
  

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                    

شنبه  27   اسفند  1401
25     شعبان  1444
18   مارس    2023

 شماره 3773    
8 صفحه

سال چهاردهم
قیمت: 5000 تومان

مدیر کل تبلیغات اسالمی اصفهان:

برای غیر مسجدی ها هم برنامه داشته باشیم

5

7

5

2

آمادگی دانشگاه علوم پزشکی کاشان برای 
خدمت رسانی نوروزی به شهروندان

تعیین تکلیف توقیفی ها، به زودی

رکورد جدید فوالد 
مبارکه معادل 10 

درصد درآمد نفتی 
کشور است

روان آب ها از شدت 
 فرونشست کم

 می کند

بازدید فرماندار 
اصفهان از مرکز اقامت 

موقت مسافران 
نوروزی

87 7

شــهادت امام موسی کاظم )ع ( را تســلیت می گوییم

  پسته به دلیل صادراتی بودن بر اساس نرخ
3 دالر قیمت گذاری می شود

با تاکید رییس قوه قضاییه در سفر به اصفهان،وسایل نقلیه   باقی مانده در پارکینگ ها واگذار می شود؛

 ظرف سفالی قاچاقی که
 در پاریس سرنوشت 
»سیلک« را تغییر داد؛

سیلک، جذابیتی 
همچنان ناشناخته

رنا
 ای

س:
عک

4

 آغاز پویش »والد آگاه ، فرزند ایمن« 
در اصفهان

 آگهی مناقصه خرید و اجرای آسفالت معابر شهر شاپور آباد 
)نوبت دوم(

فرید شریعت زاده – شهردار شاپور آباد 

چاپ دوم

شهردای شاپورآباد به استناد مصوبه شماره 432 مورخ 1401/11/18 شورای محترم اسالمی شهر شاپور آباد قصد دارد از طریق آگهی مناقصه عمومی به شرح 

 زیر نسبت به خرید و اجرای آسفالت معابر شهر تا سقف مبلغ 12/000/000/000 )دوازده میلیارد( ریال اقدام نماید. بنابراین از شرکت های صالحیت دار تقاضا
 می شود جهت بازدید از محل و کسب اطالعات بیشتر تا تاریخ 1402/01/10 به شهرداری شاپورآباد یا سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه و سپس نسبت 

به ارائه قیمت بر مبنای آیتمهای اعالم شده در مناقصه شهرداری شرکت نمایند.
شماره مناقصه: 2001093428000009 

مهلت دریافت اسناد: 1401/12/27
مهلت ارسال پیشنهادات: 1402/01/10

م الف: 1467791

شهردای شاپورآباد

آگهی تجدید مزایده عمومی

مجید زمانی- شهردار طالخونچه 

نوبت اول

شهرداری طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شــماره 499 و 641 شورای اسالمی شهر، اقالم ضایعاتی و اســقاط خود را با بهره گیری از سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )setadiran.ir( و با شماره مزایده 1001093627000009 به صورت الکترونیکی با مشخصات ذیل به فروش رساند.
مشخصات:

م الف: 1470589

7

مدیر پایش و نظارت بر کیفیت آبفا اصفهان:
هیچ آالینده ای در آب اصفهان وجود ندارد

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

6

3

5

5

3

 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
7 37

3

4

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

نوبت دوم 

قیمت کل به ریالقیمت واحد کارشناسی به ریالواحد مقدار تقریبیشرحردیف

3/5003/500/000کیلوگرم1000الستیک های ضایعاتی ماشین های سبک و سنگین 1

روغن سوخته داخل بشکه های 2
65/00052/000/000لیتر220800 لیتری )بدون بشکه(

آهن آالت اسقاطی از لوله های فلزی و 3
81/000567/000/000کیلوگرم7000درب و پنجره آهنی و چهارچوب

انواع پالستیک های ضایعاتی 4
55/00055/000/000کیلوگرم1000گلدان و سبد میوه و سطل

88/000704/000/000کیلوگرم8000لوله های پلی اتیلن ضایعاتی5

دبه های فلزی درب دار 20 لیتری 6
300/0009/000/000عدد 30اسقاطی )داخل آن رنگ بوده(

190/000380/000/000عدد 2000سطل زباله درب دار پالستیکی نو 7

8
آهن آالت سنگین ضایعاتی حاصل جمع آوری 8 عدد 

سرسره بزرگ و 3 عدد کوچک و 4 عدد متوسط و 4 عدد 
تاب کال از ورق و لوله و زنجیر اسباب بازی های پارکی

79/0001/264/000/000کیلوگرم16000

3/034/500/000جمع کل

1( تاریخ انتشار: 1401/12/27
2( مهلت دریافت اسناد مزایده: تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1402/01/09

3( تاریخ بازدید: از تاریخ 1401/12/27 تا تاریخ 1402/01/19
4( مهلت ارسال پیشنهاد: تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1402/01/19

5( تاریخ بازگشایی: 1402/01/20
6( تاریخ اعالم برنده: 1402/01/21

7( نوع و مبلغ تضمین ســپرده مزایــده: بصورت نقــد واریز به جاری ملی ســیبا 

3100003303003 بنام شهرداری طالخونچه یا بصورت ضمانتنامه بانکی بابت 5 درصد 
سپرده قیمت پایه کارشناسی

8( هزینه تهیه اســناد و نحوه تحویل آن: واریز مبلغ 1/090/000 ریال به حساب ملی 
سیبا به شماره 3100000905009 بنام شــهرداری طالخونچه از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد(
9( هزینه انتشار آگهی روزنامه: بعهده برنده مزایده می باشد.



آمادگی دانشگاه علوم پزشکی کاشان برای خدمت رسانی نوروزی به شهروندان

رییس دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان گفت: مراکز بهداشــتی و 
درمانی شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در تعطیالت عید نوروز 
آماده ارائه خدمت به شــهروندان بوده و بازدیــد روزانه از همه مراکز 
درمانــی در تعطیالت نوروزی در قالب طرح ســالمت نوروزی انجام  
خواهد شــد.کورش ســاکی اظهار کرد: امکانات و منابع دانشگاه در 
بخش های نیروی انسانی و تجهیزات تخصصی جهت ارائه خدمات 
حوزه ســالمت در تعطیالت عید نوروز بســیج و هماهنگی های الزم 
انجام شده است.وی افزود: بیمارستان های شهید بهشتی، متینی، 
نقوی، کارگر نژاد، شــبیه خوانی، آیت ا... یثربی و میالد در کاشــان و 
بیمارستان های سیدالشهدا)ع( و ثامن الحجج)ع( در آران و بیدگل 
در تعطیــالت عید نوروز آماده ارائه خدمت به شــهروندان هســتند.
ســاکی با اشــاره به اهمیت و ضرورت درمــان بیمــاران دیالیزی، 
تصریح کــرد: مرکز دیالیز بیمارســتان اخوان واقــع در خیابان اباذر 
در تعطیالت عیــد نوروز به شــهروندان خدمت رســانی خواهد کرد.

رییس دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان گفت: افزایــش نظارت و 
بازرســی های بهداشــتی از مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد 
غذایی، مکان های عمومی و بین راهی تحت پوشــش، نمونه برداری 
از مواد غذایی حســاس در فرآیند تولیــد تا عرضــه و کنترل کیفی 
 آب آشــامیدنی از دیگر برنامه های نوروزی دانشــگاه علوم پزشکی 

کاشان است.
وی افزود: همشهریان و مسافران در صورت مشاهده هر گونه تخلف 
بهداشــتی در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و مکان های عمومی با 
سامانه ۱۹۰ تماس گرفته و گزارش خود را اعالم کنند تا بررسی و اقدام 
الزم توسط بازرسان این دانشگاه انجام شــود.همچنین معاون غذا 
و دارو دانشــگاه علوم پزشکی کاشان به ایســنا گفت: طرح کشیک 
نوروزی با هدف تامین ســالمت شــهروندان از ۲۵ اســفند ۱۴۰۱ تا 
۲۳ فروردین ۱۴۰۲  اجرا می شــود.محمدرضا رشــیدی نوش آبادی 
افزود: بازرسی مستمر از کارخانه های فعال تولید کننده مواد غذایی 
در تعطیالت عید نوروز، بازرســی و نظارت بــر عملکرد داروخانه های 
منتخــب و شــبانه روزی و ارائه مشــاوره دارویی و مســمومیت ها 
 از مرکــز پاســخگوی داروها و ســموم از طریق ســامانه کشــوری 
 ۱۹۰ اجرا می شود.وی تصریح کرد: برنامه ریزی برای تامین نیازهای 
دارویی منطقه کاشــان، از جمله اهداف برنامه طرح کشیک نوروزی 
است و آزمایشگاه مرجع غذا و دارو به منظور انجام تست های کنترل 

کیفی نمونه های اورژانسی در ایام نوروز فعال است.
معاون غــذا و دارو دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان تاکیــد کرد: 
داروخانه های مرجان، قانــون، امام رضا، دکتر اربابــی، دکتر معمار 

کرمانی، دانش، بیمارســتان نقــوی و دکتر ایران منش در کاشــان، 
دکتــر نجفــی زاده در راونــد و داروخانه های دکتر شــکاری و دکتر 
اخباری در آران و بیدگل و دکتر خادمی در منطقه ابوزیدآباد به عنوان 

داروخانه های شبانه روزی فعال است.
رشــیدی گفت: داروهای خاص در داروخانه های دانش، بیمارستان 
نقوی و دکتر شکاری به بیماران نیازمند داروهای خاص ارائه می شود.

وی افزود: شــهروندان برای دسترسی آســان برای تهیه داروهای 
کمیاب خود در ایام نوروز، تصویر واضح نســخه و یــا کد ملی بیمار 
را از طریــق پیامک و یا اپلیکیشــن ایتا به شــماره ۰۹۹۲۳۲۸۶۷۷ 
ارســال کنند تا توسط کارشناســان این معاونت پاســخ داده شود.

رییس مرکــز اورژانس پیــش بیمارســتانی و مدیریــت حوادث 
دانشگاه علوم پزشکی کاشــان نیز از آماده باش ۲۸ پایگاه جاده ای 
 و شهری اورژانس ۱۱۵ در شهرســتان های کاشان و آران و بیدگل در

 نوروز خبر داد.
حســین ریاحی گفت: ۱۷ پایگاه جاده ای و ۱۱ پایگاه شــهری در دو 

شهرستان کاشــان و آران و بیدگل در طرح ســالمت نوروزی امسال 
تا روز ۵ فروردین ســال آینده خدمت رسانی به شــهروندان را انجام 
می دهند.وی افــزود: ۴۰ دســتگاه آمبوالنس فعال، دو دســتگاه 
موتورالنس و یک دســتگاه اتوبوس آمبوالنس در حال انجام وظیفه 
بوده و در ساعاتی از روز در جاده ها مستقر خواهند بود که هدایت تمام 
عملیات پاسخ هنگام بحران ها و حوادث ویژه، مهم ترین فعالیت مرکز 

هدایت عملیات بحران )EOC( این مرکز است.
رییس مرکــز اورژانس پیــش بیمارســتانی و مدیریــت حوادث 
دانشــگاه علــوم پزشــکی کاشــان، تصریح کــرد: مرکــز پایش و 
مراقبت هــای بالینی هدایــت و اعزام بیــن بیمارســتانی داخل و 
خارج دانشــگاهی و مرکــز ارتباطــات ۱۱۵ هدایــت ماموریت های 
پیش بیمارستانی ســطح شــهر را در این ایام به عهده دارند.ریاحی 
اظهار کــرد: اســتفاده از آمبوالنــس هوایی اورژانس قــم، ظرفیت 
 دیگــری برای پوشــش خدمــات درمــان فوریتی بــه مصدومان

 و مددجویان است.
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اشتغال ۴۰ زندانی در یکی از واحدهای تولیدی خوانسار
با امضای قرارداد بین بنیاد تعاون زندانیان و کارخانه تولید شیرینی درخوانسار ۴۰ زندانی مشغول به کار شدند.  
مدیر این کارخانه که خود نماینده و یکی از زندانیان اســت، می گوید: درپی منویات مقام معظم رهبری و با 
همکاری رییس قوه قضاییه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری زندانیان و حبس زدایی، از پارسال ۴۰ زندانی در 
این کارخانه مشغول به کار شدند.رضا رضایی با بیان اینکه از ۱۲۰ شاغل در کارخانه ۴۰ نفر زندانی هستند، ادامه 
داد: ماهانه ۳۵ تن از محصوالت تولید شده را زندانی ها تولید می کنند.وی اضافه کرد: ۷ نفر ازاین زندانی ها آزاد 
و در همین کارخانه استخدام شده اند.ساالنه حدود ۱۰۰۰ تن محصوالت این کارخانه به کشور های حوزه خلیج 

فارس، اورآسیا و افغانستان صادر می شود. 

وعده ای که زودتر از موعد محقق شد؛

 استقرار اداره ثبت اسناد و امالک در چادگان
یکی از مصوبات سفر رییس دستگاه قضا به اصفهان، استقرار اداره ثبت اسناد و امالک در شهرستان چادگان 
بود، حال با گذشت یک هفته از این سفر و زودتر از موعد وعده داده شده اداره ثبت اسناد و امالک در چادگان 
مستقر شد.جواد شمسی پور، فرماندار شهرستان چادگان اظهار کرد: هفته قبل با سفر رییس قوه قضاییه به 
استان اصفهان و حضور نماینده رییس دستگاه قضا در شهرستان چادگان وعده بازگشایی نمایندگی اداره ثبت 
و اسناد در شهرستان چادگان طی دو هفته داده شد.وی افزود: حال با گذشت یک هفته نمایندگی اداره ثبت 
و اسناد شهرستان چادگان در شورای اسالمی شهر مستقر و شروع به کار کرده است.شمسی پور خاطر نشان 
کرد: در آینده با ابالغ چارت اداری این اداره تعداد کارمندان آن افزایش پیدا کرده و همه امورات ثبت و اسناد در 

شهرستان انجام خواهد شد و مردم نیازی به رفت و آمد به شهرستان مجاور نخواهند داشت.

فرمانده انتظامی نجف آباد خبر داد:

کشف محموله آرد خارج از شبکه توزیع در نجف آباد
فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد از کشف چهار تن آرد خارج از شبکه توزیع به ارزش ۴۶۰ میلیون ریال در 
عملیات ماموران انتظامی این فرماندهی خبر داد.سرهنگ میثم گوهری آرانی ، اظهار کرد: در راستای طرح 
مقابله با احتکار کاالهای اساســی و ارزاق عمومی، ماموران فرماندهی انتظامی شهرســتان نجف آباد حین 
گشــت زنی فعال و هدفمند خود در سطح حوزه استحفاظی به دو دســتگاه نیسان مشکوک شدند و جهت 
بررســی اقدام به متوقف کردن خودروها می کنند.وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی به 
بازرسی از داخل خودروها پرداخته و موفق به کشف چهار تن آرد دولتی خارج از شبکه توزیع شدند.فرمانده 
انتظامی شهرستان نجف آباد ارزش محموله کشف شده را برابر ارزیابی کارشناسان مربوطه ۴۶۰ میلیون ریال 
اعالم کرد و گفت: در این رابطه دو متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع 
قضایی تحویل داده شدند.وی خاطرنشان کرد: تالش پلیس برای مبارزه با محتکران و اخاللگران اقتصادی 
با تمام توان ادامه دارد و با سودجویان در این زمینه در چارچوب قانون قاطعانه برخورد خواهد شد و شهروندان 

می توانند هر گونه اخبار در این خصوص را در اسرع وقت از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

بازرسی تعزیرات حکومتی از اصناف آران و بیدگل
رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان آران وبیدگل گفت: طرح بازرسی و نظارت ویژه بر اصناف شهرستان 
برای ایام نوروز و ماه مبارک رمضان آغاز شــده است.داود حسن پور با اشــاره به اینکه با اجرای این طرح با 
متخلفان به شدت برخورد شده و مجازات سنگینی در پی دارد، گفت: تاکنون بیش از ۴۰ مورد بازرسی از اصناف 
این شهرستان صورت گرفته و ۱۷ پرونده در این زمینه تشکیل و یک واحد صنفی متخلف هم در این شهرستان 
پلمب شده است.وی با اشاره به اینکه این طرح با همکاری دستگاه های نظارتی شهرستان اجرا و تا پایان ماه 
مبارک رمضان ادامه خواهد داشت، گفت: شهروندان درصورت مشاهده هرگونه تخلف می توانند گزارش های 

خود را از طریق سامانه ۱۲۴ اطالع دهند تا به تخلفات رسیدگی و برخورد شود.

مدیر کل بحران استانداری استان:

کاشان یکی از نقاط مستعد برای سیل است
مدیر کل بحران استانداری استان اصفهان در جلسه ســتاد پیشگیری،هماهنگی و فرماندهی عملیات 
پاسخ به بحران شهرستان کاشان گفت:اگر قرار است در اســتان اقدامی برای پیشگیری از سیل انجام 
شود، کاشان در اولویت نخست قرار دارد. منصور شیشــه فروش با بیان اینکه شهرداری کاشان موظف 
است با نظارت مستمر از تخلیه نخاله در مسیر ســیالب جلوگیری کند، تاکید کرد:می بایست از همین 
امروز طرح جامع پیشگیری،کنترل و استحصال آب  سیالب توسط شهرداری کاشان آماده شود،چرا که 
سوابق گذشته نشان می دهد کاشان مستعدبرای وقوع  سیل است.وی افزود:کاشان دارای ۷۲گسل 
اصلی  زلزله است که مهم ترین گسل آن در مسیر  قم،کاشان و نطنز قرار دارد و  گسل فرعی آن چندین 
مرتبه طی سال های اخیر در مناطق برزک،آران و بیدگل و نطنز فعال شده و فعال شدن گسل اصلی در 

گذشته تلفات  زیادی به همراه داشته است.

شهردار دستگرد خبر داد:

تکمیل ۹۹ درصدی باغ بانوان شهر دستگرد
شهردار دستگرد از تکمیل ۹۹ درصدی باغ بانوان شهر خبر داد و گفت: باغ بانوان یک پروژه نمونه در 
منطقه است که به جرات می توان گفت نمونه این باغ در استان اصفهان نیست.اصغر رحیمی با بیان 
اینکه شهریورماه ۱۴۰۰ با رای اعضای شورای اسالمی شــهر به عنوان شهردار دستگرد انتخاب شدم، 
اظهار کرد: اولویت و برنامه هایی که خدمت اعضای شورای اســالمی شهر دادیم اجرای پروژه های 
محله محور بود که بیش از ۲۰ و ۴۰ سال به دلیل مشکالت حقوقی یا امالک شهری نیمه تمام مانده 
بود و برای حل آنها راهکاری ارائه نشــده بود.وی افزود: تا چند ماه آینده بیش از ۹۰ درصد مشکالت 
پروژه ها را رفع خواهیم کرد.شهردار دســتگرد با بیان اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری دستگرد ۲۰۰ 
میلیارد ریال بود که بیش از ۱۵۰ درصد آن محقق شــد، خاطرنشان کرد: بودجه ۱۴۰۱ شهرداری ۳۰۰ 
میلیارد ریال در نظر گرفته شــده اســت.رحیمی ادامه داد: پروژه هایی عمرانی و خدماتی به صورت 
عادالنه در تمام محله های سطح شهر اجرا و موجب رضایتمندی شــهروندان شده که نشان دهنده 
خدمت رسانی عادالنه و مدیریت خوب شهری است.وی تصریح کرد: با توجه به مساعد بودن شرایط 
آب و هوا، از دهم اســفندماه پروژه لکه گیری معابر سطح شهر، و روکش آســفالت بلوار معلم حد 
فاصل میدان وحدت که حریم و محدوده شهر دولت آباد و دستگرد است تا آخر بلوار معلم به صورت 

کامل آغاز شده است.

 برگزاری همایش آموزشی
 آمران به معروف و ناهیان از منکر در نایین

همایش آموزشی توجیهی آمران به معروف و ناهیان از منکر با حضور بیش از ۱۵۰ نفر از خواهران و 
برادران دغدغه مند در این زمینه در نایین برگزار شد.حجت االسالم مطهرخو، امام جمعه و رییس 
ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر شهرســتان نایین در این همایش امربه معروف و نهی ازمنکر را 
وظیفه همگانی دانست و اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه الهی است که زمان و 
مکان نمی شناسد و باید در هر شرایطی این فریضه احیا و شعائر الهی در جامعه اجرایی شود.وی 
به تعطیالت نوروز ۱۴۰۲ و حضور میهمانان و مسافران نوروزی و غیر بومی در شهرستان اشاره کرد 
و افزود: تعطیالت نوروز زمانی برای ورود مســافران و گردشگران از نقاط مختلف کشور به شهرها 
و مناطق گردشگری اســت که به همراه خود، انواع رفتارها و آداب و رسوم ها را نیز وارد می کنند، 
اگر به همین نکته دقت نشود، به فرهنگ شــهر ضربه وارد خواهد شد.حجت االسالم مطهرخو به 
ضرورت و اهمیت امر به معروف و نهی از منکر پرداخت و گفت: اساس قیام سرور و ساالر شهیدان 
حضرت اباعبدا...الحسین علیه السالم، امر به معروف و نهی از منکر بوده و اصل این فریضه الهی 

مقابله با ترویج گناه در جامعه است.

خبر روز

فرماندار ویژه کاشان:

همزمانی نوروز و رمضان 
اهمیت نظارت بر بازار را 

دوچندان کرده است
فرماندار ویژه کاشان گفت: بازار و تامین کاال به 
دلیل ارتباط مستقیم با زندگی و سبد مصرف 
خانوار، دارای اهمیت بسیار است و همزمانی 
نوروز با ماه مبارک رمضــان اهمیت نظارت بر 
بازار را دوچنــدان کرده است.محمدشــریف 
زارعی افزود: اگر در ســطح شهرســتان برای 
تامین نان در ایام نوروز کمبود آرد وجود دارد، 
در این خصوص پیگیری الزم انجام شود، نباید 
در نانوایی های محور گردشگری از جمله نیاسر 
و قمصر با کمبود آرد مواجه شویم و در تامین 
مرغ و گوشــت هم نباید کمبودی احســاس 
شود.وی اظهار کرد: مصوبات ستاد سفر الزم 
االجراست و همه دســتگاه ها باید آن را اجرا 
کنند، با توجه به همزمانی نوروز ســال آینده 
با ماه مبارک رمضان مــکان هایی برای بحث 
پذیرایی از مسافران و جلوگیری از روزه خواری 
در مال عام توسط شهرداری و میراث فرهنگی 
در نظر گرفته شــود.فرماندار ویژه کاشان بیان 
کرد: موکب ها در مســیرهای گردشــگری با 
برپایی ایســتگاه های صلواتی خدمات الزم 
به مســافران نوروزی ارائه کنند و شهرداری و 
میــراث فرهنگی با همــکاری مجموعه های 
مذهبی ازجمله ســازمان تبلیغات اســالمی 
برای استفاده از ظرفیت مواکب در ایام نوروز 
برنامه ریــزی کنند.زارعی گفــت: گروه های 
فرهنگی و مردمی در ایام نوروز همراه دستگاه 
های اجرایی باشــند، موضوع مدیریت سفر 
صرفا به مســئوالن دولتی واگذار نشود، چون 
ایام پرمشغله ای داریم و گروه های فرهنگی 
باید آمادگی الزم برای کمک به دستگاه های 

اجرایی را در این ایام داشته باشند.

با مسئولان  شهردار سده لنجان

عوارض آالیندگی از یک سال گذشته واریز نشده است
 شهردار سده لنجان گفت: عوارض آالیندگی از یک سال گذشته به حساب شهرداری ها واریز نشده است.حمید شهبازی با اشاره به عدم واریز عوارض آالیندگی 
به حساب شهرداری ها اظهار داشت: حدود یک سالی است که عوارض آالیندگی ها به حساب شهرداری های شهرستان ها واریز نشده است.وی ادامه داد: طبق 
ماده ۲۷ قانون مالیات های بر ارزش افزوده، سازمان محیط زیست باید اقدامات قانونی خود را در خصوص شناسایی و جرایم واحدهای آالینده اعالم و نتایج 
را به سازمان امور مالیاتی ارسال کند که از این طریق وصول مطالبات انجام شود.شهردار سده لنجان با قدردانی از پیگیری های مجدانه استاندار و معاون عمرانی 
استانداری اصفهان و شهرداران شهرستان ها، بیان داشت: متأسفانه همچنان با پیگیری های به عمل آمده تا کنون این امر محقق نشده است.وی افزود: بنابراین 
در طول یک سال گذشته شهرداری ها از این مبلغ قابل توجه عوارض محروم شدند تا بتوانند در مسیر نگهداری و توسعه فضای سبز آن را به کار گیرند.شهبازی با 
اشاره به حجم آالینده های که در شهر سده لنجان وجود دارد، گفت: انتظار می رود که مسئوالن مرتبط سازمان امور مالیاتی و محیط زیست تالش های بیشتری 

در این راستا انجام دهند تا در حیطه وظایف قانونی اقدامات مؤثری به عمل آید.

عکس: فارس

عکس    خبر

برگزاری جشن 
تکلیف بیش از 

۲ هزار دانش آموز 
شهرستان خمینی 

شهر

مدیر آمــوزش و پرورش آران و بیدگل گفت: ســتاد 
اسکان نوروزی فرهنگیان با ظرفیت ۲۰۰ باب کالس در 
قالب ۲۲ مدرسه برای میزبانی از گردشگران مذهبی، 
تاریخی و طبیعی آران و بیدگل کار خــود را آغاز کرد.

رحمت ا... مشرقی اظهار کرد: ستاد اسکان نوروزی 
فرهنگیان با ظرفیــت ۲۰۰ بــاب کالس در قالب ۲۲ 
مدرسه برای میزبانی از گردشگران مذهبی، تاریخی 
و طبیعــی آران و بیــدگل کار خود را آغــاز کرد.مدیر 
آموزش و پرورش شهرســتان آران و بیدگل با تاکید 
بر بهره گیری از تمام ظرفیت های موجود در آموزش 
و پرورش بــرای ارائه خدمات مطلوب به مســافران 
نوروزی گفت: مــدارس در قالب گــروه های الف و 
ب درجه بندی شده و ۲ مدرســه هم به صورت رزرو 

اینترنتی اختصاص یافته است که همکاران فرهنگی 
می توانند از طریق سامانه eskan.medu.ir عملیات 
رزرو را انجام دهند و مستقیم به مدرسه مراجعه کنند.

مشــرقی افزود: آموزش و پرورش دو ستاد اسکان 
در شــهرهای آران و بیدگل و نوش آباد برای مراجعه 
حضوری فرهنگیان در نظر گرفته است که این ستادها 
در شهر آران و بیدگل در بلوار دکتر عظیمی، جنب پارک 
شهید سلمانی و در شــهر نوش آباد در میدان شهدا، 
دبیرستان شــهید روحی فعالیت می کند.وی ادامه 
داد: یک مرکز آموزشــی-رفاهی به نام »انوشه« در 
نوش آباد، مدرسه »سعدی« در سفید شهر و مدرسه 
زنده یاد »قندی« در ابوزیدآباد به صورت اختصاصی 
به منظور رفاه بیشتر مسافرین و گردشگران نوروزی 

تجهیز شده است.رییس ستاد اســکان فرهنگیان 
آران و بیدگل تصریح کرد: ســتاد اسکان فرهنگیان 
شهرستان آران و بیدگل از ۲۵ اســفندماه ۱۴۰۱ تا ۱۲ 
فروردین ماه ۱۴۰۲ به منظور اسکان فرهنگیان و دیگر 
اقشار جامعه فعالیت خواهد داشت.مشرقی افزود: 
آران و بیــدگل به دلیل وجود بقاع متبرکه، مســاجد 
و ابنیه تاریخی مذهبی و همجواری با اســتان قم و 
شهرستان دارالمومنین کاشان، از مهم ترین مقاصد 

گردشگری مذهبی استان اصفهان است.

 آران و بیدگل؛   مهم ترین مقاصد گردشگری مذهبی
 استان اصفهان 
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رفع مشکالت ۹۹ واحد تولیدی در سال جاری
در دهمین و آخرین جلسه ســتاد اجرایی اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان عملکرد سال 
۱۴۰۱ بررسی شد.رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: برابر مقررات و ضوابط، ستاد اجرایی 
اقتصاد مقاومتی وظیفه حمایت قضایی از ســرمایه گذاری، تولید و رفــع موانع را با الهام و عمل 
به دســتورات مقام معظم رهبری در تحقق شعار سال در دســتور کار دارد.حجت االسالم اسدا... 
جعفری افزود: در ســند تحول قضایی دســتورالعملی مبنی بر توجه و پرداخت به موضوع های 
اشتغال، تولید، ســرمایه گذاری، بهبود وضعیت کســب و کار و رونق اقتصادی تهیه شده است تا 
کمک کار دولت باشیم.وی با بیان اینکه در مرحله رسیدگی به پرونده های قضایی و اجرای احکام 
واحد های تولیدی، حمایت های الزم، بررسی و بازدید انجام می شود، گفت: امسال بیش از ۲۰۰ 
مورد بازدید از واحد های تولیدی داشــتیم که ۹۹ واحد، مشکالت شان به طور جدی پیگیری شد 
و از ۳۰ تا ۱۰۰ درصد مشــکالت آن ها حل شد.رییس کل دادگستری اســتان اصفهان اشاره کرد: 
امسال بیش از ۲۳ هزار تثبیت شــغل از محل پیگیری های حمایتی دادگستری کل استان برای 
واحد های ذکر شده انجام شد.حجت االسالم اسدا... جعفری افزود: همچنین تالش می کنیم که 

اجرای حکم باعث تعطیلی واحد های تولیدی نشود.

در   اصفهان ؛

افزایش اعطای تسهیالت کم بهره در استان اصفهان
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید استان گفت: اعطای تسهیالت کم بهره به بنگاه های با سرمایه 

خرد در استان اصفهان افزایش داشته است. 
عبدالصمد شــهبازی در آران و بیدگل گفت: اعطای این تسهیالت در ســال جاری به بنگاه های با 
سرمایه خرد و بازده خوب در اســتان اصفهان نسبت به مدت مشابه ســال قبل، افزایشی ۲۳۳ 
درصدی داشته است. شهبازی افزود: با تالش دستگاه های اجرایی و مجموعه صندوق کار آفرینی 
استان درحمایت از کسب و کار های خرد بیش از دو هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال تسهیالت ارزان قیمت 
به بنگاه های خرد با بازدهی خوب تعلق گرفته اســت.وی تصریح کرد: در این مدت از بیش از دو 

هزار و ۶۰۰ کسب و کار حمایت شده است.

دبیر اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان:

  پسته به دلیل صادراتی بودن بر اساس نرخ
 دالر قیمت گذاری می شود

دبیر اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان اظهار کرد: بســته به میزان و کیفیت آجیل قیمت ها معین 
می شــود و نمی توان قیمت ثابتی برای آجیل مخلوط مشــخص کرد. علیرضا حمصیان توضیح 
داد: برخــی از مخلوط ها کیفیت بســیار خوبی دارد و درجه یک محســوب می شــود که قیمت 
باالتری دارد، در برخی از آجیل ها پسته و فندق بیشــتر است؛ به هر حال این آجیل هم به نسبت 
مخلوط هایی که این اقالم در آن ها کمتر اســت با قیمت کمتری محاســبه می شود.دبیر اتحادیه 
آجیل و خشکبار اصفهان گفت: قیمت گذاری آجیل مخلوط با توجه به تنوع و کیفیت آن متفاوت 
است و یک فروشگاه ممکن است یک نوع مغز برای مثال پسته مرغوب را بیشتر در آجیل مخلوط 
کند و فروشگاه دیگری در آجیل مخلوط نخودچی و کشمش استفاده کند؛ این ها تفاوت قیمت 
ایجاد می کند و بســته به نوع، میزان و مرغوبیت جنس آجیل هر فروشگاه برای خود قیمتی در 
نظر می گیرد و از این رو نرخ ثابتی ندارد و ســلیقه ای است.حمصیان با بیان اینکه انواع آجیل در 
ماه های اخیر حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش قیمت داشته، اضافه کرد: پسته نیز به دلیل صادراتی 
بودن بر اساس نرخ دالر قیمت گذاری می شود که قیمت داخلی آن متاثر از این شرایط از ابتدای 

سال افزایش یافته است.

با مسئولان 

در سال »دانش بنیان« بر دانش بنیان ها چه گذشت؟

تلخ و شیرین های یک میانبر اقتصادی

فعاالن دانش بنیان معتقدند در ســالی که به نام دانش 
بنیان نامگذاری شد همچنان با چالش هایی قدیمی مواجه 
بودند و تمامی ارکان کشــور هنوز به فهم و درک مشترکی 
برای افزایش تولید دانش بنیان نرســیده اند.از زمان آغاز به کار فعالیت 
شرکت های دانش بنیان در کشور تا کنون شاهد رشد صعودی این شرکت ها 
در کشور بوده ایم و با افزایش حدود هزار و ۶٠٠ شرکت در سال جاری که به 
نام دانش بنیان نامگذاری شد، تعداد شرکت های دارای تاییدیه دانش 
بنیانی از معاونت علمی در مجموع به حدود ۸ هزار شرکت رسیده است.از 
سوی دیگر بررسی آخرین وضعیت صادرات محصوالت مبتنی بر دانش در 
سال ۱۴۰۱، حاکی از آن است که در این بخش نیز در مقایسه با سال گذشته 
با رشــد ۲۰ تا ۲۵ درصدی مواجه بودیم اما آیا روند صعودی این آمارها به 
تنهایی می تواند گویای تحقق اهداف تعیین شده برای سال دانش بنیان 
باشد؟آیا چالش های پیش روی فعاالن این عرصه در سالی که روزهای 
پایانی خود را می گذراند نیز کاهش پیدا کرده اســت و شاهد رشد کیفی 
فعالیت ها آنچنان که مقام معظم رهبری در ابتدای سال عنوان کردند نیز 
بوده ایم؟ آیا فعالیت زیست بوم دانش بنیان به درستی منجر به اشتغال و 

افزایش سهم دانش بنیان از اقتصاد شده است؟

چرا برای دانش بنیان ها تفاوت قائل نمی شوند؟
بسیاری از شرکت های دانش بنیان شاید توانسته اند محصوالت خود 

را پس از ســال ها تحقیق و آزمایش به نتیجه برســانند؛ اما کماکان با 
مشکالتی روبه رو هستند که مانع از گذراندن طبیعی روند تولید می شود. 
یکی از مدیران دانش بنیان فعال در زمینه تولید منســوجات نبافته که 
دانش آن، های تک است، ضمن تاکید بر اینکه سال دانش بنیان توانسته 
از طریق بسیج ارگان های مختلف کمک زیادی به شرکت های فناورانه 
کند تا محصوالت خود را به بازار عرضه کنند، گفت: نام گذاری سال ۱۴۰۱ 
با عنوان سال دانش بنیان تاثیر زیادی در افزایش فعالیت شرکت های 
دانش بنیان داشته به طوری که حمایت ها بیش از گذشته بوده است. 
دکتر زهرا صبح سوز، مدیر عامل این شرکت دانش بنیان افزود: ما در این 
شرکت برای تاییدیه دانش بنیانی هزینه زیادی را صرف آزمایش کردیم 
که بدون حمایت های معاونت علمی، نمی توانســتیم چنین مبالغی را 
پرداخت کنیم.وی با تاکید بر اینکه به تکنولوژی دست یافتیم که های تک 
است، گفت: برای رسیدن به این مرحله زحمات زیادی کشیدیم اما گاهی 
ناهماهنگی هایی باعث می شد زحمات ما از بین برود. به عنوان مثال در 
یکی از آزمایشگاه های این شرکت دســتگاهی وجود دارد که در دمای 
۲۸۰ درجه کار می کند. با قطعی برق این دستگاه از کار می افتد و همین 
موضوع فعالیت های شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد.به گفته وی، طی 
تماس هایی که با وزارت نیرو داشتیم به ما پاسخ دادند که ما تفاوتی بین 
شرکت های دانش بنیان و سایر شرکت ها قائل نمی شویم و نمی توانیم 

به دلیل اینکه شرکتی دانش بنیان است برق آن را قطع نکنیم. 

صنایع خارجی بیشتر از داخل ما را می شناسند
یکی از مشکالتی که فعاالن عرصه دانش بنیانی به آن اذعان می کنند، نبود 
ارگانی برای معرفی محصول به صنایع داخلی است. در حالی که این شرکت 
ها می توانند محصوالت خود را به خارج از کشــور صــادر کنند و به فروش 
برسانند اما بر عکس نمی توانند آن طور که باید محصول فناورانه خود را در 
داخل کشور عرضه کنند.یاسر شاکری، نماینده یک شرکت دانش بنیان فعال 
در عرصه کشاورزی در ارزیابی خود از سال دانش بنیان  گفت: ما توانسته ایم 
دستگاه تولیدی خود را به آمریکا، کره جنوبی، ژاپن، فرانسه صادر کنیم.وی 
با تاکید بر اینکه کشورهای خارجی شرکت ما را می شناسند و از ما درخواست 
دارند تا برای آنها تولید کنیم و صادرات داشته باشیم، گفت: اما متاسفانه در 
داخل ایران شرکت ما را که حتی دانش بنیان نیز هستیم نمی شناسند. این 
یک مشکل اســت که صنایع و هلدینگ های داخلی شناختی از شرکت و 
محصوالت دانش بنیان ندارند این چالشی است که حتی در سال جاری نیز 
که با نام دانش بنیان نامگذاری شد همچنان حل نشده باقی مانده است .

بانک ها؛ بالی جای دانش بنیان ها
در این میان هنوز شرکت های دانش بنیانی هستند که از بانک ها فراری 
باشند چرا که ارتباط با بانک ها برای دریافت تسهیالت امری جدایی ناپذیر 
در فرایند توسعه شرکت ها محسوب می شــود. عطیه اندخشیده، مدیر 
عامل یک شرکت دانش بنیان حوزه نفت، گاز و پتروشیمی گفت: به نظر من 
سال دانش بنیان شاید تفاوتی با سال های دیگر نداشت زیرا ما در فرایند 
دریافت وام از بانک ها همچنان با مشکالتی مواجه بودیم.مدیرعامل شرکت 
دانش بنیان افزود: فرآیند وام گرفتن از بانک به طوری طاقت فرساست 
و انگار هدف شأن خسته کردن شرکتهای دانش بنیان است. سال گذشته 
از بانکی درخواست وام داشتیم تا زمینی را برای توسعه محصول فناورانه 
این شرکت، خریداری کنیم اما با وجود موانع بانکی پشیمان شدیم. به این 
واسطه پروسه وام طوالنی شــد و هر جا گله کردیم فایده نداشت.به گفته 
اندخشیده، عالوه بر بانک ها، سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی نیز از 
جمله ارگان هایی بودند که انگار هدف شان اذیت کردن دانش بنیان ها بود. 

دالالن بهتر از دانش بنیان ها تسهیالت می گیرند!
محمدرضا خادمی، رییس هیئت مدیره یک شرکت دانش بنیان دیگر نیز 
درباره چالش های شرکت های دانش بنیان در سال »تولید، دانش بنیان؛ 
اشتغال آفرین« گفت: نام گذاری امسال به نام دانش بنیان ها شاید باعث 
شد نگاه ویژه تری به شرکت های فناورانه از سوی معاونت علمی و صندوق 
نوآوری شود، اما هنوز بقیه ساختارهای دولت و بانک ها نتوانسته اند این 
همکاری را به خوبی شــکل بدهند.وی با تاکید بر اینکه اکنون در شرایط 
اقتصادی بحرانی قرار گرفته ایم، ادامه داد: برخی تسهیالت به شرکت های 
دانش بنیان ازجمله دریافت پروانه بهره برداری از سوی وزارت صمت با 
مشکالتی مواجه است و دلیل آن هم تورم است اما در عین حال دالالنی 
هستند که به دلیل گردش مالی باالیی که دارند می توانند چنین تسهیالتی 

را دریافت کنند.

چهره  روز 

کارشناس اقتصادی:

 واردات، انگیزه ساخت خودروی دانش بنیان
 را از بین می برد

یک کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که یک خودرو با کیفیت با سابقه ۸۰ ساله وارد کشور می شود؛ 
ســرمایه گذاران به این نتیجه می رسند که فعالیت به کمک شــرکت های دانش بنیان و ساخت 
خودرو از صفر هیچ بازاری نخواهد داشت و انگیزه های خرید خودروهای داخلی از بین می رود.

عبدالمجید شیخی ، اظهار کرد: واردات خودرو از اساس اشتباه است، راهکار شکستن قیمت های 
بازار و تقاضای مازاد خودرو، واردات نیست، واردات کشــور را در دور باطل جدیدی می اندازد.وی 
افزود: واردات خودرو کشــور را به واردات قطعات خودرو معتاد می کند و به دنبال آن کشور ناچار 
به استقرار نمایندگی های خودروسازهای خارجی و ادامه روند واردات خواهد بود.این کارشناس 
اقتصادی گفت: زمانی که واردات خودرو انجام می شــود هیچ مجموعه ای برای تولید خودرو از 

صفر تا صد به بازار ورود نمی کند.
 حتی تشکل های دانش بنیان نیز دیگر به فکر تولید خودرو نمی افتند زیرا دیگر سرمایه گذار داخلی 
برای خودرو داخلی وجود نخواهد داشت.شــیخی اضافه کرد: زمانی که یک خودرو با کیفیت با 
سابقه ۸۰ ساله وارد کشــور می شود؛ سرمایه گذاران به این نتیجه می رســند که فعالیت به کمک 
شرکت های دانش بنیان و ساخت خودرو از صفر هیچ بازاری نخواهد داشت و انگیزه های خرید 

خودروهای داخلی از بین می رود.
وی ادامه داد: برای شکستن تقاضای موجود در بازار ابتدا باید خودرو از یک کاالی سرمایه ای به 
یک کاالی مصرفی تبدیل شــود و این موضوع نیازمند توقف تورم است.این کارشناس اقتصادی 
با تاکید بر اینکه انحصار موجود در بازار خودرو منجر به افزایش قیمت ها و بازار متالطم آن شــده 

است، گفت: باید با تعدد تولیدکنندگان انحصارشکنی کنیم.

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران:

 تعرفه های گاز از ابتدای سال ۱۴۰۲ بدون تخفیف
 محاسبه می شوند

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: تعرفه های گاز از ابتدای سال ۱۴۰۲ بدون 
تخفیف محاسبه خواهند شد.مسلم رحمانی اظهار کرد: بر اساس مصوبه مورخ شانزدهم بهمن ماه 
سال ۱۴۰۱ هیئت وزیران، تنها تا پایان امسال، رشــد تعرفه های مندرج در جدول دوره سرد سال 
خانگی نســبت به تعرفه های پیش از مصوبه و با هدف کاهش هزینه های مربوط به مصارف گاز 
طبیعی خانوارها، ۷۰ درصد تا سقف تعیین شده کاهش یافته و تعرفه ها از ابتدای سال ۱۴۰۲ بدون 
تخفیف محاسبه خواهند شد.وی افزود: این مصوبه به دلیل کاهش شدید دمای هوای کشور در 
فصل سرد امسال و با هدف کاهش هزینه های مربوط به مصارف گاز طبیعی خانوارها که به دلیل 

نبود آمادگی الزم آنها برای کنت
رل مصارف گاز متناسب با الگوی بهینه مصرف بوده، به تصویب هیئت وزیران رسیده است.به گفته 
رحمانی، این کاهش گازبها برای اقلیم های ۱ تا ۵ به ترتیب تا سقف ۱۳۰۰، ۱۲۵۰، ۱۲۰۰، ۱۰۰۰ و ۸۰۰ 
مترمکعب در ماه به ازای هر واحد خانگی قابل اعمال است، اما مالک محاسبه گازبهای مشترکان 
از ابتدای سال ۱۴۰۲، تعرفه های مندرج در مصوبه مورخ شانزدهم آذرماه ۱۴۰۱ خواهد بود.مدیر 
هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: از این رو ضروری است مشترکان خانگی 
گاز نســبت به مدیریت مصرف گاز طبیعی، دقت و توجه الزم را مبذول دارند، زیرا این مهم تنها با 
رعایت الگوی مصرف و دقت هرچه بیشتر در استفاده از این نعمت الهی امکان پذیر است.رحمانی 
در پایان از مشترکان خواســت ضمن صرفه جویی و مصرف بهینه گاز طبیعی، هزینه گاز مصرفی 
خود را کنترل کنند و با توجه به پلکانی بودن محاســبه گاز مصرفی، با رعایت الگوی مصرف و قرار 

گرفتن در دامنه های پایین تر، این هزینه ها را کاهش دهند.

توسط طرح های آبخیزداری صورت گرفت؛کافه اقتصاد

استحصال ساالنه ۷۵ میلیون متر مکعب سیالب در اصفهان 
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آخیزداری اصفهان گفت: ساالنه به طور متوســط ۷۵ میلیون متر مکعب سیالب در عرصه های طبیعی این استان 
توسط طرح های آبخیزداری کنترل، مهار و سبب تغذیه سفره های آب زیرزمینی می شود.حسین یاری افزود: نبود این پروژه ها و سازه های آبخیزداری مانند 
بندهای سنگی مالتی، بندهای خاکی، سیل بند و پخش سیالب سبب بروز ســیل مخرب و آسیب به منازل مسکونی، محیط زیست، زمین های کشاورزی و 
راه ها می شود لذا باید بیش از گذشــته به اهمیت آنها پی ببریم.وی با بیان اینکه تغذیه ســفره های آب زیرزمینی و قنوات دیگر نتیجه مفید پروژه ها و سازه 
های آبخیزداری است، تصریح کرد: به ویژه در استان اصفهان که با افت محسوس این منابع آبی از یک سو و خشکسالی از سوی دیگر مواجهیم، بهره گیری از 
این طرح ها از اهمیت باالیی برخوردار است.معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آخیزداری اصفهان خاطرنشان کرد: کنترل فرسایش خاک و جلوگیری 
از رسوب گذاری در مخازن سدها از دیگر نتایج مثبت طرح های مورد اشاره است، فرسایش خاک اگرچه کمتر مورد توجه قرار گرفته ؛ اما پدیده ای مخرب به 
شمار می رود که باید از روند افزایشی آن جلوگیری شود.یاری ادامه داد: پروژه های مکانیکی، بیومکانیکی و بیولوژیک آبخیزداری تاکنون در حدود ۲.۲ میلیون 

هکتار از عرصه های طبیعی استان انجام شده است که برای افزایش آن در استان بیش از هر چیز به اعتبارات کافی نیاز داریم.

مدیرکل گمرکات استان:

گمرک، تعطیلی ندارد
مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان گفت: 
گمرکات استان در روز های تعطیل پایانی 
ســال و ایام نوروز هم به خدمات رسانی 
ادامه می دهد.رســول کوهســتانی پژوه 
مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان اظهار 
کرد: تالش گمرک رونــق تولید، افزایش 
صادرات، بهبود فضای کسب و کار، حمایت 
از شــرکت های دانش بنیان و داشــتن 
نقش موثــر در زنجیره تامین کاالســت.

وی افــزود: گمــرک اصفهــان در اجرای 
سیاســت های کلی اقتصــاد مقاومتی و 
بســته های حمایتی همانند ســال های 
گذشــته، حتی در تعطیالت پایانی سال 
و نــوروز آماده ارائه خدمــت به مراجعان 
 بــه خصــوص صادرکننــدگان و فعاالن

 اقتصادی است.
مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان ادامه 
داد: تمام مبادی گمرکات استان اصفهان 
شامل گمرک اصفهان، گمرک اختصاصی 
فــوالد مبارکه، گمــرک اختصاصی ذوب 
آهن، گمــرک کاشــان، گمــرک تجاری 
فــرودگاه و امانــات پســتی در روز های 
تعطیــل ۲۹ اســفند، دوم و ســوم و ۱۲ 
فروردین با تعیین نوبــت کاری خدمات 
رســانی می کنند.کوهســتانی افزود: با 
توجه به افزایش پرواز هــای خارجی در 
ایام نوروز بــرای رفاه حال مســافران با 
تمهیــدات در نظــر گرفته شــده کارکنان 
گمــرک فــرودگاه بیــن المللی شــهید 
بهشتی اصفهان در کمترین زمان ممکن 
و به صورت شــبانه روزی تشریفات امور 
مســافران ورودی و خروجــی را برعهده 
دارند.وی با اشــاره به اینکــه اصفهان از 
ظرفیت های باالیی به ویژه در بخش های 
تولیــد، صنعــت، کشــاورزی و صادرات 
برخوردار اســت، یادآور شــد: گمرک به 
عنوان مرزبــان اقتصادی کشــور نقش 
محوری و هماهنگ کننده را در ورودی ها 
و خروجی هــای کشــور دارد و وظیفــه 
تســهیلگری گمرک در تجارت خارجی بر 

کسی پوشیده نیست.

بازار گرگان در روزهای 
پایانی سال

عکس خبر

دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
اصفهان اظهار داشــت: فعالیــت قانونی اعضای 
کنونی اتاق بازرگانی تا زمان صدور اعتبارنامه برای 
منتخبان در دوره جدید ایــن اتاق ادامه دارد.بهنام 
ابراهیمی اظهار داشت: فرصت نهایی برای تعیین 
تکلیف و رسیدگی به اعتراضات تا دهم اردیبهشت 
سال ۱۴۰۲ ادامه دارد و بنابراین تا این زمان امکان 
صدور اعتبارنامه وجود ندارد.دبیر کل اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی اصفهان با بیان اینکه 
مدت اعتبار نامه اعضای قبلی تا صدور اعتبارنامه 
برای اعضا در دوره جدید تعیین شده است، افزود: 
اعتبارنامــه های جدیــد هنوز صادر نشــده و این 
فرآیند در جریان اســت و تا زمانی کــه اعتبارنامه 

جدید صادر نشــده اعتبارنامه های قبلی به قوت 
خود باقی اســت.وی اضافه کرد: دوره اعتبارنامه 
اعضای اتاق بازرگانی چهار ســال تمام نیســت و 
احتمال چند روز کم و زیاد شــدن آن وجود دارد و 
اعضای اتاق بازرگانی در هر دوره ای که انتخاب می 
شوند از زمان صدور اعتبارنامه تا صدور اعتبارنامه 
دوره بعــد باید بــه وظایف خود ادامــه دهند.وی 
تصریــح کرد: ابهامی کــه در ظاهر بــرای برخی از 
رســانه ها پیش آمده این است که اعتبارنامه دوره 
قبلی از ۲۳ اسفند صادر شــده و معتقدند که باید 
۲۳ اسفند ســالجاری خاتمه پیدا کند، اما اینطور 
نیســت.دبیر کل اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن و 
کشــاورزی اصفهان گفت: این موضوع همیشــه 

رسم بوده و یک ماه بیشتر یا کمتر رخ داده است و 
در صورتی که اعضای جدید در دهم اردیبهشت کار 
خود را شروع کنند هیچ منع قانونی ندارد که اعضای 
کنونی به کار خود ادامه دهنــد.وی افزود: امکان 
اینکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
متولی نداشته باشــد، وجود ندارد و نمی توان یک 
نهاد عمومی را رها کرد و حتی یک شرکت معمولی 
هم بدون برگزاری مجمع، باید با هیات مدیره قبلی 

به وظایف خود ادامه دهد.

دبیر کل اتاق بازرگانی اصفهان :

فعالیت نمایندگان اتاق تا صدور اعتبارنامه منتخبان ادامه دارد
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ظرف سفالی قاچاقی که در پاریس سرنوشت »سیلک« را تغییر داد؛

سیلک، جذابیتی همچنان ناشناخته
ظرف سفالی قاچاق در پاریس سرنوشت ســیلک را تغییر داد و منجر به 
بررسی پیشینه هفت هزار و ۵۰۰ ساله شهرنشینی در این تپه های تاریخی 
شــد.بر اســاس پژوهش های صورت گرفته منطقه »ســیلک« کاشان 
قدیمی ترین خاستگاه تمدن بشری و نخستین جایی است که شهرنشینی 
در آن شــکل گرفت؛ جایی که با تاریخ هفت هزار و ۵۰۰ ساله خود و کشف 

شش دوره از زندگی بشر چشم جهانیان را خیره ساخته است.
تا پیش از آغاز کاوش های باستان شناسی در این منطقه کسی به ارزش 
باســتانی و اهمیت تاریخی این منطقه پی نبرده بود تا چند ظرف سفالی 
بسیار زیبا که توسط دالالن عتیقه به آن ســوی مرزهای ایران در پاریس 
منتقل شده بود، مشاور موزه ملی فرانســه را برآن داشت تا مجوز حفاری 
این منطقه را بگیرد و هیئت فرانسوی به سرپرســتی فردی به نام رومن 
گیرشمن مامور حفاری در سیلک کاشان شد.در آن زمان آندره گودار، رییس 
موزه ملی ایران بود و به همین علت سه فصل کاوش گریشمن در این تپه ها 
به سرعت انجام گرفت و بر اساس قراردادی که بین ایران و فرانسه در آن 
زمان بسته شد قرار بر این بود که آنچه در این تپه ها پیدا می شود میان این ۲ 
کشور تقسیم شود؛ اما آنها نتایج کاوش های خود را با خود به فرانسه بردند 
که این آثار هم اکنون در موزه لوور پاریس نگهداری می شود.متاسفانه پس 
از کاوش های اولیه توسط تیم فرانسوی در این منطقه تا سال ۱۳۱۶ کاوش 
در این منطقه متوقف شد تا اینکه در سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ دکتر ملک 
شه میرزادی بار دیگر در این منطقه به کاوش پرداخت و نتیجه پنج فصل 
کاوش خود را در چند جلد کتاب منتشر کرد. نکته جالب در اکتشافات دکتر 
میرزادی کشــف اولین زیگورات فالت ایران با قدمتی ۳۵۰۰ ساله در این 
منطقه است.همچنین در فروردین ۹۳ یکی از مالکان پالک های واقع در 
حریم تپه های باستانی سیلک خبری مبنی بر وجود خمره سفالی قدیمی 
بر بدنه یک چاه واقع در منزل شان را به میراث فرهنگی کاشان اطالع داد که 
بالفاصله بعد از بازدید، کاوش و خاکبرداری از این شیء گرانبها به ارتفاع ۷۵ 
سانتیمتر و قطر ۱۴۸ سانتیمتر آغاز و بعد از خارج کردن خمره و استحکام 
بخشی اولیه و انجام مطالعات تکمیلی و مرمت به محل امنی منتقل شد. 
در این خمره اسکلت انسانی هم مشاهده شده است چراکه دفن اجساد در 
خمره و وجود »گورهای خمره ای« در قدیم رایج بوده است.محسن جاوری، 
باستان شناس با اشاره به تاریخچه تژه های سیلک کاشان به خبرنگار مهر 
می گوید: ایت تپه های تاریخی به عنوان نخستین خاستگاه تمدن بشری 
برای نخستین بار از سال ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۱ میالدی توسط گیرشمن فرانسوی 
مورد کاوش قرار گرفته است.وی می افزاید: هیئت ایرانی باستان شناسی 
به سرپرستی ملک شه میرزادی در ســال های ۸۰ و ۸۱ طرح بازنگری و 
کاوش در ســیلک را انجام داد که در این مرحله از کاوش عالوه بر دو تپه 

و دو گورستان کشف شده، نیایشگاه زیگوراتی نیز پیدا شد و 
برخی کارشناسان این نیایشگاه را نخستین زیگورات فالت مرکزی ایران 
دانسته اند.این باستان شناس با اشاره به اینکه زیگورات نوعی معماری 
مذهبی و باستانی است، ابراز می کند: زیگورات ها بناهایی چند طبقه بودند 
که طبقه زیرین آنها از طبقه فوقانی بزرگ تر بــود و طبقات باالتر به لحاظ 
اندازه، از طبقات پایین تر کوچک تر ســاخته می شــد.وی ادامه می دهد: 
تپه های سیلک از ۲ گورستان و ۲ تپه تشکیل شده که یکی از گورستان ها 
که گورستان الف نامیده می شود ۳۵۰۰ سال قدمت داشته و در ۲۰۰ متری 
جنوب تپه جنوبی واقع شده و گورستان ب نیز ۳ هزار سال قدمت دارد و در 
زیر باغ ها و زمین های کشاورزی ضلع غربی تپه ها قرار دارد.جاوری با بیان 
اینکه نتایج به دست آمده از کاوش های بر روی تپه های سیلک تمدن آن 
را به ۶ دوره فرهنگی متمایز تقسیم می کند، بیان می کند: سیلک یکی از 
محوطه های شناخته شده تاریخ ایران است که نقش مهمی در گاه نگاری 
فالت مرکزی ایران داشته و آثاری از ۶ دوره مختلف زندگی بشر در سیلک 
کشف شده است؛ در این منطقه نگاشته هایی از دوران پیش از هخامنشی 
به دست آمده و از اینجا معلوم می شــود که در هزاره سوم پیش از میالد 
در ایران خط متداول بوده اســت.وی، مشــکل مهم این منطقه باستانی 
را ساخت وســازهای غیر اصولی در اثر بی توجهی مسئوالن در چند دهه 

گذشته دانســته و می گوید: محدوده حریم این منطقه هنوز به تصویب 
نهایی نرســیده و برخی بخش های آن مبهم اســت.دوک های سنگی و 
گلی مخصوص در خرابه های تپه باستانی سیلک در صنعت ریسندگی و 
بافندگی مورد استفاده بوده و آثاری کشف شده از این منطقه نشان می دهد 
که ساکنان این منطقه با ذوب کردن فلزات برای خود وسایل و ابزارهای کار 
می ساختند.با کشف کوره ذوب فلزات در بخش جنوبی این تپه می توان 
سیلک را جزو صنعتی ترین شهرهای آن دوران محسوب کرد و تحقیقاتی 
که در محل مزبور انجام گرفته نشــان می دهد که مردم فالت ایران به امر 
کشاورزی پرداختند و حیوانات اهلی را نیز پرورش دادند.طی کاوش های 
تپه های تاریخی سیلک عالوه بر ظروف خاص، کشف خرده سفال هایی 
روی زمین و پیرامون این تپه ها چندین اسکلت انسان نیز پیدا شده که این 
اشیا در موزه های لوور فرانسه، موزه ملی ایران، موزه باغ فین و نمایشگاهی 
کوچک در کنار این مجموعه باستانی قرار داده شده است.گفتنی است، 
تپه تاریخی سیلک در ۲۴ شهریور ۱۳۱۰ با شماره ۳۸ در فهرست آثار تاریخی 
و ملی ایران به ثبت رسید. این اثر باســتانی و تاریخی در سه کیلومتری 
جنوب غربی کاشــان قرار دارد و شاید به نظر برســد که تپه های خاکی و 
استخوان های چندین هزار ســاله جاذبه ای برای دیدن ندارد؛ اما با کمی 

گشت وگذار بر روی این تپه ها به جذایبت این اثر تاریخی پی خواهید برد.

ازاتمامحجتتعزیراتیها
تاگوشُبریشرکتهایمسافرتی

تعطیالت نوروزی امسال ۱۴ روز است البته برخی از افراد از روز ۲۵ اسفند ماه به تعطیالت نوروزی 
می روند که در آن صورت طوالنی ترین ایام ســال یعنی ۱۸ روز را به ایام عید اختصاص می دهند.

خیلی از افراد از این فرصت برای ســفر استفاده می کنند ســفرهایی که معموال از سه روز بیشتر 
است و متقاضیان آن در روزهای اول تعطیالت بیشــتر از هر زمان دیگری است. به دلیل همین 
تقاضای باال، شرکت های فروش خدمات سفر و شرکت های هواپیمایی و ایرالین ها، نرخ خدمات 
و بلیت های خود را افزایش می دهند.گاهی هم افزایش نــرخ از روال طبیعی و حد معمول خود 
باالتر می رود و مســافر یا مجبور به پرداخت می شود یا قید ســفر را می زند. از این نوع تخلفات 
برای فروش بلیت خارج از نرخ مصوب در روزهای پر تقاضا کم نیست.گاهی هم افزایش نرخ از 
روال طبیعی و حد معمول خود باالتر می رود و مسافر یا مجبور به پرداخت می شود یا قید سفر را 

می زند.اما مقصر کیست؟
 ایرالین ها در بیشتر مواقع بلیت های خود را به چارتر کننده می فروشند. فروش بلیت چارتری در 
مواقعی از سال ممنوع اســت و متولیان اعالم می کنند که از فروش این نوع بلیت ها ممانعت به 
عمل می آورند مانند ایام اربعین که معموال گفته می شــود، پرواز چارتر ممنوع است. با این وجود 
خیلی از شرکت های مسافرتی آن را می فروشند.آژانس های مسافرتی و هواپیمایی با در اختیار 
گرفتن بلیت های چارتر، آن را به مسافران گران تر می فروشند. چون آنها ایام عید و فروش بلیت با 
باالترین نرخ را بهترین زمان برای جبران فروش های کم خود در طول سال می دانند.این بلیت ها 
در سایت های فروش بلیت نیز قابل خرید است. اما به نرخ هایی که به نظر می رسد خارج از حد 
معمول اســت. به همین دلیل در روزهای اخیر سخنگوی ســازمان هواپیمایی از مسدودسازی 
۹ ســایت بدون مجوز فروش بلیت هواپیما خبر داد. البته که این سایت ها پس از ۲ روز همچنان 
در حال فروش بلیت هســتند.در حال حاضر مراجعه به این سایت ها نشان می دهد که به عنوان 
مثال بلیت هوایی تهران به سمت مشهد برای روزهای اول عید در حدود ۳ میلیون و پانصد هزار 
تومان اســت. درحالی که در روزهای آخر عید نوروز این مبلغ به ۹۰۰ هزار تومان نیز می رسد. این 
نرخ برای مســیر تهران به کیش هم صدق کرده و نشان می دهد یا فاصله نرخ اصلی و نرخ پایین 
زیاد است یا اینکه چنین واسطه هایی، برای جبران مافات خود، سعی می کنند تا جایی که امکان 

دارد، بلیت ها را گران تر بفروشند.
اتفاق دیگر این است که مسافر مجبور می شــود بلیت هواپیما را با هتل خریداری کند. این اتفاق 
بیشــتر در همکاری با آژانس های مســافری رخ می دهد.در این باره رییس سازمان هواپیمایی 
کشــوری خبر داده که فروش بســته پروازی از مبدا تهران به مقاصد مشــهد، اصفهان، شیراز، 
بندرعباس، کرمــان، اهواز و تبریــز که حدود ۸۰ درصــد پروازها را به خــود اختصاص می دهند 
ممنوعیت دارند.شــرکت های هواپیمایی موظفند در این مسیرها پروازهایشان را بر روی سامانه 
قرار داده و بدون بســته به فروش برســانند.در این بخش از صحبت ها به این موضوع اشاره ای 
نشده که اساسا فروش اجباری بسته سفر توسط شرکت های هواپیمایی نباید انجام شود و تنها 

به برخی از مقاصد پرداخته شده است!
به تازگی نیز عباس فرزاد نیا معاون دادســتان و سرپرســت دادســرای عمومــی انقالب ویژه 
فرودگاه ها گفته است که در بازرســی ها علت وقوع تخلف گران فروشی، ارائه بلیت توسط بعضی 
از ایرالین ها به صورت مستقیم و همچنین باز گذاشتن سطح دسترسی آژانس ها به سامانه های 
شرکت های هواپیمایی است که باعث شده آژانس ها بتوانند نســبت به عرضه بلیت باالتر از نرخ 
قانون به متقاضیان اقدام کنند.در این میان وزارت میراث فرهنگی که ســتاد هماهنگی خدمات 
سفر را نیز به عهده دارد و اتفاقا ســازمان هواپیمایی کشوری، تعزیرات و دفاتر مسافرتی نیز عضو 
آن هستند، درباره گرانی بلیت ها سکوت اختیار کرده و به عنوان رییس این ستاد هنوز پیشنهادی 

نداشته است.

با مسئولان

وز عکس ر

نوروزخوانیدرموزه
تاریخیفرحآباد

ساری

استانهایشلوغوپرمسافراعالمشد
دبیر ستاد هماهنگی خدمات ســفر، استان ها و شهرهای پرمســافر در هفته نخست، تعطیالت 
نوروز را اعالم کرد.مصطفی فاطمی  با اشــاره به ثبت بیش از ۵۰ میلیون نفر شب اقامت در نوروز 

گذشته، اسامی اســتان ها و شهرهایی 
که ظرفیت اقامتگاه های رســمی آن ها 
در هفته نخســت تعطیالت نوروز ۱۴۰۲ 
به مرز تکمیل رســیده است را به منظور 
برنامه ریزی بهتر در نــوروز اعالم کرد و 
گفت: هرمــزگان، فــارس، مازندارن، 
گیالن، اصفهان، بوشــهر، خوزســتان، 
سیســتان و بلوچســتان، یزد، کرمان 
و قم اســتان هایی هســتند کــه تا ۹۰ 
درصد ظرفیــت اقامتگاه های رســمی 
آن ها تکمیل شده اســت.به گفته وی، 

استان های خراسان رضوی، مرکزی، سمنان، کرمانشــاه، اردبیل و خراسان شمالی نیز با تکمیل 
۸۰ درصد ظرفیت اقامتگاه های رسمی شان به فهرست مقاصد پرمســافر پیوسته اند.دبیر ستاد 
هماهنگی خدمات ســفر ادامه داد: در اســتان های آذربایجان شرقی، گلســتان، البرز، تهران، 
کهگیلویه و بویراحمد، قزوین، خراســان جنوبی و ایالم نیز ۶۰ درصد ظرفیت اقامتگاه ها تکمیل 
شده است.فاطمی، دسته چهارم استان های پرمسافر را که کمتر از ۶۰ درصد ظرفیت اقامتگاه های 
آن ها در هفته نخست نوروز تکمیل شده، همدان، کردستان، زنجان و آذربایجان غربی اعالم کرد.
مدیرکل گردشگری داخلی با بیان این که شهرهای جایگزین برای مقاصد پرمسافر اعالم خواهد 
شد، گفت:مسافرانی که هنوز برای سفر برنامه ریزی نکردند با توجه به وضعیت هر استان می توانند 

برای سفر به مقاصدی که کمتر مسافر دارند، برنامه ریزی کنند.

جانشین رییس ستاد خدمات سفر شهر اصفهان اعالم کرد:

خدماتبه۱۲۸هزارمسافردرهرشباز
ایامنوروز

شهر تاریخی اصفهان آماده خدمات رسانی به ۱۲۸ هزار مسافر نوروزی در هر شب است.جانشین 
رییس ستاد خدمات سفر شهر اصفهان با اشــاره به اینکه اصفهان در ایام نوروز پذیرای ۱۲۸ هزار 
گردشگر در هر شب است، گفت: در این راستا ۷ هزار نفر در هتل ها، هزار و ۵٠٠ نفر در مهمان پذیرها، 
۳۷هزار نفر در مدارس، ۵۰۰ نفــر در خوابگاه ها و ۳۰هزار نفر در منازل اســتیجاری در ایام نوروز 
مستقر می شــوند.مهدی بقایی افزود: همچنین کمپ روباز فدک نیز با ظرفیت ۱۲ هزار نفر در هر 
شب و با هزینه ۷۰ هزار تومان برای هر خودرو آماده پذیرایی از گردشگران است.وی گفت: ۴۰ هزار 
نفر هم در سالن های ورزشی امکان اســتقرار می یابند.رییس کمیته اطالع رسانی ستاد خدمات 
سفر شهر اصفهان هم گفت: اپلیکیشــن »اصفهان من« برای نوروز ۱۴۰۲ در ۱۶ محور حمل ونقل، 
پارکینگ ها، موارد خدماتی و اسکان به صورت هوشمند طراحی شده و امسال پیش بینی می کنیم 
با توجه به افزایش تعداد خدمات و ظرفیت ها تعداد استفاده کنندگان از این اپلیکیشن افزایش 
یابد.ســید علی معرک نژاد با بیان اینکه امســال بیش از ۹۵۹ ســازه بتنی و تبلیغاتی به عنوان 
زیرساخت اطالع رسانی ایجاد شده، افزود: نصب بیش از دو هزار پرچم در اصفهان متناسب با ماه 
مبارک رمضان و کاشت ۳۴۸ هزار و ۵۰۰ گل بوته شب بو در سطح شهر، اصفهان را بهاری تر می کند.

وی گفت: 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 می شود.

چهره روز

وزیر میراث فرهنگی :

پلمبمراکزاقامتیدرواقع
ضایعکردنحقوقمردم

است
و  میراث فرهنگــی، گردشــگری  وزیــر 
صنایع دســتی گفت: توصیه ما این است که 
به لحاظ فرهنگی و اجتماعی باید همیشــه 
ســالمت الزم در مراکز اقامتی وجود داشته 
باشــد. گردشــگران ما عمدتا خانواده محور 
و کامال با مســائل فرهنگی آشــنا هستند. 
ســید عزت ا... ضرغامی درباره پلمب خانه 
عامری ها اظهــار کرد: توصیه ما این اســت 
به لحاظ فرهنگی و اجتماعی باید همیشــه 
ســالمت الزم در مراکز اقامتی وجود داشته 
باشد. گردشــگران ما عمدتا خانواده محور و 
کامال با مسائل فرهنگی آشــنا هستند و به 
آن توجه می کنند و ما نیز وظیفه نظارتی مان 
را انجام مــی دهیم.وزیــر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی افزود: بنابراین 
فرض بر این است که دســتگاه های نظارتی 
دیگــری که وظیفــه ذاتی نســبت به برخی 
مســئولیت ها دارند در این زمینه هماهنگی 
کامــل را بــا وزارت میراث فرهنگی داشــته 
باشند. این هماهنگی خوشبختانه در کشور 
خوب اســت و نوعا برای اداره مراکز اقامتی 
انجام می شــود. ضرغامی تصریح کرد: اگر 
موارد بســیار خاص و اســتثنایی هم وجود 
دارد، باید هماهنگی انجام شــود. به نظر ما 
اشــکال کار در این اســت که این هماهنگی 
با وزارتخانه انجام نشــده است، به همکاران 
عزیزمــان در این حوزه توصیــه می کنیم که 
اقداماتی از قبیــل پلمب کردن مراکز اقامتی 
حتما با هماهنگی هــا و مقدمات الزم انجام 
شــود.وی تاکید کرد: به طورکلــی توصیه ای 
بــرای پلمب کــردن نمی کنیم چــون مراکز 
اقامتی مانند مغازه ای نیســت که اگر پلمب 
شود، شخص برود از مغازه کناری خرید کند، 
به ویژه مراکزی که مــردم از قبل رزرو کردند 
و گردشــگران داخلی و خارجی در آن وجود 
دارد. پلمب این مراکــز در واقع ضایع کردن 
حقوق افرادی است که آن جا اقامت داشتند 

و این مورد حل می شود.

اخبار

مدیر مــوزه هنرهای تزیینــی اصفهان گفــت: تمام 
تالش مجموعه موزه هنرهای تزئینی خارج شــدن از 
حالت اشیا محوری و سکون و ارتباط گرفتن بیشتر با 
مخاطبان از جمله هنرمندان مرتبط با ماهیت موزه به 
لحاظ موضوعی است تا بتوانند آثارشان را در دید عموم 
و در معرض نمایش همگان قرار دهند.راحله یوسفیان 
دارانی ، اظهار کرد: موزه هنرهــای تزئینی اصفهان در 
شــاخص »آموزش کودک و نوجوان« رتبه نخست، 
»مناسب سازی برای معلوالن« رتبه اول، و »آموزش« 
رتبه دوم کشور را کسب کرده اســت.وی با بیان اینکه 
چهار هزار قطع شــیء تاریخی در ایــن عمارت وجود 
دارد، افــزود: موزه هنرهای تزئینــی اصفهان از جمله 
قدیمی ترین موزه های مربوط به دوره اسالمی است و 
بیشتر اشیا متعلق به دوره قاجار و صفویه است.مدیر 
موزه هنرهای تزئینی اصفهان ادامه داد: برخی از اشیا 
مربوط به دوره معاصر ایران اســت که در بخش های 
مختلف طبقه بندی شده اند. از جمله زیورآالت، خط 
وکتابت، فلزات، مینیاتور، نگارگری و آثار چوبی از جمله 
معرق، خاتم و منســوجات.وی با اشاره به اینکه موزه 
هنرهای تزئینی عالوه بر اینکه فرصتی برای نمایش 
آثار فیزیکی است، در امر پژوهش هم فعال است اظهار 
کرد: پژوهشگران، دانشــجویان دانشگاه هنر و دیگر 
عالقه مندان به تمدن، میراث فرهنگی و صنایع دستی 
می توانند از فعالیت های فــوق برنامه و کارگاهی این 
موزه بهره ببرند.یوسفیان دارانی، فضای این مجموعه 
را دوهزار متر مربع برشــمرد و افزود: این موزه دارای 

سه سالن مجزا، شامل دو سالن نمایش دائمی و یک 
سالن نمایش موقت اســت. همچنین این مجموعه 
رتبه اول کشور در زمینه مناسب سازی فضای موزه ای 
برای معلوالن را کسب کرده است.وی ادامه داد: عالوه 
بر استفاده از اشیا در اختیار موزه، به هنرمندان و عالقه 
مندان هم اجازه داده می شود تا بتوانند اشیای خود را 
در معرض دید عموم مردم و بازدیدکنندگان قرار دهند.

مدیر موزه هنرهای تزئینی اصفهان بــا بیان اینکه در 
یک ســال گذشــته به دلیل مرمت و تعمیرات مکان 
موزه فعالیتی در این بخش نداشــته ایم، اظهار کرد: 
همه بخش ها از جمله استانداردســازی فضای موزه 
برای گروه های مختلف مردمی مانند افراد کم توان و 
نابینا باید به شکل تخصصی انجام شود.وی در ادامه با 
تاکید بر تخصیص بودجه های فرهنگی بیشتر به امور 
مرتبط با میراث فرهنگی و موزه ها خاطر نشــان کرد: 
تبدیل شــدن موزه ها باید به فرهنگسرا نقش موثری 
در این بخش دارد چراکه می توان برنامه های فرهنگی 
متنوعی در آن ها برگزار کرد.یوســفیان دارانی با بیان 
اینکه موزه نباید ساکن و شیء محور باشد افزود: تمام 
تالش مجموعه موزه هنرهای تزئینی خارج شــدن از 
حالت اشیا محوری و سکون و ارتباط گرفتن بیشتر با 
مخاطبان از جمله هنرمندان مرتبط با ماهیت موزه به 
لحاظ موضوعی است تا بتوانند آثارشان را در دید عموم 
و در معرض نمایش همگان قرار دهند.وی اظهار کرد: 
این موزه با انجمن های مردم نهاد حوزه هنرهای سنتی 
و صنایع دستی، انجمن مینانگاران، خانه سرامیک و 

سفال و چند مجموعه دیگر فرهنگی ارتباط دارد؛ در واقع 
رسالت ما استفاده همه گروه های مردمی و هنرمندان از 
امکانات و ظرفیت های موزه است.مدیر موزه هنرهای 
تزئینی اصفهان به همکاری با بهزیستی برای نمایش 
آثار و تولیدات هنری کودکان معلول و توان خواه، کودکان 
اوتیسم و سندروم داون اشاره کرد و گفت: با مسئوالن 
شهرستان لنجان برای برگزاری نمایشگاه لباس سنتی 
پس از اتمام تعمیرات و مرمت موزه رایزنی هایی انجام 
شده است.وی در ادامه به بازگشــایی موزه هنرهای 
تزئینی اصفهان در ایام تعطیالت نوروز ۱۴۰۲ اشاره کرد 
و افزود: هم اکنون کار هوشمندسازی موزه در دستور 
کار است و در مرحله اول این کار اجر و نهایی شده است.
عمارت رکیب خانه اصفهان کــه محل برپایی گنجینه 
هنرهای تزئینی اصفهان است، یادگار به جا مانده از قرن 
یازدهم هجری است که همزمان با دوران حکومت شاه 
عباس اول ساخته شد. به نظر می رسد که در این مکان 
لوازم ســوارکاری و اســب دوانی و یراق آالت اصطبل 
دولتی نگهداری می شد. در دوران سلطنت قاجارها این 
بنا دوباره احیا و به عنوان محل زندگی »مسعود میرزا 

ظل السلطان« برگزیده شد.

ازموزههنرهایتزئینیاصفهانچهخبر؟



تعداد خودرو های توقیفی در پارکینگ های موضوع 
گزارش شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر هزار و 984 
دستگاه بود که در جریان سفر رییس قوه قضاییه و در 
بازدید دادستان کل کشور از پارکینگ های ستاد مبارزه با 
مواد مخدر استان، مقرر شد با آماده سازی مقدمات تعداد 

333 خودرو در غالب مزایده تعیین تکلیف و واگذار شود
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معاون اداره کل آموزش و پرورش استان خبر داد:

 اختصاص ۷ هزار کالس برای اسکان میهمانان
 نوروزی

امسال آموزش و پرورش بیش از ۷ هزار کالس درس را برای اسکان فرهنگیان و میهمانان نوروزی 
در استان آماده کرده است.معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش 
استان گفت: یک ستاد مرکزی اسکان در اداره کل و ۶ ستاد اسکان نوروزی در نواحی مختلف شهر 
اصفهان در نظر گرفته شــده که شهرستان ها هم به صورت مجزا دارای ســتاد های اسکان هستند.

سید علی مدینه با اشاره به اسکان بیش از ۷۵۰ هزار نفر شب در نوروز سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: امسال 
هم ۷۰۰ مدرســه با ۶ هزار کالس برای اسکان پیش بینی شــده که مراکز رفاهی با ظرفیت ۳۰۰ نفر، 
اردوگاه شهید بهشتی با ظرفیت هزار نفر و ویال سرای چادگان نیز با ۲۰ ویال برای پذیرایی از میهمانان 
نوروزی آماده شــده اســت.وی با تاکید بر اینکه تمهیدات الزم برای میزبانی شایسته از میهمانان 
نوروزی پیش بینی شده، گفت: همکاری شایسته ای از سوی دستگاه های اجرایی استان برای آماده 
سازی ستاد های اســکان با مجموعه آموزش و پرورش صورت گرفته تا فضایی ایمن برای اسکان 

تدارک دیده شود.

رییس جمعیت هالل احمر خبرداد؛

 پرداخت تسهیالت خرید مسکن و خودرو به امدادگران
 هالل احمر

رییس جمعیت هالل احمر گفت: با جلســات و هماهنگی های انجام شــده با چنــد مرکز مالی و 
اعتباری، تسهیالت ویژه ای برای کارکنان، جوانان و امدادگران هالل احمر جهت خرید خودرو، مسکن 

و دیگر اقالم رفاهی در نظر گرفته شده است.
پیرحسین کولیوند اظهار کرد: کارکنان، جوانان داوطلب و امدادگران جمعیت هالل احمر در سراسر 
کشور در حال خدمت به مردم هستند و برای کمک و نجات جان آنها از هیچ تالشی دریغ نمی کنند، 
بنابراین مــا در قبال این افراد و تامین رفاه و معیشــت آنها مســئولیت داریم. بر همین اســاس، 
هماهنگی و رایزنی با شــرکت های مختلف مالی و اعتباری را برای رفع مشــکالت موجود در این 
زمینه آغاز کردیم که بنا بر هماهنگی ها و جلســات برگزار شده، تسهیالت و اعتبارات ویژه ای در این 

خصوص در نظر گرفتیم
.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان خبر داد:

پایان کار سارق کابل های مخابراتی در اصفهان
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از شناسایی و دستگیری سارق کابل های مخابراتی با چهار فقره 
سرقت در عملیات ماموران انتظامی این فرماندهی خبر داد.ســرهنگ حسین بساطی اظهار کرد: 
درپی وقوع چند فقره سرقت کابل و تجهیزات مخابراتی در شهرستان اصفهان، بررسی موضوع جهت 
شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا ماموران کالنتری ۲۷ حین گشت زنی های فعال و هدفمند در ساعات اولیه 
بامداد، فردی را در حال بریدن و سرقت کابل های مخابراتی مشاهده و بالفاصله وارد عمل شده و در 

عملیاتی ضربتی متهم را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان تصریح کرد: متهم دستگیر شده در تحقیقات اولیه انجام شده 
به چهار فقره ســرقت کابل های مخابراتی اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات 
قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شــد.وی خاطرنشان کرد: شهروندان ضمن توجه به هشدارها 
و توصیه های پلیس، در صورت برخورد با هرگونه موارد مشــکوک و مجرمانه ای، مراتب را از طریق 

تماس با مرکز فوریت های ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

اخبار

با تاکید رییس قوه قضاییه در سفر به اصفهان،وسایل نقلیه   باقی مانده در پارکینگ ها واگذار می شود؛

تعیین تکلیف توقیفی ها، به زودی

خودورها و وســایل نقلیه توقیفی یکــی از معضالت 
بزرگ دســتگاه قضا به خصوص در کالن شهرها بوده 
است. سال ها انباشت این وسایل به خصوص در سال هایی که بگیر 
و ببند های تادیبی از سوی نیروی انتظامی برای راکبان وسایل نقلیه و 
موتور سیکلت ها حرف اول را می زد موجب شده تا نه تنها انبارها جایی 
برای نگهداری بیشتر این وسایل نداشته باشــد بلکه استهالک و بار 
مسئولیت این وسایل توقیفی نیز بر روی دوش دستگاه های ذی ربط 
سنگینی کند. در همین رابطه از سال گذشته طرح ترخیص خودورها و 
موتور سیکلت های توقیفی از سوی پلیس کلید خورد و حتی تقسیط 
هزینه های پارکینگ و یا جریمه ها نیز در دستور کار قرار گرفت با این 

وجود تعداد زیادی از این وسایل هنوز در پارکینگ ها متوقف است.
 ۱۵اســفند ماه رییس قوه قضاییه بــه همراه مســئوالن قضایی به 
اســتان اصفهان ســفر کرد. در جریان این ســفر رییس قوه قضاییه 
دســتوراتی در رابطه با تعیین تکلیــف کاال های موجــود در انبار های 
امــوال تملیکی صادر کرد.حجت االســالم و المســلمین محســنی 
اژه ای گفــت: در بحث ســاماندهی امــوال تملیکی نیز بــا همکاری 
ســایر قوا و دســتگاه ها، پیشــرفت های زیادی حاصل شــده و کار 

این حوزه در بســیاری از اســتان ها در حال به اتمام رســیدن است 
و مــا در این حــوزه نیز توجــه و تمرکــز داریم کــه با تکرار آســیب، 
مواجه نباشــیم.چند روز پس از ســفر رییس قوه قضاییه به استان 
اصفهان، رییس کل دادگســتری این اســتان از تعیین تکلیف ۳۳۳ 
 دســتگاه خودروی مربوط بــه پرونده های مبــارزه با مــواد مخدر 

خبر داد.
حجت االسالم والمســلمین جعفری، رییس کل دادگستری استان 
اصفهان در رابطه با اقدامات انجام شده بعد از سفر رییس قوه قضاییه 
به اســتان اصفهان اظهار کرد: رییس قوه قضاییه در ســفر به استان 
اصفهان دستوراتی در خصوص تعیین تکلیف وسایل نقلیه موجود در 
پارکینگ ها و کاال های موجود در انبار های اموال تملیکی استان صادر 
کرد.رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: تعداد خودروی های 
توقیفــی در پارکینگ های موضوع گزارش شــورای هماهنگی مبارزه 
با مواد مخدر هزار و 98۴ دســتگاه بود که در جریان سفر رییس قوه 
قضاییه و در بازدید دادستان کل کشــور از پارکینگ های ستاد مبارزه 
با مواد مخدر استان، مقرر شد با آماده ســازی مقدمات تعداد ۳۳۳ 

خودرو در غالب مزایده تعیین تکلیف و واگذار شود.

جعفری با بیان اینکــه تا ابتدای اســفند ماه ۱۴۰۱، تعــداد ۶۵ هزار 
و ۲۵9 دســتگاه موتــور ســیکلت توقیفــی در پارکینگ های طرف 
قرارداد فراجا در اســتان وجود داشــت، افــزود: مــواردی که برای 
 تعیین تکلیف این موتور ســیکلت ها مربوط به دســتگاه قضایی بود، 

انجام می شود.
وی بیان کرد: علی رغم اطالع رسانی مکرر از سوی فراجا در استان به 
مالکین برای اینکه موتور ســیکلت های خــود را تحویل بگیرید، فقط 
تعداد کمی برای تحویل موتور سیکلت خود مراجعه کرده اند و همین 
موضوع باعث رسوب وسایل نقلیه در پارکینگ ها شده بود که با دستور 
رییس قوه قضاییه در جریان سفر به استان اصفهان کار اجرایی ثبت 
مشــخصات و واگذاری این موتور ســیکلت ها به صورت قانونی آغاز 
شده است.رییس کل دادگستری استان اصفهان تعداد پرونده های 
مربوط به خودروها، موتورســیکلت ها، وســایل معدنی، راهسازی و 
سایر کاال های موجود در انبار های اموال تملیکی که دارای رای قطعی 
هستند را ۱۲۲ فقره اعالم کرد و گفت: اجرای آرای صادره مربوط به ۱۲۲ 
پرونده کاال های انبار های اموال تملیکی با دستور رئیس قوه قضاییه 

آغاز شده است.

اختتامیه نخستین 
دوره جشنواره طعم 

کتاب با عشایر

عکس   خبر

آغاز پویش »والد آگاه ، فرزند ایمن « در اصفهان
مشـاور پژوهشی و آموزشی اداره کل بهزیستی اصفهان با بیان اینکه سوءمصرف مواد مخدر یکی از اصلی ترین آسیب های اجتماعی امروز کشور است، افزود: بر 
این اساس پویش پیشگیری از اعتیاد با عنوان »والد آگاه، فرزند ایمن« در استان آغاز شده است.علی اکبر ابراهیمی افزود: یکی از اقدامات مهم برای پیشگیری از 
گرفتاری فرزندان در دام اعتیاد به مواد مخدر، ارتقا و افزایش آگاهی و حساسیت والدین است.وی با بیان اینکه والدین آگاه فرزندان ایمن تربیت می کنند، گفت: 
این پویش با هدف پیشگیری اولیه از مصرف مواد اعتیادآور به دنبال آن است که به والدین یادآوری کند طی پیوند قوی با فرزندان شان خطر آسیب های اجتماعی 
و اعتیاد در خانواده هایشان را کاهش دهند.ابراهیمی افزود: این پویش در قالب تبلیغات و اطالع رسانی در مکان های عمومی و پرتردد، تابلوهای تبلیغاتی، فضای 
شهری، فضای مجازی، رادیو، تلویزیون، نصب پوستر در اماکن عمومی و حضور گروه های اجتماع محور در سطح شهرها اجرا می شود.وی با تاکید بر اینکه پیشگیری 
از سوء مصرف مواد از طریق والدین و دیگر اعضای خانواده می تواند با کاهش سایر رفتارهای ناسالم همراه باشد، یادآور شد: این پویش به دنبال آن است که والدین 
را آگاه کند نسبت به ارتباطات و رفتار فرزندان خود حساس شوند و بی تفاوت نباشند.ابراهیمی تصریح کرد: آگاه سازی والدین می تواند به تامین و ایجاد فضای 
امن خانوادگی، نظارت مناسب بر فرزندان و فضای احترام و صمیمیت بین آنها منجر و مانع از شکل گیری رفتارهای مخاطره آمیز و گرایش به بزهکاری در آنها شود.

رییس اداره آموزش و پرورش اســتثنایی اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان اصفهــان از آغاز فعالیت 
۵۳ پایگاه ســنجش نوآموزان از ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ 
خبــر داد.روح ا... خزایی ، با بیــان اینکه پایگاه های 
سنجش نوآموزان در ســال ۱۴۰۲ برخالف سال های 
گذشــته، به جای تابســتان در بهار فعالیت خواهند 
کرد، اظهار کرد: سایت my.medu.ir برای دریافت 
نوبت از مراکز ســنجش همه مناطق و نواحی استان 
از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۲ فعال خواهد بود.وی با 
اشاره به اینکه فرآیند نوبت دهی از اول فروردین ماه 
آغاز خواهد شد، افزود: ســایت my.medu.ir برای 
دریافت نوبت از مراکز سنجش تمامی مناطق و نواحی 

استان از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۲ فعال خواهد بود 
و خانواده ها می توانند با مراجعه به این سایت برای 
دریافت نوبت اقــدام کنند.رییــس اداره آموزش و 
پرورش استثنایی اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان درباره فعالیت ۵۳ پایگاه سنجش نوآموزان 
از ۱۴ فروردین ۱۴۰۲، ادامه داد: فرآیند دریافت نوبت 
به شیوه ای ساده و آسان طراحی شده تا خانواده ها 
بتوانند بدون نیاز به مراجعه به کافی نت این کار را انجام 
دهند و هزینه آن را نیز به صورت آنالین پرداخت کنند.
وی گفت: سامانه نوبت دهی تا روز پانزدهم اردیبهشت 
ماه فعال خواهد بود و الزم است تمام خانواده هایی 
که فرزند آن ها در مهرماه ســال ۱۴۰۲ وارد پایه اول 

می شود با مراجعه به این سایت تا پایان مهلت مقرر 
نســبت به دریافت نوبت اقــدام کنند.خزایی ضمن 
بیان این آمار که در اســتان اصفهان حدود ۳۵ هزار 
نوآموز پیش دبستانی از پانزدهم آبان تا بیست وسوم 
اسفندماه ۱۴۰۱ فرایند ســنجش را تکمیل کرده اند، 
خاطرنشان کرد: خانواده هایی که یک مرتبه این فرآیند 
را انجام داده اند، نیازی به مراجعه مجدد و سنجش 

دوباره ندارند.

رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی اداره کل آموزش و پرورش خبر داد:

آغاز فعالیت ۵۳ پایگاه سنجش نوآموزان از ۱۴ فروردین ۱۴۰۲

 مدیریت بارندگی بهره وری بهتر از منابع آبی را 
در پی دارد

یک دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اســالمی واحد اصفهان گفت: در زمان بارندگی به 
مدیریت بسیار قدرتمندی نیازمندیم تا بتوانیم از این منبع آبی که نمونه آن را در سال جاری شاهد 
آن بودیم به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم و در سال های آینده دوباره با مشکل کم آبی مواجه 
نشویم.علی خان نصراصفهانی ، با اشاره به اقدامات الزم در جهت بهره وری از بارندگی، اظهار کرد: 
به طور کلی در زمینه مدیریت منابع آبی و استفاده صحیح از بارندگی اقداماتی وجود دارد که باید 
در نظر گرفته شــود.وی افزود: در زمینه بارندگی مباحثی مانند زه کشــی و کنترل سیالب ها باید 
مورد توجه قرار بگیرد. باید بتوانیم منابع آبی که به صورت روان و یا ســیل روی زمین وجود دارند 
را کنترل کنیم.این دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان ادامه داد: اگر 
بتوانیم سیالب ها را کنترل کنیم و زه کشی به نحوی انجام شــود که آب در حالت سکون بماند نه 
تنها میزان تخریب سیل کاهش می یابد، بلکه به مرور زمان آب بارندگی به سفره های زیرزمینی 

نفوذ پیدا کرده و تبخیر نمی شود.
وی تاکید کرد: در زمان بارندگی به مدیریت بسیار قدرتمندی نیازمندیم تا بتوانیم از این منبع آبی 
که در سال جاری شاهد آن بودیم به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم و در سال های آینده دوباره 
با مشکل کم آبی مواجه نشویم.نصراصفهانی با اشاره به شرایط احتمالی کشور در سال های آینده 
گفت: مشخص نیست که در ســال های آینده میزان بارندگی کشور چه میزان خواهد بود، اما اگر 
میزان بارندگی در سال های آینده نیز مانند امسال باشد، باید به این نکته توجه داشت که ایران در 
منطقه گرم و خشک قرار دارد.وی تصریح کرد: ما همواره شاهد پیش روی کویر هستیم و اگر آب 
بارندگی بتواند به سفره های زیرزمینی نفوذ کند، جایگزین منابعی می شود که از بین رفته و منجر 
به اختالل در تعادل زیرزمین شده است؛ بنابراین الزم است که منابع زیرزمینی و تاالب ها دوباره 

از طریق بارندگی تامین شوند.

 درگیری های خانوادگی رتبه اول تماس با مراکز 
مشاوره را دارد

رییس انجمن روانشناسی اجتماعی کشــور تعطیالت طوالنی مدت نوروز را عاملی برای افزایش 
اختالف های خانوادگی دانست.دکتر مجید صفاری گفت: مطالعات اینطور نشان داده که اوقات 
فراغت و ماندگاری زیــاد اعضای خانواده زیر یک ســقف به خصوص وقتــی تعطیالت طوالنی 
می شود، میزان چالش های افراد را زیاد می کند. مثال ممکن است افراد به خاطر عادت هایی که 
در شرایط معمولی و روند عادی زندگی نداشته اند دست به مقایسه های اجتماعی بزنند یا ممکن 
است افراد به دلیل اینکه سرگرمی الزم را ندارند بهانه گیری کنند، خلق شان پایین بیاید یا با دیدن 
دیگران حوادث و خاطرات تلخی برایشان مرور شود.دکتر صفاری نیا ادامه داد: همچنین ممکن 
است مسائل و فشــار های اجتماعی و اقتصادی نیز به این موضوع دامن بزند که ما در ایام کرونا 

نیز با این پدیده مواجه بودیم.
وی تصریح کرد: بعد از تعطیالت نوروز میزان اختالفات بین اعضای خانواده بیشــتر می شود. ما 
امروز با بچه های نسل Z مواجه هستیم یعنی متولدین سال های ۱99۵ تا ۲۰۱۰ و این بچه ها ضمن 
اینکه باهوش هستند دوست ندارند تمایالت اجتماعی زیادی داشته باشند و معموال درون گراتر 
از نسل های قبل هســتند. این بچه ها ممکن اســت با والدین خود به ویژه با پدری که زمان های 
کمی در خانه بوده است، دچار چالش شوند.رییس انجمن روانشناسی اجتماعی کشور بیان کرد: 
پیش بینی می شود بعد از تعطیالت، میزان مراجعه خانواده ها به مراکز مشاوره بیشتر شود. البته 
امسال ما یک متغیر مهم مداخله گر به نام ماه مبارک رمضان داریم که شرایط و اوضاع و مناسک 

خاصی دارد و ممکن است قدری این مسأله را کم رنگ تر کند.

خبر روزبا مسئولان

 عضو انجمن متخصصین
 پوست و مو ایران:

فریب تبلیغات زیبایی 
پوست و مو را در فضای 

مجازی نخورید
 عضــو انجمــن متخصصین پوســت و مو 
ایران گفت: تبلیغات سودجویانه و فریبنده 
در مورد جراحی های زیبایی پوســت و مو 
گمراه کننده اســت و باعث می شــود افراد 
متقاضی دچــار عوارض جبــران ناپذیری 
شوند.محمدحســن ناصح افزود: امروزه 
تقاضا بــرای انجام جراحی هــای زیبایی 
پوست و مو به خصوص در زنان ایرانی زیاد 
است و در این فضا برخی از افراد سودجود 
و غیرحرفه ای با راه اندازی کســب و کار با 
تبلیغات دروغین در شبکه های اجتماعی، 
مردم را فریب می دهند در حالی که سالمت 
شــوخی بردار نیســت.وی اظهارداشــت: 
بســیاری از این افراد غیرحرفــه ای، برای 
انجام جراحی زیبایــی قیمت های پایینی 
را به متقاضیان پیشنهاد می دهند تا جذب 
مشتری بیشتری داشــته باشند در حالی 
که از نظر قانونی و آموزشــی مقبول نیست 
و عوارض خطرناکــی را برای افراد به دنبال 
دارد.ایــن متخصص پوســت و مو تصریح 
کرد: تبلیغات فریبنــده در فضای مجازی 
از ســوی این افراد بــازار جذابــی را ایجاد 
کرده در حالی که آنها برای انجام زیبایی از 
مواد غیرمرغوب اســتفاده می کنند و مورد 
تایید وزارت بهداشت نیز نیست، همچنین 
این اعمال زیبایــی در مکان هایــی مانند 
آرایشگاه ها و حتی در منزل انجام می شود 
در حالی که نباید جان و سالمت را به دست 
این گونه افراد داد تا از آن سودجویی کنند.

وی تاکید کرد: به عنوان مثال موارد زیادی 
مشاهده شده که توسط افراد غیرحرفه ای 
لیفت ابرو انجام شده و آسیب شدیدی به 
وجود آمده است، در آناتومی صورت وقتی 
آسیب به شریان های اصلی و اعصاب ایجاد 
شــود صدمات طوالنی مدت ایجاد کرده و 

جبران پذیر نیست.



سریع ترین هت تریک در تاریخ فوتبال اروپا ثبت شد
امانوئل اوربان، سریع ترین هت تریک تاریخ اروپا را در دور یک هشتم نهایی لیگ کنفرانس به ثمر 
رساند.»امانوئل اوربان«؛ هواداران فوتبال باید این نام را برای آینده به خاطر بسپارند. مهاجم ۲۰ 

ساله باشــگاه خنت بلژیک، چهارشنبه 
شــب رکوردی را که محمد صالح فوق 
ســتاره لیورپول به ثبت رســانده بود، 
شکست تا زننده سریع ترین هت تریک 
تاریخ فوتبــال اروپا لقــب بگیرد.این 
بازیکــن در جریان پیــروزی ۴-۱ در 
بازی برگشت لیگ کنفرانس اروپا برابر 
استانبول باشاک شهیر بین دقایق ۳۱ 
تــا ۳۴ هت تریک کرد. اوربان در ســه 
دقیقه و ۲۴ ثانیه با سه گل خود تیمش 

را در مســیر پیروزی قرار داد. در تاریخ رقابت های فوتبال اروپا، هیچ بازیکنی تا به حال موفق به 
چنین هت تریک سریعی نشده بود.پیش از این هت تریک صالح در پیروزی ۷-۱ لیورپول مقابل 
گالسو رنجرز در آخرین دیدار مرحله گروهی این فصل لیگ قهرمانان اروپا سریع ترین هت تریک 
فوتبال اروپا بود. صالح پس از ورود به عنوان یار تعویضی، سه بار بین دقایق ۷۵ تا ۸۱ گلزنی کرد 

تا این رکورد را از آن خود کند.

جدول گلزنان اروپا با یک سورپرایز ایرانی
جدول گلزنان لیگ قهرمانان اروپا، تحت تاثیر درخشــش ارلینگ هالند قرار گرفته است. ستاره 
نروژی که با ثبت ۵ گل مقابل الیپزیش به صدر رســید و حاال باقی ســتاره ها در پی رسیدن به او 
هستند.فوق ستاره نروژی حاال با ۱۰ گل به تنهایی در صدر جدول گلزنان قرار گرفته است و بعد از او 
محمد صالح با ۸ گل قرار دارد.رده بعدی باز هم در اختیار یک سوپر استار قرار گرفته است. کیلیان 
امباپه با ۷ گل، کار خود را در لیگ قهرمانان اروپا به پایان رساند و باید دید سال آینده چه رکوردی 
از خود به جا می گذارد.با این حال، رتبه چهارم و پنجم برترین گلزنان لیگ اروپا به طور مشترک در 
اختیار ستاره های مختلف است. پشت سر امباپه، وینیسیوس جونیور و ژوآئو ماریو با ۶ گل قرار 
گرفته اند و این دو بازیکن فرصت این را دارند در ادامه خود را به ستاره پاری سنت ژرمن نزدیک 
کنند.اما در رده پنجم برترین گلزنان جام، یک سورپرایز ایرانی وجود دارد. مهدی طارمی در کنار 

لواندوفسکی و رافا با ثبت ۵ گل قرار گرفته اند. 

برنامه های جالب استون ویال برای ماه رمضان
باشگاه استون ویال در حال برنامه ریزی برای ســرویس دهی ویژه به هواداران و کارکنانی است 
که در ماه مبارک رمضان روزه خواهند گرفت.ماه رمضان از روز پنجشــنبه در انگلیس آغاز خواهد 
شد. این باشــگاه در روز پنجم آوریل )۱۶ فروردین/۱۴ رمضان( مراسم افطاری در ورزشگاه ویال 
پارک ترتیب خواهد داد که حضور عموم در آن آزاد است.اســتون ویال، چهارمین باشگاه فوتبالی 
خواهد بود که امسال میزبان این رویداد خواهد بود و چلســی، کوئینز پارک رنجرز و برایتون نیز 
چنین اقدام مشابهی را در ورزشگاه های خانگی خود انجام خواهند داد.پروژه یاد شده خیمه ای 
برای افطار نام دارد و با هدف افزایش همدلی شــهروندان و ایجاد دوستی های جدید برگزار می 
شود. هواداران فوتبال به زودی می توانند برای دریافت بلیت های شرکت در مراسم های مربوطه 
ثبت نام کنند.جالب اینجاســت که باشگاه اســتون ویال برنامه های ویژه دیگری نیز به مناسبت 
ماه رمضان ترتیب خواهد داد. برگزاری مســابقات فوتبال ۵ نفره مردان و زنان در فاصله افطار تا 

سحر، یکی از این برنامه هاست.

خبر  روز

شرایط سرخ ها و یحیی گل 
محمدی پیچیده شد!

بعد از چند مرحله بارگذاری مــدارک احتماال 
پرســپولیس با اخذ مجوزهــای الزم به لیگ 
قهرمانان باز خواهد گشــت که خبر مســرت 
بخشــی برای هواداران این باشــگاه می تواند 
باشد اما دیگر همه چیز این مجوزها حرفه ای 
نیست.پرســپولیس طی ســه فصل دو بار به 
فینال لیگ قهرمانان آســیا رســید و دو فصل 
قبل هم در مرحلــه یک چهــارم نهایی مقابل 
الهالل عربســتان باخت و حذف شد. یک بار 
به خاطر مشکالت ساختاری و حذف تیم های 
ایرانی از لیگ قهرمانان از این رقابت ها باز ماند 
و یک فصل هم که اصال ایــن رقابت ها برگزار 
نشــد.فصل بعد لیگ قهرمانان آسیا احتماال 
شرایطی مشــابه گذشــته نخواهد داشت و با 
تغییر تقویم مسابقات می توان منتظر تیم های 
آماده تری در طول لیگ بود. همچنین چنانچه 
فرمت برگزاری مسابقات از حیث حضور توأمان 
تیم های شرق و غرب هم تغییر کند، جذابیت 
برخورد با تیم های شرق آسیا در مرحله گروهی 
می تواند پرسپولیس و دیگر نمایندگان فوتبال 
ایران را وارد چالش تازه ای کند.چند روز قبل خبر 
احتمال نهایی شــدن اخذ مجوزهای حرفه ای 
از ای اف سی برای ســرخابی های پایتخت در 
خبرگزاری ها منتشر شد و حاال این طور به نظر 
می رسد که بعد از چند مرحله بارگذاری مدارک 
احتماال پرســپولیس با اخذ مجوزهای الزم به 
لیگ قهرمانان باز خواهد گشت که خبر مسرت 
بخشــی برای هواداران این باشــگاه می تواند 
باشد اما دیگر همه چیز این مجوزها حرفه ای 
نیست.با شرایطی که فدراسیون فوتبال ایران 
در مورد ســهمیه های فوتبال ایران برای لیگ 
قهرمانان فصل بعد اعالم کرد ظاهرا پرسپولیس 
چاره ای جز قهرمانی در یکی از دو جامی که در 
آن حضور دارد، نخواهد داشت.پرسپولیس در 
لیگ برتر فعال تیم سوم جدول است و اختالف 
نگران کننــده ای با ســپاهان دارد اما همچنان 
مدعی اســت چرا که ۷ هفته بــه پایان فصل 
باقی مانده است.از سوی دیگر سرخ ها در جام 
حذفی به مرحله یک چهارم نهایی رسیده اند و 
منتظر برنده بازی گل گهر و فوالد هستند تا در 

اردیبهشت ماه مقابل این تیم قرار گیرند. 

فوتبال جهان

عکس خبر  

سالطین فوتبال 
استقالل و 
پرسپولیس

شــماره های هفت و هشــت 
هــای  باشــگاه  مانــدگار 
پرســپولیس و اســتقالل دو 
بازیکنی بودند که همانند آنها 
را کمتر در فوتبال ایران دیدیم. 

»خمس« رسما با  فدراسیون  فوتبال  به توافق رسید
کمیته آموزش فدراسیون فوتبال مشغول برنامه ریزی برای ارتقای سطح دانش مربیان و مدرسان سرشناس کشور است.از سوی کمیته آموزش، توافقاتی با 
فرانچسکو مانوئل خمز مارتین انجام شده تا او به عنوان مدرس بین المللی با مدرک یوفا از کشور اسپانیا، بعد از حدود یک دهه در فوتبال کشورمان برای مربیان 

و مدرسان داخلی تدریس کند. 
این کالس آموزشی قرار است روزهای ۵ و ۶ فروردین ۱۴۰۲ در شهر تبریز با حضور بیش از ۲۰ مدرس سطح باالی کشورمان برگزار شود.خمز یکی از مربیان باکالس 
فوتبال ایران به حساب می آید که موفق شده نتایج خوبی با تراکتور رقم بزند. او حاال در کنار مربی گری، قرار است به عنوان مدرس، فوتبال نوین را برای مربیان 
ایرانی تدریس کند.کمیته آموزش با مدیریت ابراهیم شکوری برنامه های خود را در آغاز ســال جدید پیگیری می کند. نزدیکان به فدراسیون از یک سورپرایز 

بزرگ و حضور چهره  مطرح جهانی برای برگزاری ورک شاپ در ایران خبر می دهند.

کارشــناس فوتبال با بیــان اینکه رونــد موفقیت 
استقالل بسیار مثبت بود، گفت: تعطیلی لیگ روند 
خوب آبی پوشــان را برای ادامه مسابقات متوقف 
کرد و بایــد کادر فنی مراقب این موضوع باشــد.

عبدالعلی چنگیز در خصوص تعطیلی لیگ به خاطر 
اردوی تیم ملی تصریح کرد: استقالل روند خوبی 
را در پیش گرفته بــود و با این روند می توانســت 
بردهای دیگری در لیگ به دســت بیاورد اما این 

تعطیلی به نوعی ترمز استقالل را کشید. 
برخی از بازیکنان این تیم به تیم ملی خواهند رفت 
و تمرینات به طور کامل برگزار نمی شود و این تیم 
تا حدودی از شرایط آرمانی به دور خواهد شد. اما 

اعتقاد دارم هنر کادر فنی در این اســت که بتوانند 
بازیکنان را در آمادگی کامل نگه داشته تا با شروع 
دوباره لیگ استقالل بتواند روند پیروزی های خود 

را ادامه دهد.
کارشــناس فوتبال در خصوص انتخاب امیر قلعه 
نویی به عنوان ســرمربی جدید تیــم ملی گفت: 
باالخره بعد از سال ها، ســرمربی خارجی دیگر در 
تیم ملی ما حضور نخواهد داشت. امیر قلعه نویی 
چندین ســال پیش یک تجربه تلخ را در تیم ملی 
شاهد بود و آن سال نتوانســت در بدترین شرایط 

فدراسیون فوتبال موفق باشد. 
او حاال باید از گذشــته درس گرفته تا بتواند آینده 

خوبی را برای خودش و تیم ملی به وجود بیاورد. او 
نیاز به دستیاران خوب و با تجربه دارد. کسانی که 
بتوانند بهترین های لیگ و لژیونرها را با مشــورت 
او انتخاب کرده تــا تیم ملی با انجــام بازی های 
تدارکاتــی و اردوهای مناســب، در جــام ملت ها 

عملکرد موفقی داشته باشد.

کارشناس فوتبال: 

سرمربی تیم ملی از گذشته درس بگیرد
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 قهرمانی اصفهان در مسابقات اسکی 
شهرنشینان

در مسابقات بین المللی اســکی شهرنشینان، اصفهان بر ســکوی قهرمانی ایستاد.در مسابقات 
قهرمانی کشور، اسکی آلپاین و لیگ بین المللی شهرنشــینان در دو بخش بانوان و آقایان که به 
میزبانی پیست بین المللی اسکی دربندسر برگزار شد، اصفهان با کسب امتیاز ۳۵۰ ، پیشتاز این 
دوره از مسابقات شد.رییس هیئت اسکی استان گفت: این مسابقات در رده های سنی جوانان ۱، 
جوانان ۲ ، بزرگساالن و همچنین بخش شهرنشینان با حضور ورزشکارانی از ۱۴ استان برگزار شد.

محمود یســلیانی افزود: تیم اسکی اســتان اصفهان توانســت در این دوره از مسابقات، عنوان 
سومی را کسب کند.

وداع غم انگیز شهروند با لیگ یک فوتسال
شهروند ساری بعد از باخت برابر آروین قاال ماکو به لیگ دســته دوم فوتسال کشور سقوط کرد.

در هفته هجدهم و پایانی مرحله نخســت گروه اول بازی های لیگ دســته اول فوتسال کشور، 
تیم شــهروند در ماکو با نتیجه ۳ بر ۲ به میزبانش آروین قاال باخت تا بــا توجه به برتری ۷ بر ۲ 
پاالیش نفت اصفهان مقابل تیم شهدای مدافع حرم علی آباد، ساروی ها وداع تلخی با لیگ یک 
داشته باشــد.پاالیش نفت اصفهان با ۱۸ امتیاز در لیگ یک ماند و شهروند با ۱۷ امتیاز به همراه 
تیم شهدای ورزشکار ایالم ۶۵ که ۱۱ امتیاز دارد، راهی لیگ ۲ شدند.تیم شهروند که قدیمی ترین 
و پرطرفدارترین تیم حاضر در فوتســال کشور است پس از حدود ۲۰ ســال حضور در سطح اول 
فوتسال کشور، سال گذشته به لیگ یک سقوط کرد و امســال نیز با کسب نتایج ضعیف به لیگ 

دسته دوم سقوط کرد.

 مقصد بازیکن تیم ملی ایران در لیگ اسپانیا
 مشخص شد

با تایید یک شبکه اسپانیایی، ساالر آقاپور بازیکن جوان تیم ملی فوتسال ایران برای فصل آینده 
با باشگاه پالما به توافق رسیده است و سومین بازیکن ایرانی این تیم خواهد بود.پس از بازتاب 
اظهارات اخیر آقاپور در اســپانیا مبنی بر اینکه از تیم هایی در این کشور پیشنهاد دارد، خبرنگاران 
اسپانیایی به گمانه زنی درباره مقصد این بازیکن جوان پرداختند.سرانجام شبکه تلویزیونی جزایر 
بالئاریک تایید کرد آقاپور با باشگاه مایورکا پالما به توافق رسیده و فصل آینده پیراهن این تیم را بر 
تن می کند.پالما این فصل حسین طیبی و مسلم اوالدقباد دو ملی پوش دیگر ایران را به خدمت 
گرفته بود و آقاپور عالوه بر تیم ایران، در اسپانیا هم در کنار آنها بازی می کند.پالما فصل قبل پس 
از بارسلونا، نایب قهرمان لیگ اسپانیا شد و این فصل با کمک بازیکنان ایرانی خود به جمع ۴ تیم 

برتر لیگ قهرمانان اروپا هم راه یافته است.

کنیا، دومین حریف تیم ملی ایران شد
تیم ملی فوتبال ایران روز هشتم فروردین در دیداری تدارکاتی به مصاف کنیا می رود.فدراسیون 
فوتبال کنیا به صورت رســمی اعالم کرد که تیم ملی این کشور در تاریخ ۲۸ مارس )۸ فروردین( 
در دیداری تدارکاتی در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف ایران می رود.تیم ملی ایران پیش از این 
دیدار با روسیه در تاریخ ۳ فروردین در ورزشگاه آزادی را قطعی کرده بود.به این ترتیب تیم تحت 
هدایت امیر قلعه نویی در فیفادی پیش رو دو مسابقه تدارکاتی انجام خواهد داد.هدایت کنیا بر 
عهده »انگین فیرات« ترکیه ای است که ســابقه کار در باشگاه های سایپا و سپاهان ایران را دارد. 

فیرات همچنین در یک مقطع زمانی دستیار علی دایی در تیم ملی ایران بود.

زشد رحاشیه ور

در ویژه برنامه شبی با قهرمانان چه گذشت؟

   حمایت و تقدیر همه جانبه مدیران استان اصفهان از ورزشکاران
به گزارش خبرنگار ایمنا، شامگاه _چهارشنبه بیست وچهارم اسفندماه_ 
اداره کل ورزش وجوانان اســتان اصفهان به مناسبت فرا رسیدن روزهای 
پایانی سال ۱۴۰۱ و برای پاسداشت ورزشکاران و قهرمانان استان اصفهان 
در سالی که سپری شد، مراســم تجلیل از این چهره های شاخص شهر 
فیروزه ای را با نام "ویژه برنامه شبی با قهرمانان" در هتل پیروزی اصفهان 
با حضور مدیران ورزشی و شهری شــهر اصفهان از جمله اعضای شورای 
اسالمی شهر اصفهان، علی قاسم زاده شهردار، سیدرضا مرتضوی استاندار 
و مجتبی شــاهمرادی رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شهرداری اصفهان و جمعی از ورزشــکاران مدال آور مسابقات جهانی و 
آسیایی اصفهان برگزار شد.در حاشیه این مراسم، ابتدا جواد محمدی اظهار 
کرد: امشب به پاس قدردانی از ورزشــکاران که در یک سال اخیر باوجود 
همه سختی ها و کمبودها تالش و افتخارآفرینی کردند، گردهمایی همراه 
با معاونت فرهنگی و ورزشی شــهرداری اصفهان تدارک دیدیم. در جمع 
ما قهرمانان آسیایی، جهانی، بازی های کشورهای اسالمی و رقابت های 
بین المللی حضور دارند، ۳۵۰ نفر از خانواده ورزش اصفهان در سالی که 
گذشت به تیم ملی دعوت شــدند و باهمتی که در قالب ورزش تیمی و 
انفرادی داشــتند، افتخارآفرینی کردند.مدیرکل ورزش وجوانان استان 
اصفهان اضافه کرد: حدود ۳۵۰ نفر از اصفهان به تیم ملی دعوت شدند که 
۱۰۰ نفر از آن ها مقام آوردند. در حوضه ورزش همگانی با همتی که شد تعداد 
قابل توجهی از مردم به ورزش روی آوردند. دوران پس از کرونا را طی کردیم 
و مجددًا کوره ورزش به خوبی گرم شده است.محمدی با بیان اینکه در سال 
۱۴۰۱ چندصد هزار نفر ورزشکار سازمان یافته در اصفهان داشتیم، تصریح 
کرد: حدود ۷۶ درصد رشد باشگاه ها را در این سال داشتیم که با دریافت 
پروانه رسمی فعالیت کردند. پروژه های قابل توجهی را افتتاح کردیم و با 
حمایت مسئولین وزارت ورزش وجوانان، استانداری و شهرداری امید بین 
جامعه ورزش بیشتر شد.وی افزود: امیدواریم سال ۱۴۰۲ با افتخارآفرینی 
ورزشکاران اصفهانی همراه باشد، رویداد مهم آسیایی هانگژو را پیش رو 
داریم که امیدواریم نمایندگان کشورمان حضور پرافتخاری در این رقابت ها 
داشته باشند ورزشکاران شــوق زندگی را در وطن زنده می کنند.در ادامه 
مراسم مجتبی شاهمرادی اظهار کرد: این مراسم را برگزار کردیم تا یک بار 
دیگر دست به دست هم دهیم و یادآور شویم طی سال اخیر چه اقداماتی 
برای اعتالی ورزش ایران انجام داده ایم و چه افتخارآفرینی هایی توسط 
ورزشکاران به دست آمده است.معاون شهردار افزود: در مدیریت شهری 
وظیفه خود دانستیم برای دست بوس از ورزشکاران حاضر شویم و نشان 
دهیم تمام قد در خدمت قهرمانانی هستیم که برای مردم کشور و اصفهان 

افتخارآفرینی می کنند. شور و شوق زندگی و حس افتخار دوست داشتن 
وطن و شهر در دل همشهری ها توســط این ورزشکاران و قهرمانان زنده 
می شود.رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: بچه ها به شما ورزشــکاران به عنوان الگو نگاه می کنند و 
آرزوی شان این است به جای شما باشند؛ ما نیز وظیفه خود می دانیم از 
شما تشــکر کرده و تمام قد به احترام تان بایستیم و هرچه در توان داریم 
برای حمایت از شما به کار ببریم.وی ادامه داد: این آمادگی وجود دارد که 
با واگذاری زیرســاخت ها به قهرمانان، آن ها مانند تمام کشورهای دنیا 
آموزش هایی را اختیار بگیرنــد؛ تربیت نیرو و پــرورش قهرمانان آینده 
دست ورزشکاران است. اگر تأمل کنید و خودتان یا دوستان تان برای این 
امر پیش قدم شوید زیرساخت ها کمی و کیفی ارتقا خواهد یافت تا این 
امر محقق شود معاون شــهرداری و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شــهرداری اصفهان تاکید کرد: در دوره جدید مدیریت شهری، 
فرهنگ و توســعه زیرســاخت های شــهری مانند زمین روباز و سالن 
چندمنظوره ماه به ماه در مناطق مختلف درحال پیشرفت است و شورای 
اســالمی به طور ویژه به فعالیت می پردازد. ورزشــکاران باید ما را در این 
اقدامات ترغیب کنید و ما نیز وظیفه خود می دانیم تا اسطوره های شهر را 
بیشتر به فرزندان و مردم بیش از پیش معرفی کنیم. سیدرضا مرتضوی 

در حاشیه مراسم شبی با قهرمانان اظهار کرد: سالم عرض می کنم خدمت 
تمام قهرمانان خوب ســرزمین جمهوری اسالمی و اســتان پرافتخار و 
قهرمان پرور اصفهان، امشب به مناسبت تجلیل از قهرمانان دیار زاینده رود. 
به همت اداره کل ورزش وجوانان مراسمی برگزار شد تا از کار فوق العاده ای 
که ورزشــکاران در عرصه بین المللی انجام دادند تقدیر شود.وی افزود: 
ورزش و امر رقابت یک نگاه ســنتی نیســت و امروزه شامل حوزه های 
فرهنگی، سیاســی، امنیت و اجتماعی می شود و امروزه دایره ورزش به 
خصوص ورزش قهرمانی امور بسیار گســترده تری را پوشش می دهد.

استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت حوزه ورزش گفت: قطعا حضور توانمند 
و مؤثر تر در این حوزه ها می تواند سبب پیشرفت جامعه شود و جامعه ای 
که قهرمانان و ظرفیت معرفی به سکوهای بین المللی بیشتری را درون 
خود جای دهد، اقتدار خود در جهان و عرصه بین المللی را افزایش داده 
است.وی ادامه داد: به نظر می رســد باید در سیاست گذاری برای حوزه 
ورزش با نگاه جدیدی به ورزش قهرمانی پرداخته شود و این موضوع ریشه 
در یک شیوه متفاوت و متعالی تر در ورزش همگانی دارد که خوشبختانه در 
سال های اخیر این اتفاق در ورزش کشور رخ داده است و استان اصفهان 
نیز می تواند با اســتفاده از ظرفیت های متعدد در زمینه های مختلف در 

حوزه های ورزشی پیشگام در جذب نگاه های جدید باشد.
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مدیر کل امور فرهنگی اجتماعی استانداری:

جوانی جمعیت در اصفهان نیازمند الگوسازی است
مدیر کل امور فرهنگی اجتماعی استانداری اصفهان گفت: الگوســازی مادران دارای چندفرزند در 
اصفهان با هدف اقناع افکار عمومی ضروری است.مسعود مهدویان فر با بیان اینکه کارگروه تخصصی 
جمعیت در استان اصفهان از ابتدای امسال آغاز به کار کرد، افزود: تاکنون هزار و ۲۰۰ مادر کمتر از ۴۰ سال 
دارای بیش از پنج فرزند در اصفهان شناسایی شده است که در بین برخی از آنها مادران دارای هشت 
فرزند نیز دیده می شود.وی افزود: با توجه به اینکه بیشتر این مادران متولد دهه ۶۰ هستند می توان 
گفت این باور اشتباه است که مادر دارای چند فرزند در جامعه فعلی وجود ندارد.مهدویان فر افزود: 
ظرفیت فرهنگ سازی برای مادران جوان استان با هدف فرزند آوری وجود دارد که این مقوله در کنار 
توجه به مسائل اقتصادی نیازمند الگوسازی است.وی با بیان اینکه تولیدات فرهنگی درباره جمعیت 
و خانواده باید تقویت و برنامه ریزی شود، افزود: با انجام کار علمی و فرهنگی می توان گره های ذهنی 
که برای خانواده ها در زمین فرزند آوری وجود دارد شناسایی کرد و به آنها پاسخ داد.مهدویان فر تصریح 
کرد: نقش آفرینی رسانه ها در پیاده سازی اهداف فرهنگی و اجتماعی قانون جوانی جمعیت بر مبنای 

خالقیت و جذابیت الزم است.

بازدید فرماندار اصفهان از مرکز اقامت موقت مسافران نوروزی
فرماندار اصفهان در بازدید از مرکز اقامت موقت مسافران نوروزی گفت: با تمام توان و امکانات موجود 
در صدد هستیم بتوانیم شرایط مناسبی را برای هموطنان عزیز در شهر زیبای اصفهان مهیا و فراهم 
آوریم و امیدوارم با همدلی و همت مضاعف مســیؤلین مربوطه لحظات خــوب و خاطره انگیزی 
برای همه مســافرین نوروزی رقم بزنیم.  محمدعلی احمدی، فرماندار و رییس ستاد سفر نوروزی 
شهرستان اصفهان در خصوص اولویت اقامت موقت گردشگران در این کالن شهر اظهار کرد: اولویت 
اقامت موقت گردشگران در شهر اصفهان به ترتیب، هتل ها و مهمان پذیرها، مدارس آموزش و پرورش 
،منازل استیجاری شــهروندان و خوابگاه های دانشجویی، مجموعه فرهنگی تفریحی گردشگری و 
کمپ گردشگری باغ فدک به عنوان تنها مرکز اقامت موقت در فضای روباز و سایر کمپ های اضطراری 
و مراکز ورزشی به عنوان مراکز اقامت موقت تجمعی در شــرایط اضطرار خواهد بود.احمدی ضمن 
اعالم آمادگی کامل اعضای ستاد نوروزی شهرستان خاطرنشان کرد: با تمام توان و امکانات موجود در 
صدد هستیم بتوانیم شرایط مناسبی را برای هموطنان عزیز در شهر زیبای اصفهان مهیا و فراهم کنیم 
و امیدوارم با همدلی و همت مضاعف مسئولین مربوطه لحظات خوب و خاطره انگیزی برای همه 

مسافرین نوروزی رقم بزنیم.

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری مطرح کرد:

ستاد اسکان و هدایت امام رضا )ع( آماده استقبال از مسافران 
مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان گفت: ستاد هدایت ســفر و اسکان مسافران نوروزی که با تالش 
شبانه روزی کارکنان خدوم قسمت های مختلف شهرداری این منطقه حدود کیلومتر پنج از ورودی 
شرق اصفهان برپا شــده اســت، آمادگی پذیرایی و استقبال از مســافران نوروزی را دارد.هوشنگ 
نظری پور با اشاره به اینکه این هفتمین سال برپایی ستاد نوروزی در منطقه ۱۵ است، اظهار کرد: امسال 
فضاسازی مناسب تر و زیبا تری در ســتاد نوروزی امام رضا )ع( صورت گرفته است و در حال حاضر 
واحدهای اطالع رسانی، پیشگیری و رفع تخلفات، امور فرهنگی، نیروی انتظامی، آموزش و پرورش 
و دو تیم از هالل احمر جهت راهنمایی و خدمات رسانی بهتر به مسافران نوروزی مستقر شده اند.وی 
اظهار کرد: در صورت تکمیل ظرفیت مدارس و دیگر مراکز اسکان نیز تمهیداتی پیش بینی شده است 
که از جمله آن می توان به در نظر گرفتن چهار ورزشگاه سرپوشیده و یکی از حسینیه ها در منطقه ۱۵ 
اشاره کرد که با ایمن سازی و فراهم کردن موارد خدماتی مثل سیستم گرمایش، تجهیز سرویس های 

بهداشتی و سیستم تهویه هوا برای اسکان مسافران نوروزی در نظر گرفته شده است.

با مسئولان

مدیر کل تبلیغات اسالمی اصفهان:

برای غیر مسجدی ها هم برنامه داشته باشیم

مدیر کل تبلیغات اســالمی اصفهان گفت: برنامه های نشــاط آور و 
امیدآفرین از جمله تاکیدات رهبر معظم انقالب اســت لذا ما نیز خود 
را ملزم به حرکت در این مسیر می دانیم.حجت االسالم مهدی فوقی 
اظهار کرد: بحث تبلیغ و جایگاه تبیین و تبلیغات دینی، جایگاه انبیا و 
رسالت ائمه اطهار بوده است .وی ابراز کرد: وقتی صحبت از تبلیغ می 
شود باید ظرایف کار مدنظر قرار گیرد. آن چیزی که اسالم و رسول مکرم 
برای تبلیغ مطــرح کردند فراتر از آن عرصه ای اســت که ما در جامعه 
خود حس می کنیم، بر این اساس یقینا استفاده از ابزار روز و توجه به 
اقتضائات زمانی می تواند نقش تحولی خوبی در فضای تبلیغات دینی 
باشد.مدیر کل تبلیغات اســالمی اصفهان تصریح کرد: آن چیزی که 
امروز ما از آن غافل مانده ایم این است که شرایط زمانه را به خوبی درک 
کنیم؛ یکی از رویکردهای حقیقی در سازمان تبلیغات این است که به 
خواسته های جوانان توجه شود و تاکید داریم در چارچوب مبانی دین 
مقدس از ابزارها و روش های جدید که شرع نسبت به آنها دید منفی 
ندارد، بهره ببریم .وی افزود: اســتفاده از فضای مجازی برای ارتباط 
با نســل جوان باید مورد توجه قرار بگیرد؛ درک خواسته ها و نیازهای 

جوانان یک اصل در برنامه هاســت و ریل گذاری و هدف گذاری ها به 
سمت خواسته های مشــروع و مطلوب جوانان در حوزه های تبلیغی 
است.حجت االسالم فوقی عنوان کرد: آموزش مبلغین برای استفاده از 
روش های جدید و استفاده هدفمند از فضای مجازی در ارتباط گیری 
با نسل جوان از برنامه های ســازمان تبلیغات اسالمی است.وی ابراز 
کرد: دشمن برای ناامید سازی جامعه و نســل جوان برنامه دارد و ما 
اگر بخواهیم در عرصه جهاد تبیین نقش آفرینی کنیم باید امید آفرینی 
کرده و این از رسالت های اصلی ســازمان تبلیغات اسالمی است. ما 
در تبیین اســالم ناب و تالش های صورت گرفته در دوران شکوهمند 
انقالب اســالمی یک لکنت زبانی و تبیینی داشــته ایم که جز با جهاد 
تبیین محقق نخواهد شــد .مدیر کل تبلیغات اسالمی اصفهان اذعان 
کرد: برنامه های نشاط آور و امیدآفرین از جمله تاکیدات رهبر معظم 
انقالب است بنابراین ما نیز خود را ملزم به حرکت در این مسیر دانسته 
و تمام برنامه های نشاط آور و امید آفرین سازمان تبلیغات در چارچوب 
مبانی دینی است و از این بابت جای نگرانی نیست .وی گفت: نگاه نو 
و تحولی به عرصه تبلیغ، هیئت های مذهبــی و برنامه های فرهنگی 

شهر در رئوس برنامه های ســازمان تبلیغات اسالمی است. مصادره 
اسالم و انقالب اسالمی یک ظلم است و سازمان تبلیغات اسالمی به 
مسئله انقالب و اســالم به موضوعی برای همه نگاه می کند، در همین 
راستا تالش داریم با شعار محوری »تبلیغات برای همه« حرکت کنیم.

حجت االسالم فوقی ابراز کرد: اعتقاد داریم عالوه بر اینکه مساجد باید 
در مسیر رشد و توســعه فرهنگی و معنوی جامعه فعالیت کنند، ولی 
نباید از افرادی که به مســجد تردد ندارند غفلت کنیم و آنها را از برنامه 
های فرهنگی و دینی محروم سازیم که نمونه این حرکت، برنامه جزء 
خوانی قرآن ماه مبارک رمضان در گذر فرهنگی چهارباغ است. این ویژه 
برنامه فصل جدیدی از برنامه های دینی و مذهبی در ارائه به همه مردم 
را رقم زد و استقبال همه اقشــار مردم با هر تیپ و شکلی از برنامه جز 
خوانی قرآن موید این مطلب است.مدیر کل تبلیغات اسالمی اصفهان 
عنوان کرد: نیازسنجی ها و نظرسنجی هایی که از نسل جوان و ارتباط بی 
واسطه با مردم می گیریم از عرصه های خوب برای تشخیص نیازهای 
جامعه است .وی ابراز کرد: امروز متاسفانه برخی از نخبگان نسبت به 
بعضی از تاکیدات دین چون ارتقای فضای نشاط معنوی و امیدآفرینی 
سکوت کرده اند. هر آنچه در چارچوب شرع مقدس و دین برای مسیر 
نشاط آفرینی باشد ما از آن استقبال می کنیم. روش سازی برای نوع 
ارتباط موثر، شاد و طنز گونه با مردم، اجرای برنامه هایی چون مهرواره 
بانور، آموزش برپایی ایســتگاه های صلواتــی، پویش های مختلف، 
جشن فرسته ها و حضور جدی در آموزش و پرورش از دیگر اقدامات 
بوده است.حجت االســالم فوقی تصریح کرد: امسال نیز چون سال 
گذشته برنامه جزء خوانی قرآن کریم در گذر فرهنگی چهارباغ در ماه 
مبارک و با همت مردم و نهادهای مردم نهاد برگزار خواهد شد، وظیفه 
ما تصدی گری نیست و هدف ما ریل گذاری برای ورود مردم و نهادهای 
مردمی در برگزاری برنامه هاست.وی با بیان اینکه در سازمان تبلیغات 
اسالمی یک بخش جدیدی تحت عنوان بنیاد نوجوان در دستور کار قرار 
گرفت و سرمایه گذاری خاصی در عرصه کودک برای سال آینده خواهیم 
داشت، گفت: اعتقادداریم بخشی از بارهای زمین مانده در حوزه تربیتی 
بر دوش سازمان تبلیغات اسالمی اســت.مدیر کل تبلیغات اسالمی 
اصفهان خاطرنشــان کرد: تقویت مراکز تاثیرگذار در حوزه های بانوان 
و دختران از دیگر رسالت های اصلی سازمان تبلیغات اسالمی است؛ 
امروز در عرصه نمایشگاه قرآن باید از رفتارهای ویترینی دوری کنیم و 
در مسیر رشد جدی و تحولی قرار گیریم و نیازهای نسل جوانان در این 

عرصه را مهم تلقی کنیم.

خبر روز 

برای نخستین بار در ایران صورت گرفت؛

اجرای عملیات توموگرافی )سی تی اسکن( درختان اصفهان
رییس اداره فنی و اجرایی سازمان پارک ها و فضای سبز شهردای اصفهان از اجرای عملیات توموگرافی 
)سی تی اسکن( درختان به منظور تشخیص میزان پوسیدگی چوب درختان برای نخستین بار در این 
کالن شهر خبر داد.امیر رضایی اظهار کرد: 
درختان مانند انســان ها ســن دارند که 
سن بعضی از درخت ها به چند صد سال 
نیز می رســد.وی افزود: درختان فضای 
ســبز همیشــه باید تحت کنترل زمان و 
ســن بهره برداری باشــند، منظور از سن 
بهره برداری، سنی است که درخت به پایان 
عمرش نزدیک شده است.رییس اداره 
فنی و اجرایی سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان ادامه داد: زمانی 
که درخت به سن بهره برداری نزدیک می شود، ممکن است در اثر وزش باد، خطرآفرین شود که پیش 
از این، تمامی درختان خطرآفرین، جایگزین می شدند، اما اخیرا در اصفهان با طرحی نو، سن، بیماری 
و میزان پوسیدگی درخت را بررسی می کنیم.وی تصریح کرد: توموگرافی )سی تی اسکن( طرح جدید 
فضای سبز اصفهان برای نگهداری درختان است، این روش در دنیا به عنوان پیشرفته ترین طرح مطرح 
است که می توان از این طریق داخل درخت را اسکن کرد.رضایی خاطرنشان کرد: توموگرافی طرح جدیدی 
است که از طریق ارسال امواج صدا، میزان پوسیدگی درخت را تعیین می کنیم، همچنین از طریق نوع و قد 
درخت، خطرآفرینی آن مشخص می شود.وی اظهار کرد: اگر درخت خطرآفرین باشد، آن را با گونه مقاوم 
جایگزین کرده، اما بر اساس اجرای طرح توموگرافی متوجه می شویم برخی از درختان با وجود سن زیاد، 
خطرآفرین نیست و می توان درخت را نگهداری کرد.رییس اداره فنی و اجرایی سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان تاکید کرد: توموگرافی نوعی سی تی اسکن است؛ در سی تی اسکن با فرستادن 
امواج و اشعه های X داخل بافت بدن انسان و حیوان را بررســی می کنند، اما در توموگرافی درختان با 

فرستادن امواج صدا داخل بافت درخت را بررسی و میزان پوسیدگی را تشخیص می دهند.

مدیر پایش و نظارت بر کیفیت آبفا اصفهان:

هیچ آالینده ای در آب اصفهان وجود ندارد
مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت شرکت آب و فاضالب اصفهان گفت: بر اساس پایش های انجام شده 
، آالینده های نوپدید و حتی آنتی بیوتیک های آب در منابع آب آشامیدنی این خطه کمتر از حد مجاز و حتی 
نزدیک به صفر است.فهیمه امیری اظهارداشت: این اســتان دارای گواهینامه ایمنی آب به منظور نظارت و 
ضمانت سالمتی و بهداشت آب آشامیدنی است که بر اساس آن سالمت آب این خطه تضمین می شود که 
بر اساس این گواهینامه تمامی نظارت های بهداشتی از منبع اصلی تامین آب یعنی سد زاینده رود، مسیر 
رودخانه، شــبکه توزیع و لوله کشــی تا آب تحویلی به مصرف کننده نهایی انجام می گیرد.وی اضافه کرد: 
تحقیقات زیادی در بخش های مختلف تامین آب با محوریت آلودگی انجام می شــود و باید تاکید کنیم 
که کنترل و نظارت در بخش آب همیشگی، دائم، جامع و با حساسیت باالست.مدیر مرکز پایش و نظارت 
بر کیفیت آب و فاضالب اصفهان افزود: از طرف دیگر مرکز بهداشت استان بطور جامع و کامل ناظر بر تمام 
مسائل مربوط به سالمت آب است و کنترل های ویژه ای در این خصوص دارد و هیچگونه اغماضی نیز ندارد.

امیری ادامه داد: به غیر از آب و فاضالب ، شرکت آب منطقه ای اصفهان سال گذشته قراردادی با موضوع رصد 
آالینده های نوپدید و حتی آنتی بیوتیک های آب منعقد کرد و نتایج آن نشان داد که میزان این مواد بسیار کمتر 
از حد مجاز و نزدیک به صفر است، بنابراین هیچ مشکلی ایجاد نمی کند.مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت 
آب و فاضالب اصفهان تصریح کرد: با جمیع جهات با اطمینان خاطر بیان می کنیم که هیچ آالینده ای نظیر سم 
و یا موارد نوپدید در آب آشامیدنی لوله کشی استان وجود ندارد و هرگونه نگرانی در این ارتباط بی مورد است.

معاون استاندار:اخبار

نقاط کور خط دهی تلفن همراه در اصفهان برطرف شود
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان گفت: رفع نقاط کور مخابراتی در اصفهان امری ضروری است و مخابرات باید هر چه زودتر برنامه های خود را در این 
زمینه ارائه دهد.مهران زینلیان در هفتمین جلسه کمیته خدمات سفر نوروزی استان با تاکید بر رفع نقاط کور آنتن دهی تلفن همراه اظهار داشت: مخابرات طرح های 
خود را در این زمینه باید سریعا اعالم کند تا با همکاری اپراتورها این نقاط کور رفع شود و در ایام نوروز شــاهد بروز مشکالت ارتباطی برای مسافران نباشیم.وی 
افزود: با توجه به اینکه امسال ایام نوروز با ماه مبارک رمضان مقارن است، در کنار تمهید شرایط برای رعایت حرمت این ماه، نباید ارائه خدمات به مسافرین دچار 
مشکل یا متوقف شود.زینلیان اضافه کرد: مسافران نوروزی هم امسال باید مسائل شرعی را رعایت کنند و در مالعام نسبت به روزه خواری اقدام نکنند و هتل ها 
و مراکز اسکان مسافران نوروزی در این زمینه خدمات الزم را به مسافران ارائه دهند.معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان تاکید کرد: همه دستگاه های 

اجرایی الزم است که با آمادگی کامل در ایام نوروز حضور فعال و هماهنگ داشته باشند.

شهردار اصفهان:

روان آب ها از شدت 
فرونشست کم می کند

شــهردار اصفهان گفــت: ۹۰۰ نقطه شــهر 
اصفهان چاه جذبی حفر شد تا روان آب های 
حاصل از بارش  بــاران الیه هــای زمین را 
تغذیه کرده و از شــدت فرونشســت این 
شهر بکاهد.علی قاســم زاده در خصوص 
برنامــه مدیریت شــهری اصفهــان برای 
کنترل روان آب ها در این کالن شــهر، اظهار 
داشــت: نخستین باران شــدیدی که طی 
سال های اخیر در شــهر اصفهان بارید آبان 
سال گذشــته بود که یک ماه از حضورم در 
شهرداری می گذشــت از همان زمان نقاط 
آبگیر نشــانه گذاری و در ۹۰۰ نقطه شــهر 
اصفهان چاه جذبی حفر شــد.وی با بیان 
اینکه بســیاری از شــیب ها در سطح شهر 
اصالح شد، خاطرنشان کرد: در بارش های 
یک ماه اخیر خیلی غافلگیر نشدیم به جز 
یک شب که ترافیک ایجاد شد که تنها علت 
آن بارش باران نبود مسائل دیگری دخیل 
بود با وجود این باز هم نقاطی نشانه گذاری 
شــده و اکنون بــه طور کامل روی نقشــه 
می دانیم کدام نقطه از شهر چه مشکلی دارد 
و این ها در حال برطرف شدن است.شهردار 
اصفهان با اشــاره به اینکه این شهر اکنون 
درگیر فرونشست است، گفت: استحصال 
و نگهداری آب حاصــل از باران بــا ایجاد 
استخرهای بزرگ در شهر اصفهان در حال 
حاضر امکان پذیر نیســت زیرا اکنون نیاز 
است که این آب ها جذب الیه های زیرین 
زمین شــود تا از شــدت فرونشست این 
شهر بکاهد و چاه های جذبی کمک کند که 
روان آب های حاصل از باران الیه ها و بستر 
زمین را ســیراب کرده تا کمی از نگرانی در 
مورد فرونشست زمین را کم کند.قاسم زاده 
تصریح کرد: اگر رودخانه زاینده رود جاری 
شــود و با جذب روان آب هــا در الیه های 
زیرزمین مشکل فرونشست خود به خود 
برطرف شود، ایجاد استخرهای آب نیز به 
اســتحصال روان آب ها و استفاده از بهینه 

آب در این کالن شهر کمک خواهد کرد.

فعالیت ستاد 
خدمات سفر در 
اصفهان آغاز شد

رییس کمیته فرهنگی ســتاد 
هماهنگی خدمات سفر شهر 
اصفهــان از آغاز به کار ســتاد 
خدمــات ســفر ایــن خطه 
تاریخی در آستانه فرارسیدن 

سال نو خبر داد.

عکس خبر

مدیر طرح ســاماندهی ناژوان گفــت: بهای بلیت 
ورودی مراکز تفریحی گردشگری ناژوان برای ایام 
نوروز و سال ۱۴۰۲ تصویب، ابالغ و از بیست وپنجم 
اسفند سال جاری اجرایی خواهد شد.مهدی قائلی 
اظهار کرد: در ســال ۱۴۰۲ بر اساس مصوبه شورای 
اسالمی شهر اصفهان در راســتای توزیع جمعیت 
بازدید کنندگان در مراکز گردشگری و به منظور ارتقای 
کمی و کیفی سطح بازدید شهروندان و گردشگران 
بهای بلیت مراکز گردشــگری نــاژوان در روزهای 
تعطیل، ایام خاص گردشــگری و نوروز با روزهای 
عادی سال متفاوت خواهد بود.وی ادامه داد: ایام 
خاص و ویژه گردشــگری در کشور مشخصا در ایام 
نوروز، حســب ابالغ ســتاد اجرایی خدمات سفر 
شهر اصفهان، یعنی بیســت وپنجم اسفند امسال 
تا بیســتم فروردین ســال آینده و همچنین نیمه 

دوم شــهریور و روزهای تعطیل شــامل جمعه ها و 
سایر ایام تعطیالت مناسبتی در طول سال خواهد 
بود.مدیر طرح ســاماندهی ناژوان گفت: طبق این 
مصوبه بهای بلیت باغ پرنــدگان در ایام نوروز ۱۴۰۲ 
)بیست وپنجم اسفند امســال تا بیستم فروردین 
سال آینده( و ســایر روزهای تعطیل سال ۱۴۰۲ و 
نیمه دوم شــهریور مبلغ ۴۵۰ هزار ریال )۴۵ هزار 
تومان(، و در روزهای عادی سال ۳۰۰ هزار ریال )۳۰ 
هزار تومــان( خواهد بود.قائلی خاطرنشــان کرد: 
هزینه بازدید از باغ خزندگان در این بازه زمانی مبلغ 
۳۵۰ هزار ریال )۳۵ هــزار تومان( و روزهای عادی 
سال ۲۵۰ هزار ریال )۲۵ هزار تومان( مصوب شده 
است.وی افزود: مجموعه صدف ها و باغ استوایی و 
گیاهان گرمسیری نیز با هزینه ۲۵۰ هزار ریال )۲۵ 
هزار تومان( برای روزهای تعطیل و ایام گردشگری 

و مبلغ ۱۵۰ هزار ریال )۱۵ هزار تومان( برای روزهای 
عادی سال، میزبان شهروندان و گردشگران خواهند 
بود.مدیر طرح ساماندهی ناژوان با اشاره به ضرورت 
ساماندهی پارکینگ های ناژوان گفت: هزینه ورود 
به پارکینگ های ناژوان نیز در ایــن ایام با تصویب 
شورای اســالمی شــهر برای روزهای گردشگری 
۱۰۰ هزار ریال و برای ایام عادی ســال ۵۰ هزار ریال 
خواهد بود که این مبلغ شامل ورودی و کلیه ساعات 

توقف در پارکینگ است.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان خبر داد:

نرخ جدید بلیت بازدید از مراکز گردشگری ناژوان برای نوروز ۱۴۰۲
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مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: با استفاده از حداکثر ظرفیت موجود توانستیم 
بزرگ ترین افزایش ســرمایه در تاریخ بورس ایران را شــاهد باشیم.یاسر 
طیب نیا با اعالم این خبر اظهار کرد: 27 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه 
شرکت در نوع خود بزرگ ترین افزایش سرمایه تاریخ بورس کشور از محل 
سود انباشته اســت.وی در ادامه افزود: احداث خط نورد گرم 2 با پیشرفت 
۹ درصدی و احداث نیروگاه سیکل ترکیبی با پیشرفت 70 درصدی ازجمله 
مهم ترین اهــداف افزایش ســرمایه فوالد مبارکه محســوب می شــود.

مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان این مطلب که با استفاده از ظرفیت حداکثری 
موجود توانستیم رکورد های تولید را به ثبت برســانیم، گفت: امیدواریم در 
گروه فوالد مبارکه بتوانیــم از 10 میلیون و 240 هزار تن و در شــرکت فوالد 
مبارکه نیز از 7 میلیون و 200 هزار تن تولید ســاالنه عبور کنیم که خبر خوبی 
برای سهامداران خواهد بود.طیب نیا افزود: توســعه کمی، کیفی و متوازن 
و هدف گذاری های بلند برای افــق 1410 عملیاتی و 15 میلیارد دالر درآمد را 

برای شرکت فوالد مبارکه هدف گذاری کرده ایم.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران:

رکورد جدید فوالد مبارکه معادل ۱۰ درصد درآمد نفتی کشور است

مشاور امور بانوان و خانواده آبفای استان اصفهان:

 بانوان نقش کلیدی در آموزش اعضای خانواده برای مدیریت
 مصرف آب دارند

وزیر اقتصاد:

تجارت ایران و عراق سال آینده افزایش می یابد

ثبت بزرگ ترین افزایش سرمایه در تاریخ بورس

دبیر انجمــن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت: بالندگــی فوالد مبارکه در این 
اســت که این شــرکت با کیفیت ترین فوالد ایران را تولیــد می کند و اینکه 
گروه فوالد مبارکه با وجود اینکه 10 روز تا پایان ســال فاصله داشتیم موفق 
شــد بیش از 10 میلیون تن فوالد میانی را تولید کند یک افتخار ملی است و 
باید در بین مردم تبیین شود چرا که اگر این شرکت نبود باید چیزی حدود 
10 درصد از درآمد نفتی کشــور را برای واردات همیــن 10 میلیون تن فوالد و 
تامین نیاز صنایع هزینه می کردیم.سیدرسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران اظهار کرد: ایران امروز به نهمین تولیدکننده فوالد 
در دنیا تبدیل شده که این اتفاق در ســال های گذشته با پشت سر گذاشتن 
بسیاری از کشورهای پیشرفته حاصل شده است. اما نکته ای که باید به آن 
توجه کنیم، حفظ این جایگاه و پیشرفت در صنعت فوالد با تولید محصوالت 

با کیفیت است.
وی گفت: بالندگی فوالد مبارکه در آن است که هم اکنون باکیفیت ترین فوالد 
ایران را تولید می کند و این یعنی حداقل یک سوم از فوالد کشور، فوالد کیفی 
اســت چرا که به طور مثال ارزش افزوده آن نســبت به میلگرد بیش از 1.5 
برابر است. عالوه براین، در خانواده محصول ورق نیز انواع محصوالت کیفی 
وجود دارد که هرروز می توان تولید این محصوالت کیفی و با ارزش افزوده 
باال را گسترش داد.دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران افزود: گروه فوالد 
مبارکه با وجود اینکه 10 روز تا پایان سال فاصله داشتیم موفق شد بیش از 
10 میلیون تن فوالد میانی را تولید کند که این یک افتخار ملی است و باید در 
بین مردم تبیین شود. ارزش 10 میلیون تن فوالدی که در فوالد مبارکه تولید 
می شود را اگر از نظر ارزی در نظر بگیریم چیزی بالغ بر 7 میلیارد دالر است 
و اگر تولید این محصوالت در فوالد مبارکه انجام نمی شد باید این میزان ارز 

از کشور خارج می شد و آن را وارد می کردیم. 
این یعنی در شــرایط اقتصادی امروز فوالد مبارکه نقش مهمی را در اقتصاد 
کشور ایفا می کند و اگر این شرکت نبود باید چیزی حدود 10 درصد از درآمد 
نفتی کشــور را برای واردات همین 10 میلیون تن فوالد و تامین نیاز صنایع 
هزینه می کردیم.وی خاطر نشــان کرد: فوالد مبارکه بــا تولید این حجم از 
فوالد، عالوه بــر جلوگیری از خروج ارز، به پایداری بســیاری از صنایع مهم 
کشور نظیر خودروسازی، لوازم خانگی و... نیز کمک می کند و به طور مثال 

در نتیجه این تولیدات در فوالدمبارکه، امسال شاهد افزایش تولید خودرو در 
کشور نیز بودیم. اگر این صنایع به استفاده از ورق های وارداتی متکی بودند 
این حجم از افزایش تولید به هیچ وجه میسر نبود. در صنعت ساختمان و 
بسته بندی نیز به همین صورت است. به عبارت دیگر مسیر توسعه، از صنعت 
مهمی نظیر صنعت فوالد می گذرد و به همین خاطــر خبر عبور میزان تولید 
فوالد میانی در فوالد مبارکه از 10 میلیون تن، بســیار برای ما مسرت بخش 

و امیدوارکننده است.
خلیفه ســلطانی تصریح کرد: نه تنها در بحــث ورق بلکه در همه محصوالت 
فوالدی، 8 کشــور اول تولیدکننده فــوالد در دنیا حداقــل بیش از 8 درصد 
محصوالت خود را در قالب محصوالت آلیاژی تولید می کنند و این در حالی 
است که در کشور ما، بالغ بر 3 درصد از تولیدات از محصوالت آلیاژی است. 
به همین خاطر کشور ما نیز باید در مسیر تولید محصوالت آلیاژی قرار بگیرد 
که خوشبختانه بخشی از محصوالت کیفی در خانواده ورق تولید می شود و 

فوالد مبارکه در این زمینه اقدامات خوبی را انجام داده است.

مشاور امور بانوان و خانواده شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره 
به ضــرورت مدیریت مصرف آب، گفــت: بانوان نقش کلیــدی در آموزش 
و فرهنگ ســازی اعضای خانواده در مدیریت مصرف آب دارند.نوشــین 
منصوریان با بیان اینکه صنعتی شدن جوامع بشــری و رشد جمعیت نیاز 
به منابع آبی را افزایش داده، اظهار داشت: این در حالی است که منابع آبی 
تجدید پذیر نبوده و ارتباط مســتقیم با منابع آب زیرزمینی، میزان بارش ها 
و شرایط جوی دارد.وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر ما با بحران کم آبی 
روبه رو هستیم و این شرایط مدیریت هر چه بیشتر مصرف آب را می طلبد، 
خاطرنشــان کرد: مصرف بهینه و اهمیت آب نه تنها بعد اجتماعی داشــته 
بلکه دین مبین اسالم بر آن تاکید دارد به طوری که هشت آیه از قرآن کریم 
مســتقیم و حدود 60 آیه غیر مســتقیم به اهمیت و جایگاه آب در زندگی 
و چرخه طبیعت اشــاره می کند.مشــاور امور بانوان و خانواده شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان افزود: مدیریت مصرف آب در جامعه باید از خانواده 
که کوچک ترین و بنیادی ترین بعد اجتماعی است، شروع شود.منصوریان 
ابراز داشــت: بانوان نقش کلیدی و اساســی در آموزش و فرهنگ ســازی 

اعضای خانواده در مدیریت مصرف آب دارند به ویژه در این ایام پایان سال 
که ســنت دیرینه خانه تکانی برای خانواده ها نشــان از پاکیزگی، نو شدن 
و آمادگی شروع ســال جدید دارد.وی ادامه داد: الزم اســت در این ایام و 
ساعات پایان سال با زمان بندی مناسب و صحیح مصرف آب را مدیریت کرد 
و می توان با ارســال فرش ها و پرده ها به مراکز قالی شویی و خشک شویی 
برای شست وشو، شستن لباس ها در زمان مناسب، استفاده از یک محلول 
رقیق آب و مایع ظرف شویی و کمی سفید کننده جهت تمیز کردن کابینت ها و 
دیوارها و راه پله ها با یک سطل آب و تی، استفاده از ماشین های ظرف شویی 
و لباس شــویی در زمان تکمیل ظرفیت آنها و اســتفاده از تجهیزات کاهنده 
مصرف، توجه ویژه ای به مدیریت مصرف داشته تا از اسراف آب و افت فشار 
شبکه آب شهری جلوگیری شود.مشــاور امور بانوان و خانواده شرکت آب 
و فاضالب اســتان اصفهان با بیان اینکه باید قطرات آب را چون لحظه ارج 
نهاد، تصریح کرد: رعایت الگوی مصرف آب توســط شهروندان، شرکت آب 
و فاضالب را در توزیع بهینه آب و بهره مند شدن همه مشترکان از آب شرب 

کمک می کند.

وزیر اموراقتصادی و دارایی با اشــاره به توافقات ایران و عراق، و رشــد 20 
درصدی تجارت دو کشــور طی 11 ماهه 1401، گفت: امیدواریم سال آینده با 
روند افزایشی، شــاهد ثبت رکورد تجارت ایران و عراق باشیم.سید احسان 
خاندوزی، وزیــر اموراقتصادی و دارایی اظهار داشــت: مــا در حوزه عراق 
مسیرهایی داشتیم که ســال ها باقی مانده بود و باید تعیین تکلیف می شد 
که در دیدار با »ســودانی« نخســت وزیر عراق رویکرد عملگرایانه و ناظر به 
اجرایی شــدن تمام توافقات پیشــین وجود داشــت و هر دو کشور تاکید 
داشــتند که نمی خواهیم بر روی کاغذ تفاهماتی نوشته شود که اجرای آنها 
سال ها به طول انجامد.وی افزود: برای مثال وزارت راه و شهرسازی تصمیم 
بر اجرای خط راه آهن شلمچه و بصره داشــتند و طرف عراقی نیز در بودجه 
2023 عدد مشــخصی را برای تامین مالی این پروژه درج کردند و نیازمند 
برخی اصالحات در جزییات جغرافیایی ایســتگاه های مرزی و مین روبی 
بود که نماینده ستاد کل نیروهای مســلح وعده داد پس از نوروز این اتفاق 

هم صورت بگیرد.
خاندوزی گفــت: در حوزه هــای غیــر از ترانزیــت هم به طور مشــخص 
ظرفیت هایی که برای تولید مشــترک با ارزش افزوده باال و دانش بنیان و 
صنعتی و غیر بین ایران و عراق مشخص شد ابتدا در استان مرزی میسان، 
بصره و واسط که شهرک صنعتی مشترکی برای تولید در این زمینه های ذکر 

شده داشته باشیم.
وزیر اقتصادی ادامه داد: ســه موضوع بحث اقتصادی و صنعت بین وزارت 

صنعت ایران و طرف عراقی انجام شــد که در مورد تولید برق که بسیاری از 
شــرکت ها و پیمانکاران ایرانی توانایی باالیی داشتند، محدودیت مالی در 
عراق داشتند و این موضوع را به وزیر صنعت عراق منتقل کردم وزیر اقتصاد 
بیان کرد: نکاتی نیز از طرف ایرانی در حــوزه گمرک و مالیاتی بود که تصمیم 

گرفته شد، برطرف شود.
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