
مسیح)ع(  را تبریک می گوییم 
سارلوز میالد حضرت 

مدیرعامل هالل احمر استان مطرح کرد:  

مجوز تاسیس داروخانه برای ما صادر نشده است

 استقبال نوروزی اصفهان
  از گردشگران با سامانه 
الکترونیک مسافر یار؛

ظرفیت پذیرش 
 مسافران بیشتر 

می شود

مربی اسبق تیم ملی فوتبال:
قلعه نویی باید 
قهرمانی آسیا را به 
ارمغان بیاورد
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 بارش  ها در اصفهان ۵۳ درصد
 بیشتر شد

نخستین سرمایه گذاری خارجی در 
پاالیشگاه اصفهان کلید خورد

 بیم و امیِد رونق در بازار صنایع دستی

   پس از کسادی بازار گردشگری به دلیل کرونا
 آیا امسال دوباره رونق به بازار  صنایع دستی اصفهان باز می گردد؟

ایجاد باغ مینیاتوری 
از ابنیه تاریخی 

اصفهان 

شرایطی فراهم کنید 
که اصفهان آلوده تر 

نشود

راهکار های برون رفت 
نهضت ملی مسکن از 

مشکالت تهیه شود
  ۱۲ میلیون متر مکعب آب به   گاوخونی  

اختصاص داده شد
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روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

پنجشنبه ۲۵   اسفند  ۱40۱
۲۳  شعبان  ۱444

۱6  مارس  ۲0۲۳
 شماره ۳77۲    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: ۵000 تومان

 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

آگهی فراخوان مناقصه عمومی

شرکت عمران شهر جدید  مجلسی

نوبت دوم

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: ۳ سال

- دوره بهره برداری از پساب قابل واگذاری: ۲0 سال

- میانگین حجم پساب ساالنه: ۳۱0/000 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: 0۳۱۳۵۱۳۲۲۵۳ 

شرکت عمران شهر جدید مجلسی در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصات عمومی ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام نماید.

مبلغ برآورد )ریال( موضوع مناقصهشماره فراخوان
مدت قرارداد

مبلغ ضمانتنامه شرکت 
شرایطدر مناقصه )ریال(

2001001397000020

مناقصه همراه با ارزیابی کیفی 
یکپارچه تکمیل سفتکاری و نازک 
کاری سالن همایش شهر جدید 
مجلسی بصورت 70 درصد تهاتر

 201/701/000/000
فهرست بهاء 1401 
مدت قرارداد: 12 ماه

10/100/000/000 بصورت 
ضمانتنامه بانکی

شخصیت حقوقی 
دارای حداقل پایه 

5 در رشته ابنیه

- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور: 1401/12/27
- شرایط زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: حداکثر تا ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1402/01/06

- مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1402/01/20
- زمان بازگشایی پاکات: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1402/01/21

- نشانی کارفرما: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسی- بلوار ارم شرکت عمران مجلسی
تلفن: 03152472733 

دورنگار: 031-52472214
کدپستی: 86316-45775

www.majlesi.ntdc.ir :سایت شرکت عمران مجلسی

م الف: ۱470484
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کاهش قیمت گوشت در گلپایگان
دبیر اتاق اصناف شهرستان گلپایگان گفت: هر پرس کباب ۸۸ هزار تومان است و احتمال کاهش 
قیمت در گوشت گوسفندی تا پایان سال وجود دارد.حسین ثمری اظهار کرد:طی دو مرحله در سطح  
کشور شــاهد کاهش قیمت گوشت بودیم که در همین راســتا قیمت یک شقه کامل گوسفندی از 
کیلویی ۳۶۰ هزار تومان به ۳۴۰ هزار تومان کاهش یافته است. وی با بیان اینکه کل رسته های اغذیه 
پروتئین دارای نرخ نامه هســتند و اگر واحد صنفی نرخ نامه ندارد تخلف محسوب می شود، ادامه 
داد: هر پرس کباب ۸۸ هزار تومان  است و ۶ واحد صنفی به دلیل خدمات بیشتری که ارائه می دهند 
هر پرس کباب را با قیمتی بیش از  ۹۰ هزار تومان به فروش می رسانند.دبیر اتاق اصناف شهرستان 
گلپایگان با بیان اینکه بازرسی های اتحادیه اغذیه و پروتئین روزانه در سطح شهر در حال انجام است، 
گفت: فروش فوق العاده مرغ در دستور جلسات تنظیم بازار نبود، اما اجرای آن را در دستور کار خود 
قرار دادیم. همچنین اگر تعاون روستایی و بسیج اصناف آمادگی داشته باشند می توانیم توزیع مرغ 

گرم در روستاها را با حدود ۵ هزار تومان زیر قیمت بازار آغاز کنیم.

برگزاری سومین برنامه نهال کاری بیابان های نوش آباد
رییس اداره هواشناسی کاشان گفت: آگاهی بخشی به مردم مهم ترین راهکار حفظ محیط زیست 
است که می تواند در قالب برنامه های فرهنگی و ورزش به مناسبت های مختلف و با حضور شهروندان 
در جامعه اجرا شود.عباس ارغوانی در سومین برنامه احیای طبیعت و نهال کاری بیابان های اطراف 
نوش آباد، اظهار کرد: اگر مصرف بهینه انرژی به مردم، آموزش داده شــده و رعایت شود، معضالت 
زیســت محیطی کاهش پیدا می کند و به اقتصاد خانواده کمک می شود.وی افزود: صرفه جویی در 
انرژی را می توان با انجام کارهای کوچک و تغییرات ساده در سبک زندگی تحقق بخشید که یکی از 

آنها کاشت درخت است.
به گزارش ایسنا، رییس اداره هواشناسی کاشان با اشــاره به سوم فروردین روز جهانی هواشناسی، 
گفت: اطالعات هواشناسی اگر مورد توجه شهروندان و برنامه ریزان قرار بگیرد بسیاری از مشکالت 
زیست محیطی کاسته می شود که مهم ترین آنها کاهش آلودگی هواست که به سالمت و مردم ارتباط 
پیدا می کند.ارغوانی گفت: سامانه توسعه هواشناســی کاربردی با این رویکرد طراحی شده که همه 
فعالیت ها باید برای کاربردی کردن خدمات و توجه به کاربر نهایی تدوین شود که این سامانه در منطقه 

کاشان در بخش کشاورزی فعال شده و نتایج خوبی را در پی داشته است.

آغاز عملیات اجرایی پنج پروژه عمرانی در شهر جدید بهارستان
عملیات اجرایی پنج پروژه عمرانی شامل ۳ پارک در مرکز محالت، جدول گذاری گذرگاه میانی جاده 
قلعه شور و تکمیل شبکه آب و فاضالب سطح شهر بهارستان آغاز شد.مدیرعامل شرکت عمران شهر 
جدید بهارستان در آیین آغاز عملیات اجرایی این پنج پروژه گفت: باهدف افزایش سرانه فضاهای 
تفریحی و ایجاد نشاط آفرینی در شهر، سه پارک در ۳ مرکز محله بهارستان احداث می شود.سید 
محسن طباطبایی مزدآبادی افزود: احداث پارک »محله شاهد « واقع در مرکز بلوک ۲۳۰ این شهر 
در زمینی به مساحت ۱۲ هزار مترمربع و با هزینه ای بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان در مدت ۶ ماه توسط 
شرکت عمران احداث خواهد شد.مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان همچنین »جدول 
گذاری رفیوژ میانی جاده قلعه شور« را از دیگر پروژه های عمرانی اعالم کرد وگفت: جدول گذاری 
رفیوژ میانی بلوار هدایت )قلعه شور( که به طول ۱۴هزار متر و با هزینه ای بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان 
اجرا خواهد شد، تاثیر بسزایی در ساماندهی شمال شهر جدید بهارستان دارد.به گزارش ایرنا، رفیوژ 
)refuge( به معنای جزیره میانی، گذرگاهی در وسط معابر سواره رو که فضایی امن برای عابرین 
پیاده ایجاد می کند، گفته می شــود . رفیوژها ممکن است ترکیبی از فضای ســبز باشند، یا تنها با 

کفسازی و ارتفاعی مشخص و متفاوت ساخته شوند.

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری کاشان:

افزایش ۳۲ درصدی قیمت قبور در سال آینده

تسنیم :مدیرعامــل سازمان آرامستان های شــهرداری کاشان ضمن 
اشاره به افزایش ۳۲ درصدی قیمت قبور در سال آینده گفت: میانگین 

روزانه فوت در کاشان به ۶ نفر رسیده است.
به گزارش خبرگزاری تســنیم از کاشان، سیدمحمدحسین علوی زاده 
ظهر دیروز در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن اشاره به تصویب 
روز خادمان آرامســتان ها در روز ۲۱ اســفند، اظهار داشــت: سازمان 
آرامستان ها ســازمان خدماتی که در هر زمان از شــبانه روز خدمات 

ارائه می دهند.
وی افزود: از ابتدای سال تاکنون دو هزار و ۲۳۵ فوتی به ثبت رسیده 
که یک هزار و ۲۴۲ نفر از متوفیان مرد و مابقــی از بانوان بودند، ۱۶۴ 
نوزاد نیز امســال فوت کردند و تقریبا روزانه شش نفر در کاشان فوت 

می کنند.
مدیرعامل ســازمان آرامســتان های شهرداری کاشــان ابراز داشت: 
میانگین سنی فوت در مردان ۶۵ ســال و میانگین سنی فوت بانوان 
7۳ سال بوده و ۱۰7 نفر از والدین شــهدا نیز در سال جاری به رحمت 

ایزدی پیوستند.
وی گفت: ۶۹۲ نفر از متوفیان در کاشان و مابقی در سایر نقاط شهری 
و روستایی دفن شــدند در حالی که در کالن شهرها و شهرهای بزرگ 

همواره دو ســوم از متوفیان در آرامســتان های مــورد تایید به خاک 
سپرده می شوند.

علوی زاده با بیان اینکه امســال ۱۸۱ نفر از اتباع خارجی نیز در کاشان 
فوت کردند، تصریح کرد: ۲۶۸ ماموریت برون شهری توسط سازمان 
آرامستان های شهرداری کاشــان انجام شده و علت باالی این آمار به 

دلیل ترانزیتی بودن محورهای مواصالتی کاشان است.
وی با بیان اینکه یک هزار قبر آماده فروش است، تاکید کرد: ۴۸ هکتار 
از ۱۶۵ هکتار زمین سازمان آرامســتان های شهرداری کاشان در حال 
استفاده است و ۵۰ پرسنل در حوزه های مختلف به عموم شهروندان 

ارائه خدمات می کنند.
مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری کاشان با بیان اینکه هفت 
میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومــان اقدامات عمرانی درآمدی صورت گرفته 
اســت، افزود: دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان نیــز اقدامات عمرانی 
غیردرآمدی بوده است و در مجموع ۱۰۲ میلیارد ریال اقدامات عمرانی 

صورت گرفته است.
علوی زاده با بیــان اینکه یک میلیــارد و ۶۰ میلیــون تومان اقدامات 
زیرساختی صورت گرفته است، ابراز داشت: ۴۹۰ میلیون تومان نیز در 
حوزه فرهنگی هزینه شــده و پنج میلیارد و 7۰۰ میلیون تومان هم در 

حوزه تنظیف و نگهداری فضای سبز هزینه شده است.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت قبر توسط کار کارشناسی کارشناسان 
مربوطه انجام می شــود، گفت: قیمت قبور در ســال ۱۴۰۲ نسبت به 
سال جاری ۳۲ درصد افزایش پیدا کرده می کند که پس از تصویب در 

شورای تطبیق فرمانداری شهرستان کاشان اجرایی می شود.
مدیرعامل سازمان آرامســتان های شهرداری کاشــان با بیان اینکه 
مالک در تعیین قیمت ها ســهولت در دسترســی است، تصریح کرد: 
قطعه هنرمندان و نام آوران در این سازمان در نظر گرفته شده که برای 
تخصیص آن نیازمند تصویب شورای شهر است که روند اداری آن در 

حال انجام است.
وی با بیان اینکه در سال جاری بیش از سه هزار نفر از اقشار مختلف به 
دارالسالم کاشان دعوت و طرح گلستان گردی در گلزار شهدا ویژه افراد 
اجرایی شده اســت، تاکید کرد: برنامه های مختلف فرهنگی نیز برای 

اقشار مختلف در نظر گرفته شده است.
علــوی زاده با بیــان اینکــه از بودجه ۲7 میلیــارد تومانی ســازمان 
آرامستان های شهرداری کاشان ۲۵ میلیارد تومان محقق شده است، 
افزود: بودجه ســال آینده ویژه این سازمان در ســال ۱۴۰۲ نیز ۳۳ 

میلیارد تومان پیش بینی شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان 
در کاشــان گفت: در ســال آینده تــالش می کنیم 
یک درصد فــروش معادن در خــود منطقه هزینه 
شــود.مهران زینلیان در بازدید از طرح های عمرانی 
شهرستان کاشان، گفت: متاســفانه در گذشته بنا 
به رویه غلــط در صدور پروانه بهــره برداری معادن 
به مســائل زیســت محیطی توجه کافی نشده و 
مجوز هایی بدون اســتعالم از اداره حفاظت محیط 
زیســت صادر شده اســت.وی افزود: رهبر انقالب 
فرمودند که معادن باید اســتخراج شود و مردم از 
برکات آن بهره مند شوند، اما بهره برداری از معادن 
باید با در نظر گرفتن مســائل زیســت محیطی و 
اجتماعی باشــد.معاون هماهنگی امــور عمرانی 
اســتاندار اصفهان با تاکید بر اینکه توسعه معادن 

نباید موجب نابودی آسایش و آرامش مردم شود 
گفت: در ســال آینده تالش می کنیــم یک درصد 
فروش معادن در خود منطقه هزینه شود.زینلیان 
ادامه داد: اگر معدنی به منابع آبی و محیط زیست 
آســیب وارد کند طبق قانون با آن برخورد می شود، 
ماه گذشــته به پنج معدن ابالغ شــد که جاده های 
دسترســی خود را اصالح کنند، چون منافع معدن 
ابتدا باید به مردم منطقه برســد.وی در این سفر، 
دفتر اکو موزه باباافضل مــرق را افتتاح کرد و گفت: 
اکوموزه ها از راه های نیل به توســعه اشتغال پایدار 
برای تقویت گردشگری روســتایی است.زینلیان 
ادامه داد: اکومــوزه با هدف حذف واســطه گری 
برای کسب و کار خانگی تشکیل شده و کسب و کار 
روستایی و گردشگری منطقه را تقویت می کند.به 

گفته  وی، اکومــوزه باباافضل مجموعه ای بی نظیر 
در استان اصفهان و کشور اســت و مردم می توانند 
از نزدیک بــا فعالیت های روســتایی این منطقه و 
جریان زندگی طبیعی در روستا آشنا شوند.افتتاح 
مجموعه گنجینه نگین مرق کاشان و بازدید از  آزادراه 
امیر کبیر کاشان-اصفهان از دیگر برنامه های سفر 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان 

در سفر به شهرستان کاشان بود.

هزینه کرد یک درصد فروش معادن در همان منطقه

امام جمعه اردستان:

تعامل امام جمعه و جوانان، مشکالت جامعه را برطرف می کند
امام جمعه اردستان از مردم و جوانان خواست مسائل شهر را به گوش ایشان برسانند تا در نماز جمعه گفته شود، زیرا تعامل امام جمعه و جوانان می تواند بسیاری از 
مشکالت جامعه را برطرف کند.حجت االسالم حسن دهشیری، در جلسه ستاد نماز جمعه اردستان، اظهار کرد: یکی از مکان ها و اعمالی که امر خدا و امامان معصوم)ع( 
در آن احیا و بازگو می شود مراسم نماز جمعه است.وی افزود: یکی از دغدغه های مسئوالن ستاد نماز جمعه در بسیاری از شهرهای استان حضور کمرنگ جوانان در 
مراسم نماز جمعه است که علت اصلی آن محتوا و بیان خطبه های نماز جمعه نیست و دالیل و مشکالت دیگری هم در این موضوع دخیل است.به گزارش ایسنا، 
امام جمعه اردستان تصریح کرد: از اعضای ستاد نماز جمعه می خواهیم تدبیری بیندیشند که دالیل حضور کمرنگ قشر جوانان در مراسم نماز جمعه چیست؟ باید 
با تالش والدین، دستگاه های آموزشی و فرهنگی، مذهبی و تبلیغات حضور جوانان و نوجوانان را در آیین عبادی-سیاسی نماز جمعه تقویت کنیم.دهشیری با بیان 
اینکه از جوانان دعوت می کنیم در آیین عبادی نماز جمعه حضور چشم گیرتری داشته باشند، گفت: استفاده از ظرفیت جوانان و اعتماد و دادن مسئولیت به آن ها از 
جمله راه های جذب جوانان به نماز جمعه است و مطرح و رسیدگی به مشکالت جوانان و پاسخ دادن به سواالت و شبهاتی که در ذهن آنها وجود دارد از دیگر راه های 
جذب قشر جوان به نماز جمعه است. امام جمعه اردستان از مردم، رسانه و جوانان خواست مسائل و مشکالت شهر را به گوش او برسانند تا مشکالت جامعه بیش از 

گذشته در نماز جمعه گفته شود زیرا تعامل امام جمعه و اقشار مختلف جامعه و مخصوصا جوانان می تواند بسیاری از مشکالت جامعه را برطرف کند.

خبر روز

وز عکس ر

ساالنه بیش از 45 
میلیون قطعه ماهی 

زینتی و قرمز در 
شهرستان کاشان 
تولید می شود 

فرماندار تیران و کرون اعالم کرد:

پیش بینی افزایش 50 درصدی سفر به تیران و کرون
فرماندار تیران و کرون گفت: پیش بینی می شــود میزان سفر به این شهرســتان در نوروز ۱۴۰۲ 
نسبت به عید سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد.علی محمدی کیا با اشاره به تمهیدات 
صورت گرفته برای نــوروز ۱۴۰۲ در تیران و کرون اظهار کرد: یکــی از موضوعات مورد پیش بینی، 
افزایش ۵۰ درصدی ســفر به این خطه اســت.وی، توسعه زیرســاخت ها از جمله تامین مکان 
اقامتی، اطالع رسانی و فرصت های طبیعی و مذهبی را علت اصلی افزایش جذب گردشگر اعالم 
کرد.فرماندار تیران و کرون افزود: ظرفیت اسکان مســافران در هر شب به میزان بیش از یکصد 
نفر در اقامتگاه های بوم گردی و سنتی امســال افزایش یافته است.وی یادآور شد: کالس های 
مدارس و اسکان های موقت به میزان ظرفیت اقامت روزانه اضافه می شود.فرماندار تیران و کرون 
ادامه داد: عالوه بر اقدامات صورت گرفته شهرستانی برای جذب توریست، مولفه هایی  مثل گذر 
از شــرایط ســخت کرونایی، تاثیر بارش برف و باران و ایجاد طبیعت بکر در مناطقی مثل تیران و 
همچنین گردشگری آسان به واسطه وسیله های شــخصی هم بر این موضوع اثر می گذارد.وی 
تاثیر ماه مبارک رمضان بر سفرهای نوروزی را مهم خواند و ادامه داد: نیت ۱۰ روزه سفر و همچنین 
رعایت ادب این ماه، میزان سفرهای خارجی را کاهش و مردم برای نسبت به  طبیعت بکر و  شرایط 
مذهبی کشورمان اقبال بیشتری نشان خواهند داد.محمدی کیا، شمار مسافران به این شهرستان 
در نوروز ۱۴۰۱ را بالغ بر ۱۰۰ هــزار نفر اعالم کرد و گفت: ۱۵ درصد از این آمار در شهرســتان اقامت 
داشــته اند.فرماندار تیران و کرون با بیان اینکه پیش بینی اسکان از قبل انجام شده، خاطرنشان 
کرد: همه تصمیمات پیوست فرهنگی و توجه به شرایط خاص ماه مبارک رمضان را هم داشته تا 
عالوه بر حفظ حرمت ماه، آرامش و آسایش گردشــگران نیز رقم بخورد.به گفته فرماندار تیران و 
کرون، مکان های خاص مسافران در پارک و بوستان ها برای استراحت پیش بینی شده تا حرمت 

این ماه نیز نگاه داشته شود.

معرفی امام جمعه جدید شهرستان خوروبیابانک
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، امام جمعه جدید شهرستان خوروبیابانک را معرفی کرد.

شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، حجت االسالم محمد حسین رمضانی را به مدت ۴ سال 
به عنوان امام جمعه جدید شهرســتان خوروبیابانک منصوب کرد.حجت االسالم علیرضا فرهنگ 
مدیر دفتر نمایندگی نهاد شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان اصفهان در جلسه شورای اداری 
شهرســتان خور و بیابانک، گفت: نماز جمعه خوروبیابانک از بین نماز جمعه های اســتان دارای 
رتبه برتر است است.در این جلسه حجت االسالم ســعید جاویدی، امام جمعه سابق شهرستان 

خوروبیابانک به عنوان امام جمعه شهرستان سروستان استان فارس معرفی شد.

 رونمایی از سه کتاب دفاع مقدس نویسندگان
 شهرضایی

در آیینی از ســه کتاب دفاع مقدس نویسندگان شــهرضایی رونمایی شــد.کتاب معلم شیفته 
شــامل زندگینامه و خاطرات معلم شــهید اصغر یاوری نوشــته مرتضی صدری و فهیمه قبادی 
است.این کتاب را در ۱۳۰ صفحه و هزار نسخه انتشارات کاشــف علم چاپ و منتشر کرده است.

مرتضی صدری و منیره صفرپور نیز در کتاب معراجیان بازار در ۱۲۴ صفحه به خاطرات همرزمان و 
خانواده های شهدای اصناف و بازاریان شهرضا، وصیت نامه و تصاویر شهدا پرداخته اند.این کتاب 
را در هزار نسخه انتشارات کاشف علم چاپ و منتشر کرده است.کتاب علمدار مقاومت هم نوشته 
محمدرضا بهرامی شامل وصیت نامه و مجموعه ای از خاطرات سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 

در ۶۰ صفحه و هزار نسخه، نشر بید به چاپ رسانده است.

اخبار

فرماندار گلپایگان:

کمبود کاالی اساسی 
نداریم

 فرمانــدار گلپایــگان گفت: بــا توجه به 
کاهش نــرخ ارز مردم به دســتاوردهای 
نظــام امیدوارتر می شــوند، بنابراین باید 
تالش کنیم تا حقی از مردم ضایع نشود.

محمدرضا عســگریان، در جلســه ستاد 
تنظیم بازار شهرستان گلپایگان، اظهار کرد: 
خروجی جلســات و نتیجه فعالیت های 
ما باید در زمان عید نوروز و ماه رمضان که 
مراجعه مردم به بازار و کسبه بیشتر است، 

ملموس باشد.
 عســگریان  ادامه داد: این جفاســت که 
شهروندی به ذهنش خطور کند که کسی 
کاری به کار کســی ندارد و باید به گونه ای 
رفتــار کنیم که فــردی چنیــن چیزی به 

ذهنش نرسد. 
بــا توجه بــه کاهش نــرخ ارز مــردم به 
دســتاوردهای نظام امیدوارتر می شوند 
و بنابراین بایــد تالش کنیم تــا حقی از 
مردم ضایع نشود.وی بیان داشت: هیچ 
کمبودی در کاالهای اساســی در ســطح 
استان وجود ندارد و همه تالش می کنند 
که خللی در بازار نباشــد و این هنر ماست 
که چقــدر بتوانیم از ظرفیــت موجود در 
اســتان اســتفاده کنیم. هیچ عذری در 
کم کاری یا کوتاهی پذیرفته نیست. همه 
باید دست به دست هم دهیم تا در تامین 
 کاالی اساســی و تنظیــم بازار مشــکلی 

پیش نیاید.
فرمانــدار گلپایــگان بــا بیــان اینکه در 
کشــتارگاه هایمان نبایــد کمبودی وجود 
نداشته باشد، گفت: نظارت های الزم باید 
انجام شود تا در تعطیلی های پایان و اول 
سال در اقالم ضروری که حجم مسافران 
در شهرستان زیاد اســت کمبودی وجود 
نداشته باشد و نظارت های بهداشتی نیز 
سر جای خود است. با توجه به ارزان شدن 
قیمت گوشت، الزن است قیمت آن روزانه 

به مردم اطالع رسانی شود.

692 نفر از متوفیان در کاشان و مابقی در سایر 
لی که  نقاط شهری و روستایی دفن شدند در حا
در کالن شهرها و شهرهای بزرگ همواره دو سوم از 
متوفیان در آرامستان های مورد تایید به خاک سپرده 

می شون

با مسئولان

استان
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان:

   12 میلیون متر مکعب آب به تاالب گاوخونی
 اختصاص داده شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گفت: در مدت رهاسازی آب اجازه داده نشد تا بقیه بخش ها از آب 
جاری شده در رودخانه استفاده کنند تا مقدار آب رهاسازی شده به تاالب گاوخونی برسد، در همین 
مدت ۱۰ تا ۱۲ میلیون متر مکعب از سد رودشت به تاالب اختصاص داده شده است. حسن ساسانی  
اظهار کرد: با توجه به بارش هایی که در یکی دو ماه گذشته اتفاق افتاد، آب میان حوضه ای ورودی به 
رودخانه افزایش پیدا کرد.وی افزود: در بهمن ماه مقرر شد تا آب برای کشت پاییزه شرق رهاسازی 
شود، این امر همزمان با آغاز بارش ها از بیســت ویکم بهمن به مدت ده روز اتفاق افتاد.مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای گفت: در مدت رهاسازی آب اجازه داده نشد تا بقیه بخش ها از آب جاری شده 
در رودخانه استفاده کنند تا مقدار آب رهاسازی شده به تاالب گاوخونی برسد، در همین مدت ۱۰ تا 
۱۲ میلیون متر مکعب از سد رودشت به تاالب اختصاص داده شده است.وی تاکید کرد: با توجه به 
پیش بین بارش ها در فروردین امیدواریم تا آب بیشــتری به تاالب اختصاص داده شود.ساسانی 
اضافه کرد: از اول اسفندماه شبکه آبیاری آبشار و رودشت بسته شد و در شبکه، توزیع آب نداریم و 
تمام حجم آب به تاالب اختصاص داده شد. برای جریان حداقلی زاینده رود، سدهای تنظیمی در 

حالت ماکزیمم قرار دارد و بسیاری از آب کنونی در رودخانه از منابع میان حوضه ای است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری:

25 نقطه حادثه خیز  اصفهان تا پایان سال اصالح می شود
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان از اتمام عملیات اصالح ۲۵ نقطه حادثه خیز در جاده 
های استان تا پایان امسال خبر داد.منصور شیشه فروش افزود: از مجموع ۱۰۹ نقطه حادثه خیز در 
استان، ۶۷ نقطه مصوب کشوری است که ۳۷ نقطه تاکنون رفع شده است.وی اظهار داشت: با اصالح 
۲۵ نقطه حادثه خیز در جاده های شمال، جنوب، شرق و غرب استان، ایمنی مسیرهای برون شهری 
تا حدممکنی تامین می شود.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: همچنین 
اداره راهداری استان اصفهان در چند ماه اخیر، سه هزار کیلومتر از جاده های استان را با اصالح شیب 
شیروانی، شانه سازی و بخشنده کردن راه ها ایمن کرده است.وی با اشاره به اینکه تمامی این اقدامات 
در راستای ایمنی سفرهای نوروزی به استان اصفهان صورت می گیرد، گفت: در ایام نوروز با توجه به 
پیش بینی های جوی و احتمال وجود برخی مخاطرات، ۶۳ پایگاه ثابت و سیار و ۵۵۰ دستگاه ماشین 
آالت راهداری در جادهای استان استقرار خواهند یافت.شیشه فروش همچنین به آماده باش ۱۱۴ 
شهرداری و ۸۵ دهیاری در استان برای اتفاقات احتمالی در پی بارش های پیش بینی شده در ایام نوروز 
اشاره کرد و گفت: بازگشایی مسیل ها، رودخانه ها و پاکسازی این نقاط از وجود نخاله ها و ضایعات در 

دستور کار این دستگاه ها به همراه اداره کل آب منطقه ای استان قرار گرفته است.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان:

1100 تن سیب و پرتقال شب عید اصفهان تامین شد
مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان گفت: یک هزار و ۱۰۰ تن میوه شب عید تامین شده و به 
زودی با ۱۰ درصد زیر قیمت روز بازار در سطح استان اصفهان عرضه می شود.محسن حاج عابدی با بیان 
اینکه استان اصفهان بیشترین سهمیه میوه شب عید را داشته که به طور کامل تامین شده است، اظهار 
داشت: ۷۰۰ تن پرتقال تامسون شمال و ۴۰۰ تن سیب سمیرم با هدف تنظیم بازار برای استان اصفهان 
در آستانه عید نوروز تامین شده است.وی ادامه داد: عرضه میوه شب عید از صبح پنجشنبه ۲۵ اسفند 
توسط ۱۴۵ مرکز در سطح استان آغاز می شود و تا ۱۳ فروردین ادامه خواهد داشت.میوه شب عید در 
سطح شهر اصفهان در فروشگاه های کوثر، فروشگاه های تعاونی مصرف برخی اداره ها و اصناف و در 

شهرستان ها در شرکت ها و اتحادیه های تعاون روستایی در توزیع خواهد شد.

پس از کسادی بازار گردشگری به دلیل کرونا، آیا امسال دوباره رونق به بازار  صنایع دستی اصفهان باز می گردد؟

بیم و امید رونق در بازار صنایع دستی

صنایع دستی ایران نمادی از تاریخ، فرهنگ و هویت این 
سرزمین است، قدمتی دیرینه دارد که نه فقط در داخل 
بلکه همواره در میان کشــورهای دنیا از جایگاهی ارزنده برخوردار است.اما با 
توجه به وجود مشکالت چند سال گذشته، از کرونا گرفته تا تحریم ها و شرایط 
نامناسب اقتصادی، این هنر-صنعت نتوانست سهم بسزایی از درآمدزایی را به 
خود اختصاص دهد و شاید هم آن طورکه الزم بود، متولیان این عرصه اهمیت 
این هنر را مورد توجه قرار ندادند.اکنون پس از گذشت چند سال از کسادی در 
این بخش، امسال، فعاالن صنایع دستی در انتظار رونق این بازار در ایام نوروز 
هستند، درصورتی که با مقارن شــدن ماه رمضان با این ایام، ممکن است از 
تعداد گردشگران کاسته شود و نتیجه مورد انتظار، برای فعاالن به وجود نیاید.

فاصله صنایع دستی با جایگاه واقعی
طبق آمار ارائه شده افزون بر ۷۰ هزار هنرمند صنایع دستی در استان اصفهان 
فعالیت دارند، همچنین پنج هزار کارگاه صنایع دســتی در این استان وجود 
دارد که فعالیت و صادرات آن ها طی سال های اخیر با موانع و محدویت هایی 
روبه رو بوده است.مســئوالن بــر این باور هســتند که بدون تردید توســعه 
اقتصادی شــهرهای ایران به ویژه اصفهان که خود مهد صنایع دســتی ایران 
محسوب می شود، وابسته به توسعه گردشگری و ترویج صنایع دستی است؛ 
هرچند دولت هم نگاه ویژه ای نســبت به این مقوله داشته اما ظاهرا مسیر 

رونق، دشوارتر و پرفرازونشــیب تر از برنامه های فعلی است، چراکه باوجود 
دیدگاه های مثبت نسبت به توسعه صنایع دستی باز هم این حرفه با شرایطی 
که شایسته آن است فاصله زیاد دارد و نتوانسته ارزآوری قابل توجهی را ایجاد 
کند.هنرمندان صنایع دستی بر این باورند که باید تدابیر اجرایی و جدی برای 
پویا شدن این بازار اندیشید، رفع موانع صادراتی، تقویت بازارهای بین المللی، 
برندسازی، حمایت های مالی و ارائه تسهیالت ارزان قیمت از جمله نیازهای 
قطعی این بازار برای رونق است. چه بسا با وجود شرایط سخت کرونا و نبود 
گردشگر خارجی و داخلی در سه سال گذشته، فرصت زیادی از این بازار گرفته 
شد و اکنون باید در اندیشه بهبود شرایط بود.درواقع با وجود نوسان نرخ دالر و 
کاهش توان مالی مردم به عالوه قرارگرفتن ماه رمضان در ایام نوروز، هنوز هم 
پس از گذر از بحران کرونا، چندان چشم انداز مثبتی نسبت به رونق این بازار 
برای ایام نوروز امسال وجود ندارد و بارها هشدار داده شده است درصورتی که 
تدبیری سریع و کارشناسانه برای رهایی از این معضل انجام نگیرد، در آینده ای 
نزدیک شاهد خروج تعداد بیشتری از هنرمندان صنایع دستی از این حرفه و 

زوال تدریجی این هنر- صنعت اصیل ایرانی خواهیم بود.

تدابیری برای رونق بازار صنایع دستی در نوروز
اما برای نوروز امسال چه تدابیری در راســتای رونق صنایع دستی اصفهان، 
اندیشیده شده اســت؟ آیا باوجود گرانی های اخیر، گردشگران استقبالی از 

خرید این محصوالت انجام خواهند داد؟
مرتضی نصوحی مدیــر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شــهرداری 
اصفهان با اشاره به مشــکالتی همچون کمبود آب، آلودگی هوا و فرونشست 
زمین در اصفهان تاکید می کند: فعالیت در حوزه صنایع دستی آلودگی ایجاد 
نمی کند و اشتغال زاست، از سوی دیگر صنایع دستی با جذب گردشگر ارتباط 
نزدیکی دارد و رونق شــهرها به واسطه آن شــکل می گیرد، همچنین کمک 
می کند تا برای فرهنگ مان ارزش قائل شــویم و از توسعه صنعتی آسیب زا 
فاصله بگیریــم.وی با بیان اینکه مدیریت شــهری به دنبــال برگزاری ایده 
کاپ های مختلف است، می گوید: سیزدهمین ایده کاپ به موضوع گردشگری 
اختصاص دارد و فراخوان آن اعالم شده تا از ایده های شهروندان و نخبگان 
بهره مند شــویم.همچنین غالمعلی فیض الهی، رییس اتحادیه شرکت های 
تعاونی صنایع دستی اصفهان در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می کند: امسال 
پس از گذشت چند سال که با شیوع کرونا و بی رونقی بازار صنایع دستی در ایام 
نوروز مواجه بودیم از سوی فعاالن این حرفه انتظار می رود بازار شرایط پررونقی 
را تجربه کند.وی تصریح می کند: اما با توجه به مصادف بودن ماه رمضان با ایام 
عید احتمال می رود مسافران کمتری وارد اصفهان شوند، در نتیجه احتماال بازار 
پویایی را نخواهیم داشت.رییس اتحادیه شرکت های تعاونی صنایع دستی 
اصفهان می گوید: از سویی هم به دلیل شرایط اقتصادی، قدرت خرید مردم 
پایین اســت و با وجود تاثیر دالر بر قیمت مصالح و مواد اولیه صنایع دستی، 
این محصوالت گران تر عرضه شده و خریداران هم کمتر به سمت آن سوق پیدا 
می کنند.فیض الهی یادآور می شود: اگرچه نرخ ارز تا حدودی فروکش کرده 
اما همچنان تاثیر این عامل، برگرانی صنایع دستی پایدار است، بر این اساس 
علی رغم آنکه هرساله فعاالن صنایع دستی در انتظار ایام نوروز برای فروش 
محصوالت خود به گردشگران بودند ولی به دلیل موارد اشاره شده بازگشت 
شرایط بازارها به قبل از کرونا پیش بینی نمی شود.وی در پاسخ به این پرسش 
که چه تدابیری برای رونق بازار صنایع دستی در ایام نوروز اندیشیده شده است، 
می گوید: قرار است از طریق سازمان صنایع دستی چند نمایشگاه در اصفهان 
برگزار شود که یکی از این نمایشگاه ها در محل چهل ستون واقع است.رییس 
اتحادیه شرکت های تعاونی صنایع دستی اصفهان اضافه می کند: در این حال 
شرایط اقتصادی مساعدی نداریم که توقع استقبال نسبت به خرید محصوالت 
هنری را داشته باشیم، حتی اگر مسافری هم وارد شهرمان شود توان مالی در 
حدی نیست که خریدار صنایع دستی باشد و موجب رونق بخشی به این بازار 
گردد.فیض الهی با اشاره به تاثیر گرانی صنایع دستی بر رکود این بازار می گوید: 
قیمت ها به خصوص در زمینه مس و رنگ افزایش ۲۱۰ درصدی داشته، واضح 
است به تبع رشد قیمت مواد اولیه محصول تولید شده هم با افزایش نرخ ۵۰ 

تا ۱۰۰ درصدی عرضه می شود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان 
گفت: مطالعه برای احداث ۱۵ تصفیه خانه و ســامانه 
استحصال پساب در شــهرک های صنعتی استان در 
حال انجام است که در سال های آینده با اولویت انجام 
خواهد شد.رســول سواری اظهار داشــت: تا کنون ۱۵ 
تصفیه خانه فاضالب با ظرفیت بیــش از ۱۴ هزار متر 
مکعب در روز به منظور جلوگیری از ورود پســاب های 
صنعتی به محیط زیست، بازچرخانی آب در صنعت و 
همچنین تامین آب مورد نیاز فضای سبز شهرک ها و 
نواحی صنعتی این اســتان احداث شده است.وی با 

بیان اینکه شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان 
در احداث تصفیه خانه های صنعتی در کشور پیشتاز 
است، گفت: احداث این تصفیه خانه ها عالوه بر کاهش 
آالیندگی های زیست محیطی، بستر مناسبی را برای 
توسعه فضای سبز شهرک های صنعتی استان فراهم 
نموده است.سواری افزود: شرکت شهرک های صنعتی 
استان اصفهان در این ســال ها با توجه ویژه به توسعه 
تصفیه خانه های صنعتی و ارتقای سطح ایمنی و محیط 
زیستی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی 
صنعتی استان، گام های مناسبی در این راستا برداشته 
است و بر استقرار واحدهای صنعتی پاک و غیر آالینده 
در زون های مرتبط تاکید دارد.مدیرعامل شرکت شهرک 
های صنعتی اســتان اصفهان ارتقای سطح ایمنی و 
محیط زیستی واحدهای فعال در شهرک ها و نواحی 

صنعتی اســتان را گام موثری در حفظ محیط زیست 
صنعتی ترین استان کشور دانست و با تشریح اقدامات 
این شــرکت در حفظ محیط زیست و کمک به توسعه 
پایدار استان، از عزم ویژه در احداث تصفیه خانه های 
صنعتی و همچنین تولید انرژی های نو خبر داد.وی با 
اشاره به اینکه مشکالت زیست محیطی، آلودگی هوا و 
بحران آب از مهمترین چالش های کشور در سال های 
اخیر است، تصریح کرد: آلودگی کالنشهرهای کشور در 
سال های گذشته ضرورت توجه ویژه و ریشه ای به حفظ 
محیط زیست و ارتقای سطح کیفی فرآیندهای زیست 
محیطی را نشان می دهد.سواری با اشاره به موضوع 
مدیریت پسماند در شهرک ها و نواحی صنعتی استان، 
بر استفاده مجدد و بازیافت پسماند واحدهای تولیدی 

به عنوان مواد اولیه برای سایر واحدها نیز تاکید کرد.

 15 تصفیه خانه و سامانه استحصال پساب در 
شهرک های صنعتی اصفهان ساخته می شود

خبر روز

مدیرعامل شرکت مس نگین اصفهان عنوان کرد:

کاهش سهم ظروف مسی از بازار
مدیرعامل شرکت مس نگین اصفهان، تولیدکننده ورق و گرده مسی گفت: به دلیل افزایش روزبه روز 
قیمت مــس و کاهش قدرت خرید مــردم و همچنین افزایش کاربرد مــس در صنایع مختلف و 
خودرو های برقی، صنعت ساخت ظروف مسی در چند سال آینده دورنمای خوبی نخواهد داشت.

محمد جالل کوشــکی رنانی  بیان کرد: به دلیل اینکه موفق به اخذ کد بورسی از بورس کاال نشدیم، 
امکان خرید مواد اولیه به طور عمده از این تاالر صنعتی را نداریم پس به ناچار باید قراضه مسی مورد 
نیاز را از خرده فروشان خریداری کنیم. به همین دلیل نوسان قیمت قراضه مسی در بازار و پرداخت 
۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، چالش هایی هستند که با آن ها دست و پنجه نرم می کنیم. امکان 
دریافت این مالیات از این مشــتریان محصوالت ما وجود ندارد به همین دلیل عمال این مالیات 
توسط ما تولیدکنندگان پرداخت می شود.مدیرعامل شرکت مس نگین اصفهان در خصوص وضعیت 
بازار مصرف مس، مطرح کرد: با وجود اینکه در انتهای سال جاری هستیم، بازار از آن شور و هیجانی 
که باید داشته باشد، برخوردار نیســت و به دلیل اینکه قیمت مس در چند روز اخیر افت شدیدی 
داشته اســت، تقاضا در بازار روند نزولی به خود گرفته و تقریبا راکد بوده است. عمده مشکالت ما 
تولیدکنندگان ناشی از عدم ثبات قیمت مس در بازار است؛ با نوسان قیمت ها، فروشندگان قراضه، 
دست نگه داشته و قراضه مسی را در بازار عرضه نمی کنند؛ در این میان ما هم با کمبود و گرانی مواد 
اولیه مواجه می شویم. متاسفانه شرایط تولید به قدری دشوار شده است که تولیدکنندگان تنها به 

فکر حفظ واحد  تولیدی هستند و به سودآوری نمی اندیشند. 

معاون وزیر صمت:

واردکنندگان موبایل متعهد به ایجاد سامانه شفافیت 
فروشگاهی می شوند

معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: واردکنندگان تلفن همراه، متعهد به 
ایجاد سامانه شفافیت فروشــگاهی و ارتقای خدمات پس از فروش می شوند و رتبه بندی آنان بر 
این اساس انجام خواهد شــد.معدن و تجارت، علیرضا شــاهمیرزایی در رابطه با بازار تلفن همراه 
و احتمال تقلب در IMEI و ســامانه همتا اظهار کرد: در دنیای تکنولوژی هرچیزی ممکن اســت، 
اما فناوری IMEI قابل اتکاترین تکنولوژی موجود در جهان برای شناســایی و رهگیری گوشــی و 
دستگاه های سیم کارتخور است و سامانه های رجیستری و همتا در کشورمان نیز براساس همین 
فناوری بنا شده اند.وی گفت: ما هنوز از قابلیت های ســامانه همتا به صورت کامل بهره نبرده ایم و 
در صورت استفاده درست از این ظرفیت، حقوق مصرف کننده به لحاظ قیمت و اطمینان از اصالت 
گوشی و حتی خدمات پس از فروش و گارانتی بسیار بهتر رعایت خواهد شد.معاون وزیر صمت، با 
اشاره به مصوبه بیست ودوم اسفند کارگروه خدمات پس از فروش وزارت صمت، تصریح کرد: همه 
واردکنندگان تلفن های همراه از ابتدای سال ۱۴۰۲ متعهد می شوند که ثبت اسناد تجاری گوشی های 
موبایل و وسایل ارتباطی سیم کارتخور را در تمام زنجیره توزیع تا مصرف کننده نهایی طبق مقررات 
انجام دهند و بر عوامل خود نظارت کنند و رتبه بندی آنان بر این اساس انجام خواهد شد.وی گفت: 
واردکنندگان باید بر نظام توزیع تلفن همراه وارداتی خود نظارت کامل داشــته باشــند و از رسیدن 
تلفن همراه به دست مصرف کننده نهایی با قیمت تمام شده و ســود مصوب مطمئن شوند، بر این 
اساس باید سامانه های الزم را در نظام توزیع خود ایجاد کنند و از آگاهی کامل مشتریان نهایی خود 
در مورد خدمات پس از فروش و حقوقشــان باید مطمئن شوند.شاه میرزایی اضافه کرد: مردم در 
هنگام خرید تلفن همراه باید دقیقا بدانند ارائه دهنده خدمات پس از فروش و گارانتی آن گوشی 
چه کسی است، واردکننده و مســئول گارانتی چه کسی است، شناســنامه گارانتی چیست و همه 
حقوق مصرف کننده باید به مشتری نهایی اطالع رسانی شود. همچنین مشتری باید بداند در صورت 

دریافت نکردن خدمات پس از فروش مناسب، به کجا مراجعه کند.  

اخبار

کافه اقتصاد

استاندار اصفهان گفت: دولت آماده دریافت پیشنهاد و راهکار های استان ها به ویژه استان اصفهان در زمینه نهضت ملی مسکن است.در جلسه شورای مسکن 
و بازآفرینی شهری استان، سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان از اعضای جلسه خواست: مشکالتی را که در حوزه نهضت ملی مسکن وجود دارد با حضور فعال 
بخش خصوصی، احصا و راهکار های کاربردی و عملیاتی را نیز مشخص کنند.وی با اشــاره به اینکه دولت آماده دریافت پیشنهاد و راهکار های استان ها به ویژه 
استان اصفهان در زمینه نهضت ملی مسکن است، ادامه داد: این بسته راهبردی باید ظرف روز های آینده تنظیم و تدوین شود تا با ارائه به سطح ملی برای کاهش 
مشکالت این حوزه در کشور قدم موثری برداریم.استاندار در خصوص نهضت ملی مسکن در شهر مجلسی، گفت: با محوریت معاونت عمرانی استانداری و اداره کل 
راه و شهرسازی از طرح نهضت ملی مسکن در شهر مجلسی بازدید میدانی و نشست مرتبطی برگزار و نتیجه به شورای مسکن استان ارائه شود.مهران زینلیان، 
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان نیز در این نشست با تاکید بر اینکه سیاست گذاری در شورای مســکن بایستی به نحوی باشد که مشکالت 
کاهش یابد، گفت: نحوه ارائه و گزارش آخرین وضع نهضت ملی مسکن و مشکالت موجود در شهر های مختلف، بسیار با اهمیت است.وی در خصوص برآورد 

اجرای خدمات روبنایی نهضت ملی مسکن، نیز عنوان کرد: در این خصوص بایستی زمان بندی مشخص داشته باشیم و گزینه های پیشنهادی نیز ارائه شود.

راهکار های برون رفت نهضت ملی مسکن از مشکالت تهیه شود

تولید سنتی زغال
در روش ســنتی تولید زغال 
تکه هــای چــوب باقی مانده 
حاصــل از نجــاری و مصارف 
دیگر را در کوره قرار می دهند تا 
بسوزند، چوب ها اغلب ۳تا۷ 
روز در کوره هســتند و بعد از 
گذشــت این مدت بــه زغال 
قابل مصرف تبدیل می شوند.

وز عکس ر

نخستین سرمایه گذاری 
خارجی در پاالیشگاه 

اصفهان کلید خورد
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: 
نخســتین ســرمایه گذاری خارجی در شرکت 
پاالیش نفــت اصفهان بــه ارزش ۱۱۵ میلیون 
یورو کلید خورد.محســن قدیری اظهار داشت: 
 RHU یکی از پروژه هــای مهم اجــرای طرح
واحد گوگرد زدایی از ته مانــده برج های خالء 
بود که هشت بســته اجرایی داشــت و این ها 
گلوگاه پروژه بود.وی ادامه داد: خوشــبختانه 
در ســال ۱۴۰۱ گره های این پروژه برطرف شد و 
اولین قرارداد سرمایه گذاری خارجی با ارزش 
۱۱۵ میلیون یورو امضا شــد که توســط بانک 
آلمانی ســرمایه گذاری خواهد شد.مدیرعامل 
شرکت پاالیش نفت اصفهان خاطرنشان کرد: 
باید توجه داشت لهســتان و مالزی بر اساس 
سرمایه گذاری خارجی پیشرفت کردند و ما در 
شــرکت پاالیش نفت مبنا را بر سرمایه گذاری 
خارجی قرار دادیم.قدیری بــا بیان اینکه طبق 
دستور مقام معظم رهبری باید از خام فروشی 
جلوگیری و بــه ســمت پتروپاالیش حرکت 
کنیم، ابراز داشــت: با اقدامی که در پروژه های 
زیر مجموعه این شرکت شده هدف گذاری ما 
این است که تا سال ۱۴۰۵ خام فروشی نداشته 
باشیم.وی با بیان اینکه پاالیشگاه اصفهان هاب 
پروپیلن ایران خواهد شــد، افزود: پاالیشگاه 
اصفهان بیش از ۶۰۰ هزار تــن پروپیلن تولید و 
انواع محصوالت مختلــف را به پروپیلن تبدیل 
خواهیم کرد.مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت 
استان اصفهان با بیان اینکه در ۶ ماه اول امسال 
سود خالص هلدینگ ۳۷۵ درصد رشد داشت، 
خاطرنشــان کرد: اتفاقات خوبی را در هلدینگ 
پتروپاالیش شاهد بودیم و رتبه اول سوددهی 
بین شرکت های پاالیشــگاهی شدیم.قدیری 
با بیان اینکه اگر ارزش دالر ۱۰ برابر شــده سهام 
هلدینگ پتروپاالیش طی امسال ۲۰ برابر رشد 
داشته است، ادامه داد: مجلس امسال قانونی 
را تصویب کرد که طبق ماده یک این قانون پنج 
درصد خوراک به شرکت های پاالیشگاهی ۴۰ 
درصد از ســود خالص را به پروژه ها اختصاص 

دهند.



    گردشگری و میراث4پنجشنبه 25  اسفند  1401 /  23  شعبان  1444  /  16  مارس   2023 / شماره 3772 

استقبال نوروزی اصفهان از گردشگران با سامانه الکترونیک مسافر یار؛

ظرفیت پذیرش مسافران بیشتر می شود

مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
اســتان اصفهان با بیان اینکــه در نوروز موزه هــا و اماکن 
تاریخی اصفهان از ساعت ۹ صبح تا ۲۲ به روی گردشگران 
باز است، گفت: قیمت ورودی آن ها نسبت به سال گذشته تغییری نخواهد 
کرد و گردشگران می توانند به صورت الکترونیک از طریق سامانه ها مسافر یار 
نســبت به خریداری بلیت اقدام کنند.علیرضا ایزدی با اشاره به فعالیت ها و 
برنامه های در نظر گرفته شده برای نوروز ۱۴۰۲، اظهار کرد: چهارچوب فعالیت 
ما در نوروز امسال مانند سال های گذشته است، اما امسال با توجه به تقارن 
ماه مبارک رمضان با نوروز، غرفه های صنایع دســتی در چهل ستون صرفا به 
موضوع صنایع دستی از شهرستان های استان اصفهان اختصاص دارند و از 
ارائه سوغات خوراکی و آثار جنبی حذرشده است. تم نوروزگاه ها نیز در دو سه 
روز اول نوروز و در شــرایط تعطیالت، عادی است ولی بعد از آن به سمت ماه 
مبارک رمضان خواهد رفت.او افزود: در مورد ظرفیت پذیرش مسافران نیز 
عالوه بر هتل ها از ظرفیت آموزش وپرورش نیز اســتفاده می شود که نسبت 
به سال گذشــته پذیرش بیشــتری دارد؛ ضمن اینکه پیش بینی های اولیه 
نشان می دهد که تا هفته اول در اصفهان بارندگی خواهیم داشت و به همین 
دلیل عالوه بر ظرفیت آموزش وپرورش، سالن های ورزشی نیز که از سیستم 
گرمایش و سرویس بهداشتی و حمام برخوردار هستند به صورت اولویت بندی 
در شهرستان های پربازدید برای ارائه خدمات آماده هستند تا در صورت نیاز 
و با توجه به تمایــل افراد برای چادر زدن، در این ســالن ها اقامت پیدا کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان اصفهان اضافه 
کرد: راهنمایان تور مانند سال گذشــته در اماکن تاریخی مستقر هستند، اما 
یک اقدام مشارکتی نیز در بحث حجاب و عفاف انجام داده ایم به این صورت 
که تعدادی از نیروهای آموزش دیده  ما به عنوان راهنمایان تور، در حوزه حجاب 
و عفاف نیز آموزش ببیند تا در صورت نیاز، به ارائه تذکرهای منطقی تر اقدام 
کنند تا چالش و حاشیه ما کمتر باشد.ایزدی درباره تعداد و خدمات کمیته های 
تخصصی به گردشگران نیز گفت: در نوروز ۱۴۰۲ فعالیت های ستاد سفر استان 
در حوزه های استقبال و اسکان تا پذیرایی از ۱۰ کمیته به ۱۳ کمیته افزایش یافته 
است که در این خصوص دادستان استان نیز همراهی کردند تا شعبه ویژه ای را 
داشته باشیم که احیانا در صورت وقوع مشکالت خاص به صورت خارج از نوبت 
بررسی شوند. همچنین در مورد موضوع بیمه ها که در سال گذشته تا حدی با 
مشکل مواجه شدیم، بنا شد که در نوروز امسال یک شیفت ویژه بیمه مستقر 
باشد تا اگر خدای ناکرده اتفاقی در حوزه خسارت های جانی و مالی پیش آمد 

خارج از نوبت بررسی و مشکالت آن ها کمتر شود.

همراهی مخابرات و 137 در نوروز 1402
وی با بیان اینکه در نوروز امســال تاکید شــده تا عابــر بانک ها وضعیت 
خدمات دهی بهتری داشته باشند، ادامه داد: چیزی که امسال یک مقدار 
قدرت بیشتری دارد سامانه »مسافر یار« اســت که وضعیت آن به لحاظ 
داده های واردشــده در طول ۵ ماه اخیر کامل تر است، همچنین در صورت 
همراهی مخابرات که جلسه نهایی آن  به زودی برگزار می شود امیدواریم که 
بتوانیم در بدو ورود گردشگران، پیامکی برای همه شماره ها به جز شماره های 
استان اصفهان ارسال شود تا بتوانند لینک مسافر یار و همه اطالعات موردنیاز 
را دریافت کنند. در کنار آن نیز قرار بر این شد که تعدادی از عزیزانی که در نهاد 
۱۳۷ مستقر خواهند بود عالوه بر اینکه اطالعات مربوط به حوزه های شهری را 
ارائه می کنند اطالعات الزم برای راهنمایی گردشگران را نیز ارائه کنند.مدیرکل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اســتان تصریح کرد: در بحث 
ستاد اسکان نیز عالوه بر استقرار مجموعه عزیزان شهرداری، نماینده جامعه 
هتلداران نیز مستقر خواهد بود تا بتوانیم در ابتدا گردشگران را در هتل ها و بعد 
در آموزش وپرورش و درنهایت برای بحث چادرها پذیرش کنیم؛ ضمن اینکه 
چادر خواب ها نیز عالوه بر ظرفیت موجود در پارک ها، در سالن ها نیز اسکان 
داده می شود.وی  با بیان اینکه در لحظه در تحویل سال با همکاری شهرداری 
اصفهان در میدان نقش جهان برنامه ویژه ای خواهیم داشت، به برنامه های 
نوروزی پایگاه های ملی و جهانی استان اصفهان اشاره کرد و افزود: در نوروز 
سال گذشته برنامه ای را به صورت پخش مستقیم داشتیم که امسال نیز در 
این مورد برنامه ریزی خواهد شــد، اما در خصوص اینکه چه روزی برنامه 
استان اصفهان در پایگاه جهانی نقش جهان و چه روزی در تخت جمشید یا 
سایر پایگاه های جهانی برگزار شود هنوز اعالم نشده و ان شاءا... برنامه ریزی 
خواهد شد. قطعا یک روز مختص استان اصفهان است و منتظر هستیم که 
تاریخ آن به ما اعالم شود تا مانند سال گذشته برای آن برنامه داشته باشیم.

ساعت بازدید و قیمت ورودی اماکن تاریخی
ایزدی در مورد ســاعت و قیمت بلیت ورودی موزه ها و بناهای تاریخی نیز 
گفت: در مورد ساعت فعالیت موزه ها و اماکن تاریخی به این نتیجه رسیدیم 
که از ساعت ۹ صبح تا ۲۲ به روی گردشگران باز باشند، قیمت بلیت ورودی 
آن ها نیز نسبت به سال گذشته تغییری نخواهد کرد و گردشگران می توانند 
به صورت الکترونیک از طریق سامانه ها ازجمله مسافر یار نسبت به خریداری 
بلیت اقدام کنند.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
ضمن تایید اینکه اصفهان چه به لحاظ اسکان و چه به لحاظ قیمت ورودی 
موزه ها و بناهای تاریخی، شــهر ارزانی برای گردشــگری است، بیان کرد: 
به طورکلی گردشــگری در ایران ارزان اســت و قیمت بلیت ورودی موزه ها 
و بناهای تاریخی به گونه ای اســت که چه بلیت بدهنــد و چه ندهند فرقی 

نمی کند. متاســفانه در بعضی مواقع بلیت های ورودی آن قدر ارزان است 
که اگر رایگان شود سنگین تر هســتیم.وی افزود: ما این پیشنهاد را دادیم 
و پیگیر هستیم که بتوانیم نرخ ورودی اماکن تاریخی را افزایش دهیم، اما 
به هرحال تابع دستور صادرشده هستیم و قرار بر این شده که فعال افزایش 
قیمت نداشته باشیم و ایام نوروز را مانند قبل می گذرانیم؛ اما باید بر اساس 
واقعیت ها تصمیم بگیریم چراکه آثار ما بسیار ارزشــمند هستند و درآمد 
حاصل از آن ها می تواند به حفاظت و حراست و مرمت آن ها بازگردد. امیدوارم 
در سال بعد در این خصوص به صورت جدی فکر شود و بتوانیم اعتبارات و 
مبالغ دریافتی خود را صرف هزینه ای جاری خود کنیم تا ان شاءا... بتوانیم 
در پاسداری و نگهداری بناهای تاریخی که میراث و امانت این نسل به نسل 

آینده هستند اقدامات اساسی تر و بهتری انجام دهیم.

لزوم بازنگری اساسی در مورد قیمت بلیت ها
دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: ما پیگیر 
و عالقه مند به شکل گیری سفرهای ارزان قیمت هستیم، اما این سفرهای 
ارزان قیمت باید هدفمند باشند. اینکه ما اجازه دهیم هرکسی در هرجایی چادر 
بزند و اماکن هم باری به هرجهت باشند صحیح نیست. میدان نقش جهان 
که اصال ورودی ندارد و پل های تاریخی شهر هم رایگان هستند و این مسئله 
به نظر من هدف اقتصــادی ندارد و با ادامه این روند به شــکوفایی اقتصاد 
گردشگری نخواهیم رســید. امیدوارم بتوانیم برای این بخش فکر اساسی 
کنیم که البته به همراهی و واقع بینی در حوزه های ارزش گذاری و قیمت گذرای 
نیاز دارد.وی با تاکید بر اینکه باید درباره نرخ ارزی ورودی موزه ها و بناهای 
تاریخی نیز نگرش و تأمل جدی داشت، اضافه کرد: متاسفانه ما ارزشمندترین 
بناهای فرهنگی خود را با قیمت یک دالر و ۲ دالر به گردشگران خارجی عرضه 
می کنیم که اصال ســنخیتی با ارزش و عمق و غنای فرهنگی کشور ما ندارد؛ 
بنابراین باید در این موارد بازنگری شــود؛ ضمن اینکه در مورد گردشــگران 
داخلی نیز بلیت ۵ هزار و ۱۰ هزار تومان را اگر نگیریم خیلی بهتر است. خودتان 
ارزیابی کنید که ما برای عالی قاپو با این عظمت و ارزش چه قیمتی می توانیم 
بگذاریم؟!مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گفت: 
من سال گذشته در مورد افزایش ورودی موزه ها و بناهای تاریخی صحبت 
کردم؛ اما به من گفتند که شما به دنبال گران کردن هستید، درحالی که اصال 
بحث گرانی و ارزانی نیست. موضوع این است که تربیت و فرهنگ ما به این 
صورت است که وقتی بنایی با قیمت ارزان ارائه شود اصال به ارزش و عمق آن 
توجهی نمی کنیم و ارزشی برای آن ها قائل نیستیم، ولی وقتی قیمت های 
منطقی و شناور روی آن بگذاریم این ارزش بیشتر درک می شود؛ ضمن اینکه 
به نظر من ســالیق و عالیق ما تامین کننده بازار و اقتصاد ابنیه های تاریخی 

ماست و باید در این مورد فکر شود که البته اقدام زمان بری است .

مسئول گروه ثبت و حریم آثار تاریخی استان اصفهان:

ساخت هتل 5 ستاره درحریم مصوب شاه دژ ممنوع است
مســئول گروه ثبت و حریم آثار تاریخی اســتان اصفهان گفت: با توجه به ابالغ حریم شــاه دژ 
و ضوابط آن به تمامــی ارگان های ذی ربط، تقاضــای دوباره برای ایجاد مســتحدثات از جمله 
هتل پنج ستاره در محدوده حریم 
مصوب شاه دژ موضوعیت ندارد.

علیرضا خواجویــی افزود: وزارت 
میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی در پاســخ صریح 
به استعالم تقاضای صدور مجوز 
برای ســاخت هتل ۵ ســتاره در 
حریم شاه دژ با استناد به بند یک 
ضوابط حریم آثار تاریخی، بر لزوم 
عدم تغییــر کاربــری از وضعیت 
موجود در این محدوده تاکید کرده 
است.شاه دژ یک قلعه کوهستانی 
بر فراز کوه صفه اصفهان قرار دارد 
که دارای حریم مصوب شــورای 
عالی ثبت و حریم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.ماجرای ساخت هتل 
۵ ســتاره در حریم این دژ تاریخی که در عرصه کوه صفه)یکی از آثار طبیعی و شاخص اصفهان( 
قرار گرفته، از اسفند ۹۴ آغاز و کلنگ زنی شــد؛ اما بعدها در سال ۹۷ ساخت این هتل با پیگیری 
فعاالن محیط زیست با استناد به ممنوعیت هرگونه ســاخت و ساز در کوه صفه مطابق با ضوابط 
طرح تفضیلی متوقف شد.حاال اما بنا به گفته برخی کارشناسان میراث فرهنگی، بعد از گذشت ۴ 
سال، زمزمه هایی در رابطه با پیگیری سرمایه گذار این هتل ۵ ستاره، برای گرفتن مجوز ساخت 
در حریم اثر تاریخی شــاه دژ، در عرصه میراث طبیعی کوه صفه به گوش می رســد که بنا به گفته 
مسئول گروه ثبت و حریم آثار تاریخی اســتان اصفهان، وزارتخانه میراث فرهنگی در ماه گذشته 
با استناد به ضوابط حریم آثار تاریخی در پاسخ به استعالم از این وزارتخانه، بر ممنوعیت ساخت 

این هتل تاکید کرده است.
مســئول گروه ثبت و حریم آثار تاریخی اســتان اصفهان در همین ارتباط افزود: مطابق بند یک 
ضوابط حریم، تغییر کاربری از وضعیت موجود در محدوده حریم ممنوع است و مطابق بند ۸ آن، 
ایجاد تاسیسات گردشــگری، فرهنگی و طبیعی صرفا می تواند در چهارچوب ایجاد سایت موزه 
باستانی شاه دژ، جهت نمایش آثار به دست آمده از کاوش های باستان شناسی و با طرح مصوب 
شده از سوی وزارت و با نظارت در حین اجرا و تایید نهایی در وزارتخانه انجام شود.خواجویی تاکید 
کرد: این دو بند در پاسخ صریح به استعالم تقاضای صدور مجوز در حریم شاه دژ از طرف وزارت 
میراث فرهنگی عنوان شــده و بنابراین با توجه به ضوابط حریم پاسخ چنین تقاضایی مشخص 
است.وی با اشــاره به اهمیت حفاظت از این دژ ساســانی در ارتفاعات کوهستان صفه، گفت: به 
دنبال ثبت عرصه شاه دژ، جهت حفاظت از این عرصه تاریخی - طبیعی و جلوگیری از کوه خواری 
و دخل و تصرفات احتمالی، حریم این قلعه با مطالعات میدانی گســترده و مستندات تاریخی 
در تاریخ ۱۵ آذرماه سال ۱۴۰۰ در شــورای عالی ثبت و حریم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی به تصویب رسید.
خواجویی تاکید کرد: با توجه به ابالغ حریم و ضوابط آن، تقاضای ایجاد هتل پنج ستاره در محدوده 
حریم مصوب شاه دژ موضوعیت نخواهد داشــت.وی با بیان اینکه کوه صفه یگانه اثر طبیعی - 
تاریخی شهر اصفهان است، افزود: کوه صفه نماد اســتواری شهر اصفهان در طول حیات تاریخی 

آن است؛ شهری که در پناه آن طی قرون متمادی شکل گرفته است.

خبر

 مفاد آراء
12/157 آگهي مفادآراصادره از هيات قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي 

و ساختمانهاي فاقد سند رسمی مستقردرثبت نایين
دراجــرای مــاده یــک قانــون تعييــن تكليــف وضعيــت ثبتــی اراضــی 
وســاختمانهای فاقد ســند رســمی وبر حســب مــاده 3قانــون مذکــور  آرا 
ذیــل کــه از طــرف ایــن هيــات مبنــی برتایيــد انتقال عــادی ویاســهم 
 مفــروزی متقاضــی صــادر گردیــده دردونوبــت بــه فاصلــه 15روزآگهــی 
 می شودتاشــخص یااشــخاصی که بــه آرا مذکوراعتــراض دارندازتاریخ اولين 
انتشــارآگهی ظرف مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسليم نموده ودرمهلت 
یک ماه ازتاریخ تسليم اعتراض فرصت دارندنسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
صالحه وارایه گواهی مبنی برطرح دعوی اقدام نمایند دراین صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارایه حكم قطعی دادگاه خواهد بود ودرصورت انقضامهلت وعدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شــد وصدورسند مالكيت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شــماره140160302031001139-1401/11/28 آقای ایرج خردمند 
فرزنــد محمد چهاردانگ و نيم مشــاع از ششــدانگ یک باب اتــاق پالک ثبتی 
3170  اصلی واقع در روســتای گنوئيه بخش 3 ثبت نایين به مســاحت ششدانگ 
 30/90 متــر مربع خریــداری عادی و مــع الواســطه از فرج اله قصــاب نائينی

 مالک رسمی
2- رای شــماره140160302031001140-1401/11/28 آقای ایرج خردمند 
فرزند محمد ششــدانگ یكدرب اتاق و باغچه پالک ثبتــی 3171  اصلی واقع در 
روستای گنوئيه بخش 3 ثبت نایين به مساحت 172/70 متر مربع خریداری عادی 
 و مع الواسطه ازبشارت و فرخ و برکت خانم کاشفيان و وراث فرج اله قصاب نائينی

 مالكين رسمی
3- رای شــماره140160302031001141-1401/11/28 آقای ایرج خردمند 
فرزند محمد چهاردانگ مشــاع از ششــدانگ یک درب خانه و باغچه پالک ثبتی 
3172  اصلی واقع در روســتای گنوئيه بخش 3 ثبت نایين به مســاحت ششدانگ 
 365/5 متر مربع خریداری عادی و مع الواســطه ازوراث فرج الــه قصاب نائينی 

مالک رسمی
4- رای شــماره140160302031001142-1401/11/28 آقای ایرج خردمند 
فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمين مزروعی پالک ثبتی 3189  اصلی واقع در 
روستای گنوئيه بخش 3 ثبت نایين به مساحت 877/10 متر مربع خریداری عادی 
 و مع الواسطه ازبشارت و فرخ و برکت خانم کاشفيان و وراث فرج اله قصاب نائينی

 مالكين رسمی
5- رای شــماره140160302031001143-1401/11/28 آقای ایرج خردمند 
فرزند محمد چهاردانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمين مزروعی پالک ثبتی 
3195  اصلی واقع در روستای گنوئيه بخش 3 ثبت نایين به مساحت ششدانگ 291 
متر مربع خریداری عادی و مع الواسطه ازمحمد و فتح اله و عصمت و زیبنده و طوبی 

و محترم همگی قصاب نائينی مالكين رسمی
6- رای شــماره140160302031001144-1401/11/28 آقای ایرج خردمند 
فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمين مزروعی پالک ثبتی 3201  اصلی واقع در 
روستای گنوئيه بخش 3 ثبت نایين به مســاحت 448 متر مربع خریداری عادی و 
 مع الواسطه ازبشارت و فرخ و برکت خانم کاشــفيان و وراث فرج اله قصاب نائينی 

مالكين رسمی
7- رای شــماره140160302031001145-1401/11/28 آقای ایرج خردمند 
فرزند محمد چهاردانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمين مزروعی پالک ثبتی 

3202  اصلی واقع در روســتای گنوئيه بخش 3 ثبت نایين به مســاحت ششدانگ 
306/4 متر مربع خریداری عادی و مع الواسطه ازمحمد و فتح اله و عصمت و زیبنده 

و طوبی و محترم همگی قصاب نائينی مالكين رسمی
آقــای   1401 /11 /28 -140160302031001146 شــماره رای   -8
ایرج خردمنــد فرزند محمد چهاردانگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعه زمين 
مزروعی پالک ثبتــی 3209  اصلــی واقع در روســتای گنوئيه بخــش 3 ثبت 
نایين به مســاحت ششــدانگ 34/872 متر مربع خریداری عادی و مع الواسطه 
 ازمحمد و فتح الــه و عصمت و زیبنــده و طوبی و محترم همگــی قصاب نائينی

 مالكين رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/12/10
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/12/25

م الــف: 1462644 عليرضا راحتی  سرپرســت اداره ثبت اســناد و امالک 
شهرستان نائين 

مفاد آراء
12/158 آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف اراضی وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 

در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
نظر به اینکه برابر آراء شــماره 139360302033001609  مورخ 1393/12/08 
و اصالحی شــماره 140060302033000020 مورخ 1400/04/27  هیات اول 
موضوع قانون تعییــن تکلیف  وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی مســتقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت  ملک نطنز تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای اصغر مرادی بیدهندی فرزند هدایت ا... بشــماره شناسنامه 2232 
صادره از تهران در یکــدرب باغ به مســاحت 1636 متر مربع بــه پالک 1188 
فرعی از 15 اصلــی واقع در بیدهند  جــزء بخش 10 حوزه ثبتــی نطنز خریداری 
 از مالک رســمی آقای محمد مــرادی بیدهنــدی و خانم رقیه لطفــی بیدهندی

  محرز گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند   از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایــی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورتی که اعتراضی در 
مهلت قانونی واصل نشد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل را ارا 
ئه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود صدور سند  مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/25

م الف: 1462983  رحمت اله شــاهدی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
نطنز 

فقدان سند مالکیت
12/159 شــماره نامه: 140185602015003865- 1401/12/22 نظر به اینکه 
آقای علی توســلی ریزی فرزند نعمت اله به اســتناد 2 برگ استشهادیه محلی که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده، مدعی اســت که سند مالکیت ششدانگ 
یکباب خانه پالک 3603  فرعی از 107- اصلی واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت 
اصفهان که در صفحه 287 دفتر 90- امالک  این اداره ذیل شــماره 9187  به نام 
وی، ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 180647 صادر و تسلیم گردیده و معامله 
دیگری انجام نشده و به علت جابجایی مفقود شده است لذا چون نامبرده درخواست 

صدور ســند مالکیت المثنی نموده، طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت، 
مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز پس از آن 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تســلیم نماید و چنانچه 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله 
ارائه نشود، اداره ثبت، المثنای ســند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی 
تسلیم خواهد کرد. م الف: 1469738  مصطفی شمسی مدیر واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک زرین شهر) لنجان (
ابالغ

12/160 کارفرمای محترم شــرکت توان ســیال اســپادانا  با کد تامین اجتماعی 
کارگاه 6960009725  باطالع می رساند درخواســت بازنشستگی پیش از موعد 
آقای علیرضا باقری  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشــاغل سخت و 
زیان آور اســتان اصفهان مطرح و شــغل مورد درخواســت نامبرده )جوشکار(  بر 
اساس رای کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت 
و زیان آور که در تاریــخ 1401/04/16 برگزار گردیده، با اکثریــت آراء در گروه 
الف ســخت و زیان آور شــناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره است 
و مهلت اعتــراض به تصمیم مذکــور از تاریخ درج آگهی به مــدت 15روز اداری 
 می باشــد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل سخت و
  زیان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  

م الف: 1469873 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

12/161 کارفرمای محترم شــرکت مونتاژ صنعت  با کد تامیــن اجتماعی کارگاه 
6960009998  باطالع می رســاند درخواست بازنشســتگی پیش از موعد آقای 
علیرضا باقری  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشــاغل ســخت و زیان 
آور اســتان اصفهان مطرح و شغل مورد درخواســت نامبرده )جوشکار(  بر اساس 
رای کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشــاغل ســخت و 
زیان آور که در تاریــخ 1401/04/16 برگــزار گردیده، با اکثریــت آراء در گروه 
الف ســخت و زیان آور شــناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره است 
و مهلت اعتــراض به تصمیم مذکــور از تاریخ درج آگهی به مــدت 15روز اداری 
 می باشــد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل سخت و
  زیان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  

م الف: 1469871 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

12/162 کارفرمای محترم شرکت آریا ســپهر بهار  با کد تامین اجتماعی کارگاه 
6960009999  باطالع می رســاند درخواست بازنشســتگی پیش از موعد آقای 
علیرضا باقری  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشــاغل ســخت و زیان 
آور اســتان اصفهان مطرح و شغل مورد درخواســت نامبرده )جوشکار(  بر اساس 
رای کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشــاغل ســخت و 
زیان آور که در تاریــخ 1401/04/16 برگــزار گردیده، با اکثریــت آراء در گروه 
الف ســخت و زیان آور شــناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره است 
و مهلت اعتــراض به تصمیم مذکــور از تاریخ درج آگهی به مــدت 15روز اداری 
 می باشــد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل سخت و
  زیان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  

م الف: 1469870 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

12/163 کارفرمــای محترم شــرکت اروندان  با کــد تامین اجتماعــی کارگاه 

6960006468  باطالع می رســاند درخواست بازنشســتگی پیش از موعد آقای 
علیرضا باقری  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشــاغل ســخت و زیان 
آور استان اصفهان مطرح و شغل مورد درخواســت نامبرده )کارگر فنی(  بر اساس 
رای کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشــاغل ســخت و 
زیان آور که در تاریــخ 1401/04/16 برگــزار گردیده، با اکثریــت آراء در گروه 
الف ســخت و زیان آور شــناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره است 
و مهلت اعتــراض به تصمیم مذکــور از تاریخ درج آگهی به مــدت 15روز اداری 
 می باشــد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل سخت و

  زیان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  
م الف: 1469869 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

ابالغ
12/164 کارفرمــای محترم شــرکت صنایع فرا ســاحل با کد تامیــن اجتماعی 
کارگاه 7610008815  باطالع می رساند درخواســت بازنشستگی پیش از موعد 
آقای علیرضا باقری  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشــاغل سخت و 
زیان آور اســتان اصفهان مطرح و شــغل مورد درخواســت نامبرده )جوشکار(  بر 
اساس رای کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت 
و زیان آور که در تاریــخ 1401/04/16 برگزار گردیده، با اکثریــت آراء در گروه 
الف ســخت و زیان آور شــناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره است 
و مهلت اعتــراض به تصمیم مذکــور از تاریخ درج آگهی به مــدت 15روز اداری 
 می باشــد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل سخت و

  زیان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  
م الف: 1469868 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

ابالغ
12/165 کارفرمــای محترم شــرکت کاریزان  با کــد تامین اجتماعــی کارگاه 
6960008063  باطالع می رســاند درخواست بازنشســتگی پیش از موعد آقای 
علیرضا باقری  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشــاغل ســخت و زیان 
آور اســتان اصفهان مطرح و شغل مورد درخواســت نامبرده )جوشکار(  بر اساس 
رای کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشــاغل ســخت و 
زیان آور که در تاریــخ 1401/04/16 برگــزار گردیده، با اکثریــت آراء در گروه 
الف ســخت و زیان آور شــناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره است 
و مهلت اعتــراض به تصمیم مذکــور از تاریخ درج آگهی به مــدت 15روز اداری 
 می باشــد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل سخت و

  زیان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  
م الف: 1469866 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

ابالغ
12/166 کارفرمای محترم شــرکت محکم پــی  با کد تامیــن اجتماعی کارگاه 
6960006374  باطالع می رســاند درخواست بازنشســتگی پیش از موعد آقای 
علیرضا باقری  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشــاغل ســخت و زیان 
آور استان اصفهان مطرح و شغل مورد درخواســت نامبرده )کارگر فنی(  بر اساس 
رای کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشــاغل ســخت و 
زیان آور که در تاریــخ 1401/04/16 برگــزار گردیده، با اکثریــت آراء در گروه 
الف ســخت و زیان آور شــناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره است 
و مهلت اعتــراض به تصمیم مذکــور از تاریخ درج آگهی به مــدت 15روز اداری 
 می باشــد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل سخت و

  زیان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  
م الف: 1469865 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
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رییس کل دادگستری استان خبر داد:

اصفهان، صدرنشین آزادی محکومان مالی
ییس کل دادگستری استان اصفهان از افزايش ۱۵ درصدی آزادی زندانیان جرائم مالی غیرعمد 

استان نسبت به سال گذشته خبر داد.
حجت االسالم اسدا... جعفری، رییس کل دادگستری اســتان اصفهان در حاشیه جلسه ستاد 
دیه استان گفت: در یازده ماهه امسال با تالش ســتاد دیه ۷۴۱ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد با 
مجموع بدهی ۴۳۳ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان از زندان های استان اصفهان آزاد شدند که این 
مبلغ شامل گذشت شکات، پذیرش اعســار زندانیان، نقدینگی محکومان، کمک های خیران و 
تسهیالت ستاد دیه و تسهیالت بانکی بوده اســت.وی افزود: این تعداد آزادی حدود ۱۱ درصد از 
آزادی زندانیان جرائم مالی و غیرعمد کشور است و استان اصفهان را در رتبه اول آزادی این گروه از 
زندانیان قرار داده است.رییس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: با آزادی ۷۴۱ نفر شامل 
۷۱۱ مرد و ۴۰ زن، شاهد افزایش ۱۵ درصدی در آزادی زندانیان مالی و جرایم غیرعمد نسبت به 

مدت مشابه پارسال در استان هستیم.

بارش  ها در اصفهان 53 درصد بیشتر شد
میانگین بارش در استان اصفهان در سال زراعی کنونی نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۳ درصد 
و در مقایسه با بلندمدت ۳۷ درصد افزایش یافته است.براساس آمار اداره کل هواشناسی استان 
اصفهان، از ابتدای سال زراعی )مهر( تا ۲۳ اسفند به طور میانگین ۱۸۵.۹ میلیمتر بارش در استان 
ثبت شــده، در حالی که بارش  های دریافتی استان در مدت مشابه ســال قبل ۱۲۱ میلیمتر و در 
بلندمدت ۱۳۴ میلیمتر بود.میانگین بارش های استان اصفهان در سال زراعی کنونی در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل ۵۳ درصد و نسبت به بلندمدت ۳۷ درصد افزایش نشان می دهد.همچنین 
کالن شهر اصفهان امسال تاکنون حدود ۵۰ میلیمتر بیشتر از بارش های میانگین یک سال زراعی 
کامل خود را دریافت کرده است. این کالن شــهر از ابتدای سال زراعی تا ۲۳ اسفند، ۱۷۰ میلیمتر 
بارش داشته است.میانگین بارشی یک سال زراعی کامل شــهر اصفهان ۱۲۰ میلیمتر بوده که در 
سال زراعی کنونی )مهر ۱۴۰۱- شهریور ۱۴۰۲( بارش های یک ساله خود را در مدت پنج ماه تا ۲۶ 
بهمن امسال دریافت کرد.بر پایه آمار اداره کل هواشناسی استان، میانگین بارشی شهر اصفهان در 
سال زراعی کنونی نسبت به سال زراعی گذشته )۱۴۰۰- ۱۴۰۱( ۲۸۷ درصد و نسبت به بلندمدت 

)۶۳ ساله( ۱۱۷ درصد افزایش یافته است.

با وجود هشدارهای قبلی صورت گرفت؛

 افزایش 5 درصدی آمار مصدومان چهارشنبه سوری 
امسال استان اصفهان

مصدومان چهارشنبه سوزی امسال اســتان اصفهان در مقایسه با سال گذشته ۵ درصد افزایش 
داشته است.مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان با اشاره به 
اینکه شب آخرین چهارشنبه سال امســال ۸۴ مصدوم داشت، گفت: این در حالی است که آمار 

سال گذشته ۸۰ نفر بود.
عباس عابدی با اشــاره به اینکه ۶۰ درصد از مصدومان بین ۱۰ تا ۲۰ ســال داشــتند، اظهار کرد: 
بیشترین آسیب  دیدگان درشهر اصفهان، بیشــترین آسیب به چشم و دست ها و بیشترین علت 
آسیب با ترقه بوده است.وی افزود: ۷۰ نفر از مصدومان مرد و ۱۴ نفر هم زن بودند که همه آن ها به 
بیمارستان و مراکز درمانی منتقل شدند.مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشــکی اســتان افزود: ۷۰ مورد از مصدومان و شــهروندان به مرکز درمانی مراجعه و تنها ۱۴ 
نفرشان با واحد های امدادی اورژانس ۱۱۵ به مراکز درمانی منتقل شدند.به گفته عباس عابدی 

خوشبختانه حوادث چهارشنبه سوری امسال در استان، تلفات جانی نداشت.

مدیرعامل هالل احمر استان مطرح کرد:

مجوز تاسیس داروخانه برای ما صادر نشده است

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: روزانه حدود ۵۰۰ تا 
یک هزار نفر به داروخانه این جمعیت مراجعه می کنند.وی اضافه کرد:با 
وجود اعالم آمادگی داشتن توانایی و امکان تاسیس داروخانه هالل احمر، 
حداقل در چهار نقطه استان، مجوز تاســیس داروخانه، سهمیه داروها و 
قیمت، صادر نشده اســت.محمدنوید متقی در نشست خبری جمعیت 
هالل احمر استان اصفهان، اظهار کرد: جمعیت هالل احمر دارای پنج محور 
عملیاتی اســت که یکی از این محورها، محور امدادونجات است و عمده 
افراد جامعه، جمعیت هالل احمر را با این محور می شناســند.وی افزود: 
در صورت رخداد یک حادثه، اولین نفرات حاضر در محل حادثه نیروهای 
امدادی امدادونجات این جمعیت هستند. جمعیت هالل احمر در زمان 
رخداد حوادث و در زمان های غیرحوادث، شــرح وظایف متفاوتی دارد، 
بخش وسیعی از محورهای اســتان اصفهان تحت پوشش پایگاه های 
امدادی این جمعیت قرار دارد و امدادگران این جمعیت به صورت مستمر 
به حوادث جاده ای امدادرســانی می کنند.مدیرعامل سازمان جمعیت 
هالل احمر اســتان اصفهان تصریح کرد: دپوی اقالم امدادی و ارسال به 
موقع آنها به منظور امدادرســانی به حوادث اهمیت بسیاری دارد، حوزه 
عملیاتی دیگر این جمعیت، حوزه داوطلبان است که با شعار »حلقه اتصال 
توان توانمندان و نیاز نیازمندان« فعالیت دارد.وی ادامه داد: مددجویان و 
توان خواهان تحت پوشش این معاونت سازمان قرار می گیرند و نیروهای 

این جمعیت تخت عنوان کاروان های سالمت به روستاها و مراکز نیازمند 
ارائه خدمت مراجعه، مددجویان را شناسایی و به آنها ارائه خدمت می کنند. 
جذب و ساماندهی افرادی که تمایل به خدمت رسانی به صورت داوطلبانه 

دارند نیز بر عهده این معاونت قرار دارد.

محورهای عملیاتی جمعیت هالل احمر در نوروز
وی افزود: سه محور عملیاتی برای این سازمان به منظور خدمت رسانی 
در ایام نوروز مشــخص شده اســت که شــامل امدادونجات نوروزی، 
فعالیت های بشردوســتانه و راهنمایی مســافران و طرح هالل رحمت 
که با مصادف شــدن ایام نوروز و ماه مبارک رمضان در دستور کار است، 
می شود. در دســتورالعمل های فعالیتی این ســازمان و به خصوص در 
دســتورالعمل های مدیریت بحران، وظایفی برای قبــل، حین و پس از 
وقوع حادثه تعریف و در راستای پیشگیری از حوادث، وظایف هر سازمان 
مشخص شده است.متقی تصریح کرد: آموزش کارکنان، امدادگران و آحاد 
جامعه در خصوص مخاطرات طبیعی، اولین وظیفه جمعیت هالل احمر 
محسوب می شود. بسته به نوع حادثه، پیشگیری متفاوت است و این 
جمعت به صورت عمده در فضای آموزش، آماده سازی تیم ها و آشنایی 
آحاد مردم با حوادث و مخاطرات فعالیت های پیشگیرانه را بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه افراد جامعه از شــش تا ۹۰ سالگی توسط این جمعیت 

آموزش می بینند و هر گروه سنی و اقشار، با ادبیات خاص خود آموزش 
خواهند دید، ادامه داد: کودکان شــش ســال تحت عنــوان غنچه های 

هالل احمر با ادبیاتی کودکانه تحت آموزش قرار می گیرند. 

مراجعه روزانه حدود 1000 نفر به داروخانه جمعیت هالل احمر 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: روزانه حدود ۵۰۰ تا 
یک هزار نفر به داروخانه این جمعیت مراجعه می کنند. وی اضافه کرد: با 
وجود اعالم آمادگی داشتن توانایی و امکان تاسیس داروخانه هالل احمر، 
حداقل در چهار نقطه استان، مجوز تاســیس داروخانه، سهمیه داروها و 
قیمت، صادر نشده است. در صورتی که سازمان غذا و دارو مجوز های الزم 
را برای این اقدام صادر کند، جمعیت هالل احمر استان آمادگی تاسیس 
چهار داروخانه در چهار نقطه استان دارد.متقی اظهار کرد: سال جاری شاهد 
نزوالت آسمانی خوبی در استان بودیم و جنوب و غرب استان درگیر بارش 
شدید برف شده بود؛ به گونه ای که ساعت ها خودروها در برف گیر کردند و 
ماموران امدادی این جمعیت به امدادرسانی پرداختند. عمده مشکالت و 
حوادث رخ داده در قسمت جنوبی و در مسیر شهرضا به سمیرم بود که ۷۰ 
تا ۸۰ خودرو در برف گیر کرده و نیروهای امدادی این جمعیت از ساعت 
۱۵ عصر تا ساعت چهار صبح روز بعد به امدادرسانی مشغول بودند.وی با 
بیان اینکه کمک هایی نیز توسط این جمعیت به چهارمحال و بختیاری و 
کهگیلویه و بویراحمد ارسال شد، افزود: در امدادرسانی های انجام شده، 
سعی بر خارج کردن خودرو از برف بود و در صورتی که امکان خارج کردن 
خودروها از برف وجود نداشت، سرنشینان آنها توسط خودروهای امدادی 

به مکان های امن منتقل شدند.

قوی تریــن مرکز توانبخشــی جنوب کشــور، مرکز توانبخشــی 
هالل احمر اصفهان است

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان با اشاره به وجود دو پایگاه 
کوهســتانی هالل احمر در پادنای ســمیرم و نطنز، تصریــح کرد: مرکز 
توانبخشی هالل احمر اصفهان، قوی ترین مرکز توانبخشی جنوب کشور 
است و در رتبه های اول تا سوم قرار دارد. هدف از اطالع رسانی های انجام 
شده، اطالع افراد جامعه از خدمات ارائه شده توسط جمعیت هالل احمر 
است و اعضای این جمعیت، پاسخگوی نیازهای مرتبط افراد جامعه با 
این جمعیت هستند.وی ادامه داد: در زمان همه گیری و پیک های کرونا 
که خانواده ها و سایر افراد ترس از حضور در بیمارستان داشتند، داوطلبان 
هالل احمر در بیمارستان ها حضور داشته و از بیماران پرستاری می کردند. 
عمده تخصیص بودجه این جمعیت، تنها در حوزه امدادونجات و یک تا 
دوسال اخیر نیز در فعالیت های مددکاری و حمایتی در حوزه دارو و درمان 
بوده است.متقی با اشــاره به بحران نیروی انسانی جمعیت هالل احمر، 
گفت: جمعیت هالل احمر استان اصفهان معین استان تهران است و در 
صورت رخداد حادثه، جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان باید به کمک 
استان تهران برود، با کسری چند صد دستگاه آمبوالنس مواجه هستیم، 
اما با برنامه ریزی های انجام شده سعی در بی پاسخ نماندن حوادث داریم.

اخبار جامعه

آبله مرغــان یک بیماری خفیف، بســیار مســری و 
ویروســی اســت. این بیماری می تواند در هر سنی 
رخ دهد، اما در کودکان شــایع تر اســت، همچنین 
شیوع آن در اواخر زمستان و اوایل بهار بوده و ممکن 
اســت در فصل بهار بین دانش آموزان افزایش یابد، 
بنابراین والدین و اولیای مدرســه باید مراقب شیوع 
این ویروس بهــاری باشــند.همان طورکه در فصل 
زمستان شــاهد ابتالی بســیاری از دانش آموزان به 
انواع بیماری های ویروســی بودیم، در فصل بهار نیز 
این موضوع تکرار خواهد شــد و اگر شیوه نامه های 
مقابله با بیماری های ویروسی رعایت نشود، می تواند 
زمینه ساز ابتالی کودکان بسیاری به بیماری ها شود.

پژمان عقدک، ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان می گوید: براســاس دریافــت اطالعاتی از 
ســوی معاونت بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهــان، درحال حاضــر مختصری بــروز بیماری 
آبله مرغان در اصفهان افزایــش یافته و این موضوع 
طبیعی است، چراکه هر ســال در اوایل بهار با شیوع 
آن مواجه هســتیم، اما امســال در چنــد روز پایان 
اســفندماه تا حدودی با روند افزایشی این بیماری 
روبه رو شدیم.وی با اشاره به اینکه بدون شک شیوع 
ویروس آبله مرغــان در مکان هــای تجمعی مانند 
مدارس و پادگان های ســربازی بیشــتر مشــاهده 
می شــود، اظهار می کند: انتظار داریم که این بیماری 
بیشتر در کودکان رده ســنی مدارس مشاهده شود، 
اما در تجمع هایی به صورت گروهی هم قابل شــهود 
است، البته در بزرگســاالن نیز به شیوه تک نفره بروز 

می کند.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با 
تاکید بر اینکه افراد نباید درخصوص عالئم پوســتی 
و برجستگی آبکی که در دســت ها، بدن و دیگر اعضا 
بروز می کند، به هیچ وجه اقدام به خود درمانی کنند، 
می افزاید: افراد برای بهبود این بیماری باید حداقل 
یک بار به مرکز بهداشتی و درمانی و پزشک مراجعه 
کنند تــا در صورت نیاز بــه درمان با توصیه پزشــک 
اقدامــات الزم انجام شــود.وی با بیــان اینکه بروز 
ویروس آبله مرغان امســال در اصفهان نســبت به 
گذشته روند افزایشی داشته اســت، تاکید می کند: 
این بیماری در ســال جاری از نظر زمانی ۱۵ تا ۲۰ روز 
زودتر شــیوع یافته اســت.عقدک می افزاید: بدون 
شک شیوع ویروس آبله مرغان در مکان ها و مناطق 
تجمعی مانند مدارس و پادگان ها و نیز در گروه های 
ســنی پایین کودکان به دلیل تعامل بیشــتر، روند 
افزایشی دارد، بنابراین  خواستاریم که اگر خانواده ها 
با عالئم این بیماری مواجه شدند، از رفتن فرزند خود 

به مدرســه پیشــگیری کنند و در ادامه نیز براساس 
نسخه پزشک برای بهبودی کامل، روند درمان را طی 
کنند.براساس این پیوند، سمیه حقیقی پور متخصص 
بیماری های عفونی و گرمسیری پیش تر در گفت گو با 
خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه شــیوع بیماری ویروسی 
آبله مرغان در اواخر زمســتان و فصل بهار بیشــتر از 
بقیه فصول است و مشــخصه آن ضایعات پوستی 
قرمز رنگ و آبکی به همراه تب است، می گوید: بروز 
این بیماری در کودکان شایع است اما می تواند برای 
افرادی که قبال به این بیماری ویروسی مبتال نشده اند 
در هر ســنی رخ دهد.وی درباره بیماری آبله مرغان 
که تا ۴۸ ساعت اول به شــدت مسری است، اظهار 
می کند: عالئم آن با ظاهر شدن جوش های آبکی روی 
بدن شروع می شــود و بعد از آن به بقیه قسمت های 
بدن سرایت می کند، در این بیماری ویروسی فرد به 
طور معمول دچار تب، بی اشتهایی، خارش در محل 

تاول ها، حالت تهوع و خستگی مفرط می شود.

مراقب ویروس بهاری باشید

ورود 69 قهرمان 
دفاع مقدس به 

میهن
میهن عزیزمان بار دیگر میزبان 
گلگون کفنانی شده است که 
پس از ســال ها از این وادی 
مقدس به خــاک ایران عزیز 
قدم می گذارند تا عطر و بوی 

بهشت را به ارمغان بیاورند.

توصیه های پلیس آگاهی استان اصفهان برای پیشگیری از 
سرقت منزل در آستانه نوروز

رییس پلیس آگاهی اســتان اظهار کرد: عدم رعایت نکات ایمنی در راه های ورودی ســاختمان، 
اعتماد بی جا به افراد و فراهم کردن زمینه حضور اشخاص نامطمئن و ناشناس در محوطه ساختمان 
از عوامل اصلی زمینه ساز سرقت منزل 
محسوب می شود.حسین ترکیان با بیان 
اینکه شهروندان باید راه های ورودی به 
ساختمان را ایمن ســازی کنند، عنوان 
کرد: همچنین برای ایمنی بیشــتر، از 
دســتگاه های دزدگیــر و دوربین های 
مداربسته استفاده و برای درب ورودی 
منزل از قفل های مطمئن و اســتاندارد 
اســتفاده کنند.ترکیــان تصریــح کرد: 
مطمئن شــوند که کلید منزل شــان در 
اختیار افراد ناشــناس یا غیرمطمئن قــرار ندارد، هنگامی که به مســافرت می روند بســتگان و 
همســایگان مورد اطمینان را در جریان قرار دهند تا مراقب منزل شان باشند و به طور مرتب به آن 

سرکشی کنند.

در مواقع خالی بودن منزل از روشن گذاشتن چراغ اتاق خودداری کنید
وی متذکر شــد: در مواقع خالــی بودن منزل از روشــن گذاشــتن چراغ اتاق به مــدت طوالنی 
 خودداری و از همســایگان مورد اعتماد و آشــنایان بخواهند روشــنایی ســاختمان را هر شب

 تغییر دهند.رییس پلیس آگاهی استان اصفهان در ادامه بیان کرد: اگر درب پارکینگ دارای کنترل 
از راه دور اســت، پس از خروج از پارکینگ منتظر بمانند تا درب کامال بسته شود و به هیچ عنوان تا 
قبل از شناسایی افراد، درب منزل را باز نکنند.حسین ترکیان با اشاره به اینکه فرزندان خود به ویژه 
فرزندان خردسال آموزش دهند تا قبل از شناسایی افراد از باز کردن درب خودداری کنند، افزود: 
از باز کردن درب برای کســانی که با واحدهای دیگر ســاختمان کار دارند، خودداری کنند.ترکیان 
اذعان کرد: هنگام خروج از منزل جهت مســافرت و غیره برای مدت طوالنی، اموال با ارزش خود 
را به فرد مطمئن یا صندوق امانات بسپارند و از نگهداری وجه نقد و اموال با ارزش به صورت یکجا 

خودداری کنند.

شهروندان مشخصات و سریال لوازم خانگی و الکترونیکی خود را یادداشت کنند
رییس پلیس آگاهی استان با اشــاره به اینکه مشخصات و ســریال لوازم خانگی و الکترونیکی 
خود را برای مواقع ضروری یادداشــت کنند، گفت: هرگز اجازه ندهند نیروی خدماتی، نگهبان یا 
...دوستان و آشنایان خود را به منزل یا محل کارشان در ساختمان راه بدهند.حسین ترکیان اعالم 
کرد: به ایمنی ساختمان هایی که کنار خرابه ها، گاراژها، بوستان ها، مکان های خلوت، تاریک و کم 
تردد قرار دارند، بیشتر اهمیت دهند، استفاده از چراغ های حسگر در جلو منزل و داخل ساختمان 
می تواند در پیشگیری از سرقت منزل موثر باشد.حسین ترکیان اشاره کرد: از ورود افراد متفرقه و 
ناشناس که به بهانه خرید و یا اجاره منزل بدون هماهنگی بنگاه مراجعه می کنند، جلوگیری کرده 
و برای نظافت ساختمان یا آپارتمان، از افراد مشکوک و ناشــناس استفاده نکنند.رییس پلیس 
آگاهی استان اصفهان بیان داشت: در صورت امکان از اشیا و لوازم باارزش منزل خود عکس تهیه 
کرده و نگهداری کنند، به تردد خودروها با پالک های غیربومی در داخل محالت به صورت مشکوک 
حساس و بالفاصله به پلیس گزارش دهند.وی اظهار کرد: قبل از خروج از منزل از کلیه قسمت ها 
سرکشــی کنند، از قفل بودن درب ها و پنجره ها اطمینان حاصل کنند، از ورود افراد ناشناس تحت 

عنوان سمسار، خریدار ضایعات، فالگیر، متکدی و غیره به داخل منزل جلوگیری کنند.

وز عکس ر

خبر روزبا مسئولان

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان 
بیماری های وزارت بهداشت اعالم کرد:

نحوه تامین داروهای 
بیماران خاص در نوروز

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های 
وزارت بهداشت، درباره وضعیت تامین داروهای 
بیماران خاص، نحوه فعالیــت مراکز دیالیز و 
دندان پزشکی ها در تعطیالت نوروزی توضیح 
داد.امیرحســام علیرضایی دربــاره وضعیت 
دارو و درمــان بیماران خــاص در نوروز، گفت: 
برنامه توزیع داروهای بیماران خاص بر اساس 
اطالعات استخراج شده از سامانه های مرتبط به 
سازمان غذا و دارو اعالم شده است. در خصوص 
بیماران هموفیلی نیز مانند سال های قبل برای 
استان های پر سفر سهمیه دارو افزایش داشته 
است.وی افزود: برای نوروز به بیماران توصیه 
شده است که داروهای مورد نیاز خود را از مراکز 
مبدا دریافت کنند. همچنیــن طی مکاتبه ای 
با کل دانشــگاه های علوم پزشکی، مقرر شده 
در صــورت مراجعه بیمــاران خــاص و نیاز به 
خدمات اورژانس، ارائه خدمت انجام شــده و 
کمک هــای الزم ارائه شــود.علیرضایی درباره 
سهمیه اختصاص داده شده داروهای بیماران 
خاص به اســتان ها برای تعطیــالت نورزوی، 
گفت: باید توجه کرد که برای تعطیالت نوروزی 
۱۴۰۲ به استان های پر سفر شامل تهران، گیالن، 
مازندران، اهواز، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز 
سهمیه دارویی بیشــتری برای بیماران خاص 
داده شــده اســت. البته توصیه هر ساله ما به 
بیماران خاصی که در نوروز قصد مسافرت دارند، 
این است که داروهای مورد نیاز خود را از مراکز 
مبدأ دریافت کنند و در صورت مشخص شدن 
مقصد، قبل از ســفر اطالعات مربوطه و مراکز 
بیمارستانی را از انجمن های مربوطه کسب کنند. 
بر این اســاس این مرکز طی مکاتبه ای به کل 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور اعالم می کنند 
تا در صــورت مراجعه بیماران خــاص و نیاز به 
خدمات اورژانس، کمک الزم به آنها انجام شود.
در صورت مشخص شدن مقصد بیماران، قبل از 
سفر اطالعات مربوط به مراکز دیالیز ارسال شده 
و بیماران از دانشگاه مبدا معرفی نامه دریافت 

می کنند تا در مقصد مشکلی نداشته باشند. 



با اعالم باشگاه داماش اکبر میثاقیان سرمربی این تیم از کار برکنار شده است و دستیار بومی او یعنی محمد رضا مهدوی هدایت تیم را برعهده خواهد گرفت. به 
گزارش »ورزش سه«، این تصمیم از سوی باشگاه داماش در حالی اتخاذ شــد که این تیم در رده دوم جدول گروه ب قرار دارد و این شانس را دارد، با صعود به 
مرحله پلی آف برای کسب سهمیه حضور در لیگ یک تالش کند.رقابت های لیگ 2 در گروه برگزار می شود. گروه اول با حضور 13 تیم و گروه ب با حضور 14 تیم. در 
پایان تیم های اول به همراه برنده تیم های دوم به لیگ یک صعود می کنند. تیم داماش گیالن با گذشت 20 هفته از رقابت ها با کسب 35 امتیاز تیم دوم گروه ب 
به حساب می آید. این تیم در هفته بیستم بازی ها و در خانه صدرنشین یعنی نفت و گار گچساران با نتیجه یک بر صفر شکست خورد.داماش گیالن پیش ازاین 
در یک تصمیم عجیب اعضای بومی کادر فنی را به خاطر اعتراض به عدم دریافت مطالبات اخراج کرده بود. اما اخراج مربیان دوم در فوتبال ایران به خصوص در 
لیگ های یک و دو چیز تازه ای نیست. همین چند روز پیش محمود فکری، سرمربی تیم سایپا با وجود اینکه تیمش در رتبه دوم جدول قرار داشت، کارش را از 
دست داد. پیش از در تیم بادران هم محسن عاشوری در شرایطی از کار برکنار شد که با این تیم در رتبه دوم جدول قرار داشت. به نظر می رسد اخراج مربیان تیم 

های دوم به پدیده نویی در فوتبال ایران تبدیل شده است.

برکناری مربیان دوم، پدیده جدید در فوتبال ایران
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اعتراض »هالند« به »گواردیوال«!
ستاره نروژی منچسترسیتی گفت که از تعویض برابر الیپزیگ خوشحال نشده و آن را به گواردیوال هم 
گفته است.به گزارش ایسنا و به نقل از اسکای اســپورت، ارلینگ هالند در دیدار برابر الیپزیگ در دور 
برگشت یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا نمایش خیره کننده ای داشت و توانست 5 گل به ثمر 
برساند.هالند بعد از بازی گفت: شب بزرگی را تجربه کردیم. به خودم افتخار می کنم که در این رقابت 
بزرگ فرصت بازی کردن دارم. پیروزی با هفت گل شگفت انگیز است.او درباره بهترین گلی که در این 
بازی به ثمر رساند، گفت: چیزی یادم نیست. تنها روی ضربه زدن تمرکز داشتم و از شادی گل خسته 
شده بودم. نیروی خارق العاده من گلزنی اســت. برنامه ما این بود که در این بازی فشار بیاوریم. در 
مالکیت توپ بسیار خوبیم و باید این سبک بازی را در خود تقویت کنیم. البته به نظرم از این حیث هم 

امسال بهتر از سال قبل شده ایم.

»لوو«، آماده نیمکت »سلسائو«
یوآخیم لوو برای حضور روی نیمکت پرافتخارترین تیم ملی فوتبال جهان ابراز آمادگی کرد.به گزارش 
ایسنا و به نقل از بیلد، یوآخیم لوو ۶3ساله عالقه مند است سرمربی تیم ملی فوتبال برزیل شود. برزیل 
پس از جام جهانی ناامیدکننده قطر به دنبال جانشینی برای تیته است.سرمربی سابق تیم ملی فوتبال 
آلمان یک سال و نیم است که بیکار بوده. او پس از یورو 2020 بعد از 15 سال از سمت سرمربیگری تیم 
ملی آلمان کناره گیری کرد و جایش را به هانسی فلیک سپرد. از آن لوو ۶3ساله بدون تیم بوده است. 
هرچند هرازگاهی لوو را در اســتادیوم های تیم های حاضر در بوندسلیگا می بینیم؛ اما هیچ صحبت 
مشخصی در مورد بازگشت او به مربیگری وجود نداشــت.اکنون شرایط می تواند تغییر کند. لوو که 
بزرگ ترین موفقیت کارنامه مربیگری خود یعنی قهرمانی در جام جهانی را در برزیل تجربه کرد تمایل 

دارد تا هدایت این تیم را بر عهده گیرد.

کونسیسائو: مدام می گویند طارمی خودش را زمین می اندازد
سرمربی پورتو از اینکه زحماتش در پنج سال حضورش در این تیم دیده نمی شود به شدت ابراز ناراحتی 
کرد.به گزارش ایسنا و به نقل از رکورد، پورتو در دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا 
در ورزشگاه خانگی اش از اینتر پذیرایی کرد. پورتو که در دیدار رفت با یک گل شکست خورده بود در بازی 
برگشت با تساوی بدون گل برابر این تیم متوقف شد تا از دور رقابت ها حذف شود. مهدی طارمی در این 
بازی در ترکیب اصلی تیمش به میدان رفت و ۹0 دقیقه بازی کرد. او در دقیقه ۹5 یک توپ را به تیر دروازه 
اینتر زد و نتوانست دروازه حریف را باز کند.سرجیو کونسیسائو، سرمربی تیم فوتبال پورتو، بعد از این دیدار 
به شدت به منتقدان خود و تیمش تاخت.سرمربی آبی و سفیدها در نشست خبری پایان بازی گفت: 
بارها سکوت کرده ام ولی حرف هایی درباره من و تیمم زده شده است. کاری که با پورتو انجام داده ایم با 30 
یا 40 درصد از تیم خوبمان پیش رفته است. انگار با تیم B خودمان در این فصل بازی کردیم. از نظر کیفی 
برابر با تیم هایی مثل سانتاکالرا، پاکوس فریرا و فامالیکائو بوده ایم و این همه موفقیت کسب کرده ایم 
ولی هیچ بهایی به ما داده نشده است. مدام از اوتاویو صحبت می کنند. مدام می گویند، طارمی خود را به 

زمین می اندازد یا سرجیو کونسیسائو یک هولیگان است. دیگر نمی خواهم سکوت کنم. 

بازدید پدر »مسی« از اقامت گاه لیونل در ریاض!
روزنامه عکاظ مدعی شد که پدر مســی از اقامت گاه لیونل برای حضور در ریاض و پیوستن به یکی 
از تیم های این کشور بازدید کرده اســت. به گزارش»ورزش سه«، سفر پدر لیونل مسی به عربستان 
حسابی جنجال آفرین شده است. در شرایطی که برخی از رسانه ها مدعی شده اند که خورخه مسی 
برای مذاکره با الهالل راهی سرزمین پادشاهی شده اســت، اما عده دیگری اعتقاد دارند پدر لئو که 

مدیربرنامه های او نیز محسوب می شود، برای مسائل غیرفوتبالی راهی این کشور شده است.

مربی اسبق تیم ملی فوتبال:

قلعه نویی باید قهرمانی آسیا را به ارمغان بیاورد

مربی اســبق تیم ملی فوتبال گفــت: امیدوارم قلعه نویــی با انتخاب 
دستیاران خوب بتواند قهرمانی آسیا را به دست آورد.

نادر فریاد شیران مربی اسبق تیم ملی فوتبال  در گفت و گو با خبرنگار 
ورزشــی باشــگاه خبرنگاران جوان درباره انتخاب امیر قلعه نویی به 
عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال اظهار کرد: بعد از مدت ها که از مربیان 
خارجی اســتفاده  و هزینه زیادی صرف کردیم در نهایت مربی داخلی 
را برای هدایت تیم ملی انتخاب کردند. به نظرم فدراســیون فوتبال کار 
خوبی انجام داد که امیر قلعه نویی را برای هدایت تیم ملی برگزید.وی 
ادامه داد: قلعه نویی تجربه خوبی در لیگ برتر دارد و نتایج خوبی هم با 
تیم های خود گرفته اســت. باید همه به خصوص باشگاه ها کمک کنند 
تا او موفق شــود. از اول هم مخالف مربی خارجی بودم. البته با مربی 
 باکیفیت خارجی مخالف نبودم و در فوتبال به روی همه مربیان بادانش

 باز است.
فریاد شیران گفت: به نظرم اشتباه فدراسیون فوتبال این بود که 5 گزینه 
داخلی برای هدایت تیم ملی در نظر گرفت و یکی از آن ها در فضا سیر 
می کرد و خودش را باالتر از سایر مربیان می دانست. ساکت الهامی دچار 
توهم شده بود که خودش را الیق سرمربیگری تیم ملی می دانست. به 
هر حال فرکی و قلعه نویی گزینه های اصلی سرمربیگری بودند که هر 

2 نفر از لحاظ شخصیتی و تجربه خوب هستند، اما در نهایت قلعه نویی 
انتخاب شد.

مربی اسبق تیم ملی فوتبال گفت: به نظرم همه باید کمک کنند تا اتفاقی 
که در دوران کی روش رخ نداد و نتوانستیم قهرمان آسیا شویم با حضور 
قلعه نویی و کادر خوبی کــه تدارک می بیند به این مهم دســت یابیم.

وی درباره شایعاتی مبنی بر دستیاری هاشمیان و کریم باقری در تیم 
ملی فوتبال بیان کرد: به نظرم هاشمیان و باقری جزو مربیان خوب و 
بااخالق  هستند و می توانند به قلعه نویی کمک کنند. در زمان کی روش 
باید اصرار می کردیم که 4، 5 مربی ایرانی در کنارش باشند تا از تجربه 
جهانی کی روش استفاده کنیم و در آینده مشکل مربی نداشته باشیم،   
اما این اتفاق رخ نداد. سرمربی تیم ملی اختیار تام دارد تا دستیارانش 
را انتخاب کند. قلعه نویی تجربه خوبی دارد و باید از تمام ظرفیت مربیان 

ایرانی استفاده کند.
وی درباره اینکه قلعه نویی تفکرات سنتی دارد، گفت: متاسفانه دوستان 
رسانه ای بحث مربی سنتی و مدرن را در ذهن فوتبالی ها جا انداختند. 
هر مربی ایده و شیوه خاص خود را دارد. ســرمربیگری  قلعه نویی در 
جام ملت های آسیا 201۷ زود بود و او خیلی زود هم سوخت و شرایطی 
نبود تا نتیجه بگیرد. آیا مربی خارجی مدرن است و مربی ایرانی سنتی 

است؟
فریاد شیران تصریح کرد: قلعه نویی تجربه خوبی دارد و ان شاء ا... با 
دستیاران داخلی و خارجی بتواند تیم ملی خوبی برای جام ملت های 
آســیا آماده کند. کی روش با آن همه هزینه در جام ملت های آســیا 
نتوانســت موفق شــود. به نظرم ما به مربی خارجی اطمینان کردیم و 
چوبش هم خوردیم و با امثال کی روش به جایی نرسیدیم. الگوی دفاع 
اتوبوسی کی روش در تیم ملی را شاهد بودیم و دوندگی بازیکنان بیشتر 
شــد، اما خالقیت فردی، کار های ترکیبی و دریبل زدن از بین رفتند. به 
هر حال باید ارائه بازی زیبا و هجومی الگوی تیم ملی باشد تا گل های 

بیشتری بزنیم.
 وی افزود: کــی روش هم ســنتی فکر می کــرد و دفاع اتوبوســی را 
 در تیم ملی جــا انداخته بــود و مربیــان داخلی هم با همین شــیوه 
 در لیگ  بــازی می کنند تــا تیم شــان کمتــر گل بخــورد. زمانی که 
 کی روش در منچســتر یونایتد بود روی سیســتم دفاعی این تیم کار 
می کرد. آنچــه که به فوتبال کمــک می کند ترکیبی از بــازی دفاعی و 
تهاجمی و ضد حمله است، اما تیم ملی در دوران کی روش فقط دفاع 
می کرد و بازیکنان خالق آن قدر دفاع می کردند که انرژی شــان برای 

دریبل زدن گرفته می شد.

خبر روز

تصمیم جدید »ساپینتو«، مرخصی کم برای آبی ها
تعطیالت استقالل به خاطر فرا رسیدن ســال نو کوتاه مدت و در حد دو ســه روز خواهد بود. به گزارش 
»ورزش سه«، تمرینات استقالل در سال جاری تا 2۷ - 28 اســفند ادامه خواهد داشت و این تیم در 
آخرین مصاف خود در سال جاری به مصاف نساجی می رود. تعداد روزهایی که آبی ها به بهانه سال جدید 
به تعطیالت می روند کم و شاید در حد دو سه روز باشــد، به این خاطر که استقالل 11 فروردین در هفته 
بیست و چهارم بازی ها میزبان ذوب آهن است. از سویی در کوران بازی ها ریکاردو ساپینتو بر این عقیده 
است در نظر گرفتن تعطیالت بلند مدت می تواند از نظر بدنی به بازیکنان آسیب بزند. این همان اتفاقی 
است که در تعطیالت جام جهانی برای آبی ها رخ داد و آنها بعد از تعطیالت آن تیم همیشگی نبودند و چند 
امتیاز را در بازگشت از دست دادند و آسیب هم دیدند.استقالل روند خوبی را در دور برگشت بازی ها طی 
کرده است. ۶ پیروزی، 1 تساوی و 1 شکست حاصل کار آبی پوشان در دور برگشت بازی ها بوده است. 
آنها در همه بازی های دور برگشت گل زده اند و معدل گل زده آنها در هر بازی بیش از 2 گل است و ریکاردو 

ساپینتو نمی خواهد، تعطیالت بلند مدت به آمادگی بدنی بازیکنانش ضربه بزند.

درخواست مهم »قلعه نویی« از فدراسیون فوتبال
امیر قلعه نویی از فدراسیون فوتبال درخواست کرده است، دیدارهای تیم ملی در فیفا دی فروردین با 
حضور تماشاگر برگزار شود. فدراسیون فوتبال برنامه ریزی کرده است  تیم ملی در فیفا دی فروردین 
با روســیه و یک تیم دیگر بازی کند. حریف دوم تیم ملی احتماال اندونزی و یا یک تیم آفریقایی 
خواهد بود.امیر قلعه نویی در اولین درخواست از فدراسیون فوتبال تقاضا کرده است که دیدار تیم 
ملی در فیفا دی فروردین با حضور تماشاگر برگزار شود.گفته می شود فدراسیون فوتبال قصد دارد 
دو دیدار را بعد از افطار و در استادیوم آزادی برگزار کند و با توجه به درخواست امیر قلعه نویی برای 

هر دو بازی بلیت فروشی خواهد شد.

پاسخ کریم باقری در مورد حضور در تیم ملی
کریم باقری مربی پرسپولیس در خصوص حضورش در تیم ملی توضیحاتی ارائه کرد. این روزها صحبت 
از بازگشت دوباره کریم باقری به کادرفنی تیم ملی است. مخصوصا اینکه گفته می شود امیر قلعه نویی 
قصد دارد یک پرسپولیسی قدیمی را در کادرش داشته باشد.از آنجا که باقری نمی تواند به طور همزمان 
با پرسپولیس و تیم ملی کار کند، چاره ای ندارد جز اینکه با یکی از این تیم ها همکاری داشته باشد. وی 
در واکنش به این موضوع می گوید: »من فقط در رسانه ها و دوستان شنیدم که قرار است به تیم ملی 
برگردم و هیچ پیشنهاد رسمی در این مورد تا االن نداشته ام. حاال اینکه در روزهای آینده چه رخ خواهد 
داد را نمی دانم. آنچه مشخص است من با باشگاه پرسپولیس قرارداد دارم و شرایطم اینجا خوب است. 

پس اگر قرار باشد پیشنهادی هم برسد باید اول با باشگاه وارد مذاکره شوند.«

ماجرایی که باعث عصبانیت غالمی شد، چه بود؟
عارف غالمی که بعد از پیروزی اســتقالل در اهواز با اظهاراتش کنایه هایی را به مدیریت اســتقالل 
زده بود و در مورد مشــکالت در این باشــگاه با خبرنگاران به صورت کلی حــرف زده بود در دیدار 
دوستانه چندروز گذشته آبی پوشان برابر اسپاد شرکت نکرد. این بازیکن ظاهرا به خاطر وعده های 
عمل نشده مسئوالن استقالل ناراحت اســت و درحالی که همه بازیکنان در بازی تدارکاتی حضور 
 داشتند در کمپ حجازی غایب بود. طبق شنیده ها ظاهرا پای چکی که باشگاه بابت مطالبات وی

 به غالمی داده بود، در میان اســت.ظاهرا این چک برگشــت خورده و این بازیکن به همین دلیل 
و در اعتراض به این موضوع در تمرین اســتقالل حاضر نشــد. بر همین اســاس به نظر می رسد 
 با تــداوم این اتفاق درصورتی که از ســوی مدیریت تدبیری اندیشــیده نشــود، غالمی در تمرین

 استقالل بار دیگر غیبت کند.

مستطیل سبز

 طالیی المپیک آمریکا در 
راه پاریس

گیبــل استیوســون، قهرمان کشــتی آزاد در 
سنگین وزن المپیک توکیو اعالم کرد که قصد 
دارد در مسابقات المپیک 2024 پاریس شرکت 
کند.به گزارش ایسنا، رقابت برای کسب طالی 
125 کیلوگرم در المپیک توکیو از حساســیت 
باالیی برخوردار بود.  استیوسون که در آن زمان 
21 ساله بود، در فینال در آخرین ثانیه ها یک 
پیروزی دراماتیک را از آن خود کرد و توانست 
گنو پتریاشویلی از گرجستان را شکست دهد و 
مدال طال را به دست بیاورد. او قبل از این مبارزه 
نیز توانســته بود طاها آکگل تــرک را از پیش 
رو بردارد.پــس از بازی هــای المپیک توکیو، 
استیوسون قراردادی چند ساله و گران قیمت 
با WWE امضا کرد.این کشتی گیر آمریکایی 
در مصاحبه ای بــا MMAFighting گفت که 
قصد دارد در بازی های المپیک پاریس حضور 
داشته باشد. او اعالم کرد در حال حاضر در فرم 
بســیار خوبی قرار دارد و آماده نشان دادن آن 
اســت تا بتواند یک طالی دیگر در المپیک به 

دست بیاورد.
استیوسون درباره حضور در بازی های المپیک 
پاریس گفت: من می خواهم یکی از بهترین 
کشــتی گیران آمریکایی در تمام دوران باشم 
و امیدوارم بتوانم مدال هــای زیادی را مانند 
بــروس بومگارتنر کســب کنم. شــایان ذکر 
اســت که بروس بومگارتنر که اکنون ریاست 
فدراســیون کشــتی آمریکا را برعهده دارد، در 
ســنگین وزن، دو مدال طال، یــک نقره و یک 
برنز در المپیک بــه دســت آورد و همچنین 
۹ مدال قهرمانی جهان از جمله ســه طال  را به 
دست آورد تا پرافتخارترین کشتی گیر سنگین 
وزن تاریخ آمریکا باشــد.به گزارش ایســنا، 
امیرحسین زارع که یک طال و یک برنز جهانی 
را در کارنامه خــود دارد، در دیــدار نیمه نهایی 
المپیک توکیو ۶ بر 3 به پتریاشویلی گرجستانی 
باخت و نتوانســت به دیدار فینــال المپیک 
برسد. بازگشــت استیوسون آمریکایی رقابت 
برای کسب طالی سنگین وزن کشتی آزاد در 
المپیک را سخت خواهد کرد و باید دید این بار 

چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.

 کی روش با آن همه هزینه در جام ملت های آسیا نتوانست 
موفق شود. به نظرم ما به مربی خارجی اطمینان کردیم 
و چوبش هم خوردیم و با امثال کی روش به جایی 
نرسیدیم. الگوی دفاع اتوبوسی کی روش در تیم ملی را 
شاهد بودیم و دوندگی بازیکنان بیشتر شد، اما خالقیت 

فردی، کار های ترکیبی و دریبل زدن از بین رفتند

فوتبال جهان

وز عکس ر

جایزه شتر طالیی برای 
»رونالدو«

طی چند روز گذشــته منتقــدان و متنفران 
کریســتیانو رونالدو، تصاویر فتوشاپی را در 
شــبکه های اجتماعی به اشــتراک گذاشتند 
که نشــان می دهد ســتاره پرتغالی در حال 
بوسیدن جایزه شــتر طالیی است. کاربران با 
این کار قصد داشتند ســتاره النصر را مسخره 
کنند، چرا که انتظار نمــی رود پس از جدایی 
از منچســتریونایتد و پیوســتن به عربستان 
سعودی برای توپ طال در این فصل رقابت کند.

سرمربی تیم ملی وزنه برداری اسامی 18 ورزشکار را 
برای حضور در اولین اردوی تیم ملی در سال جدید 
اعالم کرد.بــه گزارش ایســنا، اردوی تیم ملی وزنه 
برداری از هفت فروردیــن در آکادمی ملی المپیک 
دایر خواهد شد و تیم ملی برای حضور در مسابقات 

قهرمانی آسیا2023 کره جنوبی آماده می شود.
براین اســاس هجده وزنه بردار مدعو، تا شــروع 
مسابقات جیجو کره جنوبی در تاریخ 13 اردیبهشت 
ماه 1402، در اردو خواهند بود اما اعزام بر اســاس 
ارتقای آمادگی و ثبت بهترین رکوردها انجام خواهد 
شد.علی داودی، آیت شــریفی، علیرضا یوسفی، 
علی هاشــمی، مهدی کرمی، امیر عزیزی، سهراب 
مرادی، رضا دهدار، رضا بیرالوند، کیانوش رستمی، 

ایوب موسوی، مصطفی جوادی، حسین سلطانی، 
حافظ قشقایی، علیرضا اسفندیاری، علیرضا معینی، 
مسعود ممیوند و پوریا اکبری، نفرات دعوت شده 
به اردو هستند.نواب نصیرشالل، سرمربی تیم ملی 
در مورد آغاز اردو بیان کرد: با وجــود وقفه ای که به 
دلیل تغییر کادر فنی و انتخابات مجمع، در تشکیل 
اردوها بــه وجود آمده، نفرات دعوت شــده از افراد 
باتجربه و حرفه ای هســتند و انتظار دارم با آمادگی 
مناسب در اردو حاضر شــوند.وی با تاکید بر انجام 
آزمایشــات دوپینگ از ملی پوشان، درباره انتخاب 
افراد توضیح داد: وزنه برداری ســال ها از شــرایط 
مطلوب و پشتوانه سازی محروم بوده و تمام داشته 
ما در حال حاضر همین است. به عنوان عضو کمیته 

فنی از ابتدای سرپرســتی ســجاد انوشیروانی در 
جریان وضعیت تیم ها و وزنه برداران قرارداشــتم 
و این ترکیب با نظر کادر فنی انتخاب شــده است. 
نصیرشــالل درباره غیبت رســول معتمدی در این 
لیست نیز توضیح داد: حضور رسول در اردو با توجه 
به آسیب دیدگی که داشــت، منوط به نظر و مجوز 

پزشک متخصص اوست.

آغاز  اردوی وزنه برداری با سرمربی جدید از ۷ فروردین:

»معتمدی« در لیست نیست
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مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری تشریح کرد:

فعالیت مراکز معاینه فنی اصفهان در نوروز 1402
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری اصفهان فعالیت مراکز هشت گانه معاینه  فنی این 
کالن شهر در نوروز ۱۴۰۲ را تشریح کرد.ســیدعلی عبداللهی با اشاره به ساعت فعالیت مراکز معاینه فنی 
خودروهای سبک در شهر اصفهان اظهار کرد: برای سهولت دسترسی شهروندان جهت انجام معاینه فنی 
خودروها، مراکز هشت گانه معاینه فنی اصفهان به غیر از یکم و سیزدهم فروردین ماه، در نوروز ۱۴۰۲ نیز 
فعال خواهد بود.وی با بیان اینکه بیست ونهم اســفند ۱۴۰۲ مراکز جی، ارغوانیه، شفق، تاکسیرانی، بهار 
و حمایت به شهروندان خدمت رســانی خواهد کرد، افزود: دوم فروردین ۱۴۰۲ نیز مراکز جی، ارغوانیه، 
تاکسیرانی، حمایت و مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین فعال خواهد بود.مدیرعامل سازمان مدیریت 
حمل ونقل بار شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: سوم فروردین مراکز جی، ارغوانیه، تاکسیرانی، حمایت 
و مرکز معاینه فنی خودروهای ســنگین، چهارم فروردین مراکز جی، ارغوانیه، تاکسیرانی و حمایت و از 
پنجم تا دهم فروردین، تمام مراکز فعال خواهد بود.وی با بیان اینکه مراکز معاینه فنی اصفهان روزهای 
تعطیل رسمی نوروز ۱۴۰۲، از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰ و روزهای غیرتعطیل نیز از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۴:۳۰ فعال 
خواهد بود، تاکید کرد: روزهای یازدهم و دوازدهم فروردین ماه نیز مراکز جی، ارغوانیه، شفق، بهار و حمایت 
فعال است.عبدالهی با اشاره به آدرس مراکز معاینه فنی اصفهان اضافه کرد: مرکز معاینه فنی جی واقع در 
خیابان همدانیان، جنب پایانه مسافربری، مرکز تاکسیرانی واقع در بلوار فرزانگان، مقابل باغ فدک، شرکت 
تعاونی تاکسیرانی، مرکز راهور واقع در اتوبان شهید دستجردی، جنب پل راه آهن، اداره شماره گذاری و مرکز 
معاینه فنی خودروهای سبک و موتورسیکلت شفق واقع در ابتدای اتوبان ذوب آهن، بلوار شفق قرار دارد.

 جمع آوری 96 خودروی دوره گرد در اصفهان
مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با اشــاره به اقدامات این اداره کل در سه 
هفته پایانی ســال ۱۴۰۱ گفت: در این مدت ۷۲۵ اخطاریه ســد معبر صنوف، ۱۰۶ اخطاریه و شناسایی 
خودروهای فرسوده در سطح شهر صادر و ۹۶ خودرو دوره گرد جمع آوری شده است.روح ا... ابوطالبی  با 
اشاره به اقدامات اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان در سه هفته پایانی سال 
۱۴۰۱ اظهار کرد: در این مدت ۱۱۵۳ اخطاریه نخاله و مصالح صادر و ۴۶۰ مورد دست فروش، ۱۶۴ مورد 
متکدی و ۹۰ مورد کارتن خواب جمع آوری شده است.وی با بیان اینکه در سه هفته پایانی سال ۶۱ مورد 
اخطاریه پاکسازی وسایل از روی بام مغازه، ۶۴ مورد اخطاریه سایبان های فرسوده و بدون مجوز و ۶۴۲ 
اخطاریه تابلوی خالف ضوابط و مقررات صادر شده است، افزود: ۱۱۲۰ مورد امحای دیوارنویسی جمع آوری 
۹۹۵ پالکارد و بنر غیرمجاز و ۴۴۰۰ مورد آموزش صنوف مختلف انجام شده است.مدیرکل پیشگیری و 
رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: ۷۲۵ اخطاریه سد معبر صنوف، ۱۰۶ اخطاریه و 

شناسایی خودروهای فرسوده در سطح شهر صادر و ۹۶ خودرو دوره گرد جمع آوری شده است.

در جلسه ستاد دائمی خدمات سفر شهر اصفهان مطرح شد:

افزایش 2 برابری ظرفیت پارکینگ های شهر
رییس کمیته حمل ونقل و ترافیک ستاد خدمات سفر شهر اصفهان گفت: دو خط اتوبوس گردشگری 
سیار از باغ فدک و یک خط دیگر اتوبوس گردشکری از میدان امام حسین)ع( به منارجنبان برنامه ریزی 
شده است.حمید آقایی اظهار کرد: کمیته حمل ونقل سه سیاست استفاده از ظرفیت حمل و نقل عمومی 
شهر، افزایش ظرفیت پارکینگ های عمومی و مدیریت ترافیک شهر را در اولویت برنامه های خود در نوروز 
۱۴۰۲ قرار داده است.وی با بیان اینکه شهر اصفهان دارای یک خط مترو به طول ۲۰ کیلومتر و ۲۰ ایستگاه 
بوده که در ایام نوروز نیز در اختیار مسافران قرار دارد، گفت: برای سهولت تردد مسافران و شهروندان برای 
عبور و مرور و استفاده از ظرفیت های گردشگری در مرکز شهر جنب پایانه های کاوه و پایانه صفه، دو پارک 
سوار به ظرفیت هرکدام ۲۰۰ دستگاه خودرو تهیه شده است که مسافران با پارک خودروی خود در این 

پارک سوارها می توانند از مترو جهت تردد استفاده کنند.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری مطرح کرد:

اطالع رسانی ستاد خدمات سفر شهر اصفهان در ۴ محور 

 مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان 
گفت: اطالع رسانی ســتاد دائمی خدمات سفر شهر 
اصفهان در نــوروز ۱۴۰۲ پیرامون چهار محور ســامانه 
تلفنی ۱۳۷، تبلیغات محیطی، اپلیکیشــن گردشگری »اصفهان من« و 
شبکه های مجازی همچون »شبکه شــهر« و »خبرگزاری ایمنا« انجام 
می شود.سیدعلی معرک نژاد  در جمع اصحاب رسانه با اشاره به اقدامات 
ستاد دائمی خدمات سفر شهر اصفهان در نوروز ۱۴۰۲ اظهار کرد: با توجه 
به تقارن ماه مبارک رمضان و ایام نوروز، شعار محوری »شهر رمضان، شهر 
زندگی« برای ستاد دائمی خدمات سفر شهر اصفهان انتخاب شده است، 
بر این اساس سعی شده است برنامه های تدارک دیده شده در عرصه اجرا و 
تبلیغات با محوریت تعظیم شعائر دینی در ایام نوروز باشد.وی با بیان اینکه 
محوریت اطالع رسانی ستاد نوروزی و خدمات سفر شهر اصفهان امسال 
بر چهار محور است، افزود: نخستین محور تلفنی سامانه ۲۴ ساعته ۱۳۷ 
است که شهروندان سال گذشته ۱۳ هزار و ۴۰۰ تماس برای اطالع از مباحث 
گردشگری با این ســامانه برقرار کردند که دغدغه نخست مسافران طبق 
بررسی ها موضوع پیگیری اسکان بود.مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل 
شــهرداری اصفهان تصریح کرد: محور دوم اطالع رســانی ستاد خدمات 
سفر شهر اصفهان تبلیغات محیطی شــهر است که همچون سال گذشته 

از تمام ظرفیت های زیرساختی شهری در عرصه تبلیغاتی چون پایه های 
بنری، بتنی و هرگونه تابلوهای تبلیغاتی استفاده می شود.وی خاطرنشان 
کرد: محور سوم اطالع رسانی ستاد خدمات سفر، بهره مندی از فضاهای 
مجازی و شبکه های اجتماعی است که سعی شده است برنامه ریزی دقیق 
صورت گیرد که در این راستا از شبکه های اجتماعی خبرگزاری ایمنا، شبکه 
اطالع رسانی شهر همچنین فضای رادیویی و تلویزیونی برای اطالع رسانی 
به مسافران استفاده می شود.معرک نژاد با بیان اینکه سال گذشته ۳۴ هزار 
و ۷۵۰ خبر و ۱۳۵ تولید تصویری در این عرصه داشتیم، اظهار کرد: محور 
چهارم اطالع رسانی، اپلیکیشن گردشگری »اصفهان من« است که ظرفیت 
فوق العاده ای جهت اطالع رسانی و ارتباط با مسافران دارد و در ایام نوروز 
سال گذشته ۱۳ هزار نفر از این اپلیکیشن اســتفاده کردند.وی ادامه داد: 
امروز نیازمند تحول جدی در حوزه های رسانه هستیم، بنابراین اپلیکیشن 
»اصفهان من« با یک همت جمعی برای نوروز ۱۴۰۲ در ۱۶ محور حمل ونقل، 
پارکینگ ها، موارد خدماتی و اسکان به صورت هوشمند طراحی شده است؛ 
امسال پیش بینی می کنیم با توجه به افزایش تعداد خدمات و ظرفیت ها 
تعداد استفاده کنندگان از این اپلیکیشن افزایش یابد.مدیرکل ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری اصفهان گفت: در یک همکاری ویژه، تفاهم نامه ای 
با اپلیکیشــن نشان جهت مســیریابی مسافران و شــهروندان از سوی 

شهرداری اصفهان منعقد شده که لیست مراکز درمانی، مکان های اسکان 
همچون هتل ها، برنامه های نظرسنجی، جایگاه سوخت و حمل ونقل از 
جمله موارد بارگذاری شده در این اپلیکیشن است.وی افزود: یک قسمت 
مهمی تحت عنوان پخش زنده در اپلیکیشن »اصفهان من« برای امسال 
خواهیم داشت، همچنین ســعی داریم رادیو اینترنتی ویژه ایام نوروز از 
ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۹:۳۰ از محل باغ فدک و ناژوان برقرار کنیم.معرک نژاد با 
بیان اینکه از دیگر اقدامات انجام شده برای نوروز ۱۴۰۲ تمرکز بر ورودی های 
شهر، بازســازی و بهسازی تصاویر شــهدای گرانقدر در پنج محور ورودی 
شهری است، گفت: ستادهایی نیز تحت عنوان ستادهای هدایت سفر در 
ورودی های شهر طراحی و جانمایی شده است.مدیرکل ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری اصفهان با بیان اینکه امسال بالغ بر ۹۵۹ سازه بتنی و 
تبلیغاتی به عنوان زیرساخت اطالع رسانی ایجاد شده است، گفت: نصب 
بیش از دو هزار پرچم در اصفهان متناســب با ماه مبارک رمضان و کاشت 
۳۴۸ هزار و ۵۰۰ گل بوته شب بو در سطح شهر، اصفهان را بهاری تر می کند.
وی ادامه داد: برنامه سال تحویل از گلستان شهدا و حاشیه پل خواجو از 
شبکه اصفهان پخش می شود که در این برنامه چهره ها و شخصیت های 
شاخص کشوری حضور دارند، همچنین آیین رصد هالل ماه رمضان نیز 

سوم فروردین ماه سال آینده برگزار خواهد شد.  

ابوالفضل توکلی، مدیرعامل سازمان و مسئول کمیته 
امور پایانه های مسافربری برون شهری ستاد دائمی 
خدمات ســفر شــهر اصفهان در آیین بهره برداری از 
پروژه های عمرانی، بازســازی و مرمــت پایانه های 
مسافربری پنج گانه شــهرداری اصفهان و راه اندازی 
دوباره شهربازی شــهر عجایب که با حضور جانشین 
رییس ســتاد هماهنگی تســهیالت خدمات سفر 
شــهر اصفهان، معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار، 
امام جمعه شمال شهر اصفهان، مسئول ستاد اقامه 
نماز شــهرداری، معاونت رســیدگی به امور مساجد 

اســتان و مســئوالن انجمن صنفی رانندگان برای 
اســتقبال از نوروز ١۴٠٢ و خدمات بهتر به مسافران 
و گردشگران به شهر اصفهان بهره برداری شد، اظهار 
کرد: یکی از این پروژه ها بازسازی و مرمت فاز اول و 
دوم سرویس های بهداشتی پایانه مسافربری کاوه 
با ۱۰ میلیارد ریال اعتبار بوده اســت.وی با بیان اینکه 
بازسازی و مرمت شش نمازخانه پایانه مسافربری 
کاوه با پنج میلیارد تومان اعتبار انجام شــده است، 
افزود: بازســازی و مرمت گلخانه پاسیوهای پایانه 
مسافربری کاوه با هفت میلیارد ریال اعتبار و اصالح 
شبکه روشنایی، اجرا و نصب چراغ های SMD سالن 
و ســکوی پایانه ها با ۱۵ میلیارد ریال اعتبار از دیگر 
پروژه های ســازمان پایانه های شــهرداری اصفهان 
به شمار می رود.مدیرعامل سازمان و مسئول کمیته 

امور پایانه های مسافربری برون شهری ستاد دائمی 
خدمات سفر شــهر اصفهان ادامه داد: خرید و نصب 
تجهیزات مبلمان شهری و زیباســازی با ۱۱ میلیارد 
ریال اعتبار انجام شده و شهربازی شهر عجایب پایانه 
صفه نیز با مشارکت بخش خصوصی راه اندازی شده 
اســت.وی با بیان اینکه پروژه های عمرانی سازمان 
پایانه های مسافربری شــهرداری اصفهان در مدت 
زمان کمتر از شــش ماه اجرا شــده و به بهره برداری 
رســیده و پایانه های پنجگانه این کالن شــهر آماده 
استقبال از مسافران و گردشگران است، خاطرنشان 
کرد: این اقدامات در راستای خدمت به سفر و مسافر 
است تا با فضایی آرام و فراهم کردن امکانات رفاهی 
و خدماتی و بهداشــتی مطلوب میزبان خوبی برای 

مهمانان نوروزی باشیم.

در استقبال از نوروز ١۴٠٢ انجام شد؛

بهره برداری از 9۸ میلیارد ریال پروژه  پایانه های اصفهان 

در  زنده  پخش  عنوان  تحت  مهمی  قسمت  یک   
اپلیکیشن »اصفهان من« برای امسال خواهیم داشت، 
همچنین سعی داریم رادیو اینترنتی ویژه ایام نوروز از 
ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۹:۳۰ از محل باغ فدک و ناژوان برقرار 

کنیم

معاون شهردار مطرح کرد:

ایجاد باغ مینیاتوری از ابنیه تاریخی اصفهان 
معاون محیط زیست و خدمات شــهری شهردار اصفهان با اشــاره به اجرای طرح شهرتکانی در 
آســتانه نوروز ۱۴۰۲ گفت: آذین بندی های شهر برای ســال آینده بر اساس رویدادهای گل محور 
طراحی شــده اســت.مهدی بقایی با 
اشــاره به اقدامات و برنامه های ستاد 
خدمات سفر شــهر اصفهان اظهار کرد: 
در آستانه نوروز ۱۴۰۲ به منظور استقبال 
از میهمانان نوروزی، خانه تکانی شــهر 
تحت عنــوان »شــهرتکانی« در مدت 
حــدود ۴۰ روز بــا کمــک ۲۵۰۰ نفر از 
نیروهای خدمات شهری انجام شد.وی 
با بیان اینکــه معابر شــهری، رفیوژها 
و محالت شهر پاکســازی، بهسازی و 
نظافت شده اســت، افزود: بیشتر معابر شهری با دســتگاه های مکانیزه شست وشو شده است 
و در ۲۲۰ محله شــهر اصفهان نیروهای خدمات شــهری حداقل یک بار حضور یافته اند و نظافت 
و پاکسازی را انجام داده اند.معاون محیط زیســت و خدمات شهری شهردار اصفهان با اشاره به 
رنگ آمیزی جداول و نرده های شهر تصریح کرد: عملیات رنگ آمیزی جداول و نرده های شهر با 
بهره مندی از ظرفیت ســازمان حمایت از زندانیان از سوی ۷۵۰ نفر انجام شد، بر این اساس یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار متر از جداول شهر و ۵۰۰ هزار متر نرده رنگ آمیزی شده است.وی با بیان اینکه 
اصفهان نخستین شهری است که از ظرفیت زندانیان برای این کار استفاده کرده است، خاطرنشان 
کرد: رنگ آمیزی جداول امسال به دلیل شرایط جوی خاص با سرعت زیاد و به صورت شبانه روزی 
انجام شد، بازسازی آسفالت های شهر و جداول شکسته نیز توسط معاونان زیباسازی مناطق به 
صورت جدی پیگیری شده است.بقایی اظهار کرد: در آستانه سال جدید هرس پالرد درختان توت و 
نارون در شهر اصفهان به منظور جوان سازی و مانع شدن از پیری زود هنگام درختان انجام گرفت.

وی با بیان اینکه از دیگر اقداماتی که به مناسبت ایام نوروز صورت گرفته است گل کاری گسترده در 
سطح شهر بوده، چراکه اصفهان به عنوان یک باغ شهر از گذشته تا به امروز مطرح است، گفت: در 
این راستا برای سال آینده آذین بندی های شهر را بر اساس رویدادهای گل محور طراحی کرده ایم، 

حدود هزار فالورباکس در سطح شهر برای ایام نوروز ۱۴۰۲ نصب می شود.

77 کتاب دفاع مقدس در اصفهان رونمایی شد
۷۷ عنوان کتاب درباره رویدادهای دوران دفاع مقدس روز چهارشنبه و به مناسب سالگرد بمباران 
مسجد جامع عتیق اصفهان در این مسجد رونمایی شد.در این مراسم همچنین از کتاب» فیروزه 
های سرخ« رونمایی شد؛ این کتاب درباره آثار تاریخی شــهر اصفهان که در دوران دفاع مقدس 
بمباران شد، تالیف شده است.مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان 
نیز در این مراســم گفت: حدود ۱۰۰ اثر از آثار تاریخی اصفهان در دوران دفاع مقدس مورد هجمه 
دشمن قرار گرفت که یکی از آنها مســجد جامع عتیق بود.ســرهنگ محمد رضایی با بیان اینکه 
دوران دفاع مقدس، استمرار قیام عاشورایی امام حسین)ع( است، افزود: امروزه پیشکسوتان 
دوران دفاع مقدس باید در زمینه جهاد تبیین فعال باشــند تا نســل های جدید ما الگوی خوبی 
در مســیر زندگی و پیشرفت خود داشــته باشــند.وی تاکید کرد: اگر جهاد تبیین با بهره برداری 
مناسب از تجربه های هشت سال دوران دفاع مقدس صورت گیرد، گام دوم انقالب نیز به خوبی 
 برداشته می شود.ســرهنگ رضایی تصریح کرد: اگر امروز جوانان دهه هشتادی و نودی ما راه را

 اشــتباه بروند اولین پرسش را باید از خودمان بپرسیم که چرا مســائل مختلف را به خوبی برای 
آنها تبیین نکردیم؟

با مسئولان

خبر روزاخبار

رییس شورای شهر:

شرایطی فراهم کنید که 
اصفهان آلوده تر نشود

رییــس شــورای اســالمی شــهر اصفهان 
گفت: اگر قرار اســت برای رونق کسب وکار، 
اشتغال آفرینی و سرمایه گذاری کاری انجام 
و منطقه ویــژه اقتصادی ایجاد شــود، بهتر 
است از اصفهان دور باشد، زیرا در حال حاضر 
این کالن شــهر با معضل آلودگی هوا مواجه 
اســت.محمد نورصالحی درباره منطقه ویژه 
اقتصادی شهرضا در مجاورت شهرک صنعتی 
رازی اظهار کرد: این منطقه ویژه اقتصادی که 
مجموعه شهرستان شهرضا همچون نماینده 
این شهرســتان پیگیر ایجاد آن بودند، در ۵۰ 
کیلومتری شهر اصفهان قرار دارد و مصوبات 

آن دریافت شده است.
وی با بیان اینکه ایــن منطقه ویژه اقتصادی 
در مرز ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان قرار دارد؛ 
اما اگر صنایع آالینده در آن مســتقر شود، بر 
آلودگی هوای اصفهان تاثیر می گذارد، افزود: 
اگر لزوم تاســیس مناطق ویــژه اقتصادی 
در اصفهان وجود دارد، مخالف آن نیســتیم، 
اما اینکــه بیخ گوش نصف جهــان صنایعی 
فعال شــود که آالیندگی داشته باشد، خوب 
نیست.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان 
خاطرنشان کرد: اگر قرار اســت برای رونق 
کسب وکار، اشتغال آفرینی و سرمایه گذاری 
کاری انجام و منطقه ویــژه اقتصادی ایجاد 
شــود، بهتر اســت از اصفهان دور باشد، زیرا 
در حال حاضــر این کالن شــهر بــا معضل 
آلودگی هوا مواجه اســت.وی با بیان اینکه 
توجیه داشتن یا نداشتن وجود منطقه ویژه 
اقتصادی در کنار هر شهر و روستا، مربوط به 
مدیریت استان و مقامات ملی است، تاکید 
کرد: اگر در استان اصفهان چند منطقه ویژه 
اقتصادی با در نظر گرفتن تمام ابعاد همچون 
تامین آب، انرژی، نداشتن آالیندگی و فاصله 
مناســب از شــهر اصفهان و مراکز جمعیتی 
ایجاد نشود و تنها با فشار شخص، مجموعه 
یا نماینده باشــد که بر مباحث کارشناســی 
ســایه بیندازد، ممکن اســت نتیجه خوبی 

نداشته باشد.

معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان گفت: شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی ســپاهان ظرفیت آن را دارد که حیطه عملکرد خود را از اصفهان خارج و با 
اقدامات خود به سطح کشور نفوذ کند. محسن رنجبر در مجمع عمومی ساالنه شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی سپاهان اظهار کرد: سال گذشته این شرکت 
را در شرایط بسیار خاصی تحویل گرفتیم و با وجود وضعیت سخت آن توانستیم در واپسین روزهای مانده به سال جدید ابرسازه های تفریحی اصفهان را راه اندازی 
کنیم.وی با اشاره به آماده سازی ابرسازه های تفریحی اصفهان برای میزبانی از گردشــگران نوروز ۱۴۰۱ افزود: ضمن قدردانی از زحمات سایرین، سال گذشته 
مجموعه ای را تحویل گرفتیم که نیازمند بازسازی اصولی بود، در این راستا گروه مدیریتی مجموعه شامل هیئت مدیره و مدیرعامل به همراه کارکنان سال گذشته 
قولی مبنی بر انجام اقدامات شاخص دادند و آن را عملیاتی سازی کردند.معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان با بیان اینکه گزارش ارائه شده در این جلسه 
فراتر از قول هایی بوده است که سال گذشته داده شد، تصریح کرد: بسیار خرسندم که شاهد و ناظر بازیابی شرکتی هستم که به طور قطع در آینده ای نزدیک، اثر آن 
را در کشور و منطقه شاهد خواهیم بود، چرا که مردم در شهر اصفهان از زیرساخت های موجود و زیرساخت هایی که ایجاد خواهد شد، استفاده خواهند کرد.وی 
خاطرنشان کرد: شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی سپاهان ظرفیت آن را دارد که حیطه عملکرد خود را از اصفهان خارج و با اقدامات خود به سطح کشور نفوذ کند.

تالش برای تبدیل اصفهان به برند مقصد گردشگری جهانی 

آسمان آبی، آرزویی که دانش 
آموزان اصفهانی نقاشی کردند

آیین پایانی پویش آدم و هوا ۳ به همراه اهدای 
جوایز مسابقات بزرگ نقاشی و بهترین عبارت 
در اصفهان برگزار شد.ســیدمهدی سجادزاده 
در این آیین با اشــاره به اینکه ارســال ۱۱ هزار 
نقاشی به بخش مســابقه پویش قصه آدم و 
هوا به معنای داشــتن ۱۱ هزار سفیر شهروندی 
است، اظهار کرد: در پویش آدم و هوا از ظرفیت 
گروه های مختلف ماننــد دانش آموزان مقطع 
ابتدایی و متوسطه، هنرمندان عرصه گرافیک، 

تصویرساز، تئاتر و سینما استفاده کردیم.
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مراسم تکریم ایرج رخصتی مدیرعامل سابق ومعارفه مهدی کوهی مدیرعامل جدید ذوب آهن اصفهان سه 
شنبه 23 اسفند ماه همزمان با سالروز افتتاح این مجتمع عظیم صنعتی با حضور ابراهیم بازیان مدیرعامل 
شستا ، امیر حسین نادری مدیرعامل صدر تامین ، حمید رضا محمدی فرماندار شهرستان لنجان و جمعی از 
دیگر مسئولین شهرستان و همچنین مدیران و کارکنان ذوب آهن در تاالر آهن این شرکت برگزار شد.به گزارش 
اخبار پولی مالی، مدیرعامل شستا در این مراسم گفت : ذوب آهن اصفهان در هر مقطعی از جمله دفاع مقدس 
و تحریم های ظالمانه که کشور ما به ایستادگی و مقاومت نیاز داشته است ، به عنوان سرآمد مجموعه های 

صنعتی و کارگری حضوری فعال داشته و نقش خود را به خوبی ایفا کرده است .

ذوب آهن پیشگام صنایع فوالد کشور است و باید سرآمد این صنایع هم باشد
بازیان اظهار داشت : این مجتمع عظیم صنعتی پیشگام صنایع فوالد کشور است اما باید سرآمد این صنایع 
هم باشد و برای رسیدن به این مهم ضرورت دارد که با نگاه تحول گرا و آینده گرا چالش ها را شناسایی و برای 
حل آن ها برنامه ریزی کنیم .وی افزود : الزم است در ذوب آهن ، برنامه جامع تحول تهیه شود و این تحول 
مستلزم سرمایه گذاری است که باید با شیوه های نوین تامین مالی صورت گیرد و الزم است اعضای هیئت 
مدیره و مدیران با  نگرشی تحول ساز در این راستا گام بردارند .بازیان با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی 
و هلدینگ شستا به دنبال تحول در ذوب آهن اصفهان هستند، افزود : تولید نه تنها اشتغال آفرین بلکه باید 
اقتصادی نیز باشد تا امکان تحول در شرکت فراهم  آید و قطعا اجرای این برنامه تحول توسط هلدینگ صدر 
تامین نیز پیگیری می شود تا شاهد شکوفایی مجدد این مجتمع عظیم صنعتی با همت مدیران و تالشگران 
آن باشیم .وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر نقش کلیدی اقتصاد دانش بنیان در رشد اقتصاد کشور 
گفت : ذوب آهن اصفهان باید تولیــد دانش بنیان را مدنظر قرار دهد و روزآمــدی و کارآمدی را در مدیریت 

خود جاری سازد که این امر مستلزم توجه ویژه به نقش نخبگان و اولویت دادن به نوآوری است .مدیرعامل 
شستا ضمن تقدیر از مدیرعامل ســابق  ذوب آهن ، از مهدی کوهی به عنوان نامی آشنا در صنعت کشور یاد 
کرد و گفت : ایشان در صنعت فوالد نیز شخصیتی برجسته است و با استفاده از دانش و تجارب خوبی که در 
بخش های مختلف صنعت کشــور حاصل کرده می تواند ، برنامه تحول ذوب آهن به سمت شکوفایی را به 

خوبی پیش ببرد.

شرایط برای اینکه یک سال طالیی رقم بخورد، فراهم است
امیر حسین نادری مدیرعامل هلدینگ صدر تامین نیز در این مراسم گفت : تالش اصلی دشمنان این کشور، 
ایجاد مشــکالت و چالش های اقتصادی اســت که راه مقابله با آن، اقتصاد درون زا مبتنی بر تولید به ویژه 
در بخش هایی همانند صنعت فوالد است که از مزیت برخوردار هســتیم .وی افزود : ذوب آهن اصفهان از 
توانمندی های ویژه ای برخوردار است و می تواند دانش متالورژی خود را در عرصه ملی و جهانی به رخ بکشد 
. یک نمونه از این توانمندی ، تولید محصوالت جدید اســت که این شــرکت موفق شد هر ماه یک محصول 
جدید تولید کند .مدیرعامل صدر تامین گفت : ذوب آهن از نیروی انســانی متخصص برخوردار است و زیر 
ســاخت الزم را در خصوص حامل های انرژی دارد و بنابریان شرایط برای اینکه یک سال طالیی را رقم بزند 

فراهم است .

تحول و تولید پایدار و دانش بنیان ، اولویت های اصلی ذوب آهن هستند
مهدی کوهی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در این مراســم ، تامین پایدار مواد اولیه برای دستیابی به تولید 
سه میلیون و 600 هزار تن را از جمله اولویت های اصلی برنامه های ذوب آهن دانست و گفت : با معادنی که به 
تازگی در اختیار ذوب آهن قرار گرفت و همچنین با حمایت وزارتخانه های صمت و کار ، تعاون و رفاه اجتماعی 
که امیدوارم منجر به احیای سهمیه یک میلیون و 700 هزار تنی مواد آهن دار شود و بخش مهمی از مواد اولیه 
مورد نیاز تامین می شــود . ضمن اینکه برای تامین زغال سنگ نیز برنامه ما استفاده حداکثری از تولیدات 
داخل است .وی افزود : ایجاد تحول در ذوب آهن اصفهان به عنوان ماموریت اصلی دنبال می شود و در این 
راســتا ، تولید به عنوان اولویت اصلی و خط قرمز مدیرعامل خواهد بود  چرا که با تولید ، امکان سودآوری ، 
سرمایه گذاری و همچنین رفاه بیشتر کارکنان حاصل می شود .مدیرعامل ذوب آهن در خصوص برنامه های 
این شرکت برای افزایش تولید کمی و کیفی اظهار کرد: پروژه LF1 و LF3 ، پروژه پلنت اکسیژن و پروژه تصفیه 
خانه پساب که  در حال انجام  است و الزم است  با پایان این پروژه ها در سال آینده زمینه افزایش تولید در 
شرکت فراهم  آید.کوهی با اشاره به اهمیت خودتامین شدن حامل های انرژی در صنایع  گفت : ذوب آهن 
اصفهان خوشبختانه امکان تولید 180 مگاوات برق در سال را دارد که تالش می کنیم  به ظرفیت  تولید اسمی 
برسد و برای تامین آب نیز برنامه های خوبی در حال اجراست و به طور کلی خود تامین شدن شرکت در بخش 
انرژی در پروژه های مختلف دنبال می شود تا در تولید پایدار خللی ایجاد نشود .مدیرعامل ذوب آهن حرکت 
این شرکت از تولید محصوالت سنتی به ســمت تولید محصوالت خاص را بسیار مهم دانست و گفت : تولید 
محصوالت با ارزش افزوده باال از جمله انواع ریل ، بال پهن ها و قطعات مورد نیاز قطار و … می تواند شرکت را 

به جایگاه واقعی خود در صنعت فوالد کشور برساند .وی افزود : ذوب آهن اصفهان هم اکنون قادر به ساخت 
85 درصد تجهیزات مکانیکی مورد نیاز خود است که بیانگر جایگاه فعالیت های دانش بنیان در این شرکت 
است . در این خصوص تالش می کنیم با سازندگان مطرح کشور تعامل و همکاری داشته باشیم تا از طریق 
هم افزایی ، بتوانیم دستاوردهای مهم تری حاصل کنیم .مدیرعامل ذوب آهن اظهار کرد : در خصوص سرمایه 
های انسانی ، از طریق خود اظهاری تالش می کنیم از همه ظرفیت های موجود شرکت بهره بگیریم تا بتوانیم 
جانشن پروری مناسبی  برای جایگزینی پیشکسوتان داشته باشیم .کوهی در ادامه بر ضرورت فعالیت های 
زیست محیطی و تعامل با سازمان حفاظت از محیط زیست در راستای تعهد به مردم منطقه، انجام پروژه های 
مروبط به پدافند غیرعامل که امنیت و تولید پایدار را تضمین می کند ، هوشمند سازی بخش IT  و استفاده 
از شیوه های نوین تامین مالی برای پیشبرد برنامه های شرکت تاکید کرد و گفت : همه ما مسئولین و دست 

اندرکاران باید احترام به جامعه کارگری را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

ذوب آهن به سمت معدن دار شدن حرکت کرده است

ایرج رخصتی، مدیرعامل ســابق ذوب آهن اصفهان نیز گفت : این مجتمع عظیم صنعتی ، به سمت معدن 
دار شــدن حرکت کرده اســت و با حمایت هلدینگ های شســتا ، صدرتامین و هیات مدیره موفق شدیم 
دستاوردهای خوبی در این زمینه حاصل کنیم .وی ضمن قدردانی از تمام تالشگران این شرکت اظهار کرد : 
همدلی و همراهی همکاران می تواند ذوب آهن اصفهان را به اهداف خود برساند و امیدوارم با مدیریت خوب 
آقای کوهی که از زمان حضور در هیئت مدیره و همچنین هم اکنون به عنوان مدیرعامل ، اقدامات شایسته ای 

را انجام داده اند ، این شرکت بتواند به جایگاه واقعی خود دست یابد.

برگزاری مراسم تکریم ومعارفه مدیرعامل ذوب آهن اصفهان
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