
  

و ما »بی معین ماندگان« در این »خطه همیشه معین«؛

تکرار غریبانه روزهایت چگونه گذشت اصفهانی؟!

معاون ابنیه تاریخی میراث 
فرهنگی استان از عواقب 

 فرونشست برای آثارتاریخی
 می گوید؛

پای ابنیه  تاریخی 
 اصفهان روی
 زمین سست

 با وجود افزایش ابر ، جریانات جوی )وزش باد( نخواهیم 
داشت که به بهبود شرایط هوا کمک کند؛ 

سهم اصفهان از زمستان؛ سکون و سرما!
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نیمی از جمعیت بزرگسال اصفهان 
دچار اضافه وزن یا چاقی هستند

ساماندهی فضاهای ناایمن آموزشی 
در اولویت نوسازی مدارس است

  الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
 مغایرت هایی با 

 سیاست های  برنامه
 هفتم توسعه دارد

 افزایش ۱۰۰ درصدی 
تولید بنزین در پاالیشگاه 

 اصفهان تا
 سال ۱۴۰۵

واکاوی جزئیات 
بودجه سال ۱۴۰۲ 

در شورای ششم 
اصفهان

  یک مقام مسئول  اعالم کرد:
 احتمال واردات بنزین برای ایام نوروز قوت گرفت؛

ماجراهای نوروز و بنزین!
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روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         
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8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: ۵۰۰۰ تومان

فراخوان آگهـی تجدید مناقصه عمومی

   شركت گازاستان اصفهانم الف: 1442282

نوبت دوم

   شركت گازاستان اصفهان، درنظر دارد جهت موضوع زیر  :

موضوع: انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحسـاب مشـترکین ، وصـول مطالبات ، اشـتراک پذیری و 
خدمات عمومی در سـطح منطقه سه اصفهان و توابع

به شماره فراخوان )2001091138000157( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 

مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 

صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند  الزم به ذکر است کد فراخوان در 

پایگاه ملی مناقصات 53136369 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 08:00 روز پنج شنبه تاریخ 1401/11/06 می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 08:00 روز یکشنبه تاریخ 1401/11/16 می باشد.

 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت : 10:00 روز دوشنبه تاریخ 1401/11/17 می باشد. 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 2,867,000,000 ریال می باشد. 

-به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن کد 4  از سازمان تعاون،کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.

- ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده، اشخاص مشمول آیین نامه راهکار های افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره26510/ت39039ک 

مورخ 1388/2/9

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس شرکت گاز استان اصفهان واقع در خیابان 

چهارباغ باال- روبروی مجتمع پارک- امور قراردادها و تلفن )داخلی 3759 و یا 3767( 031-38132

- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :  مرکز تماس : 41934- 021

دفتر ثبت نام : 339998۱8 و 33۱9۱893

شركت گازاستان اصفهان

سارلوز میالد امام محمد بارق)ع(  را تبریک می گوییم 

زاینده رود را دنبال کنید

zayanderoudonline.ir
zayanderoudonline.ir
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اجرای طرح های آبخیزداری اردستان نیازمند یازده میلیارد 
تومان اعتبار است

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اردســتان با تاکید بر ضرورت اجرای طرح های آبخیزداری 
گفت: برای اجرای این طرح ها در سطح شهرستان نیازمند یازده میلیارد تومان اعتبار هستیم.مجید 
خداپرستان افزود: این طرح ها شامل طرح آبخیزداری روســتای های درباغ و گل اشکنان بخش 
زواره،طرح آبخیزداری روستای خرم آباد بخش مهاباد و انجام مطالعه ۳۰۰ هزار هکتار از عرصه های 
طبیعی اردستان است.وی اظهار کرد: برای اجرای طرح آبخیزداری روستای درباغ در بخش زواره پنج 
میلیارد تومان اعتبار نیاز است و در سفر اخیر وزیر جهاد کشاورزی به شهرستان درخواست تخصیص 
پنج میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح شد که  مورد موافقت قرار گرفت و منتظر تخصیص آن 
هستیم.رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اردستان گفت: طرح آبخیز داری در روستاهای خرم 
آباد در بخش مهاباد و گل اشکنان در بخش زواره نیازمند یک میلیارد تومان اعتبار است که در صورت 
تامین اعتبار عملیات اجرایی آن ها از ابتدای سال ۱۴۰۲ آغاز می شود و آب های جمع آوری شده به 
مرور به خاک نفوذ کرده و موجب پرآبی قنات ها و چاه های منطقه خواهد شد.خدا پرستان افزود: از 
مجموع حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار وسعت شهرستان تا کنون مطالعه ۳۰۰ هزار هکتارآن انجام 
شده و انجام ۳۰۰ هزار هکتار دیگر از این عرصه های طبیعی شهرستان در قالب هشت حوزه نیازمند 

پنج میلیارد تومان اعتبار است.
 

دستگیری سارقان دوربین های مداربسته در شاهین شهر
فرمانده انتظامی شهرســتان شاهین شهر و میمه از شناسایی و دســتگیری دو سارقی که اقدام به 
سرقت دوربین های مداربسته و اموال موجود ســاختمان های در حال ساخت شهرستان شاهین 
شهر می کردند، خبر داد.سرهنگ بهزاد ثابت راسخ گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت دوربین های 
مداربسته مقابل مغازه ها و مجتمع های مسکونی در سطح شهرستان شاهین شهر، بررسی موضوع 

برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود: در این رابطه ماموران کالنتری ۱۲ شاهین شهر با اقدامات هوشمندانه پلیسی دو سارق به 
همراه یک نفر مالخر را در خصوص این سرقت ها شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی در عملیاتی 
ضربتی آن ها را در مخفیگاه شان دستگیر کردند.فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه با 
اشاره به کشف مقدار قابل توجهی اموال مسروقه در بازرسی از مخفیگاه متهمان، تصریح کرد: متهمان 
در تحقیقات اولیه انجام شده تاکنون به ۱۰ فقره سرقت دوربین و اموال ساختمان های نیمه ساز اعتراف 
کردند.او با بیان اینکه متهمان پس از تشــکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی 
تحویل داده شدند، اضافه کرد: شهروندان باید با رعایت نکات و هشدار های پلیسی در صورت مشاهده 

موارد مشکوک در سطح محالت از طریق تماس با شماره ۱۱۰ موضوع را به پلیس اطالع دهند.
 

واژگونی خودرو در محور اردستان
رییس مرکز فوریت های پزشکی اورژانس ۱۱۵ اردستان گفت: واژگونی یک دستگاه خودرو در محور 
اردستان - نایین یک کشته و ۲مصدوم برجای گذاشت.جواد مطیعی اظهار کرد:طی تماس تلفنی با 
اورژانس اردستان وقوع حادثه در محور اردستان - نایین گزارش شد که در نخستین زمان نیرو های 

اورژانس به محل حادثه در محدوده بین راهی مهرگان و در پنج کیلومتری اردستان  منتقل شدند.
رییس مرکز فوریت های پزشکی اورژانس ۱۱۵ اردستان بیان کرد: در این حادثه یک نفر مرد ۵۰ ساله 
جان باخت و ۲ نفر مصدوم به بیمارستان شهید بهشتی اردستان اعزام شدند.مرکز فوریت های پزشکی 
اردستان با بهره گیری از هفت پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی، یک اتاق رمان و ۳۷ نفر نیرو به طور 
شــبانه روزی در حال ارائه خدمات به شهروندان است.شهرستان اردســتان با بیش از ۴۳ هزار نفر 

جمعیت در ۱۱۸ کیلومتری شمال اصفهان قرار دارد.

معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردستان خبرداد:

ارائه خدمات دندانپزشکی رایگان به ۴۲ درصد از دانش  آموزان 

معاون بهداشــتی شبکه بهداشت و درمان شهرســتان اردستان گفت: 
امسال تاکنون ۲۱۹۵ نفر که بیش از ۴۲ درصد از دانش آموزان را تشکیل 
می دهند از خدمات رایگان دندانپزشــکی مراکز بهداشــت شهرستان 

استفاده کرده اند.
محمد شجاعی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: اولین دندانی که در دهان 
کودک ظاهر می شود، معموال دندان پیشــین فک پایین است که در ۶ 
ماهگی پدیدار می شود.وی افزود: دندان در آوردن یک مرحله طبیعی 
از زندگی کودک اســت و در اکثر موارد درد و ناراحتــی ندارد ولی گاهی 
می تواند با عالئم قرمزی و التهاب لثه در محل رویش دندان، برجستگی 
لثه و خارش در همین نواحی، افزایش بزاق و خارج شدن آب از دهان 
کودک، ناراحتی و گریه، بی خوابی و نوک زدن دندان از لثه همراه باشد.

معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرســتان اردستان با بیان 
اینکه در صورت بروز عالئمی مثل تب باالی ۳۸ درجه، دل درد یا اسهال 
باید کودک را نزد پزشک برد، تصریح کرد: هنگام رویش دندان ها معموال 
احساس خارش سبب می شود کودک هر چیز آلوده ای را به دهان خود 

وارد کند که ممکن است سبب بروز عالئمی باشد.
شجاعی، بهترین روس برای کمک به رویش دندان ها را تمیز نگه داشتن 
لثه توســط پارچه یا گاز تمیز عنوان کرد و گفــت: مرطوب کردن و دادن 

دندانک نرم برای گاز زدن کودک از دیگر روش هاست.وی گفت: با هدف 
ارتقای ســالمت دهان و دندان دانش آموزان، بســته حمایتی وزارت 
بهداشــت در اختیار دانش آموزان ابتدایی شــهرهای با جمعیت کمتر 
از ۲۰ هزار نفر قرار گرفته اســت تا این دانش آموزان با مراجعه به مراکز 
بهداشتی تحت پوشش وزارت بهداشت، خدمات دندانپزشکی رایگان 
دریافت کنند.معاون بهداشــتی شبکه بهداشــت و درمان شهرستان 
اردستان با بیان اینکه امسال تاکنون ۲۱۹۵ نفر که بیش از ۴۲ درصد از 
دانش آموزان را تشکیل می دهند از خدمات رایگان دندانپزشکی مراکز 
بهداشت شهرستان استفاده کرده اند، گفت: همچنین خدمات دهان و 
دندان برای گروه هدف مادران باردار، گروه هدف مادران شیرده و گروه 

هدف زیر ۱۴ سال، تحت پوشش بیمه روستایی رایگان است.
شــجاعی خاطرنشــان کرد: در مراکز خدمات جامع سالمت شهری و 
روستایی شهرستان طبق بسته خدمتی خدمات دندانپزشکی، آموزش 
بهداشت دهان و دندان، ثبت اطالعات وضعیت سالمت و خدمات دهان 
و دندان در سامانه های الکترونیک، ترمیم دندان های شیری و دائمی، 
جرم گیری، درمــان دندان های دائمی، کشــیدن دندان های غیرقابل 
نگهداری و... انجام می شود و خدمات زیبایی و جراحی در مراکز دولتی 

صورت نمی گیرد.

مدیر جهاد کشــاورزی اردســتان گفت: راه اندازی 
کشتارگاه صنعتی طیور در اردستان کمک شایانی به 
کاهش هزینه های تولید و رونق صنعت مرغداری در 
منطقه خواهد کرد.محمد امینی اظهار کرد: وضعیت 
کیفیت بد نان در اکثر نانوایی های اردستان به یک 
گالیه مردمی تبدیل شده است که باید برای برطرف 
کردن آن فکر اساسی شــود. البته نظارت و بازدید 
از نانوایی ها به طور مرتب انجام می شــود تا مردم 
بتوانند به راحتی نان را به اندازه واقعی و کیفیت بهتر 
تهیه کنند.وی افزود: تحویل نان بی کیفیت به مردم 
به هیچ وجه قابل قبول نیست و در صورت ادامه دار 
بودن این موضوع بــا متخلفان به شــدت برخورد 

می شود.مدیر جهاد کشاورزی اردستان با بیان اینکه 
در شهرستان اردستان حدود ۱۳۸ واحد مرغداری 
گوشتی وجود دارد، افزود: ساالنه بیش از ۴۳ هزار 
تن گوشت ســفید در این شهرستان تولید می شود 
که بیش از ۱۹ درصد مرغ استان در این شهرستان 
تامین شده، ولی به دلیل نبود کشتارگاه مرغ قیمت 
تمام شده مرغ در اردستان گران تر از دیگر شهرها به 

دست مصرف کننده می رسد.
امینی تصریح کرد: با دعوت از برخی سرمایه گذاران 
آنها را ترغیب به سرمایه گذاری در ساخت کشتارگاه 
مرغ برای شهرســتان اردســتان کردیــم و تالش 
خواهیم کرد تا موانع و مشکالت راه اندازی کشتارگاه 

صنعتی مرغ را برطرف کنیم.
وی بــا بیــان اینکــه پــرورش دهنــدگان مــرغ 
گوشــتی، مرغ های تولیدی خود را برای کشتار به 
شهرســتان های اطراف حمل می کننــد و این امر 
سبب افزایش هزینه های تولید می شود، تاکید کرد: 
راه اندازی کشتارگاه صنعتی طیور در اردستان کمک 
شایانی به کاهش هزینه های تولید و رونق صنعت 

مرغداری در منطقه خواهد کرد.

مدیر جهاد کشاورزی اردستان:

راه اندازی کشتارگاه طیور در اردستان هزینه تولید را کاهش می دهد

رییس بیمارستان اردستان خبر داد:

افزایش دو برابری استقرار پزشکان متخصص در بیمارستان اردستان
رییس بیمارستان شهید بهشتی اردستان از افزایش دو برابری استقرار پزشکان متخصص در بیمارستان شهید بهشتی اردستان خبر داد.سید حامد روحانی اظهار 
کرد: ارتقای بخش تخصصی بیمارستان اردســتان یکی از اهداف اصلی مدیریت جدید بوده که خوشبختانه با تالش، پیگیری ها و ایجاد زیرساخت هایی که در 
حال تکمیل است به این موضوع نزدیک می شویم.وی با بیان اینکه در چند ماه گذشته ۱۲ متخصص به بیمارستان شهید بهشتی اردستان اضافه و این پزشکان 
دو برابر شدند، افزود: اکنون بیش از ۲۰ متخصص در هفته به بیماران و مراجعه کنندگان خدمات می دهند. در تالش هستیم برخی از پزشکان فوق تخصص را نیز 
به بیمارستان اردستان بیاوریم.رییس بیمارستان شهید بهشتی اردستان با اشاره به اینکه در چند ماه گذشته اگر فردی دچار شکستگی می شد باید به شهرهای 
اطراف اعزام می شد، گفت: بیشتر متخصصان بیمارستان به صورت شبانه روزی در خدمت بیماران و مراجعه کنندگان هستند و تا حدودی اعزام بیمار به شهرهای 
اطراف به پایین ترین حد خود رسیده است.روحانی یکی از نیازهای بیمارستان شهید بهشتی اردستان برای عمل های مغز و اعصاب را بخش »ام آر آی« عنوان 

کرد و گفت: زیرساخت ها و اقدامات اولیه برای راه اندازی بخش »ام آر ای« در بیمارستان شهید بهشتی انجام شده است.

خبر روز

عکس خبر 

برگزاری نخستین 
جشنواره پیشرفت 

 کشاورزی نوین
 در تیران و کرون

فرمانــدار تیــران و کــرون از 
برگزاری نخســتین جشنواره 
و نمایشگاه توسعه و پیشرفت 
کشــاورزی نوین محصوالت 
گلخانه ای در این شهرســتان 

خبر داد.

ثبت مهارت پرورش ُبز مهاباد به عنوان هشتمین میراث 
ناملموس اردستان

مدیرعامل انجمن طالیه داران میراث ماندگار مهاباد گفت: مقاومت در برابر شرایط غذایی کم به علت 
پرورش در مناطق کویری، مقاومت در برابر شــرایط کم آبی، توانایی زیاد در راهپیمایی روزانه، تنوع 
محصوالت این دام و کیفیت باالی آن مزیت های بز مهابادی است که در فرآیند بررسی علمی مورد 
توجه قرار گرفته است.مریم عرب افزود: بز آهوچی با دو خط سفید در امتداد چشم تا پایین لب، بز 
دودی با حالت سیاه و دودی رنگ، بز خلج که قرمز رنگ و مایل به زرد است، بز گل سر با داشتن خال 
سفید در پیشانی، بز ُکت با گوش های بلند و ... از گونه های مختلف بز مهابادی است.وی گفت: پیش 
از این به همت انجمن طالیه داران میراث ماندگار مهاباد، مهــارت قالی بافی، آیین برات و پخت نان 
سیروک، مهارت تهیه و تولید محصوالت لبنی و آیین پشم چینی دامداران مهاباد در فهرست میراث 
فرهنگی ناملموس ثبت ملی شده است.در بخش مهاباد حدود ۳۵ هزار رأس از این نوع بز وجود دارد.

 

واکسیناسیون 3۸ هزار تبعه خارجی در کاشان
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ضمن اشاره به دریافت واکسن توسط ۳۸ هزار اتباع خارجی 
در کاشان، گفت: ۶۲درصد جامعه هدف در طرح واکسیناسیون اتباع واکسینه شدند.مهدی دالوری 
ضمن اشاره به واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال، سرخک و سرخه اتباع غیرایرانی در کاشان اظهار 
داشت: تاکنون در شهرستان کاشان ۶۲ درصد افراد در جمعیت هدف واکسن پولیو و ۶۵ درصد واکسن 
سرخک و سرخجه و در شهرستان آران وبیدگل ۷۶ درصد واکسن پولیو و ۷۴ درصد واکسن سرخک 
و سرخجه را دریافت کرده اند.معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان با بیان اینکه ۱۰ روز آینده 
این طرح به اتمام می رسد، افزود: به منظور پوشش کامل طرح و پیشگیری از ورود و چرخش ویروس 
عامل سرخک در منطقه  الزم است، تمام اتباع زیر ۱۵ سال در اسرع وقت به مراکز، پایگاه ها و خانه های 
بهداشت جهت تزریق واکسن مراجعه کنند.دالوری در بیان جزییات آمار طرح واکسیناسیون اتباع 
غیرایرانی ابراز داشت: نزدیک به ۲۴هزار کودک زیر ۱۵ سال  واکسن فلج اطفال و ۲۳هزار کودک ۹ ماه 
تا ۱۵ سال از شروع طرح واکسن سرخک و سرخجه دریافت می کنند.وی گفت: از بهمن ماه امسال تا 
آخر فروردین سال ۱۴۰۲ نزدیک به پنج هزار و ۵۰۰ نفر از اتباع خارجی که از نظر ابتال به سل غربالگری 

شدند و در صورت لزوم از آن ها نمونه گیری و رادیولوژی قفسه سینه انجام می شود.

افزایش تخت های بیمارستان گلدیس شاهین شهر
تا شش ماه آینده تعداد تخت های بیمارستان گلدیس شاهین شهر از ۸ تخت به ۱۲ تخت افزایش 
می یابد.نماینده مردم برخوار شاهین شهرو میمه در مجلس شورای اسالمی گفت: با موافقت وزیر 
بهداشــت یک اورژانس پیش بیمارســتانی مجهز به آمبوالنس در شاهین شــهر ساخته می شود.

حسینعلی حاجی دلیگانی افزود: مرکز دیالیز گز هم که با کمک خیر ساخته شده نیاز به سه میلیارد 
تومان برای تکمیل دارد که در این زمینه هم موافقت وزارت بهداشت کسب شده است.وی افزود: مرکز 

آنژیو بیمارستان گلدیس هم نیاز به مجوز ساخت دارد که در حال پیگیری است.
 

تجهیز اورژانس های تازه تاسیس شهر های میمه و وزوان تا 
پایان سال 1401

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر بهداشت گفت:موانع افتتاح و تجهیز دو اورژانس شهر های میمه 
و وزوان رفع و تا پایان امسال افتتاح می شوند.بهروز رحیمی در بازدید از بیمارستان حضرت محمد و 
اورژانس شهر وزوان گفت: بیش از ۲ هزار و پانصد طرح در حوزه بهداشتی با هدف ارتقای  زیر ساخت 
و رفع دغدغه مردم تا پایان امسال و هفته دولت سال آینده در کشور افتتاح می شود.وی افزود: موانع 

افتتاح و تجهیز دو اورژانس شهر های میمه و وزوان نیز رفع و تا پایان امسال افتتاح می شوند.

اخبار

فرماندار شهرستان لنجان:

مجوز احداث مسکن 
روستایی در روستای 

مورکان اخذ شد
فرماندار شهرستان لنجان گفت: پس از بازدید 
از طرح توسعه مســکونی روستای مورکان 
موافقت مدیر کل و کارشناسان محیط زیست 
استان برای سه هکتار اراضی مسکونی اخذ 
شد و هماهنگی الزم برای واگذاری به اهالی 

واجد شرایط در دستور کار قرار گرفت.
حمیدرضــا محمــدی فشــارکی در جمــع 
خبرنــگاران یکــی از سیاســت های دولت 
سیزدهم را توســعه پایدار و استقرار عدالت 
در مناطق روستایی دانست و اظهار کرد: یکی 
از سیاست های مهم جمهوری اسالمی ایران 
از بدو پیروزی انقالب اسالمی ایران تا امروز 
توسعه و پیشرفت همه جانبه در کنار اجرای 
عدالت در توزیع امکانات در روستاهای کشور 
بوده و یکی از مطالبات روستاییان شهرستان 

لنجان توسعه ساخت مسکن بوده است.
وی افزود: فرمانداری شهرستان لنجان نگاه 
ویژه ای به جلوگیری از مهاجرت روستاییان 
و همچنیــن توســعه اقتصــاد روســتا و 
روستاییان دارد و از این رو در تالش هستیم با 
برنامه ریزی های الزم متناسب با ظرفیت های 
محیطی و اقلیمی روســتاها کــه می تواند 
حوزه های کشاورزی، صنایع دستی، صنعت 
دامداری، گردشگری و… باشد، این سیاست 
اجرایی شود.فرماندار شهرســتان لنجان با 
اشاره به اهمیت ســاخت مسکن مقاوم در 
مناطق روســتایی، تصریح کرد: در راستای 
اجرای طرح توســعه مســکونی روســتای 
مورکان با دعوت از مدیرکل سازمان حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان، در شهرستان 
لنجان حضور پیدا کردنــد و محل جانمایی 
 شــده مــورد بازدیــد میدانی قــرار گرفت.

 وی ادامــه داد: پــس از بازدیــد انجــام 
شــده موافقــت مدیــر کل و کارشناســان 
محیط زیست استان برای سه هکتار اراضی 
مســکونی اخذ شــد و هماهنگی الزم برای 
واگذاری به اهالی واجد شرایط در دستور کار 

قرار گرفت.

با مسئولان

استان

فرماندار ورزنه:

فعالیت کوره های آجرپزی را 
متوقف کردیم

فرماندار ورزنه گفت: به منظور مصرف بهینه گاز در شهرستان 
و صرفه جویی الزم، فعالیت کوره هــای آجرپزی را متوقف 

کردیم.
سعید رحیمی در گفت وگو با ایسنا درباره چگونگی مدیریت 
مصرف گاز در شهرستان ورزنه، اظهار کرد: به تبعیت از استان 
و کل کشــور که باید با توجه به برودت هوا صرفه جویی در 
مصرف گاز را انجام می دادیم فعالیت کوره های آجرپزی را 
که با گاز کار می کردند، متوقف و تعطیل کردیم و از مالکان 
این کوره ها خواســتیم که بــرای چنــد روز فعالیت خود را 
متوقف کنند که تا عادی شدن شــرایط این کوره ها تعطیل 

خواهند ماند.
وی افزود: به گلخانه ها ابالغ صریــح کردیم که دمای خود 
را در حداقــل نگه دارند تــا صرفه جویی الزم انجام شــود. 
شهروندان ورزنه به خوبی با دستگاه های اجرایی همکاری 
کردند و مصرف گاز خانگی را به میزان خوبی کاهش دادند و 
ادارات نیز همسو با دیگر ادارات استان اصفهان مصرف گاز 
خود را به نحو مطلوبی کاهــش دادند و حتی در مواقعی که 

الزم بود فعالیت ادارات را دورکار کردیم.
فرماندار ورزنه گفت: اکیپ های بازرسی را به شکل منسجم 
ســازماندهی کردیم تا به ادارات و مدارس سرکشی کنند و 
بر مصرف بهینه گاز نظارت کافی داشــته باشند. بسیاری از 
بخاری های فرمانــداری را نیز خاموش کردیم و در مجموع 
همکاری خوبی را از ســوی مدارس و ادارات شاهد بودیم، 
به طوری که در این مدت ۴۰ هزار مترمکعب در مصرف گاز 

صرفه جویی شد.
رحیمی تصریح کرد: با توجه به اینکه در کل شهرستان ورزنه 
یک ایستگاه سوخت »سی.ان.جی« داشتیم با مدیریتی 
که انجام شــد در ۲۴ ســاعت شــبانه روز خدمات رسانی 
به خودروهای گاز ســوز انجام شد و مشــکلی در این باره 

نداشتیم.
وی ادامه داد: در زمان بارندگی ها ۸ سانتیمتر برف در کویر 
ورزنه بر زمین نشســت که موجب خوشــحالی کشاورزان 
منطقه شــد. امیدواریم وزارت نیرو برای بازگشایی آب با 
توجه به زمان کشــت غالت هر چه زودتر تصمیم بگیرد و تا 

۱۵ روز آینده این مهم انجام شود.
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کدام ایرالین بیشترین تاخیر پروازی را دارد؟
شرکت های هواپیمایی آتا ایر و چابهار ایر، به ترتیب با ۵۶ و ۴۷ درصد و شرکت های هواپیمایی آساجت و 
ماهان به ترتیب با ۱۰ و ۱۱ درصد در پرواز های برنامه ای مسافری، بیشترین و کمترین درصد تاخیرات را دارند؛ 
به عبارت دیگر شرکت های هواپیمایی آساجت و ماهان بهترین عملکرد را داشته اند.متوسط زمان تاخیر 
پرواز های تاخیردار از سوی شرکت های هواپیمایی داخلی در آذر ماه، به ۸۱ دقیقه رسیده و ۳۴ درصد پرواز ها 
را شامل می شود که نسبت به آمار ۲۹ درصدی پرواز ها در مهر افزایش یافته است.به گزارش ایسنا، براساس 
گزارش منتشرشده توسط مرکز اطالعات و آمار شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، کل پرواز های 
فرودگاه های تحت نظارت یا مالکیت این شرکت در آذر ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست 
و برخاست هفت درصد، در اعزام و پذیرش مسافر پنج درصد و در ارســال و پذیرش بار و پست ۱۰ درصد 
کاهش داشته است.پرواز های داخلی فرودگاه های تحت نظارت یا مالکیت شرکت در آذر ماه ۱۴۰۱ نسبت 
به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۹ درصد، در اعزام و پذیرش مسافر شش درصد و در ارسال 
و پذیرش بار و پست ۱۱ درصد کاهش داشته است. در عین حال پرواز های بین المللی فرودگاه های تحت 
نظارت یا مالکیت شرکت در آذر ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۲۰ درصد، 
اعزام و پذیرش مسافر ۵ درصد افزایش و ارسال و پذیرش بار و پست ۹ درصد کاهش داشته است.در آذر ماه 
۱۴۰۱ حداقل۸۰ درصد نشست و برخاست کل پرواز ها به ترتیب در ۱۰ فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، کیش، 
اهواز، اصفهان، تبریز، بندرعباس، کرمان و خلیج فارس )عسلویه( انجام شده است. همچنین حداقل ۸۰ 
درصد نشست و برخاست پرواز های داخلی به ترتیب در ۱۰ فرودگاه مهرآباد، مشهد، کیش، شیراز، اهواز، 
اصفهان، بندرعباس، تبریز، کرمان و خلیج فارس )عسلویه( انجام شده است. حداقل ۸۰ درصد نشست 

و برخاست پرواز های بین المللی نیز در چهار فرودگاه مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز انجام شده است.

تولید بیش از 2 میلیارد کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه اصفهان
بیش از ۲ میلیارد کیلووات ساعت انرژی خالص از ابتدای امسال تا پایان دی ماه، از سوی نیروگاه اصفهان 
تولید و به شبکه سراسری تحویل شــد.رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت مدیریت تولید برق 
اصفهان گفت:از ابتدای امســال تا پایان دی ماه، دو میلیارد و ۹۳۳ میلیون و ۹۷۲ هزار کیلووات ساعت 
انرژی الکتریکی از سوی واحد های بخاری نیروگاه اصفهان تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.

حسین امنیه افزود: از این میزان انرژی، ۱۸۶ میلیون و ۲۶۹ هزار کیلووات ساعت انرژی در دی ماه توسط 
واحد های بخار نیروگاه اصفهان تولید شده است.نیروگاه حرارتی اصفهان زیرمجموعه شرکت مدیریت 
تولیدبرق اصفهان و در جنوب غربی اصفهان واقع شده اســت؛ این نیروگاه دارای پنج واحد مولد برق با 

ظرفیت های مختلف، از نوع حرارتی - بخاری و بامجموع توان تولید نامی ٨٣٥ مگاوات است.
 

آغاز  به کار نمایشگاه کاالی خانگی در همدان
مجری برگزار کننده نمایشگاه کاالی خانگی در همدان گفت: نمایشگاه کاالی خانگی، بازرگانی و فرش 
ماشینی از مورخ ۲ لغایت ۷ بهمن ماه ۱۴۰۱ از ســاعت ۱۵ الی ۲۱ در محل دائمی نمایشگاه های همدان 
برگزار  می شود. حسین ابوترابی افزود: ۳۹ غرفه از اســتان های همدان، تهران، اراک، تبریز، کرمانشاه و 
اصفهان در فضایی بالغ بر ۲۸۰۰ مترمربع در این نمایشگاه حضور دارند.وی همچنین اظهار کرد: برندهای 
مطرح کشور شامل اسنوا، دوو، ایکس ویژن، تی سی ال، سیلوان، سوزوکی، پاک شوما، آلتون،  مکسیدر،  
تکنو، جی پالس در این نمایشگاه حضور فعالی دارند و همدانی ها می توانند با حضور در این نمایشگاه از 
محصوالت این برندها خرید کنند.ابوترابی گفت: برنامه ویژه این نمایشگاه برای شهروندان گرامی، در این 
نمایشگاه هرشب که برای خریداران قرعه کشی انجام شده و به شخص برنده یک عدد سکه طال اهدا می 
شود.محمد بداغی، مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی همدان نیز هدف از برگزاری این نمایشگاه 
را اینگونه توضیح داد:  هدف از برگزاری نمایشگاه توسعه صنعت و صادرات است، طی چند وقت اخیر به 
دلیل تحریم ها برخی از برند های معروف لوازم خانگی وارد ایران نشــده و این نمایشگاه فرصتی است 

تا تولیدکنندگان ایرانی کاال های خود را نمایش داده و فرهنگ استفاده از کاال های ایرانی گسترش یابد.

یک مقام مسئول  اعالم کرد: احتمال واردات بنزین برای ایام نوروز قوت گرفت؛

ماجراهای نوروز و بنزین

    قائــم مقام مدیرعامل شــرکت ملــی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران گفت: حداکثر توان تولید و ذخیره 
ســازی بنزین در حال انجام بوده و در صورتی که ذخیره سازی وجود 
نداشته باشد، با کمبود بنزین مواجه شده و در ایام نوروز نیاز به واردات 
داریم.با قطعی برخی از جایگاه های ســوخت CNG گمانه زنی هایی 
مبنی بر واردات بنزین در ایام نوروز وجود دارد.، علی زیار، در رابطه با این 
موضوع  اظهار کرد: اکنون صادرات بنزین به صورت جدی وجود ندارد، 
زیرا افزایش ۲۱ درصدی مصرف را پیش رو داریم در صورتی که چنین 
افزایش مصرفی وجود نداشت می توانســتیم نیمی از این سوخت را 
صادر کرده و ارزش افزوده داشته باشیم.زیار ادامه داد: میانگین تولید 
بنزین در کشــور بین ۱۰۷ تا ۱۰۴ میلیون لیتر در روز است؛ اما این عدد 
متناسب با اورهال شدن پاالیشگاه ها متغییر است، به عنوان مثال ستاره 
خلیج فارس در ماه آینده اورهال می شود که این موضوع باعث کاهش 
تولید روزانه می شود که ممکن است این عدد به ۹۸ میلیون لیتر در روز 
برســد.وی اضافه کرد: هر ســاله در نیمه دوم کاهش مصرف بنزین را 
داشتیم اما متاسفانه در ســال جاری با افزایش مصرف بنزین روبه رو 
شده ایم به طوری که نســبت به سال گذشــته افزایش ۲۱ درصدی را 
نسبت به گذشته داشــته ایم به طوری که از مصرف ۸۴ میلیون لیتر به 

۱۰۴ میلیون لیتر در روز رســیده اســت.این مقام مســئول با انتقاد از 
افزایش مصرف بنزین در فصل ســرد ســال اضافه کرد: معموال رشد 
مصرف بنزین باید ۵ تا ۸ درصد باشد که ما علت آن را کرونا می دانیم که 
با یک حساب سر انگشــتی متوجه می شویم ۸ درصد یعنی ۸ میلیون 
لیتر معادل ۲۵۰ هزار بشکه یعنی ۱۰ میلیارد دالر که امکان سرمایه گذاری 
نیز وجود داشت.زیار در پاسخ به این سوال مهر که آیا احتمال واردات 
بنزین در ایام نوروز وجود دارد، گفت: درصورتی که ذخایر ما به حد قابل 
قبولی برسد دیگر نیازی به واردات نداریم.وی با اشاره به اینکه مصرف 
بنزین در ایام نوروز افزایش پیدا می کند، خاطر نشان کرد: اکنون مصرف 
روزانه ما ۱۰۴ میلیون لیتر در روز است در صورتی که در ایام نوروز این عدد 
به ۱۲۶ میلیون لیتر می رســد و پیش بینی ها حاکی از آن است که این 
مصرف در سال جاری به ۱۳۰ میلیون لیتر در روز نیز برسد تا بتوانیم ایام 
نوروز را سپری کنیم که تنها در صورت ذخیره سازی امکان پذیر خواهد 
بود.قائم مقام مدیرعامل شرکت پخش و پاالیش فرآورده های نفتی در 
خاتمه یادآور شــد: اکنون با تمام توان و حداکثر تــوان تولید و ذخیره 
سازی در حال انجام است؛ اما در صورتی که ذخیره سازی وجود نداشته 
باشد، به احتمال زیاد با کمبود بنزین مواجه می شویم و در این صورت 

باید برای ایام نوروز بنزین خریداری کنیم.

طی مراســمی با حضور محمدرضا بیدخام مدیــر کل ارتباطات و امور بین 
الملل شــرکت مخابرات ایران، اســماعیل قربانی مدیر مخابرات منطقه 
اصفهان و جمعی از مدیــران مجموعه مخابرات منطقــه اصفهان، محمد 
جواد برمکی به عنوان سرپرست جدید اداره روابط عمومی مخابرات منطقه 

اصفهان معرفی شد.
در این مراسم که صبح روز، دوشنبه ۲۶ دی ماه در ساختمان شهید قاسم 
سلیمانی مخابرات منطقه اصفهان برگزار شد؛ مهندس بیدخام با اشاره به 
جایگاه ویژه استان اصفهان در محاسبات کشوری گفت: استان اصفهان با 
توجه به شرایط ویژه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی همواره در همه 
عرصه ها از جمله ارتباطات و مخابرات جزو چند استان مهم کشور بوده و در 

محاسبات کشوری، سهم ویژه ای را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان نیز از این قصه مستثنی 
نیست و همواره به همت نیروهای متخصص و متعهد خود همیشه در سطح 
کشــور در حوزه ارتباطات مطرح بوده که  آمار و ارقــام حاصل از ارزیابی ها 

گویای این مطلب است.
بیدخام با تاکید بر لزوم استمرار تالش ها در دوران پیش روی روابط عمومی 
این مجموعه عنــوان کرد: انتظار ما این اســت که همانگونــه که در دوران 
سرپرستی سرکار خانم صبائی روابط عمومی این استان در آخرین ارزیابی 
با اختالف بســیار اندک حائز رتبه چهارم کشوری شــد؛ در دوران  مدیریت 
جدید هم با اســتفاده از ظرفیت  نیروها، شاهد پیشــرفت روزافزون این 

مجموعه باشیم.
اســماعیل قربانی، مدیر منطقه اصفهان نیز در این جلســه ضمن خوش 
آمدگویی به مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شــرکت مخابرات ایران، 

گزارشی از آخرین وضعیت مخابراتی این استان ارائه داد.
همچنین در این جلسه، سرپرســتان اســبق و جدید اداره روابط عمومی 
مخابرات منطقه اصفهان از گزارش کار و چشم اندازهای آتی فعالیت خود 
گفتند.در پایان این مراســم حکم انتصاب سرپرست جدید روابط عمومی 
به محمد جواد برمکی اعطا شد و  با اعطای لوح یادبود و هدایایی از تالش 
ها و خدمات بی شائبه  خانم صبائی در زمان تصدی پست سرپرستی این 
اداره تقدیر به عمل آمد.الزم به ذکر است، طبق ارزیابی روابط عمومی شرکت 
مخابرات ایران، رتبه اداره روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان در دوران 

سرپرستی خانم صبائی از ۲۳ به چهارم کشوری ارتقا یافته است.

محمدجواد برمکی، سرپرست روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان شد خبر روز

بانک مرکزی اعالم کرد:

آغاز مجدد فروش سکه در بورس
عرضه ۴۵۰ هزار ربع سکه طال در بورس کاال از روز سه شنبه چهارم بهمن ۱۴۰۱ به مدت ۱۰ روز کاری از 

طریق بورس کاالی ایران عرضه می شود.
با توجه به افزایش التهابات در بازار ســکه و رشــد قیمت آن، بانک مرکزی به منظور کنترل بازار و 
کاهش حباب سکه، اقدام به عرضه ۵۰۰ هزار سکه در بورس کرد. این در شرایطی بود که در روز اول 
عرضه ربع سکه با قیمت ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان، روز دوم ۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان و روز سوم ۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان در 
بورس به فروش رسید در حالی که ربع سکه در بازار تا ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان در حال فروش بود و اکنون 
نیز قیمت آن حدود ۱۰ میلیون تومان است. در مجموع این سه روز حدود ۵۰ هزار ربع سکه به فروش 
رســید و گویا بانک مرکزی قصد عرضه باقی مانده سکه ها از روز سه شــنبه را دارد.عرضه ربع سکه 
طالی بهار آزادی در بورس کاال در این مرحله به صورت گواهی سپرده ناپیوسته خواهد بود و فرآیند 
کشف قیمت جدید در عرضه مربوطه هم به صورت ثبت سفارش دفتری با قیمت های مختلف است.

مطابق شرایط عرضه ربع سکه طال در بورس کاال، تمامی اشخاص حقیقی باالی ۱۸ سال دارای کد 
ملی می توانند حداقل یک قطعه و حداکثر پنج قطعه ربع سکه طالی بهار آزادی را خریداری کنند.

خریداران می توانند پنج روز کاری بعد از خرید سکه در بورس کاال، به خزانه بانک رفاه مراجعه کرده و 
با ارائه اسناد مربوط به بورس، به صورت فیزیکی معادل سکه های خریداری شده را تحویل بگیرند.

بانک مرکزی همچنین در نامه ای به شرکت بورس کاالی ایران تاکید کرد، مبلغ ۹ درصد مالیات بر 
ارزش افزوده در قیمت کشف شده معامالت گواهی سپرده کاالیی سکه طالی ربع بهارآزادی خزانه 
بانک رفاه، محاسبه شده اســت؛ بنابراین مبلغ دیگری با عنوان هزینه مالیات بر ارزش افزوده از 
متقاضیان اخذ نمی شود.گفتنی اســت، عرضه ربع ســکه طال در بورس کاال به منظور از بین بردن 
 حباب سکه و تعدیل انتظارات تورمی غیر واقعی توسط بانک مرکزی با همکاری بورس کاالی ایران

 انجام می شود.
 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در موافقت با کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۲:

افزایش یارانه های نقدی در سال آینده نیز تداوم دارد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه یارانه ها در سال جاری هفت برابر شد که این 
موضوع در سال آینده نیز ادامه پیدا می کند، گفت: مکمل این یارانه ها کاالبرگ الکترونیکی است که 

دولت فراهم سازی زیرساخت های آن را آغاز کرده است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در نشست علنی مجلس در جریان رسیدگی 
به کلیات الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشــور در موافقت با کلیات این الیحه  اظهار کرد: این بودجه 
دومین الیحه بودجه دولت ســیزدهم بوده و از استحکام مناســبی برخوردار است که یکی از این 
امتیازها شامل شفافیت می شود. بودجه هدفمندی را داریم که به میزان یک سوم کل کشور بوده و 
در تبصره ۱۴ قرار گرفته است. بودجه کل کشور ۱۹۸۴ همت است که ۶۳۰ همت آن در تبصره ۱۴ آمده 
و این میزان به صورت شفاف برای کاالهای حمایتی لحاظ و ۳۱۵ همت آن برای یارانه نقدی و ۶۹ 

همت برای یارانه دارو و ۱۰۵ همت برای یارانه نان و سایر موارد تعیین شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه یکی دیگر از شــاخص های بودجه ســال ۱۴۰۲ برنامه محوری آن است، 
خاطرنشان کرد: اعتبارات دستگاه ها در جداول همراه با برنامه ها ارائه شده، موضوع دیگری که در 
بودجه سال آینده مورد توجه قرار گرفته، معیشت مردم اســت، همان گونه که رییس جمهور اعالم 
کرد، یارانه ها در سال جاری هفت برابر شد که این موضوع در سال آینده نیز ادامه پیدا می کند. مکمل 
این یارانه ها کاالبرگ الکترونیکی است که دولت فراهم سازی زیرساخت های آن را آغاز کرده است.

میرتاج الدینی افزود: با کارت کاالبرگ الکترونیکی حدود ۱۲ قلم کاال که جزو مایحتاج مردم محسوب 
می شــود، قابل خرید اســت. این کاالبرگ باید با دو ویژگی ادامه پیدا کند و دستگاه ها باید به این 
کاالها تخفیف ویژه ارائه کنند و کاالهای مشمول کاالبرگ الکترونیک حداقل برای یک سال قیمت 

ثابت داشته باشد.

کافه اقتصاد

اخبار

بازار سنتی اراک
بــازار اراک یکــی از بناهــای 
نخستین شهر اراک و به عنوان 
آخرین اثر معماری ایرانی در 
مرکز شهر اراک قد برافراشته 
اســت. ایــن بــازار به بــازار 
سرپوشیده نیز معروف است 
و طول دیوارهای بازار اراک به 

حدود هفت متر می رسد.

وز عکس ر

نماینده مردم شاهین شهر :

 الیحه بودجه 1402 
مغایرت هایی با سیاست های 

 برنامه هفتم توسعه دارد
نماینده مردم برخوار، شاهین شهر و میمه در 
مجلس گفــت: مغایرت برخــی از تبصره ها و 
احکام بودجه با سیاســت های کلی ابالغی در 
برنامه هفتم توسعه توسط مقام معظم رهبری 

از مهم ترین نقاط ضعف این الیحه است.
حسینعلی حاجی دلیگانی اظهار داشت: پس 
از جلســات متعدد کمیســیون تلفیق بودجه 
سال ۱۴۰۲ ســرانجام پس از استماع گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس و بیان نقاط قوت 
و ضعف این الیحه، اظهارنظر دیوان محاسبات 
و ارائه گزارش ایــرادات و نقاط قوت این الیحه 
توسط اتاق تعاون و اتاق ایران کلیات الیحه به 

تصویب کمیسیون رسید.
وی، پیرامون نقاط ضعف و قوت الیحه بودجه 
سال آینده، تصریح کرد: حرکت دولت به سمت 
شناسایی مؤدیان مالیاتی جدید، تالش برای 
عدم افزایش هزینه ها از مهم ترین نقاط قوت 
این الیحه است؛ از سوی دیگر مغایرت برخی 
از تبصره هــا و احکام بودجه با سیاســت های 
کلی ابالغی در برنامه هفتم توســعه توســط 
مقام معظم رهبــری از مهم ترین نقاط ضعف 
این الیحه است.نماینده مردم برخوار، شاهین 
شهر و میمه در مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: در برنامه هفتم توسعه مطرح شده است 
که نرخ تورم اقتصادی باید تک رقمی شود؛ اما 
بررســی این الیحه حکایت از عدم تحقق این 
اصل دارد و در حقیقت در بودجه ســال آینده 
دولت برنامه ای جهت تحول نظام اقتصادی و 

کاهش تورم ندارد.
وی با بیان اینکه در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ هیچ 
شاخص اقتصادی تعیین تکلیف نشده است، 
خاطرنشان کرد: عدم تعیین تکلیف شاخص 
تورم، شــاخص نرخ بیکاری و شــاخص نرخ 
رشد اقتصادی کشور و از سوی دیگر ناپایداری 
برخی از منابع درآمدی دولــت و امتناع از ارائه 
مکانیسمی برای حرکت به سمت نظام پرداخت 
عدالت محور از دیگر نقاط ضعف بودجه ســال 

آینده است.

عکس: تسنیم

یک کارشناس مسکن:

 فروش متری 
مردم را خانه دار نمی کند 

یک انبوه ســاز گفت: طرح فروش مسکن در بورس 
نمی تواند مردم را خانه دار کند و فقط می تواند ارزش 

سرمایه مردم را حفظ می کند.
حسن محتشــم، انبوه ســاز و کارشــناس مسکن 
درخصوص فروش متری خانه در بورس به خبرنگار 
مهر اظهار کرد: فروش متری مســکن در اواخر دهه 
۷۰ تجربه شد؛ اما به دالیل نامعلومی متوقف شده و 
اما این فروش متری تاثیری بــر روی تولید نخواهد 

گذاشت.
وی در ادامه بیان کرد: تنهــا تاثیری که این کار خواهد 
داشت این است که ســرمایه های جزو کوچک وارد 
خرید خانه شود با توجه به اینکه ارزش پول هر روز با 
توجه به تورم کاهش پیدا می کند طرح فروش متری 

خانه مقابل کاهش سرمایه ها را می گیرد.
این کارشناس مســکن در ادامه درخصوص ساخت 
مســکن در طرح فروش متری مسکن به مهر گفت: 
این طرح باعث ساخت و ساز نمی شود و حتی تقاضا 
را نیز کاهش نمی دهد فقط باعث می شــود حداقل 
ارزش پول مردم با خرید یک یــا ده متر خانه حفظ 

شود؛ اما باعث تسریع در ساخت و ساز نخواهد شد.
حسن محتشــم در پایان بیان کرد: انتظارات جامعه 
از طرح فروش متری کنترل بازار مسکن و همچنین 
خانه دار کردن مردم است؛ اما با توجه به اینکه خانه در 
پایتخت متری ۵۰ میلیون است و خرید ده متر خانه 
مردم را خانه دار نمی کند فقط ارزش ســرمایه مردم 

را حفظ می کند.
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ظرفیت های گردشگری سواحل مکران، ساالنه پذیرای یک میلیون مسافر است
معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار شهرستان ویژه چابهار گفت: ظرفیت های گردشــگری، آثار تاریخی و طبیعی و جاذبه های سواحل مکران به ویژه 
شهرستان چابهار در قلب این سواحل ساالنه پذیرای یک میلیون مسافر و توریست است.جواد سپاهی اظهارداشت: حضور وزیر گردشگری در چابهار برای شرکت در 
نخستین همایش بین المللی گردشگری فرهنگی و ورزشی ساحل نشینان، مسئوالن استانی و کشوری و نمایندگان مجلس نوید دهنده توسعه و توجه بیشتر در حوزه 
میراث فرهنگی و گردشگری است که جا دارد از نگاه مثبت دولت در این منطقه قدردانی شود.وی افزود: ظرفیت ها و توانمندی های زیادی در سیستان و بلوچستان به 
ویژه در چابهار وجود دارد و آداب و رسوم و فرهنگ غنی مردم، گستردگی و پراکندگی باالی مردم بلوچ در چهار استان از جمله سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، 
خراسان جنوبی و پنج کشور همسایه پاکستان، هند، افغانستان، عمان و ایران نشانه قدمت باالی این قوم دارد.فرماندار چابهار گفت: جاذبه های زیاد با وجود مردمی 
بسیار خوب و براساس فرمایشات رهبر معظم انقالب مردمی نجیب و مهمان نواز و همراه با نظام و انقالب، زیبایی های این منطقه را دوچندان کرده است.وی بیان 

کرد: امیدوارم این رویداد زمینه ای برای رشد و توسعه  علم و صنعت گردشگری و نیز وحدت مردم در جمهوری اسالمی ایران باشد.

شهرهایی که جیب مسافران را خالی می کنند
شورای جهانی سفر و گردشگری در گزارشی به معرفی قدرتمندترین شهرهای توریستی جهان بر 
اساس مولفه های گوناگون پرداخته است؛ از زیرساخت ها و سرمایه گذاری تا هزینه کرد مسافران.

به گزارش ایسنا، بر اساس شاخص جدید اعالم شده از سوی شورای جهانی سفر و گردشگری و 
بررسی نتایج سال ۲۰۲۲، پاریس در مجموع قدرتمندترین شهر جهان برای گردشگری است، در 
حالی که دوبی شهری است که گردشگران در سال ۲۰۲۲ بیشترین هزینه کرد را در آن داشته اند.  
در سال ۲۰۲۲، گردشــگران دوبی در امارات در مجموع بیش از ۱۹ میلیارد دالر در این شهر هزینه 
کردند تا این شهر، عالوه بر کسب عنوان »پربازدیدترین شــهر جهان« در سال ۲۰۲۲، در فهرست 

دیگری نیز در صدر قرار بگیرد.
 از ســوی دیگر پاریس که در صدر فهرست قدرتمندترین شهرهای گردشــگری جهان قرار گرفته 
 در حال آماده شــدن برای میزبانی بازی های المپیک تابســتانی ۲۰۲۴ اســت، اگرچه کمتر از

  ۵ درصد به امکانات جدید این شــهر برای این رقابت بزرگ ورزشی اضافه می شود، اما این شهر 
 منابع را به زیرســاخت ها، امنیت و ســایر اقداماتی اختصاص داده که به آن هــا کمک می کند تا

  برای میزبانی از جهان آماده شوند.فهرســت قدرتمندترین شــهرهای گردشگری جهان عالوه بر 
 میزان هزینه کرد گردشــگران، بر اســاس عوامل دیگری از جمله میزان ســرمایه گذاری دولتی

تنظیــم  صنعــت  ایــن  زیرســاخت های  همچنیــن  و  گردشــگری  بخــش  در    
شده است.

دو کشور هر کدام سه شهر در فهرست شورای جهانی سفر و گردشگری دارند که یکی از آن ها آمریکا 
با سه شهر اورالندو، نیویورک سیتی و الس وگاس است.در حالی که هر شهر مقدار قابل توجهی 
پول از گردشگری به دست می آورد، آن ها انواع مختلفی از مسافران را میزبانی می کنند؛ اورالندو 
در بین خانواده هایی که از پارک های موضوعی شهر بازدید می کنند محبوب است، الس وگاس به 
عنوان مرکز تفریحات شبانه بین المللی شناخته شده و نیویورک عالقه مندان به غذا و هنردوستان 
را جذب می کند. در این میان اورالندو با درآمد ۳۱ میلیارد دالری در سال ۲۰۲۲، بیشترین درآمد 

را داشته است.
سه شهر چین شامل پکن، شانگهای و گوانگژو نیز در بین ۱۰ شهر قدرتمند گردشگری سال ۲۰۲۲ 
قرار گرفته اند.سایر مقاصد چینی با افزایش این شــاخص مواجهند. به طور خاص، ساحل سانیا 
در جزیره هاینان در جنوب چین و ماکائو به عنوان مکان هایی معرفی شــده که در آینده بیشتر از 
آن ها خواهیم شنید.چین سرمایه گذاری هنگفتی در گردشگری کرده و اکنون که مرزهایش باز 
شده است، برای جذب مســافران بین المللی تبلیغ می کند. ماکائو تنها شهری در چین است که 
قمار قانونی است و بر خالف سرزمین اصلی چین، رفتن به آنجا بدون ویزا برای بیشتر گردشگران 
آسان تر است.شــورای جهانی سفر و گردشــگری پیش بینی می کند که تا سال ۲۰۳۲، شهرهای 

چین در این رده بندی در صدر قرار خواهند گرفت.  
»جولیا سیمپسون«، رییس و مدیرعامل شورای جهانی سفر و گردشگری )WTTC( در این باره، 
گفت: شــهرهای بزرگی مانند لندن، پاریس و نیویورک به عنوان قدرت های جهانی گردشــگری 
باقی خواهند ماند، اما در چند سال آینده، پکن، شانگهای و ماکائو در فهرست شهرهای برتر سفر 

قرار خواهند گرفت.
 توکیــو، مکزیکوســیتی و لندن نیز بــه ترتیــب در رده های هفتم، هشــتم و نهم این فهرســت
  قرار گرفته اند.دو مورد غافلگیرکننده در این فهرســت مربوط به خاورمیانه اســت که محبوبیت
  آن در دهه گذشته به شــدت افزایش یافته اســت.اگرچه دوبی و دوحه، در جریان جام جهانی
  فوتبال قطر در صدر فهرســت شهرهایی با بیشترین درآمد گردشــگری قرار گرفتند، اما در سایر

  رده ها امتیاز باالیی کســب نکرده اند و از فهرســت ۱۰ شــهر  برتــر خارج شده اند.آمســتردام، 
 بارســلونا و ســنگاپور نیز قربانی همین پدیده شــده اند و برای مقدار پولی کــه بازدیدکنندگان

 خرج کردند، امتیاز باالیی کسب کردند، اما در فهرست کلی »قدرتمندترین  شهرهای توریستی« 
قرار نگرفته اند.

معاون ابنیه تاریخی میراث فرهنگی استان از عواقب فرونشست برای آثارتاریخی می گوید؛

پای ابنیه  تاریخی اصفهان روی زمین سست
معاون ابنیــه تاریخی اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی استان اصفهان اظهار کرد: هم اکنون در حال بررسی فرونشست 
هستیم، این چالش بیشــتر در ضلع شــمالی رودخانه زاینده رود از 
جمله میدان امام )ره(، مســجد جامع و بناهایی است که در فهرست 

یونسکو ثبت شده اند.
سیدمهدی موسوی موحدی با اشــاره به گزارش یک هفته اخیر مرکز 
پژوهش های مجلس از وضعیت فرونشست در شهرهای کشور و آثار 
تاریخی، به ویژه آثار و پل های تاریخی زاینــده رود اظهار کرد: موضوع 

فرونشست را از دو سال قبل در بناهای تاریخی اصفهان رصد کردیم.
وی تصریــح کرد: متاســفانه در مرکــز اصفهان و در محــور رودخانه 
زاینــده رود که پل هــای تاریخی در امتــداد آن قرار دارد، بــا توجه به 
اینکــه عمــق ســنگ بســتر حــدود ۵۰ متر اســت، فرونشســت 
 وجــو دارد و مــا موضــوع پایــش پل هــا را بــه صــورت جــدی 

دنبال می کنیم.
معاون ابنیــه تاریخی اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی استان اصفهان، اظهار کرد: هم اکنون در حال بررسی فرونشست 
هستیم، این چالش بیشتر در ضلع شــمالی رودخانه از جمله میدان 
امام )ره(، مسجد جامع و بناهایی اســت که در فهرست یونسکو ثبت 

شده اند.
وی خاطرنشان کرد: در دشت برخوار و منطقه حبیب آباد نیز با توجه به 
اینکه عمق سنگ بستر آن محدوده در فاصله ۳۰۰ متری است بیشتر 
با چالش جدی فرونشســت روبه رو هســتیم. در حال رصد و پایش 
این مناطق هستیم و شاهدهایی در محل گذاشته ایم که به مرور زمان 
مشخص می کند که چه اتفاقی در حال وقوع است.موسوی موحدی 
اظهار کرد: بناهای تاریخی به دلیل وزن و حجم گسترده ای که دارند، به 
مروز زمان دچار آسیب هایی مانند ترک خوردگی و نم زدگی می شوند 

که این موضوع را باید از چالش فرونشست تمایز داد.
وی با بیان اینکه فرونشســت باید از الیه های زیرزمین بررسی شود، 
ادامه داد: بر اســاس این مدل می توان کارهایی از قبیل مدل سازی، 
خروجی داده ها و مدل های نرم افزاری را در بحث فرونشست بررسی 

کرد، مطابقت داد و نتیجه گرفت.

حساسیت کار در ضلع شمالی
معاون ابنیــه تاریخی اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی اســتان اصفهان اظهار کرد: میدان امام )ره(، مسجد جامع، 
سی وســه پل و پل خواجو بناهای شــاخصی هســتند که بیشترین 

حساسیت را دارند و هرچه به سمت ضلع شــمالی برویم، موضوع از 
حساسیت بیشتری برخوردار می شود.

وی گفت: تمایز قائل شدن بین مباحث مبنی بر اینکه که چقدر از این 
آسییب ها به فرونشست مربوط اســت و چه میزان از آن به گذر زمان 
مربوط می شــود، ضروری اســت اما این تمایز در این پایش اعمال 

نشده است.
موســوی موحدی خاطرنشــان کرد: در همیــن رابطه بــا همکاری 
و همراهی شــهرداری، میــراث فرهنگی و گردشــگری و ســازمان 
زمین شناسی نشست های متعددی داشته ایم. ستاد مدیریت بحران 
اســتان هم در این زمینه پیگیر بوده و تکالیفی به ارگان ها داده است.

معاون ابنیه تاریخی اداره کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان گفت: 
شهرداری بیشــترین وظیفه قانونی را در این رابطه بر عهده دارد، چرا 
که این موضوع در بخش های مختلف سطح شهر وجود دارد. میراث 
فرهنگی هم جانمایی آثار تاریخی در نقشــه فرونشســت را در دست 

پایش و بررسی دارد.
وی افزود: در برخی بناها مانند مســجد جامع اصفهان به دلیل برخی 
مسائل زمین شناسی این مشکل بیشتر وجود دارد.موسوی موحدی 
خاطرنشان کرد: در بحث پل های تاریخی قرار بود تفاهمی با سازمان 

زمین شناسی داشــته باشــیم که طی آن میزان فرونشست پل های 
تاریخی اصفهان بر اساس ایستگاه های سی تی اس بررسی شود که 
این کار به نتیجه ای نرســید؛ اما باتوجه به اینکه عمق سنگ بستر در 
سی وسه پل در عمق ۵۰ متری است، برای ما جای نگرانی دارد ضمن 

اینکه مترو نیز از نزدیکی این پل تاریخی عبور کرده است.
وی با برشمردن راهکار حل این مشکل اظهار کرد: متخصصان زیادی 
در این امر دخالت دارند. زمانی که برج پیزا مایل شــده بود و از سطح 
عمود خارج شد، متخصصان متعددی روی آن کار کردند، اما نظرات 

نهایی را زمین شناسان دادند.
معاون ابنیه تاریخی اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی استان اصفهان گفت: راهکاری که در ایتالیا در نظر گرفته شد، 
تزریق بتن به یک طرف برج پیــزا بود تا بتوانند تعادلــی ایجاد کنند 
که برج بیشــتر منحرف نشــود؛ اما اینکه بخواهیم آن نسخه را برای 
اصفهان اعمال کنیم، امکان پذیر نیســت بنابراین راهکارهای متعدد 

باید بررسی شود.
وی ادامــه داد: راهکارهای رفع این مشــکالت تنها بــر عهده میراث 
فرهنگی نیست و همه دستگاه های مرتبط باید در یک جلسه مشورتی 

این موارد را به نتیجه برسانند.

خبر روز

کاوش های باستان شناسی کرمان متوقف مانده است
معاون میراث  فرهنگی و گردشگری  استان کرمان گفت: به علت تخصیص نیافتن بودجه در سال جاری 
کاوش های باستان شناسی در این استان متوقف شده است.محوطه های باستانی کرمان گنجینه هایی 
غنی از بناها، آثار و ابزار زیست این خطه تاریخی و پهناور را در دل خود جای داده است که هر کدام گواه 
و مدعایی بر قدمت و اصالت مردم این دیار محسوب می شود.طی دهه ها کاوش های باستان شناسی 
در محوطه های باستانی استان نظیر تپه یحیی صوغان ارزوئیه )نوسنگی با سفال(، کنارصندل شمالی 
و جنوبی جیرفت )اواخر هزاره سوم(، شهداد )جلگه تکاب( اواخر هزاره سوم، غبیرا، تل ابلیس )مس 
و سنگ( و غار الله زار )فراپارینه سنگی(، ضمن کشف اشــیای نفیس و کم نظیر به لحاظ تاریخی، 
پنجره تازه ای را نیز از تمدن باشــکوه کرمان گشوده اســت.اهمیت کاوش های باستان شناسی در 
محوطه های تاریخی کرمان آنقدر زیاد بوده است که طی سال های گذشته چند فصل پژوهش مشترک 
باستان شناسی دانشگاه توبینگن آلمان و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در جنوب استان 
کرمان اجرا شد.مجتبی شفیعی با اشاره به توقف کاوش های باستانی در این استان اظهار کرد: برای 
آغاز یک فصل و دوره باستان شناسی نیاز به بودجه داریم و در سال جاری هیچ بودجه ای برای کاوش 

محوطه های تاریخی و باستانی استان اختصاص داده نشده است.
 

رییس اداره میراث فرهنگی مشهد:

واحدهای اقامتی مشهد تا 13 بهمن تعطیل است
رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی مشهد گفت: طبق پیش بینی هواشناسی 
تا ۱۳ بهمن امسال در استان کاهش دما ادامه خواهد داشت؛ در نتیجه تعطیلی واحدهای اقامتی 
تا ۱۳ بهمن ماه ادامه دارد. پس از این تاریخ با توجه به تصمیم ستاد بحران در خصوص واحدهای 
اقامتی تصمیم گیری خواهد شد.حسین امیرکاللی در گفت وگو با ایسنا در خصوص تعطیلی مراکز 
اقامتی مشهد به علت کاهش مصرف گاز اظهار کرد: با همکاری بخش خصوصی تصمیم گرفته شد 
که برخی از واحدهای اقامتی با توجه به برودت هوا و کاهش مصرف سوخت تعطیل شود.وی افزود: 
بسیاری از مسافران نیز به علت تبلیغاتی که برای عدم سفر به مشهد صورت گرفته بود، رزرو مراکز 
اقامتی را کنســل کردند. در حال حاضر نیز در زمان پیک حضور مسافران نیستیم و همین موضوع 
مدیریت واحدهای اقامتی را آسان کرده است.امیرکاللی عنوان کرد: در حال حاضر ضریب اشغال 
واحدهای اقامتی بسیار پایین است و با مدیریت جامعه حرفه ای هتلداران خراسان رضوی مسافران 
به دیگر هتل ها منتقل و برخی از مراکز اقامتی نیز تعطیل شدند تا مصرف گاز کاهش یابد.وی ادامه 
داد: از سویی با تعطیلی استخرها، تاالرها و کاهش تعداد رستوران های هتل های بزرگ در مصرف 

گاز شهر صرفه جویی شد.
 

نماینده مردم پلدختر و معموالن در مجلس:

زیرساخت های گردشگری در لرستان تقویت شود
نماینده مردم پلدختر و معموالن در مجلس شــورای اسالمی گفت: زیرساخت های گردشگری در 
لرستان باید تقویت شود.حمیدرضا کاظمی اظهار کرد: حوزه گردشگری در استان نیاز به کار بیشتر 
داشته و باید اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اقدامات اساسی در این بخش 
انجام دهد.وی افزود: مناطقی در لرســتان که آثار تاریخی و فرهنگی در آنها وجود دارد زیرساخت 
الزم برای جذب گردشگر را ندارند.نماینده مردم پلدختر و معموالن در مجلس شورای اسالمی عنوان 
کرد: مناطق ویژه گردشگری که مردم می توانند استفاده کنند چنانچه زیرساخت الزم را نداشته باشند 
رغبتی برای استفاده از آن نشان نمی دهند.کاظمی بیان کرد: متاسفانه روی غار کلماکره در پلدختر 
به عنوان یک پتانسیل گردشگری استان هیچ کاری انجام نشده است.وی با بیان اینکه تاالب های 
۱۱ گانه پلدختر زیرساخت مناســب ندارند، اضافه کرد: برای غار و کاروانسرای کوگان و آبشار افرینه 

متاسفانه هزینه چندانی نشده است.

اخبار

باستان شناسان ایران 
اسفند ماه  گرد هم می آیند

»بیستمین گردهمایی ساالنه باستان شناسی 
ایران« اسفند ماه ۱۴۰۱ در تهران برگزار می شود.

لیــال خســروی، سرپرســت پژوهشــکده 
باستان شناســی و دبیــر علمی بیســتمین 
گردهمایی ساالنه باستان شناسی ایران گفت:  
با تالش پژوهشگاه میراث فرهنگی، امسال 
بیستمین گردهمایی ساالنه باستان شناسی 
ایران با حضور جامعه باستان شناسی، اعم از 
اعضای هیئت علمی، کارشناســان، همکاران 
اســتانی، اعضای هیئت علمی دانشگاه های 
داخلی و خارجی، دانشجویان، عالقه مندان 
و پژوهشــگران به تاریخ و فرهنگ ایرانی از 
تاریخ هفتم تا نهم اسفند ۱۴۰۱، به مدت سه 
روز در تاالر همایش های موزه ملی ایران برگزار 
می شــود.وی اظهار کرد: ارائه نتایج آخرین 
پژوهش های باستان شناســی ایران، سنتی 
ارزشمند با قدمت پنجاه ساله است که به دلیل 
شرایط همه گیری ویروس کرونا و بر اساس 
ابالغ وزرات علوم، تحقیقــات و فناوری، در 
چند سال گذشته به صورت مجازی و در قالب 
نشست ها و سخنرانی های تخصصی مختلف، 
برگــزاری میزگردهای تخصصــی و برپایی 
کارگاه ها و نمایشــگاه مجازی بــدون وقفه 
برگزار شــد.دبیر علمی بیستمین گردهمایی 
ساالنه باستان شناســی ایران با بیان  این که 
همایش پیــش رو، کارنامــه پژوهش های 
باستان شناسی در ســال ۱۴۰۰ است، افزود: 
در این ســال پژوهشــکده باستان شناسی 
۱۱۴ مجوز بــرای مطالعات میدانی شــامل 
بررسی های باستان شناسی، کاوش، گمانه زنی 
به منظور تعیین عرصــه و حریم، گمانه زنی و 
کاوش های اســتعالمی و اضطراری در حوزه 
طرح های عمرانی صادر کرده که از این تعداد 
مجوز، ۱۰۸ مقاله دریافــت و به صورت مقاله 
کوتاه در کتاب مجموعه مقاالت بیســتمین 
گردهمایــی ســاالنه ایــران چــاپ خواهد 
شد.خسروی اظهارکرد: عالوه بر این به رسم 
آیین هر سال، پژوهشــگاه میراث فرهنگی و 
گردشگری در نظر دارد، نمایشگاهی از گزیده 
یافته های منقول پژوهش های میدانی سال 

۱۴۰۰ را برگزار کند.

معرفی

کشف گور مشترک یک کودک با 142 سگ!

فقدان سند مالکیت
11/13 شــماره نامه: 140185602033003898- 1401/10/17 نظر به اینکه 
سند مالکیت دو سهم مشاع از 11 سهم  ششــدانگ باستثنای بهای ثمن اعیانی 
ششــدانگ یکدرب باغ محصور و مشــجر بمســاحت 1521 متر مربع بشماره 
پالک ثبتی 852 فرعی از 71- اصلی  واقع در سرشک جزء  بخش 9 حوزه ثبتی 
نطنز ذیل ثبت 13497 در صفحه 480 دفتر 165-  امالک تحت شــماره چاپی 
515014  به نام غالمحسن جوانمرد فرزند محمد  ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
است، سپس نامبرده بموجب درخواست وارده 140021702033003780 مورخ 
1401/08/03 منضم به دو برگ  استشهادیه که امضاء شهود آن به شماره شناسه 
یکتا 140102155884000626 و رمز تصدیق 901711 شماره 69542 مورخ 
1401/06/23 که به تایید دفترخانه اسناد رسمی 7 نطنز رسیده است مدعی مفقود 
شدن سند مالکیت دو سهم مشاع از یازده ســهم ششدانگ باستثنای بهای ثمن 
اعیانی پالک مرقوم در اثر اسباب کشــی مفقود گردیده است و درخواست سند 
مالکیت المثنی ملک فوق نموده است  لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خــود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
 م الف: 1443590 رحمت اله شــاهدي سرپرســت واحد ثبتي حوزه ثبت

 ملک نطنز

فقدان سند مالکیت
11/14 شــماره نامه: 140185602033003896- 1401/10/17 نظر به اینکه 
سند مالکیت یک سهم مشاع از 11 سهم  ششدانگ باستثنای بهای ثمنیه اعیانی  
آن یکدرب باغ محصور و مشجر  بمســاحت 1521 متر مربع بشماره پالک ثبتی 
852 فرعی از 71- اصلی  واقع در سرشــک جزء  بخش 9 حوزه ثبتی نطنز ذیل 
ثبت 13152 در صفحــه 53  دفتر 164-  امالک تحت شــماره چاپی 729490  
به نام مهین دخت جوانمرد فرزند محمد  ثبت و صادر و تســلیم گردیده اســت، 
ســپس نامبرده بموجب درخواســت وارده 140021702033003780 مورخ 
1401/08/03 منضم به دو برگ  استشهادیه که امضاء شهود آن به شماره شناسه 
یکتا 140102155884000617 و رمز تصدیق 431529 شماره 69543 مورخ 
1401/06/23 که به تایید دفترخانه اسناد رسمی 7 نطنز رسیده است مدعی مفقود 
شدن سند مالکیت یک سهم مشاع از یازده سهم ششدانگ باستثنای بهای ثمنیه 
اعیانی پالک مرقوم در اثر اسباب کشــی مفقود گردیده است و درخواست سند 
مالکیت المثنی ملک فوق نموده است  لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خــود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 
 شد. م الف: 1443585 رحمت اله شــاهدي سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت 

ملک نطنز

باستان شناسان در حفاری در گورســتانی در منطقه 
»الفیوم« مصر موفق به کشف قبر یک کودک خردسال 
شدند که همراه با ۱۴۲ ســگ دفن شده بود.در اطراف 
منطقه »الفیوم« که در غــرب رود نیل و در فاصله ۵۲ 
مایلی از جنوب قاهره قرار گرفته، ویرانه های باستانی 
بسیاری وجود دارد و باستان شناســان در چند سال 
گذشــته مشــغول حفاری و کاوش در یک گورستان 
در این محل بودند و تا کنون بقایای انســانی و اشیای 
تاریخی با قدمت چهار هزار ســال قبل از میالد تا قرن 
هفتم پس از میالد کشــف کرده انــد. در حفاری های 

اخیر، محققان مصرشناسی آکادمی علوم روسیه به 
محل دفن یک کودک ۸ ســاله راه پیدا کردند که روی 
بقایای ۱۴۲ ســگ در همان قبر گذاشــته شده بود. 
»گالینا بلووا« که یک جانورشناس است این سگ ها 
را بررسی کرده و به این نتیجه رســیده که همه آنها در 
یک زمان مرده اند و هیچ مدرکی از خشــونت هنگام 
مرگ آنها وجود ندارد.آثــار خاک رس آبی، که در مصر 
باســتان رایج بود بر روی بقایای سگ ها یافت شد که 
نشــان می دهد آنها در نزدیکی منبع آبــی بوده اند که 
احتماال باعث غرق شدن شــان شده است.اینکه چرا 

این کودک در قبر گذاشته شده همچنان یک راز است 
و این احتمال وجود دارد که کودک از حیوانات مراقبت 
می کرده اما گیج کننده تر این است که کودک در حالی 
که یک کیسه از جنس کتان روی سرش گذاشته شده 

بود، پیدا شده است. 
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اصفهان؛ آلوده ترین شهر ایران
شاخص هوای اصفهان براساس اطالعات ایستگاه های سنجش هوای این استان با عبور از عدد ۲۰۰، 
آلوده ترین شهر کشور و به وضعیت بسیار ناسالم و بنفش تبدیل شده است.شهر اصفهان در روزهای 
اخیر آلوده ترین ایام خود را سپری می کند. آسمان خاکســتری اصفهان بیشترین تصویری است 
که مردم این شهر از ابتدای فصل سرما دیده اند و هنوز هم ادامه دارد.سرمای کم سابقه در اصفهان با 
تشدید پدیده وارونگی هوا، شرایط بحرانی در زمینه آلودگی هوا ایجاد کرده است. این موضوع که سبب 
کاهش ارتفاع آالینده ها از سطح زمین شده تا جایی پیش رفته که شاخص آلودگی هوا در اصفهان را در 
اولین روز هفته به عدد ۲۰6 رساند و این شهر را در وضعیت بنفش قرار داد. برخی ایستگاه های پایش 
کیفی هوا در شهر اصفهان مثل ایستگاه احمدآباد شاخص ۲43 را در برخی ساعات ثبت کردند.این 
وضعیت، سالمتی شهروندان اصفهانی به ویژه اقشار آسیب پذیر و دارای بیماری زمینه ای را به شدت 
در معرض خطر قرار داده است. آمارها حاکی از آن است که تعداد بستری ها به نسبت بیماران قلبی و 
تنفسی، افزایش 1۰ درصدی داشته است  .معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در گفت وگو با 
خبرنگار تسنیم در اصفهان با اشاره به افزایش گزارشات به اورژانس پیش بیمارستانی در اثر آلودگی 
هوای اصفهان اظهار داشت: در صحبتی که با همکاران خود در اورژانس داشتیم عنوان شد که تماس ها 
با اورژانس پیش بیمارستانی در ارتباط با مسائلی مثل نفس تنگی و درد قفسه سینه حدود 1۰ تا 15 
درصد افزایش داشته است.سید مرتضی حیدری افزود: این افزایش بیشتر مربوط به آلودگی هوای 
اصفهان و ذرات معلقی است که در فضا وجود دارد.وی با بیان اینکه توصیه های الزم در زمان آلودگی هوا 
فقط برای افراد بیمار نیست، عنوان کرد: آالیندگی اخیر به قدری زیاد است که اگر به هوا نگاه کنید، کامال 
این ذرات معلق مشخص است.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اضافه کرد: همه این مواد 
سمی بوده و حتی در افراد سالم هم انباشت این سموم و ورود به جریان خون در درازمدت می تواند 
اثرات مخربی بر اندام های مختلف داشته باشد.وی تاکید کرد: توصیه اول به همه این است که تا حد 
امکان از خانه خارج نشوند و درصورت کار ضروری، زمان خروج از خانه را محدود کنند و از ماسک به 
ویژه ماسک های N99 و N95 استفاده کنند.حیدری افزود: همچنین مردم به هیچ عنوان در این هوا 
ورزش نکنند و پنجره های خودرو و درب های خانه باید بسته باشد تا از ورود هوای آلوده ممانعت شود.

حیدری با اشاره به تاثیر رژیم غذایی بر سالمتی مردم در روزهای آلوده بیان کرد: مردم در این ایام از 
مواد غذایی سالم استفاده کنند و انواع سبزیجات، میوه جات و سوپ و آش می تواند بسیار سودمند 

باشد؛ استفاده از مواد سرخ کردنی و کنسرو به هیچ عنوان توصیه نمی شود.
 

مدیرعامل سازمان آتش نشانی اصفهان:

 وجود کپسول های آتش نشانی در منازل و خودروها 
ضروری است

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: در 9۰ درصد از حریق هایی 
که در منازل و خودروها رخ می دهد اگر کپسول پودر و گاز در اندازه سه، چهار یا شش کیلوگرمی وجود 
داشته باشد، از حریق گسترده جلوگیری می کند و شاهد خسارت نخواهیم بود.آتشپاد دوم ابراهیم 
مطلبی درباره کپسول های آتش نشــانی، اظهار کرد: در آتش نشــانی انواع مختلفی از کپسول های 
خاموش کننده دستی وجود دارد که برای اطفای حریق استفاده می شود.وی با بیان اینکه تشخیص 
نوع حریق در استفاده از کپســول ها برای اطفا از اهمیت ویژه ای برخوردار است، ادامه داد: در بحث 
آتش نشــانی نیز حریق ها به کالس های A، B، C، D، E و F تقسیم بندی شــده اند و کپسول های 
آتش نشانی که بیشــتر مورد اســتفاده قرار می گیرد دو نوع پودر و گاز و co۲ هســتند که بیشتر در 
ساختمان ها و اماکن قرار دارند.مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
تصریح کرد: در کپسول های پودر و گاز از پودری استفاده می شود که برای محیط زیست و افراد بی خطر 
بوده و گاز آن از نوع ازت است، همچنین کپسول co۲ نیز برای خاموش کردن وسایل اکترونیکی و برقی 

استفاده می شود، زیرا اثری از خود برجا نمی گذارد و رسانای برقی نیست.

و ما »بی معین ماندگان« در این »خطه همیشه معین«؛

تکرار غریبانه روزهایت چگونه گذشت اصفهانی؟!

»در فضای باز تردد کنیــد«، »اگر مجبور  پریا پارسادوست 
نیســتید، در همان فضای بــاز هم تردد 
نکنید«؛ »تعطیل کنید«، »دورکار باشــید« و ... اینها تنها راهکارهای 
آقایان تصمیم گیرنده در استان است که تقصیِر تبدیل شدِن ریه مردِم 
این شهر به انبار سوخت مازوت را به گردن تهران انداخته و از خود رفع 
مسئولیت کرده اند تا این ســوال پیش بیاید که پس شما چکاره اید؟ 
چقدر قدرت اجرایی دارید؟ اگر ندارید، پس باالی سِر این استان چه 
می کنید؟ اگر استان استراتژیک و همیشه در صف ِ اول معین بودن و 
پیش قدم جبهه ها شــدن، اینقدر غریب و افتاده در غربت اســت و 
مسئوالنش ُبرش ندارند و حرف شــان به »هیچ« حساب می شود و 
مردمش دیده نمی شوند، اصال پس چرا بحث می کنیم؟ چرا حرص 
می خوریم و چرا دغدغه داریم؟ بگویید اصفهان؛ این همیشــه معیِن 
بی معین مانده، این مثال »برخوردارِ« محروم شده از حق و حقوقش، 
این زادگاه مسئوالن عالی رتبه لشکری و کشوری، این استاِن مفتخر 
به داشتن بیشترین شهید در هشت سال جنگ تحمیلی، حاال حقش 
اســت که تا جان دارد مازوت بخورد و روی زمین فرونشســت کرده 
خشکیده، کنار رود ُمرده از بی آبی، در هوای غبارگرفته از انواع و اقسام 

آالینده های کشنده، نفس بکشد و روزگار بگذارند و اصال همین است 
که هست! اینها را بگویید و خودتان و ما را خالص کنید. 

  دیروز روی شهر الیه ای از غبار کشیده شده بود. اصفهان در هجوم و 
هجمه هوای آلوده و آالینده های سّمی گم شده بود و دیده نمی شد و 
این تکرار غریبانه روزهای ماست؛ ما اصفهانی ها که انگار صدای مان 
به هیچ جا نمی رســد. حاال دیگر قبح مازوت ســوزی هــم ریخته و 
مسئوالن به راحتی اعالم می کنند که فالن نیروگاه فالن قدر روز مازوت 
سوزانده و می سوزاند. مسئله دیگر امنیتی هم نیست و شامل قاعده 
»همین است که هست« شده. گاز نیست، مصرف باالست و چاره ای 
جز مازوت ســوزی نیســت. اگر اعتراض کنیم هم همین پاسخ ها را 

می شنویم. 
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان تهران همین چندروز پیش 
گفت: » با وجود مشــکالتی که امســال در خصوص موضوع سوخت 
گاز وجود داشت، اما خوشبختانه هیچ یک از صنایع بزرگ مقیاس و 
نیروگاه های تهران مازوت مصرف نکردند.« خوش به حال تهرانی ها 
اما آن ها که در تهران نشسته اند و دستور مازوت سوزی در اصفهان را 
می دهند، گمان می کنند اصفهانی ها سخت جان هستند و هرچقدر 

مازوت را نفس بکشــند، نمی میرند؟! به قول شــهرداراصفهان اگر 
مازوت سوزی بد است، برای همه بد است و خب چرا اصفهان آری و 

تهران یا شهرهای دیگر نه؟! 
اخیرا هم رییس سازمان محیط زیست باالخره قدم رنجه کرده و سری 
هم به اصفهان زد و وقت رفتن هم از مردم اصفهان و شاهین شــهر به 

خاطر مازوت سوزی نیروگاه شهید منتظری عذرخواهی کرد.
سالجقه گفت: » از مردم استان و شهر اصفهان عذر خواهی می کنیم به 
خاطر شرایط موجود، زیرا این وضعیت در شأن مردم اصفهان نیست.« 
خب اگر نیست، کاری بکنید؛ کاری به جز نشستن و چشم به آسمان 
دوختن و دعا کردن برای بارش برف و باران!  مردم اصفهان دارند خفه 
می شوند در رقص آلودگی چنین میانه میدان ندانم کاری و کم کاری 

دستگاه ها و مسئوالن و ...
سالجقه گفته »می خواستیم امسال جشن عدم مازوت سوزی را در 
اصفهان داشته باشیم و قرار بود شازند هم همین باشد، اما نشد و این 

مهم را پیگیری می کنم.«
جشن عدم مازوت سوزی در اصفهان؟! جشن می خواهد؟ به فرض 
هم پایان داشــته باشد، پایان اصرار بر مازوت ســوزی در اصفهان که 
افزایش بیماری های قلبی، تنفســی و عصبی مثل ام اس را در میان 
مردم یک استان در پی داشــته و  تنها یکی از عوارض وحشتناک آن 

بوده، جشن گرفتن دارد؟! 
 دیروز هم هــوا آلــوده و ادارات و مدارس تعطیل بودند. کارشــناس 
پیش بینی اداره کل هواشناســی اســتان بازهم دربــاره آلودگی هوا 
هشــدار داد و به مردم توصیه کرد که از تردد غیرضروری در فضای باز 

خودداری کنند.
محمدرضا رفیعــی گفت کــه در صورت مهار نشــدن منابع انتشــار 
 آالینده ها، کیفیت هوا به شرایط بســیار ناسالم می رسد.  طبق آمارها، 
اصفهانی ها در دی ماهی که گذشت، 13 روز پیاپی هوای آلوده و بسیار 
ناســالم تنفس کردند. حاال تعداد روزهایی که هوای این شــهر سالم 
است؛ آن قدر کم شده که چیزی شبیه به خاطره است. شب و روزی 
که توانسته باشیم بدون ماســک و ترس و سرفه و حساسیت، نفس 
بکشــیم و مجالی به ریه هایمان داده باشیم برای آن که اذیت نشوند 
را به یاد نداریم و در این میان، مسئوالن استانی و شهری که می گویند 
کاری از دست شان ساخته نیســت و تصمیم از تهران گرفته می شود 
و در تهران هم که برای مان نسخه صرفه جویی می پیچند و در نهایت 
ماییم که اینجا داریم خفه می شــویم؛ »ما بی معین ماندگان در این 

خطه همیشه معین« . 

با مسئولان جامعه

سرپرست مرکز پیش بینی و مخاطرات جوی اداره 
کل هواشناســی اســتان اصفهان از تداوم سکون 
جوی و ســرمای هوا در این اســتان تا پایان هفته 

جاری خبرداد.
لیال امینی اظهار داشــت: به دلیل استقرار جریانات 
پایدار در سطح اســتان و تداوم هوای سرد در طول 
روز، تا اواسط هفته غبار صبحگاهی در اکثر مناطق و 

انباشت آالینده های جوی و کاهش کیفیت هوا را در 
مناطق مرکزی و صنعتی به ویژه کالن شهر اصفهان 
انتظار داریم.وی با بیان اینکه بر اســاس الگوهای 
هواشناسی طی این هفته ناپایداری جوی نخواهیم 
داشت، افزود: سکون و سرمای هوا تا روز چهارشنبه 
پنجم بهمن ماه ادامه دارد و با وجود افزایش ابر طی 
این مدت اما جریانات جوی )وزش باد( نخواهیم 
داشت که به بهبود شرایط هوا کمک کند و اگر کنترل 
منابع آالینده رعایت نشود امکان افزایش شاخص  

آلودگی اصفهان به مرز بسیار ناسالم وجود دارد.
امینــی اضافه کــرد: چــادگان با دمــای ۲1 درجه 

سلســیوس زیر صفر و خوروبیابانــک با دمای 14 
درجه سلسیوس باالی صفر به ترتیب سردترین و 

گرمترین نقاط استان پیش بینی می شود.
اداره کل هواشناسی استان اصفهان همچنین نسبت 
به تشــدید آلودگی هوای اصفهان هشــدار سطح 
نارنجی صادر کرد.بر اساس این اطالعیه پایداری و 
سکون جوی در مناطق مرکزی، صنعتی و کالن شهر 
اصفهان از اواسط روز جمعه 3۰ دی تا دوشنبه سوم 
بهمن ماه)امروز( ادامه خواهد داشت که به کاهش 
کیفیت هوا در حد ناســالم برای عموم شهروندان 

می شود.

 با وجود افزایش ابر ، جریانات جوی نخواهیم داشت که به بهبود شرایط هوا کمک کند؛ 

سهم اصفهان از زمستان؛ سکون و سرما!

آغوش گرم مادر…
 تصویری زیبا از دنیای حیوانات
 و مهر مادری را مشاهده می کنید.

رییس پلیس آگاهی استان خبر داد:

سرقت 40میلیاردی باند سارقان خودرو در اصفهان 
رییس پلیس آگاهی اســتان اصفهان از انهدام یک باند 4 نفره که اقدام به ســرقت 11 دستگاه 
خودرو و ۲ دستگاه موتورسیکلت به ارزش 4۰ میلیارد ریال کرده بودند در عملیات کارآگاهان این 

پلیس خبرداد.
سرهنگ حســین ترکیان بیان داشت: 
درپی ســرقت ۲دســتگاه خــودروی 
سواری پژو در شــهر اصفهان و شکایت 
مال باختگان به پلیس بررسی موضوع 
در دســتور کار کارآگاهــان اداره مبارزه 
با سرقت وســایل نقلیه پلیس آگاهی 

فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت.
وی افزود :کارآگاهان با بررســی های 
میدانی و انجام اقدامات هوشــمندانه 
و پلیسی، هویت 4 ســارق ســابقه دار که به صورت باندی اقدام به این ســرقت ها می کردند را 

شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: متهمان  در ابتدا منکر انجام 
این سرقت ها بودند؛ اما در نهایت پس از مواجهه با مدارک و مستندات پلیس به 11 فقره سرقت 
خودرو، ۲ فقره سرقت موتورسیکلت ، ۲ فقره سرقت جفت پالک و یک فقره سرقت داخل خودرو 

اقرار و ۲ مالخر اموال مسروقه را به کارآگاهان معرفی کردند.
سرهنگ ترکیان، ارزش اموال به سرقت رفته توســط متهمان را برابر ارزیابی کارشناسان مربوطه 
بالغ بر 4۰ میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: با راهنمایی سارقان ۲ خریدار اموال مسروقه در یکی از 
استان های همجوار شناسایی و کارآگاهان این پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضایی به محل 
ســکونت آنها اعزام و هر دو نفر در یک عملیات ویژه دســتگیر و به پلیس آگاهی استان اصفهان 

انتقال یافتند.
 

رییس پلیس راهور استان  اعالم کرد:

 اعمال قانون 16 هزار خودروی دودزا طی دو ماه گذشته 
در اصفهان

رییس پلیس راهور اســتان اصفهان از اعمال قانون نزدیک به 16 هزار دستگاه خودروی دودزای 
شخصی و عمومی طی دو ماه گذشته خبر داد.

ســرهنگ محمدرضا محمدی گفت: طی دو ماه گذشته 13 هزار و 1۲۲ دستگاه خودروی دودزای 
شخصی و ۲ هزار و ۸۷۲ دستگاه خودروی عمومی شامل کامیون، اتوبوس،تاکسی و خودروهای 

سرویس شرکت ها و ادارات مورد اعمال قانون قرار گرفتند.
وی بیان کرد: پلیس راهور به عنوان یکی از اعضای کمیته شرایط اضطرار آلودگی هوا موظف شده 

تا از تردد خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی جلوگیری و متخلفان را اعمال قانون کند.
این مقام انتظامی اســتان افزود: پالک تمامی خودروهای دودزا فک و بــه آنها پالک تعمیری 
داده می شــود و رانندگان این خودروها به تعمیرگاه اعزام و پس از اینکه نســبت به رفع عیب و 
نقص خودروی خود اقدام کردند می توانند به مرکز کارشناسی پلیس راهور واقع در خیابان »هزار 

جریب« مراجعه و پس از تایید نهایی پالک اصلی خود را دریافت کنند.
سرهنگ محمدی یکی از اقدامات دیگر پلیس راهور استان را برخورد با خودروهای فاقد معاینه 
فنی عنوان کرد و گفت: در این خصوص نیز در این مدت 69 هزار و ۸35 مورد اعمال قانون صورت 

گرفته است.

وز عکس ر

خبر روزناجا

مدیرکل توسعه، تجهیز و نوسازی 
مدارس اصفهان:

ساماندهی فضاهای ناایمن 
آموزشی در اولویت نوسازی 

مدارس است
مدیرکل توســعه، تجهیز و نوسازی مدارس 
اصفهان، یکی از اولویت هــای مهم این نهاد 
را ســاماندهی فضاهای ناایمــن ونامطلوب 
آموزشی و فراهم کردن فضای امن فیزیکی 
برای دانــش آموزان بــا مشــارکت خیران 
عنوان کرد.مجید نســیمی افزود: بر اساس 
آخرین ارزیابی صورت گرفته، بالغ بر هزار و3۰۰ 
کالس درس داستان که ســال احداث  آن ها 
به قبل از ســال 6۰ برمی گردد،باید تخریب و 
بازسازی شود و حدود 14 هزار کالس درس در 
استان که بیش از 3۰ تا 4۰ سال قدمت دارند 
نیازمند مقاوم سازی است.مدیرکل نوسازی 
مدارس اصفهــان افــزود: همچنین حدود 
1۰ هزار کالس که مربوط به ســال ۷6 به بعد 
است مستحکم و قابل استفاده به صورت امن 
برای دانش آموزان اســت.مدیرکل نوسازی 
مدارس اصفهان خاطرنشان کرد: درمجموع 
۲۸ درصــد از کالس هــای اســتان اصفهان 
مســتحکم، 31 درصد تخریبــی و 41 درصد 
نیازمند مقاوم ســازی است.وی خاطرنشان 
کرد: افزون بر این 94 مدرسه با ۷33 کالس 
درس در استان جزو مدارس خطرآفرین است 
که در سال های اخیر  ۲۲ مدرسه با1۷۷ کالس 
از این مدارس به فوریت تخلیه و با استفاده از 
محل اعتبارات دولتی و یا با مشارکت خیران 
تخریب و بازسازی  شده است.نسیمی افزود: 
4۰ مدرســه با حــدود 4۰۰ کالس و بالغ بر 19 
هزار دانش آموز در اســتان براثر فرونشست 
زمین دچار آسیب دیدگی شده که باید تخلیه 
و بازسازی شود و 9 مدرسه نیز با 1۰9 کالس به 
علت فرونشست نیازمندترمیم و مقاوم سازی 
است.وی با اشاره به جمعیت 9۲۸ هزار و ۸۰5 
نفری دانش آموزان اســتان اصفهان در سه 
دوره تحصیلی، اظهار کرد: از این تعداد حدود 
۷۷۸هزار دانش آموز در مدارس دولتی و 15۰ 
هزار دانش آموز در مدارس غیردولتی مشغول 

تحصیل هستند.

رییس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه بیش از نیمی از جمعیت بزرگساالن این استان دچار اضافه وزن یا چاقی 
هستند، گفت: دوران کرونا، ابتال به چاقی یا اضافه وزن را تشدید کرده است.مرجان منوچهری افزود: بر اساس آخرین آمار موجود از جمعیت زیر پوشش دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان در سال 14۰۰ حدود 53.۷ درصد از جمعیت بزرگسال ) شامل جوانان، میانساالن و سالمندان( و نزدیک به یک پنجم نوجوانان، درگیر اضافه 
وزن یا چاقی هستند.وی با بیان اینکه 51 درصد از جمعیت سالمندان استان اصفهان نیز چاقی شکمی دارند، اظهار داشت: چاقی شکمی با بیماری های غیر واگیر و 
سندروم متابولیک مرتبط است و می تواند به دیابت، کبد چرب یا انواع سرطان ها منجر شود.منوچهری افزایش اضافه وزن و چاقی را زنگ خطری برای سالمتی افراد 
دانست و اضافه کرد: دوران همه گیری بیماری کووید-19 به دلیل کم تحرکی، بی تحرکی و تغییر الگوی غذایی مردم عاملی برای تشدید اضافه وزن یا چاقی شد.رییس 
گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تاکید بر اینکه اضافه وزن و چاقی امروزه یک معضل جهانی است، تصریح کرد: چاقی، 
نوعی سوء تغذیه بر اثر بیش خواری یا تغذیه نادرست است و یکی از عوامل اصلی بیماری های غیر واگیر از جمله دیابت و پرفشاری خون به شمار می آید.وی با اشاره 
به ضرورت پیشگیری از اضافه وزن و چاقی در بین افراد با هدف کنترل بیماری های غیر واگیر، گفت: با توجه به اهمیت این موضوع، سیزدهمین بسیج ملی تغذیه از 
۲4 دی امسال تا ۷ بهمن جاری با مشارکت بخش های مختلف و به منظور آگاهی سازی و به کارگیری راهکارهای مختلف برای تامین سالمت جامعه برگزار می شود.

نیمی از جمعیت بزرگسال اصفهان دچار اضافه وزن یا چاقی هستند



سوریه به افتخار پله نام استادیوم فرسوده دمشــق را تغییر می دهد.به گزارش ایسنا و به نقل از ســایت middleeasteye، اتحادیه فوتبال سوریه در نظر دارد 
استادیوم ویران شده »عباسین« در دمشق را که زمانی مورد استفاده ارتش قرار گرفته بود، به نام پله اسطوره فوتبال برزیل نام گذاری کند.ورزشگاه عباسین زمانی 
محل میزبانی بازی های تیم ملی فوتبال سوریه بوده است.این ورزشگاه در سال ۱۹۷۶ با ظرفیت ۳۰ هزار تماشاگر ساخته شد. با این حال از سال ۲۰۱۱، زمانی 
که جنگ در سوریه آغاز شد و به دنبال تصمیم فیفا مبنی بر عدم میزبانی مسابقات بین المللی فوتبال در این کشور، ورزشگاه عباسین بدون استفاده باقی ماند. 
در نتیجه بعد از شروع جنگ داخلی، این مکان به محل چراگاه حیوانات تبدیل شد و برخی از صندلی ها تخریب شد و ساختمان ورزشگاه نیز آسیب های زیادی 
دیده است. نیروهای سوری از این ورزشــگاه به  عنوان پارکینگ خودروهای نظامی، انبار مهمات و اسلحه و محل تمرین نظامی استفاده کردند. اتحادیه فوتبال 
سوریه اکنون قصد دارد نام این ورزشگاه را به »پله« تغییر دهد تا به اسطوره برزیلی ادای احترام کرده باشند. صالح الدین رمضان، رییس این اتحادیه خبر تغییر 
نام ورزشگاه را تایید کرد.در اوایل ژانویه، جیانی اینفانتینو رییس فیفا گفت که فدراسیون فوتبال فیفا درخواست هایی را به همه کشورهای جهان ارسال کرده تا به 

افتخار پله که بیش از ۱۰۰۰ گل به ثمر رساند یک ورزشگاه به نام او نام گذاری کنند.

تغییر نام ورزشگاه فرسوده دمشق به افتخار »پله«
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واکنش »ژاوی« به بازداشت شدن »دنی آلوز«
سرمربی تیم فوتبال بارسلونا اعتراف کرد؛ از اتفاقی که اخیرا برای هم تیمی سابقش رخ داده شوکه شده 
است.به گزارش خبرگزاری تسنیم، ژاوی هرناندس سرمربی تیم فوتبال بارسلونا در نشست خبری 
پیش از بازی تیمش برابر ختافه ،  اشاره ای هم به متهم شدن هم تیمی سابقش دنی آلوز به تجاوز به 
یک زن اسپانیایی داشت.ژاوی درباره آلوزی که به حکم قاضی پرونده اکنون در بازداشت به سر می برد، 
گفت: در شرایطی این چنینی اظهارنظر سخت است. من از شنیدن این خبر شوکه و غافلگیر شده ام. 
دادگاه هر حکمی که الزم باشد را اعالم می کند. ما هم نمی توانیم وارد چنین مسائلی شویم. برای آلوز 

بسیار ناراحتم و راستش اصال انتظارش را نداشتم.

قرار بود مودریک هم بازی آزمون شود!
به گزارش »ورزش سه«، چلسی هزینه قابل توجهی برای جذب مودریک در پنجره نقل و انتقاالت زمستانی 
انجام داد تا او را به جمع بازیکنانش اضافه کند و از درخشش او برای بهبود شرایطش استفاده کند.قرارداد 
این بازیکن برای پیوستن به چلسی با پرداخت ۷۰ میلیون یورو و بند پاداش ۳۰ میلیون یورویی به امضا 
رسید و به مدیران لورکوزن نشان داد که تیم استعدادیابی شان در انتخاب این بازیکن اشتباه نکرده بود.

لورکوزن در می ۲۰۲۲ مذاکراتش برای به خدمت گرفتن این ســتاره اوکراینی را آغاز کرد و گفته می شود 
که مبلغ مدنظر آنها برای جذب او نزدیک به ۲۰ میلیون یورو بود. همه چیز تمام شــده به نظر می رسید و 
مودریک هم مشتاق بود که پیراهن این تیم را به تن کند.او به مدیران شاختار دونتسک اعالم کرده بود که 
ترجیح می دهد با لورکوزن در لیگ قهرمانان بازی کند تا به تیمی میانه جدولی در لیگ برتر ملحق شود؛ 

اما درخواست های این باشگاه باعث شد که مدیران لورکوزن از نهایی کردن این انتقال پشیمان شوند.

تصمیم قاطع رئال: مشکل »امباپه« به ما مربوط نیست!
رئال مادرید در حال حاضر هیچ برنامه ای برای جذب امباپه ندارد و نمی خواهد در مشــکالت او با پاری 
سن ژرمن دخالت کند. به نظر می رسد که شرایط امباپه در پاریس چندان خوب نیست و مشکل او با پی 
اس جی جدی است. هرچند هر دو طرف همچنان این موضوع را تکذیب می کنند.با این حال، مدیران 
رئال مادرید به هیچ وجه دوست ندارند که این موضوع تاثیری رو این تیم داشته باشند. معضالت مالکان 
قطری پی اس جی با این ستاره فرانسوی برای آنها اهمیتی ندارد. در واقع آنها دوست ندارند هر موضوعی 
که به امباپه مربوط است در نهایت با نام رئال گره بخورد.در واقع مسئله درخواست بخشش از سوی این 
بازیکن یا غرور رئال مادرید نیست. آنها استراتژی مشخصی دارند و نمی خواهند دوباره وقت شان را تلف 
کنند، خصوصا که او فصل گذشته این فرصت را داشت و آن را از دست داد.البته که آنها برای بازیکنی که 
می تواند در زمین سرنوشت ساز باشد ارزش بسیاری قائل هستند اما رهبری رئال متعلق به وینیسیوس 

است که وفاداری  اش را به خوبی ثابت کرده است.

سیمئونه: »دپای« شبیه به کاستاست
سرمربی اتلتیکو مادرید به ستایش از ممفیس دپای خرید جدید تیمش پرداخت و او را تشبیه به 
دیگو کاستا کرد.به گزارش ایسنا و به نقل از مارکا، اتلتیکو مادرید در هفته هجدهم رقابت های اللیگا 
به مصاف وایادولید رفت و توانست با سه گل به پیروزی دست پیدا کند.در این بازی اتلتیکو مادرید 
از ممفیس دپای رونمایی کرد. این مهاجم هلندی که به صورت قرضی به اتلتیکو مادرید پیوســت 
در دقیقه ۷۵ وارد میدان شد.دیگو سیمئونه درباره دپای گفت: من دپای را شبیه به کاستا می بینم. 
او هم مهاجم نوک نیست اما می تواند در این نقش هم به میدان رود و عملکرد خوبی از خود نشان 
دهد. دپای قدرت و توان باالیی دارد و قطعا این شاخصه او کمک زیادی به تیم خواهد کرد. او به تازگی 
به تیم پیوسته و دقایقی کمی  در کنار ما بوده اســت. قطعا در بازی های بعدی بیشتر از این بازیکن 

استفاده خواهیم کرد.

چهکسیاز»خلیجفارس«دربرابرتحریففیفادفاعمیکند؟

خوش رقصی »اینفانتینو« برای کشورهای عربی

در دفاع از هویــت خلیج فارس و نام تاریخی اش در برابر تحریف آشــکار 
نهادهای بین المللی فوتبال از جمله فیفا و فدراســیون فوتبال کشورهای 

عربی، فدراسیون فوتبال ایران باید با جدیت بیشتری اقدام کند.
به گزارش ایسنا، سرمایه گذاری هنگفت دولت های عربی برای جا انداختن 
یک نام جعلی به جای نــام اصیل و تاریخی»خلیج فــارس« و برگزاری 
مسابقات کشــورهای عربی با همین عنوان جعلی که قدمتش به چند ده 
ســال  قبل بازنمی گردد، روی اعصاب مردم ایران و حتی فوتبال دوستان 
است. این که چند کشور به واسطه خرج دالرهای زیاد و البی با مسئوالن بلند 
پایه فیفا در حال دزدیدن تاریخ و قدمت بلندباالی »خلیج فارس« هستند، 

چیزی نیست که بتوان به سادگی از آن عبور کرد!
البته سال هاســت که دولت ها و سیاستمداران کشــورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس - که توانسته اند ظرف چند دهه اخیر زیرساخت های خود را 
دست خوش تحوالت بسیاری کنند - با خود اندیشیده اند که حاال که با پول، 

همه چیز ممکن می شود، چرا تاریخ را دست کاری نکنند؟
اما سوال این جاست که آیا تا زمانی که کشورهای عربی پول داشته باشند، 
کسی نمی تواند سد راه آن ها شود؟ وقتی فردی مانند اینفانتینو بر سر قدرت 
باشد، قانع کردن فیفا برای برگزاری مسابقاتی که نام و اساس آن بر تحریف 
تاریخ است، کار چندان سختی نیست. برای رییس سوییسی فیفا فرقی 

ندارد پول هایی که به جیب فیفا سرازیر می شود، از چه راهی به دست می آید 
و همین وضعیت، ایستادن جلوی برگزاری یک مسابقات جعلی را سخت تر 
می کند.تا قبل از این و برای حدود دو دهه کشورهای عربی مسابقات فوتبال 
کشورهای عرب را با نام »خلیج« برگزار می کردند و نام جعلی»خلیج ع ر 
ب ی« را به کار نمی بردند. نهادها و مسئوالن سازمان های جهانی هم برای 
جلوگیری از جنجال، حد وسط را در این زمینه می گرفتند؛ اما حاال که فیفا 
دست بیعت با کشورهای شیخ نشین عربی داده است، برگزاری این رویداد 
با نام مجعول، سخت نیست.فدراسیون فوتبال ایران چند هفته قبل نسبت 
به اقدام اینفانتینو برای به کار بردن این نام مجعول اعتراض کرد و بعد نام 
جام حذفی را به جام خلیج فارس تغییر داد؛ اما بیانیه فدراسیون آنقدرها که 
باید تند و تیز نبود و اقدامی نبود که بتواند به فیفا برای جلوگیری از به کار بردن 
این نام جعلی و به رسمیت شناختن آن نهیب بزند. حاال بعد از چند هفته 
و اتمام مســابقات، باز هم اینفانتینو در حال خوش رقصی برای کشورهای 
عربی است و نام مجعول را در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نشر داده 
تا نشان دهد برای او پول های نفتی سران عرب خلیج فارس جذاب تر است.

البته این خاصیت نظام سرمایه داری است که هر چیزی را می توان معامله 
کرد. در دنیایی که»مدافعان صلح« به طــور هم زمان به طرف های جنگ، 
سالح و مهمات می فروشند، معامله بر ســر تغییر تاریخ سایر ملت ها کار 

چندان سختی نیست. پول و قدرت عامل اصلی در نفوذ نمایندگان کشورها 
در نهادهای بین المللی است. برای عرب ها که بازوهای مالی نهادهای بزرگ 
دنیا هستند و سهم بزرگی از قراردادهای تبلیغاتی را برای فیفا و یوفا در اختیار 
دارند، پیروزی در میدان دیپلماسی کم دردسرتر خواهد بود.تنها راه موجود 
برای ایران درباره برگزاری این رویداد با این نام جعلی و حداقل جلوگیری از 
به رسمیت شناختن این نام، پیگیری پرونده در نهادهای قضایی بین المللی 
مانند دیوان بین المللی دادگستری اســت که در الهه هلند قرار دارد.البته 
نمی توان سرمایه گذاری کشورهای عربی برای تحریف تاریخ و سند زدن نام 
»خلیج فارس« با یک عنوان جعلی را در حد و اندازه های جهان فوتبال تقلیل 
داد چرا که اکنون با سیاستمداران و شاهزادگان عربی مواجه هستیم که با 
رییسان دولت های ابر قدرت برای کمک به تحریف تاریخ، البی کرده اند. با 
این حال، با وجود این که فقط فدراسیون فوتبال نیست که باید حق تاریخی 
و قانونی ایران را دنبال کند و نگاه ها بــه وزارت ورزش، وزارت امور خارجه و 
دولت جمهوری اسالمی ایران هم معطوف است - که به هر نحو ممکن و 
از طریق دیپلماسی و نهادهای قضایی، جلوی یک تحریف تاریخی بزرگ 
را بگیرند - فدراسیون فوتبال ایران نخستین سنگر دفاع از هویت »خلیج 
فارس« و نام تاریخی اش در برابر تحریف آشکار نهادهای بین المللی فوتبال 

از جمله فیفاست و باید با جدیت بیشتری در این زمینه اقدام کند.

نقل قول روز

پیشکسوتفوتبالتبریزدرخواستکرد:
برای تراکتور داور خارجی بگذارید!

پیشکسوت فوتبال تبریز در پی رخ دادن برخی اشتباهات داوری علیه تیم تراکتور از کمیته داوران 
درخواست عجیبی را کرد! در چند بازی گذشته مسئوالن تراکتور نسبت به اشتباهات داوران در مصاف 
با رقبا موضع گیری های متعددی انجام داده اند. بعد از بازی تراکتور و گل گهر نیز شــاهد انتقاد از 
عملکرد بیژن حیدری توسط دست اندرکاران تیم تبریزی بودیم. حتی خمس، سرمربی اسپانیایی 
نیز در مصاحبه بعد از بازی به طور غیرمستقیم نســبت به عملکرد داور انتقاد کرد.در چنین فضایی 
پیشکسوت فوتبال تبریز و تیم تراکتور درخواست عجیبی را از کمیته داوران انجام داده است. اعتباری 
که به کارشناسی دیدار تراکتور و گل گهر پرداخته نیز از تیم داوری انتقاد کرده و البته خواهان حضور 
داور خارجی شده است.وی گفته است: »بهتر اســت تراکتور با هزینه خود برای بازی هایش داور 
خارجی بیاورد چراکه داوران در کمیته داوران محدود هســتند و هرکدام به نحوی دچار اشتباه می 

شوند و این اشتباه در بازی های تراکتور بیشتر و فاحش تر است.«

»یحیی« روی »کریم« را هم زمین انداخت
سیامک نعمتی شاید در خواب هم نمی دید که یحیی گل محمدی بخواهد به یکباره او را در لیست 
مازاد قرار دهد و وقتی این اتفاق افتاد او شوکه شده و روحیه اش را از دست داد. در این میان برخی 
از بازیکنان پرسپولیس و حتی کریم باقری هم از شنیدن این خبر حسابی تعجب کردند.حتی بعد 
از این ماجرا بزرگ ترهای تیم و باقری برای بازگشــت نعمتی به تمرینات سرخ پوشان پادرمیانی 
می کنند؛ اما یحیی اجازه بازگشت نعمتی را نمی دهد. اینکه حاال نعمتی از نظر فنی از چشم یحیی 
افتاده یا مسئله ای دیگر در میان است، مشــخص نیست اما آنچه مشخص است نعمتی شانسی 
برای سرخ پوش ماندن ندارد. از یک طرف ماجرا هم باشگاه پرسپولیس قصد دارد با فروش نعمتی 
به تیم های خواهان او به نوعی درآمدزایی کند؛ اما این بازیکن به دنبال رضایت نامه اش از باشــگاه 

است تا خودش تیم جدیدش را معرفی کند.

بازگشت مدیر جنجالی استقالل به فوتبال؟
مدتی پیش باشگاه فوالد خوزستان با استعفا حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل این باشگاه موافقت کرد و 
مدیریت را به یک سرپرست سپرد.حاال از اهواز خبر می رسد که هیئت مدیره این باشگاه به دنبال مصطفی 
آجورلو مدیرعامل سابق استقالل هستند و با او مذاکراتی هم انجام دادند.به نظر می رسد ترکیب آجورلو و 
جواد نکونام دوباره در حال شکل گرفتن است و این دو دوباره به هم می رسند.آجورلو در زمان مدیریتش 

در پاس تهران، با جواد نکونام کار کرده بود و موفق شده بودند به قهرمانی لیگ برتر برسند.

»بردیف« به دنبال جذب بازیکنان ایرانی برای سوچی!
قربان بردیف در ابتدای این فصل هدایت تیم فوتبال تراکتور تبریز را بر عهده گرفت. بردیف با تجربه سال ها 
حضور در فوتبال روسیه و تیم هایی چون روبین کازان و روستوف به فوتبال ایران آمد؛ اما در تعطیالت لیگ 
هنگام برگزاری جام جهانی، تراکتور را به مقصد تیم سوچی روسیه ترک کرد.بردیف پیش از این سابقه 
کار با بازیکنان ایرانی از جمله سردار آزمون و سعید عزت اللهی را در روسیه داشت ولی  کار در تیم تراکتور 
به او شناخت کاملتری از فوتبال ایران داد؛ تا جایی که او حاال استعدادهای فوتبالی ایران را دیوانه کننده 
می داند.مربی تیم سوچی در تازه ترین گفت و گوی خود در خصوص احتمال جذب بازیکن ایرانی برای 
تیمش گفت: بله کامال امکانپذیر است. بردیف سپس در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است این بازیکن 
سردار آزمون باشد؟ گفت: نه اینطور نیست اما برای بازیکنان ایرانی دیگر ممکن است. فوتبال ایران برای 
من یک کشف بزرگ است. اگر دولت ایران توسعه فوتبال جوانان این کشور را در دست بگیرد، تیم ملی 

ایران به یکی از قوی ترین تیم ها تبدیل خواهد شد.

مستطیل سبز

پیشکسوتاستقالل:
 یک نفر باید ترمز 
»ساپینتو« را بکشد

بازیکن قدیمی تیم استقالل در گفت وگو با خبر 
ورزشی، درباره شکست این تیم مقابل سپاهان 
اظهار داشت: باعث تاسف است که استقالل با 
وجود این همه مهره نمی تواند کارهای تاکتیکی، 
ترکیبی و فوتبالی را در زمین مسابقه اجرا کند.
وی افزود: شاید کمتر تیمی در لیگ برتر امسال 
به اندازه استقالل در پست های مختلف ترافیک 
بازیکن داشته باشد؛ اما متاســفانه کادر فنی 
این تیــم نمی تواند به درســتی از مهره هایش 
بازی بگیرد.سعید مراغه چیان در پاسخ به این 
پرســش که خیلی ها می گویند ایراد استقالل 
این است که پلی میکر ندارد، توضیح داد: فقط 
استقالل نیست که پلی میکر ندارد! هیچ تیمی 
در حال حاضر در لیگ برتر پلی میکر ندارد. شاید 
تنها بازیکنی که در این پست در حد استاندارد 
بازی می کند هافبک پرتغالی تیم تراکتور باشد. 
به غیر از آن هیچ تیمی هافبک بازیســازی که 
گلســازی کند، ندارد. بنابراین کادر فنی باید از 
سایر داشــته هایش به درستی استفاده کند تا 
بتواند این مشکل را برطرف سازد.مراغه چیان 
خاطرنشان کرد: چطور تیم هایی مثل سپاهان، 
گل گهر ســیرجان و پرسپولیس در نبود چنین 
شــرایطی می توانند امتیازات خوبی بگیرند و 
خودشان را باال بکشند اما استقالل با این همه 
مهــره نمی تواند!بازیکن قدیمی آبی پوشــان 
افزود: اگر صحنه های حساس بازی استقالل 
مقابل سپاهان را کنار بگذاریم این مسابقه هیچ 
چیزی برای ارائه نداشت. در واقع تیم سپاهان 
بازی خیلی ضعیفی را ارائه کرد و شاید به خاطر 
ضعف استقالل در کارهای ترکیبی و تیمی بود که 
این تیم اصفهانی توانست برنده زمین را ترک 
کند. پیشکسوت استقالل تصریح کرد: استقالل 
با این شرایط قطعا نمی تواند قهرمان شود و با 
این باختی که به ســپاهان داد شرایط خیلی 
سخت تر شــد. امیدوارم کادر مدیریتی تذکر 
جدی به ساپینتو بدهد. گرچه کمیته فنی نداریم 
ولی به هر حال یک نفر باید ترمز ســاپینتو را 
بکشد در غیر این صورت او هم به لحاظ فنی 

به تیم لطمه می زند.

تنهاراهموجودبرایایراندربارهبرگزاریاینرویداد
باایننامجعلیوحداقلجلوگیریازبهرسمیت
شناختنایننام،پیگیریپروندهدرنهادهایقضایی
بینالمللیماننددیوانبینالمللیدادگستریاست

کهدرالهههلندقراردارد

فوتبال جهان

وز عکس ر

تیپ خاص و جذاب  
 نامزد رونالدو در 
جشنواره ریاض

جورجینــا رودریگــس نامــزد 
کریستیانو رونالدو در جشنواره 
»جوی اواردز« ریاض عربستان 

حضور پیدا کرد.

روزنامه آرمان ملی با محمد دادکان گفت وگویی انجام 
داده اســت که طی آن رییس اسبق فدراسیون فوتبال 
گفته است: به عنوان یک فرد ورزشی عنوان می کنم که 
آیا یک جایی را مانند استادیوم آزادی ساخته اید؟ در 
شرایط کنونی همه ورزش ها در این ورزشگاه بازی های 
خود را انجام می دهند. اگر این ورزشگاه ساخته نمی شد 
مدیران کنونی بازی های ورزشی را کجا برگزار می کردند؟ 
تا کی نمی خواهیم این واقعیت هــا را ببینیم؟ عده ای 
تنها برای اینکه در جایگاه خود حضور داشــته باشند از 
همدیگر تعریــف و تمجید می کنند تــا عمر مدیریتی 
بیشتری داشته باشــند. اگر نمی توانید مدیریت کنید 
بروید و در خانه هایتان بنشینید. مگر ما که۱۶ سال است 

خانه نشین شــده ایم چکار کرده ایم. در خانه با افتخار 
نشستیم. اگر راست می گویید شما مدیریت کنید تا ما 
لذت ببریم. به هر حال ایشان وزیر شدند در حالی که 
در رشته دو و میدانی فعالیت می کردند. توصیه من به 
ایشان این است که آقای وزیر ورزش در طول ماه، ۲۹ 
روز برای دولت می دوی یــک روز هم برای مردم بدو. 
ایشــان باید به مردم بگوید که در ماه هایی که به عنوان 
وزیر ورزش انتخاب شده چه عملکردی داشته است. 
در طول این سال ها۸۶ ورزشکار ملی از کشور مهاجرت 
کرده اند و یا تابعیت خود را تغییر داده اند. ورزشکارانی که 
باقی مانده اند نیز نسبت به وضعیت خود انتقاد دارند. با 
رویکرد سلبی هم کار درست نخواهد شد. پیشکسوت 

فوتبال ایران ادامه داده: در صداوســیما نمی توان همه 
واقعیت ها را گفت. آیا اگر کسی واقعیت ها را بیان کند کار 
اشتباهی انجام داده است؟ مردم به فوتبال عالقه مند 
هستند. چرا اجازه نمی دهید برای تماشای بازی ها به 
اســتادیوم ها بروند؟ رییس فدراسیون فوتبال قبل از 
ثبت نام از من مشورت خواست و گفت می خواهم بروم 
و کسب آبرو کنم. من به ایشــان گفتم آن تتمه آبروی 

خودتان را هم می گذارید و می روید.

 دادکان: آقای وزیر ورزش! 2۹ روز برای دولت می دوی؛
 یک روز هم برای مردم بدو!
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معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تشریح کرد:

اقدامات شهرداری اصفهان درخصوص آلودگی هوا
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان درخصوص اقدامات شهرداری در راستای قانون 

هوای پاک برای کاهش آلودگی هوای این کالن شهر توضیح داد.
حسین حق شناس در گفت وگو با خبرنگار مهر درخصوص اقدامات شهرداری اصفهان در راستای 
قانون هوای پاک برای کمک به کاهش آلودگی هوا اظهار داشــت: این نهاد هم در راستای وظایفی 
که خود باید طبق قانون هوای پاک انجام می داده، تــالش کرده و هم  عالوه بر آن وظایف به تحقق 
مسئولیت های بیشتری از قانون هوای پاک کمک کرده است.وی ادامه داد: اولین مسئولیتی که 
وظیفه شهرداری اصفهان نبوده اما کمک کرده رصد و سنجش آلودگی هوای شهر بوده است؛ اداره 
کل محیط زیست از گذشته ۲۵ ایستگاه سنجش فعال برای آلودگی هوا داشته که این ها به مرور 
زمان و کمبود بودجه به ۳ ایستگاه در حال حاضر رسیده و شهرداری اصفهان از سال ۱۳۹۵ تاکنون 

ایستگاه های سنجش را با هزینه خود فعال کرده و فعال نگه داشته است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان خاطرنشــان کرد: هم اینک ۱۱ ایستگاه سنجش 
آلودگی فعال اســت و تصمیمات کوتاه مدت و بلندمدتی که درمورد آلودگی هوا گرفته می شــود، 
براساس داده های همین استگاه هاست.حق شناس با اشاره به مطالعاتی که توسط دانشگاه های 
صنعتی و اصفهان بین ســال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ برای منشــایابی و ســهم بندی آلودگی هوای 
اصفهان با حمایت شهرداری انجام شد، گفت: منشأیابی آلودگی هوای اصفهان در آن مطالعات از 
منابع آالینده متحرک مانند خودروها و منابع آالینده ثابت شــامل نیروگاه ها، صنایع و واحدهای 
تجاری و مسکونی و سهم بندی براســاس آالینده هایی چون گاز مونوکسیدکربن، اکسید گوگرد، 
اکسیدنیتروژن و ذرات معلق pm۲.۵ بود که در هر بخش سهم آالینده های منابع مختلف مشخص 
 شــد. وی با بیان این که طبق مطالعات انجام شده ۳۷ درصد انتشــار ذرات معلق مربوط به منابع

  آالینــده متحــرک چــون خودورهاســت و مابقی مربــوط بــه صنعت اســت، ابراز داشــت: 
 برخی از وسایل نقلیه در اختیار شــهرداری است مانند اتوبوس های شــرکت واحد و تاکسی ها و

 برخی چون اتوبوس های کارخانجات و صنایع و خودروهای باری در اختیار ما نیست و شهرداری 
بر این ها نظارت دارد.

معاون حمل و نقــل و ترافیک شــهرداری اصفهــان ادامه داد: در این راســتا شــهرداری مراکز 
معاینه فنی فعال را کرده و طی یک ســال اخیــر ۲ مرکز معاینه فنی خودروهای ســبک و ۲ مرکز 
معاینه فنی موتورســیکلت بــه مراکز معاینه فنی اســتان اضافه شــده که این مراکز به اســتناد 
محیط زیســت و پلیس راهور استاندارد هســتند.حق شــناس با اشــاره به تجهیز دوربین های 
ســطح شــهر به فناوری LEZ در ماه های اخیر، افزود: با دوربین های سطح شــهر خودروهایی 
که معاینه فنی نداشــته باشــند، در شــرایط اضطرار آلودگی هوا رصد کرده و جریمه می شــوند.

 وی، نوســازی و تعمیر و بازســازی ناوگان اتوبوســرانی را از دیگر اقدامات بــرای کاهش آلودگی 
 هوای اصفهــان عنوان کرد و گفــت: فیلترهایی روی اگــزوز خروجی اتوبوس ها نصب می شــود
  که آالیندگی را کنترل کند؛ برخــی از این فیلتر هــا وارداتی بود و هزینه نصــب و نگهداری باالیی

  داشــت زیرا ماده ای به نام ادبلو )AdBlue یا مایع اگزوز دیزل ( نیاز داشــت کــه کنترل کند؛ به 
 مشــکل واردات این ماده برخورد کردیــم ضمن این که بــه روی همه اتوبوس ها جــواب نمی دا

 و اتوبوس های یورو پنج و یورو چهار قابلیت نصب آن را داشــت و قابل اســتفاده در اتوبوس های 
فرسوده ناوگان نبود.معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با بیان این که در اتوبوس های 
جدید استاندارد محیط زیست یورو پنج و یورو چهار برای ما اهمیت دارد، ابراز داشت: درخصوص 
اتوبوس های فرسوده نیز تالش می کنیم با کمک شرکت های دانش بنیان فیلترهای مناسبی برای 
خورورهایی که فناوری یورو سه و کمتر دارند، تهیه شود. حق شناس خاطرنشان کرد: طی یکسال 
اخیر برای نوسازی ناوگان اتوبوســرانی اصفهان یک هزار و ۱۰۰ میلیارد با کمک دولت و شهرداری 
هزینه شد ضمن این که با کمک بخش خصوصی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان نیز بازسازی اتوبوس های 

فرسوده هزینه داشت.

رییس شورای شهر مطرح کرد:

واکاوی جزئیات بودجه سال ۱۴۰۲ در شورای ششم اصفهان

رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: شــهردار این کالن شهر 
بیست وپنجم دی الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ را برای بررسی و تصویب 
در اختیار شــورای ششــم قرار داد که در آن پروژه های کالن فرهنگی، 
حمل ونقلی و زیســت محیطی همچون حوزه پســماند و نظافت شهر 
و نگهداری از فضای ســبز جزو مهم ترین پروژه هایی اســت که نقش 
پررنگی دارد.محمد نورصالحی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: 
طبق روال قانونی، شــهرداری تا پایان دی ماه فرصت دارد بودجه سال 
آینده را در اختیار شورای ششــم قرار دهد، به همین دلیل از ماه ها قبل 
در مجموعه شهرداری، برنامه ریزی و جمع بندی بودجه سال ۱۴۰۲ آغاز 
شد و بیست وپنجم دی  ماه سال جاری شهردار به همراه معاونان خود در 
جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان، بودجه تنظیم شده سال ۱۴۰۲ 
را تقدیم شورای ششم کردند.وی افزود: بالفاصله پس از ارائه بودجه به 
شورای اسالمی شهر، تقسیم مباحث آن بین کمیسیون های تخصصی 
شورا آغاز و سپس طی برگزاری دو جلسه تلفیق طی دو روز متوالی در 
هفته گذشته، موضوع کلیات درآمد و مصارف بررسی شد.رییس شورای 
اســالمی شــهر اصفهان ادامه داد: در روزهای جاری هفت کمیسیون 
تخصصی شورا هرکدام در حوزه تخصصی خود به بررسی جزئیات بودجه 
می پردازند و از روز شنبه، هشتم بهمن ماه مجدد کمیسیون های تلفیق 
شورای اسالمی آغاز می شود تا نتایج بررسی های تخصصی کمیسیون ها 

در صحن جلسه تلفیق و با حضور مدیران ارشد شهرداری بررسی شود.
وی تصریح کرد: برنامه شــورای ششم این اســت که تا زمان برگزاری 
جلسه بیست وســوم بهمن ماه جمع بندی، اصالح و تکمیل بودجه در 
جلسه علنی شورای اســالمی شهر اصفهان مطرح شــود و سپس به 
تصویب برساند، چراکه تا پایان بهمن ماه فرصت داریم،بنابراین هنگامی 
که الیحه های درآمدی سال ۱۴۰۲ شهرداری در اختیار شورای ششم قرار 
گرفت، همزمان این لوایح بررسی می شود و تا پانزدهم بهمن ماه مورد 

رسیدگی و تصویب قرار خواهد گرفت.

راه اندازی خط دو متروی اصفهان تا پایان سال 1403
نورصالحی با بیان اینکه در الیحه بودجه ســال آینــده پروژه های کالن 
فرهنگی، حمل ونقلی و زیست محیطی همچون حوزه پسماند و نظافت 
شهر، همچنین نگهداری فضای سبز جزو مهم ترین پروژه هایی است که 
نقش پررنگ تری دارد، خاطرنشان کرد: مهم ترین بخش و بیشترین 
رقم در بودجه ســال ۱۴۰۲ به حوزه حمل ونقل اختصاص یافته است، 
چراکه پروژه های بزرگی از سال های گذشــته در این راستا آغاز شده و 
تاکنون نیز ادامه دارد که از آن جمله می توان به بهره برداری از خط دو قطار 
شهری، تکمیل خط یک مترو از سمت شــمال و اتصال آن به ایستگاه 

شهرهای دیگر همچون شاهین شهر و بهارستان اشاره کرد.

وی با اشــاره به اینکه راه اندازی خط دو متروی اصفهان تا پایان سال 
۱۴۰۳ با عزم جدی دنبال می شــود، گفت: در تالش هستیم تا آن زمان 
بخش اصلی خط دو مترو راه اندازی شــود و در اختیار شهروندان قرار 
گیرد، بنابراین  به انجام رساندن این پروژه نیازمند جزئی نگری در همه 
زمینه های مربوطه است تا بتوان حداکثر در دو سال آینده از خط دو مترو 
در قسمت شمال شــهر بهره برداری کرد.رییس شــورای اسالمی شهر 
اصفهان افزود: پروژه حلقه حفاظتی شهر اصفهان و سایر شریان های 
حمل و نقلی کمک کننده در تســهیل عبور و مرور در سطح شهر، یکی از 
نگاه های اولویت دار در مجموعه مدیریت شهری است، همچنین توجه 
به حوزه تفریح، نشاط و سرگرمی شهروندان نیز مورد توجه قرار گرفت 
و پروژه های خوبی در این حوزه در برنامه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شد 
که بخشــی از آن به صورت کوتاه مدت است و امیدواریم سال ۱۴۰۲ در 
اختیار مردم قرار گیرد. بخشــی دیگر نیز شامل برنامه های میان مدت 
و بلندمدت است که در ســنوات آینده به بهره برداری خواهد رسید.وی 
گفت: در مجموع رویکردهای جدید در حوزه تفریح، نشاط، سرگرمی، 
پروژه های کالن فرهنگی، حمل ونقلی و زیست محیطی همچون مباحثی 
در حوزه پسماند و نظافت شهر و همچنین موضوع نگهداری فضای سبز 
شــهر جزو مهم ترین پروژه هایی اســت که در برنامه سال ۱۴۰۲ نقش 

پررنگ تری را ایفا می کند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شهرداری اصفهان گفت: سهم تاکسی های اصفهان 
از سفرهای روزانه درون شهری شهروندان ۱۱ درصد 
است؛ اما تمایل به استفاده از تاکسی های اینترنتی 
بیشتر دیده می شود.محمد پرورش در گفت وگو با 
خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: سهم سازمان تاکسیرانی 
اصفهان از سفرهای روزانه درون شهری شهروندان ۱۱ 
درصد است که عدد مناسبی نیست و شرایط موجود 
باعث شده اســت تا به این عدد برسیم.وی افزود: 
بیش از ۸۰ درصد ناوگان تاکسیرانی فرسوده است، 

به این معنا که بعضی از خودروها فعالیتی ندارند یا 
به طور مستمر فعالیت نمی کنند، زیرا خودروهایی 
با عمر ۱۵ ســال به باال، عمر مفید خود را ســپری 
کرده و امکان دارد روزانه نیازمند تعمیر و مراجعه به 
تعمیرگاه باشد.مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت 
بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان با اشاره به استاندارد 
موجود برای تعداد تاکسی های در حال تردد در برابر 
جمعیت شهروندان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه 
حوزه حمل ونقل درون شــهری توسط سازمان های 
مختلف از جمله اتوبوســرانی، تاکســیرانی و مترو 
رصد و مدیریت می شــود، برآورد این عــدد نیز بر 
عهده معاونت حمل ونقل اســت اما بــار ترافیکی 
شهر، به غیر از تاکسی های زیرمجموعه تاکسیرانی، 
بر دوش تاکســی های اینترنتی اســت.وی ادامه 

داد: تاکســی های اینترنتی باید زیر نظر ســازمان 
مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری فعالیت 
کنند، البته ذائقه مردم تغییر کرده است و همچون 
گذشته به صورت ســنتی عبور و مرور نمی کنند، لذا 
تمایل به استفاده از تاکســی های اینترنتی بیشتر 
دیده می شود. سهم این تاکســی ها در جابه جایی 
 روزانه مسافران شــهر اصفهان هشت درصد است.

پرورش با توضیح علت شکست طرح سامانه های 
پرداخــت الکترونیکــی کرایــه در شــهر اصفهان 
تصریح کرد: در برهه ای از زمان تصمیم گرفته شــد 
 تاکســی هایی که در ســطح شــهر تردد می کنند،
 به ســامانه هوشــمند مجهز شــوند اما این طرح، 
نتیجه مطلوبی را حاصل نکرد و با مقاومت رانندگان 

مواجه شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مطرح کرد:

سهم 11 درصدی تاکسی ها در سفرهای درون شهری

پروژه حلقه حفاظتی شهر اصفهان و سایر شریان های 
حمل و نقلی کمک کننده در تسهیل عبور و مرور در سطح 
شهر، یکی از نگاه های اولویت دار در مجموعه مدیریت 
شهری است، همچنین توجه به حوزه تفریح، نشاط و 

سرگرمی شهروندان نیز مورد توجه قرار گرفت

مدیر مرکز توسعه فعالیت های قرآن و نهج البالغه شهرداری خبر داد:
برگزاری کارگاه ویژه استادان، مربیان و قاریان

مدیر مرکز توسعه فعالیت های قرآن و نهج البالغه شــهرداری اصفهان گفت: کار در بخش قرآن و 
نهج البالغه تنها تشکیل جلسات و کالس های قرآنی نیســت و ما در این مرکز مباحث فرهنگی و 

هنری که محتوای نورانی قرآن و نهج البالغه را به شکل خالقانه انتقال بدهند، رصد می کنیم.
سیدهاشــم موســوی در گفت وگــو با 
خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: مرکز توســعه 
لبالغــه  لیت هــای قــرآن و نهج ا فعا
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان از ابتدای سال جاری 
فعالیت خــود را در شــهر اصفهان آغاز 
کرد.وی با بیان اینکه ایــن مرکز قرآنی 
در کتابخانه مرکزی شــهرداری مستقر 
شده اســت، افزود: هدف اصلی مرکز 
توسعه فعالیت های قرآنی و نهج البالغه 
با محوریت موسســه ها و گروه های فعال مردمی است.مدیر مرکز توســعه فعالیت های قرآن و 
نهج البالغه شــهرداری اصفهان تصریح کرد: فعالیت های این مرکز در مسیر ترویج و تبلیغ، توسعه 
و اشــاعه فرهنگ و معارف قرآن و نهج البالغه برنامه ریزی شده است.وی با اشاره به اجرای طرح 
توانمندسازی و ارتقای سطح کیفی و کمی جلســات قرآنی شهر اصفهان اظهار کرد: این طرح جزو 
بسته های حمایتی است که در محافل قرآنی و جزءخوانی های روزانه ماه مبارک رمضان در قالب 

یک کارگاه یک روزه اجرا خواهد شد.
موســوی ادامه داد: این کارگاه در ادامه سلســله کارگاه های تخصصی قرآن کریم با هدف آشنایی 
با فنون و مهارت های ترتیل خوانی با حضور و کارشناســی استاد غالم رضا شــاه میوه برگزار خواهد 
شد. کارگاه ویژه اســتادان، مربیان و قاریان خواهر و برادر نیز ساعت ۹ صبح روز هفتم بهمن ماه در 
هنرسرای خورشید برگزار خواهد شــد. وی، آخرین مهلت ثبت نام برای شــرکت در کارگاه را سوم 
بهمن ماه اعالم کرد و گفت: چگونگی ثبت نام در فضای مجازی اطالع رسانی شده است و عالقه مندان 

می توانند با شماره تلفن همراه ۰۹۰۲۲۵۱۳۲۸۲ تماس بگیرند و ثبت نام کنند.

نادیده های مسجد جامع عتیق اصفهان به روی گردشگران 
گشوده شد

مدیر مجموعه جهانی مســجدجامع عتیق اصفهان از بر گزاری تورهــای تخصصی ویژه بازدید از 
بخش های نادیده مسجد جامع عتیق اصفهان خبرداد. عبدالرضا کارگر با بیان اینکه نادیده های 
مســجد جامع عتیق اصفهان  به روی گردشگران گشوده شد، گفت: مســجد جامع عظیم عتیق 
اصفهان با بیش از ۲۲ هزار مترمربع وســعت و با نزدیک به ۱۳۰۰ ســال قدمت یکی از کهن ترین 
مساجد جامع ایران و اولین مسجدی است که در فهرســت میراث بشری به ثبت جهانی رسیده 
است.مدیر مجموعه جهانی مســجدجامع عتیق اصفهان افزود: این مسجد در بیش از یک هزار 
سال و در ۱۰ دوره تمدنی تحوالت فراوانی را از منظر معماری وهنرهای تزیینی وابسته به آن تجربه 
کرده،بنابراین در این مسجد عظیم و تاریخی بخش های مختلفی وجود دارد که تاکنون گردشگران 
به دلیل حفاظت از این اماکن، امکان بازدید از آن را نداشــتند.وی ادامــه داد: با هماهنگی های 
به عمل آمده با مرکز گردشگری شهرداری اصفهان، تورهای بازدید از مکان های ناشناخته و کمتر 
دیده شــده این مســجد عظیم تاریخی از تاریخ یکم تا هفتم بهمن ماه برگزار شده و درهای این 
بخش های تاریخی به روی گردشگران در قالب طرح گردشگری نیم رخ طی این ایام و در آستانه 

ایام دهه مبارک فجر انقالب گشوده خواهد شد.

با مسئولان

اخبار

عضو هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان:
آلودگی هوا آمار ابتال به سرطان 

ریه را افزایش داده است

خبر روز

عضو هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان گفت: 
آلودگی هوا می تواند بر قسمت های مختلف 
بدن مثل سیســتم عصبی، قلب و ریه ها اثر 
بگذارد و ســبب افزایش ابتالبه ســرطان به 
خصوص سرطان ریه شــود.پوریا عادلی در 
گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشــت: مرگ 
و میر ناشی از آلودگی هوا ساالنه به ۷ میلیون 
نفر می رســد که بیشــترین میزان این مرگ 
و میر در وهلــه اول در آفریقــا و در وهله دوم 
خاورمیانه است.وی با اشاره به اینکه آلودگی 
هوا در کشورهای کمتر توســعه یافته بیشتر 
دیده می شود، افزود: امسال در کالن شهرهای 
ایران با آلودگی های جدی هوا رو به رو هستیم 
و اصفهان هم از این قاعده مستثنی نبود واز 
جمله شهرهایی بود که بســیار با آلودگی هوا 
درگیر بود.متخصــص رادیوانکولوژی افزود: 
آلودگی هوا از پارامترهای مختلفی تشــکیل 
شده است و مهمترین مشکلی که این روزها 
در کالن شــهرها با آن رو به رو هستیم مسئله 
آلودگی با دی اکســید گوگرد و آلودگی با ریز 
ذرات است که در مورد هر دوی این آلودگی ها 
در روزهای اخیر وضعیت اصفهان مناســب 
نبوده است.عادلی عنوان کرد: آلودگی مزمن 
هوا خطرناک و عامل ابتــال  به بیماری هایی 
چــون ســرطان و ام اس و.. می شــود؛ اما 
متاسفانه محدودیت ها زمانی ایجاد می شوند 
که پارامترها به حد خطرناک رسیده اند که این 
محدودیت ها فقط از عوارض حاد جلوگیری 
می کند که می توان آنها را با اسپری حتی کنترل 
کرد اما عوارض مزمن اســت کــه خطرناک 
است.وی در خصوص آلودگی هوا باید توجه 
کنیم که چه گروه هایــی در معرض خطر ابتال 
به مشکالت ناشــی از آلودگی هوا هستند که 
اطفال و کسانی که کارهای خیابانی دارند مثل 
پلیس ها و پارکبانــان و.. از این جمله اند.وی 
بیان کرد: آلودگی هوا می تواند بر قسمت های 
مختلف بــدن مثل سیســتم عصبی، قلب و 
ریه ها اثر بگذارد و ســبب افزایــش ابتال به 

سرطان به خصوص سرطان ریه شود.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان از نظارت جدی کارکنان ســازمان پایانه ها با همکاری نمایندگان اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای استان بر عملکرد شرکت های مسافربری، اتوبوس، مینی بوس و خودروهای سبک سفرهای برون شــهری در راستای رفع آلودگی هوا خبر داد.به 
گزارش ایمنا، ابوالفضل توکلی اظهار کرد: مدیران و پرسنل پایانه های پنج گانه مســافربری شهرداری اصفهان با توجه به شرایط آب وهوایی و اعالم وضعیت 
هشدار مدیریت بحران استان اصفهان و دستورکارها و بخشنامه های اعالم شده، با همکاری نمایندگان اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان 
مستقر در پایانه ها در راستای رفع آلودگی هوا و افزایش آالینده ها، نظارت جدی بر عملکرد شرکت های مسافربری، اتوبوس و مینی بوس و خودروهای سبک 

سفرهای برون شهری مستقر در پایانه ها داشته اند.
وی افزود: ناظران سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان از روشن ماندن بی مورد خودروها و هرگونه اقدامی برای افزایش آلودگی هوا جلوگیری 
خواهند کرد.مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان گفت: عوامل اجرایی در پایانه های پنج گانه شهرداری اصفهان به صورت شبانه روزی 

و در شیفت های معین شده، آماده خدمت رسانی به شهروندان و مسافران هستند.

آمادگی ناظران سازمان پایانه های مسافربری شهرداری برای کاهش آلودگی هوا

فراخوان اصفهانی ها 
برای شرکت در 
رویداد فرهنگی 

فدک
دومیــن دوره ویــژه برنامــه 
فرهنگــی ترکیبــی فــدک با 
محوریــت کتــاب و فضــای 
مجــازی در اصفهــان برگزار 

می شود.
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مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه گفت: اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر، 
کاهش آالیندگی، به روز شــدن تکنولوژی و اســتفاده از فناوری های جدید 
نظیر هوش مصنوعی در این شرکت در حال انجام است.محمدیاسر طیب نیا، 
اظهار کرد: بســیاری از شــرکت های بزرگ از یک کارگاه کوچک شروع به کار 
کرده اند و آرام آرام به رشد رسیده اند؛ اما داستان فوالد مبارکه متفاوت است، 
چراکه شروع آن متفاوت بوده و این صنعت در دوران سخت دفاع مقدس که 

ساده ترین تجهیزات در کشور قابلیت تولید نداشتند، به وجود آمد.

بی نیازی فوالد مبارکه از یک کارشناس خارجی
وی با بیان اینکه برای ساخت فوالد مبارکه 500 هزار تن تجهیزات و 150 هزار 
تن اسکلت فلزی به این منطقه منتقل شد، افزود: امروز افتخار ما این است 
که فوالد مبارکه به وسعت ایران توسعه پیدا کرده است؛ فوالد مبارکه در ابتدای 
راه اندازی برای انجام هر کاری به کارشناســان خارجی نیازمند بود؛ اما امروز 
در سی امین سال فعالیت خود به نقطه عطفی رسیده که از داشتن حتی یک 

کارشناس خارجی بی نیاز است.
 مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه خاطرنشــان کــرد: در دوران دفاع مقدس 
 و تشــدید تحریم ها، کشــور عزیزمان از نظر اقتصــادی در تنگناهای زیادی
  بود و بســیاری از افراد، ســاخت فوالد مبارکه را عملی نمی دانســتند؛ این

  کارخانه کــه با اســتفاده از دانــش و تکنولوژی های خارجی شــروع به کار 
کرده بود، کار خود را آغاز کرد و به تدریج منجر به رشد اقتصادی کشور و آبادانی 

منطقه شد.

پیشرفت فوالد مبارکه با وجود تالش دشمن برای تخریب نشان تجاری 
این شرکت

وی اذعان داشت: ایران طی سال های گذشته موفق شد جایگاه بین المللی 
 خود را در تولید فــوالد، از رده پنجاهم جهــان به رده دهم ارتقــا دهد که این
  اتفاق ارزشــمند مرهون تالش  فوالدســازان بزرگی همچون فــوالد مبارکه
  اســت؛ امروز فوالد مبارکه دیگر یک کارخانه نیســت بلکه یک مســیر برای

 توسعه کشور است. اما در این میان دشــمن درصدد تخریب نشان تجاری 
فوالد مبارکه اســت با این حال این شــرکت با قوت رو به پیشــرفت است.

طیب نیا تصریح کرد: مهم ترین داســتانی که فوالد مبارکه در اذهان عمومی 
 برجای گذاشــته، خلق آینده ای بهتر اســت که از همان دوران ســاخت، این 
 تصویر در جامعه نهادینه شــد؛ در شــرایط ســخت دفاع مقــدس، حدود 
 هزار تن تجهیزات برای ســاخت فوالد مبارکه به محل کارخانه منتقل شــد تا

 امروز شــاهد فعالیت مجتمع بزرگ صنعتی با چندیــن کارخانه برای تولید 
ورق های فوالدی باشیم.

در همایش »اصفهان، توسعه گردشگری، اقتصاد 
پایدار« در اتاق بازرگانــی اصفهان، ضمن پرداختن 
به الزامات توسعه اقتصادی سرمایه گذاری در حوزه 
گردشگری، تجارب چند سرمایه گذار موفق بخش 

گردشگری با حضار به اشتراک گذاشته شد.
به گزارش روابــط عمومی اتــاق بازرگانی اصفهان، 
همایش »اصفهان، توســعه گردشــگری، اقتصاد 
پایدار« با محوریت بسترهای قانونی جذب سرمایه، 
جایگاه مدیریت شــهری و جایگاه برند شهری در 

اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.

لزوم تعیین زمان بندی بــرای صدور پروانه و 
اجرای پروژه ها در اصفهان

در این همایش محمدرضا رجالی، رییس کمیسیون 
صنایع اتــاق بازرگانی اصفهان با اشــاره به رشــد 
نقدینگی در کشــور و گردش آن به سوی حوزه های 
غیرمولد، از اجرای 120 درصدی قانون در اصفهان که 
موجب فرار ســرمایه گذاران شده انتقاد و بیان کرد: 
در ایــن دوره فعالیت اتاق بازرگانــی، رتبه اصفهان 
در شاخص محیط کســب وکار بســیار ارتقا یافت، 
اما ایجاد یک شــورای مشابه ســتاد تسهیل برای 
رسیدگی به پروژه های عمرانی و گردشگری ضروری 
به نظر می رســد و باید برای کاهش صــدور پروانه 

و اجرای پروژه ها در شهر زمان بندی تعیین شود.
در ادامه رضا گنجوی، مشــاور پروژه برند شــهری 
اصفهان با اشاره به لزوم داشــتن روایت و تصویر 
آینده برای توســعه پایدار ایــران و اصفهان اظهار 
داشت: اگر تاکنون داشتن سند و برنامه های توسعه 
مطلوب بود، امروز تنها یکی از راه حل های توســعه 
است و عملیاتی کردن این برنامه ها یک الزام است. 
همچنین بایــد جامعه را با این روایت، داســتان و 

تصویر آینده همراه کرد.

توسعه پایدار، نیازمند روایت پایدار
وی با اشاره به سه  ضلعی داشــتن برنامه و الزام به 
اجرای آن، تبیین از طریق روایت و جلب مشارکت 
بر مبنای آن افزود: عمل بر مبنای این ســه ضلعی 
یک الزام است، نه اختیار. آنچه در نمایشگاه اکسپو 
دبی اتفاق افتاد نیز تالش برای نمایش برنامه های 
توسعه و پیشرفت کشورها در آینده بود، چون گذشته 
کشــورها دیگر چندان مهم و جذاب نیست و آنچه 

مهم اســت، برنامه آنها برای آینده است؛ بنابراین 
توسعه پایدار نیازمند روایت پایدار است و بر همین 
اساس تالش کردیم داستان اصفهان را بر اساس 

آینده روایت کنیم.
گنجوی ضمن تشریح بایدها و نبایدهای طراحی 
برند شــهری و داســتان خلق برند گردشــگری 
اصفهان تاکید کرد، حوزه پیشرفت و توسعه بر عهده 
شهرداری ها، حوزه تبیین بر عهده برند و حوزه جلب 

مشارکت بر عهده اتاق های بازرگانی است.
در ادامه ایــن همایش پنل تخصصــی با موضوع 
»الزامات توسعه اقتصادی سرمایه گذاری در حوزه 

گردشگری« برگزار شد.

انعقاد پیمان گردشگری میان 6 استان  کشور
احسان شــهیر، مدیرکل دفتر امور سرمایه گذاری 
و اشتغال اســتانداری اصفهان در این پنل با اشاره 
به تدوین تقویم گردشــگری اســتان بــه تفکیک 
شهرستان ها تا شهریورماه 1402 گفت: رویدادهای 
هر شهرستان اســتان در این تقویم مشخص شده 
که می تواند مورد بهره برداری شهرداران استان قرار 
گیرد و فرآیند به روزرســانی آن نیز خردادماه سال 

آینده انجام می شــود. این تقویم از سوی شورای 
برنامه ریزی استان تصویب شــده و می توان تمام 
دســتگاه ها را بر محور آن هم افــزا نمود. همچنین 
برای اجرای این تقویم می توان به خوبی از ظرفیت 
بخش خصوصی از جملــه دفاتر منطقــه ای اتاق 

بازرگانی اصفهان بهره برد.
وی با اشــاره به انعقــاد پیمان گردشــگری میان 
اســتان های اصفهان، یزد، خراسان رضوی، تهران، 
قم و فارس برای نخســتین بار در آینده ای نزدیک 
افزود: این پیمــان در 6 حوزه گردشــگری منعقد 
می شــود و قرار است هر ســال دو بار در هر استان 

اجرایی شود.

لــزوم حرکت از شــهر هوشــمند به ســوی 
گردشگری هوشمند

در ادامه علیرضا ایــزدی، مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی اســتان بــا بیــان 
اینکــه ادارات کل میراث فرهنگی، شــهرداری ها، 
استانداری ها و وزارت کشور باید به این فهم مشترک 
برسند که برای توسعه پایدار راهی جز توسعه پایدار 
گردشگری نداریم، تصریح کرد: خوشبختانه بخش 

خصوصی بــا هدایت اتــاق بازرگانی بــه این فهم 
مشترک رسیده که امیدوارم سایر اضالع نیز بدون 
بهانه تراشی در جهت توسعه کشوری که حرف های 

زیادی برای گفتن دارد، گام بردارند.
وی با بیان اینکــه درآمد ایران از بیش از هشــت 
میلیون گردشــگر خارجی در ســال 2019 میالدی 
تقریبا 11.8 میلیارد دالر بود که به دالیل مختلف از 
جمله شیوع کرونا هنوز موفق به تکرار آن نشده ایم، 
اضافه کرد: گردش مالی صنعت گردشگری در دنیا 
هم اکنون به 1.7 تریلیون دالر در سال رسیده است. 
البته توسعه گردشگری ایران باید بر مبنای هویت 
ارزشــمند تاریخی و ارزش های دینی و تمدنی آن 
رقم بخورد و بنا نیســت تجربیات کشورهای دیگر 
را امتحان کنیم. بنابراین باید فاصله خود با دنیا در 
توسعه گردشــگری را با ایجاد شهرها و روستاهای 
هوشمند و حرکت به ســوی گردشگری هوشمند 

جبران کنیم.

همایش »اصفهان، توسعه گردشگری، اقتصاد 
پایدار« آغاز یک فرآیند ادامه دار است

نادر آخوندی، مدیر دفتر امور شــهری استانداری 

نیز همایش »اصفهان، توسعه گردشگری، اقتصاد 
پایــدار« را آغاز یــک فرآیند ادامه دار دانســت و 
تصریح کــرد: اصفهان نیازمند یک داســتان برای 
توسعه گردشــگری خود اســت و باید از ظرفیت 
همایش بین المللی فرصت های ســرمایه گذاری 
در تهران حداکثــر بهره را بــرد. همچنین برگزاری 
دوره های آموزشــی برای مدیران سرمایه گذاری 
شهرهای کشور در دســتور کار سازمان همیاری ها 

قرار گرفته است.

188 راه برای دست یابی شهرها به منابع مالی
همچنیــن داوود ندیــم، مشــاور پروژه هــای 
ســرمایه گذاری با بیــان اینکه هزاره ســوم هزاره 
اقتصاد دانش محور است، گفت: آی تی، گردشگری 
و صنایع  غذایی ســه صنعت اولویت دار این هزاره 
اســت. عالوه بر وضعیت نامناسب بودجه سالیانه 
شهرهای کشور و نبود موازنه میان درآمد و هزینه 
به خصــوص در کالن شــهرها از جملــه اصفهان، 
عدم رغبــت و انگیزه مدیران شــهری به توســعه 
ســرمایه گذاری به چهار عامل اصلی برمی گردد که 
چالش های کمیســیون ماده پنج، عدم واگذاری 

اراضی الزم و عدم حمایــت بخش دولتی از جمله 
این آسیب  هاســت؛ بنابراین ضمن رفع این موانع 
باید برای افزایش درآمد شهری فکر اساسی شود.

وی با بیان اینکه 188 راه برای دســت یابی شهرها 
به منابع مالی وجود دارد، ادامه داد: اگر شهرداران 
در هر ســال تنها دو راهکار را اجرا کنند، بودجه آنها 
بدون اتکا به دولت افزایش چشمگیری می یابد. 
زیرساخت های اولیه جذب ســرمایه گذار شهری 
شامل ساختارســازی، آموزش، مطالعات اطلس 
سرمایه گذاری و ایجاد شبکه شرکت های تسهیل گر 
است و شــهر اصفهان در صورت فراهم کردن این 
زیرساخت ها و رعایت الزامات جلب سرمایه گذار 
می تواند به درآمد سالیانه چند ده میلیارد دالری از 

محل گردشگری برسد.
دومیــن پنــل تخصصــی ایــن همایــش نیز به 
تجربه نوردی با موضوع ارائه تجارب موفق در حوزه 
سرمایه گذاری در حوزه گردشگری و چالش های 
ســرمایه گذاری در انواع پروژه های گردشــگری 

اختصاص داشت.

فرصــت طالیی گردشــگری ســالمت برای 
اصفهان

مسعود صرامی، فعال اقتصادی و بنیانگذار چندین 
پروژه  بزرگ در اصفهان نیــز درباره تجارب خود در 
ســرمایه گذاری و چالش های این حــوزه گفت: 
پایداری در مســیری که انتخاب کرده بودیم باعث 
شد مســئوالن شــهری و دولت مردان با ما همراه 
شــوند، همان طور کــه بخش دولتــی و مدیریت 
شــهری نیز بدون همراهی بخــش خصوصی به 
پیشــرفت دســت نمی یابند. از طــرف دیگر باید 
بدانیم اگر ورود یک گردشــگر معمولی به شــهر 
اصفهــان می تواند برای 5 تا 17 نفر اشــتغال زایی 
کند، توریسم سالمت می تواند برای 30 تا 300 نفر 
اشــتغال ایجاد کند؛ بنابراین گردشگری سالمت 
 می تواند راه نجات اصفهان و کشور باشد و در همین

 راســتا بیمارستان ســالمت را تا ســال 1403 به 
بهره برداری می رســانیم تا به تحقق درآمد پایدار 
برای شهر اصفهان کمک کنیم. شهرداران شهرهای 
 اســتان برای جذب ســرمایه گذاران باید مستقل 
 فکر کــرده و دارایی های شــهر خــود را به خوبی 

معرفی کنند.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با اشــاره به اینکه تولید بنزین این 
پاالیشــگاه تا ســال 1405 تا 2 برابر افزایش پیدا خواهد کرد، گفت: تولید 
بنزین یورو 5 در پاالیشگاه اصفهان تا چهار ســال آینده به 31 میلیون لیتر 
در روز افزایش خواهد یافت.»محســن قدیری« در مراسم امضای قرارداد 
تامین، انتقال و توزیع فرآورده های نفتی در حوزه شــرکت های زنجیره ای 
توزیع شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت پاالیش نفت 
اصفهان و شرکت راهبر ترابر انرژی که با حضور »جلیل ساالری« معاون وزیر 
نفت و مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 
برگزار شــد، افزود: اکثر تجهیرات مورد نیاز این شرکت در داخل تامین می 
شود، همچنین تربیت نیروی انسانی برای تامین مدیران جوان و با انگیزه 

در دستور کار است.
وی ادامه داد: با فعالیت شــرکت راهبر ترابر 30 تا 50 میلیون دالر در ســال 

سوددهی برای پاالیشگاه اصفهان ایجاد خواهد شد.
قدیری با اشــاره به اینکه 50 کامیون بنز در حال انتقال به ایران است، گفت: 
برنامه ریزی فشــرده ای انجام شده تا شــرکت راهبر ترابر انرژی با تکمیل 
ناوگان دریایی، جاده ای و ریلی بتواند در حــوزه حمل و نقل فرآورده نفتی 

فعال شود.
وی با بیــان اینکه در موضوع کاهــش آالیندگی هوا اقداماتی انجام شــده 
است، گفت: محصوالت پاالیشگاه اصفهان تا سال 1405 به استاندارد یورو 
5 ارتقا خواهد یافت.مدیرعامل پاالیشــگاه اصفهان اضافه کرد: 400 پروژه 
تا سال 1405 در این پاالیشگاه اجرا خواهد شــد و پاالیشگاه اصفهان جزو 
شرکت های پتروپاالیشی می شــود.وی تاکید کرد: با این اقدامات، روزانه 
31 میلیون لیتر بنزین یورو 5 و 40 میلیون لیتر نفتگاز یورو 5 در پاالیشــگاه 
اصفهان تولید شده و تولید بنزین 2 برابر می شود، همچنین 2 میلیون لیتر 
مکمل بنزین یا اکتان افرا تولید می شــود.قدیری گفــت: این اقدام توزیع 
و ایجاد برندینگ برای نخستین بار به پاالیشــگاه اصفهان داده می شود و 

توزیع را خودمان انجام دهیم.

حمل 2 میلیون تن فرآورده پاالیشگاه اصفهان با خطوط ریلی تا 3 سال 
آینده

»ابراهیم کاویانی پور«، مدیرعامل شرکت راهبر ترابر انرژی نیز در این مراسم 
با بیان اینکه این شرکت در راستای سیاست گذاری های پاالیشگاه اصفهان، 
باید بخشی از شرکت مادر را به شرکت های زیر مجموعه واگذار کند، افزود: 

راهبر ترابر انرژی در حوزه حمل و نقل فعالیت می کند.
وی ادامه داد: این شــرکت در حوزه تجارت و جابه جایی فرآورده های نفتی 
فعال خواهد بود و حمــل 2.2 میلیون تن فرآورده های نفتــی با در اختیار 
گرفتن 500 دستگاه نفتکش جاده پیما، حمل 2 میلیون تن فرآورده از طریق 
خطوط ریلی با اتصال پاالیشگاه اصفهان به خطوط ریلی تا سه سال آینده، 
فعالیت های صادراتی و جابه جایی ادوات مورد نیاز پاالیشــگاه اصفهان و 

پتروپاالیشگاه اصفهان از اهداف این شرکت است.
کاویان پور تاکید کرد: واحد حمل و نقل پاالیشگاه اصفهان نیز از طریق این 

شرکت انجام می شود.
وی گفت:  با حضور در صنعت جایگاه داری و برندینگ جایگاه های سوخت، 

امیدواریم بتوانیم 200 جایگاه را مدیریت کنیم.
مدیرعامل شــرکت راهبرترابر انرژی گفت: برندیگ جایگاه با هدف ارتقای 
مشــتریان، مدیریت موثر در حمل و توزیع سوخت آغاز شد و این اهداف تا 
این لحظه به دست نیامده اســت که یکی از دالیل عدم تحقق این اهداف، 
عدم توجه به تولید به جای توزیع است و با ورود تولیدکنندگان در این عرصه 

می توان به این اهداف رسید.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان خبر داد:

استفاده از فناوری های جدید نظیر هوش مصنوعی در فوالدمبارکه
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان خبرداد:

افزایش ۱۰۰ درصدی تولید بنزین در پاالیشگاه اصفهان تا سال ۱۴۰۵

در همایش »اصفهان، توسعه گردشگری، اقتصاد پایدار« مطرح شد:

ضرورت تعیین زمان بندی برای صدور پروانه و اجرای پروژه ها در اصفهان
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