
وقتی منچستر ایران دیگر نساجی ندارد؛  

فرش قرمز برای واردکنندگان، پوست موز  زیر پای صادرکنندگان

نقش جان؛ تور 
آشنایی با شهدای 

آرمیده در تخت فوالد

  یک سناریوی قدیمی که 
تکرار می شود؛
 سپاهان؛ 
خانه استقاللی 
های مدعی!
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۴۲۲ کیلومتر از راه های استان اصفهان باید 
به بزرگراه تبدیل شود 

 راه اندازی پله برقی پایانه زاینده رود
 پس   از ۶ ماه

قصه بازماندگان
وقتی تحصیل برای این بچه ها تعطیل است؛

تکمیل پروژه مترو، 
 اولویت نخست 

 مسائل شهری
 اصفهان

کشف 30 میلیارد 
اموال مسروقه از 

مخفیگاه یک سارق 
در اصفهان

پرداخت ۴0 درصد از 
مالیات اعالم شده بر 

خودرو های لوکس 
در اصفهان
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روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

دو شنبه 17  بهمن  1۴01
15 رجب  1۴۴۴
۶  فوریه  ۲0۲3

 شماره 37۴۲    
8 صفحه

سال چهاردهم
قیمت: 5000 تومان

سارلوز وافت حضرت زینب)س(  را تسلیت  می گوییم 

                         آگهی مزایده عمومی شماره 23419)نوبت اول(                          

سعید ابریشمی راد – شهردار شاهین شهر م الف: 1448808

شهرداری شاهین شهر در نظر دارد تعداد 11 واحد تجاری مجتمع الزهرا جمعًا به متراژ 266/98 متر مربع را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره 

گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( و با شماره مزایده 2001094734000017 به صورت الکترونیکی به فروش رساند. 

زمان انتشار در سایت: 1۴01/11/10
مهلت دریافت اسناد مزایده: 1۴01/11/۲0

تاریخ بازدید: 1۴01/11/30
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1۴01/11/30

زمان بازگشایی: 1۴01/1۲/01
زمان اعالم به برنده: 1۴01/1۲/0۲

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

مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.

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

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

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934

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

چاپ دوم

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 33851 مورخ 1401/11/16 

نوبت چاپ اول

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان م الف: 1451621

نوبت اول

1- دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان 

2- موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق

3- تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:

الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی :1401/11/17 لغایت مورخ 

1401/11/20

ب( مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ 1401/12/06

ج( زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه: روز یکشــنبه مورخ 1401/12/07 در محل 

سالن جلسات 

د( قیمت پیشنهادی پیمانکار الزامًا بایستی با سقف رتبه پیمانکار در رشته ساختمان 

و ابنیه مطابقت داشته باشد.

ه( نحوه عقد قرارداد به صورت زیربنایی بر اســاس بخشــنامه ســرجمع )شماره 

96/1299188 مورخ 96/5/4 و تبیین مواردی از بخشــنامه ســرجمع به شــماره 

97/446861 مــورخ 97/8/22 و اصالحیــه بخشــنامه ســر جمــع به شــماره 

1400/344656 مورخ 1400/7/24( می باشد.

نشانی تحویل اسناد مناقصه: اصفهان- خیابان باغ گلدسته- مقابل درب شرقی بازار 
هنر- اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان )تلفن تماس: 32222889(

4- نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه: 

الف( سپرده  )واریز به شبای شــماره 780100004061030607670085 تمرکز وجوه 

سپرده بانک مرکزی ( ب( ضمانتنامه معتبر بانکی 

5- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی و این مدت 

برای یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید می باشد.

 www.nosazimadaresisf.ir  متــن ایــن مناقصــه در پایــگاه اینترنتــی 

 و iets.mporg.ir قابل رویت می باشد و کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکتها از طریق درگاه 

 www.setadiran.ir ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس

انجام خواهد شد. 

اداره کل نوسازی مدارس 
استان اصفهان 

مدت شماره مناقصهعنوان پروژهردیف
قرارداد

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه )ریال(

مبلغ برآورد اولیه به ریال )بر 
اساس فهرست بها سال 1۴01(

نوبت 
مناقصه 

1
تکمیل مدرسه بنیاد برکت شهرک 

سرو )برکت الهام( ناحیه 4
اول51/511/000/00030/215/833/242 ماه2001004038000044 

آیا می دانید حوزه درمان دانشگاه علوم پزشکی شــهرکرد هم اکنون با در اختیار داشــتن 3 مرکز آموزشی، درمانی، 7 بیمارســتان درمانی، 1812 تخت فعال 
بیمارستانی، 374 پزشک عمومی، 351 پزشک متخصص و فوق تخصص، 99  دندانپزشک، 1690 پرســتار، 187 تخت ویژه، 81 آمبوالنس پیش بیمارستانی 

)115( و تجهیزات مختلف، خدمات تخصصی خود را در رشته های مختلف ارائه می نماید؟

آیا می دانید؟ ارائه خدمات در رشته های مختلف تخصصی و فوق تخصصی از دســتاوردهای چهل و سه ساله انقالب اسالمی در چهار محال و بختیاری بشمار 
می رود؟

آیا می دانید فعالیتهای حوزه درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد باعث کاهش چشــم گیر مراجعات بیماران  چهار محال و بختیاری به استانهای همجوار در 
فاصله زمانی سال های 1385 تا 1400 گردیده است؟

آیا می دانید؟ تعداد بیمارستان ها و زایشگاه های استان از 3 باب در ســال 1357 به 12 باب در سال 1400 و تعداد تخت های فعال بیمارستان طی این مدت از 
158 به 1791 تخت افزایش یافته است.

آیا می دانید؟ با اجرای برنامه تحول نظام سالمت در استان میزان پرداخت از جیب ساکنین مناطق شــهری 10 درصد و روستاییان 5 درصد از کل هزینه های 
درمان می باشد.

آیا می دانید؟ تجهیز و راه اندازی مگا آی سی یو مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی با هزینه 20 میلیارد تومان
تجهیز مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی و هاجر به دستگاه دوم سی تی اسکن پیشرفته به مبلغ 24 میلیارد تومان

تجهیز بیمارستان های ولیعصر بروجن و شهداء لردگان به دستگاه های ماموگرافی دیجیتال به مبلغ 6 میلیارد تومان

افزایش تعداد تخت های ویژه آی سی یو و تجهیز کامل آنها در بیمارستان های سید الشهداء )ع( فارسان و شهداء لردگان و هاجر )س( جمعًا به مبلغ 9 میلیارد 

تومان

راه اندازی و تجهیز بیمارستان های آیت ا... کاشانی ، هاجر )س( ، ولیعصر)عج(، سید الشهداء )ع( و شــهدا به دستگاه های اکسیژن ساز جمعًا به مبلغ 25 

میلیارد تومان

 تجهیز بیمارستان ها و کلینیک های درمانی تابعه دانشــگاه به دستگاه های سونوگرافی کالر داپلر و اکوکاردیوگرافی پیشــرفته جمعًا به مبلغ 20 میلیارد تومان 

راه اندازی و تجهیز کلینیک امام علی به بخش آندوسکوپی به مبلغ 5 میلیارد تومان

تجهیز بخش تنفسی بیمارستان هاجر به دستگاه بادی  باکس و تست خواب و DLCO و ویدئو برونکوسکوب به مبلغ 4 میلیارد تومان

تامین تجهیزات حفاظت فردی مربوط به بیماری کرونا مورد نیاز مراکز درمانی تابعه دانشگاه 

تجهیز و راه اندازی بیمارستان ولیعصر)عج( بروجن به مبلغ 85 میلیارد تومان

خرید و تجهیز مراکز دیالیز بیمارستان های تابعه به دانشگاه به دستگاه های دیالیز جدید جمعًا به مبلغ 12 میلیارد تومان

راه اندازی مراکز دیالیز بیمارستان های امام سجاد )ع( و شهید ارجمند و راه اندازی مراکز دیالیز هفشجان و سامان جمعًا به مبلغ 6 میلیارد تومان طی سال های 

اخیر موجب تغییر چهره سالمت استان شده است.

دارهند به تجربه کرکس دچار نشد؛ 
  تیشه معدن داران به 

سنگ خورد
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امام جمعه اردستان:

دولتمردان با مردم صادقانه صحبت کنند
امام جمعه اردستان از مسئوالن و دولتمردان خواست با مردم صادقانه صحبت و برخورد کنند، زیرا 
مردم بارها ثابت کرده اند که در بزنگاه های مختلف تاریخ پای انقالب شــان ایستاده  و دشمنان را 
ناامید کرده اند.حجت االسالم حسن دهشیری در خطبه های نمازجمعه این هفته در مسجد موسی 
بن جعفر اردستان، اظهار کرد: انقالب اسالمی ما سه عامل بزرگ یعنی ایمان به خدا، رهبری بی نظیر 
امام)ره( و وحدت و انسجام مردم را به دنبال داشت که توانســت آن را به وجود بیاورد.وی با بیان 
اینکه امام خمینی)ره( انقالب اسالمی را به وجود آورد تا کشور را از وابستگی به شرق و غرب نجات 
دهد و مستقل سازد، افزود: جمهوری اسالمی به وجود آمد تا مردم خودشان برای آینده و کشورشان 

رای بدهند و تصمیم بگیرند.
به گزارش ایسنا، امام جمعه اردستان تصریح کرد: انقالب اســالمی ایران همواره دشمنان فراوان 
کوچک و بزرگی داشته است، اما آمریکا، انگلیس و صهیونیست ها دشمنان واقعی و همیشگی این 
کشور بوده و هستند که مثلث شومی را در منطقه تشکیل دادند.دهشیری با اشاره به سخنان رییس 
جمهور در هفته گذشته گفت: سیاست و سخنان مسئوالن دولت در ماه های گذشته امیدوار کننده 
بوده، اما به گونه ای نباشد که هر روز شاهد افزایش گرانی در کشور باشیم. با وضعیت به وجود آمده 

برای مهار گرانی و بهتر شدن وضعیت مردم نیاز به معجزه داریم.
 

امام جمعه نایین مطرح کرد:

دهه فجر فرصتی برای تبیین است
امام جمعه نایین با اشاره به ۶ عنصر انقالبی موثر در استحکام نظام گفت: بیان درست، دقیق و عمیق 
درباره عرصه مبارزه دائمی جریان حق با باطل امروزه از ضروری ترین وظایف هر فرد مومن است.

حجت االسالم و المسلمین محمد مطهرخو اظهار کرد: ایام ا... دهه فجر بهترین فرصت برای تبیین 
است؛ بیان درســت، دقیق و عمیق در عرصه مبارزه دائمی جریان حق با جریان باطل، امروز یکی 
از مهم ترین و ضروری ترین کارهاست.وی با اشــاره به اینکه جریان باطل، قلب واقعیات و حقایق 
را به وسیله وارونه سازی، ســیاه نمایی، بزرگنمایی مشکالت و کمبودها و ارعاب آفرینی هدف قرار 
داده، خاطرنشان کرد: در چنین کارزاری، دشمن در ۶ عرصه باورها، تشخیص ها، اراده ها، اعتمادها، 
اتحادها و امید آفرینی ها مشغول به دشمنی است و متاســفانه عمده شکست جبهه حق در طول 

تاریخ در همین عرصه ها بوده است.
 

رییس مرکز فوریت های پزشکی اردستان:

آمبوالنس های اردستان نیاز به نوسازی دارند
رییس مرکز فوریت های پزشــکی شهرستان اردســتان گفت: وضعیت آمبوالنس های شهرستان 
اردستان خوب و به روز نیست و از تعداد ۹ آمبوالنس ۶ دســتگاه باالی ۱۵ سال عمر دارد و با توجه 
به اینکه اورژانس ۲۴ ساعته فعال است نیاز به نوسازی و بهسازی دارند.جواد مطیعی در گفت وگو 
با ایســنا، اظهار کرد: در شهرستان اردســتان ۹ آمبوالنس ویژه ماموریت های ۱۱۵ وجود دارد که در 
شهرهای اردستان، زواره، مهاباد و روستاهای شهراب، ظفرقند و باقرآباد مستقر هستند.وی افزود: 
به تازگی با مساعدت دانشگاه علوم پزشکی اســتان یک آمبوالنس شهر زواره به دلیل فرسودگی 
و قدمت باالی ۱۵ ســال و با هزینه حدود ۳۰۰ میلیون تومان بازسازی و نوسازی شد.رییس مرکز 
فوریت های پزشکی شهرستان اردستان با بیان اینکه از ۹ آمبوالنس موجود در شهرستان، ۶ دستگاه 
باالی ۱۵ ســال عمِر کارکرد دارد، گفت: با توجه به اینکه آمبوالنس های اورژانس ۲۴ ساعته فعال 
است باید برای تداوم خدمت رسانی به بیماران و مصدومان اورژانسی و ارتقای سطح کیفی و کمی 

آمبوالنس های فرسوده با همراهی مسئوالن شهرستان و خیرین بازسازی و به روز شود.

دارهند به تجربه کرکس دچار نشد؛ 

 تیشه معدن داران به سنگ خورد
بعد از انتشــار خبر صدور مجوز فعالیــت چند معدن 
جدید در کوه دارهند نطنــز، اعتراضات و نگرانی های 
مردم در نطنز به اوج خود رسید و حاال با انتشار خبر ثبت ملی مجموعه 

کوه چرخه، تیشه معدن داران در این کوه زیبا به سنگ خورد.
چندی پیش بود که مردم شهر نطنز مطلع شــدند مجوز فعالیت چند 
معدن در کوه چرخه و دارهند نطنز صادر شــده است، همین موضوع 
موجب اعتراض و نگرانی در بین مردم نطنز شــد که مبادا بالیی که بر 
سر کوه های کرکس نطنز که روزگاری نشان از صالبت این دیار داشت، 
بر ســر کوه دارهند هم بیاید.همین موضوع ســبب شــد تا در همان 
ابتدای انتشار این خبر، انجمن های مردمی و فعاالن محیط زیستی و 
دوستداران میراث فرهنگی نطنز در کنار مردم نطنز و به همراه مسئوالن 
این شهرستان اعتراض خود را اعالم و مردم با تشکیل زنجیره انسانی 
در اطراف این کوه زیبا مخالفت جدی خود را با هرگونه فعالیت معدن 

در مجموعه کوه چرخه اعالم کنند.
مدتی قبل عباس ظریفی، فرماندار نطنــز و فیروزی پور نماینده مردم 
نطنز در مجلس در دیدار با وزیر میراث فرهنگی، هدیه ای ارزشمند را با 
خود به همراه بردند و تقدیم وزیر میراث فرهنگی کردند که این هدیه، 

یک فسیل چند میلیون ساله دریایی از کوه دارهند نطنز بود.
بعد از آن بود که مردم نطنز و حتی شــهرهای اطراف با تالش فراوان 
و حمایت همه جانبه و همکاری مســئوالن اجازه آغاز فعالیت معدن 
جدیدی را ندادند تا خبر ثبت ملی مجموعــه کوه چرخه، دارهند و کوه 
چلوک به گوش رسید.حسین یزدانمهر، رییس اداره میراث فرهنگی 
نطنز در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: ثبت ملــی مجموعه کوه چرخه 
نشان از جاذبه های طبیعی و گردشــگری باالی نطنز دارد و در جلسه 
اخیر شورای ثبت طبیعی در وزارت میراث فرهنگی این مهم انجام شد.

وی افــزود: محوطه کــوه چرخــه و دارهند نطنــز به عنــوان یکی از 
محبوب ترین جاذبه های طبیعی نطنز در فهرســت آثار ملی ثبت شد 
که این محوطه یکی از نهشــته های)مواد انباشت شده( مهم سازند 
قم اســت.رییس اداره میراث فرهنگی شهرســتان نطنز گفت: برش 
چینه شناســی این محوطه بیانگر این موضوع اســت که کوه چرخه و 
دارهند نطنز یکی از ســالم ترین و کامل ترین بخش های برجا مانده 

از این سازند است.
وی تصریح کرد: از دالیل ارزشمند بودن این محوطه می توان به وجود 
فسیل ها اشاره کرد که قالب فسیل های به جا مانده، قابل مشاهده و 

از نوع بقایای حقیقی هستند.
یزدانمهر خاطرنشان کرد: فســیل ها شــامل نرم تنان دو کفه ای ها و 

صدف های مغزی هستند که تنوع سیستم فرسایش چون مارن ها و 
آهک ها نشان دهنده پیشروی و پس روی دریاست.

رییس اداره میراث فرهنگی شهرستان نطنز، گفت: کوه چرخه، دارهند 
و چلوک در داخل این محدوده طبیعی قــرار دارد که از این پس این 
محدوده با عرصه و حریم ها، تحت حفاظــت میراث فرهنگی خواهد 

بود.
بعد از انتشار این خبر بود که مردم نطنز، شادمان از ثبت ملی در فضای 
مجازی شادی خود را نشان دادند و خیال شان جمع شد که حاال دیگر 
دست معدن داری به کوه های زیبا و پر رمز و راز دارهند نطنز که دارای 

فسیل های چند میلیون ساله است، نخواهد رسید.

معادن جدید، باغ شهر نطنز را نابود می کند
در همین زمینه مهدی، یک فعال محیط زیست در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: خوشحالیم که با همکاری مردم و مسئولین اجازه آغاز به کار 

معدن در مجموعه کوه چرخه و دارهند نطنز صادر نشد.
وی افزود: از آنجایی که این منطقه بکر و دســت نخورده نشان از یک 
دوره تاریخی کهن دارد، آغاز فعالیت معادن جدید سبب تخریب این 

نشانه های تاریخی و زمین شناسی می شد.

این فعال محیط زیســت گفت: وجود چنین آثار تاریخی از دوره هایی 
با میلیون ها ســال قدمت، می تواند تبدیل به کانون گردشگری برای 

عالقه مندان به زمین شناسی شود.

کرکس، کمربند آب و هوایی نطنز است
مریم، کارشناس جغرافیاست که در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: وجود 
رشته کوه کرکس و ارتفاع زیاد آن ســبب شده که ابرهای بارور در این 

منطقه ماندگار شوند و شاهد بارش برف و باران باشیم.
وی افزود: اگر کوه کرکس نباشــد، نطنز به مانند شــهرهای بیابانی 
اطراف خواهد شــد و به شــوره زار و بیابان کامل تبدیل می شود.این 
کارشناس جغرافیا گفت: قطعا وجود کرکس برای حفظ اکو سیستم 
و همچنین نگهداری رطوبت برای بارش ضروری و حیاتی است، ولی 
تیشه معادن بر جان کرکس، باعث نابودی این رشته کوه خواهد شد.

مردم نطنز خوشحال هســتند که تیشــه معدن داران در کوه چرخه، 
دارهند و چلوک به سنگ خورد و دارهند، کرکس نشد. کرکسی که زخم 
معادن بر تن بی جانش، رمق از آن گرفته و مردمی نگران محیط زیست 
و نابودی کامل آن هســتند تالش می کنند تا تن بی جان کرکس را از 

دست معادن نجات دهند.

 رییــس اداره راهــداری و حمل و نقــل جاده ای 
شهرستان اردســتان گفت: به طور متوسط بیش از 
۳۰ درصد از جاده های شهرستان اردستان با کمبود 
تابلوهای ایمنی و راهنمایی و رانندگی مواجه هستند.

ابوالفضل کوهــی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
ایمن سازی محورهای اصلی و روستایی شهرستان 
اردستان یکی از برنامه های اداره راهداری و حمل و 
نقل جاده ای بوده که در حال حاضر برای جلوگیری از 
بروز حوادث ناگوار جاده ای عملیات نصب جداکننده 
بتنی در ۶ کیلومتر از روفوژ میانی محور اردســتان – 
اصفهان حدفاصل کارخانه ســیمان در حال انجام 
است.وی، یکی از مشکالت اداره راهداری شهرستان 
اردســتان را فقر عالئم و تابلوهــای جاده ای عنوان 

کرد و افزود: به دلیل افزایــش قیمت ها و کاهش 
اســتهالک و مهم تــر از این ها ســرقت تابلوهای 
راهداری، شــاهد کمبود شــدید عالئم، تابلوهای 
ایمنی و راهنمایی و رانندگی در محورهای شهرستان 
هستیم.رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
شهرستان اردســتان با بیان اینکه شاهد افزایش 
میزان ســرقت تابلوها و عالئم هشدار در جاده های 
شهرستان هســتیم که این موضوع زمینه ای برای 
افزایش بروز حوادث رانندگی خواهد بود، گفت: به 
طور متوسط بیش از ۳۰ درصد جاده های شهرستان 
اردســتان با کمبود تابلوهای ایمنــی و راهنمایی و 
رانندگی مواجه است.کوهی خاطرنشان کرد: برخی 
محورهای شهرستان کمتر از دو سال از بهره برداری 

آن گذشــته اســت، ولی ۵۰ درصد تابلوهای آن به 
سرقت رفته است. ســارقان هر نوع تابلوی فلزی و 
برقی و هر وســیله ای که ارزش ریالی داشته باشد 
را به سرقت می برند.وی افزود: ســرقت تابلوها و 
عالئم هشدار دهنده باعث کاهش دید و هوشیاری 
راننده و اطمینــان خاطر او هنگام رانندگی شــبانه 
می شــود و قطعا یکی از عوامل موثــر در افزایش 
تصادفات جاده ای اســت که برای رفع این معضل 

باید چاره اندیشی شود.

رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای اردستان: 

 30 درصد جاده های اردستان تابلوی ایمنی کافی ندارند

رییس اداره گاز اردستان خبر داد:

نشت یابی 1700 مورد از شبکه گاز طبیعی در اردستان 
رییس اداره گاز شهرستان اردستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون برای نگهداری و مراقبت از تاسیسات گاز تعداد ۱۷۰۰ مورد از شبکه خطرات ناشی از انتشار 
گاز طبیعی را برطرف کردند.محمد مهاجری اظهار کرد: ادارات گاز به دلیل خدماتی که به مشترکان و متقاضیان خود می دهند در تکریم ارباب رجوع جزو اولین ها 
محسوب می شوند و بیشترین خدمات رایگان را به مشترکان خود ارائه می کنند.وی با بیان اینکه در شهرستان اردستان بیش از ۱۳۰۰ کیلومتر شبکه گازرسانی 
کشیده شده است، افزود: اردستان بیشترین شبکه گازرسانی را در بین شهرستان های استان دارد و در حال حاضر خدمات گاز در ۱۶۱ روستای این شهرستان در 
دسترس مردم قرار گرفته است.رییس اداره گاز شهرستان اردستان تصریح کرد: اداره گاز شهرستان اردستان بیش از ۲۶ هزار مشترک شهری و روستایی دارد و 
از ابتدای سال جاری تاکنون در راستای نگهداری و مراقبت از تاسیسات گاز تعداد ۱۷۰۰ مورد از شبکه خطرات ناشی از انتشار گاز طبیعی را برطرف کردند.مهاجری 
با بیان اهمیت انجام این موضوع که به منظور جلوگیری از حوادث احتمالی و هدر رفت گاز و استمرار جریان گازرسانی به مشترکان انجام می شود، گفت: انجام 
نشت یابی بسیار مهم بوده و غفلت از این موضوع صدمات و خسارت های فراوان و جبران ناپذیر به همراه خواهد داشت.وی با اشاره به وضعیت بحرانی خدمات 

گاز در ماه گذشته گفت: مردم فکر می کنند کمبود گاز در زمستان امسال به دلیل صادرات بود در صورتی که ایران حتی یک متر مکعب صادرات گاز نمی کند. 

خبر روز

عکس خبر 

بهره برداری و شروع 
عملیات اجرایی 6 طرح 
خدماتی آموزشی در 

دانشگاه کاشان
بــا حضور معــاون وزیــر و رییس 
سازمان امور دانشجویان از ۶ طرح 
خدماتی، آموزشی، ورزشی و رفاهی 
در دانشگاه کاشــان بهره برداری و 

عملیات اجرایی آن شروع شد.

رییس اداره منابع  طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل خبر داد:

دستگیری قاچاقچی چوب در تاغزارهای نوش آباد
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل گفت: ماموران یگان حفاظت این اداره هنگام گشت 
و کنترل های شبانه روزی موفق به شناسایی و دســتگیری یک متخلف قاچاق چوب در تاغزارهای 
اطراف نوش آباد شدند.سید مجتبی شریفیان اظهار کرد: متهم همراه با یک هزار کیلوگرم چوب قاچاق 
و یک دستگاه خودرو نیسان دســتگیر و پس از تکمیل پرونده جهت اجرای فرآیند قانونی به مرجع 
قضایی تحویل داده شد.وی افزود: حفظ منابع طبیعی یکی از اصول حقوق شهروندی است که مبارزه 
با تخریب آن با مشارکت و همکاری مردم عملی می شود، بنابراین از همه شهروندان درخواست داریم 
 ضمن تالش برای حفظ منابع طبیعی، هرگونه تخلف را با شــماره تلفن رایــگان ۱۵۰۴ گزارش کنند.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیــزداری شهرســتان آران و بیدگل تصریح کرد: گشــت های یگان 
حفاظت منابع طبیعی طی ۱۰ ماه گذشته از سال جاری موفق به دستگیری هفت متهم به قاچاق سه 
 هزار کیلوگرم چوب از تاغزارهای اطراف این شهرســتان همراه با چهار دستگاه خودرو و سه دستگاه

 موتور سیکلت شده اند.وی تاکید کرد: گستردگی مناطق بیابانی، محدود نبودن راه های ورود و خروج 
به این عرصه ها و سوءاستفاده برخی از مغرضان منجر به بروز چنین تخلفاتی می شود که حفظ این 
مساحت خارج از ظرفیت های یک دستگاه بوده و به عنوان یک مســئولیت اجتماعی وظیفه همه 

شهروندان است.
 

 سه هزار کیلومتر از جاده های غرب و جنوب اصفهان
 برف روبی شد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از برف روبی سه هزار کیلومتر از جاده های مسدود و نیمه 
مسدود در غرب و جنوب این استان خبر داد.منصور شیشه فروش روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا اظهار داشت: این عملیات با پشتیبانی ۵۵۰ دستگاه ماشین آالت، ۲۰۰ دستگاه تجهیزات امداد 
زمســتانی و ۷۵۰ نفر نیروی راهداری انجام و به دنبال آن بخش قابل توجهی از مسیرها بازگشایی 
شد.وی ادامه داد: همچنان راه ۴۰ روستا در بخش پشتکوه دوم فریدون شهر و بخش وردشت و پادنای 
سمیرم مسدود است و ساکنان ۱۰۰ روستا برای تردد به دلیل انباشت برف و کوالک با مشکل روبه رو 
هستند.وی خاطرنشان کرد: ۵۲ تیم با پشتیبانی ۷۲ دستگاه ماشین آالت برف روبی شهرداری در 
مناطقی همچون برف انبار، داران، افوس، دامنه، رزوه، چادگان، کمه، ونک، بیده و حنا واقع در شهرستان 
های فریدن، فریدون شهر، چادگان، بویین میاندشت و سمیرم در حال بازگشایی و برف روبی از خیابان 

ها و معابر شهری هستند.
مدیرکل مدیریت بحران اصفهان اضافه کرد: با هماهنگی دفتر امور شــهری استانداری استفاده از 
ظرفیت ۱۲ شهرداری معین و دستگاه های خدمات رسان سطح اســتان در دستور کار قرار گرفت و 
ماشین آالت کمکی در اختیار مناطق شهری قرار دادیم.شیشه فروش گفت: تالش برای بازگشایی 
معابر و کوچه های ۱۵۰ روستا توسط عوامل بخشداری ها، دهیاری ها و ظرفیت های محلی ادامه دارد.

وی اضافه کرد: به علت انباشت برف و قطع برق، ایستگاه های مخابراتی و تلویزیونی واقع در برخی 
ارتفاعات قطع است که کارشناسان مشغول رفع عیب هستند.

برگزاری اولین دوره مسابقات رالی خانوادگی در شهرضا 
 فرماندار شهرضا گفت: مسابقه رالی خانوادگی به مناسبت دهه مبارک فجر با شرکت ۸۰ نفر در قالب 
۴۷ خانواده برگزار شد.سیدامیرجعفری افزود: در این مسابقه شرکت کنندگان مسیر ۴۷ کیلومتری 

کارخانه تاریخی نوین شهرضا تا روستای اسفرجان را طی کردند.
به گفته وی، هشت دستگاه خودروی کالسیک نیز در این مســابقه رالی شرکت داشتند.فرماندار 
شهرضا اضافه کرد: شرکت کنندگان مسابقه از ۹ روستای مسیر شهرضا -شیراز عبور کردند و با ۱۵ 

مکان گردشگری و جاذبه تاریخی شهرضا آشنا شدند.

اخبار

همزمان با دهه فجر:

۹6 پروژه در تیران و کرون 
به بهره برداری می رسد

فرماندار تیران و کرون گفت: همزمان با دهه 
مبارک فجــر ۹۶ پروژه عمرانی بــا هزینه ای 
بالغ بر سه هزار میلیارد ریال در این شهرستان 
به بهره برداری می رسد.علی محمدی کیا در 
گفت وگو با ایسنا با اشــاره به پروژه های دهه 
فجر تیران و کرون، اظهار کــرد: یکصد پروژه 
با هزینه ای بالغ بر ســه هزار میلیارد ریال در 
بخش کشــاورزی، توســعه صنعتی دانش 
بنیان، مدرسه سازی، مرکز خدماتی، مدیریت 
شهری و روستایی توسعه شبکه در بحث برق 
و مخابرات به بهره برداری خواهد رسید.وی 
افزود: پروژه خدماتی ماشــین های سنگین 
و کشــاورزی و دامپروری با مشارکت بخش 
خصوصی و تسهیالت دولتی راه اندازی شده 
که زمینه ســاز اشــتغال و تولید در این خطه 
شده است.فرماندار تیران و کرون با بیان اینکه 
بخش کشاورزی این شهرستان نقش مهمی 
در سطح اســتان اصفهان دارد، تصریح کرد: 
تولیدات گلخانه ای و گیاهان دارویی از جمله 

این تولیدات است.
وی اضافه کرد: بخش صنایع دانش بنیان و 
کشاورزی مدرن عالوه بر تولید در اشتغال زایی 
و کاهش آمار بیکاری نقش دارند.محمدی کیا 
در حوزه خدمات رسانی نیز گفت: شهرداری 
و دهیاری ها، دســتگاه های خدمات رسان و 
ادارات دولتی با احداث پــروژه از منابع مالی 
دولتی و خیریه ای در رفع نیازهای شهرستان 
فعالیت داشــته اند که نهضت مدرسه سازی 
و توسعه زیرساخت ها از جمله آن است.وی 
به دیگر برنامه های دهه فجر در شهرســتان 
تیران و کرون اشــاره کرد و گفت: جشن ها و 
فعالیت های نمایشــگاهی به این مناسبت 
برگزار خواهد شد که بخشــی از آن ها توام با 
جشــن های اعیاد ماه رجب بوده و مشارکت 
تشــکل های مردمی را دارد.به گفته فرماندار 
تیران و کرون، جلســات پرســش و پاسخ 
مردمی، حضــور مســئوالن در روســتاها و 
اطالع رسانی از دســتاوردهای نظام از جمله 

برنامه های دهه فجر است.

با مسئولان

استان
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چرا بلیت هواپیما کمیاب شده است؟
در حالی که این روزها بلیت هواپیما برای برخی مسیرها به سختی پیدا می شود و شائبه ای مبنی بر 
خودداری از فروش بلیت توسط شرکت های هواپیمایی ایجاد کرده، مسئوالن مربوطه معتقدند 
کاهش عمدی پروازها از ســوی ایرالین ها واقعیت ندارد، زیرا سود شرکت ها بابت فروش بلیت 

است.
به گزارش ایسنا، جنجال بر سر موضوع قیمت بلیت هواپیما هنوز به نتیجه نرسیده است؛ از طرفی 
ایرالین ها اصرار دارند که به  دلیل افزایش هزینه هایشــان از جمله تورم و افزایش نرخ ارز در یک 
سال گذشته، ناچار به افزایش قیمت بلیت هواپیما هســتند، در مقابل دو دیدگاه وجود دارد،   از 
سویی سازمان هواپیمایی کشوری که اگرچه با افزایش نرخ بلیت موافق است؛ اما این کار را ملزم 
به ابالغ ستاد تنظیم بازار می داند و برخی از جمله نمایندگان مجلس شورای اسالمی  نیز  با گران 

شدن بلیت از اساس ابراز مخالفت کرده اند.
در این میان اما موضوع دیگری که منجر به ایجاد ســوال شــده، کمبود بلیــت هواپیما در برخی 
از مسیرهاســت. در حالی که بلیت هواپیما برای ســفرهای نوروزی در وب ســایت شرکت های 
هواپیمایی برای فروش گذاشــته شــده، اما برای برخی تاریخ ها نمی توان بلیتی پیدا کرد. این 
موضوع این شائبه را ایجاد کرده که ایرالین ها به عمد و با هدف فشار به سازمان هواپیمایی و ستاد 

تنظیم بازار، از فروش بلیت خودداری می کنند.
با وجود این مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی با تکذیب واکنش به 
اقدام ستاد تنظیم بازار )عدم موافقت با افزایش قیمت بلیت( با عدم فروش بلیت در بازار تاکید 
کرد: امکان عدم فروش و عرضه بلیت هواپیما وجود ندارد و این اقدام به ضرر خود شــرکت های 

هواپیمایی است و سود شرکت ها بابت فروش بلیت است.
محمد محمدی بخش، رییس سازمان هواپیمایی کشــوری  نیز درباره کاهش عمدی پروازها از 
سوی ایرالین ها برای اعمال فشــار جهت افزایش قیمت، گفت: کاهش عمدی پروازها از سوی 
ایرالین ها واقعیت ندارد چون این کار به زیان آنهاست. با وجود این به دلیل فصل زمستان مقداری 

از پروازهای داخلی کاهش یافته است.
البته صرف نظر از این اظهارات، در حال حاضر در ماه های پایانی سال و نزدیک به تعطیالت نوروزی 
هستیم و به نظر می رسد یکی از دالیل کاهش بلیت، برنامه ریزی ها برای سفرهای نوروزی باشد. 
در عین حال به اذعان سازمان هواپیمایی، در حال حاضر تعداد ۱۷۱ فروند هواپیمای فعال در کشور 
وجود دارد و این موضوع هم می تواند یکی دیگر از دالیل کمبود هواپیما برای برخی مسیرها باشد.

 
رییس انجمن واردکنندگان کود و سم:

هیچ ثبت سفارش جدیدی انجام نمی شود
رییس انجمن واردکنندگان کود و سم گفت: ثبت سفارش های جدید برای واردات کود باطل است 

و ثبت سفارش های قدیمی نیز تمدید نمی شود.
سید مهدی حسینی یزدی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: سه هفته ای می شود که بانک مرکزی 
ثبت ســفارش های واردات کود را باطل کرده و در حال حاضر هیچ ثبت ســفارش جدیدی برای 

واردات کود انجام نمی شود. همچنین ثبت سفارش های قدیمی نیز تمدید نشده است.
وی افزود: علت آن هنوز دقیقا برای ما مشخص نیســت ولی به نظر می رسد بی برنامگی بانک 

مرکزی و نبود اشراف بر بازار نهاده های کشاورزی باعث چنین تصمیمی شده است.
رییس انجمن واردکنندگان کود و سم اضافه کرد: بخش خصوصی که دارای اعتبار بین کمپانی های 
بین المللی است به آنها سفارش می دهد و کمپانی ها کاال را آماده و ارسال می کنند و تا زمان ارسال، 
ارز گرفته می شود و وقتی کاال به گمرک می رسد قبل از ترخیص، پول کمپانی پرداخت می شود. 
اما با توجه به تحریم ها و تخصیص ارز نیمایی، کمپانی ها اجازه نمی دهند که ارز حاصل از فروش 

نفت در قبال کاال وارد ایران شود و این موضوع شرایط را برای واردکنندگان پیچیده کرده است.

وقتی منچستر ایران دیگر نساجی ندارد؛

فرش قرمز برای واردکنندگان، پوست موز  زیر پای صادرکنندگان

اصفهــان را در دوره ای از حیــث وجــود  مریم قمریان 
کارخانه های نساجی و فعالیت گسترده در 
این عرصه منچستر ایران می نامیدند. آغازین سال های قرن گذشته بود که 
اولین گام ها برای ایجاد کارخانه های نســاجی در این شــهر برداشته شد؛ 
کارخانه ها یکی پس از دیگری پا گرفتند و ایرانی که در حال گذر از دوران سنت 
به مدرنیته بود، با جــذب هزاران کارگر در این عرصــه، به قطب محصوالت 
ریسندگی و بافندگی تبدیل شد.هنوز آثار این کارخانه ها در جای جای شهر 
اصفهان باقی اســت، بدون اینکه اثری از تکاپوی کارگران و ســر و صدای 
دستگاه های بافندگی باشد؛ از یکی فقط دیوارهایش به جا مانده و از دیگری 
ساختمانی که سال هاست وعده داده اند موزه می شود! سرعت سیر اصفهان 
در عرصه نساجی و بافندگی، اگر مانند یک قرن پیش ادامه پیدا می کرد حاال 
نه تنها بیکاری در این شهر بیداد نمی کرد که می توانستیم در صادرات بهترین 
پارچه ها شهره منطقه و جهان باشیم.به گزارش »بازار«؛ آمار می گوید، از ۹ 
هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی اصفهان، ۲۴ درصد به حوزه نساجی اختصاص دارد. 
یعنی حدود دو هزار و ۳۰۰ واحد و چیزی حــدود ۱۱۷ هزار نیروی کار. البته 
تقریبا ۷۵ درصد این واحدها به تولید فرش ماشینی اختصاص دارد؛ مابقی 
هم در اختیار تولید الیاف و نخ و پارچه است.جمشید بصیری، رییس انجمن 
صنایع نساجی ایران که خود از بنیان گذاران کارخانه های نساجی در ایران و 
اصفهان اســت، در گفت و گو با بازار به سابقه این اســتان در نساجی اشاره 
می کند و می گوید: اصفهان ســال های زیادی قطب نســاجی کشور بود و 
قوی ترین رکن این عرصه در طول چند دهه به شمار می رفت.وی، مثالی از 
عملکرد ترکیه در حوزه نساجی می زند و ادامه می دهد: این کشور سال های 
سال، خریدار ضایعات شرکت پلی اکریل اصفهان بود. آن ها را می خرید و در 
تولیدات خود به کار می برد؛ اما به محض اینکه نخستین کارخانه پلی استر را 
در کشور خود راه اندازی کردند، ورود این محصوالت را ممنوع و به این صورت 
از تولیدات خود حمایت کردند.رییس انجمن صنایع نســاجی ایران تاکید 
می کند: اشتباهی که ما انجام دادیم این بود که برای واردکنندگان صنعتی 
نساجی فرش قرمز پهن کردیم، در حالی که می توانستیم از تولید داخلی خود 
برای حفظ جایگاه و موقعیتش، حمایت کنیم؛ همین اشتباه صنعت داخلی 

ما را زمین زد.

دوری صنعت مد و پوشاک از حوزه نساجی
در نگاه به حوزه نســاجی اشتباهات دیگری نیز داشــته ایم؛ مهم ترین آن 
می تواند دوری صنعت مد و پوشاک از حوزه نســاجی داخلی باشد و این 

اشکالی است که تحصیل کرده های رشته نساجی بر آن تاکید دارند.
رییس دانشکده مهندسی نساجی دانشــگاه صنعتی اصفهان درباره این 
موضوع می گوید: ضعف تولید و بازار ناشــی از عدم همراهی صنعت مد و 

پوشاک با صنعت نساجی است.محمد ذره بینی ادامه می دهد: از کشورهای 
دیگر نام می برم، ترکیه و ایتالیا. در این دو کشــور و البته بســیاری دیگر از 
کشورهای دنیا، صنایع نســاجی و پوشاک در کنار هم هســتند و از توان و 
ظرفیت یکدیگر استفاده می کنند؛ اما در ایران این دو صنعت از یکدیگر دور 
هستند و علت اینکه ترکیه بازار پوشاک ایران را در دست دارد، همین است.

وی بیان می کند: عدم حمایت صنعت پوشاک از محصوالت نساجی ایران 
سبب شده تا این حوزه آسیب پذیر شود. متاسفانه صنعت نساجی کشور، 
زنجیره بازار را تامین نمی کند و این موضوع برای اقتصاد کشور مضر است.

رییس دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان گریزی هم به 
حوزه دانش بنیان می زند و تاکید می کند: حمایت از شرکت های دانش بنیان 
و ارائه تســهیالت الزم به آن ها می تواند این فاصله میان صنعت نساجی و 
پوشاک را کاهش دهد.سید آرش امامی، دبیر کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی 
اصفهان نیز با آمار و ارقام این مشکل را مجددا بیان می کند؛ وی با اشاره به 
اینکه صنعت نساجی در اصفهان از ریســندگی، بافندگی، رنگرزی، بافت و 
پوشاک تشکیل شده اســت، اظهار می کند: نزدیک به ۸۰ درصد تولیدات 
صنعت نســاجی در اســتان تا قبل از تولید پوشاک اســت و از بعد مرحله 

پوشاک، سهم اصفهان از کشور به ۱.۹ دهم درصد می رسد.

فرسودگی ماشین آالت و تجهیزات تولیدی
سهل آبادی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز از بعدی 
دیگر به ضعف صنعت نساجی اصفهان اشاره می کند و راهکار آن را حمایت از 

شرکت های دانش بنیان ذکر می کند.
وی به بازار می گوید: الزم اســت شــرکت های دانش بنیان در حوزه تامین 
ماشین آالت صنعت نساجی وارد شــوند، تجربه نشان داده است که ورود 
شــرکت های دانش بنیان می تواند بسیاری از مشــکالت در حوزه تامین 
ماشــین آالت و قطعات مربوط به آنها را حل کند.وی، نگاهی نیز به سابقه 
صنعت نساجی در اصفهان می اندازد و با بیان اینکه طی سال های نه چندان 
دور اصفهان به دلیل کثرت کارگاه ها و کارخانجات نساجی به منچستر ایران 
معروف بود، ادامه می دهد: با رونق صنعت نساجی شاهد رشد صنایع دیگر 
از جمله آهنگری، قطعه ســازی و غیره هم در اصفهان بودیم.رییس خانه 
صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اشــاره به اینکه تا چندی پیش 
هم کارخانجات این صنعت در سطح استان فعال بودند، می گوید: با توجه 
به بحران های اقتصادی طی سال های گذشته بسیاری از این کارخانجات 
نیروهای خود را تعدیل کردند.وی، مجددا تاکید می کند: یکی از مهم ترین 
مشــکالت تولیدکنندگان صنعت نساجی در سطح اســتان و حتی کشور 
فرسودگی ماشین آالت و تجهیزات تولیدی است، به دلیل اینکه پول  ملی 
ارزش پایین دارد صنعتگران نتوانسته اند تجهیزات و ماشین آالت نو برای 

کارگاه ها و کارخانجات خود خریداری کنند.سهل آبادی با اشاره به اینکه این 
موضوع باعث شده است که برخی از کارخانجات رو به خرید تجهیزات دست 
دوم آورند، می گوید: مطمئنا با استفاده از تجهیزات دسته دوم تولیدات به 
کیفیت سابق نیست و امکان رقابت با تولیدات خارجی را نخواهیم داشت.
رییس اتاق صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اشاره به اینکه بسیاری 
از کارخانجات نساجی اصفهان به اطراف منتقل شده است، می گوید: صنعت 
پوشاک و نساجی یکی از صنایعی است که تولیدات آن کاربرد زیادی بین 
مردم دارد و از این رو باید تولیدکنندگان بــا حمایت های دولتی اهتمام به 

ارتقای این صنعت داشته باشند.

دخالت دولت ها، از عوامل ضعف صنعت نساجی
رییس هیئت مدیره انجمن کارفرمایان صنعت نســاجی اصفهان، درباره 
افول این حوزه می گوید: در دنیا دولت کارفرمای خوبی نیســت و در ایران 
این مسئله را با شدت بیشتری شــاهد هستیم؛ از عوامل ضعف در صنعت 
نساجی دخالت دولت هاست که در ســال های اخیر این دخالت ها سبب 
شده تا تعدادی از صنایع بزرگ از عرصه فعالیت خارج شده یا ضعیف شوند.
حبیب ا... شــاه کرمی بیان می کند: در دوره ای اصفهان، بیش از ۵۰ درصد 
تولیدات نساجی ایران را در دست داشت که اکنون این رقم بسیار کاهش 
یافته است؛ ۲۵ ســال پیش میزان صادرات صنعت نســاجی بالغ بر یک 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر بوده که در زمان کنونی به ۶۰۰ میلیون دالر رسیده 
است.حدود یک ماه پیش معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان 
از احیای یکی از واحدهای تولیدی صنعت نساجی در اصفهان خبر داد؛وی در 
جمع اصحاب رسانه تاکید کرد که دو واحد تولیدی در صنعت نساجی در طول 
دولت سیزدهم و مدیریت جدید استان احیا شده اند.به گفته امیررضا نقش، 
با همکاری های صورت گرفته، این واحد تولیدی بدهی های خود را پرداخت 
کرده و با دو هزار و ۲۰۰ کارگر فعالیت خود را با جدیت دنبال می کند.معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان با اشاره به اینکه این شرکت دیگر 
هیچ گونه معوقه حقوق و دستمزد ندارد، بیان کرد: خط اکریلیک این کارخانه 
فعال شده و خط پلی استر نیز ۱۰۰ درصد افزایش ظرفیت داشته است.هرچند 
این خبر خوبی برای صنعت نساجی اصفهان است اما کافی نیست؛ فعاالن 
این حوزه نیازمند حمایت بیشتر هستند تا با راه اندازی یکی پس از دیگری 

کارگاه ها و کارخانه های تعطیل، این صنعت در اصفهان جا دوباره بگیرد.

گروه صنعتی جرعه از مجموعه های تولیدی است که با 
همکاری و مساعدت دستگاه قضایی استان اصفهان 
توانسته به چرخه تولید بازگردد.محمد عصارزادگان، 
قائم مقام گروه صنایع غذایی جرعه، در توضیح سابقه 
مشکالت اقتصادی این مجموعه اظهار کرد: سال ۹۱ 
در پی کمبود گندم در کشور و استان اصفهان، شورای 
تامین وقت استان از ما خواستند ۶۰ هزار تن گندمی را 
که از منابع خودمان خریداری کرده بودیم با نرخ مصوب 
دولتی در اختیار نانوایان اصفهــان قرار دهیم.محمد 

عصارزادگان با بیان اینکه گندم ۱۰۰ تومان تمام شــده 
بود، ولی به نرخ مصوب ۴۶۵ تومان در اختیار دولت قرار 
دادیم، گفت: قرار شد چند ماهی کمک کنیم تا موجودی 
آراد نانوایی ها به حد نصاب برسد؛ خودمان هم خرید 
گندم نداشتیم با اینکه بزرگ ترین کارخانه آرد استان و 
بزرگ ترین سیلوی ذخیره کشــور را داریم.وی افزود: 
اوایل خرداد سال ۹۲ که مشکل تامین گندم و آرد تمام 
شده بود به مسئوالن امر برای دریافت گندمی که در این 
ســال ها به نانوایی ها داده بودیم، مراجعه کردیم، اما 
مسئوالن وقت گفتند، گندم را به هرکسی دادید، بروید 
از خودشان بگیرید.قائم مقام این گروه صنایع غذایی 
گفت: متاسفانه به دلیل اینکه تعهداتی به شبکه بانکی 
و مشتری هایمان داشتیم، دادگستری در سال ۹۳ و 
۹۴ حکم ورشکستگی مجموعه بدون تقصیر و تقلب را 

صادر کرد که درپی آن از سال ۹۴ با ورشکستگی روبه 
رو شدیم.به گفته عصارزادگان، در سال ۹۶ شعبه دادگاه 
تجدیدنظر استان به نفع مجموعه گروه صنایع غذایی 
رای داد و شــرکت غله اصفهان را به پرداخت و تحویل 
۶۰ هزار تن گندم به نرخ ۴۶۵ تومان قیمت سال ۹۱ و 
۹۲ محکوم کرد.وی اضافه کرد: متاسفانه این حکم به 
دلیل اختالفاتی که وجود داشت تا سال ۹۶ اجرا نشد، 
اما در نهایت با مساعدت سازمان بازرسی کل کشور و 
دستگاه قضایی بخشی از حکم اجرا شد.قائم مقام این 
گروه صنایع غذایی اظهار کرد: رحیمی، معاون دستگاه 
قضا در سال ۱۴۰۰ بار دیگر پرونده را به جریان انداختند 
و به این نتیجه رسیدند حق با مجموعه صنایع غذایی 
ما بود و در نهایت حکم کامل اجرا شد و بعد از ۹ سال به 

چرخه تولید بازگشتیم.

احیای کارخانه آرد اصفهان با کمک دستگاه قضایی

خبر روز

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی:

 مشکالت ترمینال های کارت سوخت به زودی
 برطرف می شود

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: شهروندان در صورت مواجه 
شدن با پیام »کارت را صحیح وارد کنید« نسبت به استفاده از دیگر ترمینال های جایگاه اقدام کنند؛ 
این ترمینال ها طی فرآیندی جمع آوری و تعمیر می شود.به گزارش ایمنا، محمد صادقی در خصوص 
مشکالت کارت سوخت در جایگاه ها، اظهار کرد: در مواردی به دلیل استفاده نادرست و ضخیم شدن 
کارت های سوخت، ترمینال های سوخت گیری خراب می شود.وی افزود: این مشکل چند روزی به 
وجود آمده است، به نحوی که تنها کارت های ضخیم شده در ترمینال های جایگاه ها قابل خوانش است 
و درصدد رفع این مشکالت هستیم.مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مواجه شدن با پیام »کارت را صحیح وارد کنید« نسبت به 
استفاده از دیگر ترمینال های جایگاه اقدام کنند. این ترمینال ها نیز طی فرآیندی جمع آوری و تعمیر 

می شود.صادقی گفت: الزم به ذکر است سهمیه شهروندان تا ۹ ماه قابل ذخیره سازی است.
 

حباب کاذب قیمت برنج وارداتی در بازار
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشــاورزی گفت: به دلیل محدودیت ثبت ســفارش 
و کاهــش واردات، قیمت برنج وارداتی افزایش کاذب داشــته اســت.به گزارش بازار، شــاهپور 
عالیی مقدم، با بیان اینکه واردات برنج همچنان ممنوع اســت، گفت: هم اکنون یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار تن برنج در کشور موجود اســت که از این مقدار ۵۰۰ هزار تن برنج داخلی و مابقی برنج هایی 
است که در ثبت سفارش های قبلی وارد کشور شده اســت.معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت 
جهاد کشاورزی با بیان اینکه ماهانه ۲۶۰ هزار تن برنج مورد نیاز کشور است، افزود: به طور میانگین 
در سال به یک میلیون تن برنج وارداتی نیاز است.وی بیان کرد: در انبارهای شرکت بازرگانی دولتی 
و در تمام فروشگاه ها برنج عرضه می شــود و قفسه هیچ فروشگاهی خالی از برنج نیست.معاون 
برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشــاورزی گفت: به دلیل آنکه ثبت سفارش در زمینه واردات 

برنج انجام نمی شود، قیمت برنج وارداتی به طور کاذب افزایش یافته است.
 

رییس گروه برنامه ریزی و آمارهای سازمان مالیاتی کشور خبر داد:

وصول هزار میلیارد تومان مالیات طی 10 ماه امسال
رییس گروه برنامه ریزی و آمارهای سازمان مالیاتی کشور گفت: ۳۸۸ هزار و ۷۳۷ میلیارد تومان 
مالیات های مستقیم، کاالها و خدمات از ابتدای امسال تا پایان دی ماه وصول شد.مجتبی امیری 
اظهار کرد: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشــته که ۲۵۱ هزار و ۲۱۲ میلیارد تومان بود، ۵۵ 
درصد رشد را نشان می دهد.وی افزود: در همین مدت درآمد وصولی از مالیات بر کاالها و خدمات 
نیز رشد ۴۶ درصدی را نشان می دهد، بر این اساس امسال ۱۴۷ هزار و ۱۱ میلیارد تومان مالیات از 
این بخش حاصل شد.رییس گروه برنامه ریزی و آمارهای سازمان مالیاتی کشور از رشد ۶۰ درصدی 
مالیات های مستقیم خبر داد و خاطرنشان کرد: طی ۱۰ ماه امسال ۲۴۱ هزار و ۷۲۵ میلیارد تومان 
مالیات مستقیم ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۱۵۰ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان 
بود، رشد داشته است.امیری اضافه کرد: مالیات اشخاص حقوقی در همین مدت ۱۵۹ هزار و ۴۵۹ 
میلیارد تومان بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۷۸ درصدی را نشان می دهد.وی با 
اشاره به رشد ۳۶ درصدی ســهم مالیات بر درآمد، گفت: طی ۱۰ ماه امسال ۶۷ هزار و ۶۰۶ میلیارد 
تومان مالیات در این بخش وصول شده است.رییس گروه برنامه ریزی و آمارهای سازمان مالیاتی 
کشور گفت: در همین مدت، ۱۴ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان در بخش مالیات بر ثروت به ثبت رسید که 

این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۳۰ درصدی همراه بوده است.

اخبار

کافه اقتصاد

مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: مطالبه مالیات از صاحبان بیش از هشت هزار و ۲۰۰ خودروی لوکس در استان اصفهان حدود ۷۰ میلیارد تومان اعالم 
شده است.عباس مزیکی اظهار کرد:مطالبه مالیات از صاحبان بیش از هشت هزار و ۲۰۰ خودرو لوکس در استان، حدود ۷۰ میلیاردتومان اعالم شده است.وی 
افزود: مهم ترین مشکلی که درباره اخذمالیات از صاحبان خانه های خالی داریم موضوع اطالعات است، داده های سامانه کشوری اعالم خانه های خالی مستند 
و مستدل نیست و عمده کسانی که جزو فهرست مالیات دهندگان خانه های خالی قرار گرفتند به دالیل موجه، به اطالعات معترض بودند.مدیرکل امور مالیاتی 
استان اصفهان گفت: امسال به ســراغ ذی نفعان و صاحبان واقعی درآمد ها )شرکت های صوری یا شــرکت هایی که از حساب یا کارت بانکی افراد بی بضاعت 
استفاده می کردند( که بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان مالیات مطالبه شده داشتند و پرداخت نکرده بودند، رفتیم.مزیکی افزود: همچنین امسال ۷۰ میلیارد تومان 
معوقه های سال های گذشته که کسی فکر پرداخت آن را نمی کرد، وصول شد.مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان ادامه داد: با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی 
با ساماندهی ۹۹ درصد دستگاه های کارت خوان در استان اصفهان، صاحبان ۱۲۰ هزار واحد صنفی اظهارنامه مالیاتی بیشتری نسبت به گذشته ارائه کردند.مزیکی 
گفت: در خصوص مالیات ابرازی هم پارسال ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیارد تومان گرفتیم، ولی امسال این میزان افزون بر ۸۵۰ میلیارد تومان بود چرا که مؤدی می داند راه 

فرار بسته شده و هم پرونده ها در حال رسیدگی است.

پرداخت 40 درصد از مالیات اعالم شده بر خودرو های لوکس در اصفهان

بزرگ ترین مانع 
پیشرفت دومین 
اقتصاد برتر جهان 

کدام است؟
صنــدوق بین المللــی پــول 
)IMF( اعــالم کــرد که چین 
همچنان با بحــران امالک و 
مســتغالت مواجه اســت و 
دولت باید کار زیادی برای رفع 
مشکل این بخش انجام دهد.

عکس روز

معاون اداره کل راه  و شهرسازی 
استان:

422 کیلومتر از راه های 
استان اصفهان باید به 
بزرگراه تبدیل شود 

معــاون مهندســی و ســاخت اداره  کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان گفت: ۴۲۲ کیلومتر 
از راه های استان اصفهان در اولویت اول برای 

ارتقا قرار دارند و باید به بزرگراه تبدیل شوند.
بهزاد شاهســوندی در گفت وگو بــا خبرنگار 
مهر با بیــان اینکه در اســتان اصفهان حدود 
یک هزار و ۷۶۷ کیلومتر راه نیــاز به ارتقا دارد 
که بر اساس مطالعات ترافیکی در سه سطح 
اولویت بندی شــدند، اظهار داشت: راه هایی 
که در ســطح یک یا اولویت اول قــرار دارند 
۴۲۲ کیلومتر اســت که باید به بزرگراه تبدیل 
شــوند.وی ادامه داد: یکهزار و ۲۸ کیلومتر راه 
در ســطح دو و مابقی در سطح سه قرار دارند 
که این دو سطح نیاز به بهســازی دارند و به 
طور مثال باید عرض مســیر و یا پل ها تغییر 
کند.معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و 
شهرسازی اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: 
در حال حاضر شــرایط به گونه ای است که در 
برخی مسیرها دیگر بزرگراه پاسخگوی حجم 
ترافیکی نبوده و از شرایط بزرگراهی خارج شده 
و باید از مســیر بزرگراهی به آزادراهی تبدیل 
شوند که با توجه به اینکه دسترسی های محلی 
در آزادراه ها از طریق تقاطع های غیر همسطح 
انجام می شــود، این موارد در دست بررسی 
است.شاهسوندی ادامه داد: بعضی محورها 
همچون نایین به اردستان یا اصفهان- شیراز از 
جمله محورهایی هستند که باید حتما به آزادراه 
تبدیل شوند که البته اداره کل راه و شهرسازی 
استان اصفهان در این زمینه اقداماتی نیز انجام 
داده است.وی با بیان اینکه از سرمایه گذاری 
برای تبدیل این محورها به آزادراه اســتقبال 
می کنیم، گفت: این اداره محورهایی شــامل 
اصفهان به شیراز، اصفهان به نایین، اصفهان 
اردستان کاشــان و اصفهان به سمت داران و 
الیگودرز را برای سرمایه گذاری پیشنهاد داده 
است تا اگر ســرمایه گذارانی تمایل داشتند 

نسبت به تبدیل این محورها اقدام کنند.
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جزییات نمایشگاه گردشگری تهران اعالم شد:

ممنوعیت پخت وپز در نمایشگاه گردشگری
مدیرکل دفتر توســعه گردشــگری داخلی گفت: نمایشــگاه بین المللی 
گردشگری تهران در شرایطی برگزار می شود که وضعیت صنعت گردشگری 
رو به وخامت رفته و عده ای مخالف برپایی آن بودند، اما این نمایشــگاه با 
حضور نمایندگان تعدادی از کشورها برگزار می شود تا چهره ایران حفظ شود.

مصطفی فاطمی در گفت وگو با ایســنا با اشــاره به جزییات شانزدهمین 
نمایشگاه گردشگری ایران که از ۱۸ تا ۲۱ بهمن ماه در محل نمایشگاه های 
بین المللی تهران برگزار می شود، اظهار کرد: امسال تالش کردیم با برگزاری 
نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران، چهره گردشگری ایران را حفظ کنیم. 
وضعیت صنعت گردشگری خوب نبود، حتی با توجه به افزایش هزینه ها و 
مشکالت اقتصادی و معیشتی، بسیاری بر این عقیده بودند که بهتر است 
نمایشگاه امسال برگزار نشــود، اما نظر برخی دیگر بر آن بود که نمایشگاه 
می تواند محرک سفر و اقتصاد باشد، بنا بر نظرات جمعی قرار شد نمایشگاه 
گردشگری امسال برگزار شود. امیدواریم روی برند سفر و گردشگری ایران 
تاثیر مثبتی بگذاریم.وی ادامه داد: در نمایشگاه امسال، غرفه ها و سالن ها 
بر اساس محورها و قطب های گردشگری دسته بندی شده اند، از جمله محور 
پرشیا، شمال غرب و غرب، خراســان، خلیج فارس و کاسپین، که هر یک 
بازار هدف مجزایی دارند و در عین حال که می توانند مکمل یکدیگر باشــند 
و طبیعتا بازدیدها را برای شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان راحت تر خواهند 
کرد، شرایطی را فراهم می کنند تا استان ها در هر منطقه با توجه به محور و 
قطبی که در آن قرار گرفته اند به هم افزایی بپردازند. این همان رویه ای است 
که در نمایشگاه های بین المللی گردشگری کشورهای دیگر اجرا می شود. ما 
هر سال قصد داشتیم از چنین طرحی استفاده کنیم، اما با مشکل برخورد 
می کردیم. به هرحال امســال بــه هدف خود نزدیک تر شــده ایم.فاطمی 
اضافه کرد: عالوه بر محورها و قطب های گردشــگری، در نمایشگاه امسال 
سالن هایی را به گردشگری ســالمت، دفاع مقدس و گردشگری ورزشی، 
هیجانی و ماجراجویی اختصــاص داده ایم. در کنار آن نیز مانند هر ســال 
بخشی به تجهیزات تاسیسات هتل داری و گردشــگری اختصاص یافته 
است.مدیرکل دفتر توسعه گردشــگری داخلی در وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی درباره مشارکت کشورهای خارجی در نمایشگاه 
امسال تهران با توجه به این که برخی کشورها سفر به ایران را محدود کرده اند، 
اظهار کرد: مشارکت شرکت کنندگان خارجی امسال قابل توجه بوده است، ما 
از قاره های آسیا، اروپا و آفریقا با توجه به مذاکراتی که انجام شده و از طریق 
هماهنگی هایی که رایزنان فرهنگی و تجاری داشته اند، شرکت کننده داریم. 
به نوعی می توان گفت امسال وجه بین المللی نمایشگاه پررنگ تر خواهد 
بود، حدود هزار متر هم فضای مفید به شرکت های خارجی اختصاص پیدا 
کرده و نمایندگانی از مالزی، ژاپن، روســیه، قطر، ترکیه، عراق و ونزوئال در 

نمایشگاه امســال حضور خواهند داشت.وی با اشــاره به افزایش فضای 
نمایشگاه امسال گفت: کل نمایشگاه گردشگری در سال گذشته ۳۰ هزار متر 
تقریبا فضای مفید داشت، درحالی که امسال ۶۷ هزار متر سالن به نمایشگاه 
گردشــگری اختصاص پیدا کرده که تقریبا تکمیل شــده است. استقبال 
شرکت های داخلی امسال واقعا خوب بوده و در هیچ دوره ای متراژ نمایشگاه  
گردشگری به اندازه امسال نبوده اســت.فاطمی افزود: در کنار نمایشگاه 
امسال، تعدادی سالن به صنایع دستی اختصاص پیدا می کند.مدیرکل دفتر 
توسعه گردشگری ادامه داد: نمایشگاه گردشگری هر سال مقارن با نمایشگاه 
طال و جواهرات برگزار می شود که امسال با سازمان توسعه و تجارت به عنوان 
مسئول نمایشگاه های تهران مذاکره شده تا زمان آن نمایشگاه جابه جا شود 
و تقریبا فضای گسترده ای از نمایشــگاه بین المللی تهران زیر بار نمایشگاه 
گردشــگری می رود.فاطمی همچنین درباره اعمال محدودیت هایی برای 
بخش بحث برانگیز خوراک در نمایشگاه گردشــگری امسال که همواره با 
حاشیه و انتقادهایی همراه بوده است، اظهار کرد: مبنای امسال این بود که 
بخش پخت وپز به شکل گذشته نباشد، بنابراین ما آن را کامل حذف کردیم. 
اگرچه ممکن است تعداد شرکت کنندگان در این بخش را کم کند، ولی هدف 
ما وزن دادن بیشتر به نمایشگاه گردشــگری است و ما امیدواریم تصمیم 
درستی گرفته باشــیم. البته که بخش تامین غذا و همین طور گردشگری 

خوراک موضوعاتی است که به آن پرداخته شده و خللی در این بخش وجود 
ندارد.وی درباره استفاده از موسیقی در شانزدهمین نمایشگاه گردشگری  
که هواداران خاص خود را دارد و در دوره هایی به اســتقبال بیشتری از این 
نمایشگاه منجر شده بود، اظهار کرد: برنامه امسال این است که کاراکترها و 
شخصیت های شناخته شده در گردشگری را جایگزین موسیقی کنیم، این 
یک تصمیم جدید است؛ بسیاری از افراد را داریم که شخصیت گردشگری 
و جاذبه هستند و چون هر ســال بخش تخصصی نمایشگاه سر و صدای 
موسیقی را مانع فعالیت می دانست، امسال به بخش شخصیت ها جدی تر 
پرداخته می شود، چون معتقدیم آدم ها ساختار گردشگری ما را می سازند و 
قصد داریم به نوعی جشنواره کاراکترها را برگزار کنیم. فکر می کنم با ایده هایی 
که در نظر گرفته شده نمایشگاه امسال متفاوت باشد.وی همچنین گفت: 
در نمایشگاه امسال برای نخستین بار شهرداری ها سراغ فعاالن گردشگری 
رفته اند و مایل بودند در نمایشگاه شرکت کنند تاکنون این طور نبوده و معموال 
آن ها نگاه اقتصادی به چنین رویدادهایی داشته اند، این حرکت می تواند 
مبنای سال های بعد باشد.فاطمی با اشــاره به همزمانی نمایشگاه امسال 
با رویداد پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو در اردبیل، خبر داد که روز 
نخست آیین افتتاحیه نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران به این رویداد 

نیز اختصاص پیدا می کند.

توضیح درباره احتمال تخریب خانه های تاریخی پیرامون 
حرم شاهچراغ

استاندار فارس در اطالعیه ای درباره احتمال تخریب خانه های تاریخی پیرامون حرم شاهچراغ در 
شهر شیراز،  با ارائه توضیحاتی، مواضعش را تشریح کرد.به گزارش ایسنا، در پی انتشار نامه یکی از 
اساتید دانشگاه به استاندار فارس برای جلوگیری از تخریب احتمالی خانه های تاریخی در جریان 
اجرای »طرح توسعه حرم شاهچراغ«،  استانداری فارس با شرح مواضع خود، توضیحاتی به این 
شرح ارائه کرد: »به اطالع عموم مردم شریف و فرهنگ دوست میهن عزیز اسالمی به ویژه شهروندان  
فرهیخته استان فارس می رساند که استاندار فارس بارها مخالفت خود را با هرگونه تخریب و تعرض 
به بافت تاریخی شــیراز و خانه های ارزشمند این بافت را اعالم کرده اســت.محمد هادی ایمانیه، 
استاندار فارس حدود یک سال قبل هم در پی انتشار این اخبار در فضای مجازی تاکید کرد که شایعه 
تخریب تعدادی از خانه های ارزشمند بافت تاریخی شیراز هیچ مبنایی ندارد. بهبود شرایط سکونت 
در بافت تاریخی شیراز و ایجاد محیط شاداب و متناسب با فرهنگ غنی شیراز، از جمله برنامه های 
جدی مدیریت استان محسوب می شود و دستگاه های مسئول در حوزه بافت تاریخی مانند میراث 
فرهنگی و گردشگری و راه و شهرسازی و شهرداری باید طرح های کارشناسی برای حراست از این 
بافت و ارتقاء ســطح کیفی زندگی در آن ارائه دهند.بنابراین  با بررسی های انجام شده استانداری 
فارس و ادارات مرتبط با موضوع بافت تاریخی بر اســاس وظیفه ذاتی و مطابق با ضوابط قانونی با 
هر گونه تخریب خانه تاریخی مخالف بوده و هیچ گونه مجوز یا پاســخ استعالم مثبتی که منجر به 
تخریب خانه میراثی و از بین رفتن تاریخ، فرهنگ و هویت شیراز شود صادر نشده است.انتظار است 
دستگاه های مسئول در این حوزه برای پاسخگویی شفاف به مردم واکنش مناسب در این عرصه 
داشته باشند.در آخر این که ابالغ هر نوع مصوبه ای از پژوهشگاه میراث کشور و شورای عالی معماری 
و شهرسازی به اطالع عموم خواهد رسید و به شایعه و احیانا نقل قول های شخصی استناد نشود.«

 

مسافران چقدر مقصر انباشت زباله  در ساحل خزر هستند؟
محمد درویش، کنشگر و پژوهشــگر محیطی درباره تاثیر فرهنگ مردم زیست بوم ساحلی در میزان 
حفاظت از این مناطق، با توجه به ساخت وسازهای ناهمگون در تجاوز به ساحل شهر این طور توضیح داد: 
بخش بسیار ناچیزی از این مسئله، فرهنگ مردم این نواحی را درگیر می کند. اصل ماجرا به حاکمیت 
و دولت بازمی گردد. وقتی سیســتمی وجود ندارد تا کسانی که اصول حفاظت از محیط زیست را رعایت 
می کنند تشویق شده و تهدیدکننده ها مجازات شــوند، افراد دیگر انگیزه ای پیدا نمی کنند که کار درست 
را انجام دهند.وی گفت: زمانی که یک پدر سیگار می کشد، نمی تواند به فرزندش بگوید سیگار نکش! 
اخیرا اعالم شده ۹۵ درصد سواحل شمال کشور توسط ارگان های مختلف اشغال شده است. وقتی خود 
سیستم بزرگ ترین متخلف است، از مردم، حال چه بومیان و چه مسافران، چه انتظاری برای همراهی 
است؟درویش در پاسخ به پرسش درباره احتمال اعمال محدودیت هایی برای مسافران جهت وارد شدن 
آسیب کمتر به محیط، توضیح داد: مهم ترین مشــکل زباله در کشور، خصوصا در ساحل محمودآباد، از 
مسافران نیست، بلکه »سیستم جمع آوری و مدیریت زباله ای« است که در شمال کشور با بحران جدی 
مواجه شده. ما هیچ فرآیندی را در این منطقه تعریف نکرده ایم که »تفکیک زباله« از مبدأ اتفاق بیفتد. 
شهروندان و حتی ساکنان مناطق شمالی، هیچ انگیزه و عالمتی از سوی شهرداری ها دریافت نکرده اند 
که به این صرافت بیفتند زباله های تر و خشک شان را جدا کرده، به ازای اهدای زباله های خشک شان، 
پول دریافت کنند. تا زمانی که چنین اتفاقی نیفتد، نمی توانیم امیدوار باشیم مشکل زباله در شمال کشور 
حل شود. به تبع، مسافران نیز با بلبشوی ساحل ها مواجه خواهند شد و مکانیزمی برای جمع آوری زباله 
نخواهند دید.این پژوهشگر اضافه کرد: اگر به توریستی ترین شهرهای دنیا مانند پاریس، نیویورک، اغلب 
شهرها در آسیای شرقی و... نگاهی بیندازیم، می بینیم سیستمی وجود دارد که در همان ابتدا پروتکلی به 
گردشگران توصیه شده و شرح داده می شود تا هرگز زباله های شان را روی زمین رها نکنند؛ چون می دانند 

اگر زباله های پالستیکی )مثل بطری و قوطی های خالی نوشیدنی( را که تولید کرده اند .

اخبار

مفاد آراء
11/97 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شــماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت  ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار 
بخش 16 ثبت اصفهان بااســتناد اسناد رسمی مالکیت مشــاعی  و اسناد عادی تسلیمی 
تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعــارض متقاضیان ذیل محرز گردیده اســت لذا طبق 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی و به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبــت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور اســناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته باشند  می توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی اســت در صورت انقضــای  مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض 
 طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر

 به دادگاه نیست.
برابــر رای شــماره 140160302018001351 مورخ 1401/10/12 و کالســه پرونده 
1392114402018001594 بنام خانم فرحناز رضائی فرزند داریوش به شماره شناسنامه 
1202 کدملی 1283559927 نسبت به شش دانگ یک باب کارگاه به مساحت 2288.30 
مترمربع احداثی بر روی قســمتی از پالک 320 اصلی واقع در دولت آباد اصفهان  منطقه 
صنعتی بخش 16 حوزه ثبت برخوار طبق مبایعه نامه عادی خریداری بصورت مع الواسطه 
 از مالک رسمی آقای شهرام دســتجردی  به شماره ســند 79563 مورخ 1387/05/19 

دفتر خانه 104 شاهین شهر  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/02
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/11/17

م الف: 1442562 فاطمه زمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک برخوار  
مفاد آراء

11/98 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شــماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت  ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار 
بخش 16 ثبت اصفهان بااســتناد اسناد رسمی مالکیت مشــاعی  و اسناد عادی تسلیمی 
تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعــارض متقاضیان ذیل محرز گردیده اســت لذا طبق 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی و به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبــت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور اســناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته باشند  می توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی اســت در صورت انقضــای  مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض 
 طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست.
برابــر رای شــماره 140160302018001332 مورخ 1401/09/28 و کالســه پرونده 
1392114402018000155 بنام آقای علی نریمانی زمان آبادی فرزند اســداله شــماره 
شناسنامه 1756 کدملی 1283566982 نســبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
223.78 مترمربع احداثی بر روی قســمتی از پالک 101 اصلی واقع در دولت آباد اصفهان 
بخش 16 حوزه ثبت برخوار طبق مبایعه نامه عادی خریداری بی واســطه  از آقای اسداله 
نریملنی مالکیت به موجب سند انتقال  شماره 54579 مورخ 1351/03/24 دفتر 29 اصفهان  

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/02
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/11/17

م الف: 1442409 فاطمه زمانی  کفیل اداره ثبت اسناد و امالک برخوار 

مفاد آراء
11/99 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
- برابر رای شماره 3809 مورخ 1401/10/29 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مالکيت محمد علی رياحی  
به شناسنامه شماره 35 کدملی 5129755928  صادره دهاقان  فرزند غالمحسين در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 89/92  متر مربع پالک شماره 
209  فرعی از 5000  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
مع الواسطه و به موجب بيع نامه عادی از طرف خانم پريچهر البهشتی )مالک رسمی( 

خريداری گرديده است. 
- برابر رای شماره 3700 مورخ 1401/10/19 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مالکيت  خانم زهرا شاه 
مرادی قهه به شناسنامه شماره 27 کدملی 5129822099  صادره دهاقان  فرزند حسن 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 89/92  متر مربع پالک شماره 
209  فرعی از 5000  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
مع الواسطه و به موجب بيع نامه عادی از طرف خانم پريچهر البهشتی )مالک رسمی( 

خريداری گرديده است. 
 لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/02

م الف: 1451528  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

11/100 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هيئت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي 
ذيل محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضي وامالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاي تعيين شده توسط اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمي لنجان آگهي ميشود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 

انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
1- راي شماره 140160302015000661 مورخ 1401/10/05 آقای مجيد طغيانی ريزی 
فرزند علی  نسبت به ششــدانگ يکباب مغازه  به مساحت 24/10 متر مربع مفروز از پالک 
107- اصلي واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداري شده از مالک 

رسمي ابوالفتح قهرمان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/02

م الف: 1450806 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
مفاد آراء

11/101 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هيئت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 

سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي 
ذيل محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضي وامالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاي تعيين شده توسط اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمي لنجان آگهي ميشود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 

انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
1- راي شماره 140160302015000743 مورخ 1401/10/18 آقای حسين کريمی گله 
فرزند رحيم  نسبت به شش دانگ يکباب خانه  به مساحت 139/28 متر مربع مفروز از پالک 
107- اصلي واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداري شده از مالک 

رسمي ابوالفتح قهرمان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/02

م الف: 1451705 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
تحديد حدود اختصاصي

11/102 شــماره نامــه : 140185602025014574-1401/11/11 چــون تحديــد 
حدود ششــدانگ يکباب مغازه پالک شــماره 4177 فرعــی از 25/311  واقع در جاوان  
بخش 14 ثبت اصفهان کــه طبق پرونده ثبتي بــه نام محمد علی نادری درباغشــاهی 
فرزند نادعلی  در جريان ثبت اســت به علــت عدم حضور متقاضي ثبت بــه  عمل نيامده 
اينک بنا به دســتور قســمت اخيراز ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاي نامبرده تحديد 
حدود پالک مرقوم در روز ســه شــنبه مورخ 1401/12/09 ســاعت 9 در محل شــروع 
 و به عمــل خواهد آمد، لــذا به موجب ايــن آگهي به کليــه مالکيــن و مجاورين اخطار
 مي گردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در محل حضور يابنــد. اعتراضــات مجاورين و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاريخ تنظيم صــورت مجلس تحديدي 
 تا 30 روز پذيرفتــه خواهد شــد  و طبق تبصــره 2 ماده واحــده قانــون تعيين تکليف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايستي 
با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايي گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره 
تسليم نمايد.  تاريخ انتشار: 1401/11/17  م الف: 1451330  ابوالفضل شهرياری نائينی 

مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

11/103 شماره نامه: 140185602210008129- 1401/10/25 سند مالکيت دو دانگ 
مشاع از  ششدانگ  پالک ثبتی شــماره 546  فرعی از 2251 اصلی واقع در بخش 6 ثبت 
اصفهان که بموجب حصر وراثت شماره 82- 1377/1/31 شعبه 23 دادگاه عمومی اصفهان 
به مالکيت حسن اخباريون در آمده و سند بشماره چاپی 089771 )دفترچه ای(، مورد ثبت 
صفحه 588  دفتر امالک جلد 47 تحت شماره ثبت 6055 تسليم ايشان شده است و سپس 
نامبرده  با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشــهاديه که امضاء شهود آن ذيل 
شماره يکتا 140102155615000880 و رمز تصديق 740474  مورخ 1400/10/12  که 
به گواهی دفترخانه 361  بهارستان رسيده  مدعی است که  سند مالکيت آن بعلت نامشخص 
مفقود گرديده و نامبرده درخواست صدور سند مالکيت المثنی ملک فوق را نموده لذا مراتب  
 به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانــون ثبت در يک نوبت آگهی

 می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت 
نزد خود می باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مســترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل ســند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود 
 اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1451375 

ناصر صيادی صومعه مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
حذف ثمنیه اعیانی 

11/104 شــماره نامه: 140185602024011228- 1401/10/10 نظر به اينکه تمامت 
ششدانگ پالک 4999/16765 به اســتثناء بهاء ثمنيه اعيانی آن واقع در بخش 5 ثبت و 

به شــماره چاپی تک برگ 634319 سری الف- سال 1400 و شــماره دفتر الکترونيکی 
140020302024018201 سابقه ثبت و ســند مالکيت داشته که طی سند انتقال شماره 
121022- 1400/9/25 دفترخانه 9 اصفهان به جمشــيد دهقانی پوده باستثناء بهاء ثمنيه 
اعيانی آن انتقال شده است )که طبق پرونده ثبتی بهای ثمنيه اعيانی متعلق به خانم نرجس 
خاتون مرشد شکرچی و خانم عفت احمد زاده بالســويه می باشد( اعالم می دارد در اجرای 
تبصره يک ماده 105 اصالحی آئين نامه قانون ثبت، مالک فوق تقاضای حذف قيد استثناء 
مزبور را نموده که کارشناس رسمی دادگستری ميزان بهاء ثمنيه اعيانی مقادير فوق الذکر را 
به مبلغ 22/500/000 ريال برآورد و اعالم نموده و متقاضيان آن را به حساب سپرده طبق 
فيش شــماره 0110328276658780 مورخ 1401/10/08 به شماره پيگيری 494454 
به مبلغ 22/500/000 ريال واريز نموده و چون ذی نفع فاقد نشــانی است با توجه به مفاد 
 تبصره يک آئين نامه فوق الذکــر مراتب فقط يک مرتبه در روزنامه کثيراالنتشــار آگهی 
می شود تا ذينفع جهت دريافت بهاء تعيين شده به منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان 
مراجعه و در صورتيکه تضييع حقی شده باشــد می تواند از تاريخ انتشار اين آگهی به مدت 
يک ماه به مراجع صالحه قضائی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به اين اداره تسليم نمايد 
بديهی اســت در صورت عدم مراجعه ذينفع به مراجع قضائی در مدت تعيين شــده و عدم 
ارائه گواهی طرح دعوی، ســند مالکيت متقاضی بدون قيد استثناء بهاءثمنيه اعيانی صادر 
 و تسليم خواهد شد. م الف: 1451300 مهدی شبان مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک

 جنوب اصفهان 
ابالغ

11/105 کارفرمای محترم شــرکت گل پویان ســپاهان  با کد تامیــن اجتماعی کارگاه 
6640005020  باطالع می رســاند درخواست بازنشســتگی پیش از موعد آقای ابراهیم 
قاسمی   از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور استان اصفهان 
مطرح و شغل مورد درخواست نامبرده )انباردار محصول( بر اساس رای کمیته بدوی استانی 
موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور که در تاریخ 1401/10/15 برگزار 
گردیده، با اکثریت آراء در گروه الف ســخت و زیان آور شناخته شد. این آگهی بمنزله ابالغ 
 رای صادره است و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15روز اداری 
می باشــد در صورت اعتــراض جهت تکمیــل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و 
 زیان آور واقــع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گردد.  

م الف: 1451363 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

11/106 کارفرمای محترم شــرکت گل پویان ســپاهان  با کد تامیــن اجتماعی کارگاه 
6640005020  باطالع می رســاند درخواست بازنشســتگی پیش از موعد آقای مهدی 
هاشمی دنبه  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور استان اصفهان 
مطرح و شغل مورد درخواســت نامبرده )اپراتور بالمیل( بر اساس رای کمیته بدوی استانی 
موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور که در تاریخ 1401/11/12 برگزار 
گردیده، با اکثریت آراء در گروه الف ســخت و زیان آور شناخته شد. این آگهی بمنزله ابالغ 
 رای صادره است و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15روز اداری 
می باشــد در صورت اعتــراض جهت تکمیــل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و 
 زیان آور واقــع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گردد.  

م الف: 1451883 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
تحديد حدود اختصاصی

11/107 شماره نامه: 140185602033004125- 1401/11/08 چون تمامی ششدانگ 
قطعه زمين مزروعی پالک ثبتی 1148 فرعی از 182- اصلی جزء  بخش 11 نطنز که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام  خانم مريم نقوی الحسينی فرزند سيد مهدی  در جريان است و 
عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز يکشــنبه مورخ 
1401/12/21  ساعت 11 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به 
کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند 
و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس 
تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار:1401/11/17   م الف:1451224 

رحمت اله شاهدي سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز
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 احداث نخستین کلینیک »ای ال اس« و نوروپاتی کشور 
در اصفهان 

مدیرعامل جمعیت حمایت از بیماران ای ال اس و نوروپاتی گفت: نخستین کلینیک ای ال اس و نوروپاتی 
کشور با همراهی و همکاری خیران و خیراندیشــان در اصفهان احداث می شود.حجت االسالم محمد 
زارعان در نخستین جلسه مجمع خیران جمعیت بیماران ای ال اس اظهار داشت: خیران همیشه حامی 
این مجموعه بوده اند و تالش کرده اند موارد و مایحتاج بیماران را با کمک های نقدی و غیرنقدی خود به 
سرانجام برسانند.وی اضافه کرد: ۷۵۰ نفر بیمار ای ال اس در این جمعیت اطالعات خود را به ثبت رسانده 
اند و از این تعداد ۳۵۰ نفر در استان اصفهان هستند و خدمات را به صورت کشوری دریافت می کنند.زارعان 
خاطرنشان کرد: نذر ماندگار رویه ای است که در این جمعیت به آن پرداخته می شود، در این طرح خیران 
با بیماران روبه رو می شوند و وســایل مورد نیاز آنها از جمله وسایل توانبخشی رایگان و به صورت امانت 
سپاری در اختیار بیماران قرار داده می شود.وی با بیان اینکه فعالیت این جمعیت کشوری است، افزود: 
در کل کشور تا کنون چهار هزار بیمار مبتال به این دو بیماری شناسایی شدند که از این تعداد حدود 4۰۰ نفر در 
اصفهان هستند.وی با بیان اینکه اصفهان دارای بیشترین بیمار در این دو گروه است، اضافه کرد: در سطح 
جهانی نیز کشورهای ایتالیا و هلند بیشترین آمار بیماران مبتال به »ای ال اس و نوروپاتی« را دارا هستند 

ولی تقریبا در همه جای جهان آمار یکسان وجود دارد.
 

مسئول اداره امور بیماری های علوم پزشکی:

بیش از 120 بیمار فیبروز سیستیک در اصفهان وجود دارد
مسئول اداره امور بیماری های دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: در حال حاضر ۱۲۷ بیمار فیبروز 
سیستیک )CF( در اصفهان وجود دارد که تمام این بیماران در سامانه بیماران نادر ثبت شده اند.شهربانو 
مظاهری در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص بیماری فیبروز سیستیک )CF(، اظهار کرد: در حال حاضر 

۱۲۷ بیمار CF در اصفهان وجود دارد که تمام این بیماران در سامانه بیماران نادر ثبت شده اند.
وی با بیان اینکه مرکز منتخب درمان بیماران CF، بیمارستان امام حسین )ع( است، ادامه داد: درمانگاهی 
برای این بیماران وجود دارد که متخصصان گوارش و ریه بــرای درمان بیماران CF در این درمانگاه حضور 
دارند.مسئول اداره امور بیماری های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه تا حد امکان بسته های 
حمایتی به بیماران CF تعلق می گیرد، تصریح کرد: بیماران CF دارای مشکالت تنفسی هستند و بخشی 
از داروهای آن ها جزو بسته حمایتی نیســت که تامین آن برای بیماران دشوار است.وی گفت: داروهایی 
مانند درناز آلفا  گران قیمت بوده و سایر داروها مانند کرئون و توبرامایسین نیز با کمبود مواجه است یا نمونه 
اصل آن یافت نمی شود، پیش تر توبرامایسین از نوع هندی وارد کشور شــده بود که بیماران با آن مشکل 
داشتند.مظاهری با بیان اینکه بحث آلودگی هوا روی بیماران CF تاثیرگذار است، اضافه کرد: آلودگی هوا 
موجب تشدید مشکالت تنفسی این بیماران می شود، مشاهده می کنیم که در روزهای آلوده مشکالت این 

بیماران بیشتر می شود.
 

آغاز به کار بخش جراحی قلب باز  بیمارستان شریعتی اصفهان
همزمان با دهه فجر، بخش جراحی قلب باز بیمارستان تامین اجتماعی شریعتی اصفهان افتتاح شد.

مهدی اسالمی، معاون درمان ســازمان تامین اجتماعی در این مراسم با اشاره به اینکه این بیمارستان 
دارای ۳۵۰ تخت است، گفت: با افتتاح بخش جراحی دو اتاق عمل فعال این بیمارستان وارد چرخه درمان 
کشور شد.مهدی اسالمی افزود: همزمان شش تخت پست اپریشن نیز برای بخش جراحی قلب نیز 
به بهره برداری رسید.به گفته وی، برای تجهیز این بخش جراحی بیش از ۷۰۰ میلیارد ریال هزینه شده 
است.معاون درمان سازمان تامین اجتماعی، از نحوه خدمات رســانی به بیماران در بیمارستان شهید 
مطهری ذوب آهن در فوالدشهر هم بازدید کرد و از استخدام پزشکانی خبر داد که با این سازمان به صورت 

قراردادی همکاری داشتند.

وقتی تحصیل برای این بچه ها تعطیل است؛

قصه بازماندگان

بازماندن از تحصیل قصه تازه ای نیست و بارها شاهد 
نمونه های عینی آن در جامعه بوده ایــم که افرادی با 
وجود میل به تحصیل، امکان حضور در کالس درس را ندارند. تحصیل 
و سوادآموزی به خودی خود تنها بخشی از حقوقی است که بازماندگان 
از تحصیل از آن محروم می شوند. واقعیت این است که سواد در سطوح 
مختلف زندگی روزمره افراد، شغل، آگاهی نسبت به شرایط، بزهکاری، 
زندگی خانوادگی، سبک زندگی و سرمایه فرهنگی و اجتماعی به قدری 
موثر است که ریشه کنی بی سوادی می تواند زمینه ساز کاهش مرگ و میر، 
بیماری، بزهکاری و خشونت های خانوادگی و اجتماعی می شود، از این 
رو جوامع گوناگون نسبت به امر سوادآموزی حساسیت نشان می دهند 
و در پی یافتن راه چاره برای کاهش بازماندگان از تحصیل هستند.چند 
سالی اســت که آموزش و پرورش در راستای انسداد مبادی بی سوادی 
برای شناسایی و جذب کودکان بازمانده از تحصیل به طور جدی ورود کرده 
است تا بتواند حداقل تعدادی از این کودکان را به مدرسه بازگرداند؛ اما با 
وجود تالش های انجام شده همچنان مسئله کودکان بازمانده از تحصیل 
یک معضل جدی در جامعه است که به گفته یوسف نوری وزیر آموزش و 
پرورش، ۷۸۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل داریم که باید برای کم شدن 
تعداد این کودکان تدابیری اندیشیده شود. براساس تحقیقات اکنون در 
استان اصفهان شش هزار و ۱۰۷ نفر بازماندگان تحصیل هستند که دو هزار 

نفر آنها شناسایی و مشکل رفع شده است و به آموزش بازگشتند و برای 
رفع مشکل درصد باقی مانده نیز تالش های الزم انجام می شود.

ضرورت توجه به آموزش از راه دور برای بازماندگان از تحصیل
محمدرضا ابراهیمی، مدیــرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان در 
گفت وگو با خبرنگار ایمنا، یکی از بهتریــن راهکارها برای کاهش میزان 
بازماندگان از تحصیل و افزایش نرخ گذر، تقویت و توسعه مراکز آموزش 
از راه دور می داند و می گوید: آموزش از راه دور یکی از راه های مهم و موثر 

برای افزایش ضریب نفوذ آموزش است.
وی با اشاره به اینکه دو آسیب و چالش مهم حال حاضر آموزش و پرورش 
میزان بازماندگان از تحصیل و نرخ گذر است، اظهار می کند: یکی از بهترین 
راهکارها برای کاهش میزان بازمانــدگان از تحصیل و افزایش نرخ گذر، 

تقویت و توسعه مراکز آموزش از راه دور است.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان برخورد با متخلفان در حوزه 
آموزش از راه دور را یکی از ضروری تریــن اقدامات می داند و می افزاید: 
الزم است اقدامات مثبت این مدارس را دید و مورد تشویق قرار داد، اما از 
معدود تخلفاتی که وجود دارد نیز نباید گذشت و باید به آن رسیدگی کرد.

وی تصریح می کند: هرچند معتقد هستیم که کیفیت آموزش حضوری 
به علت آسیب های مختلف برای دانش آموزان بسیار مناسب تر از آموزش 

غیرحضوری اســت، اما این نوع یادگیری و تدریس را برای افرادی که 
شرایط ویژه دارند به رسمیت می شناسیم و از آن حمایت می کنیم.

ابراهیمی خاطرنشان می کند: توجیه مدیران و رؤسای آموزش و پرورش 
نواحی و مناطق در خصوص اهمیت، جایگاه و شیوه های مدارس آموزش 
از راه دور یکی از اقداماتی است که باید انجام شود و آن ها نیز باید مدیران 
مدارس را توجیه کنند تا مشکالتی که ناشی از تصورات اشتباه است، رفع 
شود.وی با اشاره به اینکه یکی از رسالت های آموزش وپرورش این است 
که هیچ دانش آموز واجب التعلیمی از آموزش بی بهره نباشد، می گوید: 
جامعه در دوران شیوع کرونا با مشکل های متعددی روبه رو بود که یکی 
از آن ها مباحث دانش آموزان بازماندگان از تحصیل اســت که اکنون با 
برنامه ریزی های ویژه در حال رصد آن ها هســتیم تا اگر دانش آموزی 
از آموزش بازمانده است، او را به مدرســه بازگردانیم.مدیرکل آموزش و 
پرورش استان اصفهان اظهار می کند: امسال با بازگشایی مدارس بیشتر 
دانش آموزان بازمانده از تحصیل ناشی از شــیوع کرونا، جذب آموزش 
شده اند، اما ممکن است هنوز جاماندگان از تحصیالت وجود داشته باشند 

که این موضوع مشارکت مردم را در شناسایی آن ها می طلبد.

لزوم بیان علل بازماندگان از تحصیل در آمارها
وجیهه فاضل، معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش استان 
اصفهان در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، درباره میزان بازماندگی از تحصیل 
در استان اصفهان، می گوید: بازماندگان از تحصیل اگر هر تعدادی باشند 
مواردی در آن مطرح است که دلیل آن باید در آمار آورده شود.وی ادامه 
می دهد: برای مثال ممکن اســت انتقال از مدرســه ای به مدرسه دیگر 
صورت گرفته باشــد که این جابه جایی در ســامانه ثبت نشده باشد یا 
دانش آموزی بدون دریافت پرونده و حذف از سامانه به خارج از کشور 
مهاجرت داشــته یا حتی دانش آموز اتباعی در کالس حضــور دارد؛ اما 
برگه های هویتی او هنوز تکمیل نشده و در نهایت موارد فوت دانش آموز 
است که تمام این مباحث در گروه بازماندگان از تحصیل ثبت می شود؛ در 
سال گذشته تنها سه یا چهار نفر به علت ناتوانی مالی از تحصیل بازمانده 
بودند که آنها نیز جذب مدارس شدند و آمار بازماندگان از تحصیل امسال 
هنوز مشخص نیست.معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش 
استان اصفهان با اشــاره به ثبت نام اتباع بدون برگه های هویتی، اظهار 
می کند: آموزش و پرورش در روند ثبت نام این افراد بیشترین همکاری 
را دارد و آن ها باید برای دریافت برگه هویت یا شناسنامه به فرمانداری ها 
مراجعه کنند، زیرا اگر بدون مجوز به عنوان مهمان در مدرس های حضور 
یابند در صورت کوچک ترین اتفاقی مدیر مدرســه و آموزش و پرورش 
مسئول است، چراکه دانش آموزی را که در هیچ سامانه ای ثبت نشده، 

ثبت نام کرده است.
وی با اشــاره به تحصیل ۵۱۳ هزار و 4۱۳ دانش آموز در مدارس مقطع 
ابتدایی اســتان اصفهــان، می افزاید: تــا حدودی افــت تحصیلی در 
دانش آموزان مشاهده می شود عالوه بر آن مسائل تربیتی هم تا حدودی 

تحت الشعاع کرونا قرار گرفت.

اخبار جامعه

معــاون توســعه منابــع انســانی اداره کل بیمــه 
سالمت اســتان اصفهان گفت: سازمان ها زیربنای 
توسعه اجتماعی جامعه هســتند و جامعه ای که از 
ســازمان های قدرتمندی بهره مند باشــد خدمات 
بهتری دریافت کــرده و رضایت مندی عمومی را به 
همراه خواهد داشــت.هادی زمانــی، در آیین آغاز 
عملیات اجرایی ســاختمان بیمه سالمت کاشان، 
اظهار کرد: ســازمان بیمه ســالمت متولی سالمت 
مردم است و تالش می کنیم در کنار سایر سازمان ها، 
مردم و جامعه سالم داشته باشیم، زیرا جامعه ای 

که مردم ســالم داشته باشــد مردم موفق خواهد 
داشت.وی با اشــاره به روایتی از مال احمد نراقی، 
افزود: نراقی می گوید»خداوند می فرماید اگر من 
بنده بودم به جز خدمت به بندگانم هیچ کار دیگری 
انجام نمی دادم، زیرا باالترین درجه عبادت خدمت 
به بندگان خدا است.«معاون توسعه منابع انسانی 
اداره کل بیمه سالمت استان اصفهان، تصریح کرد: 
توانمندســازی حوزه ســازمان بیمه سالمت، یکی 
از رویکردهای دولت اســت و با ایــن هدف، هفت 
طرح عمرانی توســط اداره کل بیمه سالمت استان 
اصفهان در سطح اســتان در حال اجراست.زمانی 
گفت: امیدواریم ســازمان بیمه ســالمت بتواند به 
گونه ای خدمات رسانی کند که تنها دغدغه بیماران 
جامعه، درمان باشــد و نگرانی هزینه های درمان و 

دارو را نداشته باشند.همچنین مدیر بیمه سالمت 
شمال استان اصفهان گفت: ساختمان بیمه سالمت 
کاشــان در زمینی بــه مســاحت 4۳۰ مترمربع و 
زیربنای ۱4۰۰ متر مربع در پنج طبقه طراحی شده 
و در مدت ۱۵ ماه بــه بهره برداری خواهد رســید.

مسلم آشوری افزود: اعتبار اولیه اجرای طرح  ۱۵۰ 
میلیارد ریال است که هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
ریال برای خرید زمین آن هزینه شده تا خدمات به 
موقع و امکانات بهتری به شهروندان ارائه شود.وی 
تصریح کرد: بیمه سالمت شــمال استان اصفهان، 
۱۳۰ هزار نفر از شــهروندان شهرستان های کاشان، 
آران و بیدگل و نطنز را تحت پوشــش دارد و هر ماه 
حدود ۱۵۰ میلیارد ریال هزینه درمان به آنها پرداخت 

می کند.

معاون توسعه منابع انسانی بیمه سالمت اصفهان:

سازمان ها، زیربنای توسعه اجتماعی جامعه هستند

برگزاری مراسم 
باشکوه اعتکاف در 

استان اصفهان
مســاجد و مراکز آموزشی استان 
اصفهان به مدت ســه روز میزبان 
معتکفان اســت. مراسم معنوی 
اعتکاف از۱۳ تا ۱۵ رجب مشــهور 
به ایام البیض همزمان با سراسر 
کشور در مراکز آموزشی و مساجد 

استان اصفهان برگزار می شود.

مدیرعامل اتحادیه منابع طبیعی استان:

مرتعداران اصفهان راغب به بیمه مراتع نیستند
مدیرعامل اتحادیه منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: مرتعداران این استان به دلیل 
بروکراسی های اداری موجود، راغب به بیمه مراتع نیستند.صفر علیمردانی در گفت وگو با خبرنگار 
مهر با بیان اینکه استان اصفهان در زمینه بیمه مراتع آمار بسیار کمی نسبت به استان هایی چون 
قم، یزد و مشهد دارد، اظهار داشت: از بیش از ۶ میلیون هکتار مساحت مراتع استان اصفهان تنها 

حدود ۲ هزار هکتار بیمه است.

وجود 40 هزار مرتع دار در استان اصفهان
وی با اشاره به اینکه نزدیک به 4۰ هزار نفر مرتع دار در استان اصفهان وجود دارد، ادامه داد: یکی از 
دالیل عمده نبود اقبال از بیمه مراتع در این اســتان، تبلیغ و معرفی نشدن این بیمه به مرتع داران 
بوده اســت.مدیرعامل اتحادیه منابع طبیعی اســتان اصفهان با بیان اینکــه مرتع داران ما هیچ 
شــناختی از بیمه مراتع ندارند، خاطرنشــان کرد: مسئوالن اســتان نیز اذعان کردند که در زمینه 

آموزش و معرفی این بیمه بسیار ضعیف کار کردند.

حمایت بیمه در بن بست بروکراسی
علیمردانی افزود: چالش مهم تر این است که خیلی مشخص نیست بیمه مراتع در چه شرایطی به 
مرتع دار خسارت می پردازد در حالی که این بیمه اعالم کرده در شرایط خشکسالی، تگرگ و سیل 
می توانند به مرتع دار خسارت بپردازند؛ اما مراتع با آسیب ها و خسارت بیشتری رو به رو هستند.

وی ادامه داد: یکی دو ســال اســت که برخی آفات مانند ملخ که به مراتع استان هجوم آوردند، 
خسارت زیادی به مراتع وارد کردند و آفات دیگری که در این دو سال گذشته بر اثر خشکسالی ها 
گریبانگیر مراتع ما شــده و این در حالی اســت که مرتع داران می گویند اگر بیمه مراتع در زمینه 
خشکسالی می خواهد کمک کند، ۱۰ سالی است که استان ما دچار خشکسالی شده اما این بیمه 
هیچ کمک و هزینه خســارتی تا به حال در این زمینه نپرداخته اســت.مدیرعامل اتحادیه منابع 
طبیعی استان اصفهان با بیان اینکه بیمه نیز اعالم کرده بروکراسی های اداری دست شان را بسته، 
خاطرنشان کرد: بیمه مراتع برای خسارت خشکســالی می گوید مدیرکل مدیریت بحران استان 
باید اعالم کند محل مرتعی که بیمه شده شامل خشکسالی می شود یا خیر و در مرحله دوم باید 
اداره هواشناســی اعالم کند که در آن مرتع بارندگی و خشکســالی چقدر بوده و آیا از شرایط نرم 
باالتر یا پایین تر است؛ این بروکراسی های اداری سبب شده که مرتع داران ما خیلی راغب به بیمه 

مراتع نباشند.

بیمه مراتع به تعاونی های منابع طبیعی سپرده شود
علیمردانی اضافه کرد: پیش تر در زمینه فراگیری بیمه دام در زمان توزیع نهاده های دولتی، شرایط 
مناسبی ایجاد شــد و بیمه دام را اجباری کردیم که دامدار برای اینکه بتواند نهاده دولتی دریافت 
و از تســهیالت اســتفاده کند باید دام را بیمه می کرد؛ از این رو در زمینه بیمه مراتع نیز در جلسه 
اخیر با متولیان استان پیشــنهاد دادیم که ابتدا روی موضوع آموزش متمرکز شده و این کار را به 
تعاونی های منابع طبیعی اســتان که ارتباط مســتقیم با مرتع داران دارند، بسپارند که می توانند 
مشکالت بیمه مراتع را لحاظ کنند.وی افزود: در زمینه خسارت مراتع نیز یکی از راهکارها اقساطی 
کردن خسارت اســت، با توجه به درآمد کم مرتع داران، ارائه مشــوق هایی الزم است که مرتع دار 

بتواند مرتع را بیمه کند.
مدیرعامل اتحادیه منابع طبیعی اســتان اصفهــان با بیان اینکه تاکنون خســارتی به مرتع داران 
ما پرداخت نشــده، ابراز داشت: این در حالی اســت که بیش از ۹۵ درصد عشــایر استان عضو 
تعاونی های منابع طبیعی اصفهان هستند و موضوع بیمه مراتع را در تعاونی ها به خوبی می توان 
پوشــش داد زیرا در بیمه دام نیز زمانی که تعاونی ها ورود کردند حدود ۸۰ درصد دام های استان 

بیمه شد.

عکس روز

ناجاخبر

کشف 30 میلیارد اموال 
مسروقه از مخفیگاه یک 

سارق در اصفهان
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان 
از دستگیری عامل اصلی ۱۵ فقره سرقت منزل، 
خودرو و داخل خودرو در جنوب شــهر اصفهان 
و کشــف ۳۰ میلیارد ریال اموال مســروقه از 

مخفگیاه وی خبر داد.
سرهنگ حسین ترکیان در این خصوص اظهار 
داشت:در پی شــکایت تعدادی از شهروندان 
مبنی بر سرقت از منازل شان در حوزه جنوب شهر 
اصفهان،موضوع به صورت تخصصی در دستور 
کار کارآگاهان پلیس آگاهــی قرار گرفت.وی 
افزود: کارآگاهان پس از بررسی های صحنه های 
وقوع جرم و جمع آوری آثار به جامانده از سارقان 
و همچنین انجام یک سری اقدامات تخصصی 
و پلیسی هویت فردی که اقدام به این سرقت ها 
کرده بود را به دست آورده و با رصد هوشمندانه، 
مخفیگاه این فرد را شناســایی کردند.رییس 
پلیس آگاهی اســتان اصفهان ادامــه داد: با 
شناسایی مخفیگاه سارق کارآگاهان بالفاصله 
وارد عمل شده و با اخذ دستور از مرجع قضایی 
محل را بــه محاصره خــود در آورده و طی یک 
عملیات کامال دقیق و ضربتــی متهم را پیش 
از اینکه فرصت فرار پیدا کند، دســتگیر کردند.
وی تصریح کرد: ســارق هنگامی که با مدارک 
و مستندات و ادله محکم پلیس مواجه شد به 
۳ فقره سرقت منزل، ۲ فقره سرقت خودرو و ۱۰ 
فقره سرقت داخل خودرو در جنوب شهر اصفهان 
اقرار کرد.سرهنگ ترکیان بیان کرد: در بازرسی 
از مخفیگاه متهم اموال مسروقه زیادی شامل 
لپ تاپ، لوازم خانگی ، ۲ خودروی مســروقه 
و ... کشــف شــد که ارزش این اموال توســط 
کارشناسان ۳۰ میلیارد ریال ارزیابی شده است.

وی با بیان اینکه متهم پس از تشــکیل پرونده 
تحویل مرجع قضایی شــده، گفت: تحقیقات 
در خصوص سرقت های احتمالی دیگر توسط 
متهم کماکان ادامه دارد و شهروندانی که منازل 
و خودروی آنان در منطقه جنوب شهر اصفهان 
مورد دستبرد قرار گرفته می توانند جهت پیگیری 
پرونده بــه اداره مبارزه ســرقت پلیس آگاهی 

استان اصفهان مراجعه کنند.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان از امدادرسانی به ۲۲ نفر از هفت حادثه  اخیر  در استان اصفهان خبر داد.داریوش کریمی با اشاره به وضعیت 
امدادرسانی جمعیت هالل احمر استان اصفهان در حوادث اخیر ، اظهار کرد: به هفت حادثه با ۲۲ حادثه دیده امدادرسانی شد.

وی با اشاره به حوادث تحت پوشــش این جمعیت در چهاردهم بهمن ماه، افزود: در این بازه زمانی سه حادثه جاده ای، ســه حادثه شهری و یک حادثه برف و 
کوالک توسط نیرو های امدادی جمعیت هالل احمر استان پوشش داده شده اســت.معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان با اشاره به تعداد 
نجات یافتگان در مدت مذکور، تصریح کرد: در حوادث رخ داده، ۱۷ نفر مصدوم شدند که از این تعداد، هشت نفر به بیمارستان ها و مراکز درمانی منتقل و یک نفر 
خدمات درمانی سرپایی دریافت کرد.وی با بیان اینکه طی این مدت چهار مورد رهاسازی توسط امدادگران این جمعیت انجام شده است، خاطرنشان کرد: در 

پی حوادث رخ داده، یک نفر جان خود را از دست داد.

امدادرسانی هالل احمر اصفهان به 22 نفر



با غیبت محمد کریمی، مورایس باید هر چه سریع تر افکار خود را برای انتخاب جانشین این بازیکن به نتیجه برساند.محمد کریمی هم یکی از چهار بازیکن سپاهان 
بود که به دلیل محرومیت فرصت حضور در دیدار هفته نوزدهم برابر فوالد خوزستان را از دست داد و حاال ســرمربی پرتغالی سپاهان و دستیارانش گزینه های 
جایگزینی این بازیکن را این روزها بررسی می کنند.در آخرین مصاف طالیی پوشان، مســعود ریگی و محمد کریمی مثل همیشه دو عنصر اصلی خط هافبک 
طالیی پوشان اصفهانی بودند و پس از هفته ها مانوئل فرناندز به این جمع اضافه شده بود تا در کنار این دو بازیکن و رفتن نورافکن به پست وینگر چپ، مثلث میانی 
میدان شکل بگیرد.البته مورایس در بخش هافبک چندان دغدغه ای ندارد و حضور بازیکنانی نظیر جالل  علی محمدی، محمد قربانی و یاسین سلمانی می تواند 
بار دیگر کمربند میانی زمین را برای سپاهان محکم ببندد. البته که در این بین مالحظاتی از سوی مورایس در نظر گرفته خواهد شد تا خط میانی سپاهان قدرت 
دوندگی، جنگندگی و همینطور خالقیت خود را از دست ندهد. با این وصف انتظار بر این است که شانس محمد قربانی و علی محمدی در مقایسه با سلمانی برای 

رسیدن به ترکیب اصلی بیشتر باشد و احتماال یاسین در نیمه دوم جانشین فرناندز خواهد شد تا خالقیت بخش میانی هم به نوعی حفظ شده باشد.

سه گزینه »مورایس« برای جانشینی »کریمی«
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اتفاق تکراری برای گران ترین خرید رئال مادرید
طبق اعالم روزنامه مارکا، ادن هازارد در تمرین تیم مصدوم شده است و تا دو هفته دیگر نمی تواند 
تیم را همراهی کند.ادن هازارد ،گران ترین خرید تاریخ باشگاه رئال مادرید به شمار می آید؛ اما باید 
او را یکی از ناکام ترین و بدترین خریدهای تاریخ این باشگاه هم معرفی کرد.هازارد بعد از درخشش 
مثال زدنی در چلسی راهی رئال مادرید شــد و قرار بود که جایگزین کریستیانو رونالدو در این تیم 
شود.هازارد در رئال مادرید یک بدشانس واقعی بوده است چرا که آسیب دیدگی های پیاپی دست 
بردار او نیست و به ندرت در ترکیب اصلی تیم فرصت بازی کردن پیدا کرده است.طبق اعالم روزنامه 
مارکا، هازارد بار دیگر مصدوم شده و این بار تا دو هفته نمی تواند تیم را همراهی کند و به این ترتیب 
بازی های پیش روی تیم را در دو هفته بعد از دست داده است.مصدومیت هازارد البته خبر بسیار 
بدی برای رئال نیســت چرا که حتی اگر آماده بازی هم بود آنچلوتی از او در ترکیب اصلی استفاده 
نمی کرد و در بهترین حالت از او در دقایق پایانی استفاده می کرد.با این شرایطی که هازارد دارد باید 

منتظر جدایی قطعی او در تابستان بود.
 

روایت ملی پوش سابق از بستری شدن در بیمارستان روانی
آرون لنون، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال انگلیس درباره مشکالت روانی خود صحبت کرد.به نقل 
از تایمز؛ آرون لنون در آوریل 2017 به دلیل نگرانی از وضعیت سالمتی اش توسط پلیس بازداشت 
و در بیمارستان تخصصی روانپزشــکی بستری شد.بازیکن پیشــین تیم ملی فوتبال انگلیس و 
باشگاه اورتون می گوید: به برادرم گفتم که به فروشگاه می روم. در نهایت تالش کردم به آپارتمانم 
برگردم اما نمی توانستم بفهمم از کدام طرف بروم. وحشت کرده بودم. روز بعد در یک بیمارستان 
تخصصی سالمت روان بودم. ترسیده بودم، صداها را می شنیدم. یادم می آید که در اتاق بودم، فقط 
می خواستم تمام شود. روزگار دیوانه  کننده ای بود.آرون لنون افزود: مشکالت دیگری هم داشتم، 
مشکالت خانواده ام و روابط بد. این افسردگی در حال خزیدن بود. من به اندازه کافی نمی خوابیدم. 
سرم  می چرخید. مثل مارپیچ بود. ذهن من به درستی کار نمی کرد، واقعا از کنترل خارج شده بود.

لنون فهرستی از فعالیت های روزانه خود را برای جلوگیری از بازگشت به وضعیت گذشته تهیه کرده 
است. او روزانه احساس خود را یادداشــت می کند. لنون معتقد است که بازیکنان فوتبال به دلیل 

جایگاه خاصی که دارند، در معرض مشکالت روانی هستند.
 

 »فابیو کاناوارو« اخراج شد
فابیو کاناوارو بعد از فقط چند ماه از هدایت بنونتو کنار گذاشته شد.فابیو کاناوارو، ستاره سابق فوتبال 
ایتالیا از زمانی که در سال 2011 کفش ها را آویخت و به دنیای مر بیگری روی آورد، هدایت شش تیم 
را به عهده داشته است. قبل از بنونتو آخرین تیمی که او به عنوان سرمربی روی نیمکتش می نشست 
گوانگژو اورگرانده در چین بود که کاناوارو سپتامبر سال گذشــته این تیم را ترک کرد.کاناوارو که به 
عنوان کاپیتان ایتالیا جام جهانی 2006 را باالی سر برده و در کشورش محبوبیت زیادی دارد به مدت 
چهار سال هدایت گوانگژو را به عهده داشت ولی سال گذشته بعد از اینکه با این تیم قهرمان لیگ برتر 
این کشور و سوپرجام چین شد، گوانگژو را ترک کرد.چندی قبل رسانه های ایتالیایی گزارش دادند 
که کاناوارو  با باشگاه بنونتو که در سری بی فوتبال این کشور حضور دارد به توافق رسیده تا به عنوان 
ســرمربی هدایتش را به عهده بگیرد. در نهایت هم این اتفاق رخ داد و ســتاره سابق آتزوری برای 
مربیگری به کشورش بازگشــت.با این حال اوضاع در بنونتو اصال باب میل فابیو کاناوارو و تیمش 
پیش نرفت و نهایتا این باشگاه رسما اعالم کرد که کاپیتان ســابق ایتالیا به دلیل نتایج ضعیف از 
هدایت بنونتو برکنار شــده است. همچنین باشــگاه ایتالیایی اعالم کرد که پاسکواله فوجیا، مدیر 
ورزشی و دســتیار کاناوارو یعنی پائولو کاناوارو نیز از این تیم کنار گذاشته شده اند. در بیانیه بنونتو 
در این باره آمده است:» باشگاه با تشکر از سرمربی، دستیار او و مدیر ورزشی برای آن ها در ادامه 

راه شان آرزوی موفقیت می کند.«

  یک سناریوی قدیمی که تکرار می شود؛

سپاهان؛ خانه استقاللی های مدعی!

ســیاوش یزدانی پرونده حضورش در اســتقالل را با   
پیوستن به سپاهان بست تا در هفته های باقی مانده 
رقابت های لیگ برتر دوباره با پیراهن زرد به میدان برود. پیراهنی که قبل از 
حضور در جمع آبی پوشان تهرانی آن را بر تن می کرد و اتفاقا با درخشیدن در 
همان لباس توانست راه حضورش در استقالل را برای خود هموار کند. حضور 
یزدانی در سپاهان بار دیگر یک سناریوی قدیمی را مطرح کرد. سناریویی 
به نام پیوســتن اســتقاللی های مدعی به جمع طالیی پوشان اصفهانی. 
داستانی که حدود دو دهه است به اشکال مختلف شاهد وقوع و تکرار آن 
هستیم و همچنان ادامه پیدا می کند. البته نکته اینجاست که اغلب بازیکنان 
جدا شده از استقالل که به سپاهان رفته اند نمایش خوبی ارائه کرده و یا اصال 
دوباره اوج گرفته اند؛ اما حاال باید ببینیم این قاعده در مورد سیاوش یزدانی 

هم تکرار می شود یا اینکه داستان به گونه دیگری جلو خواهد رفت؟

استارت در دوران آغازین لیگ برتر
حضور بازیکنان استقالل در سپاهان از ابتدای لیگ برتر و بهتر است بگوییم 
دومین دوره ایــن پیکارها رنگ و بــوی جدی تری به خــود گرفت.وقتی 
محمدرضا مهدوی پس از حضور چند ســاله در فوتبال بلژیک تصمیم به 
بازگشت گرفت، ترجیح داد پیراهن سپاهان را بر تن کند و اتفاقا برابر استقالل 
هم به میدان رفت.افشین حاجی پور هم از جمله بازیکنانی بود که در همان 

دوره پس از حضور در جمع استقاللی ها به سپاهان پیوست.

سرازیر شدن ستارگان
مدعی شدن سپاهان در لیگ برتر، شرایط مالی خوب این باشگاه و تحوالتی 
که در استقالل به وقوع پیوست شر ایطی را فراهم کرد تا در نیمه دوم دهه ۸0 
تعداد قابل مالحظه ای از بازیکنان بزرگ استقالل را در جمع نفرات سپاهان 
ببینیم.مهدی رحمتی، خسرو حیدری، هاشم بیک زاده، رضا عنایتی و... از 
جمله بازیکنانی بودند که پس از حضور در اســتقالل هر کدام بنا بر دالیلی 
به صورت مستقیم یا بعد از پیوستن به یک تیم ثانوی مسیر اصفهان را در 

پیش گرفتند تا لباس زرد سپاهان را بپوشند.

دوران رویایی با قلعه نویی
در میان استقاللی هایی که راهی سپاهان شده اند، بدون شک امیر قلعه نویی 
یکی از سرشناس ترین آنها محسوب می شود.مردی که در دوران فوتبالش 
اصفهانی نشد، اما بخش قابل مالحظه ای از دوره مربیگری خود را در نصف 
جهان سپری کرده است.قلعه نویی بهار سال 1۳۸۸ پس از قهرمان کردن 
استقالل در هشــتمین دوره لیگ برتر دیگر حاضر به همکاری با امیررضا 
واعظ آشتیانی، مدیرعامل وقت باشگاه نشد و این تیم را به مقصد سپاهان 
ترک کرد. در آن زمان سپاهان بازیکن استقاللی هم به خدمت گرفت که از 
جمله مهم ترین آنها می توان به مهدی رحمتی اشاره کرد. سنگربانی که پس 
از جدا شدن از استقالل ابتدا به مس کرمان پیوست و بعد از آن راهی اصفهان 
شد تا دوباره با قلعه نویی کار کند. البته پس از یک سال خسرو حیدری و 
هاشم بیک زاده هم به جمع آنها اضافه شدند. قلعه نویی دوره بسیار خوبی 
را در سپاهان به لحاظ نتیجه گیری پشت ســر گذاشت و دو فصل متوالی 

این تیم را قهرمان لیگ برتر کرد؛ قهرمانی هایی که استقاللی ها در آن نقش 
مهمی داشتند.

مهندس برزیلی در زاینده رود
خاطره بازی های خوب فابیو جانواریو همچنان برای استقاللی ها به یادگار 
مانده اســت. هافبک برزیلی و خوش اخالقی که طراح بسیار خوبی بود و 
با استقالل قهرمانی در لیگ برتر را جشــن گرفت. جانواریو تابستان سال 
۸۹ وقتی دید سپاهان شرایط بهتری را برایش فراهم می کند از استقالل 
جدا شد. او صادقانه گفت که استقالل را تا آخر عمر فراموش نمی کند، ولی 
به عنوان یک فوتبالیست حرفه ای وقتی شرایط بهتری برایش در اصفهان 
فراهم شــده، نمی خواهد این موقعیت را از دست بدهد. فابیو به سپاهان 

پیوست و با این تیم قهرمان لیگ برتر شد.

ضربه بزرگی به  نام جباری
یکی از بازیکنان بزرگ استقالل که حضورش در سپاهان ضربه بزرگی برای 
آبی پوشان تلقی شد، مجتبی جباری بود.هافبک بسیار خالقی که با استقالل 
سه بار قهرمان لیگ برتر شد؛ اما تابستان سال ۹2 هنگامی که آبی ها برای 
برپایی اردوی خارجی ایران را ترک کرده بودند، به پیشنهاد سپاهان پاسخ 
مثبت داد و با این تیم قرارداد بســت تا امیر قلعه نویی که استقالل را آماده 
حضور مجدد در لیگ برتر و ادامه لیگ قهرمانان آسیا می کرد، واقعا شوکه 
شود.جباری در سپاهان مدت زیادی را سپری نکرد و به لیگ ستارگان قطر 

پیوست؛ اما استقالل جدایی او را با تمام وجود احساس کرد.

رفت و آمدهای متعدد
طی چند سال اخیر هم شــاهد رفت و آمد بازیکنان استقاللی به سپاهان 
بوده ایم. میالد زکی پور پس از جدایی از استقالل و حضور در گل گهر سیرجان، 
حاال این فصل برای سپاهان بازی می کند و مسعود ریگی نیز از جمع آبی 
پوشان جدا شده و مدت هاست برای سپاهان به میدان می رود.در نیم فصل 
دوره قبلی لیگ برتر هم محمدرشید مظاهری اســتقالل را ترک کرد تا در 
سپاهان روزهای خوشــی را رقم بزنند؛ اما چنین اتفاقی برایش رخ نداد و 
در نهایت مجبور به جدایی شد.سجاد شهباززاده نیز پس از بازگشت دوباره 
به فوتبال ایران و قبل از اینکه بار دیگر پیراهن استقالل را بر تن کند، یکی از 
مهره های موثر سپاهان به حساب می آمد و با پیراهن زرد آقای گلی لیگ 

را هم تجربه کرد.

تکرار زوج خط دفاعی
محمد دانشگر پس از قهرمانی فصل قبل استقالل و جدایی فرهاد مجیدی 
به این نتیجه رسید که برای بازی کردن در ترکیب ثابت استقالل با توجه به 
بازگشت سیاوش یزدانی و محمدحسین مرادمند دچار مشکل می شود، به 
همین خاطر ترجیح داد راهی سپاهان شود و این روزها شرایط بدی هم در 
اصفهان ندارد.حاال با پیوستن سیاوش یزدانی این زوج که فصل قبل با هم 

در استقالل بودند، می توانند دوباره کنار یکدیگر بازی کنند.

خبر روز

شکایت ایرانی ها از رییس فیفا
سجاد امیدی، مربی ایرانی شاغل در فوتبال ایاالت متحده آمریکا، از طرح شکایت وکالی ایرانی علیه 
رییس فیفا خبر داد.اظهارات جیانی اینفانتینو که چند بار از نام جعلی به جای نام ثبت شده و رسمی 
خلیج همیشه فارس استفاده کرد، واکنش ایرانیان مقیم سراسر جهان را در پی داشت.به گفته سجاد 
امیدی، مربی ایرانی شاغل در فوتبال آمریکا، جمعی از وکالی ایرانی و ایرانیان موفق سراسر جهان 
که عضو گروه ایران مرز پرگهر هستند، در واکنش به اظهارات چند باره رییس فیفا که به استفاده از نام 
جعلی به جای نام ثبت شده و تاریخی و رسمی خلیج همیشه فارس اصرار دارد، از جیانی اینفانتینو و 
مقامات فیفا به مراجع بین المللی طرح شکایت کردند.در جریان برپایی تورنمنت کشورهای عربی 
حاشیه خلیج همیشگی فارس، رییس فیفا با این کشورها که نام جعلی برای تورنمنت خود انتخاب 
کردند، همراه شد و یک بار برای افتتاحیه و بار دیگر برای تبریک قهرمانی عراق از نام جعلی به جای 

نام خلیج همیشه فارس استفاده کرد.
 

حمایت جانانه »کونسیسائو« از مهدی طارمی
سرجیو کونسیســائو، ســرمربی پورتو، مهدی طارمی را یک بازیکن کامال متواضع می داند.مهدی 
طارمی در این فصل یکی از کلیدی ترین بازیکنان پورتو بوده است. ستاره ایرانی طی 1۸ بازی موفق 
شده آمار 10 گل و 5 پاس گل را به ثبت برساند تا خود را در زمره یکی از تاثیرگذارترین بازیکنان پورتو 
و حتی لیگ پرتغال به اثبات برســاند.چند روز پیش پورتو در یک بازی دشــوار موفق شد با دو گل 
ماریتیمو را شکست دهد. بردی که باعث شد پورتو با دو بازی کمتر و فاصله 11 امتیازی با بنفیکا در 

رده دوم جدول قرار بگیرد.
طارمی در تقابل با ماریتیمو نتوانست عملکرد فوق العاده ای از خود به نمایش بگذارد و در بین دو نیمه 
از زمین بازی بیرون رفت. با این حال سرجیو کونسیسائو پیش از تقابل با ویزال به شکل قاطعانه ای 
از بازیکن ایرانی تیمش حمایت کرده است.سرجیو کونسیسائو درباره مهدی طارمی گفت: »لحظاتی 
وجود داشته که من از وینگرها و هافبک های هجومی به عنوان مهاجم نوک استفاده کرده ام و حتی 
در بعضی مواقع این یک استراتژی بوده است مثال فابیو ویرا و پپه را به خاطر می آورم. مهدی طارمی 
در پذیرفتن استراتژی تعریف شده و نقشــش در تیم بازیکن فوق العاده متواضعی است، در واقع 
باید هم باشد. او همیشه مشکالت را می پذیرد و تمام تالشش را می کند. در نهایت من معتقدم همه 

ما لحظاتی را پشت سر می گذاریم که می توانیم از این بهتر باشیم.«
 

این بازیکن استقاللی می شود؟!
از صحبت های پرویز مظلومی می توان متصور شــد که این احتمال وجود دارد رضایی طی روزهای 
آینده دوباره استقاللی شود.پنجره تیم فوتبال استقالل درحالی باز شد که در نهایت این تیم تا امروز 
منفعتی را از این ماجرا نبرده و گویا به دلیل بدهی قطعی خارجی قرار هم نیســت اتفاق خاصی در 
این زمینه برای استقاللی ها محقق شود، این درحالی اســت که هنوز تکلیف بازگشت کاوه رضایی 
به استقالل مشخص نیست، با این  حال از صحبت های پرویز مظلومی می توان متصور شد که این 
 احتمال وجود دارد رضایی طی روزهای آینده دوباره اســتقاللی شــود. بر همین اساس مظلومی  
 گفت: »مشــکلی که داریم و هواداران باید بدانند این است که نمی دانیم بحث قرارداد کاوه رضایی 
 با اســتقالل که در ابتدای فصل به ما اضافه شــد به چه شــکل اســت. در هر صورت ما در ابتدای 
فصل طی قراردادی که بسته شد، دخالتی نداشتیم و نمی دانیم که سرنوشت این بازیکن با استقالل 
 به کجا می انجامد. البته مشــکل دیگری هم داریم که ســاپینتو دنبال هافبک است و اگر شرایط 
طوری شود که کاوه مجبور شود برگردد این یک جای خالی نیز به این بازیکن تعلق می گیرد و به این 
ترتیب لیست دوباره پر خواهد شد. این در شرایطی است که ساپینتو االن فقط هافبک می خواهد.«با 
این شرایط و با وجود یک جای خالی در لیست استقالل، هر احتمالی درباره سرنوشت کاوه متصور 

خواهد بود. 

مستطیل سبز

لیگ برتر فوتبال ایران؛ 
بی افتخار  و  بی پیشینه!

فوتبال ایران در سال های اخیر از نظر اقتصادی 
به ســمتی حرکت کرده که باشگاه های صنعتی 
به مرور جای باشگاه های ریشــه دار را گرفته اند 
تا جایی که در حال حاضر نیمی از باشــگاه های 
حاضر در لیگ برتر، صنعتی هستند. عالوه بر این 
مرور آخرین عنوان قهرمانی باشگاه های لیگ 
برتری در باالترین ســطح فوتبال ایران شامل 
لیگ برتر، جام حذفی، ســوپرجام و قهرمانی 
ایران نشان می دهد که تقریبا نیمی از تیم های 
لیگ برتری هم عنوان دار نیستند تا در مجموع 
بتوان گفت لیگ برتــر فوتبال، خالی از تیم های 
پرافتخار و ریشه دار شــده است.وضعیت مالی 
فوتبال ایران در سال های اخیر به سمتی حرکت 
کرد که باشگاه های ریشه دار به مرور توان رقابت 
با باشگاه های صنعتی را از دست دادند. سپاهان، 
ذوب آهن، فوالد، پیکان، گل گهر، مس رفسنجان، 
مس کرمان و آلومینیوم، باشگاه های صنعتی 
لیگ برتر هستند و به عبارتی 50 درصد لیگ برتر 
در تسخیر صنعتی هاســت.در بین باشگاه های 
صنعتی حاضر در لیگ برتر، سپاهان با 6۹ سال، 
پیکان با 55 ســال، ذوب آهن با 5۴ ســال و 
فوالد با 52 ســال با ســابقه ترین باشگاه های 
صنعتی هستند اما باقی آن ها، قدمتی کمتر از 
50 سال دارند. ذکر این نکته حائز اهمیت است 
که باشگاه های قدیمی صنعتی هم با استفاده 
خرید امتیاز تیم های مختلف که از نظر مالی با 
مشکل روبه رو شده بودند، توانسته اند به سطح 
اول فوتبال ایران برسند. برای مثال کارخانه فوالد 
مبارکه سپاهان تا سال 1۳7۹ به عنوان اسپانسر 
باشگاه سپاهان فعالیت می کرد؛ اما از آن سال 
امتیاز این تیم را به طــور کامل در اختیار گرفت. 
یا ذوب آهن با خرید امتیاز تام اصفهان در سال 
1۳72 به سطح اول فوتبال ایران رسید.عالوه بر 
این مرور آخرین عنوان قهرمانی باشــگاه های 
لیگ برتری در باالترین سطح فوتبال ایران شامل 
لیگ برتر، جام حذفی، سوپرجام و قهرمانی ایران 
نشان می دهد که تقریبا نیمی از باشگاه های لیگ 
برتری )7 باشگاه( عنوان دار نیستند تا در مجموع 
بتوان گفت لیگ برتــر فوتبال در حال طی کردن 
مسیری است که خالی از افتخار و قدمت باشد.

فوتبال جهان

عکس خبر

بازگشت دوباره فایتر 
UFC پرحاشیه به

سازمان UFC اعالم کرد مبارزه بین 
کونر مک گریگور ایرلندی و مایکل 
چندلر آمریکایی برگزار خواهد شد.  
دانا وایت، رییس UFC اعالم کرد 
مک گرگور، قهرمان پیشــین این 
سازمان بعد از مدت ها کناره گیری 
خود از این رشته ورزشی، به»هشت 

ضلعی« بازخواهد گشت.

حتی عذرخواهی کریــم انصاریفــرد، مهاجم تیم 
اومونیای قبرس پس از شکســت سنگین مقابل 
حریف خود هم باعث نشــد که عصبانیت هواداران 

این تیم کاسته شود.
تیم اومونیا در چارچوب هفته بیســت و دوم لیگ 
فوتبال قبــرس برابر تیم آنورتوســیس بــا نتیجه 
سنگین ۴ بر  یک شکســت خورد. کریم انصاریفرد 
مهاجم ایرانــی اومونیا هرچند در ایــن بازی پاس 
تنها گل تیمش را داد؛ اما در پایان بازی مورد انتقاد 

شدید هواداران عصبانی اومونیا قرار گرفت.
پس از آنکه سوت پایان بازی به صدا در آمد، تعدادی 
از هواداران اومونیا در ورزشــگاه ماندند تا اعتراض 
و نارضایتی خود را به بازیکنــان و مربیان تیم خود 

نشــان بدهند.انصاریفرد برای دلجویی از هواداران 
تیم اومونیا به سمت آنها رفت و به سبک مربی ژاپن 
)پس از حذف در جام جهانی( به نشانه عذرخواهی 

مقابل آنها خم شد.
با این حــال طبق گزارش رســانه های قبرســی، 
هواداران اومونیا نه تنهــا عذرخواهی او را نپذیرفتند 
بلکــه از مهاجم ایرانی تیم شــان خواســتند که به 

رختکن برود!
انصاریفرد که نخســتین فصل حضــورش در لیگ 
قبــرس را تجربــه می کند، از ســوی وب ســایت 
protathlima قبــرس نیز از نظر فنی به شــدت 
مورد انتقاد قرار گرفت. بهانه حمله به مهاجم ایرانی 
اومونیا، ثبت همین باخت ســنگین در دیدار اخیر 

بوده است.
این رسانه با تیتر »آمار ناامید کننده« گزارش خود را 
درباره انصاریفرد اینطور آغاز کرد: »او با اسم بزرگی 
در تابستان آمد و هیجانی را به جمع هواداران اومونیا 
آورد، اما ادامه آن چیزی نبود که همه انتظار داشتند. 
منظور کریم انصاری فرد است که در 1۹ بازی لیگ 
فقط دو گل زده و بی شک نمی توان به عنوان مهاجم 

روی او حساب کرد.«

عذرخواهی لژیونر ایرانی و عصبانیت هواداران!
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شهردار در نشست با شهروندان مطرح کرد:

تکمیل پروژه مترو، اولویت نخست مسائل شهری اصفهان

 علی قاسم زاده شامگاه شنبه، 
پانزدهــم بهمن  در نشســت با 
شهروندان که در مســجد حضرت صاحب الزمان 
)عــج( برگزار شــد، با بیــان اینکــه خط کش ۸۰ 
درصدی که انقالب را درک نکردند، با کسانی که آن 
را دیده اند، متفاوت اســت، اضافه کرد: این افراد 
زمانی به نظــام مقدس جمهوری اســالمی نمره 
قبولــی می دهند که توان حل مســائل را داشــته 
باشند، من به عنوان شهردار اگر نتوانم مسائل شهر 
را حل کنم، نســبت به نظام خیانت کــرده ام، زیرا 
نســل جوان را به این باور رســاندم کــه این نظام 

کارایی حل مسائل را ندارد.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه با نســل امروز تنها 
نمی شــود آرمانی صحبت کرد، تصریح کرد: باید با 
حفظ آرمان ها و ارزش هــا، جامعه امروز کارآمدی 
نظــام را تجربــه کند؛ حــل مســائل اقتصادی و 
اجتماعی را باید با اســتفاده از توان حل مســئله 
انجام دهیم و توانمندی نظام جمهوری اسالمی را 

به نسل امروز اثبات کنیم.

70 درصد بودجــه 1۹ هزار میلیــارد تومانی 
شهرداری مربوط به حوزه عمرانی است

قاسم زاده با بیان اینکه در حال حاضر بحث بودجه 
سال آینده در شــهرداری مطرح است، ادامه داد: 
از حدود ۱۳ هــزار میلیارد بودجه در ســال جاری، 
به حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان برای ســال آینده 

رسیدیم که دلیل آن تورم بود.
وی با بیان اینکه بودجه پیشــنهادی شــهرداری 
همراه با سازمان های وابسته برای سال آینده، ۲۱ 
هزار میلیارد تومان پیش بینی شــده است، اضافه 
کرد: حدود ۷۰ درصد ایــن بودجه عمرانی و مابقی 

جاری است.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه از ۷۰ درصد بودجه 
عمرانی اصفهان در سال آینده، ۵۰ درصد آن مربوط 
به حوزه حمل ونقل است، تاکید کرد: بودجه ریزی 
سال آینده شهر اصفهان برای رفع مشکالت انجام 
شــده اســت، بنابراین حدود ۲۰ درصد به صورت 
اختصاصــی مربوط به مســائل زیســت محیطی 

همچون حمل زباله و کاهش آالیندگی هاست.

وی با بیان اینکه امروزه مشکل اول اصفهان از نگاه 
شــهرداری با توجه به شــعار دوره ششم مدیریت 
شهری، مسائل زیست محیطی و حمل ونقل است، 
گفت: در روزهای اخیر به شدت آلودگی اصفهان را 
تجربه کردیم؛ آالینده های زیست محیطی، خشکی 
زاینده رود، ترافیک معابر شــهر از جمله مشکالت 
اصفهان محسوب می شــود که اولویت شهرداری، 

کاهش عوارض حمل ونقل موجود است.
قاسم زاده با اشاره به پروژه های سنگین شهرداری، 
گفت: خط دو مترو و رینگ چهــارم ابرپروژه های 
اصفهان است که چند ســال است آغاز شده و این 
دوره مدیریت شهری نیز آن را ادامه می دهد؛ خط 
دو ۱۶ کیلومتر طول و ۱۶ ایســتگاه دارد که احداث 
هر ایستگاه پروژه ویژه یا ابر پروژه است، به غیر از 
ایستگاه ها سه دســتگاه حفار مکانیزه نیز در حال 
فعالیت است و حدود دو هزار نفر به صورت روزانه 

در این پروژه کار می کنند.
وی با بیان اینکه من و تمام اعضای شورای اسالمی 
شهر اصفهان بر این باور هستیم که اولویت نخست 
در مســائل شــهری، تکمیل پروژه متــروی این 
کالن شهر است، افزود: اگر بخواهیم آلودگی ناشی 
از حمل ونقل و ترافیک را کاهش دهیم و حمل ونقل 
ایمن داشته باشــیم، تکمیل خط یک مترو، ادامه 
احداث خط دو و آغاز عملیات احداث خط سه مترو 

نیز باید انجام شود.

اصالح ترافیکی بزرگراه چمران انجام خواهد 
شد

شــهردار اصفهان با بیــان اینکه بــرای احداث هر 
کیلومتر قطار شــهری حدود ۱,۲۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار نیاز است، گفت: چندین شرکت بزرگ برای 
احداث ایستگاه های خط دو مترو فعال هستند که 
امیدواریم در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ مسیر این خط 
حدفاصل دارک تا میدان قــدس را به بهره برداری 

برسانیم.
وی با بیان اینکه بزرگ ترین قرارداد شهرداری ها، با 

شرکت »مپنا بین الملل« توسط شهرداری اصفهان 
منعقد شــد که ۳۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد، 
افزود: بالفاصله پــس از تکمیل حفاری تونل خط 
دو باید نصب تاسیســات الکترونیکی، مکانیکی و 
ریل گذاری انجام شــود و برای اینکه وقفه ای بین 
این عملیات ها ایجاد نشــود، این قــرارداد منعقد 
شده و مراحل قانونی را طی کرده است که به زودی 
این شــرکت پس از حفاری تونــل، ریل گذاری و 

اقدامات بعدی را آغاز خواهد کرد.
قاسم زاده با بیان اینکه احداث پروژه رینگ چهارم 
اصفهان نیز در دستور کار شــهرداری است، تاکید 
کرد: اگر بخواهیم ترافیک را به بیرون از رینگ سوم 

منتقل کنیم، این پروژه باید به بهره برداری برسد.
وی با بیان اینکــه از ابتدای فعالیت دوره ششــم 
مدیریت شهری، در احداث رینگ چهارم وقفه ای 
ایجاد نشده اســت، افزود: احداث بخشی از این 
بزرگــراه مربوط بــه اصفهان و بخشــی مربوط به 
شــهرهای خمینی شــهر، دولت آباد و درچه عبور 
است که بخش مربوط به اصفهان به صورت متمرکز 
در حال اجراســت و امیدواریم دیگر بخش ها نیز 
احداث شود تا بتوانیم بار ترافیکی شهر اصفهان را 

به حاشیه منتقل کنیم.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه هر کجای شــهر که 
برای کاهش ترافیک نیاز به احداث زیرگذر، روگذر 
و تقاطع بوده اســت، به تشــخیص کارشناســان 
مربوطه عملیات اجرایی آن آغاز شده است، اضافه 
کرد: عملیات عمرانی پل زیرگذر شهدای ورزشکار 
در مرحله اتمام است و نوروز ۱۴۰۲ به بهره برداری 
می رســد، همچنین پل روگذر آیــت ا... غفاری در 
ادامه این مسیر و پل اندیشه در بزرگراه ذوب آهن 

در حال اجراست.
وی با بیان اینکه اصالح ترافیکــی بزرگراه چمران 
انجام خواهد شــد، افزود: در صورت طی مراحل 
قانونــی، محــور ورودی بزرگراه فرودگاه شــهید 
بهشــتی بــه اصفهان نیــز با اجــرای پــروژه ای 

ساماندهی خواهد شد.

نظافت پاک ترین شــهر دنیا مرهون دستان 
پاکبانان است

قاســم زاده افزود: رویکرد شــهرداری اصفهان در 
حوزه خدمات شــهری و نگهــداری وضع موجود 
شهر، مکانیزه شــدن فرایندهای شــهری است؛ 
یکی از اتفاق های ناراحت کننــده ابتدای فعالیت 
کبانــان در  دوره ششــم، تصــادف و فــوت پا
 بزرگراه هــا بود که قرار شــد در بزرگراه هــا پاکبان 

نداشته باشیم.
وی ادامه داد: ســعی کردیم نظافت معابر اصفهان 
را به صورت مکانیزه انجام دهیــم، در حال حاضر 
اصفهان جــزو پاک ترین و تمیزترین شــهرهای 
دنیاست که این موضوع را مرهون دستان پاکبانان 

هستیم.
شــهردار اصفهــان بــا بیــان اینکه طــی یکی دو 
ســال آینده، برای حفــظ شــخصیت پاکبانان و 
افزایــش کیفیت نظافــت، تعــداد پاکبانان جارو 
به دســت کاهش می یابد، گفت: در همــکاری با 
شرکت های دانش بنیان، شــیرابه های پسماندها 

و پســماندها در حال تبدیل به مواد دیگر اســت 
و نخاله هــای ســاختمانی نیز بازیافت می شــود 
که در آینــده این پســماندها به عنوان مــواد زائد 
 شهر محســوب نخواهد شــد و به چرخه طبیعت

 باز می گردد.
قاســم زاده در خصــوص رویکرد شــهرداری در 
رابطه بــا مســائل فرهنگی و اجتماعــی گفت: در 
حوزه های فرهنگی و اجتماعی رویکرد شهرداری، 
واگذاری امور به شــهروندان بوده اســت و تا حد 
امکان شهرداری عرصه ایجاد کند و شهروندان نیز 

اقدامات فرهنگی شهر را انجام دهند.
وی با بیــان اینکه هرچه شــهرداری به مســائل 
فرهنگــی ورود کنــد، شــهروندان عقب نشــینی 
می کنند، افزود: فرهنگ باید از دل مساجد، مراکز 
فرهنگــی و هیئت های مذهبی بجوشــد و شــهر 
را تحت تاثیــر قرار دهــد؛ در ایــن دوره مدیریت 
شــهری هــر مجموعــه ای کــه بخواهــد اقدام 
 فرهنگــی انجام دهد، مــورد حمایت شــهرداری 

قرار می گیرد.

رییس مرکز پژوهش های شــورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت: در ســال جاری ۴۰۰ میلیارد تومان 
بودجــه محله محوری بــرای ۳۰ محلــه از مناطق 
پانزده گانه شهرداری به تصویب شورا رسید و برای 
سال آینده نیز پیشــنهاد ۶۰۰ میلیارد تومانی برای 
محله محوری از سوی شهرداری مطرح شده است.

مصطفی نباتی نژاد اظهارکرد: برای دریافت نظرات 
شــهروندان در خصوص بودجه ســال ۱۴۰۲، چند 

ورودی داشتیم.
وی با اشاره به پژوهش های محله محور افزود: یک 
تیم پژوهشی برای دریافت مسائل شهروندان به 
محله های شــهری مراجعه می کرد و خروجی آن 
اولویت دادن به اعتبارات محله محور شهرداری بود.

رییس مرکز پژوهش های شــورای اسالمی شهر 
اصفهان بــا بیان اینکه حدود ۵۰ محله شــهر برای 
طرح محله محوری سال ۱۴۰۲ انتخاب شده است، 
خاطرنشان کرد: در سال جاری ۴۰۰ میلیارد تومان 
بودجــه محله محوری بــرای ۳۰ محلــه از مناطق 

پانزده گانه شهرداری به تصویب شورا رسید و برای 
سال آینده نیز پیشــنهاد ۶۰۰ میلیارد تومانی برای 
محله محوری از سوی شهرداری مطرح شده است.

وی با بیــان اینکه دریافت نظرات شــهروندان در 
کمیته های نظارتی مناطــق پانزده گانه و تعامالت 
مستقیم اعضای شورای اسالمی شــهر با آنها نیز 
به دست آمد، افزود: در دوره ششم مدیریت شهری 
اصفهان، برای نخستین بار بودجه پیشنهادی سال 
آینده شــهرداری را روی درگاه مرکز پژوهش های 
شورای اســالمی شــهر قرار دادیم و از شهروندان 
درخواست کردیم با مطالعه آن، دیدگاه های خود را 

به اطالع شورا برسانند.

عضو شورای شهر  مطرح کرد:

پیشنهاد 600 میلیارد تومانی برای »محله محوری« اصفهان

نقش جان؛ تور آشنایی با شهدای آرمیده در تخت فوالد
مســئول فرهنگی و گردشــگری مجموعه تاریخی فرهنگی مذهبی تخت فوالد از برگزاری چهارمین 
گنجواره نادیده ها و ناگفته های تخت فوالد با عنوان »نقش جان« و با موضوع »آشــنایی با موثرین و 
شهدای انقالب اسالمی آرمیده در تخت فوالد« خبر داد.هادی نظری در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: این 
رویداد گردشگری که هم زمان با چهل و چهارمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی برگزار می شود در 
ادامه سلسله رویدادهای »گنجواره ؛ نادیده ها و ناگفته های تخت فوالد« است که به معرفی و آشنایی با 
موثرین و شهدای انقالب اسالمی مدفون شده در مجموعه تخت فوالد می پردازد. وی با اشاره به مقام و 
جایگاه شهدا در قرآن، گفت: با توجه به خأل الگویابی در جامعه امروز؛ شهدا به عنوان اسطوره ها می توانند 
در زندگی جوانان و نوجوان نقش آفرینی کنند.مسئول فرهنگی و گردشگری مجموعه تاریخی فرهنگی 
مذهبی تخت فوالد افزود: ایام ا...دهه فجر و گرامیداشت شهدای گران قدر و آشنایی با آن ها بهانه مناسبی 
برای برگزاری تور گردشگری »نقش جان« است که از حاشیه های این رویداد می توان به خاطره گویی 
پیشگامان انقالب اسالمی، تکریم خانواده شهدا، اجرای سرود میدانی، شعرخوانی آیینی، نقالی خوانی، 
نمایش خیابانی و برپایی نمایشگاه محتوایی اشاره کرد.نظری در خصوص رویداد »گنجواره ؛ نادیده ها 
و ناگفته های تخت فوالد« توضیح داد: هدف از این گنجواره ها که تحت عنوان های مختلف و به صورت 
رویدادهای گردشگری برگزار می شــود، شناســاندن ظرفیت ها و جذابیت های تخت فوالد در ابعاد و 
موضوع های مختلف است.مسئول فرهنگی و گردشگری مجموعه تاریخی فرهنگی مذهبی تخت فوالد 
گفت: چهارمین گنجواره نادیده ها و ناگفته های تخت فوالد با عنوان »نقش جان« و با موضوع »آشنایی 
با مؤثرین و شهدای انقالب اســالمی آرمیده در تخت فوالد« از تاریخ ۱۸ تا ۲۱ بهمن ماه به مدت ۴ روز 
برگزار خواهد شد و عالقه مندان برای ثبت نام و شرکت در این تور تخصصی می توانند عدد ۴ را به شماره 

۵۰۰۰۱۲۲۳۳ پیامک کنند یا با شماره ۰۹۰۲۸۰۱۱۳۵۵ تماس حاصل بگیرند.
 

مرمت منار ایلخانی باقوشخانه اصفهان
مناره باقوشخانه از آثار دوره ایلخانی به همت شهرداری اصفهان مرمت و بازسازی شد.مدیر منطقه ۱۰ 
شهرداری اصفهان با اشاره به آغاز مرمت مناره باقوشخانه از اول آذر گفت: مرمت و بازسازی این مناره 
تاریخی و مسجد صاحب الزمان)عج( شامل مرمت و بازسازی بنای قدیمی به مساحت ۱۵۰ مترمربع 
و نماچینی و آجرچینی ساختمان جدید به مساحت ۲۵۰ مترمربع با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال است.داوود 
بحیرایی، هدف از مرمت و بازسازی این بنای تاریخی را احیا و حفاظت آن اعالم و اضافه کرد: مرمت 
و بازسازی این بنای تاریخی در طرح های محله محوری محله مصلی بوده است.او یادآور شد: مناره 
باقوشخانه اصفهان سال ۱۳۸۵ مرمت و بازســازی شده و اکنون منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان پس از 
گذشت ۱۶ سال با همراهی سازمان نوسازی و بهسازی شــهرداری اصفهان آن را دوباره مرمت کرده 
است.مناره باقوشخانه یکی از دو مناره ای است که در دو طرف »مسجد حضرت صاحب الزمان )عج( 
و تا اواخر قرن سیزدهم در منتهی الیه شمالی میدان قدس قرار داشته است. مناره قوشخانه را "مناره 
طوقچی« نیز می نامند.مناره باقوشخانه اکنون در مسجدحضرت صاحب الزمان )عج( قرار گرفته است.

 

نمایش نقاشی خط های ایزدپناه در اصفهان
نمایشگاه آثار نقاشی خط حسام ایزدپناه تا جمعه ۲۱ بهمن در اصفهان دایر است.نمایشگاهی از آثار 
نقاشی خط حسام ایزدپناه در نگارستان امام خمینی )ره( در میدان فیض اصفهان برپا شده است.

در این نمایشگاه با عنوان مشق شوق ۴۵ تابلوی نقاشی خط به نمایش درآمده که ایزدپناه برای خلق 
آن ها از تکرار کلمه عشق استفاده کرده است. عالقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند تا ۲۱ 

بهمن از ساعت ۸ تا ۱۴ و ۱۶ تا ۱۸ به نگارستان مراجعه کنند.
ایزدپناه متولد مرداد سال ۱۳۶۱ شهرستان استهبان، در محضر استادانی همچون مجتبی رحم دار و 

علیرضا کریم پور آموزش دیده  است.

خبر روزاخبار

رییس شورای شهر اصفهان:

ناظران، مسئول اجرای 
دقیق مبحث 1۹ مقررات 
ملی ساختمان ها هستند

رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان 
اینکه ناظران ساختمان مسئول رعایت اجرای 
مبحث ۱۹ مقررات ملی ســاختمان هستند، 
گفت: هر ساختمان حداقل چهار ناظر از جمله 
مهندسان معمار، ساختمان، برق و تاسیسات 
دارد که ابتدای آغاز پروژه توسط مالک انتخاب 
می شــوند.محمد نورصالحــی در گفت وگو با 
خبرنگار ایمنا اظهار کــرد: اجرای تمام فصول 
و بندهای مقــررات ملی ســاختمان الزامی 
اســت و هدف از وضع این مقــررات، اجرای 
کامل آن در ساخت وسازهاست، به خصوص 
مبحث ۱۹ که در مورد انــرژی، ذخیره انرژی، 
حفظ انرژی و رعایت عایق بودن ســاختمان 
جهت حفظ حرارت و برودت آن وضع شده و 
رعایت اجرای آن جزو الزامات سازه ای است.

وی افزود: مســئول رعایت اجرای مبحث ۱۹ 
مقررات ملی، ناظران ساختمان هستند، هر 
ساختمان حداقل چهار ناظر از جمله مهندسان 
معمار، ســاختمان، برق و تاسیســات دارد 
که ابتدای آغاز پروژه توســط مالک انتخاب 
می شوند.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان 
خاطرنشان کرد: مهندسان ناظر هنگام صدور 
پایــان کار گواهی می دهند کــه احداث تمام 
مراحل ســاختمان طبق نقشه و مشخصات 
پیش رفته اســت و در نهایت بر اساس فرم 
مشخص تایید می کنند که مقررات و مباحث 
ملی همچون مبحث ایمنی، آتش نشــانی و 
آسانسور به درستی انجام شده است.وی ادامه 
داد: هر ســاختمان زمانی موفــق به دریافت 
پایان کار از شــهرداری می شــود که مهندس 
ناظر آن، تمام موارد مقررات ملی در احداث بنا 
را رعایت کرده باشد، بنابراین نظارت بر حسن 
عملکرد، بر عهده ســازمان نظام مهندسی و 
ادارات کل راه وشهرسازی کشور است، چراکه 
نظارت عالی بر عملکرد صحیح سازمان های 
نظام مهندسی و مهندسانی که بر اجرای سازه 
نظارت دارند، وظیفه اداره کل راه و شهرسازی 

است.

مدیر نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی معاونت عمران شهری شهرداری اصفهان با اشاره به راه اندازی پله  برقی مقابل پایانه مسافربری زاینده رود گفت: این پله برقی 
پس از حدود شش ماه، دوباره با ۲۴۰ نفرساعت کار فنی و کارشناسی در کنار نظارت مستمر راه اندازی شد.مسعود توکلی پور در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره 
به راه اندازی پله برقی مقابل پایانه مســافربری زاینده رود اظهار کرد: این پله برقی پس از گذشت ۱۸۸ روز خاموشــی، مجدد راه اندازی شد و به صورت ایمن به 
شهروندان سرویس دهی می کند.وی ادامه داد: این پله ها پس از بررسی پیمانکاران مختلف، توسط مدیریت نگهداری و تعمیرات معاونت عمران شهری و پس 
از حدود شش ماه راه اندازی شد که برای راه اندازی آن، ۲۴۰ نفر ساعت کار فنی و کارشناسی در کنار نظارت مستمر انجام شده است.مدیر نگهداری و تعمیرات ابنیه 
فنی معاونت عمران شهری شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: برآورد اولیه شرکت سازنده جهت راه اندازی پله های مقابل پایانه مسافربری زاینده رود حدود ۳۰۰ 
میلیون ریال بدون هزینه شست وشو بود که این کار با بومی سازی فرآیندها و هزینه کمتر انجام شد.وی با اشاره به هزینه اورهال دو راه پله مقابل پایانه مسافربری 
زاینده رود، تاکید کرد: راه اندازی دو پله برقی به مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال و شست وشوی راه پله ها به مبلغ ۵۰ میلیون ریال انجام شد.توکلی پور در خصوص خاموشی 
و خرابی بعضی از پل های عابرپیاده مکانیزه سطح شهر اصفهان اظهار کرد: به رغم اینکه عنوان می شود شهرداری اصفهان به دلیل هزینه های سنگین، بعضی از 
پل های عابرپیاده مکانیزه سطح شهر را تعمیر و نگهداری نمی کند؛ اما تنها ۱۱ دستگاه از ۳۰ دستگاه پل عابرپیاده مکانیزه شهر توسط شهرداری نگهداری و تعمیر 

و مابقی توسط شرکت خصوصی بهره برداری می شود.

راه اندازی پله برقی پایانه زاینده رود پس از 6 ماه

برگزاری اولین 
دوره جشنواره 

مسابقات ورزشی 
منطقه 14 اصفهان

به مناســبت دهه فجر انقالب 
اسالمی، اولین دوره جشنواره 
مســابقات ورزشی منطقه ۱۴ 

شهرداری اصفهان برگزار شد.

عکس خبر 
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عضو هیئت رییســه اتاق بازرگانی اصفهان در بیست وسومین جلسه کمیسیون 
بهبود محیط کســب وکار و توســعه اقتصاد دانش بنیــان این اتاق کــه به ارائه 
گزارش مهم ترین اقدامات این کمیسیون در طول چهار سال گذشته اختصاص 
داشت، گفت: اتاق دوره نهم اتاقی فعال، شکوفا و بهره ور بود که نتیجه همدلی و 
هم اندیشی با اعضا و یکپارچگی میان هیئت رییسه و هیئت  نمایندگان این دوره 
است.به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، سیدرسول رنجبران عضو 
هیئت رییســه اتاق بازرگانی اصفهان اثرگذاری در خانواده و جامعه و سپس در 
بعد بین المللی را یکی از بهترین دســتاوردهای یک فرد دانست و اظهار داشت: 
خدمت به بشر لذت خاصی دارد و باید به کار در اتاق بازرگانی و کمیسیون های آن 
نیز به همین چشم نگاه کرد.وی ضمن قدردانی از اعضای هیئت رییسه و اعضای 
کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و توســعه اقتصاد دانش بنیان اتاق بازرگانی 
اصفهان ادامه داد: اعضای هیئت  نمایندگان اتاق در این دوره درک صحیحی از 
محیط کسب وکار استان و تعامل با ذی نفعان و همچنین دولت، مجلس شورای 
اسالمی و قوه قضاییه داشــتند و اتاق دوره نهم اتاقی فعال، شکوفا و بهره ور بود 
که نتیجه همدلی و هم اندیشی با اعضا و اتحاد و یکپارچگی میان هیئت رییسه و 

هیئت  نمایندگان این دوره است.

اقدامات شاخص اتاق بازرگانی اصفهان در دوره نهم
خرانه دار اتاق بازرگانی اصفهان تاکید کرد: در این دوره اقدامات شاخصی مانند 
افتتاح نمایشگاه بین المللی استان با مشارکت اتاق و کارگوترمینال به سرانجام 
رسید و سرمایه گذاری در پروژه انتقال آب از دریای عمان، افزایش خدمات اتاق 
اصفهان به 52 خدمت، تشــکیل بیش از 30 انجمن ذیل اتاق و ایجاد پنج دفتر 
نمایندگی در شهرستان های استان از دیگر اقدامات مهم اتاق بازرگانی اصفهان 

محسوب می شود.

ایجاد پارک فناوری غذا و دارو با پیشنهاد کمیسیون بهبود محیط کسب وکار 
و توسعه اقتصاد دانش بنیان

غالمرضا اخوان فرید، رییس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و توسعه اقتصاد 
دانش بنیان اتاق بازرگانی اصفهان نیز با بیان اینکه بــا وجود تفاوت در ماهیت 
این کمیسیون، فعالیت های آن، سایر کمیسیون ها و اعضای اتاق را نیز پوشش 
می دهد، اظهار داشت: 6 کمیته ذیل کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و توسعه 
اقتصاد دانش بنیان با همراهی اعضا به بررســی چالش هــای این حوزه و ارائه 
راهکار به شــورای گفت وگو و دســتگاه های ذی ربط پرداختند و خوشبختانه در 
دوره نهم اتاق اصفهان موفق شدیم چالش های برخی لوایح و آیین نامه ها که به 

تصویب رسیده و دارای مشکالتی بود را به گوش شورای گفت وگوی ملی و اتاق 
ایران برسانیم که در برخی موارد موجب اصالح این لوایح شد و امیدوارم مجموعه 
اقدامات این کمیسیون مورد رضایت خداوند و اعضای اتاق قرار گرفته باشد.وی 
با اشاره به بروکراسی اداری موجود در استان که روند فعالیت های اقتصادی را 
کند کرده، افزود: با این حال در این دوره شــاهد همدلی خوبی میان مسئوالن 
استان و شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و ســتاد تسهیل بودیم و 
خوشبختانه رتبه نامطلوب اصفهان در شاخص محیط کســب وکار بسیار بهبود 
یافت.اخوان فرید ادامه داد: به ظن بسیاری از فعاالن اقتصادی اقدامات خوبی 
در این دوره اتاق بازرگانی اصفهان انجام شده که پیگیری های جدی کمیسیون 
بهبود محیط کسب وکار و توسعه اقتصاد دانش بنیان در حوزه های بانکی و بیمه 
از آن جمله است که این فعالیت ها با همراهی بسیار خوب و صرف وقت و انرژی 
از سوی اعضای کمیسیون محقق شد. همچنین ایجاد پارک فناوری غذا و دارو 
با پیشنهاد این کمیسیون به شــورای گفت وگوی استان در دستورکار استانداری 
قرار گرفته و به عنوان یکی از 10 پروژه مهم استان در حال پیگیری از سوی دولت 

و استانداری اصفهان است.

خروجی مطلوب اقدامات پارلمان بخش خصوصی در بهبود شاخص محیط 
کسب  و کار  استان

همچنین روح ا... میرزاامیری، مدیر امور کمیسیون های اتاق بازرگانی اصفهان 
کمیسیون بهبود محیط کســب وکار و توســعه اقتصاد دانش بنیان را نقطه ثقل 
کمیسیون های دهگانه اتاق اصفهان دانست و بیان کرد: طبق پایش های فصلی 
فضای کسب وکار که هر سه ماه یک بار انجام می شود، اصفهان در پایان سال 97 در 
شاخص محیط کسب وکار جزو چهار استان آخر کشور بود که رتبه بسیار نامطلوبی 
محسوب می شد، اما با مجموعه اقداماتی که در بخش خصوصی و دولتی انجام 
گرفت که بســیاری از اقدامات بخش دولتی نیز نتیجه مطالبه گری و پیگیری 
پارلمان بخش خصوصی بود، اســتان اصفهان طبق آخرین پایش در رده پنجم 
کشور در شاخص محیط کســب وکار قرار گرفته که نشان می دهد مسیر درستی 
پیموده شده اســت.وی با بیان اینکه مرحله جدیدی از تالش ها به خصوص در 
حوزه بهبود شاخص های توسعه ســرمایه گذاری و امنیت سرمایه گذاری آغاز 
شده، اضافه کرد: هم اکنون استان اصفهان در این حوزه جایگاه خوبی ندارد؛ اما 
با همراهی فعاالن اقتصادی و برنامه های اتاق اصفهان می توان شاهد بهبود این 
شاخص بود. خوشبختانه برند طراحی شده از ســوی اتاق اصفهان در این حوزه 
مورد حمایت کامل مدیریت استان و مدیریت شهری قرار گرفته که نشان دهنده 

اعتماد بدنه حاکمیت در استان به اتاق بازرگانی اصفهان است.

در بیست وسومین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و توسعه اقتصاد دانش بنیان اتاق بازرگانی مطرح شد:

اتاق بازرگانی اصفهان در دوره نهم اتاقی فعال، شکوفا و بهره ور بود
مزایده عمومی یک مرحله ای

عبدالرسول امامی- شهردار نجف آباد م الف: 1451395 

نوبت اول

شهرداری نجف آباد در نظر دارد فراخوان آگهی تجدید مزایده )نوبت دوم( واگذاری 

به صورت استیجاری یک واحد تجاری واقع در نجف آباد، طبقه همکف، ضلع غربی، 
مجتمع تجاری ملت به آدرس خیابان امام خمینی)ره( با زیربنای 17/77 متر مربع 
با قیمت پایه ماهیانه اجاره بهاء کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 8/500/000 
ریال )هشت میلیون و پانصد هزار ریال( برای یک دوره یکساله و حسب مشخصات 
موجود در مدارک پیوست مزایده به شماره سیستمی 5001090286000011 را از طریق 

سامانه  تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشــایی 
 پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام 
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت بر خط( برای کلیه صاحبان امضای 

مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:

 - تاریخ انتشــار فراخوان: نوبــت اول چاپ روز دوشــنبه مــورخ 1401/11/17 و 
نوبت دوم چاپ روز چهارشنبه مورخ 1401/11/26

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: تا ساعت 19 روز یک شنبه مورخ 1401/11/30

- مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 1401/12/11
- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 15 روز شنبه مورخ 1401/12/13

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: شرکت کنندگان باید مبلغ 5/100/000 
ریال )پنج میلیون و یکصد هزار ریال( بعنوان ســپرده شرکت در مزایده را حسب 
مدارک پیوســت به صورت وجه نقد به حساب سپرده شــماره 10/9107470/2 یا 
شماره شبا IR050700001000229107470002 شــهرداری نزد بانک رسالت واریز و 
یا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانکی بــا اعتبار حداقل 3 ماهه از زمان آگهی مزایده 
بعنوان ضمانت شرکت در مزایده تهیه و بارگذاری نمایند و سپس اصل ضمانتنامه 
و یا تاییدیه وصول مبلغ ســپرده را قبل از بازگشــایی پیشــنهادات به واحد امور 

قراردادهای شهرداری مرکزی نجف آباد ارسال نمایند.
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: نجف آباد ، خیابان امام خمینی )ره(، شهرداری 

مرکزی
کدپستی: 85146-14661 
تلفن: 031-42640041-3 

مشخصات شهرداری: شناسه ملی: 14000277378 
کد اقتصادی: 411443717316 

شماره ثبت: 0900544 

 فراخوان آگهی تجدید مزایده )نوبت دوم( واگذاری استیجاری یک واحد تجاری واقع در نجف آباد، 
خیابان امام، طبقه همکف، ضلع غربی، مجتمع تجاری ملت 

آگهی مزایده فروش زمین )نوبت دوم(

فرید شریعت زاده – شهردار شاپورآباد م الف: 1449512

چاپ دوم

شهرداری شاپورآ باد به اســتناد صورت جلسه شــماره 430 مورخ 1401/10/13 شــورای محترم اســالمی شــهر در نظر دارد تعداد 1 پالک زمین با 

کاربری مسکونی واقع در مجموعه الحاقی غدیر )پرلنگان( را از طریق مزایده عمومی به فروش برســاند بنابراین از کلیه متقاضیان دعوت می شود 

 جهت بازدید از محل و کســب اطالعات بیشتر به شــهرداری و برای ارائه قیمت بر مبنای قیمت هر متر مربع به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت

 )www.setadiran.ir( در مدت زمان تعیین شده مراجعه نمایند.

مهلت دریافت اسناد تا تاریخ 1401/11/17
مهلت ارسال پیشنهادات تا تاریخ 1401/11/27

شهرداری شاپورآ باد
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