمانــده ناحیــه 
مقاومت بســیج اردستان با اشــاره به نقش 
شهید نواب صفوی در ملی شدن صنعت نفت، 
تصریح کرد: این شــهید در نامه ای به رزم آرا و 
وزیران آن دوران خواســتار ملی شدن صنعت 
نفت شد و اگر تالش های ایشــان نبود شاید 
این اتفاق صورت نمی گرفت که این مطالب در 
کتاب های تاریخ برای نوجوانان نیامده است.

صنعتکار خاطرنشــان کرد: متاســفانه گاهی 
اوقات خمودگی هایی در شهرستان اردستان 
مشاهده می شــود و در این شهر در این دولت 
انقالبی که اسباب پیشــرفت هم فراهم است 
باید تحول و تحرک ایجاد شود.وی تاکید کرد: 
ماموریت بســیج فقط مربوط به مسائل ضد 
اغتشاش و امنیتی نیست و بنابر بیانات رهبری 
ماموریت این نهاد فرهنگی نیز هست و تعداد 
۹ قرارگاه در دســتورالعمل سند اعتالی بسیج 
وجود دارد که در این سند بالغ بر ۲۸ ماموریت 
برای بســیج ذکر شده اســت.فرمانده ناحیه 
مقاومت بسیج اردســتان تصریح کرد: نقشه 
بسیج در سند اعتال، طرح محالت اسالمی است 
که در این طرح مسائل مختلف محالت با کمک 
نیروی های بسیج و دیگر نهاد حل خواهد شد.

با مسئولان

استان

فرماندار نجف آباد:

مصرف گاز در صنایع ۵0 درصد 
کاهش یافت

فرماندار نجف آبــاد گفت: با تدویــن یک برنامه 
زمان بنــدی، مصــرف گاز در صنایــع مختلــف 

شهرستان ۵۰ درصد کاهش یافت.
موســی مباشــری در گفت وگو با ایســنا درباره 
وضعیــت مصــرف گاز در شهرســتان نجف آباد، 
اظهار کرد: طبق روالی که اســتان اصفهان در روز 
اول ادارات و مدارس را تعطیل کــرد و روز بعد با 
تاخیر ادارات و مراکز آموزشــی کار خــود را آغاز 
کردند در نجف آباد هم این رویــه در پیش گرفته 
شــد و با برنامه ریــزی دقیقی که انجــام دادیم 
 میزان مصــرف گاز در ادارات و صنایع به شــدت 

کاهش یافت.
وی افزود: با توجه بــه اینکه ۲ هزار واحد صنعتی 
داریم و بیشــتر این واحدها نیز از گاز اســتفاده 
می کنند، اداره گاز یک برنامــه زمان بندی را برای 
صنایع تدوین کرد، به این شکل که گاز این واحدها 
را در ســه روز اول هفته به ۵۰ درصد تقلیل دادند. 
مشــکل افت فشــار یا قطعــی گاز در واحدهای 
مســکونی نداشــتیم و در واحدهای صنعتی که 
ضرورت داشت گاز را به شکل معمول خود داشته 
باشــند مقداری از ۵۰ درصد بیشــتر گاز مصرف 

کردند تا با مشکل مواجه نشوند.
فرماندار نجف آباد گفــت: در کل همکاری مردم، 
ادارات و صنایع در مصرف بهینه گاز رضایت بخش 
بود. برای نظارت بهتر بر مصرف بهینه گاز در مراکز 
مختلف چند گروه نظارتی تشــکیل دادیم که به 
طور دقیق مصرف گاز را رصد می کردند. با توجه به 
اینکه در هفته های بعد سرما و افت دما را خواهیم 
داشــت آمادگی الزم در صنایع و دســتگاه های 
اجرایی و مــدارس وجود دارد که گاز را به شــکل 

مطلوب مصرف کنند.
مباشــری ادامه داد: طبق گزارش اداره گاز میزان 
مصرف گاز طی حدود ۱۰ روز گذشته در نجف آباد 

رضایت بخش بوده است.
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بازرس هیئت مدیره اتحادیه موبایل اصفهان مطرح کرد:

تاثیر مستقیم دالر بر قیمت موبایل
بازرس هیئت مدیره اتحادیه موبایل اصفهان با اشــاره بــه تاثیرگذاری افزایش نــرخ دالر بر بازار 
موبایل گفت: موبایل از کاالهایی اســت که قیمت آن به طورمستقیم تحت تاثیر ارز قرار دارد.حسن 
میرشمشیری در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: مدت زمانی است که واردات گوشی باالی ۶۰۰ 
دالر ممنوع شده و ثبت سفارش نمی شود.وی تصریح کرد: با افزایش قیمت دالر هم نوساناتی برای 
این نوع از گوشی ها به وجود آمد و باعث شــد قیمت ها غیرمعقول و نامتعادل باال رود.به گفته این 
فعال، همان گونه که اشاره شد گوشی گران تر از ۶۰۰ دالر وارد نمی شود ولی تعدادی موبایل قبل از اعالم 
ممنوعیت خریداری شده یا ثبت سفارش شده بود که اکنون در بازار موجود است و تحت تأثیر نرخ 
ارز، باقیمت غیرکارشناسانه ای عرضه می شود.میرشمشیری گفت: اما مابقی برندها به طور فراوان در 
بازار موجود است و با گارانتی ۱۸ ماهه و رجیستری شده به مشتری تحویل داده می شود. تاثیر گرانی 
دالر بر این برندها چندان محسوس نبوده اســت.وی در رابطه با تعیین تکلیف رجیستری آیفون 
۱۴ گفت: هنوز وضعیت رجیستری و مبلغ رجیســتری گمرکی آیفون ۱۴ مسافری که وارد شده اند 
مشخص نیســت ولی وعده هایی برای یکی دوهفته آینده جهت تعیین تکلیف این گوشی ها داده 
شده است.بازرس هیئت مدیره اتحادیه موبایل اصفهان در پاسخ به این پرسش که درحال حاضر 
شرایط بازار موبایل به چه صورت است، خاطرنشــان کرد: بازار راکد و استقبال مردم کاهش داشته 
است باوجود قرارگیری موبایل درسبد هزینه ها، اما خرید آن در اولویت نیست و با توجه به شرایط 

اقتصادی و قدرت خرید، اقالم دیگری، نسبت به خرید گوشی ارجحیت دارد.
 

اخطار قطع برق برای ادارات پر مصرف اصفهان
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان گفت: به دلیل برودت هوا و باال رفتن مشکل 
تامین ســوخت، ادارات و ارگان های اصفهان در صورت مصرف غیر استاندارد برق اخطار قطع می 
گیرند.مرســل صالحی اظهار کرد: به دلیل برودت هوا و باال رفتن مشکل تامین سوخت، ادارات و 
ارگان ها زیر ذره بین شرکت توزیع برق اصفهان قرار دارند و در صورت مصرف غیر استاندارد اخطار 
قطع می گیرند.وی با اشاره به مدیریت مصرف در روز های سرد سال گفت: برخالف برخی که فکر 
می کنند در روز های سرد نباید مصرف برق مدیریت شود باید این نکته را ذکر کنم که مدیریت مصرف 
منتهی به روز یا فصل خاصی نمی شود و باید مشترکین همیشه در استفاده از نیروی برق با درایت 

و مدیریت شده رفتار کنند.
صالحی همچنین تصریح کرد: الگوی مصرف در روز های گرم ســال ۳۰۰ کیلوات ساعت در ماه، و 
روز های غیر گرم و روز های سرد ۲۰۰ کیلو وات ساعت در نظر گرفته شده است و اگر مشترکین فراتر از 
الگو مصرف کنند جزو مشترکان پرمصرف محسوب می شوند و هزینه بیشتری پرداخت کنند.مدیر 
دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان ادامه داد: به دلیل اینکه نیروگاه های برق از سوخت 
گاز استفاده می کنند نباید با باال بردن درجه حرارت اسپلیت ها باعث فشار به نیروگاه ها شویم که در 

مصرف سوخت گاز دچار مشکل می شویم.
 

مصرف گاز خانگی، همچنان صعودی؛ تهران و اصفهان درصدر
مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده در کشــور همچنان صعودی است.مسئول 
مرکز راهبری گاز کشــور می گوید: این مصرف اخیرا به ۶۴۵ میلیون متر مکعب رسیده که معادل 
۷۷ درصد کل مصرف گاز خانگی، همچنان صعودی گاز تحویلی به خطوط کشــور است.دستوریان 
افزود: این میزان گاز از آغاز دی ماه در ۲۲ روز مصرف شده بود، در صورتی که دی پارسال، تنها در ۴ 
روز بیش از ۶۰۰ میلیون متر مکعب مصرف داشتیم.وی تهران، خراسان رضوی، اصفهان و مازندران 
را استان هایی برشمرد که بیشترین مصرف را دارند و در شمال، شمال شرق و حتی دورترین مناطق 

کشور شرایط پایدار است.

برای نخستین بار در کشور؛ مجوز ایجاد بندر خشک در اصفهان پس از ۱۰ سال صادر شد

انتقال آب، شهرک طال، بندر خشک!

   در کنار تمام پروژه ها، طــرح ها و وعده وعیدهایی که طی 
سالیان گذشته برای رونق اقتصاد در حوزه تولید و صادرات 
و رفع مشکالت آبی استان مطرح شده؛ از جمله راه اندازی شهرک طال 
و انتقال آب به مرکز ایران، از ایجاد بندرخشــک در اصفهان هم سخن 
گفته شده بود که معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
سرانجام خبرداد که اولین مجوز بندر خشک کشور برای اصفهان با پیش 
بینی سرمایه گذاری بخش خصوصی و سیاستگذاری، حمایت و نظارت 
بخش دولتی دریافت شد.امیررضا نقش در جمع خبرنگاران گفت: بر 
اساس بند ۱۳ مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۲ احداث و بهره برداری 
از دهکده لجستیک )بندر خشک( به استان اصفهان واگذار شد ولی از 
آن زمان باوجود پیگیری های مختلف نتیجه ای عملیاتی حاصل نشده 
بود.نقش ادامه داد: نظر به موقعیت خاص استان اصفهان در حوزه حمل 
و نقل و لجستیک کشور به ویژه قرار گرفتن در کریدور شمال - جنوب و 
ترانزیت بین المللی اعم از زمینی، ریلی و هوایی، در دوره مدیریتی جدید 
اســتان ایجاد دهکده لجســتیک )بندر خشــک( به عنــوان یکی از 
پیشران های مهم توسعه اقتصادی استان، در دستور کار قرار گرفت و با 
پیگیری های متعدد و فشــرده در یک سال گذشته، نهایتا در ششمین 
نشست ســتاد مراکز لجســتیک کشــور با تدبیر و همراهی وزیر راه و 

شهرســازی با احداث و بهره برداری دهکده لجستیک )بندر خشک( 
اصفهان موافقت شــد.معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
اصفهان عنوان کرد: با توجه به همجواری استان اصفهان با ۹ استان در 
مرکز کشور، در حال حاضر این استان به عنوان یکی از بزرگ ترین هاب 
های حمل و نقلی کشور محسوب می شــود به طوری که حجم بار این 
استان در حوزه حمل و نقل زمینی بالغ بر ۵۴ میلیون تن و در حوزه ریلی 
نیز بالغ بر ۱۰ میلیون تن در سال اســت.وی گفت: مقرر شده، دهکده 
لجستیک )بندر خشک( در منطقه شرق اصفهان با مساحت ۷۲۹ هکتار 
جنب ایستگاه راه آهن سیســتان و منطقه ویژه اقتصادی شرق واقع 
شود؛ این طرح در سطح ملی مصوب شده است.نقش خاطرنشان کرد: 
تحقیقات میدانی و مکان یابی پروژه دهکده لجستیک در سطح استان 
توسط دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان در سال های گذشته 
انجام شــده و پس از انجام مراحل تحقیقاتی طــرح این دهکده، در 
کارگروه اقتصادی و اشــتغال استان و شورای توســعه و برنامه ریزی 
استان، سند آمایش ملی کشور و ستاد مراکز لجستیک کشور بررسی و 
مورد تایید و تصویب قرار گرفت.وی خاطرنشان کرد: در آینده ای نزدیک 
با واگذاری زمین و عملیات اجرایی فاز نخست این دهکده لجستیکی 
با مشــارکت بخش خصوصی و حضور فعاالن اقتصادی و زیست بوم 

کسب و کار استان اصفهان تحت نظر شــورای سیاستگذاری و نظارت 
استانی آغاز خواهد شد.نقش افزود: تالش می شود در فاز نخست پروژه 
کلیه امکانات و خدمات زیر بنایی اعم از خدمات لجستیک پایه شامل 
تاسیسات اتصال به خطوط ریلی کشور، بارگیری، تخلیه، جابه جایی بار، 
نگهداری و انبارش، انبار خشــک فلــه، مخازن ویژه مایعــات، انواع 
ســردخانه ها، بار اندازهای ویژه خطــوط ریلی، ترمینــال کانتینر و ... 
همچنین خدمات ارزش افزوده شامل فضاهای اداری، گمرک، دفاتر 
شرکت ها و بهره برداران، صنایع بســته بندی، مجموعه تعمیرگاه ها و 
خدمات خودرویی، محوطه های باربری های خرد و نیز کلیه واحدهای 
مالی، تجاری و رفاهی وابسته لحاظ شود.وی ادامه داد: اکنون با کسب 
موافقت اصولی این طرح پس از ۱۰ ســال می توانیم آغاز شروع به کار 

پروژه مهم دهکده لجستیک )بندر خشک( اصفهان را اعالم کنیم.

بهبود چرخه اقتصاد اصفهان با اجرای طرح دهکده لجستیک
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان اظهار کرد: با به ثمر 
رســیدن این طرح از لحاظ پدافندی، حمل و نقل جاده ای و ریلی بار، 
تحولی عظیم برای استان رقم خواهد خورد و چرخه اقتصادی اصفهان 
نیز بهبــود خواهد یافت.نقش تشــریح کرد: برای روان شــدن چرخه 
اقتصادی بایستی هم افزایی و هماهنگی میان مجموعه های مختلف 
ایجاد شود تا در راستای یکدیگر بتوانند به چرخش چرخ اقتصاد کمک 
کنند.وی، یکی از نقاط قوت به ثمر رســیدن این طرح را تحول در حوزه 
صادرات دانست و گفت: استان اصفهان در شــاهراه حیاتی شمال به 
جنوب و شرق به غرب جاده ای و ریلی کشور قرار دارد. از طرفی استانی 
که در سال توانایی تولید ۵۰ میلیون تن بار را دارد و استانی صنعتی است 
می تواند از موقعیت دهکده لجســتیک به خوبی بهره مند شود.معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان افزود: استقرار این دهکده 
باعث می شــود هزینه های تولید، جابه جایی محصــوالت و صادرات 
کاهش و ســرعت تولید و نقل و انتقال بار افزایش یابد که این مسئله 
باعث افزایش رونق تولید خواهد شــد.نقش تصریــح کرد: می توانیم 
اصفهان را بهشت سرمایه گذاری و مکانی برای جذب سرمایه در کشور 
کنیم. به تعبیری تصویر اصفهان آینده با دهکده لجســتیک بسیار زیبا 
تر خواهد بود.وی، دهکده لجســتیک اصفهان را نخستین دهکده این 
حوزه در کشور دانست و متذکر شد: دراین طرح سرمایه گذاری بخش 
خصوصی و حمایت و نظــارت بخش دولتی انجام خواهد شــد البته 
نظارت نهادهای استانی تا انتهای پروژه ادامه خواهد یافت تا با کیفیت و 
قدرت دهکده لجستیک اصفهان به ثمر برسد و مردم از آن منتفع شوند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهان از خریداری و جمع آوری ۵۰۰ تن 
مرغ مــازاد در بازار توســط اتحادیه مرغ گوشــتی 
اصفهان خبرداد.حسین ایراندوست گفت: ازچهارم 
دی ماه طرح جمع آوری مرغ مــازاد از بازار در حال 
اجراســت که اتحادیه مرغ گوشتی اصفهان تاکنون 
۵۰۰ تن مرغ خریداری و ذخیره کرده اســت.وی با 
بیان اینکه برای این طرح از محل بانک کشــاورزی 
و صندوق حمایت وام یکصد میلیارد تومانی با سود 

۱۰ درصد پیش بینی شده که در اختیار اتحادیه قرار 
گیرد، افزود: هدف گذاری مــا خرید ۲۵۰۰ تن مرغ 
زنده بوده و به اتحادیه مرغ گوشتی نیز اعالم کردیم 
که مرغ خریداری و ذخیره کنــد تا در صورت نیاز به 
بازار عرضه و یا صادر شود؛ اتحادیه نیز استقبال کرده 
اســت.معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه میزان جوجه 
ریزی در مرغداری ها در مقایسه با ماه قبل تفاوتی 
ندارد، اضافه کرد: وضعیت جوجه ریزی نســبت به 
ماه مشابه سال گذشته کمتر بوده که دلیل آن شرایط 
حاکم بر بازار است.ایراندوست، وضعیت ذخایر مرغ 
پشــتیبانی امور دام و جوجه ریزی را خوب ارزیابی 
کرد و گفت: تا ۲۵ دی بیــش از ۶ هزار و ۲۵۰ قطعه 

جوجه ریزی شده و پیش بینی می کنیم تا پایان ماه 
به هفت میلیون قطعه برسد و از این رو در مجموع 
نگران مرغ پایان سال نیستیم.وی خاطرنشان کرد: 
میزان جوجه ریزی متاثر از چند علت است؛ با توجه 
به فراوانی مرغ در بازار در حال حاضر و افت قیمت و 
مازاد گوشت مرغ در بازار و نیز ذخایر مناسبی که در 
پشتیبانی امور دام داریم، اکنون جوجه ریزی نسبت 
به سال قبل کمتر شده است.معاون بهبود تولیدات 
دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان قیمت 
هر کیلوگرم گوشــت مرغ برای مصرف کننده را در 
سامانه رهتاب ۵۱ هزار تومان اعالم کرد و گفت: این 
درحالی است که نرخ مصوب هر کیلوگرم ۶۳ هزار 

تومان بوده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان خبرداد:

خرید ۵00 تن مرغ مازاد در اصفهان

خبر روز

۸۶۳ هزار میلیارد تومان خرید اینترنتی طی ۹ ماه؛

استان تهران در صدر
طی ۹ ماه نخست امسال حدود ۸۶۳ هزار میلیارد تومان خرید اینترنتی انجام شده است که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل افزایش ۳۸ درصدی را نشان می دهد.به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت 
خرید اینترنتی در آذر ماه سال جاری نشــان می دهد که در این ماه حدود ۱۱۷ هزار میلیارد تومان خرید 
اینترنتی انجام شده که ســهمی حدود ۱۴.۲ درصدی از کل تراکنش ها دارد.بر اساس برآوردهای اتاق 
بازرگانی تهران، خرید اینترنتی در آذر ماه نسبت ماه قبل )آبان ماه( با افزایش ۵ درصدی مواجه شده ؛ 
همچنین نسبت به آذر ماه سال قبل ۴۹ درصد افزایش یافته است.همچنین طی ۹ ماه نخست امسال 
حدود ۸۶۳ هزار میلیارد تومان خرید اینترنتی انجام شــده است که نســبت به مدت مشابه سال قبل 
افزایش ۳۸ درصدی را نشــان می دهد.طبق بررسی های انجام شده، سهم اســتان تهران از کل خرید 
اینترنتی در کشور طی ۹ ماهه نخست سال جاری ۸۹ درصد بوده است.همچنین برآوردها نشان می دهد 
که روند عمومی نزولی کل تراکن شــهای خرید )موبایل- اینترنتی- پایانه فروشگاهی( از مرداد سال 
۱۳۹۹ آغاز شده است که همین تجربه مشابه را برای خریدهای اینترنتی با نوساناتی کمتر داشته ایم.در 
آذر ماه شاهد کاسته شدن از سرعت افت کل تراکن شهای خرید واقعی با رقم ۳.۱۴ درصد کاهش بوده 
ایم. همچنین در این ماه با مثبت شدن رشد واقعی خریدهای اینترنتی با نرخ ۱.۲ درصد مواجه بوده ایم.

 

زیان روزانه 7 میلیون دالری به دلیل تعطیلی جایگاه های 
»سی ان جی«

رییس انجمن صنفی سی ان جی گفت: در حال حاضر فعالیت تعدادی از جایگاه های سی ان جی متوقف 
شده که این موضوع خسارت بســیار زیادی را به جایگاه ها و اقتصاد کشــور تحمیل کرده است.محسن 
جوهری در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در روزهای اخیر حدود ۳۰ درصد از جایگاه های سی ان جی به دلیل 
افت فشار ومدیریت مصرف گاز فعالیت خود را تعطیل کرده اند، اظهار کرد: با توجه به افزایش مصرف روزانه 
حدود ۷میلیون لیتر بنزین در روزهای اخیر، زیان ناشی از تعطیلی جایگاه ها به اقتصاد کشور روزانه حدود 
۷ میلیون دالر برآورد می شود که این موضوع نشان دهنده اهمیت سوخت سی ان جی در سبد سوخت 
کشور است.وی خاطر نشان کرد: باتوجه به اینکه تعطیلی جایگاه ها به دلیل شرایط حاکم در کشور و جبران 
کمبود گاز بوده، تقاضا داریم وزارت نفت خسارت تعطیلی جایگاه ها را پرداخت کند.رییس انجمن صنفی 
سی ان جی افزود: از وزارت نفت انتظار داریم مشابه اقدام مناسبی که در پرداخت قبوض گاز و برق شهرهای 
شمال شرقی کشور انجام شد، خسارات وارده به جایگاه های سی ان جی کشور نیز که در روزهای اخیر تعطیل 
شده اند را پرداخت کند.جوهری با تاکید بر اینکه در این مدت جایگاه های سی ان جی متحمل خسارت 
زیادی شدند، گفت: باتوجه به اینکه جایگاه های ســی ان جی با مشکالت زیادی درگیر هستند، تعطیلی 
این جایگاه ها موجب افزایش زیان انباشته آنها شده است.وی با اشاره به میزان خسارت جایگاه ها گفت: 
میزان خسارت جایگاه ها بسته به میزان تعطیلی آنها متفاوت است. در این بین فعالیت جایگاه های چند 
استان کشور چندین روز به صورت کامل متوقف شده که این جایگاه ها خسارت بیشتری را متحمل شده اند.

شکر دو نرخی می شود
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس در نامه ای از اصالح قیمت شکر و نحوه عرضه شکر در سامانه بازارگاه 
خبر داد.محمد جواد عسکری در نامه ای به وزرای جهاد کشاورزی و صمت مصوبات جلسه ای که با حضور 
مسئوالن کشاورزی، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده و اتاق بازرگانی درباره قیمت و نحوه 
عرضه شکر در سامانه بازارگاه و تعیین و اصالح قیمت شکر تعیین شد را به این شرح اعالم کرد:۱- مقرر 
شد به منظور ساماندهی بازار، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به عرضه شکر صرفا 
در سامانه بازارگاه و جهت مصارف صنعت و تفکیک قیمت آن برای مصارف خانوار و صنف صنعت ظرف 
حداکثر تا تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱ اقدام کنند به طوری که از ابتدای بهمن ماه شکر صنف صنعت صرفا از 

طریق سامانه بازارگاه عرضه شود.

با مسئولان

کافه اقتصاد

شماری از کشاورزان اصفهان روز سه شنبه با حضور مقابل ساختمان استانداری اصفهان، تامین حقابه  از زاینده رود برای کشت پاییزه و احیای دائمی و جاری سازی 
این رودخانه را خواستار شدند.حسین وحیدا،عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان به ایرنا گفت که جمعیت حاضر برای مطالبه جاری سازی رودخانه 
بالغ بر ۲۰۰ نفر بودند که عمده درخواست آنان تامین حقابه برای آغاز کشت در مزارع این خطه بوده است.کشاورزان و باغداران شرق و غرب استان اصفهان در سال های 
اخیر همواره خواهان دریافت حقابه خود از زاینده رود هستند که از سال ۷۹ به این سو رو به خشکی است.به گزارش ایرنا، نوبت اول کشت پاییزه آبان ماه امسال بود 
که به دلیل شرایط بحرانی سد و عدم بارش های مناسب در ابتدای پاییز امکان بازگشایی آب وجود نداشت و آبی به کشاورزان تخصیص داده نشد. به دنبال عدم 
تخصیص آب برای کشت اول پاییزه دولت مکلف شد که هزار میلیارد تومان جهت خسارت عدم کشت به حقابه داران زاینده رود پرداخت کند. مسئله ای که بنابر قول 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان، با وجود پیگیری های انجام شده توسط مدیران استان به دلیل تامین نشدن اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه 
کشور هنوز محقق نشده است.اصفهان، وضعیت آبی نابسامان و کم سابقه ای را در نیم  قرن اخیر سپری می کند. افزایش جمعیت و تغییر الگوی مصرف، طرح های 
انتقال آب، افزایش صنایع، برداشت های باالدست ،شرایطی را ایجاد کرده است که آب رودخانه زاینده رود در ۲ دهه اخیر از سد »چم آسمان« در شهرستان لنجان 

واقع در غرب استان تا تاالب گاوخونی به دفعات خشکانده شده و همین امر توقف متناوب کشت و کار در مناطق مختلف استان را در پی داشته است.

شماری از کشاورزان اصفهان بازگشایی زاینده رود را خواستار شدند

وضعیت تربت  جام 
هنگام قطع گاز

با ورود موج ســرما به برخی از 
اســتان های کشــور در هفتــه 
گذشته، خراسان رضوی کاهش 
دمای بی سابقه ای در سال های 
اخیر را تجربه کــرد؛ به نحوی که 
دمای چند شهر در این استان به 

کمتر از -۲۰ درجه رسید. 

وز عکس ر

بیشینه بارش مشاهداتی دیده بانی 
ایستگاه های سینوپتیک  از میزان 

بارندگی  کالن شهرهای ایران می گوید؛

تهران کم بارش، اصفهان 
پربارش

میزان بارندگی در سه کالن شهر نسبت به سال 
آبی گذشــته افزایش یافته اســت. به عنوان 
نمونه میــزان بارش های کالن شــهر اصفهان  
طی هفت روز گذشــته حدود ۱۳.۲ میلیمتر 
ثبت شده  که نسبت به بارش ۵.۴ میلیمتری 
بلندمدت حدود ۷.۸ میلیمتر افزایش داشته 
اســت. این کالن شــهر از ابتدای مــاه جاری 
تاکنون حدود ۲۴ میلیمتــر بارندگی دریافت 
کرده که نســبت به بــارش ۱۲.۳ میلیمتری 
بلندمدت حــدود ۱۱.۶ میلیمتر بیشــتر بوده 
اســت. اصفهان از ابتدای ســال آبی جاری 
حدود ۳۸.۷ میلیمتــر بارندگی دریافت کرده 
این در حالیســت که میانگین بارندگی های 
این اســتان در بلندمدت ۳۷ میلیمتر بوده و 
این آمار نشان دهنده افزایش ۱.۷ میلیمتری 
بارش ها نسبت به بلندمدت است. باتوجه به 
بارندگی های سال گذشته که  ۲۷.۲ میلیمتر 
بود، میانگیــن بارندگی در ســال آبی جاری 
نسبت به سال گذشته ۱۱.۵ میلیمتر افزایش 
داشته اســت.  شــیراز طی هفت روز گذشته 
حدود ۶۸ میلیمتر بارندگــی دریافت کرده و 
نسبت به میانگین بلندمدت که حدود ۳۶.۹ 
میلیمتر بود ۳۱ میلیمتر افزایش بارش داشته 
است. در این کالن شــهر از ابتدای ماه جاری 
تاکنون ۱۲۸.۷ میلیمتر بارندگی ثبت شــده 
است و نســبت به بارندگی ۸۲.۱ میلیمتری 
بلندمدت حدود ۴۶.۶ میلیمتر افزایش دارد. 
میانگین بارندگی های شــیراز از ابتدای سال 
آبی جاری تاکنــون حــدود ۲۵۱.۷ میلیمتر 
است و میزان آن نســبت به بارش های ۲۱۶ 
میلیمتری بلندمدت حــدود ۳۵.۷ میلیمتر 
افزایش داشته اســت. تهران طی هفت روز 
گذشــته تنها ۳.۵ میلیمتر بارندگی دریافت 
کرده است. میزان بارندگی های این استان در 
بلندمدت حدود ۷.۱ میلیمتر اســت و درواقع 
بارش های این بازه زمانی نسبت به بلندمدت 

حدود ۳.۶ میلیمتر کاهش داشته است.

عکس: ایسنا



    گردشگری و میراث4پنجشنبه 29  دی  1401 /  26  جمادی الثانی  1444  /  19  ژانویه   2023 / شماره 3728 

رییس سازمان حج و زیارت توضیح داد:

سفرهای عراق و سوریه متاثر از افزایش نرخ ارز و ترس از تحریم

رییس ســازمان حج و زیارت از انصراف زائران از سفر عتبات به دلیل 
افزایش نــرخ ارز و همچنین رایزنی با دولت برای تخصیص شــش 
میلیون تومان وام قرض الحسنه برای ســفر عتبات خبر داد و دالیل 

بالتکلیفی سفر زیارتی سوریه را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا، ســیدصادق حســینی با بیان این که با اجرای طرح 
نوین عتبات در یک سال گذشته با آن که کرونا فروکش نکرده بود، ۳۱۰ 
هزار نفر به عتبات عراق اعزام شده اند و ۳۸ درصد اعزام زائران افزایش 
یافته ، در واکنش به انتقادهایی که به اجرای طرح نوین عتبات شده 
اســت، اظهار کرد: در گذشته فقط یک شــرکت )شمسا( امور عتبات 
را انجام می داد که براســاس برنامه ریزی ها مقرر شد سفر عتبات از 
انحصار خارج شود تا رقابت به جریان بیفتد. اکنون یک سال از اجرای 
این طرح گذشته و مطابق بررسی ها و نظرسنجی از استان ها بر ادامه 
»طرح نوین عتبات« تاکید شــده اســت؛ چرا که هم رضایت زائران 

بیشتر بود و هم قیمت ها کاهش پیدا کرد.
وی با اشاره به سفرهای شخصی به عتبات عالیات، تاکید کرد: سازمان 
حج و زیارت مانع افراد خصوصی نمی شود. وظیفه ما تنوع بخشی در 

بسته سفر و هزینه آن است.

حســینی که در جمع خبرنگاران در ســازمان حج و زیــارت به بهانه 
امضای تفاهم نامه حج با عربستان سخن می گفت، با اشاره به بسته 
سفر ارزان قیمت عتبات عالیات عراق، گفت: بسته های ارزان قیمت تا 
سه ماه پیش به قیمت دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عرضه می شد که 
االن با افزایش نرخ ارز هزینه این سفر ســه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
شده است. سفر هوایی نیز از ۱۱ میلیون تومان تا ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار 

تومان قیمت دارد.  
وی ادامه داد: با وزیر اقتصاد مکاتبه شــده برای ۱۰۰ هــزار نفر وام ۶ 
میلیون تومان وام قرض الحســنه اختصاص داده شــود که هر وقت 

نهایی شد، جزییات آن اعالم خواهد شد.
رییس سازمان حج و زیارت اضافه کرد: با توجه به نوسانات ارز با بانک 
مرکزی مکاتبه شده تا خط اعتباری ۳۵ تا ۴۰ میلیون دالری برای هر 
فصل اختصاص یابد که در صورت موافقت نرخ ارز مصرفی در عتبات 

تثبیت می شود و قیمت ها روزانه تغییر نمی کند.
رییس سازمان حج و زیارت در پاسخ به ســوال ایسنا درباره ریزش 
ســفر عتبات در ماه های گذشــته به دلیــل افزایش نــرخ ارز، اظهار 
کــرد: در آذرماه، ۹۲ هزار نفر برای ســفر عتبات ثبت نــام کرده بودند، 

امــا در نهایت نیمــی از این تعــداد به خاطــر نوســانات ارز انصراف 
دادند. اگــر مکاتبه بــا رییس جمهور جواب دهد دیگــر این ریزش را 
 شــاهد نخواهیم بود و در هر فصل، نرخ ارز برای اعــزام عتبات ثابت 

خواهد ماند.
حسینی درباره سفر سوریه گفت: سفری را به سوریه داشتیم که مفصل 
با مقامات این کشور صحبت کردیم، مقامات سوریه استقبال زیادی 
نشان دادند، اما مشکالتی وجود دارد که از اراده ما خارج است، نخست 
آن که مسیر سوریه زمینی نیست. مسئله دیگر این است که هیچ یک از 
شرکت های هواپیمایی داخلی حاضر نیستند زائر به سوریه اعزام کنند 
و نگران تحریم و قطع پروازهای اروپایی هســتند و پیشنهاد داده اند 
زائران را به بیروت ببرند تا از آنجا زمینی به ســوریه بروند که نمی توان 

امنیت زائران را به مخاطره انداخت.
رییس سازمان حج و زیارت اضافه کرد: عراق در ماه حدود ۹۸ پرواز به 
سوریه دارد، از بحرین و پاکستان هم زائر می رود، ولی ما نتوانستیم. 
درحال حاضر تنها یک شرکت هواپیمایی از مشهد به سوریه پرواز دارد 
ولی در تهران موفق نشدیم مشکل را برطرف کنیم. اگر مسئله پرواز حل 

شود هزینه اعزام سوریه از عراق کمتر می شود.

عبور گردشگری سنگاپور از رکود
شمار گردشگران خارجی سنگاپور در سال ۲۰۲۲ از مرز پیش بینی ها فراتر رفت و مسیر دستیابی به 
شرایط پیش از کرونا را برای سال ۲۰۲۴ هموار کرد. مقامات حوزه گردشگری سنگاپور اعالم کردند: 
با توجه به آمارهای مربوط به گردشگران خارجی سال ۲۰۲۱ این کشور، انتظار می رود شرایط صنعت 
گردشگری سنگاپور تا سال آینده به وضعیت پیش از همه گیری کرونا بازگردد.سنگاپور سال گذشته 
 )STB( »میالدی ۶.۳ میلیون گردشگر جذب کرد که این آمار از پیش بینی »هیئت گردشگری سنگاپور
نیز فراتر رفت؛ سنگاپور پیش بینی کرده بود شمار گردشگران خارجی این کشور در سال ۲۰۲۲ به ۴ تا 
۶ میلیون نفر برسد، سود حاصل از مخارج گردشگران را نیز ۱۳.۸ میلیارد تا ۱۴.۳ میلیارد دالر برآورد 
کرده بود.شمار گردشگران سنگاپور درحالی در سال ۲۰۲۲ به این حد رسیده است که این کشور هنوز 
در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ مقررات قرنطینه را اجرا می کرد.گردشگری حدود ۴ درصد از تولیدات 
ناخالص داخلی ساالنه سنگاپور را در برمی گیرد. در سال ۲۰۱۹،   شمار بازدیدکنندگان از سنگاپور رکورد 
شکست و به ۱۹.۱ میلیون نفر و سود حاصل از گردشگری در این سال نیز به ۲۷.۷ میلیارد دالر سنگاپور 
رسید.به دنبال اعالم خبر بازگشایی مرزهای چین،   سنگاپور انتظار دارد در سال ۲۰۲۳ شمار گردشگران 

به حدود ۱۲ تا ۱۴ میلیون نفر و سود حاصل از این حوزه نیز به ۲۱ میلیارد دالر سنگاپور برسد.
 

کشف 21 مقبره سلطنتی در چین
باستان شناســان با کاوش در چین ۲۱ مقبره باســتانی متعلق به دودمان »هان«  را کشــف کردند.

باستان شناسانی که در حوالی کوهپایه ای واقع در چین مشغول کاوش بودند،  بقایای ۲۱ مقبره با قدمت 
دو هزار سال را کشف کردند. با توجه به وجود آثار باستانی نفیس در این مکان، گمان می رود که این 
مقبره ها سلطنتی باشند.مقبره های دو هزار ساله در محوطه باستان شناسی به نام »چانگشا« واقع در 
هزار کیلومتری جنوب غربی »شانگهای« کشف شده اند. پادشاهی باستانی »چانگشا«  در سال ۲۰۳ یا 
۲۰۲ پیش از میالد تاسیس شده بود و بزرگ ترین و قدیمی ترین پادشاهی در امپراتوری »هان«  چین 
محسوب می شود.به گزارش »شینهوا« نیز در جریان کشف این ۲۱ مقبره بیش از ۲۰۰ اثر تاریخی کشف 
شده است. در یکی از این گورها مجموعه ظروف سفالین به قدمت دو هزار سال نیز کشف شده است.

باستان شناسان این گورها را به دو دسته تقسیم کرده اند. برخی از این گورها به همراه گذرگاه و سایرین 
بدون گذرگاه ساخته شــده اند و بســیاری از این گورها در کنار همدیگر قرار دارند.محققان با بررسی 
دقیق این ۲۱ گور دریافتند که یک خانواده سلطنتی در کنار هم در این گورستان باستانی دفن شده اند.

 

رونق به »پترا« بازگشت
آمارهای منتشرشده نشان می دهد که »پترا« در اردن به روزهای پر رونق گذشته بازگشته است.شهر 
»پترا« در دل صخره های صحرای اردن بار دیگر مورد توجه گردشگران قرار گرفته است. پس از سال ها 
رکود ناشی از همه گیری ویروس کرونا و تبدیل شدن شهر باستانی »پترا« به شهر ارواح، مشاغل از دست 
رفته بار دیگر احیا می شوند.به گفته مرد ۳۵ساله ای که در این محوطه مشغول کار است، پترا در دوران 
شیوع کرونا خالی از گردشگر بود و این مسئله برای شهری که ۹۰ درصد جمعیت آن در حوزه گردشگری 
مشغول به کار بودند یک فاجعه محسوب می شد، اما حاال گردشگران به این مکان بازگشته اند.مقامات 
گردشگری اردن اعالم کردند که کسب وکار در پترا از سر گرفته شده است و سال گذشته میالدی ۹۰۰ هزار 
نفر از مکان بازدید کردند. در سال ۲۰۱۹ برای این مکان، آمار یک میلیون بازدیدکننده اعالم شده بود.اردن 
در مجموع در سال ۲۰۲۲، میزبان ۴.۶ میلیون بازدیدکننده بود که حدود ۴ برابر آمار سال ۲۰۲۰ محسوب 
می شود.»پترا«، جاذبه گردشگری مشهور این کشور اســت که از معابد تراشیده شده در صخره های 
صورتی رنگ تشکیل شده است. این مکان که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد، در سال ۳۱۲ 
پیش از میالد به عنوان پایتخت نبطی ها ساخته شد.حدود یک هزار و ۷۰۰ نفر از جمله راهنماهای تور، 
فروشندگان و کسانی که بازدیدکنندگان را به وســیله االغ، اسب، شتر یا درشکه های الکترونیکی به 

»پترا« انتقال می دهند، از این مکان باستانی امرار معاش می کنند.

اخبار

بسته های ارزان قیمت تا سه ماه پیش به قیمت دو 
میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عرضه می شد که االن با 
افزایش نرخ ارز هزینه این سفر سه میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومان شده است. سفر هوایی نیز از ۱۱ میلیون تومان تا 

۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد

مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
10/134 شــماره آگهــی: 140103902002000327 شــماره پرونــده: 
140104002002001297  آگهــی مزایده پرونده اجرائی به شــماره بایگانی 
140101870  هجده ســهم مشاع از هفتاد و دو ســهم عرصه و اعیان به استثنا 
بها ثمنیه عرصه و اعیان پالک ثبتی 391 فرعــی از 2188 اصلی واقع در بخش 
6 ثبت اصفهان به مســاحت )223/1( دویســت و بیست و ســه ممیز یک دهم 
که در صفحه 196 دفتر 191 به شــماره ثبت 48975 و به شــماره سند مالکیت 
406817 ثبت و سند مالکیت صادر گردیده اســت متعلق به آقای رسول باقری 
دشتی به آدرس: روستای دشــتی- کوچه شهید فاطمی- پالک 283 با کدپستی 
45738- 1031/81691 با حدود و مشخصات: شمااًل: به طول 12/89 متر دیوار 
به دیوار قطعه 231، شرقًا: در سه قسمت که قسمت دوم شمالی است به طولهای 
7/62 متر و 0/42 متر و 8/20 متر دیوار به دیوار قطعه 233 ، جنوبًا: در 4 قسمت 
به صورت شکسته که قسمت سوم غربی است به طولهای 9/97 مترو 1/10 متر 
و 0/28 متر و 0/77 متر دیوار به دیوار قطعه 233 ، غربًا: در 4 قســمت که قسمت 
سوم شــمالی اســت به طولهای 9/10 متر و 3/31 متر و 0/60 متر و 6/73 مترد 
رب و دیواری است به کوچه که طبق نظر کارشناسی: ملک مورد نظر به صورت 
یکبابخانه مسکونی و دارای ساختمان قدیمی )حدود 50 سال( با دیوارهای باربر 
و سقف تیرآهن و آجر درب و پنجره های پروفیل فلزی در قسمت شمال و غرب 
پالک احداث شده و دارای عرصه ای با مساحت 223/10 متر مربع می باشد. در 
ضلع غربی ملک عقب نشینی دارد. خانه مذکور دارای اشتراکات آب و برق و گاز 
می باشد که در قبال طلب خانم اکرم صفدری چقائی بابت مهریه مندرج در سند 

نکاحیه شماره سند: 4031، تاریخ ســند: 1384/09/18، دفترخانه صادرکننده: 
دفترخانه ازدواج شماره 193 روستای دشتی بخش مرکزی استان اصفهان توقیف 
گردیده از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه 1401/11/16 در شعبه اول اداره اجرای 
اسناد رسمی اصفهان واقع در اصفهان خیابان تاالر میدان هفت تیر شعبه مهریه 
اجرای اسناد رســمی اصفهان از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 
پایه مبلغ 2/012/500/000 ریال) دویست و یک میلیون و دویست و پنجاه هزار 
تومان( شروع و به هر کس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته 
می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهیهای مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و 
نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری  و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده  مزایده است ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد 
به برنده  مزایده  مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده 
رود چاپ اصفهان مورخ 1401/10/29 درج و منتشــر می گردد. توضیحا جهت 
شرکت در جلســه مزایده باید ده درصد مبلغ پایه مزایده را در صورت اطمینان از 
برگزاری مزایده پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزی به همراه تقاضای کتبی 
و کارت شناسایی معتبر الزامی است. برنده  مزایده باید مابقی مبلغ خرید را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید ودر صورتی که 
ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب ســپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور 
قابل استرداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شد. م الف: 1442918 

اکرم محمود صالحی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

مزایده اتومبیل
شــماره   140103902002000326 آگهــی:  شــماره   10 /135
پرونــده: 140004002127000377 آگهــی مزایــده پرونــده اجرایــی 
به شــماره بایگانــی: 140011671 تمامت یک دســتگاه خــودروی جک به 
شــماره انتظامی 578 ج 91 ایــران 67 مــدل 1396 به رنگ ســفید متالیک 
بــه شــماره موتــور HFC4CRA31DH0015955 و شــماره شاســی 
NAKSH7325HB152049 به آدرس پارکینــگ تمرکزی جنوب واقع در 
نزدیکی بهارستان بموجب مهریه مندرج در ســند ازدواج شماره 23602،  تاریخ 
ســند: 1388/02/10، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج 5 شهرشــهرضا 
اســتان اصفهان در قبال طلب خانم ترانه تقوی و حقوق دولتی متعلقه در پرونده 
 کالسه 140011671 توسط واحد اجرای شــهرضا )واحد نیابت دهنده( توقیف

 گردیده است که طبق نظر کارشــناس رسمی دادگســتری اطاق و بدنه بدون 
رنگ شــدگی داشــبورد مســتعمل و بدون عیب و نقص تودوزی بدون پارگی 
تجهیزات: آچار چرخ ندارد و باتری از کار افتاده، نقایــص ظاهری ندارد، موتور: 
دارای اصالت و مســتعمل و فاقد عیب و نقص فنی، گیربکس: مســتعمل و فاقد 
عیب و نقص فنی، تایرهــا با کارکــرد 30 درصد، پالکت: حاوی مشــخصات 
فابریک، کیلومتر: پنجاه هزار کیلومتر به مبلــغ 8/500/000/000 ریال معادل 
هشــتصد و پنجاه میلیون تومان ارزیابی گردیده است از ســاعت 9 الی 12 روز 
 یکشــنبه مــورخ 1401/11/16  در اداره اجرای اســناد رســمی اصفهان واقع

 در خیابان تــاالر نبش میــدان هفت تیر شــعبه مهریــه اداره اجرای اســناد 
رســمی اصفهان طبقــه دوم به مزایــده گذارده میشــود. مزایــده از مبلغ پایه 

 8/500/000/000 ریــال معــادل هشــتصد و پنجــاه میلیون تومان شــروع 
 و بــه هــر کــس خریــدار باشــد بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقداً 
فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهیهای مربوط به خودرو  در صورتی 
که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری هزینه 
 پارکینگ   و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده 
 باشــد به عهده برنــده  مزایده اســت ضمن آنکه پــس از مزایــده در صورت 
وجــود مــازاد، وجــوه پرداختی بابــت هزینه هــای فــوق از محل مــازاد به 
برنده  مزایده  مســترد می گــردد ضمنًا این آگهــی در یک نوبــت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهــان مورخ 1401/10/29 درج و منتشــر مــی گردد که 
خریــداران جهــت شــرکت در مزایــده باید مبلــغ ده درصــد پایــه مزایده 
را پرداخت نماینــد برنده مزایده مکلف اســت ما بــه التفاوت مبلــغ فروش را 
ظرف مــدت 5 روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیــع نماید  ودر 
صورتی که ظرف مهلت مقــرر مانده فروش را به حســاب ســپرده ثبت واریز 
 نکنــد، مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شــد. 
 الزم به ذکر اســت کلیه هزینه هــای قانونی اعم از بدهی و عــوارض مالیاتی، 
شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده اســت و در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق 

مزایده نقداً وصول می گردد. 
م الف: 1442770 

اکرم محمود صالحی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

رییس جامعه هتل داران کشــور با بیان اینکه اکنون میانگین ضریب اشــغال هتل های کشور کمتر از ۱۵ 
درصد است، گفت: دولت باید با توجه به شرایط به وجودآمده برای گردشگری تصمیم گیری می کرد، اما 

اقدامی انجام نشد.
جمشید حمزه زاده در نشستی با رؤسای جوامع هتل داری در استان ها اظهار کرد: رکود صنعت هتل داری از 
عید سال ۹۸ شروع شد و تاکنون ادامه یافته و بر صنعت گردشگری و به طور طبیعی فعالیت هتل ها تاثیر 
مستقیم داشته است. وقایع ماه های گذشته رکود عجیبی در صنعت گردشگری به وجود آورد که به اعتقاد 
ما تاثیرات منفی آن از کرونا هم بیشتر است. در حال حاضر، میانگین ضریب اشغال هتل های کشور زیر 
۱۵ درصد اســت.وی با بیان اینکه انتظار داریم دولت برای رفع مشکالت صنعت هتل داری قدمی بردارد، 
گفت: متاســفانه متولی ما یعنی وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی هیچ گاه در صنعت 
گردشگری کار نظام مند و ســاختارمندی انجام نداده است. اگرچه وزیر نســبت به خیلی از وزرای کابینه 
قوی تر است، اما اقدامات بدنه وزارتخانه در بخش گردشگری با شرایط جاری کشور متناسب نیست. نگاه 

سنتی بر معاونت گردشگری کشور حاکم است.
رییس جامعه حرفه ای هتل داران ایران به شیوه های برگزاری نمایشگاه گردشگری در کشور اشاره کرد و 
آن را ناکارآمد و سنتی خواند و افزود: هر سال نمایشگاه گردشگری برگزار می شود، اما نتایج موردانتظار از 
آن حاصل نمی شود. به جای اینکه برای تبلیغات و شناساندن جاذبه های گردشگری کشور در سطح ملی و 

بین المللی هزینه شود، برای چنین نمایشگاهی هزینه می شود و این نشان می دهد که هنوز نگاه سنتی بر 
معاونت گردشگری کشور حاکم است. اعتباراتی که می تواند بسیاری از مشکالت گردشگری کشور را حل 
کند، صرف برگزاری نمایشگاهی می شود که به دالیل مختلف تاثیری در پیشبرد اهداف صنعت گردشگری 

ندارد؛ آن هم در فصلی که اساسا میزان تاثیر را کمتر هم می کند.
وی به موضوع »سامانه جانا« به عنوان مشکلی که تشکل های گردشگری مدت هاست با آن دست وپنجه 
نرم می کنند اشاره کرد و گفت: مسئله این سامانه آنقدر بغرنج شده و پیچیده است که تشکل ها حتی برای 

ثبت نام در آن دچار مشکل هستند.
حمزه زاده، رفتارهای سلیقه ای ســازمان ها و نهادهای مختلف در صنعت گردشــگری را مشکل دیگری 
دانست که فعاالن این صنعت با آن دســت به گریبان اند و اشاره کرد: ســازمان هایی مانند امور مالیاتی، 
نیروی انتظامی، تامین اجتماعی، وزارت خارجه و هر کدام بر اســاس سلیقه شــخصی با مسئله مهمی 
مانند گردشگری برخورد می کنند و برای پیشبرد اهداف صنعت گردشگری هماهنگ نیستند. مقام معظم 
رهبری فرمودند گردشگری که نقطه قوت ما بود، نشــانه گرفته اند. در چنین شرایطی، دولت و حاکمیت 
باید با توجه به بحران های به وجودآمده برای گردشگری تصمیم گیری و طرح های متناسب با شرایط روز 

را ارائه کنند؛ اما متاسفانه هیچ گونه فعالیتی در عمل انجام نمی شود.
وی همچنین به موانع ســرمایه گذاری در بخش هتل ها در کشور اشــاره کرد و گفت: من این موضوع را 

با آقای ضرغامــی هم مطرح کردم و گفتم که پس از برجام، ۶۰ شــرکت خارجی برای ســرمایه گذاری و 
ســاخت هتل به ایران آمدند و همه آن ها بر دو موضوع تاکید داشــتند؛ اول اینکه اگر نرخ دولتی باشد، 
تمایلی به ورود و سرمایه گذاری برای ساخت هتل ندارند و موضوع دوم تضمین بود؛ یعنی مسئله امنیت 
سرمایه و برگشت آن. این نشان می دهد عالقه مندان به سرمایه گذاری برای ساخت هتل در ایران بسیار 
زیادند و آنچه مانع آن ها می شود، شرایطی است که وجود دارد. اگر شــرایط مناسب باشد، حتما شاهد 

سرمایه گذاری های بسیار خوبی در کشور خواهیم بود.

رییس جامعه هتل داران کشور مطرح کرد:

نقد هتل داران به ناکارآمدی متولیان گردشگری



پنجشنبه 29  دی  1401 /  26  جمادی الثانی  1444  /  19  ژانویه   2023 / شماره 3728 

 کالهبرداری 8 میلیاردی با وعده صدور کارت پایان خدمت
 در فضای مجازی

رییس پلیس فتای استان اصفهان گفت: فردی که با وعده صدور کارت پایان خدمت در شبکه های 
اجتماعی، از مشموالن کالهبرداری می کرد، شناسایی و دستگیر شد.سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی 
اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس به بهانه صدور کارت پایان 
خدمت، مبلغ هشت میلیارد ریال از وی کالهبرداری کرده بررسی موضوع در دستور کار این پلیس قرار 
گرفت.وی افزود: شاکی که در پیام رسان واتساپ پس از آشنایی و تماس با فردی که ادعای صدور 
کارت پایان خدمت داشته است در چند نوبت اقدام به واریز مبلغ هشت میلیارد ریال وجوه درخواستی 
وی در قالب ارز دیجیتال کرده است، با گذشت مدت زمان زیادی انتظار، نه تنها کارتی دریافت نکرده 
بلکه دوباره از سوی فرد کالهبردار از وی درخواســت وجه می شده است.رییس پلیس فتای استان 
اصفهان ادامه داد: با بررسی مســتندات و اظهارات شاکی و انجام اقدامات هوشمندانه پلیسی یک 
متهم در این خصوص شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.وی 
با اشاره به تحویل متهم به مرجع قضایی جهت انجام اقدامات قانونی، به شهروندان توصیه کرد: تنها 
مرجع ارائه خدمات به مشموالن خدمت سربازی سازمان وظیفه عمومی فراجاست، بنابراین مشموالن 
و خانواده های آن ها توجه داشته باشند به هیچ عنوان به افراد سودجو در فضای حقیقی یا مجازی که 
ادعا هایی مانند دریافت معافیت سربازی، کسر خدمت یا پایان خدمت دارند اعتماد نکرده و تخلفات 
صورت گرفته در فضای مجازی را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش مرکز 

فوریت های سایبری لینک ثبت گزارش های مردمی با ما در میان بگذارند.

 
رییس روابط عمومی آموزش و پرورش اصفهان:

 زمان آزمون های لغوشده دروس هماهنگ استانی
 پایه نهم اصفهان اعالم شد

رییس روابط عمومی آموزش و پرورش اســتان اصفهان زمان برگزاری آزمون های لغو شده دروس 
هماهنگ استانی پایه نهم اصفهان را اعالم کرد.

جالل سلمانی با اشاره به آخرین برنامه ریزی صورت گرفته برای برگزاری امتحانات به تعویق افتاده 
دانش آموزان در استان اصفهان اظهار داشــت: با توجه به تعطیلی مدارس بر اساس تصمیم کمیته 
مدیریت بحران استان و برگزار نشدن آزمون های هماهنگ اســتانی پایه نهم در روز های چهارشنبه 
۲۱ ، شنبه ۲۴دی و یکشــنبه ۲۵ دی، آزمون های برگزار نشــده دروس پیام های آسمان، مطالعات 
اجتماعی و فارسی بخش کتبی، همزمان با برنامه امتحانات غایبین مجاز هماهنگ پایه نهم به ترتیب 

در تاریخ های ۳، ۸ و ۹ بهمن درساعت مقرر قبلی برگزار خواهد شد.

کالهبرداری با عنوان بازرسی آتش نشانی از منازل
اخیرا مراجعاتی به درب منزل شهروندان گزارش شــده که با عنوان مامور آتش نشانی برای بازدید از 
وسایل گرمایشی و یا شارژ کپسول صورت گرفته، این افراد سودجو بوده و ارتباطی با سازمان آتش نشانی 
اصفهان ندارد.اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
در اطالعیه ای اعالم کرد، سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان هیچگونه مراجعه 
حضوری درب منزل بدون درخواست شهروندان ندارد. در این اطالعیه آمده بعضًا مراجعاتی به درب منزل 
شهروندان در خصوص سم پاشی، بازدید از وسایل گرمایشی، شارژ کپسول و. صورت گرفته که هیچگونه 
ارتباطی با این سازمان ندارد. آتش نشانی از شهروندان خواسته در صورت مواجهه با این موارد و معرفی 
افراد به عنوان کارمند یا کارشناس آتش نشــانی با لباس فرم یا بدون لباس فرم آتش نشانی، سریعًا 

موضوع را با پلیس مطرح کرده و به عنوان کالهبردار از شخص مراجعه کننده شکایت کنید.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان: انتظار معجزه برای ایجاد هوای پاک در اصفهان نداشته باشیم؛

آب پاکی روی دست اصفهان!

مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اصفهــان گفت: 
درحالی که ۷۰ درصد جمعیت و صنعت استان در شعاع 
۵۰ کیلومتری اصفهان متمرکز اســت و یک میلیون دستگاه خودرو و 
موتورسیکلت در آن تردد دارد، نباید انتظار معجزه برای ایجاد هوای پاک 
داشته باشــیم.احمدرضا الهیجان زاده در جمع خبرنگاران در اصفهان 
افزود: ۷۰ درصد جمعیت و صنعت اصفهان در ۱۰ درصد از مساحت کل 
این استان متمرکز شده است و در حالی این حجم از تمرکز و تردد یک 
میلیون دستگاه خودرو و موتور ســیکلت را داریم که در این محدوده، 

وزش باد در ۶۰ درصد از روزهای سال وجود ندارد.
وی با بیــان اینکه ایــن مســائل و چالش ها بــه چگونگی نــگاه به 
ارزش گذاری محیط زیست باز می گردد، اظهار داشت: دانش آموختگان 
دانشگاهی، تصمیم گیران و مشاوران آینده ما هستند بنابراین باید برای 
محیط زیست ارزش قائل باشند که امروز این نگاه چندان وجود ندارد.

الهیجان زاده تاکید کرد: الزم است ارزش گذاری محیط زیست در دوران 
دانشــگاه به دانشجویان آموزش داده شــود.مدیرکل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه ۹۶ درصد تولید انرژی کشور از 
سوخت فسیلی است، تاکید کرد: این موضوع یک اشتباه راهبردی است 
زیرا بسیاری از کشورها حتی کشورهایی که دارای منابع گازی هستند به 

مصرف انرژی خود تنوع داده اند و از انواع انرژی مانند خورشیدی، بادی، 
هسته ای و حتی زغال سنگ اســتفاده می کنند.به گفته وی، مازوت 
به عنوان ســوخت جایگزین در ایران در نظر گرفته شده که این اشتباه 

بزرگی بود که به دالیل مختلف در چند دهه گذشته اتفاق افتاده است.
وی همچنین با اشاره به اینکه امروز بسیاری از تاالب ها در سراسر کشور 
با مشکالتی مواجه هســتند، گفت: وقتی می خواهیم مدیریت آب در 
زمینه حوضه های آبریز را بررسی کنیم باید به وضعیت تاالب ها نگاه کرد.

الهیجان زاده با بیان اینکه حدود ۸۰۰ هزار حلقه چاه در کشور داریم که 
۴۰۰ هزار حلقه از میان آنها، غیر مجاز است، افزود: فالت ایران به آبکش 
تبدیل شده و وجود این تعداد چاه غیر مجاز، عالمت سوال بزرگی است.

وی با بیان اینکه الزم اســت متولیان هریــک از مباحث مطرح امروز 
مانند انرژی و آب، پاسخگو باشند، تصریح کرد: برخی از دستگاه هایی 
که تصمیم اساسی می گیرند و به این وقایع منجر می شوند، پشت سر 
محیط زیست پنهان هستند زیرا می دانند ما سپر بال هستیم.مدیرکل 
حفاظت محیط زیست اصفهان در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره 
آالیندگی صنایع بزرگ اســتان مانند فوالد مبارکه و ذوب آهن توضیح 
داد: در فوالد مبارکه چند طرح محیط زیستی در حال اجراست که مرحله 
نخست یکی از آنها یعنی طرح فاضالب چند شهر شامل انتقال و تصفیه 

فاضالب و اســتفاده مجدد از آن به زودی بهره برداری می شود.وی با 
اشاره به اینکه با تکمیل مرحله دوم طرح فاضالب شهری توسط فوالد 
مبارکه دیگر ارتباط آن با زاینده رود قطع خواهد شد، افزود: در زمینه گرد 

و غبار نیز برای غبارگیرهای قوی توسط این شرکت اقدام شده است.
الهیجان زاده خاطرنشان کرد: درباره ذوب آهن با پیگیری های حفاظت 
محیط زیست، طرح جامعی تعریف شد اما بسیار آهسته اجرا می شود 
و تا کنون چند جلسه درباره مباحث حقوقی و قضایی از جمله در شورای 
حفظ حقوق بیت المال درباره این واحد صنعتی برگزار شده است.وی با 
 pm ۲.۵ بیان اینکه ۴۴ درصد از آلودگی اصفهان بر اساس ذرات معلق
تا شعاع ۵۰ کیلومتری مربوط به سهم ذوب آهن است، تاکید کرد: این 
موضوع نیاز به مدیریت دارد و با مجمع نمایندگان اســتان نیز در میان 
گذاشتیم و الزم است که نمایندگان درباره مباحث محیط زیستی مانند 
ذوب آهن و نیروگاه پیگیری های الزم را به ویژه در زمینه بودجه داشته 
باشند.وی همچنین با اشــاره به اینکه خروج حدود ۱۹۰ هزار دستگاه 
خودروی فرسوده از اصفهان وابسته به تصمیم هیات دولت و مجلس 
است، گفت: در پاالیشــگاه اصفهان ۱۱ میلیون لیتر بنزین یورو ۵ و ۲۲ 
میلیون لیتر گازوییل استاندارد با گوگرد پایین تولید وارد چرخه مصرف 
کشور می شود و کاری که باید دنبال کنیم این است که تا زمانی که این 

میزان سوخت، نیاز استان را رفع نکند به خارج استان منتقل نشود.
الهیجان زاده به قانون هوای پاک اشــاره و اضافه کــرد: در این قانون 
۱۷۶ تکلیف دســتگاه بین ۲۳ دســتگاه اجرایی توزیع شــده است و 
حفاظت محیط زیست، نقش نظارتی دارد و در همین راستا ما پارسال 
سامانه ای را برای دریافت همه فعالیت های دستگاه های اجرایی راه 
اندازی کردیم و گــزارش کامل فعالیت ها به دیوان محاســبات و اصل 
 ۹۰ مجلس ارائه شد که بر اساس آن مســئوالنی که ترک فعل داشتند،

 مشخص می شود.
وی، اهرم های نظارتی اداره کل حفاظت محیط زیست را اعالم جرم علیه 
واحدهای آالینده و عوارض آالیندگی دانست و اظهار داشت: طی ۲ ماه 
گذشته ۲۲ واحد آالینده در اصفهان پلمب و ۸۶ مورد شکایت قضایی در 
این زمینه ثبت شد.مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان با بیان اینکه 
واحدهای آالینده ناگزیر به اختصاص یک درصد از محل فروش خود 
برای عوارض آالیندگی هستند، تصریح کرد: این موضوع باعث می شود 
که صنعتگران به سمت اصالح سامانه های خود حرکت کنند.وی ادامه 
داد: در زمینه ابزارهای قانونی که در اختیار محیط زیســت است، بطور 
استثنا برای واحدهای صنعتی بزرگ در مقیاس ملی در تهران تصمیم 

گیری می شود.

با مسئولان جامعه

مدیر کل پیشــگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان گفت: مرکــز ســاماندهی و غربالگری، ویژه 
کودکان متکدی زیر ۱۸ ســال با هــدف جمع آوری و 
هدایت این کودکان از سطح شــهر اصفهان راه اندازی 
می شــود.روح ا... ابوطالبی با اشــاره به برودت هوا و 
معضل وجود افراد کارتن خواب در ســطح شهر، گفت: 
شهرداری اصفهان در طول سال برای کارتن خواب ها و 
افراد بی سرپناه که در معرض خطر قرار می گیرند، برنامه 
خاص و دائمی در نظر دارد که در ایام سرد سال این کار به 
طور ویژه انجام می شود.وی گفت: کارتن خواب ها به دو 

دسته معمولی و معتاد متجاهر تقسیم می شوند که از 
طریق هماهنگی با دستگاه قضایی و ۱۳ دستگاه متولی، 
برای جمع آوری و ساماندهی آن ها پیگیری های الزم 
انجام شده است و با تجهیز مرکز غربالگری استقالل، 
همچنین شناسایی مکان های استقرار آن ها در سطح 
شــهر، در یک طرح فوریتی و ضربتــی اقدامات الزم 
برای جمع آوری انجام می شــود.مدیر کل پیشگیری 
و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: 
در این عملیات بیش از ۱۵۰ کارتن خواب شناســایی و 
طی چند روز گذشته به مراکز استقالل )ویژه آقایان( و 
مرکز ساماندهی خورشید )ویژه بانوان( منتقل شدند.
وی درباره راه انــدازی مرکز ســاماندهی وغربالگری 
ویژه کودکان متکدی زیر ۱۸ ســال، اظهار کرد: اجرای 
این طرح از حرکت های بی سابقه در مدیریت شهری 

است که به صورت خاص و ویژه در دستور کار اداره کل 
پیشگیری و رفع تخلفات شــهری شهرداری اصفهان 
قرار گرفت و در پی تالش های صورت گرفته حســب 
تاکید و دستور شهردار اصفهان با همکاری فرمانداری 
و اداره کل بهزیستی استان اصفهان، برای جمع آوری 
کودکان متکدی زیر ۱۸ سال )دسته پسران و دختران( 
در مرکزساماندهی و هدایت، زیر نظر اداره کل بهزیستی 
اقدام خواهد شــد.ابوطالبی با بیان اینکه این مرکز در 
حال تجهیز است و به زودی افتتاح خواهد شد، افزود: 
در این مراکز برای نخستین بار در شهر اصفهان به صورت 
تخصصی به هدایت، غربالگری و ساماندهی کودکان 
متکدی زیر ۱۸ ســال پرداخته می شــود که اقدامات 
و پیش بینی های الزم در خصوص ایــن مرکز صورت 

گرفته است.

 راه اندازی مرکز غربالگری، ویژه کودکان متکدی
 زیر 18 سال در اصفهان

تکدی گری در 
ایستگاه متروی 

شهر نیویورک
مردی در ایستگاه مترو در شهر 

نیویورک تکدی گری می کند. 

فرمانده سپاه حضرت صاحب الزمان)عج( استان خبرداد:

اهدای 400 سری جهیزیه به زوج های نیازمند در اصفهان
فرمانده سپاه حضرت صاحب الزمان)عج( استان اصفهان گفت: ۴۰۰ سری جهیزیه اهدایی مقام 
معظم رهبری به زوج های نیازمند در اصفهــان تحویل داده می شود.ســردار مجتبی فدا در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: از همه دســتگاه ها، کمیته امداد ، بهزیستی، فرمانداران، نیروهای بسیج، 
نیروهای سپاه و فرماندهان پایگاه ها و نواحی بسیج تشکر می کنیم که در موقعیت ها و مناسبت های 
مختلف در راستای انجام ماموریت های سپاه همیشه همگام و همراه مردم بوده و هستند.وی افزود: 

سپاه و بسیج از مردم اند و همیشه در کنار آنها هستند و رنج و محنت مردم را رنج خود می دانند.
فرمانده سپاه حضرت صاحب الزمان)عج( استان اصفهان در ارتباط با اهدای جهیزیه به زوج های 
نیازمند بیان کرد: بیان مقام معظم رهبری که بســیج را پاره تن مردم خواندند ما را بر آن داشت تا 
۴۰۰ سری جهیزیه اهدایی از سوی ایشان به زوج های نیازمند بدهیم تا شرایط زندگی برای جوانانی 
که به واسطه اوضاع اقتصادی امکان تشکیل زندگی مشترک را ندارند، فراهم شود.وی اضافه کرد: 
امیدواریم خداوند توفیق دهد تا کماکان مثل شرایط سختی همچون سیل و زلزله، در خوشی ها و 
نشاطی مثل ازدواج که سنت پیامبر)ص( نیز هست در کنار مردم باشیم و به آنها خدمت رسانی کنیم.

سردار فدا با اشــاره به اقالم موجود در این جهیزیه ها بیان کرد: هر سری جهیزیه شامل ۱۱ کاالست 
و تمام اقالم موجود ایرانی است و در شــرکت ها و کارخانه های داخلی توسط کارگران و مهندسان 

کشور ساخته شده است .
وی تصریح کرد: می توانیم به خودمان ببالیم که کشورمان در تولید لوازم خانگی موردنیاز خانواده ها 
به خودکفایی رسیده است.فرمانده سپاه حضرت صاحب الزمان)عج( استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: هدف ما از انجام این کار فراهم کردن ازدواج آسان و کمک به خانواده های نیازمندی است که 
توانایی تامین و تهیه جهیزیه را ندارند.وی ادامه داد: همچنین ازدیاد نســل و ترویج سبک زندگی 
ایرانی-اسالمی و حرکت در مسیر شهدا از دیگر اهداف ماست تا همانا زندگی ساده فارغ از تجمالت 

و تشریفات؛ اما همراه با مهر و محبت بین اعضای خانواده وجود داشته باشد.

توزیع یک میلیون و 500 هزار بسته معیشتی در اصفهان
رییس سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان نیز در این مراسم اظهار داشت: بسیج سازندگی در 
چهار محور خدمت رسانی، محرومیت زدایی، اقتصاد مقاومتی و حرکت های جهادی فعالیت دارد و 
در حوزه محرومیت زدایی توانسته اقدامات بسیار خوبی را دنبال کند .سرهنگ پاسدار حسن عجمی 
با اشاره به توزیع بسته های معیشتی عنوان کرد: بسیج سازندگی در حوزه خدمت رسانی، از ابتدای 
شیوع کرونا تاکنون حدود یک میلیون و ۵۰۰ بسته معیشتی توزیع کرده و یک هزار و ۵۰۰ جهیزیه با 
محوریت معاونت اجتماعی استان تهیه و اهدا کرده است.رییس سازمان بسیج سازندگی استان 
اصفهان افزود: در حوزه محرومیت زدایی مثل احداث خانه های محرومان، خانه های عالم، مساجد، 
حسینیه ها و موضوعات آب شرب روستاها اقداماتی انجام شده و اکنون سه شهرستان با ۸۰ روستا 
در این حوزه در دستور کار قرار دارد. عجمی در ارتباط با اهدای جهیزیه به زوج  های نیازمند در اصفهان 
تصریح کرد: ۴۰۰ سری جهیزیه به همت قرارگاه محرومیت زدایی کل سپاه و قرارگاه مرکزی جهاد 
سازندگی سپاه و با عنایت رهبر معظم انقالب به محرومان و نیازمندان استان اصفهان به زوج های 
نبازمند اهدا می شود.وی افزود: این جهیزیه ها به مناسبت سالروز والدت حضرت زهرا )س( و روز 
زن در سطح استان به نیازمندان اعطا خواهد شد.رییس سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان با 
بیان اینکه در بحث محرومیت زدایی در جایگاه اول تا پنج کشور هستیم، گفت: با پیگیری های سپاه، 
همراهی مجموعه خیران استان اصفهان و همکاری ســایر ادارات و به ویژه مردم اصفهان، شاهد 

انجام حرکت  های خوبی در حوزه محرومیت زدایی در سطح استان اصفهان هستیم.
وی تاکید کرد: محور اصلی اقدامات مردم خیرخواه اصفهان هستند که این ویژگی آنها کمک بزرگی 
به حرکت های محرومیت زدایی در سطح استان کرده است. امیدواریم در دهه مبارک فجر بتوانیم 

۳۰ کیلومتر آبرسانی در شهرستان نایین افتتاح کنیم.

وز عکس ر

خبر روزخبر

معاون استاندار:

کوره های آجرپزی از اصفهان 
خارج می شوند

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان 
گفت: بــا جدیت مراحــل هدایــت واحد های 
آجرپزی به خارج از محدوده اســتان را پیگیری 
خواهیم کرد.مهران زینلیان در نشســت بررسی 
عوامل آالیندگی هوا در اســتان، اظهار داشت:  با 
حضور  سالجقه، معاون رییس جمهور  در اصفهان 
و نمایندگان دستگاه قضایی و نظارتی، مصوبات 
سفر قبلی رییس سازمان حفاظت محیط زیست 
به اســتان پیگیری و با مســئوالن و مدیرانی که 
مصوبات گذشته را بالتکلیف گذاشته اند، برخورد 
خواهد شد.معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
اصفهان با اشاره به اینکه باید برای بهبود شرایط 
زندگی مــردم اقدامات کارشناســی شــده را از 
همین امروز آغاز کنیم، گفــت: با حضور رییس 
سازمان حفاظت محیط زیســت کشور مواردی 
که باعث آلودگی هوای استان شده اند برشمرده 
خواهد شد و با ارائه بســته های راهبردی کوتاه و 
بلندمدت تالش خواهیم کرد تــا در جهت بهبود 
وضعیت هوای اصفهان اقدامات موثری را انجام 
دهیم.وی افــزود: در این بســته های راهبردی 
قطعــا تامین انرژی خورشــیدی و پــاک برای 
استان، تعیین سهم بندی انرژی برای استان ها، 
افزایش ایســتگاه های ســنجش کیفیت هوا، 
انتقال منابع آالینده به خارج از محدوده استان، 
استانداردسازی سوخت، تامین آب و جاری شدن 
زاینده رود، توجه به تاالب بین المللی گاوخونی، 
استفاده از سیســتم های نوین تصفیه هوا برای 
صنایع، نوســازی ناوگان حمل و نقل عمومی و 
شــهری و ... در نظر گرفته خواهد شد.زینلیان با 
اشــاره به دالیل مختلف آلودگی هوا در اصفهان، 
خاطرنشــان کــرد: هرچند که مصــرف مازوت 
تاثیرات مخربی بر محیط زیست و مردم گذاشته؛ 
اما نباید از ســایر دالیل آالیندگی هوا در اصفهان 
غفلت کنیم.وی تصریح کــرد: با جدیت مراحل 
هدایت واحد های آجرپزی به خارج از محدوده 
استان را پیگیری خواهیم کرد. همچنین باتوجه 
به سهم صنایع و عوامل متحرک به ویژه خودروها 
در آلودگی هوای اصفهان تصمیمات قاطعانه ای 
برای این عوامل خواهیم گرفت. هدف ما کاهش 

میزان آالیندگی هوای اصفهان است.

مدیر روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان:

ذخایر خون استان اصفهان برای 4 روز کفایت می کند
مدیر روابط عمومی اداره کل انتقال خون اســتان اصفهان ذخیره فعلی خون در استان را  ۴ روز اعالم و از شــهروندان خواست خون اهدا کنند.فرشته آرامش در 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: ذخیره خون استان ۱۶۵۸ واحد معادل ۴.۲روز و شهرستان ۹۴۹ واحد معادل ۲.۹ روز است که ذخیره شهرستان بسیار پایین آمده 
و مردم باید با مراجعه به مراکز تعیین شده خون اهدا کنند.وی با بیان اینکه نیاز بیمارستان ها در حال حاضر به اندازه میزان ذخیره خون کنونی است، ادامه داد: 
در حال حاضر با توجه به ذخیره خون فعلی در حال تامین نیاز خون بیمارستان ها هستیم، اما این روند باعث می شود از ذخایر کل خون استفاده کنیم، در صورتی 
که با توجه به قانون ذخیره خون در حالت عادی باید برای ۸ روز ذخیره خون استان تامین باشد و با توجه به این شرایط ذخیره خون فعال برای ۳ روز است. این 
یک هشدار برای استان است، چراکه روزانه نیازمند ۳۵۰ واحد خون هستیم تا ذخیره خون منفی نشود.مدیر روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان اصفهان با 
بیان اینکه در فصل زمستان با توجه به سردی هوا و بروز بیماری ها، مراجعه مردم به مراکز اهدای خون کاهش پیدا می کند، گفت: با توجه به کاهش ذخیره خون، 

فراخوان اهدای خون الزم است.آرامش خاطرنشان کرد: نیاز به خون یک نیاز همیشگی است و فقط با اهدای خون توسط افراد سالم رفع می شود. 



دارنده مدال طالی کشتی امیدهای جهان در وزن ۱۲۵ کیلوگرم گفت: برای رسیدن به دوبنده تیم ملی هدف گذاری کردم و به دنبال اولین مدال قهرمانی آسیا در رده 
بزرگساالن هستم.امیررضا معصومی در خصوص تمرین خود در سالن شهید مصطفی صدرزاده فدراسیون کشتی اظهار داشت: برای حضور در مسابقات قهرمانی 
کشور به تهران آمدم و با کسب اجازه از حسن رنگرز، سرمربی تیم کشتی فرنگی دقایقی در این سالن تمرین کردم. پدرم به عنوان اصلی ترین مشوق من نیز در 
سالن حضور داشت. مسابقه وزن ۱۲۵ کیلوگرم امروز آغاز می شود و برای اعزام به مســابقات قهرمانی آسیا سال ۲۰۲۳ باید مدال طالی این دسته را از آن خود 
کنم. کار راحتی نیست؛ اما تالشم این است که سکوی نخست را از آن خود کنم.دارنده مدال طالی جوانان جهان افزود: نسبت به سال گذشته تجربه بیشتری دارم 
و تالش می کنم تا در مسابقه نهایی انتخابی عملکرد بهتری داشته باشم. رقیبان بسیار خوبی دارم و من نیز باید برای رسیدن به پیراهن تیم تالشم را بیشتر کنم. 
تابع نظرات مربیان و کادر فنی هستم و با نظر آنان در مسابقات قهرمانی آسیا حضور پیدا خواهم کرد. کشتی ایران در شرایط خوبی است و هر وزن چند مدعی دارد 
و این نشان می دهد که در یکی از بهترین دوران این رشته ورزشی قرار داریم.معصومی که مدال طالی نوجوانان و جوانان جهان را در کارنامه دارد درباره القابی که 
این روزها به وی داده می شود، گفت: دوستداران کشتی به من لطف دارند و امیدوارم لطف آنان را با مدال خوشرنگ المپیک جبران کنم. القابی مانند بالل ماخوف 
ایرانی و گلیه مرد را به من دادند که لقب بالل ماخوف را بیشتر دوست دارم چرا که عالقه زیادی به سبک کشتی او دارم و سعی دارم مانند او باشم. گلیه مردی هم 

لقب خوبی است و چند نفر در خانواده ما در ورزش گیله مردی حضور داشتند. البته من در کشتی گیله مردی شرکت نداشتم.

وعده خاص »بالل ماخوف « ایرانی
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واکنش »اسپالتی« به حذف ناپولی از جام حذفی ایتالیا
سرمربی تیم فوتبال ناپولی بابت حذف تیمش از دور رقابت های جام حذفی ایتالیا ابراز ناراحتی 
کرد.لوچانو اسپالتی که تیم تحت هدایتش در مرحله یک هشــتم نهایی جام حذفی ایتالیا و در 
ورزشگاه دیه گو مارادونا پس از تســاوی ۲-۲ مقابل کرمونزه در جدالی ۱۲۰ دقیقه ای، در ضربات 
پنالتی با نتیجه ۵ بر 4 شکست خورد و از دور رقابت ها حذف شــد، پس از این دیدار در گفت وگو 
با شبکه تلویزیونی »مدیاِست« ایتالیا گفت: بابت این شکســت و حذف مان از دور این رقابت ها 
ناراحتیم. ما موقعیت هایی روی دروازه کرمونزه خلق کردیــم و در وقت های اضافه هم دو بار تیر 
دروازه  حریف را به لرزه در آوردیم، اما در کل نتوانســتیم بازی معمول مان را به نمایش بگذاریم.

سرمربی تیم فوتبال ناپولی تصریح کرد: ما می توانستیم کار کرمونزه را تمام کنیم و آنها هم روش 
بازی خاصی داشتند که مبتنی بر ضدحمله بود. به هر حال واقعیت این است که ما از دور رقابت ها 
حذف شدیم، چون پایین تر از سطح اســتاندارد خود بودیم. بیشتر از حالت معمول در بازیسازی 
و موارد دیگری مرتکب اشتباه شدیم. خستگی نیز بر ما غلبه کرد که همین باعث شد تا توپ های 
زیادی را از دست بدهیم. کرمونزه هم در ضربات پنالتی بسیار خوب بود و باید به آنها بابت این برد 
تبریک گفت.ناپولی که در سری A صدرنشین است، حاال باید خود را برای بازی شنبه پیش رو با 

سالرنیتانا آماده کند.
 

برنامه پاریسن ژرمن عوض شد
باشگاه پاریسن ژرمن در نظر دارد پیشــنهادی را برای خرید ورزشگاه اســتادو فرانس ارائه کند.

پاریســن ژرمن طی چند هفته اخیر درگیــر مذاکره جدی برای خرید ورزشــگاه پارک دو پرنس 
بوده؛ اما در این زمینه موفقیتی به دست نیاورده اســت. مدیران این باشگاه قصد دارند تغییراتی 
اساسی در این ورزشگاه ایجاد کنند و ظرفیت آن را به شکل قابل توجهی باال ببرند ؛اما برای این کار 
به دنبال خرید آن هستند تا پارک دو پرنس رسما به ورزشــگاه خانگی آنها تبدیل شود و مالکیت 
آن را در اختیار داشته باشند. اما آن هیدالگو، شــهردار پاریس، با فروش این ورزشگاه به پی اس 
جی مخالفت کرده و همین باعث شده که مدیران این باشگاه در حال بررسی احتمال ارائه پیشنهاد 
خرید استادو فرانس باشند. روزنامه انگلیســی تلگراف با انتشار این خبر مدعی شده که استادو 
فرانس می تواند گزینه بســیار بهتری برای این باشگاه باشد چون نیازی به افزایش ظرفیت ندارد 
و همین حاال هم 8۱ هزار صندلی دارد. مالکیت این ورزشــگاه در اختیار دولت فرانسه است و آنها 
آماده هستند تا آن را با قیمتی مناسب به فروش برســانند و همین موضوع توجه پی اس جی را 
جلب کرده تا بتواند باالخره ورزشگاهی را برای خودش داشته باشد و هزینه الزم را برای آن انجام 
دهد. گفته می شود که اگر خرید این ورزشگاه هم به نتیجه نرسد، پاری سن ژرمن ممکن است به 

برگزاری دیدارهایش در خارج از شهر پاریس فکر کند.
 

دلیل پاسخ منفی ستاره کروات به بارسلونا؛ عشق!
مارسلو بروزوویچ، هافبک اینتر، حاضر نیست پیشنهاد انتقال به بارســلونا را بپذیرد و قصد دارد 
به حضورش در این تیم ادامه دهد.شــایعات جدایی ممفیس دیپای از بارســلونا در پنجره نقل و 
انتقاالت زمستانی ادامه دارد و در روزهای اخیر بسیاری از رسانه های اسپانیایی از احتمال معاوضه 
او با بروزوویچ خبر داده بودند. گفته شده بود که دو باشگاه بارسلونا و اینتر مذاکراتی را بر سر انتقال 
این دو بازیکن انجام داده اند و حتی بعضی از رسانه های ایتالیایی از احتمال معاوضه او با فرانک 
کسیه هم صحبت کرده بودند. با این حال، مدیران اینتر خیلی زود ادعاهای مطرح شده از سوی 
رسانه ها را به صورت جدی رد کردند و حاال خانواده این هافبک کروات نیز شایعات جدایی او از اینتر 
را تکذیب کردند. یکی از نمایندگان او که از اعضای خانواده اش نیز به حساب می آید در این باره به 
اف ســی اینتر نیوز گفت:» این موضوع به هیچ وجه حقیقت ندارد. او در اینتر می ماند چون واقعا 

عاشق این باشگاه است.«

استقالل - سپاهان؛ دربی پرتغالی

این یک جنگ کامل است!
هفته شانزدهم لیگ برتر با انجام سه مسابقه امروز آغاز می شود.

دیدارهای دور برگشت لیگ برتر امروز آغاز می شود. در واقع به دلیل 
برگزاری جام جهانی در پاییز و تعطیالت ۵۰ روزه لیگ در آن زمان دیگر 
تعطیلی بین دو نیم فصل وجود ندارد. در دور رفت پرسپولیس قهرمان 
نیم فصل شــد؛ اما جام را در پایان فصل به تیــم قهرمان می دهند و 
سرخ پوشــان می دانند که مدعیان جدی مثل استقالل، سپاهان، گل 

گهر و حتی تراکتور تبریز در تعقیب شان هستند.
نگاهی به سه بازی آینده می اندازیم؛

مس رفسنجان - نساجی مازندران؛ آغاز دوباره مربیان جوان
دو تیم شرایط مطلوبی در جدول لیگ دارند، مس ۲۲ امتیازی در رده 
پنجم جدول ایستاد و نســاجی مازندران ۲۰ امتیازی نهم است. هر 
دو تیم آخرین شکست شــان را در لیگ مقابل پرسپولیس متحمل 
شدند البته مس در هفته نهم باخت و بعد از آن دیگر بازنده نشد ؛اما 
نساجی مازندران در هفته چهاردهم لیگ برتر مقابل پرسپولیس ۵ بر 
یک شکست خورد تا انتقادهای زیادی از حمید مطهری سرمربی تیم 
شود ولی باشگاه یک فصل دیگر قراردادش را تمدید کرد تا نشان بدهد 
که به این مربی جوان خود اعتماد کامل دارد. ربیعی اما احتماال فصل 

آینده دیگر در مس نخواهد بود. 
مس رفسنجان با 4 گل خورده، مستحکم ترین خط دفاع لیگ را دارد 
و هر تیمی نمی تواند به مس گل بزند از سویی دیگر نساجی مازندران 
۲۰ گل خــورده و ۱8 گل زده که تقریبا دو برابــر گل های زده تیم مس 
است. مسعود شجاعی در نیم فصل از نساجی جدا شد و در تیم مس 
هم احتماال گادوین منشــا از این تیم جدا خواهد شد.  بازی رفت دو 
تیم با نتیجه مساوی یک بر یک تمام شد.مس در صورت پیروزی در 
همان رده خود در جدول لیگ باقی می ماند؛ اما نســاجی اگر برنده 

شود دو سه پله در جدول لیگ صعود خواهد کرد.

ملوان انزلی- پیکان تهران؛ دیدار همسایه های پایین جدولی
دیدار همســایه های پایین جدولی لیگ می تواند بــرای تمامی تیم 
های قعرنشــین جذاب باشــد. ملوان ۱۵ امتیازی در رده ســیزدهم 
جدول ایســتاده و پیکان با ۱6 امتیاز در رد دوازدهم جدول لیگ قرار 

گرفته است.
 نکته جالب اینکه پیکان بــا 7 گل زده ضعیف ترین خط حمله لیگ را 
در اختیار دارد. البته ملوان هم فقط ۱۱ گل زده اســت. نکته جالب هر 
دو تیم استفاده از بازیکنان جوان است به خصوص پیکان که بازیکنان 

مطرحی را در این فصل به لیگ برتر معرفی کرد که شاخص 
ترین آنها سامان فالح اســت. در دیدار رفت تیم پیکان یک بر صفر به 
پیروزی رســید؛ اما اکنون ملوان ۵ هفته است شکستی نخورده ولی 
پیکان نتایج سینوســی دارد. نکته جالب در مورد ملوان این است که 
این تیم که نمی خواســت جام حذفی را جدی بگیرد ۳ بر یک مقابل 
نفت مسجدسلیمان هم بازنده شد به دلیل استفاده حریف از بازیکن 
غیرمجاز احتمــاال به مرحله یک هشــتم نهایی جــام حذفی صعود 

خواهد کرد.

سپاهان - استقالل؛دربی پرتغالی!
دو تیم مدعی قهرمانی لیگ برتر دور رفت را با رتبه های سوم و چهارم 
به پایان رساندند و هر دو ۲7 امتیازی هســتند؛ اما سپاهان به لطف 

خط حمله آتشین خود یک رده باالتر از آبی های پایتخت است.
هر دو تیم هــم از کادر فنی پرتغالی برخوردارند در یک ســوی میدان 
ساپینتو همیشــه پرجنب و جوش روی نیمکت نشســته و سپاهان 
را مورایس آرام و متیــن هدایت می کند با این حــال هر دو نفر هنوز 

نتوانسته اند انتظارات طرفداران دو آتشــه و سختگیر خود را در لیگ 
برآورده کنند زیرا آنها از اســتقالل و ســپاهان می خواهند همیشــه 

بهترین باشند و صدرنشین! 
استقالل فصل را با باخت به ســپاهان در آزادی شروع کرد و بعد از آن 
مسابقه نبردن در ورزشــگاه آزادی برایش تبدیل به عادتی بد در این 
فصل شــد با این حال اســتقاللی ها خارج از خانه بهتر نتیجه گرفته 
اند. این بازی را می توان دربی پرتغالی های فوتبال کشورمان نامید. 
استقالل نیم فصل اول را با شکســت مقابل تراکتور تمام کرد؛ اما در 
جام حذفی انتقام آن باخت را گرفت. سپاهان هم در هفته چهاردهم 

لیگ برتر مقابل پیکان شکست دور از انتظاری را ثبت کرد. 
در این بازی ســجاد شــهباززاده مهاجم اسبق ســپاهان این مرتبه 
برای اســتقالل بازی خواهد کــرد. مهــم ترین دغدغه اســتقاللی 
هــا مصدومیت حســین حســینی، دروازه بان ملی پوش اســت و 
کادرپزشکی استقالل در تالشند تا او را برای این بازی مهم آماده کنند 
 در سپاهان اما مانول فرناندز، بازیکن خوب و پرتغالی سپاهان به این

 بازی می رسد.

خبر روز

لیست مازاد پرسپولیس مشخص شد
با فرا رسیدن فصل نقل و انتقاالت نام بازیکنانی که در نیم فصل دوم در پرسپولیس حضور نخواهند 
داشت، مشخص خواهد شد.با رسیدن به فصل نقل و انتقاالت، تیم ها برای تقویت خود و برطرف کردن 
نقاط ضعف به دنبال جذب بازیکن هستند و در همین راستا برخی از بازیکنان خود را هم در لیست مازاد 
قرار می دهند. تیم فوتبال پرسپولیس هم در همین راستا به دنبال جذب بازیکنی است تا بتواند جای 
خالی یورگن لوکادیا را در این تیم پر کند.جدایی لوکادیا و جذب عیسی آل کثیر باز هم باعث نشده تا 
یحیی گل محمدی، سرمربی پرسپولیس به دنبال تقویت خط حمله تیم خود باشد و به همین خاطر به 
دنبال جذب یک مهاجم خارجی است. سرمربی پرسپولیس به دنبال این است تا یک مهاجم برزیلی 
را به تیم خود اضافه کند و به زودی مذاکرات رسمی در خصوص جذب این بازیکن صورت می گیرد تا در 

صورت رسیدن به توافق نهایی این مهاجم برزیلی به تهران آمده و قرارداد خود را رسمی کند.
از طرف دیگر سرمربی پرسپولیس سه بازیکن تیمش را در لیست مازاد خود قرار داده است. یکی از 
این بازیکنان حامد پاکدل، مهاجم تیم پرسپولیس است که پس از درخشش در آلومینیوم اراک به 
این تیم آمد و فصل گذشته گل های حساسی هم برای سرخ پوشان به ثمر رساند؛ اما در نهایت در این 
فصل به جز بازی های تدارکاتی درخشش خاصی نداشت تا یحیی گل محمدی مجاب شود تا نام او را 
در لیست مازاد قرار دهد.دیگر بازیکنی که سرمربی پرسپولیس خواهان جدایی او شده سیامک نعمتی 
است که پس از درخشش در پیکان چند سالی است در پرسپولیس حضور دارد و با این تیم حتی نایب 
قهرمان لیگ قهرمانان آسیا هم شد. نعمتی که در پرسپولیس بازیکن چند پستی بود روزهای خوب 
در این تیم زیاد داشت؛ اما در نهایت به نظر می رسد نیم فصل دوم لیگ جاری را در تیم دیگری بازی 
کند. گل صعود پرسپولیس به فینال لیگ قهرمانان آسیا در سال ۲۰۱8 نقطه اوج عملکرد این بازیکن 
در پرسپولیس است که با آن گل سرخ پوشان برای اولین بار به فینال لیگ قهرمانان آسیا صعود کردند. 
تیم های تراکتور تبریز و مس کرمان به صورت جدی خواهان جذب سیامک نعمتی هستند و احتمال 
دارد این بازیکن در صورت قطعی شدن جدایی اش از جمع سرخ پوشان راهی تبریز یا کرمان شود. این 
در حالی است که سیامک نعمتی به تازگی قراردادش را با پرسپولیس تا دو فصل دیگر تمدید کرده بود؛ 
اما در صورتی که یحیی گل محمدی روی تصمیمش بماند این بازیکن با وجود قرارداد با سرخ پوشان 

راهی تیم دیگری خواهد شد.
 

رقم سه قسط بعدی پرسپولیس به »رادوشویچ« مشخص شد
باشگاه پرسپولیس قسط اول مطالبات بوژیدار رادوشویچ، گلر ســابق خود را به مبلغ ۲۵۰ هزار یورو 
به حساب وی واریز کرد و سه قسط  دیگر را نیز باید طی 6 ماه آینده به حساب رادو واریز کند.از زمان 
رفتن بوژیدار رادوشویچ، دروازه بان اهل کروات تیم فوتبال پرسپولیس، پرونده او باز است و قرمزهای 
پایتخت باید برای خالص شدن از شر حواشی مالی این بازیکن، طلب او را پرداخت کنند. بعد از فسخ 
قرارداد رادوشویچ با پرسپولیس، این دروازه بان از پرسپولیس به کمیته وضعیت فیفا شکایت کرد و در 
نهایت پرسپولیس محکوم به پرداخت 866 هزار یورو ) منهای غرامت شکایت و دادرسی و ...( به این 
دروازه بان شد.پرسپولیسی ها که قصد داشتند پرونده را به دادگاه CAS ببرند در نهایت بعد از مذاکراتی 
با رادوشویچ با وی به توافق رسیدند که مطالبات او را تا پایان سال ۲۰۲۳، در چهار قسط پرداخت کنند 
و موعد یکی از اقساط هم بیست وپنجم دی ماه بود. باوجود اینکه دو روز تا موعد قسط پرسپولیس 
باقی مانده بود، این باشگاه ۲۵۰ هزار یورو به رادوشویچ پرداخت کرد تا به این ترتیب او قسط اول خود 
را دریافت کرده باشد.همچنین شخص بوژیدار رادوشویچ نیز اعالم کرد که باشگاه پرسپولیس حدودا 
چهار روز زودتر قسط اول مطالبات دروازه بان کروات سابق پرسپولیس را از طریق یک حساب در کشور 
انگلستان به او پرداخت کرد.حاال قرار است باشگاه پرسپولیس هر ۲ ماه یک بار )طرف 6 ماه( الباقی 
بدهی خود به رادوشویچ پرداخت کند.باشگاه پرســپولیس به ترتیب ۲۲۰ هزار یورو، ۲4۰ هزار یورو و 
۲6۰ هزار یورو طی 6 ماه آینده به حساب بوژیدار رادوشویچ واریز می کند تا بدهی سنگین خود با این 

گلر ذخیره اما گران قیمت را تسویه کند!

مستطیل سبز

حسرت دروازه بان استقاللی در پرتغال؛

 امیدوارم »طارمی« بماند!
دروازه بان سابق تیم فوتبال استقالل که همچنان 
در حســرت و آرزوی بازی در لیگ برتر پرتغال 
اســت، اظهار امیدواری کرد که مهدی طارمی از 
تیم پورتو جدا نشــود.طاها زارعــی، دروازه بان 
سابق تیم فوتبال اســتقالل و تیم جوانان ایران 
در فصل ۱۵-۲۰۱4 به دعوت باشگاه اسپورتینگ 
راهی پرتغال شد؛ اما هیچگاه نتوانست در سطح 
اول لیگ این کشور ظاهر بشود. او پس از مدتی 
حضور در لیگ دســته دو پرتغال، به لیگ های 
دسته پایین تر رفت و امسال در تیم سوسنه در 
شهر پورتو بازی می کند.روزنامه »ابوال« پرتغال 
در گزارشــی به سرنوشــت این بازیکن ایرانی 
پرداخت و نوشــت: »طاها زارعی یکی از اولین 
بازیکنان ایرانی بود که وارد پرتغال شد و عالیق 
گوناگونی را در بین ســتارگان ایران برانگیخت. 
پس از طاها چند بازیکن ایرانی دیگر به پرتغال 
آمدند. او در تیم های جوانان ایران و باشــگاه 
استقالل بازی می کرد و در ۱8 سالگی به پرتغال 
آمد. پرتغال یک مقصد عالی به نظر می رسید.
اما همه داستان ها پایان خوش طارمی را ندارند؛ 
بازیکنی که تــا حد زیادی موفــق ترین ایرانی 
محسوب می شود و مجموعه ای از شایستگی 
ها او را به یک مرجع و الگــو در لیگ پرتغال در 
خارج از کشــور تبدیل می کنــد. طاها به قصد 
متقاعد کــردن و حضور در تیم اســپورتینگ به 
پرتغال آمد. او در نهایت در تیم ناوال ماند. طاها 
از باشگاه های مختلف عبور کرد و امروز نماینده 
سوسنسه از پورتو است.«زارعی در این خصوص 
به روزنامه پرتغالی گفت: فرصت پیش آمد تا با 
دعوت باشگاه اسپورتینگ به پرتغال بیایم. من 
می خواستم این تجربه را داشته باشم، آمدم و 
همه چیز را پشت سر گذاشتم. دوست داشتم 
چیزهای جدید را امتحان کنم و به دنبال زندگی 
متفاوتی بگردم. آرزو داشــتم از پرتغال به قله 
فوتبال اروپا برسم، چون در لیگ ایران بازی می 
کردم و معتقد بودم که می توانم همه موفقیت 
ها را به دست بیاورم.زارعی همچنین در خصوص 
موفقیت طارمی در تیم پورتوی پرتغال و یادآوری 
اینکه چند بار با این بازیکن در شــهر پورتو شام 
خورده است، اظهار کرد: از اینکه یک هم تیمی 
سابق را به این خوبی می بینم بسیار خوشحالم. 

فوتبال جهان

وز عکس ر

»لک« با چهره جدید 
ظاهر شد

دروازه بان مسی ها در تمرین تیمش 
در رفسنجان با شکل و شمایل جدید 
و گذاشتن سبیل حاضر شد که چهره 
جدید او برای هم تیمی هایش جلب 
توجه کــرد که البته ایــن حرکت از 
ســوی حامد لک مسبوق به سابقه 
اســت و او در پرســپولیس هم با 
بستن موهای خود از پشت چنین 

حرکت هایی انجام می داد.

پرسپولیس طی فصول اخیر ماجراهای پرچالشی 
را در سمت راســت دفاعی خود پشت سر گذاشته 
اســت. آنها در این فصــل و بعد از جدایــی رامین 
رضاییان بار دیگر با دانیال اسماعیلی فر به مذاکره 
پرداختند و توانستند او را در نهایت به تهران بکشانند. 
دانیال طی نیم فصل باثبــت 4 پاس گل و ۲ گل در 
ســمت راســت دفاعی این تیم، تاثیر خود را روی 
روند هجومی تیــم به خوبی به نمایش گذاشــت. 
وی در گفت وگو با ورزش ســه، گفت: من دو سال 
در ســپاهان بودم و امســال قراردادم تمام شد و 
به پرسپولیس آمدم. باشگاه ســپاهان هم به من 
بدی نکرد و دو ســال خوب را آنجا داشتم. شانس 
به نظرم اســتفاده و قرار گرفتن از بهترین زمان در 

بهترین مکان اســت. من در بهترین و زمان ممکن 
به پرسپولیس آمدم.اسماعیلی فر ادامه داد: اوایل 
که آمده بودم می گفتند که عکس از پرســپولیس 
بگذار یا اینکه عکس های دوره سپاهان را پاک کن. 
برای تمام احترامی که برای تک تک هواداران قائل 
هستم به نظرم این اتفاق خوبی نیست. باید حرمت 
و احترام همه را نگه داشت. نباید گذشته را فراموش 
کرد و کسی که گذشته اش را فراموش کند نمی تواند 
آینده بهتری بسازد. ســپاهان هم جزیی از گذشته 
من اســت و اینســتاگرام هم دفتر خاطرات من و 
کســی دفتر خاطرات خود را با تمام اتفاقات خوب 
و بدش پاره نمی کند و دور نمی اندازد. یک مقدار در 
آن دوره تحت فشار قرار گرفتم که عکس های دوره 

سپاهان را پاک کن اما به هر حال به نظرم با توجه به 
اتفاقاتی که برای شهریار مغانلو افتاده بود، یک مقدار 
هواداران پرسپولیس ناراحت بودند ولی خب با تمام 
احترام این کار را نکردم و سپاهان جزئی از زندگی 
ورزشی من است و االن مهم این است که من با تمام 
وجود و احساس اینجا هستم و برای پرسپولیس 
بازی خواهم کرد. چیزهای مجازی زیاد مهم نیست.

دانیال اسماعیلی فر: عکس هایم با سپاهان را هرگز پاک نمی کنم!
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رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر خبر داد:

بودجه 1402 شهرداری اصفهان روی درگاه مرکز پژوهش ها
رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: بودجه ۱۴۰۲ شهرداری اصفهان روی 
درگاه مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر قرار گرفت.مصطفی نباتی نژاد با اعالم این خبر اظهار 
کرد: الیحه بودجه شهرداری برای نخســتین بار در طول تاریخ تصمیم گیری های شهرداری )قبل از 
تصویب( روی درگاه مرکز پژوهش های شورای اســالمی شهر قرار گرفته، زیرا شهردار اصفهان مردم 
را عقل منفصل خود در مســیر تصویب بودجه قرار داده و در دیدگاه های اعضای شورا نیز این موضوع 
اهمیت داشته و مورد تاکید اســت.وی با بیان اینکه مردم فرصت مطالعه بودجه را دارند، افزود: در 
همان فضا فرمی قرار داده شده است که اگر شــهروندان دیدگاه یا نکته ای دارند مطرح کنند و شورا 
نیز این دیدگاه ها را بررسی خواهد کرد.به گفته نباتی نژاد، ســامانه ۱۳۷ شهرداری نیز آماده دریافت 

دیدگاه های مردم در زمینه بودجه است.
 

معاون پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان:

بهمن سردی در پیش است
معاون پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: در بهمن  مانند دی ، هوای اصفهان سردتر 
از حد معمول خواهد بود.نوید حاجی بابایی، با بیان اینکه از اوایل دی  شــاهد ریزش هوای سرد قطبی 
بر کشور و استان بودیم که منجر به کاهش دما در بیشــتر مناطق استان شد، افزود: بیشترین کاهش 
دما، مربوط به مناطق غربی استان بود که دمای هوا به ۲۰ تا ۲۵ درجه زیر صفر رسید و شهرستان هایی 
مانند فریدون شهر، فریدن، بویین میاندشت، دهاقان و سمیرم، بیشترین کاهش دما را نسبت به حد 
معمول  تجربه کردند.وی گفت: در بهمن ماه نیز مانند دی ماه، هوا سردتر از حد معمول خواهد بود.معاون 
پیش بینی و تحقیقات اداره کل هواشناســی استان اصفهان با اشــاره به وضع بارش ها در سرچشمه 
زاینده رود، ادامه داد: بارش ها در سرچشمه زاینده رود )کوهرنگ(، نســبت به پارسال ۱۵ تا ۲۰ درصد 
بیشتر است، اما به طور کلی و در بلندمدت شاهد کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی بارش ها در این منطقه هستیم.

 
مدیر منطقه ۳ شهرداری خبر داد:

تکمیل 6 ایستگاه بی.آر.تی در خیابان های عبدالرزاق و 
ولی عصر)عج(

مدیر منطقه سه شــهرداری اصفهان از تکمیل احداث 6 ایســتگاه خطوط بی.آر.تی در خیابان های 
عبدالرزاق و ولی عصر)عج( خبر داد.محمدباقر کالهدوزان با اشــاره به احداث ایســتگاه های محور 
خط سه اتوبوس تندرو اظهار کرد: این مسیر از پایانه خرم آغاز می شود، از مسیر خیابان مسجدسید، 
عبدالرزاق، ولی عصر )ع( و جی گذر می کند و به پایانه ارغوانیه می رسد.وی با اشاره به اینکه احداث هر 
ایستگاه بی.آر.تی بیش از ۱۰ میلیارد ریال هزینه در بر دارد، افزود: در حال حاضر در خیابان عبدالرزاق 
دو ایستگاه و در خیابان ولی عصر )عج( چهار ایستگاه آماده بهره برداری است و نرده گذاری و اقدامات 

عمرانی مسیر میدان احمدآباد تا خیابان ولی عصر )عج( نیز تکمیل شده است.
 

بررسی دیدگاه های شهروندان مشارکت جو در منطقه 12
مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان با بیان اینکه حضور شهروندان در عرصه تصمیم گیری و همراهی آنها 
با مدیریت شهری ضروری است، گفت: در نخستین جلسه شهروندان مشارکت جو و اعضای کمیته 
نظارتی شورای اسالمی شهر در این منطقه دیدگاه های آنها بررسی و جمع بندی شد.علی اکبر رسالت 
اظهار کرد: اگر بخواهیم در توسعه شهرهای امروزی پاســخگوی نیازهای شهروندان باشیم و سهم 
نسل های آینده از منابع را در نظر بگیریم، باید اداره خردمندانه شهرها را بر پایه شهروندان مشارکت جو 

و مشارکت آگاهانه شهروندان تعریف و برنامه ریزی کنیم.

در برنامه »یاس مطهر« مطرح شد؛

به دنبال توانمندسازی بانوان اصفهان هستیم

آیین تجلیل از ۱۰۰ نفر از بانوان فرهیخته و توانمند منطقه دو شهرداری 
اصفهان در قالب برنامه »یاس مطهر« برگزار شد.

به گزارش ایمنا، فرزانه کالهدوزان، عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی 
شــهر اصفهان در آئین تجلیل از بانوان فرهیختــه و توانمند منطقه دو 
شــهرداری اصفهان در قالب برنامه »یاس مطهر« اظهــار کرد: ایفای 
نقش مادری حضرت زهرا )س( در کنار نقش آفرینی در ابعاد مختلف 
سیاسی و اجتماعی قابل تأمل است و این نقش یکی از الگوهای مؤثر 

برای بانوان جامعه ما است.
وی با اشــاره به دیدار مقام معظم رهبری با زنان و تأکیدات ایشان به 
نقش مؤثری که زنان می توانند در عرصه های مختلف ایفا کنند، ادامه 
داد: باید بــه نقش مؤثر زنــان و اهمیت آن در جامعه توجه شــود و با 
تبیین و معرفی مناســب این نقش ها در جامعه، از ظرفیت آنها در رفع 
بحران هویتی که امروز میان دختران نوجوان و جوان رخنه کرده است، 
استفاده کرد. عضو هیئت رئیسه شورای اســالمی شهر اصفهان نشان 
دادن نقش زنــان فرهیخته و موفقیت های آنهــا در جامعه و برگزاری 
چنین رویدادهایی را در بازسازی هویت از رفته مؤثر دانست و تاکید کرد: 
این برنامه ها و تقدیر از بانوان فرهیخته می تواند الگوســازی مناسبی 
برای دختران نوجوان و جوان امروز باشد، زیرا زنان در کنار ایفای نقش 

مادری، نقش اجتماعی خود را در کنار همه سختی ها و محدودیت ها به 
خوبی ایفا کرده اند و بسیار موفق بوده اند.

وی با تاکید بر اینکه زنان توانسته اند در کنار توجه به ارزش ها و فضائل، 
نقش های مختلف خود را مدیریت کنند، خاطرنشان کرد: زنان فرهیخته 
با تالش خود فصل مشترک زندگی، خانواده و اجتماع را به خوبی طی 
کرده اند و این تالش و نقش می تواند الگوی بسیار مناسبی برای احیای 

هویت زن موفق ایرانی باشد.
مجتبی شاهمرادی، معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری اصفهان در این مراسم اظهار کرد: در کنار حمایت از 
معاونت فرهنگی مناطق برای برگزاری چنین رویدادهایی، در پی تقویت 
و پررنگ ســازی جایگاه و نقش زنان در جامعه هستیم، براین اساس 
توانمند سازی بانوان شــهر در عرصه مختلف اجتماعی و اقتصادی از 
اولویت های شهرداری است. وی با اشــاره به برگزاری آئین تجلیل از 
بانوان فرهیخته منطقه دو شهرداری در سال گذشته و تکرار این برنامه 
در سال جدید گفت: در قالب این برنامه از بانوان فرهیخته در عرصه های 
مختلف فرهنگی، ورزشــی، هنری و بانوان ایثارگر تجلیل می شود که 

اتفاق بسیار مثبتی است.
معاون فرهنگی شــهردار اصفهان با اشــاره به برگــزاری ۱۲۸ رویداد 

فرهنگی به مناسبت روز مادر در سطح شهر اصفهان گفت: برنامه طرح 
تخفیف »مهمان مامان« با استقبال بسیار خوبی روبه رو و تالش شد تا 

مخاطب های مختلفی را به این برنامه ها جذب کنیم.
وی افزود: برنامه تقدیر از مادران معلول، برنامه هایی ویژه تقویت رابطه 
بین مادر و فرزند و برگــزاری آئین تجلیل از بانــوان فرهیخته از عمده 

برنامه های فرهنگی سطح شهر بوده است.
شاهمرادی اظهار امیدواری کرد: این برنامه ها به شناخت قابلیت های 
بیشتر زنان و مادران شهر کمک خواهد کرد و انگیزه ای برای نوجوانان 
و جوانان دختر خواهد شــد، از این بابت که برخی زنان با توجه به همه 
محدودیت ها و ســختی ها با تالش خود توانســته اند به این سطح از 

موفقیت ها دست پیدا کنند.
وی با بیان اینکه برنامه ریزی در چند محــور ویژه بانوان و زنان در حال 
انجام اســت، گفت: برای ســال آینده ارتقای ســطح زیرساخت ها و 
فعالیت های ویژه در باغ های بانوان، ترغیب جوانان و نوجوانان به شادی 
و احداث باشگاه اختصاصی برای دختران را در دستور کار داشته است و 

در حال برنامه ریزی برای این رویدادها هستیم.
محمد صیرفی نژاد، مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهــان نیز  به عنوان 
میزبان این آئین با بیان اینکه در سال گذشته اولین همایش با عنوان 
»یاس مطهر« ویژه تجلیل از بانوان فرهیخته برگزار شد، گفت: با توجه به 
استقبال خوبی که سال گذشته از این برنامه شد، بالغ بر ۱۰۰ نفر از بانوان 
فرهیخته به شهرداری معرفی شدند و امسال نیز دبیرخانه همایش با 
کمک معتمدان شهر، پایگاه های بسیج و مراکز فرهنگی، بانوان توانمند 

را برای تجلیل شناسایی کرد.
وی در ادامه افزود: در سال جاری نیز با همکاری بسیج و معتمدان ۲۰۰ 
نفر از بانوان فرهیخته در حوزه های علمی، فرهنگی، ورزشــی، مادران 
بیش از دو شــهید، همســران ایثارگر، برنــدگان المپیادهای علمی و 

فرهنگی و کارآفرینان برتر معرفی شدند.
مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان تصریح کرد: با توجه به استقبال زیاد 
از این برنامه، انتخاب برای دبیرخانه همایش سخت شد، اما با همکاری 
پایگاه های فرهنگی، بسیج و فعاالن عرصه اجتماعی، ۱۰۵ نفر از بانوان 

فرهیخته انتخاب و در این آئین از آنها تجلیل شد.
صیرفی نژاد هدف از برگــزاری این برنامه را شناســایی بانوان توانمند 
منطقه و ارتباط مؤثر با آنها دانســت و ادامــه داد: امیدواریم بتوانیم از 
ظرفیت بانوان در برنامه های خود استفاده کنیم و نتیجه این همکاری 
ارائه خدمات بهتر و با کیفیت تر به شهروندان و بانوان فرهیخته و ارتقای 

سطح زندگی در منطقه دو باشد.

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
تماس مردم با اورژانس پیش بیمارستانی اصفهان به 
دلیل بروز عالئمی از قبیل تنگی نفس در روزهای آلوده 

حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است.
ســیدمرتضی حیدری گفت: بررسی اولیه از اورژانس 
پیش بیمارستانی اصفهان نشان می دهد که تماس با 
اورژانس به دلیل بروز عالئمی از قبیل تنگی نفس و درد 
قفسه سینه )صدری( در روز هایی از دی ماه امسال که 

هوای شهر اصفهان در وضعیت ناسالم برای عموم قرار 
داشت، حدود ۱۵ درصد افزایش داشته است.

شــاخص کیفی هوای کالن شــهر اصفهــان از نهم تا 
شانزدهم دی ماه امســال در وضعیت قرمز و ناسالم 

برای عموم قرار داشت.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان درباره 
عوارض کوتاه مــدت و بلند مدت ناشــی از باال بودن 
شاخص آلودگی هوا بر ســالمت افراد، اظهار داشت: 
عوارض کوتاه مدت به ویژه برای بیماران قلبی و ریوی 
شامل افزایش خطر حمله های قلبی و تنگی نفس و 

به دنبال آن نیاز به بستری شدن در بیمارستان است.

حیدری اضافــه کرد: ورود ســموم معلــق در هوای 
استنشاقی به دلیل تنوع آالینده های موجود در هوا و 
ورود برخی از سموم با ُقطر بسیار کم به داخل جریان 
خون، می تواند عوارض متعدد و تهدید کننده حیات از 

جمله ابتال به انواع سرطان ها ایجاد کند.
او تاکید کرد: ســموم موجود در هوا بــرای گروه های 
خاص از جمله افراد مسن و اطفال و همچنین مادران 

باردار می تواند بسیار خطرناکتر باشد.
این پزشــک متخصص تصریح کرد: ســموم موجود 
در هوا به ویژه در سه ماه نخســت بارداری می تواند بر 

سالمت جنین در حال رشد تاثیرگذار باشد.

افزایش 1۵ درصدی تماس با اورژانس اصفهان به دلیل 
مشکالت تنفسی

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین شهرداری اصفهان و شرکت گاز
شهردار اصفهان گفت: در راســتای تحقق مدیریت همگرای شهری و به منظور بهره گیری از توانمندی  

ظرفیت های موجود، تفاهم نامه همکاری بین شهرداری اصفهان و شرکت گاز استان به امضا رسید.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، علی قاســم زاده در جلسه امضای تفاهم نامه 
مشترک شهرداری اصفهان و شــرکت گاز استان، اظهار کرد: شــهرداری اصفهان و شرکت گاز فصول 
مشترکی در حفاری، انشعابات و افزایش ایمنی در شهر دارند که شایسته است اقدامات آنها با تعامل 
قوی تری صورت گیرد.وی همکاری های مشترک بین شهرداری اصفهان و شرکت گاز استان را ضروری 
دانست و ادامه داد: قرار بر این است که شهرداری و شرکت گاز در کنار یکدیگر مجموعه اقداماتی را انجام 
دهند که اصفهان را از لحاظ توزیع گاز، حفظ امنیت مصرف گاز در شهر و مصرف بهینه به عنوان یک الگو 
در کشور معرفی کند.قاسم زاده، توسعه همکاری و بهره گیری از توانمندی ظرفیت های موجود را هدف 
عقد این تفاهم نامه دانســت و تصریح کرد: محتوای این تفاهم نامه شــامل همکاری های مشترک 
آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی در زمینه مصرف بهینه و ایمنی گاز طبیعی، ارائه خدمات مطلوب و 
بهینه سازی سیستم های احتراق در موتورخانه های شهرداری اصفهان است.وی تاکید کرد: این مجموعه 
اقدامات، تدابیر و امضای تفاهم نامه های مشترک بین ارگانی در قالب تحقق مدیریت همگرای شهری 
تعریف و تبیین می شود.به گفته شهردار اصفهان، برنامه ریزی درخصوص فرهنگ سازی روش های 
مصرف بهینه و ایمنی گاز در ساختمان ها، مراکز فرهنگی و تمام نهادهای تحت امر، معرفی نماینده انرژی 
واجد صالحیت در خصوص مصرف بهینه و ایمنی انرژی به شرکت گاز استان، اجرای فرآیند بهینه سازی 
موتورخانه ها بر اساس نیازسنجی اعالم شده توسط شرکت گاز استان و ایجاد فضای آموزشی مناسب 
جهت برگزاری جلسات آموزشی از تعهدات شهرداری در این تفاهم نامه است.قاسم زاده افزود: انتشار 
پیام های هفتگی مصرف بهینه و ایمنی گاز طبیعی تهیه شده توسط شرکت گاز استان در اتوماسیون های 
اداری شهرداری و استفاده از ظرفیت های کمیته شــهروندی در ترویج توسعه مصرف بهینه و ایمنی 

گاز طبیعی در سطح شهر از دیگر اقداماتی است که شهرداری در قالب این تفاهم نامه انجام می دهد.

لزوم تقویت تعامالت بین ارگانی
معاون عمران شــهری شــهرداری اصفهان در این نشســت با تاکید بر ضرورت تعامل با شرکت گاز 
استان اظهارکرد: هر ســاعت توقف یا تاخیر در اجرای پروژه های عمرانی می تواند مدیریت شهری را 
با چالش های متعددی مواجه کند، بنابراین افزایش همکاری های بیــن ارگانی باعث کاهش زمان 
توقف پروژه ها می شود.اصغر کشاورزراد، شرکت گاز اســتان اصفهان را از شرکت های منظم در زمینه 
لوله گذاری ها و شبکه توزیع دانست و گفت: برنامه ریزی دقیق تری درخصوص تقاضای شرکت گاز در 
تسهیل صدور مجوزات حفاری به منظور نشت یابی گاز از سوی شهرداری خواهیم داشت.وی با بیان 
اینکه در سال جاری بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه آسفالت معابر شهری شده است، گفت: به رغم 
این هزینه سنگین، همچنان شهروندان از وضعیت برخی معابر ناراضی هستند که از مهم ترین دالیل آن 
می توان به فرونشست قسمت های حفاری و تراشه ریزی آسفالتی اشاره کرد که شرکت های خدماتی 
پس از آسفالت معابر شهری انجام می دهند. به گفته کشاورزراد، همکاری های مشترک مانع از چنین 

حفاری هایی در معابر خواهد شد.

از هر ایده ای در مصرف بهینه گاز استقبال می کنیم
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان در این نشست با بیان اینکه نقطه تماس شهرداری اصفهان 
با شرکت گاز استان، اداره بهینه سازی است، اظهار کرد: بر اساس همکاری مشترک با این اداره موفق 
شده ایم استاندارد الزم را برای همه موتورخانه های شهرداری به صورت صددرصدی دریافت کنیم که بر 
این اساس سال گذشته شاهد کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی در شهرداری اصفهان بودیم و در این 
زمینه حائز رتبه برتر نیز شدیم.مهدی بقایی ادامه داد: در حال حاضر نیز آمادگی همکاری دوجانبه را با 
شرکت گاز استان در زمینه مصرف بهینه و ایمنی گاز طبیعی در سطوح مختلف شهرداری داریم و از هر 
ایده ای در زمینه بهینه سازی ایمنی مصرف گاز طبیعی و کاهش مصرف برای ساختمان های شهرداری 

استقبال می کنیم.

با مسئولان

خبر روزگزارش

زندگی صیاد دل ها در 
اصفهان به اکران رسید

فیلم آب از آتش، روایتی از زندگی شهید صیاد 
شیرازی در روز های منتهی به پیروزی انقالب 
اسالمی در اصفهان، دهه فجر اکران می شود. 
فیلم نیمه بلند آب از آتش را جمال احمدی، 
فیلم ساز اصفهانی در همان مکان های وقوع 
داستان در شــهر اصفهان فیلم برداری کرده 
اســت.وی توضیح داد: فیلــم آب از آتش، 
بخشی از زندگی صیاد شــیرازی و روز های 
منتهی به انقالب را در اصفهان روایت می کند و 
داستان اعتراض ایشان به کتک زدن جوانان 
ارتشی را به تصویر می کشــد.کارگردان فیلم 
»آب از آتش«، ادامه داد: ایده ساخت فیلم 
بــا مطالعه کتــاب »ناگفته هــای جنگ« و 
مصاحبه های شــهید صیاد شیرازی گرفته و 
دیالوگ ها از متن ها و سخنان شهید استخراج 
شده که توسط راوی خوانده می شود.احمدی 
اضافه کــرد: درواقع ما ســینما را به خدمت 
بیان و روایت شهید صیاد درآوردیم و همین 
موضوع ویژگی خاص و فنی این کار است.وی 
با اشاره به اینکه این فیلم، ۲6 دی در پردیس 
سینمایی چهارباغ رونمایی شد، بهترین زمان 
پخش آن را، دهه فجر انقالب دانست و گفت: 
فیلم حرف هایی نیز برای امــروز ما دارد، به 
همین دلیل برای پخش فیلم به این مناسبت 
و ایجاد حلقه های گفتگو بر محور آن در دهه 
فجر در تالش هستیم.این کارگردان اصفهانی 
اظهار کرد: فیلم با ترکیبی از عوامل متخصص 
و باتجربه از اصفهان و تهران، همچنین گروهی 
از جوانــان و نوجوانانی اصفهــان و در همان 
محل های وقوع داســتان در شــهر اصفهان 
فیلم برداری شده و ازاین جهت برای مخاطب 

جذابیت دارد.

مسئول امور کنترل کیفیت هوای شهر معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اعالم اینکه روزانه دو میلیون لیتر بنزین و 6۰ هزار لیتر گازوییل در سطح شهر 
اصفهان مصرف می شود، گفت: تمرکز کارگروه اضطرار آلودگی هوا اغلب در زمان هایی است که آلودگی شدید می شود، اما برای پیشگیری از آلودگی هوا باید برنامه ریزی 
بلندمدت داشت.جمشید لقایی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه معموال با آغاز فصل سرد ســال و به ویژه در ماه های آذر و دی، شاهد اوج سرما و پایداری هوا 
هستیم، اظهار کرد: در این شرایط، آلودگی ها امکان پراکنده شدن را ندارند و در الیه ای پایین جو تجمیع می شوند، به همین علت معموال در فصل زمستان بیشترین 
تعداد روزهای آلوده سال را داریم، به طوری که شاخص های کیفیت هوا در بیشتر روزها نارنجی و در برخی روزها حتی قرمز است.وی با بیان اینکه معموال در شرایط 
پایداری و سکون هوا که باد کمتری می وزد، شــاخص آالیندگی باال می رود، گفت: در این شرایط کمیته اضطراری آلودگی هوا تشکیل می شود که اعضای این کمیته 
شامل بهداشت، اداره محیط زیست، شهرداری، آموزش وپرورش، صنایع و معادن و همه ذی نفعان هستند که زیر نظر مدیریت بحران استانداری تشکیل می شود.

مسئول امور کنترل کیفیت هوای شهر معاونت حمل ونقل شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه به محض قرارگیری هوا در شرایط اضطرار آلودگی، مدارس تعطیل می شود 
و در شرایط بدتر حتی تعطیلی شامل ادارات هم خواهد شد، افزود: در قانون هوای پاک اقداماتی که دستگاه ها باید انجام بدهند مشخص شده است، به عنوان مثال 
در وظایف شهرداری در حوزه خدمات شهری جلوگیری از سوزاندن شاخ  و برگ درختان، جلوگیری از تردد اتوبوس های دودزا، کنترل شدیدتر معاینه فنی خودروها و 

طرح زوج و فرد ترافیک در نظر گرفته شده است.

مصرف روزانه دو میلیون لیتر بنزین و 60 هزار لیتر گازوییل در اصفهان

بازدید شهردار 
اصفهان از مجتمع 

مطبوعاتی
علــی قاســم زاده، شــهردار 
اصفهان، از مجتمع مطبوعاتی 

اصفهان بازدید کرد.
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مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شــرکت عمران شهر جدید بهارستان اصفهان 
گفت: ایستگاه قطار شهری این شــهر ) حد فاصل ترمینال صفه تا بهارستان( 
تاکنون 48 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.سید محسن طباطبایی مزد 
آبادی در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: خط قطار شهری بهارستان اصفهان از 
ترمینال صفه اصفهان تا بهارستان در مجموع حدود 28 کیلومتر رفت و برگشت 
طول دارد.مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید بهارستان 
افزود: این پروژه در صورت تامین مالی پاییز سال آینده تکمیل اولیه خواهد شد.

طباطبایی مزد آبادی با اشاره به اینکه با چند چالش در حوزه مترو مواجه هستیم، 
خاطرنشان کرد: تامین مالی، دانش فنی جامع و واردات کاالها و تجهیزات مورد 
نیاز برای تکمیل ایستگاه از مهم ترین این موارد محسوب می شوند.وی با بیان 
اینکه برخی از تجهیزات مترو وارداتی است و تهیه آنها زمان بر است، اضافه کرد: 
عملیات احداث ایستگاه متروی بهارستان از سال 13۹۹ شروع شده و در زمان 
حاضر حدود 48 درصد پیشرفت داشته است و امیدواریم تا سال آینده با اتمام 
ایستگاه مورد بهره برداری اولیه قرار گیرد که این امر به کار جهادی و شبانه روزی و 
تامین مالی قوی و حمایت جامع استانی و کشوری نیاز دارد.مدیرعامل و رییس 
هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید بهارستان گفت: مسائل متعددی در این 
فرآیند وجود دارد اما این طرح با تالش شبانه روزی مجموعه این شرکت و کمک 
و هم افزایی سایر دست اندرکاران در حوزه های مختلف، پیشرفت قابل توجهی 
پیدا خواهد کرد.وی با اشاره به اهمیت توسعه حمل و نقل در بهارستان افزود: با 
وجود محدودیت منابع، این پروژه به خوبی پیشرفت داشته و امروز کمتر کارگاهی 
در شهرهای کشــور قابل مشاهده اســت؛ اما این طرح از تامین مصالح خوبی 
برخوردار است.طباطبایی مزد آبادی اظهار داشت: از سال 13۹0 تا امروز حدود 850 
میلیارد تومان هزینه برای متروی بهارستان اختصاص پیدا کرده که 400 میلیارد 
تومان آن از محل منابع داخلی و 450 میلیارد تومان دیگر از منابع عمومی هزینه 

شده است.وی بیان کرد: از امروز به بعد نقش بانک ها و به ویژه بانک های دولتی 
در تامین مالی این پروژه پر رنگ خواهد شد و بانک های صادرات، رفاه و مسکن 
برای شیوه های تامین مالی مترو با توجه به شرایط کنونی اقتصادی بدنبال پیدا 
کردن مدل ترکیبی در این زمینه هستند.مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت 
عمران شهر جدید بهارســتان ادامه داد: با توجه به طرح ترافیک، آلودگی هوا و 
هزینه های زیاد حمل و نقل خصوصی و افزایش قیمت خودرو و سایر شاخص 
های اقتصادی تاثیرگذار، استقبال دوچندان از شبکه حمل و نقل عمومی و بویژه 
اتوبوس و مترو طبیعی است.وی یادآور شد : با توجه به اینکه اتوبوس ها پس 
از حدود 10 سال فرسوده ، آالینده و هزینه بر می شوند و نوعی شبکه حمل و نقل 
ناپایدار به شمار می روند اما مترو از مزیت های بسیاری برخوردار است و نوعی 
حمل و نقل پاک است و در دراز مدت آثار اقتصادی خوبی برای شهرها ایجاد می 
کند.شهر جدید بهارستان یکی از شهرهای برنامه ریزی شده اقماری است که در 20 
کیلومتری جنوب شرقی شهر اصفهان، در مسیر جاده اصفهان-شیراز قرار گرفته 
است.عملیات متروی بهارستان- اصفهان از اسفند ماه سال ۹0 آغاز شده است.

مدیرعامل فوالد مبارکه در جریان بازدید از روند اجرای پروژه های شــرکت بر 
تسریع و انجام کیفی این طرح ها تاکید کرد.

در این بازدید محمدیاســر طیب نیا اظهار داشت: در شــرایط اقتصاد رقابتی، 
بخشی از ســود ســازمان ها و بنگاه های اقتصادی از فرایند تولید محصوالت 
حاصل می شود، محصوالتی که با قیمت تمام شده کمتر، کیفیت و تنوع بیشتر 

و البته قابل عرضه به بازار های داخلی و جهانی تولید و روانه بازار می شوند.
وی در همین زمینه تصریح کــرد: بخش قابل توجه دیگری از ســود که برای 
ذی نفعان شرکت حاصل می شود مربوط به اجرای پروژه های توسعه سازمان 
و به طورکلی توسعه محوری شرکت اســت که در این فرآیند، متولیان اجرای 
پروژه های توسعه می کوشــند تا با همکاری و همدلی هرچه بیشتر، پروژه ها 
را در زمان مقرر و حتی زودتر از موعد تکمیل کنند و به بهره برداری برسانند. در 
چنین حالتی است که سازمان و در نهایت ذی نفعان نتیجه سرمایه گذاری خود 

را مشاهده خواهند کرد.
مدیرعامل فوالد مبارکه با اشــاره به اهمیت هریک از پروژه های در دست اجرا 
و ضمن قدردانی از تالش همه کارکنان شــرکت های پیمانکار و همکاران فوالد 
مبارکه در بخش اجرای پروژه ها خاطرنشــان کرد: تعریــف، طراحی و اجرای 
هریک از این پروژه ها در شــرکت در کامل تر شــدن زنجیره تولید و پایداری 
شــرکت نقش ارزنده ای دارد؛ ازاین رو باید در اجرای بهینه و سریع تر آن ها از 

هیچ کوششی دریغ نکنیم.

تشریح روند اجرای پروژه های توسعه آهن سازی
مدیر اجرای پروژه های آهن سازی در تشریح روند اجرای پروژه توسعه انباشت 
و برداشــت گفت: این پروژه در حال حاضر به پیشرفت کلی بیش از 60 درصد 

و پیشــرفت اجرایی 78 درصد رسیده اســت و مهم ترین فعالیت های انجام 
شده در آن عبارت اند از: ریل گذاری جهت نصب ماشین ریکالیمر پارک شماره 
1 به طور کامل انجام شــده است؛ ریل گذاری ماشین اســتاکر پارک شماره 2 
دارای پیشرفت ۹5 درصدی است؛ فونداسیون های مربوط به ماشین استاکر، 
سیستم آب پاش پارک 1 و نوار نقاله ها به پایان رسیده است؛ عملیات تسطیح 
پارک شماره 2 دارای پیشــرفت حدود 86 درصد است؛ فعالیت های نصب و 

تنظیم مکانیکال نوار های نقاله 4 و 5 در حال انجام است.
رضا خادم کیمیایی خاطرنشــان کرد: با وجود مشکالت ناشی از تحریم های 
ظالمانه، برخی از اقالم عمــده پروژه، نظیر نوارنقاله هــا، موتور، گیربکس ها، 

ویبرو فیدر ها و سیستم های توزین و سایر اقالم ضروری تامین شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: مصرف گاز در این استان با وجود 
سرمای بی ســابقه پس از اعمال محدودیت در برخی صنایع، تعطیل شدن 
ادارات، بانک ها ، مدارس ســطح استان و همچنین مشــارکت مشترکین 
بخش خانگی، به میــزان 2 میلیون و 400 هزار متر مکعــب طی 4 روز اخیر 

کاهش یافت.
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان اصفهان، ابوالقاسم عسکری 
افزود: طبق بررسی های انجام شــده، به طور متوســط روزانه 600 هزار متر 
مکعب مصرف گاز مشــترکین در اســتان اصفهان صرفه جویی شده است.

وی، با قدردانی از مردم فهیم و با فرهنگ اســتان اصفهــان که در این زمینه 
همکاری خوبی با شرکت گاز استان داشــته اند با اشاره به اینکه، برودت هوا 
در این روزها در سراسر کشور ماندگاراست، بیان داشت: این  میزان سرمای 
هوا طی 10 سال گذشته کم سابقه بوده، و ازمردم شریف استان تقاضا داریم 
کماکان در مصرف گاز صرفه جویی کنند تا جریان گاز در سراســر کشور برای 

تمامی هم میهنان  پایدار بماند.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، از هم استانی ها خواست که طی چند 
روز آینده که برودت هوا ادامه دارد با انجام چند اقدام ساده نظیر؛ پوشیدن 
لباس گرم در منزل، پوشــاندن دریچه های کولر و درز پنجره ها، نصب پرده 
ضخیم و...در مصرف گاز صرفه جویی کنند و به بهره مندی سایر هموطنان از 
نعمت گاز خدادادی کمک کنند.وی، خاطرنشــان کرد: همشهریان می توانند 
با نگه داشــتن دمای منازل و محل کار خود در دمای مطلوب 18 تا 21 درجه 
ســانتی گراد، نقش مهمی در صرفه جویی و اســتمرار گازرســانی، به سایر 

هم وطنان مان که در نقاط سردسیر کشور زندگی می کنند، ایفا کنند.عسکری، 
تصریح کرد: هر اندازه صرفه جویی از سوی مردم انجام و دمای منازل در حد 
دمای آســایش )18 درجه(کنترل شــود به همان میزان به پایداری شبکه 
گاز کمک می شود و از افت فشــار گاز در مناطق سردسیر جلوگیری خواهد 
شد.الزم به ذکر است، استان اصفهان پس از تهران، جایگاه دوم توزیع  گاز در 
سطح کشور را دارد که ۹۹.5 درصد جمعیت آن از گاز طبیعی بهره مند هستند، 
به طوری که گازرسانی به تمامی شــهرهای این استان)114 شهر( و ۹۹.08 

درصد از روستاها انجام شده است.

سید محسن واعظی فر و یعقوب وحیدکیا، مدیران عامل سازمان های قطار 
شــهری اصفهان و تبریز به همراه جمعی از مدیران این سازمان ها با حضور 
در ذوب آهن اصفهان با مدیران این شــرکت در خصوص تامین ریل خطوط 
قطار شهری گفت وگو کردند. مسئولین سازمان های قطار شهری اصفهان و 
تبریز همچنین از خط تولید، از جمله کارگاه نــورد 650  محل تولید ریل ملی 
بازدید کردند . در این بازدید که مهــرداد توالییان، عضو هیئت مدیره و معاون 
بهره برداری، محمد امین یوسف زاده مدیر مهندسی نورد، محمد صدری مدیر 
کیفیت فراگیر و محمدرضا کجباف مدیر بازاریابی و فروش داخلی ذوب آهن 
اصفهان حضور داشتند، ضمن پاســخگویی به سواالت بازدیدکنندگان و ارائه 
توضیحات الزم توســط حاضران، بازدید کنندگان در جریان چگونگی مراحل 
تولید ریل ملی و تحویل محصوالت ریلی بــه متقاضیان قرار گرفتند. معاون 
بهره برداری ذوب آهــن اصفهان در این بازدید ضمن تشــریح مراحل تولید 
ریل ملی در این شرکت یادآور شد: ریل درخواستی سازمان ها و شرکت های 
قطار شهری شهرهای مختلف کشور به میزان تناژ تعیین شده در زمان مقرر 
تولید و با 5 سال گارانتی تحویل داده می شود. وی افزود: در حالی که تمام 
محصوالت این شرکت طبق استانداردهای مختلف ملی و بین المللی تولید 
می شود، ریل ملی با دقت بیشتر و انجام تست های موجود در تمام فرآیند 
تولید آن با باالترین سطح کیفیت و استاندارد های بین المللی تولید می شود. 
مدیرعامل سازمان قطار شــهری اصفهان در گفت وگو با خبرنگار هفته نامه 

آتشکار گفت: در دوران معاصر به دلیل افزایش جمعیت، افزایش تردد ها و 
مزیت های اقتصادی مختلف کالن شهرها و شهرهای تاریخی مانند اصفهان، 
آن ها ناگزیر به توسعه خطوط قطار شهری هستند. از این رو اصفهان به فکر 
ساخت و توسعه خطوط قطار شهری بوده و در این زمینه، توسعه خط1 و ایجاد 
خط 2 قطار شهری را در دســت اجرا دارد و ریل مورد نیاز خود را از ذوب آهن 

اصفهان تهیه می کند. 
وی افزود: تولید ریل در ایران بســیار الزم و حیاتی بود و باعث افتخار است 
که شرکت بزرگ ذوب آهن موفق شد این کار را انجام دهد. ما در گذشته این 
محصول را وارد می کردیم ولی در مرحلــه جدید این نیاز خود را از ذوب آهن 

اصفهان تامین می کنیم. 
مدیرعامل قطار شــهری تبریز نیز در گفت وگو با خبرنگار هفته نامه آتشکار 
گفت: تولید ریل ملی توسط ذوب آهن کار بسیار عظیمی بوده است. از طرفی 
در این بازدید اقدامات بزرگ فنی و انجام نظارت ها و آزمایشات زیاد بر روی 
ریل تولیدی را شــاهد بودیم. یعقوب وحیدکیا افزود: برای ساخت، توسعه و 
تکمیل قطار شــهری تبریز با توجه به کیفیت ریل ذوب آهن و منویات مقام 
معظم رهبری مبنی بر اســتفاده از تولیدات داخل، استفاده از ریل ملی ذوب 
آهن اصفهان در دستور کار قرار گرفت. شــایان ذکر است پیش از این ذوب 
آهن اصفهان، ریل قطار شهری کالن شــهرهای مختلف کشور از جمله تهران، 

مشهد و اصفهان را تامین کرده  است . 

مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید بهارستان:
ایستگاه قطار شهری بهارستان اصفهان ۴۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

بازدید مدیر عامل فوالد مبارکه از روند پیشرفت طرح های توسعه

2میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب گاز در استان اصفهان با مشارکت 
مشترکین صرفه جویی شد

در بازدید مدیران عامل سازمان های قطار شهری اصفهان و تبریز:

ریل ذوب آهن اصفهان با ۵ سال گارانتی به تبریز می رسد

منبع: ایمنا 
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