
آگهی تجدید مزایده

محمد علی عزیزی – شهردار فالورجان م الف: 1431001

شهرداری فالورجان در نظر دارد به اســتناد مصوبه 6/883 مورخ 1401/07/02 شورای محترم اسالمی شــهر فالورجان یک پالک زمین با کاربری 

مسکونی به مسا حت 127 متر مربع واقع در شــهر فالورجان- خیابان مطهری- جنب ساختمان هالل احمر را بر اساس قیمت کارشناسی از طریق 
آگهی مزایده به فروش برساند.

- قیمت پایه فروش:
پالک زمین به متراژ 127 متر مربع با قیمت پایه کارشناسی از قرار هر متر مربع 300/000/000 ریال معادل کل 38/100/000/000 ریال

- شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 1401/10/18 در سامانه ستاد بارگذاری نمایند.
- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

- به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ فوق ارائه یا مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- کلیه هزینه ها از جمله نقل و انتقال، پروانه ساختمان، شــارژ ساختمان، سایر عوارض و مالیات، هزینه صدور ســند مالکیت و ... به عهده برنده 

مزایده می باشد.
- جهب کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

  

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی               

شنبه 3    دی  1401
29  جمادی االول  1444

24    دسامبر   2022
 شماره 3607    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

تعطیلی موقت نیروگاه شهید منتظری امکان پذیر است؟

  مازوت، بیخ گلوی اصفهان

مصرف گاز خانگی 
در اصفهان به 41 

 میلیون متر مکعب 
در روز رسید 
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رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آران و بیدگل خبرداد:
توقف عملیات اکتشاف نفتی در منطقه حیات 

وحش یخاب

رييس كل دادگستری استان :
829زندانی در اصفهان با پابند الکترونیک 

دوره محکومیت را طی می کنند

کم آب َبر  و  به صرفه 
تولید گیاهان دارویی در اصفهان گامی در جهت اصالح الگوی کشت؛

مردم از خودروهای 
دارای استاندارد روز 
دنیا محروم شده اند

 ممنوعیت حضور
 اتباع خارجی در 

گلپایگان 

توزیع 5 هزار و 113 میلیارد 
 تومان عوارض آالیندگی

 در اصفهان
2 35

نوبت اول

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

 وقتی نقاب تاج افتاد؛
بدهکاری که طلبکار شده!

بازار خودرو رکورد زد؛ افزایش باالی 100 میلیونی قیمت برخی 
خودروها در عرض یک ماه!

3علی برکت ا... !

محدودیت مصرف گاز و تعطیلی موقت سه واحد نیروگاه برق شهید منتظری اصفهان این احتمال را در ذهن ها 
متبادر کرد که دوباره مازوت بیخ گلوی این کالن شهر آلوده را بگیرد.مصرف مازوت با تولید آالینده خطرناک اکسید های 
گوگرد می تواند برای شهری مثل اصفهان با شرایط خاص توپوگرافی که وزش باد چندانی را هم نمی تواند داشته باشد 
به معنی رسیدن به مرز خفگی باشد. اینکه تصمیم گیران کارگروه اضطرار آلودگی هوای اصفهان طی چند روز گذشته 
مجبور به تعطیلی سه روز کاری مراکز آموزشی شدند نشان دهنده همین موضوع است؛ اتفاقی که با اعالم رسمی مصرف 

مازوت در نیروگاه شهید منتظری نشان از چرایی تشدید آلودگی هوای اصفهان طی روز های پیش بود.  

رنا
 ای

س:
عک 6

  

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

پنجشنبه 01  دی  1401
27 جمادی االول  1444

22   دسامبر  2022
 شماره 3705    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

سرپرست مرکز پیش بینی هواشناسی اصفهان خبرداد: برف و یخبندان در راه اصفهان؛

شاید باران با ترانه بزند بر بام خانه!

رییس شورای استان می گوید حق 
اصفهان در پرداخت عوارض آالیندگی 

نادیده گرفته شده است؛

حقی که به حق دار 
نرسیده است

واکاوی تقابل سپاهان و ملوان؛ فرصت سوزی زردپوشان
 وقتی »فرصت سوزی«
 تخصص سپاهان است!
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معاون  شهرسازی و معماری شهردار اصفهان خبر داد:

 پرش سه گام معاونت شهرسازی
 برای آموزش اصنو

مدیرکل مدیریت بحران استانداری:
شرکت نفت، مانع مازوت سوزی 

نیروگاه برق در  اصفهان شود

 منطقی هست؟ نیست؟!
 در باب منافع و مضرات صادرات برنج ایرانی؛

آزادراه ها و بزرگراه ها 
مکان مناسبی برای 

گرم کردن موتور 
خودرو نیست

تعطیلی برخی از 
شرکت های صنعتی 
 برای کاهش مصرف

 گاز است

مصرف گاز صنایع 
بزرگ اصفهان 

محدود شد
 کم آبی و آفت، مقصران اصلی افزایش
 بی سابقه قیمت آجیل در اصفهان!
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آگهی مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

 شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید  را مطابق جدول زیر از فروشندگان  

ذیصالح انجام دهد.

نوبت اول

حفظ آب حفظ زندگی است

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

401– 4- 282
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضالبی 

کاروگیت كوپلر سرخود در قطر  200 میلیمتر
1.131.000.000جاری 

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 13:00روز شنبه به تاریخ 1401/10/17
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 1401/10/18

   W WW.abfaesfahan.irمحل دريافت اسناد: سايت اينترنتی شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031 )  داخلی 388  (

6

نوبت دوم



رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آران و بیدگل خبرداد:

توقف عملیات اکتشاف نفتی در منطقه حیات وحش یخاب

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرســتان آران و بیدگل گفت: عملیات 
اکتشاف پیمانکار شرکت نفت در منطقه حیات وحش یخاب ابوزید آباد متوقف 
شده است.طی روز های اخیر عملیات اکتشاف نفتی در پناهگاه حیات وحش 
یخاب در منطقه ابوزیدآباد، شهرستان آران و بیدگل در حال انجام بوده است 
که به گفته کارشناســان عالوه بر تهدید زیست بوم، جانوران و پوشش گیاهی 
حیات وحش یخاب، الیه های آب شیرین را به دلیل انفجار های عمقی دچار 

تهدید و آلودگی خواهد کرد.
ســید عباس نگهبان گفت: مکاتبــات الزم در رابطه با توقف ایــن عملیات با 
دادستانی شهرستان انجام شده است. به واسطه قوانین پناهگاه حیات وحش 
یخاب، باید از هرگونه تخریب در منطقه جلوگیری شــود و از این رو با قوانین 

حفاظت محیط زیست و از طریق مذاکره این عملیات را متوقف کرده ایم.
وی در ادامه اظهار داشت: تا زمانی که هر اقدامی، راهکار و مجوز الزم را نداشته 
باشد، ماموران پناهگاه باید مانع هرگونه تخریب در داخل پناهگاه حیات وحش 
از عملیات شرکت های بزرگی، چون شرکت نفت تا کار های کوچکی مثل چرای 
دام بشوند.به گفته نگهبان، عملیات اکتشافی یاد شده، طرح پیمانکار شرکت 
نفت است که از چهار ماه پیش در شهرستان آران و بیدگل شروع شده و یکی از 

محدوده های عملیات آنها، پناهگاه حیات وحش یخاب بوده است.
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آران و بیدگل در ادامه گفت: در 
حال حاضر توانسته ایم اعمال قانون کنیم و این عملیات به طور کامل متوقف 

شده تا مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تصمیمات مقتضی را 
در این رابطه بگیرد.

وی با اشاره به طول حدود ۲۵ کیلومتر عملیات اکتشافی پیمانکار شرکت نفت 
گفت: این عملیات دو محدوده جداگانــه دارد؛ محدوده اول عملیات در جاده 
مرنجاب، نزدیکی مرز پناهگاه و خارج از منطقه حیات وحش است و محدوده 
دوم در داخل پناهــگاه قرار دارد، ولــی جزییات این عملیات بــه دلیل ورود 

غیرقانونی به پناهگاه مشخص نیست.
نگهبان افزود: در عملیات اکتشــافی اخیر انفجار ها بیشــتر داخلی است، اما 
مشکالت ما بیشتر در خصوص رفت و آمد خودرو های بزرگ و الستیک های 

بزرگ تر از حد معمولی است که در این منطقه رفت و آمد می کردند.
وی یادآور شد: پناهگاه حیات وحش تنها جانوران را حفاظت نمی کند و عالوه بر 

زیست بوم، گیاهان، جانوران و هوای منطقه نیز تحت حفاظت است.
نگهبان خاطر نشان ساخت: سال ها طول کشیده است تا در منطقه تثبیت شن 
انجام شود و باید آن حفاظت کنیم نه اینکه به راحتی با عبور ماشین های سنگین 
پیمانکار شــرکت نفت از بین برود.پناهگاه حیات وحش یخاب یک گستره  
حفاظت شــده در منطقه ابوزیدآباد، شهرســتان آران و بیدگل استان اصفهان 
است. این منطقه به علت دارا بودن گونه های نادر مانند یوزپلنگ، سیاه گوش، 
گربه شنی، گربه وحشی، جبیر، زاغ بور و پرندگان شکاری ارزشمند در کشور، از 

زیستگاه ها و ذخیره گاه های غنی ایران محسوب می شود.

استانبا مسئولان
شنبه 3 د ی 1401 / 29 جمادی االول 1444 / 24 دسامبر 2022 / شماره 3706

در پی درگذشت پدر سه شهید در مبارکه؛

پیام تسلیت رییس جمهور در پی درگذشت پدر شهیدان زینلی
رییس جمهور در پیامی درگذشت حاج عباسعلی زینلی مبارکه، پدر شهیدان واالمقام شعبانعلی، اصغر 
و اکبر را به خانواده وی و مردم شهیدپرور اصفهان تسلیت گفت.سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور در 
پیامی با تسلیت درگذشت حاج عباسعلی زینلی مبارکه پدر سه شــهید واالمقام دفاع مقدس تصریح 
کرد: یاد این پدر صبور که در سایه ایمان و فداکاری، دالوران غیوری پرورش داد و آنان را با اخالص تقدیم 
سربلندی و افتخار اسالم و انقالب کرد، همواره در خاطره مردم قدرشناس این مرز و بوم خواهد ماند.در 
متن پیام رییس جمهور آمده است: »درگذشت مرحوم حاج عباسعلی زینلی مبارکه، پدر شهیدان واالمقام 
شعبانعلی، اصغر و اکبر زینعلی مبارکه موجب تألم خاطر شد.خانواده معظم شهدا، به حق اسوه های شرف 
و فضیلت هستند. یاد این پدر صبور که در سایه ایمان و فداکاری، دالوران غیوری پرورش داد و آنان را با 
اخالص تقدیم سربلندی و افتخار اسالم و انقالب کرد، همواره در خاطره مردم قدرشناس این مرز و بوم 
خواهد ماند.اینجانب مصیبت وارده را به خانواده محترم و مردم شهیدپرور استان اصفهان تسلیت گفته و از 
درگاه خداوند منان برای آن مرحوم، علو درجات و همجواری با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان 
صبر و سالمتی مسألت دارم.«حاج عباسعلی زینلی، پدر ۳ شهید سرافراز دوران دفاع مقدس، ۲۸ آذر در 

۹۳ سالگی بر اثر کهولت سنی درگذشت و به فرزندان شهیدش پیوست.
 

توزیع ۳ هزار و ۲۰۰ سبد مهربانی بین نیازمند فالورجانی
در بلند ترین شب سال ۳ هزار ۲۰۰ سبد مهربانی بین نیازمند فالورجانی توزیع شد.فرماندار فالورجان 
در حاشیه این برنامه با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون با همکاری خیران، کمیته امداد و بسیج 
بیش از ۱۲ هزار بسته معیشتی بین نیازمندان شهرستان توزیع شده، گفت: با کمک خیران در آستانه 
شب یلدا ۳ هزار ۲۰۰ ســبد غذایی بین نیازمندان فالورجانی توزیع شد.مهدی معینی، ارزش هر بسته 

را ۳ میلیون ریال بیان کرد و گفت: در این بسته ها دو نوع میوه، آجیل، برنج، ماکارونی و روغن است.
 

رییس کل دادگستری استان خبرداد:

آمار پرونده های مختومه لنجان باالتر از میانگین کشوری
رییس کل دادگستری استان گفت: تعداد پرونده های مختومه حوزه قضایی شهرستان لنجان از میانگین 
کشوری باالتر است.حجت االسالم جعفری در بازدید ســرزده از حوزه قضایی زرین شهر، میزان صلح 
و ســازش در این حوزه را خوب ارزیابی کرد و گفت: بر اســاس آمار عملکرد، در این حــوزه ۷۶ درصد از 
پرونده هایی که قابلیت صلح و سازش داشته به صلح منتهی شده و این امر نشان از هماهنگی بین دادگاه 
دادسرا و شورا های حل اختالف در این حوزه قضایی اســت.حجت االسالم جعفری با اشاره به اینکه به 
زودی ۲۷ نیروی جدید در دادسرا و محاکم این شهرستان به کارگیری و افزوده می شوند، گفت: تا سال 

آینده در دادسرا ها و محاکم قضایی استان، شاهد ارتقای کمی و کیفی نیروی انسانی خواهیم بود.
 

شروع واگذاری ۴۰۰ انشعالب فاضالب در شهر افوس
اولین انشعاب فاضالب درشهر افوس واگذار شــد. مدیر آب وفاضالب شهرستان بوئین میاندشت با 
اشاره به اینکه شبکه جمع آوری فاضالب شهرافوس ۲۵ کیلومتر مســاحت دارد،گفت: ۱۱ کیلومتر آن 

با صرف هزینه ای بالغ بر ۱۱۰ میلیاردریال اجرا شده واز این مقدار ۸ کیلومتر قابل بهره برداری است.
داود باتوانی افزود: برای اجرای ۱۴ کیلومتر باقی مانده از شبکه فاضالب شهر افوس ۳۰۰ میلیاردریال 
اعتبار نیاز است که درصورت تامین، این طرح به طور کامل تکمیل می شود وامکان خرید انشعاب برای 
همه اهالی نیز فراهم خواهد شد.وی گفت: درحال حاضر امکان واگذاری ۴۰۰ انشعاب درشهر افوس 
فراهم شده که متقاضیان می توانند نسبت به خریدانشــعاب اقدام و هزینه آن را در ۱۲ قسط پرداخت 

کنند.

احتکار ۳۰ میلیارد ریال آرد و روغن در یک منزل مسکونی در 
فالورجان

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: کاالهای اساسی به ارزش ۳۰ میلیارد ریال که در یک منزل 
مسکونی احتکار شده بودند، در عملیات ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان فالورجان کشف شدند.

سردار محمدرضا هاشمی فر اظهار کرد: ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان فالورجان در اجرای طرح 
تشدید مبارزه با احتکار و برخورد با مخالن اقتصادی با اشرافیت و هوشمندی خود از احتکار آرد و روغن 
خوراکی در یکی از منازل مسکونی شهرستان مطلع و موضوع را دستور کار قرار دادند.وی افزود: ماموران 
پس از کسب اطالعات الزم طی هماهنگی با مرجع قضایی به همراه بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت 
شهرستان به محل اعزام و در حضور مالک از این منزل بازدید کردند که در نتیجه این عملیات ۲۲۶ کیسه آرد 
۴۰ کیلویی و تعداد ۷۸۰ بطری روغن خوراکی کشف شد.جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان 
اینکه پس از بررسی های دقیق صورت گرفته احتکار این کاال ها برای کارشناسان مشخص شد، تصریح کرد: 
ارزش این اقالم برابر ارزیابی کارشناسان مربوطه بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال است که در این خصوص اقالم 
احتکاری توقیف و متهم برای رسیدگی قانونی به جرم خود تحویل اداره تعزیرات حکومتی شهرستان شد.

 

کشف ۴ قبضه اسلحه شکاری و جنگی در فریدونشهر
فرمانده انتظامی شهرستان فریدون شــهر گفت: ۳ قبضه اسلحه شکاری و یک قبضه اسلحه جنگی به 
همراه ۴۲ فشنگ مربوطه در عملیات ماموران انتظامی فریدونشهر کشف شد.سرهنگ علی مرشد فریدنی 
اظهار کرد: ماموران پاسگاه انتظامی اســالم آباد فرماندهی انتظامی شهرستان فریدون شهر در راستای 
اجرای طرح »ذوالفقار« و طرح جمع آوری سالح های غیرمجاز، حین گشت زنی در حوزه ماموریتی خود 
به یک دستگاه خودروی پاترول مشکوک و دستور توقف دادند.وی با بیان اینکه راننده خودرو به محض 
مشاهده ماموران اقدام به فرار کرده که ماموران بالفاصله خودرو را تعقیب و در یک عملیات ضربتی آن را 
متوقف کردند، ادامه داد: در بازرسی از آن سه قبضه اسلحه شکاری و یک قبضه اسلحه جنگی به همراه ۴۲ 
فشنگ مربوطه کشف کردند.فرمانده انتظامی شهرستان فریدون شهر از کشف تعداد ۱۱ عدد کبک شکار 
شده در بازرسی از خودرو خبر داد و خاطرنشان کرد: در این راســتا راننده دستگیر و برای انجام اقدامات 

قانونی تحویل مرجع قضایی شد.
 

واژگونی مرگبار خودرو در محور اردستان
رییس مرکز فوریت های پزشکی اورژانس اردستان از واژگونی خودرو سواری و کشته شدن چهار نفر خبر 
داد.جواد مطیعی، در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: ساعت ۲۱:۵۲ شامگاه چهارشنبه طی تماس تلفنی با 
اورژانس اردستان وقوع حادثه در محور اردستان به اصفهان اعالم شد.وی با بیان اینکه بالفاصله نیروهای 
اورژانس به محل حادثه اعزام شدند، افزود: موضوع مربوط به واژگونی شدید خودرو شاسی بلند سانگ 
یانگ در مسیر جاده اصفهان - اردستان محدوده روستای اونج و ۱۵ کیلومتری اردستان بود که منجر به 
فوت چهار نفر و مصدومیت یک نفر شد.رییس مرکز فوریت های پزشکی اورژانس اردستان تصریح کرد: 
در این حادثه تلخ چهار عضو یک خانواده شامل سه نفر مرد ۳۵، ۷۰ و کودک ۱۰ ساله کشته شدند و یک نفر 

خانم ۳۲ ساله و یک مصدوم آقای ۵۰ ساله بوده که به بیمارستان اعزام شده است.
 

انتقال هوایی ۲ مصدوم تصادفی از میمه به اصفهان
مدیر روابط عمومی اورژانس و فوریت های پزشــکی استان اصفهان از انتقال هوایی ۲ مصدوم تصادفی 
از میمه به اصفهان، خبر داد.عباس عابدی گفت: ساعت ۱۲:۳۰ روز چهارشنبه گذشته ماموریت اورژانس 
هوایی استان اصفهان به منظور انتقال یک بیمار بین مراکز درمانی، آغاز شد. وی افزود: در پی این حادثه دو 
مرد که در تصادف مصدوم شده بودند از میمه به بیمارستان الزهرا )س( منتقل شدند.مدیر روابط عمومی 

اورژانس و فوریت های پزشکی استان اصفهان خاطرنشان کرد: این ماموریت ساعت ۱۴ به پایان رسید.

خبر روز

معاون فرماندار گلپایگان تاکید کرد:

ممنوعیت حضور اتباع 
خارجی در گلپایگان 

معاون فرماندار گلپایگان گفت: اشتغال، اسکان و 
تردد اتباع خارجی در گلپایگان خالف قانون است 
و استفاده اتباع از خدمات آموزشی یا بهداشتی 
منتفی است.مهدی سرلک، در جلسه ثبت وقایع 
حیاتی شهرســتان گلپایگان، اظهــار کرد: دلیل 
تشکیل جلسات ثبت وقایع حیاتی بررسی آمار  
والدت، وفات، ازدواج و طالق است؛ آماری که در 
این جلسه اعالم شد نمونه کوچکی از آمار کشور 
است. متاســفانه آمار والدت و ازدواج کاهش و 
آمار فوتی ها افزایش داشته که این خود تاییدی بر  
کاهش جمعیت است. وی ادامه داد: با توجه به 
عدم وجود دفتر ثبت طالق در شهرستان گلپایگان، 
آمار دقیقی در این حــوزه در اختیار نداریم، برای 
راه اندازی دفتر طالق اطالع رســانی های الزم را 
انجام داده ایــم اما فردی متقاضــی نبود و یک 
دفتر ســیار راه اندازی خواهد شد تا عالوه بر ارائه 
خدمات در این حوزه نیز آمار دقیقی داشته باشیم.
به گزارش ایســنا، معاون فرمانــدار گلپایگان با 
بیان اینکه انتظــار داریم حتما رؤســای ادارات 
در جلسه حضور داشته باشــند، گفت: مصوبات 
جلسات توسط ادارات مختلف اجرا و نهایتا موانع 
اجرای آن در جلســات مطرح شــود. همچنین 
جلســات فرمانداری به صورت زمــان بندی به 
ادارات اطالع داده می شــود و رؤسای ادارات به 
حضور در جلسات اهتمام داشته باشند.سرلک  
افزود: وظایفی که شــهرداری ها و دهیاری ها به 
عنوان متولــی آرامســتان ها دارند،باید اجرایی 
شود. بر اساس اعالم ثبت احوال مشکالت این 
حوزه از جمله اعالم فوت، دفن غیر قانونی و... طی 
یکی دو سال اخیر بهبود پیدا کرده، اما همچنان 
درخواست داریم که پیگیر این موارد باشند تا در 
این حوزه عملکرد مطلوب تری داشــته باشیم، 
بنابراین باید به سمتی حرکت کنیم که ثبت آمار 
فوتی ها به موقع و دقیق تر باشد.وی یادآور شد: به 
دنبال کثرت مهاجرت از افغانستان به سمت ایران 
طی دو سال اخیر، در شهرستان گلپایگان که در 
گذشته کمتر شاهد حضور اتباع بودیم االن شاهد 
حضور آنها هستیم در حالی  که اشتغال، اسکان و 
تردد اتباع خارجی در گلپایگان  خالف قانون است 
و ارائه خدمات آموزشی یا بهداشتی منتفی است.

حوادث اجرای تور»بافت گشت« در محله های تاریخی کاشان
سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان از اجرای تور »بافت گشت« دانش آموزان در بناهای تاریخی این شهر و تصویرسازی این آثار خبر داد.

محمدعلی فرجی اظهار کرد: طرح تور بافت گشت به منظور دانش افزایی و ارتقای آگاهی دانش آموزان از میراث گذشتگان و پیشینه تاریخ و تمدن منطقه فرهنگی 
کاشان اجرا می شود.وی افزود: آشنایی شهروندان به خصوص کودکان و نوجوانان با جاذبه های تاریخی و گردشگری باعث  تقویت حس مسئولیت پذیری جامعه 
در حفظ و نگهداری میراث فرهنگی شــده و از ظهور پدیده وندالیسم و تخریب آثار تاریخی پیشــگیری می کند. سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری کاشان، گفت: تور بافت گشت از بناهای تاریخی کاشــان با حضور جمعی از دانش آموزان ممتاز مدرسه شهید جهانگیر با مشارکت فرهنگ سرای بانو در 
خانه طباطبایی ها، حمام سلطان امیراحمد و قلعه جاللی برگزار شد.فرجی افزود: در پایان این برنامه تفریحی، آموزشی با هدف ارزیابی بازدهی تور بافت گشت، 
دانش آموزان بهترین تصویر ذهنی خود از بناهای مورد بازدید را به تصویر کشیدند.وی افزود: برنامه تور بافت گشت، توسط فرهنگ سراها و خانه های فرهنگ برگزار 
شده و شهروندان با قدم زدن در بافت قدیم شهر کاشــان، از خانه طباطبایی ها، حمام سلطان امیراحمد، کوچه آشتی کنان، آب انبار کوشک صفی، آب انبار خان و 
مسجد آقابزرگ دیدن می کنند. سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان، خاطرنشان کرد: تور بافت گشت همراه با نقالی و شاهنامه خوانی 

اجرا می شود و در طول مسیر راهنمایان گردشگری و برخی اهالی محله های تاریخی کاشان، به روایت خاطره و تجربه زیسته خود می پردازند. 

عکس: فارس

مدیر اجرایی ساخت مصلی کاشان گفت:تا کنون ۸۸ 
درصد از ساخت مرحله نخست مصالی کاشان با ۱۵ 
میلیارد تومان اعتبار از محــل منابع دولتی و کمک 
های مردمی اجرا شــده و تکمیل ۲ مرحله دیگر آن 

نیازمند ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر است.
رضا کاظمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:زمین 
مصالی کاشــان در مجموع ۱۸۴ هزار متر مساحت 
داشته، اما سازه خود مصلی در مرحله نخست شامل 
شبستان،بالکن و گنبد و بارگاه است که ۱۸ هزار متر 
زیربنا دارد و عملیات اجرایی ســاخت این مصلی 
سال ۱۳۸۸ آغاز شــد.مدیر اجرایی ساخت مصلی 

کاشان بیان کرد:برای تامین تاسیسات گرمایشی 
و سرمایشی مصلی نیازمند ۲۰ میلیارد تومان اعتبار 
و برای تکمیــل گنبد مصلی هــم ۲۰ میلیارد تومان 
اعتبار نیاز است و ۶۰ میلیارد تومان هم برای تکمیل 
اطراف و خود مصلی مثل شبستان و رواق ها مورد 
نیاز اســت.کاظمی افزود: مرحله نخســت مصلی 
شــامل زیربالکن و بالکن با زیربنای پنج هزار متر 
مربع برای برگزاری نماز بود و ادامه آن هم در مرحله 
دوم تعریف شده که در این مرحله پنج هزار متر در 
طبقه دوم ایجاد شــده و در حال تکمیل است و در 
مرحله ســوم مقرر شــد ۲ حوزه علمیه خواهران و 

برادران ، یک سالن آمفی تئاتر،کتابخانه ملی شهر و 
مهمانسراهای اسالمی احداث شود.وی اظهار کرد: 
اگر مبلغ یکصد میلیارد تومان اعتبار تامین شود در 
مدت کمتر از ۲ ســال این مصلی تکمیل و به بهره 
برداری می رسد.شهرستان کاشان با جمعیت افزون 
بر ۳۶۴ هزار نفر در فاصله نزدیک به ۲۰۰ کیلومتری 

شمال اصفهان قرار دارد.

 تکمیل مصالی کاشان نیازمند ۱۰۰ میلیارد تومان
 اعتبار است

عکس روز

جشنواره سرود نسل 
سلیمانی در ورزنه

جشنواره سرود نســل سلیمانی 
به همــت فرهنگی هنــری ناحیه 
مقاومت بســیج شهرستان ورزنه 
و مدیریت آموزش و پرورش این 
شهرستان با حضور بیش از ۱۰ گروه 
سرود در ســطح شهرستان باهم 
رقابت کردند که در پایان سه گروه 

مورد تشویق قرار گرفتند.

///////////////////

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس:

 پیگیر چرایی مصرف مازوت 
در نیروگاه اصفهان هستیم

نماینده مردم شاهین شــهر در مجلس شورای 
اسالمی گفت: پیگیر چرایی استفاده از مازوت در 

اصفهان هستیم.
حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت وگو با خبرنگار 
مهر با اشاره به استفاده از مازوت در نیروگاه شهید 
محمد منتظری اصفهان و ســکوت مسئوالن در 
این زمینه اظهار داشــت: در بررسی های صورت 
گرفته مشخص شد که حدود هفت سال است با 
بی توجهی به مصرف مازوت در اصفهان و شاهین 
شــهر که کمتر از تعداد انگشتان دست طی سال 
جاری روز هوای پاک داشــته اند، اجازه مازوت 

سوزی صادر شده است.
نماینده مردم شاهین شــهر و میمه در مجلس 
شــورای اســالمی با بیان اینکه بارندگی کمتری 
را نیز در ســال جاری داشــتیم، گفت: از این رو 
انتظار ما کمک به کاهش آلودگی هواست و این 

در حالی است که در عمل برعکس شده است.
وی با تاکید بر اینکه باید در زمینه میزان صادرات 
گاز از کشور باید تجدید نظر شود، ادامه داد: صادر 
کردن گاز خام برای کشــور ثمره ای نــدارد و اگر 
این گاز تبدیل به فرآورده و کاالهایی شــود که در 
صنعت پتروشیمی کشور مورد استفاده قرار گیرد، 
برای کشور ارزش افزوده خواهد داشت و باعث 

اشتغال نیز می شود.
حاجــی دلیگانی ادامــه داد: نماینــدگان مردم 
اصفهــان در مجلــس مطالبات خــود در زمینه 
پاسخگویی برای چرایی اســتفاده از مازوت در 

اصفهان را دنبال کرده اند.



خبر  روز

شمارش معکوس به صفر رسید؛ خودرویی وارد نشد
ایسنا نوشــت: در حالی وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( ۲۱ آذر ماه از واردات قریب الوقوع اولین 
محموله خودروهای وارداتی خبر داد تا فرآیندهای مربوط به ترخیص آن ها انجام شــود که هفته وعده 
داده شده به پایان رســید اما هنوز خبری از واردات خودروها نیست.از شــهریور سال جاری طبق وعده 
معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت همه چشــم انتظار واردات خودرو هســتند. این موعد کم کم به 
مهر ماه، آذر ماه و سپس به پایان امسال موکول شــد.اما تقریبا چند هفته ای است که وزارت صمتی ها 
اظهارات زیادی پیرامون واردات خودرو از قبیل »به زودی شاهد ورود اولین خودروهای وارداتی به کشور 
خواهیم بود«، »تعدادی از خودروها به پشت مرز رسیده اند«، »ثبت سفارش چهار مجموعه واردکننده 
تکمیل و تایید نهایی برای واردات شده «، »خودروهای یک مجموعه در هفته )هفته جاری منتج به اول 
دی ماه( وارد گمرک می شود«، » ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در سه ماهه باقی مانده از سال جاری و ۱۰۰ هزار 
دستگاه در بهار ۱۴۰۲ وارد می شود« و... مطرح کرده اند؛ اما در نهایت دوشنبه هفته گذشته )۲۱ آذر ماه(، 
سیدرضا فاطمی امین،وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه یک مراسم خبر داد که به زودی نخستین 
محموله خودروهای وارداتی، وارد کشور می شود و بر همین اساس شمارش معکوس برای واردات اولین 
خودروهای خارجی آغاز شــد.در حالی که مردم در این هفته منتظر شنیدن خبر رسیدن اولین محموله 
خودروهای وارداتی به گمرک بودند، روز دوشنبه و دقیقا یک هفته پس از اظهارنظر وزیر صمت، سخنگوی 
گمرک اعالم کرد که این سازمان تاکنون ســندی دریافت نکرده و طبق آخرین اطالعاتی که از گمرکهای 
مختلف به ویژه جنوب کشور دریافت شده، هنوز هیچ خودرویی وارد خاک کشور نشده است.حاال یک هفته 
از وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت می گذرد و با وجود اینکه هیچ خبری مبنی بر ورود خودروها به گمرک 
های کشور نبود، باز هم ایسنا برای کسب اطمینان بیشتر، موضوع را از گمرک پیگیری کرد و این سازمان 
پاسخ داد: »همچنان خودرویی وارد گمرک نشده؛ اما شنیده می شود که بارگیری ها صورت گرفته است.« 

بازار خودرو رکورد زد؛ افزایش باالی ۱۰۰ میلیونی قیمت برخی خودروها در عرض یک ماه!

علی برکت ا... !
بررســی قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی در بازار ۳۰ آذر ماه نشــان می دهد که روند صعودی قیمت ها 
همچنان ادامه دار است و قیمت خودروها در بازار آزاد در این روز به باالترین حد خود رسیده  است.به گزارش 
ایسنا، روند قیمت ها در ماه آذر  نشان می دهد که بازار همچنان روند صعودی چند هفته  اخیر را حفظ کرده 
است؛ به گونه ای که طی این مدت قیمت اکثر محصوالت بیش از ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته و بعضا 
افزایش قیمت های ۱۰۰، ۱۰۵ و حتی ۱۲۵ و ۱۳۵ میلیون تومان هم ظرف همین یک ماه دیده می شود.
در محصوالت ایران خودرو، کمترین میزان افزایش قیمت ۵۰ میلیون تومان و بیشترین افزایش قیمت 
۱۳۰ میلیون تومان بوده که مربوط به هایما S۷ توربوپالس است. دناپالس توربو ۱۱۰ میلیون تومان، دنا 
۱۰۵ میلیون تومان و تارا نیز ۱۰۰ میلیون تومان افزایش بها داشته اند.در محصوالت سایپا نیز شیب افزایش 
قیمت ها به همین صورت است؛ به گونه ای که کمترین افزایش قیمت مختص تیباست که ۱۸ میلیون 

تومان بوده و بیشترین افزایش قیمت متعلق به شاهین با ۱۲۵ میلیون تومان است.
 

تکذیب کاهش کیفیت بنزین در کشور
معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه کیفیت بنزین توزیعی در 
کشور کاهش نداشته است، گفت: مصرف سوخت مایع در نیروگاه ها و صنایع در مقایسه با سال گذشته ۲۰ 
درصد بیشتر است.جلیل ساالری در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه گاز مایع به عنوان سوخت نیروگاه ها 
مصرف نمی شود، اظهار کرد: تخصیص گاز طبیعی به نیروگاه ها متفاوت است و هرچقدر مصرف گاز خانگی 
کاهش پیدا کند، به نیروگاه ها اختصاص پیدا خواهد کرد.وی ادامه داد: تحویل گاز به نیروگاه ها بین ۱۰۰ تا 
۲۲۰ میلیون متر مکعب در روز متغیر بوده است، با این حال نسبت به پارسال سوخت گاز و مایع بیشتری 
به نیروگاه ها تحویل شده است.ساالری ادامه داد: تقریبا گاز معادل سال گذشته به نیروگاه ها تحویل شده، 

اما در بخش سوخت مایع ۱۸ تا ۲۰ درصد مصرف بیشتر بوده است.

رییس سابق اتحادیه میوه وتره بار اصفهان:کافه اقتصاد

صادرات، قیمت پیاز را به ۲۰ هزارتومان رساند
رییس سابق اتحادیه میوه وتره بار اصفهان با بیان اینکه قیمت هر کیلو پیاز به ۲۰ هزار تومان رسیده، گفت: صادرات دلیل اصلی این گرانی است و با نظارت و اقدامات دولت، 
وضعیت این محصول پرمصرف در بازار به شرایط عادی بازمی گردد.نوروزعلی اسماعیلی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: ایران کشوری چهارفصل است و نباید با 
کمبود محصولی روبه رو شود ؛اما برخی مواقع، صادرات موجب کمبود و گرانی می شود.وی افزود: در صورتی صادرات یک محصول باید انجام گیرد که نیاز داخل تامین شده 
باشد و مردم با مشکل روبه رو نشوند. پیاز، محصول مورد مصرف روزانه مردم برای پخت و پز است؛ اما از طرفی هم به میزانی مصرف ندارد که با کمبود آن روبه رو باشیم.

رییس سابق اتحادیه میوه و تره بار اصفهان اضافه کرد: با نظارت دولت، شرایط به روال عادی بازمی گردد. چون پیاز محصولی است که به اندازه نیاز در داخل کشت می شود 
و اگر نظارت کافی انجام گیرد مشکل به زودی رفع خواهد شد.اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که پیاز ایران به کجا صادر می شود، گفت: مشتریان اصلی این محصول، 
کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان و پاکستان هستند.وی بابیان اینکه قیمت هر کیلو پیاز به ۲۰ هزار تومان رسیده، گفت: صادرات دلیل اصلی این گرانی است.  

بازگشت مشروط ۲ 
 خودروساز فرانسوی به

 بازار خودروی ایران
 اقتصادنیوز نوشــت: معاون حمل و نقل وزیر 
صمت از بازگشت مشروط دو خودروساز بزرگ 

فرانسوی به بازار خودروی کشور خبر داد.
منوچهــر منطقــی کــه در یک گفــت و گوی 
رادیویی شــرکت کرده بود دربــاره ممنوعیت 
ورود محصــوالت پژو و رنو به بــازار خودروی 
کشور گفت: دو خودروســاز بزرگ فرانسوی 
چنانچه شــرط هایی را بپذیرند مشکلی برای 
ورود به بازار خودروی کشور نخواهند داشت. 
ســخنان منطقی در حالی مطرح می شود که 
پیش تر وزیــر صمت از حــذف دو برند پژو و 
رنو از ســبد خودروهای وارداتی به کشور خبر 
داده بود. رضا فاطمی امین دلیل این مسئله 
را بدعهدی خودروســازان فرانسوی در دوران 
بازگشــت تحریم ها عنوان کــرده بود.بعد از 
بازگشت تحریم های صنعت خودرو در سال 
۹۷ دو خودروساز بزرگ فرانسوی که به عنوان 
شرکای اصلی خودروسازان ایرانی محسوب 
می شدند، ناچار به ترک بازار کشور شدند.بعد 
از گذشت بیش از چهار سال از ممنوعیت ورود 
خودرو به کشور حال که دولت سیزدهم قصد 
کرده تا بار دیگــر واردات محصوالت برندهای 
مطرح خودروساز بین المللی را در دستورکار 
قرار دهد وزیر صمت دو خودروساز فرانسوی را 
از لیست شرکت هایی که می توانند محصوالت 
خود را بــار دیگر به بازار کشــور وارد کنند، خط 
زد.درست اســت که فاطمی امین دلیل این 
اتفاق را بدعهدی فرانســوی ها عنوان کرد؛ اما 
مخالفت با ورود محصوالت دو برند پژو و رنو 
بی ارتباط به موضع گیری های دولت فرانسوی 
در ارتباط با اعتراضات اخیر ایران نیست. البته 
فاطمی امین در میان صحبــت های خود به 
این مسئله نیز اشاره کرد.بعد از سخنان وزیر 
صمت به نظر می رسید باید پرونده خودروهای 
فرانســوی در بازار ایران را بســته شده تلقی 
کنیم؛ اما با ســخنان معاون حمل و نقل وزیر 
صمت کورسوی امیدی برای بازگشت دوباره 
محصوالت دو برند خودروســاز فرانسوی به 

کشور باز کرد.

بازار نعلبندان 
گرگان

عکس روز  
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مدیرکل امور مالیاتی استان خبرداد:

 توزیع ۵ هزار و ۱۱۳ میلیارد تومان عوارض آالیندگی
 در اصفهان

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: در هشت ماهه امسال،۵ هزار و ۱۱۳ میلیارد تومان عوارض 

آالیندگی و ارزش افزوده در استان اصفهان توزیع شده است.

عباس مزیکی در جمع اعضای شورا های اسالمی اســتان اصفهان اظهار کرد: در سال های گذشته، 

اطالعات دقیقی از دســتگاه های کارت خوان وجود نداشــت، اما از اواخر ســال گذشته و امسال، 

ساماندهی این دستگاه ها انجام شد. همه دستگاه های کارت خوان موجود در استان تعیین تکلیف 

شدند و حدود ۹ میلیون دستگاه هم قطع شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، گردش های مالی خوب و فوق العاده ای در سامانه های فروشگاهی 

مشاغل وجود دارد و امسال مالیات مشاغل افزایش می یابد.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با بیان اینکه وصول مالیات در توزیع ثروت تاثیر دارد، اضافه کرد: 

باید از هر کسی که درآمد بیشتری دارد، مالیات بیشتری دریافت شود تا توزیع ثروت انجام شود.

مزیکی گفت: بیش از ســه هزار میلیارد تومان عــوارض آالیندگی و مالیات بــر ارزش افزوده در 

هشت ماهه سال گذشته در استان اصفهان توزیع شد که از این مقدار، ۶۹۶ میلیارد تومان به عوارض 

آالیندگی اختصاص داشت و دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل ارزش افزوده میان شهرداری های 

استان توزیع شد.وی افزود: در هشت ماهه امسال، پنج هزار و ۱۱۳ میلیارد تومان عوارض آالیندگی و 

ارزش افزوده توزیع شده که فقط ۱۰۷ میلیارد تومان آن عوارض آالیندگی مربوط به سال های گذشته 

است و در عمل، امسال ، از محل آالیندگی مبلغی دریافت نشده است.مزیکی خاطرنشان کرد: سهم 

شهرداری ها، دهیاری ها، فرمانداری ها و عشایر استان به صورت جزبه جز از مجموع پنج هزار میلیارد 

تومان مالیات ارزش افزوده مشخص است.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با بیان اینکه اصالح مالیات بر ارزش افزوده از جهاتی به نفع 

شهرداری هاست، ادامه داد: شهر هایی که جمعیت بیشتری داشته باشند به نسبت جمعیت، عوارض 

بیشتر و شهر های کوچک و با جمعیت کمتر عوارض کمتری دریافت می کنند.

 
رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان خبرداد:

دستگیری ۴ اخاللگر بازار ارز در اصفهان
رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری ۴ اخاللگر بازار ارز 

و کشف هفت هزار دالر آمریکا از آن ها در اصفهان خبر داد.

سرهنگ کامران ریاحی گفت: باتوجه به نوسانات شدید قیمت ارز در روز های اخیر و سوء استفاده 

دالالن در بی ثبات کردن و ایجاد اخالل در بازار ارز، طرح برخورد با دالالن ارزی توسط ماموران پلیس 

امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با هماهنگی مرجع قضایی به اجرا گذاشته شد.

وی افزود: در این طرح ماموران در یک عملیات ضربتی موفق شدند، چهار دالل ارزی را حین انجام 

معامله غیرمجاز دستگیر و از این افراد بالغ بر هفت هزار دالر آمریکا کشف کنند.

رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان افزود: متهمان با توجه به دالیل 

و مدارک موجود و با توجه به قیمت گذاری های کذب و غیرواقعی و فعالیت گسترده در شبکه های 

اجتماعی و فضای مجازی به همراه پرونده برای رسیدگی به جرم تحویل مرجع قضایی شدند.

وی با هشدار به مفسدان و اخاللگران نظام اقتصادی و بازار ارز، گفت: پلیس امنیت اقتصادی استان 

اصفهان به صورت شبانه روزی تحرکات بازار را مورد رصد هوشمندانه قرار می دهد و از شهروندان نیز 

می خواهیم هرگونه اخبار و اطالعاتی در خصوص این گونه جرایم را از طریق تماس با شماره تلفن 

۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

با مسئولان 

تولید گیاهان دارویی در اصفهان گامی در جهت اصالح الگوی کشت؛

کم آب َبر  و  به صرفه 

تولید گیاهان دارویی در اصفهان طی سال های اخیر 
با هدف تحقق اصالح الگوی کشــت و توســعه تولید 
محصوالت کم آب بر افزایش یافته و به بیش از ٧٧ هزار تن رسیده است، 
اما کمبود صنایع تبدیلی به منظور فرآوری و جلوگیری از خام فروشی این 
محصوالت از چالش های ثابت این صنعت به شمار می رود.گیاهان دارویی 
از جمله صنایع زیر مجموعه کشــاورزی، در کنار مصرف خوراکی و غذایی 
نقش ویژه ای در درمان و کاهش اثرات بیماری ها دارد، این گیاهان در سراسر 
جهان تولید می شود و مشتریان فراوانی را به خود اختصاص داده است.بر 
اساس گزارش های وزارت جهاد کشاورزی حدود ۲۶۱ هزار هکتار سطح زیر 
کشت گیاهان دارویی اعم از گیاهان چند ساله و یک ساله در کشور است و 
پیش بینی می شود میزان تولید گیاهان دارویی با افزایش ۴۰ هزار تنی در 
سال جاری به ۵۰۰ هزار تن برسد.به طور کلی بیشترین سطح زیر کشت به 
گیاهانی چون آنغوزه، باریجه، گل محمدی، شیرین بیان، موسیر، زیره سیاه، 
کور و محصوالت کم آب بر دیگر اختصاص دارد، اما در سال گذشته باالترین 
میزان تولید مربوط به زیره سبز، گشنیز، رازیانه سیاه دانه، شوید و فلفل بود.

هدف گذاری برای افزایش ســطح زیر کشــت گیاهان دارویی کشور تا 
۵۰۰ هزار هکتار

آنطور که مســئوالن وزارتخانه می گویند بر اســاس مصوبه ســند توسعه 
گیاهان دارویی شــورای انقالب فرهنگی در سال ۱۳۹۱، با مشارکت مردم 
و مسوولیت پذیری تولیدکنندگان و با داشتن یک برنامه راهبردی باید تا 
سال ۱۴۰۵ سطح زیر کشت را به ۵۰۰ هزار هکتار برسد.اما در استان اصفهان 
که در صنایع مختلف کشاورزی از جمله پیشتازان کشور به شمار می رود، در 
زمینه گیاهان دارویی نیز ظرفیت هــای فراوانی دارد، این خطه با دارا بودن 

۵۶۳ هزار هکتار، ۳.۵ درصد از اراضی کشاورزی کشور را به خود اختصاص 
داده و با دارا بودن شــرایط متنــوع آب و هوایی، تولیــد انواع محصوالت 
کشاورزی در آن میسر است.بیش از ٣۵ نوع انواع گیاهان دارویی از جمله 
گل محمدی، زعفران، زیره ســبز، زرین گیاه، زرشــک، نعناع، مریم گلی، 
کاسنی، موسیر، رازیانه، آلوئه ورا و بیدمشک در این خطه کشت می شود و 
بیش از ۲۴ شرکت تخصصی فرآوری در این زمینه فعالیت می کنند و ۱۵ 
شرکت دارویی معتبر ملی در این استان از جمله مصرف کنندگان گیاهان 

دارویی محسوب می شود.

گیاهان دارویی کم آب بر و مناسب برای اصفهان
از آنجا که بیشــتر گیاهان دارویی از جمله محصوالت کم آب بر محسوب 
می شود، گسترش کشت آنها در استان اصفهان که همواره با مشکالت آبی 
و با چالش خشکسالی روز افزون رو به روست، می تواند راه حل مناسبی 
برای افزایش تولید، بهره وری اشــتغال زایی و همچنین کسب بازارهای 
کشورهای دیگر باشد.البته ذکر این نکته ضروری است که خام فروشی به 
دیگر کشورها یکی از معضالت صنعت گیاهان دارویی در کشورمان به شمار 
می رود که باید جای خود را به فرآوری و ارائه محصوالت کامل شده نهایی 
به دیگر کشورها باشد تا با این اقدام بتوانیم ارزآوری بیشتر را رقم بزنیم و از 

سوی دیگر اشتغال زایی نیز تحقق یابد.

تولید بیش از ۷۷ هزار تن گیاهان دارویی و افزایش نسبت به پارسال
به گفته رییس امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان، تولید گیاهان 
دارویی در این استان به سه دسته کلی گل محمدی، زعفران و سایر گیاهان 
دارویی تقســیم بندی می شود، در گل محمدی ســه هزار و ۹۵۰ هکتار از 

اراضی کشاورزی منطقه به این گیاه اختصاص دارد که نتیجه آن برداشت 
ساالنه ۱۲ هزار تن است.احمدرضا رییس زاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
اظهارداشت: کاشان، شاهین شــهر و میمه، گلپایگان و سمیرم بیشترین 
مناطقی هستند که این گیاه در آنها کشت می شود، از سوی دیگر رتبه سوم 
کشوری این محصول به استان اصفهان اختصاص دارد و امسال در مقایسه 
با سال گذشته ۲۰ درصد افزایش تولید داشته ایم.وی درباره دیگر محصول 
در دسته گیاهان دارویی یعنی زعفران خاطرنشان کرد: این گیاه در یک هزار 
و ۶۷۰ هکتار از مزارع استان اصفهان کشت می شود و برداشت ساالنه آن ۱۰ 
تن است، پس از استان های خراسان رضوی شمالی و جنوبی چهارمین رتبه 
تولید زعفران به این استان اختصاص دارد.رییس امور باغبانی سازمان جهاد 
کشاورزی اصفهان اضافه کرد: شهرســتان های نطنز، تیران و کرون، نجف 
آباد، کاشان و اردستان بیشترین سهم استان را در بخش کشت زعفران به 
خود اختصاص داده اند و میزان تولید این گیاه گران قیمت در سال جاری 
نسبت به سال قبل حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است.رییس زاده گفت: 
سایر گیاهان دارویی استان در اراضی به مســاحت پنج هزار و ۸۰۰ هکتار 
کشت می شود که میزان برداشت آنها در طول یک سال ۶۵ هزار تن است؛ 
شهرستان های کاشان، مبارکه، آران و بیدگل، دهاقان و اصفهان بیشترین 
سهم از این تولید را دارند و موسیر، زیره، گلرنگ، کاسنی و آنغوزه از جمله 
گیاهانی است که در این مزارع تولید می شــود.به گفته وی، از لحاظ رتبه 
کشوری این بخش رده پنجم به استان اصفهان اختصاص دارد و نسبت به 
سال گذشته ۱۵ درصد افزایش تولید در استان گزارش شده است.رییس 
امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان تصریح کرد: در یکی دو ساله 
اخیر حدود ۲۰ میلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت با سود چهار تا ۱۶ درصد 
در اختیار متقاضیان این کشت و فعاالن توسعه گیاهان دارویی قرار گرفته 
و این حمایت در راســتای اصالح الگوی کشــت و بر مبنای سیاست های 

وزارتخانه بوده است.

 کمبود صنایع تبدیلی، چالش صنعت گیاهان دارویی
رییس زاده افزود: حدود ۱۰ هزار نفر به صورت مســتقیم در صنعت گیاهان 
دارویی اســتان اصفهان فعالیت دارند و برای مثال ۲۰۰ واحد گالب گیری 
صنعتی و یک هزار و ۵۰۰ واحد تولید گالب سنتی به کار مشغولند.وی گفت: 
کمبود صنایع تبدیلی برای بســته بندی و فرآوری تولیدات گیاه دارویی از 
جمله مشکالتی است که همچون سایر نقاط کشور در استان ما نیز به چشم 
می خورد، بنابراین باید در این عرصه با حمایت های الزم از افزایش واحدهای 
بسته بندی و فرآوری به طور کلی شاهد رونق صنایع تبدیلی مرتبط باشیم تا 
بیش از گذشته از خام فروشی که بیشترین سختی و کمترین درآمد را دارد، 
جلوگیری شود.در همین ارتباط رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان نیز 
گفت: اصالح الگوی کشت و حرکت به سمت تولید محصوالت کشاورزی 
با مصرف آب کم بر از جمله سیاســت های این نهاد به شمار می رود که در 
سال های اخیر بیش از قبل به آن توجه شده است.مهرداد مرادمند در گفت 
و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: صنعت کشت گیاهان دارویی می تواند در 
استان اصفهان با توجه به شرایط آب و هوایی مختلف به خوبی پیشرفت 

و زمینه صادرات به کشورهای دیگر و اشتغال زایی روز افزون را فراهم کند.

به مناســبت هفته حمل ونقل، راننــدگان و راهداری، 
به منظور ترویج فرهنگ ایمنی در محور جهانی چهارباغ 
برنامه ای با عنوان »سبا« )سوگند برای ایمنی( برگزار 
شد.سعید ناظمی در حاشیه این مراســم اظهار کرد: 
به مناســبت هفته حمل ونقل، راننــدگان و راهداری، 
برنامه های متعددی برای گروه های هدف تعیین شده 
در حــال برگــزاری اســت.وی ادامــه داد: مطابق با 
برنامه ریزی های انجام شده، روز ۲۸ آذر به منظور ترویج 
فرهنگی ایمنــی و ترافیک در گروه های آســیب پذیر 
کودکان، برنامه ای فرهنگی به همراه مســابقه و بازی 
در محور جهانی چهارباغ برگزار شد که با استقبال اقشار 
مختلف به ویژه کودکان روبه رو بود.مدیر روابط عمومی 

اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان با 
اشاره به اهمیت فرهنگ سازی و ارتقای فرهنگ ترافیک 
برای پیشگیری از تصادفات رانندگی گفت: ذهن کودکان 
پذیرش و آمادگی بیشــتری برای دریافت آموزش ها 
دارد. بنابراین یکی از مهم ترین گروه های هدف آموزشی 
اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان 
است.ناظمی خاطرنشــان کرد: از سوی دیگر، کودکان 
تاثیر زیادی در اصالح رفتارهای ترافیکی والدین خود 
دارند. بنابراین ما برای اصالح و کاهش تصادفات روی 
کودکان سرمایه گذاری کرده ایم.وی گفت: یکی دیگر 
از اهداف اجرای این برنامه در محور شــهری چهارباغ، 
آشنایی بیشتر مردم با خدمات راهداری و شماره های 

ضروری موردنیاز در هنگام حوادث رانندگی بود.مدیر 
روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
استان اصفهان تصریح کرد: معموال مردم با مسئولیت 
راهداران در جاده ها آشنا نیستند. هدف ما آشنایی مردم 
با راهداران و خدمات آنها و همچنین آشنایی با سامانه 
و تلفن گویای ۱۴۱ است.ناظمی ادامه داد: برنامه ریزی 
مناسب برای ســفرهای جاده ای و اطالع از وضعیت 
جاده ها، تماس با راهداران در هنــگام بروز بحران در 
جاده ها، الزامات ایمنی و … ازجمله مباحث مطرح شده 

در این برنامه بود.

مدیر روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان خبرداد:

 برگزاری برنامه »سوگند برای ایمنی« در گذر فرهنگی چهارباغ 
به مناسبت هفته حمل و نقل
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تجربه خوب پیاده راه  شدن چهارباغ و جلفا باید ذهن مدیران شهری را مشغول کند تا به 
ســراغ محله های دیگری بروند و در آن جا نیز این طرح را اجرا کنند؛ آیا چهارباغ خواجو 
قابلیت پیاده گشــت شــدن را ندارد؟ خیابانی زیبا که به پل خواجو منتهی می شــود، می تواند زیباترین 

خاطرات را برای گردشگران رقم بزند.
پوریا اســتکی، کارشناس ارشــد جغرافیا و برنامه ریزی گردشــگری در این باره نوشــته: » قدم زدن در 
محله های شــهری که از دیرباز مورد توجه بسیاری از پادشــاهان و حکومت ها بوده، همواره لذت بخش 
است. با حضور در بافت قدیمی شهر، مسیری را می پیماییم که اگر دیوارهای آن زبان بگشاید سخن های 
بسیار از آنچه بر این محله ها در دوران های تاریخی افتاده، خواهد گفت.هرگاه نام اصفهان به زبان می آید 
بی دلیل در ذهن مان دومین میدان بزرگ جهان یعنی نقش جهان، نقش می بندد. یاد میهمان نوازی مردم 
دوست داشتنی  و سوغات مخصوصش در ذهن تجلی پیدا می کند.البته این خصلت خوب مختص به این 
دوران نیست بلکه در گذشته نیز شواهد تاریخی مبنی بر میهمان نوازی اصفهانی ها وجود دارد. همانگونه 
که ابن بطوطه جهانگرد عرب می گوید: اهالی اصفهان مردمی زیباروی اند. رنگ آنها ســفید و روشــن و 
متمایل به سرخی است. شجاعت و نترسی از صفات بارز ایشان است. اصفهانی ها مردمی گشاده دستند، 
هم چشمی و تفاخری که در میان آنان در مورد اطعام و میهمان نوازی وجود دارد منشأ حکایات غریبی شده 
است. مثال اتفاق می افتد که یک اصفهانی رفیق خود را دعوت می کند و می گوید: بیا برویم نان و ماست با 
هم بخوریم، ولی وقتی او را به خانه می برد انواع غذاهای گوناگون پیش او می آورد.از میهمان نوازی مردم 
شهر که بگذریم اصفهان همواره مورد توجه مردم و پادشــاهان بوده است، شاید دلیلش زیبایی اصفهان 
یا آب و هوای خوبش، شاید هم این دو علت همراه با دالیل دیگر، حاکی از انتخاب اصفهان به عنوان یک 
شهر زیبا جهت اقامت دائمی یا موقتی بوده است. به قول شاردن، ســیاح فرانسوی که چه زیبا توصیف 
می کند: هوای اصفهان از هر جایی که من در دنیا دیده ام بهتر و سالم تر است و مردم اصفهان مثلی دارند 
که می گویند: به اصفهان که بیایی اگر ســالم باشی بیمار نمی شــوی و اگر بیمار باشی زود خوب و سالم 

می شوی. )مجلسی، ۱۳۹۳،۲۰۳(
اما از بحث اصلی دور نشــویم، می خواهم درباره ســه محله شــهر اصفهان که امروزه به همت شهرداری 
اصفهان تبدیل به پیاده گشت شده است صحبت کنم؛ ســه محله ای که هر کدام قدمتی طوالنی دارند و 
روزگاری برای خود برووبیایی داشــتند، گرچه امروز هم این خصلت خود را حفظ کرده اند.محله جویباره 
که به اندازه یک تاریخ قدمت دارد تا محله جلفا که روزگاری عظمتی داشته است که زیبایی امروزه جلفا 
یک دهم آن زیبایی های گذشــته نیســت و محله چهارباغ که هم اکنون به گذرگاه گردشگری تبدیل شده 
است و روزگاری کاخ ها و بناهای زیبایی در آن افراشته شده بود که به همت ظل السلطان )خدایش بگذرد 
از ظلم های این فرد( بخشی از آن تخریب شد و شاهنده شهردار بلدیه در سال ۱۳۰۶ الی ۱۳۰۷ تمام باغات 
باقی مانده را تبدیل به مغازه کرد! کاخ نقش جهان نیز که ویرانه های آن امروزه در محصور شیشــه ای در 
ورودی چهارباغ )از سمت دروازه دولت( است )و خواهر جناب ظل السلطان به دلیل بسیار منطقی! و آن 
هم صرفا به دلیل اشراف این کاخ بر کاخ خودش )کاخ هشت بهشت( آن را ویران کرد( گرچه بعید می دانم 
اگر ســتون های چنین جایی در کشوری دیگر پیدا می شد مسئولین شــهری به همین راحتی از کنارش 
عبور می کردند!اگر به اصفهان سفر کردید یا اهل این شهر هســتید با حضور در این مکان ها و پیاده روی، 

لذت وافری را کسب کنید.

    محله جویباره
با استناد به نظر بسیاری از نویسندگان همانند دیاالفوا، اولین ساکنان اصفهان را می توان همین یهودیان 
مستقر در محله جویباره دانســت. جویباره محله یهودی نشــینی بود که نام های دیگری همانند جوباره، 
جهودباره یا جوده باره را هم در طول ســالیان دراز با خود یدک می کشید.زنده یاد سیروس شفقی که این 
فرد بزرگ را به شایســتگی پدر جغرافیای اصفهان می نامند، درباره وجه تسمیه این محل اینگونه نوشته 
اســت: برخی به خاطر گذشــتن جوی آب در آنجا، جویباره یا به طور مخفف جوباره نامیده اند و عده ای 
گفته اند: محله مزبور متصل به جوی و گذرگاه آب بوده اســت که از حصار شهر می گذشت؛ چراکه باره به 
معنی دیوار یا حصار شهر است که از بارو گرفته شــده است. )شفقی ،۱۳۸۱، ص ۵۵۵(به این محل که پا 

می گذاری می توانی یک دوره تاریخی را نگاه کنی. در این محله آرام قدم بزن و از دوردست مناره ساربان 
را تماشا کن، آری مناره ساربان دومین مناره بلند پس از مناره های جفتی سردر مسجد جامع یزد است، 
این مناره همانند یک کتاب گویا معماری دوره ســلجوقی را معرفی می کنــد. مناره ای که روزگاری نقش 
راهنما در شهر را داشته و این را از ارتفاع بســیارش می توان فهمید. )حدود ۵۴ متر، گرچه برخی از منابع 

ارتفاع را ۴۸ متر عنوان کرده اند.(
همچنین مناره چهل دختران که متعلق به دوره ملکشاه ســلجوقی است نیز زینت بخش این محله شده 
است، به خصوص معماری آجری و کتیبه های خط کوفی اش.همانطور که در محله جویباره قدم می زنی 
و بافت قدیمی را مشاهده می کنی به خیابان می رســی، آن گاه می توانی مناره های دارالضیافه را ببینی؛ 
مناره های زیبا و جفتی که سردر مهمانسرای مشهور اصفهان بوده و البته امروزه دیگر از آن مهمانسرا خبری 
نیست.در تفهیم مطالب فوق بهتر است تعریفی هم از منار برای تان ارائه کنم. مطابق با فرهنگ معین مناره 
عبارت است از جای بلندی که بر آن چراغ افروزند برای راهنمایی مسافران و همچنین ستونی مرتفع که از 

آجر و سنگ برآورند و بر باالی آن اذان گویند. )دهقان نژاد ،۱۳۹۴، ۱۴۵(
از کنار مناره دارالضیافه می توانی با راهنمایی شهروندان و با گذراندن مسیری به چهارباغ عباسی برسی، 
این مکان خود هویت یک شــهر تاریخی اســت. مکانی که روزگاری در زمان صفویــه از عظمت واالیی 
برخوردار بود، نزدیکی به دولتخانه صفوی و وجود کاخ ها و باغ های صفوی، خود موید این موضوع است.

چه زیبا استاد موســوی فریدنی در کتاب خویش نگاشته است: در محور شمالی، جنوبی از این جایی که 
دروازه دولت اســت عریض ترین و زیباترین خیابانی که تا آن زمان جهان به خود دیده بود کشــیده شد، 
که تا دامنه های کوه صفه در جنوب زنده رود امتداد یافت و به باغ هزار جریب باالتر از دروازه شیراز منتهی 
شد، طرز خیابان بندی و درخت کاری آن تقریبا همین اســت که امروز می بینی. در دو سوی این خیابان 
بزرگان دولت باغ ها ســاختند با سردرهایی باشــکوه و کوشــک  های زیبا داخل باغ ها. ورودی باغ ها در 
خیابان روبه روی هم قرار داشتند که مقابل آنها حوضی ســاخته بودند که در خط میانی خیابان جوی آب 
سنگفرشی این حوض ها را به هم می پیوست و از دروازه دولت تا سی وسه پل تعداد آنها به هفت می رسید. 

)موسوی ،۱۳۸۶، ۹۸ و ۹۹(
آری، وقتی تصمیم گرفته شــد چهارباغ پیاده گشت شود و ورود ماشــین ها همراه با دودهایشان به این 
خیابان تاریخی ممنوع شود در بازسازی خیابان، حوض ها را جانمایی کردند هفت حوضی که روبه روی آن 
در زمان های گذشته کاخ ها یا باغ هایی وجود داشت حیف که امکان نداشت در مکان های سابق آن، سردر 

کاخ ها را هم بازســازی کنند.کمی از ویرانه های نقش جهان که جلوتر بیایی، سردر کاخ خرگاه یا خرمنگاه 
را در بخش شــرقی می بینی که در حال خاک خوردن است و تبدیل به انباری فروشگاه های همسایه اش 
شده است! )شاید باورش سخت باشد، اما هست!( روبه روی آن هم قبال باغ مثمن بوده که امروزه همه 
به فروشگاه تبدیل شده است. کمی به جلوتر بیا خیابان شیخ بهایی در قدیم باغ تخت بوده است. جلوتر 
که بیایی در سمت شرق چهارباغ، باغی بوده به نام فتح آباد و روبه روی آن نیز باغ های اربابی بوده و جلوتر 
باغ توت در ضلع شرقی و باغ مو که متعلق به پسر ظل الســلطان )همین شخصی که بهترین لقب برایش 
نابودگر اصفهان هست( بوده، کمی جلوتر دو باغ درویشان نعمت الهی و حیدری )نزدیک میدان انقالب( 
را می بینی که مطابق گفته شاردن )دردشت ســنی مذهب بوده، قائد آن حیدر نام داشته است )حیدری( 
و جوباره شیعه مذهب بوده و پیشوای آن نعمت بوده اســت. )نعمتی(( و در آخر نیز شیرخانه و مرغدان 
شاهی بوده که امروزه سینما ســاحل و فروشگاه شده اســت.اگر از دروازه دولت شروع کرده باشی و به 
سی وسه پل برسی، می توانی با یک تاکســی به جلفا، محله زیبای ارمنی نشــین بروی؛ محله ای بکر با 
معماری و بافت قدیمی، درباره تاریخچه آن اگر بخواهم صحبت کنم از حوصله این متن خارج است؛ اما 
به صورت اختصار از تاریخچه جلفا خواهم گفت:در سال ۱۰۱۲ هجری شاه عباس اول تعدادی از ساکنان 
ارمنســتان را به ایران کوچاند و بخش عمده ای از آنان را در اصفهان و فریدن و چهارمحال اسکان داد. در 
این کوچ بزرگ روستاییان در روستاها و شهرنشینان در شــهرها اسکان یافتند. شاه عباس اول از امالک 
خاصه خود، حاشیه جنوب غربی زاینده رود را برای ســاختن این شهرک اختصاص داد. آنگاه مهندسان 
دست به کار شــدند و خیابان نظر را به موازات رودخانه از جنوب باغ زرشک واقع در چهارباغ باال به انتهای 
ان در مارنان کشیدند.)موسوی ،۱۳۸۶، ۱۲۰(شاه عباس اول ابتدا بخشی از ارمنیان را در جلفا اسکان داد؛ 
اما شاه عباس دوم همه ارمنیان ســاکن شــهر را به جلفا هدایت کرد.از زیبایی این محله هرآنچه بگویم 
کم گفته ام. باید رفته باشی و دیده باشی تا این ســخنم را درک کنی؛ اما باید گفت در زمان صفویان جلفا، 
زیبایی دیگری داشت حیف که آن مهاجم بد یمن؛ یعنی محمود افغان به ایران حمله کرد و آن خسارات را 
به شهر وارد کرد که یکی از آثار حمله شومناک این فرد بد طینت، کوچ کردن ارمنیان جلفا به دیگر نقاط بود 
و اینگونه شد که محله جلفا خلوت شد و به تدریج مکان های زیبایی که در آنجا وجود داشت از بین رفت.

بنا بر اسناد تاریخی؛ از ۲۴ کلیسای موجود در زمان های دور، اکنون ۱۳ کلیسا باقی مانده که زیباترین آن 
کلیسای وانک است. پیشنهاد می کنم از این کلیســا دیدن کنید.در اینجا به بهانه جلفا شاید شنیدن این 
داستان برای تان جالب باشــد: نوشته اند روزی خواجه پطروس را در کلیســای مریم راه ندادند، از بس 
جمعیت زیاد بود. این مرد آزرده شد و رفت و این کلیسای شکوهمند را )کلیسای بتلهم یا بیت اللحم( به 
سال ۱۰۳۸ هجری )۱۶۲۸ میالدی( بنا کرد. خواجه پطروس دیگری بود که به هنگام تجارت در هند مرد، 
اما وصیت کرده بود چون حمل جنازه اش به جلفا ممکن نیست، قلب او را از سینه درآورند و به خاک جلفا 

بسپارند و چنین کردند. )موسوی ،۸۶ ،۱۲۶(

   در جلفا قدم بزن و نظاره گر زیبایی های آن باش

پیرامون موارد گفته شده ســخنی خواهم گفت و پیشــنهادی خواهم داد: دولت ها برای جذب گردشگر، 
هر اقدامی را که منجر به حضور گردشگر و جذب درآمد شــود ، انجام می دهند، همانگونه که عربستان در 
برنامه چشم انداز خود قصد دارد تا ســال ۲۰۳۰ به جذب ۱۰۰ میلیون گردشگر در سال دست پیدا کند و در 
این راه هزینه های بسیاری را صرف می کند.یکی از طرح های اجرا شــده در بسیاری از کشورها که امتیاز 
قابل قبولی هم گرفته ، طرح پیاده ســازی محله ها و خیابان های یک شهر است که به حضور گردشگر در 
آن مکان می انجامد؛ نمونه بارز آن خیابان شــانزه لیزه پاریس.در اصفهان نیز پیاده گشــت شدن این سه 
منطقه به خصوص چهارباغ و جلفا باعث شده شهروندان و گردشگران به مکان های ذکر شده بروند. حضور 
مردمان در این مناطق باعث رشد اقتصادی مشاغل ان محدوده شده است؛ به گونه ای که امروزه بسیاری 
از مردم تمایل دارند در چهارباغ عباسی کســب وکاری راه اندازی کنند.این تجربه خوب باید ذهن مدیران 
شهری را مشغول کند تا به سراغ محله های دیگری بروند و در آنجا نیز این طرح را اجرا کنند. آیا چهارباغ 
خواجو قابلیت پیاده گشت شدن را ندارد؟ خیابانی زیبا که به پل خواجو منتهی می شود و می تواند زیباترین 

خاطرات را برای گردشگران رقم بزند.
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مفاد آراء
10/4 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- به موجب راي شــماره 11219 مــورخ 1401/09/09 هيات دوم  آقای 
نريمان شريفی اصفهانی به شناسنامه شماره 1906 کدملي 1290776301 صادره 
اصفهان فرزند ناصر در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 212/46 متر مربع 
 پالک شماره 28  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان

 مع الواسطه از محمد صادقی فرزند عبدالحسين ثبت در دفتر امالک صفحه 268 
الی 271 دفتر 54 تائيد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/03
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/18

م الـف: 1430091   شـهرياري رئيـس منطقـه ثبت اسـناد و امـالک غرب 
اصفهـان

مفاد آراء
10/5 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 

و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
- برابر رای شــماره 3164 مورخ 1401/09/16 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم شراره بهرامی جلفائی 

به شناســنامه شــماره 3760  کدملی 1289204756 صادره اصفهان فرزند ابراهيم در 
ششدانگ يکباب خانه به مساحت 101/74  متر مربع پالک شماره 2803 فرعی از 5000  
اصلی  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی 

مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم 
نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/03                                 

 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/18
م الف: 1429903  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

مفاد آراء
10/6 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شــماره 140160302011000133 مورخ 1401/09/28  هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک خوانســار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد حسن  
مالکی فرزند محمد تقی بشــماره شناســنامه 411  صادره از تهران در يک باب خانه  به 
مساحت 365/57 متر مربع پالک 1657 فرعي از 15 اصلي واقع در بخش 6 خريداري از 

مالک رسمی آقای محمد قاسم مالکی محرز گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي ا عتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادرخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/03                                 

 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/18
م الف: 1429403  اداره ثبت و اسناد امالک شهرستان خوانسار

تحدید حدود اختصاصی
10/7 شــماره نامه : 140185602024010827-1401/09/27 نظر به اينکه به موجب 
رای شماره 140160302024001989 مورخ 1401/06/19 هيات قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی ششدانگ يکباب خانه به مساحت 
192/19 متر مربع تحت شماره 5135  فرعی  از 4483 اصلی مفروز و مجزی شده از شماره 
138 فرعی از  اصلی مزبور  واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان در مالکيت آقای محمد ملک 
محمد دستجردی فرزند اصغر مستقر گرديد و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحديد حدود می باشد 
لذا به استناد تبصره ذيل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحديد حدود ملک 
مرقوم در روز شنبه مورخ 1401/11/01 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد و به موجب اين آگهی به کليه مالکين و مجاورين اعالم می گردد تا در روز و ســاعت 
مقرر در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين و مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود و فقط تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و معترض 
طبق ماده 86  آئين نامه قانون ثبت بايد از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره، ظرف يک ماه 
دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضائی تسليم و گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به 
اين واحد ثبتی ارائه نمايد، درغير اين صورت متقاضی ثبت يا نماينده قانونی وی می تواند 
به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم 
 نمايد و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت مقررات ادامه ميدهد. 
 تاريخ انتشار: 1401/10/03  م الف: 1428391 شــبان رئيس منطقه ثبت اسناد و 

امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

10/8 شــماره نامــه : 140185602024010794-1401/09/26 نظــر بــه اينکه به 
موجب آرای شــماره 140160302024001742 و 140160302024001743  مورخ 
1401/06/05 هيات قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 

سند رسمی ششــدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 298/27 متر مربع تحت شماره 
2  فرعی  از 4513 اصلــی مزبور  واقع در بخش 5 ثبت اصفهــان در مالکيت آقايان ايرج 
وحيدا و فريدون وحيدا فرزندان محمد باقر هر کدام ســه دانگ مشــاع از شــش دانگ  
مستقر گرديد و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحديد حدود می باشــد لذا به استناد تبصره ذيل 
ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحديد حدود ملک مرقوم در روز شــنبه 
مورخ 1401/11/01 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و به موجب 
اين آگهی به کليه مالکين و مجاورين اعالم می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محل 
حضور يابند و اعتراضات مالکين و مجاورين مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورت مجلس تحديد حدود و فقط تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86  
آئين نامه قانون ثبت بايد از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره، ظرف يک ماه دادخواست 
خود را به مرجع ذيصالح قضائی تســليم و گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين واحد 
ثبتی ارائه نمايــد، درغير اين صورت متقاضــی ثبت يا نماينده قانونــی وی می تواند به 
دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواســت را دريافت و به اداره ثبت تسليم 
 نمايد و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت مقررات ادامه ميدهد. 
 تاريخ انتشار: 1401/10/03  م الف: 1428069 شــبان رئيس منطقه ثبت اسناد و 

امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

10/9 چون تحديد حدود ششدانگ قطعه زمين پالک ثبتی 98 فرعی از 14 اصلی واقع در  
جزء بخش 3 حوزه ثبتی خوانسار که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام رضا قربانی فرزند 
علی اکبر  در جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. 
اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود 
پالک مرقوم در روز  يکشــنبه مورخ 1401/10/25 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليــه مجاورين اخطار می گردد که در روز و 
ســاعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق 
 ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. 
تاريخ انتشــار: 1401/10/03 م الف: 1424457 حبيب اکبري رئيس ثبت اسناد و 

امالک خوانسار

محله های پیاده گشت اصفهان؛

به اصفهان رو که تا بنگری بهشت ثانی
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طی ۹ ماهه ۱۴۰۱؛

اصفهانی ها ۱۴۰ روز هوای آلوده نفس کشیدند
اصفهانی ها طی ۹ ماهه امسال ۱۴۰ روز هوای آلوده نفس کشیدند و ماه آذر با ثبت بیشترین روزهای 

ناسالم تاکنون آلوده ترین ماه در سال ۱۴۰۱ به شمار می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، کالن شهر اصفهان بر پایه آمار اداره کل حفاظت محیط زیست استان از ابتدای 

سال ۱۴۰۱ تا سی ام آذرماه طی ۲۷۶ روز، یک روز هوای پاک، ۱۳۵ روز هوای قابل قبول )سالم( و ۱۴۰ 

روز هوای آلوده تجربه کرد.

آذرماه با ثبت ۲۱ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس، سه روز ناسالم برای عموم شهروندان و تنها 

۶ روز هوای قابل قبول طی ۹ ماهه امسال آلوده ترین ماه سال محسوب می شود.

همچنین آبان ماه امسال نیز شمار روزهای ناســالم برای گروه های حساس ۲۱ روز و یک روز ناسالم 

برای عموم شهروندان بوده و این کالن شــهر در آبان نیز تنها هفت روز هوای قابل قبول و البته یک روز 

هوای پاک داشت.

۲۱ آبان ماه امسال و در پی ناپایداری های جوی و بارندگی ها، شاخص هوای کالن شهر اصفهان بر مدار 

سبز و پاک ثبت شد. آخرین باری که شاخص کیفی هوای این کالن شهر در وضعیت پاک ثبت شده ، 

۲۶ دی ماه سال ۱۴۰۰ بود.کالنشهر اصفهان در ماه مهر نیز ۱۸ روز هوای سالم با میانگین شاخص های 

باالتر از AQI ۹۰ و ۱۲ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس داشت و ماه شهریور ۲۳ روز هوای سالم 

و هشت روز هوای ناسالم برای گروه های حساس در این کالن شهر ثبت شد. ماه مرداد با ۶ روز هوای 

ناسالم برای گروه های حساس و ۲۵ روز هوای سالم شرایط کیفی مناسب تری نسبت به ماه های دیگر 

سال جاری داشت.

بر پایه آمار موجود تیرماه سال جاری نیز با ثبت ۱۷ روز هوای ناســالم برای گروه های حساس، ۲ روز 

هوای ناسالم برای عموم شهروندان و ۱۲ روز هوای سالم، بیشترین روزهای آلوده شش ماه ابتدایی 

سال جاری را داشت.همچنین کالن شهر اصفهان در ماه خرداد نیز ۱۳ روز هوای ناسالم برای گروه های 

حساس، ۲ روز ناسالم برای عموم ۱۶ روز قابل قبول نفس کشید و در سی و یک روز اردیبهشت ماه، ۱۵ 

روز هوای ناسالم برای گروه های حساس، سه روز هوای ناسالم برای عموم شهروندان و ۱۳ روز هوای 

قابل قبول داشت. کالن شهر اصفهان در ماه فروردین نیز ۱۶ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس و 

۱۵ روز هوای قابل قبول تجربه کرد.نگاهی به آمار ۹ ماهه کیفیت هوای کالن شهر اصفهان نشان می دهد، 

آذر، آبان و تیر به ترتیب بیشترین تعداد روز آلوده را در سال جاری داشتند و مرداد ماه اصفهان با ثبت 

۲۵ روز هوای قابل قبول شرایط هوایی مطلوب تری نسبت به هشت ماه دیگر سال جاری داشته است.

 
جانشين رييس پليس راهور فراجا:

مردم از خودروهای دارای استاندارد روز دنیا محروم شده اند
جانشين رييس پليس راهور فراجا گفت: با اعالم اینکه قانون واردات خودروهای خارجی پس از  رفت 

و برگشت و نامه نگاری های فراوان میان دولت و مجلس، با تاکید بر قیمت مناسب و کیفیت روز دنیا 

به تصویب رسید، این امر، باعث شد تا مردم به موضوع وارادات خودرو، امیدوارانه  نگاه کرده و مطمئن 

باشند که سرانجام وضعیت بازار خودرو در کشور به ثبات می رسد و می توانند از خودروهای باکیفیت و 

استاندارد روز دنیا بهره مند باشند.

سردار حسينى با تاکید بر اینکه بر اساس الیحه ای که آذرماه سال جاری به مجلس ارائه شد، آیین نامه 

فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی ها تغییریافت، افزود: بر مبنای این الیحه، قرار شــد تا دارا بودن 

استاندارد یورو ٦برای خودروهای وارداتی الزامی نباشد و واردکنندگان خودرو بتوانند خودروهای یورو 

۴ و ۵ وارد کنند که این به معنای این اســت که مردم ما بار دیگر از خودروهای دارای استاندارد روز دنیا 

محروم نگه داشته شده اند.

گزارش

تعطیلی موقت نیروگاه شهید منتظری امکان پذیر است؟

  مازوت، بیخ گلوی اصفهان

محدودیت مصرف گاز و تعطیلی موقت سه واحد 
نیروگاه برق شهید منتظری اصفهان این احتمال 
را در ذهن ها متبادر کرد که دوباره مازوت بیخ گلوی این کالن شهر آلوده 

را بگیرد.
مصرف مازوت با تولید آالینده خطرناک اکسید های گوگرد می تواند برای 
شهری مثل اصفهان با شرایط خاص توپوگرافی که وزش باد چندانی را هم 

نمی تواند داشته باشد به معنی رسیدن به مرز خفگی باشد.
اینکه تصمیم گیران کارگروه اضطرار آلودگی هوای اصفهان طی چند روز 
گذشته مجبور به تعطیلی سه روز کاری مراکز آموزشی شدند نشان دهنده 
همین موضوع است؛ اتفاقی که با اعالم رسمی مصرف مازوت در نیروگاه 
شهید منتظری نشان از چرایی تشدید آلودگی هوای اصفهان طی روز های 
پیش بود.تشدید آلودگی هوای اصفهان در روز های گذشته آنچنان بود که 
با وجود بارندگی روز های شنبه و یکشنبه، همچنان شاخص کیفیت هوای 

آن، ناسالم برای گروه های حساس اعالم شد.
این شــرایط در حالی بود که مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهان برای حل موقت شرایط اضطراری آلودگی هوای اصفهان پیشنهاد 

تعطیلی ۲ ماهه نیروگاه شهید منتظری را در گفت وگو با رسانه ها مطرح 
کرد؛ پیشنهادی که با توجه به کاهش مصرف برق در فصل سرما و بنابراین 
مازاد ظرفیت تولید برق نیروگاه های کشــور منطقی است، اما باید دید 
که مدیریت متمرکز شبکه ملی برق در تهران این پیشنهاد را چقدر برای 

تنفس این روز و شب های اصفهان جدی می گیرد.

شرایط برای اصفهان ویژه است
در همین ارتباط مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان در پاسخ 
به اینکه تا چه اندازه پیشــنهاد تعطیلی موقت نیروگاه شهید منتظری 
برای کاهش آلودگی هوا اصفهان عملیاتی و قابل پیگیری است، گفت: 
پیشنهاد های استان در این رابطه به مرکز تصمیم گیری کشور داده شده 
است تا پیگیری شــود. از ســازمان حفاظت محیط زیست کشور هم 
درخواست کرده ایم که با دیسپاچینگ های ملی )مرکز کنترل سیستم 
قدرت برق( و گاز هماهنگ کنند که پیشنهاد محیط زیست استان که به 

مرکز کشور ابالغ شده را پیگیری کنند.
منصور شیشه فروش افزود: در این رابطه اداره کل حفاظت محیط زیست 

استان اصفهان به سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد داده است که 
جلسه هایی تشکیل بدهند و این پیشنهاد را دیسپاچینگ های ملی گاز 

و برق بررسی کنند.
به گفته این مقام اســتانداری اصفهان، شــرکت توانیر کشــور مسئول 
دیسپاچینگ برق اســت و مثل تابســتان که برق را مدیریت و اعمال 
محدودیت بــه بخش های مختلف می کنند، این مــوارد هم باید از این 

مرکز مدیریت شود.
شیشه فروش افزود: تمام تالش ها این بوده است که اقدام به مازوت 
سوزی نشود، اما با توجه به اینکه دیســپاچینگ گاز )مدیریت متمرکز 
شبکه ملی گاز( مسئولیت تامین ســوخت را در کشور دارد، این تصمیم 
گیری برای مصرف مازوت از تهران مدیریت و به شرکت های گاز استان ها 
اعالم شد.به گفته وی، بخشی از اعمال محدودیت ها که دیسپاچینگ ملی 
گاز به استان اصفهان داده ، شامل صنایع فوالد، سیمان، برخی صنایع و 
همچنین نیروگاه شهید منتظری است و پیرو همین موضوع، گازرسانی 
به نیروگاه شهید منتظری قطع شده و این نیروگاه مازوت مصرف می کند.
»شرایط آلودگی هوای اصفهان ویژه است و تصمیمات در کارگروه های 
اضطرار تشکیل شده در هفته گذشــته و اکنون، منجر به تعطیلی مراکز 
آموزشی شده اســت«. شیشــه فروش با بیان این گفته ها، با گریز به 
قانون هوای پاک بر انجام وظایف تمامی دســتگاه ها در جهت کاهش 
انتشــار آالینده ها تاکید کرد.قانون هوای پاک سال ۱۳۹۶، با ۳۶ ماده و 
۳۹ تبصره تصویب و در آن تاکید شد که باید تمامی دستگاه ها اقدامات 
جدی در جهت پیشگیری از انتشار آالینده ها انجام دهند، اقداماتی که به 
گفته شیشه فروش دستگاه هایی، چون وزارت نیرو به آن مکلف شده اند 
و شواهد آلودگی هوا نشان می دهد که تا چه اندازه این دستگاه ها متعهد 

به انجام وظایف شان بوده اند.
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان در ایــن رابطــه 
افزود:تبصره های این قانون، وزارت نیرو را مکلف کرده است که باید ۳۰ 
درصد از نیاز برق را از انرژی های تجدید پذیر و پنل های خورشیدی تامین 
کند و وزارت نفت مسئول شده که سوخت تولیدی بنزین و نفت گاز، نفت 

کوره و نفت سفید را مطابق استاندارد ملی عرضه کند.
وی در ادامه گفت: در این قانون وزارت نیرو موظف است سوخت نیروگاه ها 
را گوگرد زدایی کند و نیروگاه ها هم مکلف هستند که خروجی خودشان را 

برای کاهش انتشار آالینده ها فیلترگذاری کنند.
شیشــه فروش، اما موضع مصرف مازوت در نیروگاه شهید منتظری را 
به دلیل اعمال مدیریت دیســپاچینگ ملی گاز خواند و اینکه از تصمیم 
گیری های استان خارج بوده اســت: پیگیری های استان، اما همچنان 
ادامه دارد که این مسئله حل شود و البته این نیاز به یک عزم جدی دارد که 
سازمان محیط زیست کشور که متولی حفاظت آب، خاک و هواست در 
جهت رفع مشکالت این حوزه وارد شود و وزارت نفت و نیرو هم متناسب با 
وظایفی که دارند در جهت گوگرد زدایی از سوخت و فیلترگذاری در خروجی 

نیروگاه ها اقدام کنند.

8 ماهگی پیروز؛ 
یوزپلنگ ایرانی

»پیروز« توله یوز هشــت ماهــه ایرانی 
در اســارت اســت. مادرش »ایــران« و 
پدرش »فیروز« نام دارد. این توله یوز نر 
۱۰ اردیبهشت سال جاری به همراه دو توله 
یوز نر دیگر در مرکز تکثیر در اسارت توران 
به روش سزارین دنیا آمدند پس از تولد 
»ایران« توله هایش را نپذیرفت و سازمان 
حفاظت محیط زیســت برای بقای توله 
یوزها با مشــکالتی مواجه شد. سه توله 
یوز برای مراقبت بیشتر به پارک پردیسان 
منتقل شدند؛ اما تنها »پیروز« زنده ماند.

عکس   روز

رييس كل دادگستری استان :

8۲۹زندانی در اصفهان با پابند الکترونیک دوره محکومیت را طی می کنند
رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: ۸۲۹ نفر زندانی در این اســتان با پابند الکترونیک دوران محکومیت را سپری می کنند.به گزارش خبرگزاری مهر 
از روابط عمومی دادگستری استان اصفهان، حجت االســالم و المسلمین اسدا... جعفری با اشــاره به اقدامات اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی 
استان، اظهار داشت: در حوزه مراقبت الکترونیک )پابند( تعداد احکام صادره طی هشت ماهه امسال ۶۷۶ نفر و در حال مراقبت تا پایان آبان ماه ۱۴۰۱، ۸۲۹ 
نفر بوده است.وی افزود: مالقات خانواده زندانیان در این مدت ۶۴ هزار و ۴۰۰ مورد بوده که از این تعداد ۱۰ درصد آن به صورت الکترونیک و مجازی بوده است.

رییس کل دادگستری استان اصفهان همچنین در خصوص میزان اشتغال زندانیان استان گفت: از کل محکومان موجود در زندان های استان ۵۳/۵ درصد آنها 
اشتغال به کار دارند.وی ادامه داد: در حوزه حل و فصل دعاوی از طرق غیرقضایی با فعالیت ۱۵ شعبه جهت افزایش صلح و سازش در زندان های استان تا پایان 
آبان ماه، ۱۵۲۱ مورد رضایت اخذ شده است.حجت االسالم و المسلمین جعفری خاطرنشان کرد: در زمینه اصالح مجرمان نیز کاهش ۴۲ درصدی نسبت زمان 

ماندگاری محکومان مالی و کاهش چهار درصدی زمان ماندگاری متهمان به نسبت به دوره زمانی مشابه در سال گذشته را شاهد بودیم.

اداره کل  ســالمت  و  تربیت بدنــی  معــاون 
آموزش وپرورش اســتان اصفهــان گفت: ۱۰درصد 
مدارس معادل ۵۳۷ باب مدرسه ازمجموع ۵۳۷۶ 
مدرسه استان اصفهان را در سال  جاری با اعتباری 
که در حوزه تربیت بدنی تأمین شــده، ایمن سازی 
خواهیــم کــرد. آذرکیوان امیرپــور با بیــان اینکه 
ایمن سازی فضا های ورزشــی در مدارس به عنوان 
یکی از اصلی ترین مباحث موجود در زمینه برگزاری 
مسابقات و فضا های ورزشی اســتان است، اظهار 
کرد: معضالتی درباره ایمن سازی سطوح، میله های 
والیبــال، بســکتبال، تیر های دروازه و ســکو های 
برگزاری مراسم صبحگاه وجود دارد که باید نسبت 
به ایمن سازی همه فضا های موجود در مدارس که 
احتمال بروز کوچک ترین آسیب برای دانش آموزان 

می رود، به صــورت ویژه اقــدام کرد.وی با اشــاره 
به اینکــه ۳۰ درصد مدارس اســتان اصفهان برای 
برگزاری مسابقات ورزشــی درون مدرسه ای جزو 
مدارس از اهداف آموزش و پرورش اســت، افزود: 
۳۱۰ هزار و ۵۰۲ نفر از دانش آموزان و ۱۵۶۱ آموزشگاه 
را در اســتان تحت پوشــش قرار می دهد.معاون 
تربیت بدنی و ســالمت اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان تصریح کرد: مسابقات ورزشی در 
مجموعــه وزارت آموزش و پرورش امســال به نام 
شــهدای دانش آموز مدارس زینبیه و ثارا... میانه 
مزین شده است که ۳۸ نفر از دانش آموزان در سال 
۶۱ به شهادت رسیدند.وی با اشاره به اهداف عمومی 
و اختصاصی برگزاری مســابقات درون مدرسه ای، 
گفت: برگزاری این مسابقات در راستای سند تحول 

بنیادین آموزش و پرورش است و مدرسه به عنوان 
یک ظرفیت بزرگ و کانون حضور دانش آموزان، باید 
مورد توجه جدی قرار گرفته شود و مشارکت طلبی 
محصالن را در این زمینه افزایــش دهیم.امیرپور 
خاطرنشان کرد: امسال حدود چهار میلیارد تومان 
برای خرید تجهیــزات ورزشــی از مجموعه وزارت 
آموزش و پرورش جذب کردیم که تجهیزات ورزشی 
الزم برای مدارس خریداری شده و به زودی در تمام 

مدارس استان توزیع خواهد شد.

ایمن سازی ۵۳۷ مدرسه در استان اصفهان

احتکار ۳۰ میلیارد آرد و روغن در یک منزل مسکونی در اصفهان
جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف اقالم مایحتاج عمومی به ارزش ۳۰ میلیارد ریال که در یک منزل 
مسکونی احتکار شده بودند، در عملیات ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان فالورجان خبر داد.سردار 
محمدرضا هاشمی فر در این خصوص اظهار داشت: ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان فالورجان در 
اجرای طرح تشدید مبارزه با احتکار و برخورد با مخالن اقتصادی با اشرافیت و هوشمندی خود از احتکار آرد 
و روغن خوراکی در یکی از منازل مسکونی شهرستان مطلع و موضوع را دستور کار خود قرار دادند.وی افزود: 
ماموران پس از کسب اطالعات الزم در هماهنگی با مرجع قضایی به همراه بازرسان اداره صنعت، معدن و 
تجارت شهرستان به محل اعزام و در حضور مالک از این منزل بازدید کردند که در نتیجه این عملیات ۲۲۶ 
کیسه آرد ۴۰ کیلویی و تعداد۷۸۰ بطری روغن خوراکی کشف شد.جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان 
با بیان اینکه پس از بررسی های دقیق صورت گرفته، احتکار بودن کاالهای مذکور برای کارشناسان محرز شد، 
گفت: ارزش این اقالم برابر ارزیابی کارشناسان مربوطه بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال است که در این خصوص اقالم 
احتکاری توقیف و متهم برای رسیدگی قانونی به جرم خود تحویل اداره تعزیرات حکومتی شهرستان شد.

 

توزیع بیش از ۱۴ هزار بسته کمک مومنانه در »یلدای 
فاطمی« اصفهان 

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام صادق)ع( گفت: بیش از ۱۴ هزار بسته کمک مومنانه در قالب برنامه 
یلدای فاطمی بین خانواده های نیازمند توزیع شد.سرهنگ محمد نصراصفهانی در جمع خبرنگاران در 
ارتباط با توزیع کمک های مومنانه در آستانه شب یلدا اظهار داشت: برنامه یلدای فاطمی در ناحیه مقاومت 
بسیج امام صادق )ع( برگزار می شود که در آن برادران و خواهران بسیجی برای ایجاد همدلی و همدردی 
با خانواده های نیازمند ساکن در محله های اصفهان تصمیم گرفتند که بسته های کمک مومنانه را با عنوان 
یلدای فاطمی در اختیار آنها قرار دهند.وی عنوان کرد: خانواده های نیازمندی در گوشه و کنار شهر زندگی 
می کنند؛ اما به دلیل مشکالت معیشتی و اقتصادی توانایی برگزاری شب یلدا را همچون دیگران ندارند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام صادق )ع( افزود: این بسته ها که با کمک بسیج و خیران تهیه شده با 
حفظ عزت و کرامت در اختیار این خانواده ها قرارگرفت تا آنها نیز بتوانند همچون سایر مردم شب یلدا در کنار 
یکدیگر باشند.وی با اشاره به اقالم موجود در این بسته ها تصریح کرد: بیش از ۱۴ هزار بسته کمک مومنانه 
با ارزش هرکدام بیش از ۳۰۰ هزار تومان آماده شــده که شامل اقالم مصرفی در شب یلدا همچون میوه، 
آجیل، تنقالت و غذای گرم است که به دست پر مهر و محبت بسیجیان بین خانواده های عزیز توزیع شد.

 
موسس بخش پیوند مغز استخوان در اصفهان مطرح کرد:

پیوند مغز استخوان؛ راهی برای درمان کامل بیماران صعب العالج
موسس بخش پیوند مغز اســتخوان در اصفهان، پیوند مغز استخوان را راهی برای درمان کامل بیماران 
صعب العالج اعالم کرد.طالب آزرم در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشــت: پیوند مغز استخوان برای 
کشورهای غربی، رشته ای پردرآمد و پول ساز است و به طور میانگین هر عمل پیوند تا ۴۰۰ هزار دالر هزینه 
دربردارد که با انجام عمل پیوند مغز استخوان عالوه بر درمان بیماران فراوان به طور قطع مسیری درآمدزا 
برای دولت نیز فراهم می شود.وی گفت: در سال ۶۹ با دست خالی و با امکانات محدودی که از آمریکا با 
خود به ایران آورده بودم مثل دارو، وسایل مصرفی و محیط کشت و کانتر کامال رایگان، بخش پیوند مغز 
استخوان را در اصفهان راه اندازی کردم.موسس بخش پیوند مغز استخوان در اصفهان ادامه داد: با اتمام 
داروها و تجهیزات پزشکی، انجام عمل پیوند در اصفهان متوقف شد و به دلیل تغییر مدیریتی در وزارت 
بهداشت و درمان، سیاست حوزه سالمت نیز بکلی تغییر یافت.این پزشک متخصص با اشاره به اینکه 
سیاست وزارت بهداشت در آن زمان درمان بیماری های واگیردار بود و در عمل، ثبات و تداوم کاری بخش 
پیوند مغز استخوان به تاخیر افتاد، بیان داشت: بخش پیوند مغز استخوان بیمارستان سیدالشهدا به 
بیماران اصفهانی و بیماران هفت استان مجاور سرویس می داد و اکنون نیز این مرکز درمانی با داشتن 
جدیدترین و پیشرفته ترین روش ها به افراد مبتال به بیماری های خونی و سرطانی خدمات ارائه می دهد.

خبر روزبا مسئولان

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس:

مقامات اجرایی تدبیر ویژه ای 
برای جلوگیری از سوختن 

مازوت داشته باشند
نماینده مردم خمینی شــهر در مجلس گفت: 
مقامات اجرایــی تدبیر ویــژه ای در خصوص 
جلوگیری از استفاده از مازوت در نیروگاه داشته 
باشند، چرا که وضعیت آلودگی هوا در اصفهان 

نسبت به کل کشور غیرقابل تحمل تر است.
حجت االسالم محمدتقی نقدعلی در گفت وگو با 
خبرنگار تسنیم در اصفهان، در ارتباط با استفاده 
از مازوت در نیروگاه شــهید منتظری اصفهان، 
اظهار داشت: باید زودتر نسبت به مصرف بهینه 
و راه های جبران اقدام کــرد و نباید کار را زمین 
گذاشت و کل سال در غفلت بود تا به اجبار برای 
مصرف مازوت برسیم و شــورای عالی امنیت 
ملی بخواهد در این راستا مصوبه داشته باشد.
وی افزود: اینکه ما اجازه بدهیم فصل ســرد 
برسد و در این زمان بگوییم مجبور به استفاده 
از مازوت هستیم کار درســتی نیست، چرا که 
هوای اصفهان از نظر آلودگی نسبت به کل کشور 
وضعیت غیرقابل تحمل تری دارد.نماینده مردم 
خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به اقدامات نمایندگان در راستای جلوگیری از 
سوختن مازوت، عنوان کرد: نمایندگان تذکرات 
الزم را به اســتاندار و شــخص وزیر داده اند و 
امیدواریم که مقامات اجرایــی تدبیر ویژه ای 
در این خصوص داشته باشند.وی در ارتباط با 
امکان تعطیلی دوماهه نیروگاه برای پیشگیری 
از تشدید آلودگی هوا در اصفهان، بیان کرد: برای 
بحث  های تخصصی باید با توجــه به آمارها و 
داده هــای وزارت نیرو اظهارنظر شــود، اما هر 
کاری که موجب پیشگیری از استفاده از مازوت 
و کاهش آلودگی هوا شــود، باید انجام گیرد.
نقدعلی در ارتباط با انجام تکلیف قانونی سایر 
صنایع در حــوزه پیشــگیری از آلودگی هوا در 
اصفهان، تصریح کــرد: در اثر کوتاهی دولت در 
تشکیل کمیسیون زیربنایی و تدوین آیین نامه 
ماده ۲۷ قانــون مالیات بــر ارزش افزوده که 
کیفیت تودیع عوارض آالیندگی را مشــخص 
می کند، هشت ماه اســت که صنایع عوارض 

آالیندگی خود را پرداخت نکرده اند.
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فشار پرتغالی ها به »مورینیو« برای حضور در نیمکت تیم ملی
فدراسیون فوتبال پرتغال در تالش اســت تا ژوزه مورینیو، سرمربی رم را برای قبول هدایت تیم ملی 
کشورش متقاعد کند.تیم ملی پرتغال پس از پایان جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و حذف از مرحله یک چهارم 
نهایی این رقابت ها به همکاری با فرناندو سانتوس پایان داد.  مدیران فوتبال این کشور به دنبال یافتن 
سرمربی جدید برای این تیم هستند و از همان ابتدا بسیاری از رسانه ها اعالم کردند که مورینیو، گزینه 
اصلی برای قبول هدایت این تیم است. این در حالی است که این مربی پرتغالی در حال حاضر هدایت 
رم را برعهده دارد و تا ژوئن ۲۰۲۴ نیز با این باشــگاه قرارداد داشته و پیش از این نیز بار ها تاکید کرده 
بود که قصد ندارد به هیچ وجه این باشگاه را ترک کند، اما در مورد قبول هدایت تیم ملی شاید شرایط 
تا حد زیادی متفاوت باشد.  اسکای اسپورت ایتالیا خبر داده که فدراسیون فوتبال پرتغال فشار ها بر 
مورینیو را افزایش داده تا هرچه سریع تر درباره این موضوع تصمیم بگیرد و به این نتیجه برسد که آیا 
آماده است برای هدایت تیم ملی به باشگاه رم اعالم کند که قصد قطع همکاری با آن ها را دارد یا خیر. 
گفته می شود مدیران فدراسیون فوتبال پرتغال آماده هستند که به او اجازه دهند تا پایان فصل جاری 
روی نیمکت جالوروسی حضور داشته باشد و فعال روی ژرژ، سرمربی تیم زیر ۲۱ سال پرتغال، به عنوان 
سرمربی موقت تیم بزرگساالن انتخاب شود تا مورینیو بتواند در پایان فصل به جمع این تیم اضافه 
شود. هنوز مشخص نیست که پاسخ مورینیو به درخواست ارائه شده از سوی پرتغال چیست و آیا او 

آماده است رم را برای قبول این مسئولیت جذاب ترک کند یا خیر.
 

چشم و هم چشمی »مسی« و »امباپه« باال گرفت؛

فوق ستاره درخواست جشن در PSG داد
لیونل مسی، ستاره آرژانتینی از مدیران پاری ســن ژرمن درخواست کرده که مراسمی را به مناسبت 
قهرمانی او در جام جهانی برگزار کنند.قهرمانی آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر پس از سال ها انتظار 
باعث شد که مســی به رویایش برای فتح این جام جامه عمل بپوشاند.   این اتفاق موجی از شادی 
باورنکردنی را در میان مردم آرژانتین به همراه داشت و باعث شد که آن ها چند شبانه روز به جشن و 
پایکوبی مشغول شوند و خیابان های شهر های مختلف این کشور شاهد این خوشحالی مردم بود.  
مسی نیز در مراسم جشنی که پس از فتح این جام در دوحه و همچنین پس از بازگشت به خانه در 
بوئنوس آیرس برگزار شد نشان داد که از خوشحالی در پوستش نمی گنجد و این پیروزی از اهمیت 
خاصی برایش برخودار است.حاال سایت گل مدعی شده است که این پایان جشن و شادی این ستاره 
آرژانتینی نیست و او از مدیران پاری سن ژرمن درخواست کرده که جام قهرمانی را با خودش به این 
باشگاه بیاورد و پیش از اولین بازی که قرار اســت بار دیگر در ترکیب این تیم به میدان برود آن را به 
هوادارانش و تماشاگران حاضر در ورزشگاه نشان دهد. این اتفاقی رایج پس از فتح عناوین فردی مانند 
توپ طالست که هر بازیکن پیش از بازی این دستاورد مهم را با تماشاگران در مستطیل سبز به اشتراک 
می گذارد، اما مطرح کردن این درخواست پس از قهرمانی در جام جهانی کمی عجیب و جالب به نظر 
می رسد. مدیران باشگاه پاری سن ژرمن هنوز پاسخی به این درخواست مسی نداده اند و مشخص 

نیست که واکنش آن ها به این موضوع چه خواهد بود.
 

تعداد تماشاگران خارجی در جام جهانی قطر مشخص شد
کمیته برگزاری مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ قطر با انتشار بیانیه ای از تعداد حضور تماشاگران در ایام 
جام جهانی پرده برداشت. طبق اعالم کمیته برگزاری مسابقات جام جهانی در ایام این تورنمنت قطر 
میزبان یک میلیون و ۴۰۰ هزار تماشــاگران از اقصی نقاط جهان بود.مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ با 
برگزاری دیدار فینال میان آرژانتین و فرانسه به خط پایان رسید. آلبی سلسته در این بازی حساس 
بعد از تساوی ۳ بر ۳ در ضربات پنالتی فرانسه را شکست داد و قهرمان جهان شد.در دیدار رده بندی 
هم مراکش مغلوب کرواسی شد تا کروات ها سوم جهان شوند و شیر های اطلس شگفتی ساز در رده 

چهارم دنیا ایستادند.

خبر  روز

تصمیم عجیب پرسپولیس درباره ورزشگاه »درفشی فر«!
باشگاه پرســپولیس در اقدامی عجیب بخشی از مجموعه ورزشی درفشــی فر را به فردی که با او در 
دعوای حقوقی است، اجاره داد.باشگاه پرسپولیس سال ها قبل، مجموعه ورزشی درفشی فر را به یک 
مدرسه فوتبال خصوصی اجاره داد و شرایط به گونه ای بود که به خاطر این قرارداد، عمال تیم های پایه 
پرسپولیس فرصت چندانی برای استفاده از این مجموعه نداشتند و اگر سانسی  هم به تیم های پایه 
پرسپولیس اختصاص داده می شــد این زمان طوری تنظیم می شد که بدترین زمان ممکن در طول 
روز باشد. بر اساس این قرارداد، ورزشگاه درفشی فر تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ در اختیار این مدرسه فوتبال 
بود اما از آنجا که با شیوع کرونا، فعالیت های ورزشی متوقف شد، با مساعدت مدیران وقت باشگاه، 
۶ ماه دیگر قرارداد اجاره با مدرسه فوتبال تمدید شد؛ اما در پایان این ۶ ماه هم، مدیر مدرسه فوتبال 
حاضر به تحویل ورزشگاه نبود.با این حال با اقداماتی که انجام شد، زمین مجموعه در فروردین ۱۴۰۰ به 
تیم های پایه پرسپولیس اجاره داده شد؛ اما مدیر مدرسه فوتبال، رختکن ها را قفل کرده بود و تحویل 
باشــگاه نمی داد و از این رو اقدامات حقوقی صورت گرفت تا در نهایت با رای مقام قضایی مشکالت 
طرفین حل شود.در حالی که پرونده پرســپولیس و مدیر مدرسه فوتبال در مراجع قضایی در جریان 
است، مدیران فعلی پرسپولیس در اقدامی عجیب بخشی از ورزشگاه را با قراردادی سه ساله دوباره به 
فرد مذکور اجاره دادند تا با این کار عمال توافق کرده و اقدامات قضایی متوقف شود.از قرار معلوم در این 
قرارداد سه ساله یک زمین کوچک و دو ساختمان اداری در اختیار این مدرسه فوتبال قرار گرفته است.

در این زمینه پیگیری های ایسنا نشان می دهد که قیمت توافق شده بر اساس نرخ روز محاسبه شده؛ 
اما با وجود دولتی بودن باشگاه پرسپولیس هیچ مزایده ای برگزار نشده است.

 

شاهکار »تاج« در پرونده »ویلموتس«؛ ۲۰۰ میلیارد برای ۶ بازی!
مارک ویلموتس برای تنها شــش بازی بیش از ۲۰۰ میلیارد از فوتبال ایران گرفته اســت.به گزارش 
خبرگزاری خبرآنالین؛ مهدی تاج در یکی از بخش های مهم صحبت های اخیر گفته که اگر رای پرونده 
ویلموتس شکسته نمی شــد فوتبال ایران باید مبلغ ۹.۶ میلیون دالر به او پرداخت می کرد ولی حاال 
باید ۳.۵ میلیون دالر پرداخت شود. این اتفاق البته در زمانی رخ داد که تاج اصال در فدراسیون فوتبال 
حضور نداشت و وکالی این پرونده توانســتند با ارائه دفاعیه موفق حکم را بشکنند.ماجرای فوتبال 
ایران و مارک ویلموتس فقط به همین ۳.۵ میلیون دالر ختم نمی شود چرا که در زمان حضور او روی 
نیمکت تیم ملی هم مبلغ دو میلیون دالر پرداخت شده اســت. این یعنی بیش از ۲۰۰ میلیارد برای 
تنها ۵ ماه کار و ناکامی در مقدماتی جام جهانی به ویلموتس پرداخت شده است.اینکه تاج توانسته 
از چنین فاجعه بزرگی برای خودش دستاورد بســازد و از آن دفاع کند هنر بسیار بزرگی است که هر 

کسی توان انجام آن را ندارد.
 

واکنش پرسپولیس به بی اخالقی یک سرخپوش  
مهاجمانی که جزو گران ترین بازیکنان فصل جاری پرســپولیس نیز به شــمار می رفتند درســت در 
حساس ترین مقطع این تیم را تنها گذاشتند تا سرمربی سرخپوشان با شوکی سنگین به ادامه کار فکر 
کند.دربی ۹۹ پایتخت با تســاوی دو - دو استقالل و پرســپولیس در حالی رقم خورد که سرخپوشان 
پایتخت با تغییر سیستم اجباری به دلیل در اختیار نداشتن دو مهاجم خارجی خود روبه رو شدند.شیخ 
دیاباته ۱۰ هفته مانده به دربی مصدوم شــد و یورگن لوکادیا نیز یک روز مانده به مهم ترین دیدار فصل 
تیمش، چمدان هایش را برای همیشه بست تا کشور را ترک کند و یحیی گل محمدی را در شوک قرار دهد.

این دو بازیکن در حالی برای مهم ترین بازی فصل غایب بودند که باشگاه پرسپولیس در ابتدای فصل 
حدود یک میلیون و ۵۵۰ هزار یورو برای عقد قــرارداد این بازیکنان هزینه کرد و تمام مطالبات ماهیانه 
آنها را نیز پرداخت کرد تا بابت مطالبات خود همچون بازیکنان خارجی فصل های گذشته به فیفا شکایت 
نبرند.باشگاه پرسپولیس در حالی قصد شــکایت از لوکادیا را دارد که گفته می شود با استفاده از برخی 
بندهای قانونی در قراردادش اقدام به خروج از کشور کرده و نگران جریمه احتمالی از سوی فیفا نیست.

کافه ورزش

وزیر ورزش:

 امیدوارم جام جهانی روی 
فوتبالیست هایمان تاثیر بگذارد

وزیر ورزش و جوانان گفت: امیدوارم جام جهانی 
روی ورزشــکاران ما تاثیر بگذارد تا روح فوتبال 
برای آینده خوب باشد. حمید سجادی در مورد 
اظهــارات اخیر مهدی تاج، رییس فدراســیون 
فوتبــال مبنی بر اینکــه به خودم نمــره قبولی 
می دهم و آیا بــا توجه به اتفاقاتــی که در جام 
جهانی رقم خورد شــما هم چنین نظری در باره 
عملکرد فدراسیون فوتبال دارید، اظهار داشت: 
صحبت های تاج را نشــنیده ام، من یک معلم 
هستم.   اگر بخواهیم معلمی را در نظر بگیریم، 
اکنون نمره دادن مد نظر نیست و شاخص هایی 
مثل خیلی عالی، خوب، متوســط، بد و... را در 
نظر می گیرند. اصطالحا ما به دانشــجویانمان 
می گوییم به مقیاس ۵ ارزشی بروید. من موافق 
نمره دادن و اینها نیستم.وی افزود: خودمان را 
کنار بگذاریم، هر کاری کردیم وظیفه بود. وزارت 
ورزش و جوانان، ارشــاد، میــراث فرهنگی، و 
گردشگری، امور خارجه، اقتصاد و دارایی، وزارت 
راه و خیلی از نهادهای دیگر کشور زحمت کشیدند 
و من دست آنها را به گرمی می فشارم. در کمال 
تواضع و صمیمانه از همــکاران خوبم در دولت 
و ســتادی که ریاســت مخبر برای جام جهانی 
تشکیل شده بود و حمایت های رییسی تشکر 
می کنم.وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: 
رییس جمهور اعالم کرده بود از ظرفیت برگزاری 
رویداد جــام جهانی نهایت اســتفاده را بکنید، 
نهایت همکاری را داشته باشید و به نحو احسن 
تعامل کنید. واقعیت این است باید ببینیم جام 
جهانی بعدی که بیخ گوش ایران برگزار می شود، 
چند سال دیگر است. دیگر نمی توان تا چند دوره 
دیگر مثل جام جهانی قطر صبح به این کشــور 
برویم و شــب بازگردیم. کدام دوره بعدی قرار 
است نزدیک ایران برگزار شود؟ فرصتی بود که به 
درستی قدرش را می دانستیم و از رییسی نیز که 
از چند ماه قبل این تذکر را به ما داده بود که متوجه 
این ظرفیت و تعامل باشیم، تشکر می کنم. برخی 
از همکاری های ما پس از جــام جهانی دوباره 
شروع می شود. هر کاری انجام دادیم به خاطر 
مردم و تیم ملی وظیفه مان بود. به سهم خودم از 

این تعامل و کار تیمی قدردان هستم.

فوتبال جهان

وز عکس ر

بازار داغ فروش »عبای سلطنتی« 
پس از نشستن بر تن مسی

پیش از اهدای کاپ قهرمانی جــام جهانی، امیر قطر 
لباس »بشــت« را به تن مســی کرد، لباســی که در 
فرهنگ عرب با نام های »مشلح« و »عبا« نیز شناخته 
می شود. حاال خبر می رسد که »بشت« در بین هواداران 
آرژانتینی محبوبیت باالیی پیدا کرده است. صاحب یک 
فروشگاه در بازار »واقف« می گوید در حالت عادی ۸ تا 
۱۰ بشت در روز می فروشد؛ اما یک روز پس از قهرمانی 
آرژانتین ۱۵۰ عدد بشت فروخته اند، از جمله سه نسخه 

مشابه با بشتی که مسی به تن کرد.

بدهی مالیاتی دردسر ساز شد؛

برداشت از حساب فدراسیون وزنه برداری توسط اداره مالیات!
فدراسیون وزنه برداری به دلیل پرداخت نشدن مالیات این فدراسیون در سال های گذشته دچار مشکل شده است و هر پولی وارد فدراسیون شود، توسط اداره 
مالیات برداشت می شود.به گزارش ایســنا، پرداخت نکردن مالیات توسط مدیریت قبلی فدراســیون وزنه برداری) علی مرادی( باعث شده است که اکنون 
فدراسیون در دوران سرپرستی با چالش های زیادی مواجه شود. فدراسیون وزنه برداری سه و نیم میلیارد تومان بدهی دارد که البته این بدهی همراه با جریمه 
است. همین مسئله باعث شده که هر زمان پولی وارد حساب فدراسیون می شود، توسط اداره کل مالیات برداشت شود. اخیرا هم پولی در حساب فدراسیون 
وجود داشت که برای پرداخت بخشی از حق الزحمه داوران و حقوق پرسنل فدراسیون در ماه جدید بود که توسط اداره کل مالیات برداشته شد. زمانی که فدراسیون 
به دنبال تهیه بلیت سفر وزنه برداران به کلمبیا برای مسابقات قهرمانی جهان بود نیز این نگرانی را داشت که تا زمان تهیه بلیت، پول از حساب فدراسیون برداشت 
شود. با توجه به اینکه فدراسیون در آستانه قرارداد با یک اسپانسر است، باز هم این نگرانی را دارد که اگر پول به حساب فدراسیون واریز شود، توسط اداره مالیات 
برداشت شود. فدراسیون وزنه برداری در تالش است که حداقل جریمه ها بخشیده شوند تا حجم این بدهی کمتر شود. این مشکل در حالی ایجاد شده است که 

فدراسیون اعزام های زیادی را از ابتدای سال ۱۴۰۲ در پیش دارد و برداشت پول ها توسط اداره مالیات می تواند این فدراسیون را دچار مشکل کند. 

بازیکن سابق ایتالیا در واکنش به عکس نصرت با 
جام قهرمانی نوشت: این سرآشپز برود به جهنم.

نصرت گوکچه، آشپز مشــهور ترکیه ای، اولین بار در 
سال ۲۰۱۷ با معروف شدن یکی از ویدئوهایش در 
فضای مجازی در مسیر شهرت قدم گذاشت. شیوه 
عجیب نمک پاشیدن او روی استیک ها باعث شد 
نصرت به یکی از پدیده های فضای مجازی تبدیل 
شود.این آشپز ترکیه ای که شیفته فوتبال است در 
سال های گذشته از شهرت خود برای نزدیک شدن 
به تعدادی از ستاره های بزرگ فوتبال استفاده کرده 
است. اما در فینال جام جهانی قطر زمانی که مراسم 
اهدای جام قهرمانــی به لیونل مســی و تیم ملی 

آرژانتین آغاز شــد، حضور عجیب او در این مراسم 
انتقاد هایی به دنبال داشــت.یکی از کسانی که به 
حضور نصرت در چنین مراســم مهمی انتقاد دارد و 
می گوید نمی داند یک آشپز رسانه ای چطور در بزرگ 
ترین رویداد دنیای فوتبال حضور دارد جوزپه روسی، 
ستاره سابق فوتبال ایتالیاست.روسی در یک توئیت 
تند به نصرت حمله کرد و نوشت:» نصرت می تواند 
برود به جهنم. در مراســم اهدای جام می خواست 
همه توجه ها را به خودش جلب کند و مدام به جام 
جهانی دســت می زد. تو مگه کی هستی داداش؟ 
۲ دقیقه شهرتت تمام شــد و رفت. نفر بعدی؟ «در 
ورزشگاه لوسیل، نصرت در حالی دیده شد که سعی 

می کرد به ستاره های آرژانتینی از جمله لیونل مسی 
نزدیک شود. این آشپز مشهور بی وقفه از خودش در 
کنار ستاره های آلبی سلسته عکس می گرفت و در 
نهایت کار به جایی رسید که او جام طالیی را به دست 
گرفته و در کنار آن عکس یــادگاری گرفت. حضور 
نصرت در این مراسم حتی عصبانیت لیونل مسی 

را هم در پی داشت.

خشم عجیب روسی از عکس یک سرآشپز با جام قهرمانی؛

 نصرت برود به جهنم

من  ر  با ین  ا را  نی  با خیا د  جوا ل  تاج،سوا ی  آقا
به کجا  ویلموتس  پرسم.پرونده  از شما می  هم 
رسید؟گفتید که پول آن پرداخت شده،اگر شده بسم 
ا... . رسیدی، فاکتوری، برگه ای، سندی چیزی رو 

کنید تا آن را اطالع رسانی کنیم

آقای تاج!تا قیام قیامت از شما این سوال  مرتضی رضایی
را خواهیم پرســید کــه پرونــده مارک 

ویلموتس چه شد؟
این خود خود مهدی تاج بود؛ بدون رتوش و بدون اتو و عصای قورت 
داده.جواد خیابانی که تکلیفش روشن اســت اما انتظار بیشتری از 
رسول مجیدی داشــتم تا اجازه ندهد که رییس طلب کار فدراسیون 
فوتبال هر طور که دلش می خواهد روی آنتن زنده جوالن بدهد.البته 

از یک نظر هم خوب شد.
به گزارش »خبرآنالیــن«؛ این نقاب باید خیلی زودتــر از این ها می 
افتاد!خیلی زودتر؛چــه اتفاقی می افتد که مهدی تــاج با آن پرونده 
پیچیده ویلموتس به برنامه زنده می آید،روی دسته صندلی تکیه می 
زند و در چشــمان مجری برنامه نگاه می کند و در پاسخ به این سوال 

که پرونده ویلموتس کجاست می گوید:»در جیب من!«
آقای تاج! ظاهرا شفاف سخن گفتن را دوست دارید پس من هم بدم 
نمی آید با شما شــفاف حرف بزنم.مثل همه دفعاتی که شما شفاف 
حرف زدید و همه گوش دادند.مثل همان دفعه ای که روی آنتن زنده 

گفتید:»گردش کنی میخ می شــه،پهنش کنی سیخ می شه!«دیگر 
فکر نکنم از این شفاف تر وجود داشته باشد.

آقای تاج،ســوال جواد خیابانی را این بار من هم از شــما می پرسم.
پرونده ویلموتس به کجا رســید؟گفتید که پول آن پرداخت شده،اگر 
شده بسم ا... . رسیدی، فاکتوری، برگه ای، سندی چیزی رو کنید تا 

آن را اطالع رسانی کنیم.
آقای تاج! شــما که ســال ها مدیر بــوده اید و مدیریت در ســطوح 
کالن و مختلــف ایــن مملکــت را تجربه کــرده اید آیا از پرنســیب 
چیزی می دانید؟آیا در طول تمام این ســال ها کســی به شما طرز 
نشســتن،نوع برخورد و نوع آداب معاشــرت را آموزش نداده که در 
برنامه زنــده تلویزیونی دســت روی دســته صندلی مــی گذارید و 
 لبه کت را کنار مــی زنید و خیلــی طلبکارانه مجریان را بازخواســت 

می کنید؟
آقای تاج!این حجم از طلب کاری شــما از کجا مــی آید؟ چه قدرتی 
باعث شده تا این اندازه بتازانید و کک کسی هم نگزد؟آیا پشت شما به 
جای سفتی گرم است که آبی از آب تکان نمی خورد؟ خودتان جواب 

این سوال را بدهید که اگر مثال در کشور دیگری غیر از ایران بودید چه 
اتفاقی ممکن بود برای شــما رقم بخورد؟ حاال بازگشــت به فوتبال و 

دوباره روی صندلی ریاست نشستن و ...پیشکش. 
آقای تاج! کاش کمی با فرهنگ عذرخواهی آشنایی داشتید. ببخشید 

شوخی کردم. توقعی بیجا بود. می روم سراغ سوال بعدی.
کاش در آن برنامه جای جواد خیابانی بودم و کاش مناظره با شــما 
رودررو بود، نه نوشتاری و اینترنتی. با این حال مهم نیست.مهم این 
است که تا روشــن شــدن پرونده ویلموتس من و همه همکارانی که 
پیگیر هستند این سوال را مدام از شما و رفقای تان که نقش مهمی در 

آوردن او به ایران داشتید خواهیم پرسید.
آنقدر می پرســیم که چطور به ایران آمد،چطور قرارداد ننگین بســت، 
چطــور رفت و هزینــه اش از کجــا و چطــور پرداخت شــد.باالخره 
یک چیزی مــی شــود دیگر،شــاید هم یک بــار میخ شــد و یک 
بار...ما تا قیــام قیامت بــه عنوان واســطه بین مردم و مســئوالن 
 از شــما خواهیــم پرســید.چه پرونده اش در جیب شــما باشــد، 

چه نباشد.

 وقتی نقاب تاج افتاد؛

بدهکاری که طلبکار شده!



محله محوری، رویکرد مهم 
فعالیت های شهرداری اصفهان

مدیرکل ارتباطــات و امور بیــن الملل شــهرداری اصفهان 
گفت:یکی از الیه های مهم گفتمان »اصفهان من شهر زندگی« 
هماهنگــی درون ســازمانی و برون ســازمانی و همچنین 

هماهنگی با شهروندان اصفهان است.
سید علی معرک نژاد اظهار کرد: هر مجموعه مدیریتی شعاری 
را محور کار خود قــرار می دهد، این دوره مدیریت شــهری 
اصفهان نیز زندگی برای مردم را محور فعالیت خود قرار داده و 
»اصفهان من شهر زندگی« را به عنوان شعار عملکرد مدیریتی 

خود انتخاب کرده است.
وی با بیان اینکه شهرداری تالش می کند این شعار به گفتمان 
شــهر اصفهان تبدیل شــود، افزود: این هدف با استفاده از 
روش آینده پژوهی محقق می شــود؛ چنان که شــهرداری 
تالش می کند در پشــت مشــکالت و معضالت شــهری به 
ریشه یابی آن ها نیز بپردازد و الیه های عمیق تر مسائل را نیز 

مدنظر قرار دهد.
معرک نژاد با تاکید بر اینکه تعریض خیابان ها و ساخت و ساز 
معابر تنها رسالت شهرداری نیســت، اظهار کرد: در الیه های 
عمیق تر می توان وجوه دیگر مســائل شهری را مشاهده کرد 
که در این میان گفتمان ابزار مناســبی بــرای برطرف کردن 
مشکالت است.مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
اصفهان ادامه داد: شهرداری در تالش است تا هرچه بیشتر و 
بهتر عملکرد خود را از سطح شعار به گفتمان برساند و به جای 
بسنده کردن به شــعارها، از ظرفیت رسانه ها و وسایل ارتباط 

جمعی برای تعامل بیشتر با مردم استفاده کند.
مدیرکل ارتباطات و امــور بین الملل شــهرداری اصفهان با 
بیان اینکه مدیریت شــهری اصفهان در این دوره از ابتدای 
فعالیتش محلــه محوری را در دســتور کار خود قــرار داده 
اســت، گفت: یکی از الیه های مهم گفتمــان »اصفهان من 
شهر زندگی« هماهنگی درون ســازمانی و برون سازمانی و 
همچنین هماهنگی با شهروندان اصفهان است که تعامل با 

مردم نقش و جایگاه مهمی در آن دارد.
وی افــزود: در این میــان، محله محوری نقــش مهمی در 
گفتمان اصفهان من شــهر زندگی دارد چراکــه هر کدام از 
بخش ها و مناطق شــهر اصفهان، هویت مجزایی برای خود 
دارد که باید برای رسیدگی به این بخش ها از این هویت باخبر 

بود و آن را به رسمیت شناخت.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان خبر داد:

انجام ۲۵۰۰ متر لوله کشی شبکه آب رسانی ناژوان طی ۲ ماه
مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: طرح های توسعه و اصالح شبکه آب رسانی فضای سبز عرصه ناژوان با 
هماهنگی سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان آغاز و حدود ۲۵۰۰ متر لوله کشی شبکه توزیع 
در سطح مادی ها، انهار و عرصه ناژوان طی دو ماه گذشته انجام شد.مهدی قائلی در راستای اصالح شبکه 
آب رسانی فضای سبز مجموعه تفریحی ناژوان، اظهار کرد: یکی از موضوعات اصلی تامین آب یا استفاده بهینه 
از منابع آبی در عرصه ناژوان برای حفظ، نگهداری و به روز کردن این عرصه است، بنابراین با توجه به وضعیت 
موجود یکی از رسالت های اصلی ما جلوگیری از هدررفت آب، استفاده شایسته توزیع آب رسانی، شبکه توزیع 
و بهینه سازی هایی در این زمینه اســت.وی افزود: به این منظور همکاران ما در حوزه اداره خدمات شهری 
مدیریت ناژوان به خصوص در حوزه فضای سبز این اداره تدابیری را با هماهنگی سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان اندیشیدند و طرح های توسعه و اصالح شبکه آب رسانی فضای سبز عرصه طراحی 
شد.مدیر طرح ساماندهی ناژوان تصریح کرد: در این راستا حدود ۱۰ میلیارد ریال تأمین اعتبار صورت گرفت 
و پروژه آغاز شد و حدود ۲۵۰۰ متر لوله کشی شبکه توزیع در سطح مادی ها، انهار و عرصه ناژوان طی دو ماه 
گذشته صورت گرفت.وی خاطرنشان کرد: از جمله اقدامات دیگر که در راستای تکمیل این مسیر می توانست 
کمک کند، حذف گونه های پرمصرف گیاهی و جایگزین کردن گونه های مقاوم به کم آبی بود که الزم بود، به 
همین منظور با هماهنگی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری، در فاز نخست حدود شش هزار متر مربع 
جایگزینی گونه های پرمصرف با اصالح کاشت نهال و ساختار فضای سبز انجام شد و این طرح به اجرا رسید.

بیش از سه هزار تماس ماهانه با سامانه سامد از طریق تلفن 111 
ماهانه بیش از سه هزار تماس با سامانه ارتباط الکترونیکی مردم و دولت از طریق تلفن ۱۱۱ برقرار می 
شود.به گزارش خبرگزاری صداوســیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور 
حقوقی استانداری گفت: ۶۸ هزار درخواست در سفر اول رییس جمهور در استان ثبت شده که به همه 
درخواست ها پاسخ داده شده اســت.فریبرز صارمی با بیان اینکه بیشتر تماس های تلفنی با سامانه 
ارتباط الکترونیکی مردم و دولت موضوع اشتغال و مساعدت های مالی است، افزود: ۲۰ میلیارد تومان 
کمک های مالی بالعوض از طریق کمیته امداد و حدود ۱۴۰ میلیارد تومان نیز وام هایی با کارمزد کم به 
متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده اســت.مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی 
استانداری گفت: مردم می توانند از طریق سامانه تلفنی ۱۱۱ و یا وبسایت ir.۱۱۱ مشکالت و دغدغه های 

خود را بدون واسطه با مدیران اجرایی استان معاونین استاندار و شخص استاندار مطرح کنند.
 

انتصاب مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و 
اشتغال استاندار

اســتاندار اصفهان در حکمی احسان شهیر را به ســمت مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و 
اشتغال استانداری منصوب کرد.در مراســمی با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری از 
خدمات محسن ایروانی، مدیرکل سابق دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری تقدیر 
شد.شهیر پیش از این، مسئولیت مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان را بر عهده 
داشت.همچنین استاندار اصفهان در حکمی دیگر امید شریفی را به سمت سرپرست دفتر هماهنگی 

امور اقتصادی استانداری اصفهان منصوب کرد.
 

پروژه مشارکتی معاینه فنی موتورسیکلت در اصفهان افتتاح شد
مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان پروژه های عمرانی و خدماتی این سازمان 
که در هفته حمل ونقل افتتاح یا رونمایی شد را تشریح کرد.ابوالفضل توکلی با اشاره به پروژه های عمرانی 
و خدماتی این سازمان در هفته حمل ونقل و رانندگان، اظهار کرد: در این هفته پروژه های مشارکتی معاینه 

فنی موتور سیکلت و تست خودروهای دوگانه سوز در پایانه ترکیبی جی افتتاح شد.

خبر  روزاخبار

دبیرکل رویداد »هفت صِد هوش 
مصنوعی اصفهان«:

شهرداری به »هفت صِد هوش 
مصنوعی اصفهان« پیوست

دبیــرکل رویداد »هفــت صد هــوش مصنوعی 
اصفهان« گفت: شهرداری اصفهان با مسائل مهم 
و جدی در حوزه شــهر هوشمند و هوشمندسازی 
شــهری به این رویداد تخصصی پیوست.محمد 
آکوچکیان در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: 
شهرداری به نخســتین رویداد تخصصی هوش 
مصنوعی اصفهــان با عنوان »هفــت صد هوش 
مصنوعی اصفهان« پیوســته اســت.وی با بیان 
اینکه بخش رقابتی Ai Challenge این رویداد 
تخصصی در دو بخش نوآفرینان و حرفه ای ها برگزار 
می شود، ادامه داد: در بخش تیم های متخصص، 
مشکالت اعالم شده توسط سازمان های منتخب 
جهت پیشنهاد راه حل و توسعه محصول تا بخش 
طراحی مفهومی به رقابت گذاشــته خواهد شد؛ 
این ســازمان ها متعهد خرید خدمت یا مشارکت 
در توسعه نهایی محصوالت منتخب خواهند بود.
دبیر کل رویداد هفت صد هوش مصنوعی اصفهان 
با بیان اینکه در بخــش نوآفرینان نفرات تیم های 
منتخب بــرای ورود بــه مرحله ســرمایه گذاری 
به مرحله پیــش شــتاب دهی راه خواهند یافت، 
 Ai Challenge خاطرنشــان کرد: بخش رقابتی
با هــدف چالش های صنعت از بیست وســوم تا 
بیست وپنجم آذرماه و کارگاه سمینار و وبینارهای 
آموزشی از بیست وششم تا بیست وهشتم آذرماه 
برگزار شده است. کنفرانس بین المللی مهندسی و 
علوم کامپیوتر از بیست ونهم آذرماه تا یکم دی ماه، 
دوره پیش شتاب دهی هوش مصنوعی از دی ماه 
۱۴۰۱ تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ و رویداد سرمایه گذاری 
هوش مصنوعی مهرگان در اردیبهشــت ماه سال 
آینده برگزار خواهد شــد.وی با اشاره به ورود چند 
سازمان به »هفت صد هوش مصنوعی اصفهان« 
ادامه داد: شهرداری اصفهان با مسائل مهم و جدی 
در حوزه شهر هوشــمند و هوشمندسازی شهری، 
مجتمع فوالد مبارکه با چنــد چالش پیش رو در 
صنعت فوالد، کارخانــه نوآوری و مرکــز فناوری 
اسنواتک با چالش هایی در حوزه محتوا و بازاریابی 
آنالین و گروه دمیس با مســائلی در حوزه بیمه، 

درمان و گردشگری در این رویداد حاضر شده اند.
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مدیر منطقه ۵ شهرداری خبر داد:

تکمیل تصفیه خانه تکمیلی سپاهانشهر
مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان با اشــاره به پروژه سازه فضاکار و پوشش سقف روی مخازن 
ذخیره فاضالب سپاهانشهر در این منطقه گفت: این پروژه با صددرصد پیشرفت فیزیکی و هزینه 

۲۳ میلیارد ریال آماده بهره برداری است.
حســین کارگر با اشــاره به پروژه ســازه فضاکار و پوشش ســقف روی مخازن ذخیره فاضالب 
سپاهانشهر در منطقه پنج اظهار کرد: این پروژه با صددرصد پیشرفت فیزیکی و هزینه ۲۳ میلیارد 

ریال آماده بهره برداری است.
وی ادامه داد: بیش از ۱۰ ســال گذشــته با قراردادی که میان آب منطقه ای و شهرداری اصفهان 
منعقد شده است، خروجی بعضی از تصفیه خانه های فاضالب در اختیار شهرداری قرار گرفت که 

پس از تصفیه تکمیلی در عرصه های فضای سبز مورد استفاده قرار می گیرد.
مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان تصریح کرد: با افتتاح تاسیسات تکمیلی تصفیه خانه پساب 
سپاهانشهر که ۸۰ لیتر در ثانیه آب را تصفیه می کند، می توان نیاز آبی ۱۰۰ هکتار از اراضی و عرصه 

فضای سبز شهری را تامین کرد.
کارگر با بیــان اینکه در حال حاضر ۳۵ درصد آبیاری فضای ســبز شــهر با اســتفاده از آب های 
خاکستری انجام می شــود که نوید خوبی برای حفظ و نگهداری فضای سبز شهر به عنوان فیلتر 
تنفسی است، خاطرنشــان کرد: منطقه پنج به وسعت حدود شش هزار هکتار و مساحت فضای 
ســبز ۵۸۳ هکتار در جغرافیای متفاوتی از بقیه شــهر اصفهان قرار دارد و بــه همین منظور برای 

آبرسانی به این تاسیسات نیازمند برنامه ریزی دقیق است.
وی با بیان اینکه تصفیه خانه سپاهانشهر به عنوان یکی از پیشرفته ترین تصفیه خانه های پساب 
کشور است، گفت: هم اکنون تصفیه پســاب در این تصفیه خانه طی فرآیند انعقاد و لخته سازی 

انجام می شود.
 

همزمان با شب یلدا؛

بیش از 1۵۰۰ بسته ویژه شب یلدا در منطقه 1۵ توزیع شد
مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان از توزیع بیش از ۱۵۰۰ بســته خوراکی ویژه شب یلدا به همراه 
بسته های فرهنگی ویژه دورهمی های خانوادگی شب یلدا میان خانواده های کم تر برخوردار سطح 

این منطقه خبر داد.
هوشــنگ نظری پور اظهار کرد: همزمان بــا آخرین روز از پاییز و با هدف تقســیم شــادی بین 
هم وطنان، بیش از ۱۵۰۰ بسته خوراکی ویژه دورهمی های خانوادگی شب یلدا، میان خانواده های 

کمتربرخوردار و نیازمند سطح منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان توزیع شد.
وی با بیان اینکه این بسته ها عالوه بر مواد خوراکی حاوی بسته های فرهنگی نیز بود، گفت: تهیه و 
توزیع بسته ها با همت حوزه بسیج ۱۲ حضرت بقیه ا... )عج( و حوزه بسیج هفت ام البنین )س( 

خواهران صورت گرفت.
مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان افزود: ۱۵۰۰ بسته ویژه شب یلدا با هزینه ای بالغ بر چهار میلیارد 
و ۶۰۰ میلیون ریال با هدف تکریم خانواده های کمتر برخوردار منطقه در نظر گرفته شد و توزیع آن 

از بعدازظهر چهارشنبه سی ام آذرماه آغاز شد.
به گزارش ایمنا، پیش از آغاز توزیع این بســته ها، آیت ا... ربانی امام جمعه خوراســگان، احمد 
شریعتی عضو شورای اســالمی شــهر اصفهان، هوشــنگ نظری پور مدیر منطقه ۱۵ شهرداری 
اصفهان، پیرالو مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( خوراسگان، سرگرد غالمرضا شفیعی فرمانده 
حوزه بسیج ۱۲ و ســرهنگ نصر فرمانده ناحیه مقاومت بســیج امام صادق )ع( شهر اصفهان با 
حضور در محل آماده سازی این بسته ها از دســت اندرکاران و تهیه کنندگان این بسته ها قدردانی 

کردند و از این اقدام خداپسندانه آنها تجلیل به عمل آوردند.

با مسئولان

 فرماندار اصفهان خبر داد:

پرداخت ۷۵ درصد از مبلغ خرید اتوبوس واحد از محل بودجه دولت

فرماندار اصفهان گفت:۷۵ درصد از مبلغ خرید اتوبوس واحد از محل 
بودجه دولت و ۲۵ درصد نیز توسط شهرداری ها پرداخت می شود.

محمدعلی احمــدی، فرمانــدار اصفهان در نشســتی بــا منتخبان 
منطقه ۷ اصفهان بــا بیان اینکه یکــی از رویکرد هــای اصلی دولت 
ســیزدهم، ارتبــاط قوی تــر دولت بــا مردم اســت، گفــت: هدف 
از برگــزاری این نشســت ها، ارتباط بیشــتر بــا نخبــگان، منتخبان 
مناطــق مختلــف شــهر اصفهــان و بهره گیــری از دیدگاه هــا و 
 نظــرات آنــان بــرای پیشــبرد امــور و رفع مســائل و مشــکالت 

موجود است.
وی با یادآوری اینکه جلسات و کارگروه های متعددی تشکیل، مسائل 
و مشــکالت احصا و برای رفــع آن ها هماهنگی هــای الزم با مدیران 
مربوطه انجام می شود، افزود: آلودگی هوا و مســئله آب زاینده رود 
ازجمله مسائل مشترکی است که نه تنها کالن شهر اصفهان بلکه نقاط 
دیگر شهرســتان و اســتان را نیز تحت تاثیر قرار داده و پیرامون آن ها 
هماهنگی ها و پیگیری های شهرستانی و استانی در حال انجام است.

احمدی با تاکید بر اینکه همدلی و اراده خوبی بین مدیران اســتان و 
شهرستان برای رفع مسائل و مشکالت موجود وجود دارد و امید است 
شاهد پیشــرفت در بخش های مختلف و رفع این مشکالت باشیم، 
تصریح کرد: نگاه به گذشته و مقایسه پیشــرفت های کشور با دوران 

قبل از انقالب، می تواند امیدآفرین باشد و امیدآفرینی مستلزم توجه 
به ظرفیت های موجود در تمام عرصه هاست.

فرمانــدار اصفهــان بــا اشــاره بــه اهتمــام دولــت ســیزدهم 
بــه موضــوع اشــتغال و خصوصــا اشــتغال خانگــی عنــوان 
کــرد: دولــت بــرای اشــتغال خانگــی اعتبــارات و راهکار هایــی 
 را پیش بینــی کــرده تــا منجــر بــه عرضــه زنجیــره تولیــدات 

خانگی شود.
وی پیرامون موضوع حمل و نقل عمومی و توجه به زیرســاخت ها نیز 
گفت: دولت ســیزدهم به موضوع حمل و نقل عمومی توجه ویژه ای 
داشته و در این راستا با تدابیر دولت، ۷۵ درصد از مبلغ خرید اتوبوس 
واحد از محل بودجه دولت و ۲۵ درصد نیز توسط شهرداری ها پرداخت 

می شود.
احمدی با اعالم اینکه پیرامون موضوع معتــادان متجاهر، متکدیان 
و کودکان کار اقدامات خوبی انجام شــده که این روند با جدیت ادامه 
خواهد یافت، یادآور شــد: بافت های فرســوده در کالن شهر اصفهان 
معضلی است که باید در راســتای رفع آن بکوشیم و در این خصوص، 
پیگیری هایی انجام شــده تا شــاهد تحوالتی در این زمینه باشــیم 
همچنین کمبود ها باید رفع شــوند و از ســمتی بــا محدودیت منابع 

اولویت بندی و افزایش بهره وری داشته باشیم.

در اصفهان؛

نخستین سامانه جامع »قبول، مدیریت و حمل بار« راه اندازی می شود
مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان از راه اندازی نخستین ســامانه جامع »قبول، مدیریت و حمل بار« با محوریت پست ویژه اتوبوسی  در 
آینده ای نزدیک برای نظارت بر جابه جایی بارها خبر داد.ابوالفضل توکلی در دیدار با رییس پلیس آگاهی استان اصفهان اظهار کرد: بیشترین آمار سفر با اتوبوس انجام 
می شود و معموال قشر متوسط و رو به پایین جامعه از اتوبوس استفاده می کنند.وی افزود: در راستای پیگیری مطالبات و همراهی با رانندگان اتوبوس، مکانی برای 
دفتر انجمن صنفی رانندگان برای تسهیل ارائه خدمات به رانندگان اختصاص یافت.مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان با بیان اینکه وظیفه 
نظارت بر شرکت ها و اتوبوس ها بر عهده اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای است، پیشنهاد داد: جلسات مشترک ماهیانه بین پلیس آگاهی، اداره کل حمل ونقل 
جاده ای و سازمان پایانه ها جهت بررسی هرچه بهتر موارد ایجاد شده در جهت آســایش و امنیت در پایانه ها برگزار شود.وی بر رفع معضالت اجتماعی با همکاری و 
نظارت پلیس آگاهی استان تاکید کرد و گفت: در پایانه های پنج گانه شــهرداری اصفهان برای نظارت در طول شبانه روز دوربین ها و اتاق کنترل فعال است.توکلی از 
راه اندازی اولین سامانه جامع قبول، مدیریت و حمل بار با محوریت پست ویژه اتوبوسی خبر داد و گفت: این سامانه با همکاری شرکت ملی پست جمهوری اسالمی 
ایران، سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان، انجمن صنفی شرکت های مسافربری، مرکز نوآوری اداره کل پست استان در پایانه کاوه برای نخستین بار در 
کشور در راستای نظارت بر جابه جایی بارها راه اندازی می شود.سرهنگ ترکیان، رییس پلیس آگاهی استان اصفهان نیز ضمن تبریک فرارسیدن هفته حمل ونقل اظهار 

کرد: بعضی از ماموریت های پلیس آگاهی با ماموریت های سازمان پایانه های مسافربری شهرداری همگون است.

جلسه شورای سازمان 
آرامستان های 

شهرداری اصفهان
ســازمان  شــورای  جلســه 
آرامستان های شــهرداری اصفهان 
با حضور علی قاســم زاده شــهردار 
اصفهــان، محمدرضا فــالح عضو 
شورای اســالمی شــهر اصفهان و 
مهدی بقایی معاون خدمات شهری 

شهرداری اصفهان برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان به همراه رییس 
کمیسیون آب و مناطق کم برخوردار شورای اسالمی 
شهر اصفهان شــب یلدا را در کنار پاکبانان پرتالش 
منطقه یک سپری کردند.مجید نادراالصلی، رییس 
کمیسیون آب و مناطق کم برخوردار شورای اسالمی 
شــهر اصفهان در این دیدار صمیمانــه اظهار کرد: 
پاکبانان همواره مورد احترام و امین مردم هستند 
و شهروندان نســبت به این کارگران خدوم همواره 
به عنوان قشری زحمتکش و شریف نگاهی مثبت 
داشته اند، بنابراین می توان از این ظرفیت در راستای 
فرهنگ سازی بهره جست؛ به طوری که اگر پاکبان 

شهر به افرادی که نســبت به نظافت شهر بی توجه 
هستند یک تذکر کوتاه زبانی بدهد، این کار تاثیرگذار 
خواهد بــود.وی تصریح کرد: پرداخــت به موقع و 
کامل حقــوق و مزایای قانونی کارگــران و کارکنان 
یکی از دغدغه های مهم این دوره مدیریت شهری 
بوده اســت که همواره به آن تاکید داشته ایم.میثم 
بکتاشیان، مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان نیز 
با اشــاره به میزان باالی کار نظافــت در منطقه یک 
گفت: هرساله تالش شده است که به مناسبت های 
مختلف از زحمات و تالش های شــبانه روزی این 
همکاران، تجلیل و قدردانی شود تا به این بهانه اعالم 

کنیم همواره فعالیت های آنها مورد توجه اســت و 
از آنها غافل نبوده ایم.وی ادامه داد: امســال نیز به 
مناسبت شب یلدا کارگران و کارکنان اداره خدمات 
شهری به همراه خانواده جهت تماشای فیلم های 
ســینمایی به پردیس ســینمایی ســاحل دعوت 
شــدند.مدیر منطقه یک همچنین در ایستگاه های 
آتش نشــانی منطقه حضور یافت و از آتش نشانان 
شیفت شب یلدا بابت حضور متعهدانه و تالش های 

ارزنده تقدیر کرد.

مدیر منطقه یک شهرداری:

 پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارگران از دغدغه های
 مدیریت شهری است
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محمدیاســر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه در گفت وگوی اختصاصی با 
پترومتالز اظهار داشت: سرمایه گذاری های بزرگی که فوالد مبارکه در دست 
اجرا یا در برنامه دارد، نویدبخش رشد ســودآوری آن در آینده است. سهام 
فوالد مبارکه در بورس با P/E حدود 3 و حتی بعضــی اوقات کمتر از 3 در 
حال معامله اســت و این فرصت بزرگی برای سرمایه گذارانی است که نگاه 
بلندمدت دارند. ارزش جایگزینی مجموعه ای مثل فوالد مبارکه، حداقل سه 

برابر ارزش بازار آن در بورس است.
 طیب نیا گفــت: در حوزه های گلوگاهــی نظیر حمل و نقل، بــرق، آب و گاز 
که صنایع با چالش هایی مواجه شــده اند و همین طــور تولید محصوالت 
جدید و بــا ارزش افزوده بــاال، فوالد مبارکــه ســرمایه گذاری های بزرگی 
انجام داده که این ســرمایه گذاری ها و طرح های توســعه، ضامن حفظ و 
رشــد ســودآوری فوالد مبارکه خواهد بود. در حوزه محصوالت جدید باید 
 گفت که فوالد مبارکه به تولید محصوالتی ورود می کنــد که غالبا در منطقه

 رقیبی ندارد.
وی ادامــه داد: در مجمــوع، فوالد مبارکه در حال گســترش جدی ســبد 
سرمایه گذاری های خود است. مطالعات فوالد مبارکه برای سرمایه گذاری 
در حوزه گاز در حال انجام است و امیدواریم در سال آینده بتوانیم در مخازن 

گازی کشور سرمایه گذاری کنیم.

   رشد از طریق توسعه هدفمند
مدیرعامل فوالد مبارکه تاکید کرد: روند رشد شرکت ها مستلزم توسعه های 
هدفمند است. توســعه های گروه فوالد مبارکه همانطور که به مواردی از آن 
اشاره کردیم در حوزه زیرساخت مثل برق، گاز، و پروژه های بزرگ انتقال آب 
جهت حفظ پایداری تولید در دســتور کار قرار گرفته و با سرعت و قدرت در 
حال انجام است.وی افزود: از سویی دیگر ما برای تولید محصوالت جدید و 
در حقیقت اضافه کردن سبد محصوالت خود و نیز ایجاد ارزش افزوده باالتر 
در سبد محصوالت خود نیز پروژه های بسیار ارزشمندی داریم که تولید فوالد 
زنگ نزن، فوالد الکتریکی و فوالد API بخشی از این محصوالت جدید است. 
پروژه نورد گرم 2، نورد سرد جدید و خط تولید ورق  های رنگی را داریم و از آن 
طرف برنامه های توسعه ای نیز در سایر نقاط کشور و شرکت های زیر مجموعه 
در هرمزگان، کاشان، چهارمحال و بختیاری، و سنگان در باالدست زنجیره و 
در محدوده های اکتشافی و معادن فعال، در دستور کار داریم. مجموعه  این 

توسعه ها با هدف اصلی پایداری در تولید و رشد سودآوری است.
محمدیاسر طیب نیا خاطرنشان ساخت: نگاه ما نگاه صنعت سبز بودن و الگو 
بودن در حوزه محیط زیست است. در حقیقت هدف اصلی ما این است که 
هم خودکفایی کشور را در حوزه محصوالت فوالدی و هم پایداری سودآوری 

را برای سهامداران رقم بزنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان گفت: شرکت ذوب آهن اصفهان 
با توجه به تامین ریل کشور بالغ بر یک هزار میلیارد تومان از وزرات راه طلب دارد.

امیررضا نقش در حاشیه جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در جمع 
خبرنگاران با اشاره به پیگیری برخی مشکالت شــرکت ذوب آهن اصفهان در 
این ستاد اظهار داشت: این شرکت باتوجه به تامین ریل کشور از وزارت راه طلبی 
دارد که این طلب بالغ بر یک هزار میلیارد تومان است.وی، اشتغال زایی شرکت 
ذوب آهن برای بیش از 14 هزار نفر را مطلوب و دارای اهمیت ارزیابی کرد و ادامه 
داد: جهت وصول این طلب از محل اعتبارات تســهیالت سفر ریاست جمهوری 
در قالب ماده 56 مبلغ یک هزار و 500 میلیارد تومان را برای توسعه ریلی کشور 
و پشتیبانی از پروژه ها آینده این شرکت مصوب کردیم.معاون هماهنگی امور 
اقتصادی اســتانداری اصفهان، تامین نقدینگی را یکی از چالش های صنعت 
فوالدسازی کشور دانست و افزود: طبق مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
استان این تسهیالت از طرف بانک صادرات در اختیار شرکت ذوب آهن اصفهان 
قرار خواهد گرفت تا با این تامین نقدینگی بتواند ریل کشور را همانند سال های 
گذشــته تامین کند و خط ریل این شــرکت به ظرفیت واقعی خود دست یابد.

وی به تثبیت اشــتغال برای 12 هزار نفر با این مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید در شرکت ذوب آهن اشاره و خاطرنشــان کرد: از طرف دیگر شرکت ذوب 

آهن تقاضای تعیین تکلیف بدهی های جاری با بیمه تامین اجتماعی را داشت 
که در ســتاد تســهیل مطرح و با همکاری و همراهی تامین اجتماعی استان 
تقسیط بدهی های گذشته و تقســیط پرداختی های جاری این شرکت انجام 
شد.نقش اضافه کرد: به منظور تامین نقدینگی بیشتر برای شرکت ذوب آهن در 
خصوص ضمانت نامه های گمرکی این شرکت )که سررسید آنها یک تا دو ماه 
آینده است( در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اســتان مقرر شد؛ گمرک ایران 
مهلت یک ساله ای را مجددا برای ضمانت نامه های ترخیص کاال از گمرک برای 
این شرکت موافقت کند.وی با اشــاره به اهمیت تامین انرژی پایدار در صنعت 
فوالدسازی کشور، خاطر نشان کرد: هزینه های انرژی گاز شرکت ذوب آهن به 
یک باره افزایش یافت که باعث ایجاد نگرانی هایی در این خصوص شد.معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان افزود: باتوجه به اینکه شرکت ذوب 
آهن مجتمعی از کارخانجات متنوع از قبیل ُکک ســازی، آهک، نیروگاه، احیا و 
کوره بلند است که به صورت مستقل از یکدیگر فعالیت می کنند مصوبه ای را در 
جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در این خصوص داشتیم.به گفته وی، در 
این مصوبه مقرر شد شرکت ملی گاز ایران نسبت به تفکیک مصرف انرژی گاز در 
شرکت ذوب آهن با تعرفه های تفکیکی اقدام کند. به نظر می رسد با این راهکار 

بدهی های شرکت ذوب آهن با شرکت ملی گاز تسویه شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به اینکه مصرف گاز در بخش خانگی 
نسبت به ماه گذشته افزایش 250 درصدی داشته است، گفت: درحال حاضر مصرف 
گاز بخش خانگی از 16 میلیون متر مکعب به 41 میلیون متر مکعب در روز رسیده 
است. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، ابوالقاسم عسکری، در 
هفتمین جلسه مدیریت بحران که در سالن اجتماعات این شرکت برگزار شد، ضمن 
تشکر از مشترکانی که در مصرف گاز صرفه جویی کرده اند، گفت: باتوجه به سرمای 

هوا میانگین مصرف روزانه گاز در استان و کشور افزایش چشمگیری داشته است.
وی، تاکید کرد: مشترکان گاز اســتان ضمن رعایت نکات ایمنی؛ نسبت به مصرف 
بهینه با رعایت الگوی مصرف و تنظیم دمای منازل و محیــط های اداری بین 18 
الی21 درجه سانتی گراد نهایت صرفه جویی و مصرف بهینه را رعایت کنند.مدیرعامل 

شرکت گاز استان اصفهان، با تاکید بر رعایت دمای آسایش در اماکن تجاری نظیر 
مغازه ها، سوپر مارکت ها، فضاهای آموزشــی و عمومی ادامه داد: با کاهش یک 
درجه دمای ســاختمان 6درصد در مصرف گاز صرفه جویی کنیم. وی، همچنین از 
خانواده ها خواست در فصل سرد در منزل لباس مناسب و گرم بپوشند، از پرده های 
ضخیم برای پوشش درب و پنجره ها اســتفاده کنند و نسبت به سایر اقداماتی که 
می تواند صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی داشته باشد، اهتمام ویژه داشته باشند 
و با رعایت این نکات شرکت گاز را در راستای ارائه خدمات گازرسانی ایمن و پایدار 
به مشترکان یاری دهند.گفتنی است؛ بیش از یک میلیون و 980هزار مشترک در 
استان اصفهان از شبکه گاز برخوردار هستند که میانگین مصرف آن ها روزانه بیش از 

60 میلیون مترمکعب است. 

معاون اقتصادی استاندار اصفهان:

ذوب آهن بالغ بر یکهزار میلیارد تومان از وزارت راه طلب دارد
مدیرعامل فوالدمبارکه: 

 ارزش جایگزینی فوالد مبارکه حداقل ۳ برابر ارزش بازار فعلی
 آن در بورس است

مصرف گاز خانگی در اصفهان به 41 میلیون متر مکعب در روز رسید 
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