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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تشریح کرد:

جزییات جدید از حذف یارانه پردرآمدها

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اســامی آخرین جزییات حذف یارانه پردرآمدها را 
تشریح کرد و گفت: در این طرح یارانه مشموالن قانون جوانی جمعیت اضافه می شود.

مهدی طغیانی پیرامــون جزئیات حذف 18 میلیون نفر از دریافت یارانه اظهار داشــت: دولت در 
بودجه جدید موضوعی مبنی بر حذف یارانه پردرآمدها آورده بود و دولتمردان در پاسخ به پرسش 
نمایندگان اعام کردند، در حال حاضر 87 میلیون نفر در کشور یارانه هدف مندی دریافت می کنند 
و 60 میلیون نفر نیز یارانه معیشتی می گیرند.وی افزود: با این وضعیت تعداد 87 میلیون نفر جزو 
اقشار مستحق یارانه محسوب نمی شوند و بخشی از آنها کسانی هستند که درآمد کافی دارند اما 
به دلیل نقصی که ما در اطاعات و پایگاه داده ای داشته ایم اینها نیز مشمول دریافت یارانه شدند 

و  توزیع شدن منابع سبب شده که نتوانیم به کسانی که مستحق واقعی هستند رسیدگی کنیم.
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اســامی با بیان اینکه در حال حاضر افرادی در صف 
دریافت یارانه هستند که به ســبب کمبود بودجه، امکان اضافه کردن آنها به افراد یارانه بگیر وجود 
ندارد، بیان کرد: بدین معنا که ایــن افراد یا در زمان مقرر ثبت نام نکرده اند و یا به اشــتباه حذف 
شده اند که اکنون شرایط اضافه شدن این دســته از افراد وجود ندارد. در مقابل عده زیادی قابل 
توجه، مستحق یارانه نیستند ولی اکنون یارانه دریافت می کنند و باید به این نکته توجه داشت که 

برخی از این افراد هیچ نیازی به این دریافت این عدد ندارند.
وی تصریح کرد: براساس آخرین سرشــماری حدود 84 میلیون نفر جمعیت کشورمان است که 
اکنون 78 میلیون نفر در یارانه هدفمندی قرار دارند و یعنی حدود پنج میلیون نفر یارانه دریافت 
نمی کنند. در قانون، حذف یارانه پردرآمدها آمده است بدین معنا که سه دهک که حدود 18 میلیون 
نفر می شود حذف شوند و یارانه هدف مندی از 18 میلیون به حدود 60 میلیون نفر رسیده و پرداخت 
می شود و با تعداد یارانه معیشتی برابر می شــود که به احتمال زیاد دهک یک تا شش و یا هفت 

یارانه دریافت می کنند و سه دهک هشت، 9 و 10 به احتمال حذف می شوند.
طغیانی درپاسخ به این ســوال که با حذف 18 میلیون نفر یارانه بگیر به نرخ دریافتی یارانه افراد 
باقی  مانده در یارانه هدف مندی اضافه می شود یا خیر، بیان کرد: برای بحث یارانه احکام مختلف 
داریم که دولت موظف به انجام آن است. به طور مثال کسانی که مشمول قانون جوانی جمعیت 
می شوند و کسانی که تحت پوشش هستند، حمایت شــده و یارانه  آنان افزایش می یابد. بحث 
افزایش یارانه همه یارانه بگیران به میزان منابع دولت بستگی دارد، یعنی اگر دولت تشخیص دهد 
که الزم است افزایشی دهد و یا به صورت تبعیض آمیز به دهک های پایین بیشتر و به دهک های 

باالتر کمتر بپردازد، اختیارش با دولت است.

شش بانده شدن جاده ترانزیتی اصفهان- شهرضا، شاید در پایان ۱۴۰۱

بودجه؛ همان مشکل همیشگی!
شــهرضا به لحاظ قرار گرفتن در مســیر  سولماز محمدی   
کریــدور شــمال به جنــوب کشــور از 
مســیر های مهــم و راهبردی محســوب می شــود. تــردد پرتعداد 
خودرو های سبک و سنگین در شبانه روز و بروز گاه و بی گاه تصادفات، 
مسئوالن را بر آن داشت تا برای تکمیل امکانات زیرساختی این محور 
اقدام کنند.طرح شش خطه شدن محور شهرضا به اصفهان به عنوان 
یکی از مهم ترین نیاز ها در حوزه حمل و نقل برون شهری از سال 1۳94 
به شــکل جدی در دســتور کار قرار گرفت.محمد باقر نوبخت، رییس 
سابق سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم سال 1۳99 گفته بود  با 
توجه به قرار گرفتن شهرضا در کریدور شــمال به جنوب کشور محور 

شهرضا به اصفهان 6 خطه می شود تا عبور و مرور روان تر شود.
به گفتــه وی، روگذر ها و زیرگذر های محور اصفهان- شــهرضا و دیگر 
محور های شهرستان شهرضا تامین مالی می شود، 60 میلیارد تومان 
اعتبار برای جاده اصفهان به شهرضا اختصاص پیدا می کند و تا پایان 
امسال )سال 1۳99( این محور شش خطه می شود،  وعده ای که یک 

سال بعد هنوز محقق نشده است.

6 خطه کردن محور شهرضا به اصفهان، اولویت حوزه راهداری
سیدامیر جعفری، سرپرست فرمانداری شهرضا گفت: تکمیل طرح 6 
خطه کردن محور شهرضا- اصفهان بسیار ضروری است و با مساعدت 
دســتگاه های اســتانی و پیگیری نماینده مردم در مجلس شورای 
اسامی کار های خوبی شده که باید تســریع شود.وی افزود: 6 خطه 
کردن محور شــهرضا- اصفهان اصلی ترین موضوع حــوزه راهداری 
شهرضاست و زیبنده نیست هر هفته در این محور تصادفات منجر به 
فوت داشته باشیم.به گفته سرپرست فرمانداری شهرضا، چند زیرگذر 

در محور شهرضا-اصفهان در حال تکمیل است.

نوسان قیمت دامنگیر تکمیل طرح 
سمیه محمودی نماینده مردم شــهرضا و دهاقان در مجلس شورای 
اسامی گفت: شرایط اقتصادی کشــور و نوسانات قیمت به خصوص 
نرخ قیر، بر طرح 6 خطه کردن محور شهرضا- اصفهان تاثیر گذاشته، 
اما تاش می کنیم این طرح هر چه زودتر تمام شــود.وی افزود: در 
6 ماهه دوم سال 99 و ۵ ماهه اول امســال حدود 40 میلیارد اعتبار 
برای این طرح از منابع ملی جذب کردیم.این طرح قبل از ســال 9۵ 
آغاز شده بود  ولی به دلیل اینکه ردیف ملی و استانی نداشت بیشتر 
از منابع داخلی شهرســتان تخصیص اعتبار شــده بود که کافی نبود.

به گفته نماینده مردم شــهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسامی، 
با پیگیری هایی که صــورت گرفت  10 کیلومتــر در دو طرف جاده و 10 
کیلومتر دوم هم زیرســازی شــد.محمودی گفت: در ســفر نوبخت، 
رییس ســابق ســازمان برنامه و بودجه به شــهرضا مقرر شد برای 
اتمام طرح، 60 میلیارد تومان درنظر گرفته شــود که ۲0 میلیارد تومان 
 را این ســازمان، ۲0 میلیارد را اســتان و ۲0 میلیارد دیگــر را راهداری 
تامین کنند.به گفته وی، هنگام تخصیــص بودجه، ۲۵ میلیارد تومان 
به این طرح اختصاص داده شد و از سمت شهرضا به اصفهان، مسیر 
تا پلیس راه کشیده شــده و در حال زیرسازی اســت.نماینده مردم 
شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اســامی ادامه داد: از راهداری 
هم خواســتیم ۲0 میلیارد تومان تعهدش را ایفا کند که قرار شد هزینه 
آســفالت آن را تقبل کند تا بافاصله بعد از پایان زیرســازی روکش 
آسفالت شــود، اما اســتان در این زمینه به قولی که داده هنوز عمل 

نکرده است.

بخش اعظم طرح 6 خطه کردن محور اصفهان- شــهرضا تکمیل
 شده است

معاون فنی و راه های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

اســتان اصفهان گفت: تعریض و شــش خطه کردن محوراصفهان- 
شــهرضا وبالعکس از محل پلیس راه اصفهان تا شهرضا به طول 4۳ 
کیلومتر و در مجموع رفت و برگشــت به طول 86 کیلومتر در دســت 

اجراست.
 به گفته سعید خدابخشــی ، این طرح هم اکنون در قالب دو قرارداد 
باز شامل تعریض در عملیات خاکى و ابنیه فنى و اجراى آسفالت در 
الیه به منظور تکمیل و اتمام شش خطه کردن محور در حال اجراست.

خدابخشــی افزود: قرارداد مربوط بــه عملیات خاکــى و ابنیه فنى 
به میــزان 7  کیلومتر بانــد برگشــت و ١١   کیلومتر بانــد رفت تکمیل 
 و قــرارداد مربــوط به اجــراى آســفالت به طــول ۲ کیلومتــر اجرا 

شده است.
وی ادامه داد: هزینه اجراى شش خطه کردن محور اصفهان- شهرضا 
تاکنون 440 میلیارد ریــال بوده و برای تکمیل طــرح افزون بر  1800 

میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
به گفته معاون فنی و راه های روســتایی اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان اصفهان، در صورت آزاد سازى و رفع معارضه نیز 
تامین و تخصیص اعتبار تا یایان ســال 1401   طرح شش خطه کردن 

محوراصفهان-شهرضا به بهره برداری می رسد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان گفت: فرآورده های 
عرضه شده در جایگاه های سوخت استان در تعطیات نوروز 1401 از نظر کمی و 
کیفی کنترل می شود.عبدا... گیتی منش اظهار کرد: هم اکنون شرایط خوبی از 
نظر میزان موجودی در انبار های نفت در استان اصفهان داریم و همه تمهیدات 
الزم برای سوخت رسانی مطلوب به مردم در تعطیات نوروز اتخاذ شده است.

بر اساس پیش بینی ها، احتماال نوروز سال 1401 با مسافرت های قابل توجه 
مواجه باشیم که در این زمینه جلسه هایی با جایگاه داران و مدیران شرکت های 
حمل و نقل به منظور سوخت رســانی به موقع در تعطیات نوروز برگزار شده 
است.و می گوید بر اساس گزارش اداره کل اســتاندارد اصفهان، بیش از 98 
درصد نازل های جایگاه های ســوخت اســتان صحت عملکرد دارندکه این 
موضوع نگرانی مردم را بابت احتمال کم فروشــی در نازل ها برطرف می کند.

گیتی منش با اشاره به فعالیت حدود ۳00 جایگاه سوخت مایع و 164 جایگاه 
سوخت سی ان جی در استان اصفهان، گفت: تیم های ویژه ای نیز در جایگاه 
سی ان جی بمنظور استانداردسازی آن ها فعالیت می کنند.به گفته وی، تاکنون 

حادثه خاصی مربوط به جایگاه های سوخت سی ان جی نداشته ایم؛ اما عمده 
حوادث مربوط به خود خودرو ها بدالیــل مختلفی از جمله نصب مخازن غیر 
استاندارد بوده است.تا کنون حدود 17 هزار دســتگاه خودرو در استان تحت 

پوشش طرح دوگانه سوز کردن رایگان خودرو های عمومی قرار گرفته اند.

خبر روزکنترل فرآورده های عرضه شده در جایگاه های سوخت اصفهان در نوروز

افزایش 20 درصدی مصرف آب در اصفهان
مدیر دفتر بهره برداری و توسعه تاسیســات تامین، تصفیه و خطوط انتقال آبفای استان اصفهان 
گفت: مصرف آب در اصفهان در اسفند نسبت به روزهای عادی سال۲0 درصد افزایش یافته است.

مجتبی اورنگی اظهار کرد: هر سال در اسفند به دلیل خانه تکانی مصرف آب افزایش می یابد و هر 
چه به روز های پایایی سال نزدیک می شویم، میزان مصارف بیشتر می شود.وی افزود: هم اکنون 
افزایش ۲0 درصدی مصرف آب شرب را در اصفهان شاهد هستیم که مصرف آب شرب اصفهان و 14 
شهرستان تحت پوشش سامانه اول آبرسانی شامل )۵6 شهر و ۳10 روستا( با جمعیتی بالغ بر چهار 
میلیون و 800 هزار نفر، در روز های عادی سال 11 هزار تا 1۲ هزار لیتر بر ثانیه است که اکنون با افزایش 
۲0 درصدی به حدود 14 هزار تا 1۵ هزار لیتر بر ثانیه می رسد.به گفته اورنگی، به دلیل افزایش مصرف 
آب در روز های پایانی سال چاه های اضطراری را وارد مدار می کنیم که حتی چاه هایی که تابستان ها 
به دلیل افزایش مصارف روشــن می شــود در 10 روز منتهی به عید نوروز نیز وارد مدار بهره برداری 
می شود، زیرا مصارف باالست و ممکن است با افت فشار روبه رو شویم.هم اکنون برای تامین آب 
شرب اصفهان نگرانی وجود ندارد و امید است که تا تابستان پیش رو سامانه دوم آبرسانی راه اندازی 
شود و مشکلی در فصل گرم برای تامین آب شرب نداشته باشیم.مدیر دفتر بهره برداری و توسعه 
تاسیسات تامین، تصفیه و خطوط انتقال آبفای استان اصفهان گفت: هر شهروند اگر در شبانه روز 
1۵ لیتر در مصرف آب صرفه جویی کند کمک بسزایی برای دسترسی پایدار به آب شرب کرده است.

 
در آستانه نوروز

نظارت بازرسان بر درج قیمت ها روی کاالها در بازار اصفهان
در آستانه نوروز طرح شفاف سازی قیمت ها بر روی کاال های اساسی در استان شدت گرفته است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان، درج قیمت تولیدکننده بر روی 
برخی از کاال های تولیدی را در استان ضروری دانست و افزود: خرید شفاف بعنوان مهمترین نتیجه 
طرح درج قیمت تولید کننده بر روی کاال ها محسوب می شود.حسین ایراندوست افزود: به طور قطع 
با اجرای کامل طرح درج قیمت تولیدکننده و شفاف ســازی قیمت ها، جلوی سوء استفاده برخی 
واحد های صنعتی گرفته شده و با مشخص شدن دامنه نوسان قیمت ها، از تخلفات جلوگیری خواهد 
شد.با اجرای طرح شفاف سازی »قیمت کاال های مورد استفاده مردم بر اساس هزینه تولیدکننده بر 
محصول« درج می شود و بعد از محاسبه هزینه حمل و نقل و واسطه و توزیع، طبق فاکتور خرید به 
مردم عرضه می شود.این تصمیم با توجه به مفاد بند ۲۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی 
بر ضرورت شفاف سازی و روان سازی نظام قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار و 

همچنین لزوم اطاع رسانی دقیق در مورد قیمت کاال به مصرف کنندگان است.
 

استحصال 40 کیلوگرم خاویار در اصفهان
مزرعه های پرورش ماهیان خاویاری اســتان، میزان تولید خاویار خود را امســال به 40 کیلوگرم 
رساندند.مدیر امور شیات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان پیش بینی کرد: این رقم 
در سال آینده نیز به همین میزان تولید شود.محمدرضا عباسی، با اشاره به استحصال ۲ تن گوشت 
خاویاری در اصفهان افزود: این استان تولیدکننده بیش از10 هزار و ۲۲0 تن انواع ماهیان خوراکی در 
سال و یکی از 10 استان های پرورش دهنده ماهیان خاویاری است.وی گفت: مزرعه های پرورش 
ماهیان خاویاری این استان در شهرستان های کاشان، اصفهان، آران و بیدگل و خور و بیابانک احداث 
شده که 6 گونه مهم ماهی خاویاری با نام های استرلیاد، سیبری، شیپ، فیل ماهی، اوزون برون و 
چالباش در آن ها پرورش داده می شود.مدیر امور شیات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان 
با بیان اینکه همه واحد های پرورشی دارای مجوز بر اســاس سهمیه در نظر گرفته شده برای آن ها 
می توانند بچه ماهی خریداری کنند، افزود: امسال میزان هزار قطعه سهمیه برای خرید بچه ماهیان 

خاویاری به استان اصفهان داده شده است.

کافه  اقتصاد

رییس اتحادیه کفاشان اصفهان 
مطرح کرد:

 دلیل گرانی قیمت کیف
 و کفش در بازار

رییس اتحادیه کفاشــان اصفهان با اشاره به 
افت رکود شدید بازار کیف و کفش در آستانه 
نوروز، گفت: خرید کیف و کفش در اصفهان 
نسبت به سال گذشته حدود 60 درصد کمتر 
شده اســت.اکبری زاهدی با اشاره به رکود 
شدید بازار کیف و کفش در آستانه شب عید، 
اظهار کرد: متاسفانه شاهد افت شدید تمام 
بازارها هســتیم، از یک طــرف قدرت خرید 
مردم به شدت کاهش یافته و از سوی دیگر 

اقتصاد ایران در انتظار نتیجه برجام است.
وی درباره قیمت باالی کیف و کفش در بازار، 
توضیح داد: امســال مواد اولیه تولید کیف و 
کفش و همچنین هزینه دستمزدها، کرایه ها 
و قیمت حامل های انرژی افزایش داشته که 
این موجب قیمت باالی کفش در بازار شده 
اســت.رییس اتحادیه کفاشــان اصفهان با 
بیان اینکه برای دوخت یک کفش حدود 60  
قلم مواد اولیه نیاز است، توضیح داد: امسال 
قیمت چرم، چسب، میخ و ... افزایش یافته 
که این موجب افزایش قیمت کفش شــده 
است، از سوی دیگر مردم در بازار استقبالی 
برای خرید نمی کنند.وی بــا بیان اینکه 99 
درصد کفش موجود در بــازار اصفهان تولید 
داخل و حدود ۵ درصد کفش های ورزشــی 
و اسپورت وارداتی است، گفت: نیاز کشور به 
کفش ۲40 میلیون جفت است، درحالی که 
باالی ۲۵0 تا ۲60 میلیون جفت تولید داشتیم 
که مازاد این نیاز قابلیت صادرات دارد.زاهدی 
به تمایل مــردم به خریــد کفش های برند 
ایرانی، اظهــار کرد: خرید کیــف و کفش در 
اصفهان نســبت به سال گذشــته حدود 60 
درصد کمتر شده اســت و مردم بیشتر برای 

فرزندان خود خرید می کنند.
وی درباره فروش اینترنتــی کیف و کفش 
و تاثیر آن در بازار، گفــت: اصفهانی ها تمایل 
بــه خرید حضــوری کیف و کفــش دارند و 
خریدهای اینترنتی بر شــرایط بازار نقشی 

نداشته است.

قتصاد ا

گزارش

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کاشانم الف:1293454

اداره اوقاف و امور خیریه مزایده واگذاری به اجاره
شهرستان کاشان

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کاشان در نظر دارد 17 رقبه زیر را به صورت مجزا، برای یک سال شمسی به اجاره واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت اطاع از جزئیات، دریافت متن کامل 
آگهی و ثبت نام، تا مورخ 1401/1/۲۵ با شماره تلفن 11-۵۵۳۳9910 داخلی ۲۲ تماس حاصل نموده و به نشانی کاشان، خیابان امیر کبیر، روبروی اداره برق مراجعه نمایند.

1( دوازه باب مغازه به مساحت های ۲0 تا ۳9 متر مربع واقع در بازارچه استان مطهر علی بن محمد باقر )ع( مشهد اردهال ) نوبت دوم(:
۲( یک باب آپارتمان تجاری – اداری به مساحت تقریبی 44۵ متر مربع واقع در کاشان ، خ آیت اله کاشانی 

۳( یک باب مغازه حدود 40 متر مربع متعلق به امامزاده طهماسب واقع در روستای وادقان 
4( یک رقبه آب مزروعی واقع در روستای آزران و دو رقبه آب مزروعی واقع در روستای سادیان

محمد حسن یاری - شهردار دولت آبادم الف:1293500

آگهی مزایده عمومی
شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات و آهن االت اسقاطی شهرداری دولت اباد از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری : روز چهارشنبه مورخ 17//1401/01 
گشایش پاکات : روز پنجشنبه مورخ 1401/01/18

محل دریافت اسناد : دولت آباد - بلوار طالقانی - پایگاه اینترنتی www.dolatabadcity.ir تلفن : 031-45822010
 www. icts .mporg.ir : پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

مهدی حلوائی- شهردار خورم الف:1293456

آگهی مزایده )نوبت دوم(
شهرداری خور به اســتناد مصوبه 8۳ مورخ 1400/11/8شــورای اسامی شهر خور در نظر دارد نســبت به فروش ۵ پاک زمین مســکونی واقع در مجموعه مسکونی 
 مهدیه شهر خور از طریق ســامانه ســتاد تدارکات الکترونیکی دولت و دریافت بهای آن بصورت نقد اقدام نماید. ) پرداخت هر نوع مالیات و عوارض به عهده خریدار

 می باشد( 
متقاضیان می توانند جهت دریافت اعام پیشنهاد قیمت، سایر مدارک و شــرکت در مزایده مذکور تا ساعت 19:00 روز پنجشنبه مورخ 1401/1/۲۵ به سامانه ستاد 

تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه نمایند.

چاپ اول
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افزایش ساعت کار متروی اصفهان در روزهای پایانی سال 
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان گفت: برای رفاه حال شــهروندان و تشویق به 
استفاده از حمل و نقل همگانی، ساعت کار مترو تا ۲۲ شب و ساعت فعالیت خطوط اتوبوسرانی 

عبوری از معابر مرکزی شهر تا ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه افزایش یافت.
حســین حق شــناس درباره تمهیدات صورت گرفته درباره کاهش ترافیک در مراکز عبور و مرور 
شهری اظهار داشت: جهت رهایی از ازدیاد ترافیک، به شهروندان توصیه می شود برای سفرهای 

درون شهری پایانی سال، از مترو استفاده کنند.
وی با شرح ظرفیت های متروی اصفهان برای شرایط ویژه ترافیکی بیان کرد: با توجه به ضرورت 
سرویس دهی مطلوب به شهروندان مدت زمان انتظار مسافران از 15 دقیقه به 11 دقیقه کاهش 
یافته که در آینده، این زمان نیز کمتر خواهد شــد؛ همچنین با توجه به تعطیلی رســمی روز ۲7  

اسفندماه، مترو برخالف دیگر ایام سال در خدمت رسانی به شهروندان فعال خواهد بود.
حق شناس ادامه داد: شــهروندانی که منازل آنها نزدیک ایســتگاه های مترو است می توانند به 
صورت مستقیم از آن اســتفاده کنند و ســایر شــهروندان نیز می توانند با اتوبوس به پایانه های 
ابتدایی یا ایســتگاه مترو سفر کنند یا خودروی خود را نزدیک ایســتگاه های مترو پارک کرده و 

ادامه سفر خود را با مترو انجام بدهند.
 

توزیع حدود 10 هزار بسته کمک معیشتی در استان اصفهان
معاون امور داوطلبان حمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: از ابتدای سال تاکنون نزدیک 1۰ 

هزار بسته کمک معیشتی میان نیازمندان و مددجویان هالل احمر در استان توزیع شده است.
محمد نوید متقی در آیین توزیع 1۲۰ بســته کمک معیشــتی در برخوار افزود: هالل احمر قبل از 
شیوع ویروس منحوس کرونا فقط برای شب عید نوروز در طرح فرشتگان رحمت و در ماه مبارک 
رمضان در طرح همای رحمت، توزیع بسته های کمک معیشــتی داشت که باشیوع این بیماری 
توزیع این بسته بیشتر شــده و نزدیک به 1۰ هزار بسته کمک معیشــتی با تالش خیران در هالل 

احمر های شهرستان ها و خانه های هالل توزیع شده است.
معاون امور داوطلبان حمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفت: جمیعت هالل احمر شهرستان 
برخوار ۴۰۰ مددجو را شناســایی کرده و از ابتدای سال تا کنون طی سه مرحله به آن ها کمک کرده 

است.
وی افزود: بسته های کمک معیشــتی طرح فرشــتگان رحمت در برخوار با بیش از 1۰ نوع مواد 
خوراکی شامل برنج، روغن، رب، قند وشــکر، نمک، حبوبات، ماکارانی، شــیرینی، و گز، چای، 

پولکی و لباس به ارزش هر بسته 5 میلیون ریال برای شب عید توزیع می شود.
 

خسارت میلیاردی ریزگرد ها به اصفهان
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفت: ریزگرد ها ساالنه 1۲۸ میلیارد تومان به اصفهان 

خسارت می زند.
محمدعلی کاظمی اظهار کرد: کانون های ریزگرد و گرد و غبار واقع در نواحی شرق و شمال استان، 
ساالنه بیش از 1۲۸ میلیارد تومان به بخش های گوناگون خسارت می زند.بیشترین آسیب این 
پدیده به مزارع، راه آهن، جاده ها، زمین های کشــاورزی، محیط زیســت، فرودگاه ها، تجهیزات 

نظامی و منازل مسکونی وارد می شود.
به گفته وی، از پهنه 1۰.7 میلیون هکتاری اســتان ۳.۲ میلیون هکتــار معادل ۳۰ درصد را اراضی 

بیابانی و شن زار تشکیل می دهد که بیشتر در نواحی شمالی و شرقی استان قرار دارد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان ادامه داد: مناطق تحت تاثیر فرسایش بادی استان 
بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار و کانون های های بحرانی فرســایش بادی 1.5 میلیون هکتار 

وسعت دارد که 1۶ کانون را به خود اختصاص داده است.

اصفهان، کرونا و رکوردهایی که شکسته شد

موجی که آرام نگرفت

شروع ســال 1۴۰۰ با خیز دوباره کرونا و آغاز موج چهارم بیماری در کشور و 
اســتان اصفهان همراه بود. موج چهارم کرونا که پس از تعطیالت نوروزی 
آغاز شد، در اردیبهشت ماه به اوج رسید، اما هنوز موج چهارم فروکش نکرده 
بود که از اوایل تیرماه مقامات بهداشتی درباره شروع موج پنجم و ردیابی 
ســویه دلتا در شــهرهای قرمز ایران خبر دادند.موج پنجم کرونا با سویه 
دلتا، بسیاری از رکوردهای قبلی بیماری و بســتری را در کشور شکست، 
اگرچه هم زمان با این موج گسترده بیماری بود که واکسیناسیون در کشور 
ما سرعت بیشتری گرفت.واکسیناســیون کرونا هم در اصفهان مثل همه 
نقاط کشور به همین ســادگی نبود و تزریق واکســن کرونا در اوایل سال 
1۴۰۰ با سرعتی پایین و از گروه های سنی باال و بیماران آغاز شد.به مرور که 
واکسیناسیون به گروه های سنی پایین تر رسید، تقاضا برای تزریق واکسن 
نیز بیشتر و بیشتر شــد تا جایی که صفوف طوالنی مردم در مقابل مراکز 
واکسیناسیون را رقم زد.بی نظمی در مراکز واکسیناسیون و معطلی های 
چندین ساعته در صوف طوالنی، صدای اعتراض بسیاری از مردم را درآورد، 
و این در حالی بود که مسئوالن بهداشتی بر حضور به موقع مردم در مراکز 
واکسیناسیون تاکید داشــتند. آن ها از یک سو مردم را به حضور به موقع و 
واکسیناسیون تشویق می کردند و از سوی دیگر در تکاپو برای تامین واکسن 
و افزایش مراکز تجمیعی واکسیناســیون بودند.اگرچه تزریق واکســن 

کرونا هم به ماجرای دنباله دار دیگری درست مثل کرونا تبدیل شد، اما با 
افزایش جمعیت واکسینه شده، دیگر خبری از شلوغی و اصرار و پافشاری 
شهروندان برای تزریق واکسن نیســت و حاال مسئوالن بهداشتی استان 
بر مراجعه افراد برای تزریق دوزهای بوســتر واکسن تاکید دارند.در چهار 
موج قبلی کرونا محدودیت هایی هرچند نصفه و نیمه باعث شــد بیماری 
در نقطه ای فروکش کند و برای مدتی هرچند کوتاه کادر درمان نفسی تازه 
کند، اما در موج پنجم نه تنها هیچ محدودیتی به طورجدی اعمال نشد، بلکه 
رعایت پروتکل های بهداشتی در جامعه روزبه روز به حداقل ممکن رسید. به 
همین خاطر تقریبا تمام رکوردهایی که در موج چهارم کرونا ثبت شده بود، 
در موج پنجم شکست.در موج پنجم کرونا تعداد بیماران در اصفهان رکورد 
زد و نزدیک به ۴ هزار بیمار در بیمارستان های اصفهان بستری شدند که دو 
برابر تعداد بیماران در موج قبلی بود.ظرفیت همه بیمارستان های اصفهان 
برای چند هفته تکمیل  شد و بیماران بسیاری از پشت درهای بیمارستان 
به خانه هایشــان بازگردانده شــدند تا تنها بیماران بدحال بتوانند به تخت 
بیمارستان برسند، درحالی که همین بیماران هم باید برای پذیرش، منتظر 
خالی شدن تخت و مرخص شدن بیمار دیگری می بودند.نیمه مردادماه 
بود که طاهره چنگیز، رییس وقت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره 
به اشــغال تخت های بیمارستان در اســتان، اعالم کرد سرریزی در حوزه 

درمان پیدا شده که اگر در حوزه بهداشت به داد آن نرسیم وضعیتی شبیه 
هندوستان پیدا می کنیم و به زودی در حیاط بیمارستان و بعد از آن در کنار 
خیابان مجبوریم بیمار بســتری کنیم، اگرچه همین االن هم از فضاهای 
غیرمعمــول و راهرو و اتاق عمل اســتفاده می کنیم تا بیماری پشــت در 
بیمارستان نماند.چند روز بعد اعالم شد که ظرفیت همه بیمارستان ها در همه 
شهرستان های استان از مرز اشباع گذشته و دیگر پزشک و پرستاری برای 
پر کردن شیفت ها در بخش های جدیدی که در تدارک راه اندازی آن ها وجود 
ندارد. بر این اساس، از دانشجویان و دانش آموختگان پزشکی، پرستاری، 
مامایی، فوریت ها، اتاق عمل، هوشــبری و دیگر رشــته های پیراپزشکی 
خواسته شد در این روزگار سخت با تشریک مساعی و اهتمام جمعی کمک 
کنند تا از تلف شدن جان های بیشتر و داغدار شدن پدران، مادران، همسران 

و فرزندان دل نگران بیماران کووید تا حد ممکن جلوگیری شود.
با تکمیل ظرفیت تخت های بیمارستانی اصفهان، آمبوالنس های اورژانس 
نیز در ورودی بیمارســتان یا بخش اورژانس منتظــر می ماندند تا بیمار 
پذیرش شود. در این روزها بحران کرونا به آرامســتان اصفهان هم رسید 
و افزایش تعداد متوفیان باعث شد خادمان آرامستان در شرایطی بسیار 
ســخت و دلهره آور در شــیفت های اضافی و اضطراری نسبت به تغسیل، 
تکفین و تدفین متوفیان کرونایی اقدام و به امور متوفیان رسیدگی کنند و 
سرانجام اوایل آذرماه، بعد از پشت سر گذاشتن یک موج سهمگین باالخره 
وضعیت 11 شهرستان استان و از جمله اصفهان آبی شد، اما این وضعیت هم 
دیری نپاید و بازی کرونا با ما ادامه داشت.هنوز مدت زیادی از شیوع سویه 
امیکرون در دنیا نگذشته بود که ۶ دی ماه سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان از شناســایی اولین مبتالبه کرونای امیکرون در اســتان اصفهان 
خبر داد. خیلی زود امیکرون به ســویه غالب در استان و کشور تبدیل شد، 
اگرچه کشندگی کمتر امیکرون در مقایسه با دلتا و واکسیناسیون جمعی 
کار خودش را کرد و در این پیک تعداد بیماران و مرگ ومیر کمتری را شاهد 
بودیم.اگرچه واکسیناســیون کار خودش را کرد و میزان ابتال و کشــندگی 
ویروس را پایین  آورد، اما خطر ابتال به بیماری و مرگ ومیر همچنان وجود 
دارد. در همین شرایط، مردم نه تنها در اســتان اصفهان، بلکه در کل کشور 
نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی بی توجه شدند. ضمن اینکه گروهی 
از افراد جامعه زیر بار تزریق واکسن نرفتند و یا به تزریق یک یا دو دوز واکسن 
اکتفا کردند!اکنون پوشش واکسیناسیون نوبت اول در گروه سنی باالی 1۲ 
سال در استان اصفهان به ۸5 درصد، نوبت دوم 7۶ درصد و نوبت سوم به 
۳۶ درصد رسیده است.  نیمه بهمن، شاهین شیرانی، رییس دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان با اشاره به پیش بینی و آمادگی پیش از شروع پیک ششم 
کرونا، اعالم کرد که هنوز فاصله زیادی با آمار بستری بیماران در پیک قبلی 
داریم، اما به این معنی نیست که نباید آمادگی داشته باشیم و باید تخت ها و 
امکانات بیشتر شود تا بیماری پشت در بیمارستان نماند.وی، به پیش بینی 
این موج اشــاره و اظهار کرد که از قبل اپیدمی ها وقوع موج ششم کرونا را 
پیش بینی کرده بودند و در دنیا نیز این پیک اتفاق افتاده بود، به همین خاطر 
آمادگی الزم در استان وجود داشــت، ضمن اینکه تعداد بیماران بستری و 

مرگ ومیر در این موج، قابل مقایسه با موج قبلی نبود.

رییس اتحادیه امــالک اصفهان گفــت: اولویت 
اسکان مسافران نوروزی ســال 1۴۰1 در اصفهان 
ابتدا بــا هتل هــا، مســافرخانه ها، مهمانپذیرها و 
اقامتگاه های بوم گردی است.رســول جهانگیری 
گفت: به دلیل تاثیر دوران کرونا بر سفرها، اولویت 
برای اسکان مســافران نوروزی، مراکز بوم گردی 
و گردشــگری، هتل و مهمانپذیر است، زیرا در دو 
سال گذشــته ضرر زیادی دیده اند که امیدواریم 
جبران شود.وی افزود: مسائل بهداشتی، ایمنی و 

آتش نشــانی باید در خانه های استیجاری رعایت 
شــودچون در سال های گذشــته ظرفیت پذیرش 
حدود 15۰ هزار مسافر شــب خواب را در اصفهان 
داشتیم، اما اکنون چند ماه را ضابطه مند از دست 
دادیم. سال های گذشته برای ساماندهی امالک 
فراخوان اعالم می شد و بین 1۲۰ تا 15۰ واحد صنفی 
در نقاط مختلف شهر اعالم آمادگی کرده و کارکنان 
مربوطه کارت شناسی و تایید صالحیت می گرفتند 
و در ورودی شهر برای پذیرش و ثبت نام خانه های 
استیجاری اقدام می کردند که امسال این مسئله 

را نداریم.
به گفته جهانگیــری، ما فرصت را بــرای ظرفیت 
خانه های اســتیجاری امالک از دســت داده ایم، 

اما به ستاد تسهیل سفر های نوروزی استان کمک 
خواهیم کرد، زیرا یک مســافر بیشــتر در اصفهان 
اقامت داشته باشد از چند شغل حمایت می شود.

رییس اتاق اصناف اصفهــان درباره فعالیت دیگر 
مشاغل و اصناف گفت: مشاغلی از جمله خدمات 
فنی و شیشه خودرو، آینه، قفل سازی، صافکاری، 
نقاشــی و لوازم یدکی از ۲5 اسفند تا 15 فروردین 
بصورت کشیک نوروزی و مانند سال های گذشته 
ارائــه خدمات می دهند.اســتان اصفهــان با پنج 
میلیون نفــر جمعیت به عنوان قطب گردشــگری 
جهان و ایــران، بیش از ۲۲ هزار بنــا و اثر تاریخی 
شناســایی شــده دارد که از میان آن ها افزون بر 

یک هزار و ۸۰۰ اثر ثبت ملی شدند.

رییس اتحادیه امالک اصفهان:

 اولویت اسکان مسافران نوروزی در اصفهان
 با هتل ها و واحدهای بوم گردی است

خبر روز

انتقاد فرماندار تیران و کرون از نبود برنامه توسعه ای در این شهر
فرماندار تیران و کرون گفت: فقدان سند و برنامه چشــم انداز در در این شهرستان مانع از بهره داری 
حداکثری از ظرفیت های موجود شده است.علی محمدی کیا در ستاد ساماندهی جوانان تیران و کرون 
در محل فرمانداری این شهرستان افزود: تدوین برنامه و افق کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای 
هر منطقه ای به دست جوانان، توسعه را هدفمند و ســرمایه ها را حفظ می کند.وی بیان کرد: تیران و 
کرون دارای منابع ارزشمندی در حوزه معادن فلزی است اما کمتر از این ظرفیت استفاده شده و بیشتر 
به دنبال ایجاد شهرک های صنعتی با وجود تعارضات رفته اند و حجم درخواست ها به سمت صنایع 
بوده است.فرماندار تیران و کرون از جوانان این شهرستان خواست تا با همفکری و همکاری مشترک 
بین همدیگر برای تدوین یک چشم انداز و برنامه به نقطه مشترک برسند.وی ادامه داد: ارائه طرح و 
پیشنهاد برای تقویت موتور پیشران شهر ضروری است تا از روزمرگی و رکود در فعالیت ها خارج شویم.

محمدی کیا، انباشت دستورالعمل ها برای سازمان های اداری را معضلی برای نظام مدیریتی کشور 
دانست و اظهار داشت: مدیران و کارمندان بخش زیادی از وقت خود را بر پاسخ دهی به نامه ها و انجام 
دستورالعمل ها صرف می کنند.وی، همکاری مشترک بین مسئوالن و دبیران سازمان های مردم نهاد 
برای پیشبرد فعالیت ها را موثر خواند و یادآورشد: موازی کاری بین نهادهای اداری و تشکل های مردم 

نهاد از جمله عوامل ناکارآمدی برخی از فعالیت ها و نبود نتیجه هدفمند است.
 

 خدمت ویژه موسسه توانبخشی هاجر کاشان
 به خانواده های دارای معلول

مدیرعامل موسســه خیریه و توانبخشی هاجر کاشان با اشــاره به خدمات ویژه و فعالیت این موسسه 
همانند یک هتل سه ستاره گفت: خانواده های دارای معلول برای سفرهای زیارتی و سیاحتی چند روزه 
می توانند نگهداری فرزندان توانخواه خود را به این مرکز بسپارند که چنین خدمتی در کشور بی نظیر است.

علی هاشمی طاهری   در آیین تقدیر از خیران موسسه خیریه و توانبخشی هاجر کاشان افزود: این مرکز 
به دلیل ارائه خدمات بهینه و با کیفیت به توانخواهان جسمی و ذهنی، دیدگاه و نگرش های را نسبت به 
موسسه های خیریه تغییر داده است.وی اظهار داشت: موسسه خیریه و توانبخشی هاجر کاشان مربوط 
به دختران معلول جسمی و ذهنی 1۴ سال به باالست که وظیفه توانبخشی، آموزش، حمایت و نگهداری  
آنها را برعهده دارد.مدیر عامل موسسه خیریه و توانبخشی هاجر کاشان اضافه کرد: در این مرکز که دارای 

پنج خوابگاه با ظرفیت ۳۰۰  نفر است، ۲۴۴ نفر توان خواه نگهداری می شوند.
 

شهردار نجف آباد:

 سگ های ولگرد نجف آباد هزینه زیادی به شهرداری 
تحمیل می  کند

شهردار نجف آباد با اشاره به آمار باالی سگ های ولگرد در این شهر گفت: ساماندهی و جمع آوری این 
حیوانات هزینه زیادی را برای مدیریت شهری داشته و حلقه مفقود قانونی در این موضوع کار را سخت 
کرده است.عبدالرسول امامی در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های ملی و استانی در محل تاالر 
فرزانگان نجف آباد افزود: تعداد  زیادی از سگ های باالصاحب در سطح شهر جمع آوری و در محلی 
در حال نگهداری هستند که این روند افزایشی موجب کمبود محیط نگهدای شده است.وی بیان کرد: 
فقدان قوانین منسجم برای این موضوع باعث شده که این عملکرد شهرداری به سرانجام نرسد و با 
وجود جمع آوری سگ های ولگرد در سطح شهر اما باز شاهد وجود تعداد زیادی از سگ ها و نارضایتی 
مردم هستیم.شهردار نجف آباد هزینه تامین مکان، خوراک و نگهداری سگ ها را مهم خواند و اذعان 
داشت: این اعتبار به شهرداری تحمیل می شود و باید فرآیند پس از زنده گیری و جمع آوری مورد پیش 
بینی قرار گیرد.وی به سرانه فضای سبز این شهر اشاره کرد و اظهار داشت: درحال حاضر این شاخص 

برای هر نجف آبادی 11 متر مربع بوده در حالی که استاندارد آن ۲۹ متر مربع است.

اخبار جامعه

خبر خوان

دستور دادستان اصفهان 
برای پلمب مخازن و 

مشعل های مازوت سوز
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان اصفهان، 
دستور پلمب مخازن و مشعل های مازوت سوز 
نیروگاه های بــرق اصفهان را صــادر کرد.علی 
اصفهانی با اشــاره به اینکه استمرار استفاده از 
سوخت مازوت سالمت شهروندان در اصفهان 
و شاهین شــهر را در معــرض تهدیدات جدی 
قرار داده، دســتور پلمب مخازن و مشعل های 
مازوت سوز نیروگاه های برق اصفهان را صادر 

کرد.
اصفهانی، ضمن انتقاد از عدم توجه به معضل 
آلودگی شــدید هوای اصفهان در برخی مراکز 
تصمیم گیری، تاکیــد کرد: برخــورد قاطعانه 
با ترک فعــل و وظایف قانونــی مدیرانی که به 
رغم تکالیف قانونی، اســتانداردهای زیســت 
محیطی را نقض کرده اند در دســتگاه قضایی 
مورد پیگیری قــرار خواهد گرفت. دادســتان 
عمومی و انقالب اصفهان همچنین در جلســه 
کمیته نظارت بر فرآیند عرضه مایحتاج عمومی 
و کاالهای اساسی و چگونگی مقابله با تخلفات 
و جرائم اقتصادی دادســتانی اصفهان، ضمن 
بررســی گزارش های کارشناسی سازمان های 
جهاد کشــاورزی، صنعت و معــدن و اداره کل 
تعزیرات حکومتی اســتان، در جریان آخرین 
اقدامات صورت گرفته در راســتای بازرسی و 
برخورد با واحدهای صنفی متخلف قرار گرفت.

وی با تاکیــد بر ضرورت حضور محســوس و 
ملموس تیم های بازرســی در روزهای منتهی 
به ســال جدید و تا پایان مــاه مبارک رمضان، 
کارایی اقدامات پیشگیرانه را منوط به همکاری 
موثر مــردم در اعالم تخلفات گران فروشــی 
و کم فروشــی عنوان کرد و افــزود: مردم باید 
نتایج این بازرســی و نظارت را به صورت عینی 
احســاس کنند. اصفهانی همچنین با اشــاره 
به رصد فرآیند بازرســی ها در حــوزه معاونت 
پیشگیری از وقوع جرم و پیگیری حقوق عامه، 
گفت: واحدهای صنفی و تجاری و شــعب 
فروشگاه های زنجیره ای با تخلفات عمده یا 
دارای سابقه تخلف به مدت ۲۰ روز تا یک ماه 

پلمب خواهند شد.
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تحديد حدود اختصاصي
12/119 چون تحدید حدود ششدانگ قســمتی از یکباب گلخانه پالک شماره 
2533 فرعی از 36/1338 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتي 
به نام محسن جان نثاری الدانی فرزند حسن در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضي ثبت به  عمل نيامده اینک بنا به دســتور قسمت اخيراز ماده 15 
قانون ثبت و بر طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه 
مورخ 1401/1/23 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهي به کليه مالکين و مجاورین اخطار مي گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظيم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد  و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت معترض 
ظرف یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض به این اداره بایستي با تقدیم دادخواست 
به مراجع ذیصالح قضایي گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسليم 
نماید. تاریخ انتشار: 1400/12/25 م الف: 1290000  ابوالفضل شهریاری 

نائينی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
تحديد حدود اختصاصي

12/120 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان پالک شماره 12/11586 
واقع در بخش 14 ثبت اصفهان مجزی شده از 875 فرعی  که طبق پرونده ثبتي 
به نام سيد اسحاق موسوی نژاد فرزند سيد بهرام شماره شناسنامه 9 و شماره ملی 
5559883794 در جریان ثبت است و رای شماره 139960302025027721 
مورخ 1399/11/29 از طرف هيات حل اختالف موضــوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در ثبت اسناد و 
امالک منطقه غرب اصفهان نســبت به ملک مرقوم صادر گردیده اســت و با 
توجه به اینکه تحدیــد حدود اوليه پالک اصلی فوق قانونی نبوده اســت اینک 
بنا به دســتور قســمت اخير از ماده 13 قانون ت ت مصــوب 1390 و بر طبق 
تقاضای نامبرده تحدید  حدود ملک مرقوم در تاریــخ  1401/01/21 روز یک 
شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب این آگهي 
به کليه مالکين و مجاورین اخطار مي گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل 
حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 

 از تاریخ تنظيم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد  و طبق 
مــاده 86 آیين نامه قانــون ثبت معترض بایــد ظرف مدت یک مــاه از تاریخ 
تســليم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایي 
اقــدام و گواهي طرح دعوی خــود را به این منطقــه ثبتی ارائــه نماید در غير 
اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینــده قانونی وی می تواند بــه دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به این منطقه تســليم نماید 
ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتــراض عمليات ثبتی را بــا رعایت مقررات 
 ادامه خواهــد داد. تاریــخ انتشــار: 1400/12/25 م الــف: 1292119 

 ابوالفضل شهریاری نائينی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

12/121  شماره نامه: 140085602024014712-1400/12/23 نظر به اینکه 
ششدانگ پالک 4497/66  واقع در بخش 5 اصفهان به شماره ثبت صفحه 471 
دفتر 118 امالک به شــماره ثبت 13985 به نام آقای اکبر محمدی فرتخونی 
سابقه ثبت و صدور سند مالکيت بشــماره چاپی سند دفترچه 389686  ب دارد 
سپس مالک مذکور با ارائه درخواســت 1400/040395 مورخ 1400/12/07 
بانضمــام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل شــماره یکتا 
140002150368002044 و رمز تصدیــق 487727 مورخ 1400/12/04 به 
گواهی دفترخانه اسناد رسمی 420 اصفهان رســيده است مدعی است که سند 
مالکيتش به علت جابجایی و اسباب کشی مفقود و درخواست صدور المثنی سند 
مالکيت را نموده  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئين 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مــدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت 
یا ســند معامله به این اداره تسليم و رســيد اخذ نماید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرســيد یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکيت یا سند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1293165 مهدي شــبان سرپرســت واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 

جنوب اصفهان
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فرش قرمز اصفهان برای ورود گردشگران نوروزی؛

شور شیرین در شهر

وز نور

اصفهان از مقاصد مسافرتی پرجاذبه ای است که صنعت گردشگری آن در طول 
دو سال گذشته با رکود شدیدی ناشی از شرایط کرونا و البته پیش از آن هم به 
دلیل تحریم ها مواجه بود. اکنون شواهد و تکاپوی تمام دستگاه های اجرایی، 
نشان می دهد که پس از گذشت دو بهار بی رونق، شهر برای مسافران در حالت 

آماده باش قرار گرفته است.
درحالی وارد سال ۱۴۰۱ می شــویم که مردم ایران در اســتان های مختلف 
درصدد آمادگی برای استقبال از مسافران نوروزی هستند. کشوری که با ۲۲ 
اثر ثبت شده تاریخی رتبه ۱۱ و به لحاظ ثبت ۱۳ اثر در فهرست آثار ناملموس 
در رتبه هفتم کشورهای جهان و در صنایع دســتی به لحاظ ثبت هفت مرکز 
ملی صنایع دستی و هفت شهر جهانی صنایع دســتی در رتبه اول جهان قرار 
دارد و چنین امتیازاتی قطعا حکایت از پتانسیل های قوی گردشگری در این 

استان دارد.
این در حالی است که آمارها مشخص می کند متوسط دریافتی ایران به ازای 
هر گردشگر ۶۶۵.۱ دالر اســت؛ درصورتی که میانگین درآمد حاصل از هر نفر 
گردشگر خارجی براساس برآوردهای سازمان جهانی گردشگری برای منطقه 
جنوب آسیا که ایران نیز جزو آن قرار می گیرد، ۱۳۴۰ دالر است. اما گزارش ها و 
آمار موجود، خبر از درآمدی بسیار پایین تر از برآورد سازمان جهانی گردشگری 

برای ایران می دهد.
درحال حاضر صنعت گردشــگری کشــور با ارزش افزوده حدود ۱۰.۱ میلیارد 
دالری، ســهم ۲.۵ درصدی از کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده و با 
۴۷۶ هزار شغل، سهم ۱.۹ درصدی از کل اشتغال را به خود اختصاص می دهد. 
از طرفی قابلیت های ویژه ای برای رشد این صنعت در هرکدام از استان های 
کشــور به ویژه مناطق تاریخی و قابل توجهی مانند اصفهان، شــیراز و تبریز 

وجود دارد.
پرسش آن است که سهم شهر توریستی و تاریخی مثل اصفهان در درآمدزایی 
و اشتغال زایی از مســیر صنعت گردشــگری چه میزان است و بحث مهم تر 
آنکه امسال پس از گذشت دو سال از شرایط دشوار کرونایی که مانع جذب 
گردشگر می شــد، چه تمهیدات و خدماتی برای بهبود ورود گردشگر به این 

استان اندیشیده شده است؟

آسیب کرونا به صنعت گردشگری
وجود شرایط تحریمی سال های اخیر و بی تمایلی گردشگران خارجی برای 
ورود به ایران با شــیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت های سفر در دنیا، 
شــرایطی را برای صنعت گردشــگری ایران پدید آورد که به نوعی از آن تحت 
عنوان سقوط این صنعت نام برده می شد؛ به طوری که آژانس ها، هتل داران 
و کلیه مشــاغل مرتبط با این صنعــت در این برهه با چالش هــای فراوانی 
دست به گریبان بوده اند. البته نه تنها در ایران بلکه در کشورهای اروپایی نیز 
تقاضای سفر، نخست به دلیل ترس از ابتالء به کرونا و سپس به دلیل شرایط 

اقتصادی ناشی از کرونا چندان مطلوب نبوده است.
در واقع شــرایط کرونایی و محدودیت های آن، کمر این صنعت را شکست و 
شــرایط اقتصادی و توان اندک مالی مردم هم به این وضعیت دامن می زد 
تا آنکه ســرانجام پس از مدت ها رکود، با پیگیری هــای وزیر جدید میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، قرار شد صدور ویزای توریستی و تردد 
گردشگران خارجی از مرزهای زمینی و هوایی از سر گرفته شود. اقدامی که 
دریچه هایی از امید را برای فعاالن این صنعت گشود تا شاید در نوروز امسال 

فرصتی را برای جبران کسادی چند سال گذشته خود پیدا کنند.
حیدر صادقی، معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی استان اصفهان در رابطه با تأثیر کرونا بر صنعت گردشگری اظهار 
می کند: همه شواهد موجود نمایان کننده آسیب شدید بخش گردشگری از 

شرایط کرونایی است و احیای مجدد این بخش را الزم می کند.
به گفته وی، چنین تخمین زده می شــود که از شروع اپیدمی کرونا در اسفند 
سال ۹۸ به طور متوسط ۴۰۰ میلیارد تومان خســارت دیده ایم و در کنار این 

خسارت، حدود ۷۰ درصد مشاغل گردشــگری از دست رفته است. در برخی 
قسمت ها مثل راهنمایان ریزش ها شاید نزدیک به صددرصد بود و در برخی 
حوزه ها مثل میهمان پذیرها تا ۵۰ درصد و در بوم گردی ها نزدیک به ۷۰ تا ۸۰ 

درصد مشاغل از دست رفته اند.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
اصفهان تصریح می کند: مهم ترین موضوع گردشــگری تقاضاست؛ اگر این 
تقاضا برگردد بایــد به دو حوزه، یکی تقاضای تورهــای داخلی که قابل توجه 
اســت و دیگری تورهای خارجی که بعد از برجام به عدد ۴۰۰ هزار نفر رسیده 

بودیم، بپردازیم.

شهر آماده پذیرایی از میهمانان نوروزی
علی معرک نژاد، مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری اصفهان در 
این رابطه می گوید: براساس مصوباتی که ستاد استانی تسهیالت سفر دارد 
و تاکیدات ستاد خدمات سفر شهر اصفهان، اسکان موقت مسافران برعهده 

مدیریت شهری است.
وی افزود: بر این اســاس اولویت اول هتل ها و میهمان پذیرهای رســمی 
اســت که تحت نظر اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری فعالیت می کنند. 
حدود هشــت تا ۱۰ هزار ظرفیت برای اســکان مســافران نوروزی از طریق 

میهمان پذیرهای فعال تامین خواهد شد.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان گفت: حدود ۸۵ هتل 
در اولویت اول اسکان مسافران نوروزی است؛ همچنین سرریز مسافران در 
مدارس دولتی اسکان داده می شوند. مدارس از جمله پرمخاطب ترین مراکز 

اسکان موقت مسافران نوروزی است.
معرک نژاد اضافه می کند: در ســال های گذشــته بیش از هزار و ۵۰۰ کالس 
مدارس دولتی در اختیار مسافران نوروزی قرار می گرفت؛ اما امسال تاکنون 
۴۵۰ مدرســه گروه الف آموزش و پرورش اعالم آمادگی کرده اند که خدمات 

اسکان موقت ارائه خواهند داد.
وی ادامه می دهد: بــا هماهنگی هایی که با رییس اتحادیــه امالک و اتاق 
اصناف انجام شده ، حدود ۱۰۰ واحد صنفی مشاوره امالکی با تجربه استان 

برای ارائه خانه های استیجاری به مسافران خدمت رسانی خواهند کرد.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان گفت: براساس مصوبه 
ستاد تسهیالت سفر اسکان در فضای روباز و مجموعه گردشگری فدک هم 
به مسافران خدمت رســانی می کند که پذیرای حدود سه هزار خودرو در هر 

شب خواهد بود.
معرک نژاد اضافه کرد: درصورتی که شــرایط خاصی در شهر اصفهان به وجود 
آید، ورزشــگاه ها و اماکن دیگری هــم به ظرفیت پذیرش مســافر اضافه 
خواهد شد. در سال ۹۸، حدود ۱۸۰ هزار مسافر در هر شب در اصفهان اسکان 
داشته اند و امسال هم ظرفیت پذیرش این تعداد مسافر ایجاد شده است؛ 

البته پیش بینی می شود تعداد مسافر کمتر از این مقدار باشد.

هیچ یک از شهرداران حق مرخصی رفتن ندارند؛ مگر اضطراری برای شان 
ایجاد شود

مهران زینلیان، معاون عمرانی اســتاد اصفهان در این رابطه می گوید: ستاد 
تســهیالت ســفرهای نوروزی تاکنون چندین بار در اصفهان تشکیل جلسه 
داده اند و فرمانداری ها و شهرداری های استان، آمادگی کامل برای پذیرایی 

از مسافران را دارند.
وی اضافه می کند: هیچ یک از شــهرداران حق مرخصــی رفتن ندارند، مگر 
اضطراری برای شــان ایجاد شود. امید اســت با محوریت مدیریت شهری 
که مسئول اصلی ستاد است نوروز خوبی را سپری کنیم و اصفهان به خوبی 

پذیرای مسافران نوروزی باشد.

آمادگی 3۷ هزار مکان برای سکونت و پذیرایی از مسافران نوروزی
علیرضا ایزدی، مدیرکل میراث، گردشــگری و 
صنایع دستی اســتان اصفهان نیز با اشاره به 
حمایت از فعاالن گردشــگری اصفهان اظهار 
می کند: با وجود شیوع کرونا، امسال سعی بر 
معرفی جاذبه های کمتر شناخته شده داریم. 
درحال حاضر حــدود ۳۰۰ واحــد اقامتی در 

استان اصفهان وجود دارد و با تاکید بر آمادگی ۳۷ هزار مکان برای سکونت 
و پذیرایی از مسافران نوروزی ادامه می دهد. همچنین فعالیت های بسیار 

خوبی برای توسعه اقامت گاه های بوم گردی انجام گرفته است.
وی تصریح می کند: پیش بینی ما ورود گردشــگران زیاد به اصفهان در ایام 
نوروز است؛ بر این اساس نهایت تالش ما آن است که با تخصیص خدمات 
مطلوب به گردشگران نوروزی و جلب رضایت گردشگران داخلی و خارجی، 

اقدامی برای توسعه اقتصاد استان از طریق گردشگری انجام دهیم.

استقرار بیش از 12 ایستگاه امنیت سالمت در جاده های پرتردد
منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان اظهار می کند: 
با توجه به رویکرد ستاد کرونا چگونگی سیستم سفرها پیش بینی شده ؛ به 
این صورت که جلسه ارائه خدمات امدادی برای تمام دستگاه ها تشکیل شده 
است. تامین سوخت به شرکت پخش فراورده های نفتی در جهت تامین ۳۴۰ 
جایگاه سوخت ابالغ شده است. استقرار بیش از ۱۲ ایستگاه امنیت سالمت 
در جاده های پرتردد برای آرامش و امنیت مسافران که در ورودی شهرها اتراق 

داشته باشند، از دیگر اقدامات است.
وی می افزاید: آب رســانی ســیار به روســتاهای مورد توجه مسافران برای 
جلوگیری از کم آبی، همچنین پیش بینی ژنراتور برق های اضطراری، برگزاری 
جلســه ای با مخابرات برای پیگیــری ۲۳ نقطه جاده ای که فاقد پوشــش 

آنتن دهی است از موارد قابل توجه است.
مدیرکل مدیریت بحران اســتان اصفهان اظهار می کند: اطالع رسانی آنالین 
آب وهوا و آماده باش ۱۰ هزار نیروی امداد از ارگان های مختلف در ۸۰۰ روستا 

در قالب ۷۰۰ گروه از دیگر خدمات رسانی های ایام نوروز خواهد بود.
شیشه فروش در رابطه با خدمات بانکی در ایام عید می گوید: به بانک ها ابالغ 
شده اســت عابربانک ها نقص و بی پولی نداشته باشد و بانک های مختلف 
به طور شیفت فعالیت خود را در ایام عید داشــته باشند. همچنین هتل ها و 
ستاد گردشگری آمادگی کامل را برای پذیرایی از مســافران داشته باشند. 
کوهنوردان و گردشگرانی که قصد سفر به منطقه ای را دارند، قبل از آن با آگاهی 
از وضعیت آب وهوا و هماهنگی با مقامات محلــی اقدام کنند. همچنین در 

فرودگاه ها نیز تیم های آماده باش استقرار می گیرد.

آمادگی خوبی برای جبران شرایط دو سال قبل به وجود آمده است
کریم بیگی، رییس اتحادیه هتلــداران اصفهان  اظهار می کنــد: با توجه به 
مشکالت این ســال های کرونایی، بخش مهمی از خدمات و فعالیت های 
گردشگری کاسته شد اما اکنون آمادگی خوبی برای جبران شرایط دو سال 

قبل به وجود آمده است.
وی با بیان اینکه خوشبختانه تا این زمان اســتقبال نسبتا خوبی برای رزرو 
هتل های اصفهان انجام گرفته اســت، یادآور می شود: مســافران نوروزی 
داخلی هســتند و کمتر، این اتفاق می افتد که یک گردشگر خارجی در ایام 

نوروز وارد اصفهان می شود.
رییس اتحادیه هتلداران اصفهان در رابطه با اقدامات هتلداران در پذیرایی از 
گردشگران نوروزی می گوید: تجهیز نیرو و آموزش آن ها، رعایت پروتکل های 
بهداشتی و… از خدماتی اســت که زمان زیادی برای آن صرف شده تا ایام 
نوروز، مسافران با امنیت فکری بیشتری در هتل های این شهر حضور یابند.

بیگی تصریح می کند: برگزاری جلســات متعدد با استانداری و فرمانداری 
و هماهنگی بــا کلیه ســتادها و عوامل ســهیم در ســفرهای نــوروزی از 
اقدامــات قابل تأمل جامعــه هتلداران بوده اســت. نظارت و بازرســی در 
همه هتل ها برای بررسی شــرایط بهداشتی از موارد بســیار مهم ایام نوروز 
خواهد بود. در این دو ســال اخیر به علت شــیوع کرونا، فرهنگ بهداشــت 
در همه جامعه تغییراتی داشــته و در هتل ها نیز روش هــای نوینی اعمال 
 می شــود؛ با این امید که بتوانیــم در نــوروز ۱۴۰۱ اصفهان پر از گردشــگر

 داشته باشیم.
وی در رابطه با تفاوت خدمات دهی هتل ها و افزایش 
قیمت آن ها می گوید: خدمات مختلف بر اســاس 
درجه بندی هتل ها انجام می گیرد. موضوع قابل توجه 
آن است که فعال با وجود شرایط سخت اقتصادی که 
برای فعاالن این صنف پیش آمده است، اما به دلیل 
کشــش بازار و مشــکالت اقتصادی مردم اقدام به 

افزایش نرخ نداشته ایم و انتظار می رود با استقبال خوب مسافران از هتل ها، 
فعاالن این عرصه بتوانند زیر بار مخارج و هزینه های سرسام آور دوام آورند.

زیرساخت های صنعت گردشگری متحول شود
اما فعاالن و کارشناســان صنعت گردشــگری اســتان در ارتباط با اقدامات 

موردنیاز برای بهبود جذب گردشگر در اصفهان چه می گویند؟
علی قدیری، کارشناس صنعت گردشگری با بیان آنکه گردشگری برای ارتقا 
به یک صنعت درآمدزا و قابل توجه راهی طوالنی تر از اقدامات فعلی در پیش 
رو دارد،  می گوید: تحریم ها و شیوع کرونا آسیب بسیار بزرگی بر این صنعت 
وارد آورد و امسال خبرهایی از خدمات و اقداماتی از سوی مسئوالن در راستای 
بهبود جذب گردشگر شنیده می شود که قابل تأمل و تحسین است؛ اما باید 
گفت که پس از گذشت چند سال رکود، اقدامات زیرساختی بسیار زیادتری 

برای توسعه این صنعت الزم است.
وی اظهار می کند: موضوع جذب گردشگر به داخل کشور، زمانی قابل تأمل تر 
می شــود که با تدابیر مختلف گردشــگران را راهی این مــرز و بوم می کنیم 
ولی گردشــگر، اینجا با شــرایط چندان مناســبی برخورد نمی کنــد. اگر به 
استان اصفهان بپردازیم، متوجه می شــویم که در سال های گذشته با وجود 
قابلیت های فراوان در این حوزه، با مشــکالت و موانع بســیاری در بخش 

گردشگری مواجه بوده است.
این کارشناس صنعت گردشــگری ادامه می دهد: از بروکراسی های اداری 
گرفته تا عدم همکاری پلیــس راهنمایی و رانندگی اصفهــان در مورد تردد 
خودروی توریست ها، سطح پایین آموزش افراد مرتبط با این صنعت، امنیت 
پایین گردشگران و ساعات پایین کار سایت های گردشگری، همچنین ضعف 
زیرســاخت ها و مشــکالتی نظیر جاده های ناایمن و ناکافی، عدم توسعه 
مناسب شبکه حمل ونقل ریلی و کمبود هتل از جمله محدودیت های است که 

گردشگران با آن روبه رو می شوند.
به گفته قدیری، فرودگاه نخســتین محلی اســت که یک گردشگر خارجی 
در اصفهــان یا هــر محل دیگــری بــا آن برخــورد دارد که چندان شــرایط 
مناســبی ندارد. همچنین عــدم راه اندازی قطــار سریع الســیر اصفهان و 
مشــکل جابه جایــی درون شــهری از دیگــر مشــکالت زیرســاختی در 
 بخش حمل ونقل این شــهر تاریخی و گردشــگرپذیر اســت که باید به آن

 رسیدگی شود.

در اصفهان هتل های 4 و 5 ستاره به اندازه کافی وجود ندارد
وی می گوید: گردشگر به ســراغ هتل ها و مراکز اقامتی می رود که آن ها نیز 
شرایط چندان خوبی ندارند. در اصفهان هتل های چهار و پنج ستاره به اندازه 
کافی برای اقامت گردشگران خارجی وجود ندارد. در زمان هایی چندین برابر 
حجم ظرفیت اقامت هتل ها گردشــگر خارجی داریم و از سوی دیگر در چند 
ماه از سال با ظرفیت های خالی هتل ها در اصفهان روبه رو هستیم که این روند 
نشان می دهد ما از نظر زیرســاختی، برنامه ریزی، تبلیغات و اطالع رسانی و 

برندینگ ضعف داریم.
به گفته این کارشــناس چالش دیگر، نبود نیروهــای متخصصی در بخش 
گردشگری است. با وجود تعداد زیادی دانشــگاه و محیط های آموزشی در 
این زمینه، ضعف های بسیاری وجود دارد چراکه برنامه ریزی صحیحی برای 
آموزش نیروهای انســانی در حوزه تورگردانان و خدمات پذیرش، اقامت و 

آشپز انجام نمی گیرد.
قدیری ادامه می دهد: همچنین ضعف زبان، نبود رستوران هایی با منوهای 
متنوع فرنگی و سنتی از دیگر مشکالت زیر ساختی است که ضرورت توجه 
فراوانی برای رسیدگی به آن محسوس است. قطعااقدامات انجام گرفته از 
سوی مسئوالن استان در جذب گردشــگر تاثیرات فراوان خواهد داشت اما 
رفع نواقص اشاره شــده و توجه به بهبود زیرســاخت ها این مسیر را تسهیل 

می بخشد.
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