
   کمتر از ۲۰ روز تا آغاز مسافرت های نوروزی باقی مانده؛ اما با وجود اعالم عدم تغییر قیمت بلیت نوروزی تقریبا تمام شد؛ قیمت پروازهای داخلی تغییر نکرد  
بلیت در همه خطوط داخلی مشکلی که مردم با آن مواجه هستند، این موضوع است که ظرفیت 
بلیت ســفرهای نوروزی در اغلب پرواز ها تقریبا تکمیل شده و امکان تهیه بلیت برای کسانی که 
قصد سفر در نوروز را دارند، وجود ندارد.این در حالی است که وزیر راه، مهرداد بذرپاش در روزهای 
اخیر خواستار همکاری بیشتر شرکت ها در خدمات رسانی به مسافران نوروزی شده بود و اعالم 

کرد: هیچ گونه افزایش قیمتی در بلیت سفرهای نوروزی وجود ندارد  ظرفیت ُپر، ارزانی َپر!

شهرهای پرمسافر و جایگزین 
برای تعطیالت نوروز اعالم شد؛

شاهین شهر و 
خمینی شهر؛ 
 شهرهای مکمل

 در استان اصفهان

 واکاوی پیروزی سپاهان
 مقابل هوادار؛ 

برِد به موقع و 
استراتژیک
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 برگزاری جشن نیکوکاری درشهرهای نیک آباد
 و حسن آباد جرقویه

آیین نمادین جشن نیکوکاری امسال در دبستان بنت الهدی شهر نیک آباد شهرستان جرقویه برگزار 
شد.رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( بخش مرکزی جرقویه گفت: چهار هزار و ۵۰۰ پاکت برای 
جمع آوری کمک های نقدی بین دانش آموزان بخش مرکزی توزیع شــده بود.محسن جعفری 
هرندی افزود: ۷۷۰ دانش آموز در بخش مرکزی از حمایت کمیته امداد برخوردار هســتند و مبالغ 
جمع آوری شده در جشــن نیکوکاری به صورت هدفمند بین این دانش آموزان توزیع می شود.در 
بخش جرقویه علیا نیز آیین نمادین جشن نیکوکاری در دبستان عزیزخانی شهر حسن آباد برگزار 
شــد.رییس کمیته امداد جرقویه علیا  نیز گفت: هزار و ۲۰۰ قلک بین دانش آموزان دوره ابتدایی و 
در دیگر مدارس نیز صندوق جمع آوری کمک توزیع شد.قدرت ا... شمسایی  اظهار کرد: کمک های 

جمع آوری شده بین ۶۵۸ دانش آموز تحت پوشش در سطح جرقویه علیا توزیع می شود.
شهرستان جرقویه با بیش از ۴۰ هزار نفرجمعیت شامل دو بخش مرکزی و جرقویه علیاست که هر 

بخش اداره کمیته امداد مستقل دارد.

تحویل 12 واحد مسکونی در شهرستان مبارکه به مدد جویان
 به مناسبت ســالگرد تاســیس کمیته امداد امام خمینی )ره(، ۱۲ واحد مســکونی در شهرستان
 مبارکه با بیــش از ۴۸ میلیارد ریــال هزینه تحویل مددجویــان این کمیته شــد.فرماندار مبارکه
  گفت: در اجرای طرح کشــوری تحویل ۲۳ هزار واحد مســکونی به مددجویان ایــن کمیته، این
  واحد هــا در شــهر های مبارکــه، کرکونــد، طالخونچــه، زیباشــهر و دیزیچه به صاحبــان آن ها

  تحویل شــد.علیرضا حســینی افزود: این منازل به همت کمیتــه امداد، خیران، بنیاد مســکن 
و شرکت فوالد مبارکه ساخته شده اند.

 آنتن دهی ضعیف تلفن همراه در برخی روستاهای 
بویین میاندشت

 آنتن دهی تلفن همراه دربرخی از روســتا های شهرســتان بویین میاندشــت مناســب نیست.
 بخشــدار بخش کرچمبوی شهرســتان بویین میاندشــت درآیین تودیع و معارفــه رییس اداره 
 مخابرات این شهرســتان گفت: در روســتای هالغره آنتن دهی تلفن همراه تقریبا صفر اســت.
 حســن بهارلو افزود: آنتن دهی در روســتای ماهــورک نیز که درکنــار محور ترانزیتــی قرار دارد

  بســیار ضعیف و حتی بخش زیادی از مســیرترانزیتی به طول ۱۰ کیلومتر بدون پوشــش تلفن 
 همراه اســت.مهدی فرهادی، بخشــدار بخش مرکزی بویین میاندشــت نیز گفت: متاســفانه

  روســتا های زیادی از جمله ماربر، معصوم آباد، داشکســن، هادان و ده رجب در بخش مرکزی 
 بــا مشــکل اینترنــت مواجــه هســتند و در روســتای حــاج فتحعلی هــم اصال تلفــن ثابت 

وجود ندارد.

پرداخت 450 میلیارد ریال وام به مددجویان آران و بیدگل
۴۵۰ میلیارد ریال وام به مددجویان تحت پوشــش کمیته امداد امام خمینــی)ره( آران و بیدگل 
پرداخت شــده اســت.رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( آران و بیدگل گفت: با این میزان وام 
اشتغال ۵۶۵ سرپرست خانوار و فرزندان خانواده های تحت پوشش این کمیته فراهم شده است.

امیرحسین شیخ استرکی افزود: همچنین در زمینه کار های فرهنگی، تفریحی و زیارتی از ابتدای 
امســال تاکنون ۴۴ نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشــش کمیته امداد به همراه فرزندان به 

مشهد مقدس اعزام شدند.

شهردار  گلپایگان خبر داد:

تداوم پویش کاشت ۱۰ هزار اصله درخت 
صنوبر در گلپایگان

شهردار گلپایگان با اشاره به پویش کاشت ۱۰ هزار اصله درخت صنوبر 
در شهر گفت: درخت صنوبر از نمادهای اصیل گلپایگان است و کاشت 
این درخت در مبادی ورودی شهر موجب زیبایی بصری و احیای این 

نماد طبیعی می شود.
پیمان شــکرزاده در گفت وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به نصب تمثال 
شهدای شهر گلپایگان اظهار کرد: به منظور حفظ و ترویج نام و یاد شهدا 
و تاکید بر حرمت و منزلت واالی خانواده معظم شهدا، در فاز نخست 
۱۳۱ تابلوی شهدای سرافراز به صورت کتیبه سردر منازل خانواده شهدا 
و ۱۰۰ تابلوی تصویر شــهدای گرانقدر در بلوارهای امام رضا )ع( و مادر 

شهر گلپایگان نصب شده است.
وی افزود: اسفندماه سال ۱۴۰۱ نیز ۶۲ تصویر از شهدای شهر، پس از 
طی مراحل طراحی و چاپ در بلوارهای شــهدای گمنام و ملت نصب 
شد.شهردار گلپایگان خاطرنشــان کرد: نصب تمثال شهدا در راستای 
ارج نهادن به شــهدای واالمقام هشت ســال دفاع مقدس و ترویج 
فرهنگ ایثار و شهادت است که همزمان با اعیاد شعبانیه به طور کامل 

اجرا می شود.
شکرزاده تصریح کرد: زنده نگه داشتن یاد شهدا یک رسالت همگانی 
است و مدیریت شهری در راستای حفظ ارزش های اسالمی و تجلیل 

از شهدا از هیچ تالشی فروگذار نمی کند.
وی ادامه داد: سال ۱۴۰۱، ۳۷ معبر، میدان و کوچه در شهر گلپایگان با 

تایید شورای اسالمی شهر به نام شهدای واالمقام مزین شد.
شهردار گلپایگان با اشاره به پویش کاشت ۱۰ هزار اصله درخت صنوبر در 
شهر گلپایگان در راستای تحقق وعده ها به دوستداران محیط زیست 
و شهروندان گفت: اسفندماه ســال ۱۴۰۰ و همزمان با روز درختکاری 
پویش کاشــت ۱۰ هزار اصله درخت صنوبر آغاز شــد و در سال جاری 
فاز دوم این پویش همزمان با هفته درختکاری در بلوار صنعت شــهر 

گلپایگان با کاشت یک هزار درخت صنوبر اجرا شده است.
شکرزاده افزود: درخت صنوبر از نمادهای اصیل شهر گلپایگان است 
و کاشت این نوع درخت در مبادی ورودی شهر موجب زیبایی بصری 

و احیای این نماد طبیعی می شود.

مدیرعامل کارخانه بازیافت شهرستان های گلپایگان 
و خوانســار گفت: کارخانه پســماند اردیبهشت ماه 
سال ۱۴۰۱ آغاز به کار کرد و ظرفیت پذیرش ۱۵۰ تن 
پسماند در روز را دارد.محسن محسنی در گفت وگو 
با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: کارخانه بازیافت ســال 
۸۳ تاسیس و پس از ۱۷ سال ابتدای آذرماه ۱۴۰۰ 
با تحویل پســماند شهرســتان گلپایگان به صورت 
آزمایشــی آغاز به کار کرد.وی افزود: اردیبهشت ماه 
سال ۱۴۰۱ نســبت به انتقال پســماند شهرستان 

خوانسار به کارخانه اقدام شد.
مدیرعامل کارخانه بازیافت شهرستان های گلپایگان 
و خوانسار خاطرنشان کرد: ظرفیت پذیرش کارخانه 

پســماند ۱۵۰ تن در روز اســت که در حــال حاضر 
تناژ پســماند دو شهرســتان گلپایگان و خوانسار 
۶۵ تن به صورت روزانه است.محســنی ادامه داد: 
در حال حاضر از کل پســماند شــهری تحویلی، در 
حدود چهار درصد پســماند خشک قابل بازیافت و 
تفکیک است که توسط نیروهای کارگری جداسازی 
می شــود و حدودا ۴۰ درصد پسماند تر برای تبدیل 
به کــود کمپوســت اســتخراج و مابقــی در زمین 
 ریجکت کارخانه به صورت اصولی و بهداشتی دفن

 می شود.
وی، نبود اعتبار را مشــکل کنونی کارخانه بازیافت 
دانســت و تاکید کرد: ســازمان بازیافت بودجه به 

کارخانــه تخصیص نمی دهــد و مجبوریم از طریق 
شــهرداری ها برای تکمیل خرید ماشــین آالت و 
عملیــات عمرانی اقــدام کنیم که با وجــود کمبود 
اعتبــارات مالــی در توان شــهرداری ها نیســت.

مدیرعامل کارخانه بازیافت شهرستان های گلپایگان 
و خوانســار گفت: به دلیل نبود اعتبار نتوانسته ایم 
ســرند تهیه کنیم کــه در صورت محقق شــدن آن 

می توان مواد آلی دپو شده را فرآوری کرد.

مدیرعامل کارخانه بازیافت شهرستان های گلپایگان و خوانسار:

ظرفیت پذیرش کارخانه پسماند 150 تن در روز است

رییس اداره محیط زیست شهرستان اردستان گفت: شکارچی غیرمجاز یک رأس قوچ وحشی در منطقه حفاظت شده کهیاز اردستان دستگیر و به مراجع قضایی 
معرفی شد.حسین شواخی اظهار کرد: ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان اردســتان یک نفر متخلف را که اقدام به شکار غیرمجاز یک رأس قوچ 

وحشی )گونه حمایت شده( در منطقه حفاظت شده کهیاز کرده بود، دستگیر کردند.
وی افزود: از متخلف ادوات شکار شامل یک قبضه اسلحه گلوله زنی قاچاق به همراه فشنگ و دوربین روی سالح، یک دستگاه دوربین دو چشمی و الشه یک 
رأس قوچ وحشی کشف و ضبط کردند.رییس اداره محیط زیست شهرستان اردستان با بیان اینکه هر گونه شکار قوچ و میش ممنوع و نیازمند تحصیل پروانه ویژه 
است، تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست از لحاظ مطالبه ضرر و زیان شکار غیرمجاز هر رأس قوچ وحشی مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال 

تعیین شده و این جدا از مجازات های کیفری نگهداری و استفاده از سالح و فشنگ های غیرمجاز است که توسط مقام قضایی تعیین می شود.
شواخی بر تشدید فعالیت اکیپ های این اداره به منظور حراست و کنترل مناطق حفاظت شده در ایام نوروز تاکید کرد و گفت: مردم طبیعت دوست هرگونه تخلف 

زیست محیطی را به اداره حفاظت محیط زیست اطالع دهند تا در کمترین زمان رسیدگی شود.

دستگیری شکارچی قوچ وحشی منطقه حفاظت شده کهیاز
رییس کمیته امداد اردستان خبر داد:

برپایی 65 جشن نیکوکاری 
در اردستان

خبر روز

وز عکس ر

گشایش گالری 
گنجینه شهرداری 

کاشان
سرپرست سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری 
کاشــان از گشــایش گالری 
»گنجینه« با هدف حمایت از 
هنرمندان و ایجاد فضای ارائه 
آثار هنری در طبقه همکف این 

سازمان خبر داد.

مجرمان در چنگ پلیس تیران
فرمانده انتظامی شهرســتان تیران و کرون از دستگیری چهار سارق ســیم های برق و سه توزیع 
کننده مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.سرهنگ یوســف بهرام پور در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: سرقت سیم های برق یکی از پرونده های مهم پلیس آگاهی این شهرستان در پی وقوع چند 
اقدام مجرمانه بود که سرانجام پس از کمین گذاری، این افراد دستگیر شدند.وی افزود: سارقان 
در محیط های روستایی و شهری اقدام به قطع سیم و سرقت این وسایل کرده و عالوه بر خسارت 
به بیت المال، به نیازهای مردم نیز اختالل وارد می کردند.فرمانده انتظامی شهرستان تیران و کرون 
با اشــاره به پیش بینی صحنه وقوع جرم، تصریح کرد: چهار ســارق در حین انجام اقدام مجرمانه 
شناسایی و دستگیر شدند که پس از تحقیقات صورت گرفته، به سرقت های مختلف اعتراف کردند.

وی خاطرنشان کرد: سارقان برای تکمیل پرونده جهت صدور قرار و اجرای حکم به همراه پرونده به 
دادسرا فرستاده شده تا اینکه مجازات مربوط به این اقدام مجرمانه صورت بگیرد.سرهنگ بهرام پور 
همچنین از دستگیری سه متهم توزیع کننده مواد مخدر در این شهرستان خبر داد و گفت: ۱۲ کیلو 
مواد مخدر نیز از این افراد کشف شد که متهمان دارای سابقه فعالیت در باندهای تهیه و توزیع مواد 
مخدر در گذشته را داشته اند.وی اضافه کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی تیران و کرون، دستگیری 
باندهای توزیع مواد مخدر و سارقان گذری در این شهرستان وجود دارد که پلیس با همکاری دستگاه 
قضایی محور مواصالتی را برای این باندها ناامن کرده اســت.فرمانده انتظامی شهرستان تیران و 
کرون ادامه داد: دستگیری سارقان و مجرمان توزیع مواد مخدر از برنامه های گشت های انتظامی 
و ایست و بازرسی ها است که دســتاورد آن تامین امنیت در این خطه اســت.وی در توصیه برای 
پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر، گفت: آگاهی بخشی و اطالع رسانی برای خانواده ها نقش مهمی 
در این خصوص و کاهش تقاضا دارد، چراکه رفتارهای عاطفی و دلسوزانه پدر و مادر در ارتقای کیفیت 

زندگی و رفع مشکالت موثر است.

توزیع 6 هزار اصله نهال رایگان در شهرستان کاشان
به مناسبت هفته منابع طبیعی و درختکاری ۶ هزار اصله نهال رایگان در شهرستان کاشان توزیع شد.

مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری کاشــان در مراســم روز درختکاری در فرمانداری کاشــان گفت: 
نهال های توزیع شده متناسب با شرایط طبیعی مناطق از انواع توت، سنجد، زیتون تلخ، اقاقیا، بنه، 
کاج، سرو، اکالیپتوس و زربین هســتند.محمد مهدی شریفی، جلب مشارکت بیشتر مردم برای 
گسترش ایجاد فضای سبز در شــهرک های صنعتی، دانشگاه ها، مدرســه ها، پادگان ها، تثبیت و 
جلوگیری از فرسایش خاک و آلودگی هوا همچنین حفظ ذخیره ژنتیکی گونه ها را از دیگر هدف های 
توزیع این میزان نهال برشمرد.مساحت عرصه های منابع طبیعی کاشان ۳۷۵ هزار هکتار است که 

۷۵ درصد وسعت این شهرستان را شامل می شود.

رشد 50 درصدی مرمت و بازسازی قنات های شهرستان نطنز
فرماندار نطنز گفت: از ابتدای سال جاری مرمت و بازسازی قنات های سطح شهرستان نطنز با رشد 
۵۰ درصدی مواجه بوده است.محمد عباس ظریفی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: از آن جایی که 
وضعیت آب شهرستان نطنز با توجه به کاهش بارش ها در سال های گذشته با بحران روبه رو بوده ، 
الیروبی و مرمت قنات ها امری بسیار مهم برای تامین آب شرب شهرستان نطنز است.وی افزود: 
همچنین عمال عملیات الیروبی در مسیرهای شهرستان نطنز در حال حاضر به ۱۰ کیلومتر رسیده که 
در مقایسه با سال گذشته با رشد ۴ برابری روبه رو بوده است.فرماندار نطنز گفت: در تالش هستیم 
تا بتوانیم مسیل های بیشتر برای کنترل ســیل های بهاری ایجاد کنیم و همچنین افزایش میزان 
الیروبی قنات ها برای احیای آب شهرستان را داشته باشیم.وی، پیرامون وضعیت احداث پارک ها 
و فضای سبز در شهرستان نطنز، خاطرنشان کرد: در مجموع روستاها و شهرهای شهرستان نطنز در 

حوزه پارک و فضای سبز با افت ۵۰ درصدی توسعه فضای سبز روبه رو بوده ایم.

اخبار

رییس کمیتــه امــداد امام خمینــی)ره( 
شهرستان اردستان گفت: با برنامه ریزی های 
صورت گرفته امســال در ۶۵ پایــگاه ثابت و 
سیار در مدارس و مراکز نیکوکاری شهرستان 
جشن احسان و نیکوکاری را برگزار می کنند 
و آماده دریافت کمک های مردم و خانواده ها 
هستند.ابوالقاســم صادقــی، در مراســم 
نواختن نمادین زنگ احســان و نیکوکاری 
در مدرسه مصطفی اردستان با اشاره به چهل  
و چهارمین سالگرد تاسیس کمیته امداد به 
فرمان امام)ره(، اظهار کرد: جشن نیکوکاری 
هم زمان با سراســر کشور با شــعار »هر روز 
عیدی دیگر اســت« در بیش از ۵۰ مدرســه 
شهرستان اردســتان آغاز و تا ۲۱ همین ماه 
ادامه دارد.وی افزود: در آستانه سال نو برای 
تامین بخشی از مایحتاج و هزینه های دانش 
آموزان نیازمند مدارس شهرستان، همدلی و 

همراهی اولیا و فرهنگیان ضروری است.
به گــزارش ایســنا، رییــس کمیتــه امداد 
شهرســتان اردســتان، تصریــح کــرد: با 
برنامه ریزی های صورت گرفته امســال در 
۶۵ پایگاه ثابت و ســیار در مدارس و مراکز 
نیکــوکاری شهرســتان جشــن احســان 
و نیکــوکاری را برگــزار می کننــد و آمــاده 
دریافــت کمک هــای مــردم و خانواده ها 
هســتند. همچنین روز جمعه در مصالهای 
نماز جمعــه کمک های مردم نوع دوســت 
جمع آوری می شــود.صادقی بــا بیان اینکه 
حدود ۸۴۱ دانش آموز تحت حمایت کمیته 
امداد اردستان هستند، تصریح کرد: جشن 
نیکوکاری روحیه تعاون و همــکاری را بین 
دانش آموزان تقویــت می کند و کمک های 
جمع آوری شــده در مدارس شهرستان به 
دانش آمــوزان نیازمند همان مدرســه اهدا 
می شود.وی گفت: توانمندسازی مددجویان 
و اشتغال زایی یکی از وظایف اصلی این نهاد 
حمایتی است و خوشبختانه هر ساله تعداد 
قابل توجهی از خانواده ها تحت حمایت این 

نهاد توانمند می شوند.

با مسئولان

استان

اعالم طرح بخشودگی و کاهش 
عوارض شهری کاشان

مدیر درآمد شهرداری کاشان گفت: به مناسبت فرارسیدن 
سال جدید و با موافقت و تصویب شورای اسالمی شهر، 
طرح بخشودگی و کاهش عوارض ساختمانی، نوسازی 

و صنفی اعالم شد.
سیدمهدی هاشمی کروئی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، 
اظهار کرد: به مناســبت فرارســیدن ســال جدید طرح 

بخشودگی و کاهش عوارض شهری اعالم شد.
وی افزود: به مناسبت فرارسیدن سال جدید و با موافقت 
و تصویب شورای اسالمی شهر، طرح بخشودگی و کاهش 

عوارض ساختمانی، نوسازی و صنفی اعالم شد.
مدیر درآمد شــهرداری کاشــان خاطرنشــان کرد: این 
طرح شامل کاهش عوارض ســاختمانی، کسب و پیشه، 
فعاالن اقتصادی و بخشــودگی جرائــم دیرکرد عوارض 

نوسازی است.
هاشــمی  کروئی با اشــاره به کاهــش ۳۰ درصدی مبلغ 
عوارض ساختمانی در طرح بخشودگی و کاهش عوارض 
شــهرداری، تصریح کرد: در این طــرح، کاهش عوارض 
کسب و پیشه و فعاالن اقتصادی ویژه متقاضیان دارای 
معرفی نامــه از اتاق اصنــاف یا اتحادیه ها تــا ۲۵ درصد 

تعیین شده است.
وی تاکید کرد: شــهروندانی کــه نتوانســته اند عوارض 
نوسازی سالیانه خود را پرداخت کنند و مکلف به پرداخت 
جریمه دیرکرد هســتند، می توانند از شرایط بخشودگی 
این جریمه اســتفاده و تنهــا مبلغ عوارض نوســازی را 

پرداخت کنند.
مدیر درآمد شــهرداری کاشــان با تاکید بر اینکه مهلت 
اجرای طرح قابل تمدید نیســت، اضافه کرد: در صورت 
پرداخت نشدن عوارض تا پایان سال جاری، شهروندان 
باید عوارض خــود را با تعرفــه به روز در ســال پیش رو 

متناسب با شرایط جدید پرداخت کنند.
هاشــمی کروئی با بیان اینکه عوارض صنفی و نوسازی 
 در ســال جاری به صــورت پیامــک برای شــهروندان
  ارســال شــده اســت، گفــت: شــهروندان می توانند

 عوارض خود را به صــورت الکترونیکــی و غیرحضوری 
پرداخت و برای کســب اطالعات بیشــتر به شــهرداری 

مناطق مربوطه مراجعه کنند.
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مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مطرح کرد:

صعود 10 پله ای رتبه کسب وکار اصفهان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهــان گفت: بازدیدهای تیم قضایی و اســتانداری 
اصفهان کمک کرده تا رتبه فضای کسب وکار این اســتان در تابستان امسال از ۱۵ به ۵ برسد. این 
موضوع نشان می دهد که تالش ها در حال نتیجه دادن است اما نیاز به پشتیبانی در کشور داریم.

امیرحسین کمیلی در نشست تولیدکنندگان و کارآفرینان اســتان اصفهان با رییس قوه قضاییه 
اظهار کرد: در شــرایط جنگ اقتصــادی قرار داریم، ایــن جنگ جدی و ترکیبی اســت و هر روز 
اتفاق هایی را در فضای اقتصادی کشور رقم می زند که فضا را برای فعاالن اقتصادی ناامن می کند، 
به همین علت باید تدابیر ویژه تری برای به نتیجه رســیدن این کارزار اندیشیده شود.وی افزود: 
استان اصفهان بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی، بیش از ۸۰ شهرک صنعتی، ۲۵۰ هزار واحد صنفی، 
هزار معدن در اختیار دارد و قطب تولید فوالد، نســاجی، تولید لوازم خانگی، شیر گوشت، مرغ و 

محصوالت دانش بنیان کشور است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان خاطرنشان کرد: ظرفیت باالیی در استان وجود 
دارد؛ اگر مشکالتی که در استان اصفهان احصا شده رفع شود همه کشور از آن منتفع می شود. در 
شرایط فعلی نمی توان با قوانین شرایط عادی کشور را اداره کرد؛ به قوانین دوره اضطرار نیاز داریم 
که در ستاد مشــترک تصمیم گیری سریعی تعیین می شود و جلسه ســران قوا به همین منظور 

شکل می گیرد.
کمیلی با بیان اینکه فعاالن صنعتی انتظار دارند که دولت، تدبیر درستی داشته باشد و به سرعت 
تصمیمات صحیــح بگیرد، ادامه داد: اشــتباهات قانون گذاری باید به ســرعت اصالح شــود و 
دچار اتالف وقت نشــود. رییس قوه قضاییه شــرایط جنگ اقتصادی را درک کرده که نخستین 
نشست خود را در اصفهان با فعاالن اقتصادی ترتیب داده اســت؛ نیازمند تصمیماتی هستیم که 

تصمیم گیری درباره فضاهای اقتصادی تسریع شود.
وی ادامه داد: در اســتان اصفهان ســعی می شــود که به طورهماهنگ عمل کنیم، جلسات نیز 
به طورمنظم برگزار می شود؛ اما نیاز داریم که در تهران هم پشتیبانی شود. برای مثال مدت هاست 
در زمینه ارزی مشکالتی داریم و اقتصاد را با دســت خود قفل کرده ایم که در این خصوص نیاز به 

پشتیبانی در سطح کشور داریم.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با بیان اینکه جمع حاضر افسران جنگ اقتصادی 
هستند، تصریح کرد: با توجه به وضعیت اخیر، بازدیدهای تیم قضایی و استانداری اصفهان کمک 
کرده تا رتبه فضای کسب وکار این استان در تابســتان امسال از ۱۵ به ۵ برسد. این موضوع نشان 

می دهد که تالش ها در حال نتیجه دادن است؛ اما نیاز به پشتیبانی در کشور داریم.

دادستان کل کشور پیگیر بازگشت 2 کارخانه  اصفهان  به 
چرخه تولید شد

دادستان کل کشور گفت: موضوع دو کارخانه نیلوکاشی و کاشی اصفهان برای بازگشت به چرخه 
تولید پیگیری خواهد شد.

حجت االسالم و المسلمین محمدجعفر منتظری در جمع کارگران دو کارخانه تولیدی نیلوکاشی 
و کاشی اصفهان اظهار کرد: دســتگاه قضایی با جدیت به دنبال احیای واحد های تولیدی تعطیل 
و نیمه تعطیل اســت.وی افزود: با رفع موانع کارخانجات و بنگاه های اقتصادی اجازه نمی دهیم 

کارخانه ای تعطیل و کارگری بیکار شود.
دادستان کل کشور تصریح کرد: در دادستانی کل کشور یکی از معاونان به صورت تخصصی به منظور 

حمایت از تولید داخل و اقتصاد مقاومتی تعیین شده و پیگیر امور اقتصادی است.
وی افزود: موضوع دو کارخانه نیلوکاشی و کاشــی اصفهان را حتما پیگیری کرده و به دنبال این 

هستیم که با رفع موانع موجود با تمام قوا به چرخه تولید بازگردند.

کارشناسان درباره  فروش خودروهای وارداتی چه می گویند؟

معامله مبهم!

 درحالی که ثبت نام برای فــروش خودروهای وارداتی 
شروع شد، کارشناســان اقتصادی نظرهای جدیدی 
نســبت به این موضوع، به خصوص مســدود کــردن پیش پرداخت ۵۰۰ 
میلیونی در بانک ها دارند.به گزارش خبرنــگار ایمنا، واردات خودرو یکی از 
وعده های دولت سیزدهم بوده که در شرف محقق شدن است. پس از اجرای 
ممنوعیت واردات خودرو طی سال های گذشته، در سال جاری و با موافقت 
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی، واردات خودرو به تعداد محدود و با 
هدف تنظیم بازار، آزاد شد.البته درحالی که به روزهای پایانی سال نزدیک 
می شویم، همچنان خبری از خودروهای وارداتی در خیابان ها نیست بلکه 
اخبار را می توان از زبان ســخنگوی وزارت صمت دنبــال کرد.امید قالیباف 
در تازه ترین گفت وگوی خود پس از اعالم شــرایط قرعه کشی خودروهای 
وارداتی و نام نویســی آن به رســانه ها، اعالم کرد که این کار در هفته جاری 
انجام می شود که روز گذشته شاهد آغاز نام نویسی برای خودروهای وارداتی 
بودیم.براساس اعالم سخنگوی وزارت صمت با پایان یافتن زمان ثبت نام 
خودروهای وارداتی از امروز راستی آزمایی داده های متقاضیان، آغاز شد.وی 
با اشاره به ثبت نام حدود ۱۲۰ هزار متقاضی اضافه کرد: در این مرحله کسانی 
که شرایط خرید خودروی وارداتی را براســاس اطالعیه های قبلی ندارند، 
حذف می شوند.سخنگوی وزارت صمت گفته است قرعه کشی تعیین اولویت 

متقاضیان سه شنبه شب )شانزدهم اسفندماه( انجام خواهد شد.همچنین 
براســاس اعالم وی، به میزان پولی که برای ثبت نام این خودروها در بانک 
بلوکه می شود، سود تعلق می گیرد.اما کارشناسان اقتصادی منتقد اجرای 
قرعه کشی برای خودروهای وارداتی هستند. امیرحسن کاکایی، عضو هیئت 
علمی دانشــگاه علم و صنعت در این خصوص به خبرنگار ایمنا می گوید: 
مشخص نیست چه زمانی خودروها با چه قیمتی و حتی چه نوع خودرویی به 
مشتری تحویل داده می شود.وی اضافه می کند: یا حتی ممکن است فردی 
برای خودرویی با قیمت کمتر اقدام کرده باشد و خودرویی با قیمت باالتر به او 
تعلق گیرد که توانایی خرید آن را نداشته باشد.به گفته این کارشناس صنعت 
خودرو، دولت با این اقدام فروش خودرو را شــخصا دســت گرفته است.

کاکایی اضافه می کند: دولت اگر به بهترین شکل این کار را انجام دهد، فقط 
یک واردکننده شده و همه مسئولیت های خودروهای وارداتی برعهده اوست. 
البته اگر دولت نتواند در سه ماه آینده به تعهدات خود درباره واردات خودرو 
عمل کند، می تواند به کاهش اعتماد مردم به این طرح منجر شود.وی ادامه 
می دهد: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی و نظر رییس جمهور قرار بود تا پایان 
امسال، خودروسازهای بزرگ کشور به بخش خصوصی واگذار و تصدی گری 
خودروسازی از عهده دولت خارج شود.به گفته این کارشناس صنعت خودرو، 

همچنین قرار بود با انجام واردات، خودرو در کشور رقابتی شود.

دولت برای خود مسئولیت ایجاد کرده است
کاکایی اضافه می کند: دولت با انجام این اقدام مسئولیت بیشتری برای 
خود ایجاد کرده است در حالی که براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، باید این 
کار را به بخش خصوصی واگذار کند.وی تصریح می کند، براساس عرف و 
قانون بانک ها پس از بلوکه کردن پول متقاضیان خرید خودروهای وارداتی 
موظف به اعطای سود هســتند. این ســود نهایتا ۲۳ درصد خواهد بود که 
نمی تواند افت ارزش پول را جبران کند.این اســتاد دانشگاه در ادامه اضافه 
می کند: در بازار بین المللی قواعد خرید خودرو به نحو دیگری است و برای 
خرید خودرو از خودروسازهای معتبر باید در صف ایستاد. در چنین شرایطی 

خرید ۱۰۰ هزار خودرو امکان پذیر نیست.

فروش در حاشیه بازار بهترین روش خودروسازان جهان است
کاکایی تصریح می کند: بهترین روش قیمت گذاری خودرو در جهان امروز، 
فروش در حاشیه بازار است؛ البته نمی توان این روش را در ایران پیاده کرد، 
زیرا با تورم بیش از ۴۰ درصدی مواجه هستیم و قیمت بازار مشخص نیست. 
کمترین زمان پیش فروش خــودرو که از آن به عنوان فــروش فوری یاد 
می شود، یک ماه است که در کشور ما به سه ماه نیز رسیده است.به گفته وی، 
خودروساز نمی تواند در حاشیه بازار قیمت گذاری کند. در چنین شرایطی دو 
راهکار عرضه در بورس و قیمت گذاری دستوری برای فروش خودرو مطرح 
می شود. برای کنترل قیمت ها در بورس نیز می توان محدودیت هایی که در 
قرعه کشی در نظر گرفته شده است را اعمال کرد.این استاد دانشگاه معتقد 
است باید زودتر مسئله کمبود خودرو را حل کنیم بنابراین نیازمند افزایش 
تولید هستیم. اگر تولید افزایش یابد مشکل بازار خود به خود رفع می شود. 
در سال ۹۵ تولید خودرو به نحوی بود که خودروسازان برای فروش خودرو 

خود به دنبال مشتری می گشتند و قیمت های بازار ارزان تر از کارخانه بود.
کاکایی ادامه می دهد: بهترین روش فروش خودرو در شرایط فعلی بورس 
کاالست، راهکار حل مشکل بازار خودرو بهبود اقتصاد کشور و افزایش تولید 

است. کنترل هیجان مردم و قیمت ارز نیز با افزایش تولید اتفاق می افتد.
وی خاطرنشان می کند: بهتر بود به جای اختالفاتی که بر سر عرضه خودرو در 
بورس کاال ایجاد شد مشکالت و موانع افزایش تولید از جمله تامین انرژی 
رفع شود. خودرو باید به میزانی تولید شود که خرید آن دغدغه مردم نباشد.

معامله مبهم در فقه و حقوق باطل است.حسن مرادی، عضو هیئت علمی 
دانشگاه تهران نیز به خبرنگار ایمنا می گوید: در بحران اقتصادی که تغییر نرخ 
ارز ایجاد کرده و مردم نگران شده اند، سیاست های فروش ارز هر روز تغییر 
می کند و از الگو و ساختار مشخصی پیروی نمی کند. سیاست های وزارت 

صمت نیز موجب نگرانی در بازارهای مالی شده است.

عده ای از فعاالن اقتصادی استان در دیدار با رییس 
قوه قضاییه خواســتار تســهیل و رفع موانع تولید و 
صادرات شدند .در نشست دیدار رییس قوه قضاییه 
با فعاالن اقتصادی یکی از تولید کنندگان  با بیان اینکه 
استان اصفهان قطب تولید شیر، گوشت و گردشگری 
است، اما کارآفرینان و فعاالن اقتصادی در استان با 
مشکالت و مسائل مختلفی روبه رو هستند  گفت: 
انتظار فعاالن اقتصادی از ســران قــوا  به خصوص 

رییس قوه قضاییه این اســت که روند رسیدگی به 
مســائل حقوقی و قضاییه ســرعت گیرد و انتظار 
اصلی ما تدبیر و تسهیل امور برای حمایت از فعاالن 
اقتصادی است.یکی دیگر از فعاالن اقتصادی حاضر 
در جلسه با بیان اینکه مســئله قاچاق کاال و واردات 
به آفتی برای تولید کنندگان تبدیل شده افزود: این 
موضوع در حوزه محصوالت نســاجی باعث شــده 
این صنعت که ۱۸ درصد از صنایع اســتان را به خود 
اختصاص می دهد با مشکالت و موانع بسیار زیادی 
مواجه شود. یکی دیگر از مدیران دانش بنیان در این 
نشست گفت: ما با برنامه ریزی هایی که صورت داده 
ایم راهکار هایی برای صادرات محصوالت ایرانی در 

بازار های بین المللی پیدا کرده ایم، اما مشکل اصلی 
ما برگشــت درآمد حاصل از صادرات به ایران است. 
مدیر انجمن کامیون داران استان اصفهان نیز با اشاره 
به اینکه تمام فعاالن و تولیــد کنندگان و کارآفرینان 
برای حمل و نقل کاال ها و محصوالت خود به کامیون 
داران نیــاز دارند، افزود: متاســفانه کامیــون داران 
چندین سال است که با مشکالت و موانع مختلف از 
جمله تامین الستیک مواجه هستند.به گفته ی وی : 
همچنین خارج کردن کمیسیون شرکت حمل و نقل از 
دل کرایه بار از دیگر مشکالت این حوزه است و ما برای 
تامین قطعات کامیون داران با مشکل مواجه هستیم 

و متاسفانه هیچگونه نظارتی روی قیمت ها نیست.

در دیدار با رییس دستگاه قضا؛

فعاالن اقتصادی اصفهان، خواستار رفع موانع صادراتی شدند

خبر روز

بلیت نوروزی تقریبا تمام شد؛ قیمت پروازهای داخلی تغییر نکرد
ظرفیت ُپر، ارزانی َپر!

مرصاد نیوز: درحالی که کمتر از ۲۰ روز به تعطیالت نوروز مانده با وجود عدم تغییر قیمت تقریبا همه خطوط 
پر است و امکان خرید بلیت پروازهای داخلی برای مسافران وجود ندارد.به نقل از راه دانا؛ کمتر از ۲۰ روز 
تا آغاز مسافرت های نوروزی باقی مانده؛ 
اما با وجود اعالم عدم تغییر قیمت بلیت در 
همه خطوط داخلی مشکلی که مردم با آن 
مواجه هستند این موضوع است که ظرفیت 
بلیت ســفرهای نوروزی در اغلب پرواز ها 
تقریبا تکمیل شــده و امــکان تهیه بلیت 
برای کسانی که قصد سفر در نوروز را دارند، 
وجود ندارد.این در حالی است که وزیر راه، 
مهرداد بذرپاش در روزهای اخیر خواستار 
همکاری بیشتر شرکت ها در خدمات رسانی 
به مسافران نوروزی شده بود و اعالم کرد: هیچ گونه افزایش قیمتی در بلیت سفرهای نوروزی وجود ندارد.

میعاد صالحی، مدیر عامل شرکت راه  آهن نیز پیش  از این گفته بود که بلیت های قطارهای نوروزی سال 
۱۴۰۲ هیچ گونه افزایش قیمتی نسبت به سال گذشته نخواهند داشــت.داریوش باقر جوان، مدیرکل 
حمل ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور، درباره این موضوع که هزینه بلیت های 
اتوبوسی مسافری برای نوروز افزایش می یابد، یا خیر نیز در گفتگویی اعالم نمود که هزینه بلیت همان 

چیزی است که در وب سایت ها قرار دارد و تغییر نخواهد کرد.

ستاد تنظیم بازار با درخواست ایرالین ها موافقت نکرد
همه این اخبار در حالی منتشر شدند که در ماه های گذشته شرکت های هواپیمایی درخواست تغییر قیمت 
بلیت های هواپیما را داده و سازمان هواپیمایی کشور این درخواست را به ستاد تنظیم بازار ارسال نموده بود 
که در نهایت این درخواست اجرایی نشد و بنا شد که در صورت فروش قیمت بلیت به باالتر از نرخ مصوب 

مبلغ آن به مسافران عودت داده شود.

ظرفیت پرواز های پرتردد تکمیل است
همه این اخبار موید این موضوع هستند که تا اطالع ثانوی انواع بلیت برای تعطیالت عید ۱۴۰۲ فعال بدون 
افزایش قیمت فروخته شود؛ اما این روزها مسافران نوروزی با یک مشکل جدید روبه رو شده اند و آن 
مشکل این است که ظرفیت اغلب پرواز ها در مسیر های پرتردد از هم اکنون تکمیل است.مثال در پروازهای 
تهران – اهواز فعال امکان خرید بلیت هواپیما برای هفته پایانی سال یا تعطیالت تقریبا وجود ندارد و همین 
مشکل برای کسانی که قصد سفر به مشــهد را دارند هم وجود دارد.همه اینها در حالی است که سازمان 
هواپیمایی کشور این موضوع را به افزایش تقاضا برای خرید بلیت هواپیما و مسافرت های نوروزی ارتباط 
داده است.بررسی های میدانی خبرنگار راه دانا از آژانس های مســافرتی و سایت های فروش آنالین 
بلیت نشان از این موضوع دارد که خرید بلیت هواپیما تهران به مشــهد فعال برای تاریخ های بعد از ۲۴ 
اسفند امکان پذیر نیست. آن طور که تقویم هواپیمایی های داخلی نشان می دهد، ظرفیت پرواز ها در این 
مسیر تکمیل شده و آنهایی که قصد خرید بلیت هواپیما در این مسیر را دارند تا روز دوشنبه اول فروردین 
تقریباهیچ گزینه داخلی را ندارند و تنها پروازی که برای روز دوشــنبه توســط هواپیمایی آسمان انجام 
می شود، قیمت بلیت آن یک میلیون و ۱۹ هزار تومان است و  ممکن است امکان خرید بلیت پروازهایی 
از شرکت های خارجی باقیمت های فضایی به وجود آید.بلیت هواپیما تهران به کیش هم برای ایام نوروز 
۱۴۰۲ حداقل یک میلیون و ۱۴۰ هزار تومان فروخته می شود. عددی که هواپیمایی زاگرس برای روز شنبه 
۲۹ اسفند در نظر گرفته و همین رقم را هواپیمایی کیش ایر و فالی پرشیا از مسافرانی که قصد رفتن 

از تهران به کیش را دارند، دریافت می کنند. 

اخبار

گزارش

عضو کانون انبوه ســازان گفت: مســکن یک کاالی ســرمایه ای و عمری اســت و با توجه به افزایش قیمت ها این کاال نیز افزایش قیمت خواهد داشت.ایرج 
رهبر، عضو کانون انبوه ســازان درخصوص افزایش قیمت مصالح و تاثیر آن روی ساخت و سازها به مهر  اظهار کرد: انبوه ســاز اصلی ترین کار ساخت وساز در 
 هر شرایط اســت با توجه به افزایش قیمت ها دولت باید توافقاتی با انبوه ســازان داشته باشد تا مسئله ساخت و سازهای مســکن ملی یا بافت های فرسوده

 برطرف شود.
وی، علت افزایش قیمت مصالح را اینگونه بیان کرد: افزایش قیمت مصالح بستگی به اقتصاد کالن کشور دارد با توجه به اینکه دالر روزانه قیمت گذاری می شود 
و همه کاالها نه تنها مصالح ساختمانی افزایش پیدا کرده است بنابراین دولت باید برای جلوگیری از این امر راهکاری بیاندیشد. به طور مثال دولت امتیازاتی به 
کارخانه های فوالد و سیمان و.... دهد تا تولید را افزایش دهند که هم کاالها صادر شود و هم برای ساخت مسکن در داخل هم مشکلی ایجاد نشود این بستگی 
به مدیریت مسئوالن در این حوزه دارد.عضو کانون انبوه سازان از تاثیر افزایش قیمت مصالح بر بازار مسکن به مهر گفت: مسئوالن با انبوه سازان به توافق خواهند 

رسید؛ اما مردم هم آماده افزایش قیمت در بازار مسکن باشند چرا که مسکن یک کاالی سرمایه ای و عمری است.

آیا مسکن بازهم گران می شود؟

سوغات کویرِ یزد
قطاب، حاجی بــادام، کیک 
یــزدی، باقلوا، لوز، پشــمک 
یزدی، نــان برنجــی یزدی و 
سوهان یزدی از معروف ترین 
نوع شــیرینی های این شهر 

جهانی هستند. 

وز عکس ر

برخورد با ساختمان های 
ناایمن اصفهان در انتظار 

کمیته کار
رییــس اداره نظام مهندســی اداره کل راه و 
شهرســازی اصفهان گفت: بــرای پیگیری 
مباحث مربوط به ســاختمان های ناایمن و 

اقدامات بعدی باید کمیته  کار تشکیل شود.
عمار شــهیر  اظهار کــرد: مطابق بــا بند ض 
ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور، مرکز 
تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی موظف 
اســت ســاختمان های مهم و بلندمرتبه با 
کاربری هــای مختلــف را بــا اولویت بندی 
کالن شــهر ها در مورد آتش ســوزی، زلزله، 

فرونشست و فروریزش زمین ارزیابی کند.
وی افزود: در این زمینه دستورالعملی ابالغ و 
مقرر شد کارگروهی ایجاد و سپس مواردی 
که ناایمن و ناپایدار اعالم می شود براساس 
بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها به مالکان 
ابالغ شــود. رییس اداره نظام مهندســی و 
مقررات ملی و کنترل ساختمان اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان ادامه داد: مطابق 
با این قانون شهرداری ها موظف هستند که در 
مواردی از جمله ساختمان ناایمن و ناپایدار 

راسا برخورد کنند.
به گفته شهیر، در اســتان اصفهان جلسات 
کارگروه برگزار شده و براساس دستورالعمل 
کارگروه مقرر شد کمیته کار هایی به طور مثال 
برای موارد خارج حریم، روستا ها و ... تشکیل 
شــود.وی با بیــان اینکه در مبحــث ایمنی 
ســاختمان با دو موضوع »ســاختمان های 
در دســت احداث«و »ساختمان های دارای 
پایان کار« مواجه هســتیم، گفت: بررســی 
مشکالت آن گروه از ســاختمان های دارای 
پایان کار که سال ها از زمان ساخت می گذرد 
و به مشکالتی برخورد کرده اند بر عهده کمیته 
بازدید اســت و نتیجه این بازدید در فرم ها و 
ســامانه منتاک وارد و به وزارت کشور ارسال 
می شود.شهیر ادامه داد: در صورتی که ناایمن 
بودن ســاختمان در ســامانه منتاک تایید 
شود، شهرداری به مالک اعالم می کند و اگر 
مالک اقدامی انجام ندهند دادســتانی وارد 

عمل می شود.

عکس: ؟؟؟
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شهرهای پرمسافر و جایگزین برای تعطیالت نوروز اعالم شد؛

شاهین شهر و خمینی شهر؛ شهرهای مکمل در استان اصفهان
مدیر کل دفتر توسعه گردشگری داخلی گفت: روی تعدادی از شهرهایمان 
که پر مسافر هستند بررسی کردیم و شهرهای مکمل برای سفر گردشگران 

معرفی شده است.
»ســید مصطفی فاطمی« مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی و دبیر 
ستاد مرکزی هماهنگی خدمات ســفر درباره اینکه چه شهرهای مکمل و 
جایگزینی برای نوروز ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده و ضریب اشغال اقامتگاه ها 
در شهرها و استان های مختلف کشور به چه صورت است، گفت: شهرهایی 
که شلوغ می شوند و تعداد باالی مسافر را در آنجا داریم بیشتر نیمه جنوبی 
کشور اســت. روی تعدادی از شــهرهایمان کار کردیم و شهرهای مکمل 

معرفی شده است.
وی ادامه داد: در اصفهان، شاهین شــهر و خمینی شهر به عنوان شهرهای 
مکمل دیده شده است، در بوشهر، عسلویه جاذبه های خیلی خوبی در کنار 
دریا دارد و هم امکان اسکان و اقامت را دارد و مردم همین االن می توانند 
هتل ها را رزرو کنند. دلوار و دشتستان هم در بوشهر به عنوان شهرهای مکمل 
سفر انتخاب شده است. توصیه ما به مردم این است که به استان خوزستان 
سفر کنند، دزفول، شوشتر، شوش، آبادان، خرمشهر و مسجد سلیمان نیز 

شهرهای مکمل مرکز این استان هستند.
فاطمی افزود: در سیستان و بلوچستان، کنارک، دشت یاری )بیز و نوبندان(، 
زر آباد )روستای تنگ، درک( شــهرهای مکمل هستند. در استان فارس، 
شــهرهای کازرون، داراب، اقلید، مرودشت، در اســتان خراسان رضوی، 
نیشابور، سبزوار، قوچان، گناباد و تربت حیدریه. در تهران شهرستان دماوند، 
فیروزکوه و ری پیشنهاد سفری ما به مردم است. در استان البرز، طالقان، 
ساوجبالغ و نظرآباد. در استان کرمان، شــهر جیرفت و راین، در مازندران 
شهرهای ساری، کیاسر، بهشهر، گلوگاه، نکا، در هرمزگان، میناب، سیریک و 
بستک، در یزد، مهریز، بافق، اردکان میبد شهرهای مکمل هستند. همچنین 
استان هایی هســتند که مردم می توانند از ظرفیت هایشان استفاده کنند 
برای مثال استان گلســتان قابلیت این را دارد که مکمل سفر استان های 
مازندران و گیالن باشد و استان خراسان شمالی و استان های محور غرب 

نیز به همین صورت است.
وی در ادامه بیان کرد: استان هرمزگان، بوشهر، چابهار و مناطق آزاد ضریب 
اشــغال ۱۰۰ را دارند. البته منطقه آزاد کیش مشــکل پرواز دارد و اگر این 
مشکل مرتفع شود خیلی بهتر می تواند اسکان مسافران را داشته باشد. در 
استان های جنوبی مان همین االن ظرفیت در هرمزگان به ۹۰ درصد رسیده 

و ضریب اشغال خوبی را دارد.
فاطمی ادامه داد: خوشبختانه ســازمان بنادر و کشتی رانی همکاری های 
خوبی را در تامین لندی کرافت و خدمات دریایی برای قشم ایجاد کرد که 

موقعیت قشم، موقعیت خوبی خواهد شــد. البته بحث اسکان آن هنوز 
جای کار دارد و باید برای اسکان اضطراری اقدامات بیشتری صورت گیرد. 
سازمان بنادر اقدامات خوبی را منطقه آزاد قشم انجام داده و در دیگر مناطق 
مشکلی نداریم.مدیر کل دفتر توسعه گردشگری داخلی، در پاسخ به این 
سوال که با توجه به تالش های صورت گرفته در حوزه گردشگری دریایی از 
جمله اختصاص سوخت یارانه ای و اهدای تسهیالت برای نوسازی کشتی ها 
و شــناورها، آیا در نوروز ۱۴۰۲ در این حوزه برنامه ریزی خاص و متفاوتی 
از جمله راه اندازی خطوط یا مسیرهای جدید و یا ورود ناوگان جدید مثل 
کشتی کروز صورت گرفته یا نه، بیان کرد: در استان بوشهر گشت های دریایی 
به صورت مکرر وجود دارد و کمیته ویژه ای در ستاد هماهنگی خدمات سفر 
تحت عنوان کمیته دریایی و اسکله صیادی تشکیل شده و با همکاری خیلی 
خوبی که مجموعه شیالت داشت اسکله های صیادی را در اختیارمان قرار 
دادند. از سویی برای این فعالیت ها، بازارچه صنایع دستی و خیام خوانی را 
در بوشهر خواهیم داشت که در سواحل بوشهر متمرکز است و این فعالیتی 
است که به صورت خاص امسال انجام شده اســت.وی افزود: در استان 
خوزستان هم عالوه بر بحث مسیر تور هندیجان تا خرمشهر که حدود ۲۰۰ 
کیلومتر است، این مسیر به طور کامل به عنوان مسیر گردشگری-دریایی 
خوزستان پوشش داده شده است. عالوه بر آن تورهای پرنده نگری در ۴ شهر 

استان خوزستان در کنار تاالب هایی که استان خوزستان دارد فعال شده که 
این کار متفاوتی بوده که امسال به خدمات شان اضافه کردند. همچنین در 
استان سیستان و بلوچستان هم نوروزگاه هایی را در سواحل جنوبی داریم.

مدیر کل دفتر توسعه گردشگری داخلی گفت: در زهک و چابهار برنامه هایی 
داریم. در اســتان هرمزگان نیز بازی های ساحلی و ورزش های ساحلی را 
به تورهای گردشگری اضافه کردند. نکته ای که در جنوب کشور وجود دارد 
و در شهر بندرعباس، ما فقط نگرانی ترافیک شدید در بندر پل را داریم و از 
مسافرانی که به استان هرمزگان سفر می کنند و قصد سفر به جزیره قشم 
را دارند، درخواست داریم وقتی می خواهند از بندرعباس به سمت بندر پل 
حرکت کنند حتما ترافیک را چک کنند و زمانــی را درنظر بگیرند که امکان 
انتقال شان به جزیره قشم با سرعت مهیا باشد.فاطمی درباره اینکه در ستاد 
سفرهای نوروزی ســال ۱۴۰۲ چه تغییرات جدیدی به وجود آمده و مهم 
ترین هدف گذاری های ستاد چیست، گفت: مهم ترین هدف گذاری های 
ستاد برای نوروز ۱۴۰۲ هماهنگی هایی بود که باید بین دستگاه های مختلف 
به وجود می آمد و ما خیلی زودتر جلسه هایمان را از مهرماه شروع کردیم و 
این به هماهنگی های بیشتر کمک کرد. تقریبا تمام تالش مان بر این شد 
که با حداکثر ظرفیت بتوانیم خدمات خوبی در بحث هماهنگی بین مسیر 

به مسافران بدهیم.

مدیرکل میراث فرهنگی استان:

نوروز پیش رو 13 کمیته تخصصی به گردشگران در اصفهان 
خدمات می دهند

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان از خدمات رســانی ۱۳ کمیته تخصصی به 
گردشــگران ورودی به اصفهان در نوروز ۱۴۰۲ خبرداد.علیرضا ایزدی در حاشیه نشست ستاد خدمات 
سفر استان اصفهان در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن 
تالش داریم تا در نوروز پیش رو خدمات بهتری به گردشــگران ارائه شــود.وی ادامــه داد: با توجه به 
دستورالعمل های ارائه شده از سوی ستاد خدمات سفر کشــور و همچنین برنامه ریزی ها در دبیرخانه 
ستاد اجرایی خدمات سفر استان، در نوروز ۱۴۰۲ فعالیت های ستاد سفر استان از ۱۰ کمیته به ۱۳ کمیته 
افزایش یافته است.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان افزود: ۱۳ کمیته 
ستاد اجرایی خدمات سفر استان اصفهان عبارتند از کمیته اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان که توسط 
شهرداری اصفهان اجرای می شــود، کمیته خدمات امداد و نجات که توسط اداره کل بحران استانداری 
اصفهان در سراسر اســتان اجرا خواهد شد، کمیته هماهنگی امور شــهرداری های کل استان که توسط 
اداره کل امور شهری استانداری اصفهان اجرا می شــود و همچنین کمیته هماهنگی امور دهیاری ها که 
توسط اداره کل امور روستایی اســتانداری اصفهان به منظور راه اندازی ایستگاه های امنیت و سالمت و 

فعالیت های مربوط به گردشگری روستایی اجرا می شود.
 

کشف جزییاتی از سکه های قاچاق شده در همدان
پژوهشکده زبان شناسی، کتیبه ها و متون؛ نتیجه مطالعه و بررسی مجموعه سکه های ساسانی توقیف 
شده از قاچاقچیان اشــیای عتیقه را اعالم کرد.این سکه های ساسانی را نیروی انتظامی از قاچاقچیان 
اشیای عتیقه در شهرستان نهاوند استان همدان در سال ۱۳۹۸ کشف و ضبط کرد و سپس به موزه میراث 
فرهنگی همدان تحویل داد که بعدها گروه زبان های باســتانی و متون کهن پژوهشکده زبان شناسی، 
کتیبه ها و متون، طرحی را با عنوان »مطالعه و بررسی مجموعه سکه های ساسانی توقیفی به دست آمده 
از نهاوند« با هدف مستندســازی و سامان بخشی ســکه های این مجموعه انجام  داد و برای هر یک از 
این سکه ها، شناســنامه ای تدوین کرد.آزاده حیدرپور،عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و 
گردشگری و مجری این طرح، درباره سکه های ساسانی توقیف شده گفت: این سکه ها در طول زمان، دچار 
آسیب دیدگی هایی از قبیل شکستگی، رسوب گرفتگی، تورق سطوح و ... شده  بودند که  پروژه پاک سازی و 
رسوب زدایی آن ها توسط همکاران آزمایشگاه موزه همدان انجام شد و این سکه ها در حال حاضر در مخزن 
موزه همدان نگهداری می شوند.به گفته وی، سکه های ساسانی یکی از منابع بسیار مهم برای شناخت هنر، 
سیاست و اقتصاد دوره ساسانی و حاوی اطالعات با ارزشی درباره خط، زبان، شمار سال های حکومت 

یک پادشاه، اوضاع اقتصادی زمانی که سکه ضرب شده و... هستند.

قیمت نهایی حج معلوم شد
معاون سازمان حج و زیارت با اشاره به تکمیل ۷۰ درصد از ظرفیت کاروان های حج تمتع ۱۴۰۲، قیمت 
تمام شده این سفر را اعالم کرد.اکبر رضایی ، معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت به ایسنا گفت: هزینه 
تمام شده سفر حج تمتع در سال ۱۴۰۲ حداقل ۱۰۹ میلیون تومان و حداکثر ۱۳۹ میلیون تومان است.وی 
با اشاره به اطالعیه های پیشین سازمان حج و زیارت درباره پرداخت هزینه سفر حج تمتع در دو مرحله و 
تعیین هزینه اولیه کاروان های حج به مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان، اظهار کرد:  پس از استخراج تمام هزینه ها، 
قیمت نهایی سفر حج در سال ۱۴۰۲ از ۱۰۹ تا ۱۳۹ میلیون تومان تعیین شده است. با وجود آن که پیش تر 
اعالم شده بود هزینه این سفر در دو مرحله دریافت می شود، اما اکنون افرادی که کاروان هایی با قیمت 
کمتر از ۱۲۰ میلیون تومان را انتخاب کنند، در یک مرحله هزینه این ســفر را پرداخت می کنند و آن هایی 
که انتخاب شان کاروان هایی با قیمت باالی ۱۲۰ میلیون تومان است، هزینه این سفر را در دو مرحله 

پرداخت خواهند کرد که زمان پرداخت بخش دوم این هزینه، در آینده اعالم می شود.

اخبار

مفاد آراء
12/110 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابــر آرا صــادره هيات هاي موضــوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به 
شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد 

ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 12498 - 1401/10/13 هيات چهارم آقای محمد سهرابی رنانی  به 
شناسنامه شماره 2003 کدملي 1293146420  صادره اصفهان فرزند صفر نسبت به يکصد و 
چهل و شش سهم و دو - سوم سهم مشاع از 220 سهم  ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
205/52  متر مربع پالک شماره  3116  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالک
رديف 2- راي شــماره 12497 - 1401/10/13 هيات چهارم خانم آرزو علی جانی رنانی  به 
شناسنامه شماره 1271670437 کدملي 1271670437  صادره اصفهان فرزند محمد  نسبت 
به  هفتاد و سه سهم و يک - سوم سهم مشــاع از 220 سهم  ششدانگ يکباب ساختمان به 
مساحت 205/52  متر مربع پالک شماره  3116  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/12/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/16

م الف: 1458999  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

12/111 آگهی هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سندرسمی شهرستان گلپايگان

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سندرسمی شهرستان گلپايگان به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي 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 قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
1- رای شــماره 2651- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانــم زينب مرجاني فرزند 
حميدرضا بشماره شناسنامه 1210299852 صادره از گلپايگان در ششدانگ دامداری با کاربری 
کشاورزی به مساحت 1128.85 مترمربع مجزی شده از پالک شماره 804فرعي از 5 اصلي 

واقع دربخش4 محرز گرديده است.
2- رای شماره 2646 و 2647- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حسين زاهدي 
 به شناســنامه شــماره 324 کدملي 1219304859 صادره گلپايگان فرزنــد ابوالفضل در 
سه دانگ مشاع و خانم زهرا مرجاني به شناسنامه شماره 15875 کدملي 1218688017 صادره 
گلپايگان فرزند نعمت اله در سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 75.28 مترمربع 
مجزی شده از پالک1 فرعي از3712 اصلي واقع دربخش1 خريداري از مالک رسمي خانم 

زهرا مرجانی  محرز گرديده است.
3- رای شماره2652 و 2654 و 2653 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانمها سيده 
پروانه دادخواه فرزند سيد مهراب بشماره شناسنامه 901 صادره از برف انبار در يک دانگ مشاع 
و سيده فرزانه دادخواه به شناسنامه شــماره 982 کدملي 1128982528 صادره فريدونشهر 
فرزند سيد محراب در يک دانگ مشاع و آقای سيدحسين دادخواه به شناسنامه شماره 19060 
کدملي 1229248331 صادره خوانسار فرزند سيد محراب در چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
ساختمان به مساحت 163.34 مترمربع مجزی شده از پالک 2 اصلي واقع دربخش 1حوزه 

ثبت ملک گلپايگان محرز گرديده است.
4- رای شــماره2576- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدمهدي شهبازي 
فرزند محمدجواد بشماره شناسنامه 1210004909صادره ازگلپايگان در ششدانگ مغازه به 

مساحت 33.94 مترمربع مجزی شده از پالک 3642 اصلي واقع دربخش1 محرز گرديده است.
5- رای شــماره2701- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدرضا عظيمي به 
شناسنامه شماره 980 کدملي 0383298237 صادره مرکزي فرزند علي در ششدانگ قسمتی 
از ساختمان به مساحت 98.50 مترمربع مجزی شده از پالک شماره 456 فرعي از 1 اصلي 

واقع دربخش 2 محرز گرديده است.
6- رای شماره2704- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي قاسم شيري به شناسنامه 
شماره 666 و کدملي 1219088153 صادره گلپايگان فرزند عبدالحسين در ششدانگ زمين 
محصور مشتمل بر اعيان به مساحت 337.11 مترمربع مجزی شده از پالک شماره 3 فرعي 
از 2275 اصلي بخش 1 خريداري از مالک رسمي آقاي نوروزعلی محمدشريفی محرز گرديده 

است.
7- رای شماره 2650- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم خاتون جان ابوالقاسمي به 
شناسنامه شماره 5 کدملي 1219838357 صادره گلپايگان فرزند محمدعلي در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 195.76 مترمربع مجزی شــده از پالک4204  اصلي واقع دربخش1 

خريداری مع الواسطه از مالک رسمی مهدی توکل محرز گرديده است.
8- رای شــماره 2706- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سيداحسان اله ياسيني 
به شناسنامه شماره 5215 کدملي 1229365214 صادره خوانسار فرزند محمد در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 253.33 مترمربع مجزی شــده از پالک شماره 561 فرعي از3 اصلي 

بخش 2 محرز گرديده است.
9- رای شــماره 2573- تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضي خانم فيــروزه علي آبادي 
به شناســنامه شــماره 12469 کدملي 0069126046 صادره گلپايگان فرزند هوشنگ در 
ششدانگ ساختمان به مساحت 637.05 مترمربع مجزی شده از پالک  3فرعي از 43 اصلي 

واقع دربخش3 خريداری از ورثه مالک رسمی هوشنگ علی آبادی محرز گرديده است.
10- رای شــماره2569- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي اکبر حيدري به 
شناســنامه شــماره 296 کدملي 1219253545 صادره گلپايگان فرزند رضا در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 164.90 مترمربع مجزي شده از پالک 2975 اصلي و پالک 2 فرعي 

از2975 اصلي واقع دربخش 1 محرز گرديده است.
11- رای شماره 2660و2659- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقايان مرتضي توسلي 
به شناسنامه شماره 260 کدملي 1219311162 صادره فرزند محمدجواد در سه دانگ مشاع 
و مجتبي توسلي به شناسنامه شــماره 329 کدملي 1219289116 صادره گلپايگان فرزند 
محمد جواد در سه دانگ مشاع ششدانگ انباری به مساحت 153.09 مترمربع مجزی شده از 

پالک2436  اصلي واقع دربخش 1 محرز گرديده است.
12- رای شماره 2648- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدصادق اکرمي به 
شناسنامه شماره 2538 کدملي 1219907472 صادره گلپايگان فرزند مهدي در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 194.95 مترمربع مجزی شده از پالک شماره 3فرعي از 2403 اصلي 

واقع دربخش1 محرز گرديده است.
13- رای شــماره 2574- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حشمت اله ياوري به 
شناسنامه شماره 38 کدملي 1219559865 صادره گلپايگان فرزند محمدحسن در ششدانگ 
مغازه به مساحت 10.84 مترمربع مجزی شده از پالک شماره  2 فرعي از 4535 اصلي واقع 

دربخش1 محرز گرديده است.
14- رای شماره 2703 و 2753- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ابراهيم خادميان 
به شناسنامه شماره 497 کدملي 1219412181 صادره گلپايگان فرزند مهدي در سه دانگ 
مشاع و خانم فرزانه اتحادي به شناسنامه شماره 1883 کدملي 1219900923 صادره گلپايگان 
فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 198.71 مترمربع مجزی 

شده از پالک 18 فرعي از2573 اصلي واقع دربخش1 محرز گرديده است.
تاريخ انتشار نوبت اول :1401/12/01
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/12/16

م الف: 1454698  محمد سلمانی رئيس ثبت اسناد و امالک گلپايگان                                                                                 
تحدید حدود اختصاصی

12/112  شــماره نامــه: 140185602210009450- 1401/12/07 چون تحدید حدود 
ششدانگ یکبابخانه شماره پالک 10 فرعی از 1012 اصلی  واقع در بخش 6  ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی بنام  آقای اکبر صیامپور اشکاوندی فرزند حسین  در جریان ثبت است 
و رای شماره 140160302210002968 مورخ 1401/09/06 هیات حل اختالف موضوع 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد 
و امالک منطقه جنوب شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به 
اینکه سابقه ای از تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق مشاهده نگردید لذا به استناد ماده 13 
آیین نامه قانون مزبور تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1402/01/27 ســاعت 10 صبح 
 در محل شــروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معرض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را 
به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند 
به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 
 ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
م الف: 1465762 ناصر صیادی صومعه رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب شرق 

اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

12/113  شــماره نامــه: 140185602210009445- 1401/12/07 چون تحدید حدود 
ششدانگ یکبابخانه شــماره پالک 9 فرعی از 1012 اصلی  واقع در بخش 6  ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی بنام  آقای اصغر صیامپور اشکاوندی فرزند حسین  در جریان ثبت است 
و رای شماره 140160302210002969 مورخ 1401/09/06 هیات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد 
و امالک منطقه جنوب شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به 
اینکه سابقه ای از تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق مشاهده نگردید لذا به استناد ماده 13 
آیین نامه قانون مزبور تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1402/01/27 ســاعت 10 صبح 
 در محل شــروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معرض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را 
به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند 
به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 
 ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
م الف: 1465761 ناصر صیادی صومعه رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب شرق 

اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

12/115 شماره نامه: 140185602033004365- 1401/11/20 چون تمامی ششدانگ 
قطعه زمین محصور مزروعی مشهور 11 قفیزی زیر امالک طامه پالک ثبتی 2021  فرعی 
از 100- اصلی واقع در روستای طامه جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده 
ثبتی به نام کمال محمدی طامه فرزند ماشاله و غیره در جریان ثبت  است و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1402/01/29  ساعت 
10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد.تاریخ انتشار:1402/12/16  م الف: 1463212 رحمت اله شاهدي سرپرست واحد 

ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز
تحدید حدود اختصاصی

12/114  شــماره نامــه: 140185602210009451- 1401/12/07 چون تحدید حدود 
ششدانگ یکبابخانه شماره پالک 11 فرعی از 1012 اصلی  واقع در بخش 6  ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتی بنام  آقای مرتضی صیامپور اشکاوندی  فرزند حسین در جریان ثبت است 
و رای شماره 140160302210002835 مورخ 1401/08/29 هیات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد 
و امالک منطقه جنوب شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به 

اینکه سابقه ای از تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق مشاهده نگردید لذا به استناد ماده 13 
آیین نامه قانون مزبور تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1402/01/27 ساعت 10 صبح در 
محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معرض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را 
به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند 
به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 
 ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
م الف: 1465764 ناصر صیادی صومعه رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب شرق 

اصفهان

آگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود هوشمند پرتو توان 
به شناسه ملی 14007080994  و به شماره ثبت 59195 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/12/03 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید . 
اساسنامه جدید مشتمل بر64 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید . سرمایه شرکت 
مبلغ 50000002000 ریال منقسم به تعداد 50000002 سهم با نام 1000ریالی 
که تمامًا پرداخت شده است، می باشــد. موضوع فعالیت شرکت: ثبت موضوع 
فعالیت زیر بمنزله گرفتن مجوز نمی باشــد : احداث ، توســعه و بهره برداری، 
 تعمیر و نگهداری و تامین قطعات نیروگاه های خورشیدی، تامین برق توسط 
انرژی های تجدید پذیر و سیستم های خورشیدی،تولید و تعمیر سخت افزارهای 
مرتبط با رایانه، ایجاد شهرک های دانش بنیان، صادرات خدمات فنی مهندسی، 
واردات و صادرات قطعات ســخت افزار رایانه و قطعات الکترونیکی، واردات و 
صادرات تجهیزات بیمارستانی و پزشکی، واردات و صادرات و خرید و فروش 
و تهیه و توزیع کلیه کاالهای مجاز، اخــذ مجوزها، احداث و بهره برداری انواع 
واحد صنعتی مجاز پس از اخذ مجوزهای الزم، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی 
و حقوقی، افتتاح حساب، اخذ هر گونه وام و ضمانت نامه از بانک ها و موسسات 
مالی و اعتباری داخلی و خارجی صرفا جهت تحقق اهداف شرکت، شرکت در 
مناقصه ها و مزایده ها اعم از دولتی و خصوصی، اخذ و یا اعطای نمایندگی به 
شرکت های داخلی و خارجی، ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور پس از اخذ 
مجوزهای الزم . مدت فعالیت شــرکت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است 
مرکز اصلی شرکت :استان اصفهان اصفهان بخش مرکزی شهر اصفهان لنبان 
کوچه صبا بزرگراه خیام پالک 141 طبقه 1 کدپستی 8184973464 می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )1466233(

اعالم مفقودی 
کارت شناســایی ماشــین ســواری هــاچ بــک  
سیســتم ســایپا تیــپ QUIK R مــدل 1401 بــه 
 رنــگ ســفید مشــکی- روغنــی بــه شــماره پالک

 M159551086 ایران 13-641  ص 48 و شــماره موتور 
و شماره شاسی NAPX212AAN1101041  و شناسه ملی 
خودرو  NAPX212AAN1101041  به نام لیال خنشان  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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راه اندازی بانک شیر مادر در بیمارستان الزهرای اصفهان
با راه اندازی بانک شــیرمادر در بیمارســتان الزهرای اصفهان روزانه ۳ تا ۴ لیتر شــیر برای نوزادان 
بستری محروم از شیر مادر تامین می شود.کبری حیدری، مسئول بانک شیر مادر بیمارستان الزهرا 
)س( اصفهان گفت: این مرکز دهمین بانک شیر مادر در اصفهان است و تاکنون ۹۰۰ لیتر شیر اهدایی 
مادران در پخچال های مخصوص آن ذخیره سازی شده است.وی با بیان اینکه ۲۵ مرکز بهداشتی 
و سالمت در اســتان اصفهان برای دریافت و اهدای شیرمادر با بانک شــیر مادر اصفهان همکاری 
می کنند، افزود: شیر اهدایی سالم از مادران دارای نوزاد زیر یک سال پس از تایید سالمت از آزمایش 
میکروب شناســی در فرآیندی، پاســتوریزه و برای مصرف به مراکز درمانی نیازمند شیر مادر برای 
تغذیه نوزادان ارسال می شود.مسئول بانک شیر مادر بیمارستان الزهرا )س( نیاز روزانه هر نوزاد به 
شیر مادر را ۱۰۰ تا ۵۰۰ سی سی اعالم و اضافه کرد: تاکنون بیش از ۱۶۰ لیتر شیر اهدایی ذخیره شده 
در این بانک به بیمارستان های استان ارسال شده است.حیدری افزود: دو سوم نوزادان بستری در 
بخش های مراقبت های ویژه بل شیر های اهدایی تغذیه می شوند تا به مرحله رشد و تکامل برسند.

تحلیف 220 کارآموز وکالت در اصفهان
۲۲۰ کارآموز وکالت پس از گذرانــدن دوره کارآموزی پروانه وکالت پایه یک را اخذ و ســوگند یاد 
کردند.نرگس صلواتی، رییس مرکز کانون وکالی قوه قضاییه در اســتان اصفهان گفت: این وکال 
که موفق به گذراندن دوره کارآموزی شده اند پس از تحلیف به هر گونه پرونده مراجعان می توانند 
رسیدگی کنند.نوریان، رییس دادگاه های عمومی و انقالب اصفهان هم گفت: این وکال در محاکم 
و دادسرا های دادگستری  استان می توانند مشغول به کار شوند.وی افزود: اهمیت نقش وکالت در 
پرونده های حقوقی و کیفری و خانواده بسیار روشن است، زیرا مسائل حقوقی مسائل تخصصی 
است و مردم به دلیل ناآشنا بودن به مسائل حقوقی دچار مشکل می شوند.رییس کل دادگاه های 
عمومی و انقالب اصفهان به شــهروندان توصیه کرد: هنگام معامله باتوجه به قیمت مســتغالت 
اموال منقول و غیرمنقول و در هر اقدام حقوقی با وکیل متخصص آن حوزه مشورت کنند تا گرفتار 

مشکالت محاکم دادگستری نشوند.

جشن تکلیف 600 فرشته اصفهانی
در آستانه نیمه شعبان، جشــن تکلیف دانش آموزان دختر با عنوان »جشن فرشته ها« در دانشگاه 
آزاد اسالمی اصفهان برگزار شد.در آستانه سالگرد میالد حضرت مهدی موعود )عج( و به ابتکار اداره 
کل تبلیغات اسالمی و همکاری اداره آموزش و پرورش ناحیه شش اصفهان، جشن تکلیف دانش 
آموزان دختر به صورت متمرکز با حضور ۶۰۰ نفر از فرشــته های اصفهانی در نمازخانه دانشــگاه آزاد 
اسالمی اصفهان )خوراسگان( برگزار شد.در این آیین پس از تبیین برخی احکام و مباحث عبادی، 
جنگ شادی توســط حجت االســالم علیدادی از مربیان تخصصی کودک و نوجوان اجرا و سرود و 

نماهنگ، مسابقه و شعرخوانی برگزار شد.

مرگ یک نفر در اصفهان بر اثر سقوط آسانسور
سخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از ســقوط آسانسور و فوت 
متصدی تعمیر آن خبر داد.سرآتشــیار فرهاد، کاوه آهنگران ســخنگوی ســازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به حادثه سقوط آسانسور در خیابان امام خمینی)ره(، 
گفت: کارگری که در حال تعمیر کابین آسانسور بود بر اثر سقوط کابین روی او به شدت مجروح و 
فوت شد.وی ادامه داد: نیرو های امداد و نجات از ایستگاه های شماره دو، شش، ۱۰ و ۱۶ بالفاصله 
به محل حادثه اعزام شدند و پیکر فرد حادثه دیده را به طبقه همکف منتقل کردند و تحویل عوامل 

اورژانس شهر و نیروی انتظامی دادند.

کشمکش جدید بر سر محیط زیست و صنعت در اصفهان؛

کابوس توسعه صنعت بر سر استان 

اصفهــان را بــه صنعتــی بــودن آن می شناســند. 
ایجــاد صنایــع کالن در ایــن اســتان بــه اواخــر 
دهــه ۶۰ و آغــاز دهــه ۷۰ بازمی گــردد؛ زمانی کــه قرار بــود صنایعی 
ســنگینی ماننــد فــوالد و پتروشــیمی در بندرعبــاس و در جــوار 
 منابــع آبــی کشــور، بندر هــا و گمرک جنــوب کشــور ایجاد شــود، 
اما با دخالــت برخی سیاســتمداران اصفهانــی، در اســتان کم آب و 
 بیابانی اصفهان ایجاد شد.از نظر کارشناســان توسعه صنعتی اصفهان

 می تواند نقش مهمی در بهبود وضع اقتصادی کشور داشته باشد، اما اگر 
این توسعه اقتصادی هم حیات و هم محیط زیست را در معرض خطر قرار 
دهد، نابودی خود را هم رقم می زند؛ چون صنعت بدون انسان ها، معنی 
پیدا نمی کند.تصمیمات گذشتگان درباره اصفهان، سرنوشت غم انگیزی 
را برای این استان و به ویژه شــهر اصفهان رقم زده است. هوای اصفهان 
امسال حتی از سال های گذشته آلوده تر بود. روز هایی که دانش آموزان 
اصفهانی به دلیل آلودگی هوا از حضور در کالس درس محروم شدند، به 
نسبت سال های گذشته در این کالن شــهر، بیشتر شده و زندگی مردم 
اصفهان در معرض خطر قرار گرفته است. از طرف دیگر، استفاده از منابع 
آبی این استان در سال های گذشته، موجب شده تا فروچاله هایی عظیم 

و عمیق در اطراف اصفهان ایجاد شود.

جانمایی منطقه ویژه اقتصادی در جوار اصفهان
قرار اســت در اصفهان چهارمنطقه ویژه اقتصادی ایجاد شــود. به گفته 
مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری اصفهان، مناطق مصوب در شرق 

اصفهان، شاهین شهر، کاشان و شهرضا درنظر گرفته شده است.
به گفته امید شریفی، سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان، منطقه ویژه اقتصادی شهرضا خارج از محدوده ۵۰ کیلومتری 
کالن شهر اصفهان قرار گرفته و جانمایی آن در شهرک صنعتی رنگسازان 
نیست و مقابل این شهرک درنظر گرفته شده است.وی همچنین گفته که 
قرار است منطقه ویژه اقتصادی شهرضا در مساحت حدود ۳۸۰ هکتاری 
ساخته شود و استقرار آن براساس آمایش سرزمینی است. در این شهرک 
هم قرار است صنایع غیرآالینده اســتقرار یابد.این اظهارات شریفی در 
واقع واکنشی بود به نامه مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
به مدیرکل دفتر حقوق و امور مجلس این سازمان درباره تبعات محیط 

زیستی ایجاد این منطقه ویژه اقتصادی.

مخالفت محیط زیست با منطقه ویژه اقتصادی شهرضا
در این نامه قید شــده که »تغییر محل منطقه ویژه اقتصادی شهرضا از 
منطقه پاتله در ۹۰ کیلومتری اســتان اصفهان به حومه شهرک صنعتی 

رازی... با توجه به آثار تجمعی ایجاد شــده در اثر همجواری منطقه ویژه 
اقتصادی با شهرک صنعتی رازی و نیز قرار گرفتن محل اجرای طرح در 
حوزه مهیار جنوبی که اکنون جزو مناطق مواجه با فرونشست زمین است، 
و نیز با توجه به بارگذاری ۷۰۰ هکتاری شــهرک صنعتی رازی و استقرار 
صنایع شیمیایی با آالیندگی باال به دلیل فعالیت واحد های هیدروکربنی، 
تصفیه روغن و ترکیبات نفتی، واحد های ریخته گری، همچنین تکمیل 
توان اقلیمی، قرار گرفتــن منطقه ویزه اقتصادی شــهرضا در مجاورت 
شهرک صنعتی رازی مورد تایید این اداره کل نیست«.مدیرکل حفاظت 
محیط زیست اصفهان این نامه را در پاسخ به درخواست بررسی نماینده 
اصفهان نوشته و همانطور که از متن آن مشخص است، نظر کارشناسی 
این سازمان، مخالفت با ایجاد ظرفیت های بهره وری جدید از منابع آبی 

اصفهان و ایجاد آالینده های جدید در جوار این کالن شهر است.

درخواست از مخبر؛ منطقه ویژه اقتصادی به پاتله برگردد
قبل از آن و در تاریخ ۶ اسفند امسال، طغیانی نیز نامه ای به مخبر، معاون 
اول رییس جمهوری نوشته بود و در آن بر این نکته تاکید کرده بود که هوای 

اصفهان از هر نظر از آالینده ها اشباع شده است.
نماینده مردم اصفهان در این نامه با برشــمردن عواملی که باعث آسیب 
به محیط زیست اصفهان می شــوند، بیان کرده که »اخیرا مصوبه ای در 
شورای عالی مناطق آزاد و سپس در هیات دولت تصویب شده که منطقه 
ویژه اقتصادی شهرضا را از منطقه پاتله در ۹۰ کیلومتری اصفهان به مجاور 
شهرک صنعتی رازی در ۳۵ کیلومتری این شهر تغییر داده و مصوب کرده 
که از منظر تاثیرگذاری شــدید بر آالیندگی اشباع شده کالنشهر اصفهان 

باعث تاسف و به نوعی خیانت در حق حیات مردم این شهر است. «
طغیانی در این نامه از مخبر خواسته که به قید فوریت مصوبه مذکور اصالح 
شود و منطقه ویژه به همان منطقه پاتله انتقال یابد تا هم اثر آلودگی بر 
اصفهان نداشته باشد و هم موجب افزایش اشتغال و ثروت آفرینی در 
این منطقه محروم و کم برخوردار باشد.تعیین شهرک صنعتی پاتله برای 
منطقه ویژه اقتصادی در استان اصفهان مربوط به حدود ۱۰ سال و آخرین 
سال های دولت دهم است. باتوجه به آمار ارائه شده درباره میزان صنعتی 
بودن شهرضا، حتی می توان گفت که احداث منطقه ویژه اقتصادی در پاتله 
هم می تواند آثار محیط زیســتی مخربی بر شهرضا و طبیعت اطراف آن 
داشته باشد. با این حال می توان گفت که بی توجهی به نظر کارشناسی 
ســازمان حفاظت محیط زیســت آثار مخربی بر آینــده فالت مرکزی 
ایران داشته باشــد. در نهایت آنچه اهمیت دارد، این است که یارکشی 

سیاستمداران نباید بر طبیعت و زندگی مردم اثر منفی داشته باشد.

اخبار جامعه

 در ســالگرد تاســیس کمیته امداد امام خمینی 
 )ره(، ۱۰۰۲ واحد مســکونی بــه مددجویان کمیته
  امــداد اســتان اصفهان واگــذار شــد.در آیینی
  بــا دســتور رییــس جمهــوری ۲۳ هــزار واحد
  مســکونی بــه مددجویــان کمیته امــداد امام
  خمینــی )ره( واگــذار شــد کــه ۱۰۰۲ واحد آن

 سهم استان اصفهان بود.
 کریم زارع، مدیــرکل کمیته امداد امــام خمینی

  )ره( اســتان اصفهــان گفــت: ایــن واحد ها با 

 همــکاری بنیــاد مســکن، بســیج ســازندگی،
لــب    شــرکت فــوالد مبارکــه و خیــران در قا
 تفاهــم نامــه تامین مســکن خانوار هــای تحت 
 حمایــت و بــا کمک هــای بالعوض و مشــارکت

گــذار    مــردم، تکمیــل و بــه مددجویــان وا
شده است.

 وی افــزود: ایــن واحد هــای مســکونی بــا 
 مســاعدت بیــش از ۱۲۰ میلیارد تومانــی کمیته 
امداد امام خمینــی )ره(، مشــارکت نیکوکاران، 
گروه های جهادی و ســایر ســازمان ها ساخته و 

تکمیل شده است.
کریم زارع همچنین با بیــان اینکه کمیته امداد در 
نظر دارد تا پایان سال ۱۴۰۲، مددجویان روستایی 
را خانه دار  کند، گفت: درصورتی که زمین مورد نیاز 

 مددجویان متقاضی، با همکاری بنیاد مســکن و
  اســتانداری تامیــن شــود، بــا ارائــه وام های

لحســنه و صــدور مجوز هــای الزم،    قــرض ا
تا پایان سال آینده می توانیم ۱۰۰۲ واحد مسکونی 
 را تکمیــل و بــه خانواده هــای تحــت حمایــت 

واگذار کنیم.
مدیرکل کمیته امــداد امام خمینی )ره( اســتان 
 اصفهان از شــرکت فوالد مبارکه برای مشــارکت
  در احــداث ۱۰۰ واحــد مســکونی، قدردانی کرد.

  در ایــن مراســم عالوه بر اهــدای نمادیــن کلید 
 منازل به ســه نفــر از سرپرســتان خانواده های 
 تحت حمایــت، بــه دو نفــر از نوعروســان و دو 
لــه  نفــر از بانــوان سرپرســت خانــوار، حوا

 دریافت جهیزیه و اقالم ضروری اهدا شد.

افزون بر پنج هزار زن مددجو در اصفهان تسهیالت اشتغال دریافت کردند؛

تحویل 1002 واحد مسکن به مددجویان اصفهانی

طالی سرگردان!
 World بر اساس آمار سازمان جهانی
Popution Review، ســال ۲۰۲۱ 
ایــران رتبــه ۱۷ در تولیــد کاالهای 
پالستیکی را داشت و جزو ۲۰ کشور 
اول دنیا در تولید زباله های پالستیکی 
بود و ساالنه حدود ۴ میلیون تن زباله 
پالستیکی تولید کرد که نیم میلیون 
تن آن به کیسه پالستیکی اختصاص 
داشــت. پالســتیک بافت خاک را 
تغییر داده و خسارت های زیادی را به 

بخش محیط زیست می زند.

رییس کل دادگستری استان اصفهان خبر داد:
بازگشت ۹7 واحد تولیدی به چرخه تولید

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: ساماندهی مدیریت تعدادی از کارخانه های بزرگ که 
در آستانه ورشکستگی بودند، انجام شد و با تدابیر و اقدامات انجام شده توانستیم ۹۷ واحد تولیدی 
را به چرخه تولید بازگردانیم.حجت االسالم  جعفری، در سفر رییس قوه قضاییه به اصفهان، اظهار 
کرد: پیرو منویات مقام معظم رهبری، قوه قضاییه از دولت و تولید و اشــتغال، حمایت های الزم 
را انجام خواهد داد و دادگستری اســتان دبیرخانه فعالی دارد و دادستان مرکز دبیر ستاد اجرایی 
اقتصاد مقاومتی است که جلسات منظمی دارد.وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۷۰ درخواست از 
تولیدکنندگان به دبیرخانه ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی استان ارسال شد، گفت: این ستاد در سطح 
شهرستان ها نیز به صورت جدی فعال است. سال گذشته ۳۶۷ مورد بازدید از واحدهای تولیدی و 
صنعتی انجام شد.رییس کل دادگستری استان اصفهان از بازگشت ۹۷ واحد تولیدی دارای مشکل 
که بعضی حتی تعطیل بودند به چرخه تولید خبر داد و افزود: همچنین ساماندهی مدیریت تعدادی 
از کارخانه های بزرگ که در آستانه ورشکستگی بودند انجام شــد و با تدابیر و اقدامات انجام شده 
توانستیم برخی از کارخانه ها را از بحران عبور دهیم و ازجمله شرکت پلی اکریل و پتروشیمی تثبیت 
شد. وی با بیان اینکه پنج مرحله درخواست، مکاتبات، بازدید، تشکیل جلسات، مصوبات و پیگیری 
مصوبات در دستور کار است، تصریح کرد: با توجه به مشغله ای که در دادگستری استان وجود دارد 
دل مان می خواهد بیشتر در خدمت فعاالن اقتصادی باشیم و نماینده قضایی در جلسات مربوط به 
مسائل فعاالن اقتصادی استان حضور دارند.جعفری، عدم تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت تسهیالت 
ارزی صندوق توســعه ملی را یکی از مشکالت استان برشــمرد و افزود: راهکار این مشکل تعمیم 
مفاد ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشــور برای تسهیالت ارزی از 
محل صندوق توسعه ملی بود که قرار بود به استان ها اجازه داده شود و مجبور نباشیم در هر موردی 
منتظر تصمیم متمرکز کشور باشــیم، اما اختیارات محدود است و ارجاع پرونده های تسهیالت به 
مرکز مشکالتی ایجاد می کند. این در حالی است که در استان اصفهان بیش از ۱۰ هزار واحد تولیدی 

و تعیین کننده داریم و باید نگاه ویژه ای به این استان شود.

سومین دوره کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه آزاد
برگزاری کرســی های آزاداندیشی در واحد های مختلف دانشــگاه آزاد اسالمی اصفهان زمینه ساز 
تضارب آرا و طرح مطالبات نسل جوان است.سعید شریفی، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه 
آزاد استان اصفهان گفت: هدف از برگزاری کرسی های آزاد اندیشی، آزادی طرح مطالبات مختلف 
دانشجویان، بسترسازی تضارب آرا و ارتقای فرهنگ استدالل، نشــاط علمی و گفت وگومحوری، 
میان نسل جوان است.وی با اشاره به مشارکت ۱۳۵ تیم دانشجویی از سراسر استان اصفهان در این 
رویداد افزود: تعداد تیم های شرکت کننده در محور های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به 
ترتیب ۴۴، ۱۹، ۵۵ و ۱۷ تیم است که از ۱۷ واحد دانشگاه آزاد اصفهان )خوراسگان(، خمینی شهر، 
کاشــان، شــهرضا، دهاقان، فالورجان، نطنز، گلپایگان، بادرود، اردســتان، نایین، میمه، سمیرم، 
لنجان، دولت آباد، تیران و شاهین شهر هستند.مسئول اجرای رویداد ملی کرسی های آزاداندیشی 
دانشگاه آزاد در استان اصفهان در خصوص تدابیر دانشگاه به منظور تقویت توان مندی دانشجویان 
شرکت کننده در این رویداد، اظهار کرد: برای همه جوانانی که در قالب های تیم های دانشجویی در 
رویداد ملی کرسی های آزاداندیشی ثبت نام می کنند، بسته به موضوع، کارگاه های مهارتی مختلفی 
از جمله روش تحلیل و فن بیان، قانون اساسی و اسناد باالدستی، مبانی اقتصاد، مبانی فرهنگ، 
مبانی جامعه شناسی و مبانی اندیشه سیاسی به صورت رایگان، برگزار شد.شریفی افزود: رقابت 
در کرسی های آزاداندیشی میان دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد خواهد 
بود. هر کرسی نیز عالوه بر مشارکت تیم های دانشجویی، با حضور داورانی است که از منظر علمی، 
در چهارچوب موضوع آن کرسی، مباحثه میان تیم های موافق و مخالف را ارزیابی می کنند و طبق 

آیین نامه دخالت ندادن مواضع شخصی، رعایت بی طرفی و حسن نیت از شاخصه های آنهاست.

وز عکس ر

خبر روزبا مسئولان

آماده باش گروه های 
امدادی برای بهار بارانی 

اصفهان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
گفت: بر اساس پیش بینی بارش های باالتر 
از نرمال در بهار به گروه هــای امدادی آماده 

باش دو ماهه داده شده است.
منصور شیشــه فروش اظهار کرد: بر اساس 
پیش بینی سازمان هواشناسی از نیمه دوم 
اســفند بارش ها در غرب و جنوب به صورت 
برف و در دیگر مناطق استان به صورت باران 
و برای مناطق مرکزی اســتان از ۲۵ اسفند 

بارش پیش بینی شده است.
وی افزود: بارش ها در بهار سال آینده نرمال 
و باالتر از نرمال پیش بینی شــده و بر همین 
اساس با تشکیل جلســات مدیریت بحران 
به همه عوامــل امدادی اســتان تــا پایان 
اردیبهشــت برای باران هــای فصلی اعالم 
آماده باش داده ایم.مدیرکل مدیریت بحران 
اســتانداری اصفهان از آمادگــی ۶۵۰ گروه 
امدادی برای خدمات رســانی به شهروندان 
و مسافران نوروزی خبر و ادامه داد: تقویت 
تلفن های ســه شــماره ای، الزمات ایمنی 
در ســتاد های اســکان و مالحظات ایمنی 
گرمایشی با توجه به پیش بینی کاهش دما 
در اواخر اســفند و اوایل فروردین بررســی 
شده است.شیشــه فروش گفت: مقرر شد 
۸۵۰ روســتا و ۱۱۴ شهر اســتان با توجه به 
بارش های پیش رو اقدامــات ویژه ای برای 
تقویت ســیل بند، پیشــگیری از آبگرفتگی، 
تخلیــه نخاله هــا از دهانه پل هــا همچنین 
جمع آوری و هدایت آب های سطحی انجام 
دهنــد.او در خصوص آخریــن ارزیابی ها از 
خسارات سامانه بارشی گذشــته در استان 
هم گفــت: بیــش از ۲ هزار میلیــارد تومان 
خســارت به بیش از ۱۵۰۰ کیلومتــر از راه ها، 
شبکه معابر، ۱۵۰۰ هکتار اراضی کشاورزی و 
باغی، ۵۰ کیلومتر شبکه های برق، تاسیسات، 
ایســتگاه های تلویزیونــی و مخابــرات، 
شبکه های آب و فاضالب و ۲ هزار و ۷۰۰ واحد 

مسکونی وارد شده است.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: فعالیت سامانه بارشی و بارش های رگباری باران و برف از  امروز تا روز جمعه در این استان پیش بینی 
می شود.محمد رضا رفیعی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: شدت فعالیت این سامانه امروز  برای مناطق غرب و شمال غرب استان، روز چهارشنبه 

برای بیشتر مناطق استان و روز پنجشنبه هم برای مناطق غرب و شمال غرب و روز جمعه هم بیشتر مناطق استان پیش بینی می شود.
 وی ادامه داد: فعالیت این ســامانه به بارش های رگباری باران و برف و همچنین تند باد موقت و احتمال تگرگ در استان اصفهان منجر خواهد شد.کارشناس
  پیش بینی اداره کل هواشناســی اصفهان اظهار داشــت: وزش باد شــدید تا روز پنجشنبه در اســتان ادامه خواهد داشت و دما هوای بیشــتر مناطق استان

  تغییر محسوســی نخواهد داشــت.وی اضافه کرد: کاشــان با دمای ۲۸ســانتی گراد باالی صفر و بویین و میاندشــت بــا دمای منفی ۶ درجه ســانتی گراد 
 گرم ترین و ســردترین نقــاط اســتان بودند.رفیعــی افزود: دمــای کالن شــهر اصفهــان در گرم ترین ســاعات بــه ۲۴ درجــه و در خنک ترین ســاعات

 به ۹ درجه سانتی گراد رسید.

سامانه بارشی در استان اصفهان فعال می شود



بازگشت فرشاد احمدزاده و شهریار مغانلو به ترکیب سپاهان، تحول بزرگی در نمایش این تیم در بخش هجومی رقم زد.پس از تساوی برابر آلومینیوم، کم شدن 
فاصله با پرسپولیس به یک امتیاز و درنهایت شنیدن خبر پیروزی ثانیه های پایانی شاگردان گل محمدی در تبریز، برای مورایس و شاگردانش راهی جز پیروزی 
نمانده بود.سپاهان البته برای به دست آوردن احساس پیروزی در این مسابقه خیلی منتظر نماند و فرشاد احمدزاده در دقیقه 10 با یک شوت کات دار پای چپ 
از پشت محوطه جریمه، راهی جز تسلیم پیش روی خالدآبادی دروازه بان آماده این روزهای هوادار نداشت. سه دقیقه بعد از این گل تماشایی، این بار شهریار 
مغانلو بود که خودنمایی کرد و با فرار سریع به فضای پشت مدافعین هوادار، هوشمندانه خودش را زودتر از سنگربان هوادار به توپ رساند تا پنالتی بگیرد و خودش 

آن را با ضربه ای مطمئن برای بازگشت به جمع بهترین گلزنان فصل به تور برساند.
این درخشش در حالی بار دیگر از دو ســتاره انکارناپذیر فصل بیست و دوم سپاهان با مورایس دیده شــد، که هر دو بازیکن به دلیل محرومیت در مصاف برابر 
آلومینیوم حضور نداشتند. این غیبت در طول مسابقه به طور کامل مشهود بود و درنهایت هم دو امتیاز حساس برای سپاهان از دست رفت، تا مورایس که کیفیت 

بازیکنان ایرانی را تمجید می کند، یک بار دیگر با اتکا به مهارت های دوستاره لیگ برتر سه امتیاز را کسب کرده باشد.

فرشاد و شهریار؛ ما ستاره های لیگ برتر هستیم
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رکوردزنی »ژاوی« از روی سکوها
بارسلونا با برتری یک بر صفر مقابل والنســیا در خانه رکوردی تاریخی در اللیگا به ثبت رساند.در 
چارچوب هفته بیست و چهارم اللیگای اســپانیا، بارسلونا به مصاف والنسیا رفت و به برتری یک 
بر صفر رسید.در این بازی که ژاوی و ستارگانی مثل لواندوفسکی، پدری و گابی حضور نداشتند، 
آبی اناری ها با رافینیا به گل رسیدند تا یک برد ارزشــمند را به ثبت رسانند.بارسلونا با این برد یک 
رکورد تاریخی به ثبت رساند. تیم ژاوی توانست به اولین تیم در تاریخ مسابقات فوتبال در اسپانیا 
بدل شود که در 12 بازی متوالی در خانه تنها یک گل دریافت کرده است.تراشتگن که مدعی اصلی 
کســب جایزه زامورا و بهترین دروازه بان اسپانیاســت، مهره حیاتی بارســلونا بوده و توانسته با 

مهارهای خودش، این تیم را در آستانه قهرمانی برساند.
 

ممانعت آمریکا از ورود »جوکوویچ« شرم آور است
تنیســور آمریکایی از ممانعت دولت آمریکا از ورود نواک جوکوویچ صربســتانی برای شرکت در 
تورنمنت های این کشور انتقاد کرد.نواک جوکوویچ، نفر شــماره یک تنیس حرفه ای مردان جهان 
برای دومین ســال متوالی امکان حضور در تورنمنت های رســمی ATP در آمریکا را ندارد. دولت 
آمریکا اعالم کرد این تنیســور صربستانی به دلیل عدم واکسیناســیون کرونا اجازه ورود به خاک 
این کشور را نخواهد داشــت.ریلی اوپلکا، تنیسور مشــهور آمریکایی در واکنش به تصمیم دولت 
کشورش برای ممانعت از ورود نواک جوکوویچ در شــبکه اجتماعی خود نوشت: »چه شرم آور... 
کشور آزادی!«همچنین ریک اسکات و مارکو روبیو، سناتورهای جمهوری خواه فلوریدا از جو بایدن، 

رییس جمهور آمریکا خواستند مداخله کند و مجوز ورود نواک جوکوویچ به این کشور صادر شود.
 

واکنش فیفا به تاریخ سازی »محمد صالح«
فیفا به نمایش درخشان محمد صالح واکنش نشان داد. به تازگی در رقابت های لیگ برتر انگلیس، 
لیورپول به مصاف منچستریونایتد رفت و در دیداری عجیب و بی نقص به برتری 7 بر صفر رسید.

در این مسابقه محمد صالح توفان به پا کرد و توانست با ثبت 2 گل و 2 پاس گل، مهره بزرگ کلوپ 
در میدان نام گیرد.او با این دبل، توانست تعداد گل های خود در باشگاه لیورپول در مسابقات لیگ 
برتر انگلیس را به عدد 129 برســاند تا به برترین گلزن تاریخ باشــگاه بدل شود.فیفا در واکنش به 
تاریخ سازی صالح و درخشش در بازی مقابل منچســتریونایتد و دربی انگلیس نوشت: پادشاه 
مرسی ساید، محمد صالح تو هستی.لیورپول پس از مدت ها نمایش پر فراز و نشیب توانست یک 

عملکرد خارق العاده به ثبت رساند و به رده پنجم جدول بازگردد.
 

به قهرمانی نزدیک شده ایم
بازیکن باتجربه تیم فوتبال بارسلونا بعد از پیروزی برابر والنسیا تاکید کرد که تیمش به قهرمانی در اللیگا 
نزدیک شده است.به نقل از الموندو دیپورتیو، بارسلونا در یکی از حساس ترین بازی های هفته بیست 
و چهارم رقابت های اللیگا در خانه  از والنسیا پذیرایی کرد و توانست با یک گل به پیروزی دست پیدا 
کند.آبی اناری ها با این پیروزی نه تنها جایگاه خود را در صدر جدول رده بندی مستحکم تر کردند بلکه 
اختالف خود را با رئال مادرید هم به 9 امتیاز افزایش دادند.بازیکن باتجربه بارسلونا می گوید که تیمش 
به کسب عنوان قهرمانی بسیار نزدیک شده است. سرخیو روبرتو گفت: ما برای پیروزی به میدان رفتیم. 
گل زدیم و تا پایان در کارهای دفاعی بدون نقص و بسیار خوب ظاهر شدیم.او ادامه داد: اخراج آراخو 
شرایط را برای ما بسیار سخت کرد. ما  از دقیقه ۵9 با یک بازیکن کمتر بازی کردیم و این باعث شد تا با 
جنگندگی باالیی بازی  و تالش خود را مضاعف کنیم.روبرتو در پایان گفت: برای قهرمانی در اللیگا نیاز 
به پیروزی در چنین بازی هایی است. در دیدار برابر آلمریا نتوانستیم از فرصت های خود استفاده کنیم؛ 

اما خوشبختانه در این بازی به پیروزی دست پیدا کردیم. 

واکاوی پیروزی سپاهان مقابل هوادار؛ 

برِد به موقع و استراتژیک
آنالیز دقیق و شــناخت کامل نقاط ضعــف حریف، اتخاذ 
تاکتیک درســت و اســتمرار در پیاده کــردن آن، دقت در 
زدن ضربات آخــر و حفــظ تمرکز روانــی در طول بــازی، ۴ فاکتور 

پیروزی بخش سپاهان مقابل هوادار به شمار می رود.
هفته بیســت و دوم رقابت های لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس، 
با برگزاری ۴ دیدار آغاز شــد که در یکی از این رقابت ها، ســپاهان در 
ورزشــگاه نقش جهان به مصاف تیم هوادار رفت و با نتیجه 3 بر یک 

این تیم را شکست داد.
ســپاهان در یکی از مهم ترین بازی های هفته بیست و دوم، هوادار را 
شکست داد تا عالوه بر کسب 3 امتیاز باارزش به صدر جدول بازگردد. 
این دیدار در شرایطی برگزار شد که کســب پیروزی در آن برای هر دو 
تیم از اهمیت باالیی برخوردار بود و فاصله کم و امتیازات نزدیک به هم 
تیم های رده نخســت تا چهارم جدول و رقابت شدید آنها برای کسب 
قهرمانی در کنار تالش هوادار برای رســیدن به جمــع تیم های باالی 
جدول ، این دیدار را تبدیل به یک دوئل 6 امتیــازی کرده و هر 2 تیم 

برای پیروزی به میدان آمده بودند.
ســپاهان با پیروزی مقابل هوادار ۴۴ امتیازی شــده و بــا توجه به 
ســایر نتایج رقم خورده در لیگ همچنان صدرنشین لیگ است؛ در 
آن ســو هوادار نیز با این شکســت 2۵ امتیازی باقی مانده و فعال در 
 رده نهم جدول ایســتاده اســت و باید منتظر نتایــج بازی های باقی

 مانده باشد.
سپاهان برد مهم و تاثیرگذاری به دســت آورد؛ زردپوشان اصفهانی با 
پرسپولیس تنها یک امتیاز فاصله دارند و با توجه به بازی مستقیم دو 
تیم در هفته آینده، پیروزی مقابل هوادار می تواند مسیر سپاهانی ها 
را به سمت قهرمانی تسهیل کرده و شرایط ساده تری را برای مورایس 
و تیمش به وجود آورد. از طرف دیگر ســپاهانی ها در دو هفته گذشته 
نتایج خوبی به دســت نیــاورده بودند و حذف از جــام حذفی مقابل 
پرسپولیس و تساوی بد موقع جلوی آلومینیوم، شرایط روحی_روانی 
تیم مورایــس را تحت تاثیر قــرار داده و پیروزی اخیــر، می تواند به 

بازسازی روحی این تیم کمک کند.
ســپاهان پس از دو هفته ناکامی، به شــرایط آرمانی خود برگشت و 
مقابل هوادار فوتبال باکیفیت و تماشــایی به نمایش گذاشت. آنالیز 
دقیق و شــناخت کامل نقاط ضعف حریف، اتخاذ تاکتیک درست و 
اســتمرار در پیاده کردن آن، دقت در زدن ضربــات آخر و حفظ تمرکز 
روانی در طول رونــد بازی، ۴ فاکتور پیروزی بخش ســپاهان در این 

دیدار به شمار می رود.

مورایس باز هم ترکیب تیمش را تغییر داده و ســپاهان مقابل هوادار 
با ۴ تغییر نسبت به بازی قبل به میدان رفت. سرمربی زردپوشان در 
این دیدار امیــد نورافکن از ترکیب اصلی خــارج و به جای او از جالل 
علی محمدی در خط میانی بهره گرفت. عالوه بر ایــن با پایان یافتن 
محرومیت مغانلــو و احمدزاده، ایــن دو بازیکن به همــراه الویس 
کامســوبا به ترکیب اصلی بازگشــتند تا مثلث هجومی ســپاهان را 

تشکیل دهند.
مورایس در این دیدار، تیمش را با آرایش 3-3-۴ به زمین فرستاده 
بود و سعی داشــت تا با تصاحب میانه میدان، قدرت هجومی هوادار 
را کنترل کرده و با حمالت سریع و برق آســا به گل برسد.سپاهانی ها 
تالش داشتند تا با پرس سنگین شاگردان الهامی فرصت بازی سازی 
را از هافبک های آنها گرفته و در حمالت، از ســرعت باال و قدرت حمل 
توپ بازیکنانی مانند احمدزاده، رضاییان، زکی پور و کامســوبا در کنار 
قدرت بازی  ســازی و خالقیت علی محمدی و کریمــی بهره برده و به 

گل برسند.
نمایش سپاهان مقابل هوادار را می توان به 2 بخش مجزا تفکیک کرد؛ 
نیمه نخست، تهاجمی و دلچســب، نیمه دوم، منطقی و هوشمندانه. 
شاگردان مورایس در نیمه نخســت بازی سراسر تهاجمی به نمایش 

گذاشته و تیم الهامی را تحت فشار قرار داده بودند و با شناخت دقیق 
از نقاط ضعف هوادار، برنامه های تاکتیکی خود را اجرا و موقعیت های 
گلزنی زیادی را خلق کردند. ســپاهانی ها در این نیمه به خوبی ارتباط 
خط میانی و حمله هــوادار را قطع و با اســتفاده از فرارهای ســریع 
و ارســال های عمقی عمال هافبک هــای این تیــم را از جریان بازی 
خارج کردند و اجازه ندادند موقعیت چندانی بــرای گلزنی پیدا کنند. 
شاگردان مورایس با استفاده از همین حربه و فرستادن توپ به عمق 
دفاع هوادار، بارها خط دفاعی این تیم را به هــم ریخته و در فاصله 2 
دقیقه 2 گل را به ثمر رساندند و پس از آن، زردپوشان اصفهانی تغییر 
رویه داده و ســعی کردند تا با مدیریت بازی و پاسکاری های متوالی، 
شاگردان الهامی را فرسوده کرده و از فضاهای موجود در خط دفاعی 

هوادار بهره ببرند.
مورایس در این دیدار روی ضعف آمادگی جســمانی بازیکنان هوادار 
حســاب باز کرده و ســپاهان را به گونه ای راهی زمین کــرده بود که 
بازیکنان این تیم با پرس شــدید در زمین تیم حریف، میانه میدان را 
از شــاگردان الهامی گرفته و ارتباط خط هافبک هوادار را با خط حمله 
این تیم قطع کنند. اتفاقی که در نهایت جواب داده و سپاهانی ها را به 

3 امتیاز شیرین رساند.

خبر روز

»مهدی تاج« دست به کار شد
مذاکرات رسمی رییس فدراسیون فوتبال برای دریافت طلب ایرانی ها از AFC آغاز شد.مهدی تاج 
که هفته گذشته همراه با احســان اصولی برای بازدید از امکانات محل برگزاری رقابت های فوتبال 
ساحلی قهرمانی آسیا و البته دیدار با ملی پوشان کشورمان که در تورنمنت شش جانبه تایلند حضور 
دارند، راهی شهر پاتایا شد.وی پس از اتمام برنامه های خود در تایلند، جهت پیگیری رفع مشکل 
باشگاه های ایرانی و فدراسیون فوتبال درباره انتقال منابع مالی خود و رایزنی در این باره با مقامات 
AFC راهی مالزی شــد.پس از صحبت های مقدماتی رییس فدراسیون با مسئوالن کنفدراسیون 
قرار است با توجه به اتمام تعطیالت پایان هفته در کواالالمپور، تاج مذاکرات رسمی خود را در این 
خصوص با مدیران ارشد AFC آغاز کند تا راهکارهای موجود برای رفع این مشکل و وصول مطالبات 

باشگاه های کشورمان و فدراسیون از این نهاد، بحث و بررسی شود.
 

ستاره جنجالی؛ غمگین ترین چهره نقش جهان
مدافع بلندقامت سپاهان بعد از بازی تیمش مقابل هوادار شرایط ایده آلی نداشت.تیم فوتبال سپاهان 
اصفهان در هفته بیست و دوم لیگ برتر، به مصاف هوادار رفت و این تیم را با نتیجه سه بر یک شکست 
داد.این پیروزی ارزشمند در مسیر صدرنشینی در شرایطی رقم خورد که مورایس بار دیگر در قلب دفاع 
از زوج دانشگر-جونیور اســتفاده کرده و یزدانی را مجددا روی نیمکت نشاند.سیاوش که در دیدار برابر 
پرسپولیس دو پنالتی داده و اخراج شد، پس از نیمکت نشینی مقابل آلومینیوم در دیدار برابر هوادار نیز 
کامل از روی نیمکت بازی را دنبال کرد.اما پس از بازی و در شرایطی که نیمکت نشینان سپاهان در زمین 
مانده بودند و با استارت های سرعتی بدن خود را در شرایط مطلوب نگه می داشتند، سیاوش یزدانی با 
سرعتی بسیار آرام و نزدیک به قدم زدن، در زمین راه می رفت و به این شکل ریکاوری می کرد و با تکان 
دادن سرش، از شرایط خود راضی به نظر نمی رسید.سیاوش که پس از جنجال های فراوان از استقالل به 

دیگر مدعی جدی قهرمانی پیوسته، امیدوار است بیش از این فرصت بازی کند.
 

»سردار آزمون« در تیم منتخب بوندس لیگا
مهاجم ملی پوش کشورمان با درخشش به همراه لورکوزن در تیم منتخب هفته بوندس لیگا قرار گرفت.

در چارچوب هفته بیست و سوم بوندس لیگا آلمان، بایرلورکوزن به مصاف هرتابرلین رفت و با گلزنی 
مهاجم ایرانی خود به برتری ۴ بر یک رســید.در این مسابقه ســردار آزمون در ترکیب اصلی لورکوزن 
حضور داشت و 69 دقیقه بازی کرد و توانست گل اول تیمش را به ثمر رساند.آزمون طی دو هفته گذشته 
درخشش خوبی داشته و به نوعی به روزهای اوج خود برگشته تا دوران طالیی خود را در لیگ برتر روسیه 
را در بوندس لیگا تکرار کند.نشریه »کیکر« آلمان با بسته شدن پرونده مسابقات هفته بیست و چهارم 
بوندس لیگا به معرفی 11 بازیکن برتر و به نوعی تیم منتخب هفته پرداخت.سردار آزمون، مهاجم ملی 

پوش کشورمان با درخشش برای لورکوزن در تیم منتخب هفته بوندس لیگا قرار گرفت.
 

»کریم انصاری فرد« زندگی را به اومونیا برگرداند
رسانه های یونانی به درخشــش کریم انصاری فرد در لیگ قبرس پرداختند و از نقش برجسته بازیکن 
ایرانی در تغییر سرنوشت این تیم نوشتند.پس از درخشش مهدی طارمی در پرتغال، سردار آزمون و کریم 
انصاری فرد نیز در تیم های باشگاهی شان درخشیدند.اومانیا در چارچوب هفته بیست وششم لیگ قبرس 
با نتیجه دو بر یک در خانه کارمیوتیسا به پیروزی رسید. برای اومانیا در این مسابقه کریم انصاری فرد و 

هکتور یوسته گلزنی زدند. کالتساس هم تک گل میزبان این بازی را به ثمر رساند.
اومانیا با ۴1 امتیاز در جایگاه پنجم لیگ قبرس جای دارد.سایت یونانی 24sports با اشاره به درخشش 
کریم انصاری فرد نوشــت: »اومونیا در حالی که از حریفش عقب افتاده بود، توانست به بازی برگردد و 

در نهایت پیروز شود. بخش عمده این پیروزی را باید مرهون درخشش کریم انصاری فرد دانست.«

مستطیل سبز

سرمربی تیم هندبال بانوان فوالد 
هرمزگان:

 آینده هندبال بانوان
 طالیی است

ســرمربی تیم هندبال بانوان فوالد هرمزگان 
گفت:همه تیم ها در دور برگشــت تمام تالش 
خود را می کنند تا بتوانند نتایج بسیار خوبی را 
کسب کنند و تیم های صدرنشین هم کار راحتی 
نخواهند داشت.فاطمه محمدخانی در خصوص 
دور برگشت رقابت های لیگ برتر هندبال بانوان 
اظهار داشت: همانطور که می دانید تیم ما برای 
این دوره از رقابت های لیگ برتر خیلی دیر بسته 
شد و با توجه به نداشتن بازیکن خود در پس 
دروازه در خواست جذب بازیکن در پست دروازه 
را دادیم که موفق شــدیم دروازه بان ازبکستان 
را به خدمت بگیریم. این بازیکــن با توجه به 
شرایطی که بود دیر به جمع ما اضافه شد و در 2 
بازی پایانی نیم فصل اول عملکرد بسیار خوبی 
را از او شاهد بودیم.وی افزود: در نیم فصل دوم 
تمام تالش ما بر این است که بتوانیم امتیازهای 
باقی مانده را به دســت آوریم تا در جمع ۴ تیم 
برتر حضور داشته باشــیم و به مرحله پلی آف 
صعود کنیم. سرمربی تیم هندبال بانوان فوالد 
هرمزگان در خصوص اینکه دور برگشت رقابت 
های لیگ برای هیچ تیمی راحت نخواهد بود، 
عنوان کرد: صد در صد درست است و همه تیم ها 
در دور برگشــت تمام تالش خود را می کنند تا 
بتوانند نتایج بسیار خوبی را کسب کنند، چرا که 
بسیار مهم اســت که بتوانند امتیازات الزم را به 
دست بیاورند. حتی به جرأت می توانم بگویم 
کار تیم هایی هم که در صدر جدول هستند بسیار 
سخت است. تفاوت این دوره از لیگ هندبال 
بانوان با دوره های گذشــته جوان بودن تیم ها 
است. همیشــه انگیزه جوانان باعث می شود 
تا ورق بازی برگردد و نتیجه دیگری رقم بخورد.

وی افزود: آن چیزی که امروز می تواند در تیم ها 
مهم باشد تجربه بازیکنان است؛ اما با توجه به 
شرایط هندبال بانوان و حضور دختران در رقابت 
ها مختلف بین المللی باعث شده تجربه های 
خوبی را به دســت بیاورند و این تجربیات را به 
درون تیم های خود منتقل کنند. همین موضوع 

باعث شده است تا سطح لیگ برتر باال رود. 

فوتبال جهان

عکس خبر

فینال مسابقات کبدی 
قهرمانی جوانان جهان

فینال دومین دوره مسابقات کبدی 
قهرمانی جوانان جهان  با دیدار تیم 
های ایران و هنــد در ارومیه برگزار 
شــد. در پایان این رقابت ها هند با 
پیروزی ۴1 بــر 33 برابــر ایران به 
قهرمانی رســید و تیم هــای نپال و 
پاکستان به ترتیب ســوم و چهارم 

شدند.

هافبک مس رفســنجان برای دومین بازی پیاپی 
یک گل مهم برای تیمش زد.

مس رفســنجان برای جبران خاطره تلخ شکست 
در ضربات پنالتی در مســابقه جام حذفی، نیاز به 
ریکاوری روحی مناســب داشت و تجربه بازیکنان 
قدیمی تر این تیم الزم بود به میان بیاید و دســت 
محمد ربیعی را بگیرد که مهرداد رضایی به بهترین 

شکل این کار را برای دو بازی متوالی انجام داد.
هافبک دفاعی با تجربه مس رفســنجان که هفته 
گذشــته تک گل پیروزی تیمش را در تهران به ثمر 
رســانده و دروازه هوادار را با یک شــوت محکم باز 
کــرده و البته با یک شــادی گل منحصــر به فرد و 
جنجالی، حسابی خبرســاز شــده بود، اخیرا هم 

یکی از بهترین های تیمش در تقابل با صنعت نفت 
لقب گرفت.

مهرداد رضایی که با عملکــردش برابر هوادار دوباره 
در جمع 11 نفر اصلی مس رفســنجان برابر صنعت 
نفت دیده می شد، در نیمه دوم این مسابقه که نیاز 
به سومین گل داشتند تا برتری خود را قطعی کنند، 
دست به کار شد و دوباره با یک شوت محکم دروازه 
آبادانی ها را باز کرد تا در دقیقه ۵9 به آرامش کامل 

برای سه امتیاز برسند.
مس رفســنجان که از ابتدای فصل موقعیت های 
گلزنی پرشماری از دست داده و بهترین گلزنان این 
تیم دو گله بودند، نخستین بازیکن سه گله خود را در 
هفته بیست و دوم لیگ برتر برابر صنعت نفت آبادان 

پیدا کرد، اما نام او یک نفر غیر از شیمبا و منشا بود!
رضایی بــا وجــود اینکــه از دروازه حریفان مس 
رفسنجان فاصله دارد و در خط میانی بازی می کند، 
اما مقابل صنعت نفت توانســت سومین گل فصل 
خود را به ثمر رســاند تا باالتر از پنج بازیکن دو گله 
نارنجی پوشــان ازجمله لوســیانو پریرا، تبدیل به 

بهترین گلزن تیمش تا این هفته شود.

آقای گل نارنجی ها؛ نه شیمبا نه منشا!
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معاون شهردار تشریح کرد:

 مجموعه اقدامات ترافیکی شهرداری اصفهان برای 
نوروز 1402

معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان گفت: افزایش ظرفیت پارکینگ ها، فعالیت ناوگان 
حمل ونقل عمومی، راه اندازی خطوط اتوبوس گردشگری و تسهیالت عبور و مرور مرکز گردشگری 

ناژوان از اقدامات خدمات سفر نوروز ۱۴۰۲ این معاونت خواهد بود.
به گزارش ایمنا، حســین حق شناس با 
اشــاره به ظرفیت پارکینگ های سطح 
شهر اظهار کرد: طبق بررسی به عمل آمده 
بعضی ادارات شــهر بــه پارکینگ های 
کلیدی شــهر اصفهان مانند پارک سوار 
کاوه )پارکینگ شکوه( و پارکینگ های 
مرکزی شــهر به صورت ماهانه اشتراک 
پرداخــت می کنند تــا کارکنــان آن ها 
مبــادرت به پارک خودروهــای خود در 
زمان فعالیــت اداره کننــد، از این رو در 
ایام نوروز به دلیــل تعطیلی اداره ها این 

ظرفیت آزاد می شود و به خودروهای مسافران تعلق می گیرد، همچنین با هماهنگی به عمل آمده 
بعضی از واحدهای تجاری نیز در پیک ترافیک خودروی خود را در پارکینگ ها پارک نمی کنند و این 

سهم ظرفیت خودرویی در اختیار مسافران قرار خواهد گرفت.
وی افزود: ساعت فعالیت پارکینگ ها تا ساعت یک بامداد تمدید شده است و این آمادگی وجود 
دارد در صورتی که مسافران و شهروندان قصد سفر به مراکز قیدشده، پس از افطار را داشته باشند، 

به ساعات فعالیت این پارکینگ ها نیز افزوده شود.
معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان با اشــاره به فعالیت مترو در ایام نوروز تصریح کرد: 
فعالیت مترو به جز روزهای دوازدهم و سیزدهم فروردین ۱۴۰۲ که تعطیل است، از ساعت ۹:۰۰ تا 
۲۱:۰۰ دایر خواهد بود که مسافران مستقر در باغ فدک نیز می توانند ضمن استفاده از خط شماره یک 

گردشگری اتوبوسرانی به پایانه کاوه عزیمت و تا مرکز شهر از مترو استفاده کنند.
وی با اشاره به مرکز پرترافیک گردشگری ناژوان خاطرنشان کرد: با توجه به حجم باالی گردشگر در 
مسیرهای کم عرض ناژوان اکثر معابر ارتباطی این محدوده یک طرفه شده است، در این راستا اجرای 
خط کشی معابر، نصب تابلوهای ترافیکی، روشــنایی پارکینگ ها و مشخص کردن ایستگاه های 
تاکسی به منظور رفاه حال مراجعان و تســهیل در عبور و مرور اقداماتی با همکاری مدیریت ناژوان 

انجام شده است.
حق شناس افزود: طبق مصوبه شورای اسالمی شهر اصفهان قیمت گذاری پارکینگ باغ پرندگان در 
روزهای عادی ارزان تر از روزهای جمعه و تعطیالت رسمی در نظر گرفته شده و سایر پارکینگ های 
ســطح ناژوان روزهای عادی پنج هزار تومان و روزهای جمعه و تعطیالت رســمی ۱۰ هزار تومان 

قیمت گذاری شده است.
وی در خصوص ایجاد اتوبوس گردشــگری تصریح کرد: بــا توجه به احتمــال ورود حجم باالی 
گردشگران شــهر اصفهان به منظور تســهیل در عبور و مرور آن ها و تشویق به اســتفاده از وسایل 
حمل ونقل عمومی و از طرفی تمرکز بیشتر مسافران نوروزی در باغ فدک، دو خط گردشگری از این 

محل به مرکز شهر و مراکز گردشگری سطح شهر در نظر گرفته شده است.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: خط شماره یک گردشگری از باغ فدک به مرکز 
پرترافیک شهر میدان امام حسین )ع( طراحی شده است و خط شماره دو که در مسیر خود مراکز 
گردشگری ناژوان و صفه را نیز در بر خواهد گرفت، راه اندازی خواهد شد و اتوبوس خط سه از میدان 

امام حسین )ع( به سمت آتشگاه و منارجنبان در حال رفت و برگشت خواهد بود.

شهردار اصفهان در آیین پاسداشت و کاشت درخت در حیاط مدارس با عنوان »حیات در حیاط« :

امانتدار فضای سبز شهری هستیم

شــهردار اصفهان با بیان اینکه در دوره های مختلف مدیریت شهری با 
چنگ و دندان برای حفظ فضای سبز تالش شده است تا این موهبت از 
این کالن شهر گرفته نشود، گفت: تالش می کنیم این امانت را با شرایط 
بهتر تحویل آیندگان دهیم تا شرمنده آن ها نباشیم.به گزارش خبرنگار 
ایمنا، علی قاســم زاده در آیین پاسداشت و کاشــت درخت در حیاط 
مدارس با عنوان »حیات در حیاط« اظهار کرد: از یک انسان موفق انتظار 
می رود که موقعیت و نسبت خود با دیگران و ســایر موجودات را پیدا 
کند و به دنبال آن در تنظیم این روابط دچار خطا نشود.وی با بیان اینکه 
همان طور که اگر ندانیم ارتباط ما با امام زنده چیست، جاهل از این دنیا 
خواهیم رفت، نسبت به سایر روابط نیز مســئول هستیم، افزود: یکی 
از این نسبت های ارتباطی، ارتباط انسان ها با درختان است، در روایات 
و احادیث نیز تاکید شده است که درختان از جمله موجوداتی هستند 
که حرمت آنها باید نگهداشته شود.شهردار اصفهان تصریح کرد: درخت 
موجودی است که کســی نباید به آن تعدی کند، حتی این بی احترامی 
و تعدی برای درختان مثمر حرام دانسته شده است، همچنین تعدی 
به درختان غیرمثمر کراهت دارد.قاســم زاده با تاکید بر اینکه درخت را 
نذر و وقف می کنند، گفت: از میان تمام موجودات و اشــیا، ســنت نذر 
درخت جاری و صیغه وقف نیز برای درخت خوانده می شــود؛ در این 

راستا حضرت علی )ع( نیز نخل می کاشت و وقف می کرد.وی با بیان 
اینکه درخت موجودی نیکوکار  روی زمین است که خیر آن به همه بدون 
منت می رسد، خاطرنشان کرد: درخت در دنیا و آخرت جایگاه ویژه ای 
دارد، درختان انبوه در بهشت نیز وعده نیز داده شده اند.شهردار اصفهان 
با تاکید بر اینکه درخت هم در این دنیا و هم در آخرت محبوب است و 
خداوند در دو دنیا برای درخت نقش آفرینی کرده است، اظهار کرد: باید به 
نسبت ارتباط خود با درخت در این دنیا بیندیشیم، نباید به جایی برسیم 
که حقوق آنها را ضایع کنیم.وی با تاکید بر اینکه از زبان مردم شــهر، از 
فعاالن در سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری و گروهی که مخلصانه 
در شهر خدمت می کنند، قدردانی می کنم، افزود: این تالش ها ویژه این 
دوره نیست، اگر چه در این دوره مدیر جهادی داریم که با عشق و انگیزه 
فعالیت می کند، در دوره های مختلف مدیریت شــهری هم با چنگ و 
دندان برای حفظ فضای سبز تالش کردند تا این موهبت از شهر گرفته 
نشود.وی خاطرنشان کرد: تالش می کنیم این امانت را با شرایط بهتر 

تحویل آیندگان دهیم تا شرمنده آنها نباشیم.

حفظ فضای سبز شهر اصفهان در شرایط کم آبی
مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان با بیان 

اینکه در حال حاضر فضای ســبز شهر اصفهان را به شــیوه کم آبیاری، 
حفظ می کنیم، گفت: امروز باید به داد فضای سبز شهر اصفهان برسیم 
تا آلودگی هوا، بیماری ها و ســرطان ها در شــهر کاهــش یابد.مجید 
عرفان منش در آیین پاسداشت و کاشــت درخت در حیاط مدارس با 
عنوان »حیات در حیاط« اظهار کرد: حدود یک دهه با خشکســالی و 
کمبود شدید آب مواجه بودیم که این موضوع، مشکالت بسیار زیادی را 

در مسیر حفظ فضای سبز و توسعه آن برای ما ایجاد کرد.
وی افزود: اصفهان یکی از آلوده ترین شهرهای کشور است، با این وجود 
شهرداری تالش خود را به کار گرفت تا بتواند طراوت و شادابی این شهر 
را حفظ کند.مدیرعامل سازمان فضای سبز و پارک ها شهرداری اصفهان 
تصریح کرد: در این شــهر بیشــتر محصوالت صنعتی، پاالیشگاهی، 
فوالدی و سوخت های فســیلی در شــعاع کمتر از ۵۰ کیلومتری شهر 
اصفهان در حال تولید است که مردم ایران از آن بهره مند می شوند، اما 
آلودگی ناشــی از این تولیدات برای مردم اصفهان باقی مانده اســت.

وی با تاکید بر اینکه فضای سبز شهر اصفهان موثرترین سرباز و حافظ 
تنها سنگر شادابی شهر اســت، گفت: فضای سبز شرق اصفهان با هزار 
هکتار در قالب کمربند سبز نخستین سدی است که مانع ورود ریزگردها 
و آلودگی هوا به شــهر اصفهان می شــود، این فضای ســبز با پساب 
تصفیه شــده از تصفیه خانه سپاهان شهر آبیاری می شود.عرفان منش 
خاطرنشــان کرد: شــهرداری اصفهان از مدت ها قبل برای تامین آب 
مورد نیاز فضای سبز اقدام به خریداری پساب تصفیه شده از سپاهان 
شهر کرده، این در حالی است که در حال حاضر تمام سنگرهای محیط 
زیست شهر اصفهان با آلودگی هوا فتح شده و تنها یک سنگر باقی مانده 
است.وی با بیان اینکه نیاز آبی فضای سبز شهر اصفهان ۶۰ میلیون متر 
مکعب است که در بهترین حالت فقط ۲۷ میلیون متر مکعب در اختیار 
داریم، گفت: از این مقدار نیز هشت میلیون متر مکعب از پساب تصفیه 
شده تهیه می شود و بر اســاس افق بلند دیدگاهی مدیران شهری طی 
سال های گذشته، استفاده از پســاب برای آبیاری حاصل شده است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
امروز اصفهان تنها شهر کشور است که ۶۰ درصد آن تحت آبیاری تحت 
فشار و کنترل بوده است، گفت: اصفهان تنها شــهر ایران است که این 
حجم فضای سبز را با پساب آبیاری می کند، به طوری که بالغ بر ۴۰۰ لیتر 
بر ثانیه پساب تصفیه شده استفاده می کنیم.وی اضافه کرد: حقابه ای 
که از زاینده رود و بهره برداری از آب های زیرزمینی توســط شــهرداری 
خریداری شــده، ۲۷ میلیون مترمکعب بوده است، اما در حال حاضر 

کمتر از ۱۷ میلیون متر مکعب از آن برداشت می کنیم.

نایب رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهان از 
بهره بــرداری از فاز نخســت خط دو متــروی این 
کالن شــهر حدفاصل دارک تا میدان قدس در سال 
آینده خبــر داد و گفــت: افتتاح این پــروژه هدیه 
مدیریت شهری ششم به شــهروندان اصفهانی و 
گامی بزرگ برای کاهــش ترافیک و آلودگی هوای 
شهر است.ابوالفضل قربانی در گفت وگو با خبرنگار 
ایمنا اظهار کرد: بررسی بودجه سال آینده شهرداری 
اصفهان در دوره فعلی شــورای شــهر یکــی از کم 

سابقه ترین دوره هاســت زیرا اعضای شورای شهر 
حدود یک مــاه صبح و بعدازظهر و حتی تا پاســی 
از شب نسبت به بررســی بودجه اقدام کردند.وی 
افزود: به رغــم اینکه در ســال های گذشــته منبع 
تراکم فروشــی بالغ بر ۸۰ درصد بودجه شهرداری 
اصفهان را تامین می کرد، برای ســال آینده حدود 
۲۵ درصد منابع بودجه را تشکیل می دهد و بخش 
عمده ای از منابع درآمدی، غیرتراکمی است که عالوه 
بر نزدیک شدن به تحقق درآمد پایدار، شهرفروشی 
را کنترل می کنــد و به این ترتیــب می توان محیط 
زیست و تردد شــهروندان را به صورت مطلوب تری 
شاهد باشیم.نایب رییس شــورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت: در بودجه سال آینده توجه جدی به 

موضوعات مربوط به حــوزه حمل ونقل همگانی از 
جمله راه اندازی فاز نخست خط دو متروی اصفهان 
حدفاصل دارک تا میدان قدس شــده است که با 
توجه به قرارگیری در محدوده کمتربرخوردار شــهر 

می تواند هدیه بسیار خوبی برای شهروندان باشد.
وی با بیان اینکه سال جاری برای تکمیل و تجهیز 
خط دو مترو، قراردادی بــه ارزش حدود ۲۴ هزار 
میلیارد تومان با شــرکت مپنا منعقد شد که از نظر 
مبلغ در تاریخ شــهرداری اصفهان بی نظیر است و 
می تواند کمک بســیار موثــری در احداث این خط 
داشته باشد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر مسائل 
این قرارداد حل و تمام موافقت ها دریافت و مجوزها 

نیز از سوی دولت صادر شده است.

 بهره برداری از فاز نخست خط 2 متروی اصفهان
 هدیه دوره ششم به شهروندان

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان:
 مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی »نقشی برای شهر« 

پایان یافت
مدیرعامل سازمان نوسازی و بهســازی شــهر اصفهان گفت: طبق اعالم دبیرخانه مسابقه ملی 
»نقشی برای شهر«، تعداد ۲۰۰ طرح و ایده از طراحان و هنرمندان سراسر کشور دریافت و مرحله 
داوری اولیه آثار آغاز شــد.به گزارش ایمنا، محمدعلی ایزدخواســتی اظهار کرد: در مسابقه ملی 
»نقشی برای شــهر«، ۲۰۰ طرح و ایده از ۸۰ هنرمند ایرانی به دبیرخانه مســابقه رسید و فرآیند 
داوری ابتدایی آثار نیز آغاز شده است.وی با بیان اینکه آثار ارســالی به دبیرخانه این مسابقه بر 
مبنای نقوش ۱۲ میراث ملی و جهانی اصفهان خلق شده است، افزود: این آثار پس از داوری وارد 
مرحله بررسی نهایی توسط هیئت داوران می شود، قرار بر این است که مراسم اختتامیه و اهدای 
جوایز به آثار منتخب، اردیبهشت ۱۴۰۱، همزمان با گرامیداشت هفته فرهنگی اصفهان برگزار شود.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهســازی شــهر اصفهان با بیان اینکه این مسابقه، اتفاق جدیدی 
محسوب می شود و می توان تا سال ها از نتایج آن در روند توسعه شهری بهره مند شد، تصریح کرد: 
اصفهان گنجینه های عظیمی از هنر و فرهنگ دارد که باید در زندگی امروز از آن ها استفاده شود، لذا 
این مسابقه قصد دارد با بازخوانی گنجینه های اصفهان، نقوش سنتی موجود در بناهای تاریخی 
اصفهان را به عنوان مرجع و سرچشــمه نوآوری های هنرمندانه قرار دهد تــا بر مبنای آنان آثاری 

کاربردی در طراحی گرافیک محیطی، مبلمان شهری و زیباسازی داشته باشیم.
ایزدخواســتی با بیان اینکه مســابقه »نقشی برای شــهر« راهکار هوشــمندانه ای برای ارتقای 
ارزش های فرهنگی ایران اسالمی است، خاطرنشــان کرد: این اقدام، بر ارتقای کیفیت فرهنگ 
بصری مردم موثر اســت و عامل انتقال دهنده مفاهیم و معانی از جانب خالق اثر به شــهروندان 

در فضای شهری خواهد بود، در واقع به پیوند میان زندگی گذشته و امروز شهر منجر می شود.
وی با اشاره به فرآیند برگزاری این مســابقه گفت: طی فراخوان این مسابقه، از طراحان خواسته 
شد که آثارشان را در هشت گروه فضاهای عمومی، تزئینی، نقل وانتقال، روشنایی، اطالع رسانی، 
تابلوهای مکان نما، ســرپناه، تغذیه و توزیع، موانع و راه بند ارائه دهند؛ در این راستا بیش از ۲۰۰ 
عکس از نقوش کاشی کاری، آجرکاری، گچ بری، آهک بری، هنرهای چوب، مقرنس ها و آرایه های 
وابسته به معماری در ۱۲ بنای منتخب اصفهان، انتخاب شــد و با سایز مناسب در وبگاه مسابقه 
ملی نقشی برای شهر )naghshshahr.ir( قرار گرفت تا طراحان و ایده پردازانی از سراسر کشور 
بتوانند به صورت آنالین به محتوای مورد نیاز دسترســی پیدا کنند و برای اصفهان دست به خلقی 

معاصر بر مبنای گنجینه های ملی و جهانی این خطه بزنند.
مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان اظهار کرد: آثار طراحان، الهام گرفته شده 
از نقوش سه میراث جهانی بشر )مسجد جامع اصفهان، مسجد شــیخ لطف ا...و مسجد جامع 
عباســی( و میراث ملی ایران )دو منار دردشــت، منار دارالضیافه، مقبره بابا قاسم، مسجد علی، 
امامزاده درب امام، امامزاده اسماعیل، مسجد آقانور، بازار و حمام علی قلی آقا( است که پس از 
داوری، بهترین ایده ها و طرح ها انتخاب و در طراحی گرافیک محیطی، زیباسازی و مبلمان شهری 
پیرامون همین بناها استفاده خواهد شد.وی ادامه داد: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری 
اصفهان و سازمان نوسازی و بهسازی شــهر به عنوان برگزارکنندگان مسابقه معرفی شده اند و در 
فراخوان نیز تاکید شده است که این مســابقه ملی با همکاری فرهنگستان هنر و دفتر نمایندگی 
کمیسیون ملی یونسکو در اســتان اصفهان برگزار می شود.ایزدخواســتی با بیان اینکه مرتضی 
بخردی، ابراهیم حقیقی و مرتضی نعمت الهی که هر ســه از هنرمندان شناخته شده در حوزه های 
طراحی، معماری، عکاسی و مجسمه سازی هســتند، به عنوان هیئت انتخاب و داوری مسابقه 
ملی نقشی برای شهر، انتخاب شده اند، تصریح کرد: پس از داوری مسابقه، کتابی از آثار منتخب 
با ذکر اسم صاحبان طرح و ایده ها منتشر خواهد شد و به برگزیدگان مسابقه نیز لوح تقدیر و جوایز 

نقدی )از سه تا ۲۰ میلیون تومان برای نفرات اول تا دهم( اهدا خواهد شد.

با مسئولان

اخبار

میزبانی شهر رویاها از 2000 
دانش آموز در یک روز

خبر روز

مدیرعامــل شــرکت توســعه مجتمع های 
ســیاحتی، فرهنگی و ورزشــی ســپاهان 
شــهرداری اصفهان گفت: با نزدیک شــدن 
به ســال جدید و مســاعد شــدن شــرایط 
آب وهوایــی، رکــورد حضــور اردوهــای 
دانش آموزی در شــهربازی شــهر رویاها با 
میزبانی بیش ازدو هزار نفر از دانش آموزان 
به طور همزمان شکســت.به گــزارش ایمنا، 
سعید ساکت، با اشاره به استقبال اردوهای 
دانش آمــوزی از مجموعــه شــهر رویاهــا 
اظهار کرد: شــهر رویاها یکــی از بزرگ ترین 
مجموعه هــای تفریحــی و گردشــگری 
کالن شــهر و اســتان اصفهــان محســوب 
می شود که می تواند میزبان جمع کثیری از 
گردشگران و عالقه مندان به عرصه تفریح و 
گردشگری باشد.وی با اشــاره به استقبال 
از حضور اردوهای دانش آموزی و ســازمانی 
در مجموعــه شــهر رویاها افــزود: در حال 
حاضر با مساعد شــدن وضعیت آب وهوایی 
و تعامل ســازنده شرکت توســعه سیاحتی 
ســپاهان بــا اداره کل آمــوزش و پرورش 
به منظــور میزبانــی شایســته از فرهنگیان 
و دانش آمــوزان در این ظرفیــت تفریحی، 
از حضور مــدارس، فرهنگیان و ســازمان ها 
برای فراهم سازی بســتر مناسب تفریحی 
استقبال می کند.مدیرعامل شرکت توسعه 
مجتمع های ســیاحتی، فرهنگی و ورزشی 
سپاهان شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: با 
استقبال اردوهای دانش آموزی شاهد حضور 
بیش از دو هزار دانش آموز از مدارس مختلف 
به طور همزمان در یک روز در مجموعه شهر 
رویاها بودیم که این عدد رکورد روزانه حضور 
اردوهــای دانش آموزی در مجموعه شــهر 
رویاها را شکست.وی با بیان اینکه این عدد 
در مقایسه با بیشــترین میزان استقبال در 
پنج سال گذشته که ۱۲۰۰ نفر بود، قابل توجه 
است، گفت: پایان بهمن ۱۴۰۱، بیش از ۱۵۰۰ 
دانش آمــوز در یک روز میهمان شــهربازی 
شــهر رویاها بودند که این عدد در مقایسه با 

سال های گذشته قابل توجه است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: خدمات شهرسازی در این معاونت و مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان در روزهای پایانی سال با قوت و سرعت 
بیشتری برای شهروندان انجام می شود.به گزارش ایمنا، وحید مهدویان از انجام تمهیداتی برای سرعت بخشی و افزایش خدمات شهرسازی در پایان سال خبر داد 
و اظهار کرد: هر چه به روزهای پایانی سال نزدیک تر می شویم درخواست های بیشتری از سوی شهروندان اصفهانی برای صدور پروانه ساختمان و دیگر خدمات به 
مناطق پانزده گانه و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان خواهیم داشت که برای کنترل این موضوع تمهیدات و پیش بینی های الزم اندیشیده شده است 
تا شهروندان بتوانند در زمان کمتری از خدمات بازدید و صدور پروانه ساختمانی خود بهره مند شوند.وی با بیان اینکه برای راحتی حال شهروندان ثبت نوبت بازدید تنها از 
 my.isfahan.ir طریق سامانه اصنو انجام می شود، افزود: دیگر درخواست نوبت بازدید به صورت حضوری انجام نمی شود و شهروندان می توانند با مراجعه به سامانه
درخواست خود را ثبت کنند، همچنین برای خدمت رسانی بیشتر و بهتر به شهروندان اصفهانی که درخواست بازدید از ملک خود جهت صدور پروانه ساختمانی یا صدور 
مجوز تخریب و بازسازی را دارند همکاران ما در مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان با افزایش ساعت های کاری واحدهای شهرسازی در روزهای پایانی سال، عالوه بر 
ساعات اداری بعدازظهرها نیز موظف به ارائه خدمات، گزارش نویسی، پاسخگویی و بازدید هستند تا بتوانیم ترافیک مراجعات به شهرداری ها را به حداقل برسانیم.

تسریع خدمات شهرسازی در شهرداری اصفهان

در پردیس هنر اصفهان در 
حال اجراست؛ 

شاهکار بهرام 
بیضایی در نمایش 

»در حضور باد«
نمایــش »در حضــور باد« به 
نویســندگی بهــرام بیضایی 
و کارگردانــی ایمــان جالل تا 
بیســت ودوم اســفندماه در 
پردیس هنــر اصفهــان اجرا 

می شود.
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اصفهان؛ مقصد هجدهمین سفر استانی رییس قوه قضاییه بود. حجت  االسالم غالمحسین محسنی اژه ای 
رییس قوه قضاییه صبح دیروز در بدو ورود به فرودگاه شهید بهشــتی اصفهان گفت: خدا را سپاسگزارم که 
توفیق حاصل شد در ماه شعبان به استان اصفهان، استانی که در یک روز 37٠ شهید تشییع کرد حضور پیدا 
کنم و امید اســت توفیق پیدا کنیم در این ماه عزیز، قدمی در راستای رفع مشــکالت مردم از نظر حقوقی و 
قضایی برداریم.وی ادامه داد: استان اصفهان دارای 22 دادگستری و 13 بخش قضایی است که این مراکز 
و مراجع قضایی دارای مشــکالت و کمبودهایی از لحاظ کادر قضایی و اداری هستند؛ بر مبنای تدابیر اتخاذ 
شده و تمهیدات صورت گرفته تا شهریور و مهر سال آتی، نه در حد نیاز اما به مقدار ضرورت کارمند و قاضی به 
مراکز و مراجع قضایی اســتان اصفهان تزریق خواهیم کرد.اژه ای گفت: همچنین در استان اصفهان مسائل 
و مشکالتی از لحاظ داخل شهر بودن زندان ها وجود دارد که تالش خواهیم کرد اقداماتی را در راستای جابه 
جایی آن ها انجام دهیم.حجت االسالم والمسلمین محســنی اژه ای اظهار داشت: اینچنین به نظر می رسد 
که استان اصفهان در زمره استان های برخوردار کشور است؛ اما آنگونه که شایسته مردم اصفهان است، هنوز 
نتوانسته ایم به این مردم متدین و انقالبی و شهیدپرور خدمت کنیم.رییس قوه قضاییه گفت: هیئت هایی 
به شهرستان ها اعزام می شوند و خودم نیز  جلسات متعددی دارم تا مطالب مردم را از نزدیک بشنویم و آن 
مشکالتی که مستقیما به قوه باز می گردد را رفع کنیم و مواردی که به دیگر قوا مربوط است را منتقل کنیم تا 

بیش از آنچه که تا امروز به این استان عزیز و شهیدپرور رسیدگی شده، رسیدگی کنیم.

آب، حقابه، خاک و فرونشست؛ دغدغه های مهم اصفهان
رییس قوه قضاییه پیش از ظهر دیروز در دیدار با اقشار مختلف مردم استان اصفهان اظهار داشت: از مطالب 
نمایندگان اقشار که صحبت کردند استفاده کردم و در این راستا از آن ها تشکر می کنم، همچنین نماینده ارامنه، 
مثل همیشه دلسوزانه و شــجاعانه نکاتی بیان کردند و برای ایشان و هم کیشان شان آرزوی موفقیت دارم.

محسنی اژه ای با تاکید بر اینکه مهم ترین مسئله ای که در کشور با آن مواجه هستیم مسمومیت دانش آموزان 
است، عنوان کرد: در این راستا دستگاه های مختلف امنیتی، اطالعاتی، وزارت کشور، بهداشت با نهایت تالش 
در حال بررسی جوانب و پیگیری هســتند، این موضوع با جان و روان همه افراد در ارتباط است و برای همه 
مسئوالن حائز اهمیت است. رییس دستگاه قضابا بیان اینکه به نظر می رسد این اقدام سازمان یافته است که 
یا دشمن ایجاد کرده و بهره برداری می کند و یا در حال بهره برداری از آن است، گفت: در مدت اخیر شاهد بودیم 
که دشمنان شناخته شده کشور در خصوص این موضوع چه صحبت ها و موضع گیری هایی داشتند و برخی 
افراد غافل و وابسته همان خط ایجاد ترس و دلهره را بیشتر دنبال می کنند؛ اما نهایت تالش انجام می گیرد تا 
عوامل شناخته شوند.محسنی اژه ای گفت: واضح است که این اقدام یکی از مصادیق روشن افساد فی االرض 
در قانون است و  یقینا قوه قضاییه به صورت کامال ویژه، خارج از وقت در صورت دستگیری به مسئله رسیدگی 
می کند و عناصر دخیل را به اشد مجازاتی که قانون پیش بینی کرده خواهد رساند، همچنین هیچ گونه اغماضی 
نخواهد شد و افرادی که همراه دشمن التهاب آفرینی و دروغ پراکنی می کنند، شناسایی خواهند شد.رییس 
قوه قضاییه یادآور شد: قرار بر این است در هر استانی حداقل یک شــعبه برای این موضوع اختصاص پیدا 

کند و افرادی که التهاب آفرینی و شایعه سازی می کنند مشخص شــوند که این افراد یا با دشمن هم راستا 
هستند و اگر از غفلت بوده، باز هم نمی شود از آن ها گذشت هرچند مفسد فی االرض نیستند زیرا بر این دلهره 
می افزایند.رییس دستگاه قضا با اشاره به فرمان عفو عمومی رهبر انقالب گفت:  دشمن تالش کرده و بازهم 
خواهد کرد زیرا به برخی مسائل داخلی امید بسته در این راستا اغتشاشاتی پدید آورد، اذیت کرد، مشکل ایجاد 
کرد، کشته، شهید و مجروح بر دست ما گذاشت اما با تالش نیروهای انتظامی، نظامی، امنیتی و هوشیاری 
مردم به اهداف خود نرسید اما کار خود را تمام نکرده است.رییس قوه قضاییه عنوان کرد: در اصفهان مسئله 
مهم مثل موضوعات آب، حقابه، خاک و فرونشست است و مسئوالن استانی و مسئوالن به فکر این موضوع 
هستند و استاندار تمام تالش خود را بر این موضوع گذاشته است، هرچند مسئوالن و بخش های خصوصی 
به طور ویژه به دنبال این موضوعات هســتند.وی گفت: آلودگی هوا مســئله ای مهم اســت زیرا به تدریج به 

انسان ها آسیب می رساند؛ اما گاهی از آن غافل می شویم.

مشکالت انباشته، اصفهان را در دوران اخیر دچار سکوت کرده است
استاندار اصفهان با بیان اینکه این استان در دوران اخیر به دلیل مشــکالت انباشته کمی دچار سکون شده 
است، گفت: امیدواریم حسب ماموریتی که برای این استان متصور هستیم به این بخش ها نگاه ویژه ای شود 
و مسائل این استان الینحل نماند.سید رضا مرتضوی، در دیدار اقشــار مختلف مردم اصفهان با رییس قوه 
قضاییه با اشاره به اینکه اصفهان در دوره های مختلف پایتخت ایران بوده و به واسطه موقعیت سوق الجیشی 
و ظرفیت های عظیمی که داشــته همیشه به عنوان یک ستون اســتوار نقش ویژه ای در کشور داشته است، 
اظهارکرد: حوزه های علمیه تاریخی و قوی اصفهان نقش محوری در هدایت و راهبری جهان تشــیع داشته 
و همچنین هنرمندان و صنعتگران و علمایی که در این خطــه تالش کرده اند، زبانزد خاص و عام بوده اند. در 
دوره های اخیر و انقالب اسالمی نیز اصفهان نقش مهمی داشته و اولین شهری بود که حکومت نظامی در آن 
اعالم شد.وی با اشاره به اینکه اصفهان در دوران دفاع مقدس نیز نقش بی بدیلی ایفا کرده است، گفت: حدود 
24 هزار شهید دفاع مقدس و سرداران و فرماندهان نام آوری که در کشور نقش ویژه ای داشتند، نزدیک به 52 
هزار جانباز و 3 هزار و 500 ایثارگر گواه دلدادگی مردم این خطه به ایران اسالمی است.استاندار اصفهان با بیان 
اینکه در دوران پس از دفاع مقدس در مسیر سازندگی و احیای تمدن نوین ایران اسالمی نیز اصفهان نقش 
بی بدیلی داشته است، افزود: اصفهان در حوزه های علم و فقاهت، صنعت، کشاورزی، خدمات، گردشگری، 
حمل و نقل و ... تالش کرده نقش محوری ایفا کند و ماموریت های خود را به درســتی ایفا کند، اما در دوران 

اخیر به دلیل مشکالت انباشته کمی دچار سکون شده است.
وی با تاکید بر اینکه اگر اصفهان بخواهد همان نقش گذشته را در قبال ایران اسالمی انجام دهد می طلبد که 
مسئوالن قوای سه گانه بخشی از این مشکالت را حل و اســتان را از این مسیر به سالمت عبور دهند، گفت: 
مسائل و مشکالتی در حوزه تامین آب شرب و کشــاورزی و محیط زیست و صنعت اتفاق افتاده که وقتی به 
اصل مسئله رجوع می کنیم به سوء مدیریت های انباشته طی حدود دو دهه بر می گردد.مرتضوی فرونشست 
زمین را از چالش های اصلی اســتان برشــمرد و افزود: اگر امروز کاری نکنیم فردا جای هیچ گونه تدبیری 

نخواهد بود. اصفهان در سال های گذشته جزو آلوده ترین شهرهای کشور و سال گذشته یک روز هوای پاک 
داشت که متاسفانه امسال هم شرایط ناگواری دارد.

وی با بیان اینکه امیدواریم حســب ماموریتی که برای این اســتان متصور هســتیم، به این بخش ها نگاه 
ویژه ای شود و مسائل این استان الینحل نماند، گفت: همه این مشکالت قابل حل است. به عنوان مثال طرح 
مولدسازی امروز دوباره روی میز کشور است، در حالی که اگر به صورت یک نگاه متمرکز دنبال شود در آینده 
دچار مسائل و مشکالت عدیده ای خواهیم شد، اما اگر به استان ها واگذار شود می توانیم بسیاری از مسائل را 

با قوت همین طرح به سرانجام برسانیم، ضمن اینکه می توان به تمرکززدایی از کشور کمک کند.
در ادامه این جلسه، نمایندگان اقشار مختلف اصفهان مسائل و دیدگاه های خود را با رییس قوه قضاییه در 

میان گذاشتند.

زندان خمینی شهر به خارج از شهر منتقل می شود
معاونت اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: یکی از مشــکالت شهرستان خمینی شهر 
انتقال زندان به خارج از شهر است و در دستور کار است که بررسی شــود و به سرعت انتقال آن انجام شود.

اصغر جهانگیر ،معاونت اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سفر به شهرستان خمینی شهر 
اظهار داشت: امروز مسائل و مشکالت این شهرستان را از نظر قضایی بررسی می کنیم تا از نزدیک مشکالت 
مردم رصد و در جریان آن قرار بگیریم و بتوانیم در راســتای حل آن کمک کنیم.وی افزود: یکی از مشکالت 
شهرستان خمینی شهر انتقال زندان به خارج از شهر است و از گذشته تاکنون مطرح بوده و در دستور کار است 
که بررسی و به سرعت انتقال آن انجام شود و در کنار آن مسائل دادگستری و پرونده هایی که مطرح است، 
پیگیری می شود.جهانگیر بیان کرد: امیدواریم این ســفرها کمکی به کاهش مشکالت مردم کند و در جهت 
رفاه حال مردم در پایان سال قدم های مثبتی برداشته شود.حجت االسالم محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم 
شهرستان خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی در این دیدار گفت: در سفر معاونت اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرم قوه قضاییه به این شهرستان مسائلی پیرامون پرسنل قضایی، کمبود نیرو و معیشت کارکنان، 
ساخت مکان  اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان و انتقال زندان خمینی شهر مطرح می شود.وی با بیان اینکه 
پیگیری هایی در گذشته انجام شده اما نیمه تمام مانده است، تصریح کرد: انتقال زندان و ساخت مکان اداره 

ثبت از مهم ترین مباحث این شهرستان است و امیدواریم مردم آثار آن را ببینند.

اصفهان؛ میزبان رییس دستگاه قضا

رفع مشکالت حقوقی و قضایی مردم هدف سفر به اصفهان است

منبع: بازار 
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