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توقیف محموله 7 میلیارد ریالی قاچاق کاال در مبارکه
فرمانده انتظامی شهرستان مبارکه گفت: لوازم برقی و ظروف آشپزخانه قاچاق به ارزش ۷ میلیارد 
ریال در عملیات ماموران انتظامی مبارکه کشــف شد.ســرهنگ رضا محمدی  اظهار کرد: ماموران 
فرماندهی انتظامی شهرستان مبارکه در راستای اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق کاال و ارز حین 
کنترل خودرو های عبوری در یکی از محور های مواصالتی این شهرســتان به یک دستگاه اتوبوس 
مشــکوک و جهت بررســی آن را متوقف کردند.وی افزود: ماموران با هماهنگی مرجع قضایی به 
بازرســی از این خودرو پرداخته و موفق به کشــف ۱۴۹۷ عدد انواع لوازم برقی و ظروف آشپزخانه 
خارجی بدون هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی شــدند.فرمانده انتظامی شهرستان مبارکه با 
بیان اینکه ارزش کاال های کشف شده برابر ارزیابی کارشناسان هفت میلیارد ریال برآورد شده است، 
تصریح کرد: در این خصوص یک متهم دســتگیر که پس از تشــکیل پرونده برای انجام اقدامات 
قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شــد.وی بر عزم راســخ پلیس در برخورد با قاچاق کاال و ارز 
تاکید و از شهروندان خواست: هرگونه اخبار و اطالعات خود را در این زمینه از طریق تماس با مرکز 

فوریت های ۱۱۰ به پلیس اعالم کنند.
 

دستگیری ۸ نفر از اراذل و اوباش در خمینی شهر
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از دستگیری ۸ نفر از اراذل و اوباشی که اقدام به ایجاد ناامنی 
و تخریب شیشه خودروهای شهروندان در یکی از محالت شهرستان خمینی شهر کرده بودند، خبر داد.

سردار محمدرضا هاشمی فر گفت: در پی اقدام مجرمانه هشت نفر از اراذل و اوباش در خصوص ایجاد 
ناامنی و سلب آسایش برای شهروندان از طریق تخریب شیشه ۲۷ دستگاه خودرو در یکی از محالت 
شهرستان خمینی شهر، بررسی موضوع جهت شناسایی و دستگیری متهمان به صورت ویژه در دستور 
کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت.وی افزود: در این راستا ماموران با تالش و اقدامات هوشمندانه 
موفق شدند، تمام این اراذل و اوباش را کمتر از ۱۲ ساعت شناســایی و با هماهنگی مرجع قضایی در 
عملیات هایی دقیق و ضربتی آن ها را در مخفیگاه شان دستگیر کنند.جانشین فرمانده انتظامی استان 
اصفهان با اشاره به اینکه متهمان دستگیر شــده پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به 
مرجع قضایی تحویل داده شدند، خاطرنشان کرد: پلیس قاطعانه و با تمام توان با اراذل و اوباش و افرادی 
که به هر نحو باعث ایجاد ناامنی و سلب آسایش شهروندان شوند، برخورد کرده و اجازه جوالن به آن ها 
را نخواهد داد.وی اضافه کرد: از مردم می خواهیم در صورت مشاهده و اطالع از هرگونه موارد مشکوک و 

مجرمانه ای مراتب را در اسرع وقت از طریق تماس با مرکز فوریت های ۱۱۰ به پلیس اعالم کنند.
 

دستگیری سارقان دوربین های مداربسته در شاهین شهر
فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه از شناسایی و دستگیری دو سارقی که اقدام به سرقت 
دوربین های مداربسته و اموال موجود ساختمان 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 ســارق به همراه یک نفر مالخر 
را در خصوص این سرقت ها شناســایی 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 بازرســی 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.وی با بیان 
اینکه متهمان پس از تشکیل 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.

سرپرست جهاد کشاورزی اردستان مطرح کرد:

اردستان،  کشتارگاه طیور ندارد

سرپرست جهاد کشاورزی اردستان گفت: شهرستان اردستان با داشتن ۱۳۶ 
مورد مرغداری گوشتی و تولید ســاالنه ۴۳ هزار تن گوشت سفید ۱۹ در صد 
تولید گوشت استان را تامین می کند.محمد امینی در نشست خبری اظهار 
داشت: با توجه به بهتر شدن کیفیت نان، بهداشــت باید وارد شده و بر آنان 
نظارت داشته باشد . برای افرادی که نان هایشان کیفیت دارند تشویق هایی 
در نظر گرفته خواهد شد.وی با بیان اینکه شهرستان اردستان کشتارگاه طیور 
ندارد، افزود: این در حالی است که ۱۳۸ واحد مرغداری گوشتی در شهرستان 
اردستان وجود دارد و ۱۳۶ مورد آن فعال است و ساالنه ۴۳ هزار تن گوشت 
سفید تولید می کند که ۱۹ در صد تولید گوشت استان اصفهان را تامین کرده و 
یکی از قطب های تولید مرغ است و به همین منظور با بخش خصوصی وارد 
شدیم تا یک کشتارگاه طیور در شهرستان اردستان رقم بخورد و برای برداشتن 

موانع آن را یاری خواهیم کرد.
سرپرست جهاد کشاورزی اردستان گفت: لزوم راه اندازی کشتارگاه طیور در 
اردستان این اســت که قبال یک جانمایی در این خصوص صورت گرفته و با 
مشکل برخورده است و با توجه به اینکه اردستان یک قطب تولید مرغ است 
باید این کشتارگاه ایجاد شود که در خصوص تامین آب آن هم مشکلی نخواهد 
بود و کلنگ زنی آن به زودی زمین زده خواهد شــد.وی ابراز داشت: موضوع 
کشتارگاه مشترک دام زواره مهاباد اســت و با توجه به جایگاه واحدی که در 
مهاباد وجود ندارد می خواهیم با کشتارگاه اردســتان و زواره یکی شود و به 

صورت مشترک برای سه شهر فعالیت کند.امینی بیان کرد: روزانه شهرستان 
اردستان ۲۷ تن تولیدی تخم مرغ دارد که ساالنه بیش از ۹ هزار تن می شود 
که بهترین پتانسل برای اشتغال در این زمینه بوده که باید زیر ساخت های آن 

مهیا باشد تا بتوانند در این راه موفق عمل کنند.

1503 بازرسی از صنوف مختلف تنظیم بازار انجام شد
سید مصطفی فاطمی نیز در ادامه این نشست اظهار داشت: تعداد ۳۱ نانوایی 
خشک پزی در شهرستان اردستان وجود دارد که آرد نیمه یارانه ای با توجه به 
مصرف شان دریافت می کنند که با بازرسی های انجام شده بیشترین آن ها 
که گران فروشی بوده به تعزیرات معرفی شده اند.وی افزود: جهاد کشاورزی 
از ابتدای امسال تا کنون یک هزار و 5۰۳ مورد بازرســی انجام داده است که 
بیش از ۱۴۰مورد پرونده در این خصوص تشکیل شده و بیشترین تخلفات آن 
گران فروشی بوده است که به تعزیرات ارجاع شده و تنها را جلوگیری از گران 
فروشی در این خصوص جریمه بوده که این مورد هم بازدارنده نبوده است.
بازرس تنظیم بازار جهاد کشاورزی اردستان با اشــار به کیفیت نان نانوایان 
شهرستان اردستان گفت: کیفیت نان خشک در اردستان خوب است که نان 
ساده به مبلغ کیلویی ۱۰ هزار و 5۰۰ و با کنجد ۱۱ هزار و 5۰۰ به فروش می رسد 
که فروش بیشتر از این قیمت تخلف محسوب شده؛ اما در نانوایی های آزاد 

پز قیمت نان کیلویی ۳۳ و ۳۷ هزار تومان خواهد بود.

سرپرســت مرکز آموزشی درمانی شــهید بهشتی 
کاشــان گفت: این مرکز درمانی طی ۹ ماه گذشته، 
به ۲۰۰ هزار نفر از شــهروندان خدمــت ارائه کرده که 
نسبت به مدت مشــابه در سال گذشــته ۳۰ درصد 
افزایش داشته است.مســعود فرزادفر در گفت وگو 
با ایســنا، اظهار کرد: در بخش بستری، ۴۴ هزار نفر 
با متوسط اقامت ســه روز، خدمات هتلینگ و ۲۴ 
ساعته پزشکی و پرستاری را دریافت کرده و ۱۱ هزار 
نفر نیز تحت عمل های جراحــی بزرگ تخصصی و 
فوق تخصصی قرار گرفته اند. وی افزود: بخش های 
  )ICU(مراقبت های ویژه تخصصی و فوق تخصصی
با استفاده از خدمات شبانه روزی پزشکان متخصص 
و فوق تخصص مقیم به 5۲۰۰  بیمار در شرایط حال 
عمومی ناپایدار و ســخت با متوســط اقامت شش 

روز بســتری برای هر بیمار خدمت ارائه کرده است.
سرپرســت مرکز آموزشی درمانی شــهید بهشتی 
کاشان، تاکید کرد: بیماران بستری شامل مجروحان 
تصادف های جاده ای و شــهری، نزاع های فردی و 
جمعی، حادثه، عارضه دار و مزمن، ارجاعی عارضه دار 
از مراکز درمانی دولتی و خصوصی منطقه و ... جهت 
رســیدگی های تخصصی و فوق تخصصی بی قید و 
شرط در این مرکز پذیرش می شوند.فرزادفر تصریح 
کرد: بر اساس شاخص های عملکردی بیمارستان ها 
طبق نظر وزارت بهداشت و درمان، نسبت فوت شدگان 
به بستری شدگان کمتر از ۲ است که این مرکز با قرار 
گرفتن در کنار کریدور جاده ای شمال و جنوب کشور 
در گروه بیمارستان های مطلوب قرار دارد.سرپرست 
مرکز آموزشی درمانی شــهید بهشتی کاشان گفت: 

میزان فوتی هــای این مرکز، ۴ دهــم از یک درصد 
بیماران اســت که حدود ۱۰ درصد آن نیز مصدومان 
تصادفی جاده ای با چند عارضــه مغزی، خونریزی 
و ... بوده اند.وی افزود: تاسیسات بیمارستان شهید 
بهشــتی کاشــان، به عنوان بزرگ ترین بیمارستان 
تخصصی و فوق تخصصی شــمال استان اصفهان، 
بعد از ســه دهه فعالیت، دچار فرســودگی شده که 
نیازمند اعتبار مورد نیاز استانی و وزارتی برای تعمیر و 
اصالحات اساسی است تا به وضعیت مطلوب برسد.

سرپرست مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی کاشان:

اصالح تاسیسات بیمارستان شهید بهشتی نیازمند اعتبار ملی است

مدیرعامل رومیکا کاشان خبر داد:

افزایش 3 برابری هزینه های درمان بیماران سرطانی نسبت به ابتدای سال 1401
مدیرعامل رومیکا کاشــان از افزایش ۳ برابری هزینه های درمان بیماران ســرطانی نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۱ خبر داد.محســن تمدنی در نشست خبری با 
اصحاب  رسانه گفت: موسسه امدادگران عاشورا حامی بیماران مبتال به سرطان با یک دهه تالش با حدود یک هزارو ۶5۰ پرونده ایجاد شده تخصصی سرطان 
تا کنون به ارائه خدمت به بیماران مبتال به سرطان پرداخته است.این مقام مســئول افزود: خدمات درمانی بیماران سرطانی موسسه در منطقه فرهنگی کاشان 
و آران و بیدگل، قمصر، نیاسر، برزک و ابوزید آباد، نوش آباد و سفیدشهر است.مدیر عامل رومیکا بیان کرد: هدف از برگزاری این جلسه این است که هفته اول 
بهمن ماه از یکم تا هفتم بهمن»هفته ملی مبارزه با سرطان« است  و تنها موسسه خیریه که در کاشان در عرصه سرطان به مردم خدمات ارائه می دهد، موسسه 
امدادگران عاشورا با برند رومیکا)رویش امید کاشان(است.وی در ادامه تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ ، ۱۰5 بیمار مبتال به سرطان به موسسه مراجعه داشتند که این 
عدد متاسفانه طی نه ماه سال جاری به ۱۱۷ نفر افزایش یافته که حدود ۱5۰ نفر شده اند.محسن تمدنی گفت: سال ۱۴۰۰، هر ۳ روز ۱ نفر و در سال ۱۴۰۱، هر ۲ روز 
یک نفر به این موسسه مراجعه می کنند که این موضوع نشانگر افزایش تعداد بیماران سرطانی است و همچنین سن افراد مبتال به سرطان از ۶۰ الی ۷۰ سال ،به 

سنین ۳۰ و ۴۰ سال کاهش یافته است.

خبر روز

عکس خبر

دیدار شهردار و 
کارکنان سازمان 

آتش نشانی کاشان 
با امام جمعه

شــهردار و کارکنان سازمان آتش 
نشانی کاشان با حجت االسالم 
والمسلمین حسینی، امام جمعه 

کاشان دیدار کردند. 

نماینده خمینی شهر در مجلس مطرح کرد:

تاراج آب و آلوده  کردن هوا؛ ثمره صنایع در اصفهان
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی گفت: ثمره ایی که تا امروز از صنایع به اصفهان 
رســیده، از یک طرف تاراج آب و از ســوی دیگر آلوده  کردن هوا بوده اســت.محمدتقی نقدعلی، در 
گفت وگو با ایسنا با اشاره به آلودگی هوا و موضوع مازوت سوزی، اظهار کرد: از روزهای ابتدایی که بحث 
مازوت سوزی در اصفهان مطرح شــد، به این موضوع ورود کرده و برای بررسی میدانی، بازدیدی از 
نیروگاه شهید منتظری داشتیم. گزارشی از بحث ناترازی گاز در صحن علنی ارائه نیز و پیشنهاداتی برای 
رفع این ناترازی مطرح شد که اساسا مسئله سوختن مازوت را برطرف می کرد.وی افزود: طرحی در 
دستور کار پاالیشگاه قرار دارد که با تبدیل مازوت تولیدی به فرآورده و لغو تولید مازوت، مازوت سوزی 
را منتفی می  کند. همچنین در طرح توسعه نیروگاهی، فناوری هایی را در دستورکار داریم که با یک سوم 
مصرف گاز فعلی، برقی معادل برق امروز تولید شود.این نماینده مجلس گفت: مسئله ای که اخیرا 
توسط مسئولین استان مطرح شده، تصویب موضوع لغو مازوت سوزی در اصفهان است، اما متاسفانه 
نگاهی که مسئوالن محیط زیست به شهر اصفهان و شهرستان های متاثر از آالینده ها دارند، نگاهی از 
سر ساده انگاری است و این سهل انگاری و ساده انگاری مسئولین محیط زیست نسبت به معضالت 
زیست  محیطی، غیرقابل تحمل است.وی تصریح کرد: آنچه امروز مردم اصفهان را رنج می دهد، این 
است که مقامات ارشد محیط زیست، با موضوع هوای اصفهان و مازوت سوزی ساده  انگارانه برخورد 
می کنند و ما در مجلس شورای اسالمی هم در قالب ســوال و هم در جریان پیگیریی های نظارتی، 
مسئله محیط زیست اصفهان را پیگیری می کنیم، که از یک سو آب اصفهان را به تاراج بردند و از سوی 
دیگر هوای اصفهان را این چنین ساده و بی پاسخ با خطرناک ترین آالینده ها آلوده می کنند.نقدعلی 
تاکید کرد: ثمره ای که تا امروز از صنایع به اصفهان رسیده، از یک طرف تاراج آب و از سوی دیگر آلوده  
کردن هوا بوده است. ما به عنوان نمایندگان مردم، این مسئله را در مجلس به جد دنبال می  کنیم و در 

کوتاه مدت اجازه نخواهیم داد که مسئله مازوت سوزی ادامه پیدا کند.
 

رییس اداره تبلیغات اسالمی اردستان اعالم کرد:

برگزاری مراسم اعتکاف در 12 نقطه اردستان 
رییس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان اردستان گفت: با برنامه ریزی های انجام شده مراسم معنوی 
اعتکاف امسال در ۱۲ نقطه از شهرستان اردستان برگزار می شود.حجت االسالم سید علی طباطبایی نژاد 
اظهار کرد: با برنامه ریزی های انجام شده، آیین اعتکاف رجبیه در مساجد شهرستان اردستان از ۱۳ 
رجب هم زمان با ۱5 بهمن ۱۴۰۱ به مدت سه روز ویژه برادران و خواهران برگزار می شود.وی با بیان اینکه 
در برنامه اعتکاف سال جاری برنامه های فرهنگی، اعتقادی و نشست های معرفتی با حضور سخنرانان 
و اساتید برپا خواهد شــد، افزود: امسال مراســم معنوی اعتکاف در ۱۲ نقطه از شهرهای اردستان، 
زواره، مهاباد و روستاهای نیســیان، موغار، کچومثقال، حســن آباد و... برگزار می شود. البته برخی 
افراد به صورت شخصی نیز در مساجد قدیمی و تاریخی شهرستان معتکف خواهند شد.رییس اداره 
تبلیغات اسالمی شهرستان اردستان با اشاره به برگزاری اعتکاف دانش آموزی گفت: با هماهنگی های 
انجام شده، امســال اعتکاف دانش آموزی با هدف تاثیرگذاری بر روی قشر تاثیرپذیر جامعه یعنی 
نوجوانان در برخی مساجد شهرستان برگزار می شود.طباطبایی نژاد با بیان اینکه باید برای این سه روز 
برای تک تک لحظات دانش آموزان برنامه داشته باشیم، تصریح کرد: برگزاری حلقه های معرفت، 
پرسش و پاسخ، کرسی های قرآنی، اخالق و تفسیر قرآن و بیان احکام از برنامه های فرهنگی و مذهبی 
آیین اعتکاف دانش آموزی در مســاجد خواهد بود. همچنین با هماهنگی های انجام شده با اداره 
آموزش و پرورش غیبت دانش آموزان معتکف در ایام اعتکاف موجه است.وی با بیان اینکه با توجه به 
مشکالت اقتصادی برای تامین مواد غذای معتکفین برای افطار و سحر با دریافت بخشی از هزینه ها 
از متقاضیان اعتکاف ثبت نام می شود، افزود: برای تامین هزینه های مراسم اعتکاف مشکالتی داریم 
زیرا نگاه دولت به برگزاری این گونه مراسم بسیار ضعیف است و با توجه به وضعیت اقتصادی، جامعه 

خیران تمایلی به کمک ندارند.

اخبار

اهمیت صنعت گردشگری و 
رفع چالش های آن در کاشان

فرمانــدار ویژه کاشــان با اشــاره بــه اهمیت 
صنعت گردشگری در کاشــان، از تالش برای 
رفع چالش هــا در این حوزه خبــر داد.محمد 
شریف زارعی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار 
کــرد: صنعت گردشــگری کاشــان از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت. ازاین رو امسال زودتر 
به استقبال مسافران نوروزی می رویم و برای 
رفع چالش های این حوزه تالش می کنیم.وی 
افزود: با توجه به هم زمانی ماه مبارک رمضان 
و نوروز در ســال ۱۴۰۲، فعالیت خدمات سفر 
را امسال زودتر از سال های قبل با کمیته های 
مربوطه پیش بینی و بررســی کردیم.فرماندار 
ویژه کاشان با اشاره به چالش های موجود در 
تعطیالت نوروزی گذشته تصریح کرد: در سالی 
که رو به اتمام است با سیل مسافران نوروزی 
و چالش های زیادی ازجمله کمبود اســکان، 
پارکینگ و تغذیه برای میهمانان مواجه شدیم 
که امسال با تدابیر بیشتر به دنبال رقم خوردن 
تعطیالت بهتری برای گردشگران نوروز هستیم.
زارعی، افزایش ســه پارکینگ و مدارس ویژه 
اســکان و ذخیره مواد غذایــی و آرد را ازجمله 
تدابیری عنــوان کرد که در ســال ۱۴۰۲، نوروز 

بهتری را برای گردشگران کاشانی رقم می زند.
وی، تقسیم کار بین دستگاهی و پای کار آمدن 
همه دستگاه های اجرایی را برای مرتفع شدن 
مشکالت ســفر ازجمله معضالت ترافیکی در 
سال جاری بیانگر همت دسته جمعی مسئوالن 
دانست و ادامه داد: وجود ۱5 کارگروه در خدمات 
سفر، سال پیش رو را ســالی پررونق در حوزه 
گردشگری کاشــان رقم می زند.فرماندار ویژه 
کاشــان گفت: امســال عالوه بــر حوزه های 
گردشــگری، در حوزه فرهنگی نیز برنامه های 
ویژه ای رقم خورده است تا مسافر کاشان عالوه 
بر اینکه با قدمت و تاریخ کاشان آشنا می شود، با 
فرهنگ و اصالت این شهر نیز آشنا شود و به آن 
احترام بگذارد.وی اضافه کرد: مسئوالن کاشان 
عالوه بر اهتمام به رونق گردشگری با قرار دادن 
برنامه های شاد فرهنگی در اماکن تاریخی از 
هنجارشکنی های فرهنگی جلوگیری و تمدن 

ایرانی اسالمی را به جهان منتشر می کنند.

با مسئولان

استان

پیش بینی بودجه 1۸00 
 میلیارد تومانی برای
 شهرداری کاشان

شهردار کاشــان با اشــاره به بودجه ۱۸۰۰ میلیارد 
تومانی سال آینده شهرداری کاشان، سهم بخش 
عمرانی را ۶۰ درصد اعالم کرد.حســن بخشــنده 
امنیه ضمن اشاره به بودجه یک هزار و ۸۰۰ میلیارد 
تومانی ســال ۱۴۰۲ اظهار داشت: الیحه تقدیمی، 
در شــرایطی بودجه تلفیقی مجموعه شهرداری و 
سازمان های تابعه برای ســال آینده عدد ۱۸ هزار 
و ۶5 میلیارد ریال را نشــان می دهد که این رقم، 
بیانگر افزایش ۳۰ درصدی بودجه سال پیش رو 

نسبت به سال ۱۴۰۱ است.
وی با بیــان اینکه بودجــه اختصــاص یافته به 
شــهرداری در ســال آینده  ۱۶هزار و ۷5۰ میلیارد 
ریال است، افزود: فعالیت های عمرانی در بودجه 
۱۴۰۲ ســهم ۶۰ درصــدی دارد و ماموریت هــای 
شش گانه شهرداری و سهم بودجه ای آنان شامل 
چندین موارد است.شهرداری کاشان ابراز داشت: 
حوزه کالبدی و شهرســاز یک هزار و ۶۷۴ میلیارد 
ریال، محیط زیســت و خدمات شهری چهار هزار 
و ۹۲ میلیارد ریال، ایمنی و مدیریت بحران ۸۴5 
میلیارد ریال، حمل و نقل و ترافیک شــش هزار و 
5۹ میلیارد ریال، خدمات مدیریت سه هزار و ۲۹۸ 
میلیارد ریال و اجتماعی و فرهنگی ۷۳۴ میلیارد 
ریال است.وی با بیان اینکه  همچون سال گذشته 
مبلغ دو هزار و ۷۰ میلیــارد ریال نیز برای پرداخت 
دیون قطعی ســنواتی در نظر گرفته شــده است، 
گفت: بودجه پیشنهادی شــهرداری در خصوص 
ســازمان های موضوع ۸۴ و 5۴ از قرار ســازمان 
عمران و بازآفرینی فضاهای شــهری ۸۰۰ میلیارد 
ریال و  سازمان آرامســتان ها ۳۳۰ میلیارد ریال 
است.بخشــنده تصریح کرد: سازمان ساماندهی 
مشاغل و فرآورده های کشــاورزی ۳5۰ میلیارد 
ریال، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ۴۷5 
میلیارد ریال، ســازمان حمل و نقل و بار و مسافر 
۷5۳ میلیارد ریال، سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی ۳۶۰ میلیارد ریال و سازمان سیما، منظر و 

فضای سبز ۳۰۰ میلیارد ریال است.
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معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان:

240 هکتار از اراضی اصفهان به زراعت چوب اختصاص یافت
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیــزداری اصفهان از اختصاص ۲۴۰ هکتــار از اراضی این 
استان برای اجرای طرح زراعت چوب در ســال جاری خبر داد.حسینعلی نریمانی، روز دوشنبه در 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: ۲۰۰ هکتار از این اراضی در شهرستان کاشان به کاشت نهال 
»اوکالیپتوس«  و ۴۰ هکتار در شهرستان تیران و کرون به کاشت نهال »زبان گنجشک« اختصاص 
دارد.وی ادامه داد: در قالب این طرح که با مشــارکت ۲ شرکت خصوصی انجام شده است، در هر 
هکتار یک هزار و ۱۱۱ اصله نهال از هر یک از درختان مورد نظر کاشته می شود و هفت سال آینده این 

درختان به میزان الزم رشد کرده و آماده بهره برداری خواهند بود.
معاون منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان تصریح کرد: چوب به دست آمده در صنایعی مانند نئوپان 
سازی کاربرد دارد و شاخه ها نیز در تولید هیزم استفاده و برگ های اوکالیپتوس نیز در صنایع دارویی 

به کارگیری می شود.
نریمانی خاطرنشان کرد: حجم ســرمایه گذاری برای هر هکتار از این طرح ها با احتساب قیمت و 

هزینه های سال قبل، دستکم ۲۵۰ میلیون تومان است.
به گفته وی، این پروژه با استفاده از پســاب با حجم ۸۰ لیتر در ثانیه در کاشان و ۱۶ لیتر در ثانیه در 

تیران و کرون انجام می شود و بی نیاز از آب سطحی یا زیرسطحی است.
معاون فنی منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان با بیان اینکه زراعت چوب، وابستگی به چوب جنگل 
به ویژه در نواحی شمال کشــور را به حداقل می رســاند، گفت: اداره منابع طبیعی در صورت تامین 
پساب از سوی متقاضیان بخش خصوصی، زمین مورد نیاز با هدف توسعه این صنعت را در اختیار 

تولیدکنندگان قرار می دهد.
 

 فعالیت گردشی جایگاه های عرضه »سی ان جی« در اصفهان
 لغو شد

رییس روابط عمومی شــرکت ملی پخــش فرآورده های نفتــی منطقه اصفهــان گفت: فعالیت 
جایگاه های عرضه سوخت سی ان جی در استان از حالت گردشــی خارج شد و به روال عادی و با 

تمام ظرفیت بازگشت.
بهمن علیپور درگفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: هفته گذشته فعالیت جایگاه های عرضه سی ان جی 
در اســتان اصفهان به منظور صرفه جویی در مصرف گاز شهری و تامین گاز بخش خانگی، به حالت 

گردشی درآمده بود؛ اما از شنبه این هفته این نحوه فعالیت متوقف شد.
وی افزود: لغو شدن طرح چرخشی فعالیت جایگاه های »سی ان جی« با هدف ارائه گاز طبیعی 

فشرده به عنوان سوخت پاک و کاهش آلودگی محیط زیستی صورت گرفت.
علیپور با اشــاره به اینکه هفته گذشته فعالیت جایگاه های سوخت ســی ان جی استان به حالت 
گردشی و با ظرفیت ۵۰ درصد جایگاه ها درآمده بود، خاطرنشان کرد: در زمان حاضر همه این جایگاه 

ها در سطح استان با تمام ظرفیت درحال فعالیت هستند.
وی به فعالیت بیش از ۱۶۰ جایگاه عرضه سوخت سی ان جی در استان اصفهان اشاره و اضافه کرد: 
هماهنگی الزم با همه جایگاه ها برای فعالیت کامل از روز جمعه گذشته انجام شد و مشکلی در این 
زمینه وجود ندارد.فعالیت جایگاه های عرضه سوخت سی ان جی در سطح استان با توجه به تصمیم 
کمیته مدیریت بحران اســتان اصفهان و با هدف مدیریت مصرف گاز از روز جمعه ۲۳ دی امسال 

به صورت گردشی در آمده بود.
گاز طبیعی فشرده یا سی ان جی، سوختی است که بیشتر به عنوان جایگزینی برای بنزین، گازوییل 
و گاز مایع به کار می رود؛ سی ان جی نسبت به سایر سوخت های فســیلی، آلودگی کمتری ایجاد 
می کند و فراوانی و قیمت مناسب دارد.میزان مصرف سوخت گاز طبیعی فشرده )سی ان جی ( در 

استان اصفهان در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ حدود هفت درصد افزایش یافت.

سیگنال های ارزی »فرزین« به بازار؛ 

بر طبل انکار بکوب!

 استارت رشد قیمت دالر طی چند روز گذشته، دوباره 
موتور شعارهای رییس تازه وارد بانک مرکزی را روشن 
کرده اســت تا محمدرضا فرزین بر صفحه تلویزیون حاضر شود و از 
سیاست هایی برای کنترل قیمت دالر ســخن بگوید که پیش تر، اجرا 

شده و خطا بودن آن هم اثبات شده است.
این گفت  وگو پس از آن انجام شــد که دالر در بازار آزاد تنها طی دو روز 
دو کانال جدید را فتح کرد و در معامالت بعد نیز تمایل زیادی به رشد 

نشان می داد.

فرزین چه گفت؟
در این گفت وگوی خبری فرزین کوشــید تا با تکرار سیاست سرکوب 
نــرخ نیمایی در قیمــت ۲۸ هــزار  و ۵۰۰ تومان، منکر شــباهت این 
سیاســت با سیاســت دالر ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز ترجیحی دولت 

روحانی شود.
این در حالی اســت که کارشناســان اقتصادی تاکید می کنند دولت 
روحانی پیش تر این سیاست را پیاده کرده بود و نتیجه آن تنها ایجاد 

رانت و فساد در هزینه کرد منابع ارزی کشور بوده است.
ارز ۴۲۰۰ هــزار تومانی همان رانتــی بود که دولت رییســی با ادعای 

جراحی اقتصادی آن را از چرخه مبادالت حذف کرد و حاال قرار اســت 
همان ارز دســتوری را در قالب تثبیت دالر نیمایی در قیمت ۲۸ هزار 
و ۵۰۰ تومان بازگرداند؛ به گفته تحلیلگران این سیاســت باعث رواج 
ویژه خواری در برخی گروه ها خواهد شــد و مجددا توازن ارزی کشور 
را بر هم  می زند.فرزین همچنین اظهار کرده اســت که در راســتای 
ایجاد ثبات در بازار ارز، مذاکرات سازنده ای با شرکای تجاری از جمله 
قطر،عراق، چین و امارات انجام شده که نتایج خوبی هم در پی داشته 
است.وی البته به محدودیت های جدیدی که بانک مرکزی عراق برای 

مبادالت دالری این کشور وضع کرده، اشاره ای نکرد.
محدودیت هایی که طی روزهای اخیر نه تنها قیمت دالر را در این کشور 
باال برده بلکه دسترسی طرف های ایرانی به دالر عراق را به شدت سخت 
می کند. این سیاست به ویژه با هدف محدود کردن دسترسی بازار ارز 
تهران به دالر آمریکا پیاده شده و به عنوان محرک رشد قیمت دالر در 

بازار ایران عمل کرده است.
وی همچنین در ایــن گفت وگو عنوان کرده اســت: ۲۰ روز پیش )در 
ابتدای ورود بنده به بانک مرکزی( نرخ ارز ۴ هزار تومان ریزش داشت 
که نشان داد اگر بانک مرکزی بخواهد می تواند دخالت مناسبی انجام 
دهد.فرزین با بیان اینکه در روزهای اخیر هم افزایش نرخ ارز داشتیم 

که این را هم واقعی نمی دانم، تصریح کرد: طی ۲۰ روز گذشــته برای 
ثبات بخشی به بازار ارز اقداماتی انجام شد.

فرزین در حالی مدعی کاهش قیمت ارز و مدیریت بازار است که قیمت 
دالر تنها طی چند روز گذشته جهش شدیدی را تجربه کرده و همچنان 

در مسیر کانال های صعودی گام بر می دارد.
آن طور کــه از صحبت های رییــس کل بانک مرکــزی برمی آید، وی 
همچنان بــر طبل انــکار می کوبد و حاضر نیســت بپذیــرد در نتیجه 
سیاست های پولی بانک مرکزی، خلق پول و رشد نقدینگی به حدی 
رســیده که به عنوان اهرمی قوی در حال تحریــک بازارها و افزایش 
قیمت هاســت.فرزین همچنین هنوز بازار آزاد دالر تهران را به رسمیت 
نمی شناسد و بر این باور است که بانک مرکزی قرار است نه به عنوان 
بازارساز بلکه به عنوان قیمت ســاز عمل کند و قیمت دالر را بر اساس 
دســتور تعیین کند!وی همچنین با نادیده انگاشتن اهمیت و تهدید 
فاصله ارز نیمایی و آزاد برای شــرکت های صادرات محور- که بخش 
عمده منابع ارزی کشور را تامین می کنند- همچنان بر سرکوب قیمت 

دالر اصرار می ورزد.
اگرچه رییس بانک مرکزی عنوان کرده اســت که برخی شرکت های 
صادرات محور از عرضه ارز خود در سامانه نیما معاف هستند اما او این 
شرکت ها را به سمت بازار مبادله ای هدایت کرده که بر اساس شواهد 

همچنان با قیمت واقعی دالر فاصل خواهد داشت.
به نظر می رسد اظهارات فرزین نتوانسته اســت اسکناس آمریکایی 
را از رشد منصرف کند و به مسیر نزولی بازگرداند. همزمان با اظهارات 
فرزین، قیمت دالر در معامالت فردایی قدری کاهش داشت؛ اما این 
کاهش به اندازه ای نبود که سیگنال ارزان شدن قیمت را به دالر بدهد.

در همین حــال اهرم های مهمی همچون نبود چشــم انداز روشــن 
از فضای اقتصادی کشــور، رشــد و خلق مــداوم نقدینگی، افزایش 
تنش های بین المللی میان ایران و قدرت های اقتصادی جهان، الیحه 
ناامیدکننده بودجه ۱۴۰۲ و مواردی از این دست به عنوان محرک هایی 
قوی، دالر را به ســمت باال هل می دهند حتی اگر فرزین از پشت میز 

ریاست بانک مرکزی این واقعیت های اقتصادی را انکار کند!
بر همین اســاس اگرچه ممکن اســت بازار ارز برای مدتی با کنترل و 
سرکوب، روندی نزولی را در پیش بگیرد؛ اما به شدت مستعد آن است 
که با کوچک ترین تلنگری مجددا صعودی شود. به همین دلیل گفته 
می شود در صورتی که سیاستگذار اقتصادی، ریشه های کالن و اصلی 
رشد قیمت دالر را اصالح نکند، قیمت دالر به عنوان معلول این ناترازی، 

همواره با جهش قیمتی روبه رو خواهد بود.

رییس انجمن سنگ آهن ایران گفت: ظرف ۹ سال 
گذشــته میزان صادرات ســنگ آهن ما به زیر صفر 
رسیده است.مهرداد اکبریان در نشست شورای سنگ 
آهن به بحث صادرات سنگ آهن اشاره کرد و افزود: 
از ســال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ ظرف ۹ ســال گذشته میزان 

صادرات ما به زیر صفر رسیده است.
وی گفت: میزان تولید ما در سال ۱۳۹۲، ۴۲ میلیون 
تن در سال بود که ۲۱ میلیون تن میزان مصرف داخلی 

ما و ۲۱ میلیون تن نیز صادرات داشــتیم، اکنون در ۹ 
سال گذشته میزان تولید ما از ۴۲ میلیون تن به باالی 
۱۰۰ میلیون تن رسیده اســت، اما سهم ۵۰ درصدی 
صادرات ما نزدیک به صفر است، حتی اگر سیمانی 
ها را نیز در نظر بگیریم زیر یک درصد صادرات  داریم 
که یکی از بزرگ ترین پیشرفت های ما در این عرصه 

می تواند باشد.
اکبریان با بیان اینکه کشــور ما دهمین کشور تولید 
کننده فوالد در جهان اســت، افزود: سرمایه گذاری 
کالنی در بحث معدنی انجام شده است، هم بخش 
خصوصی و هم بخش دولتی وارد این عرصه شده اند، 

اما به این صورت نیست که همه چیز مساعد باشد.

وی ادامه داد: اکنون معدن دار و فوالدی ها نگرانی و 
دغدغه های های دارند که باید حل شــود، بخشی از 
این دغدغه ها و نگرانی ها ناشی از تصمیم گیری های 
حاکمیتی است و بر عهده دولت و حاکمیت است که 
باید حل شود، بخشــی نیز مربوط به قیمت گذاری، 
تکمیل زیرساخت، تعامل حلقه های مختلف زنجیره 
و شرایطی که در کشور حاکم است و مسائلی که در بازار 
اتفاق می افتد.رییس انجمن سنگ آهن ایران گفت: 
نگاه ما همیشه به نقطه ایده آل است، اما اکنون با نقطه 
ایده آل در بحث سرمایه گذاری، توسعه اکتشافات، 
توسعه اســتخراج، نوآوری و فناوری نو و رسیدن به 

سطح جهانی فاصله داریم.

رییس انجمن سنگ آهن ایران:

صادرات سنگ آهن ما زیر صفر است

خبر روز

تخلف برخی شرکت های هواپیمایی در گران فروشی بلیت 
افزایش قیمت بلیت هواپیما توسط برخی شرکت های هواپیمایی تخلف است و در این خصوص با 
آن  ها برخورد خواهد شد.مسئوالن سازمان حمایت، از جریمه سنگین یک شرکت هواپیمایی خبر 
دادند. به گفته مسئوالن سازمان حمایت، برخی از شرکت های هواپیمایی قیمت بلیت را بدون مجوز 
گران کرده اند.در این خصوص نیز مسئوالن سازمان هواپیمایی اظهار کردند که افزایش قیمت بلیت 
هواپیما توسط برخی شرکت های هواپیمایی تخلف است و در این خصوص با آن ها برخورد خواهد 
شد.در خصوص افزایش قیمت بلیت هواپیما، شورای عالی هواپیمایی باید تصمیم گیری کند. قابل 
ذکر است که این موضوع در حال بررسی است.اخیرا برخی از شرکت های هواپیمایی درخواست خود 
را برای افزایش قیمت بلیت ارائه داده اند، زیرا قیمت از آذرماه سال گذشته تغییری نکرده و در این 

مدت بسیاری از هزینه افزایش پیدا کرده است.
 

بازار طال و سکه در انتظار کاهش قیمت
در راستای مدیریت بازار سکه و کنترل قیمت، هفته گذشته ســه روز عرضه ربع سکه در بورس کاال 
انجام شد و حباب قیمتی آن را تا حدود یک میلیون تومان هم کاهش داد. اکنون با توجه به وعده 
رییس جمهور در مجلس و همچنین ادامه عرضه ربع ســکه در بورس، به نظر می رسد قیمت طال و 
سکه در بازار روند کاهشی در پیش گیرد.به گزارش ایسنا، قیمت سکه در هفته ها و ماه های گذشته 
متاثر از نرخ ارز در نوسان بود و در روزهای گذشــته افزایش یافت، تا اینکه بانک مرکزی عرضه ربع 
سکه در بورس کاال را در پیش گرفت و مقدای از حباب قیمت در بازار را شکست. همچنان بازار سکه 
و طال با حباب قیمتی مواجه است که البته رییس جمهور در مجلس و در جلسه دفاع از کلیات الیحه 
بودجه ۱۴۰۲ گفت که »حتما وضعیت ارز و طال و بسیاری گرانی ها کاهشی خواهد شد.« این وعده 
رییس جمهور نشان از اولویت داشتن این مسئله برای دولت دارد. البته بانک مرکزی که تجربه نسبتا 
موفقی در هفته گذشته در بازار سکه داشت طی چهار روز ربع سکه در بورس کاال عرضه کرد، مجددا 
قرار است به عرضه خود ادامه دهد.براین اساس، ۴۵۰ هزار ربع سکه از طریق بورس کاال از سه شنبه 
هفته جاری)امروز( قرار است عرضه شود  و در اختیار متقاضیان قرار گیرد.بنابراین با ادامه پیدا کردن 
معامالت ربع ســکه در بورس کاال و تاکید و وعده رییس جمهور برای کاهش قیمت، انتظار می رود 

بازار ارز و طال روند نزولی در پیش گیرد.
 

تصمیم واقع بینانه درباره حقوق و دستمزد 1402
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از شورای عالی کار خواست تا با نگاه واقع بینانه هزینه های 
سبد معیشــت خانوارهای کارگری را مدنظر قرار بدهند و برای یک ســال اداره زندگی کارگران درباره 
دستمزد تصمیم بگیرند.فتح ا... بیات در گفت و گو با ایســنا اظهار کرد: حقوق و دستمزد کارگران بر 
اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین می شود و در قانون بر حداقل مزد تاکید شده است، بنابراین چنانچه 
در یک منطقه کارفرما می تواند افزایش حقوق بدهد و بیش از حداقل مزد به کارگر خود بدهد، منعی 
ندارد ولی نباید کمتر از مصوب شورای عالی کار به کارگر پرداخت شود.وی با این اعتقاد که طرفداران مزد 
منطقه ای دنبال خارج کردن مسیر حقوق و دستمزد از ریل اصلی هستند، گفت: مزد حداقلی در تمام 
کشورهای جهان تعریف شده است و نمی توان آن را نادیده گرفت. بنابر این نمی توانیم کمتر از حداقل ها 
را به کارگر بدهیم و بعد توقع داشته باشیم در خط تولید دلسوزی کند و نسبت به کارش تعهد و ضمانت 
داشته باشد. باید پرداخت حداقل حقوق رعایت شود و در بحث افزایش بیش از حداقل، موضوعات 
انگیزشــی نظیر تقویت ایاب و ذهاب، افزایش بن خواربار  یا  اضافه حق جذب در پیش گرفته شود.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تاکید بر حمایت از واحدهای تولیدی و بنگاه های کوچک، 
اظهار کرد: بســیاری از بنگاه های کوچک به دلیل نبود نقدینگی یا ناتوانی در تامین مواد اولیه ممکن 
است در پرداخت حقوق دچار مشکل باشند اینجا می طلبد که دولت حمایت خود را از تولیدکنندگان و 

واحدهای تولیدی نشان بدهد و در بحث بیمه و مالیات، عوارض و دارایی بنگاه ها را کمک کند.

اخبار

وزیر اقتصاد:کافه اقتصاد

دولت نفعی از گرانی دالر نمی برد!
وزیر اقتصاد، ثبات نرخ ارز را امری مهم برای وضعیت اقتصاد جامعه دانســت و اعالم کرد دولت هیچ نفعی از گرانی دالر نمی برد.وزیر امور اقتصادی و دارایی با 
تاکید بر به کارگیری همه توان دولت برای ثبات نرخ ارز عنوان کرد که برخالف برخی شــبهات، دولت هیچ گونه نفعی از افزایش قیمت دالر نمی برد.سید احسان 
خاندوزی که به همراه معاونین وزارت اقتصاد و در کنار رییس سازمان برنامه و بودجه، به منظور بررسی الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی حضور یافته بود، با بیان اینکه مسئله افزایش نرخ ارز، دغدغه جدی و بحق جامعه است، افزود: ارقام مشخصی را برای تامین واردات 
کاالی اساسی و کاهش اثرات منفی ناشی از بی ثباتی نرخ ارز، در ســامانه نیما تخصیص می دهیم.وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی موظف است ارز مورد نیاز 
برای تامین کاالهای اساسی را، حتما با نرخ نیمایی انجام دهد، گفت: دغدغه شماره یک شخص رییس جمهور و مجموعه دولت، تامین کاالهای اساسی مورد 
نیاز کشور با نرخ ارز نیمایی است و امیدواریم هر چه زودتر مشکالت رفع شود.خاندوزی در پاسخ به برخی شبهات که گفته می شود دولت از محل افزایش نرخ ارز 
منتفع شده و هزینه های خود را تامین می کند، اظهار داشت: در حال حاضر، دولت هر چه ارز در اختیار دارد، به قیمت نیمایی برای خرید کاالی اساسی در اختیار 

واردکنندگان قرار می دهد، بنابراین حتی اگر قیمت ارز، به دو برابر رقم کنونی هم افزایش یابد، نفعی متوجه دولت نمی شود.

برداشت مرکبات در مازندران
حدود ۹۷ هزار هکتار باغ پرتقال در مازندران 
وجود دارد که پیش بینی می شــود امسال ۲ 
میلیون و ۸۰۰ هزار تن انواع پرتقال در استان 
برداشت شود. در حال حاضر در فصل برداشت 
پرتقال به ســر می بریم و باغــداران در حال 
جمع آوری محصول خود هســتند. باغداران 
جهت برداشــت مرکبات به علــت دریافت 
دستمزد کمتر، از نیروی کارگران استان های 
همجوار که بیشــتر بــه صــورت خانوادگی 

مشغول به کار می شوند، استفاده می کنند.

وز عکس ر

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی 
استان خبرداد:

صدور ۵ هزارو 22۹ مجوز 
کسب وکار در اصفهان

از آغاز اجرای طرح صدور مجوز های کســب 
و کار تاکنــون بــرای کمتــر از ۳۰ درصــد از 
درخواست ها دراســتان اصفهان مجوز صادر 
شده اســت.مدیرکل امور اقتصادی و دارایی 
اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه تــا پایان 
دی ماه در اســتان اصفهان ۲۲ هــزار و ۵۷۹ 
درخواست صدور مجوز کســب وکار دریافت 
شده، گفت: از این تعداد ۵۲۲۹ مورد در موعد 
مقرر و ۱۱۷۶ مــورد نیز مجوز شــان با تاخیر 
صادر شده اســت.علیرضا عرب ها با اشاره به 
اینکه ۲۲۰۰ متقاضی از صــدور مجور منصرف 
شــده اند، افزود: ۸۸۴۹ مورد از درخواست ها 
در حال حاضر در صف بررسی مدارک قرار دارد 
و برای ۶۳۰۱ درخواســت هــم مجوزی صادر 

نشده است.
وی گفت: در حال حاضر صدور مجوز های کسب 
و کار برای فعاالن اقتصادی اســتان اصفهان 
اعم از صنفی و غیرصنفی براســاس قوانین و 
مقررات مربوطه به ویژه ماده ۷ قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به 
منظور تســهیل صدور مجوز فعالیت و شفاف 
ســازی فرآیند صدور مجوزها، از طریق درگاه 
»درگاه ملی مجوز های کسب وکار« به نشانی 
mojavez.ir بدون نیــاز به مراجعه حضوری 
متقاضی و بدون کاغذ انجام می شود.به گفته 
عرب ها، رصد روند صدور مجوز ها عالوه بر مرکز 
ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار 
کشور مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی 
و وزارتخانه ها و ســازمان های ذی ربط کشور 
توسط اســتانداری، اداره کل امور اقتصادی و 
دارایی، ادارات کل استانی متناظر وزارتخانه ها و 
سازمان ها و نهاد های نظارتی استان مورد پایش 
و بازبینی مســتمر قرار دارد.در جریان تسهیل 
فرآیند صدور مجوز های کسب وکار، مسئولیت 
دریافت پاسخ های تمام اســتعالم های بین 
دســتگاهی همچون آب، بــرق، گاز، محیط 
زیســت، منابع طبیعی و از این قبیل به عهده 

مرجع اصلی صادرکننده مجوز  است.

عکس: ایسنا
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مدیر پایگاه محوطه تاریخی هگمتانه گفت: نخستین مطالبه میراث فرهنگی در راســتای ثبت جهانی، حذف سواره از محوطه هگمتانه است که طراحی شده و 
به همت نهایی احتیاج است که اجرایی شــود.صاحب محمدیان منصور در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه محلی در هگمتانه که پایه ستون هخامنشیان در آن 

کشف شده، در حال حاضر به پارکینگ تبدیل شده است، اظهار کرد: جداره های خیابان اکباتان اوضاع اسفناکی دارد و باید مانند پیاده راه بوعلی مدیریت شود.
وی با اشاره به اینکه در حق خیابان اکباتان اجحاف شده و باید روی این موضوع بیشتر کار کنیم و ساماندهی جداره ها در اولویت است، افزود: ۹۰ درصد کار ما در 
راسته بازارها حذف زواید است و تا زمان آمدن ارزیابان باید این کارها انجام شود.محمدیان منصور با بیان اینکه کاروانسراهایی در بازار همدان وجود دارد که ۲۰ سال 
است رها شده اند، تصریح کرد: امسال به بهانه ثبت جهانی بودجه ای برای این بناها درنظر گرفته می شود که در احیای آنها تاثیرگذار خواهد بود.وی با اشاره به اینکه 
ترافیک باید از عرصه هگمتانه حذف شود، مطرح کرد: توسعه اقتصادی استان یکی از مهم ترین برنامه ها در ثبت جهانی هگمتانه است چراکه توسعه اقتصادی 
همدان در گرو ثبت جهانی است.مدیر پایگاه محوطه تاریخی هگمتانه با اشاره به اینکه ثبت جهانی هگمتانه باعث می شود توریست های خارجی بیشتری جذب 

همدان شود، مطرح کرد: این مسئله آورده اقتصادی باالیی نیز با خود به همراه دارد.

وعده های حذف سواره از هگمتانه چه زمانی عملی می شود؟

      راسته بازار در یک قدمی فاجعه؛

   پایان شکوه قیصریه! 
 به چهارسوی دوم بازار قیصریه و ورودی بازار چیت سازها می رسیم، 
همان جایی که سقف بخشی از این بازار به دنبال بارش های اخیر 
باران و برف در اصفهان ریزش پیداکرده است.ســقف این بخش از بازار قیصریه 
سوراخ شده و همچنان آوار در محل باقی است... ویترین یکی از مغازه داران به دلیل 
ریــزش آوار روی آن تخریب شــده و آثار رطوبت نیز در ســقف آشــکار اســت. 
داربســت هایی در محل حادثه وجود دارد کــه بازاریان می گوینــد در روز جمعه 
نصب شده اســت، اما آنچه پیداســت هنوز از عملیات مرمت و بازسازی خبری 
نیست!یکی از بازاریان می گوید: اینجا ورودی سرای چیت سازهاست که بعد از باران 
و برف اخیر، سقف بخشی از ورودی آن فرو ریخت، البته قبل از آن هم سقف بازار 
قیصریه آسیب دیده بود و متاسفانه از طرف میراث فرهنگی هم رسیدگی نمی شد.

وی ادامه می دهد: احتمال این زیاد است که سقف سایر بخش های بازار هم ریزش 
کند. ما انتظار رســیدگی داریم، هرچند که بارها و بارها تذکر داده ایم، ولی تاثیری 
نداشته است. خدا رحم کرد که ریزش این بخش از ســقف در شب رخ داد و بازار 
تعطیل بود، چون سقف روی ویترین یکی از مغازه دارن ریخت و اگر این حداثه در 
روز اتفاق می افتاد  جان آدم ها هم درخطر بود. البته هرلحظه این احتمال وجود دارد 
که جان مردم درخطر ریزش دوباره سقف بازار در قسمت های مختلف آن قرار بگیرد، 

عالوه بر اینکه میراث اصفهان هم درخطر جدی است.
یکی دیگر از مغازه داراِن همان محدوده با ما همراه می شود. وی درباره این حادثه 
توضیح می دهد: همین سقف حدود دو یا سه سال است که مدام نم می داد و امسال 
هم به دلیل باران و برفی که آمد بازهم بیشتر شد که بازاری ها آن را ایزوگام کردند، 
البته قبال هم ایزوگام کرده بودند ولی به دلیل بارندگی هــای اخیر دوباره روی آن 
تکرار کردند.این مغازه دار  می افزاید: قبل از این حادثه و به دلیل مشکالتی که سقف 
داشت بارها به میراث فرهنگی گفته بودیم، که از میراث هم آمدند و گفتند »بررسی 
می کنیم.« ولی به هیچ عنوان نیامدند؛ تا اینکه برف اخیر آمد و روی سقف نشست و 
کم کم داخل پی رفت. اتفاقا مغازه داران بنده خدا روی ویترین هایشان فیبر گذاشته 
بودند تا مشکلی ایجاد نشود، اما باران و برفی که آمد باعث شد که سقف نصف شب 

بریزد و خدا خیلی رحم کرد که در روز نبود چون حتما یکی دو نفر زیر آوار می رفتند.
این مغازه دار می گوید: روز جمعــه که تعطیل بود از طرف آتش نشــانی و میراث 
فرهنگی و شهرداری آمدند و سقف ریخته شده را دیدند و داربست زدند، تا ببینیم کی 
می آیند انجام وظیفه کنند! فعال فقط داربست زدند. االن هم نمی دانم که می خواهند 
فقط  همین تکه را تعمیر کنند یا نه، چون مســئله اصلی این اســت که پشت این 
سقف تیمچه دال خدجه و یک کاروانسرا وجود دارد که چندین سال است مخروبه  
شده اند و همین دو ساختمان روی سقف ورودی بازار چیت سازها اثر گذاشته است. 
البته ما درباره این تیمچه و کاروانسرا خیلی به میراث گزارش کردیم، ولی توجهی 
نمی کردند و می گفتند که فعال بودجه کم است و ان شاءا... بودجه برسد می آییم و 

تعمیر می کنیم! که نیامدند.

وی ادامه می دهد: االن یک نفر داخل تیمچــه دال خدجه کار می کند که اگر او هم 
نبود اینجا تا حاال هزارباره ریخته بود. بنده خدا چند روز پیش که آمد تا سر کارش 
برود بازهم یک قسمت دیگر از این تیمچه ریخته بود و آوارش پشت در را بسته بود 
و این بنده خدا نمی توانست به داخل تیمچه وارد شود، برای همین از روی پشت بام 
کاروانسرای مخروبه سرای چیت سازها به تیمچه دال خدجه وارد شد و پشت دِر 

آن را خالی کرد.
این فرد تاکید کرد: مشــکالت بازار قیصریه و تیمچه هایش زیاد است، چون این 
طاق ها به هم وصل است. متاسفانه مسئولین می گویند بازاری ها توجه نکردند! اما 
بروند پشت بام را ببیند، طاق اینجا را ببیند، اینجا سه الیه ایزوگام شده که بازاری ها 

انجام داده اند و میراث هیچ کاری نکرده است.
با یکی از بازاریان به داخل تیمچه دال خدجه می رویم. او قسمت های مختلف این 
سرای مخروبه را به ما نشان داده و با اشــاره به یکی از تیرک های چوبی که اتصال 
بین دیوار تیمچه و سقف ریزش شده ی اخیر را موجب شده است، توضیح می دهد: 
االن اگر این چوب را قطع کنیم ســقف کامل پایین می آید، تمام نیرویش بر روی 

همین تیرک چوبی است!
وی سپس به سردر تیمچه اشاره کرده و ادامه می دهد: این سردر را می بینید، هفته 
قبل پایین آمد. این تیمچه طاق شیروانی داشت که چند سال پیش ریزش کرد و 
جای خالی تیرک های چوبی در دیوار آن مشخص است؛ وقتی ریزش کرد همه اش 
ریخت.این فرد گفت: طاق بازار قیصریه دســت همین تیمچه بوده و به مرور روی 
سقف بازار هم اثر گذاشته و این ریزشی که شما دیدید روی پشت بام بود که ما چند 
سال آن را ایزوگام کردیم ولی تاثیری نداشت، چون داخل طاق ترک هایی خورده 
که این ترک ها موجب شده آب به داخل نفوذ کند و خشت ها را از بین برد. درواقع 
همه این آسیب ها مربوط به تیمچه دال خدجه است و آب باران و برف اخیر، اینجا را 
شسته و طاقش پایین آمده و حتما تا چند وقت دیگر همه این قسمت های تیمچه 
که در اتصال به سقف بازار اســت پایین می آید و به دنبالش طاق بازار هم ریخته 
می شود. ما با هزینه های خودمان پشت این دیوار را محکم کردیم که دیوار برنگردد، 

اما یک روز مثل همان طاق که پایین آمد اینجا هم برمی گردد.
وی افزود: یک زمانی آدم های زیادی در تیمچه دال خدجه کار می کردند و کاسبی 
داشتند، اینجا تولیدی بود و هنوز دار قالی و نخ های آن ها دیده می شود؛ اما همه اش 
ریزش کرده است. این چوب همین سقف را نگه داشته که اگر بشکند معلوم نیست 
چه اتفاقی برای آن سمت راسته بازار قیصریه خواهد افتاد! ما بارها این موضوع را با 
میراث فرهنگی و استانداری و شهرداری مطرح کرده و نامه نگاری کردیم که بیایید 
و فکری به حال اینجا بکنید، اما نکردند تا اینکه دو سه روز  قبل سقف بازار ریخت و 
فیلم آن در فضای مجازی منتشر شد و میراث و شهرداری مجبور شدند که بیایند و 

داربست بزنند و حتما اگر فیلمی منتشر نمی شد آن ها هم نمی آمدند.
این فرد اشاره می کند: یک نکته دیگر این است که چند سال قبل از طرف شهرداری 

جلوی تیمچه دال خدجه پالکارد زده بودند که شما باید ظرف ۱۵ روز بیایی و اینجا را 
درست کنی، ولی صاحب این تیمچه آدم کله گنده ای است و وقتی این پالکارد را دید 
و فهمید شهرداری زده است به شاگردش گفت »اینو ِبَکن بیار پایین« شهرداری هم 

کاری نداشت و دیگر پیگیری نکرد!
وی می گوید: یکی از کارشناســان میراث به من گفت شانسی که بناهای تاریخی 
اصفهان آورده اند این بوده که طی چند سال اخیر برف نیامده بود چون برف روی بنا 
می نشیند و ۹۰ درصد آن آرام آرام داخل آثار نفوذ می کند درحالی که باران می آید و 
عبور می کند.با او به روی پشت بام بازار قیصریه می رویم، درست در جایی که سقف 
ریزش پیداکرده است. وضعیت پشت بام بازار قیصریه نشان می دهد که سقف آن 
برخالف مبانی مرمت، تماما ایزوگام شده اســت! از پشت بام، وضعیت اسفناک 
تیمچه دال خدجه نیز پیداست... یک سو تیمچه و سوی دیگر کاروانسرا قرار دارند 
که هردو مخروبه اند و سازه سست آن ها راسته بازار قیصریه را با تهدید جدی مواجه 

کرده است!
وی بخشی از سقف رانشان مان می دهد و می گوید: ما االن روی سقف بازار قیصریه 
و محلی هستیم که سقفش پایین ریخته. اینجا ترک خیلی بزرگی داشت که آب به 
داخل گنبد بازار نفوذ می کرد. انبار من هم همین جا زیر این سقف بود؛ اما چند سال 
پیش آن را خالی کردم چون ترک های خیلی بزرگی در آن به وجود آمد. مســئول 
میراث را به انبارم بردم تا ترک ها را ببیند و او هم گفت که هرآن احتمال ریزش دارد و 

این طور نیست که تکه تکه جدا شود بلکه یک دفعه پایین می آید. متاسفانه ما چند 
سال است که درگیر این مسئله هســتیم و خیال نکنید که موضوع به پایین آمدن 
این طاق در این چندروزه محدود می شود، من ۲۷ ســال است که در این بازار کار 
می کنم و باالی ۱۵ سال است که درگیر ایجاد ترک و ریزش سقف هستیم. اینجا 
دیواربه دیوار میدان نقش جهان است و گردشگران فکر نمی کنند که چنین مسئله ای 

در بازار وجود داشته باشد!
این مغازه دار از روی پشت بام به تیمچه دال خدجه اشاره کرده و ادامه می دهد: دیوار 
تیمچه جداشده و اتصالش به بازار فقط از طریق آن چوب است که اگر بشکند، در 
آن صورت ســقف بازار می ریزد. این تیمچه ۱۲ سال پیش مخروبه شد و بعد یک 
بنده خدایی آمد تا آن را با قیمت ۵ میلیارد تومــان بخرد روبه راهش کند، آن زمان 
این قیمت خیلی باالیی بود، اما صاحب این تیمچــه که وضع مالی خیلی خوبی 
دارد ۵ میلیارد را قبول نکرد و با دست عدد ۷ را با خریدار نشان داد، یعنی ۷ میلیارد 
می فروشم که برای همین هم معامله ســر نگرفت. جالب این است که مالکش 
مدرسه ساز هم هست ولی به میراث فرهنگی خود خیانت کرد و االن دست وراث هم 
افتاده است.وی توضیح می دهد: این کاروانسرا هم در کنار تیمچه عامل دیگری 
برای ریزش سقف بازار است چون هردوی این ساختمان های مخروبه، سقف های 
بازار را به سمت خرابه ها می کشــند، ترک های زیادی هم وجود دارد که امیدواریم 

آسیب به سایر بخش ها سرایت نکند.

 مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان:

گردشگری هوشمند در کشور اجرایی شود

در جست جوی گنج در قلب یک آتشکده ساسانی

مزایده اموال غیر منقول ) اسناد ذمه(
پرونــده:  شــماره   140103902002000330 آگهــی:  شــماره   11 /15
139904002003000436 آگهــی مزایده پرونــده به شــماره بایگانی 9900438  
شــش دانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی شــماره 11 فرعــی از 5450 اصلی بخش 4 
ناحیه 00 به مســاحت )147/3( صد و چهل و هفت متر و سی دســیمتر مربع با شماره 
دفتر بازداشــتی الکترونیــک 139905802023000502  حوزه ثبــت ملک مرکزی 
اصفهان، بــه آدرس: اصفهان- خیابــان 22 بهمن- کوچه مزروعــی - دنبال نهر آب 
روبرویی نانوایی مجتمع مسکونی ســاحل طبقه دوم که به موجب بازداشتنامه شماره 
139985602023000806- 1399/02/31 متعلق به مدیون آقای منصور مهجوریان، 
نام پدر: عبدالعلی، تاریخ تولد: 1356/10/29 ، شــماره ملی: 1288134592 ، شــماره 
 شناسنامه: 2799، تاریخ سند: 3890، تاریخ سند: 1381/02/29 ، دفترخانه صادرکننده: 
دفترخانه ازدواج شماره 179 شهر اصفهان اســتان اصفهان می باشد، با حدود: شمااًل: 
 در هفت قســمت که قســمت های دوم و چهارم و ششــم شرقی اســت به ترتیب به 
 طول های 3/40، 0/51، 3/16، 0/47، 2/75، 0/37، 2/86 متر پنجره و دیواریست به
 فضای شارع، شــرقًا: به طول 12/91 متردیواریست به فضای شــارع و فضای پارک 
5450/6، جنوبًا: اول به طول 5/42 متر دیوار و دیوار کوتاه اســت به فضای مشــاعی 
دوم که غربی است به طول 0/06 متر دیواریســت به فضای 5/40 و 0/17 متر درب و 
دیواریست به راه پله و آسانسور مشاعی چهارم در دو قســمت که دوم به صورت پخی 
شــکل اســت به ترتیب به طول های 3/30 و 0/86 متر پنجره و دیواریست به فضای 

حیاط مشــاعی. غربًا: به طول 13/05 متر دیواریســت به فضای پــالک 5450/2 و 
فضای شــارع که مطابق نظریه کارشناس رســمی دادگســتری آپارتمان مورد نظر 
 در طبقه دوم یــک مجتمع 5 طبقــه با قدمت حدود 15 ســال شــامل طبقه همکف 
)پارکینگ و یک واحد مســکونی( و چهار طبقــه روی همکف هر طبقه مشــتمل بر 
یک واحد، جمعًا 5 واحد مســکونی می باشد. ســاختمان مجتمع با اسکلت بتنی، سقف 
های تیرچه بلوک، نمای آجر و ســنگ، کــف پارکینگ موزائیک، دیــوار داخلی پله تا 
 سقف سرامیک با قرنیز ســنگی، حفاظ پله فلزی و ســاختمان مجهز به آسانسور نفربر 
می باشد. آپارتمان مشــتمل بر 3 اتاق خواب، سالن، آشپزخانه اپن با کابینت ام دی اف، 
 انباری داخل آپارتمان و ســرویس های بهداشتی می باشــد. کف آپارتمان سرامیک، 
دیوارهای داخلی نقاشی،  ســقف ها دارای گچ بری، سیستم گرمایش پکیج و رادیاتور، 
ســرمایش کولر آبی می باشد. انشــعابات آب و یک برق سه فاز مشــترک، انشعابات 
برق و گاز هر واحد مجزی می باشــد و فاقد پارکینگ اســت. در قبال طلب خانم زینب 
ایرجی بازداشت گردیده از ســاعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1401/11/17 در اداره 
اجرای اسناد رســمی اصفهان واقع در خیابان تاالر میدان هفت تیر شعبه مهریه برگزار 
می شــود. مزایده جهت شــش دانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی شــماره 11 فرعی از 
5450 اصلی بخــش 4 از مبلغ پایــه 36/825/000/000  ریال معادل ســه میلیارد و 
 ششصد و هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار تومان شــروع و به هر کس خریدار باشد به
  باالتریــن قیمت پیشــنهادی نقــدا فروخته می شــود. الزم به ذکر اســت پرداخت 
 بدهی هــای مربوط به ملــک در صورتی که مــورد مزایــده دارای آنها باشــد و نیز 

بدهی هــای مالیاتی و عوارض شــهرداری و پارکینگ و غیره تا تاریــخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده باشــد به عهده برنده مزایده اســت ضمن 
آنکه پــس ازمزایده در صورت وجود مــازاد، وجوه پرداختی بابــت هزینه های فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مســترد می گــردد ضمنًا این آگهی  یک مرتبه در ســایت 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشــور و روزنامه زاینده رود در تاریخ 1401/11/04 چاپ 
و منتشر می گردد و درج در سایت ســازمان به منزله انتشــار در روزنامه کثیراالنتشار 
محلی می باشــد و خریداران جهت شــرکت در مزایده باید مبلغ ده درصد پایه مزایده 
  IR090100004061013207670192 :را طی فیش ســپرده به شــماره حســاب
بنام تمرکز وجــوه ســپرده اداره کل ثبت اســناد و امالک کشــور با شناســه واریز 
998108561161070070570000000000 نزد بانک مرکزی بابت پرونده کالسه 
فوق پرداخت نمایند. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صنــدوق ثبت تودیع نمایــد ودر صورتی که ظرف 
مهلت مقرر مانده فروش را به حساب صندوق ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد 
نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شد. الزم به ذکر اســت کلیه هزینه های قانونی 
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشــد به عهده برنده 
مزایده اســت و در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینــه های فوق از محل 
 مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً  وصول می گردد. 

م الف: 1445169 
اکرم محمود صالحی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

فقدان سند مالکیت
11/16  شماره نامه: 140185602024011182- 1401/10/07 نظر به اینکه ششدانگ 
پالک 4501/14  واقع در بخش 5 اصفهان به شماره ثبت صفحه 83 دفتر 183 امالک به 
شماره ثبت 22844 و شماره چاپی سند دفترچه ای 115082 بنام آقای سعادت اله استواری 
نجف آبادی سابقه  ثبت و صدور سند مالکیت دارد که به موجب سند شماره 94989 مورخ 
1372/10/28 دفترخانه 6 اصفهان میزان ســه دانگ مشاع از ششدانگ پالک مذکور به 
آقای حسین قاسمی انتقال قطعی یافته  ســپس مالک مذکور با ارائه درخواست 32394 
مورخ 1401/10/07 بانضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 
یکتا 140102155358001188 تو رمز تصدیق شماره 232833  مورخ 1401/09/28 به 
گواهی دفترخانه اسناد رسمی  290 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیتش 
به علت نامعلوم مفقود و درخواست صدور المثنی ســند مالکیت خود را نموده  لذا مراتب  
به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
مذکور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمئید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه 
 نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1445083 

مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان

یک فعال میــراث فرهنگی، از حفــاری  غیرمجاز به 
انگیزه گنج یابی در دل یک آتشکده ساسانی در بخش 
»ســیمکان« اســتان فارس خبــر داد.چهارتاقی یا 
آتشکده »ســیمکان« در مســیر جهرمـ  میمند در 
استان فارس واقع شده است. قدمت این آتشکده به 
ساسانیان نسبت داده شده که ۱۰ دی ماه سال ۱۳۸۱ 
با شــماره ۶۷۸۶ به ثبت ملی رسیده است.سیاوش 
آریا، پژوهشگر و فعال میراث فرهنگی به تازگی با ثبت 
تصاویری از آن، نه تنها به وضعیت نابسامان این سازه 
ساسانی اشــاره کرده که از حفاری ها و کندوکاوهای 
ناکام گنج یاب ها خبر داده است.در سال های گذشته 
نیز درباره گســتره حفاری های غیرمجاز در این مکان 
هشــدارهایی داده شــده بود. بعدها برخی فعاالن 
میراث فرهنگی گفته بودند در برخی از آن گودال های 
جویندگان گنج، گیاه روییده اســت.این فعال میراث 
فرهنگی نیز درباره حفاری های جدید قاچاقچیان و 
مشاهداتش از وضعیت این آتشکده ساسانی، گفت: 
چپاولگران یادمان های تاریخــی و میراث فرهنگی 
در کف این چهارتاقی گــودال بزرگی کنده اند که بر اثر 
این کند و کاوها، آسیب های برگشت ناپذیری به این 
سازه ساســانی وارد کرده اند.وی اضافه کرد: هرچند 
حفاری های غیرمجاز در درون آتشکده »سیمکان« 
از گذشته و در سال های ۱۳۹۴ و ۹۵ خورشیدی که از 
این یادمان بازدید کرده بودم، وجود داشت، ولی به نظر 

می رسد چپاولگران میراث فرهنگی با خیال آسوده و در 
نبود نظارت مسئوالن میراث فرهنگی و یگان حفاظت 
میراث فرهنگی، گودال های کوچک پیشین را شکافته 
و عمیق تر کرده و به الیه های باستان شناسانی این بنای 
ساسانیان آسیب های برگشت ناپذیری وارد کرده اند.

این دوســتدار میراث فرهنگی ادامــه داد: در بخش 
شمالی و در کنار این آتشکده ساسانی، به تازگی نیز 
آثاری از حفاری های غیرمجاز دیده می شود؛ گودالی 
با عمق بیــش از ۲ متر کنده اند که اگــر وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای آثاری که در 
میان باغ ها و زمین های کشاورزی مردم منطقه وجود 
دارد زودتر عرصه و حریم تعییــن کرده بود، بی گمان 
اکنون شــاهد روزگار آشفته و نابســامان و دستبرد 

قاچاقچیان اموال تاریخی و فرهنگی نبودیم.
وی گفت: آتشکده ساسانی »سیمکان« روی تپه ای و 
در میان باغی که مالک خصوصی دارد، واقع شده است 
و روشن نیست چگونه افرادی ناشناس و قاچاقچیان 
توانسته اند به سادگی به آن تعرض کنند. این موضوع 
زمانی پرسش برانگیزتر می شــود که بدانیم همواره، 
مالک باغ و دیگــر باغ داران پیرامــون این چهارتاقی 
حضور دارند و ســازه ای هم در حریم آن برپا کرده اند 
که البته این اقدام هم به نوعی تخلف به شمار می آید.

این فعــال میراث فرهنگــی به ساخت وســازهای 
غیرقانونی در حریم و پیرامون این آتشکده ساسانی از 

سوی باغداران که چشم انداز و حریم بصری این بنای 
ساسانی را مخدوش کرده اســت، اشاره کرد و افزود: 
وجود انبوه درختچه های بزرگ و کوچک بادام کوهی 
و پوشش گیاهی محوطه پیرامونی آن و کشت جو و 
عدس و انگور از سوی کشــاورزان و باغ داران منطقه، 
آینده تاریکی را برای چهارتاقی ارزشمند »سیمکان« 

میمند رقم زده است.

سازه ای در نزدیکی آتشکده که خط حریم آن را 
شکسته است

این پژوهشــگر میــراث فرهنگی در اســتان فارس 
همچنین به سست و بی دوام شدن پایه های چهارتاقی 
و بخش های دیگری از این بنا اشــاره کرد که آن را در 
حال فرو ریختن قرار داده است و در ادامه اظهار کرد: 
آتشکده سیمکان از مصالحی چون الشه سنگ و مالت 
گچ ساخته شده اســت. داالن های طواف و پیرامون 
چهارتاقی سراسر ویران شــده و هم اینک تنها پی آن 
برجای مانده اســت. راه ورودی بنا درگوشه شمالی 
جــای دارد که بازمانده هــای آن نمایان اســت. این 
چهارتاقی بزرگ، میدانی به اندازه ۲۲ در ۲۲  متر را در 
برمی گیرد. دیوار جانبی گوشه شرقی و غربی بنا، سالم 
اســت، اما چهار ستون آتشکده آســیب دیده است. 
نقشه این سازه مربع شکل اســت که با بهره گیری از 

گوشواره، پالن مربع تبدیل به دایره شده است.  

مدیرکل میراث فرهنگی اســتان اصفهــان گفت: باید 
فاصله خود با دنیا در توسعه گردشگری را با ایجاد شهرها 
و روستاهای هوشــمند و حرکت به سوی گردشگری 
هوشــمند جبران کنیم.علیرضا ایزدی در گفت و گو با 
خبرنگار بازار، با بیان اینکه ادارات کل میراث فرهنگی، 
شهرداری ها، استانداری ها و وزارت کشور باید به این فهم 
مشترک برسند که برای توسعه پایدار راهی جز توسعه 
پایدار گردشگری نداریم، اظهار کرد: خوشبختانه بخش 
خصوصی با هدایت اتاق بازرگانی به 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 اینکه درآمد ایران از بیش 
از هشت میلیون گردشگر خارجی در سال ۲۰۱۹ میالدی 
تقریبا ۱۱.۸ میلیارد دالر بود که به دالیل مختلف از جمله 
شیوع کرونا هنوز موفق به تکرار آن نشده ایم، اضافه کرد: 
گردش مالی صنعت گردشــگری در دنیا هم اکنون به 
۱.۷ تریلیون دالر رسیده است.مدیرکل میراث فرهنگی 
استان اصفهان تاکید کرد: البته توسعه گردشگری ایران 
باید بر مبنای هویت ارزشمند تاریخی و ارزش های دینی 
و تمدنی آن رقم بخورد و بنا نیست تجربیات کشورهای 
دیگر را امتحان کنیم، بنابرایــن باید فاصله خود با دنیا 
در توسعه گردشگری را با ایجاد شــهرها و روستاهای 

هوشمند و حرکت به سوی گردشگری هوشمند جبران 
کنیم.وی با اشاره به اینکه تقویم گردشگری استان به 
تفکیک شهرستان ها تا شــهریورماه ۱۴۰۲ آماده شده 
اســت، تاکید کرد: پیمان گردشگری میان استان های 
اصفهان، یزد، خراسان رضوی، تهران، قم و فارس برای 
نخستین بار در آینده ای نزدیک در ۶ حوزه گردشگری 

منعقد می شود.
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دبیر ستاد امر به معروف اصفهان بر رعایت موازین شرعی در 
مراکز درمانی تاکید کرد

دبیر ســتاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان گفت: بــا توجه به اهمیت موازین شــرعی و رعایت آن در 
بیمارستان ها، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشــکی باید روی قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات 
پزشکی با موازین شرع مقدس، نظارت جدی تری داشته باشــد.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
موظف اســت به منظور انطباق امور درمانی، بهداشــتی و آموزش پزشــکی با موازین شرع مقدس اسالم، 
سیاست گذاری و برنامه ریزی و تدوین آیین نامه اجرایی برای عملی  کردن انطباق امور مذکور با موازین شرع 
مقدس را انجام دهد.به گزارش ایرنا روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان، به نقل 
از حجت االسالم والمسلمین محسن مظاهری با اشاره به اهمیت ارتقای سالمت و بهداشت روحی و معنوی 
بیماران در بیمارستان ها افزود: ارتقای سالمت و بهداشت روحی و معنوی بیماران به درمان سریع تر بیماری 
آنها کمک می کند.وی که در دیدار با معاون نظارت بر مراکز درمانی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان 
اصفهان سخن می گفت، اظهار داشت: باید در بیمارستان ها و حتی منازل با برنامه های معنوی و استفاده از 
مشاوران مذهبی به بیماران امید داده شود تا فرآیند امیدبخشی و روحیه دادن به بیماران و مراحل بهبود و 
درمان آنها سریع تر انجام شود.دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان با اشاره به اهمیت تقویت دفاتر 
موسوم به »نسیم مهر« در بیمارستان ها گفت: تسکین آالم روحی و برطرف کردن اضطراب بیماران مسئله 
بسیار مهمی است که باید با همکاری نهاد رهبری در دانشگاه، دفاتر نسیم مهر تقویت شود.دفاتر »نسیم مهر« 
یکی از شاخه های نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه های علوم پزشکی است که از سال ۸۷ در بیمارستان های 
دولتی اصفهان و شهرستان های این استان آغاز به کار کرده است و صحبت و مشاوره با بیماران و همراهان 
آنها از مهم ترین وظایف روحانیان دفاتر نسیم مهر محسوب می شود.معاون نظارت بر مراکز درمانی معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان نیز در این دیدار گفت: معاونت درمان با همکاری معاونت فرهنگی 
دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی استان تمام تالش خود را به ایجاد اخالق حرفه ای و نظارت بر قانون انطباق 
در بیمارستان ها و مراکز درمانی به کار گرفته است.دکتر غالمرضا دروشی افزود: باید با همکاری ستاد امر به 
معروف و نهی از منکر و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای تشکیل دپارتمان مشاوره بهداشت معنوی از وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطالبه شود.معاون نظارت بر مراکز درمانی معاونت درمان دانشگاه علوم 

پزشکی استان اصفهان، با دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان دیدار و گفت وگو کرد.
 

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی:

1۶ شهرستان استان اصفهان در وضعیت آبی کرونایی قرار دارد
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: در حال حاضر اصفهان در وضعیت آبی کرونایی قرار دارد، 
همچنین شش شهرستان در وضعیت زرد و ۱۶ شهرستان استان اصفهان آبی است و هیچ شهرستان قرمز 
و نارنجی به لحاظ کرونا در استان نداریم.پژمان عقدک در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، درباره آخرین وضعیت 
کرونایی استان اصفهان، اظهار کرد: در حال حاضر اصفهان در وضعیت آبی کرونایی قرار دارد، همچنین 
شش شهرستان زرد و ۱۶ شهرستان استان اصفهان آبی است و هیچ شهرستان قرمز و نارنجی به لحاظ 
کرونا در اســتان نداریم.وی ادامه داد: در حال حاضر ۳۷ نفر به دلیل ابتال به کرونا در بیمارستان ها و دو 
نفر به دلیل وخامت وضعیت در آی سی یو بستری هستند، روز شنبه یکم بهمن ماه ۱۲ نفر به دلیل ابتال به 
کرونا در بیمارستان ها بستری و ۲۲ نفر ترخیص شدند که این آمار نشان دهنده بهبود وضعیت کروناست.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با بیان اینکه اصفهان به پایین ترین حد خود در پیک هفتم 
رسیده است، تصریح کرد: در حال حاضر روند کاهشی از نظر ابتالی افراد به کرونا را شاهد هستیم و هنوز 
به شرایطی که بتوان عنوان کرد وارد پیک هشتم شــدیم را شاهد نبودیم، همچنین تاکنون سویه جدید 
کرونا در اصفهان شناسایی نشده است.وی با اشاره به آمار واکسیناسیون در اصفهان، اضافه کرد: پوشش 
دوز اول واکسن کرونا ۸۶ درصد، دوز دوم ۷۷ درصد، دوز سوم ۴۰ درصد و دوز چهارم چهار درصد بوده که 
تاکنون درصد تزریق واکسیناسیون تغییری نداشته و این اعداد به طور تقریبی ثابت مانده است، از این 

رو باید افراد نسبت به تزریق دوز یادآور واکسن خود اقدام کنند.

سایه کرونا، آلودگی هوا و سرما بر سِر تحصیل وسالمت دانش آموزان اصفهانی؛

گذراِن سال های تحصیلی با تک ماده تعطیلی!

هنوز اوضاع نامناســب کیفیت تحصیل دانــش آموزان 
به واسطه آموزش های مجازی دوران کرونا سامان نیافته 
بودکه آلودگی هوا، برودت هوا و ســرما نیز که تهدیدی جدی برای سالمت 
آنهاســت، اوضاع تحصیلی دانش آموزان را تحت تاثیر قرار داده اســت.از 
زمستان سال ۹۸ که اصفهان با وضعیت تشدید آلودگی هوا مشابه امسال 
مواجه شد در چندین نوبت مدارس تعطیل و در ادامه در اسفند همان سال با 
ورود ویروس کرونا به کشور، دوران تلخ و رکود کرونایی در کشور آغاز شد و 
آموزش مدارس و دانشگاه ها به غیرحضوری تغییر یافت.روال آموزش های 
غیرحضوری وگاهی حضوری، با رعایت دستورالعمل های بهداشتی، ۲ سالی 
به طول انجامید و در این مدت محوریت و اولویت مهم خانواده ها و مسئوالن 
نظام تعلیم و تربیت بر سالمت دانش آموزان استوار بود.اما بازخورد منفی 
تعطیلی و تدریس غیرحضوری در امتحانات حضوری دانش آموزان در خرداد 
سال تحصیلی گذشته خود را به صورت افت قابل توجهی نشان داد تا جایی 
که رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
متوسط معدل ۱۱.۵دانش آموزان در کشور ، بر ریشه یابی این موضوع تاکید 
کرد.اما با حضوری شدن مدارس و برپایی برخی دوره های ترمیم معدل و 
تعمیق و تثبیت یادگیری در تابستان امسال، گویی احساس شد که این افت 
تحصیلی تاحدودی جبران شده است و دیگر کسی به فکر بررسی، ریشه یابی 
و علت یابی روند ناقص آموزش های مجازی نبود که این ضعف جبران شود 
و برای موارد اضطراری که اکنون پیش آمده این اصالح صورت گیرد.هرچند 
که دوران کرونایی به سر نیامده ولی تاحدودی میزان شیوع و ابتال کاهش 

یافته است ولی عوامل ثابت دیگری از جمله آلودگی هوا از چندین سال پیش 
و در پی مشکالت زیست محیطی هر ساله در فصل پاییز و زمستان چنان 
نمود می یابد که به تعطیلی مدارس منجر می شود.این تعطیلی در سال جاری 
به دلیل تکرار و افزایش تعداد روزهای آلوده و اضافه شدن موضوع سرما و 
مشــکالت افزایش مصرف انــرژی و مازوت ســوزی دوباره به ســمت 
آموزش های غیرحضــوری گرایش یافت.از انتهای آذر امســال تاکنون در 
مجموع حدود ۲۵ روز مدارس کالن شهر اصفهان و شهرستان های فالورجان، 
خمینی شهر، برخوار، مبارکه، زرین شهر و فوالدشهر و نیز بخش های مرکزی 
شهرستان های شاهین شهر و نجف آباد و شهر سجزی به علت آلودگی هوا و 
در برخی شهرستان های غربی و جنوبی استان به علت بارش برف و سرما 
تعطیل و غیرحضوری شدند.در عین حالی که کودکان و نوجوانان دانش آموز 
در شمار گروه های آسیب پذیر جامعه در موضوع آلودگی هوا هستند، بحث 
سالمت آنها در اولویت همه برنامه ها و اقدامات قرار دارد.بر این اساس الزم 
است تا متولیان امر تعلیم و تربیت با در نظر داشتن و اولویت دهی به مقوله 

سالمت دانش آموزان برای جلوگیری از افت تحصیلی آنها اقدام کنند.

تاکید بر برنامه ریزی برای جبران تعطیلی مدارس
برخی متولیان امر تعلیم و تربیت، ادامه داشتن وضعیت آلودگی هوا و در 
نظر داشتن تعطیلی مدارس به عنوان تنها راه چاره برای آن را به ضرر دانش 
آموزان می دانند و معتقدند که این افت تحصیلی تا سال ها همراه آنها خواهد 
بود به ویژه اگر آموزش و پرورش برنامه دقیقی برای جبران این تعطیالت 

نداشته باشد.مدیرکل دفتر آموزش دبستانی وزارت آموزش و پرورش درباره 
تبعات ادامه دار شدن تعطیلی مدارس برای دانش آموزان اظهار نگرانی کرد 
و گفت: این وضعیت به ویژه برای دانش آموزان دبستانی مشکالت جدی 
ایجاد می کند.محمد محمدی افزود: دانش آموز دبستانی اگر چند روز تعطیل 
باشد، هنگامی که به مدرسه مراجعه می کند، معلم دوباره باید آنها را آماده کند 
و ادامه دار شدن تعطیالت، خانواده ها را نیز با مشکالت متعددی مواجه کرده 
است.وی یادآور شد: دانش آموزان دوره ابتدایی در آموزش مجازی، یادگیری 
کامل ندارند و از ابتدای تعطیالت تاکنون مکاتبات متعدد محرمانه ای در این 
زمینه با مراجع ذی صالح صورت گرفته است.مدیرکل دفتر آموزش دبستانی 
وزارت آموزش و پرورش، درباره جبران تعطیلی مدارس گفت: آماده برگزاری 
کالس های جبرانی درهر شرایطی هستیم اما بیشتر مواقع، روزهای پنجشنبه 
را نیز تعطیل اعالم می کنند و کل هفته تعطیل است.وی تصریح کرد: تعطیلی 
مدارس تنها و نخســتین راه حل رفع آلودگی هوا نیست و وقتی مدارس را 
تعطیل می کنیم، تاثیری بر روی آلودگی هوا ندارد حتی اگر تعطیلی ها برای 
حفظ سالمت دانش آموزان باشــد تبعات روانی و مادی تعطیلی مدارس 

بسیار بیشتر است.

جبران افت تحصیلی آشکار و پنهان
عقب ماندگی و ضعف تحصیلی و یادگیری دانش  آموزان، دستگاه تعلیم و 
تربیت را بر آن داشت تا با روش های دیگری از جمله دوره های تقویتی، این 
افت تحصیلی را جبران کند.مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان با اشاره به 
افت تحصیلی دانش آموزان به واسطه آموزش های مجازی دوران کرونایی 
گفت: بیش از ۲ســال با آفت کرونا در آموزش و پــرورش مواجه بودیم و 
مشــکالت فراوانی برای این حوزه اتفاق افتاد، آموزش لطمه دید و با افت 
تحصیلی آشکار و پنهان مواجه شــدیم.محمدرضا ابراهیمی افزود: بر این 
اساس از تابستان امســال دوره های تعمیق و تثبیت یادگیری در مدارس 
به منظور جبران افت تحصیلی دانش آموزان برپا شــد.وی اظهار داشــت: 
افزایش مهارت تحصیلی، بهبود و تکمیل فرآیند آموزش، جبران نارسایی ها و 
کاستی های آموزشی و تعمیق یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی و متوسطه 
از اهداف برپایی این دوره ها بود.مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان افزود: 
بازه زمانی طرح تعمیق و تثبیت یادگیری از نیمه تیر تا پایان مرداد به مدت 
حداکثر ۳۶ ساعت آموزشی بود که در شهریور از دانش آموزان شرکت کننده 

در این طرح آزمون گرفته شد.

آلودگی هوا با تعطیلی مدارس از بین نمی رود
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: علت آلودگی هوا با برقراری 
مدرسه نیست که با تعطیلی مدارس از بین برود و باید علت یابی شود.وی با 
اشاره به تعطیلی مدارس به علت آلودگی هوا، افزود: درست است که سالمت 
دانش آموزان و کل جامعه برای ما مهم اســت، اما باید یک اهتمام ویژه ای 
حاکمیت و دولت داشــته باشــند که ما نیازی به تعطیلی مدارس نداشته 
باشیم،بر اساس گزارش مرکز ملی تغییر هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط 
زیست، اصفهان در بین هشت کالن شهر ایران)شامل تهران، اصفهان، مشهد، 

تبریز، کرج، اهواز، شیراز و اراک( رتبه نخست آلودگی هوا را دارد.

با مسئولان جامعه

رییس کل دادگستری اســتان اصفهان از پیگیری 
ویژه دســتگاه قضایی اســتان در رابطه با کاهش 
آالینده های هوای اصفهان توسط مدعی العموم و 

دادستان مرکز استان خبر داد.
حجت االسالم  جعفری در نهمین نشست شورای 
حفظ حقوق بیت المــال در اراضی ملــی و منابع 
طبیعی، با اشــاره به آلودگی هوای اصفهان، اظهار 
کرد: کالن شهر اصفهان با دارا بودن صنایع گسترده و 

بزرگ در اطراف، با مشکل آلودگی هوا روبه رو است 
و با وجود برخی اقدامــات در کاهش آلودگی های 
زیست محیطی از ســوی برخی از صنایع، هنوز با 

وضع مطلوب فاصله وجود دارد.
وی گفت: دستگاه قضایی استان از یک سو وظیفه 
حمایت از واحدهای تولیــدی و صنعتی در جهت 
رفع مشــکالت اقتصــادی و اشــتغال را دارد و از 
ســوی دیگر رعایت موارد مربوط به حفظ سالمت 
مردم و قوانین زیســت محیطی را نیــز در اولویت 

فعالیت های خود دارد.
رییس کل دادگســتری اســتان اصفهان بر لزوم 

رعایت مقررات زیست محیطی توسط شرکت های 
تولیدی تاکید کــرد و افزود: با توجــه به آلودگی 
کالن شهر اصفهان و اهمیت موضوع سالمت مردم، 
شــرکت های تولیدی باید اســتانداردهای مربوط 
به آالیندگی و مســائل زیســت محیطی را رعایت 
کرده و باید هر هزینه  و اقدامی که در جهت کاهش 

آالیندگی الزم است، انجام گیرد.
حجت االســالم  جعفری از پیگیری ویژه دستگاه 
قضایــی اســتان در رابطه با کاهــش آالینده های 
هوای اصفهان توســط مدعی العموم و دادســتان 

مرکز استان خبر داد.

رییس کل دادگستری استان خبر داد:

 پیگیری ویژه کاهش آالینده های هوای اصفهان
 توسط دادستان

اللین؛ توله خرس پارک 
پردیسان

توله خرس ۱۱ ماهه ســیاه بلوچی به نــام اللین که 
در کلینیک حیات وحش پارک پردیســان زندگی 
می کند یکی از باارزش ترین انواع حیات وحش ایران 
است که به همت دامپزشکان سازمان محیط زیست 
سرحال بود و رشد خوبی دارد. زیستگاه این جانور در 
استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان 
است که اوایل خردادماه سال جاری از قاچاقچیان 
کشــف شــده و پس از درمان اولیه در اصفهان، به 
تهران آمد تا روند درمانی آن ادامه پیدا کند؛ اما امروز 

وضعیت بسیار خوبی را طی می کند.

معاون استاندار اصفهان خبر داد: خاطیان باید در برابر مراجع قضایی پاسخگو باشند؛

عواقب عدم تمکین از دستور توقف مازوت سوزی 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: استفاده ازمازوت در ۲ واحد دیگر از نیروگاه 
شهید منتظری متوقف شــده و مصرف ۲.۵ میلیون لیتر مصرف مازوت در این نیروگا کاهش یافته 

است.
به گزارش خبرنگار مهر، مهران زینلیان در جمع خبرنگاران در خصوص ابالغ اخیر کمیته اضطرار آلودگی 
هوای استان مبنی بر قطع مازوت سوزی در نیروگاه شهید منتظری، اظهار داشت: از ماه ها قبل و بر 
اساس تجربه ای که از سال گذشته در خصوص مازوت ســوزی در استان داشتیم؛ مدیریت استان 
تالش های بسیاری را انجام داد تا شاهد تکرار این تجربه و استفاده از سوخت مازوت در استان نباشیم.

وی بیان کرد: هر چند عدم مازوت سوزی در شورای تامین استان مصوب شده بود؛ اما با ابالغ شورای 
عالی امنیت ملی و به رغم مخالفت شدید استان، مازوت سوزی در اصفهان آغاز شد.زینلیان افزود: 
نهایتا طی چند روز گذشته به دلیل اســتفاده از این نوع سوخت در نیروگاه و البته سایر منابع آالینده 
هوا که به هیچ عنوان قابل چشم پوشی نیست، شاهد روزهای بی سابقه ای بودیم و شاخص آلودگی 
هوا در اصفهان برای چند روز متوالی به بیش از ۱۵۰ رسید.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
اصفهان  خاطرنشان کرد: با پیگیری مدیریت استان، رییس سازمان حفاظت محیط زیست به صورت 
سرزده از نیروگاه شهید منتظری بازدید کرد و نهایتا با تشکیل کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای 
استان، عدم مازوت سوزی برای چندمین بار مطرح و مصوبات ویژه زیست محیطی در این کارگروه به 
تصویب رسید.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان افزود: به دنبال این اقدامات، تالش 
برای عدم مازوت سوزی در شورای تامین اســتان نیز برای چندمین بار مطرح و با دستور استاندار 
اصفهان موضوع عدم استفاده نیروگاه شهید منتظری از ســوخت مازوت ابالغ شد.زینلیان عنوان 
کرد: با وجود  همه تالش های صورت گرفته، متاسفانه تا این لحظه مازوت سوزی به صورت کامل در 
نیروگاه شهید منتظری قطع نشده و به دنبال پیگیری های اخیر، با قطع ۲ واحد دیگر و کاهش معادل 
۲و نیم میلیون لیتر مصرف سوخت مازوت، هم اینک ۴ واحد غیرفعال و ۴ واحد دیگر همچنان فعال 
است.زینلیان تصریح کرد: عدم تمکین برای قطع مازوت سوزی خواه از طرف نیروگاه و خواه از طرف 
دیگر دستگاه ها باشد در هر صورت با پیگیری قضایی همراه خواهد بود.معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری اصفهان افزود: مصوبه شورای تامین استان مبنی بر قطع مازوت سوزی در اصفهان جدی 

است و خاطیان بایستی در برابر مراجع قضایی پاسخگو باشند.
 

جریمه 4 میلیارد و ۹4۶ میلیون ریالی برای قاچاقچی 
ماینردر اصفهان

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان از جریمه ۴ میلیارد و ۹۴۶ میلیون ریالی پرونده قاچاق ۲۸ 
دستگاه ماینر در اصفهان خبرداد.علی اکبر مختاری گفت: پرونده قاچاق ۲۸ دستگاه ماینر در شعبه اول 
ویژه رسیدگی به قاچاق کاال و ارز بررسی و با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی، متهم عالوه بر ضبط کاال به 
پرداخت چهار میلیارد و ۹۴۶ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
اصفهان افزود: نیروی انتظامی ۲۸ دســتگاه ماینر را به ظن قاچاق کشف کرد و پرونده این تخلف برای 

رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
 

فعالیت پایگاه های انتقال خون اصفهان در تعطیالت آلودگی هوا
پایگاه های انتقال خون استان اصفهان در ایام تعطیالت آلودگی هوا فعال هستند.روابط عمومی اداره کل 
انتقال خون استان اصفهان اعالم کرد: در ایام تعطیالت آلودگی هوا پایگاه انتقال خون خواجوبه صورت 
یک سره ازساعت ۸ تا ۱۸ آماده خون گیری است.همچنین مرکز انتقال خون خواجو از ساعت ۹ تا ۱۳ روز 

جمعه هفتم بهمن نیز آماده خدمات رسانی به اهدا کنندگان خون است.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

غایبان آزمون سراسری 
 1402 در اصفهان کمتر

 از 3 درصد بودند
دبیر ســتاد آزمون های اصفهان گفت: غایبان 
نوبت نخست آزمون سراسری ۱۴۰۲ در استان 
کمتر از ۳ درصد بودند که نسبت به چند دوره 
اخیر کنکور، کاهش داشــت.به گزارش ایرنا، 
نوبت نخست آزمون سراســری سال ۱۴۰۲ 
روزهــای پنجشــنبه و جمعــه ۲۹ و ۳۰ دی 
امسال در ۲۱ شهر استان اصفهان همزمان با 
سراسر کشور برگزار شد.رضاعلی نوروزی، روز 
یکشــنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
۵۵ هزار و ۹۴۸ داوطلب از اســتان اصفهان 
در نوبت اول آزمون سراســری ۱۴۰۲ ثبت نام 
 کردند که کمتر از ۳ درصد آنها در آزمون غایب

 بودند.وی با اشــاره به اینکه در کنکور ســال 
گذشــته تعداد غایبــان به حــدود ۲۰ درصد 
می رســید، افزود: تعداد داوطلبــان در نوبت 
نخســت آزمون سراســری ۱۴۰۲ نسبت به 
دوره های قبل کنکور در استان حدود ۴۰ درصد 

کاهش داشت.
وی با تاکیــد براینکه نوبت نخســت آزمون 
سراسری ۱۴۰۲ در استان اصفهان در آرامش 
و ایمن برگزار شد، خاطرنشــان کرد: در چند 
مورد بسیار محدود، برخی از داوطلبان وسایل 
ارتباطی همــراه خــود آورده بودنــد که قبل 
از آزمون، وســایل آنها شناســایی و تحویل 
مقام های قضایی شــد.نوروزی با اشــاره به 
اینکه کشــف این وســایل به معنی تقلب در 
آزمون نیســت، تصریح کرد: هنگام برگزاری 
آزمون شــبکه اینترنت در محــل حوزه های 
امتحانی، محدود شده بود.وی با بیان اینکه 
آزمون سراسری ســال ۱۴۰۲ برای نخستین 
بار در ۲ نوبت برگزار می شود، خاطرنشان کرد: 
امسال برای نخســتین بار آزمون سراسری 
ورود به دانشگاه ها در فصل زمستان برگزار شد 
به همین دلیل تمهیدات و امکانات الزم برای 
داوطلبان و خانواده های آنها در نظر گرفته شد.

نوروزی افزود: امســال همکاری خوبی بین 
بخش های مختلــف برای برگــزاری آزمون 
سراسری در شهرستان های مختلف استان 

صورت گرفت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: ۱۱۵ پرونده پیگیری قضایی توسط سازمان حفاظت محیط  زیست استان اصفهان برای صنایع آالینده تشکیل 
شده است.منصور شیشه فروش پیرامون برخورد با صنایع آالینده گفت: تاکنون و با همکاری دستگاه قضایی ۱۸ واحد صنعتی پلمب شده و سازمان محیط زیست 

۱۱۵ پرونده قضایی برای واحد های آالینده تشکیل داده است تا نهاد های قضایی با منابع آالینده برخورد کنند.
 وی افزود: با همکاری ســازمان محیط زیســت و مرکز بهداشــت و صنعت ۳۰ تیم نظارتی تشــکیل شــده و وضعیت واحد های آالینده ها را بررسی و کنترل
  می کنند.مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان درمورد اقدامات کمیته اضطرار آلودگی هوای اســتان برای کاهش حجــم آالینده های هوا تصریح کرد:

  از صنوف مختلف درخواســت کردیم تا برای کاهش و کنترل آالینده هــا در بخش حمل و نقل و خودروها، تا پایان هفته فعالیت شــان را از ســاعت ۱۸ به بعد 
 کاهش دهند و این امر به کاهش ترافیک در ســطح شــهر کمک می کند.وی اضافه کرد: به شــرکت نفت تاکیــد کرده ایم که در تمام جایگاه ها ســوخت پاک 
 توزیع کنند و شــرکت برق نیز باید در تمام نیروگاه ها انتشــار آالینده ها را کاهش دهند، همچنین صنایع و معادن، تمامی کوره هــا و کارگاه های تولید مصالح تا 
آخر هفته دچار محدودیت هستند و نباید فعالیت داشته باشند.شیشه فروش گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروهایش را در شهر برای برخورد با خودرو های 

دودزا و فاقد معاینه فنی تقویت کرده است.

تشکیل 11۵ پرونده قضایی برای صنایع آالینده اصفهان



متئوس پریرا که با انتقالی قرضی و پر سر و صدا از وست بروموویچ به الهالل آمد، راهی لیگ امارات شد.متئوس پریرا ستاره تیم وست بروموویچ که فصل 2020 
– 2021 با به ثمر رساندن یازده گل در لیگ برتر انگلیس و باز کردن دروازه تیم هایی مانند چلسی و آرسنال توجهات را به خود جلب کرده بود، پس از سقوط تیمش 
به رقابت های چمپیونشیپ، با انتقالی پر حرف و حدیث و 24 میلیون دالری راهی الهالل شد تا این تیم را در راه قهرمانی آسیا و دیدار برابر استقالل همراهی کند.

هر چند که پریرا برابر استقالل و پرسپولیس توانست در هر بازی یک پاس گل بدهد و با آبی های ریاض به عنوان قهرمانی آسیا و لیگ عربستان دست پیدا کند، اما 
حواشی بی پایان این بازیکن و درگیری با دو سرمربی الهالل یعنی لئوناردو ژاردیم و رامون دیاز باعث شد تا او به پایان کار خود در این تیم نزدیک شود و سرمربی 
آرژانتینی، این بازیکن را در لیست مازاد تیم قرار داد.متئوس پریرا که با انتقالی بیش از هزار میلیارد تومان به قهرمان آسیا پیوسته بود، با انتقالی قرضی راهی لیگ 
امارات شد تا برای الوحده به میدان برود. این تیم که رابطه خوبی با الهالل دارد و پیش از این نیز عمر خریبین را به خدمت گرفته بود، با قراردادی 6 ماهه ستاره 

برزیلی و سابق وست بروموویچ و اسپورتینگ لیسبون را به خدمت گرفت.

ستاره هزار میلیاردی رقیب »مجیدی« شد!
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رونمایی از جانشین »امباپه« در پاریس
باشگاه پاریسن ژرمن برای جذب جانشین امباپه اقداماتی انجام داد.باشگاه پاریسن ژرمن بعد 
از انتفاقات تابستان گذشته و وسوسه شــدن امباپه برای ترک پاریس و رفتن به رئال دست به 
کار شده و جانشینی مناسب برای او پیدا کرده است.نشریه اکیپ فرانسه خبر داد سران باشگاه 
پاریس خود را برای جدایی احتمالی امباپه آماده کردند.طبق گزارش ها مارکوس تورام، ســتاره 
مونشن گالدباخ جایگزین احتمالی امباپه در پاریس است.کریستوفر گالتیه، سرمربی پاریس 
روی این بازیکن دست گذاشته و به اعتقادش می تواند جانشــین مناسبی برای امباپه در آینده 
باشد.اخیرا باشگاه رئال مادرید تحرکات جدیدی را برای جذب امباپه در تابستان آینده داشته و 

این اخبار باعث شده تا پاریسی ها تحرکاتی برای پیدا کردن جانشین او داشته باشند.
 

وقتی رییس و مربی باشگاه برف پارو کردند!
تیم های واراژدین و لوکوموتیو در لیگ کرواسی در شــرایطی به تساوی دست یافتند که پیش از 
بازی بارش برف دردســری جدی ایجاد کرده بود.در آخرین دیدار از هجدهمین هفته مسابقات 
لیگ برتر کرواسی، تیم های واراژدین و لوکوموتیو به مصاف هم رفتند که سومین بازی بدون گل 
این هفته را رقم زدند؛ اما نکته اصلی این بازی، برف روبی زمین به منظور ایجاد شــرایط مناسب 
برای برگزاری مسابقه بود.موضوعی که به طرزی عجیب کل اعضای تیم واراژدین را درگیر خود کرد 
و از مدیرعامل گرفته تا مربی در این کار مشارکت کردند. رییس باشگاه، دراژن ویتز، مدیرعامل، 
تونی دالیچ، مدیر ورزشی، نیکوال شافاریچ و مربی، ماریجو کواچویچ همه و همه ظرف سه ساعت 
زمین بازی را به شرایط اســتاندارد رســاندند تا در نهایت این بازی انجام شود.سرانجام با خرید 
رنگ قرمز برای مشخص کردن خطوط زمین و فراهم شدن ملزومات برگزاری بازی در هوای برفی 

توسط تونی دالیچ، این پروسه به پایان رسید.
 

این بازی برای رئال مادرید مثل فینال بود
رئال مادرید در چارچوب رقابت های هفته هجدهم اللیگا بــه مصاف اتلتیک بیلبائو رفت و موفق 
شد با نتیجه 0-2 برابر این تیم به پیروزی برسد. کریم بنزما در دقیقه 24 و تونی کروس در دقیقه 
90 دو گل تماشایی را برای تیم کارلو آنچلوتی به ثمر رساندند تا سه امتیاز مهم را از این دیدار دشوار 
به دست آورده باشند و فاصله شان با بارســلونا را در صدر جدول حفظ کنند. ناچو در این بازی در 
ترکیب اصلی تیمش به میدان رفته بود و توانست عملکرد قابل قبولی را در پست غیر تخصصی اش 
به نمایش بگذارد. او پس از پایان این دیدار با ابراز رضایــت از پیروزی در گفت وگو با خبرنگاران 
اظهار داشت: »من بسیار خوشحال هستم، چون چیزی که برایم اهمیت دارد این است که بتوانم 
بازی کنم. آماده بازی هستم و هر زمان الزم باشد به زمین خواهم آمد، در هر لحظه کمک کردن به 

این تیم کار مورد عالقه من است.«
 

بازگشت رسمی فوق ستاره به ترکیب لورکوزن
ســتاره جوان فوتبال آلمان با پشت سر گذاشــتن دوران طوالنی مدت نقاهت بعد از مدت ها در 
دیداری رسمی برای لورکوزن به میدان رفت.بایر لورکوزن چهارمین برد متوالی خود در بوندسلیگا 
را زمانی به دست آورد که فلوریان ویرتس، بازیساز مستعد خود را در ترکیبش دید و فعال از منطقه 
سقوط فرار کرد.در دوئل راینلند، ورکسلف با نتیجه ســه بر دو بروسیا مونشن گالدباخ را شکست 
داد. گل های این تیم حاضر در لیگ اروپا را میچل باکر )دقیقــه 21(، امین عدلی )43( و ندیم 
امیری )67( به ثمر رساندند. کاپیتان الرس استیندل در دقایق پایانی )دقیقه 82، 3+90 دقیقه( 
موفق به زدن دو گل برای گالدباخ شد؛ اما نتوانست اوضاع را تغییر دهد تا پس از آخرین بازی روز 

شانزدهم، لورکوزن با تنها یک امتیاز کمتر از گالدباخ در رده نهم جدول قرار بگیرد. 

دورهمی هایی که هیچ خروجی خاصی ندارد؛

کمیسیون ورزشکاران؛ قهرمانانی با وعده های پوشالی!
با وجود گذشت 14 ماه از فعالیت کمیسیون ورزشکاران 
کمیته ملی المپیک، فعالیت های این کمیســیون هیچ 
خروجی خاصی نداشته است.کمیسیون ورزشکاران که یکی از مهم ترین 
کمیسیون های کمیته ملی المپیک محسوب می شود، نتوانسته انتظارات 
را برآورده کند و بعد از گذشت یک ســال و دوماه از زمان انتخابات، هیچ 
خروجی خاصی نداشته و هیچ وعده ای را به سرانجام نرسانده است.طبق 
آیین نامه کمیسیون ورزشکاران حداقل هر سه ماه یک بار باید به صورت 
حضوری، تل کنفرانس و یا ویدئوکنفرانس تشکیل جلسه بدهد؛ اما ماه ها 
بود که هیچ خبری از کمیســیون ورزشــکاران به گوش نمی رســید. این 
کمیسیون از ابتدای سال تاکنون تنها یک جلسه، برگزار کرد که شش نفر به 
صورت حضوری و پنج نفر هم به صورت آنالین حضور داشتند! مشخص 
نیست مصوباتی که سال گذشته قرار بود پیگیری شود، به کجا رسید؟در این 
میان سجاد گنج زاده، رییس کمیسیون هم استعفا داده است و کمیسیون 
بدون رییس اداره می شود. همچنین تکلیف نفراتی مانند حسن یزدانی، 
محمدرضا گرایی و ندا شهســواری که در هیچ یک از جلســات نبوده اند، 
نامشخص است. از طرفی تست دوپینگ حسین ساوه شمشکی هم مثبت 
اعالم شد که براســاس آیین نامه دیگر نمی تواند  عضو کمیسیون باشد و 
جایگزینی هم برای او معرفی نشده است. همچنین برخی نفرات مانند 
عباسعلی، بوداغی و عابدینی ساکن ایران نیستند و اگر مسئله ای نیاز به 
پیگیری حضوری داشــته باشــد، چگونه قرار اســت ایــن کار را انجام 
دهند؟کمیسیون ورزشگاران از زمان برگزاری انتخابات و مشخص شدن 
ترکیب اعضا، فقط با حاشیه درگیر بوده و از ابتدای سال 1401 نیز تنها یک 
جلسه برگزار کرده اســت. نکته مهم این است که هیچ وقت تمام اعضای 
کمیسیون به صورت حضوری در جلسات نبودند تا به طور جدی انتظارهای 
قشــر ورزشــکار را پیگیر کنند. در واقع در 14 ماه گذشــته بیشتر شاهد 
دودستگی و اختالف در این کمیســیون بودیم تا به نتیجه رسیدن وعده 
ها!وعده هایی که رها شدند.در زمان انتخابات کمیسیون، برخی از منتخب ها 
وعده های عجیب و غریبی مانند ساخت مسکن برای ورزشکاران را ارائه 
کردند! از این وعده های نه چندان عملــی که بگذریم، حتی مواردی که در 
جلسات رسمی تصویب شده بود هم به هیچ جایی نرسید.آخرین جلسه 
کمیسیون ورزشکاران در دی 1400 برگزار شــد و قرار بود بیمه ورزشکاران 
پیگیری شود. هم چنین کارگروهی تشکیل شود تا افراد عالقه مند در حوزه 
مدیریت ورزش از طریق ایــن کارگروه بتواننــد در دوره های کمیته ملی 
المپیک شــرکت کنند و با ارائه برنامه ای به کمیتــه بین المللی المپیک، 
بودجه ای برای کمیسیون ورزشکاران اخذ شــود.همچنین قرار بود برای 
پیگیری امورات پیشکسوتان و ورزشکاران در صندوق حمایت از ورزشکاران 

و قهرمانان، نشستی با رییس صندوق برگزار شود. از دیگر وعده های این 
کمیسیون برگزاری نشست با وزیر ورزش بود که آن هم محقق نشد.اکنون 
این سوال وجود دارد که این کمیسیون در 14 ماهی که از عمرش می گذرد، 
کدام مورد را به سرانجام رسانده و چه گزارش عملکردی داشته است؟ از 
طرفی چرا باید ماه ها در تعطیلی به ســر ببرد و اگر قرار باشــد باز هم این 
تعطیلی ها یا اختالف ها ادامه داشته باشد، این  کمیسیون چه منفعتی برای 
قشر ورزشــکار دارد؟در جلســه اول کمیسیون ورزشــکاران، اعضا برای 
نخستین مرتبه دور یک میز کنار هم جمع شدند که ابتدا با متلک و کنایه از 
خجالت هم در آمدند و ســپس بر ســر انتخاب رییــس و نایب رییس 
کمیسیون دعوا شد. پس از اینکه سجاد گنج زاده  و نجمه خدمتی به عنوان 
رییس  و نایب رییس انتخاب شدند، حدادی و منصوریان عنوان کردند که 
قرار  نبوده در این جلسه انتخابات انجام شود و نسبت به برگزاری انتخابات 
داخلی معترض شدند. دومین نشست کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی 
المپیک نیز بــا غیبت 9 نفر از اعضا برگزار شــد. در آن نشســت، نماینده 
کمیسیون در هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک و شش ورزشکار حاضر در 
مجمع کمیته ملی المپیک انتخاب شدند.پس از آن هم برخی نفراتی که 
کمیسیون ورزشکاران را تحریم کرده بودند، نشستی خبری در فدراسیون 
کشتی برگزار کردند و معتقد بودند که کارهای غیرقانونی انجام می شود. در 

این نشســت خبری حســن یزدانی، احســان حدادی، هادی ساعی، 
محمدرضا گرایی و شــهربانو منصوریان حضور داشتند.در سومین جلسه 
کمیسیون ورزشکاران ورق کمی برگشت هادی ساعی و شهربانو منصوریان 
که قبل تر جزو معترضان بودند، در جلسه شرکت کردند. سومین جلسه هم 
غایبان زیادی داشت و احسان حدادی، فرزانه فصیحی، ندا شهسواری، 
حسن یزدانی، محمدرضا گرایی، حسین ساوه شمشکی، نجمه خدمتی، 
ذبیح پورشیب و محمد باقری معتمد حضور نداشتند. در این جلسه هم تنها 
چند مورد عنوان شد که قرار است پیگیری شود؛ اما در حد همان وعده باقی 
ماند. کمیسیون ورزشکاران پیش از این سه جلسه برگزار کرد ولی در هیچ 
جلسه ای تمام اعضا به طور کامل حضور نداشتند و مشخص نیست که اگر 
قرار بود اعضا در جلسات نباشند، پس چرا در زمان انتخابات، تالش کردند 
رای بیاوند!این کمیسیون از دی سال 1400 به حالت تعطیلی درآمد تا اینکه 
در تابستان 1401 و در آستانه انتخابات کمیته ملی المپیک، برای معرفی 
شش ورزشــکار حاضر در مجمع انتخاباتی دوباره شــاهد زبانه کشیدن 
اختالف ها بودیم.با توجه به اینکه در سال کسب سهمیه المپیک و بازی های 
آسیایی هستیم، کمیسیون ورزشکاران باید فعال تر ظاهر شود و مهم تر از 
همه خروجی داشته باشــد؛ در غیر این صورت ورزشکاران نسبت به این 

کمیسیون بی اعتمادتر می شوند.

خبر روز

سنگ بزرگ پرسپولیس پیش پای بازیکن مازاد
باشگاه پرسپولیس سنگ بزرگی پیش پای مدافع مازاد خود برای جدایی قرار داده است.در پایان 
دیدار تیم فوتبال پرسپولیس مقابل ذوب آهن، یحیی گل محمدی سرمربی سرخ پوشان در نشست 
خبری تکلیف بازیکنان مازاد این تیم به خصوص سیامک نعمتی را روشن کرد تا این بازیکن به فکر 
تیم آینده اش باشد.اما با این وجود تاکنون مذاکرات نعمتی با مدیران پرسپولیس به منظور توافق بر 
سر جدایی بدون نتیجه مانده است چراکه باشگاه می خواهد با توجه به قرارداد داشتن نعمتی از این 
جدایی نفع مالی نیز ببرد.نعمتی که در سال 1396 از پیکان راهی پرسپولیس شده در حدود 6 سالی 
که برای پرسپولیس به میدان رفته، بازیکن تاثیرگذاری نشان داده، اما حاضر شده شروط باشگاه 
را برای جدایی بپذیرد.شرط باشگاه پرسپولیس این است که نعمتی غیر از بخشیدن مطالباتش که 
چیزی حدود یک و نیم میلیارد تومان است و همچنین مابقی پول قراردادش، 4 میلیارد تومان هم 
پول رضایتنامه دهد، اما این بازیکن تنها حاضر شده مطالباتش را ببخشد و اعالم کرده نمی خواهد 
پولی بابت رضایتنامه بدهد.از سوی دیگر مدیران باشگاه پرســپولیس برای جلوگیری از حواشی 
احتمالی انتظار دارند تیم های خواهان نعمتی رسما برای جذب او اقدام کنند نه اینکه صبر کنند وی 
بازیکن آزاد شــده و او را راحت به خدمت بگیرند.از تیم های تراکتور تبریز، گل گهر سیرجان و فوالد 
خوزستان به عنوان مقاصد احتمالی مدافع راست پرسپولیس یاد می شود. در فضای مجازی هم 
شایعاتی درباره پیشنهاد تیم فوتبال استقالل به نعمتی منتشر شده که قابل تایید یا تکذیب نیستند. 

باید دید در نهایت این بازیکن راهی کدام تیم خواهد شد.
 

بازیکن جنجالی جایی در  استقالل ندارد
تصمیم کادر فنی تیم فوتبال استقالل برای کنار گذاشــتن سیاوش یزدانی از این تیم جدی است و او 
برای ادامه فوتبالش باید دنبال تیمی جدید باشد.پیش از شروع تمرین تیم فوتبال استقالل، ریکاردو 
ساپینتو به سیاوش یزدانی تاکید کرد دیگر در تمرینات شرکت نکند. مدافع استقالل در حالی از تمرینات 
کنار گذاشته شد که ساپینتو اعالم کرده است دیگر نیازی به او ندارد و می تواند پس از مذاکره با مسئوالن 
باشگاه به تیم دیگری برود.یزدانی از مدتی قبل خواستار جدایی شده بود و با این اتفاق، او بیش از هر روز 
دیگری به جدایی از استقالل نزدیک تر شده است. یزدانی از لیگ نوزدهم به استقالل پیوست و نیم فصل 
دوم سال گذشته مشــمول خدمت سربازی شــد، اما در ابتدای این فصل دوباره به جمع آبی پوشان 

بازگشت.وی سابقه بازی در تیم های سیاه جامگان مشهد، پیکان و سپاهان را دارد.
 

پیام معنادار »یورگن لوکادیا«!
خبرآنالین نوشت: مهاجم سابق پرسپولیس پســت جدیدی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.

یورگن لوکادیا، مهاجم سابق پرسپولیس که پیش از دربی قراردادش با این تیم را فسخ کرده این روزها 
در فضای مجازی فعالیت زیادی دارد و متن های کنایه آمیزی را هم در صفحه خود منتشر می کند.او 
زیر پست جدید خود در اینستاگرام نوشته: »مردم از حقیقت متنفر هستند ولی حقیقت اهمیتی به 
احمق ها نمی دهد!«ستاره هلندی این روزها پس از جدایی از پرسپولیس همچنان بدون تیم مانده و 
قرارداد جدیدی امضا نکرده است. نام او چند روز پیش به عنوان یکی از گزینه های خط حمله بارسلونا 
برای جانشینی ممفیس دیپای مطرح شد. لوکادیا با وجود ترک لیگ ایران اما هنوز به صورت مشترک 

با محمد عباس زاده آقای گل لیگ برتر است!
 

تیم جدید »رضا عنایتی« مشخص شد
سرمربی جدید تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان انتخاب شد.باشگاه نفت مسجدسلیمان پس از برکناری 
ابراهیم اشکش به دلیل کسب نتایج ضعیف، با رضا عنایتی برای هدایت این تیم در ادامه رقابت های 

نیم فصل دوم به توافق رسیدند. عنایتی، سومین سرمربی نفت در فصل بیست و دوم فوتبال است.

مستطیل سبز

ستاره ای که2 سال دیر به 
فوتبال ایران معرفی شد

علیرضــا محمد، پیشکســوت پرســپولیس 
معتقد اســت آنچــه از محمد عمــری در این 
هفته ها دیدیم تنها 30 درصــد از توانایی های 
این جوان بوده اســت.علیرضا محمد، مدافع 
راســت ســال های نه چندان دور پرسپولیس 
گفت: محمد عمــری را چند ســال پیش به 
تیم امیدهای پرســپولیس آوردیم. آن زمان 
منصور هاشــمی و من مربیان تیم امیدهای 
پرسپولیس بودیم که زیر نظر محمد پنجعلی به 
عنوان مدیر آکادمی باشگاه کار می کردیم. این 
جوان به اعتقاد من 2 سال دیر به فوتبال ایران 
معرفی شد و در 19 سالگی هم همین توانایی 
21 سالگی را داشت.وی افزود: من بی دلیل از 
بازیکنی تعریف نمی کنم؛ اما محمد عمری یک 
فوتبالیست کامل است. سرعت انفجاری فوق 
العاده ای دارد. نفر مقابل را مثل شربت از پیش 
رو بر می دارد و از تکنیک باالیی برخوردار است. 
ضمن آن که با هر دو پا شــوت می زند و از چپ 
و راســت این مهارت را دارد. شما دیدید جلوی 
گل گهر سیرجان و نســاجی مازندران از هر دو 
جناح شوت و گل زد.پیشکسوت پرسپولیس 
خاطرنشان کرد: محمد عمری پتانسیل آن را 
دارد که در جام ملت های آســیا و جام جهانی 
آینده یکی از ملی پوشان ایران باشد به شرط آن 
که به نصایح بزرگ ترها و مربیان به ویژه یحیی 
گل محمدی توجه کند. او جوان و بسیار مستعد 
است و باید باز هم یاد بگیرد و خوب تمرین کند. 
این فوتبال خیلی زود تمام می شود. یک روزی 
افشین پیروانی حرف قشــنگی به من زد که 
شاید خوب به آن دقت نکردم. او من را نصیحت 
کرد و گفت که »علیرضا یادت باشد دوران بازی 
و فوتبال مثل برق و باد تمام می شود و یک روز 
چشم باز می کنی و می بینی پیشکسوت شده 
ای! پس قدر این روزها را بدان.« من شاید آن 
روزها داغ جوانی و فوتبال بودم و درست متوجه 
نشدم پیروانی چه می گوید؛ اما االن معنی آن 
حرف ها را خوب می فهمم.فیروز کریمی همیشه 
حرف قشنگی می زد و می گفت که بازیکن مثل 
یک ُبشکه است که باید پر شود. شاید خودش 
نداند اما هــر روز می توانــد ذره ای به مهارت 

خودش اضافه و این بشکه را پر کند. 

فوتبال جهان

وز عکس ر

دلبری رونالدو برای 
عربستانی ها

کریس رونالــدو در اولین بازی 
خود برای النصر قیچی برگردان 
زد. در دیــدار النصــر و االتفــاق 
عربستان، کریس رونالدو برای 
اولیــن بــار در ترکیــب تیمش 
قرار گرفت و همچنیــن بازوبند 

کاپیتانی را بر بازو بست.

رییس ســابق فدراســیون بســکتبال به ماجرای 
خودروی سرقت شده فدراسیون و 70 هزار تیم نفت 

آبادان واکنش نشان داد.
رامین طباطبایی درباره موضوعات مطرح شده در 
مجمع فدراسیون بســکتبال اظهار داشت: در مورد 
گم شــدن 70 هزار دالر تیم بســکتبال نفت آبادان 
در فدراســیون صحبت هایی شــد کــه اصال چنین 
چیزی نیســت و پولی گم نشده است. تیم نفت در 
سال 98 در باشگاه های آســیا به مقام سوم رسید 
و جایزه آن 170 هزار دالر بود؛ اما به دلیل تحریم ها 
نمی توانســتند همه مبلغ را دریافت کنند، به همین 
دلیل از فدراســیون درخواســت کمــک کردند. ما 

هم با توجه بــه هماهنگی هایی کــه انجام دادیم و 
کمک سفارت کشــورمان در لبنان توانستیم حدود 
یکصدهزار دالر از آن مبلغ را به باشگاه نفت برسانیم.

وی ادامه داد: در مورد باقی مبلغ هم کنفدراســیون 
بسکتبال آسیا با توجه به مبلغی که از کشورمان نزد 
آنها بود حدود 30 هزار دالر برای خرید توپ برداشت 
کرد و قرار شد این مبلغ از سوی فدراسیون به نفت 
آبادان پرداخت شود، اما دیگر به زمان ما نرسید. هم 
آن 30 هزار دالر و هم 40 هزار دالر مابقی بعد از دوره 

ما باید پیگیری می کردند تا نفت به حقش برسد.
طباطبایی در پاسخ به این سوال که پرونده خودروی 
سرقت شده در زمان ریاست شما طبق اعالم بازرس 

فدراسیون هنوز باز اســت، گفت: به هر حال ممکن 
است هر ماشــینی در هرکجا به سرقت برود و این 
اتفاق هم برای خودروی فدراسیون افتاد. پرونده ای 
هم همان زمان تشکیل شد و ما از پلیس پیگیری 
کردیم و تا زمانی هــم که ما بودیم پیدا نشــد. در 
مجموع طبق قوانین هم باید با فردی که خودرو در 

اختیارش بوده برخورد شود.

واکنش رییس سابق فدراسیون به ماجرای خودروی 
سرقت شده!

عکس: خبر ورزشی
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     علل آلودگی هوای شهر اصفهان و نظراتی که جالب توجه و قابل تامل است؛

   تقصیرکامیون ها، اتوبوس ها و مدیریت شهری قبلی است!
مطابق آمارها، وسایل نقلیه به ویژه کامیون ها و اتوبوس های فرسوده تاثیر بسزایی در آلودگی هوای 
مرکز شهر اصفهان دارند.هوای شهر اصفهان پس از گذشت بیش از یک ماه از فصل زمستان شرایط 
ناسالمی برای گروه های حساس دارد و در برخی ساعات حتی شــاخص آلودگی این شهر در ایستگاه های 
پایش کیفی هوا به بیش از 200 نیز رسیده اســت. این عدد به معنای وقوع بحران آلودگی در اصفهان و قرار 
گرفتن این شهر در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم برای عموم اســت.بنابر تحقیقات، آالینده غالب در شهر 
اصفهان ذرات معلق هســتند. در این زمینه بیش از نیمی از آلودگی هوا در شعاع 50 کیلومتری شهر اصفهان 
ناشی از منابع ثابت، کارخانه های صنعتی و  ساختمان های مسکونی است؛ حدود 45 درصد از آالیندگی ذرات 
معلق در این محدوده مربوط به منابع متحرک و خودروهاست.اما در زمینه ذرات معلق، حدود 75 درصد از 
آلودگی هوا در مرکز شهر و مناطق 15 گانه شهر اصفهان به دلیل وسایل نقلیه به ویژه کامیون ها، کامیونت ها، 
مینی بوس ها و اتوبوس های فرسوده است. سهم منابع ثابت و صنایع اطراف اصفهان در آلودگی این بخش 
حدود 25 درصد اســت.از طرفی تحقیقات نشــان می دهد که 95 درصد از آلودگی هوای ناشی از افزایش 
کربن دی اکسید در کل منطقه و 70 درصد از آلودگی هوا ناشی از افزایش اکســید نیتروژن به وسایل نقلیه 
مربوط می شود؛ اگرچه مقصر اصلی آلودگی هوا در شــهر اصفهان ذرات معلق یا پی ام2.5 هستند.مدیرکل 
حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان با بیان اینکه ذرات معلق بیشترین اثر را در شاخص های اعالم شده 
دارند، اظهار داشت: بر این اساس منابع متحرک در شعاع 50 کیلومتری اصفهان، 44.3 درصد اثرگذار بوده 
و در سطح شهر اصفهان تاثیری معادل 76.8 دارند؛ این به معنای آن است که اگر ما بتوانیم روی سه موضوع 
سوخت استاندارد، خودروی استاندارد و خودروی فرســوده کار کنیم، در کاهش بیش از 76 درصد از سهم 

ذرات معلق در آلودگی هوای شهر اصفهان  نقش خواهیم داشت.
با توجه به این آمار، کاهش مصرف سوخت و اســتفاده از خودروهای شخصی و فرسوده توسط شهروندان 
اصفهان به عنوان آلوده ترین کالن شهر کشــور از اهمیت باالیی برخوردار است. این درحالی است که عالوه بر 
تولید ســوخت با اکتان پایین و تولید بنزین با گوگرد باال به دلیل محدودیت های پاالیشی، مصرف سوخت 
توسط مردم نیز از میزان متوســط باالتر اســت.در بهمن 1401 با افتتاح خط تولید جدید پاالیشگاه  اصفهان 
عالوه بر بهبود میزان اکتان بنزین، گوگرد گازوییل مصرفی خودروهای ســنگین و نیمه سنگین نیز از هشت 
هزار ppm به ppm 20 می رسد و همین تغییر در کیفیت سوخت کامیون  و اتوبوس ها می تواند نقش موثری 

در کاهش آلودگی هوای مناطق 15 گانه شهر اصفهان داشته باشد.

امان از این کامیون ها و اتوبوس های فرسوده 
حسین احمدی کیا، از اســاتید دانشگاه اصفهان و عضو هئیت علمی دانشــکده فنی مهندسی این دانشگاه 
طی تحقیقاتی پیرامون مدل سازی آلودگی هوا و سهم منابع آالینده در اصفهان اظهار داشت: به طور کلی در 
شهر اصفهان کامیون ها و کامیونت هایی که از ســوخت دیزل استفاده می کنند آالیندگی بسیاری دارند؛ 35 
درصد از ذرات معلق در اصفهان مربوط به کامیون ها و کامیونت هاست درحالی که این وسایل تنها سه درصد 
از پیمایش در سطح شــهر را به خود اختصاص داده اند.وی افزود: این نشــان دهنده آن است که کامیون ها 
فرسوده هستند، فیلتر ذرات مناسبی ندارند و در آلودگی شهر نقش زیادی دارند.این استاد دانشگاه عنوان 
کرد: اتوبوس ها چه در ناوگان حمل ونقل شــهرداری و چه خارج از آن در مقام دوم آالیندگی در شهر اصفهان 
قرار دارند و اتوبوس های غیر واحد به دلیل فرسودگی بیشــتر، تاثیر بیشتری در این زمینه دارند.وی افزود: 

اتوبوس ها 30 برابر بیشتر از یک ســواری آالینده تولید می کنند؛ اما اگر از فیلترهای مناسب در این وسایل 
حمل  ونقل استفاده شود، می توان تا حدود زیادی از این آالیندگی کم کرد.

احمدی کیا با بیان اینکه یک خودروی فرسوده می تواند شــش تا هفت برابر یک خودروی نو آلودگی ایجاد 
کند، گفت: هرچه از عمر خودرو می گذرد تولید آلودگی به دلیل تکنولوژی و فرســودگی این وسایل افزایش 
می یابد؛ امروزه میزان تولید آلودگی توسط اتوبوس های سرویســی و اتوبوس های واحد مشابه است و 11 
درصد از آالدگی در کل کالن شهر اصفهان مربوط به آنها می شود.وی افزود: علت اصلی این موضوع فرسوده 
بودن 67 درصد از ناوگان اتوبوس واحد و بیش از 50 درصد از ســایر اتوبوس هاست.احمدی کیا با اشاره به 
اهمیت استفاده شهروندان از حمل ونقل عمومی اظهار داشت: مهم ترین و اولین راهکار برای کنترل آلودگی 
هوا در شهرها وسایل نقلیه عمومی به ویژه اتوبوس  و مترو اســت؛ درحالی که سهم سفرهای ما با اتوبوس 

کمتر از 10 درصد است و این میزان در اصفهان حتی از تهران با داشتن خطوط گسترده مترو هم کمتر است.

نوسازی ناوگان اتوبوسرانی اصفهان؛ شاید به زودی!
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه در ارتباط با وضعیت ناوگان اتوبوسرانی شهر اصفهان اظهار 
داشت: دو مورد در این زمینه حائز اهمیت است، یکی اســتاندارد خود اتوبوس که در این حوزه تمام تالش 
مدیریت شهری و اتوبوسرانی خریداری اتوبوس هایی مطابق با آخرین استانداردهای موجود در کشور است.

سید عباس روحانی با اشاره به تولید گازوییل جدید در پاالیشــگاه اصفهان عنوان کرد: قطعا این نوع جدید 
در اختیار ناوگان اتوبوسرانی اصفهان قرار خواهد گرفت چراکه سوخت مصرفی االن، گازوییلی با پایین ترین 
میزان گوگرد است .وی با اشاره به تعداد اتوبوس های فرسوده در ناوگان حمل ونقل عمومی اصفهان بیان کرد: 
مطابق قانون عمر استفاده از اتوبوس باید 10 سال باشــد اما بنا به عللی مثل مسائل تولید و کمبود اتوبوس، 
مکاتباتی در وزارت کشور و سازمان شهرداری ها مبنی بر اجازه استفاده از اتوبوس  با عمر 15 سال هم انجام 

شده است.
روحانی افزود: به طور تقریبی متوســط عمر در ناوگان فعال اتوبوســرانی اصفهان 10 سال است و با توجه به 
افزوده شدن اتوبوس های جدید به این ناوگان، دســتگاهی با عمر بیش از 10 سال وجود نداشته است؛ اما 
در بررسی تک تک اتوبوس ها می توان گفت که 50 درصد از ناوگان عمری بیش از 10 سال دارند که در چرخه 
حمل ونقل وارد نشــده اند.وی با اشاره به بازســازی برخی اتوبوس ها تصریح کرد: ناوگانی نیز وجود دارد که 
بازسازی شده است و می توانند بسته به سطح بازسازی انجام شده، بین 5 تا 10 سال فعالیت کنند؛ در اصفهان 
بازسازی ناوگان در ســطح یک انجام می شود و عالوه بر صندلی و مبلمان، سیســتم سوخت، موتور و تمام 
اجزای سوخت رسان مطابق اســتانداردهای اتوبوس بازسازی می شود.مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی 
اصفهان و حومه افزود: اگر بخواهیم سطح یک اتوبوس را تغییر دهیم باید سیستم سوخت رسان و موتور آن 
را به طور کامل تغییر داده و اجزایی به آن اضافه کنیم؛ اما این کار از لحاظ علمی و فنی ممکن نیست.وی در 
ارتباط با واردات اتوبوس بیان کرد: در اصفهان اتوبوس هایی وارد می شود که استانداردهای یورو4 را داشته 
باشند و در حال حاضر اتوبوس های یورو5 هم وارد ناوگان شده است.روحانی در ارتباط با اجرای قانون هوای 
پاک مبنی بر نوسازی ساالنه پنج درصد از ناوگان اتوبوســرانی عنوان کرد: با سختی های بسیار 25 درصد از 
ناوگان فعال اتوبوسرانی در شهر اصفهان که شامل 800 دستگاه است، نوسازی شده است؛ این درحالی است 
که کل ناوگان یک هزار و 275 دستگاه اتوبوس داشته و حدود 500 دســتگاه از آن زمین گیر هستند.وی در 

ارتباط با قراردادهای جدید عنوان کرد: قرار بر این شد تا شهرها و به ویژه کالن شهرها از طریق این امر مرتفع 
شوند و بر این اساس اصفهان از اســفندماه 1400 تا کنون، 185 دســتگاه اتوبوس نو خریداری کرده است.
روحانی افزود: عالوه بر آن 45 دستگاه اتوبوس 12 متری و 53 دستگاه اتوبوس 8.5 متری از منابع شهرداری 
خریداری شده است؛ مطابق این آمار، خرید اتوبوس در یک سال گذشته بیشتر از چهار سال قبل بوده ولی 

این فقط جبران عقب ماندگی هاست.

عاقبت بی توجهی به حمل ونقل 
رییس کمیسیون هوشمندســازی و حمل ونقل شورای اســالمی شهر اصفهان با اشــاره به کاهش ناوگان 
اتوبوسرانی اصفهان طی سال های گذشته اظهار داشــت: در پایان دوره چهارم تعداد اتوبوس های فعال در 
شرکت اتوبوسرانی اصفهان حدود یک هزار و 200 دستگاه بوده؛ اما در دوره گذشته این میزان به 600 دستگاه 
کاهش یافته است.ابوالفضل قربانی با اشــاره به اقدامات مدیریت شهری در سال های اخیر عنوان کرد: از 
سال گذشته تا کنون تالش های بســیاری برای کاهش میانگین عمر ناوگان اتوبوســرانی و افزایش تعداد 
دستگاه ها به صورت نوسازی و بازسازی صورت گرفته و اکنون ناوگان فعال اتوبوس اصفهان به 800 دستگاه 

رسیده است.
وی با اشاره به مشــکل جذب راننده اتوبوس در اصفهان بیان کرد: شرکت اتوبوســرانی برای بخش زیادی 
از اتوبوس های خریداری شــده در ســال جاری، به دنبال جذب راننده اســت تا بتواند آنها را نیز به چرخه 
خدمت رسانی وارد کند  چراکه به دلیل عالقه مندی بیشتر افراد به جاذبه های برون شهری، رانندگان پایه یک 
مایل به خدمت رسانی در بخش های دیگر هستند.رییس کمیســیون هوشمندسازی و حمل ونقل شورای 
اسالمی شهر اصفهان افزود: هماهنگی هایی با پلیس راهور در این راستا انجام شده است تا ما بتوانیم افرادی 
را تحت آموزش قرار دهیم تا افراد دارای تجربه رانندگی مینی بوس بتوانند در اتوبوس های کوچک مشغول به 
کار شوند و این مشکل تا حدودی رفع شود.وی تاکید کرد: در سال آتی شرکت واحد اتوبوسرانی و مدیریت 
شهری خود را موظف می دانند تا ناوگان اتوبوسرانی را به یک هزار و 400 دستگاه افزایش دهند.قربانی اضافه 
کرد: از جمله مباحث مطرح شده این اســت که تا پایان سال 1403 فاز اول خط دوم قطار شهری از ایستگاه 
دارک تا ایستگاه شاهد و قدس به بهره برداری برســد و این می تواند مشکالت حمل ونقلی را به ویژه در این 

بخش از شهر کاهش دهد.

مدیــر بازارهای روز کوثر شــهرداری اصفهان گفت: 
در بازار بعثت اصفهان حدود 1200 غرفه مســقف و 
اســتاندارد وجود دارد که روزهای دوشنبه و جمعه 
در اختیار کســبه و دست فروشــان قرار می گیرد تا 

محصوالت خود را به شهروندان عرضه کنند.
مجید صادقی با بیان اینکه بــازار بعثت اصفهان در 
زمینی به وسعت دو هکتار در خیابان بعثت، بعد از 
سه راه گلستان واقع شده اســت، اظهار کرد: در این 

بازار سکوهای مسقف استاندارد و به روز، ایجاد شده 
اســت تا در روزهای بارانی یا آفتابی امکان فعالیت 

برای کسبه وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: در بازار بعثت اصفهان حدود 1200 غرفه 
مسقف و استاندارد وجود دارد که روزهای دوشنبه و 
جمعه در اختیار کسبه و دست فروشان قرار می گیرد 

تا محصوالت خود را به شهروندان عرضه کنند.
مدیر بازارهای روز کوثر شــهرداری اصفهان با بیان 
اینکه دوشنبه بازار بعثت نیز از نوزدهم اردیبهشت ماه 
ســال جاری فعالیت خود را آغاز کرده و از آن زمان 
تا کنون روزهای دوشنبه هر هفته دایر است، گفت: 
برای فروشــندگان این بازار، پارکینگ الزم در نظر 

گرفته شده است و در صدد خرید زمین های دیگری 
جهت پارک خودروهای مراجعه کنندگان هستیم.

وی ادامــه داد: 60 درصــد از کســبه بــازار بعثت، 
دست فروش و مابقی کسبه هستند، البته از فروش 

اجناس دست دوم در این بازار جلوگیری می شود.
صادقی با بیان اینکه ناظران اداره بهداشــت محیط 
و نیروی انتظامی به منظور برقــراری امنیت در این 
مکان مستقر هستند، خاطرنشــان کرد: بازرسان 
ســازمان میادین با حضور در این بازار، بر قیمت ها 
و نرخ گذاری ها نظارت کامل دارند تا شــهروندان با 
خیال راحت تری کاالها و اجنــاس مورد نیاز خود را 

خریداری کنند.

 فعالیت کسبه و دست فروشان در 1200 غرفه مسقف
 بازار بعثت اصفهان

معاون شهردار اصفهان: 

 شهروندان تجربیات استفاده از اتوبوس های کوچک را با
 137 در میان بگذارند

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: در حال بررسی پیامدها و عملکرد اتوبوس های 
کوچک هستیم و از شهروندان می خواهیم که تجربه و بازخوردهای خود درباره استفاده از این نوع 
وسیله حمل ونقل شهری را از طریق سامانه 137 با ما به اشتراک بگذارند.حسین حق شناس با اشاره 
به استفاده از اتوبوس های کوچک )میدل باس ها( در شهر اصفهان اظهار کرد: امسال اتوبوس های 
کوچک برای نخستین بار خریداری و در سیســتم حمل ونقل اصفهان استفاده شد.وی ادامه داد: 
این اتوبوس ها عالوه بر اینکه مزیت های اتوبوس بزرگ از قبیل دارا بودن دو در، سقف بلند و مجهز 
بودن به سیستم حمل ونقل تردد معلوالن اســت، طول کوتاه تری دارد و این مزیت سبب می شود 
در معابری که محدودیت های هندسی وجود دارد، قابل اســتفاده بهتر باشند.معاون حمل ونقل و 
ترافیک شهردار اصفهان تصریح کرد: این اتوبوس های کوچک ابتدای سال تحصیلی به عنوان تقویت 
خطوط مورد استفاده دانش آموزان و در ساعت های اوج ترافیک همچنین در خطوط کم مسافر که 
نیازی به اتوبوس های بزرگ نبود به کار گرفته شــد.وی درباره گسترش اســتفاده از اتوبوس های 
کوچک در ناوگان حمل ونقل شــهر اصفهان تصریح کرد: در حال بررسی پیامدها و عملکرد این نوع 
وسایل از سه جنبه رضایت شهروندان، عملکرد رانندگان و دیدگاه های فنی هستیم، بر این اساس 
برای استفاده دائمی، تکمیل و اضافه شــدن این نوع اتوبوس به ناوگان حمل ونقل تصمیم گیری 
خواهد شد.حق شناس گفت: در این راستا از شــهروندان تقاضا داریم تجربه و بازخوردهای خود را 

درباره استفاده از این نوع وسیله حمل ونقل شهری از طریق سامانه 137 با ما به اشتراک بگذارند.
 

نایب رییس شورای اسالمی شهر:
40 درصد بودجه شهرداری مربوط به حمل و نقل است

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: حدود 40 درصد بودجه ارائه شده متعلق به مسائل 
حمل ونقل در سطح شهر اصفهان و هوشمندسازی این حوزه و حوزه های دیگر است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل قربانی با بیان اینکه اختالف بودجه پیشنهادی سال آینده شهرداری 
اصفهان نسبت به بودجه، حدود شش هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: این میزان نسبت به سال 
جاری نزدیک به 60 درصد افزایش داشته، اما در حال حاضر در جلسات کمیسیون تلفیق بررسی ها 
در حال انجام است و نمی توانیم این رقم را قطعی تلقی کنیم، چراکه ممکن است از این برآورد کمتر 
شود یا شورا پیشنهادهایی را برای این منظور داشته باشد که پس از آن به بودجه اضافه خواهد شد.وی 
افزود: اقدامات بزرگی از جمله تامین منابع مورد نیاز برای راه اندازی قسمت اول خط دو قطار شهری 
از دارک تا ایستگاه طوقچی پیش رو داریم که امیدواریم این قسمت از خط دو قطار شهری را تا پایان 
سال 1403 به بهره برداری برسانیم.نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: طبیعی است 
زمان بندی برای بهره برداری از خط دو قطار شهری و اقدامات الزم برای این منظور در نظر گرفته می شود 
و ممکن است بار اضافه تری را به بودجه های شهرداری تحمیل کند، بنابراین  باید از بعضی از ردیف ها 
با اولویت کمتر کم کنیم و به این قسمت بپردازیم.وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود 40 درصد 
بودجه ارائه شده متعلق به مسائل حمل ونقل در سطح شــهر اصفهان و هوشمندسازی این حوزه و 
حوزه های دیگر است، چراکه شــهر اصفهان بالغ بر 2 میلیون نفر جمعیت دارد و برای مدیریت و رفاه 
این تعداد از شهروندان باید به سمت اقدامات هوشمندانه در سطح شهر حرکت کنیم.قربانی تصریح 
کرد: جلسات تلفیق طی یک هفته گذشته به طور روزانه از صبح تا غروب برگزار شده؛ اما در ادامه فرآیند، 
کمیسیون های تخصصی شورا باید به بررسی بیشتر الیحه بودجه ســال آینده بپردازند و پس از آن 
تالش می کنیم تا پیش از 22 بهمن ماه با برقرار شــدن جلسات تلفیق در هر روز هفته و در نوبت های 
صبح و بعدازظهر در خصوص الیحه شهرداری اظهار نظر کنیم و در نهایت پس از 22 بهمن، این الیحه را 

به تصویب شورای اسالمی شهر برسانیم.

خبر روزاخبار

مدیر مدیریت بحران و پدافند غیر 
عامل شهرداری خبرداد:

ایمن سازی ۵0 ساختمان 
ناایمن در اصفهان 

در حــال حاضــر در شــهرها تعــدادی از 
ساختمان ها بسیار پرخطر و تعدادی به نسبت 
کم خطرتر و تعدادی از ساختمان ها نیازمند 
تجهیزات ایمنی است. توجه به سازوکارهای 
ساخت وســاز و اولویــت تجهیــزات ایمنی 
ســاختمان ها از ضرورت های اصلی در روند 

ساختمان سازی است که باید رعایت شود.
احمدرضــا کیانــی، مدیر مدیریــت بحران و 
پدافند غیرعامل شــهرداری اصفهان در گفت 
و گو بــا »ایمنــا« در این بــاره گفت:کارگروه 
پایش ســاختمان های بلندمرتبــه و ناایمن 
شهر اصفهان از اواســط سال 96 با حضور سه 
نفر از مجموعه نظام مهندســی اصفهان و از 
مجمو عه سازمان های آتش نشانی، اداره کل 
راه وشهرسازی، معاونت شهرسازی شهرداری 
و مدیریت بحران شهرداری اصفهان هر کدام 
یک نفر، تشکیل شده است، همچنین نماینده 
هر منطقه شهرداری در این کارگروه به نسبت 
محدوده بازدید از ســاختمان ها، حضور پیدا 
می کند. این بازدیدها به صــورت یک روز در 
هفته انجام می شــد که تالش شده است به 
ســه روز در هفته افزایش یابد تا سریع تر به 
موضوعات ســاختمان های ناایمن رسیدگی 
شــود.کیانی افزود: از سال 96 تاکنون حدود 
430 ساختمان ناایمن شناســایی شده و از 
اوایل امسال نیز شناسایی ها، پایش و ارزیابی 
توسط کارگروه آغاز شــده است که حدود 50 
ســاختمان در مناطق پانزده گانه شــهرداری 
اصفهان پایــش و مکاتبــات آن بــا منطقه 
مربوطه انجام شده تا ایراد ســاختمان ها از 
طریق مســئوالن منطقه به مالک یا مالکان 
اعالم شــود.وی اعالم کرد: تاکنون حدود 50 
ساختمان ناایمن شــهر اصفهان ایمن سازی 
شــده اســت، در این راســتا ایرادهای تمام 
ســاختمان هایی که توســط کارگروه پایش 
ســاختمان های بلندمرتبــه و ناایمن شــهر 
اصفهان بررسی شده به منطقه اعالم می شود 

و مالکان موظف به رفع ایرادها هستند.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان گفت: سازمان عمران در ســال جاری حدود 32 پروژه در برنامه اجرایی خود داشته است که تاکنون 21 پروژه  
تکمیل شده و در اختیار شهروندان قرار گرفته یا در مراحل پایانی قرار دارد، همچنین عملیات اجرایی13 پروژه دیگر ظرف یک ماه آینده در سازمان عمران آغاز 
می شود.امیرعباس رحمتی اظهار کرد: سازمان عمران شهرداری اصفهان به عنوان بازوی توانمند مجری پروژه های عمرانی در کالن شهر اصفهان با بهره گیری 
از معدن سنگ الشه و خاک تونان مجتمع تولیدی صفه در خدمت شهروندان است.وی افزود: سازمان عمران در سال جاری حدود 32 پروژه در برنامه اجرایی 
خود داشته است که تاکنون 21 پروژه تکمیل شده و در اختیار شهروندان قرار گرفته یا در مراحل پایانی قرار دارد، همچنین سازمان عمران 13 پروژه دیگر در 
برنامه اجرا دارد که عملیات اجرایی آن تا یک ماه آینده آغاز می شود.مدیرعامل سازمان عمران شــهرداری اصفهان با اشاره به پروژه هایی که سازمان عمران 
به تفکیک در مناطق پانزده گانه در دست اجرا دارد، تصریح کرد: پروژه بلوار گل ها و خیابان جی شیر در منطقه چهار در دست اجراست که عملیات اجرایی بلوار 
گل ها تا حدودی به انجام رسیده و عملیات خیابان جی شیر نیز در حال انجام است. امیدواریم با کاهش برودت هوا با سرعت بیشتری عملیات اجرایی این 
دو خیابان انجام شود.رحمتی ادامه داد: در منطقه پنج شهرداری اصفهان عملیات نازک کاری و تکمیل تاسیسات برقی و مکانیکی پارکینگ توحید در دست 
اجراست، همچنین در منطقه شش شهرداری، سازمان عمران توانست پل ورودی شهرک شهید کشوری را به بهره برداری برساند تا شهروندان بتوانند از مسیر 

خروجی شهرک شهید کشوری استفاده کنند.

اجرای 21 پروژه عمرانی توسط سازمان عمران شهرداری اصفهان در سال جاری

اصفهان؛ زیر چتر 
آلودگی

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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رییس اداره پیمان و رسیدگی و قراردادهای اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان گفت: امســال واگذاری و اجاره 57 قطعه اراضی دولتی در سطح 

استان به ارزش بالغ بر 5۹5 میلیارد ریال از طریق مزایده به نتیجه رسید.
عباس صالحی، در خصوص اهمیت این اداره در واگذاری مسئولیت اجرای 
پروژه ها به پیمانکاران و مشاوران، در سازمان اظهار داشت: در اداره پیمان و 
رسیدگی، بخش پیمان به انعقاد قراردادها بر اساس قوانین و دستورالعمل 
های مربوطه و  بخش رسیدگی به تطبیق هر گونه پرداخت در قالب صورت 
کارکرد بر اساس دستورالعمل ها، دســتور کارها، مشخصات فنی و شرایط 

عمومی پیمان می پردازد.
وی اذعان داشت: این اداره همواره بر لزوم حفظ کیفیت پروژه های احداثی 
در باالترین سطح تاکید دارد بنابراین پروژه های در دست احداث اداره کل 
راه و شهرسازی اســتان اصفهان با رعایت دقیق قوانین و مقررات پیمان و 

رسیدگی انجام شده و از اعمال سلیقه های شخصی پرهیز می شود.
رییس اداره پیمان و رسیدگی و قراردادهای اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان خاطرنشان کرد: این اداره با انبوهی از آیین نامه ها، دستورالعمل ها 
و فهرست بهای سنگینی مواجه است بنابراین تمامی اقدامات نیاز به دقت 

و بررسی دوچندان دارد.
وی بیان داشت: امسال واگذاری و اجاره 57 قطعه اراضی دولتی در سطح 
استان اصفهان به ارزش بالغ بر 5۹5 میلیارد ریال از طریق مزایده به نتیجه 

رسید.
صالحی اذعان داشــت: در ســال جاری در بخش برگزاری مناقصه ها 34 
مورد از طریق مناقصه عمومی، 73 مورد از طریق اســتعالم از سامانه ستاد 

 ایران و دو مورد نیز ترک تشریفات انجام شــده که در مجموع از این میزان
  55 مــورد آن به نتیجه رســیده و منجر بــه انتخاب پیمانکار و یا مشــاور 

شده است. 
وی با بیان اینکه امسال 280 فقره صورت وضعیت موقت و 78 فقره صورت 
وضعیت قطعی مورد بررسی و رســیدگی قرار گرفته است، عنوان کرد: ثبت 
اطالعات  65 قرارداد در نرم افزار پیمان، 44 مورد در سامانه پایگاه اطالعات 
قراردادهای کشــور )تامین اعتبار ملی و اســتانی( و 37 مورد در ســامانه 
چارگون )تامین اعتبار ملی و استانی( از دیگر اقدامات این اداره بوده است.    

مدیر خانه فرهنگ آب اســتان اصفهان گفت:این مرکز از سال 13۹4 تا کنون 
موفق به آموزش تخصصی 100هــزار دانش آموز دربحث آشــنایی با فرهنگ 
مصرف بهینه آب شده و برنامه های گوناگون آموزشی در سطح شهرستان ها 

اجرا کرده است.
به گزارش ایرنا، زهره شــفیعی در همایش پویش حامیــان آب ویژه مادران 
و دختران  اردستان در سالن اجتماعات کانون شــهید مفتح اردستان افزود: 
خانه فرهنگ آب استان اصفهان در ســال 13۹4به عنوان نخستین خانه آب 
در کشور تاسیس شد و هدفش فرهنگ ســازی مصرف بهینه و صرفه جویی 

مصرف آب است.
وی اظهار کرد: برای آموزش بهتر شــهروندان در مصــرف بهینه آب از ظرفیت 
فرهنگسراهای شهرداری اصفهان نیز استفاده شده، این همکاری ها موفقیت 

آمیز بوده و ادامه دارد.
مدیر اداره آب و فاضالب اردستان نیز در این همایش گفت: همایش یک روزه 
حامیان آب ویژه مادران و دختران با حضور دانش آموزان 3 آموزشگاه دختران 

متوسطه اول و جمعی از مادران اردستان»3بهمن« برگزار شد.
رضا دهقانی افزود: شرکت کنندگان با برنامه های شاد و مفرح با اهمیت صرفه 

جویی و لزوم کاهش مصرف آب آشنا شدند.
وی اظهار کرد:اجرای نمایش، مجری گری همراه با طنز و مســابقه اطالعات 

عمومی از برنامه های همایش اســت، در این برنامــه از 3 خانواده که رعایت 
الگوی مصرف آب را کرده بودند، تجلیل شد.مدیر اداره آب و فاضالب اردستان 
گفت: اردستان دارای 28 هزار مشترک آب و سه هزار مشترک فاضالب، 142 
کیلومتر خط انتقال آب و 3۹0 کیلومتر خط انتقال آب روستایی، 242 کیلومتر 
شبکه شهری، 750 کیلومتر شبکه داخلی روستا و 45 کیلومتر شبکه  فاضالب 
است.شهرستان اردســتان با بیش از 43 هزار نفر جمعیت در 118 کیلومتری 

شمال اصفهان  قرار دارد.

با حضور مشاور امور بانوان و خانواده شرکت آبفای استان اصفهان، از بانوان 
شاغل در آبفای منطقه نجف آباد تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی آبفای نجف آبــاد، جواد کاظمی مدیر آبفای منطقه 
در این آیین، در سخنانی با اشاره به زحمات بانوان شاغل در شرکت، اولویت 
نگاه به بانوان همکار را نگرش مادر محور قلمداد کرد و اظهار داشت: پیش از 
آنکه به همکاران خانم به عنوان کارمند نگریســته شود باید به عنوان مادر به 
آنها نگاه کرد تا جایگاه واقعی آنان در شرکت شناخته شده و ارزش اشتغال 

بانوان محترم ارج نهاده شود .
 در پایــان ایــن مراســم، مدیــر منطقه بــه همــراه نوشــین منصوریان،
  مشــاور امــور بانــوان و خانــواده و همچنیــن اعضــای کمیتــه بانوان

  شــرکت، با اهدای شــاخه های گل،از خدمــات بانوان همــکار تجلیل و 
قدردانی کردند.

صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، نفت ســتاره خلیج فــارس، پاالیش نفت 
بندرعباس، فوالد مبارکه و شرکت ســرمایه گذاری غدیر به عنوان 5 شرکت اول 

کشور انتخاب شدند.
ســازمان مدیریت صنعتی برای بیست و پنجمین ســال متوالی، شرکت های 
بزرگ و موثر در اقتصاد کشور را معرفی کرد.در گروه پتروشیمی شرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس رتبه اول، در گروه فرآورده های نفتی شرکت نفت خلیج 
فارس رتبه دوم، در گروه فرآورده های نفتی شــرکت پاالیش نفت بندرعباس 
در جایگاه سوم، در گروه فلزات اساسی فوالد مبارکه در جایگاه چهارم، در گروه 
شرکت های چند رشته ای شرکت ســرمایه گذاری غدیر در رتبه پنجم، در گروه 

بانک ها و موسسات اعتباری بانک ملت در رتبه ششم، در گروه فرآورده های نفتی 
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان در رتبه هفتم، در گروه وسائط نقلیه و قطعات 
خودرو شرکت ایران خودرو در رتبه هشتم، در گروه بانک ها و موسسات اعتباری 
بانک رفاه در جایگاه نهم و در گروه شــرکت های چند رشته ای شرکت سرمایه 
گذاری پارس آریان در جایگاه دهم معرفی شد.شایان ذکر است، این همایش با 
حضور مقامات و مدیران شرکت های برتر ایران در مرکز همایش های بین المللی 
صدا و ســیما در حال برگزاری اســت. در این همایش، شــرکت های پیشرو، 
شرکت های برتر از نظر رشد سریع، شــرکت های برتر صادرات گرا و شرکت های 

برتر دارای رتبه های ویژه معرفی می شوند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: شرکت مخابرات ایران با وجود همه 
مشــکالت پیش رو با تمام توان به ســمت تحول دیجیتال در حال حرکت 
است و طرح نجما در حال اجراست.مجید سلطانی در آیین امضای تفاهم 
نامه اجرایی نهضت جهادی توسعه فیبرنوری)نجما( با استاندار آذربایجان 
غربی با بیان اینکه سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالصی از 8.3 درصد در 
سال 2016 به میزان ۹.6 درصد در سال 2022 افزایش یافته است، اظهار کرد: 
میانگین ســرمایه ای که حامیت ها در جهان برای توسعه شبکه فیبرنوری 

حدود 40 درصد است.
وی گفت: با وجود اینکه ارائه خدمات با کیفیت بر بســتر فیبرنوری در دیگر 
کشورها به طور میانگین 25 دالر اســت؛ اما به دلیل شرایط اقتصادی ایران 
این میزان در کشــور حدود 3 دالر است.ســلطانی، طرح نجمــا را طرحی 
مهندسی و مطالعه شدن عنوان کرد و نســبت به اجرای کامل اهداف آن در 

آذربایجان غربی و دیگر مناطق کشور تاکید کرد.
این مقام مسئول افزود: اجرای چنین طرح عظیمی در کشور موجب رونق 

شرکت های تکنولوژی و اشتغال زایی در کشور خواهد شد.مدیرعامل شرکت 
مخابرات ایران خاطرنشان کرد: همچنین برای توسعه شبکه همراه و ایجاد 
تحول از نسل چهارم به نســل پنجم ضروریست به سمت توسعه فیبر نوری 
در کشور و استان حرکت کنیم.ســلطانی با تاکید بر جایگاه ارزشمند نیروی 
انســانی در این ســازمان با انتقاد از برخی اظهار نظرهای سال های گذشته 
در خصوص نیروی مازاد انســانی با ارائه آماری از تعداد نیروی انسانی در 
دیگر شرکت های مخابراتی جهان تاکید کرد که مخابرات به نیروی انسانی 

کارآمد نیاز دارد.
وی افزود: مخابرات در ســود خالص اش طی حدود 10 ســال گذشته، ۹3 
درصد کاهش داشته است. سهم حقوق و دستمزد مخابرات از درآمد، از 47 
درصد سال ۹6 به 86 درصد در سال جاری رسیده است.مدیرعامل شرکت 
مخابرات ایران گفت: میزان حقوق پرداختی مخابرات ایران مبلغ کمتر از 6 
هزار یورو در سال است که در مقایسه با ســایر اپراتورها تقریبا ناچیز است و 

نگهداری ذخیره خبره این صنعت را در کشور با چالش مواجه کرده است.

رییس اداره پیمان و رسیدگی و قراردادهای اداره کل راه و شهرسازی استان خبر داد:

 واگذاری و اجاره ۵۷ قطعه اراضی دولتی در سطح استان اصفهان
 از طریق مزایده

۱۰۰هزار دانش آموز در استان اصفهان با فرهنگ مصرف بهینه آب آشنا هستند  تقدیر مشاور امور بانوان آبفای استان اصفهان از بانوان شاغل 
در آبفای نجف آباد

ده شرکت اول رتبه بندی ۵۰۰ شرکت برتر سال ۱۴۰۱ معرفی شدند؛

فوالد مبارکه، چهارمین شرکت برتر ایران شد

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران:

شرکت مخابرات ایران با قدرت به سمت تحول دیجیتال در حال حرکت است
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