
مسیح)ع(  را تبریک می گوییم 
سارلوز میالد حضرت 

 آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار تامین مالی احداث

  تاسیسات فاضالب شهر افوس در ازای واگذاری بخشی از 

پساب حاصله به روش بیع متقابل شماره 402-1-19 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد، جهت شناسایی سرمایه گذاران واجد شــرایط، فراخوان پروژه ای تحت عنوان »تامین مالی 

احداث تاسیسات فاضالب شهر افوس در ازای واگذاری پساب حاصله« را در قالب قرارداد بیع متقابل با مشخصات ذیل، برگزار نماید. لذا بدین وسیله 

از سرمایه گذاران واجد الشرایط دعوت به عمل می آید.

الف- شرح مختصری از پروژه
- نحوه اجرای پروژه : بیع متقابل

- دوره احداث: 3 سال

- دوره بهره برداری از پساب قابل واگذاری: 20 سال

- میانگین حجم پساب ساالنه: 310/000 متر مکعب

- شرح عملیات:
اجرای شبکه فاضالب شهر دامنه به طول تقریبی 22 کیلومتر 

عملیات بهره برداری شبکه فاضالب در طول دوره بهره برداری 

تکمیل و ارتقا تصفیه خانه تا ظرفیت 950 متر مکعب در شبانه روز

تامین مالی تاسیسات موجود شامل 4/2 کیلومتر خط انتقال

از عالقه مندان خواهشمند است مدارک ذیل را تا پایان مهلت مقرر به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تحویل نمایند:

مدارک الزم اشــخاص حقوقی: 1- آخرین روزنامه رسمی مبنی بر دارندگان امضاهای مجاز معتبر 2- اساســنامه 3- تصویر کارت ملی و شناسنامه 
دارندگان امضای مجاز 4- اظهار نامه امکان تامین منابع مالی پروژه 5- اطالعات کلی و حقوقی شرکت 

محل تحویل اسناد: اصفهان، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابر، شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، دبیرخانه کمیسیون معامالت )اتاق 292(
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 1402/01/19 

www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.jets.mporg.ir : پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 03135132253 

رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری:  

 به اسم توسعه، گرفتار بحران آلودگی هوا شده ایم
واکاوی پیروزی ذوب آهن مقابل 

نساجی؛
3 امتیاز عیدانه 

»مطهری« به »تارتار«
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برخورد با تخلفات صنفی در اردستان 
رضایت بخش نیست

کمپ متین آباد به دلیل رعایت نکردن 
حجاب از سوی گردشگران پلمب شد

ضربه به مزاحمان حریم زاینده رود
بیش از 3 هکتار از حریم و بستر رودخانه زاینده رود آزادسازی شد؛

برخورد دستگاه قضایی 
اصفهان با برهم زنندگان 

آرامش مردم

 ۴۶0 میلیارد ریال تسهیالت 
 به کسب و کارهای حوزه 

 فاوا در اصفهان
 پرداخت شد

دستگاه ها بودجه 
می گیرند، اما کاری 

 برای حجاب و
 عفاف نمی کنند

سالم ترین آتشکده ایران، در محاصره 
معادن سنگ

3 55
4

5

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

چهار شنبه 2۴   اسفند  1۴01
22  شعبان  1۴۴۴
15  مارس  2023

 شماره 3771    
8 صفحه

سال چهاردهم
قیمت: 5000 تومان

  

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                  

یکشنبه  14   اسفند  1401
12     شعبان  1444

5   مارس    2023
 شماره 3763    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

پاسخ تلویحی مدیر نظارت بر اصناف اصفهان به انتقادات هفته گذشته مدیرکل تعزیرات: تعزیرات چابکی الزم را ندارد؛

معیشت مردم در زمین تک و پاتک مسئوالن!
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3
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اصفهان؛ از استان های پیشرو در برگزاری 
ستادهای ساماندهی امور جوانان 

کاِم تلِخ سوغاِت شیریِن شهر

قرار نیست به هر 
قیمتی مسکن 

احداث کنیم

برخورد با بی بند و باری و 
 ترویج بی حجابی 

در جامعه

گردشگری مذهبی، نقشه 
راه رونق اقتصادی در 
منطقه  اردهال است 

35 2

شــهادت امام موسی کاظم )ع ( را تســلیت می گوییم

روایت تاریخ چندصدساله از دل محله شهشهان اصفهان؛

 حمام قاضی؛ اولین حمام سنتی 
بازسازی شده و فعال ایرانی

4

 نایب رییس اتحادیه گز و شیرینی اصفهان امیدوار است چندروز مانده 
به سال جدید، بازار سوغات شیرین اصفهان کمی رونق بگیرد؛

کارزار دوستداران محیط زیست در برابر تاالب خواری؛تخریب 
معدن در دریاچه نمک تاالب گاوخونی متوقف شود
دلواپسی های تمام نشدنی برای 

محیط زیست

 نوروز رنگی در
 نصف جهان

7

توضیح آموزش و پرورش اصفهان درباره 
مسمومیت 7دانش آموز در شاهین شهر

5

مزایده   آگهی مناقصه عملیات اجرایی پروژه حصارکشی پایگاه امداد

 و نجات آران و بیدگل )1401-21(

مزایده عمومی یک مرحله ای

مهرداد حاجی نیلی -  رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گلپایگان 

 معاونت منابع انسانی و پشتیبانی 

عبدالرسول امامی- شهردار نجف آباد 

نوبت دوم 

چاپ اول

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گلپایگان در نظر دارد برابر قانون موجر و مستاجر مصوب سال 76 و آیین نامه اجرایی آن چهار قطعه زمین زراعی و چهار 
واحد تجاری و یک واحد مسکونی را برای مدت یکسال از طریق مزایده کتبی به اجاره واگذار نماید. در ضمن زمان برگزاری مزایده 15 روز کاری پس از تاریخ 

انتشار آگهی می باشد.
متقاضیان می توانند با مراجعه حضوری به اداره اوقاف و یا مراجعه به وبگاه esfahan.oghaf.ir و تماس با شماره تلفن 57484501 اطالعات بیشتر کسب 

نمایند.

جمعیت هالل احمر استان اصفهان درنظردارد عملیات اجرایی پروژه حصارکشی به صورت دیوار پیش ساخته بتنی پایگاه امداد و نجات آران و بیدگل خود را 
از طريق برگزاری مناقصه عمومی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  از  اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط براساس شرايط ذيل واگذار نمايد 
. کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از خرید و دریافت اسناد  تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکتها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(

به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط درصورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سامانه 
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در  مناقصه محقق سازند 

تاریخ انتشاردر سامانه 1401/12/9 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  ازسامانه تا ساعت 12 روز  پنجشنبه  1401/12/18 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد و ارائه اصل ضمانتنامه به جمعیت هالل احمر استان اصفهان  : تا ساعت 8 روز چهارشنبه 1402/1/9                     
زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه تاریخ 1402/1/9

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه : 400/000/000 ریال 
آدرس تحویل ضمانتنامه: اصفهان- بلوار آیینه خانه – جمعیت هالل احمر استان اصفهان - خزانه داری 

ثبت نام از طریق دفاتر ثبت نام استانها در ســامانه )www.setadiran.ir   ( و همچنین  دفاتر پیشــخوان دولت منتخب که در سامانه مشخص می باشد 
فراخوان آگهی تجدید مزایده )نوبت سوم( اجاره دو عدد کانکس فروشگاه مواد غذایی در امکانپذیر می باشد.

محوطه گلزار شهداء و جنب یادمان جهت آرامستان شهرداری نجف آباد
شهرداری نجف آباد در نظر دارد فراخوان آگهی تجدید مزایده )نوبت سوم( اجاره دو عدد کانکس فروشــگاه مواد غذایی در محوطه گلزار شهداء و جنب یادمان 
جهت آرامستان شهرداری نجف آباد به افراد واجد شرایط و به صورت استیجاری و جداگانه، با اجاره بهای ماهیانه بر اساس قیمت کارشناسی رسمی دادگستری 
برای یک دوره یکساله و حسب مشخصات موجود در مدارک پیوست مزایده به شماره سیســتمی 5001090286000013 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت برگزار نماید.
www. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

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

امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان: نوبت اول چاپ روز یکشنبه مورخ 1401/12/14 و نوبت دوم چاپ روز چهارشنبه مورخ 1401/12/24

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: تا ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 1401/12/28
- مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 1402/01/17 

- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 15 روز شنبه مورخ 1402/01/19 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: شرکت کنندگان باید مبلغ سپرده شرکت در مزایده را حسب مدارک پیوست، به صورت جداگانه و به صورت وجه نقد 
به حساب سپرده شماره 10/9107470/2 یا شماره شبا IR050700001000229107470002 شهرداری نزد بانک رسالت واریز و یا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانکی با 
اعتبار حداقل 3 ماهه از زمان آگهی مزایده بعنوان ضمانت شرکت در مزایده تهیه و بارگذاری نمایند و سپس اصل ضمانتنامه و یا تاییدیه وصول مبلغ سپرده را قبل 

از بازگشایی پیشنهادات به واحد امور قراردادهای شهرداری مرکزی نجف آباد ارسال نمایند.

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: نجف آباد خیابان امام خمینی )ره( ، شهرداری مرکزی 
کدپستی:  8514614661 تلفن 031-42640041-3 

مشخصات شهرداری: شناسه ملی: 14000277378 ، کد اقتصادی: 411443717316    شماره ثبت: 0900544

م الف: 1466030

م الف: 1465705

م الف: 1466016 

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گلپایگان 

چاپ دوم

18 هزار بسته معیشتی 
در نوروز1۴02 به 

محرومان در اصفهان 
اهدا می شود

رنا
 ای

س:
عک
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کشف و ضبط 50 کیلوگرم گوشت فاسد و غیربهداشتی از یک 
واحد عرضه گوشت قرمز در شهرستان خوانسار

رییس شبکه دامپزشکی شهرستان خوانسار از مردم خواست برای تهیه گوشت مورد نیاز خود حتما 
به مهر و برچسب و مشــخصات کشتارگاه و یا واحد بســته بندی توجه کنند و با تهیه فرآورده های 
خام دامی خود از مراکز مجاز عرضه از ســامت آن اطمینان حاصل کنند. به گزارش روابط عمومی 
شهرستان خوانسار؛ مهندس بها ا... خسروی، رییس شبکه با اعام این خبر گفت: در راستای طرح 
تشدید نظارت بهداشتی ویژه ایام نوروز و ماه مبارک رمضان، طی بازدید از یک واحد عرضه گوشت 
قرمز، میزان 50 کیلوگرم گوشت فاسد و غیربهداشتی با عائم ارگانولپتیک و تغییرات در رنگ و بو 
کشف و ضبط و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.وی افزود: تیم های بازرسی این شبکه هر روزه در 
حال انجام نظارت های بهداشتی خود در سطح شهر  هستند و با متخلفان بهداشت عمومی قاطعانه 
برخورد می کنند.در پایان رییس شبکه دامپزشکی شهرستان خوانسار از مردم خواست برای تهیه 
گوشت مورد نیاز خود حتما به مهر و برچسب و مشخصات کشتارگاه و یا واحد بسته بندی توجه کنند 

و با تهیه فرآورده های خام دامی خود از مراکز مجاز عرضه از سامت آن مطمئن باشند.

کمپ متین آباد به دلیل رعایت نکردن حجاب از سوی 
گردشگران پلمب شد

بزرگ ترین اکوکمپ کویری ایران  به دلیل رعایت نکردن حجاب از ســوی گردشگران پلمب شد. 
هادی اشرف واقفی، بنیان گذار کمپ کویری متین آباد در گفتگو با خبرنگار رکنا گفت: صبح شنبه 
به محل کمپ مراجعه کردند و ضمن دســتور برای تخلیه مسافران حاضر در کمپ اعام کردند که 
کمپ متین آباد به دلیل رعایت نکردن حجاب از سوی گردشــگران پلمب است.واقفی در ادامه 
تاکید داشت: برای نوروز 5 هزار مسافر از قبل رزرو شــده داشتیم که با این دستور و انجام پلمب 
دچار شوک اقتصادی شده ایم و باید تمامی مبالغ را به مسافران برگردانیم. این در شرایطی است 
که در چند سال گذشته به دلیل کرونا ضرر و زیان های زیادی مراکز گردشگری متحمل شده اند.

هادی اشرف واقفی در مورد اینکه آیا از قبل هشــداری به مجموعه داده شده بود گفت: همیشه 
تاکید بر رعایت حجاب بوده است. ما هم روی  دیوار مجموعه رعایت حجاب را به مسافران تاکید 

کرده ایم ولی نمی توانیم شخصا در این خصوص ورود کنیم.

فرمانده انتظامی شهرستان نایین خبر داد:
توقیف محموله قاچاق در نایین

فرمانده انتظامی شهرستان نایین از توقیف ۳ دستگاه اتوبوس حامل ۷ میلیارد و 500 میلیون ریال انواع 
کاالی قاچاق در عملیات ماموران انتظامی این شهرســتان خبر داد. ســرهنگ هادی کیانمهر ،فرمانده 
انتظامی شهرستان نایین در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری صدای نایین، بیان کرد: ماموران مستقر 
در ایستگاه ایست و بازرسی شهید شرافت نایین در راستای اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق کاال و ارز 
حین کنترل خودروهای عبوری به ۳ دستگاه اتوبوس مشکوک و جهت بررسی آنها را متوقف کردند.وی 
افزود: ماموران ضمن هماهنگی با مراجع قضایی به بازرسی از این خودروها پرداخته که در نتیجه موفق به 
کشف 50 جفت کفش یک دستگاه یونیت دندانپزشکی، یک دستگاه ماشین ظرفشویی، ۴0 عدد چمدان 
مسافرتی، دو دستگاه موتورسیکلت و انواع میوه های خارجی که همگی فاقد اسناد و مدارک معتبر گمرکی 
بود، شدند.فرمانده انتظامی شهرستان نایین با اشــاره به اینکه کارشناسان مربوطه ارزش اموال کشف 
شده را ۷ میلیارد و 500 میلیون ریال برآورد کردند، تصریح کرد: در این خصوص ۴ متهم دستگیر که پس 
از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند.کیانمهر در پایان تاکید 
کرد: مبارزه با قاچاق کاال و ارز مهم ترین راه حمایت از تولید داخلی و کوتاه  کردن دست افراد سودجو و 

فرصت طلب  است.

بخشدار مرکزی اردستان خبر داد:

تخصیص ۱۰۰ میلیون تومان برای مرمت قنوات روستاهای بخش مرکزی اردستان

مهر:بخشــدار مرکزی اردســتان گفت: برای مرمت قنوات روســتاهای 
بخش مرکزی این شهرســتان حدود ۱00 میلیون تومان اعتبار از بســیج 
سازندگی جذب شده است.به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی کیانی بعد 
از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای منویات مقام 
معظم رهبری مبنی بر جهاد تبیین، بحث اطاع رســانی و گزارش دهی از 
عملکرد بخشداری را در دســتور کار داریم.وی افزود: در ابتدای شروع کار 
در بخشداری با یک سری مشکاتی که از سنوات قبول برجای مانده بود، 
مواجه شــدیم که از مطالبات مردم بود بنابراین به پیگیری این مطالبات 
پرداختیم.بخشدار مرکزی اردستان خاطرنشان کرد: یکی از مطالبات مردم 
و دهیاری ها، حساب مسدود روستای کیســار بود که به دلیل مشکات 
حقوقی به مدت ۶ ماه این مشکل وجود داشت که با پیگیری هایی که انجام 
شد، این مشکل برطرف شد.کیانی ادامه داد: مشکل روشنایی سه راهی 
روســتاهای جنبه و مکان بعد از گذشت حدود یک سال و نیم باتکلیفی 
با رایزنی هایی که با اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان انجام 
دادیم، با اعتباری بالغ بر ۱00 میلیارد تومان حل شد.وی تصریح کرد: از دیگر 
اقداماتی که انجام شد، ساماندهی اراضی روستای مبارکه بود که از مطالبه 
مردم این روســتا قرار گرفته بود و در این راستا حدود هشت پاک زمین 
به طرح هادی روستایی الحاق شد همچنین ساماندهی اراضی روستای 

خیرآباد نیز بعد از گذشــت حدود ۱۴ ســال انجام شد.بخشدار مرکزی 
اردستان بیان کرد: در هفته ای که گذشــت حدود ۸۶00 مترمربع زمین با 
همکاری بنیاد مسکن به روستای میشــاب الحاق شد و از اقداماتی که با 
مشارکت بنیاد مسکن انجام دادیم، بازنگری طرح هادی روستای باقرآباد 
بود که انجام شد و از روستاهای نیســیان و مارچوبه در حال انجام است.

کیانی خاطرنشــان کرد: برای انجام کارهای عمرانی در روستاها با رایزنی 
بسیج سازندگی مقداری اعتبار اخذ شــده که می توان از مهم ترین آنها به 
پیگیری جذب اعتبار تعویض شبکه آب روستای مار بود که ۶0 میلیون تومان 
اعتبار از بسیج سازندگی جذب و با همکاری اداره آبفای شهرستان این کار 
انجام شد.وی تصریح کرد: برای مرمت قنوات روستاهای توتکان، نیسیان ، 
باقرآباد و ... حدود ۱00 میلیون تومان اعتبار از بسیج سازندگی جذب شد 
همچنین در راستای مشارکت بسیج سازندگی ۱50 میلیون تومان اعتبار 
جهت ساماندهی گلزار شهدای روستای ومکان گرفته شده است.بخشدار 
مرکزی اردستان بیان کرد: از جمله کارهای فرهنگی که در طول یک ساله 
انجام شد برگزاری سه یادواره شهدا در روســتاهای مار، نیسیان و مکان 
بوده که با همکاری دهیاری ها و دیگر دستگاه ها انجام شده است.کیانی 
یادآور شد: یکی از مطالبات بحق مردم روستای چاه ریسه آسفالت جاده 
است که در این راســتا با اداره کل راهداری اســتان جهت دریافت 50 تن 

قیر رایزنی شده همچنین از مشــارکت معادن اطراف روستا نیز استفاده 
می شود.وی ادامه داد: زمین چمن روستای هندوآباد اوایل سال آینده با 
مشارکت دهیاری و خیران این روستا به بهره برداری می رسد همچنین در 
صدد هستیم که برای روستای باقرآباد نیز این کار را انجام دهیم.بخشدار 
مرکزی اردستان از ساماندهی اراضی روستاهای دیزلو، کچومثقال و کهنگ 
در اوایل سال آینده خبر داد و خاطرنشان کرد: برای بازگشایی مجدد پست 
بانک روستای جنبه رایزنی هایی انجام شده که امید می رود این مشکل 
نیز برطرف شود.کیانی یادآور شد: شورای بخش مرکزی مبلغی در حدود 
۳00 میلیون تومان در طول سال ۱۴0۱ در زمینه روستاهای فاقد دهیاری و 
شورا کمک کردند.وی تصریح کرد: تعداد روستاهای تحت پوشش بخش 
مرکزی در شهرستان 5۸ روستاست که این تعداد روستا دارای سکنه بوده 
و از تعداد ۲۲ روستا دهیاری دارند و دیگر روستاها فاقد دهیاری هستند.

بخشدار مرکزی اردستان با اشاره به کاهش جمعیت در روستاها و مهاجرت 
به شهرها، خاطرنشان کرد: بخشداری در راستای حمایت از سرمایه گذار و 
جذب سرمایه اقدامات و کمک هایی را انجام می دهد.کیانی بیان کرد: در 
حوزه گردشگری دهیاری ها طرح توجیهی سرمایه گذاری دو کاروانسراهای 
روستای بغم و ظفرقند را انجام داده اند که در این راستا رایزنی هایی جهت 

جذب سرمایه گذار انجام داده ایم.

رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرســتان اردستان 
گفت: وضعیت بازرســی و برخورد با تخلفات صنفی 
در شهرســتان رضایــت بخش نیســت و بــا وجود 
مشــاهده تخلف گزارشــی برای تعزیرات حکومتی 
ارسال نمی شود.امید سامی در حاشــیه بازرسی از 
واحدهای صنفی شهر اردســتان در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: وضعیت بازرسی و برخورد با تخلفات صنفی 
در شهرستان اردستان رضایت بخش نیست و با وجود 
اینکه تخلفاتی مشاهده می شود ولی گزارش آن برای 

تعزیرات حکومتی ارسال نمی شود.
وی با بیان اینکــه انتظار داریم بازرســی های صنفی 
جدی تر و بیشتر صورت گیرد، افزود: متخلف هرکسی 
باشــد در حق مردم ظلم کرده پس با هیچ شــخص 

و صنفی تعارف نداریم و با همــه متخلفان به صورت 
جدی برخورد قانونی می کنیم.رییس اداره تعزیرات 
حکومتی شهرستان اردســتان تصریح کرد: بارها در 
جلسات مختلف بیان کردیم که بازرسی ها باید دقیق و 
کارشناسی شده صورت گیرد، ولی متاسفانه با توجه به 
یک سری از موضوعات اجتماعی و حاشیه ای از برخی 
مشکات و تخلفات چشم پوشی می شود.سامی با 
بیان اینکه گاهی مواقع در بازرسی ها مشاهده می شود 
خود مردم و برخی شهروندان برای صنف متخلف جبهه 
می گیرند و اجازه برخورد با صنف متخلف را نمی دهند، 
گفت: از مردم درخواســت داریم زمانی که بازرســی 
صورت می گیرد به نفع متخلــف جبهه گیری نکنند. 
البته دستگاه های بازرس باید بدون توجه به این گونه 

اقدامات نسبت به تشکیل پرونده تخلف اقدام کنند.
وی با اشــاره به تشدید بازرســی های شب عید و ماه 
رمضان، گفت: در بازرسی از واحدهای نانوایی شهرستان 
وضعیت بهداشتی این بخش مورد ارزیابی قرار گرفت 
که در وضعیت بسیار بدی بود و برخی تخلفات مانند 
استعمال دخانیات در نانوایی به صورت علنی و عادی 

انجام می شد.

رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اردستان:

برخورد با تخلفات صنفی در اردستان رضایت بخش نیست

امسال در حوزه زیرساختی ۴00 میلیارد تومان به بخش راه و شهرسازی کاشان و آران و بیدگل اختصاص پیدا کرده است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز 
اصفهان؛ نماینده ویژه رییس مجلس شورای اسامی در کاشان و آران و بیدگل گفت: در طرح نهضت ملی مسکن هزار و 500 واحد در شهرک خاتم االنبیا )ص( و 
ساخت پنج هزار واحد مسکونی با پیوستن 50 هکتار زمین به طرح جامع شهر در حال اجراست.جواد نایینی به اقدامات صورت گرفته در زمینه تخصیص اعتبار 
۲00 میلیارد تومانی در بحث بهداشت به بیمارستان بقیه االعظم کاشان اشاره کرد و افزود: درمانگاه ابوزیدآباد و بیمارستان امام حسن )ع( نیز با تخصیص اعتبارات 
تکمیل و به بهره برداری می رسد.وی از تخصیص یک میلیارد تومان ویژه بازسازی قنوات شهرستان کاشان خبرداد و گفت: امسال ۷0 میلیارد تومان در حوزه گل 
و گاب تخصیص یافته است.نماینده ویژه رییس مجلس شورای اسامی در کاشان و آران و بیدگل افزود: در بخش روستایی هم ۳0 میلیارد تومان قیر رایگان 
توسط بنیاد مسکن انقاب اسامی در روستاها توزیع شده و اجرای زیرگذر کاشان از دیگر اقدامات بزرگ اجرا شده در سال جاری بوده است.نماینده ویژه رییس 

مجلس شورای اسامی در کاشان و آران و بیدگل گفت: نرخ بیکاری در کاشان و آران و بیدگل صفر است.

اختصاص 400 میلیارد تومان به حوزه راه و شهرسازی کاشان و آران و بیدگل
روستاهای بخش مرکزی 
اردستان آماده استقبال از 

مهمانان نوروزی است

خبر روز

برگزاری آیین پاک سازی بناها و بافت های تاریخی نطنز
رییــس اداره میراث فرهنگــی نطنز گفت: مانند هر ســال آیین پاک ســازی و نظافــت بناها و 
بافت های تاریخی در شهرستان نطنز برگزار  شد.حسین یزدانمهر در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
این آیین مانند هر ســال و در آســتانه 
نوروز با همکاری دوستداران و حامیان 
میــراث فرهنگی نطنز برگــزار و طی آن 
بناهای تاریخــی نظافــت و غبارروبی 
می شــود.وی افزود: در این مراســم، 
برخــی از بناهــا و بافت هــای تاریخی 
در سطح شهرســتان نطنز پاک سازی 
شــد.رییس اداره میراث فرهنگی نطنز 
گفت: مجموعه تاریخی مســجد جامع 
نطنز و بقعه شــیخ عبدالصمد نطنزی، 
مجموعه تاریخی افوشته نطنز، حمام نوغه بادرود و موزه مردم شناســی روستای تاریخی ابیانه 
بناهای مورد نظر برای آیین پاک سازی هستند.وی تصریح کرد: شهرستان نطنز با ظرفیت باالیی که 
در آثار تاریخی و گردشگری دارد، همه ساله در ایام نوروز میزبان جمع زیادی از گردشگران است.

یزدانمهر خاطرنشان کرد: عاوه بر آثار تاریخی، طبیعت ناب و تماشایی شهرستان نطنز با دارا بودن 
کوهستان، بیابان و آب و هوای کوهپایه ای، مکان مناسبی برای تفریح است که از همه هم وطنان 

دعوت می کنیم ایام نوروز، میهمان مردم شهرستان نطنز باشند.

به جای مواد آتش زا، برای کودکان نیازمند لباس بخریم
پویش »به جای خرید مواد منفجره چهارشنبه سوری یک دست لباس برای کودکی که باحسرت به 
دوستانش نگاه می کند ،بخریم« در خمینی شهر اصفهان راه اندازی شد.مهدی مرادیان مدیرعامل 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خمینی شهر گفت: سنت شب چهارشنبه آخر سال، 
در سال های اخیر جای خود را به ترقه بازی و اســتفاده از مواد محترقه داده و موجب آسیب های 

زیاد جسمی و مادی در جامعه شده است.
وی افزود: آتش نشانی خمینی شهر برای فرهنگ سازی به منظور کاهش این حوادث پویش»به 
جای خرید مواد منفجره چهارشنبه سوری یک دست لباس برای کودکی که با حسرت به دوستانش 
نگاه می کند، خریداری شود«به جریان انداخته است.مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری خمینی شهر افزود: این پویش با توجه به شرایط جامعه، اهمیت فرهنگ سازی 
و گسترش کار خیر در بین مردم راه اندازی شد تا عاوه بر اینکه مردم در شب چهارشنبه آخر سال، 
ساعاتی ایمن و با نشــاط را در کنار یکدیگر ســپری می کنند کمکی به افراد نیازمند هم در آستانه 
ســال نو کمک کنند.مرادیان همچنین به اجرای برنامه های آموزش نکات ایمنی و کاربردی برای 
پیشگیری از بروز حوادث احتمالی اشاره کرد وگفت: تا این لحظه حادثه مرتبط با شب چهارشنبه 

آخر سال در شهر نداشتیم.

گشایش نمایشگاه عرضه بهاره کاال در کاشان
 نمایشــگاه عرضه بهاره کاال در بلوار قطب راوندی کاشــان گشــایش یافت.محمــد کرمانی مدیر

  نمایشــگاه بهاره کاشــان گفت: در این نمایشــگاه اقام اساســی و غذایی با تخفیف ۱5 تا ۳5 
 درصدی عرضه می شــود.وی افزود: در این نمایشــگاه در ۱00 غرفه لوازم خانگی، پوشاک، کیف 
 و کفــش، آجیل و خشــکبار وکاال های اساســی همچــون مرغ منجمد، گوشــت قرمــز، برنج،

  شــکر و میوه عرضه شــده اســت.مدیر نمایشــگاه بهاره کاشــان گفت: این نمایشــگاه، تا ۲۸ 
اسفند دایر است. 

اخبار

بخشــدار مرکزی شهرســتان اردستان گفت: 
روستاهای بخش مرکزی شهرستان اردستان 
با وجود جاذبه هــای گردشــگری تاریخی و 
طبیعی و طبیعت  منحصر به فردی که دارد آماده 
استقبال از مهمانان نوروزی است.محمدتقی 
کیانی، اظهار کرد: در سال جاری سعی کردیم 
با توجه به مشکاتی که از ســال های قبل در 
روســتاهای بخش های مرکزی وجود داشت 
و مورد مطالبه مردم قــرار گرفته بود را برطرف 
کنیم.وی با اشــاره به تشــریح رفع مشکات 
قدیمی روســتاهای کیســار، جنبه و مکان، 
مبارکه، نهوج، میشاب، مارچوبه و... افزود: در 
سال جاری با همکاری بنیاد مسکن شهرستان 
بازنگری طــرح هادی در ۳ روســتای بخش 

مرکزی انجام شده است.
به گزارش ایسنا، بخشــدار مرکزی شهرستان 
اردستان تصریح کرد: در راســتای جلوگیری 
از مهاجرت روســتاییان بــه شــهر و ارتقای 
شــاخص های رفاهی در این مناطق در سال 
جاری بیــش از ۲5 هزار متر مربــع عملیات 
آسفالت در روســتاهای بخش مرکزی انجام 
شــده اســت.کیانی گفت: بخــش مرکزی 
شهرستان اردستان دارای 5۸ روستای دارای 
سکنه است که ۲۲ روســتای دهیاری دارند و 
اداره فعالیت های عمرانی مابقی روســتاهای 
فاقد دهیاری با شــورای بخش اســت که در 
یک سال گذشــته بیش از ۳00 میلیون تومان 
در روستاهای فاقد دهیاری هزینه شده است.
وی اضافه کرد: بــا توجه به اینکه بیشــترین 
جمعیت روستاهای اردستان خارج شهرستان 
زندگی می کننــد و در ایام نوروز به روســتاها 
 مســافرت می کنند در جلسات ستاد خدمات
 ســفر شهرســتان تمهیدات الزم برای تامین 
نیازهــای آب، برق، مخابــرات و... مهمانان و 
گردشگری نوروزی به روستاها اندیشیده شده 
است.بخشدار مرکزی اردستان افزود: پیش 
بینی می شود امســال در ایام نوروز جمعیت 
روســتایی بخش مرکزی تا سه برابر افزایش 

پیدا کند.

 برای مرمت قنوات روستاهای توتکان، نیسیان ، 
باقرآباد و ... حدود ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار از بسیج 
سازندگی جذب شد همچنین در راستای مشارکت 
۱۵۰ میلیون تومان اعتبار جهت  بسیج سازندگی 
ساماندهی گلزار شهدای روستای ومکان گرفته شده 

است

با مسئولان

آگهی مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت خدماتی ایثارگران فالورجان ) سهامی خاص ( 

ثبت شده به شماره 4۰5 و شناسه ملی ۱۰26۰۰86644 

    با توجه به عدم حدنصاب سهامداران جهت تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول مورخ ۱۴0۱/۱۲/۲۳ ، بدينوسيله از کلیه سهامداران محترم
شركت خدماتی ايثارگران فالورجان )سهامی خاص( دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شركت که رأس ساعت 9 صبح 
روز جمعه مورخ ۱۴0۲/0۱/۱۸ در محل مجموعه شاهد ایثارگران فاورجان واقع در فاورجان ، ایمانشهر، ابتدای بلوار صنعت ، روبروی اداره راه و ترابری 

فاورجان ، تشکیل می گردد ، حضور بهم رسانند .

دستور جلسه :

- تصميم گيری در خصوص افزايش سرمايه شركت 
- تصمیم گیری در خصوص تاسيس شعبه 

- سایر مواردیکه در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد

استان

 » هیئت مدیره شرکت «



چهارشنبه 24  اسفند  1401 /  22  شعبان  1444  /  15  مارس   2023 / شماره 3771 
رییس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان:

میوه ایام نوروز فراوان است
رییس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان گفت: میوه برای ایام نوروز فراوان است؛ مردم هیچ عجله ای 
برای خرید میوه نداشته باشند.حمید رضا مهدوی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: برای ایام 
عید افزایش قیمت نداریم؛ ممکن است بازار اندک نوســانی پیدا کند ولی نه به آن معنا که با گرانی 
محصول روبه رو باشیم.به گفته وی، میوه از اقالمی است که اگرچه به دلیل هزینه های تولید، نسبت 

به سال گذشته افزایش قیمت داشته اما در مقایسه با دیگر کاالها، گرانی کمتری داشته است.
رییس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان تصریح کرد: اصفهان دارای محصوالتی چون ســیب و خیار 
است؛ اما نارنگی و پرتقال مورد نیاز از استان های دیگر تامین می شود؛ موز هم به طورمعمول از طریق 
واردات از کشورهای خارجی تأمین خواهد شد.مهدوی در پاسخ به این پرسش که چه نظارتی بر بازار 
میوه شب عید می شــود، گفت: از طریق اداره صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعزیرات و 
اتحادیه ها نظارت کاملی بر بازار میوه می شود.وی تاکید کرد: مردم هیچ عجله ای برای خرید میوه 

نداشته باشند، زیرا همه اقالم به طور فراوان در بازار است و در نوروز هم کمبودی نخواهیم داشت.

برپایی 15 ایستگاه امنیت و سالمت در جاده های اصفهان
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان از پیش بینی برپایی ۱۵ ایستگاه 
امنیت و ســالمت در جاده های اســتان اصفهان خبر داد.علیرضا ایزدی مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی استان اصفهان با اشــاره به اینکه اصفهان هم مقصد گردشگران و هم 
شهری در مسیر مسافران چهار گوشه کشور است گفت: با توجه به پهناور بودن استان اصفهان یک سو 
و تردد زیاد گردشگران قرار است ۱۵ ایستگاه امنیت و سالمت جاده ای در محور های حساس ارتباطی 
استان دایر شود.او با بیان اینکه تجارب نشان می دهد بسیاری از تصادفات در ۳۰ کیلومتری ورودی 
شهر ها به دلیل خستگی مفرط رانندگان رخ می دهد افزود: ایستگاه های امنیت و سالمت جاده ای 
در محور های حساس جاده ای استان دایر می شود تا گردشگرانی که با خودرو شخصی سفر می کنند 
در این ایســتگاه ها توقف کنند.دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر اســتان اصفهان تاکید کرد: تالش 
می کنیم تا در این ایستگاه ها با اســتقرار اورژانس، امداد جاده ای، حمل ونقل پایانه ها، هنرمندان 
صنایع دستی، اداره بهزیستی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مواردی از این دست، محیط 

سالم و شادابی را برای گردشگران به منظور استراحتی کوتاه در محور های جاده ای فراهم سازیم.

4۶0 میلیارد ریال تسهیالت به کسب و کارهای حوزه فاوا در 
اصفهان پرداخت شد

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اصفهان گفت: ۴۶۰ میلیارد ریال در قالب ۲۸ فقره تسهیالت کم 
بهره به فعاالن کسب و کارهای حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا( در این استان پرداخت و موجب 
ارتقای اشتغال زایی در این عرصه شد.جعفر مطلب زاده در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: پرداخت این 
تسهیالت به صاحبان کسب و کار در حوزه فاوا از منابع بند »الف« تبصره ۱۸ قانون بودجه و منابع اشتغال 
پایدار روستایی و عشایری صورت گرفته است.وی با بیان اینکه شرکت ها برای دریافت این تسهیالت 
باید فعال در حوزه فاوا و عضو نظام صنفی رایانه ای استان باشند، ادامه داد: از مجموع ۸۵ طرح ارائه 
شده با پرداخت تسهیالت به ۶۲ طرح موافقت شده که تا کنون این تسهیالت به ۲۸ طرح پرداخت شده 
و مابقی در فرآیند پرداخت قرار دارند.مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان اصفهان با اشاره به 
اینکه در زمان حاضر ۳۷۰ شرکت حوزه فاوا و عضو نظام صنفی رایانه ای در استان فعال است، افزود: 
این تسهیالت از محل تبصره ۱۸ بند الف به ۲۸ طرح حوزه فاوا برای حمایت از شرکت های نوپا و غیر 
نوپا و توسعه اشتغال حوزه ICT پرداخت شده است.وی اضافه کرد: اعطای این میزان تسهیالت در 
دولت سیزدهم انجام شده که تاکنون زمینه اشتغال ۲۳۰ نفر در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات را 

فراهم کرده است و پرداخت این تسهیالت به متقاضیان همچنان ادامه دارد.

بیش از ۳ هکتار از حریم و بستر رودخانه زاینده رود آزادسازی شد؛

ضربه به مزاحمان حریم زاینده رود

دخل و تصــرف حریم رودخانه ها، دریاهــا و دریاچه ها 
و بطور کلی آب های ســطحی کشــور و به دیگر سخن 
ساخت و ســازهای بی حساب و توســعه زمین های کشاورزی بصورت 
غیرقانونی در حریم آنها را باید بالی جــان این منابع طبیعی، خدادادی و 
عمومی دانست که در کل کشور به یک موضوع فراگیر تبدیل شده تا جایی 
که استفاده همگانی از منابع آبی را در مناطقی با مشکل روبرو کرده است.

این چالش در حوضه آبریز، رودخانه و سد زاینده رود در دهه های گذشته 
در ســایه بی تفاوتی ها و طمع ورزی ها به وفور رخ داد تا جایی که یکی از 
مشــکالت اصلی مرتبط و اختالل در کارکرد طبیعی این رودخانه از جمله 
خشکی های دوره ای را باید در همین تصرف های غیرقانونی و بی حساب 
و کتاب جستجو کرد.در گذشته اراضی زیادی از حوضه آبریز زاینده رود و در 
حاشیه این رودخانه و اطراف سد آن طعمه خالفکاران و سودجویان شد 
و ساخت و سازهای بی حساب و کتاب و توسعه زمین های کشاورزی در 
حریم این منابع آبی افزایش یافت.مردادماه دو سال پیش)۱۳99( بود 
که »ایرنا« خبر ازآزادسازی بیش از 9۰ درصد از حریم زاینده رود از چنگ 
متصرفان خبرداد و نوشــت: » متخلفان و ســودجویان از ادوار گذشته 
حدود ۶۱۲ هکتــار از حریم زاینده رود بزرگتریــن رودخانه فالت مرکزی 
ایران را تصرف کرده بودند که خبر امیدبخش این که از چهار سال گذشته 
تا کنون بالغ بر 9۰ درصد این میزان آزادسازی شده است«.یک سال بعد 
) اســفند ۱۴۰۰( معاون هماهنگ کننده امور عمرانی استانداری اصفهان 

هم از آزادسازی حریم رودخانه ها خبر داد و گفت: طی یک سال گذشته 
۱۰۰ واحد ساخت وســاز غیرقانونی در حریم زاینده رود تخریب شد.مهران 
زینلیــان در خصوص برخورد بــا ساخت وســازهای غیرقانونی در حریم 
رودخانه گفت: خوشــبختانه پس از اعالم قوه قضاییه به دستور رییس 
جمهور مبنی بر برخورد با هرگونه ساخت وسازهایی که در حریم رودخانه 
اتفاق افتاده است کارگروهی متشکل از همه دستگاه های مسئول از جمله 
آب منطقه ای، جهاد کشاورزی و همچنین دادگستری تشکیل شده است. 
در این خصوص موارد بررسی و با تمام ساخت وسازهایی که خالف و فاقد 
پروانه های ساخت در حریم رودخانه هســتند برخورد می شود و در یکی 
دو سال اخیر بیش از ۱۰۰ پرونده مراحل قضایی را طی کرده تخریب شده 
است.دادگستری استان اصفهان به کسانی که در حریم رودخانه ساخت 
و ساز و به تصرف آن اقدام کرده اند، هشدار داده است تا خود اقدام به رفع 
تصرف کنند. همچنین دستگاه قضایی خبر داده مدیرانی که ترک فعل و 
تخلف کرده اند در امان نیستند و حتی اگر بازنشسته شده اند به سراغ شان 
می رویم.در همین زمینه رییس کل دادگستری استان اصفهان هم گفت 
که » رفع تصرفات از حریم و بستر زاینده رود باید با سرعت و به طور کامل 
و دقیق انجام شود و هیچ بهانه ای در تاخیر و یا نقص در اجرای این طرح 
پذیرفتنی نیست.«حجت االسالم جعفری، دی ماه امسال نیز در دور دوم 
بازدید های ســرزده به حوزه های قضایی با حضور در بخش باغ بادران با 
هشدار جدی به متجاوزان حریم بستر زاینده رود گفت: مدیران متخلفی 

که در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کنند و موجب ضرر وزیان به بیت 
المال شوند مورد پیگیرد قضایی قرار خواهند گرفت.اما در پس همه این 
باید و نبایدها درخصوص عقب نشینی متصرفان از حریم و حوزه زاینده رود؛ 
دیروز تازه ترین خبر در این باره منتشر شد که به نقل از مدیر رودخانه ها و 
سواحل شــرکت آب منطقه ای اصفهان بود. احمدرضا صادقی در این باره 
گفت:  نزدیک به ســه هکتار از رودخانه زاینده رود در محدوده باالدست و 
پایین دست سد مخزنی زاینده رود در سال جاری آزاد سازی شده است.

صادقی گفت: طرح حفاظت از رودخانه زاینده رود از سرشاخه های رودخانه 
در شهرستان های فریدونشــهر و فریدن تا تاالب بین المللی گاوخونی از 
سال 9۴ در حال اجراست و بیش از صد نفر نیروی انسانی شامل تیم های 
گشت و حقوقی از رودخانه زاینده رود حفاظت می کنند.  اقدامات انجام 
شــده تاکنون در مجموع ســبب کاهش و جلوگیری از تصرفات بیشتر 
رودخانه و حریم و بستر و برداشت های غیرمجاز آب و پساب شده است .

مدیر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای اصفهان ادامه داد: از دیگر 
اقدامات انجام شده توسط دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب 
منطقه ای، تعیین حد بستر و حریم رودخانه هاست که با هدف بهره برداری 
از رودخانه، کاهش خطرات احتمالی سیالب و جلوگیری از تجاوز به بستر 
و حریم رودخانه است.صادقی خاطرنشان کرد: برای تحقق این امر انجام 
مطالعات تعیین حد بستر و حریم مرحله اول و مرحله دوم توسط مسئوالن 
شرکت آب منطقه ای اصفهان در بخش مهندسی رودخانه ها و سواحل مورد 
توجه قرار گرفته است و از ابتدای ســال ۱۳9۵ تا کنون در این راستا حدود 
۲9 هزار کیلومتر مطالعات مرحله اول انجام شده که حدود ۷۴۰ کیلومتر 
مطالعات مرحله اول تایید شــده و منتظر تاییدیه سازمان نقشه برداری 
کشور است.آمار تازه این مقام مسئول حکایت از پیشرفت در زمینه برخورد 
با متخلفان و متصرفان دارد. آذرماه سال گذشته، صادقی در مراسم تقدیر 
و تشکر از کارکنان دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه 
ای اصفهان گفته بود: » برغم مشــکالت و کمبود منابع مالی و تنگناهای 
اقتصادی و از سوی دیگر فشارهای اجتماعی تا کنون ۲ هزار و ۳۰۰ تخلف 
در باالدست سد زاینده رود شناســایی و پرونده قضایی آن تشکیل شده 
است. عالوه بر آن تاکنون 9۰ کیلومتر دیوارسازی و ۱۵۰ کیلومتر آزادسازی 
در حریم و بستر رودخانه های اولویت دار استان انجام و حدود ۴۰۰ کیلومتر 
شاخص گذاری در حد و بستر رودخانه ها در کل استان انجام شده است. 
۱۱۰ هکتار مربوط به پایین دســت رودخانه زاینده رود نیز آزادسازی و رفع 
تصرف شد.«در استان اصفهان تاکید ویژه ای از سوی مسئوالن درخصوص 
برخورد با متصرفان حریم زاینده رود صورت می گیرد؛ هرچند به نظر می 
رسد قاطعیت بیشتری در این زمینه الزم است و فرایند برخورد کمی زمان 
بشر شده است؛ اما از سوی دیگر در استان همسایه و همجوار زاینده رود 
یعنی چهارمحال هم صحبت هایی درخصوص برخورد با متصرفان حریم 
زاینده رود مطرح شده  ولی فرماندار سامان پیش از این ضمن بیان این 
نکته که آزادســازی حریم رودخانه زاینده رود در دستور کار قرار دارد، گفته 
بود:» تعداد ساخت و سازهای حاشیه رودخانه زاینده رود محدود است، 

اما با همین تعداد اندک نیز برخورد خواهد شد.«

رییس بیمارســتان سوانح ســوختگی امام موسی 
کاظــم)ع( اصفهان گفت: ۲۰ میلیــارد تومان از محل 
مصوبات سفر رییس جمهوری به استان، برای توسعه 
اورژانــس و ایجــاد کلینیک تخصصی زخــم در این 

بیمارستان در سال جاری تخصیص یافت.
علی اکبر جنگجــو افزود: با تخصیــص اعتبار مذکور، 
عملیات اجرایی توســعه اورژانس و احداث کلینیک 
تخصصی زخم در بیمارســتان سوانح سوختگی امام 
موســی کاظم)ع( اصفهان آغاز شده و امید است این 
طرح ها در ســال آینده به بهره برداری برســد.وی با 
اشاره به اینکه خیران نیز در احداث کلینیک تخصصی 

زخم در این بیمارستان کمک می کنند، اظهار داشت: 
در این کلینیک پوشش درمانی سرپایی سوختگی و 
زخم های مزمن مانند دیابت با تعرفه دولتی و زیر نظر 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به مردم ارائه می شود.

وی با بیان اینکه بیمارســتان امام موسی کاظم)ع( 
اصفهان، مرکز درمانی مرجع سوختگی در مرکز و جنوب 
کشور است و مراجعه کنندگانی از ۱۵ استان دارد، اضافه 
کرد: با توجه به اهمیت خدمات رســانی هرچه بهتر و 
بیشــتر به بیماران، افزایش تخت های سوختگی در 

دستور کار قرار دارد.
جنگجو خاطرنشــان کــرد: با توجه بــه برنامه ریزی 
صورت گرفته مقرر است تخت های ویژه سوختگی در 
بیمارستان امام موسی کاظم)ع( و تخت های عادی 
سوختگی در ســایر بیمارســتان های استان توسعه 

یابد زیرا برخی از بیماران ســوختگی نیاز به ارجاع به 
بیمارستان سوانح سوختگی ندارند و می توان کارهای 
درمانی آنها را در بیمارستان های دیگر انجام داد.وی با 
اشاره به اینکه بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان در 
زمان حاضر 9۶ تخت بستری دارد که ۲۲ تخت مربوط 
 )BICU( به بخش مراقبت هــای ویژه ســوختگی
است، گفت: بر اساس سند توسعه سال ۱۴۰۸ تعداد 
تخت های ویژه این بیمارستان باید به ۶۰ تخت برسد.

رییس بیمارســتان سوانح ســوختگی امام موسی 
کاظم)ع( اصفهان، هزینه ایجاد هر تخت بیمارستانی 
را بطور متوســط چهار میلیارد تومــان اعالم و تصریح 
کرد: برای اجرای طرح توســعه تخت های سوختگی 
الزم است که ســایر نهادها، خیران و صنایع بزرگ نیز 

مشارکت داشته باشند.

رییس بیمارستان سوانح سوختگی امام موسی کاظم)ع( اصفهان:

20 میلیارد تومان برای اورژانس و کلینیک زخم 
بیمارستان سوختگی اصفهان تخصیص یافت

خبر روز

صادرکننده نمونه کشور:
 فعاالن اقتصادی اصفهان نیازمند آموزش تجارت 

بین الملل و فنون مذاکره هستند
یک صادرکننده نمونه کشور گفت: بسیاری از فعاالن اقتصادی در کشور و اصفهان نیازمند آموزش 

تجارت بین الملل و فنون مذاکره هستند، موضوعی که در سال های گذشته مغفول بوده است.
علی صفــر نورا...، در گفــت و گو با بازار 
اظهار کرد: بــا وجود اینکــه در اصفهان 
فعالیــت های زیــادی برای توســعه 
صادرات انجام شده و گفته می شود که 
میزان صادرات با رشد ۱۶ درصدی روبه 
رو است؛ اما توسعه تسهیالت گمرگی، 
زیرســاخت های حمل و نقل و حمایت 
از صادرکنندگان از موضوعاتی است که 
همچنان مغفول مانده است.وی افزود: 
هنوز بسیاری از فعاالن اقتصادی کشور 
و اصفهان نیازمند آموزش تجارت بین الملل و فنون مذاکره هســتند و دلیل اصلی مشکالت آنها 
همین عدم آموزش است که وظیفه نهادهای مرتبط بوده و از آن در سال های گذشته غفلت شده 
اســت.صادرکننده نمونه کشــور تاکید کرد: در حال حاضر نمی توان به فعالیت ها و امکاناتی که 
دولت و اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان دو بخش دولتی و خصوصی برای توسعه صادرات ایجاد 

کرده اند، نمره قابل قبول و باالیی داد.
وی ادامه داد: در حققیت تجار ایرانی با هزینه بسیار سنگین و سعی و خطا بازار خود را می بینند، 
چراکه مطالعات امکان سنجی بازار هنوز انجام نشــده و در اختیار آنان قرار نمی گیرد، در حقیقت 
آموزش واقعی در زمین بازی صادرات صورت می گیرد.نور ا... تاکید کرد: برای موفقیت در این کار 
نیازمند حمایت همه نهادها هستیم چراکه بخش عمده مشکالت صادرکنندگان در حوزه رفع تعهد 

ارزی مربوط به سال های گذشته است.

بهره برداری از طرح های عمرانی پایانه های مسافربری 
پنجگانه شهرداری اصفهان

طرح های عمرانی، بازسازی و مرمت پایانه های مسافربری پنجگانه شهرداری با هزینه 9۸ میلیارد 
ریال به بهره برداری رسید. به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما مرکز اصفهان؛ مدیر عامل سازمان 
و مسئول کمیته امور پایانه های مســافربری اصفهان گفت: این طرح ها در کمتر از ۶ ماه اجرا و به 

بهره برداری رسید.
ابوالفضل توکلی افزود: بازسازی و مرمت بخش اول و دوم سرویس های بهداشتی، بازسازی و 
مرمت ۶ نمازخانه و بازسازی و مرمت گلخانه پاسیو های پایانه مسافربری کاوه با مبلغ ۲۲ میلیارد 

ریال به بهره برداری رسیدند.
وی اضافه کرد: اصالح شبکه روشنایی، اجرا و نصب چراغ های SMD سالن و سکوی پایانه ها به 
مبلغ ۱۵ میلیارد ریال، خرید و نصب تجهیزات مبلمان شهری و زیباسازی به مبلغ ۱۱ میلیارد ریال 
و راه اندازی شهربازی شهر عجایب پایانه صفه با مشــارکت بخش خصوصی به مبلغ ۵۰ میلیارد 
ریال از دیگر طرح های بهره برداری شده در آستانه نوروز است.شهربازی شهر عجایب در قسمت 
جنوبی ورودی شهر اصفهان پایانه مسافربری صفه واقع شــده و از زمان شروع کرونا تاکنون به 
مدت ۳ سال تعطیل بوده است.این مجموعه شهربازی با ۵۰ دستگاه شهربازی از ساعت ١٠ صبح 
تا ساعت ۲۴ با اجرای برنامه های متنوع و ُجنگ شادی پذیرای مســافران و شهروندان در ایام 

نوروز می باشد.

اخبار

کافه اقتصاد

ثبت نام متقاضیان دریافت زمین که فرزند سوم آنان از ۲۴ آبان ۱۴۰۰ به بعد متولد شده اند آغاز شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ وزارت راه و 
شهرسازی آیین نامه اعطای زمین برای اجرای مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده را ابالغ کرد.بر این اساس متقاضیان می توانند در صورت برخورداری از شرایط 
الزم از جمله موارد زیر به سامانه وزارت راه و شهرسازی به نشــانی saman.mrud.ir مراجعه  و با انتخاب گزینه »قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت« 
)متقاضیان دارای سه فرزند یا بیشتر( نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.شرایط متقاضیان به شرح ذیل است:زمان تولد فرزند سوم و بیشتر بعد از ابالغ قانون 
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ باشد.نرخ باروری شهرستان محل زادگاه ثبت شده در شناسنامه پدر یا فرزند سوم مطابق با اعالم مرکز آمار زیر ۲.۵ باشد. )شهر های مذکور در سامانه 
جامع طرح های حمایتی مسکن مشخص  شده اند(احراز سابقه سکونت مطابق با ضوابط اعالمی وزارت راه و شهرسازی و بر اساس بخشنامه ۶۰۱۰۴/۴۰۰ 

مورخ ۱۳99/۰۵/۲۱ انجام گیرد.متقاضیان تنها برای بار دوم می توانند از امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن استفاده کنند.

آغاز ثبت نام دریافت زمین برای خانواد های دارای سه فرزند

معامله ۹0 دستگاه 
کامیونت جک در 

بورس کاال
تاالر خودروی بــورس کاال، 
میزبان معامله 9۰ دستگاه 

کامیونت جک بود.

وز عکس ر

حفظ مراتع اصفهان نیازمند 
 گسترش طرح های مرتعداری

 و مدیریت کوچ است
رییــس اداره مرتــع اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اصفهان گفت: حفــظ مراتع این 
استان نیازمند گسترش طرح های مرتعداری 
و مشــارکت بهینه بهره برداران در حفاظت از 
این عرصه های طبیعی به ویژه در مدیریت و 
جلوگیری از کوچ زودهنگام است.محمدرضا 
مســلمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار 
داشت: : اجرای درست طرح های مرتعداری 
از فقیر شدن و کاهش شدید پوشش گیاهی و 
علوفه این پهنه های طبیعی جلوگیری می کند.

وی اضافه کرد: حفاظت و احیای مراتع بدون 
همیاری و همراهی عشــایر، دامداران و بطور 
کلی بهره برداران میســر نیســت و مدیریت 
اصولی توســط خود آنان ضروری است، زیرا 
بهره برداران خود در احیای مراتع نقش اصلی 
را ایفا می کنند و فقط مصرف کننده نخواهند 
بود.رییس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیــزداری اصفهان با بیان اینکه امســال 
طرح مرتعداری در ۷۳ هــزار و ۷۵۱ هکتار از 
عرصه های این استان اجرا شد، تصریح کرد: 
احاله)ارجاع( مدیریت به مجریان طرح ها در 
حدود ۵۰ هزار هکتار از اراضی این استان انجام 
شد.مسلمی با تاکید بر جلوگیری از فقیر شدن 
مراتع گفت: این امر نــه تنها تامین علوفه را با 
تنگنا روبه رو می کند بلکه احتمال تبدیل مراتع 
به عرصه های بیابانی را افزایش می دهد.وی 
یکی دیگر از اقدامات موثــر در حفظ مراتع را 
جلوگیری از ورود زودهنگام دام به آن ها عنوان 
و خاطرنشان کرد: بر همین اساس پایگاه های 
ثابت و گشت های سیار بر این موضوع نظارت 
می کنند، از سوی دیگر نمایندگانی از اصفهان با 
نمایندگان عشایر حاضر در استان های بوشهر، 
فارس و خوزستان در این ارتباط مذاکره داشته 
اند.رییس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اصفهان گفــت: در صورت ورود به 
موقع عشــایر، علوفه در مراتع استان به حد 
کافی رشد کرده است و تامین بهینه خوراک 

دام، تخریب مرتع را به دنبال نخواهد داشت.



    گردشگری و میراث4

معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی گفت: از چین و مغولستان که درخواست پیوستن به پرونده نوروز را ارائه داده اند با روی باز استقبال می کنیم.علی دارابی 
معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری در آیین گرامی داشت جشن جهانی نوروز که با حضور ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
و جمعی از سفرا و نمایندگان کشور های مختلف برگزار شد، اظهار کرد: میراث ناملموس پدیده ای است که با انسان، انگیزه ها، خواسته ها و آمال مرتبط است و ثبت جهانی 
نوروز به عنوان یکی از بزرگترین میراث های بشری نمادی از آمال، خواسته ها و پیوند های انسان با طبیعت است.وی افزود: در آغاز بهار آیین های نوروزی را برگزار می کنیم 
که این آیین ها در حقیقت نمادی از همبستگی، صلح، احسان، نیکوکاری و در یک کالم حال خوب است. جهان نوروز در بطن و جان مردمان ما خانه دارد.دارابی با اشاره به 
عالقه مندی برخی از کشور ها برای پیوستن به پرونده جهانی نوروز، اضافه کرد: از دولت چین و مغولستان که درخواست پیوستن به پرونده نوروز را ارائه داده اند با روی باز 
استقبال می کنیم چرا که گسترش نوروز را گسترش صلح می دانیم.قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خطاب به 
مسئوالن یونسکو افزود: سه پرونده ارسالی ایران از جمله پرونده کاروان سرا های ایرانی، پرونده دیزمار و پرونده منظره پرونده ماسوله، و نیز پرونده میراث ناملموس 
از جمله، افطاری، هنر تذهیب، جشن سده و پاســداری از زیارت رضوی که تعدادی از آن ها با تعدادی دیگر از کشور ها مشترک است را مورد حمایت قرار دهید. 

بی شک مردم ایران قدردان این حمایت شما خواهند بود.

میراث فرهنگی اســتان اصفهان پرتاب ترقه در پل خواجو را به صورت جدی پیگیری حقوقی می کند.شهرام امیری، مدیر امور فرهنگی و روابط عمومی اداره 
کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان گفت: یگان حفاظت میراث فرهنگی اصفهان علیه عامالن پرتاب ترقه در پل خواجو تا رسیدن به نتیجه 
نهایی و دستگیری آنها، پیگیری حقوقی خواهد داشت.وی با بیان اینکه حفاظت از پل ها مثل بقیه مراکز شهری بر عهده شهرداری است، افزود: پل های تاریخی 
شهر اصفهان در مسیر رفت و آمد هستند و حفاظت فیزیکی صد در صد از آن ها امکان پذیر نیست و از این رو نسبت به سایر آثار تاریخی آسیب پذیرترند.مدیر 
امور فرهنگی و روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی اصفهان ادامه داد: در روز های آینده مرمتگر های اداره کل میراث فرهنگی 
با همکاری شهرداری آثار سوختگی و پرتاب ترقه بر بدنه پل خواجو را پاکســازی می کنند.امیری ادامه داد: یگان حفاظت میراث فرهنگی در شب چهارشنبه 

آخر سال در اصفهان و سایر شهر های استان به طور دائم گشت زنی خواهد کرد.

ایرانازپیوستنچینومغولستانبهپروندهنوروزاستقبالمیکند

پیگیریحقوقیپرتابترقهدرپلخواجو

سالم ترین آتشکده ایران، در محاصره معادن سنگ
آتشکده نیاسر در بیست کیلومتری غرب کاشان، سازه ای متعلق 
به اواخر دوران اشــکانی یــا اوایــل دوران ساســانی و یکی از 
سالم ترین و کهن ترین آتشکده های ایران است که بر باالی یک بلندی سنگی و 
در جوار چشمه ای به نام»چشمه اســکندریه«قرار دارد.در دوران پیش از اسالم 
بناهایی مثل معابد، آتشــکده ها و چهارتاقی ها را معموال بــر فراز بلندی ها و در 
مجاورت آب های روان بنا می کردند و آتشکده یا چهارتاقی نیاسر نیز در مکانی با 
همین ویژگی ها قرار دارد.آنچه سال ها در نزدیکترین فاصله، حریم درجه یک این 
آتشکده یگانه ایران را نقض و عالوه بر آســیب های احتمالی بر پیکر آن، حریم 
منظری و بصری آن را مخدوش کرده، معدن سنگ تراورتن است که در شعاع ۶۰ 
متری اثر فعالیت دارد.استخراج ســنگ تراورتن عالوه بر آسیب های احتمالی، 
حریم منظری این اثر تاریخی را مخدوش کرده و میراث فرهنگی هنوز نتوانسته 
حرفش را برای رعایت قوانین حفاظت و حرایم این اثر تاریخی به کرسی بنشاند.

این معدن بیشتر از بیست سال در جوار چهارتاقی نیاسر فعالیت دارد و پروانه آن 
مطابق گفته های معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
استعالم یا مجوزی از میراث فرهنگی ندارد اما در همه سال های گذشته مسئوالن 
و فعاالن میراث فرهنگی به فعالیت و آسیب هایی احتمالی آن برای بنای آتشکده 

نیاسر معترض بوده اند.

حریمچهارتاقینیاسر،اسیرعملیاتمعدنتراورتن
آن طور که مقامات میراث فرهنگی اســتان اصفهان گفته انــد؛ نامه نگاری ها، 
پیشنهادها و پیگیری های این نهاد متولی آثار تاریخی برای رعایت قوانین میراث 
فرهنگی در حریم آتشکده نیاسر از سال های گذشته تا این لحظه نتوانسته مشکل 
را حل کند. اتفاقی که در صورت ادامه داشــتن و تمکین نکردن از قوانین میراث 
فرهنگی کشــور، متولیان میراث فرهنگی اصفهان را وادار به شکایت در روزهای 
آینده خواهد کرد.به گفته مقامات معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت، پروانه 
معدن تراورتن نیاسر تا ۳ یا ۴ سال آینده معتبر است و در حالی که گفته می شود 
دغدغه میراث فرهنگی با حضور فرمانداری کاشان، معدن کار و میراث فرهنگی 
کاشان رفع شده است، معاون امور هماهنگی عمرانی فرمانداری کاشان از لزوم 
تعطیلی این معدن در حریم آتشــکده نیاســر و میراث فرهنگی اصفهان هم در 
صورت تمکین نکردن معدن دار از قوانین میراث فرهنگی از طرح دعوی در مراجع 
قضایی می گویند.به گفته رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
کاشان، معدن تراورتن یاد شده، معدنی انفجاری است که به دلیل انفجارها و تردد 
کامیون ها برای حمل سنگ ها در مجارت این اثر ملی با ذات این مکان تاریخی و 
باستانی در تضاد است. فعاالن میراث فرهنگی طی بازدید در روزهای اخیر از این 
مکان تاریخی، به وضع حریم منظری و آســیب های احتمالی ناشی از انفجارها 
و تردد کامیون های ســنگین حامل ســنگ در نزدیکترین فاصله با این یادبود 

ساسانی هشدار داده و اظهار نگرانی کرده اند. 

وضعدرحریمدرجهیکآتشکدهنیاسر،یکفاجعهاست

محمد آقاجانی، فعال و کارشــناس میراث فرهنگی با اشــاره به بازدیدی که در 
روزهای گذشته از آتشکده نیاسر و وضع داشته،شرایط را  تاسف بار  توصیف کرده و  
گفت: اگر بخواهید یک آپارتمان در جوار یک بنای تاریخی بسازید باید از شهرداری 
و میراث فرهنگی استعالم بگیرد اما تعجب من از این است که این معدن تراورتن 
چگونه و به چه شکل توانسته در حریم این اثر تاریخی مجوز فعالیت بگیرد یا اینکه 
همچنان به کارش ادامه بدهد؟!وی افزود: بازدیدی که از آتشکده و وضع حریم 
درجه یک آن داشتم صحنه بسیار وحشتناکی بود. در بازدیدهایی که از آثار تاریخی 
داشتم، هر کدام مشکلی داشتند اما این وضع در حریم درجه یک آتشکده نیاسر، 
یک فاجعه بود.به گفته فعال و کارشناس میراث فرهنگی، معدن انفجاری تراورتن 
در حریم درجه یک آتشکده، آسیب رســان بوده و عالوه بر این به لحاظ بصری، 

سیمای منظری اثر مخدوش شده است.

زیاناحتمالیمعدنکاویدرکنارچشمهاسکندریه
آقاجانی در ادامه گفت: معدن کاران، تپه سنگی را که از آن برداشت سنگ می کنند، 
تا حد زیادی گود کرده و پایین رفته اند که ممکن است با این وضع، مسیر و آبدهی 
این چشمه اسکندریه دستخوش تغییر شده باشد که این موضوع نیاز به بررسی 
کارشناسان دارد.وی با بیان اینکه طبق قوانین میراث فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران، هر بنایی باید حریمش مشخص شود و هر اتفاقی در آن حریم باید با اجازه 
و استعالم از میراث فرهنگی باشد، گفت: میراث فرهنگی باید بر همه اتفاقاتی که 
در حریم آثار تاریخی می افتد نظارت داشــته باشد. اگر میراث فرهنگی پیش تر 
مجوزی برای فعالیت این معدن داده یا نداده اســت، فرقی نمی کند؛ باید در هر 

صورت و در زمان حاظر مانع آن شد.

معدنبانگاهمیراثیدرتضاداست
در همین زمینه احمد دانایی نیا، رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی کاشان با اشاره به انفجاری و فعال بودن معدن تراورتن در حریم درجه یک 
آتشکده نیاسر گفت: از زمانی که به میراث کاشان آمده ام مکاتبه ای مبنی بر توقف 
معدن تراورتن نداشــته ام؛ علت آن هم این بوده که این پرونده از قبل در جریان 
بوده و مکاتبات آنقدر روی هم جمع شــده اند که دیگر نیــازی به مکاتبه جدید 
نبوده است.وی افزود: این معدن در حریم درجه یک قرار دارد و معدن انفجاری 
هم تا کیلومترها آثار خودش را دارد؛ بارها هم تاکید کرده ایم که این معدن با نگاه 
میراثی ما در تضاد اســت و معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان 
هم نگاه میراثی ما را تایید کرده است.هادی اکبری، معاون هماهنگی امور عمرانی 
فرمانداری کاشــان نیز با تایید این موضوع گفت: معدن سنگ تراورتن در نیاسر 
در محدوده شهر و در حریم آتشکده از سال ۱۳۹۰ ایجاد شده و باید تعطیل شود.

واردشکواییهحقوقیمیشویم
علیرضا ایزدی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی استان 
اصفهان نیز با اشــاره به فعال بودن این معدن گفــت: در بازدیدی که در روزهای 

گذشته از حریم آتشکده نیاسر داشتیم، اتمام حجت حقوقی کرده ایم و اگر این 
اتمام حجت به سرانجامی نرسد، وارد شکواییه حقوقی می شویم تا آنچه را قانون 
اســت رعایت کنند.وی افزود: ما مخالف فعالیت معادن نیستیم و به دوستانی 
که می گویند در اینجا شــغل ایجاد کرده اند، گفته ایم که مخالفتی با ایجاد شغل 
نداریم اما باید ضوابط میراث فرهنگی را رعایــت کنند.مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان تاکید کرد: به هیچ عنوان نباید انفجار 
صورت بگیرد و ترددها باید هدفمند و با مسیر مشخص باشد تا بار روی سازه ها و 

فضای تاریخی آتشکده نیاسر نداشته باشد. 
به گفته ایزدی، پرونده معدن تراورتن در دســت اقدام برای شــکایت است و در 
صورتی که قوانین میراث فرهنگی که جزو قوانین جمهوری اسالمی ایران است 
رعایت نشود، دایره حقوقی اداره کل میراث فرهنگی اصفهان از طریق مراجع ذی 
ربط اقدام خواهد کرد.اوی با تاکید بر اینکه نمی توان تضمین کرد که معدن موجب 
آسیب به آتشکده نیاسر نشود، گفت: ممکن است یک انفجار روی یک خط گسلی 
باشد و این مجموعه را کامال به ویرانی بکشــاند. این یک موضوع علمی است و 
نمی توان تضمینی داد که انفجار یا تردد کامیون ها، خسارتی به آتشکده وارد نکنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی استان اصفهان همچنین 
گفت: اگر معادن با فناوری روز برداشت سنگ داشته باشند، مانعی وجود ندارد، 
اما اگر بخواهند از مسیر انفجار وارد شــوند ما هم به لحاظ قانونی وارد عمل می 

شویم.
ایزدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تردد کامیون ها، رها کردن الشه سنگ ها و 
از بین رفتن حریم منظری اثر به واسطه برداشت های متعدد تا چه اندازه پیگیری 
شده، گفت: پیشنهاد کرده ایم که مسیر تردد کامیون ها هم تغییر کند چون از نگاه 
ما مسیر موجود مسیر مناسبی نیست، اما اینکه آیا می شود این مسیر را جا به جا 
کرد یا خیر، به ما ارتباطی ندارد و بایستی ضوابط و حرایم، چه از لحاظ دید و منظر و 

چه از لحاظ بار و فشاری که به الیه های پایینی می آورند رعایت شود.
وی گفت: دوســتان به ما گفته اند که راهی به غیر از مسیر موجود برای آنها وجود 
ندارد که اگر چنین اســت باید آنها معدن را تعطیل کنند. بنا نیست برای رسیدن 
به ثروتی، یک ثروت چند هزار ساله را از بین ببریم؛ این کار را هیچ عقل سلیمی 

قبول نمی کند.

اگرمیراثفرهنگیشاکیاست،طرحدعویکند
محمد سرجوقیان، معاون معدنی سازمان صنعت، معدن تجارت استان اصفهان 
در خصوص نقض قوانین میراث فرهنگی به واسطه فعالیت های معدن تراورتن 
با اشاره به جلساتی که به تازگی در کاشان و با حضور معدن کار و مسئوالن میراث 
فرهنگی کاشان تشکیل شده، گفت: محدوده معدن با محدوده آتشکده تداخل 
داشت و به همین دلیل آن را از محدوده آتشــکده خارج کردیم تا مشکلی برای 
مباحث میراث فرهنگی نباشد.وی با بیان اینکه در زمان حاضر محدوده آتشکده 
خارج از محدوده پروانه بهره برداری قرار دارد، افزود: معدن تراورتن نیاسر پروانه 
معتبر دارد و تا ۳ تا ۴ ســال آینده معتبر اســت.به گفته معاون معدنی سازمان 

صنعت، معدن تجارت اســتان اصفهان، پروانه معدن تراورتن در حریم آتشکده 
نیاسر پیش از سال ۱۳۸۴ صادر شده و از میراث فرهنگی در این زمینه استعالم 

نشده است.
سرجوقیان افزود: پروانه معادن از سال ۸۴ به این سو استعالم های الزم را دارند؛ 
اما پروانه معدن تراورتن نیاســر، قدیمی تر اســت که در جلسات اخیر با میراث 

فرهنگی کاشان و معدن کار مشکل آن را حل کرده ایم.
وی در پاســخ به اینکه چرا هنوز میراث فرهنگی اســتان و کاشان درمورد معدن 
تراورتن نیاســر و نقض قوانین میراث فرهنگی معترض است، گفت: اگر میراث 
فرهنگی در این رابطه شاکی هستند و معتقدند عملیات این معدن موجب تخریب 
می شود، می توانند در مراجع قضایی طرح دعوی کنند تا پروانه معدن باطل شود.

معاون معدنی سازمان صنعت، معدن تجارت اســتان اصفهان گفت: چهارتاقی 
نیاسر در محدوده معدن بود که با توجه به دغدغه هایی که وجود داشت، با تشکیل 
جلســات کارشناســی، این تداخل را برطرف کردیم تا میراث فرهنگی به راحتی 

پیگیر سند بشود.
سرجوقیان یادآور شد: معدن سنگ تراورتن نیاسر با روش های مکانیزه کار می 
کند و مشکلی برای آتشــکده ایجاد نمی کند. مسیر دسترســی کامیون ها هم 
مشکلی ندارد و تغییری نخواهد کرد.بیست سال است که برداشت سنگ تراورتن 
در حریم آتشکده نیاسر نگرانی ها بابت آسیب های احتمالی و مخدوش شدن 
حریم منظری این اثر باستانی را در پی داشته است؛ در همه این سالها مکاتبات 
میراث فرهنگی نتوانسته گره این مشکل میراثی را حل کند. معدن کاران سازمان 
های متولی معتقدند معدن تراورتن برای آتشــکده مشــکلی ایجاد نمی کند و 
به نظر می رســد که از اهمیت حریم منظری آثار تاریخی اطالع چندانی ندارند، 
حریمی که شکســتن آن برای آثار تاریخی حکم تخریب سیمای اثر است. همه 
اینها اما در حالی است که به گفته کارشناسان، میراث فرهنگی و پیوند آن با صنعت 
گردشگری، حکم گرانبهاترین ذخایر ارزی کشور است که نباید از کنار آسیب های 

آنها به راحتی عبور کرد.
آتشــکده نیاســر در ۳۵ کیلومتری غرب کاشــان و در منطقه ای کوهستانی در 
ارتفاعات کرکس قرار دارد. گفته می شــود این آتشــکده مربوط به اواخر دوران 
اشکانی و یا اوایل دوران ساسانی است. این اثر که در سال ۱۳۱۷ در شمار آثار ملی 
ایران قرار گرفته است، از کهنترین و سالم ترین چهارتاقی های موجود در کشور 

به شمار می آید.

معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری از فراهم 
شدن امکان راه اندازی میکروهتل در ایران خبر داد.

اسماعیل برات در گفت وگو با ایسنا درباره راه اندازی 
میکروهتل  در ایــران اظهــار کــرد: وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مصمم است 
در توســعه این صنعت بــا رویکرد مدرن ســازی 
گردشگری، فضا را برای فعالیت بخش خصوصی با 
استفاده از دانش روز و بهره گیری از ابزارهای جدید 

و مدرن فراهم کند.
 البته مدرن سازی گردشگری دارای ابعاد و سطوح 
مختلفی اســت، ولی آنچه مد نظر ماســت ایجاد 
شرایط و بستر الزم برای توسعه طرح های خالقانه 
و منحصربه فرد و متناسب با نیاز امروز است. البته 
این امــر همانند ســایر فعالیت های گردشــگری 
باید با تمرکــز بر توســعه پایدار و عدم آســیب به 
محیط زیست انجام شود.معاون نظارت و ارزیابی 
خدمات گردشــگری درباره ماهیت میکروهتل ها، 
گفت: گردشگری همانند ســایر صنایع به سرعت 
در حال تکاپــو و تکامــل اســت. میکروهتل هم 
یکی از دســتاوردهای تکنولوژی در حــوزه اقامت 
اســت. میکروهتل ها فضاهــای اقامتی بــا ابعاد 
کوچک و ســازه منحصر به فرد با معماری جذاب 

و لوکس هســتند. فضای آن ها بــه نحوی طراحی 
می شــود که از امکانات و تجهیزات الزم برای ارائه 
خدمات به مســافران برخوردار بوده و پیاده سازی 
آن در مجموعه های گردشــگری نظیر مجتمع های 
بین راهــی، محوطه های گردشــگری، فرودگاه ها، 
و پایانه های مســافری کــه بنا به شــرایط خاص 
منطقه امکان ایجاد ســازه ثابت وجود ندارد، تا حد 
قابل توجهی می تواند پاســخگوی نیازهای اقامتی 
گردشگران باشد.وی درباره اقدامات صورت گرفته 
اظهار کرد: در دنیا میکروهتل ها از تنوع برخوردارند، 
اما در ایــران، ما با توجه به فرهنگ، ســنت و عرف 
حاکم بر کشــور، ممکن اســت همه آن ها مناسب 
نباشد، بنابراین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی با توجه به درخواست های بخش 
خصوصی، ایــن امــکان را فراهم کــرده و در حال 
حاضر امکان صدور مجوز بهره بــرداری با تاکید بر 
»مکان محور بــودن« این گونه پروژه ها در بســتر 
سامانه »جانا« ایجاد شــده است.  برات همچنین 
گفت: با توجه بــه جدید بودن این طــرح، در حال 
حاضر امکان صدور پروانه فعالیت فراهم شده، اما 
در صورت استقبال از آن، ضوابط فنی و ارزیابی برای 
میکروهتل ها تدوین خواهد شــد. با این وجود، به 

مانند ســایر واحدهای اقامتی، رعایت اصول کلی و 
فراهم بودن شرایط مطلوب ارائه خدمات به مهمانان 
و مســافران ضروری اســت؛ بنابراین پیش بینی 
حریــم اقامتی و تامیــن امنیت کامل مســافران، 
رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی، تامین سرویس 
بهداشتی و حمام، سیستم سرمایشی و گرمایشی، 
فرآیند پذیرش مسافر و خانه داری از جمله حداقل 
مواردی است که در ایجاد این گونه تاسیسات توجه 
به آن ها الزامی است. میکرو هتل ها اینگونه تعریف 
شــده اند: مکان اقامتی که مبلمان بــوده و دارای 
امکانــات رفاهی بــا کیفیت باال در اتاقــی با نصف 
متراژ یک اتاق معمولی هتل اســت. این اتاق های 
کوچک، اما کامال کاربردی، گزینه ای مقرون به صرفه 
برای مسافران تجاری و تفریحی در مناطق شهری 
پرتراکم هستند. طراحی هوشــمند این هتل ها، با 
دیجیتالی کردن اتاق ها ترکیب شده، که به مهمانان 
اجازه می دهد نور و دما را از طریق برنامه های تلفن 

همراه مدیریت کنند.

معاون خدمات گردشگری کشور خبر داد:

راهاندازی»میکروهتل«درایران

تحدید حدود عمومی

12/155 آگهي تحديد حدود عمومــي منطقه ثبت اســناد و امالك مرکزی  
اصفهان 

پيرو آگهي هاي نوبتي قبلــي و بموجب ماده 14 قانون ثبت اســناد و امالك 
تحديد حدود رقبات ذيل بشرح : 

-امالك ومستغالت  واقع در بخش يک ثبت اصفهان 
2775-2775/3-2775/4- مقدار دو ســهم از شش ســهم ششدانگ خانه 
2775 اصلی شــمالی و اطاق و فضای پالك 2775/3و ســه دانگ از داالن 
2775/4 واقع در بخش يک  ثبــت اصفهان که بموجب تقســيم نامه 7578 
-32/11/14 دفترخانه 30اصفهان  در سهم  اصغر اورك شيرانی فرزند محمد 
 رضا قرارگرفته اســت که در اگهی  قبلی نام خانوادگی  اشــتباه و نام پدر قيد 

نشده است 
روز تحديدحدود:  1402/01/26

3391/1 –خانم زهرا اسفندياری فرزند اسمعيل و احسان کاويان پور اصفهانی 
فرزند محمود وايمان کاويان پور اصفهانی فرزند محمود  هرکدام نسبت به دو 
دانگ مشاع از شش دانگ قسمتی از يک باب خانه پالك 3391/1 به مساحت 

51/43 متر مربع واقع در بخش يک اصفهان 
روز تحديدحدود:  1402/01/26

-امالك و مستغالت واقع در بخش چهار ثبت اصفهان
5617 –ســيد علی هاشــمی نجفی فرزند ســيد  ميــرزا، صديقه هاشــمی 

قهدريجانی فرزند ســيد ميرزا ، فخرالسادات هاشــمی نجفی فرزند سيد ميرزا 
 ،الهام السادات هاشــمی نجفی فرزند ســيد ميرزا ،راحله عالم فرزند محسن ،

ســيد محمد جواد هاشــمی قهدريجانی فرزند ســيد ميرزا و ســيد احســان 
 هاشــمی نجفی فرزند ســيد  ميرزا  شــش دانگ گل انداز جوی صحرائی به 
مســاحت 12/06 متــر مربع کــه ضميمه پــالك 4640 واقــع در بخش 4 
 اصفهان گرديده اســت  صديقــه و فخرالســادات هر کدام نه حبــه و پنج –

يازدهم حبه مشاع و سيد علی 14 حبه و ده –يازدهم حبه مشاع و راحله عالم و 
سيد محمد جواد و سيد احسان هر کدام ده حبه و ده –يازدهم حبه مشاع و الهام 

السادات پنج حبه و پنج –يازدهم حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ .
روز تحديدحدود:  1402/01/28

5619- دولت جمهوری اســالمی ايران بــه نمايندگی فراجا بشناســه ملی 
14003247176 شــش دانگ يک باب مغازه بشــماره پالك 5619 واقع در 
بخش 4 ثبت اصفهان به مســاحت 51/89 متر مربع باســتثناء فوقانی آن که 

متعلق به پالك 1014 اصلی ميباشد .
روز تحديدحدود:  1402/01/30

5620- دولت جمهوری اســالمی ايران بــه نمايندگی فراجا بشناســه ملی 
14003247176شش دانگ يک باب مغازه به شــماره 5260 واقع در بخش 
4 ثبت اصفهان به مساحت 98/63 متر مربع باســتثناء فوقانی آن که متعلق به 

پالك 1014 اصلی ميباشد.
روز تحديدحدود:  1402/01/30

5621- آقايان حســين و نعمت اهلل و رحمت اهلل و قدرت اهلل و خانم ها ملوك 

و آزاده شــهرت همگی معين منش فرزندان مرحوم رضا آقايان هرکدام يک 
دانگ مشاع و خانم ها هرکدام نيم دانگ مشــاع و خانم فاطمه براهيمی فرزند 
اسفنديار يک دانگ مشاع از شش دانگ قطعه زمين پالك ثبتی شماره 5621 
واقع در بخش چهار ثبت اصفهان بمســاحت 23/70 متر مربع که سابقا جوی 

صحرائی بوده است .
روز تحديدحدود:  1402/01/30

 بــه ترتيــب از ســاعت 9صبــح شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد
 لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورين اعالم   مي شود 
که در روز مقرر در محل ملک حضور بهم رسانند . چنانچه هر يک از صاحبان 
امالك و يا نماينده قانوني آن در موقع تعيين حدود حاضر نباشــند مطابق ماده 
15 – قانون مذکور ملک آنها با حدود اظهار شــده از ســوي مجاورين تحديد 
خواهد شــد اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك کــه در موعد مقرر حاضر 
نبوده اند مطابق مقررات مــاده 20 قانون ثبت از تاريــخ تنظيم صورتمجلس 
تحديد حدود تا ســي روز در ثبت محل پذيرفته خواهد شد لذا طبق تبصره دو 
ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاي معترض نسبت به تقاضاي ثبت و 
تحديد حدود) موضوع مواد 16 و 20 قانون ثبت( مي بايد توسط معترض ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض به مرجع ثبتي با تقديم دادخواست به 

مرجع ذيصالح قضائي صورت پذيرد .
تاريخ انتشار: 1401/12/24

م الف: 1463537 حسين زمانی مدير منطقه ثبت اسناد وامالك  مرکزی 
اصفهان

 مفاد آراء
12/156 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالك 
مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 14660 - 1401/12/02 هيات سوم آقای حميد شريفی 
ولدانی  به شناسنامه شماره 1478 کدملي 1283511916  صادره فرزند نعمت اله 
در ششدانگ ساختمان به مساحت 171/87  متر مربع پالك شماره  287  فرعی از 
36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از 
رجبعلی و رمضان ابراهيمی ولدانی فرزندان عشقعلی اسناد 53821 مورخ 30/1/15 
دفترخانه 14 اصفهان و 53541 مورخ 34/2/13 دفترخانه 7 اصفهان و 17554 مورخ 

45/4/11 دفترخانه 7 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/12/09
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/24

م الف: 1462927  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان 
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چهارشنبه 24  اسفند  1401 /  22  شعبان  1444  /  15  مارس   2023 / شماره 3771 
رییس اداره رفاه و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان خبر داد:

اصفهان، آماده میزبانی از میهمانان فرهنگی
رییس اداره رفاه و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان گفت: مراکز آموزشی رفاهی فرهنگیان در 
استان آماده پذیرش میهمانان نوروزی هستند.مهدی منتجب، در خصوص آمادگی پذیرش میهمانان 
نوروزی گفت: سامانه اسکان از بامداد روز ۲۰ اسفند فعال شده و همکاران متقاضی طرح اسکان می توانند 
با مراجعه به نشانی https://eskan.medu.ir نام نویسی کنند.وی با اشاره به اینکه تجهیزات اسکان 
به مرور در حال ارسال به مدارس میزبان است، افزود: بر اساس بخشنامه وزارت آموزش و پرورش شروع 
فرایند اسکان از فردا چهارشنبه ۲۴ اسفند است.رییس اداره رفاه و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان از استقرار۶ ستاد اســکان آموزش و پرورش در دوره سفر های نوروزی خبر و ادامه داد: 
این ستاد ها در هنرستان فنی ابوذر در خیابان شمس آبادی، دبستان حسین امین ۲ در خیابان بزرگمهر، 
دبیرستان ماندگار ســعدی در خیابان ارتش، دبیرســتان امام خمینی )ره( در خیابان کاوه، هنرستان 
فوادالفنون در ملک شهر و هنرســتان شــهید چمران در خیابان جی برای خدمات رسانی به مسافران 

فرهنگی دایر شده است.

برخورد دستگاه قضایی اصفهان با برهم زنندگان آرامش مردم
دادستان عمومی و انقالب اصفهان گفت: با توجه به در پیش بودن شب چهارشنبه آخر سال و تجربیات 
ناگوار سال های پیش، دســتگاه قضایی با افرادی که اقدام به تهیه، فروش و توزیع مواد محترقه کنند، 
برخورد خواهد کرد.سیدمحمد موسویان ،دادســتان عمومی و انقالب اصفهان  اظهار کرد: با توجه به در 
پیش بودن شب چهارشنبه آخر سال و تجربیات ناگوار ســال های پیش، دستگاه قضایی با افرادی که 
اقدام به تهیه، فروش و توزیع مواد محترقه و منفجره غیرقانونی کنند، برخورد خواهد کرد و این افراد تا 
پایان تعطیالت سال جدید در بازداشت به سر خواهند برد.وی افزود: فروشگاه هایی هم که مواد محترقه 
بفروشــند، تا پایان تعطیالت پلمب می مانند و با صاحبان آن ها برخورد خواهد شد.دادستان عمومی و 

انقالب اصفهان از خانواده ها خواست این روز ها بر فرزندان خود نظارت بیشتری داشته باشند.

آماده باش 1۶0 پایگاه اورژانس برای چهارشنبه آخر سال
در چهارشنبه آخر سال ۱۶۰ پایگاه اورژانس استان برای خدمات رسانی به مصدومان احتمالی در 
آماده باش هســتند.به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ ســخنگوی اورژانس پیش 
بیمارستانی استان اصفهان گفت: اتمام واحد های امدادی اورژانس استان اصفهان در مرکز اصلی 
و میدان های شهر اصفهان مستقر هستند.عباس عابدینی به افراد مسن، خانم های باردار و بیماران 
قلبی توصیه کرد در صورت نداشتن کار ضروری از منزل خارج نشــوند.وی بیشترین آسیب مواد 
محترقه و آتش را در قسمت دست ها، صورت و به ویژه چشم عنوان کرد و گفت: جوانان و نوجوانان 

بیشترین قربانیان چهارشنبه آخر سال هستند و بزرگ تر ها بیشتر مراقب کودکان باشند.

راه اندازی 110 ایستگاه نوروزی در استان اصفهان
فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: برای ایام نوروز و خدمات رسانی به مسافران، ۱۱۰ ایستگاه نوروزی 
پیش بینی شده و در همه محله ها و مراکز تجمع گردشگران و مسافران هم ماموران فراجا حضور خواهند 
داشت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ سردار محمدرضا میرحیدری در برنامه گفت و 
گوی هفته سیمای مرکز اصفهان در خصوص برنامه های نوروزی این فرماندهی  اظهار کرد: پلیس امنیت 
پایدار و مطلوبی را در استان برقرار کرده و امیدواریم فضایی ایجاد کنیم که اصفهان برای همه مردم ایران 
یک تفریحگاه آرامش بخش و خاطره انگیز باشد و لحظات خوب و خوشی را در این استان سپری کرده 
و با رضایت خاطر این استان را ترک کنند.وی افزود: پلیس اماکن در تمام مراکز اقامتی، هتل ها و بوم 

گردی ها مستقر شده و افراد سابقه دار را کنترل می کنند.

رییس جامعه حرفه ای مهمان پذیران استان اعالم کرد:

48 مهمان پذیر آماده خدمت رسانی به مسافران نوروزی

رییس جامعه حرفه ای مهمان پذیران اســتان اصفهــان گفت: تعداد 
مهمان پذیرهای موجود در شــهر اصفهان ٣٠ واحد و در کل استان ۴٨ 
واحد اســت، هر شــب در این مهمان پذیرها حدود دو هزار تخت قابل 
اسکان برای مسافران وجود دارد ضمن اینکه این آمار تا سه هزار نفر نیز 
می رسد. اسدا... عدالت پناه در گفت و گو با صاحب نیوز  اظهار کرد: هر 
ساله در صورتی که ظرفیت هتل ها و مهمان پذیرها در استان پر شود، باغ 
فدک و تعدادی ورزشگاه توسط شهرداری و همچنین مدارس و مراکز 
آموزشی توسط آموزش وپرورش جهت اسکان مسافرین درنظر گرفته 
می شــود.رییس جامعه حرفه ای مهمان پذیران استان اصفهان عنوان 
کرد: تعداد مهمان پذیرهای موجود در شــهر اصفهان ٣٠ واحد و در کل 
استان ۴٨ واحد است، هر شب در این مهمان پذیرها حدود دو هزار تخت 
قابل اسکان برای مسافران وجود دارد ضمن اینکه این آمار تا سه هزار نفر 
نیز می رسد.عدالت پناه با اشاره به اینکه احتمال می دهیم به دلیل ماه 
مبارک رمضان تعداد مسافران نوروزی کمتر از سال های گذشته باشد، 
بیان کرد: تیم های نظارتی متشکل از میراث فرهنگی، بهداشت و جامعه 
مهمان پذیران بازرسی ها را انجام می دهند.وی افزود: شهرداری در ایام 
نوروز گشت های ویژه قرار داده، متخلفان را شناسایی کرده و واحد آن ها 

را پلمب می کند ولی متاسفانه واحدهای غیرمجاز در طول سال فعالیت 
می کنند و نمی توان آن گونه که باید با آن ها برخورد قانونی کرد.

اسدا... عدالت پناه تصریح کرد: این افراد به صورت غیرمجاز مکان هایی 
را تجهیز کــرده و با قیمت های خیلــی گران در اختیار مســافران قرار 
می دهند ضمن اینکه مشکالت امنیتی و اخالقی نیز پیش می آید ولی 

کسی نیست که از فعالیت این واحدها آن طور که باید، جلوگیری کند.
رییس جامعه حرفه ای مهمان پذیران استان اصفهان متذکر شد: ما هر 
ساله با دادســتان در این خصوص صحبت می کنیم و دادستان برای 
این ایام دستور ویژه صادر می کند ولی موضوع فقط ایام نوروز نیست و 
این واحدها در طول سال به صورت غیرمجاز فعالیت می کنند.عدالت 
پناه با اشاره به اینکه متخلفان کسانی هستند که مسافران را به منازل 
استیجاری جهت اســکان، هدایت می کنند، اذعان داشت: در ایام عید 
نوروز به واسطه گشت های ویژه،ارگان های مربوطه در طرح ویژه نظارتی 
با این واحدهای متخلف مبــارزه می کنند اما این در حالی اســت که 
چالش بزرگ ما در طول ســال همین موضوع است.وی پیشنهاد کرد: 
مسافران می بایست مهمان پذیرهایی را انتخاب کنند که از طریق میراث 
فرهنگی در ورودی های شهر معرفی شده و مجوز فعالیت دارند گفتنی 

است آدرس و شماره این مهمانســراها اغلب در معرض دید مسافران 
قرار می گیرد همچنین سایت شهرداری معرف این مهمان پذیرهاست.

اســدا...عدالت پناه توضیــح داد: نرخ های مهمان پذیران در دســت 
شهرداری و تعزیرات است ولی نرخ واحدهای غیرمجاز کنترل نمی شود، 
این واحدها هر نرخــی بخواهند تعیین کرده و هــر مبلغی بخواهند از 
مســافران دریافت می کنند.رییس جامعه حرفــه ای مهمان پذیران 
ادامه داد: چالش ما منازل استیجاری است که در طول سال به صورت 
غیرقانونی فعالیت می کننــد، امیدوارم قانونی تعیین شــود تا بتوان 
با این افراد برخــورد کرد چراکه وضعیت به جایی رســیده که این افراد 
با موتورسیکلت به دنبال مسافر رفته و مســافر را به محل استیجاری 
خودش می برد و این موضوع خوب نیست.عدالت پناه در پایان اشاره 
کرد: در چنین وضعیتی احتمال کاله برداری از مســافر نیز وجود دارد، 
اینکه در این منــازل چه می گــذرد و کنترلی روی امنیت آن نیســت 
نگران کننده اســت، مهمان پذیران هتل موظف هســتند در بدو ورود 
مسافر مشخصات مسافر را ثبت سیســتم کند و اگر مشکلی به وجود 
بیاید نیروی انتظامی سریعا اقدام می کند ولی برای منازل غیرمجوزدار 

چنین چیزی وجود ندارد.

اخبار جامعه

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: 
راهنمایی مسافران نوروزی، امداد و نجات نوروزی و 
برنامه هالل رحمت از ماموریت های جمعیت در ایام 
نوروز است که آن را در سطح استان دنبال می کنیم. 
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، محمدنوید 
متقی مدیرعامل جمعیت هالل احمــر اصفهان با 
اشــاره به بارش های برف اخیر سطح استان اظهار 
داشت: هالل احمر سیســتم داوطلب محور است 
و می توانیم بسیاری از کارهای رســمی را به اعضا 
بسپاریم.در مفاهیم واژگان امداد و نجات ۲ مفهوم 

مجزا از یکدیگر است و در این راستا وظیفه اورژانس 
امداد است؛ اما ما نجات و رهاسازی و در عین حال 

کار درمانی را در دستور کار داریم.
 متقی با یادآوری اینکه اقدامــات فراوانی در هالل 
احمر در حال انجام است که شــاید برای ما عادی 
شده است، خاطرنشان کرد: نمی گذاریم شخصی 
از داروخانه هایمان دســت خالی بازگردد و در حد 
امکان به افراد کمک می کنیم.مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر اصفهان با بیان اینکه در مجموعه هالل 
احمر ۵ حوزه عملیاتی داریم، تصریح کرد: مورد اول 
حوزه داوطلبان اســت که حیطــه وظایف آن مانند 
کمیته امداد اســت و در این راســتا مدتی قبل به 
چند بیمارستان مراجعه کردیم و لیست بدهکاران 
را گرفتیــم و هزینه بیماران را تســویه کردیم.وی با 

بیان اینکه یکی دیگر از حوزه های عملیاتی آموزش 
و پژوهش اســت که در آن به تعداد زیادی از افراد 
کمک های اولیه را آموزش می دهیــم، عنوان کرد: 
بخش دیگر مرکز توانبخشــی مان اســت که جزو 
۲ مرکز توانبخشی برتر کشــور است و کیفیت باال و 
هزینه کمی دارد.متقی در خصوص مسئولیت های 
هالل احمر در ایام نــوروز تصریح کرد: در ایام نوروز 
۳ماموریت حجیم داریم، موضــوع اول راهنمایی 
مسافران نوروزی اســت که جوانان در این باره در 
۱۶ نقطه ورود و خروج اســتان در حال فعالیت اند، 
موضوع بعد امــداد و نجات نوروزی اســت که ۴۱ 
پایگاه در حال پوشش دادن جاده هاست و دیگری 
هالل رحمت است که بسته ها و کمک های مومنانه 

را پیش می بریم.

آمادگی 41 پایگاه جاده ای هالل احمر استان اصفهان 
برای امداد و نجات نوروزی

نخستین اجرای 
رسمی سالم فرمانده 

2 در اصفهان
ســرود ســالم فرمانده ۲ در ویژه 
برنامه ای امــام زمانی به میزبانی 
گلستان شهدای اصفهان با حضور 
جمعیت انبوه نوجوانان و کودکان 
به همراه خانواده هایشان اجرا شد.

رییس بیمارستان فیض:
در آسیب های چشمی چه اقدامات اولیه ای باید انجام شود؟

رییس بیمارستان چشم پزشکی فیض اصفهان، درباره اقدامات اولیه پس از آسیب های چشمی گفت: 
افراد بالفاصله پس از حادث شدن آسیب های چشمی، به بیمارستان فیض مراجعه کنند.علی صالحی 
در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: طی دو ســال گذشــته و در طول همه گیری بیماری کرونا، آمار 
مصدومان چشم حوادث چهارشنبه سوری که به بیمارستان فیض مراجعه کرده بودند، کاهش یافته بود؛ 
امیدواریم آمار افراد درگیر با آسیب های چشمی حوادث چهارشنبه سوری سال جاری نیز افزایش نداشته 
باشــد.وی با تاکید بر اینکه افراد باید از انجام رفتارهای پرخطر در چهارشنبه سوری بپرهیزند، افزود: به 
منظور پیشگیری از وارد شدن صدمه به چشم، افراد باید از عینک های محافظی که توسط موتورسواران 
یا جوشکارها استفاده می شود، استفاده کنند؛ عینک های مذکور از وارد شدن اجسام خارجی به چشم 
جلوگیری می کند و بهترین راهکار برای محافظت از چشم است.رییس بیمارستان چشم پزشکی فیض 
اصفهان با بیان اینکه عینک های ذکر شده میدان وســیعی را تحت پوشش قرار می دهد و حتی اطراف 
چشم نیز تحت پوشش قرار می گیرد، تصریح کرد: عینک های محافظ چشم، مانعی کاربردی برای ورود 
اجسام به چشم ها محسوب می شود؛ البته افراد در مرحله اول باید از انجام رفتارهای پرخطر و قرار گرفتن 
در شرایط خطرناک پرهیز کنند.وی با بیان اینکه افراد می توانند با انجام فعالیت هایی صحیح مانند روشن 
کردن آتش و در کنار یکدیگر بودن، این روز را با سالمت پشت ســر بگذارند، ادامه داد: معضل اصلی که 
تهدیدکننده سالمت افراد محسوب می شود، مواد محترقه انفجاری است که در پی انفجار آن ها بسیاری 
از حوادث به وقوع می پیوندد.صالحی با بیان اینکه چشم اندامی ظریف است که با کوچک ترین جسم 
خارجی دچار آسیب می شود، گفت: با وارد شــدن تکه فلزی کوچک به چشم، آسیب هایی مانند پارگی 
چشم و ایجاد واکنش فلزی، افراد را تهدید می کنند. فلزهای به کار رفته در مواد محترقه دارای دمایی باال 
هستند و با ورود به چشم، تمام الیه های چشم خواهد سوخت.وی ادامه داد: چشم قابل ترمیم است، اما 
در صورت ایجاد شدن یک سوراخ کوچک در چشم یا سوختن الیه های آن، کارکرد اصلی چشم از دست 
می رود و این عضو از بدن به وضعیت اولیه خود بازنمی گردد، به همین علت اصل پیشگیری از آسیب های 
چشمی، باید در دستور کار همگان قرار گیرد.این متخصص و جراح چشم با اشاره به اقدامات اولیه که 
پس از ایجاد شدن آسیب های چشم باید انجام شود، اظهار کرد: درصورتی که در حوادث آسیبی به چشم 

افراد وارد شد، بهترین اقدام قرار دادن محافظ بر چشم و جلوگیری از دستکاری نکردن این عضو است.

نماینده مردم اصفهان:
 دستگاه ها بودجه می گیرند، اما کاری برای حجاب

 و عفاف نمی کنند
عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی گفت: بیش از ۳۰ دستگاه باید نقش فرهنگی و تبیینی 
در حوزه عفاف و حجاب انجام دهند که با وجود آنکه بودجه به آنها می دهیم؛ اما در این جهت حرکت 
نکردند.به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی در جریان بررسی عملکرد دستگاه ها در 
اجرای قوانین مربوط به عفاف و حجاب اظهار داشت: بررسی های نظارتی مجلس نشان می دهد از 
بیش از ۳۰ دستگاه که نقش فرهنگی و تبیینی در این زمینه داشتند، عمده این دستگاه ها کار خود را 
به درستی انجام ندادند.وی بیان کرد: از آموزش و پرورش تا سایر دستگاه ها به خوبی وظایف خود را 
در حیطه اجرای قانون حجاب و عفاف انجام ندادند، این در حالی است که ما هر سال از بیت المال 
و خزانه اعتباراتی را به این دســتگاه ها می دهیم تا آنها در راستای مصالح کشور، انقالب اسالمی و 
آموزه های دینی حرکت کنند اما حرکتی در این جهت نداشته اند و در برخی از مقاطع هم علیه اهداف 
نظام و کشور حرکت کرده اند.عضو هیئت رییسه مجلس شورای اســالمی تصریح کرد: موید این 
مسئله آن است که در برخی از دولت ها طی سال های گذشته برخی از محتوای آموزه های دینی را از 
کتب حذف کردند و نتیجه آنچه می شود؟ سند ۲۰۳۰ را برخی ها تصویب کردند و عمال در بسیاری از 

جاها اجرا شد و آثار آن را می بینیم.

وز عکس ر

خبر روزبا مسئولان

1۸ هزار بسته معیشتی در 
نوروز1402 به محرومان در 

اصفهان اهدا می شود
رییس ســازمان بســیج ســازندگی استان 
اصفهان گفت: ۱۸ هزار بســته معیشــتی در 
نوروز ۱۴۰۲ و ۶۴ هزار بســته معیشتی در ماه 
مبارک رمضان به محرومان اهدا می شود.به 
گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، سرهنگ 
حسن عجمی در نشســت خبری با اصحاب 
رسانه ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و عید نوروز 
اظهارداشت: بسیج ســازندگی سال گذشته 
با شــعار خدمت بی منت وارد میدان شده و 
برنامه های جهادی عید نــوروز را پیش بینی 
کرده اســت.وی با بیان اینکه هدف بســیج 
سازندگی استفاده از ظرفیت جوانان در جهت 
خدمت رسانی به مردم است، گفت: در زمان 
دفاع مقدس جبهه های حق علیه باطل حقیقتا 
دانشگاه انسان  سازی بود و امروز حرکت  های 
جهادی مصداق علنی انسان ســازی است.

رییس ســازمان بســیج ســازندگی استان 
اصفهان با بیان اینکه شهدای واال مقام ما بارها 
از انسان ســازی در اردوهای جهادی صحبت 
کرده اند، تصریح کرد: به عنوان مثال شــهید 
حججی در صحبت های خود صراحتا عنوان 
کرده اســت که من در اردوهای جهادی خدا 
را دیدم؛ در حالت کلــی می توان گفت خیلی 
از شهدا از جمله شــهید حججی، شهید جواد 
محمدی، شهید سجاد مرادی برکت شهادت 
خود را از این مسیر گرفتند.وی با بیان اینکه 
ترویج گفتمــان جهادی اســت از مهم ترین 
اهداف اردوهــای جهادی اســت، ادامه داد: 
رهبر معظم انقالب در بیانات خود فرموده اند 
»جهادگران مجسم آیات قرآن هستند« و ما 
از طریق برگزاری اردوهــای جهادی به دنبال 
ترویج این گفتمان هســتیم.عجمی با بیان 
اینکه هدف دیگر اردوهای جهادی گسترش 
خدمات اجتماعی و محرومیت زدایی و تحقق 
منویات رهبر معظــم انقــالب در این زمینه 
است، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ رزمایش 
جهادگران فاطمی ۱ و ۲ اجرایی و طی آن تجمع 
۴ هزار نفری جهادگران را در نجف آباد داشتیم.

حجت االسالم جعفری با اشاره به تقارن ماه مبارک رمضان و ایام نوروز گفت: حرمت ماه مبارک رمضان در نوروز حفظ شود.حجت االسالم اسدا... جعفری به برنامه های 
نوروز و خدمات رسانی به مسافران و همچنین حفظ حرمت ماه رمضان اشاره و اظهار کرد: این تقارن نباید منجر به حرمت شکنی و یا اختالل در خدمت رسانی بشود.وی با 
تاکید بر اینکه مردم استان، مسافران و مسئوالن باید حرمت ماه مبارک رمضان را در نوروز، حفظ کنند، افزود: نباید این ایام شادی و آغاز سال نو با بی حرمتی به مقدسات 
همراه شود.رییس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: نوع خدمات و تسهیل شرایط گردشگری از اهمیت خاصی برخوردار است و نباید اختاللی در خدمت رسانی 
به مردم و گردشگران ایجاد شود و هم افزایی بین بخشی الزم است.حجت االسالم جعفری با بیان اینکه بر خدمات مراکز تفریحی و ستاد تسهیالت سفر نظارت می شود 
و باید اصول شرعی و قانونی رعایت شود، گفت: هیچ دلیلی بر ترک اصول و قوانین نداریم و متولیان مراکز تفریحی و گردشگری باید این موضوع را مد نظر داشته باشند و 
بی قانونی نکنند.حجت االسالم جعفری خاطرنشان کرد: برخی از افراد سودجو درصدد سوء استفاده برای تصرف اموال عمومی مثل زمین و یا ساخت و ساز غیرمجاز در 

ایام نوروز هستند که ضابطان خاص قضایی با نظارت های مستمر مانع چنین هدفی خواهند شد و با متخلفان برخورد می شود.

رییس کل دادگستری اصفهان:حرمت ماه مبارک رمضان در نوروز حفظ شود

و  ی مهمان پذیران در دست شهرداری  نرخ ها  
تعزیرات است ولی نرخ واحدهای غیرمجاز کنترل 
نمی شود، این واحدها هر نرخی بخواهند تعیین 
کرده و هر مبلغی بخواهند از مسافران دریافت 

می کنند



تاجر ایرانی در آستانه خرید یک باشگاه برزیلی است؛ آن هم در شرایطی که چند سال پیش حکم بازداشت او در برزیل صادر شده بود. کیا جورابچیان نامی شناخته 
شده در بین هواداران فوتبال برزیل است. این تاجر ایرانی در اواسط دهه ۲۰۰۰ میالدی مســئولیت سرمایه گذاری شرکت MSI در باشگاه کورینتیانس برزیل را 
برعهده داشت.این سرمایه گذاری ابتدا با قهرمانی این تیم در لیگ برزیل در سال ۲۰۰۵ رسید؛ اما سرانجام خوشــی نداشت چرا که پای پلیس به پرونده های 
پولشویی و فساد مالی به باشگاه کورینتیانس باز شد و در نهایت تیم به سری B برزیل ســقوط کرد. در همان زمان بعضی از رسانه ها گزارش دادند پلیس حکم 
بازداشت جورابچیان را به خاطر این پرونده ها صادر کرده؛ اما این تاجر ایرانی از برزیل خارج شده بود.با این حال و با گذشت بیش از ۱۶ سال، جورابچیان در حال 
بازگشت به برزیل و خرید یک باشگاه دیگر است. این خبری است که »رافائل ریس« ستون نویس UOL آن را منتشر و اعالم کرد که کیا در حال بررسی امکان 
خرید یک تیم برزیلی است. هنوز مشخص نیست که تاجر ایرانی به دنبال کدام تیم است و قصد دارد چه مبلغی را برای خرید اختصاص بدهد.جورابچیان همچنین 
مدیر برنامه بازیکنان سرشناسی چون »کارلوس توس« آرژانتینی بوده است. او ارتباط نزدیکی با بعضی از باشگاه های انگلیسی دارد و همکاری هایی در زمینه 

جابجایی و جذب بازیکن با این باشگاه ها داشته است.

تاجر ایرانی در آستانه خرید باشگاه برزیلی
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واکنش مدافع بایرن به پیشنهاد بارسا: سکوت و خنده!
به گزارش »ورزش سه«، پاوارد از شرایطی که در بایرن ندارد چندان راضی نیست و به همین دلیل 
گزینه هایی که در تابستان در اختیار خواهد داشت را بررسی می کند. جدایی این مدافع فرانسوی تا 
چند هفته قبل کامال محتمل به نظر می رسد؛ اما نمایش خوب او در هفته های اخیر باعث شده که 
شرایط متفاوت باشد و مدیران این باشگاه به صورت جدی به امضای قرارداد جدیدی با او فکر کنند. 
این در حالی است که او هنوز تصمیمی نهایی و قطعی برای آینده نگرفته و هیچ مذاکره جدی ای هم 
بین دو طرف انجام نشده تا مشخص شود که آیا آینده او در آلیانز آرنا خواهد بود یا قرار است از این 
باشگاه جدا شود.بارسلونا عالقه زیادی به جذب او دارد و پیش از این نیز این موضوع را به اطالع مدیر 
برنامه او رسانده و امیدوار است که بتواند قراردادی را در تابستان آینده با او به امضا برساند و اگر او 
حاضر به تمدید قرارداد با بایرن نباشد، بایرن هم آماده است تا او را در همین تابستان بفروشد. پاوارد 
در گفتگو با خبرنگاران درباره تصمیمش در این باره اظهار داشت:» من اینجا خوشحال هستم و از 
شرایطم لذت می برم. در ادامه باید ببینیم که تابستان آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد. نمی دانم که 

مذاکره با مدیران بایرن انجام شده یا نه و تمرکز روی دیدارهای بعدی است.«

کادرفنی پرتغال: ستاره سابق رئال دست راست »مارتینز «شد
مارتینز پس از ناکامی تیم ملی بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر از این تیم جدا شد و خیلی طولی نکشید 
که به عنوان سرمربی جدید تیم ملی پرتغال انتخاب شد. او حاال اعضای کادر فنی اش که قرار است او را در 
هدایت این تیم همراهی کنند، معرفی کرده که نام آشنایی در آن میان دیده می شود. پیش از این تیری 
آنری به عنوان دست راست این مربی در بلژیک حضور داشت و حاال کاروالیو قرار است این نقش را در 
تیم ملی پرتغال ایفا کند. این ستاره سابق رئال مادرید، پورتو و چلسی پیش از این به عنوان دستیار آندره 
ویالش بواش در المپیک مارسی در کادر فنی این تیم حضور داشته و حاال قرار است تجربه جدیدی را در 
تیم ملی پرتغال به دست آورد. او همچنین سابقه بازی برای تیم ملی پرتغال را هم در کارنامه دارد. کاروالیو 
که حاال 44 ساله شده پیش از این 89 بازی ملی برای تیم ملی کشورش انجام داد و پنج گل نیز با پیراهن 
این تیم به ثمر رساند. او سابقه قهرمانی در یورو ۲۰۱۶ را هم در کارنامه دارد. چهره جذاب دیگر در کادر فنی 
پرتغال هم مربوط به ریکاردو الکساندر مارتینز سوارس پریراست. او هم سابقه بازی در اسپورتینگ و رئال 
بتیس را دارد و در جریان رقابت های یورو ۲۰۰4 و جام جهانی ۲۰۰۶ درون دروازه تیم پرتغال قرار داشت و 

حاال هم قرار است مربی دروازه بان های این باشگاه باشد.

 دعوت »اشرف حکیمی« به تیم ملی مراکش بعد از اتهام
 تجاوز جنسی

مدافع تیم ملی فوتبال مراکش با وجود اتهام تجاوز جنسی به تیم ملی این کشور دعوت شد.به گزارش 
ایسنا و به نقل از ساکرنت، با وجود اینکه اشرف حکیمی در یک پرونده اتهام تجاوز جنسی در فرانسه متهم 
شده، برای بازی های دوستانه مقابل برزیل و پرو به تیم مراکش دعوت شد.ولید الرکراکی، سرمربی 
تیم ملی فوتبال مراکش گفت که این کشور از مدافع پاری سن ژرمن حمایت می کند و به همین خاطر 
او را برای دو بازی پیش رو به اردوی تیم ملی این کشور دعوت کرده است.رکراکی در یک نشست خبری 
برای اولین بازی های مراکش بعد از جام جهانی ۲۰۲۲، فهرست نفرات خود را اعالم کرد که حضور اشرف 
حکیمی در این فهرست توجه ها را به خود جلب کرده است. دادستانی فرانسه اشرف حکیمی را به تجاوز 
جنسی متهم کرد. یک زن ۲4 ساله فرانسوی، این ملی پوش مراکشی را متهم کرده و پرونده قضایی علیه 
او باز شده است. هنوز رای نهایی درباره این بازیکن که در پاری سن ژرمن بازی می کند اعالم نشده است. 
البته حکیمی اجازه خروج از فرانسه را دریافت کرد و هفته گذشته در لیگ قهرمانان اروپا برای پاری سن 
ژرمن در مونیخ بازی کرد.سرمربی تیم ملی فوتبال مراکش گفت: »ما و همه مراکشی ها پشت اشرف 

حکیمی هستیم. او تا زمانی که خالف آن ثابت نشود بی گناه است.«

واکاوی پیروزی ذوب آهن مقابل نساجی؛

۳ امتیاز عیدانه »مطهری« به »تارتار«

آنالیز دقیق و شناخت کامل نقاط ضعف حریف، اتخاذ تاکتیک درست 
و اســتمرار در پیاده کردن آن، دقت در زدن ضربات آخر و حفظ تمرکز 
روانی در طول روند بازی، فاکتورهای پیروزی بخش ذوب آهن در دیدار 

با نساجی به شمار می رود.
به گزارش خبرگزاری تســنیم از اصفهان، ذوب آهن آخرین بازی خود 
در سال جاری را با پیروزی پشت سر گذشــت تا با خیال آسوده تری 
راهی تعطیالت عید نوروز شود؛ سبزپوشان اصفهانی در آخرین بازی 
هفته بیست و سوم مقابل نساجی مازندران حاضر شدند و شاگردن 
مطهری را با نتیجه یک بر صفر شکســت دادند تا عالوه بر کســب 3 

امتیاز باارزش، صعود یک پله ای را تجربه کنند.
این دیدار در شرایطی برگزار شــد که هم امتیاز بودن دو تیم و نزدیکی 
امتیازات تیم های رده هشــتم تا ســیزدهم، باعث شــده بود که این 
مسابقه تبدیل به یک دوئل ۶ امتیازی شود. ذوب آهن با این پیروزی 
۲7 امتیازی شده و با توجه به ســایر نتایج رقم خورده در لیگ به رده 

نهم جدول صعود کرد.
در آن سو نســاجی چی ها درحالی مقابل ذوب آهن حاضر شده بودند 
که آخرین پیروزی آنها در لیگ به هفته ســیزدهم و مقابل تراکتور باز 
می گشت و برای بازگشــت به لیگ به 3 امتیاز این دیدار نیاز مبرمی 
داشــتند، اتفاقی که در عمل رخ نداد و روند ناکامی های نساجی وارد 
نهمین هفته متوالی خود شد. نســاجی با این شکست ۲4 امتیازی 
باقی مانده و با توجه به نتایج ســایر بازی های هفته، همچنان در رده 

یازدهم جدول ایستاده است.
ذوب آهن هوشمندانه بازی کرد و پیروز شــد؛ تارتار گذشته تیمش را 
با آرایش ۲_۵_3 به زمین فرســتاده بود و قصد داشــت با واگذاری 
مالکیت توپ به حریف و پوشــش فضاهای زمین، بازیکنان نساجی 
را به یک سوم میانی زمین کشانده و در ضد حمالت، فشار را روی خط 
دفاع شکننده نساجی باال ببرد و با توجه به ضعف شاگردان مطهری در 
عمق دفاع، مدافعان این تیم را وادار به اشتباه کرده و از ضعف ساختار 
دفاعی نساجی و خألهای موجود در عمق دفاع این تیم نهایت بهره را 
ببرد.ذوبی ها از برتری عددی که در میانه میدان داشتند، نهایت بهره را 
برده و با استفاده از پرسینگ شدید و دوندگی بی امان، ارتباط بین خط 
حمله و هافبک قدرتمند و خالق تیم نساجی را قطع و در نیمه  نخست 
اجازه خلق موقعیت چندانی به آنها ندادند. شاگردان تارتار با استفاده 
از فرارهای سریع و کشاندن توپ به کناره ها بارها خط دفاعی نساجی 
را به هم ریخته و از ضعف های دفاعی این تیم به خصوص در جناحین 

نهایت بهره را بردند.
ذوبی ها در این دیــدار به خوبی ارتباط خط میانی و حمله نســاجی را 
قطع کرده و با اســتفاده از فرارهای سریع و ارســال های عمقی عمال 
هافبک های نســاجی را از جریان بازی خارج کردنــد و اجازه ندادند 
موقعیت چندانی برای گلزنی پیدا کنند. شاگردان تارتار با استفاده از 
همین حربه و کشاندن توپ به کناره ها بارها خط دفاعی نساجی را بهم 
ریخته و از ضعف های دفاعی این تیم نهایت بهره را بردند.سبزپوشان 

اصفهانی در فاز هجومی عملکرد بســیار خوبی داشتند. بازیکنان این 
تیم با استفاده از ضربات ایستگاهی، ارسال های عمقی و سانترهای 
بلند از ضعف دفاعی نســاجی نهایــت بهره را برده و بــازی خوبی به 

نمایش برساندند.
 تارتار با اســتفاده از برتری فیزیکــی بازیکنانش در کنار تســلط آنها 
 در اجــرای پرســینگ شــدید و بــازی تخریبــی، تالش کــرد با کم

 کــردن فاصله بین خطوط تیمــش و اجرای یک بازی پرفشــار مانع 
 بازی سازی نساجی چی ها شــده و با اســتفاده از حمالت پرتعداد و 
سانتر از جناحین به گل برسد. از طرف دیگر گلزنی زودهنگام ذوبی ها 
در نیمه دوم تمرکز بازیکنان نساجی را بر هم زده و شاگردان مطهری 
در نیمه دوم عمال بازی بدون برنامه ای را به نمایش گذاشتند و همین 
امر باعث شــد تا ذوبی ها در اجرای تاکتیک های مدنظرشــان موفق 

ظاهر شوند.
یکی از پوئن های مثبــت بازی ذوب آهن تنــوع تاکتیکی این تیم در 
فاز هجومی بود. شــاگردان تارتار با وجود کمبود مهره در فاز هجومی، 
تاکتیک های متنوعی برای گلزنی در زمین پیــاده کردند و همین امر 
متوقف کردن مهاجمان این تیم را برای مدافعان نساجی سخت کرد.

یکی دیگــر از پوئن های مثبت ذوبی ها ســرعت بــاالی انتقال توپ 

بازیکنان ذوب آهن در کنار تغییر سریع این تیم از فاز دفاع به حمله و 
بالعکس بود. ذوبی ها همان گونه که در زمان دفاع با سرعت جمع شده 
و یکدیگر را پوشش می دادند، در زمان تغییر آهنگ بازی به فاز تهاجمی 
باز شده و به خوبی یکدیگر را در زمین پیدا می کردند و همین امر درصد 

موفقیت آنها در هر ۲ فاز دفاعی و هجومی را افزایش داد.
برگ برنده تیم تارتار را باید در انســجام تاکتیکــی و نظم تیمی بهتر، 
شناخت کامل از نقاط ضعف حریف و برتری ذهنی و روانی بازیکنان 
ذوب آهن نســبت به نساجی دانســت؛ ذوب آهن در دو هفته اخیر 4 
امتیاز به دست آورده بود و همین نکته این تیم را از نظر روحی روانی 
بازسازی و به آمادگی مطلوبی رسانده بود و این برتری ذهنی و روحی 
ذوبی ها در مقابل نســاجی چی ها باعث شــد تا سبزپوشان اصفهانی 
با وجود آنکه دقایــق زیادی تحت فشــار قرار داشــتند؛ اما نمایش 
کم اشــتباهی به خصوص در فاز دفاعی ارائه داده و مانع شکل گیری 

حمالت زهردار رقیب شوند.
به طور خالصه می توان گفت آنالیز دقیق و شناخت کامل نقاط ضعف 
حریف، اتخاذ تاکتیک درست و اســتمرار در پیاده کردن آن، دقت در 
زدن ضربات آخر و حفظ تمرکز روانی در طول روند بازی، فاکتورهای 

پیروزی بخش ذوب آهن در دیدار با نساجی به شمار می رود.

خبر روز

عضو هیئت مدیره باشگاه استقالل:
»ساپینتو« یک مربی برون گراست

محمد مومنی درباره شرایط استقالل پس از پیروزی بر فوالد در خوزستان اظهار داشت: تیم شرایط 
خوبی دارد و به رده دوم جدول رســیده، تمامی عوامل تیم تالش می کنند تا خود را به صدر جدول 
برسانند. با توجه به وقفه ای که در بازی های لیگ برتر به خاطر دیدارخای تیم ملی داریم بدون شک 
تمرینات با نگاه حفظ کیفیت دنبال می شود و تا پیش از بازی در هفته بیست و چهارم، بازی تدارکاتی 
برگزار می شود تا بازیکنان در شرایط بازی با ذوب آهن دیدار کنند.عضو هیئت مدیره باشگاه استقالل 
در خصوص اینکه با توجه به نتایج بسیار خوب سپاهان در نیم فصل دوم، چقدر احتمال می دهد تا 
سپاهان بلغزد و استقالل به صدر جدول صعود کند، گفت: سپاهان با تیم هایی بازی دارد که شاید در 
کورس قهرمانی نیستند ولی هر اتفاقی در فوتبال امکان پذیر است. استقالل کار خود را انجام می دهد 
و سعی می کند در وهله اول به خودش آسیب نزند و در تمام بازی ها به 3 امتیاز برسد. از طرف دیگر 
مترصد آن باشیم تا سپاهان امتیاز از دست بدهد. وی در مورد شور و هیجان باالی ریکاردو ساپینتو 
و احتمال محرومیت دوباره سرمربی استقالل تصریح کرد: روش سرمربیان تیم های مختلف با هم 
متفاوت است و هر کسی یک روشی دارد. ســاپینتو یک مربی برون گرایی است که سعی می کند 
کنار زمین تمام اتفاقات بازی را در اختیار خودش قرار دهد تا به بازیکنانش انگیزه بدهد. به هر جهت 

روش مربیگری ساپینتو به این شکل است.

کار سخت »گل محمدی« در نوروز
کار یحیی گل محمدی در لیگ برتر خیلی ســخت شــده و تیم او باید در روز ۱۱ فروردین هم بازی 
سنگینی را مقابل مس رفسنجان برگزار کند. بازی پرسپولیس با مس در رفسنجان است. تیمی که 4 
بازی پیاپی خود را برده و مسلما بازی با شاگردان ربیعی در خانه حریف ساده نیست. از طرفی بعد از 
باخت پرسپولیس به سپاهان جو هواداری خیلی به نفع گل محمدی نیست و این مربی در تعطیالت 
نوروز کار ســختی دارد. پرســپولیس برای قهرمانی باید هر 7 بازی خود را ببرد و منتظر شکست و 
ناکامی سپاهان و استقالل باشد.پرسپولیس که تا چند هفته قبل 8 امتیاز بیشتر از استقالل داشت 
حاال این تیم را هم باالی سر خود می بیند و سپاهان هم که با 49 امتیاز مهمترین شانس قهرمانی 
در لیگ برتر محسوب می شود. با این حســاب باید گفت گل محمدی چاره ای جز بردن مس در 
رفسنجان ندارد و حتی نتیجه مســاوی برای او و تیمش باخت است.مشکل اصلی یحیی تمرین 
کردن در تعطیالت نوروز است که بهرحال برای بازیکنان هم سختی های خاص خود را دارد اما گل 
محمدی باید بتواند در همین تعطیالت روحیه تیمش را باال ببرد و در سال جدید تیم بهتری بسازد.

پس از ناکامی در جام ملت های آسیا؛
ابقای مرفاوی در دستان هیئت رییسه فدراسیون فوتبال

هیئت رییسه فدراسیون فوتبال در خصوص آینده سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران تصمیم گیری 
می کند.تیم فوتبال جوانان ایران با پذیرش شکســت یک بر صفر مقابل عراق در یک چهارم نهایی 
جام ملت های زیر ۲۰ سال آسیا از صعود به جام جهانی جوانان باز ماند تا صمد مرفاوی نتواند یکی 

از مهم ترین اهداف فدراسیون فوتبال را برآورده کند.
کمیته جوانان فدراسیون فوتبال پس از طی کردن دو سال فشرده در استعدادیابی و انتخاب برترین 
بازیکنان زیر ۲۰ سال دنبال کسب سهمیه جام جهانی در ۲۰۲3 بود؛ اما عملکرد کادر فنی جوانان ایران 
مانع از تحقق این امر شد تا حاال ماندن یا رفتن صمد مرفاوی به تصمیم هیئت رییسه فدراسیون باز 
گردد.فدراسیون فوتبال ایران به دلیل فشردگی برنامه های سایر تیم ها نظیر نوجوانان و بزرگساالن 
تصمیم دارد جلسه سرنوشــت ساز در خصوص ســرمربی جوانان را تا اوایل اردیبهشت ماه با نظر 

مستقیم کمیته جوانان برگزار کند تا تکلیف مرفاوی مشخص شود.

مستطیل سبز

 قلم قرمز  ژنرال روی نام 
چند ستاره قدیمی تیم ملی

انتخــاب امیــر قلعه نویی به عنوان ســرمربی 
جدید تیم ملی شــاید فوتبال ملــی  همه را از 
بالتکلیفی خــارج کرد، اما ایــن مربی باتجربه 
در آســتانه ۶۰ ســالگی چالش های زیادی را 
برای حضــور روی نیمکت تیم ایــران خواهد 
داشت. قلعه نویی اگرچه مدتی پیش که نام 7 
مربی ایرانی به عنوان کاندیداهای نشستن روی 
نیمکت تیم ایران اعالم شد، با انتشار بیانیه ای 
انصراف داد اما ظاهرا قلبا دوست نداشت این 
فرصت طالیی را از دست بدهد و از دومین حضور 
در جام ملت های آسیا به عنوان سرمربی تیم ملی 
محروم شــود. در روزهای گذشته رایزنی های 
پشت پرده زیادی از سوی افراد مختلف صورت 
گرفت تا نفرات مدنظر خود را روی نیمکت تیم 
ایران بنشــانند. از طرفی برخی به دنبال مربی 
خارجی بودند و از سوی دیگر تعدادی از مربیان 
ایران و اطرافیان شان به دنبال این بودند که گزینه 
خود را به نیمکت یوزهــا نزدیک کنند.درنهایت 
مهدی تاج و ســایر مدیران فدراســیون به این 
نتیجه رسیدند که قلعه نویی هدایت تیم ایران در 
جام ملت ها را برعهده داشته باشد، اما حاال پس 
از اینکه او روی نیمکت تیم ایران نشســت باید 
دید در نخستین گام چه نفراتی را به نخستین 
اردوی تیم برای فیفادی پیش رو دعوت خواهد 
کرد و چه تغییراتی را در تیمش ایجاد می کند.

براســاس اطالعات تعــدادی از بازیکنان تیم 
ملی که بعضا باســابقه و قدیمی هم هســتند 
به دنبال این بودند تا جواد نکونام به صندلی داغ 
این تیم برسد و در این مسیر تالش زیادی نیز 
انجام دادند. حاال قلعه نویی باید تصمیم بگیرد 
که چگونه با آنها تعامل کند و آیا به دنبال حذف 
کامل آنها خواهد بود یا ســناریوی دیگری را در 
ذهن دارد. او سه راه پیش رو دارد؛ یا باید با آنها 
تعامل کرده و درصورتی که به همه آنها احساس 
نیاز کند و برای اینکه فضای تیم ملی به هم نریزد 
مشکالتش با آنها را حل کرده و همچنان آنها را در 
تیم نگه دارد. راه بعدی حذف برخی از آنها خواهد 
بود تا سایرین متوجه شــوند که ژنرال با کسی 
شوخی ندارد و راه سوم هم حذف همه آنهاست 
که شاید این سومی بسیار سختگیرانه باشد و 

باعث جنجالی تازه در تیم شود.

فوتبال جهان

وز عکس ر

 رونمایی از بدل
  زنانه مهدی قائدی

 در تیم ملی
در جریان دیــدار تیم ملی جوانان 
دختران، نگین زنــدی زننده تک 
گل پیــروزی بخش ایــران بود. 
کسی که معروف به مهدی قائدی 

فوتبال زنان است.

باشــگاه پرســپولیس برای حل مشــکالت مالی و 
پرداخت مطالبات بازیکنان و مربیــان خارجی خود 
اقدام به دریافت وام دالری از یــک بانک کرده و باید 
این مبلغ را به صورت یک جا و در تاریخ سررســید به 
بانک بازگرداند. معضل »بی پولی« در باشــگاه های 
ایرانی بخصوص استقالل و پرسپولیس پدیده ای آشنا 
برای هواداران است. دو باشگاهی که با وجود فروش 
بخشی از سهام شان و تزریق 3۵۰ میلیارد به حساب 
آن ها بازهم چاه بدهی های شان پر نشده و ظاهرا هر 
چه پول به باشگاه ها رســیده بر باد رفته است.باشگاه 
پرسپولیس که طی هفته های گذشته برای پرداخت 
مطالبات بازیکنان و کادرفنی خود به شدت با مشکل 
مالی مواجه شده بود، سرانجام طی چند روز گذشته 
بخشــی از مطالبات خارجی های خود را پرداخت کرد 

تا خیال هواداران از این بابت اندکی راحت شــود؛ اما 
سوال اینجاست در این اوضاع آشفته ارز و شرایط مالی 
باشگاه، پرسپولیسی ها »دالر« از کجا آوردند؟شرایط 
باشــگاه پرســپولیس در حالی بدتر می شود که این 
باشگاه باید تا چند هفته آینده قسط دوم )حدود ۲۰۰ 
هزار یورو( رادوشویچ را پرداخت کند و به همین دلیل 
سرخپوشان عالوه بر پرداخت مطالبات خارجی های 
باشــگاه باید فکری هم به حال قســط دردسرســاز 
رادوشویچ کنند.باشگاه پرسپولیس که در سال ۱4۰۱ 
مبلغ ۱38 میلیارد تومان از یــک بانک وام گرفته بود، 
برای برطرف شدن مشــکل مالی خود بار دیگر دست 
به دامن این بانک شده اســت و این بار با این تفاوت 
که پرسپولیســی ها به صورت دالری از این بانک پول 
دریافت کرده اند.باشگاه پرسپولیس که طی هفته های 

گذشــته به شــدت به دنبال تامین منابع ارزی برای 
پرداخت بدهی های خود بوده است، در آخرین اقدام 
خود مبلغ ۱۵۰ هزار دالر از این بانک وام دریافت کرده تا 
فعال مشکالت مالی باشگاه برای مقطعی برطرف شود. 
سرخ پوشان باید مبلغ این وام را به صورت یک جا و در 
تاریخ سررسید پرداخت کنند.عالوه بر این پول، شنیده 
می شود پرسپولیس طی چند ماه اخیر در چندین نوبت 
دیگر نیز اقدام به دریافــت وام »دالری« از بانک کرده 
است که برخی ها از آن ها تسویه و برخی دیگر باید در 

تاریخ سررسید پرداخت شود. 

اقدام فوری پرسپولیس برای خروج موقت از بحران!
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مدیر طرح ساماندهی ناژوان:

ناژوان از  امروز  یک طرفه می شود
مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: بر اســاس تصمیمات معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
اصفهان، ورودی های ناژوان مسدود و از صبح روز چهارشنبه بیســت وچهارم اسفند این مسیرها با 
اعمال تغییراتی برای یک طرفه شدن خیابان الفت از میدان سهروردی به سمت سه راه تربچه باز خواهد 
شد.مهدی قائلی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: با توجه به اینکه یکی از دغدغه های مطرح شده 
از سوی شهروندان در عرصه ناژوان، تردد و وجود تراکم ترافیک در این محدوده است، این موضوع به 
معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان منتقل شد.وی افزود: بر اساس تصمیمات معاونت 
حمل ونقل، از ساعت ۱۶ روز سه شنبه بیست وسوم اسفند ورودی های ناژوان مسدود شد و از صبح روز 
چهارشنبه بیست وچهارم اسفند این مسیرها با اعمال تغییراتی باز خواهد شد.مدیر طرح ساماندهی 
ناژوان با اشاره به تغییرات ترافیکی این محدوده خاطرنشــان کرد: در زمان بسته بودن ورودی های 
عرصه ناژوان اقدامات برای آماده سازی محیط برای یک طرفه شدن ترافیک از میدان سهروردی به 
سمت خیابان الفت و بلوار مقابل مجموعه آکواریوم و انتهای آن به سمت سه راه تربچه )تقاطع خیابان 
الفت و خیابان باغ فردوس( اعمال و خروجی این مسیر خیابان لوله، قائمیه و خیابان باغ فردوس 
خواهد بود.وی اظهار امیدواری کرد با اعمال این تصمیمات ترافیکی، بتوانیم تردد در حاشیه جنوب 
زاینده رود تسهیل و از ایجاد ترافیک و دیگر مشکالت شهروندان جلوگیری شود و گفت: پیشگیری از 
توقف حاشیه ای در مسیر خودروها و تامین شش پارکینگ اصلی در ضلع های شمال و جنوب عرصه 
ناژوان و تامین سه پارکینگ دیگر به صورت اضطراری، از دیگر اقدامات برای تسهیل در تردد شهروندان 

و مسافران است.

مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان خبر داد:
بازگشایی مسیر جنوب به شمال روگذر پل شهید مفتح

مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان گفت: با توجه به حجم ترافیک و مشکالت عبور و مرور شهروندان، 
مسیر جنوب به شمال روگذر پل شهید مفتح با اعتباری بالغ بر شش میلیارد ریال در آستانه سال جدید 
بازگشایی شد.به گزارش ایمنا، جواد کشانی اظهار کرد: به منظور دسترسی راحت تر شهروندان و تسهیل در 
عبور و مرور وسایل نقلیه، بازگشایی مسیر جنوب به شمال چهارراه مفتح واقع در این منطقه مورد بررسی 
قرار گرفت.وی افزود: مسیر جنوب به شمال روگذر پل شهید مفتح با اعتباری بالغ بر شش میلیارد ریال 
در آستانه سال جدید بازگشایی شده است.مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان تصریح کرد: به این ترتیب 
دسترسی به بلوار کشاورز و مسیر کندروی بزرگراه شهید حبیب الهی از سمت کوی ولی عصر )عج( آسان تر 
خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: مسیر شمال به جنوب روگذر پل شهید مفتح سال گذشته بازگشایی 

شده بود و با بازگشایی این مسیر، روگذر پل شهید مفتح به چهارراه تبدیل شد.

500 تاکسی ویژه برای نوروز 1402 در اصفهان به خط شد
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان، فعالیت تاکســی های این کالن شهر در ایام نوروز را 
تشــریح کرد.محمد پرورش در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه ناوگان تاکسیرانی آمادگی کامل 
برای خدمت رســانی به میهمانان نوروزی را دارد، اظهار کرد: ۵۰۰ تاکســی ویژه در قالب ۱۵ ایستگاه در 
اماکن تاریخی، تفریحی و پرتردد در امر حمل ونقل مسافران نوروزی خدمت رسانی می کنند.وی افزود: 
تمام تاکسی های ویژه نوروز با برچسب ویژه ســتاد نوروزی ۱۴۰۲ مشخص شده اند و از روز پنجشنبه، 
بیست وپنجم اسفند ۱۴۰۱ تا روز شــنبه، دوازدهم فروردین ۱۴۰۲ فعال خواهند بود.مدیرعامل سازمان 
تاکسیرانی شهرداری اصفهان خاطرنشــان کرد: به منظور نظارت بر عملکرد تاکسیرانان و ارائه خدمات 
مطلوب به مســافران نوروزی، بازرسی این سازمان در دو شــیفت کاری فعال خواهد بود و همکاران با 
شماره تماس ۰۳۱۳۵۶۸۸۱۰۰ و سامانه پیام کوتاه ۱۰۰۰۲۰۰۰۲۰۰۰۲۳ پاسخگو و آماده دریافت شکایات، 

انتقادات و پیشنهادهای مردم خواهند بود.

رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری:

بهاسمتوسعه،گرفتاربحرانآلودگیهواشدهایم
گالیه شهروندان از سرویس دهی 

خط دو BRT اصفهان
برخی از شهروندان از کمبود تعداد اتوبوس های خط دو 
تندروی اصفهان گالیه مند هستند و می گویند با توجه به 
مسیر این خط که بخش پرتردد شــهر را در بر می گیرد، 
ازدحام جمعیت در ناوگان این خط به وفور دیده می شود و 
الزم است اتوبوس های جدیدی به این مسیر اضافه شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، اتوبوس به عنوان پرطرفدارترین 
سیستم حمل ونقلی در کشور، مورد توجه ویژه مدیریت 
شــهری اســت و بخش زیادی از بودجــه حمل ونقلی 
شهرها به توسعه و نوسازی خطوط و ناوگان اتوبوسرانی 
اختصاص می یابد.با افزایش جمعیت شهرهای کشور، 
لــزوم اســتفاده از سیســتم های جدیــد حمل ونقلی 
مطرح شد و اردیبهشــت ۱۳۸۶، نخستین خط تندروی 
اتوبوسرانی کشور از تهران پارس به میدان آزادی، افتتاح 
شــد.برای کنترل ترافیک معابر اصفهان، سال ۹۰ بحث 
ایجاد خطوط تندروی اتوبوس به میان آمد و پس از سه 
سال نخستین خط از پایانه باغ قوشخانه تا پل یزدآباد به 
بهره برداری رســید. در حال حاضر پس از گذشت حدود 
هشت ســال از فعالیت نخســتین خط BRT اصفهان، 
شــبکه این خطوط از چهار خط تشکیل شده است. خط 
دو از پایانه آبشار به پایانه خرم )میدان جمهوری(، خط 
سه از پایانه ارغوانیه به پایانه خرم و خط چهار نیز از پایانه 
جی به سه راه درچه منتهی می شود.در این بین برخی از 
شهروندان از کمبود تعداد اتوبوس های خط دو تندروی 
اصفهان گالیه مند هستند؛ آنها می گویند با توجه به مسیر 
این خط که بخش پرتردد شهر را در بر می گیرد، به دلیل 
کمبود اتوبوس و سرفاصله زیاد عبور آن، ازدحام جمعیت 
در ناوگان این خط به وفور دیده می شــود و نیازمند این 
است که اتوبوس های جدیدی به این مسیر اضافه شود.

بر اســاس پیگیری های خبرنــگار ایمنا، ســیدعباس 
روحانی، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و 
حومه اظهار کرد: خط دو تندروی اصفهان روزانه حداقل 
۲۲ دستگاه و در زمان پیک مسافر ۲۵ دستگاه اتوبوس 
فعال دارد که از ســاعت ۶ تا ۲۰:۳۰ با ســرفاصله زمانی 
چهار تا پنج دقیقه به شهروندان خدمت رسانی می کند.

وی افزود: سرفاصله زمانی حرکت اتوبوس های خط دو 
تندرو از ساعت ۲۰:۳۰ به بعد با توجه به عبور از پیک تردد 

مسافر، به شش تا هشت دقیقه می رسد.

ایرنا :رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی 
شــهرداری اصفهان گفت: اقدامات موثر و اجرای برنامه های متعدد و 
متنوع فرهنگی و هنری برای کاهش آلودگی هوای این کالنشهر ضروری 
است.سید مهدی سجادزاده روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: اقدامات فرهنگی مدت اخیر در حــوزه آلودگی هوا، تکاپو برای 
انجام فعالیت های موثر برای کاهش این چالش را در پی داشــت که 
از جمله نتایج آن می توان به حساس شــدن جامعه نسب به مصرف 
مازوت و جدیت دستگاه های اجرایی در بازسازی ناوگان حمل و نقل 
عمومی اشاره کرد.وی به تشــکیل پویش فرهنگی هنری »آدم و هوا« 
متشــکل از بخش های گوناگون مانند انعکاس آلودگی در اثر مازوت، 
تولید موشن گرافی، رویدادهای شــهری، مسابقه بزرگ نقاشی اشاره 
و تصریح کرد: در این رویداد فرهنگی اداره توسعه فرهنگ شهروندی، 
معاونت حمل و نقل و ترافیک شــهرداری و معاونت خدمات شهری 
شهرداری مشارکت داشتند تا برای کنترل منابع آالینده برنامه ریزی و 
اقدامات الزم انجام شود.رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان 
فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان اضافه کرد: در بخش نقاشی این 
پویش، ۱۱ هزار دانش آموز آســمان آبی اصفهان را نقاشی کردند، عدد 
مذکور گویای این است که هم اکنون ما ۱۱ هزار سفیر شهروندی داریم 

و بی شک مســوولیت ما را ســنگین تر می کند.وی ادامه داد: در این 
پویش از ظرفیت گروه های مختلف مانند دانش آموزان مقطع ابتدایی 
و متوسطه، هنرمندان عرصه گرافیک، تصویرساز، تئاتر و سینما استفاده 

شد و تاثیرگذاری آن برای ما بیش از هر شاخص دیگر اهمیت داشت.
سجادزاده با بیان اینکه امیدواریم روزی برسد که برای مسایل زیست 
محیطی و آلودگی هوا به پویش نیاز نداشــته باشیم، خاطرنشان کرد: 
در حال حاضر شرایط به گونه ای اســت که به لحاظ محیط زیستی باید 
اقدامات زیادی انجام شــود.رییس اداره توســعه فرهنگ شهروندی 
شهرداری اصفهان با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی برای تعیین 
سهم منابع آالینده شــهر گفت: نتیجه این تحقیقات به تولید و نصب 
تبلیغات شــهری و در نتیجه تغییر رویکرد گســترده در بین مسووالن 
منجر شد.سجادزاده با بیان اینکه ما امروز به اسم توسعه، گرفتار بحران 
آلودگی هوا شده ایم، اظهارداشت: کودکان و نوجواناِن امروز ما برای آینده 
باید به این پرسش پاســخ دهند که آیا توسعه مورد اشاره ارزش ایجاد 
این بحران را داشته است؟به گزارش ایرنا، بر اساس گزارش مرکز ملی 
تغییر هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، اصفهان در بین هشت 
کالنشهر ایران )شامل تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، کرج، اهواز، شیراز 

و اراک( ُرتبه نخست آلودگی هوا را دارد.

رییس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای 
اسالمی شــهر اصفهان گفت: در بودجه ســال آینده 
شــهرداری اصفهان تالش کردیم بــا صرفه جویی در 
هزینه های جاری و تمرکز بــر هزینه های عمرانی کار 
را به نحوی پیش ببریم که خدمات وســیع تری را به 
شــهروندان ارائه دهیم.احمدرضا مصور در گفت وگو 
با خبرنگار ایمنــا اظهار کرد: بودجه ۱۴۰۲ شــهرداری 
اصفهان با مبلغ ۲۲ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان پس از 
یک ماه بررسی روز بیست وهفتم بهمن سال جاری در 
جلسه علنی شورای اسالمی شــهر به تصویب رسید.

وی افزود: بودجه سال آینده نسبت به عدد ۱۲ هزار و 
۳۳۳ میلیارد تومانی بودجه اصالح شده سال جاری، 
۶۲ درصد رشد خواهد داشت.رئیس کمیسیون پایش 
و نظارت بر مصوبات شــورای اســالمی شهر اصفهان 
تصریح کرد: در بودجه ســال آینده شهرداری اصفهان 
تالش کردیــم با صرفه جویــی در هزینه های جاری و 
تمرکز بر هزینه های عمرانی کار را به نحوی پیش ببریم 
که خدمات وســیع تری را به شــهروندان ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه در فرآیند بررســی بودجه سال آینده 
تمام لوایــح درآمدی به صورت یک جا تصویب شــد، 
ادامه داد: در هزینه های جاری تالش کردیم به سمت 
صرفه جویی هزینه ها گام برداریم و در زمینه مســائل 
مربوط به رفاه کارکنان و شهروندان موضع گیری خوبی 

داشته باشیم تا شاهد افزایش سطح رفاه شهروندان 
و کارکنان باشیم.مصور گفت: از نقاط ضعف بررسی و 
تصویب بودجه سال آینده شهرداری اصفهان این بود که 
فرصت بررسی لوایح درآمدی با توجه به دستورالعمل 
وزارت کشور کم بود و باعث فشردگی بیش از حد فرایند 
بررسی ها شد.وی با تاکید بر اینکه رویکرد بودجه ۱۴۰۲ 
شهرداری عدالت محوری است تا تمام اقشار بتوانند از 
خدمات آن بهره مند شوند، گفت: در مباحث درآمدی 
بودجه تالش شــد در زمینه تعیین بهــای خدمات و 
عوارض، با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشــور و 
توجه به اقشار کم درآمد، عالوه بر رونق ساخت وساز، 
هزینه های ســاخت مســکن برای مصرف کنندگان 

افزایش چشمگیری نداشته باشد.

صرفه جویی در هزینه های جاری و تمرکز بر هزینه های 
عمرانی در بودجه 1402

مدیر منطقه سه شهرداری:
 دست فروشان اصفهان 4 روز مهمان میدان

 امام علی )ع( می شوند
مدیر منطقه ســه شــهرداری اصفهان گفت: بازارچه موقــت محلی در میدان امــام علی )ع( از 
بیست وششم تا بیست ونهم اسفندماه ســال جاری به مدت چهار روز برپا خواهد شد.به گزارش 
ایمنا، محمدباقر کالهدوزان با بیان اینکه هر ســاله با نزدیک شــدن به روزهای پایانی ســال با 
معضل دست فروشی و سد معبر در سطح منطقه مواجه می شویم، اظهار کرد: در راستای کمک به 
معیشت دست فروشان همچنین خرید ارزان قیمت به نفع شهروندان، امسال طرح ساماندهی 
دست فروشان را با هدف جلوگیری از سد معبر در چهارراه ها و خیابان های هسته مرکزی شهر و نیز 
رفع ترافیک سنگین در برنامه کاری خود داریم تا به این وسیله از مختل شدن رفت و آمد و مسدود 
شدن خیابان عالمه مجلسی و خیابان های منتهی به آن را در روزهای پایانی سال جلوگیری شود.

وی افزود: در این راستا عالوه بر درخواست دست فروشــی در محدوده خیابان عالمه مجلسی، 
مطالبات شهروندان را هم داشته ایم که بر پیشگیری، رفع خطرات، جلوگیری از مزاحمت در آمد 
و شد و دیگر تبعات ناشی از سد معابر و رفع گره های ترافیکی از استقرار دست فروشان در سطح 

معابر، تاکید داشتند.
مدیر منطقه سه شــهرداری اصفهان تصریح کرد: بر اســاس ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط 
کســب وکار طبق آیین نامه اجرایی و مــاده ۱۱ قانون ســاماندهی و حمایت از مشــاغل خانگی 
)دست فروشان( مدیریت شهری با همکاری دستگاه های ذی ربط، بازارچه موقت محلی در میدان 
امام )علی( از بیست وششم تا بیست ونهم به مدت چهار روز راه اندازی خواهد شد.وی ادامه داد: 
دست فروشــان در مکان های تعیین شده از سوی شهرداری مســتقر خواهند شد و نظارت های 
الزم بر آنها صورت خواهد گرفت و بر همین اســاس نیز با ناقضان تبصــره )۱( بند )۳( ماده ۵۵ 
قانون شهرداری ها و تبصره )۶( ماده ۹۶ قانون مزبور با دست فروشی خارج از این بازارچه برخورد 

قانونی می شود.

مدیر منطقه هشت شهرداری اعالم کرد :

تکمیل عملیات احداث مخزن کساره در ضلع شمالی 
میدان رباط

مدیر منطقه هشت شــهرداری اصفهان گفت: به منظور ذخیره سازی آب جهت آبیاری عرصه های 
فضای سبز منطقه در فصول خشک سال، توسعه عرصه فضای سبز این منطقه و مخزن بتنی به 
حجم ذخیره ۲۵۰۰ مترمکعب آب در ضلع شمالی میدان رباط در پارک محلی کساره احداث شد.

به گزارش ایمنا، علی باقری با اشاره به معضل کم آبی شهر اصفهان و لزوم افزایش سرانه فضای 
سبز منطقه برای پیشگیری از بروز اثرات منفی خشکسالی بر محیط زیست و آلودگی هوا اظهار 
کرد: پروژه احداث مخزن کساره در ضلع جنوبی بزرگراه شــهید ردانی پور حدفاصل خیابان امام 
خمینی )ره( تا بزرگراه شــهید چمران، از ابتدای شــهریور ۱۴۰۰ با هزینه ای بالغ بر ۱۱ میلیارد و 
۵۰۰ میلیون تومان آغاز و ابتدای اسفند سال جاری تکمیل شــد.وی افزود: مخزن بتنی مذکور 
شامل ایستگاه پمپاژ، دو حوضچه تاسیســات ورودی و سه حوضچه تاسیسات خروجی است 
 که آب را با دبی ۲۰ لیتر بر ثانیه از مخزن پمپاژ و به شــبکه اصلی رینگ انتقال آب شهر اصفهان 
وارد می کند.مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان تصریح کرد: برای رفع معضالت خشکسالی 
شهر اصفهان به ویژه منطقه هشت، الزم اســت خط انتقال آب رینگ اصلی شهر اجرا شود که در 
این راستا بودجه مورد نظر در ردیف های بودجه سال ۱۴۰۲ شامل اجرای پنج کیلومتر خط انتقال 
آب و احداث ســه عدد مخزن ذخیره در خیابان هــای جابر انصاری، رزمنــدگان و گل محمدی 
پیش بینی شده اســت و پس از تکمیل روند طراحی، طی مراحل قانونی و به کارگیری پیمانکار، 

اجرا خواهد شد.

با مسئولان

اخبار

»اصفهان من« در اختیار 
مسافران قرار می گیرد

خبر روز

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
اصفهان گفت: تا چند روز آینده، برای نخستین بار 
اپلیکیشن گردشگری »اصفهان من« در اختیار 
گردشگران، مسافران و شهروندان قرار خواهد 
گرفت و آن ها می توانند پس از استفاده، نقاط 
ضعف آن را به اطالع مدیریت شهری برسانند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، سیدعلی معرک نژاد در 
برنامه رادیویی »صدای شهر« ضمن تبریک به 
مناسبت سالروز بزرگداشت شهدا به شهروندان 
اصفهانی و خانواده های شهدا اظهار کرد: اصفهان 
از گذشته همیشــه شهر ایثار و شــهادت بوده 
اســت.وی با بیان اینکه هر ســاله ستادی با 
عنوان »ستاد تسهیالت سفر« تشکیل می شود 
که این ستاد از حدود یک سال اخیر به صورت 
دائمی در حال فعالیت است و شهردار اصفهان 
ریاســت آن را بر عهده دارد، افزود: تمام ارکان 
نصف جهان در کمیته های مختلف دور هم جمع 
می شوند و اقدامات و برنامه ریزی هایی را انجام 
می دهند تا در ایام مختلف به ویژه نوروز با توجه 
به افزایش مسافران، بتوانیم خدمات مناسبی 
را به گردشگران ارائه دهیم.مدیرکل ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
شــهرداری در کمیته های مختلــف همچون 
بازرسی، ایمنی و حوادث، اطالع رسانی و اسکان 
فعالیت خــود را از چند ماه گذشــته آغاز کرده 
است، خاطرنشان کرد: در کمیته اسکان، مراکز 
اقامتی زیرمجموعه اداره کل میراث فرهنگی و 
مراکز ذیل اداره آموزش وپرورش، همچنین کمپ 
گردشگری باغ فدک به صورت ویژه، برای اسکان 
مسافران در نظر گرفته شــده است.وی ادامه 
داد: با توجه به افزایش کیفی، امسال به شکل 
متفاوتی در کمپ گردشگری باغ فدک در خدمت 
مسافران خواهیم بود و امیدواریم این خدمت 
مورد رضایت مسافران نوروزی نصف جهان قرار 
گیرد.معرک نژاد با بیان اینکه کمیته های دیگری 
همچون فضاســازی، فرهنگی و اطالع رسانی، 
چند ماهی اســت فعالیت خود را آغاز کرده اند، 
تاکید کرد: کمیته فرهنگی در حال برنامه ریزی 
برای اجرای رویدادها و جشــن های مختلف 
است تا بتواند ایام خوشــی را برای شهروندان 

اصفهانی رقم بزند.

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: در نمایشگاه »مهر نوروزی« که در آستانه سال نو در این منطقه برپا شده است، زنان هنرمند این منطقه صنایع دستی 
و تولیدات خانگی خود را به نمایش گذاشــته اند.به گزارش ایمنا، سیدسلمان قاضی عسگر اظهار کرد: بی شــک هنر زنان هر شهر از پخت نان های محلی تا 
دوخت های دستی و هنری، صنایع دستی و کشت گل و گیاه ظرفیت های پنهانی است که می تواند زمینه ساز ایجاد درآمدهای پایدار در شهرها باشد.وی ایجاد 
زمینه اشتغال بانوان و توانمندســازی آن ها را از اولویت های مهم در حوزه زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار دانست و افزود: هدف از برگزاری این نمایشگاه 
شناسایی و معرفی هنرمندان ناشناخته، رونق صنایع دستی، حمایت از تولید محصوالت خانگی و ایجاد اشتغال خانگی است.مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: در نمایشگاه مهر نوروزی، بانوان هنرمند صنایع دســتی و تولیدات خانگی خود را از جمله میناکاری، فیروزه کوبی، مس، شمع، ادویه جات، 
زیورآالت، سفره های هفت سین و انواع شیرینی خانگی به نمایش گذاشته اند.وی برگزاری چنین نمایشگاه هایی را به عنوان فرصتی برای عرضه توانمندی و 
ظرفیت بانوان در عرصه های مختلف تولیدی، اشتغال و درآمدزایی دانست و افزود: این نمایشگاه تا بیست وششم اسفند از ساعت ۱۰ تا ۲۰ در خیابان آتشگاه، 

خیابان قدس نبش کوچه ۱/ ۱۹ برای بازدید عموم دایر است.

برگزاری نمایشگاه »مهر نوروزی« در منطقه ۹ اصفهان

کمیته نظارتی 
شورای شهر اصفهان

کمیته نظارتی شورای اسالمی 
شهر اصفهان عصر روز یکشنبه 
در منطقــه یــک شــهرداری 

اصفهان برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا



   

چاپخانه: شاخه سبز   آدرس:جاده قدیم قم- کاشان، خیابان امیرکبیر دوم، بوستان سوم، آخرین کارخانه سمت راست

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
مدیرمسئول: بهمن زین الدین

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3
تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

چهارشنبه 24  اسفند  1401 /  22  شعبان  1444  /  15  مارس   2023 / شماره 3771 

رتبه: 3    ضریب کیفی روزنامه: 53.4

شاخص فالکت از 19.3 در سال 1395 به 49.4 درصد در سال 1400 رسیده 
اســت؛ این یعنی افزایش حدود 155 درصدی! در حال حاضر آمارها از نرخ 
بیکاری حدود هشــت درصد و تورم باالی 40 درصد خبر می دهند.به گزارش 
تجارت نیوز، مرکز آمار ایران به تازگی اقدام به انتشــار گزارش شاخص های 

عدالت اجتماعی ایران کرده است.
 این گــزارش دربرگیرنــده وضعیــت عدالت اجتماعــی در ایران تــا پایان 
ســال 1400 اســت. مرکز آمــار ایــران در این مطلب به بررســی هشــت 
حوزه اقتصــادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشــی، ســالمت، زیرســاختی، 
جنســیتی و بیــن نســلی پرداختــه اســت.در بخشــی از گــزارش 
 عدالــت اجتماعــی، شــاخص فالکــت مــورد بررســی و ارزیابــی قرار

 گرفته است. 
این شاخص که در تعریفی ســاده از حاصل جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم به 
دست می آید، در یکی از جداول گزارش مرکز آمار ایران به رغم تاکید بر بیکاری 
تک رقمی و تالش برای مهار تورم از سوی دولتمردان، افزایش قابل توجهی را 

تنها در پنج سال نشان می دهد.
شاخص فالکت از 19.3 در سال 1395 به 49.4 درصد در سال 1400 رسیده 
اســت؛ این یعنی افزایش حدود 155 درصدی! در حال حاضر آمارها از نرخ 

بیکاری حدود هشت درصد و تورم باالی 40 درصد خبر می دهند.

 شاخص فالکت چیست؟
تحقیقات انجام شده نشان می دهد که شاخص فالکت اولین بار در دهه 70 
میالدی توســط »آرتور اکان« مطرح شد. با بررسی شاخص فالکت می توان 
به نگاهی جامع نسبت به وضعیت اقتصاد دست یافت، چرا که این شاخص 
از محاسبه همزمان نرخ بیکاری به عنوان یک شاخص اجتماعی-اقتصادی و 
نرخ تورم به عنوان یک شاخص اصلی در اقتصاد حاصل می شود.اقتصاددانان 
بر این باورند که شاخص فالکت نشانگر میزان ســختی است که به افراد در 
یک جامعه تحمیل می شود. همچنین به گفته کارشناسان، ارزش مجموع دو 
شاخص بیکاری و تورم که هر دو کاهنده رفاه افراد در یک اقتصاد به حساب 
می آیند، می تواند میزان شــاخص فالکت را نشــان دهد اما در ادامه عده ای 

مقدار نرخ بهره بانکی را هم در محاسبه این شاخص لحاظ می کنند.
بررسی ها حکایت از این مطلب دارد که هرچقدر شاخص فالکت عدد بزرگتری 
را به نمایش بگذارد، یعنی افراد جامعه ســختی بیشتری را تحمل می کنند. 
اگر اقتصادی سالم باشد، شاخص فالکت باید بین 6 تا 7 درصد باشد و البته 

نرخ ایده آل رشد هم بین 2 تا 3 درصد است.
اثرگذاری شاخص های اقتصادی بر یکدیگرناگفته نماند که شاخص فالکت 
از تمام شاخص هایی که در محاســبه آن دخالت دارند، یعنی نرخ بهره،  نرخ 

بیکاری و نرخ تورم تاثیر گرفته و در عین حال روی آنها تاثیر می گذارد.

رییس ســازمان هواپیمایی کشــوری با بیان اینکه در حال حاضر پروازهای 
حج واجب بین دو کشــور ایران و عربســتان برگــزار می شــود، گفت بقیه 
 پروازها بین دو کشــور منوط به تایید وزارت خارجه و اعالم ســازمان حج و

 زیارت است.
محمد محمدی بخش در گفت وگو با ایسنا درباره پروازهای مستقیم ایران و 
عربستان به جز ایام حج، توضیح داد: هنوز تصمیمی برای این موضوع گرفته 
نشــده، پس از نظارت وزارت خارجه و سازمان حج این موضوع قابل بررسی 

است و در آن صورت سازمان هواپیمایی هم به این موضوع وارد می شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه همین االن هم پروازهای حج واجب 
از سوی ایران ایر انجام می شــود، افزود: در حال حاضر محدودیتی در انجام 
پروازهای حج واجب نداریم و زائرها از سوی شرکت های هواپیمایی ایرانی 
منتقل می شــوند؛ اما بقیه پروازها مانند حج عمره و سایر پروازهای بین دو 
کشور هم منوط به برگزاری جلســات و تایید وزارت خارجه و اعالم سازمان 

حج و زیارت است.

سال گذشــته تنها 30 درصد از خانوارهای ایرانی ســفر کرده اند، در 
حالی که فقط در فصل بهار 98، حدود 66 درصد از خانوارهای ایرانی 
سفر کرده اند. کرونا از یک ســو و تورم و افزایش هزینه ها از ســوی دیگر، سفر را از 
لیست اولویت بسیاری از ایرانیان خارج کرده است.به گزارش تجارت نیوز، در آستانه 
تعطیالت نوروز 1402، مرکز آمار ایران گزارش وضعیت گردشگری ملی در سال 1400 را 

منتشر کرد. گزارشی که نشان از سقوط آمار سفرها در سال گذشته می دهد.
حال گردشگری ایران خوب نیست. از یک سو مردم توان اقتصادی سفر ندارند 
و از سوی دیگر زیرساخت گردشگری فراهم نیست. حاال هم خبر از پلمب برخی 
از کمپ ها و اماکن گردشــگری برای رعایت نکردن حجاب به گوش می رسد. 
ضربه ای دیگر بر پیکره گردشگری ایران در روزهای رکود.گزارش جدید مرکز آمار 
نشان می دهد در سال 1400 سفر رفتن چندان در اولویت ایرانیان نبود. یکی از 
دالیل این خانه نشینی را می توان شیوع ویروس کرونا در کشور دانست. ویروسی 

که جان هزاران نفر را گرفت و بسیاری از خانوارها را داغدار عزیزانشان کرد.

30 درصد از خانوارها سفر کرده اند
مقاومت در برابر واردات واکسن و واکسیناسیون مردم زخمی عمیق بر جان و مال 
مردم گذاشت. واکسیناسیون عمومی در ایران سال 1400 آغاز و به کندی صورت گرفت؛ 
تا جایی که برای واکسن هم مردم صف طوالنی تشکیل می دادند. صف هایی که نتیجه 
واردات قطره چکانی بود.کسب وکارهای زیادی با شیوع ویروس کرونا زمین خوردند. 
برخی قید بازار کار را زدند و خانه نشین شدند. برخی هم دست به عصا ادامه دادند. 
صنعت گردشگری و مشاغل زیرمجموعه آن یکی از متضرران بزرگ دوران کرونا در 
همه کشورهاست. البته برخی از کارشناسان حوزه گردشگری بر این باورند که نبود 
زیرساخت های گردشگری کار را برای ایران سخت تر کرد.بر اساس گزارش مرکز آمار 
ایران، از 26 میلیون و 301 هزار و 670 خانوار ایرانی در ســال گذشته، هفت میلیون و 

788 هزار و 221 خانوار سفر کرده اند؛ یعنی حدود 30 درصد از خانوارها.

سهم سفرهای تفریحی چقدر بود؟
نکته مهم در گزارش مرکز آمار سهم سفرهای تفریحی از میان سفرهای بومی سال 
1400 است. بیش از 24 میلیون و 600 هزار سفر در سال گذشته صورت گرفته، اما بیش 
از 14 میلیون مورد آن بدون اقامت شبانه بود.از میان 10 میلیون سفر با اقامت شبانه 
هم فقط حدود یک میلیون و 600 هزار مورد آن تفریحی بود. ســایر سفرها به قصد 

درمان، دیدار بستگان، زیارت و کاری انجام شده است.

سفرهای سال 1400 کمتر از بهار 98

بررسی آمارهای گردشگری ملی در دهه 90 نشان می دهد میزان سفر ایرانیان فقط 
در بهار هر سال حدود 2 برابر میزان سفر آنها در ســال 1400 است. )آمارها مربوط به 
سفرهای بومی ست(آنطور که داده های مرکز آمار نشان می دهد، در بهار سال 1390 
از میان 20 میلیون و 384 هــزار خانوار ایرانی، 11 میلیون و 801 هــزار و 481 خانوار 
سفر کرده اند؛ یعنی حدود 58 درصد از خانوارهای ایرانی.بهار سال 91 به تعداد سفر 
ایرانیان اضافه شد. از میان 21 میلیون و 561 هزار خانوار ایرانی در این دوره، 12 میلیون 
و 900 هزار و 772 خانوار سفر کرده اند. بهار سال 1392 نیز از میان 22 میلیون و 226 
هزار خانوار ایرانی، حدود 53 درصد از آنها حداقل یک بار ســفر کرده اند.بررسی های 
تجارت نیوز نشان می دهد بهار سال های بعد نیز بیش از 50 درصد از خانوارهای ایرانی 
حداقل یک بار سفر کرده اند. میزان ســفرها رفته رفته افزایش یافت تا جایی که بهار 
ســال 1396، از میان 24 میلیون و 678 هزار و 334 خانوار ایرانی، 16 میلیون و 901 
هزار و 86 خانوار سفر کرده اند؛ یعنی حدود 68 درصد خانوارهای کشور.بهار سال 97 و 
سال 98 به ترتیب 69 و 66 درصد خانوارهای کشور حداقل یک بار سفر کرده اند. روند 
سفر ایرانیان نشان می دهد همزمان با افزایش تعداد خانوارها، سفرهم بیشتر شد. 
با شیوع ویروس کرونا این روند متوقف شد. به گفته کارشناسان سال 1400 یکی از 

بحرانی ترین سال ها برای گردشگری ایران بود.

مردم توانایی اقتصادی برای سفر ندارند
کرونا هنوز در ایران و کشــورهای دیگر تمام نشــده اســت. ویروس چینی هنوز با 
سویه های جدید دولت ها و مردم را غافلگیر می کند. البته از آن روزهای سیاه کرونایی 
عبور کرده ایم. بسیاری از مردم واکسینه شــدند و دولت ها برای احیای گردشگری 
دست به کار شدند.در ایران اما احیای گردشــگری چندان کار راحتی نیست. تورم و 
افزایش هزینه ها ســفر تفریحی را از لیســت اولویت خانوارهای ایرانی خارج کرده 
است.پیش از این حرمت ا...رفیعی، رییس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات 
مسافرت هوایی به تجارت نیوز گفته بود، الگوی سفر مردم تغییر کرده است. برخی 
دیگر توان سفر خارج از کشــور ندارند و گردشگری داخلی را انتخاب کرده اند. برخی 
دیگر هم 10 تا 20 نفره خانه می گیرند تا هزینه های سفر را کم کنند.پیش تر نیز مرکز 
پژوهش های مجلس در گزارشی با بررسی وضعیت سفرهای ایرانیان بین سال های 
1387 تا 1398 از کاهش کیفیت گردشگری در ایران نوشت. بر اساس این گزارش 
کمیت گردشگری در این سال ها افزایش داشته اما همزمان از کیفیت آن کاسته شده 
است.بنا بر این گزارش شکاف رفاهی موجب شــده که خانوارهای بیشتری به فکر 
کاهش هزینه های سفر باشند، بنابرین اقامت در خانه اقوام را آشنایان را به اقامت در 
هتل ها و اجاره ملک ترجیح می دهند. همچنین افراد از وسایل حمل ونقل شخصی 

بیشتر از هواپیما و قطار استفاده می کند.

وضعیت سفر خانوارهای ایرانی در دهه 90 ؛

چرامردمسفرنمیروند؟
طی 5 سال اتفاق افتاد:

شاخصفالکت155درصدافزایشیافت!

رییس سازمان هواپیمایی کشوری پاسخ داد:

مذاکرهایرانوعربستانبهپروازهایبیندوکشورمنجرمیشود؟

منبع: بازار 
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