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کالهبرداری ۵ هزار میلیاردی از متقاضیان خودرو در فالورجان
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از دســتگیری فردی خبر داد که در قالب شرکت لیزینگ فروش 
خودرو از ۳۰۰ نفر پنج هــزار میلیارد ریال کالهبرداری کرده بود.ســردار محمدرضا میرحیدری گفت: 
در پی شکایت تعدادی از شهروندان شهرستان فالورجان مبنی بر کالهبرداری یک شرکت لیزینگ 
فروش خــودرو از آنها، موضوع به صورت ویژه در دســتور کار کارآگاهان پلیــس آگاهی فرماندهی 
انتظامی این شهرستان قرار گرفت.وی افزود: در تحقیقات مشخص شد فرد مذکور با دایر کردن یک 
شرکت غیر مجاز لیزینگ خودرو اقدام به ثبت نام از متقاضیان خرید خودرو کرده و برای جلب اعتماد 
مردم در ابتدا تعدادی خودرو تحویل داده و پس از برانگیختن طمع افراد اقدام به دریافت پول های 
کالن از ۵۰۰ میلیون تا دو میلیارد تومان کرده، اما سپس دفتر شرکت را تعطیل و متواری شده است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: سرانجام مخفیگاه متهم در یکی از روستا های اطراف 
شهرستان فالورجان شناسایی و طی هماهنگی با مرجع قضایی در یک عملیات ضربتی متهم دستگیر 
شد.سردار میرحیدری با بیان اینکه در بررسی حساب های متهم مشخص شد نامبرده از ۳۰۰ نفر از 
شهروندان فالورجان و برخی دیگر از شهر های استان پنج هزار میلیارد ریال کالهبرداری کرده، تصریح 
کرد: شهروندان برای سرمایه گذاری در زمینه ملک، زمین، ســاختمان یا خودرو، پیش از ثبت نام و 
واریز وجه در خصوص معتبر و قانونی بودن شرکت اطالعات الزم را به دست آورند و فریب تبلیغات 

دروغین را نخورند.

افتتاح کانون فرهنگی هنری شهدای لتحر کاشان
بیش از ۲۴۰ کانون فرهنگی و هنری مساجد در شهرستان کاشان فعال است.رییس دبیرخانه شورای 
سیاستگذاری ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور در آیین افتتاح این کانون گفت: 
یکی از سیاست ها و شعار های اصلی رییس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی توجه و بازگشت به 
مساجد است که این موضوع باید از طریق کانون های فرهنگی و هنری مساجد دنبال شود.محمد تقی 
محمدیان افزود: کار مسجد با دولت نیست بلکه ماموریتش با خود مردم است و نباید از بودجه دولت به 
دنبال اجرای فعالیت های مسجد باشیم.حجت االسالم والمسلمین سید سعید حسینی نماینده ولی 
فقیه و امام جمعه کاشان در آیین افتتاح کانون فرهنگی شهدای لتحر گفت: وظیفه ما بسترسازی برای 

ظهور امام عصر )عج( است و فعاالن کانون های مساجد این موضوع را از وظایف خود بدانند. 

دسترسی آسان تر به تپه های سیلک برای گردشگران نوروزی
دو مسیر ورودی دیگر برای رفاه حال گردشگران و بازدیدکنندگان جهت بازدید از تپه های سیلک در نظر 
گرفته شده است.شهردار کاشان با اشاره به همکاری شهرداری منطقه چهار با پایگاه میراث فرهنگی 
ســیلک گفت: عالقه مندان به بازدید از مجموعه تپه های سیلک برای دسترســی از طریق خیابان 
امیرالمومنین )ع(، گردشگران می توانند از طریق بلوار امیرکبیر و خیابان شاه حمزه به این اثر چند هزار 
ساله تاریخی دسترسی و از آن بازدید کنند.حسن بخشنده امنیه افزود: عالوه بر ورودی اصلی از طریق 
خیابان امیرالمومنین)ع(، یک ورودی دارای مسیر پیاده راه از سمت خیابان شاه حمزه و یک ورودی 
دیگر از طرف خیابان امیرکبیر نیز تعیین شده اســت.وی گفت: عالوه بر پارکینگ ورودی اصلی، دو 

پارکینگ جدید نیز برای رفاه حال شهروندان در نظر گرفته شده است.
 

سه مصدوم در اثر انفجار گاز پیک نیک در گلپایگان
انفجار گاز پیک نیک در گلپایگان ســه مصدوم برجا گذاشت.سخنگوی مرکز حوادث و فوریت های 
پزشکی استان اصفهان گفت: در این حادثه که در خیابان هفده تن گلپایگان رخ داد۳ نفر شامل یک 
زن و ۲ مرد مصدوم شــدند.عباس عابدی افزود: اورژانس ۱۱۵ مصدمان این حادثه را به بیمارستان 

امام حسین )ع( گلپایگان منتقل کرد. 

دادستان عمومی و انقالب اردستان خبرداد:

مجازات حبس و شالق در انتظار اخاللگران چهارشنبه آخر سال

دادســتان عمومی و انقالب شهرســتان اردســتان گفت: افرادی که 
حرکات غیرمتعارف در چهارشنبه سوری انجام دهند شامل اخالل در 
نظم عمومی بوده که عالوه بر ۷۴ ضربه شــالق، از ۳ ماه تا یک ســال 

مجازات حبس دارند.
سید عباس بارودکو در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: در شهر اردستان 
تمهیدات الزم برای چهارشنبه آخر ســال با همکاری نیروی انتظامی 
شهرستان و دیگر دســتگاه ها برای امنیت شهروندان اندیشیده شده 

است.
وی با بیان اینکه طبق ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسالمی صدمه به هر 
شــخص دیه و قصاص را به همراه دارد، گفت: نگهداری مواد محترقه 
برابر بند »ب« مــاده ۱۲ قانون مجــازات قاچاق اســلحه، مهمات و 
دارندگان سالح و مهمات غیر مجاز محکومیت ۶ ماه تا ۲ سال حبس 

برای فرد ایجاد می کند.
دادســتان عمومی و انقالب شهرســتان اردســتان گفت: افرادی که 
حرکات غیر متعارف در چهارشنبه سوری انجام دهند شامل اخالل در 
نظم عمومی بوده که طبق ماده ۶۱۸ قانون مجازات اســالمی عالوه بر 

۷۴ ضربه شالق، از ۳ ماه تا  یک سال حبس مجازات دارد.

بارودکو از خانواده ها خواست فرزندان خود را از خطرات مواد محترقه 
و آتش زا آگاه کنند زیرا همراهی خانواده ها و قانون مداری شهروندان 
باعث می شود چهارشنبه آخر ســال در امنیت کامل و به آرامی سپری 

شود.

وضعیت سد معبر در اردستان زیبنده مردم نیست
وی در خصوص وضعیت ســد معبر اصناف و خرده فروشــان و لزوم 
ساماندهی بازار روز اردســتان گفت: تاکنون درباره وضعیت نابسامان 
بازار روز اردســتان که باعث ایجــاد ترافیــک و مزاحمت هایی برای 
شهروندان می شود، جلسات خوبی برگزار شده است. دستگاه قضایی 
شهرســتان تاکید دارد اصناف و خرده فروشــانی که باعث به زحمت 
افتادن شــهروندان می شوند ســاماندهی و به مکان دیگری منتقل 
شوند.دادســتان عمومی و انقالب شهرستان اردســتان با بیان اینکه 
وضعیت سد معبر در اردستان زیبنده مردم نیست و باید با این معضل 
برخورد شود، خاطرنشان کرد: شــهرداری موظف است مکانی را برای 
دستفروشان در نظر بگیرد تا این افراد در پیاده رو و مکان های پر تردد 

شهروندان بساط نکنند.

برخورد قاطع با روزه خواری و کشف حجاب در ایام عید

بارودکو با اشــاره به نزدیک بودن نوروز و همزمانــی آن با ماه مبارک 
رمضان، گفت: یکی از موضوعاتی که درماه رمضان و مخصوصا امسال با 
آن مواجه هستیم، روزه خواری در مألعام است که طبق قانون مجازات 
اســالمی تظاهر به عمل حرام در انظار و اماکن عمومی و معابر، کیفر 

حبس یا شالق را در پی خواهد داشت.
وی اضافه کرد: بــه تمام افرادی که به هر دلیــل در انظار عمومی روزه 
خواری و اقدام به کشــف حجاب می کنند اعالم می کنیم برخورد الزم 
و قاطع توســط ضابطین قضایی و دســتگاه های مربوطه با این افراد 

صورت خواهد گرفت.
دادســتان عمومی و انقالب شهرستان اردستان با اشــاره به اهمیت 
فریضه امر به معروف و نهی از منکر گفت: ضرورت دارد تا ترویج این 
فرهنگ در جامعه منسجم تر اجرا شود. دســتگاه قضایی شهرستان 
از دســتگاه های مسئول می خواهد نســبت به فرهنگ سازی مردم و 
مســافران نوروزی در جامعه برنامه های بازدارنده ای داشته باشند و 

مطمئنا از آمران به معروف حمایت های ویژه می شود.

رییــس اداره کتابخانــه های عمومی شهرســتان 
اردســتان گفت: تعداد جــذب اعضــا در کتابخانه 
های عمومی شهرستان اردســتان، نسبت به سال 
قبل رشد ۵۵ درصدی داشته است.عفت باقری در 
گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طرح کتابخانه 
گردی طرحی خالقانه برای آشــنایی با یار مهربان 
به مناسبت ســالروز تاســیس نهاد کتابخانه های 
عمومی کشــور هر ســاله در کتابخانه های منتخب 
شهرســتان های کشور برگزار می شــود.وی افزود: 
کتابخانه گردی امســال مصادف با میالد فرخنده 
قائم آل طه و همچنیــن هفته جوان در دو کتابخانه 
منتخب شهرستان برگزار شد.رییس کتابخانه های 

عمومی شهرســتان اردستان خاطرنشــان کرد: از 
دالیل منتخب شدن کتابخانه های »مجمر ۱« زواره 
ثبت فعالیت هــای فرهنگی مســتمر و متنوع و از 
دالیل انتخاب کتابخانه امام حســن مجتبی )ع( 
بازگشــایی مجدد این کتابخانه پس از مدتی وقفه 
را می توان نــام برد.باقری تصریح کــرد: در طرح 
کتابخانه گردی هر ســاله از همه مردم، مسئوالن، 
مدیران، فرهیختگان و سایر اهالی فرهنگ و ادب 
دعوت می شود تا در این روز از کتابخانه های عمومی 
بازدید کنند و به رسم هر ساله این دعوت از تمامی 
افراد مذکور انجام شد و در اولویت امر دانش آموزان 
قرار گرفتند.وی بیان کرد: از ساعات ابتدایی فعالیت 

کتابخانه برنامه هــای متنوع از قبیــل کارگاه های 
آموزشــی، برنامه هــای ســرگرمی، محافل کتاب 
محور، داستان گویی و … به منظور آشنایی بیشتر 
حاضرین کودک و نوجوان با فعالیت های کتابخانه 
و کتابخوانی اجرا  شد.رییس کتابخانه های عمومی 
اردستان یادآور شــد: در حاشیه این طرح کتابخانه 
گردی، از فعاالن و برگزیدگان مسابقات کتابخوانی 

نیز تجلیل به عمل آمد.

رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان اردستان خبر داد:

رشد ۵۵ درصدی اعضای کتابخانه های اردستان در سال 1401

رییس اداره منابع طبیعی شهرستان کاشان:

کاشت دو میلیون نهال در منطقه کاشان هدف گذاری شده است
رییس اداره منابع طبیعی شهرستان کاشان گفت: در برنامه کاشت یک میلیارد نهال، سهم استان اصفهان ۳۰ میلیون نهال است که کاشت دو میلیون نهال در منطقه 
کاشان با مشارکت مردم و صنایع بزرگ در این شهرستان هدف گذاری شده که در سه مرحله باید انجام شود.محمدمهدی شریفی، در نشست خبری با اصحاب رسانه، 
اظهار کرد: فرآیند صنعتی شدن جهان منجر به قطع ۱۵میلیارد نهال در جهان شده و این قطع درختان منجر به صدور قطعنامه کاشت یک هزار میلیارد نهال در جهان تا 
پایان سال ۲۰۳۰ در کنوانسیون اقلیم سازمان ملل شد که سهم ایران یک میلیارد نهال است.وی افزود: مرحله اول این طرح، تهیه نهال است که ۵۰۰ هزار نهال در اداره 
منابع طبیعی، ۵۰۰ هزار نهال در نهالستان شهرداری و بقیه نیز در شرکت های طرف قرارداد تولید می شود و کاشت نهال با مشارکت دانش آموزان، دانشجویان و سایر 
شهروندان از مهرماه سال آینده آغاز خواهد شد.رییس اداره منابع طبیعی شهرستان کاشان تصریح کرد: قانون هوای پاک در اصل های ۱۵ تا ۲۲، شرکت های صنعتی 
را موظف کرده است تا ۲۵ درصد از فضای شرکت را به فضای سبز اختصاص دهند که اجرای آن در قالب امضای تفاهم نامه همکاری پیگیری می شود.شریفی افزود: 
بنابر آمار، ایران رتبه هفتم در تولید کربن و رتبه ۴۲ در جذب و ترسیب کربن را دارد که تا سال ۲۰۳۰ اختالف این دو رقم به صفر می رسد و نزدیک ترین راه برای رسیدن 

به هدف، کاشت نهال و توسعه فضای سبز است و کوتاهی در اجرای این برنامه می تواند منجر به اقدامات تنبیهی برای صنایع شود.

خبر روز

وز عکس ر

کاشت 30 اصله 
نهال به یاد شهدا در 

بویین میاندشت
در آخریــن روز از هفتــه منابع 
طبیعــی وآبخیــزداری بــه یاد 
شــهدای هالل احمر، ســالمت 
وشــهدای دانــش آمــوزی 

شهرستان ۳۰ نهال غرس شد.

فرماندار نطنز خبر داد: 

رشد 4۵ درصدی اشتغال زایی در نطنز 
فرماندار نطنز گفت: در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد رشد ۴۵ درصدی اشتغال زایی 
در نطنز بوده ایم.محمد عباس ظریفی در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: عالوه  بر افزایش اشتغال زایی، در 
بخش سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی هم با رشد ۱۷۵ درصدی مواجه بوده ایم.وی افزود: همچنین 
میزان تسهیالت اعطایی برای اشتغال زایی در حوزه صنعت، خدمات، کشاورزی و گردشگری هم با رشد ۲۱۱ 
درصدی روبه رو بوده که مشکالت زیادی را از مردم شهرستان رفع کرده است.فرماندار نطنز گفت: با توجه به 
اینکه مسئله اشتغال جوانان در جامعه امروز امری ضروری و حیاتی است، تمام تالش خود را برای افزایش 
میزان اشتغال جوانان انجام می دهیم.وی تصریح کرد: با تصمیمات اتخاذ شده و با همکاری صنعت گران 
و سرمایه گذاران نطنزی، امیدواریم در سال جدید باز هم شاهد رشد میزان اشتغال زایی در سطح شهرستان 
نطنز باشیم.ظریفی خاطرنشان کرد: در تالش هستیم طی گفت وگو با سرمایه گذاران زمینه حضور آنها را در 
شهرستان نطنز ایجاد کنیم تا شاهد جهش قابل قبولی در حوزه اقتصاد شهرستان نطنز و اشتغال زایی باشیم.

 

شهر زیرزمینی نوش آباد آماده پذیرایی از گردشگران
رییس کارگروه فرهنگی و گردشگری شهر نوش آباد با اشاره به آمادگی این مکان تاریخی برای بازدید 
گردشــگران گفت: با توجه به مصوبه کارگروه فرهنگی شــهر نوش آباد به  منظور بهره مندی از تمامی 
ظرفیت های فرهنگی این شهر تاریخی باهدف دست یابی به توسعه گردشگری ایرانی اسالمی در منطقه 
این مجموعه تاریخی گردشگری میزبان گردشگران است.جواد سنایی افزود: شهر تاریخی نوش آباد 
که در پنج کیلومتری شــمال کاشــان قراردارد و  دارای صد اثر تاریخی از دوره های مختلف تمدنی در 
داخل بافت شهر و بیابان های اطراف آن است و فرصت مناسبی برای گردشگری در تعطیالت نوروزی 
فراهم می کند.کویرگردی به عنوان گردش محبوب مسافران است که عالوه بر زیبایی های طبیعی کویر، 

می توان سازه های تاریخی و قلعه دیدنی را در فاصله کوتاهی از این شهر مشاهده کرد.
 

آسفالت 40 کیلومتر از راه های شهرستان اردستان
با امضای قرارداد آسفالت ۸۰ کیلومتر راه های روستایی شهرســتان اردستان با پیمانکار تاکنون ۴۰ 
کیلومتر از این راه ها آسفالت شــده اســت.رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای اردستان با 
بیان اینکه شهرستان اردستان بیشترین راه روستایی استان اصفهان را دارد ،گفت: با پیگیری های 
نماینده مردم شهرستان در مجلس بیشترین قرارداد در حوزه آسفالت در استان اصفهان به شهرستان 
اردستان تعلق گرفته است.ابوالفضل کوهی افزود: قرار داد ۱۷ میلیارد تومان اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان برای روکش آسفالت راه های روستای امضا شده و اجرای آن در دستور کار اداره 
راهداری شهرستان اردستان قرار گرفته است.وی با اشاره به وجود ۸۰۰ کیلومتر راه روستایی در این 
شهرستان گفت: شهرستان اردستان هزار و ۳۰۰ کیلومتر راه دارد که ۳۲۰ کیلومتر آن ترانزیت است و 
بهسازی و روکش آسفالت مســیر جاده ترانزیت در محدوده کمربندی اردستان، از ابتدای محدوده 

شهرستان از سمت کاشان به طرف نایین در ۳ مرحله در حال اجراست.
 

خوروبیابانک مقصدی متفاوت؛

دریای شنی کویر مصر منطقه  جذاب گردشگری برای نوروز
دریای شنی کویر مصر در شهرستان خوروبیابانک دارای ظرفیت باالی گردشگری برای جذب گردشگران 
داخلی و خارجی است.در کنار رمل های ماسه ای، نیزار مصر، تخت عروس، تخت عباسی، چال سلکنون 
و روستای فرحزاد، شتر سواری، سافاری و موتور سواری در رمل های ماسه ای از دیگر زیبایی های کویر 
مصر است.تپه های شنی این کویر به همراه آسمانی صاف و پرســتاره برای بسیاری از طبیعت گرد ها و 

عکاسان دیدنی است.

اخبار

رییس دانشگاه پیام نور استان 
اصفهان:

تمامی دانشگاه های پیام نور 
استان زیان ده هستند

رییس دانشگاه پیام نور استان اصفهان گفت: 
هیچ کدام از مراکز دانشــگاه پیام نور استان 
صرفه اقتصادی ندارد و به غیر دانشگاه های 
مرکز اســتان تمامی مراکز دانشگاه پیام نور 
در شهرستان ها زیان ده هستند.رضا مختاری 
ملک آبــادی، در مراســم تکریــم و معارفه 
رییس دانشگاه پیام نور اردستان، اظهار کرد: 
با وجود همه فعالیت هایی که روســای قبلی 
این مرکز آموزشــی و علمی انجام دادند، اما 
ظرفیت دانشــگاه پیام نور اردستان بیشتر از 
آن چیزی هست که امروز شــاهد هستیم.

وی با بیــان اینکه در اســتان اصفهان حدود 
۳۵ هزار دانشجو فعال در مقاطع کارشناسی، 
کارشناسی ارشد ودکتری مراکز پیام نور استان 
اصفهان مشــغول تحصیل هســتند، افزود: 
این تعداد دانشجو در ۳۰ مرکز فعال مشغول 
هستند، البته ۱۴ واحد دانشــگاه پیام نور در 
دولت قبل ادغام شد.رییس دانشگاه پیام نور 
اســتان اصفهان تصریح کرد: دانشگاه های 
پیام نور در سطح اســتان به غیر از رشته های 
پزشکی بیشــترین رشــته های تحصیلی را 
پوشــش می دهند ولی با توجــه به ریزش 
دانشجو در سطح تمامی دانشگاه های کشور 
دانشجویان دانشگاه پیام نور در سطح استان 
اصفهان به یک چهارم کاهش پیدا کرده است.

مختاری تصریح کرد: دانشــگاه پیام نور فارغ 
از مباحث اقتصادی بیشــتر سعی می کند به 
رسالت اجتماعی و عدالت آموزشی بپردازید. 
هیچ کدام از مراکز دانشــگاه پیام نور استان 
صرفه اقتصادی ندارد و به غیر دانشگاه های 
مرکز اســتان تمامی مراکز دانشگاه پیام نور 
در شهرســتان ها زیان ده هستند.وی با بیان 
اینکه در دانشــگاه پیام نور اردستان از ابتدای 
فعالیت تاکنــون حدود ۳ هزار دانشــجوی 
فارغ التحصیل شدند، گفت: در حال حاضر این 
دانشگاه دارای ۱۵ رشته فعال است و حدود 
۵۰۰ دانشــجو در این مرکز آموزشی و علمی 

مشغول تحصیل هستند.

 نگهداری مواد محترقه برابر بند »ب« ماده ۱۲ قانون 
مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سالح و 
مهمات غیر مجاز محکومیت ۶ ماه تا ۲ سال حبس 

برای فرد ایجاد می کند

اخبار کو�تاه

استان
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اصفهان هنوز سهمیه ای از گوشت گرم وارداتی دریافت نکرده است؛

زمانی برای تعادل بازار گوشت!
افزایــش بی رویه قیمت گوشــت قرمز طی چنــد ماه اخیر، 
موجب اتخاذ تدابیری چون واردات این محصول از ســوی 
دولت شد؛ به گفته مســئوالن تازمانی که قیمت گوشت به تعادل برسد، واردات 

ادامه خواهد داشت.
گرانی گوشت قرمز، چالشی است که نه تنها امســال بلکه همواره با آن روبه رو 
بوده ایم، به طوری که در مقایســه با دیگر اقالم خوراکی معموال این ماده غذایی 
گوی رقابت را ربوده؛ اما امسال به طورعجیبی قیمت آن گران شد تاجایی که هر 
کیلو گوشت به مرز ۵۰۰ هزار تومان رســید، به همین علت دولت سعی کرد تا با 

اجرای سیاست های مختلف این بازار را کنترل کند.
در این میان، فعاالن و مســئوالن این بخش معتقدند تا زمانی که دالیل اصلی 
گرانی رفع نشــود، نمی توان توقعی برای کاهش قیمت ها داشت چراکه گرانی 
نهاده های دامی و بی ثباتی نرخ دالر، تاثیر زیادی بر قیمت گوشت قرمز دارد و با 
وجود این عوامل، افزایش قیمت گوشت دور از انتظار نبود. از طرفی سرمای هوا 
و مشکالت حمل ونقل دام، به عالوه قرارگیری در هفته های پایانی سال از دالیل 
همیشگی برای گرانی گوشت قرمز به شــمار می رود و امسال با وجود نوسانات 

بازار ارز، شدت گرانی بیشتر هم شده است.
بر این اساس دولت واردات گوشــت قرمز را آغاز و در فروشگاه های زنجیرهای 
عرضه کرد تا شــاید با این اقدام، بازار این محصول به تعادل برســد و قیمت ها 
تا حــدودی کاهش یابد.اکنون نیــز طبق اعالم فرهاد آگاهــی، رییس انجمن 
تامین کنندگان فرآورده های خام دامی کشــور، در پی توافقات انجام شــده با 
وزارت جهاد کشــاورزی، واردکنندگان باســابقه و خوش نام برای رفع مشکل 
گرانی گوشــت و کمک به تنظیم بازار، عالوه بر واردات گوشت از مبادی روسیه، 
قزاقستان و مغولســتان، اقدام به واردات گوشــت باکیفیت تازه از کشورهای 
رومانی و استرالیا به عنوان بزرگ ترین تولیدکنندگان گوشت گوسفندی کرده اند 

که این اقدام بازار گوشت داخل را به تعادل خواهد رساند.

تاثیر واردات گوشت بر بازار داخل
پرسش آن است که تا چه میزان واردات گوشت بر قیمت تولید داخل موثر است 
و واردات تا چه زمان ادامه خواهد داشت؟ به گفته مســعود امرالهی، مدیرکل 
بازرسی و نظارت بر کاالهای اساســی وزارت جهاد کشاورزی با تداوم واردات، 

آرامش در بازار گوشت حاکم می شود.
وی اظهار می کند: واردات گوشــت تا پایان اردیبهشت ســال آینده ادامه پیدا 

خواهد کرد تا در بازار ثبات ایجاد شود.
اما موضوع قابل تامل آن اســت که بر اســاس اظهــارات فعاالن ایــن بازار و 
مشاهدات میدانی، مشخص است که با وجود انجام اقدامات گسترده از سوی 

مسئوالن استقبالی از سوی مردم نسبت به خرید این ماده پروتئینی نمی شود 
و حتی واردات هم بر میزان خریدها تاثیر قابل توجهی نداشته است.

با این حال، مســئوالن از فراوانی دام و عرضه گوشــت خبــر می دهند و تاکید 
می کنند که واردات فقط در جهت ثبات قیمت ها انجام گرفته که به نظر می رسد 
این تدبیر هم چندان پاسخگو نبوده است، زیرا واردات قبلی، بسیار محدود و تنها 
در تهران عرضه شده است، همچنین قیمت وارداتی ها هم گران و از توان بسیاری 
از سرپرســتان خانوار خارج بوده، همچنین انتقادهای زیادی نسبت به کیفیت 
گوشت های وارداتی مطرح شده است.در این خصوص چندی پیش محمدجواد 
عسکری، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه به منظور تامین 
نیاز بازار داخلی وزارت جهاد کشــاورزی اقدام به واردات کرده است، اظهار کرد 
که کیفیت گوشت گوسفندی وارداتی عرضه شــده در میدان های میوه و تره بار 

مناسب نیست و درصد چربی باالیی دارد.
به گفته وی، با وجود تخصیص ارز نیمایی به واردات گوشــت متاسفانه نظارت 
کافی بر گوشــت های وارداتی صورت نگرفته بود و از کیفیت مطلوبی برخوردار 

نبودند.

مسئوالن و فعاالن اصفهان در ارتباط با گوشت های وارداتی و تاثیر بر تنظیم 
بازار این کاال چه می گویند؟

محمدعلی کاظمی، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهان در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می کند: به دلیل محدودیت 
واردات، اصفهان هنوز ســهمیه ای از گوشــت گرم وارداتی دریافت نکرده، البته 
نه فقط اصفهان بلکه به غیر از تهران، هنوز هیچ شهری سهمیه گوشت وارداتی را 

دریافت نکرده است.
وی اضافه می کند: براساس خبرهای اعالم شده قرار است میزانی دیگر گوشت 
گرم از کشورهایی مانند استرالیا وارد شود و احتماال در آن زمان در دیگر استان ها 

هم عرضه می شود.
معاون ســازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان خاطرنشــان می کند: با توجه 
به اینکه در فصل زمســتان در مناطق قشــالقی بارش های خوبی داشته ایم و 
باوجود کوچ دامداران از قشــالق به مناطق ییالقی در فصل بهار، از ابتدای سال 
آینده شرایط عرضه گوشت بهتر می شــود و به دنبال آن قیمت گوشت متعادل 

خواهد شد.

کاظمی در ارتباط با تدابیر انجام گرفته برای تنظیم بازار این محصول در شرایط 
پایانی سال و ایام نوروز می گوید: تالش های الزم برای واردات گوشت مورد نیاز 

اصفهان از استان های اطراف انجام گرفته است.
وی تصریح می کند: همچنیــن از دهم دی ماه تاکنون در حال توزیع گوشــت 
منجمد هســتیم، این چنین که یک هزار و۵۷۱ تن گوشــت منجمــد از طریق 
شرکت های تعاونی، فروشگاه های زنجیره ای و کاسبان امین در اصفهان توزیع 
شده است و مردم هم استقبال خوبی نسبت به خرید این محصوالت به خصوص 

گوشت گوسفندی منجمد داشته اند. 

نهاده، دلیل اصلی گرانی گوشت است
عبدالرزاق آقاجان، نایب رییس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان نیز به خبرنگار 
ایمنا می گوید: براساس آنالیزی که از سوی سازمان جهاد کشاورزی برای قیمت 
گوشت قرمز تعیین شــده، قیمت گوشت درجه یک نســبت به هفته گذشته تا 

حدودی کاهش داشته است.
وی در رابطــه با دالیــل گرانی گوشــت قرمز اظهــار می کنــد: افزایش قیمت 
ایــن محصــول در وهله نخســت بــه تامیــن دام ســبک بســتگی دارد، به 
دلیل آنکه اصفهان دام ســبک خــود را از اســتان های دیگر تامیــن می کند 
و در فصول ســرد ســال به علت ســرما و بارندگــی در انتقال دام به اســتان، 
 محدودیت هــا و موانعــی به وجــود می آید کــه به کمبــود و گرانی گوشــت

 می انجامد.
نایب رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان اضافه می کند: گرانی نهاده های دامی 
دلیل اصلی گرانی گوشت قرمز در سال جاری اســت و هم اکنون هم دامداران 
معتقدند با وجود گرانی نهاده ها، قیمت فعلی گوشت برای آن ها به صرفه نیست.

آقاجان می گوید: دلیل دیگر عرضه و تقاضاســت، عرضه کمتر در برابر تقاضای 
بیشــتر به گرانی این ماده غذایی منجر شــد، تا اواخر اســفندماه هم به علت 
پیش بینی افزایــش تقاضا، احتمال گرانی وجود دارد؛ امــا از اول فروردین ماه 

قیمت ها به ثبات می رسد.
وی در ارتباط با تاثیر واردات گوشت بر تنظیم بازار می گوید: قطعا افزایش عرضه 

تاثیر خوبی بر تعادل بازار خواهد داشت.
نایب رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان با اشاره به کیفیت گوشت های وارداتی 
اظهار می کند: مســئولیت گوشت های وارداتی با دولت اســت و قطعا با نظارت 
کامل خریداری می شــود، درصورتی که واردات این محصول توسط اشخاصی 
خاص صورت می گرفت ممکن بود مشکالتی به وجود بیاید؛ اما به دلیل دولتی 
بودن این اقدام، دامپزشکی نظارت کاملی بر کیفیت گوشت های وارداتی دارد و 

دولت هم بر عرضه و قیمت گذاری آن نظارت می کند.

رییس ســازمان بورس درباره اینکــه ایران خودرو 
طبق تعهــدات خود محصــوالت را در بورس عرضه 
نکرد، گفت: با ایران خودرو برخــورد می کنیم. این 
شرکت هم به سازمان دعوت شد هم از آن ها توضیح 
مکتوب خواســتیم؛ اما هنوز نه رای صادر شــده نه 
تصمیمی گرفته شده است.مجید عشقی در نشست 
خبری با بیان اینکه بازار سرمایه در سال جاری چند 
مرحله فراز و فرود داشــت، اظهار کرد: سال جاری 

تحوالت اقتصادی جهانی باعث شد قیمت ها ریزش 
داشته باشد، بعد از آن هم بحث های سیاسی روی 
بازار تاثیر داشــت. البته نوســانات با صندوق های 
بازارگردانی و تثبیت و توسعه کنترل شد و روند بازار 
منطقی بود. از سوی دیگر ســازمان برنامه هایی که 
در سال ۱۴۰۰ اعالم کرده بود را با قوت پیگیری کرد. 
یکی از این برنامه ها شکست انحصار در صدور مجوز 
نهادهای مالی بود که در حوزه شرکت های کارگزاری، 
سبدگردان، سرمایه گذاری، مشاوره سرمایه گذاری 
و… بود.وی با تاکید بر اینکه شــرکت های خدمات 
دهنده بازار سرمایه گســترش یافتند، تصریح کرد: 
در این راســتا یکی از اهداف اصلی توسعه صندوق 

غیرمســتقیم با کمک نهادهای مالی بود. در سال 
آینده نیز توســعه این صندوق ها را در دســتور کار 
داریم.رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره 
به افزایش دامنه نوسان اضافه کرد: افزایش دامنه 
نوسان باعث شد نقدشوندگی سهم ها افزایش پیدا 
کند. این موضوع در ســال آینده با ساختار جدید و 
طبقه بندی بازارهــا ادامه پیدا می کنــد تا به جایی 
برسیم که دامنه نوسان منطقی داشته باشیم. البته 
دستکاری ممتد و پشت ســر هم زیر ساختارهای 
بازار خوب نیست. تاریخ مشخصی هم برای تغییر 
دامنه وجــود ندارد؛ اما بــه طور کامل تــا ۱۰ درصد 

افزایش خواهد یافت.

رییس سازمان بورس:

با ایران خودرو برخورد می کنیم

خبر روز

رییس کل دادگستری استان:

 3 میلیون و 470 هزار متر از اراضی ملی استان اصفهان 
رفع تصرف شد

رییس کل دادگستری استان اصفهان به آزادی ۳۴۷ هکتار از زمین های ملی اشاره و خاطرنشان 
کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان بهمن ماه از ۳۴۷ هکتار معادل ۳ میلیون و ۴۷۰ هزار متر اراضی 

ملی در استان رفع تصرف و این زمین ها به بیت المال بازگردانده شد.
 با توجه به خشکسالی، کم بارشی و کم آبی های اخیر کشــور و از سوی دیگر ضرورت حفظ منابع 
محیط زیست برای نسل های آینده کشور، رییس دســتگاه قضا برای دفاع از حقوق عامه و نیز 
جلوگیری از بروز مشکالتی نظیر »فرســایش خاک، زمین و خشکســالی« و کاهش تاثیر این 
موضوعات بر تامین آب و غذای مردم و نیز نسل های آینده تاکیدات موکد و مبسوطی به مسئوالن 

قضایی کل کشور داشته است.
رییس قوه قضاییه در نشست مشــترک قوه قضاییه با وزارت جهاد کشاورزی، پیشنهاد تشکیل 
کمیته مشــترک میان قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی با مســئولیت دادستان کل کشور را 
برای برطرف کردن مســائل و مشــکالت حوزه منابع طبیعی و اراضی مطرح کرد و گفته اســت: 
این کمیته حداکثر تا پایان فروردین پیش رو مســائل و معضالت حوزه اراضــی و منابع طبیعی 
را آسیب شناســی، احصا و اولویت بندی کند و با برنامه ریزی و زمانبندی مدون در جهت برطرف 

کردن آن ها گام بردارد.
وی در ادامه به تشریح و تبیین موضوعات و مقوله هایی که می توانند در اولویت بررسی های کمیته 
مشترک قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرند، پرداخت و در همین زمینه به ۱۰ دستورکار 
مشخص شــامل »تاکید بر پیشــگیری از تصرفات منابع طبیعی و اراضی ملی و در اولویت قرار 
گرفتن نسبت به برخورد با تاخیر بعد از احداث بنا«، »سنددار کردن اراضی زراعی و غیرزراعی«، 
»شیوه کار کمیسیون رفع تداخالت اراضی«، »تعیین حدنصاب و جلوگیری از خرد شدن اراضی 
کشاورزی«، »تغییر الگوی کشــت و الگوی مصرف آب«، »انسداد گلوگاه ها و بستر های فسادزا 
در حوزه اراضی«، »اتخاذ تدابیر و راهکار های الزم جهت کاهش تعداد پرونده های قضایی مفتوح 
مرتبط با منابع طبیعی و اراضی ملی«، »تعیین مرجعی واحد برای صدور مجوز تغییر کاربری ها«، 
»تعیین مصادیق تغییر کاربری اراضی و دیوارکشــی در زمین های کشاورزی« و »بررسی نحوه 
اجرای احکام قطعی صادر شــده درخصوص قلع وقمع مســتحدثات غیرمجاز و رفع تصرفات« 

اشاره کرد.
با توجه به اولویت های پانزده گانه ریاست قوه قضاییه در ابتدای سال ۱۴۰۱ مبنی بر لزوم اهتمام 
هرچه بیشتر در خصوص صیانت از حقوق عامه به ویژه در امر مقابله با تصرفات و ساخت و ساز های 
غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی؛ دستگاه قضایی استان اصفهان در این حوزه ورود جدی داشته و 
در همین راستا شورای حفظ حقوق بیت المال این استان، در سال جاری نشست های منظمی را 

در این راستا برگزار کرده و مصوبات زیادی را در این باره به تصویب رسانده است.
حجت االسالم و المسلمین اسدا... جعفری، رییس کل دادگستری اصفهان با اشاره به اقدامات 
دادگســتری این اســتان برای رفع تصرف زمین های این اســتان بیان کرد: از ابتدای امسال تا 
پایــان بهمن ماه ۳9 فقره قلع و قمع در راســتای اجــرای احکام پرونده هایی بــا موضوع تغییر 
کاربری در اراضی اســتان صورت گرفت.وی افزود: 8۴۴ مورد اجرای تبصــره 2 ماده ۱۰ مربوط 
به تغییر کاربری اراضی زراعی در بدو امر نیز در اســتان انجام شــد و با اجرای این احکام و دیگر 
احکام پرونده های حقوقی از  یک میلیون و ۷6۳ هزار و 6۰ متر مربع اراضی اســتان اصفهان رفع 
تصرف شد.حجت االسالم  و المسلمین جعفری در پایان از آزادسازی 229 هزار و ۳۱2 متر مربع از 
زمین های حریم و بستر رودخانه زاینده رود خبر داد و گفت: با تالش دادستان عمومی و انقالب 
مرکز استان، رؤسا و دادستان های حوزه های قضایی به ویژه حوزه های قضایی حاشیه زاینده رود 
و با همکاری برخی نهاد ها و ارگان ها میزان 229 هزار و ۳۱2 متر مربع از زمین های حریم و بستر 

رودخانه زایند رود آزادسازی شد.

گزارش

ادامه کاهش قیمت سکه، طال و دالر با اجرای سیاست های ثبات زای اقتصادی در داخل کشور و روابط بین الملل ارتباط مستقیم دارد.مسئول کمیته فلزات و سنگ های 
گران بهای اتاق بازرگانی اصفهان به مردم توصیه کرد از خرید ارز، طالی آب شده و سکه خودداری کرده و بیشتر روی مصنوعات طال سرمایه گذاری کنند.ابراهیم حبیب 
الهی با اشاره به قیمت صعودی سکه و طال  طی یک ماه گذشته گفت: در این مدت قیمت هر گرم طال به ســه میلیون و 2۴ هزار تومان و قیمت دالر هم تا 6۰ هزار تومان 
افزایش یافت.وی با بیان اینکه سیاست های بین المللی و هسته ای هفته گذشته در کاهش قیمت سکه، طال و ارز نقش داشت، گفت: سیاست های جدید بانک مرکزی 
در کاهش قیمت ها هم تاثیر گذار بود و در این مدت قیمت طال ریزش پیدا کرد و تقریبا به 2 میلیون تومان رسید.حبیب الهی با اشاره به اینکه راه اندازی گواهی سپرده طالی 
آب شده نیز به این کاهش کمک کرده افزود: قیمت دالر هم در این مدت به ۴۳ هزار تومان کاهش یافته است.مسئول کمیته فلزات گران بهای اتاق بازرگانی اصفهان گفت: 
روند نزولی قیمت سکه، طال و دالر با اجرای سیاست های ثبات زا اقتصادی در داخل کشور و روابط بین الملل ارتباط مستقیم دارد و در مجموع مردم باید توجه داشته باشند 
ورود به بازار ارز و طالی آب شده امن نیست و خرید مصنوعات طال را می توان یک سرمایه گذاری امن بلند مدت به شمار آورد.رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره 

به افزایش دامنه نوسان اضافه کرد: افزایش دامنه نوسان باعث شد نقدشوندگی سهم ها افزایش پیدا کند.

مسئول کمیته فلزات گران بهای اتاق بازرگانی اصفهان:
کاهش قیمت طال و ارز با سیاست های ثبات زای اقتصادی

بازار فروش ماهی قرمز 
در آستانه عید نوروز

در روزهای پایان سال بازار فروش 
ماهی قرمز مانند بازارهای دیگر گرم 
است. فروشــندگان ماهی قرمز، 
خیابان های پرتردد شهر را انتخاب 
کرده اند که در کنــار آکواریوم های 
مملو از ماهی، تنگ های شیشه ای 
بــا طرح هــای جذاب چشــم هر 

بیننده ای را به خود جلب می کند.

وز عکس ر

فعال اقتصادی:
در بحث صادرات، نهادهای 
اقتصادی اصفهان با هم 

اختالف دارند
یک  فعــال اقتصــادی گفــت: در بحث 
صــادرات، نهادهای اقتصــادی اصفهان 
مانند گمرک و اتاق بازرگانی با هم اختالف 
دارند و ایــن موضوع صادرکننــدگان را با 
سردرگمی مواجه ســاخته است.مرتضی 
شاه میرزایی در گفت و گو با خبرنگار بازار، 
در پاسخ به این ســوال که تا برخوردهای 
سلیقه ای تا چه حد در کاهش یا افزایش 
صادرات اصفهان موثر است، اظهار داشت: 
یکی از مســائلی که صادرکننــدگان با آن 
روبه رو هســتند این اســت که در بحث 
صادرات، گمرک، یک برداشت دارد و اتاق 
بازرگانی، برداشــت دیگری دارد و همین 
موضــوع صادرکنندگان را با ســرگردانی 
مواجه کرده است.وی با عنوان مثالی در 
این زمینه ادامه می دهد: مثال گمرکی که 
در مرز ترکمنستان اســت کاالیی را برای 
صادرات ممنــوع می کند؛ امــا صادرات 
همان کاال در گمرک اصفهــان ممنوعیت 
ندارد.فعال اقتصادی و صادرکننده نمونه 
اصفهان می افزاید: از طــرف دیگر بحث 
آشنای تحریم هاســت که در این ارتباط 
اثر دارد، ما زیرساخت های دریافت ارز را 
نداریم و معادل ریالی دریافت می شود، 
در اینجاست که دســت دالل ها به عرصه 

صادرات باز می شود.
این صادرکننده نمونه از دیگر مشــکالت 
صادرکنندگان را اخذ تعهد از صادرکننده در 
رابطه با مصرف ارز دانســته و می گوید:به 
خاطر دو نرخــی بودن ارز مــن به عنوان 
صادرکننــده ترجیح می دهــم که معادل 
ریالــی را وارد کنم از ســویی دیگر به این 
دلیــل که معافیــت هــای مالیاتی برای 
ما هنوز مشــخص نشــده و ممکن است 
مشــمول ارزش افزوده شویم، این خطر 
برای ما وجود دارد کــه صادرات مان فلج 

شود.

عکس: مهر
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»بیاضه« در مسیر تخریب و نابودی؛

َگرد بی ِمهری روی تن میراث ملی اصفهان

سرپرســت میراث فرهنگی خور و بیابانک گفت: بیاضه به عنوان تنها 
قلعه  ۶ طبقه ایران به دلیل بی مهری و کــم توجهی به این اثر ملی در 

حال تخریب و نابودی است.
فرامرز ظفرمند حالج در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روستای 
بیاضه با وجود تنها قلعه ی ۶ طبقه، خنــدق پیرامون آن و گذر قنات از 
داخل مجموعه و نخلســتان های اطراف آن جزو آثار فاخر و بی نظیر 
ایران و جهان است و در مسیر ثبت جهانی قدم بر می دارد، اظهار کرد: 
قلعه باستانی، مســتحکم و اســتوار بیاضه که تنها قلعه ی ۶ طبقه ی 
خشتی باستانی جهان واقع در شهرستان خوروبیابانک استوار است 

در شرایط نامطلوبی از منظر نگهداری به سر می برد.
وی ادامه داد: این قلعه ارزشمند تاریخی که هویت و شناسنامه بالنده 
و غرور آمیز مردم ایران باالخص اهالی روستای بیاضه است، امروزه به 
خاطر بی مهری و کم توجهی به این اثر فاخر و یادگار ملی کشور در حال 
تخریب و نابودی اســت و در صورت تخریب و آسیب ، شاهد خسارت 
برگشت ناپذیری خواهیم بود که افسوس و فغان هیچ سودی در پی 

نخواهد داشت.
سرپرســت میراث فرهنگی گردشــگری وصنایع دســتی شهرستان 

خوروبیابانک خطاب به میراث دوســتان بیان کرد: از میراث دوستان 
و دلسوزان میراث فرهنگی درخواســت داریم که پیش از اینکه شاهد 
سرنوشت غم انگیز برای یادگارهای ملی و نشانه های هویتی مردم با 
فرهنگ ایران که در حال نابودی است، باشیم با همدلی برای ایستایی 
و استحکام بخشــی آن گام بردارند تا شاهد سرنوشــت اندوه باری 
نباشیم.وی افزود: هویت و شناسنامه افتخارآمیز مردم منطقه و یادگار 
نیاکان پاک سرشــتمان در دل تاریخ، حائز اهمیت است و همچنان 

استوار و پابرجا می ماند.
ظفرمند حالج تصریــح کرد: به دلیل بارش های اخیر در شهرســتان، 
برخی از قســمت های بناهای تاریخی آســیب دیده بود که اهالی و 
شورای روســتای بیاضه به مرمت و تعمیر آن همت گماشتند که قابل 

تقدیر است.
گفتنی است، شهرســتان خوروبیابانک با بیش از ۱۰۰ اقامتگاه، قطب 
اقامتگاه بوم گردی استان اصفهان و کشــور است. روستاهای مصر، 
گرمه، آبگرم، جندق، مهرجان، اردیب، ایراج و بیاضه از جاذبه های مهم 
گردشگری و اکوتوریسم نایین است؛ همچنین دریاچه نمک خور یکی 

از جاذبه های گردشگری این شهرستان به شمار می رود.

معاون امور موزه های آستان قدس رضوی خبر داد:

بازدید بیش از ۶۵۶ هزار نفر از موزه های آستان قدس رضوی 
طی امسال

معاون امور موزه های سازمان کتابخانه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی گفت: در سال ۱۴۰۱ تعداد 
۶۵۶ هزار و ۹۸۳ نفر از موزه های آستان قدس رضوی دیدن کردند.

مهدی قیصری نیک در گفت وگو با ایسنا در خصوص آمار بازدیدکنندگان از موزه های آستان قدس 
رضوی اظهار کرد: از ابتدا تا پایان ســال ۱۴۰۱ تعداد ۶۵۶ هزار و ۹۸۳ نفر از موزه های آستان قدس 
رضوی بازدید کردنــد. از این تعداد ۶۳۳ هــزار و۹۲۰ نفر بازدیدکننده داخلــی و ۲۳ هزار و ۶۳ نفر 

بازدیدکننده خارجی بودند.
وی افزود: در این ۱۱ ماه ۱۶ نمایشگاه مناسبتی و موضوعی از آثار تاریخی، فرهنگی و هنری در موزه 
و نگارخانه رضوی برگزار شد. برگزاری ۸ برنامه رونمایی از آثار تاریخی و فرهنگی، ۹ کارگاه و نشست 
آموزشــی تخصصی و معرفی آثار تاریخی و فرهنگی از زبان راویان کوچک موزه رضوی از اقدامات 

سازمان موزه های آستان قدس رضوی بوده است.
قیصری نیک در خصوص اقدامــات مرمتی در این مدت بیان کرد: بیــش از ۷۰ هزار اقدام مرمتی 
بر روی منابع و آثار موزه ای مانند نســخ خطی، چاپ سنگی و اســناد تاریخی انجام گرفته است. 
این اقدامات شامل آسیب شناسی، ضدعفونی، اسیدزدایی، استحکام بخشی، گردگیری، مرمت، 

بازسازی و تجلید آثاری همچون اسناد، کتب خطی و روزنامه ها می شود.
وی ادامه داد: آثار موزه ای مانند سکه ها، ظروف فلزی، فرش ها، سفالینه ها و کتیبه های طال مرمت 
شدند. همچنین بناهای تاریخی بررسی و مرمت شــدند و مخازن و فضاهای نمایشی از نظر دما، 

رطوبت و آلودگی محیطی بررسی شد.
قیصری نیک در خصوص ثبت میراث ناملموس آستان قدس رضوی گفت: میراث ناملموس آستان 
قدس رضوی مانند آیین های خطبه خوانی و صفه در دســتور کار قرار گرفته است. پرونده این دو 
آیین و فیلمی از اجرای مراسم تهیه شده تا در سال ۱۴۰۲ برای ثبت در فهرست آثار ملی ارسال شود.

وی در خصوص ثبت آثار ملموس عنوان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱، تعداد ۳۲ اثر موزه ای در فهرست 
آثار ملی ثبت شــدند. ۶ قرآن خطی، جزوات قرآن وقفی، ۲ اســطرالب برنجی و حلقوی، ساعت 

آفتابی و قبله نمای عبداالئمه بخشی از این آثار است.
معاون امور موزه های سازمان کتابخانه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ادامه داد: پایه شمعدان 
فلزی، قفل آویز زرین ضریح، قندیل زرین قلمزنی، ۲ کلیددان فوالد، در حرم امام رضا)ع(، گالبدان 
فوالدی، قالیچه های تاریخی، ضریح شیر و شکر، منبر خاتم کاری و تبر فوالد طالکوب دوره افشار و 

قاجار بخش دیگری از این آثار است.

اخبار

چهارشنبه ســوری و عیــد نــوروز از آیین هــای 
دوست داشــتنی میــان مردم هســتند و شــاید 
بسیاری در ماه های آخر سال آمدن این آیین هایی 
کــه نویدبخش بهار و شــکوفایی هســتند، انتظار 
بکشــند. اما باید به هــر موضوعی بــا منظر مثبت 
و منفی نگریســت، شــاید روزهای نوروز و شــب 
چهارشنبه سوری اوقات خوشــی را برای هر فردی 
رقــم بزند و حتــی شــیرین ترین خاطــرات او را 
بســازند؛ اما ممکن اســت تلخ ترین حادثه را هم 
برای میراث تاریخــی و فرهنگی ایــران رقم بزند. 
در شــب های چهارشنبه ســوری و تعطیالت نوروز 
شاهد آن بوده ایم که بسیاری از بناها و آثار تاریخی 
قربانی ثبــت یادگاری های مردم شــده اند، آثاری 
که به گفته یک کنشــگر میراث فرهنگی بی بدیل و 
برگشت ناپذیر هستند.ســعید زارع پور در گفت وگو 
با ایسنا، درباره اقدامات موثری که می تواند تهدید 
چنین آسیب هایی را در اماکن و آثار تاریخی کاهش 
دهد، تاکید کــرد: مســئوالن میراث فرهنگی باید 
بــرای حفاظت از آثــار تاریخــی در روزهایی مانند 
چهارشنبه سوری و ایام نوروز اقداماتی انجام دهند 
که مهم ترین آن افزایــش نیروهای یگان حفاظتی 
اســت. آیین های چهارشنبه سوری امروز با گذشته 
متفاوت است و شاهد این هستیم که چه اتفاقات 
ناگواری شب های چهارشنبه ســوری رخ می دهد. 
در این شب ها بناهای تاریخی که در معرض بازدید 
عموم هستند، با آسیب های جدی تهدید می شوند، 

بنابرایــن ضــرورت دارد اقدامات جدی از ســوی 
متولیان بــرای حفاظت ایــن بناها انجام شــود و 
نیروهای حفاظتی در این شب ها حالت آماده باش 
داشته باشــند.وی افزود: درست اســت که یگان 
حفاظت کمبود و محدودیت نیروی انســانی دارد، 
اما آیا میراث فرهنگی یا هر سازمان متولی دیگری 
نمی تواند در چنیــن مواقعــی از کارمندهایش به 
عنوان نیروی حفاظت اســتفاده کند؟ شــنیده ام 
یکی از بانک ها شب چهارشنبه ســوری تعدادی از 
کارمندهایش را مامــور می کند که در ســاختمان 
بانک بمانند و اگر اتفــاق جدی رخ داد، به پلیس یا 
آتش نشانی گزارش دهند، اما میراث فرهنگی این 
کار را هم نمی کند. موضوع دوربین امنیتی که مطرح 
می شود، بهانه کمبود اعتبار می آورند، بحث نیروی 
دائم حفاظتی که به میان می آید، دوباره کمبود اعتبار 

و محدودیــت در جذب نیرو بهانه می شــود. به هر 
حال، این امکان که وجود دارد در شرایط اضطراری 
مانند چهارشنبه ســوری و نوروز همه نیروهای این 
وزارتخانه آماده باشند.این کنشگر میراث فرهنگی 
در توصیه ای به مردم و گردشگران نوروزی نیز گفت: 
آثار تاریخی و باستانی که در هر شهری قرار گرفته، 
آثار بی بدلی اســت که تکرارناپذیر هســتند و اگر 
آسیبی به آن ها وارد شود دیگر نمی توان مانند آن ها 
را داشــت. می توان با این آثار عکس های یادگاری 
گرفت، اما جای نوشتن یادگاری روی آن ها نیست. 
حتی لمس کــردن آثار تاریخــی و میراث فرهنگی 
اعم از کاشــی کاری ها، نقاشی ها و ... مخرب است 
و به مرور موجب آســیب به اثر می شود. مردم باید 
خودشــان حرمت اثر تاریخی را حفظ کنند و به آن 

احترام بگذارند.

رییس هیئت مدیره جامعه اقامتگاه های بوم گردی 
ایران گفت: ۳۴۰۰ واحد بوم گــردی دارای مجوز، 
در نوروز، آمــاده میزبانی از گردشــگران نوروزی 
هســتند.یاور عبیری، رییس هیئت مدیره جامعه 
اقامتگاه هــای بوم گردی ایــران  اظهار کــرد: بر 
اســاس مجوز های صادر شــده از ســوی وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ۳۴۰۰ 
واحد بوم گردی در سراســر کشــور فعال است که 
بیشــترین تعداد بوم گردی ها مربوط به اســتان 
مازنــدران اســت. برنامه ریزی ها بــرای میزبانی 
شایسته از گردشگران و مســافران نوروزی انجام 
شــده و در نوروز ۱۴۰۲، بوم گردی ها آمادگی کامل 

برای میزبانی از گردشگران را دارند.
رییس هیئت مدیره جامعه اقامتگاه های بوم گردی 
ایران، اضافــه کرد: هــر واحد بوم گــردی به طور 
میانگین گنجایش پذیرش ۱۵ تا ۲۰ مسافر را در هر 
شب دارد. خوشبختانه بوم گردی ها مورد استقبال 
و عالقه مردم و گردشگران قرار گرفته و پیش بینی 
می کنیم در نوروز امسال ظرفیت پذیرش واحد های 

بوم گردی تا حدود زیادی کامل شود.
عبیری در ادامه گفت: با توجه به فرا رسیدن نوروز، 
نظارت دقیق بر نحــوه قیمت گــذاری و نرخ نامه 
ابالغی انجام می شود و هیچ واحد بوم گردی حق 
افزایش خودسرانه قیمت را در نوروز امسال ندارد.

وی گفــت: از مدت ها پیــش نرخ نامــه جدید به 
واحد های بوم گــردی ابــالغ شــده و متصدیان 

بوم گردی ملزم به رعایت این نرخ نامه هســتند و 
هیچ واحد بوم گردی حق  افزایش قیمت و تخلف 

از نرخ نامه ابالغی را ندارد.
رییس هیئت مدیره جامعه اقامتگاه های بوم گردی 
ایران درباره قیمت های برخی از بوم گردی ها که در 
فضای مجازی تبلیغ می کننــد، افزود: عمده این 
بوم گردی ها فاقد مجوز هســتند. درخواست ما از 
شــهروندان و گردشگران این اســت که در صورت 

مشــاهده فعالیت بوم گردی فاقد مجــوز و یا در 
صورت پرداخت مبلغی بیــش از نرخ نامه ابالغی، 
مراتب را از طریق شماره تلفن ۰۹۶۲۹ اطالع دهند.

وی گفت: در هر استان ادارت کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی و نیــز جامعــه 
اقامتگاه های بوم گردی اســتان آمــاده دریافت 
شکایات احتمالی گردشگران و مسافران نوروزی 

هستند.

یک کنشگر میراث فرهنگی هشدار داد:

تهدید چهارشنبه سوری و بازدیدهای نوروزی برای  میراث فرهنگی
رییس هیئت مدیره جامعه اقامتگاه های بوم گردی ایران:

واحد های بوم گردی در نوروز 1402 افزایش نرخ ندارند

میزبانی حمام های تاریخی اصفهان از 
گردشگران نوروزی

رییس اداره هنری ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شــهرداری اصفهــان از آمادگــی گرمابه های علیقلــی آغا، 
شــاهزاده ها، دردشــت و عصارخانه شــاهی بــرای بازدید 
گردشگران و برگزای نقالی، تئاتر و ویژه برنامه نقاشی کودکان 

در این بناها خبر داد.
علی عطریان در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: برنامه هایی که 
زیر نظر اداره هنری ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شهرداری اصفهان برگزار می شــود در ۴ نقطه موزه عصارخانه 
شاهی، موزه گرمابه شاهزاده ها، موزه گرمابه علی قلی آغا و موزه 
گرمابه دردشت در نظر گرفته شده است. در این خصوص عالوه 
بر اینکه راهنمایان ما برای بازدید گردشگران و شهروندان در این 
بناها فعال خواهند بود، برنامه های جنبی شامل تئاتر محیطی، 

نقالی و ویژه برنامه نقاشی برای کودکان نیز برگزار می شود.
وی با بیان اینکه یک پرده نقالی با حضور مبارک و سیاه بازی 
در هریک از موزه گرمابه های دردشت، علیقلی آغا و شاهزاده ها 
و همچنین در موزه عصارخانه شاهی اجرا می شود، افزود: نام 
این نقالی که حالت روایی آیینی دارد شبهه مضحکه است و از 
داستان های قدیمی ایرانی مایه می گیرد، ولی شیوه ای از تئاتر 
خنده آور و کمدی ایرانی است. تئاتر محیطی گلگشت نیز که در 
سال های گذشته اجرا می شد برای ایام نوروز ۱۴۰۲ بازنویسی و 
در حمام علیقلی آغا اجرا می شود، این تئاتر به معرفی و اجرای 
آئین های مربوط به اســتحمام در آیین های ملی و باستانی 
می پردازد.رییس اداره هنری ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان اضافه کرد: در عصارخانه شاهی نیز 
برنامه ای ویژه کودکان ۶ تا ۸ سال تعریف شده که آن ها به کمک 

نقاشی با شیوه کار عصاری آشنا خواهند شد.
عطریان گفت: برنامه های یاد شده، از روز دوم تا ۱۲ فروردین 
۱۴۰۲ به مدت ۱۱ روز از ســوی اداره هنری سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان برای شــهروندان و 
گردشگران ارائه می شــوند و همکاران ما در دو نوبت صبح و 
بعدازظهر در موزه گرمابه های علیقلی آغا، شاهزاده ها، دردشت 
و عصارخانه شــاهی در خدمت عالقه مندان خواهند بود.وی 
درباره ویژه برنامه شــب های فیلم که پیش تر قرار بود در ایام 
نوروز ۱۴۰۲ ارائه شــود، توضیح داد: قرار بود با توجه به تالقی 
نوروز ســال جاری با ماه مبارک رمضان، برنامه »شــب های 
فیلم« درگــذر چهارباغ برگزار شــود که به دلیــل حجم زیاد 

برنامه ها، این برنامه از فهرست برنامه های نوروز حذف شد.

مفاد آراء
12/153 آگهي مفادآراصادره از هيات قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي 

و ساختمانهاي فاقد سند رسمی مستقردرثبت نایين
دراجرای ماده یک قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی وبر حســب ماده 3قانون مذکور  آرا ذیل که از طرف این هيات مبنی 
برتایيد انتقال عادی ویاسهم مفروزی متقاضی صادر گردیده دردونوبت به فاصله 
15روزآگهی  می شودتاشخص یااشخاصی که به آرا مذکوراعتراض دارندازتاریخ 
اولين انتشــارآگهی ظرف مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تســليم نموده 
ودرمهلت یک ماه ازتاریخ تسليم اعتراض فرصت دارندنسبت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه صالحه وارایه گواهی مبنی برطرح دعــوی اقدام نمایند دراین صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارایه حكم قطعی دادگاه خواهد بود ودرصورت انقضامهلت 
وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد وصدورسند 

مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شــماره 140160302031000544-1401/6/3 آقای حسن بنویدی 
فرزند عباس ششدانگ یک باب خانه پالک ثبتی 14018  اصلی واقع در روستای 
 بنوید عليا بخش 2 ثبت نایين به مســاحت 212/73 متر مربع خریداری عادی و 

مع الواسطه از مریم بنویدی مالک رسمی
2- رای شــماره 140160302031001137-1401/11/28 آقــای عبــاس 
اسماعيلی فرزند رضا ششدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی در پالک قسمتی 
از 188  اصلی واقع در روســتای جزن آباد بخش 17 ثبت نایين به مساحت  152 

متر مربع خریداری عادی و مع الواسطه از گوهر اسماعيلی مالک رسمی
3- رای شماره 140160302031001138-1401/11/28 آقای جليل توکلی 
محمدی فرزند محمد علی ششــدانگ قطعه زمين مزروعی پالک ثبتی 4172  
اصلی واقع در کشتزارحنفش بخش 2 ثبت نایين به مساحت 1457/50 متر مربع 

خریداری عادی و مع الواسطه از عبدالجواد توکلی نایينی مالک رسمی
4- رای شــماره 140160302031001171-1401/12/2 خانم سارا توسلی 
کجانی فرزند غالمرضا ششــدانگ مفروزی یک باب خانــه مخروبه احداثی در 
پالک ثبتی قســمتی از یک فرعی از 52 اصلی واقع در مزرعه شــاهكوه بخش 
17 ثبت نایين به مساحت 161/50 متر مربع نسبت به قسمتی از مالكيت رسمی 

مشاعی متقاضی
5- رای شــماره 140160302031001172-1401/12/2 خانم سارا توسلی 
کجانی فرزند غالمرضا ششــدانگ مفروزی یک درب باغ احداثی در پالک ثبتی 

قســمتی از یک فرعی از 52 اصلی واقع در مزرعه شاهكوه بخش 17 ثبت نایين 
به مساحت 692 متر مربع نسبت به قسمتی از مالكيت رسمی مشاعی متقاضی

6- رای شــماره 140160302031001173-1401/12/2 خانم سارا توسلی 
کجانی فرزند غالمرضا ششــدانگ مفــروزی یک درب بــاغ احداثی در پالک 
ثبتی قســمتی از یک فرعی از 52 اصلــی واقع در مزرعه شــاهكوه بخش 17 
 ثبت نایين به مســاحت 335 متر مربع نســبت به قســمتی از مالكيت رســمی

 مشاعی متقاضی
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/12/08
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1401/12/23

م الف: 1461672  عليرضا راحتی سرپرســت اداره ثبت اســناد و امالک 
شهرستان نائين

فقدان سند مالکیت
12/154  شــماره نامــه: 140185602024013907- 1401/12/21 نظر به اینكه 
سيصد و هفتاد و نيم ســهم مشاع از ششدانگ  پالک شــماره پالک 2849 اصلی الی 
2851 و 2850/1 باقيمانده که در راستای استانداردسازی به پالک 352 فرعی از 2851 
اصلی واقع در بخش 5 اصفهان به شــماره صفحه 242 دفتر 1175 امالک به شــماره 

ثبت 215683 و شماره چاپی دفترچه ای 486569  به نام جواد خردمندی سابقه ثبت و 
صدور سند مالكيت دارد سپس به موجب سند 6729 مورخ 86/12/22 دفترخانه اسناد 
رسمی 152 اصفهان به شــهرداری اصفهان انتقال یافته ســپس  مالک مذکور با ارائه 
درخواست شماره 140139241 - 1401/12/4 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی 
که امضا شهود آن ذیل شماره یكتای 14012155822000947 و رمز تصدیق 57104 
- 1401/12/3 به گواهی دفترخانه اسناد رسمی 94 اصفهان رسيده است مدعی است 
که سند مالكيت به علت جابجایی و درخواســت صدور المثنی سند مالكيت را نموده  لذا 
مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالكيت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت یا ســند معامله به این اداره تسليم و رسيد اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالكيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد یا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت یا 
 سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالكيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1468924 مهدي شــبان سرپرســت واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
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رییس اداره بهداشت مدیریت دام اداره کل دام پزشکی استان اصفهان :

 واکسیناسیون دام طیور در روستا ها و دامداری های
 سنتی استان

واکسیناســیون همزمان دام و طیور در روستا ها و دامداری های ســنتی استان اصفهان در حال 
اجراست.رییس اداره بهداشت مدیریت دام اداره کل دام پزشکی اســتان اصفهان با بیان اینکه 

طرح واکسیناســیون بر ضــد بیماری 
تب برفکی در دامداری های ســنتی و 
روستایی و برضد بیماری نیوکاسل در 
مرغداری های روستایی اجرا می شود، 
گفت: مدت اجرای این طــرح دو ماه 
است که تا پایان سال ادامه دارد.وحید 
مقــدس تب برفکــی را یــک بیماری 
ویروسی پر خطر دانســت و افزود: در 
صورتی دامــداری دچار ایــن بیماری 
شــود این دامداری تا یک ســال قابل 
بهره برداری نیست.وی گفت: بااجرای 

این طرح حدود ۳۵۰ هزار رأس دام سبک و ۱۵۰ هزار راس دام سنگین واکسینه می شوند.عباس 
بدیعی، رییس اداره بهداشت مدیریت طیور هم با اشاره به اجرای طرح واکسیناسیون در بین ۳۰۰ 
هزار قطعه طیور روستایی گفت: در این طرح برضد بیماری نیوکاسل که همه گیری باالی دارد و و 

روستا ها کانون انتشار هستند، واکسینه می شوند.
 

 آغاز ثبت نام آزمون ورودی مدارس استعداد های
 درخشان

دفترچه ثبت نام آزمون ورودی مدارس استعداد های درخشان منتشر شد.دانش آموزان متقاضی 
ورود به مدارس اســتعداد های درخشــان در پایه های هفتم و تکمیل ظرفیــت پایه دهم برای 
ســال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ می توانند از ۱۵ تا ۲۵ فروردین ســال ۱۴۰۲ به سامانه پنجره واحد 
الکترونیک مراجعه و برای شرکت در آزمون ورودی ثبت نام کنند.آزمون های ورودی پایه هفتم 
ساعت ۹ روز پنجشنبه یکم تیر سال آینده و تکمیل ظرفیت پایه دهم ساعت ۹ روز جمعه دوم تیر 

سال آینده برگزار می شود.
 

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خبر داد:

آتش سوزی در کارگاه قلم زنی در اصفهان
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از وقوع حادثه آتش سوزی 
در کارگاه قلم زنی در این شهر خبر داد.فرهاد کاوه آهنگران در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به 
حادثه آتش سوزی در اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۲۲ و ۱۸ دقیقه به مرکز فرماندهی 
عملیات آتش نشانی اصفهان گزارش شده است.وی با بیان اینکه این حادثه در کارگاه قلم زنی در 
خیابان ارغوانیه شهرک نیک اندیش رخ داده بود، اضافه کرد: برای امدادرسانی به این حادثه دوم 
اکیپ امدادی از ایستگاه شماره ۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.سخنگوی سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه نیروهای آتش نشانی توانستند در کمترین زمان 
ممکن حریق مذکور را اطفا و از ســرایت آن به منازل و کارگاه های مجاور جلوگیری کنند، افزود: 
رشادت آتش نشــانان در ورود به داخل آتش و اطفا کردن تعدادی بشــکه تینر و مقداری مواد 

شیمیایی قابل توجه و تقدیر بود که باعث کمتر کردن خسارات مالی و جانی در این حریق شد.

یکصد و شصت و ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان با محوریت اولتیماتوم سه ساله معاون وزیر برگزار شد؛

فرصت سه ساله اصفهان برای پایان بی سوادی

یکصد و شــصت و ششمین جلسه شــورای آموزش 
و پرورش و شــورای پشتیبانی ســواد آموزی استان 
اصفهان با حضور معاون وزیر و رییس سازمان سواد 
آموزی آموزش و پــرورش، اســتاندار اصفهان و ســایر اعضا برگزار 
شد.بررسی امور اجرایی و آموزشــی، برنامه ها، رویکردها و سیاست 
های حوزه سواد آموزی، نحوه احتساب سوابق تحصیلی دانش آموزان 
متوسطه ویژه آزمون سراسری از جمله موارد مطرح شده در این جلسه 
بود و در پایان این جلسه نیز مصوباتی اخذ شد و به تایید اعضا رسید.

اطلس بی ســوادی اصفهان تهیه و برای پایان بی ســوادی سند
طراحی شود

معاون وزیر آموزش و پرورش در این نشســت گفت: باید اطلس بی 
ســوادی اصفهان تهیه و برای پایان بی ســوادی ســند طراحی شود.

علیرضا عبدی، معــاون وزیر آمــوزش و پــرورش و رییس  نهضت 
سوادآموزی در شــورای آموزش و پرورش اســتان اصفهان با تاکید 
بر اینکه اســتان اصفهان برای به پایان رســاندن بی سوادی پایه باید 
شتاب کند، گفت: انتظار داریم که اطلس بی سوادی استان تهیه و سند 
پایان بی سوادی در استان اصفهان در ســه سال آینده طراحی شود.

وی بیان کرد: موافقت های الزم از معاون اول رییس جمهوری گرفته 
شده و هزینه هایی که برای تهیه این اسناد وجود دارد از محل اعتبارات 
ســفر های رییس جمهوری تامین  می شــود.معاون وزیر آموزش و 
پرورش یادآور شد: سال های سال آمار بی سوادی طبق خوداظهاری 
تهیه می شــد، اما در اقدامات جدید نشــانی و مشــخصات حدود ۴ 
میلیون بی سواد را جمع آوری کردیم و در ادامه نیاز به حمایت داریم تا 

آموزش دهندگان به آدرس ها مراجعه کنند.
عبدی گفت: در مجموع ۱۰۷ هزار نفر اعالمی در زمان حاضر در استان 
اصفهان بی سواد ۱۰ تا ۴۹ ساله هستند، اما بر اساس آمار های رسمی 
این تعداد کمتر اســت.وی با اشاره به اینکه شــورای عالی پشتیبانی 
ســوادآموزی به مدیریت معاون اول رییس جمهوری ۲ ماه قبل پس 
از ۷ سال وقفه برگزار شد،گفت: یکی از مصوبات آن طراحی گام دوم 

نهضت سوادآموزی بود که باید تعاریف جدید سواد ارائه شود.
معاون وزیر آموزش و پــرورش با بیان اینکه تعدادی از افراد ســواد 
قرآنی دارند، اما به عنوان افراد با ســواد محسوب نمی شوند، تصریح 
کرد: با همکاری شــورای عالی انقالب فرهنگی تالش می کنیم برای 
ســواد قرآنی هم مدرک ارائه کنیم تا باری از بی ســوادی را در کشور 
کاهش دهیم.عبــدی افزود: آمــوزش از راه دور هــم ظرفیتی برای 

سوادآموزی است که به طور کامل برای مردم معرفی نشده است.

همه دســتگاه های اجرایی اصفهــان برای مبارزه با بی ســوادی 
بسیج شوند

سیدرضا مرتضوی اســتاندار اصفهان نیز در این جلسه اظهار داشت: 
باید با برنامه  ای مطلوب و قابل دفاع، نهادها و دســتگاه های مختلف 

و مجموعه استان را به سمت پشتیبانی از سوادآموزی هدایت کرد.
وی، شناسایی و حساس سازی جمعیت مخاطب برای ورود باانگیزه 
به حوزه ســوادآموزی را نخســتین بخش از این برنامه  ها دانست و 
افزود: بخــش دیگر احصــای ظرفیت های مجموعه هــای دولتی و 

مردمی و برنامه ریزی برای یک حرکت هم افزا و هدفمند است.
استاندار اصفهان، محتوا را سومین بخش برنامه عنوان کرد و ادامه داد: 
برای برنامه ای که در راستای اهداف سوادآموزی تدوین می شود باید 
نگاه دقیقی به محتوا وجود داشــته باشد و عالوه  برآن برای استان ها 
امکان دخل و تصرف و تغییر جهت های دوره ای متناســب با نیازهای 

بومی را فراهم کرد تا برنامه به بهترین شکل ممکن اجرا شود.
وی خاطرنشــان کرد: به دنبال برنامه نهضت سوادآموزی انتظارات از 
دستگاه های مختلف در شورای پشتیبانی سوادآموزی استان عنوان 
می شــود و می توانیم ماموریت هر نهاد را تعریف کــرده و وارد مرحله 

اجرایی شویم.

عمده بی سوادان اصفهان مهاجران هستند
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان نیز در این جلسه مشارکت 
در امر سوادآموزی را در جرایمی که قابلیت اجرایی دارد پیشنهاد داد و 
گفت: سوادآموزی را می توان به عنوان یکی از مجازات های جایگزین 
حبس در نظر گرفت شود چراکه باید از هر فرصت و موقعیتی برای امر 

سوادآموزی استفاده کرد.
محمدرضا ابراهیمی افزود: حتی یک بی سواد در جامعه نباید حضور 
داشته باشــد و تالش باید بر این مبنا باشد که درصد باقی مانده نیز به 
سمت آموختن هدایت شوند و این مسئله در جامعه برطرف شود.وی 
اظهار داشت: بیشتر بی سوادان حاضر در استان مهاجرانی هستند که 
در موقعیت اجتماعی خاصی قرار دارند و باید برای آنان تدبیری اتخاذ 
شود.ابراهیمی با اشــاره با نقش تاثیرگذار دهیاران در مناطق استان 
گفت: در مناطق روستایی دهیاران به واســطه ارتباط مستقیم خود با 
مردم در شناسایی بی ســوادان نقش ویژه ای را می توانند ایفا کنند که 

در امر سوادآموزی بسیار اثربخش است.

اخبار جامعه

همزمان با سراســر کشــور ۵ هزار اصلــه نهال در 
رزمایش درختکاری در استان اصفهان کاشته شد.

رزمایش درختکاری برای کاشت یکصد هزار اصله 
نهال با همکاری سازمان منابع طبیعی و جمعیت 
هالل احمر کشور ســاعت ۱۳ روز یکشنبه به طور 

همزمان در سراسر کشور آغاز شد.
 ایران در این رزمایش که دستگاه های بین المللی 
بر آن نظارت دارند تالش می کند با کاشــت یکصد 
هزار اصله نهال در مــدت ۲۰ دقیقه رکورد جدیدی 

در جهان ثبت کند.
این رزمایش به طور همزمان با سراســر کشور در 

استان اصفهان نیز برگزار شد.
 معاون فنی اداره کل منابــع طبیعی و آبخیزداری 
استان اصفهان در حاشــیه این برنامه در گفت وگو 
با خبرنگار مهر اظهار داشــت: رزمایش سراسری 
درخت کاری در راستای اجرای طرح مردمی کاشت 
یک میلیارد اصله نهال با همکاری ســازمان منابع 
طبیعی و ســازمان جمعیت هالل احمر کشــور به 
صورت نمادین برگزار شــده و به طور همزمان ۱۰۰ 

هزار اصله نهال کاشته و رکورد گرفته می شود.
حســینعلی نریمانی افزود: تــالش می کنیم که 

کاشــت پنج هزار اصله نهال در استان اصفهان در 
مدت ۲۰ دقیقه انجام شود.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعــی و آبخیزداری 
استان با اشــاره به اینکه این طرح به طور همزمان 
با کشور در شهرســتان های سراسر استان اصفهان 
برگزار شده، ابراز داشت: گونه های با نیاز آبی کم و 

سازگار با اقلیم اصفهان کاشته می شود.
نریمانــی خاطرنشــان کــرد: زیتون تلــخ، زبان 
گنجشک، سنجد، کاج و ســرو از جمله گونه هایی 
است که با همکاری سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان در پارک جنگلی پرتو کالن شهر 

اصفهان کاشته می شود .

همزمان با سراسر کشور؛

 ۵ هزار اصله نهال در رزمایش سراسری درختکاری
 در اصفهان کاشته شد

کاشت نهال برای مقابله 
با بیابان زدایی در قم

یکشنبه ۲۱ اســفند ماه، اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیــزداری اســتان قم با 
مشارکت انجمن نذر طبیعت و با کمک 
هالل احمر اســتان قم و دبیرســتان 
شاهد رضوی قم و کودکان برای مقابله 
با بیابان زدایــی به کاشــت ۲۰۰۰ نهال 
مقاوم در مقابل کم آبی و خشکسالی 
در ۱۳ هکتار از عرصه ۴۰ هکتاری منطقه 

سراجه قم اقدام کردند. 

تاکید درباره خرید و نگهداری ماهی قرمز از زبان کارشناس مسئول آبزیان و 
زنبورعسل اداره کل دامپزشکی استان اصفهان:

ماهی قرمز را از مراکز مجاز خریداری کنید
کارشناس مسئول آبزیان و زنبورعســل اداره کل دامپزشکی استان اصفهان به مردم توصیه کرد 
که ماهی قرمز را از مراکز مجاز خریداری کنند.مصطفی کردآبادی، کارشــناس مسئول آبزیان و 
زنبورعسل اداره کل دامپزشکی اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه ماهی قرمز باید از مراکز عرضه 
مجاز تهیه شــود، اظهار کرد: مراکز عرضه مجاز شــامل واحد های صنفی عرضه ماهیان زینتی و 
اماکن تعیین شده توسط شهرداری هاست.وی ادامه داد: از خرید ماهیان بیمار و بی حال با عالئم 
شنای غیرفعال، فاقد رنگ شفاف و پولک های ســالم و دارای لکه روی پوست بدن خودداری 
شود، چون بیماری های پوستی مشــترکی بین ماهی و انســان وجود دارد و به خصوص برای 
افرادی که حساسیت پوســتی و یا ضعف ایمنی دارند ممکن اســت، مشکل زا شود.کارشناس 
مسئول آبزیان و زنبورعسل اداره کل دامپزشکی استان اصفهان با بیان اینکه بهتر است از ظروف 
یک بار مصرف برای انتقال ماهی به منزل اســتفاده شــود، گفت: دســت کم ۲۴ ساعت قبل از 
خرید، ظرف نگهداری ماهی پرآب و آماده شود و بالفاصله ماهی خریداری شده به ظرف منتقل 
شود.کردآبادی توصیه کرد: ظروف حمل یک بار مصرف در کیسه زباله قرار گیرد، آب حمل ماهی 
مســتقیم در شــبکه فاضالب تخلیه و از ریختن آن در معابر عمومی خودداری شود و در صورت 
استفاده از آب شهری، آب را چند ساعت زودتر به منظور کلرزدایی در تنگ ماهی آماده کرد.وی، 
میزان آب مورد نیاز برای هر قطعه ماهی را حداقل یک لیتر اعــالم و اضافه کرد: به منظور تبادل 
اکسیژن با محیط، ظرف نگهداری ماهی باید دهانه گشاد داشته باشد.کارشناس مسئول آبزیان 
و زنبورعسل اداره کل دامپزشکی اســتان اصفهان با بیان اینکه درصورت نیاز غذای ماهی قرمز 
از فروشگاه های عرضه ماهی زینتی تهیه شــود، گفت: به منظور تعویض آب هر بار ۲۵ درصد کل 
آب ظرف تعویض و از تعویض یک باره کل آب خودداری شــود؛ تعویض کل آب و شست وشوی 
ظرف حاوی ماهی در صورتی که به شدت آلوده شــود و یا هر یک ماه مناسب است و افرادی با 
سابقه بیماری و یا حساسیت های پوستی، از دستکش استفاده کنند.کردآبادی تاکید کرد: مردم 
در پایان نوروز ماهی ها را در رودخانه ها و یا نهر ها رها نکنند و در محل های تعیین شــده توســط 
شهرداری ماهیان رهاسازی شــوند.وی هشــدار داد: با توجه به اینکه جانورانی نظیر خزندگان، 
دوزیستان و حلزون ها می توانند به عنوان ناقل یا واســط بالقوه بعضی از عوامل بیماری زا برای 

انسان باشند، از خرید این گونه ها باید خودداری شود.
 

الحاق ۶00 هکتار از اراضی ملی و موات اصفهان به بیت المال
معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: ۶۰۰ هکتار از اراضی ملی و 
موات داخل حریم استان اصفهان به بیت المال واگذار شد.محمد کیانی اظهار کرد: امسال مطابق 
با برنامه تامین زمین و تحصیل اراضی، باید ۲۶۳ هکتار اراضی ملی و موات داخل حریم استان را 
تحصیل می کردیم که توانستیم ۶۰۰ هکتار را به نام دولت با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن 
سند بزنیم.وی افزود: ۹۵ هکتار نیز از اراضی ملی و موات داخل محدوده تعیین حریم شده که در 

مجموع معادل ۱۲۷ درصد برنامه پیش بینی شده است.
معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهان با بیان اینکــه اجرای قانون 
جامع حدنگار )کاداســتر( گامی مهم برای پیشــگیری از پدیده زمین خواری است و دسترسی 
به اطالعات زمین های ملی را آســان می کند، ادامه داد: هزار و ۵۰۰ فقره اسناد دفترچه ای اراضی 
دولتی در استان به اسناد تک برگ تبدیل شدند که این اقدام از وقوع جرائم مرتبط با حوزه امالک 
جلوگیری کرده و سد راه سودجویان حوزه اراضی شده است.به گفته کیانی، در هزار و ۳۳۱ پرونده 
حقوقی امســال با صدور رای تعیین تکلیف و برای متصرفان اراضی دولتی به میزان ۱۱۳ قطعه 

پرونده تشکیل شده است.

وز عکس ر

خبر روزبا مسئولان

مدیرکل دفتر مشاوره،سالمت و سبک 
زندگی سازمان امور دانشجویان خبر داد:

افزایش 1۵ درصدی آمار 
دانشجویان مشروطی

مدیرکل دفتر مشــاوره، ســالمت و سبک 
زندگی ســازمان امور دانشجویان از افزایش 
۱۵ درصدی تعداد دانشــجویان مشروطی 
و آمــار ۱۲ درصــدی افــت معدل بــه زیر 
۱۴ در دانشــگاه ها خبر داد و گفــت: تعداد 
دانشجویان مشــروطی و افت تحصیلی در 
دانشــگاه های مهندســی و صنعتی بیشتر 
از سایر دانشگاه هاســت.ابراهیم نعیمی در 
گفت وگو با ایســنا، با اعالم این خبر ، ضمن 
اشاره به شیوع افت تحصیلی در دانشگاه های 
کشــور، اظهار کرد: افت تحصیلی به عنوان 
یک پدیده همواره در بین دانشجویان وجود 
داشته اســت اما این پدیده در دوره کرونا به 
دلیل متفاوت بودن فرآیند برگزاری آموزش 
و امتحانات و کاهش انباشت دانش بیشتر 
شد به شــکلی که معدل دانشجویان در این 
دوره افزایش یافت؛ اما امروزه که دانشــگاه 
های کشور به حالت عادی بازگشت ما شاهد 
هســتیم معدل دانشــجویان در تــرم های 
خــرداد و بهمن کاهش یافته و شــاهد افت 
تحصیلی دانشجویان هستیم.مدیرکل دفتر 
مشاوره، سالمت و سبک زندگی سازمان امور 
دانشجویان اظهار کرد: طرح ملی »پاد« برای 
پیشــگیری از افت تحصیلی دانشجویان در 
این سازمان طراحی شــد و دانشجویانی که 
معدل آنها به زیر ۱۴ افت پیدا کرده بودند، قبل 
از اینکه وارد دوره مشروطی شوند، شناسایی 
شدند تا بتوانیم با کمک این طرح عوامل بروز 
مشکل را شناسایی و برطرف کنیم.وی خاطر 
نشان کرد: ما در ســازمان امور دانشجویان 
تعداد دانشــجویانی که یک، دو و ســه ترم 
مشروط شــده بودند را اســتخراج کردیم و 
حتی آمار دانشــجویانی که معدل آنها به زیر 
۱۴ افت کرده بود، اما هنوز مشــروط نشــده 
بودند نیز مشخص شد. بنابراین توانستیم در 
ترم اول با این افراد مصاحبه کنیم تا عوامل 
ایجاد کننده بر این شرایط شناسایی شده و 

مداخالت الزم را انجام بگیرد.

مدیر روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان  توضیح داد:

آیا طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در کشور اجرایی می شود؟
مدیر روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان، درباره راهکارهای اجرای طرح مردمی یک میلیارد درخت در کشور، گفت: نخستین گام در 
اجرای این طرح، شناخت گونه های شاخص، برتر، بومی و بسیار مقاوم به خشکی و بی آبی، مطابق با شرایط اقلیمی و اکولوژیکی هر منطقه است.عباس قاسمی  
رامشه در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، درباره راهکارهای اجرای طرح مردمی یک میلیارد درخت در کشور، اظهار کرد: اجرای این طرح برای بسیاری افراد سوال برانگیز 
است که چرا باید یک میلیارد درخت آن هم در این وضعیت بی آبی کاشته شود؟ یا برخی می گویند همان نهال هایی که در گذشته کاشته ایم در حال خشک شدن 
است و جای سوال دارد که آیا این کار امکان پذیر است یا خیر؟بنابراین  الزم است بدانیم این اقدام در یک برنامه راهبردی به نام طرح مردمی کاشت یک میلیارد 
درخت در طول چهار سال اتفاق می افتد.وی افزود: نخستین گام در اجرای این طرح شناخت گونه های شاخص، برتر، بومی و بسیار مقاوم به خشکی و بی آبی، 
مطابق با شرایط اقلیمی و اکولوژیکی هر منطقه بوده و اصل بر انتخاب گونه هایی اســت که به طورطبیعی وجود دارد و زادآوری خوب و با شرایط آب و هوایی آن 

منطقه سازگاری مناسبی داشته باشد.



امیر قلعه نویی قصد ندارد در این برهه حساس تیمش را تنها بگذارد و در دیدار جام حذفی هم روی نیمکت سرمه ای پوشان سیرجانی خواهد نشست.
روز یکشنبه بود که امیر قلعه نویی پس از چند ماه گمانه زنی سرانجام به عنوان  جانشین کی روش معرفی شد تا پس از 16 سال بار دیگر فرصت حضور روی نیمکت 
تیم ملی را داشته باشد.گل گهر روز شنبه در چارچوب هفته بیست و سوم رقابت های لیگ برتر به مصاف نفت مسجد سلیمان رفت و با ارائه یک نمایش درخشان 
با 4 گل این تیم را در هم کوبید تا امیر قلعه نویی در لیگ برتر خداحافظی دلچسبی با سیرجانی ها داشته باشد.گفته می شد این آخرین مسابقه امیر قلعه نویی 
با گل گهری ها خواهد بود، اما ســرمربی جدید تیم ملی تصمیم گرفته تیمش را در مصاف روز جمعه 26 اسفندماه برابر فوالد خوزستان در سیرجان تنها نگذارد و 
با این وصف آخرین حضورش در سیرجان مقابل فوالد با ســرمربیگری علیرضا منصوریان خواهد بود تا در صورت موفقیت میراث بزرگی برای جانشین اش به 
یادگار گذاشته باشد.البته قلعه نویی که پس از پیروزی پرگل تیمش در سیرجان مانده، سفری یک روزه به تهران داشته  تا برنامه های مورد نظرش برای حضور 
روی نیمکت تیم ملی را هماهنگ کند و بالفاصله به سیرجان بازمی گردد تا تیمش را مهیای مصاف جام حذفی کند؛ دیداری که وداع قطعی قلعه نویی با گل گهر 

و شهر سیرجان خواهد بود.

»قلعه نویی« در سیرجان ماند!
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شگفت زدگی »مانه« از خرید پرتغالی بایرن مونیخ
سادیو مانه به ستایش از ژوآئو کانســلو، خرید پرتغالی جدید بایرن پرداخت و او را بازیکنی بسیار 
باکیفیت توصیف کرد.به گزارش ایسنا و به نقل از کیکر، ژائو کانسلو در فصل نقل وانتقاالت زمستانی 
به صورت قرضی از منچسترسیتی به بایرن مونیخ پیوسته و در این مدت توانسته است عملکرد بسیار 
خوبی در این تیم داشته باشد. منچسترســیتی برای فروش دائمی کانسلو ۷۰ میلیون یورو طلب 
کرده است.سادیو مانه به ستایش از این بازیکن پرتغالی پرداخت و از کیفیت باالی او ابراز تعجب 
کرد. او گفت: کانسلو عجب بازیکنی است. برای ما یک بار دیگر ثابت شد که او از بهترین بازیکنان 
جهان در پست خود است. واقعا باید بگویم از اینکه چنین بازیکن باکیفیتی را در اختیار داریم، بسیار 
خوشحالیم. دوست دارم که بایرن این بازیکن را به صورت قطعی خریداری کند و فصل بعد هم او را 

در اختیار داشته باشیم. بایرن مونیخ به چنین بازیکنان باکیفیتی نیاز دارد.
کانسلو در دیدار برابر آوگسبورگ موفق شد که نخســتین گل خود را با پیراهن بایرن مونیخ به ثمر 
برساند. بایرن با بردی که در این بازی به دست آورد به صدرنشینی خود در بوندسلیگا ادامه داد. بایرن 
در لیگ قهرمانان اروپا هم با پیروزی در هر دو دیدار رفت و برگشت برابر پاری سن ژرمن راهی دور 
یک چهارم نهایی شد و به نظر می رسد می تواند با ناگلزمن قهرمانی در این رقابت ها را به دست بیاورد.

مدافع رم حریف را رسما کتک زد!
مدافع رم بعد از لگد زدن به بازیکن ساسولو هم از زمین اخراج شد و هم یک پنالتی تقدیم حریف 
کرد.دیدار تیم های آ.اس.رم و ساسولو به جذاب ترین شکل ممکن و با شکست 4-3 شاگردان 
ژوزه مورینیو به پایان رســید. این دیدار عالوه بر اینکه جذاب و پرگل از آب در آمد با جنجال های 

بسیاری نیز همراه بود که یکی از آن ها لحظه وقوع خطای پنالتی به نفع ساسولو بود.
نیمه اول این دیدار می رفت با برتری 2-1 ساسولو به پایان برسد که صحنه یاد شده رخ داد؛ جایی 
که ماراش کومباال در ســومین دقیقه از وقت های اضافه در تالش برای دفع توپ از مقابل دروازه 
تیمش اقدام به خطایی عجیب کرد تا هم اخراج را به جان بخرد و هم یک ضربه پنالتی به حریف 
تقدیم کند.دومنیکو براردی در آخرین لحظات نیمه دوم تعادل خود را داخل محوطه جریمه رم از 
دست داد و در این لحظه بود که کومباال بی محابا اقدام به لگد زدن به شکم او کرد تا چاره ای برای 

داور به جز نشان دادن کارت قرمز به او و گرفتن پنالتی برای ساسولو باقی نماند.
داور بازی بعد از این خطا درنگ نکرده و بازیکــن رم را با کارت قرمز جریمه و یک ضربه پنالتی به 

نفع ساسولو اعالم کرد؛ پنالتی که خود براردی پشت آن ایستاد و تبدیل به گل سوم تیمش کرد.

بارسلونا با کمک VAR دست پر »باسک« را ترک کرد
تیم فوتبال بارسلونا در یک بازی نفس گیر برابر قرمزوسفیدپوشان ایالت باسک، موفق به کسب 
سه امتیازی مهم شــد.تیم فوتبال اتلتیک بیلبائو تا آســتانه متوقف کردن بارسلونا در ورزشگاه 
سن مامس پیش رفت، اما در نهایت نتوانســت باعث کم شدن حاشیه امنیت میهمان کاتاالن در 
صدر جدول شود. این اتفاق یکشنبه شب در مصاف دو تیم در هفته بیست و پنجم اللیگا در  ایالت 
باسک رخ داد زمانی که کاتاالن ها با گل رافینیا در دقیقه اول وقت های تلف شده نیمه اول پیش 
افتادند و سه دقیقه به پایان دروازه شان توسط اینیاکی ویلیامز مهاجم کهنه کار میزبان باسکی باز 
شد، اما VAR حکم به مردودی این گل داد تا ارنستو والورده )سرمربی سابق بارسلونا( در کسب  

امتیاز از تیم پیشین خود ناکام و برتری تیم ژاوی هرناندس پابرجا بماند.
به این ترتیب همان تک گل مهاجم برزیلی بارســایی ها بیســت و یکمین برد فصل را برای آنها به 
ارمغان آورد تا فاصله 9 امتیازی بارســلونای صدرنشــین با نزدیک ترین تعقیب کننده اش رئال 
مادرید حفظ شود. کاتاالن ها اکنون 65 امتیازی هســتند و حریف مادریدی 56 امتیازی است. 
تیم  های اتلتیکومادرید و سوسیه داد نیز هر دو با 45 امتیاز و برحسب تفاضل گل به ترتیب رده های 

سوم و چهارم جدول را در اختیار دارند.

گفته بودم هیچ چیز تمام نشده؛

وعدهعجیبسرمربیاستقالل:البدیکچیزیمیدانست!

بعد از باخت تلخ در اصفهان مقابل ســپاهان، وعــده داده بود کورس 
قهرمانی برای استقالل اینجا تمام نخواهد شد.

حضور روی نیمکت استقالل به جای کســی که مقتدرترین قهرمانی 
اســتقالل در تاریخ را رقم زد، اصال برای هیچ کسی آسان نبود. فرهاد 
مجیدی فصل گذشته با اســتقالل به رکوردی فوق العاده دست یافته 
و بدون شکســت، بعد از حدود یک دهه به حسرت هواداران این تیم 
برای کســب عنوان قهرمانی پایان داد. اما او که به تصمیمات ناگهانی 
مشهور است، خیلی سریع از استقالل جدا شده و برای جست وجوی 

رویاهای خود راهی امارات شد.
با وجود مطرح شــدن نام های داخلی فراوان، در نهایت این ریکاردو 
ساپینتوی پرتغالی بود که هدایت آبی پوشان را بر عهده گرفت. بیشتر از 
سبک مربیگری و تاکتیک های مورد نظر، حرکات خاص این سرمربی 
بود که در بدو ورودش به ایران وایرال شــد. فصل اصــال مطابق میل 
هواداران آغاز نشد و شکست در اولین گام برابر سپاهان در تهران نشان 
داد ریکاردو ساپینتو کار دشواری برای موفقیت در تیم جدیدش دارد.

اما پیش از شروع جام جهانی بود که به تدریج سرمربی جدید استقالل 

افکار خــود را بر تیم غالب کرده و توانســت نتایج خوبی با اســتقالل 
بگیرد. اما وقفه جام جهانی به یک باره شــرایط این تیم را کامال عوض 
کرد و بعد از این تورنمنت شاهد تیمی ســردرگم و بی برنامه در زمین 
بودیم. شکســت در لحظات پایانی در اصفهان مقابل سپاهان باعث 
شد اختالف استقالل با صدر جدول به هشت امتیاز برسد و دیگر اغلب 

هواداران این تیم شانس برای تکرار عنوان قهرمانی قائل نبودند.
اما ریکاردو ســاپینتو در نشســت خبری بعد از آن دیدار با اعتماد به 
نفسی محسوس تاکید کرد کورس قهرمانی هنوز تمام نشده و تیمش 
می تواند در ادامه فصــل اختالف امتیازات را جبــران کند. در ادامه به 
یک باره روند پیروزی های متوالی اســتقالل آغاز شد و نتایج ضعیف 
پرسپولیس نیز مزید بر علت شد تا بعد از برتری آبی پوشان برابر فوالد، 

حتی آن ها باالتر از رقیب دیرینه قرار بگیرند.
احتماال اغلب هواداران فوتبال قبول دارند که این استقالل جذاب ترین 
و هجومی ترین فوتبال لیگ را بازی می کند و در تمام طول 9۰ دقیقه 
به دنبال خلق موقعیت روی دروازه حریف است. آن ها با تیزهوشی در 
اهواز مقابل تیم منصوریان با دو گل پیروز شده و در فاصله سه امتیازی 

صدر جدول قرار گرفتند.
اگرچه فرصت رویارویی مستقیم با سپاهان دیگر در ادامه فصل وجود 
ندارد، اما استقالل تحت هدایت ریکاردو ساپینتو در صورت ادامه این 
روند می تواند تا هفته پایان به کســب عنوان قهرمانی امیدوار باشــد. 
تیمی که با سیســتم پایه کامال هجومی وارد زمین می شود و البته در 
امور دفاعی نیز باهوش و هدفمند اســت. تیم تحت هدایت ریکاردو 
ساپینتو بدشانس و بی دقت بود که در قائمشهر مقابل نساجی متوقف 
شد، وگرنه در حال حاضر به نظر می رسد تیمی در لیگ برتر یارای تقابل 

با آبی پوشان را ندارد.
ریکاردو ســاپینتو که در بخش قابل توجهی از مســابقات این فصل 
استقالل محروم بوده، در دیگر بازی های تیمش و حتی از روی سکو 
نیز قادر به خلق تصاویر ماندگار و جذاب اســت و این روحیه آتشین و 
متعصب، بی تردید یکی از رموز محبوبیت هفته های اخیر این سرمربی 
بین هواداران لقب گرفته اســت. همین چند هفته پیش اخباری در 
مورد احتمال جدایی ریکاردو ســاپینتو مطرح شــد، اما حاال او فاتح 

قلب های طرفداران استقالل شده است.

خبر روز

این باخت فدای سر پرسپولیس!
فرشته کریمی، ستاره فوتسال زنان ایران می گوید شکست پروژه جام جهانی در جزیره کیش باعث 
شد تا او امسال را در پیکان سپری کند.کریمی در حاشیه مراسم برترین های فوتسال ایران درباره 
حضور در لیگ ایران و قهرمانی با پیکان گفت: خیلی خوشحالم که به لیگی آمدم که جزو پنج لیگ 
برتر دنیاست و خدا را شکر که تالش ها و زحمات باشگاه پیکان، کادرفنی و بازیکنان به نتیجه رسید 
و توانستیم قهرمان شــویم. جا دارد از همین جا به تک تک عوامل باشــگاه تبریک بگویم که جزو 

گزینه های برترین ها بودند.
وی در خصوص اتفاقاتی که در ابتدای فصل در پروژه جام جهانی در کیش رخ داد، بیان کرد: در کیش 
یک جشنواره ای بود که برنامه آن برای جام جهانی چیده بود و همان اول با من یک قرارداد خیلی 
خوبی بستند و باشگاه ها هم که ما بانوان را آنچنان از لحاظ مالی تامین نمی کنند که بگوییم در آینده 
پشتوانه مالی داریم؛ این قرارداد باعث می شد که فوتبال و فوتسال بانوان در جام جهانی در جزیره 
کیش دیده شوند. آقای دایی، من، آقای فردوسی پور و همینطور آقای مهدوی کیا قرار بود سفیرهای 
این جزیره باشیم که اتفاقاتی رخ داد و کنسل شــد.وی در پایان درباره شکست پرسپولیس برابر 
سپاهان عنوان کرد: من اصال نمی بینم اما فدای سرشان. فوتبال همین است. به قول یک عزیزی 
یا برد دارد، یا باخت و یا مساوی؛ چیز خاصی نیســت. اما من همیشه به بازیکنان جوان می گویم 
تالش کنیم و زحمت بکشید و مطمئن باید جوابش را می گیرید؛ اما بعد از بازی نگویید کاش این 
کار را نمی کردم، کاش تکل نمی کردم، کاش گل نمی زدم؛ تمام تالش تان را بکنید و لذت ببرید. آخر 

فوتبال، لذت بردن است.

اژدها امیدوار به غرش »طارمی«
درخشش ستاره ایرانی پورتو، اینتری ها را در لیگ قهرمانان اروپا ترساند.تیم فوتبال پورتو در بازی 
برگشت مرحله یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، میزبان اینتر است.اینتری ها در بازی رفت 
با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسیدند. پورتو در این بازی به همراه مهدی طارمی ستاره تیم ملی 
کشــورمان به دنبال جبران بازی رفت و صعود به مرحله یک چهارم اســت.در همین رابطه سایت 
»economictimes« به اینتری ها در زمینه مهدی طارمی هشدار داد و نوشت: فرم اخیر پورتو با 

دو برد، دو باخت و یک تساوی در پنج بازی اخیر خود در تمام رقابت ها ناسازگار بوده است.
با این حال آنها با پیروزی اخیرشان برابر استوریل که در آن مهدی طارمی گل پیروزی را به ثمر رساند، 
تجدیدقوا کردند. طارمی با 22 گل و 12 پاس گل در فصل جاری، در فرم بسیار خوبی قرار دارد و باید 
مراقب او باشند زیرا پورتو به دنبال جبران نتیجه بازی رفت اســت.طارمی در لیگ قهرمانان اروپا 
درخشش خوبی داشته و تاکنون با به ثمر رساندن 5 گل در رده بهترین های این رقابت ها قرار دارد.

حساب ویژه »ژابی« روی ستاره ایرانی
ستاره تیم ملی ایران مهره کلیدی ژابی در لیگ اروپا شد.تیم فوتبال بایرلورکوزن پنجشنبه آینده در 
بازی برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ اروپا به مصاف تیم فرنتس باروش مجارستان می رود.

لورکوزن به همراه سردار آزمون مهاجم ملی پوش کشورمان در بازی رفت با نتیجه 2 بر صفر به پیروزی 
رسید. سایت »بوندسلیگا« در این زمینه نوشت: سردار آزمون در چند هفته گذشته نمایش خوبی 
برای لورکوزن در بوندس لیگا داشته و به نظر می رســید ژابی او را به عنوان رهبر خط حمله تیمش 
در بازی برگشت با تیم مجارستانی انتخاب می کند تا کار ناتمام صعود را تمام کند.آزمون در هشت 
بازی خود در تاریخ لیگ اروپا پنج گل به ثمر رسانده زمانی که برای روبین کازان، روستوف و زنیت 
سن پترزبورگ بازی می کرد. او در این فصل دو گل به ثمر رسانده که هر دو در دو بازی قبلی خود در 
بوندسلیگا بوده است.لورکوزن در رقابت های بوندس لیگا به مصاف وردربرمن رفت و با نتیجه 3 بر 2 
به پیروزی رسید. ژابی در این بازی به آزمون استراحت داد و این بازیکن در دقیقه 88 وارد زمین شد.

مستطیل سبز

 تیم عماد رضا با 12 اردو و 48 
بازی جهانی شد؛

برنامه شگفت انگیز 
عراقی ها برای حذف ایران

تیم جوانان عــراق در شــرایطی راهی جام 
جهانی زیر 2۰ ســال شــد که طی دو سال 
گذشته 12 اردو و 48 بازی دوستانه داشت.

تیم فوتبــال جوانان ایران چنــد روز قبل با 
هدایت صمد مرفاوی در مرحله یک چهارم 
نهایی جام ملت های آســیا مقابل عراق با 
نتیجه یک بر صفر شکســت خورد و از دور 

رقابت ها کنار رفت.
این شکســت در حالی مقابل عراقی ها رقم 
خورد کــه برنده این بــازی ضمن حضور در 
جمع 4 تیم برتر جوان آســیا جــواز حضور 
در جام جهانی را نیز کســب می کرد؛ اما در 
نهایت شاگردان صمد مرفاوی از کسب این 

افتخار مهم بازماندند.
اما جالب اســت بدانید که عراقی ها با یک 
برنامه آماده سازی مدون در این تورنمنت 
شــرکت کردند. تیمی که عماد رضا، ســتاره 
سابق تیم ملی عراق درســت کرده بود، طی 
2 ســال گذشــته برنامه های آماده سازی 

شگفت انگیزی را به خود داد.
آنها از حــدود دو ســال پیــش 12 اردوی 
تدارکاتــی بلند مــدت را در عــراق، تونس 
و ترکیه برپا کردنــد و در جریــان این اردو 
48 بــازی دوســتانه با تیم هــای مختلف 
ملــی و باشــگاهی برگــزار کردنــد. با این 
برنامه آماده ســازی فوق العاده عماد رضا 
 تیــم خــود را به جــام ملت هــای جوانان

 آسیا برد.
اردوها و بازی های تدارکاتی تیم ملی جوانان 
عراق در کمتر از دو ســال گذشــته نشان از 
آن دارد که ایــن تیم با آمادگــی کامل پا به 
رقابت های اسیایی گذاشــته است. این در 
حالی است که تیم جوانان ایران حدود یک 
سال برنامه های آماده ســازی خود را جلو 
برد و اگرچه اردوها و بازی های دوستانه ای 
در دستور کار شاگردان مرفاوی قرار داشت؛ 
اما هرگز این برنامه آماده سازی با عراقی ها 

قابل مقایسه نیست.

احتماال اغلب هواداران فوتبال قبول دارند که این 
استقالل جذاب ترین و هجومی ترین فوتبال لیگ را 
بازی می کند و در تمام طول 90 دقیقه به دنبال خلق 
موقعیت روی دروازه حریف است. آن ها با تیزهوشی 
در اهواز مقابل تیم منصوریان با دو گل پیروز شده و در 

فاصله سه امتیازی صدر جدول قرار گرفتند

فوتبال جهان

وز عکس ر

مسابقات پاورلیفتینگ 
بانوان در اهواز

دومین دوره مسابقات پاورلیفتینگ 
بانوان کشور در اهواز در حال برگزاری 
است. این دوره از رقابت ها از تاریخ 
15 تا 23 اسفندماه در بخش بدون 
لوازم و در رده های ســنی نوجوانان، 
جوانان، بزرگساالن و پیشکسوتان در 

شهر اهواز در جریان است.

سرمربی تیم بســکتبال ذوب آهن اصفهان پس از 
پیروزی تیمش مقابل پاالیــش نفت آبادان گفت: 
به دلیل فشار مسابقات و نداشتن استراحت کافی 
مصدومان زیادی دادیم و به شدت با کمبود بازیکن 
مواجه هستیم.فرزاد کوهیان پس از شکست نفت 
آبادان در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: بازیکنان 
تیم ما برای این پیروزی خیلی زحمت کشــیدند. 
متاســفانه تیم را به شــکل کامل در اختیار نداریم، 
مصدومیت بازیکنانی مثل ارســالن کاظمی و فرید 
اصالنی خیلی بــه ضرر ما شــد، همچنین یک ماه 
است که محمدحسین احمدی را در اختیار نداریم و 
مجموع این عوامل باعث شد تا فقط با ۷ بازیکن به 
مصاف نفت آبادان برویم.وی ادامه داد: با شرایطی 

که داشتیم تنها دلیل پیروزی را می توانم این بدانم 
که بازیکنان ما همه تالش خــود را کردند و از جان 
مایه گذاشتند تا پیروز شویم.سرمربی تیم بسکتبال 
ذوب آهــن در ارتباط با گــروه بنــدی مرحله دوم 
رقابت های سوپر لیگ گفت: این مدل گروه بندی در 
ابتدای فصل با حضور نمایندگان باشگاه ها و توافق 
بین آن ها صورت گرفته ؛ اما نکته مهم درباره شرایط 
تیم این است که ما در ابتدای فصل با قول این که یار 
خارجی به ما اضافه خواهد شد اقدام کردیم ولی تا 
االن این اتفاق رخ نداده است و پست این بازیکن 
همچنان در تیم ما خالی است.وی افزود: چندین 
مرتبه در صحبت هایی که داشتیم این نکته را متذکر 
شدم که باالخره زمانی می رســد که تیم دچار افت 

 خواهد شــد، اما صحبت های ما نادیده گرفته شد
  و به دلیل حضور در مســابقات غرب آسیا و فشار

 بیشــتر بر تیم این زمان افت فرا رســید. فشــار 
مسابقات باعث این شد که مصدوم بدهیم و دست 
ما در اوج مسابقات بســته باشد و اگر این مسئله و 
مشــکالت ادامه دار باشــد قطعا ما با چالش های 

بیشتری مواجه می شویم.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن:

تیم بسکتبال اصفهان با کمبود بازیکن رو به رو است

عکس: ایسنا
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از نورپردازی بناهای تاریخی تا استفاده از 7 تن رنگ برای 
نونوارکردن منطقه ۹ اصفهان

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان، اقدامات این منطقه برای استقبال از نوروز ۱۴۰۲ را تشریح کرد.
سیدسلمان قاضی عسگر در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با تاکید بر اینکه خدمت رسانی به مسافران 
نوروزی فرصتی مناسب برای نمایش فرهنگ مهمان نوازی شــهروندان دیار نصف جهان است، 
اظهار کرد: شهرداری منطقه ۹ با ایجاد نمایی زیبا و هویت بخش و فضاسازی محیط های شهری 
در تالش اســت تا بهاری متفاوت و با نشاط را برای مسافران و شــهروندان رقم بزند.وی افزود: 
رنگ آمیزی ۷۵ هزار متر از جداول خیابان ها، ســه هزار پایه چراغ برق، وســایل حرکت درمانی، 
نیمکت های پارکی، وسایل بازی و نمازخانه های سطح منطقه ۹ با هفت تن رنگ و هشت میلیارد 
ریال اعتبار در حال انجام است.مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان با اشاره به اهمیت زیباسازی 
فضای بصری منطقه در راستای استقبال از بهار خاطرنشان کرد: نورپردازی خیابان آتشگاه مقابل 
بناهای تاریخی منارجنبان و کوه آتشگاه، میدان سقاخانه و مقبره ابودردا در خیابان میرزاطاهر با 
۱۷ میلیارد ریال اعتبار در حال اجرا است.وی تصریح کرد: به منظور زیباسازی منظر شهری برای 
نیمه شعبان و استقبال از ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۲، خرید و جانمایی پرچم های مناسبتی 
جدید، آذین بندی ریسه های نوری، تعمیر و بازسازی المان ها و نورپردازی سطح منطقه ۹ انجام 
شده است.قاضی عســگر ادامه داد: در آستانه فرارســیدن بهار طبیعت، بازنویسی و رنگ آمیزی 
تابلوهای بزرگراه، خیابان ها و مکان های گردشــگری، اصالح، ترمیم و تعویض تابلوهای شهری 
تمام معابر در صورت نیاز، تکمیل و رفع نواقص تابلوهای نام گذاری و شــماره گذاری معابر نیز با 
اعتبار یک میلیارد ریالی در حال انجام است.وی اضافه کرد: زیرسازی، آماده سازی و رنگ آمیزی 
۲۵ آب نما بــه مســاحت ۲۸۰۰ مترمربع، اسیدشــویی و رســوب زدایی لوله ها، شست وشــو و 
بهینه سازی سرویس های بهداشتی و راه اندازی آب نمای خیابان میرزاطاهر در آستانه استقبال 

از بهار طبیعت در دست اقدام است.

مدیر منطقه ۸ شهرداری:
 پروژه احداث مسیر سالمت »شمیم«

 بهره برداری شد
مدیر منطقه هشــت شــهرداری اصفهان از بهره برداری پروژه احداث مسیر سالمت »شمیم« به 
مســاحت ۸۵۰ مترمربع با هزینه پنج میلیارد ریال طی سه ماه خبر داد.علی باقری با بیان اینکه 
توجه به پروژه های محله محــور در اولویت برنامه ریزی و اجرایی منطقه هشــت قرار دارد، اظهار 
کرد: از ابتدای دوره جدید مدیریت شــهری، مقیاس اصلی خدمت، تمرکز بر محله محوری است 
که در این خصوص ۲۰۰ محله در ســطح شهر اصفهان در دســتور کار بررسی و مطالعه قرار گرفت 
تا کیفیت ســطح زندگی در این محالت به تدریج ارتقا یابد.وی ادامه داد: یکی از این محالت در 
محدوده منطقه هشت شهرداری »خانه اصفهان« است.مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان با 
تاکید بر ضرورت تحقق شعار »اصفهان من، شهر زندگی« افزود: نقطه آغاز تحقق این شعار ارتقای 
سطح کیفیت زندگی در محالت اســت، به گونه ای که شهروندان وقتی از محل زندگی خود خارج 
می شوند، تغییر در شهر را احســاس کنند و حس بهتری از محله خود داشته باشند.وی تصریح 
کرد: پروژه مسیر سالمت شمیم در بافت پرتراکم جمعیتی محله خانه اصفهان واقع شده، به طوری 
که پیرامون آن را مدارس و محیط های آموزشــی فرا گرفته اســت.باقری افزود: پس از مطالعه 
درباره فاز اولیه، ضرورت احداث مسیر سالمت برای ارتقای سطح خدمات فرهنگی و تفریحی به 
شهروندان ساکن محله مذکور به منظور بهبود ســالمت، سرزندگی، نشاط و افزایش مهارت های 

زندگی احساس و منجر به طراحی و اجرای پروژه شد.
مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: مسیر ســالمت شمیم به مساحت ۸۵۰ 

مترمربع و با هزینه پنج میلیارد ریال طی سه ماه اجرا شده است.

 جاده گل سرخ در اصفهان
 رونمایی شد

آیین رونمایی از کتاب »جاده گل سرخ« اثر خسرو احتشامی 
هونه گانی به همراه تجلیل از این شاعر معاصر برگزار شد.جواد 
حیدری، مدیرعامل مجمع شاعران اهل بیت علیهم السالم در 
مراســم رونمایی از کتاب جاده گل ســرخ با بیان اینکه خسرو 
احتشامی پنجره ای از شــعر اهل بیت علیهم السالم را به روی 
جوانان باز کرده، افزود: قطع ارتباط نسل جوان با پیشکسوتان 
آسیبی است که گریبان شعر آیینی را گرفته است.وی با اشاره به 
اینکه عصمت کلمات را در ابیات احتشامی می بینیم، بیان کرد: 
استاد خسرو احتشامی، وارث بزرگانی مانند شیخ محمدحسین 
غروی اصفهانی، صائب تبریزی و... است، او در دل اشعار خود 
نوحه گفته و ایــن در حوزه ادبیات آیینی حرکتی بزرگ اســت.

محمدرضا نصر اصفهانی از اســتادان ادبیات دانشگاه اصفهان 
در این مراســم گفت: معتقدم خسرو احتشامی برجسته ترین 
شاعر ۲٠٠ سال اخیر اصفهان اســت، او ۲۵ اثر دارد که ۱۵ عنوان 
آن شعر است و هر کدام دنیای خاصی دارد.او افزود: شعر استاد 
احتشامی، جهانی به انسان می دهد که او را از لحظه جدا و ما را 
وارد جهان دیگری می کند و نگرش ما را به زندگی تغییر می دهد. 
او با جادوی کلمات و ترکیبات و ســاختار زبانی جهان دیگری 
به روی ما می گشاید.عباس شــاهزیدی )خروش( نیز اظهار 
کرد: استاد احتشامی برای ما شــعرا مانند یک تکیه گاه بوده و 
هســت. همواره زیر بارش مضمون و کلمات وی نفس کشیده 
و زیر ســایه او بوده ایم.حجت االســالم مهدی فوقی، مدیرکل 
تبلیغات اسالمی اســتان اصفهان نیز در این مراسم اظهار کرد: 
شعر یک ثروت ملی برای ماســت که باید از آن محافظت کنیم 
و استاد احتشامی شخصیتی است که پیام های افتخارآمیزی 
برای نســل های آینده دارد و باید بیش از این او را معرفی کنیم.

خسرو احتشامی هم در ســخنانی با بیان اینکه شعرای بزرگ 
ما مانند سعدی فرهنگ ساز هستند و باید بیشتر با آن ها آشنا 
شــویم، گفت: امروز جوانان ما درگیر دنیای مجازی هستند و 
این موضوع سبب شــده تا از کتاب و ادبیات دور شوند.خسرو 
احتشامی تصریح کرد: شــعر گاهی یک انفجار ذهنی است که 
صاحب مالحت نیز هست. باید مضامین و نکات شعر را از گذشته 
تا امروز بدانیم تا با عمق زیبایی های آن آشــنا شویم.سیدعلی 
موســوی گرمارودی در پیام کوتاه تصویری به مراسم با خسرو 
احتشــامی را از بزرگ ترین شعرای غزل ســرای ایران خواند و 
گفت: در همه آثار او نکات مهمی با جدیت دیده می شود که باید 

به صورت عمیق بررسی شود.

گالیه گل فروشان اصفهان از گل فروش های شب عید؛

این راهش نیست!

رییــس اتحادیه گل فروشــان اصفهان گفــت: اعضای ایــن صنف از 
واحد هایی که فقط شب عید گل فروشی می کنند و سبب تداخل کسب  

و کار می شوند گالیه دارند.
محمدتقی شمس، رییس اتحادیه گل فروشــان کالن شهر اصفهان با 
اشاره به تشدید نظارت های نوروزی بر واحد های صنفی گفت: متاسفانه 
در آستانه نوروز افرادی هستند که واحد هایی را اجاره و به صورت مقطعی 
گلفروشی می کنند، همچنین برخی واحد ها در صنوف دیگر مانند میوه 
فروشی، آرایشگری مردانه و امالکی شب عید به فروش گل هم روی 
می آورند و عمده نارضایتی واحد های صنفی ما نیز همین موضوع است.

وی ادامه داد: مشــکل دیگر صنف ما این اســت که واحد های صنفی 
متعلق به ســازمان میادین و پخش فرآورده های کشاورزی، مستقر 
در بازار گل و گیاه همدانیان، فاقد مجوز قانونی و مشغول قانون شکنی 
هســتند.رییس اتحادیه گل فروشان کالن شــهر اصفهان اضافه کرد: 
واحد هایی مانند تعزیرات حکومتی و اداره نظــارت بر اماکن عمومی 
می بایست کمک بیشــتری به ما بکنند، ولی متاسفانه در حق اتحادیه 

گل فروشان کم لطفی می شود.
شمس گفت: بازرسی اصناف بیشترین همکاری را با صنف ما دارد، ولی 
به دلیل محدود بودن نیروی انسانی توان مقابله کامل با تداخالت صنفی 

را ندارد و می طلبد اتحادیه های دیگر با ما همکاری کنند و از اعضایشان 
بخواهند گل و گیاه نفروشند، چون فروش گل  جز در واحد های صنفی 

گل فروشی معتبر، ممنوع است.
وی با بیان اینکه از گل فروشان خواسته شــده واحد هایی را که اقدام 
به تداخل صنفــی می کنند معرفی کنند ،گفت: طبق قانون اگر کســی 
تداخل صنفی ایجاد کند اخطار ١۵ روزه می گیرد و بعد از آن، واحد پلمب 
می شود، ولی این مدت ١۵ روزه دقیقا ایام ویژه شب عید است و همین 

موضوع سبب شده نتوانیم با متخلفان برخورد کنیم.
رییس اتحادیه گل فروشــان توضیــح داد: در این زمینــه قانون نظام 
صنفی نیازمند اصالح اســت و بنابراین از دادستانی درخواست کردیم 

وارد عمل شود.
شمس گفت: با توجه به مشکالت کنونی معیشتی، تمام توجه مسئوالن 
به ســمت کاال های ضروری ســوق پیدا کرده و به اتحادیه هایی مانند 

اتحادیه ما که کاال های لوکس ارائه می دهند، هیچ توجهی نمی شود.
وی با بیان اینکه اتحادیه گل فروشان مشکالتی دارد که در هیچ کجای 
قانون به آن توجه نشده یادآور شد: اگر توجه ها کمتر شود صنوفی مانند 
گل فروشی به سرعت نابود می شوند، چون خرید گل و گیاه از سبد خرید 

خانواده ها حذف یا کم شده است.

مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان از ایجاد بازارچه موقت نوروزی در میدان امام 
علی)ع( برای فعالیت دست  فروشان خبر داد و گفت: 
این اداره کل طبق ماده ۵۵، روزهای پایانی ســال در 
تمام مناطق پانزده گانه شــهرو معابر برای جلوگیری 
از بساط کردن و سدمعبر دست فروشان ورود خواهد 
کــرد.روح  ا... ابوطالبی در گفت وگو بــا خبرنگار ایمنا، 
اظهار کرد: گره های ترافیکی و سد معبر در خیابان های 
عالمه مجلسی در محدوده منطقه ســه شهرداری و 

شهید مطهری در محدوده منطقه ۱۲ شهرداری، تردد و 
امدادرسانی های احتمالی را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی افزود: طبق مصوبه شورای تامین و هماهنگی های 
انجام شــده، با محوریت اداره کل پیشــگیری و رفع 
تخلفات شهری و همکاری مناطق سه و ۱۲ شهرداری 
اصفهان مقرر شــد از بیست وششــم تا بیست ونهم 
اسفند سال جاری از بســاط کردن دست فروشان در 
خیابان های عالمه مجلسی و شهید مطهری جلوگیری 
شود که میدان امام علی )ع( و محوطه مجاور ایستگاه 
متروی شــهید علیخانی برای ســاماندهی آن ها در 
نظر گرفته شــد.مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات 
شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه بازارچه موقت 
از بیست وششــم تا بیست ونهم اســفند سال جاری 

به مدت چهار روز از ســاعت هشــت تا ۲۳ به صورت 
یکسره برگزار می شود، خاطرنشان کرد: تمام مباحث 
و استانداردهای امنیتی، نظم و انضباط و بهداشتی با 
شرکت هایی هماهنگ شده بررسی و رصد می شود تا 
شهروندان بتوانند به صورت سهل در مسیرها تردد کنند و 
مشکلی داشته باشند.وی با اشاره به اینکه از شهروندان 
و کسبه درخواســت داریم همکاری الزم را با اداره کل 
پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری و دیگر بخش ها 
داشته باشــند، ادامه داد: با اطالع رسانی های انجام 
شده، دست فروشان باید در مناطق شهرداری ثبت نام 
کنند؛ این اداره کل طبق مــاده ۵۵، در روزهای پایانی 
سال در تمام مناطق پانزده گانه و معابر برای جلوگیری از 
بساط کردن و سدمعبر دست فروشان ورود خواهد کرد.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری:

اجازه دست فروشی نمی دهیم

کاشت بیش از ۹0 هزار گل و 3۵00 نهال در مراکز گردشگری 
ناژوان

مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: همزمان با فرارسیدن ایام نوروز، بیش از ۹۰ هزار گلدان گل و ۳۵۰۰ 
نهال در نقاط مختلف ناژوان کاشته می شود.مهدی قائلی با اشــاره به نقش ناژوان به عنوان ریه شهر 
اصفهان اظهار کرد: در روزهای منتهی به بهار و همزمان با اســتقبال دانش آموزان و مدارس آموزش و 
پرورش از مراکز گردشگری مجموعه ناژوان و در راستای آماده سازی عرصه برای استقبال از شهروندان 
و گردشگران در ایام پایان سال ۱۴۰۱ و نوروز ۱۴۰۲، بیش از ۵۰۰ گونه زینتی در ورودی مراکز ناژوان کاشت 
شده است.وی با اشاره به وجود بیش از ۱۷۰ هزار اصله درخت در پهنه پارک جنگلی ناژوان افزود: شش 
هزار متر مربع چمن نیز با هدف به روزرسانی سیمای مراکز گردشــگری به ویژه در باغ پرندگان کاشته 
شده است.مدیر طرح ساماندهی ناژوان با اشاره به هویت فضای ســبز این عرصه گفت: بیش از ۳۰۰ 
گلدان بزرگ گل با کاشت گل های تزئینی و زینتی نیز در عرصه کار شده است.وی تصریح کرد: باغ گیاهان 
استوایی و گرمسیری نیز برای ایام نوروز با به روزرسانی گل های این مجموعه و کاشت صدها گل و گیاه 

آماده استقبال از شهروندان و گردشگران نوروزی است.

مدیر منطقه ۸ شهرداری خبر داد:
احداث دیوار نیوجرسی در بزرگراه شهید ردانی پور

مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان گفت: اجرای عملیات احداث دیوار نیوجرسی بزرگراه شهید ردانی پور 
حدفاصل پل آیت ا... صادقی تا میدان روگذر رباط آغاز شده است و تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ با هزینه ای 
بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال تکمیل  می شود و به بهره برداری می رسد.علی باقری درباره پروژه ایمن سازی 
بزرگراه شهید ردانی پور اظهار کرد: مطابق گزارش های رسیده از پلیس راهور طی ماه های گذشته، مبنی بر 
بروز سوانح رانندگی در مسیر بزرگراه شهید ردانی پور، حدفاصل پل آیت ا... صادقی تا پل رباط که منجر به 
صدمات مالی و جانی شهروندان شده بود، اعتبار الزم برای طرح ایمن سازی محدوده یادشده، تخصیص 
یافت.وی افزود: بر این اســاس اجرای عملیات احداث دیوار نیوجرسی بزرگراه شهید ردانی پور از هفته 
نخست دی ماه سال جاری حدفاصل پل آیت ا... صادقی تا میدان روگذر رباط آغاز شد که تاکنون ۵۰۰ متر 
از طول مسیر، اجرا شده و مابقی مسیر به طول ۶۰۰ متر، سال آینده اجرا خواهد شد.مدیر منطقه هشت 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: پیش بینی می شود عملیات اجرایی این پروژه تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ با 
هزینه ای بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال تکمیل شود و به بهره برداری برسد.وی درباره دالیل فنی علت جایگزینی 
دیوار نیوجرسی بتنی به جای گاردریل فلزی خاطرنشان کرد: شکل سهموی دیوار نیوجرسی اجرا شده 
دارای یک زاویه کم عمق تر به سمت پایین و یک زاویه عمودی تر در باال است که مزیت این شکل هندسی، 

کاهش زیاد صدمات خودروی حادثه دیده است.

افتتاح نخستین کانون خدمت رضوی زیارت در پایانه کاوه
مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان از تاسیس نخستین کانون تخصصی خدمت 

رضوی زیارت به نام »رهپویان آسمان هشتم« در پایانه مسافربری کاوه خبر داد.
ابوالفضل توکلی اظهار کرد: سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان در راستای توسعه و پیگیری 
فعالیت های فرهنگی خود، جلسات مشترکی را با دبیر کانون های خدمت رضوی استان اصفهان برگزار 
کرده است.وی افزود: با توجه به اینکه انجام سفرهای زیارتی زائران و مسافران به مشهد مقدس و بارگاه 
ملکوتی حضرت علی بن موسی الرضا )ع( بیشتر از طریق پایانه های شهرداری اصفهان به ویژه پایانه کاوه 
است، برای خدمت به زائران و مسافران، »کانون تخصصی خدمت رضوی زیارت« در این پایانه افتتاح 
شد.مســئول کانون خدمت رضوی زیارت »رهپویان آسمان هشتم« در شهرداری اصفهان تصریح کرد: 
سه کانون خدمت رضوی زیارت دیگر در شهرستان های اصفهان، فالورجان و نجف آباد به زودی زیر نظر 

کانون های خدمت رضوی استان اصفهان فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

با مسئولان

اخبار

کاشت گل شب بو در محور 
میانی چهارباغ در آستانه نوروز 

خبر روز

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان از کاشت 
۴۵ هزار بوته گل شب بو و گل و گل کاری محور 
میانی چهارباغ در آستانه نوروز ۱۴۰۲ خبر داد.

محمدباقر کالهدوزان با اشــاره به اقدامات 
این منطقه در آستانه نوروز اظهار کرد: منطقه 
سه شــهرداری یک منطقه ویژه گردشگری 
در دل اصفهان اســت که بیشترین بار حجم 
مسافران نوروزی را هر سال میزبانی می کند، 
بنابراین به همین دلیل با نزدیک شــدن به 
ایام نوروز اقدامات تغییر و پاکســازی چهره 
شهر آغاز شده است.وی افزود: در این راستا 
آماده ســازی و نونوار کردن مرکز شهر برای 
استقبال از مســافران نوروزی و شهروندان 
در دســتور کار قرار دارد و پس از هرس ویژه 
درختان در تمام میادین و چهارراه ها گل کاری 

و ساماندهی فضای سبز انجام می شود.
مدیر منطقه سه شــهرداری اصفهان با بیان 
اینکه المــان نوری جهــت زیبایی شــهر و 
فالورباکس گل برای ایجاد شادابی و زیبایی 
در ایام نوروز تهیه و نصب شده است، تصریح 
کــرد: در حال حاضــر المان نــوری خیابان 
مشــتاق در حال اجرا و دیواره خیابان سپاه 
انجام شــده و المان شــهری خیابان سپه 
نصب شده است.وی ادامه داد: برای زیبایی 
شهر در ورودی میدان امام علی )ع( و محور 
چهارباغ عالوه بر خانه تکانی و بسترسازی با 
۴۵ هزار بوته گل شب بو، هفت سین ویژه ای 
در نوروز ۱۴۰۲ در میدان امــام خمینی )ره( 

برای مسافران نوروزی نصب خواهد شد.
کالهدوزان تاکید کرد: پاکســازی شهری در 
معابر عمومی، نظافت و شست وشوی سطح 
شــهر، جمع آوری نخاله های ســاختمانی، 
نظافت شهری در اولویت اقدامات خدمات 
شهری منطقه ســه قرار گرفته است.وی از 
تکمیل پروژه پیاده روسازی خیابان چهارباغ 
خواجو و ضلع شرقی پل خواجو تا پل بزرگمهر 
از آذرمــاه جاری تــا کنون خبــر داد و گفت: 
ســنگ فرش و جدول گذاری این محوطه با 
اعتباری بالغ بر ۲۹ میلیارد ریال به متراژ ۳۶۰۰ 

مترمربع انجام شده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری اصفهان گفت: تردد خودروهای ناوگان باری سنگین در نوروز ۱۴۰۲ در سطح شهر اصفهان ممنوع است.
سیدعلی عبدالهی با بیان اینکه در ایام نوروز اکیپ های گشت نظارت و بازرسی این سازمان برای نظارت بر ناوگان حمل ونقل بار در ایام نوروز مشغول فعالیت هستند، 
اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده از بیست ونهم اسفندماه تا چهاردهم فروردین ۱۴۰۲ اکیپ های گشت بازرسی در قالب ستاد نوروز در سطح شهر 
فعال است.وی با بیان اینکه تردد خودروهای سنگین حامل بار و کاال در نوروز ممنوع است و در موارد ضروری تردد این ناوگان فقط با صدور مجوز سازمان حمل ونقل 
بار شهرداری اصفهان انجام می شود، افزود: با توجه به شرایط خاص تردد در نوروز پیش رو و تغییر الگوی حرکتی ترافیک در معابر شهری، به رانندگان خودروهای 
سنگین همچون کامیون حامل بار و کاال توصیه می شود به منظور جلوگیری از اعمال قانون توسط پلیس راهور از تردد در این بازه خودداری کنند و در غیر این صورت 
مشمول اعمال قانون و انتقال به پارکینگ خواهند شد.مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری اصفهان تصریح کرد: شهروندان و رانندگان می توانند 
هرگونه تخلفی که از سوی خودروهای سنگین و نیمه ســنگین در سطح شهر مشاهده کردند را از طریق تماس با ســامانه ۱۳۷ و اعالم کد شناسایی رانندگان که 
به وسیله برچسب روی خودروهای وانت، نیسان، کامیونت و خودروهای نیمه سنگین درج شده است، اطالع دهند تا در اسرع وقت به تخلف آنان رسیدگی شود.

 مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری اصفهان گفت: تردد خودروهای ناوگان باری سنگین در نوروز ۱۴۰۲
 در سطح شهر اصفهان ممنوع است

 کاش همیشه نوروز  باشد!

برگزاری نخستین 
یادواره شهدای 

پایگاه چهارم رزمی 
هوانیروز اصفهان

یاد و خاطره شهدای هوانیروز 
اصفهان در نخســتین یادواره 
شــهدای پایگاه چهارم رزمی 
هوانیــروز اصفهــان گرامــی 

داشته شد. 
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مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: نخســتین سرمایه گذاری 
خارجی در شــرکت پاالیش نفت اصفهان بــه ارزش 115 میلیون یورو کلید 

خورد.
محسن قدیری در مجمع عمومی فوق العاده هلدینگ پتروپاالیش اصفهان 
اظهار داشت: یکی از پروژه های مهم اجرای طرح RHU واحد گوگرد زدایی 
از ته مانده برج های خأل بود که هشت بســته اجرایی داشت و این ها گلوگاه 
پروژه بود.وی ادامه داد: خوشــبختانه در ســال 1401 گره هــای این پروژه 
برطرف شــد و اولین قرارداد ســرمایه گذاری خارجی با ارزش 115 میلیون 
یورو امضا شد که توسط بانک آلمانی سرمایه گذاری خواهد شد.مدیرعامل 
شــرکت پاالیش نفت اصفهان خاطرنشــان کرد: باید توجه داشت لهستان 
و مالزی بر اساس سرمایه گذاری خارجی پیشــرفت کردند و ما در شرکت 
پاالیش نفت مبنا را بر ســرمایه گذاری خارجی قــرار دادیم.قدیری با بیان 
اینکه طبق دســتور مقام معظم رهبری باید از خام فروشــی جلوگیری و به 
سمت پتروپاالیش حرکت کنیم، ابراز داشت: با اقدامی که در پروژه های زیر 
مجموعه این شرکت شده، هدف گذاری ما این است که تا سال 1405 خام 
فروشی نداشته باشــیم.وی با بیان اینکه پاالیشگاه اصفهان هاب پروپیلن 
ایران خواهد شد، افزود: پاالیشــگاه اصفهان بیش از 600 هزار تن پروپیلن 
تولید و انواع محصوالت مختلف را به پروپیلن تبدیل خواهیم کرد.مدیرعامل 
شرکت پاالیش نفت استان اصفهان با بیان اینکه طی 6 ماه اول امسال سود 
خالص هلدینگ 375 درصد رشد داشت، خاطرنشان کرد: اتفاقات خوبی را 
در هلدینگ پتروپاالیش شاهد بودیم و رتبه اول سوددهی بین شرکت های 
پاالیشگاهی شدیم.قدیری با بیان اینکه اگر ارزش دالر 10 برابر شده سهام 
هلدینگ پتروپاالیش طی امســال 20 برابر رشد داشته اســت، ادامه داد: 
مجلس امسال قانونی را تصویب کرد که طبق ماده یک این قانون پنج درصد 
خوراک به شرکت های پاالیشــگاهی 40 درصد از سود خالص را به پروژه ها 
اختصاص دهند و امسال 70 درصد سود به دلیل همین پنج درصد تخفیف 

خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با اشاره به اینکه ابر پروژه پاالیشگاه 
اصفهان شهریور ماه راه اندازی شد، اضافه کرد: این در حالی بود که راه اندازی 
این پروژه دستکم دو سال زمان نیاز داشت با وجود این با راه اندازی این ابر 
پروژه 1.5 همت )هزار میلیارد تومان( هزینه ها کاهش یافت و پاالیشگاه 20 

هزار میلیارد تومان از محل این پروژه به سوددهی خواهد رسید.
قدیری با اشاره به اینکه اتحادیه اروپایی تا سال 2030 سبد سوخت را تغییر 

خواهد داد و به سمت خودروهای lng و هیبرید حرکت می کند، گفت: پیش 
بینی شده که تا ســال 2035 این خودروها به ایران منتقل خواهد شد و ما 
باید در این مسیر حرکت کنیم که الزمه آن ایجاد تغییر و تحوالتی در شرکت 

پاالیش نفت اصفهان است.
وی با اشــاره به لزوم راه اندازی پــارک گوگردی، ابراز داشــت: گوگرد یک 
محصول ضرر ده اســت و روزانه 600 تا 700 تن گوگــرد داریم که با همکاری 
شــرکت دانش بنیان مالصدرا و ســرمایه گذاری یک هزار میلیاردی پارک 
گوگردی راه اندازی خواهد شد که از محل پارک گوگردی بیش از 80 میلیون 

دالر سود تقدیم سهام داران می کنیم.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان اضافه کرد: نیروگاه خورشیدی این 
مجموعه تا ســال 1405 با همکاری یک شرکت آلمانی ایجاد خواهد که 200 

مگاوات برق تولید می کند و تا یکهزار مگاوات توسعه خواهد یافت .
همچنین احمد رضا عظیمی، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت 
پاالیش نفــت و ســخنگوی هلدینــگ پتروپاالیش اصفهان در نشســت 
این مجمع با بیــان اینکه پتروپاالیــش اصفهان تامین کننــده 25 درصد 
فرآورده های ســوختی کشور است، اظهار داشــت: این شرکت سوخت 17 
استان کشــور را تامین می کند و با تولید 35 فرآورده نفتی در کشور جایگاه 

اول را دارد.
وی خاطرنشان کرد: در راستای منویات رهبر معظم انقالب و بیانیه گام دوم 
انقالب که باید به نیروی انسانی را ارتقا داد طی یک سال و نیم اخیر اتفاقات 
خوبی در هلدینگ پتروپاالیش اصفهان شاهد بودیم و بالغ بر یک هزار و ۹30 

نفر نیرو تبدیل وضعیت و ۹50 هزار نفر تبدیل مدرک شدند.
عظیمی با بیان اینکــه بیش از 400 پــروژه در پاالیشــگاه اصفهان در حال 
اجراست، افزود: با سودآوری پاالیشگاه رتبه اول بین شرکت های پاالیشی 
بورسی کشور را کسب کردیم و به عدد 28 هزار میلیارد تومان سود طی ۹ ماهه 

دست یافتیم و 350 درصد رشد را شاهد هستیم.
ســرمایه هلدینگ پتروپاالیش اصفهان با افزایش 27 درصدی از 1۹0 هزار 
میلیارد ریال به 227 هزار میلیارد ریال افزایش یافت و این شــرکت طی 6 

ماهه اول امسال 21 هزار میلیارد تومان سودآوری داشته است.
همچنین در ادامه این جلســه مجمع عمومی عادی شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان نیز برگزار شــد که طی آن زمینی از هلدینــگ پتروپاالیش اصفهان 
به شرکت نفت سپاهان واگذار شــد و همچنین عدم تقسیم 40 درصد سود 

ساالنه سهام شرکت به مدت پنج سال به تصویب رسید.

در دیدار مدیرکل روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت نیرو، مدیرعامل و مدیرروابط 
عمومی و آموزش همگانی آبفا با مدیر کل صدا و سیمای استان اصفهان، بر تعامل 
این دو دستگاه در راستای زمینه سازی ارتقای فرهنگ مصرف بهینه آب در جامعه 
تاکید شد.مدیرکل روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت نیرو با تاکید بر اهمیت 
فرهنگ سازی و صیانت از منابع آب کشور و نحوه مصرف صحیح آن گفت: آب به 
عنوان حیاتی ترین منبع انرژی اهمیت بسیار زیادی برای حفظ حیات کشور داشته 
و صیانت و حفاظت از منابع آبی بسیار ضروری است .علی اکبر کاظمی با اشاره به 
وضعیت کم آبی در کشور و استان و ضرورت فرهنگ سازی در جامعه افزود: ارزش 
واقعی این منبع مهم انرژی باید در میان مردم تبیین شود و با توجه به فراگیر بودن 
صدا و سیما در بین اقشار مختلف مردم، این رسانه می تواند بسیار اثرگذار باشد.

مدیر روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت نیرو تصریح کرد: کمبود منابع آبی نیازمند 
مدیریت صحیح مصرف آب و تغییر نگرش مصرف کننده است و این شرکت برای 
فرهنگ سازی در زمینه مصرف بهینه آب و جلوگیری از بحران و خروج از وضعیت 
تنش آبی موجود و پایداری در شــرایط تامین آب آشــامیدنی، نیازمند تعامل و 
همکاری رسانه های استان است و نقش صدا و ســیما در اطالع رسانی و نهادینه 
ساختن فرهنگ صرفه جویی در بین مردم بسیار اهمیت  دارد.وی، نقش رسانه ملی 
در آگاهی بخشی و ارائه آموزش های الزم به مخاطبین را بسیار قابل توجه دانست و 
گفت: باید از ظرفیت این رسانه برای فرهنگ سازی مصرف بهینه آب ، معرفی منابع 
و پروژه های آبفای استان استفاده شود و این مشارکت باید استمرار داشته باشد 

.در ادامه این نشست مدیر عامل آبفای استان اصفهان مدیریت مصرف و مدیریت 
تقاضا را یکی از مهم ترین راهکار های پایدار نگه داشتن تامین آب شرب مردم عنوان 
کرد و افزود: یکی از را هکارهای مدیریت مصرف، ترغیب مردم به مصرف درست آب 
است و براین اساس آبفای استان اصفهان پیوسته در تالش است در جهت ایجاد 
رفاه و آسایش و جلب رضایت عمومی از تمام ظرفیت های ارتباطی موجود استفاده 
کند که در این میان صدا و سیما نیز به عنوان یک رسانه پرمخاطب و گسترده می تواند 
نقش مهمی در تحقق اهداف داشته باشد.حسین اکبریان، خدمت به مردم را یک 
وظیفه بسیار مهم برشمرد و اظهار داشــت: برای اینکه بتوانیم همچنان خدمات 
پایداری به مردم ارائه دهیم، در جهت فرهنگ سازی مصرف بهینه اقدامات مناسبی 
با برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت در دستور کار قرار گرفته است که در این راستا 

تعامل با صدا و سیما نیز یکی از اولویت هاست.

جلسه شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان اصفهان در راستای نهایی شدن 
برنامه های حوزه راه و شهرســازی برای ایجاد سفری شــاد و ایمن در نوروز 1402 

تشکیل و بر بسیح تمامی امکانات برای رضایتمندی مسافران نوروزی تاکید شد.
جلسه شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی اســتان اصفهان به ریاست علیرضا 
قاری قرآن مدیرکل راه و شهرسازی و رییس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان 
اصفهان در سالن اجتماعات اداره کل بنیادمسکن انقالب اسالمی با حضور مدیران کل 
دستگاه های تابعه وزارت راه و شهرسازی در استان اصفهان برگزار شد.این جلسه به 
منظور ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه های اجرایی عضو شورا، مشورت برای 

حل مشکالت، تبیین برنامه و ایجاد آمادگی در آستانه سفرهای نوروزی سال 1402، 
ابالغ دستورات مقام عالی وزارت راه و شهرســازی در رابطه با این سفرها تشکیل و 
تمهیدات الزم در این خصوص اندیشیده شد.در این نشست به همکاری برای تسهیل 
و پیشــرفت پروژه ها و استفاده بهینه از منابع در دســترس تاکید شد و پروژه های 
اولویت دار مورد بررسی قرار گرفت.رییس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان 
اصفهان بر تشکیل جلسات به صورت مستمر جهت ارائه خدمات بهتر در ایام نوروز 
تاکید داشت و دستور تشکیل ســتاد اجرایی برنامه های نوروزی 1402 را به منظور 

هماهنگی، برنامه ریزی دقیق و رفع مشکالت احتمالی صادر کرد.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان:
نخستین سرمایه گذاری خارجی در پاالیشگاه اصفهان کلید خورد

تعامل صدا و سیما با آبفای اصفهان در راستای ارتقای فرهنگ مدیریت 
مصرف آب در جامعه

در شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان اصفهان تاکید شد:

بسیح تمامی امکانات برای رضایتمندی مسافران نوروزی

منبع: بازار 
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