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سارق باغات شاهین شهر در دستان عدالت 
فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه از دستگیری عامل ۱۲ فقره سرقت به ارزش ۸۰۰ میلیون 
ریال در شاهین شهر خبرداد.سرهنگ بهزاد ثابت راسخ در گفت وگو با ایسنا با اشاره به شکایت کشاورزان 
شهرهای گزبرخوار و گرگاب از سرقت اموال و تجهیزات کشاورزی باغ ها، اظهار کرد: با بررسی ها و شواهد 
موجود در اماکن مورد سرقت، سرنخ هایی از یک سارق حرفه ای ۲۸ ساله در یکی از محالت شهر گرگاب 
جمع آوری و در یک عملیات ضربتی متهم دســتگیر شــد. وی با بیان اینکه متهم به ۱۲ فقره سرقت از 
باغداران و کشاورزان اعتراف کرده است، افزود: در مخفیگاه این سارق بیش از ۸۰۰ میلیون ریال اموال 
مسروقه کشف و ضبط شد.  ثابت راسخ با تاکید بر تحویل متهم به مراجع قضایی در مورد چگونگی عملکرد 
این سارق گفت: متهم با بهره برداری ساعات عدم حضور باغداران و کشاورزان در محل با ورود به انباری ها 

و اتاقک باغ ها تجهیزات و اموال موجود در محل را سرقت می کرده است.
 

انهدام باند مسافرنماهای زورگیر در خمینی شهر
فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شــهر گفت: اعضای باند ســه نفره ای که با تهدید سالح سرد 
خودروی شهروندان را به سرقت می بردند در عملیات کارآگاهان پلیس آگاهی خمینی شهر دستگیر 
شدند.سرهنگ غالمرضا براتی  اظهار کرد: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر اینکه اعضای 
باندی سه نفره با تهدید سالح سرد خودروی آن ها را ســرقت کردند، موضوع دستگیری این افراد 
در دستور کار ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد سارقان در 
ساعت های مختلف شبانه روز تحت عنوان مسافر، سوار خودروی مال باختگان شده و پس از هدایت 
رانندگان به مناطق خارج از شهر یا خلوت درون  شهر با تهدید سالح سرد اقدام به سرقت به خودرو 
می کردند.وی خاطرنشان کرد: ماموران پلیس آگاهی با انجام تحقیقات گسترده و اقدامات پلیسی 
در نهایت هویت متهمان که همگی سابقه دار بودند را شناسایی و در یک اقدام به موقع و هماهنگ 

دستگیر و به پلیس آگاهی شهرستان خمینی شهر انتقال دادند. 

بانوی دونده آران و بیدگلی بازهم رکورد دار شد
در دومین روز از رقابت های دو و میدانی ، در پرش طول بانوی آران و بیدگلی رکورد ملی خودش را بهبود 
بخشید.رقابت های دو و میدانی باشگاه های کشور همزمان با مراسم گرامیداشت سومین سالگرد شهادت 
سردار حاج قاسم سلیمانی در روز های ۲۲و۲۳ دی به میزبانی ورزشگاه آفتاب انقالب برگزار شد.در این 
مسابقات در بخش بانوان در پرش طول ریحانه مبینی از شهرســتان آران و بیدگل از تیم خلیج فارس 
خرم آباد با ثبت نتیجه ۶.۱۴ متر عنوان قهرمانی رکورد ملی را که با حدنصاب ۶.۰۹ که متعلق به خودش بود 
بهبود بخشید.در این رقابت ها ۱۵۰ ورزشکار در قالب ۹ تیم به مصاف یکدیگر رفتند، رقابت های دوومیدانی 

داخل سالن قهرمانی باشگاه های کشور با قهرمانی تیم پلیمر خلیج فارس خرم آباد پایان یافت.

کشف کلت جنگی در اصفهان
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کشف یک قبضه کلت جنگی به همراه دو تیغه خشاب و ۱۵ عدد 
فشنگ جنگی در بازرسی از ۲ نفر که در حال پرسه زدن در مقابل یک مغازه طالفروشی بودند، خبر داد.

سرهنگ  حسین بساطی بیان داشت: در پی تماس تلفنی یکی از شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی 
۱۱۰ مبنی بر اینکه ۲ نفر بصورت مشکوک در حال پرســه زندن در اطراف یک مغازه طالفروشی هستند 
موضوع در دستور کار ماموران کالنتری ۲۱ فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان قرار گرفت.وی افزود: 
ماموران بالفاصله به محل اعزام و با مشاهده این افراد در یک عملیات ضربتی آنها را دستگیر و در بازرسی 
بدنی از آنان یک قبضه ُکلت جنگی به همراه دو تیغه خشــاب و ۱۵ عدد فشنگ جنگی، ۶ عدد دستبند 

پالستیکی، یک قبضه چاقو، یک عدد شوکر برقی و ۲ جفت دستکش را کشف کردند.

سرپرست هیئت گمانه زنی باستان شناختی در مسجد جامع نوش آباد خبرداد:

کشفدوقطعهسفالنوشتهدرنوشآباد

دو قطعه سفال نوشته در مســجد جامع نوش آباد در شهرستان آران و 
بیدگل کشف شد.

سرپرست هیئت گمانه زنی باستان شناختی در مسجد جامع نوش آباد 
با بیان اینکه این دو قطعه سفال نوشته  عمدتا از محوطه های ساسانی 
و اشــکانی به دســت می آید ابراز امیدواری کرد: بزودی با همکاری 

کتیبه خوان ها، مضمون این سفال نوشته ها رمزگشایی شود.
رضا نوری شادمهانی گفت: با اســتناد به کتاب تاریخ قم که حسن بن 
محمد قمی آن را در سده چهارم هجری قمری نوشته، شهر نوش آباد را 
یکی از اکاسره )خسروهای( ساسانی ساخته، ضمن آنکه ابن رسته در 
کتاب خود »االعالق النفیسه« از نوش آباد به عنوان یکی از منزلگاه های 
بین ری و اصفهان در سده سوم هجری قمری نام برده، اما کهن ترین 
بنای نوش آباد مســجد جامع این شــهر اســت که به دوره سلجوقی 

تعلق دارد.
وی گفت: به منظور آگاهی از تاریخ مســجد جامع، روند شکل گیری 
آن، پیشــنهاد گمانه زنی باستان شــناختی در کف ایوان شمالی، کف 
رواق غربی و جوار مناره سلجوقی از طرف نگارنده ارائه شد که پس از 
موافقت پژوهشکده باستان شناسی و صدور مجوز توسط پژوهشگاه 

میراث فرهنگی و گردشگری، عملیات گمانه زنی آغاز شد.

یــن باستان شــناس افــزود: خوشــبختانه پــس از ایجــاد  ا
و حفر گمانه ها بــه آثار درخــور توجهی کــه عبارتند از کشــف دیوار 
چینــه ای و آجــری در عمــق ۱۹۰ متــری در گمانــه یــک، پدیدار 
شــدن جرز خشــتی، تنور و دیوار اندود شــده با گــچ در عمق ۹۵- 
 متری گمانه ســه و به دســت آمــدن چــاه تاریخــی در گمانه دو، 

دست یافتیم.
سرپرست هیئت باستان شناسی با اشــاره به اینکه وجود این بقایای 
معماری و شواهد باستان شناختی، چون قطعات سفال، شیشه و فلز 
حاکی از آنست که در زیر مســجد کنونی بنا یا بنا های پیشاسلجوقی 
وجود دارد، اظهار داشت: از جمله قطعه سفال هایی که برای گاه نگاری 
این مسجد بسیار حائز اهمیت است می توان به قطعات سفال از نوع 
اسگرافیاتو )متعلق به قرن چهارم(، قطعات سفال متعلق به سده های 
نخست اسالمی، دو قطعه سفال نوشته )استراکا( و یک قطعه سفال 

ساسانی اشاره کرد.
نوری شــادمهانی خاطرنشــان کرد: پس از به پایان رسیدن عملیات 
میدانی گمانه زنی هیئت کاوش، مســتندنگاری یافته، ترســیم فنی 
بقایای معماری، تحلیل و تفسیر شواهد باستان شناختی و در نهایت 

تدوین گزارش را آغاز خواهد کرد.

فرماندار اردســتان گفت: اگر به این نتیجه برسیم که 
رییس اداره ای ضعیف و بی انگیزه اســت مطمئنا به 
نفع شهرستان او را تغییر می دهیم، زیرا معتقدیم مدیر 
بی انگیزه و بی تفــاوت به درد مســئولیت نمی خورد.

ســید محمد هادی احمدی طبا در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: کل بودجه شهرستان اردستان در سال ۱۴۰۱ 
حدود ۵۵۰ میلیارد ریال بود که ۲۵۰ میلیارد آن از سفر 
رییس جمهور به استان بود و ۳۰ میلیارد تملک دارایی 
که در حال حاضر فقط ۱۰ درصــد از تملک دارایی بین 
ادارات شهرستان توزیع شده است.وی با اشاره به رفع 
مشکالت اداری و بازگشایی مجدد استخر شنا زواره، 
افزود: با توجه به وضعیت اســتخر شنای اردستان با 

بودجه های کم دولتــی نمی توانیم ایــن مجموعه را 
بازگشایی کنیم که امیدواریم با جذب سرمایه گذاری 
خصوصــی و هزینه بیش از ۴۰ میلیــارد ریال مجددا 
استخر اردستان به بهره برداری برسد.فرماندار اردستان 
درباره تعطیلی پروژه مســکن کریمان، تصریح کرد: 
پروژه مسکن کریمان به طور کامل تعطیل نشده است، 
ولی به دلیل اینکه شرکت پیمانکار از نیروهای افاغنه 
اســتفاده کرده بود و با وجود تذکــرات الزم نیروهای 
افاغنه جمع آوری شــدند که امیدواریم در هفته آینده 
با جایگزین کردن نیروهای ایرانــی عملیات عمرانی 
پروژه مجدد از سر گرفته شود.احمدی طبا در خصوص 
مشــکالت تعدیل نیروی کارگران برخی از واحدهای 

صنعتی، گفت: مجموعه شهرستان تا آن مقدار که در 
توان داشته و قانون اجازه بدهد به واحدهای صنعتی 
کمک کرده و این حمایت ها ادامه خواهد داشت، اما به 
مدیران واحدهای صنعتی اعالم کردیم که اولویت همه 
حمایت های شهرســتان کارگران بومی منطقه است 
و تعدیل نیروهای بومی به دلیل فشــار به مســئوالن 
شهرســتان کار پسندیده ای نیســت و با این موضوع 

برخورد می کنیم.

فرماندار اردستان:

مدیران ضعیف و بی انگیزه را تغییر می دهیم

رییس مرکز بهداشت تیران و کرون:

1500 دانش آموز تیرانی از خدمات رایگان دندانپزشکی استفاده کردند
رییس مرکز بهداشت تیران و کرون گفت: امسال ۱۵۰۰ دانش آموز این شهرستان از خدمات رایگان دندانپزشکی استفاده کرده اند.فرید جمشیدی در گفت وگو با ایسنا 
با اشاره به طرح های ارتقای سالمت در تیران و کرون، اظهار کرد: بهداشت دهان و دندان از جمله این خدمات به شمار می رود که همسو با سیاست های کلی وزارت 
بهداشت و درمان در این شهرستان اجرا می شود.وی افزود: دانش آموزان زیر ۱۴ سال از خدمات رایگان بهداشت دهان و دندان بهره می گیرند که با نظارت های دوره ای 
و معاینه دندان های این افراد و یا مراجعه آنان به مراکز بهداشتی، خدمت می گیرند.رییس مرکز بهداشت تیران و کرون با اشاره به خدمات دندانپزشکی که در مراکز 
بهداشتی و خانه های بهداشت ارائه می شود، تصریح کرد: تمام خدمات این مراکز ویژه دانش آموزان رایگان بوده و موضوعاتی مثل زیبایی دندان که در مراکز صورت 
نمی گیرد، مشمول آن نمی شود.وی یادآور شد: امسال هزار و ۵۰۰ دانش آموز از خدمات رایگان دندانپزشکی در تیران و کرون استفاده کرده اند که به سالمت دهان و 
دندان آنان کمک کرد.جمشیدی از خانواده ها خواست تا نسبت به سالمت فرزندان در ابعاد مختلف تغذیه، بهداشت جسمی و روانی توجه داشته و از معاینات دوره ای 
غافل نشوند.رییس مرکز بهداشت تیران و کرون با بیان اینکه خدمات دندانپزشکی رایگان ویژه زنان باردار و شیرده هم ارائه می شود، خاطرنشان کرد: این خدمات 

در تمام مراکز بهداشتی تحت نظر وزارت بهداشت و درمان رایگان است.

خبر روز

عکس خبر 

افتتاح نخستین 
نگارخانه هنرمندان 

در فالورجان
نخستین نگارخانه ویژه هنرمندان 
در شهرســتان فالورجان افتتاح 
شد. رییس اداره فرهنگ و ارشاد 
اســالمی شهرســتان فالورجان 
گفــت: نگارخانــه »آفرینش« 
بــا ۵۰ اثــر هنــری از ۸ هنرمند 
خوشنویس و نگارگری در سالن 
نمایشــگاه های اداره فرهنگ و 

ارشاد فالورجان افتتاح شد.

مسئول کمیسیون عمران شورای شهر گلپایگان:

پیگیر آزادسازی خیابان آیت ا... خوانساری هستیم
مسئول کمیسیون عمران شورای اسالمی شــهر گلپایگان گفت: پروژه آزادســازی خیابان آیت ا... 
خوانساری، در الین سمت راســت تملک  تعدای از پالک ها انجام شده است و در حال حاضر پیگیر 
تملک ســمت چپ خیابان هســتیم که امیدوارم با همــکاری مالکان آزادســازی ها صورت گیرد.

حمید احمدی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا با اشــاره به اقدامات کمیســیون عمران شورای اسالمی 
شــهر گلپایگان، اظهار کرد: کمیسیون عمران شورای اسالمی شــهر حول هفت محور شامل تملک، 
مسیرگشایی، آســفالت، پارک های محلی، عملکرد عمرانی منطقه بر اســاس بودجه، پروژه های 
سرمایه گذاری و ابنیه پرخطر در جلسات مختلف وظیفه خود را انجام داده است که یکی از خروجی های 
مهم این جلسات آزادسازی و بازگشایی کامل خیابان آیت ا... مطهری پس از سال ها بود.وی با اشاره 
به پروژه آزادسازی خیابان آیت ا... خوانســاری افزود: در الین سمت راست تعدادی تملک ها انجام 
شده است و در حال حاضر پیگیر تملک سمت چپ خیابان هستیم که امیدوارم با همکاری مالکان 
آزادسازی های این مسیر نیز صورت گیرد.مسئول کمیسیون عمران شورای اسالمی شهر گلپایگان 
گفت: به منظور تسریع در خیابان امام حسین )ع(، پروژه سنگ فرش این خیابان از بلوار حافظ تا پل 
قاضی زاهدی در دو سمت انجام شده است.وی با بیان اینکه اجرای پیاده روسازی بلوار آیت ا... محمدی 
به صورت بتن رنگی و پیاده رو سازی خیابان اردیبهشت به صورت بلوک فرش بتنی انجام شده، گفت: 
با توجه به نگاه شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر در احداث پارک های محله ای، تاکنون پارک های 
نبوت و خبرنگار اجرا شده است.احمدی با بیان اینکه زیرسازی، آسفالت و روکش آسفالت در دستور 
کار کمیسیون عمرانی شهرداری قرار دارد، گفت: با توجه به افزایش قیمت قیر و آسفالت، لکه گیری 
آسفالت سطح شهر و روکش آسفالت بلوار آیت ا...محمودی در الین رفت و برگشت آن انجام شده 
است.وی با اشاره به اجرای پروژه کف پوش خیابان بهار و خیابان سیدالسادات گفت: تمثال سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی، المان شــهید احمدی، احیای طرح درختان کهنســال، رنگ آمیزی و 

نورپردازی المان ها و مبلمان شهری و اجرای عملیات پوشاندن جداره سطح شهر انجام شده است.
 

مسئول کمیسیون ترافیک شورای شهر گلپایگان:

با احداث میدان در خیابان اردیبهشت گلپایگان موافقت نشد
مسئول کمیسیون فرهنگی و ترافیک شورای اسالمی شهر گلپایگان با اشاره به درخواست شهروندان 
ساکن در خیابان اردیبهشت این شهر مبنی بر احداث میدان یا چهارراه گفت: به علت وجود ترانس های 

برق در این محدوده شهری، با احداث میدان در این نقطه از شهر موافقت نشد.
جعفر خادمی با اشاره به اقدامات کمیســیون فرهنگی شورای اسالمی شــهر گلپایگان اظهار کرد: 
همکاری در مناسبت های فرهنگی مذهبی، مشارکت در برپایی ایستگاه فرهنگی و توزیع بیش از هزار 
نسخه اقالم فرهنگی شامل کتاب و نرم افزاز آموزشی در محل امامزادگان هفده تن، همکاری در برگزاری 
مسابقات کتابخوانی برگرفته از کتاب »سالم بر شــهید واالمقام« نوشته ابراهیم هادی به مناسبت 
هفته کتاب و کتابخوانی، برگزاری مسابقه عکاسی نوروزی شهر، توزیع پوستر حقوق آپارتمان نشینی 
در مجتمع های مسکونی سطح، مسکن مهر و شهرک الوند انجام شده است.وی تصریح کرد: نظارت 
مســتمر بر عملکرد مرکز معاینه مکانیزه CNG، آژانس ها، پایانه ، پارکینگ ها، تاکسی های خطی، 
گردشگری و بی سیم به منظور رضایتمندی شهروندان انجام می شود.مسئول کمیسیون فرهنگی و 
ترافیک شورای اسالمی شهر گلپایگان ادامه داد: پذیرش ۱۳ هزار و ۱۳۸ دستگاه خودرو در مرکز معاینه 
فنی، صدور و تمدید ۱۳۲۰ مورد فعالیت و اشتغال خودروهای دیزلی، ۷۰۷ مورد صدور و تمدید کارت 
فعالیت و پروانه بهره برداری رانندگان حمل ونقل عمومی و ۱۲۵۰ مورد صدور پروانه فعالیت و اشتغال 
وانت بارهای بنزینی برای سهمیه بندی سوخت انجام شده است.وی گفت: مرمت و بهسازی تابلوهای 
ترافیکی سطح شهر، مطالعات سازماندهی ورودی شهر از ســمت گوگد، پیگیری طرح معماری و 
سازه های ساختمان شهرداری مرکزی و استعالمات الزم، اجرای مصوبات شورای ترافیک شهرستان 

و خط کشی عرضی معابر و گذرگاه های عابر پیاده اجرا شده است.

بامسئولان

اولین المپیاد ورزشی 
دانش آموزی کشتی در 
اردستان برگزار می شود

مسئول هیئت کشتی شهرستان اردستان گفت: 
اولین المپیاد ورزشی دانش آموزی رشته کشتی 
آزاد در تاریخ ۲۸ دی ماه بین ۷۰ نفر دانش آموز 
نونهال در سالن ورزشــی ارشاد اردستان برگزار 
می شود. رهنما اظهارکرد: حرکتی بزرگی انجام 
شده که در طول تاریخ کشتی شهرستان اردستان 
انجام نشده و آن استفاده از مربیانی در سطح 
بین المللی است چرا که دید ما سکوی قهرمانی 
کشور خواهد بود و چون تاکنون مربیان زیادی 
نداشــتیم نتوانســته ایم آنان را برای یادگیری 
دانش کشتی و تجربه اندوزی اعزام کنیم که در 
نهایت مربیان خوب بین المللی را برای آموزش 
کشتی گیران به شهرســتان آوردیم.وی افزود: 
حدود ســه ماهه با اســتفاده از تجربه بزرگان 
کشــتی رضا عظیمیان، لرستانی، منصور برزگر 
وحسن محبی گرفته شــده تا مربی را بیاوریم 
که به درد رده ســنی پایه اســتفاده شود که در 
نهایت آقای چایچی را آوردیم که دو سال پیاپی 
به عنوان مربی برتر کشــور معرفی شــده و  در 
نهایت روان شــناس و دکتر به تیــم اضافه می 
شود.مسئول هیئت کشتی شهرستان اردستان 
گفت: با توجه به عدم تامین اسپانسر فعال برای 
شــش ماه قرارداد بست شــده که امید است 
برای شــش ماه بعد هم تمدید خواهد شــد و 
صادق گودرزی نایب قرمان المپیک و از بزرگان 
کشــتی ایران در این ماه از وجودش استفاده 
خواهیم کرد و تمام برنامه کشتی اردستان زیر 
نظر مربی آقای چایچی فعالیت دارند و در هر 
جلسه کل شهرستان را زیر نظر دارد.رهنما بیان 
کرد: برگــزاری اولین المپیاد ورزشــی دانس 
آموزی رشته کشــتی آزاد در تاریخ ۲۸ دی ماه 
بین ۷۰ نفر دانش آموز نونهال در سالن ورزشی 
ارشاد اردستان انجام می شــود که بالغ بر ۵۰۰ 
دانش آموز از این مسابقات دیدن خواهند کرد که 
مربیان کشوری برای استعدادیابی مهمان این 
برنامه خواهند بود. در حال حاضر کشتی گیری 
که قابلیت کشتی گرفتن داشته باشند بالغ بر 
۱۳۰ کشتی گیر داریم که ۷۰ نفر از آنان که دانش 

آموزی هستند.

اخبار کو�تاه 

استان

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان خوانسار 
مطرح کرد:

تحویل اراضی 10۸ واحد طرح نهضت 
ملی خوانسار استان اصفهان به بنیاد 

مسکن
رییس اداره راه و شهرسازی شهرســتان خوانساربا اشاره به 
تایید نهایی ۸۱۰ نفر از متقاضیان طرح نهضت ملی مســکن 
این شهرستان گفت: تاکنون زمین با کاربری مسکونی برای 
ســاخت ۱۰۸ واحد تحویل بنیاد مسکن شــده است.سعید 
شاهی، رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان خوانسار اظهار 
داشت: بیش از یک هزار و ۸۰۰ نفر در طرح نهضت ملی مسکن 
این شهرستان ثبت نام کردند که از این تعداد یک هزار و ۶۰۰ 
متقاضی واجد شرایط شناخته شــده و از این میزان نیز ۸۱۰ 
نفر تا کنون تایید نهایی شدند.  وی با بیان اینکه برای اجرای 
طرح نهضت ملی مسکن این شهرستان به تامین ۳۰ هکتار 
زمین نیاز است، گفت: با تالش های به عمل آمده ۲۵ هکتار 
زمین در مرحله الحاق قرار دارد، اســناد تک برگی آن به نام 
دولت اخذ شــده که در این رابطه جلسات کمیته کارشناسی 
و دو جلسه شورای مسکن شهرســتان خوانسار برگزار شده 
است.  رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان خوانسار اذعان 
داشت: در راستای سرعت بخشی به اجرای طرح جهش تولید 
مسکن، زمین با کاربری مســکونی برای ساخت ۱۰۸ واحد 
تحویل بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان خوانسار شد 
که عملیات نخاله برداری این اراضی درتوافقی با شهرداری به 
ارزش سیصد و هشتاد میلیون تومان انجام شد.وی در حوزه 
راه سازی به پروژه قوس یکهزار و ۸۰۰ متری ابتدای شهرستان 
خوانســار اشــاره کرد و گفت: این قوس در محور مواصالتی 
پروژه باند دوم خوانسار به دامنه واقع شده است، این پروژه 
مشــارکتی با همکاری اداره کل راه و شهرســازی اســتان، 
شهرداری و راهداری و حمل و نقل جاده ای درحال پیگیری 
است.  شاهی بیان داشت: در حال حاضر خاکبرداری مسیر 
توسط شهرداری درحال انجام است که ۵۰ درصد آن به اتمام 
رسیده،  همچنین در برخی از نقاط پروژه که معارضین ملکی 
وجود دارد اســناد آن درتطبیق با طرح مصوب راه توسط این 
اداره بررسی و مساحت برآورد شده که با محوریت فرمانداری 
شهرستان و با استفاده از ظرفیت خیرین، جلسات آزادسازی 
درحال انجام است. وی خاطرنشان کرد: در این پروژه جابه 
جایی مسیرعبورتاسســیات متعدد اعم از فیبرنوری و لوله 

انتقال آب انجام پذیرفته است.  
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به منظور مدیریت مصرف گاز؛

جایگاه های عرضه »سی ان جی« در اصفهان به صورت 
گردشی فعالیت می کنند

مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان گفت: جایگاه های عرضه ســوخت 
سی ان جی در ســطح اســتان با هدف مدیریت مصرف گاز، از روز جمعه)۲۳ دی ماه( به  صورت 
گردشــی فعالیت خواهند کرد.عبدا... گیتی منش افزود: با توجه به تصمیم کمیته مدیریت بحران 
اســتان اصفهان و با هدف صرفه جویی در مصرف گاز در این روزها که با برودت شــدید هوا مواجه 
هستیم، مقرر شده است که ۵۰ درصد از جایگاه های سوخت به مدت ۷۲ ساعت کار کنند و سپس 
در نوبت بعدی، ۵۰ درصد دیگر از جایــگاه ها در مدار فعالیت قرار گیرند.وی بــا تاکید براینکه این 
موضوع به معنی تعطیلی فعالیت جایگاه های سی ان جی نیســت، اظهار داشت: برنامه گردشی 
فعالیت جایگاه های سوخت به گونه ای طراحی شــده که در سطح استان متوازن باشد و فهرست 
جایگاه ها برای هرکدام از نوبت های گردشی مشخص است.گیتی منش با بیان اینکه ظرفیت سی 
ان جی در استان اصفهان ۲.۵ برابر آنچه که استفاده می شود، هست، تصریح کرد: با این حال ممکن 
است در این شرایط در برخی مناطق که تراکم زیاد اســت مانند کالن شهر اصفهان، صف طوالنی در 
برخی جایگاه ها ایجاد شود؛ اما در سایر نقاط مورد خاصی گزارش نشده است.وی با اشاره به اینکه 
کار سوخت رسانی سی ان جی در استان اصفهان متوقف نشده است، تصریح کرد: شرایط موجود 
ایجاب می کند که برای تامین گاز خانگی و پایداری شبکه در سراسر کشور این تمهیدات اندیشیده 
شود.وی درباره اینکه گردشی بودن فعالیت جایگاه های سی ان جی تا چه زمانی ادامه دارد، گفت: 
احتمال دارد این وضعیت تا زمانی که برودت شدید هوا و برخی مسائل مربوط به شبکه گاز به ویژه در 
مناطق شمالی کشور وجود دارد، ادامه داشته باشد.عضو هیئت مدیره انجمن صنفی جایگاهداران 
استان اصفهان نیز در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: با توجه به شرایط موجود برای شبکه گاز کشور 
و به منظور کمک به مصرف خانگی و استان های دیگر، درصدی از جایگاه های سی ان جی اصفهان 
به صورت گردشــی فعالیت می کنند؛ اما این موضوع به معنی توقف عرضه سوخت نیست.سعید 
یزدانی با تاکید بر اینکه سوخت رسانی در جایگاه های سی ان جی استان اصفهان مستمر و فعال 
است، افزود: گردشی شدن فعالیت جایگاه های سی ان جی در این هفته و با هماهنگی با کمیته 
مدیریت بحران استانداری، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان و شرکت گاز در 
حال اجراست.وی با بیان اینکه جایگاه داران سوخت برای تامین منافع مردم در این زمینه همراهی 
کردند، اظهار داشت: در این شرایط همه باید به یکدیگر کمک کنیم.یزدانی درباره احتمال ایجاد صف 
در برخی از جایگاه ها، تصریح کرد: تعدادی از جایگاه های سوخت سی ان جی در کالن شهر اصفهان 

همیشه دارای صف طوالنی هستند زیرا در برخی از مناطق، تراکم باال و تعداد جایگاه ها کم است.
 

محدودیت مصرف گاز در مجتمع های تجاری استان اصفهان 
اعمال می شود

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: به منظورصرفه جویی در  مصارف گازو پیشگیری 
از ایجاد اختالل در تامین گاز، سیستم های گرمایش متمرکز مجتمع های تجاری استان از ساعت 
۱۸ و ۳۰ دقیقه خاموش می شود.منصور شیشه فروش افزود: این اعمال محدودیت ها در مصرف 
گاز با هماهنگی اتحادیه ها و صنوف انجام شده است.وی ادامه داد:همچنین اعمال محدودیت گاز 
برای دهکده فرهنگی تفریحی چادگان در بخش ویالها و نیز استخرهای سطح استان به مدت دو 
هفته انجام خواهد شد.مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان اظهار داشت: همه دستگاه های 
اجرایی استان مکلف شدند سیستم های گرمایشی و موتورخانه ها را در ساعات غیر اداری خاموش 
و تنها در ساعات مورد نیاز از آنها استفاده کنند.وی با اشاره به اعمال محدودیت مصرف انرژی برای 
شرکت های فوالدی، کاشی و سرامیک، ایستگاههای سی ان جی و شهرک های صنعتی اضافه کرد: 

این محدودیت ها شامل شرکت های تولیدی، غذایی و دارویی نمی شود.

حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ چقدر باید باشد؟

چالش تکراری چانه زنی!

فرشته بابایی حداقل حقوق و دستمزد کارگران موضوعی 
اســت که در ماه های پایانی هر سال بر سر 
زبان ها می افتد و در جلسات شورای عالی کار، دولت، کارفرمایان و نمایندگان 
کارگران بر سر آن چانه زنی می کنند.در سال گذشته، حداقل حقوق کارگران 
افزایش قابل توجه ۵۶ درصدی داشت؛ اما شیرینی این افزایش حقوق در 
کمتر از چندماه از زیر دندان کارگران کنار رفت چراکه با افزایش نرخ ارز، ارزش 
پول ملی کاهش یافت و حتی این حقوق و دستمزد نیز پاسخ گوی هزینه ها 
نبود؛ البته دولت نیز بیکار ننشست و برای حفظ قدرت خرید، در شهریورماه 
حقوق کارمندان خود را یک میلیون تومان افزایش داد تا کمی جبران تورم 
شود.البته افزایش حقوق و دستمزد و رابطه آن با تورم یک تیغ دو لبه است 
چراکه با افزایش حقوق و دستمزد، هزینه تمام شده کاالها افزایش می یابد 
و به دنبال آن مجددا شــاهد افزایش تورم خواهیم بود.برخی کارشناسان 
معتقدند که با توجه به شرایط فعلی و روند تورم در کشور، دولت الزم است 
حداقل حقوق و دستمزد سال آینده را به نحوی تعیین کند که منطقی بوده و 
اثرات تورمی بیش از حد به دنبال نداشته باشد. در ادامه نیز اگر حقوق کارگران 
به پای رشد قیمت ها نرسید، دولت می تواند در میانه سال مجددا افزایش 

حقوق اعمال کند.

حداقل معاش، معیاری برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد
رحمان سعادت، اقتصاددان در این خصوص به خبرنگار ایمنا می گوید: برای 
تعیین حداقل حقوق و دستمزد معیارهای مختلفی از جمله حداقل معاش 

وجود دارد؛ درواقع سرپرست خانواده باید به اندازه ای درآمد داشته باشد که 
بتواند حداقل معیشت را برای خانواده خود فراهم کند.وی اضافه می کند: 
در کشورهایی که تورم ثابت دارند عددی برای حداقل حقوق تعیین می شود 
که هرساله فقط تغییرات جزئی دارد اما در کشورهایی که تورم ثابت ندارند، 
حداقل معاش در طول سال تغییر می کند، بنابراین ناگزیر حقوق و دستمزد 

کارگران در طول سال نیز افزایش می یابد.

لزوم تغییر حداقل حقوق در طول سال
به گفته این اقتصاددان طی طول یکی دو ســال گذشــته در کشور ما تورم 
افزایشی بوده و در هر فصل، سطح قیمت ها تغییر کرده است. به نظر می رسد 
در ایران نیز باید حداقل حقوق دستمزد کارگران و کارمندان در طول سال تغییر 
کند. ابتدای سال حقوق و دستمزد این افراد تعیین می شود و ناچارند تا پایان 
ســال با وجود تورم متغیر، با همان میزان حقوق سر کنند.سعادت اضافه 
می کند: البته امسال در شــهریورماه یک میلیون تومان به حقوق کارمندان 
اضافه شد تا قدرت خرید از دســت رفته آنان جبران شود؛ اما واقعیت این 
است افزایش سطح قیمت ها به قدری است که با یک یا دو میلیون تومان 
افزایش حقوق جبران نمی شود و همه کارگران و کارمندان امروز منتظر تعیین 

حقوق و دستمزدی هستند که بتوانند از پس این هزینه ها برآیند.

با افزایش حقوق و دستمزد، بهای کاال و خدمات افزایش می یابد
وی ادامه می دهد: دستمزد یکی از عوامل تاثیرگذار در تعیین قیمت نهایی 

و هزینه تمام شده کاالهاســت و با افزایش حقوق و دستمزد، بهای کاال و 
خدمات افزایش می یابد  و همین موضوع منجربه تشــدید تورم می شود. 
چرخه معیوبی بین تــورم و افزایش حقوق و دســتمزد وجــود دارد.این 
اقتصاددان می گوید: دولت می تواند از طریــق واردات قیمت ها را کنترل و 
در مقابل با اتخاذ سیاست های پولی و مالی مناســب، تورم را کنترل کند. 
اگر دولت بتواند بودجه را بدون کســری ببندد، می توان امیدوار بود که تورم 
افزایش نیابد و در این صورت می توان حقوق و دســتمزد را نیز کنترل کرد.

ســعادت اضافه می کند: نمی توان از کارگران و کارمندان انتظار داشت که با 
وجود افزایش قیمت ها درخواست افزایش حقوق و دستمزد نداشته باشند. 
تنتظیم حقوق و دســتمزد و قیمت ها بر عهده دولت و مجلس است. این 
دو نهاد باید به نحوی عمل کنند که شاهد جهش قیمتی نباشیم.وی ادامه 
می دهد: پس از شروع سال جدید حقوق کمتر از ۱۰ میلیون تومان فراتر از خط 
فقر است، دولت باید از حداقل ۱۰ میلیون تومان برای تعیین حقوق و دستمزد 
شــروع کند زیرا در ادامه نیز مجددا تورم خواهیم داشــت.این اقتصاددان 
تاکید می کند: ارقامی در حدود ۱۸ میلیون تومان نیز منطقی نیست، زیرا اگر 
حقوق کارگران ساده این مقدار باشد، حقوق مهندسان و متخصصان بسیار 
بیشتر از این خواهد شد و کارفرمایان نیز زیر بار پرداخت چنین حقوق هایی 
نمی روند. چیزی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان رقمی منطقی برای حداقل حقوق 

و دستمزد کارگران است.

حداقل حقوق باید رقمی عملیاتی باشد
سعادت با تاکید بر اینکه باید به دنبال حقوق و دستمزدی باشیم که عملیاتی 
باشــد، می گوید: اگر دولت رقمی تعیین کند که کارفرمایان زیر بار پرداخت 
آن نروند، شروع به تعدیل نیرو می کنند، بنابراین تحمیل حقوق و دستمزد 
بیش از حد، تبعات منفی از جمله تعدیل نیرو و یا قراردادهای غیرقانونی به 
دنبال دارد که در این بین نیز کارگران بیشتر ضرر می کنند.وی تصریح می کند: 
حداقل حقوق و دستمزد باالی ۱۵ میلیون تومان عمال اجرایی نیست و حقوق 
کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیز با توجه به افزایش قیمت کاالهای اساســی، 
امکان زیســت اقتصادی و اجتماعی برای افراد فراهم نمی کند. درواقع ۱۰ 
میلیون تومان سال ۱۴۰۲ معادل حقوق یک میلیون تومانی سال ۱۳۹۰ است. 
شاید ۱۰ میلیون تومان عدد بزرگی باشد؛ اما به لحاظ قدرت خرید تفاوتی با 

یک میلیون تومان یک دهه قبل ندارد.

دستمزدها باید همگام با افت ارزش پول تقویت شود
عبدالمجید شــیخی، کارشــناس اقتصادی نیز در این خصوص می گوید: 
گزارش هایی اخیرا درخصوص خط فقر ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومانی منتشــر 
شده است. با وجود نرخ تورم کمرشــکن، مسلما دستمزد کارگران و حقوق 
کارمندان دولت، بازنشستگان و مستمری بگیران باید همگام با افت ارزش 
پول تقویت شود.وی اضافه می کند: اکنون نمی توان رقمی را برای حداقل 
حقوق و دستمزد اعالم کرد. از طرفی افزایش بیش از حد حقوق و دستمزد، 
افزایش هزینه های تولید را به دنبال دارد. بهتر است به دنبال کاهش و کنترل 
نرخ تورم باشیم. می توان تورم را متوقف کرد چراکه تورم یک پدیده رفتاری 

و قابل کنترل است. 

مدیر بهره برداری و نگهداری از سد و نیروگاه های 
زاینده رود گفت: یخ زدگی دریاچه ســد زاینده رود 
کمتر از یک دهم درصد اســت و مشکلی در تامین 

آب شرب اصفهان ایجاد نمی کند.
ســید مجتبــی موســوی نایینــی در گفت وگو با 
خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ذخیره سد زاینده رود 
روز یکشــنبه ۲۵ دی مــاه کمــاکان ۱۴۷ میلیون 
مترمکعب اســت، اظهار داشت: میزان آب ورودی 
به ســد ۸.۸ متر مکعب بر ثانیــه و خروجی از آن 

۱۰.۷ مترمکعب بــر ثانیه اســت.وی درخصوص 
یخ زدگی ســد زاینده رود در پی ســرمای شــدید 
روزهای اخیر، گفت: ســد پیش تر در سال ۱۳۹۲ 
و سال های ســرد نیز دچار یخ زدگی شده بود که 
اختاللی در تامین آب ایجاد نکرد و هم اکنون یک 
دهم درصد مساحت دریاچه ســد یخ زده و به این 

لحاظ مشکلی در تامین آب شرب وجود ندارد.
مدیر نگهداری و بهره برداری از سد و نیروگاه های 
زاینده رود با اشــاره به اینکه میزان بارش اخیر  در 
ایستگاه کوهرنگ سرچشــمه اصلی حوضه آبریز 
زاینده رود، ۵.۵ میلیمتر بوده، اضافه کرد: مجموع 

بارندگی در ایســتگاه کوهرنگ از ابتدای سال آبی 
)مهرماه( تاکنون ۵۲۰ میلیمتــر و در حال حاضر 

ارتفاع برف در کوهرنگ یکصد سانتیمتر است.
سد زاینده رود با ظرفیت اسمی یک میلیارد و ۲۳۹ 
میلیون مترمکعــب به عنوان یکــی از اصلی ترین 
سدهای مرکز کشور و تامین کننده آب آشامیدنی، 
محیط زیســت، کشــاورزی و صنعــت در منطقه 

مرکزی ایران است.
 این سد قوسی شکل که سال ۱۳۴۹ به بهره برداری 
رسید در ۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان در شهرستان 

چادگان قرار دارد.

مدیر سد زاینده رود:

 یخ زدگی سد زاینده رود اختاللی در تامین آب 
ایجاد نمی کند

خبر روز

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران خبر داد:

برگزاری جلسه تعیین حداقل حقوق کارگران تا آخر هفته
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درباره رقم پیشنهادی شورای عالی کار برای حقوق 
و دستمزد کارگران در ســال ۱۴۰۲ گفت: نظر ما تامین معیشت خانوار کارگری است.هادی ابوی 
درباره  برگزاری جلسات شــورای عالی کار برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال 
۱۴۰۲ اظهار کرد: آخرین جلسه این شــورا انتهای آذرماه برگزار شــد و یک جلسه دیگر نیز حتما 
تا انتهای دی ماه برگزار می شــود.وی با اشاره به روش های محاســبه آنالیز دستمزد، گفت: در 
سال های گذشته کارگروه مزد زیرشاخه شورای عالی کار تشکیل می شد تا این آنالیز را مشخص 
کند، امسال نیز از این روش یا از منابع مراکز پژوهشــی همچون پژوهش های تامین اجتماعی 
اســتفاده می شــود.دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه در جلسه آتی 
شورای عالی کار درخصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد بحث می شود، گفت: شورای عالی کار 
به احتمال زیاد تا پایان دی ماه یک جلسه برگزار خواهد کرد.وی همچنین درباره رقم پیشنهادی 
شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ تصریح کرد: نظر ما تعیین معیشت 

خانوار کارگری است.
 

افزایش قیمت 10 تا 15 درصدی برخی شرکت های لوازم خانگی
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی برخی از شرکت های لوازم 
خانگی خبر داد و گفت که پیگیری ها نشان می دهد مجوزی برای این افزایش قیمت صادر نشده است.

اکبر پازوکی اظهار کرد: شــش یا هفت شــرکت قیمت محصوالت خود را بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش 
داده اند، اما بقیه شرکت ها هنوز قیمت ها را افزایش نداده و منتظر صدور مجوز افزایش قیمت از سوی 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هســتند.وی در پاسخ به اینکه آیا قیمت ها با مجوز 
سازمان حمایت باال رفته؟ گفت: پیگیری از سازمان حمایت و صمت نشان می دهد که مجوزی برای 
افزایش قیمت صادر نشده است. بنابراین فروشندگان هم منتظر هستند ببینند تکلیف چه می شود.  
پازوکی با بیان اینکه سازمان حمایت باید به مردم و اتحادیه اعالم کند که مجوزی برای افزایش قیمت 
صادر کرده یا خیر تصریح کرد: مبنای گران فروشی در اتحادیه لیست سه ستونه سامانه ۱۲۴ است، اما 
االن که حداقل شش کارخانه قیمت ها را افزایش دادند و بقیه هم منتظر مجوز هستند، تکلیف مشخص 
نیست.این در حالی اســت که اخیرا امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته بود 
که از تیرماه تاکنون مجوزی برای افزایش قیمت لوازم خانگی صادر نشــده و در حال حاضر نیز مواد 
اولیه این صنعت افزایش نیافته است. بیشــتر صنایع تولیدکننده لوازم خانگی، لوازم خط تولیدشان 
را برای پنج ماه آینده با نــرخ ارز قبلی خریدند بنابراین نیازی به افزایــش قیمت وجود ندارد. اما اگر 
تولیدکننده ای افزایش هزینه داشته باشــد، طبق روال قبل می تواند آن را به سازمان حمایت مصرف 

کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کند تا مورد بررسی قرار گیرد.
گفتنی است؛ اواخر خرداد امسال ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( از صدور مجوز 
افزایــش ۱۵ درصدی قیمت بــرای تلویزیون و ۱۰ درصدی بــرای یخچال، یخچال فریزر و ماشــین 

لباسشویی و ظرفشویی خبر داده بود که از اول تیر اجرایی شد.
 

در بورس کاال؛

دناپالس 3۸0 میلیون تومان فروش رفت
قیمت معامله شده دنا پالس در بورس کاال ۳۸۰ میلیون تومان ثبت شد که با احتساب سایر هزینه ها 
قیمت تمام شده آن ۴۳۵ میلیون تومان خواهد شد.۱۰,۰۰۰ دنا پالس سفید در بورس کاال معامله شد. 
قیمت معامله شده این خودرو در بورس کاال ۳۸۰ میلیون تومان ثبت شد که با احتساب سایر هزینه ها 
قیمت تمام شده آن ۴۳۵ میلیون تومان خواهد شد.این در حالی است که قیمت بازار این خودرو حدود 

۶۳۵ میلیون تومان است و حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان با قیمت بورس کاال فاصله دارد.

با مسئولان 

کافه اقتصاد

با بهره برداری کامل از آزادراه سردار شهید حجازی )شرق اصفهان( مسیر سفر از اصفهان به تهران ۴۰ دقیقه و از تهران به شیراز ۸۰ دقیقه کاهش می یابد.مجری 
آزاد راه های مرکز وجنوب کشور گفت: دو قطعه این آزادراه به طول ۶۳ کیلومتر در آبان ۹۹ و مرداد ۱۴۰۰ به بهره برداری رسید.علیرضا صلواتی افزود: آزادراه شرق 
اصفهان حدود ۲۰ کیلومتر مسیر را کوتاه می کند و نزدیک ۴۰ دقیقه زمان سفر از اصفهان به تهران و نزدیک۸۰ دقیقه از تهران به شیراز را کمتر می کند؛ این مسیر از 
نظر کیفیت و امنیت در کشور منحصر به فرد است.وی با اشاره به پیشرفت ۹۵ درصدی این طرح گفت:کل آزادراه ۹۳ کیلومتر است که ۶۳ کیلومتر آن مورد بهره 
برداری قرار گرفته و تنها ۳۰ کیلومتر آن باقی مانده است.مجری آزاد راه های مرکز وجنوب کشــور افزود: برای بهره برداری از قطعه سوم آزادراه، فقط تکمیل پل 
نایین در نزدیکی آرامستان باغ رضوان باقی مانده است.صلواتی با بیان اینکه تاکنون حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان هزینه آزادراه شده است، گفت: ارزش روز این آزادراه 
۳۰۰۰ میلیارد تومان است و در مصرف سوخت حدود ۳۵تا ۴۰ میلیون لیتر صرفه جویی می شــود.وی با اشاره به تعیین تکلیف ۲۳ هزار متر از اراضی مالکان در 
کنار گذر شرق اصفهان افزود: حدود ۴۰ باغ ویال در مسیر قطعه سوم آزادراه به دلیل بی اطالعی مردم از احداث آزادراه بنا شده بود که در نهایت حدود ۱۷۰ میلیارد 

تومان ارزیابی اراضی بود و حدود ۳۰ درصد آن پرداخت شد.

کاهش ۸0 دقیقه زمان سفر  با تکمیل آزادراه شرق اصفهان

بازار عمده فروشی 
گیاهان زردچوبه 
و نیشکر در شهر 

»چنای« هند

وز عکس ر

مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی اصفهان:

165 سرمایه گذار جذب 
شهرک های صنعتی استان 

اصفهان  شدند
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان 
گفــت: ۱۶۵ ســرمایه گذار در ســال جاری در 
شهرک های صنعتی استان جذب شدند و برای 
ساخت واحدهای تولیدی زمین دریافت کردند.

رسول سواری افزود: به سرمایه گذاران که برای 
ســاخت واحدهای تولیدی با شــرکت شهرک 
های صنعتی استان اصفهان قرارداد منعقد کرده 
اند، بیش از ۱۰۳ هکتار زمین دارای زیرساخت به 

منظور احداث واحد تولیدی واگذار شده است.
وی ادامــه داد: پیــش بینــی می شــود که با 
بهره بــرداری از طرح هــای تولیــدی مربوط به 
این ســرمایه گــذاران، برای حــدود ۶ هزار نفر 
به طور مســتقیم و غیر مستقیم شــغل ایجاد 
شود.مدیر عامل شــرکت شهرک های صنعتی 
استان اصفهان اظهار داشــت: واگذاری زمین 
به واحدهای دانــش بنیان، صــادرات محور و 
واحدهای تولیدی فعال که نیاز به توسعه دارند، 

در اولویت قرار دارد.
وی اضافه کرد: واگذاری زمین در شهرک های 
صنعتی استان اصفهان با اهلیت سنجی از این 
واحدها انجام خواهد شد.سواری با بیان اینکه 
سرمایه گذاران که برای ســاخت واحد تولیدی 
از شرکت شــهرک های صنعتی اصفهان زمین 
دریافت کرده اند باید در موعد مقرر نســبت به 
عملیات ساخت و ساز اقدام کنند، خاطرنشان 
کرد: در غیــر این صورت اراضی واگذار شــده از 
آنها خلع ید شــده و به ســرمایه گذاران جدید 
متقاضی واگذار می شود.وی تصریح کرد: یکی 
از رویکردهای جدی ســازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران جلوگیری از معطلی 
زمین اســت چرا که برای ایجــاد اراضی دارای 
زیرساخت از منابع عمومی کشــور هزینه شده 
و باید آنها را در مسیر ســرمایه گذاری و تقویت 
تولید به جریــان انداخت.به گــزارش ایرنا، ۸۰ 
شهرک صنعتی مصوب در اصفهان وجود دارد که 
از این تعداد ۷۵ شهرک عملیاتی شده و در حال 

واگذاری است.



مدیرعامل یک شرکت استارت اپی در مشهد گفت: ورود غول های سرمایه گذاری در حوزه کاری استارت اپ ها، بزرگ ترین تهدید محسوب می شود و در دیگر کشورها 
قوانینی برای ممانعت از چنین وقایعی تصویب شده است.محمدصادق امین شریعتی اظهار کرد: از ۲ سال پیش خانه خالق و مرکز نوآوری گردشگری ایران با تفاهم 
با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری وقت تاسیس شد. وی افزود: این مرکز با هدف انتقال تجربیات ۱۷ ساله من و دوستانم به نسل 
بعد و جوانان صاحب ایده ایجاد شده است. در سال های اول کارم به دلیل اطالعات کم سختی های زیادی را متحمل شدم.  امین شریعتی بیان کرد: در حال حاضر 
در این مرکز فضای کار اشتراکی در اختیار گروه های استارت اپی حوزه گردشگری قرار می گیرد و این مرکز برای این گروه ها سرمایه گذار پیدا کرده  و در روند گرفتن 
مجوزها و دانش بنیان شدن محصول به آن ها کمک می کند. وی بیان کرد: حوزه گردشگری یکی از صنعت های به روز دنیاست که بسیاری از کشورها تمام درآمد خود 

را از همین صنعت کسب می کنند. این حوزه محدود نیست و نمی توان گفت اشباع شده است. کشور ما پهناور است و ظرفیت های باالیی در حوزه گردشگری دارد.

غول های سرمایه گذاری، تهدیدی برای استارت اپ های گردشگری هستند

خیابان هایی که برای همیشه به روی خودروها بسته شد؛

از جان.اف کندی تا چهارباغ عباسی

انتشار ویروس کرونا بیشترین تاثیر را در حمل ونقل شهری به 
جا گذاشت، به طوری که در ابتدای شیوع این بیماری، تردد از 
وســایل نقلیه عمومی به حداقل رســید، گرایش مردم به عبــور و مرور از طریق 
خودروهای خصوصی به طور قابل توجهی افزایــش یافت و مدیران برای تامین 
ایمنی شهروندان به گسترش پیاده راه ها و مسیرهای دوچرخه سواری پرداختند 
تا مردم از طریق تردد ســبز و حفظ فاصله اجتماعی خود با دیگران امور روزمره را 
انجام دهند. در مدت زمانی بسیار کم، سراسر جهان را خیابان هایی فرا گرفت که 
به روی وســایل نقلیه عمومی بســته شــده بود و تنها حامیان تردد سبز مانند 

دوچرخه سواران، عابران پیاده و کاربران اسکوترها اجازه تردد از آن ها را داشتند.
مزایای بسته شدن خیابان ها به روی خودروها هر روز مدیران بیشتری را به اجرای 
این رویکرد در شهرهای خود سوق می داد که این امر به سهم خود، مردم را نیز به 
اتخاذ پیاده روی و دوچرخه سواری تشویق می کرد. شواهد نشان می دهد که پس 
از گذشته سه سال از پیدایش بیماری کووید -۱۹، گرایش مردم جهان به تردد سبز 
رو به افزایش نهاده است و حتی با وجود کاهش انتشار ویروس کرونا، همچنان 
تردد سبز بسیاری از حامیان خود را حفظ کرده که همین امر، بسیاری از مدیران را 
به دائمی سازی بسته شدن بعضی از خیابان ها به روی خودروها سوق داده است. 
در ادامه به معرفی معابری از شــهرهای جهان پرداخته می شود که وسایل نقلیه 
موتوری برای همیشه در آن ها ممنوع شده است و تنها کاربران تردد سبز حق عبور 

و مرور از آن ها را دارند.

خیابان جان اف. کندی در سان فرانسیسکو

مدیران سان فرانسیسکو، بزرگ ترین شهر ایالت کالیفرنیا در آمریکا در سال ۲۰۲۰ 
عبور و مرور تمام وســایل نقلیه موتوری از خیابان جان اف. کندی را که شــاهراه 
اصلی پارک معروف گلدن گیت محسوب می شود، ممنوع کردند و به زیباسازی 
آن به عنوان یک مســیر پیاده روی پرداختند. دیوارنگاری ها و هنرهای خیابانی 
این مســیر به حدی زیبا بود که هرروز  بر تعداد افــرادی می افزود که برای ورود 
به پارک گلدن گیت، تردد از این مســیر را به سایر معابری ترجیح می دادند که به 
پارک منتهی می شد. عالوه بر این، سراسر خیابان جان اف. کندی را نیمکت های 
جدید و مجســمه های زیبا فرا گرفت و در نهایت، طی مدت زمانی بسیار کوتاه، 
خیابان جان اف. کندی به یکی از معروف ترین و محبوب ترین معابر شــهری در 

سان فرانسیسکو تبدیل شد.
در یک نظرسنجی که میان مردم سان فرانسیسکو مبنی بر بازگردانی کاربری ماقبل 
خیابان جان اف. کندی و تبدیل دوباره آن به مسیری برای تردد تمام وسایل نقلیه 
صورت گرفت، بیش از ۱۰ هزار نفر از ساکنان شهر خواهان حفظ وضعیت کنونی آن 
و بسته شدن دائمی این خودرو به روی وسایل نقلیه شدند که در نهایت، مدیران 
شهر به این درخواســت جواب مثبت دادند و جان اف. کندی را برای همیشه به 

یک پیاده راه تبدیل کردند.

 Street Moves در استکهلم
جنبش شــهرهای یک دقیقه ای از مهم ترین تحوالتی بود که استکهلم پایتخت 
سوئد، طی دوران شیوع کرونا تجربه کرد و به دنبال آن تردد سبز سراسر شهر را فرا 
گرفت. در این جنبش که به پیروی از رویکرد شهر ۱۵ دقیقه ای توسط آنه ایلداگو، 

شهردار پاریس در فرانسه پیاده شد که دسترســی عموم مردم به تمام امکانات 
مورد نیاز خود را با تنها ۱۵ دقیقه پیاده روی و دوچرخه ســواری به دنبال داشت، 
شکل گرفت و در پی آن، خیابان هایی سراسر پایتخت استکهلم را برای تردد سبز 
فرا گرفت. در واقع، مدیران استکهلم پس از شــیوع بیماری کووید -۱۹ طراحی 
بســیاری از معابر شــهری را تغییر دادند و به نصب پارکت هایی با طراحی های 
متفاوت پرداختند که اغلب آن ها برای دوچرخه سواران و عابران پیاده بیشترین 
کاربرد را داشت. اگرچه پس از کاهش شدت شیوع بیماری کووید -۱۹، بسیاری 
از خیابان های یک دقیقه ای اســتکهلم کاربری سابق خود را بازیافته و امروزه به 
روی خودروهای خصوصی و عمومی باز است، با این حال گزارش ها نشان می دهد 
که تردد هرگونه وســیله نقلیه موتوری نیز در بعضی از آن ها برای همیشه ممنوع 
شده و تنها عابران پیاده و دوچرخه سواران می توانند از فضاهای زیبای این معابر 

برای تردد خود بهره بگیرند.

خیابان Rue de Rivoli در پاریس
طی چند سال گذشــته و به دنبال اتخاذ رویکرد شــهرهای ۱۵ دقیقه ای، بخش 
اعظم خیابان های پاریس پایتخت فرانسه به روی خودروها بسته شده است و 
تنها حامیان تردد سبز به عبور و مرور در آن ها می پردازند. از مهم ترین این معابر 
می توان به Rue de Rivoli اشاره کرد که خیابانی وسیع با چشم اندازی بسیار زیبا 
به حساب می آید و پالزای معروف کنکورد را به تاالر شهر پاریس پیوند می دهد. 
در ابتدای شــیوع بیماری کووید -۱۹، این خیابان به روی خودروها بســته شد، 
سپس در سال ۲۰۲۱ و پس از برگزاری جلســات متعدد میان مدیران شهر، تنها 

یک الین از آن در اختیار وسایل نقلیه قرار گرفت و سایر مسیرهای عریض آن را 
دوچرخه سواران و عابران پیاده برای همیشه به مالکیت خود درآوردند.

در نتیجه این اقدام، سراسر خیابان Rue de Rivoli را که تا پیش از این یکی از 
معابر پرتردد شهر با ترافیک بسیار سنگین به حساب می آمد، دوچرخه سواران و 
عابران پیاده ای فرا گرفته اســت که با نشاطی وصف ناشدنی دوش به دوش هم 

در حرکت هستند.

خیابان چهارباغ عباسی اصفهان
خیابان چهارباغ عباسی اصفهان در منطقه یک شهر، از مهم ترین معابر اصفهان 
به حساب می آید که بسیاری از مکان ها مهم شــهر مانند شهرداری، سینماها و 
فروشگاه های بســیاری را در بر گرفته و به معابر مهم شــهر متصل شده است. 
پیاده راه ســازی چهارباغ پایین اصفهان از دهه ها قبل مطرح شــد، با این حال 
مدیران تا دهه ۷۰ بستن این خیابان بســیار مهم به روی خودروها را مورد توجه 
قرار ندادند. از آن زمان، تبدیل چهارباغ به پیاده راه به یک بحث داغ میان بسیاری 
از مدیران تبدیل شد و در نهایت، عملیات پیاده راه سازی آن رقم خورد. در نهایت، 
تردد خودروها از بیست ودوم اردیبهشت سال ۹۷ ممنوع شد تا عملیات عمرانی 
در آن آغاز شود و عملیات سنگفرش این خیابان تاریخی و بسیار زیبا در تابستان 
همان سال به پایان رسید.می توان به جرأت ادعا کرد که خیابان چهارباغ عباسی 
اصفهان یکی از زیباترین و بی نظیرترین پیاده راه های جهان به حساب می آید که 
به مکانی برای جذب گردشگران به این شهر تبدیل شده و به رونق اقتصادی آن 

کمک زیادی کرده است.

وز عکس ر

ساماندهی تیمچه 
امین الدوله کاشان در 

دستور کار قرار گرفت
رییس اداره میراث کاشــان ضمن 
تاکید بــر مرمت بــازار کاشــان با 
تخصیص اعتبار گفت: ســاماندهی 
تیمچه امین الدوله کاشان در دستور 
کار قرار گرفت.  کاشــان دارای یکی 
از طوالنی تریــن بازارهــای تاریخی 
جهان است و نشان دهنده تعامالت 
اقتصادی پویا با حــرف متنوع بوده 

است.

دولت درحالی افزایش ۱۲۸ درصدی درآمد از محل 
عوارض از خروج کشور را در الیحه بودجه سال آینده 
پیش بینی کرده که میزان عوارض خروج از کشــور 
برای هر نفــر ثابت مانده اســت؛ بنابراین می توان 
گفت براساس تجربه امســال و افزایش درآمد از 
این محل، دولت برای سال آینده نیز افزایش سفر 
و افزایش درآمد از محل دریافت عوارض خروج از 
کشور را پیش بینی کرده است. به گزارش ایسنا، در 
الیحه بودجه ســال جاری برخالف همیشه میزان 
عوارض خروج از کشور برای هر نفر مشخص نشد 
و فقط به طور کلی در بخــش درآمدهای دولت در 
بخش مالیات بر کاالها و خدمات، عوارض خروج 
مسافر از مرزهای کشور ۱۵۰۰ میلیارد تومان پیش 

بینی شــده بود. رقمی که در ۹ ماهه امسال نه تنها 
محقق نشــد، بلکه از آن هم فراتر رفت؛ چراکه طبق 
آمار، مســافران در ۹ ماهه ســال جاری نیز ۱۵۶۳ 
میلیارد تومان عوارض پرداخت کرده اند که بیشتر از 
رقم پیش بینی شــده در بودجه بود. رقمی که از کل 
مالیات دریافتی در سال گذشــته که ۱۲۰۴ میلیارد 
تومان بود هــم فراتر رفته و انتظار مــی رود تا پایان 
سال نیز جهش داشــته باشــد. در هرحال میزان 
عوارض خروج از کشــور برای هر نفر در سال جاری 
برای سفر اول ۴۰۰ و برای سفر دوم ۶۰۰ تومان است 
که در الیحه بودجه ســال آینده هم برای هر نفر در 
سفر اول، دوم و ســوم فرقی نکرده؛ اما پیش بینی 
شــده که میزان درآمد دولت از این محل افزایش 

یابد. بر این اساس و طبق الیحه بودجه سال آینده، 
طبق جدول تعرفه های درآمدهای دولت، عوارض 
خروج از کشور برای هر نفر در سال آینده در سفر اول 
۴۰۰ هزار تومان تعیین شــده است. عوارض خروج 
از کشور برای سفر دوم به میزان ۵۰ درصد )۶۰۰ هزار 
تومان( و سفرهای سوم و بیشتر به میزان ۱۰۰ درصد 
)۸۰۰ هزار تومان( افزایش خواهد یافت. همچنین 
درآمد دولت از محل عوارض خروج از مرزهای کشور 

۳۴۳۱ میلیارد تومان تعیین شده است.

طبق الیحه بودجه ۱۴۰۲؛

پیش بینی افزایش سفرهای خارجی در سال آینده

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد در 
صورت داشتن اعتراض )با رعایت مفاد 247 الحاقی قانون مالیات های مستقیم مصوب اردیبهشت 
1388( ظرف مدت بیست روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره 
امورمالیاتی خوانسار واقع در خیابان شهداء بلوارجانبازان مراجعه و الیحه اعتراضیه خود را به واحد مالیاتی 

208282    تسلیم نمایید.

آگهی ابالغ

 منبع
مالیاتی

اصل مالیات
 درآمد مشمول

مالیات
 سال

عملکرد
 تاریخ رای هیات

حل اختالف
 شماره رای هیات

حل اختالف
نام ونام خانوادگی ردیف

مشاغل 842,630,300 3,674,195,391 1395 1401/08/12 301 ابوالفضل تانگو 1

مشاغل 28,872,100 186,000,000 1394 1401/08/12 288 زرین افشین 2

مشاغل 7,057,940 47,100,000 1394 1401/08/11 286 حسین ملک محمدی 3

مشاغل 16,331,200 102,310,287 1395 1401/08/12 298 نبی اله قاسمی 4

مشاغل 615,187,730 2,763,514,440 1395 1401/08/12 303 قاسم سخائی 5

مشاغل 4,802,640 32,049,685 1395 1401/08/12 304 ابراهیم جمال زاده 6

مشاغل 1,014,672,990 4,363,055,035 1395 1401/08/12 305 محمدرضادرخشندی 7

مشاغل 17,532,450 117,000,000 1395 1401/08/12 306 محمدرضاپورحیدری 8

مشاغل 5,506,990 36,750,000 1395 1401/08/12 300 کرم چیوائی 9

مشاغل 16,113,410 107,530,290 1395 1401/08/12 296 حسین مجمل 10

مشاغل 28,607,340 190,906,452 1395 1401/08/12 299 رضاحقیقی 11

مشاغل 21,048,060 140,460,900 1394 1401/08/11 290 سیروس بلدی 12

مشاغل 5,994,000 40,000,000 1394 1401/08/11 291 فاطمه عباسی 13

مشاغل 27,126,590 181,024,942 1394 1401/08/11 293 محسن صدیقی 14

مشاغل 38,506,000 256,963,651 1394 1401/08/11 292 زهراتیموری 15

مشاغل 6,851,560 45,722,800 1394 1401/08/11 287 ابراهیم احمدی 16

مشاغل 8,139,660 54,318,730 1394 1401/08/11 285 علیرضاغفاری 17

مشاغل 131,238,020 781,972,090 1394 1401/08/11 289 مریم شیرازی 18

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان م الف : 1441554
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مدیرکل کمیته امداد استان خبرداد:

ایجاد فرصت های شغلی برای کسب درآمد پایدار مددجویان
با ایجاد بیش از ۲۱ هزار فرصت شغلی، بستری مناسب برای خودکفایی مددجویان تحت حمایت کمیته 
امداد استان اصفهان فراهم شده است.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان با تاکید 
بر ایجاد اشتغال پایدار برای محرومان گفت: طی ۹ ماهه امسال با ایجاد ۲۱ هزار و ۷۳۲ فرصت شغلی، 
بستر مناسبی برای درآمد پایدار مددجویان تحت حمایت فراهم شده است.کریم زارع افزود: امسال با 
هدایت شغلی کارشناسان حوزه اشتغال، ۱۰ هزار و ۴۴۰ نفر به مراکز کاریابی معرفی شده واز این تعداد ۴ 

هزار و ۱۲۶ مددجو مشغول به کار شدند.
 

کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت از امروز منتظر ورود سامانه جدید 
بارشی بر روی استان هستیم؛

بازگشت باران به آسمان استان
کارشناس اداره کل هواشناسی اســتان اصفهان گفت: از روز سه شنبه)امروز( منتظر ورود سامانه 
جدید بارشی بر روی استان هستیم و فعالیت این سامانه در مناطق جنوبی استان بارش به همراه 
خواهد داشت.محمدرضا رفیعی،  پیرامون میزان بارش ها در سطح استان اظهار داشت: خوشبختانه 
شاهد فعالیت موج ناپایدار بر روی اســتان بودیم و بارش های خوبی در سطح استان اتفاق افتاده 
است.وی افزود: میزان بارش ها در اسالم آباد موگویی 8 میلی متر،چادگان ۲ و ۹ دهم، فریدون شهر 
یک و ۷ دهم، گلپایگان ۹ دهم، دهاقان ۹ دهم و بویین میاندشــت ۶ دهــم میلی متر بوده و این 

بارش ها تا پایان شب ادامه داشت.
 

جریمه چهار میلیارد ریالی محتکر الستیک در اصفهان
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان از جریمه چهار میلیارد ریالی محتکر ۲۹۵ حلقه الستیک 
در اصفهان خبر داد.علی اکبر مختاری گفت: با دریافت گزارشی پیرامون احتکار الستیک در یک واحد 
صنفی در اصفهان، پرونده این تخلف برای رسیدگی به شــعبه چهارم بدوی ارسال شد.وی افزود: 
قاضی شعبه بررسی کننده با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی از سوی متهم، او را به عرضه کاال و 

پرداخت چهار میلیارد و ۷۳۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد که جریمه وصول شد.
 

زمان ثبت نام متقاضیان تشرف به حج تمتع 1402 تغییر کرد
سازمان حج و زیارت درباره زمان ثبت نام متقاضیان تشــرف به حج تمتع ۱۴۰۲ اطالعیه ای صادر 
کرد.به گزارش ایمنا، پایگاه اطالع رسانی سازمان حج و زیارت پیرو اطالعیه های قبلی درباره زمان 
ثبت نام متقاضیان تشرف به حج تمتع ۱۴۰۲ اعالم کرد: به دلیل هم زمانی تاریخ اعالم قبلی با برگزاری 
کنکور سراســری و اعمال محدودیت های اینترنتی و همچنین عدم تحقق بعضی شرایط، ثبت نام 

در کاروان های حج تمتع که قرار بود ۳۰ دی سال جاری انجام شود، به زمان دیگری موکول شد.
 

سبد کامل واکسن کرونا در 6۸ مرکز اصفهان ارائه می شود
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: سبد کامل واکسن کرونا در ۶8 مرکز منتخب بهداشتی و 
جامع سالمت در سراسر استان در دسترس مردم است.پژمان عقدک افزود: در این مراکز، واکسن های 
اسپایکوژن، برکت پالس، سینوفارم و نورا به متقاضیان تزریق می شــود.وی اظهار داشت: به طورکلی، 
واکسیناسیون کرونا در حدود یک هزار مرکز و پایگاه بهداشتی و خدمات جامع سالمت استان انجام می 

شود که سبد کامل در ۶8 مرکز وجود دارد و در سایر مراکز فقط واکسن سینوفارم موجود است.
وی گفت: فهرست کامل این مراکز در پایگاه اینترنتی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به 
نشانی phc.mui.ac.ir و در بخش »واکسیناسیون«، همراه با ساعت کار آنها به مردم اعالم شده است.

معاونآموزشابتداییادارهکلآموزشوپرورشاستانمیگویددرتماممناطقعقبماندگیتحصیلیوافتدیدهمیشود؛

افت تحصیلی، آفت تعطیلی!

معاون آموزش ابتدایــی اداره کل آموزش وپرورش 
استان اصفهان گفت: سرگروه های درسی در مناطق و 
نواحی کالس ها را رصد می کنند و گروه های درسی استان نیز این نظارت 
را در تمام مدارس روستایی و شهری دارند و هیچ کالسی از نظارت مغفول 

نمی ماند.
 وجیهه فاضل در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به تحصیل ۵۱۳ هزار 
و ۴۱۳ دانش آموز در مدارس مقطع ابتدایی استان اصفهان، اظهار کرد: 
تا حدودی افت تحصیلی در دانش آموزان مشاهده می شود عالوه بر آن 

مسائل تربیتی هم تحت الشعاع کرونا قرار گرفت.
وی ادامه داد: آموزش حضوری ویژگی های دیگــری دارد و در کنار هم 
بودن دانش آموزان باعث ساخته شدن و پیشرفت آن هاست که در دوران 
کرونا این حضور وجود نداشت و تا حدود زیادی در افت درسی و رفتاری 
دانش آموزان تاثیر داشــت، اما هنوز نمی توان از ایــن موضوع درصدی 
ارائه داد.معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش استان درباره 
روش جبران عقب ماندگی های درســی بعد از کرونا در مدارس، افزود: 
طرح »تثبیــت و یادگیری« در دوران تابســتان در مدارس اجرا شــد و 
دانش آموزانی که نمرات نیاز به تالش یــا قابل قبول دریافت کرده بودند 
در این طرح شرکت کردند و اوایل شــهریورماه از آنها آزمون گرفته و نمره 

آن ها برای خردادماه ثبت شد و این گونه جبران درصدی از افت تحصیلی 
بسیاری از دانش آموزان صورت گرفت.وی اضافه کرد: در طول سال نیز 
این طرح جبرانی ادامه یافت و دانش آموزان دچار ضعف و افت درسی، 
در روزهای پنجشنبه کالس های جبرانی و آموزش های بیشتری دریافت 
کردند.فاضل درباره نظارت بر کیفیت تدریس معلمان، گفت: برنامه ای 
تحت عنوان »راهبران آموزشی« در مناطق روســتایی اجرا می شود که 
در هر منطقه یک یا دو نفر راهبر آموزشی با انجام مصاحبه از مدرسان و 
کارشناسان آموزشی انتخاب شــدند و دوره های حضوری تحت عنوان 

»توانمندسازی راهبران« برای آنها برگزار شده است.
وی ادامه داد: درحال حاضر این افراد بــر مدارس نظارت دارند و کیفیت 
تدریس را با بازدیدهای الزم بررسی می کنند، عالوه بر این سرگروه های 
درســی در مناطق و نواحی کالس ها را رصد می کنند و گروه های درسی 
استان نیز این نظارت را در تمام مدارس روستایی و شهری دارند و هیچ 

کالسی از نظارت مغفول نمی ماند.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 
در تمام مناطق افت تحصیلی دیده می شــود که برای همه مناطق حتی 
مناطقی که در زمان کرونا تعطیلی زیادی نداشتند و وضعیت بهتری دارند، 
طرح تثبیت و یادگیری اجرا شد، زیرا الزم اســت به طور مرتب و در هر 

شرایطی برای تثبیت و تعمیق یادگیری دانش آموزان برنامه ریزی هایی 
داشته باشیم.وی درباره میزان بازماندگی از تحصیل در استان اصفهان، 
اظهار کرد: بازمانــدگان از تحصیل اگر هر تعدادی باشــند مواردی در آن 
مطرح است که دلیل آن باید در آمار آورده شود؛ برای مثال ممکن است 
انتقال از مدرسه ای به مدرسه دیگر صورت گرفته باشد که این جابه جایی 
در سامانه ثبت نشده باشد یا دانش آموزی بدون دریافت پرونده و حذف 
از سامانه به خارج از کشور مهاجرت داشته یا حتی دانش آموز اتباعی در 
کالس حضور دارد؛ اما برگه های هویتی او هنوز تکمیل نشده و در نهایت 
موارد فوت دانش آموز اســت که تمام این مباحث در گروه بازماندگان از 
تحصیل ثبت می شود؛ در سال گذشته تنها سه یا چهار نفر به علت ناتوانی 
مالی از تحصیــل بازمانده بودند که آنها نیز جذب مدارس شــدند و آمار 
بازماندگان از تحصیل امسال هنوز مشخص نیســت.فاضل با اشاره به 
ثبت نام اتباع بدون برگه های هویتی، خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش در 
روند ثبت نام این افراد بیشترین همکاری را دارد و آن ها باید برای دریافت 
برگه هویت یا شناسنامه به فرمانداری ها مراجعه کنند، زیرا اگر بدون مجوز 
به عنوان مهمان در مدرس های حضور یابند در صورت کوچک ترین اتفاقی 
مدیر مدرسه و آموزش و پرورش مسئول است، چراکه دانش آموزی را که 

در هیچ سامانه ای ثبت نشده، ثبت نام کرده است.

اخبار جامعه

برنامهایتحتعنوان»راهبرانآموزشی«درمناطق
روستاییاجرامیشودکهدرهرمنطقهیکیادو
نفرراهبرآموزشیباانجاممصاحبهازمدرسانو
کارشناسانآموزشیانتخابشدندودورههای
حضوریتحتعنوان»توانمندسازیراهبران«برای

آنهابرگزارشدهاست

سخنگوی سازمان انتقال خون با اشاره به وضعیت 
ســازمان انتقال خون در فصل ســرما گفت: طبق 
آخرین آمار شبکه ملی خون رسانی تقریبا ذخیره 
خون نزدیک به ۹ روز اســت که عــدد قابل قبولی 

است.

»عباس صداقت« ســخنگوی ســازمان انتقال 
خون در گفت وگو با خبرنــگار ایلنا درباره وضعیت 
انتقال خون در ســال جاری گفت: در شبکه ملی 
خون رسانی کشور امســال اســتانداردهایمان را 
کمی سخت گیرانه تر کردیم تا بتوانیم پاسخگوی 
صددرصدی درخواســت مراکز درمانی در کشــور 
شویم. امروز شبکه ملی خون رسانی ماموریت دارد 
که به صورت یک شبکه سیستماتیک برای بیش از 
۹۰۰ بیمارستان و مراکز درمانی کشور در اقصی نقاط 
که دارای بانک خون هستند به صورت صددرصد و 

به موقع با بهترین کیفیت خون تامین کند.

سخنگوی ســازمان انتقال خون خاطرنشان کرد: 
طبق آخرین آمار شــبکه ملی خون رسانی تقریبا 
ذخیره خون نزدیک به ۹ روز اســت که عدد قابل 
قبولی است، در برخی از استان های کشور به دلیل 
کثرت بیمــاران مبتال به تاالســمی چون مصرف 
خون زیادی دارنــد مقدار ذخایرشــان کمتر از 8 
روز است، این استان ها شــامل مازندران فارس 
هرمزگان و اصفهان اســت و ما تــالش می کنیم 
نیاز مراکز درمانی این اســتان ها و شهرستان های 
 تابعــه آن را از طریــق شــبکه ملی خون رســانی

 تامین کنیم.

سخنگوی سازمان انتقال خون:

فقط 4 استان ذخایرشان کمتر از ۸ روز است

خانه سبز مشهد برای 
افراد بی خانمان

گرمخانه ها، مکان هایی هستند که زیر 
نظر شهرداری ها ایجاد شــده اند و در 
شب های سرد ســال افراد بی خانمان 
و کارتن خواب را به منظور جلوگیری از 
ســرمازدگی و مرگ احتمالی، در آنجا 
اســکان موقت می دهند. هم اکنون ۳ 
گرمخانه و ۲ ســالن ورزشی در مشهد 
فعالیت دارند که گرمخانه خانه ســبز 

بزرگ ترین گرمخانه مشهد است.

رییس کل دادگستری استان:

 »مجید کاظمی« متهم حادثه تروریستی اصفهان
 در سلول انفرادی نیست

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: مجید کاظمی یکی از متهمان پرونده حادثه تروریستی 
اصفهان به دلیل اقداماتی که در زندان انجام داده به خارج از بند عمومی منتقل شــده است که بند 
جدید سلول انفرادی نیست.به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان،  در روزهای گذشته و بعد از صدور 
احکام متهمان پرونده خانه اصفهان، برخی رسانه های فارسی زبان و معاند، مدعی شده اند مجید 
کاظمی یکی از متهمان پرونده که به اعدام محکوم شده برای اجرای حکم به انفرادی منتقل شده 
است.حجت االسالم جعفری، رییس کل دادگستری استان اصفهان در مورد جوسازی رسانه های 
معاند در مورد متهمان پرونده خانه اصفهان اظهار کرد: بعد از صدور حکم متهمان پرونده موســوم 
به خانه اصفهان در دادگاه بدوی، به متهمان در زندان اجازه داده شــد با خانواده های خود تماس 
بگیرند؛ اما متهمان پرونده در تماس با بیرون از زندان مطالب خالف واقعی را مطرح کردند که کذب 

بودن این ادعاها براساس مستندات موجود در پرونده و اعترافات خود متهمان اثبات شده است.
 جعفری بیان کرد: متهمان در مرحله تحقیقات، بازســازی صحنه و دادگاه به طور دقیق و لحظه به 
لحظه اتفاقات روز حادثه را تشریح کرده اند.رییس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: مجید 
کاظمی یکی از متهمان پرونده به دلیل اقداماتی که در زندان انجام داده به خارج از بند عمومی منتقل 
شده است که بند جدید سلول انفرادی نیســت و حدود ۱۰ تا ۱۵ زندانی در آن حضور دارند و فقط از 
بند عمومی خارج شده است.وی افزود: طبق قانون متهمان بعد از صدور حکم در دادگاه بدوی ۲۰ 
روز مهلت دارند که نسبت به حکم صادره اعتراض کنند که به متهمان پرونده خانه اصفهان نیز این 
فرصت داده شده اســت تا اگر اعتراضی به حکم دادگاه دارند اعتراض کنند حتی قاضی پرونده و 
معاون دادستان استان به زندان رفتند تا اعتراض متهمان را ثبت کنند.رییس کل دادگستری بیان 
کرد: متهمان پرونده اعالم کردند که نسبت به حکم صادره از ســوی دادگاه اعتراض دارند و الیحه 

اعتراضی را وکالی آنها ارسال می کنند.
جعفری بیان کرد: تا امروز وکالی ۲ نفر از متهمان پرونده الیحه اعتراضی را به دادگاه ارسال کرده اند، 

به محض ارسال الیحه تمام متهمان، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شود.
وی تصریح کرد: به خالف ادعای برخی رســانه ها، در زمان حاضر پرونده هنوز به دیوان عالی کشور 
ارسال نشده است و حکم نیز تایید نشده است.رییس کل دادگستری استان اصفهان اضافه کرد: 
این پرونده ۹ متهم داشــت که پرونده ۶ نفر از متهمان در صالحیت رسیدگی در دادگاه انقالب بود و 
پرونده ۳ نفر نیز به دادگاه کیفری ارسال شده است.به تازگی  نیز یک نفر دیگر در ارتباط با این پرونده 
دستگیر شده و تعداد متهمان پرونده به ۱۰ نفر رسیده است.براساس این گزارش براساس احکام 
صادره صالح میرهاشمی بلطاقی فرزند سید کاظم متهم ردیف اول پرونده به اتهام محاربه از طریق 
کشیدن سالح کلت کمری، تشکیل و اداره گروه  مجرمانه به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و 
تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت داخلی به اعدام و به اتهام عضویت و همکاری با گروهک منافقین 
به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.مجید کاظمی شیخ شــبانی فرزند محمدرضا متهم ردیف 
دوم پرونده به اتهام محاربه از طریق کشیدن سالح کالشینکف به اعدام و برای اتهامات عضویت در 
دسته جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرائم 
ضد امنیت داخلی به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.سعید یعقوبی کردسفلی فرزند کرمعلی 
متهم ردیف سوم پرونده به اتهام محاربه از طریق اقدام به کشیدن اسلحه و استفاده از کلت کمری 
به اعدام و برای اتهامات عضویت در دسته جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور 
و اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت داخلی کشور به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم  شد.

امیر نصرآزادانی، فرزند محمد متهم ردیف چهارم پرونده به اتهام عضویت در دسته جات غیرقانونی 
به قصد برهم زدن امنیت کشور به ۵ سال حبس تعزیری، برای اتهام اجتماع و تبانی منتهی به جرائم 
ضد امنیت به ۵ ســال حبس تعزیری و برای اتهام معاونت در محاربه به تحمل ۱۶ ســال حبس 

تعزیری محکوم شد.

وز عکس ر

خبر روزبا مسئولان

رییس مركز ملی هوا وتغییر اقلیم 
سازمان حفاظت محیط زیست:

نیروگاه های اصفهان و 
تهران مازوت نمی سوزانند

طی روزهای اخیر تصاویر زیادی در شــبکه 
های اجتماعی همرسانی شده است و هوای 
خاکستری و آلوده تهران و سایر کالن شهرها 
را نشــان می دهد که برخی شهروندان دلیل 
این تشدید آلودگی را استفاده نیروگاه ها از 

سوخت جایگزین مازوت عنوان کرده اند.
به گزارش ســیناپرس، برخی از کارشناسان 
نیز به نصف شــدن بودجه قانون هوای پاک 
در الیحه بودجه ۱۴۰۲ واکنش نشــان داده 
و با توجه به وضعیــت فعلی هوای پایتخت، 
آن را خبری ناخوشــایند توصیف کرده اند. 
داریوش گل علیــزاده، رییس مركز ملی هوا 
وتغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست 
در این باره به سیناپرس گفت: مسئله آلودگی 
هوا چالشی است که بســیاری از کشورها و 
کالن شــهرهای جهان با آن روبه رو هستند، 
این معضــل طی ســالیان و در اثــر عوامل 
مختلفی پدیدار می شــود. در مورد آلودگی 
هوا در کالن شهرهای کشور ما، گاهی حدس 
و گمان های در ســطح جامعه و شبکه های 
اجتماعی مطرح می شــود که بــا واقعیت 
های علمی و نتایج آزمایشگاهی همخوانی 
ندارد، در حال حاضر شــهرهای بزرگ کشور 
و به ویژه در کالن شــهر تهران ۶۰ درصد منبع 
آلودگی به منابع متحــرک اختصاص دارد و 
سایر منابع نیز مانند صنایع و نیروگاه ها سهم 
۴۰ درصدی در آلودگی شــهر ایفا می کنند.

رییس مركز ملی هوا و تغییر اقلیم با اشــاره 
به منابع غیرمتحرک آلودگی اظهار کرد: این 
منابع شامل کارخانجات و صنایع هستند، اما 
برعکس مســائل مطرح شده در شبکه های 
اجتماعــی مازوت در کالن شــهر تهران جزو 
عوامل اصلی آلودگی نیســت، زیرا نیروگاه 
های ما در تهران و اصفهان از مازوت به عنوان 
سوخت جایگزین گاز بهره نمی برند. در واقع 
می تــوان گفت که وضعیــت آلودگی هوا در 
زمستان امســال مثال در اصفهان و اراک  در 

مجموع بهتر از سال قبل بوده است.

فرونشست زمین، بیمارستان غرضی اصفهان را تخریب کرد
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، بهرام نادی عضو هیئت علمی دانشگاه نجف آباد  با بیان اینکه مسئله فرونشست اصفهان بسیار جدی است که برای بهتر درک 
کردن آن باید به بیمارستان غرضی اشاره کنم،گفت: با وجود اینکه باید در برابر زلزله نیز مقاومت داشته و در کمک رسانی نقش داشته باشد، قبل از اینکه زلزله ای 

رخ دهد به دلیل فرونشست های زمین، دیوارهای آن ترک برداشته اند پس چطور می خواهد در مواقع حساسی مثل زلزله خدمت رسانی کند.
وی ادامه می دهد: متاسفانه ما متولی متمرکزی در زمینه فرونشست زمین نداریم. یعنی مشخص نیست که وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط 
زیست، ستاد بحران، استانداری در این امر مسئول هستند. از طرفی قانونی هم اگر در زمینه فرونشست زمین وجود داشته باشد بدون شک برنامه و سازوکاری 

ندارد.
نادی در پایان خاطر نشان می کند: قبل از اینکه دیر شود باید برنامه ریزی منظمی را پایه ریزی کنیم چراکه تمام برنامه هایی که در حال حاضر اجرایی می شوند 
خالف مقررات محیط زیست هستند. ما به محیط زیستی که در آن زندگی می کنیم، آسیبی را می زنیم که هرگز برگشت پذیر نیست. وقتی آب تمام شود حتی 

اگر آب شیرین کن هم داشته باشیم باز آبی وجود ندارد. با کم آبی می توان سازگار شد اما با بی آبی نمی توان کنار آمد.



ماجرای پیچیده مهاجم پرسپولیس
مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس همچنان دور از تفکرات اصلی کادر فنی برای نیم فصل دوم قرار دارد.تیم فوتبال پرسپولیس در حالی به مقام نیم فصل رقابت های 
لیگ برتر رسید که با بحران نداشتن مهاجم دست و پنجه نرم کرد.یورگن لوکادیا پس از هفته دوم به پرسپولیس اضافه شد و تصمیم جدایی ناگهانی قبل از شروع 
هفته دوازدهم گرفت همچنین شیخ دیاباته که خیلی دیر به لیست بازیکنان پرسپولیس اضافه شده بود با مصدومیت های متوالی روبه رو شد تا تنها ۶۰ دقیقه 
برای این تیم بازی کند.مهاجم اهل مالی پرسپولیس در حالی با آسیب دیدگی های خود باعث تغییر در ساختار تاکتیکی سرخ پوشان شد که یحیی گل محمدی 
از همان ابتدا نسبت به مصدومیت های طوالنی مدت دیاباته هشدار داده بود؛ اما اصرار مسئوالن باشگاه باعث شد تا این بازیکن به جمع بازیکنان بپیوندند.با این 
وجود دیاباته کمترین تاثیر را در بردهای متوالی پرسپولیس داشت تا گل محمدی همچنان دنبال جذب مهاجم برای تقویت خط حمله تیمش باشد.سرمربی 
پرسپولیس تصمیم دارد با معرفی مهاجم جدید به مدیریت باشگاه نسبت به حل مشکل گلزنی تیمش اقدام موثر کرده و این گونه نشان دهد که همچنان اعتقادی 
به حضور همیشگی دیاباته در ترکیب پرسپولیس ندارد.شایان ذکر است شیخ دیاباته به تازگی در تمرینات گروهی این تیم حاضر شده و در صورت صالحدید کادر 

فنی می تواند در بازی آخر هفته پرسپولیس برای دقایقی بازی کند.
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»بنزما« وسوسه نمی شود!
طبق اعالم رسانه فرانسوی، بنزما در برابر پیشنهاد وسوسه انگیز تیم عربستانی وسوسه نمی شود و 
می خواهد قراردادش را با رئال مادرید تمدید کند.به نقل از فوت میرکاتو، کریم بنزما کاپیتان رئال 
مورد توجه تیم النصر قرار گرفته و این تیم عربســتانی حاضر است که برای جذب ستاره فرانسوی 
رئال رقم بسیار باالیی را پیشــنهاد دهد.اما طبق اعالم فوت میرکاتو، بنزما در برابر  پیشنهاد نجومی 
تیم عربستانی وسوسه نمی شود و می خواهد قراردادش را با رئال تمدید کند و در تیم بماند.فوت 
میرکاتو نوشت: بنزما تا ماه ژوئن ۲۰۲۳ با رئال مادرید قرارداد دارد. او با پیشنهادی وسوسه انگیز 
از النصر مواجه شده؛ اما قصد ترک رئال را ندارد و می خواهد حداقل یک فصل دیگر قراردادش را با 
این تیم تمدید کند.این تصمیم بنزما خبر بسیار خوبی برای رئالی هاست چرا که او از کلیدی ترین و 
تاثیر گذارترین بازیکنان تیم به شمار می آید.بنزما در سال ۲۰۲۲ نمایش خیره کننده در رئال مادرید 
داشت و با درخشش او بود که تیم توانست قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا و رقابت های اللیگا را به 

دست آورد. بنزما سال قبل توپ طال را برای نخستین بار به دست  آورد.
 

مانع بلند مقابل رویای عربستان برای جذب »مسی«
روزنامه مارکا می گوید عربستان به زودی نمی تواند رویای خود برای انتقال مسی به این کشور بعد از 
کریستیانو رونالدو را عملی کند و قطری ها فعال ستاره باارزش خود را از دست نمی دهند.جاه طلبی 
عربستان سعودی برای تکرار دوباره بازی هایی که کریستیانو رونالدو و لیونل مسی به عنوان دو رقیب 
رویایی در آنها حضور داشته باشند و خاطره ال کالسیکوهای تاریخی سال ها پیش را زنده کنند فعال 
به سرانجام نخواهد رسید و سعودی ها مجبورند برای به واقعیت تبدیل کردن این رویای خود صبر 
پیشه کنند.این در حالی اســت که رویارویی این دو در شهر ریاض در قالب یک بازی دوستانه بین 
پاری سن ژرمن با حضور مسی و منتخب دو باشگاه الهالل و النصر با حضور کریستیانو انجام خواهد 
شد. این بازی اولین مسابقه کریستیانو با پیراهن النصر خواهد بود. مشخص است که عربستانی ها 
به ارزش نمادین این ستاره پرتغالی آگاه هستند و برای اولین دیدار او ترتیبی دادند تا لئو مسی هم 
در مسابقه حضور داشته باشد. چیزی نزدیک به دومیلیون تقاضا برای خرید بلیت این بازی ارسال  
شده است.عربستانی ها حاضرند برای به خدمت گرفتن لیونل مسی و انتقال او به این کشور هر چه 
الزم است هزینه کنند ولی در آن سوی میز هم یک قدرت مالی دیگر نشسته است که به راحتی مقهور 
پیشنهادهای نجومی آنها نخواهد شد: مالکان قطری پاری سن ژرمن. به نظر می رسد عربستانی ها 

برای محقق کردن این رویای خود چاره ای جز صبر کردن ندارند.
 

طعنه »گالتیه« به ستاره های پاریسن ژرمن
کریستوف گالتیه، سرمربی پاریسن ژرمن، از عملکرد بازیکنانش در دیدار برابر رن راضی نیست.پاریسن 
ژرمن در چارچوب رقابت های هفته نوزدهم لیگ فرانسه به مصاف رن رفت و با نتیجه ۰-1 برابر این تیم 
شکست خورد. آنها ســال جدید میالدی را با هفت امتیاز اختالف نسبت به تیم النس در جایگاه دوم 
جدول رده بندی آغاز کردند، اما این اختالف پس از شکســت برابر همین تیم و حاال رن به سه امتیاز 
رسیده است. گالتیه پس از پایان بازی به خبرنگاران گفت:» من بسیار از عملکردی که داشتیم ناامید 
شــدم.«پی اس جی در این دیدار تنها هشت شوت به ســمت دروازه حریف زد که تنها یکی از آنها در 
چارچوب بود. لیونل مسی و نیمار نتوانستند موقعیت خاصی خلق کنند و حضور کیلیان امباپه به عنوان 
بازیکن تعویضی در زمین هم کاری از پیش نبرد. سرمربی پاری سن ژرمن با انتقاد از این شرایط اظهار 
داشت:» مشخصا ما باید ارتباط بسیار بیشتری بین خطوط پیدا کنیم. می دانستیم که بازی سختی 
در پیش داریم و همینطور هم شد. دروازه بان حریف به ندرت به دردسر افتاد. باید ریتم، فشار و ارتباط 
تکنیکی بیشتری در زمین بین بازیکنان پیدا کنیم. نمی خواهم درباره نگرانی تیم صحبت کنم؛ اما این 
باید هشداری برای ما باشــد. می توانیم هزاران توجیه داشته باشیم ولی جام جهانی به پایان رسیده 
است! حتی اگر هشت هفته از هم دور بودیم، باز هم باید انسجام و ریتم درستی در بازی داشته باشیم.«

اعجوبه  اندلسی، جانوری که رئال را نابود کرد؛ 

چه کردی »پابلو گاویرا«!

   چه نمایشی از گاوی و آن هم در چه دیداری. جوان 
اول فوتبال دنیا یکشنبه شب نفس رئال را گرفت و 

بارسا را به اولین جام فصل رساند.
یک نمایش فوق العاده از گاوی در فینال سوپرجام اسپانیا. ستاره 18 
 MVP ساله گل اول بازی را به رئال زد و دو پاس گل هم داد تا در پایان

فینال شود و جایزه بهترین بازیکن زمین را بگیرد.
جوان اول ســال ۲۰۲۲ فوتبال دنیا، در فینال به عنوان بال چپ کاذب 
بازی کرد. بارسا با سیســتم ۲-4-4 برابر رئال قرار گرفت و گاوی به 
سمت چپ زمین متمایل بود و پدری در سمت دیگر زمین نقش بال 
راســت کاذب را داشت.بارسلونا در نیمه نخســت دو گل به رئال زد و 
تیم برتر و مسلط زمین بود و اگر بخواهیم از نقش مثبت یک بازیکن 
بگوییم، باید از گاوی نام ببریم. در واقع لقب ستاره را برای 4۵ دقیقه 

اول دیدار فینال سوپرجام اسپانیا را فقط باید به گاوی بدهیم. 
در دقیقه ۳۳، با اشــتباه مرگبــار کاماوینگا در میانــه میدان توپ به 
لواندوفسکی رســید و او هم با تک ضرب در عمق، مهاجم 18 ساله را 
صاحب موقعیت کرد. گاوی در حالی که تکل مدافع رئال را جلوی پای 

خود می دید با ضربه ای دقیق توپ را به کنج دروازه فرستاد و شیرجه 
کورتوا را هم خنثی کرد.

این تــازه شــروع کار گاوی بــود. او در دقیقه پایانی بــازی نمایش 
درخشانش را با پاس گل تکمیل کرد. ضربه بعدی ستاره  18 ساله در 
ثانیه های پایانی به رئال زده شد. او از پاس در عمق استثنایی فرانکی 
دی یونگ نهایت اســتفاده را برد و با سرعت به محوطه جریمه نفوذ و 
در ادامه با ارسال پاس عرضی در دهانه دروازه، لقمه حاضر و آماده را 

برای روبرت لواندوفسکی فراهم کرد تا گل دوم اینگونه به دست آید.
در صحنه گل سوم هم نقش گاوی را پر رنگ می بینیم. در دقیقه ۶8 لوا 
توپ را در سمت چپ به گاوی رساند، و او با پاس در عمق محکم که باز 
هم با پای چپ بود، پدری را در موقعیت گلزنی قرار داد و باعث شد گل 
سوم در حالی که مدافعان و دروازه بان رئال فقط نظاره گر بودند، به طاق 

دروازه کورتوا بوسه بزند و فاصله با رئال بیش از قبل شود.
در پایان دیداری که با برتری ۳-1 بارسا به اتمام رسید، انتخاب مرد برتر 
میدان کار ساده ای بود. پسر اهل پاالسیوس اندلوس، جایزه بهترین 
بازیکن زمین را دریافت کرد و گفت:»بسیار خوشحالم به خاطر اولین 

جامم باپیراهن بارســلونا. ژاوی به خوبی برای این بازی برنامه های 
تاکتیکی را تشریح کرده بود و همه چیز خوب پیش رفت. من به عنوان 
بازیکن همه توانم را در زمین می گذارم ولی هنوز باید بهتر از اینها شوم 
و مسیری طوالنی پیش رو دارم. باید پیشرفت کنم و هیچ محدودیتی 

برای خودم قائل نیستم.«
سرخیو بوسکتس هم در پایان بازی از گاوی تمجید کرد. کاپیتان بارسا 
در ستایش از ستاره 18 ســاله گفت:»گاوی مثل یک جانور است. او 
یک لحظه توقف نمی کند و از نفــس نمی افتد. همه از قبل به توانایی 
های گاوی واقف بودیم و می دانستیم که او چگونه بازی می کند. گاوی 
بسیار جوان اســت و بسیاری از همســن های او اکثرا در تیم جوانان 
حضور دارند. او ســطحی باورنکردنی از فوتبال را با پاس گل ها و گل 

های خود ارائه می دهد.«
ژاوی هم نتوانســت در نشســت خبری پس از بازی از گاوی تمجید 
نکند: »او قلب و جانش را در زمیــن می گذارد و بازیکنی خارق العاده 
اســت. وقتی در زمین نیست، همیشــه حس بدی به من دست می 

دهد.«

سوال روز

»خمس« لیست داد و از ایران رفت؛

مهاجم اسپانیایی - آرژانتینی در راه لیگ برتر!
به نظر می رسد تراکتور با ورود جدی به نقل و انتقاالت، تبدیل به مدعی جدید نیم فصل خواهد شد .

پیروزی مقابل استقالل در تبریز و نمایش درخشان در ورزشــگاه آزادی مقابل این تیم، هواداران 
تراکتور را امیدوار کرده تا دوباره به فرم خوب قبلی بازگــردد و در میان تیم های باالی جدولی قرار 
بگیرد.این در حالی اســت که اگرچه در فهرســت تراکتور چهره های سرشناسی دیده می شود؛ اما 

ترمیم این تیم جدی و برای ورود به جمع مدعیان، الزامی به نظر می رسد.
پاکو خمس نیز با شناخت از اســکواد تیمی، نقاط ضعف تراکتور را بررسی کرده و پیش از سفر به 
اسپانیا، لیست خود را در اختیار هوشــنگ نصیرزاده قرار داده و در مورد وضعیت تک تک بازیکنان 

هم در جلسه با او صحبت کرده است.
 پنج بازیکن ایرانی لیست خمس

پاکو خمس در فهرست خود نام پنج بازیکن ایرانی را قرارداده و تاکید کرده که جذب چهار بازیکن باید 
تا زمان بازگشت او انجام شود. شنیده ها حاکی از آن است که در لیست او نام یک هافبک مرکزی 
و یک مدافع راست دیده می شود و همچنین این سرمربی اسپانیایی به شدت عالقه مند است که 

یک وینگر ایرانی را هم به خدمت بگیرد.
 مدافع مرکزی به شرط پای چپ

تراکتور در پســت دفاع مرکزی ضعف خاصی ندارد؛ اما نکته مهم این است که همه این مدافعان 
راست پا هستند. خمس اعالم کرده که در صورت وجود یک مدافع چپ پا، نیازمند مدافع چپ است 

اما در غیر این صورت با ترکیب فعلی کار را ادامه می دهد.
 دو بازیکن در لیست جدایی

لیست بزرگساالن تراکتور با خروج سعید واسعی، حجت حق وردی و رضا یزدان دوست، سه جای 
خالی دارد؛ اما برای بــرآورده کردن نیازهای خمس، جدایی دو بازیکن در دســتور کار خواهد بود. 
سجاد دانایی، مدافع راست سابق ذوب آهن یکی از بازیکنانی است که احتماال به در خروجی هدایت 

می شود  ولی خروجی دوم هواداران تراکتور را متعجب خواهد کرد.
 معاوضه کاوه با مهاجم سپاهان منتفی شد

باتوجه به عالقه کاوه رضایی به جدایی از تراکتور، باشگاه تراکتور در ازای این بازیکن، خواستار حضور 
یکی از عناصر هجومی سپاهان شده بود ولی با مخالفت باشگاه سپاهان، جدایی کاوه رضایی منتفی 

است و او نیز به باشگاه اعالم کرده که در تمرینات حاضر خواهد شد.
 خمس روی ستاره لیگ برتری دست گذاشت

تحرکات باشــگاه تراکتور و پیشــنهادات به چند بازیکن از تیم های تهرانی نشان می دهد که پاکو 
خمس درخواست خرید یک ستاره هجومی دیگر را هم داشته که تکلیف او تا چند روز بعد مشخص 

لبته اغلب  بازیکنان موردنظر او تحت قرارداد هستند.می شــود. ا
مهاجــم  خارجی: اسپانیایی و شاید آرژانتینی 

تراکتور یک سهمیه خالی در فهرست خارجی خود دارد و 
به دنبال خرید یک مهاجم خواهد بود. شــنیده ها حاکی 
از چند نام اســپانیایی و آرژانتینی در لیست پاکو خمس 
است که در صورت ورود به ایران، یکی از مهمترین چهره ها 

خواهند بود.
به نظر می رســد با این اوصاف تراکتور 
یکی از فعال ترین تیم های ایرانی در 
بازار نقل و انتقــاالت خواهد بود که 
با بازگشت شــور قدیمی به مالک 
ثروتمندش، با دســت بــاز وارد 

پنجره زمستانی شده است.

لیگ برتر

 VAR کم هزینه ترین اجرای
در ایران در کدام استادیوم؟

تیم های استقالل و پرسپولیس کمترین هزینه 
را برای تجهیز اســتادیوم خانگی خود به کمک 
داور ویدئویی به نســبت دیگر تیم های لیگ 
برتــری خواهند پرداخت.به گــزارش»ورزش 
ســه«، دلیل هم واضح و مبرهن است؛ به این 
خاطر که اســتقالل و پرســپولیس دیدارهای 
خانگی خود را در استادیوم مشترک برگزار می 
کنند. اســتادیوم آزادی. اما نکته جالب توجه 
اینکه اســتادیوم آزادی میزبان بازی های تیم 
ملی است و فدراســیون فوتبال هم باید برای 
تجهیز این اســتادیوم به کمک داور ویدئویی 
بخشی از هزینه های آن را تامین کند. به واقع 
هزینه های تجهیز اســتادیوم آزادی به کمک 
داور ویدئویی باید تقســیم بر ۳ شود.پیش تر 
فدراســیون فوتبــال در دوره مدیریت عزیزی 
خادم تالش کرد که استادیوم آزادی را به کمک 
داور ویدئویی مجهز کنــد و حتی تجهیزات هم 
در یک اتاقک در اســتادیوم آزادی نصب شد؛ 
اما به دلیــل ایراد نهادهای امنیتی با شــرکت 
طرف قرارداد با فدراســیون فوتبال اجرای این 
پروژه متوقف شد.مهدی تاج در خصوص الزام 
همه اســتادیوم های مهم به نصب تجهیزات 
کمــک داور ویدئویی گفــت: »موضوع تجهیز 
ورزشگاه ها به سیستم کمک داور ویدئویی جزو 
الزامات اساســی و قطعی موردنظر فدراسیون 
اســت. با توجه به این موضوع، پرســپولیس 
و اســتقالل با خیل عظیم هوادارانی که دارند 
نباید از سایر باشگاه ها که فعاالنه در این زمینه 
اقدامات مرتبط را انجام داده اند، عقب بیفتند. 
در صورت عدم نصب تجهیزات مرتبط با کمک 
داور ویدئویی در ورزشگاه آزادی در آینده، بازی 
های دو باشــگاه پرســپولیس و استقالل به 
ناچار در ورزشــگاه های دیگر کشور که به این 
سیســتم مجهزند، برگزار خواهد شد.بنابراین 
تاکید ما ضرورت آماده سازی ورزشگاه آزادی 
است.«به نظر می رسد مهدی تاج این موضوع 
مهم را فراموش کرده است که استادیوم آزادی 
میزبان  بازی های خانگی تیم ملی هم هست 
و فدراســیون فوتبال هم بایــد در تجهیز این 

استادیوم به کمک داور ویدئویی سهیم شود. 

در پایان دیداری که با برتری 3-1 بارسا به اتمام رسید، 
انتخاب مرد برتر میدان کار ساده ای بود. پسر اهل 
پاالسیوس اندلوس، جایزه بهترین بازیکن زمین را 
دریافت کرد و گفت:بسیار خوشحالم به خاطر اولین 

جامم باپیراهن بارسلونا

فوتبال جهان

عکس خبر 

انتقال عجیب 
»تورس« به فوالد

موندو دپورتیوو انتقال روبرتو تورس 
به فوالد را »انتقالی عجیب« قلمداد 
کرد. باشگاه فوالد سرانجام از انتقال 
جدید خود رونمایــی و اعالم کرد که 
روبرتو تورس به این تیم ملحق شده 
اســت. هافبک هجومی ۳۳ ساله 
اســپانیایی که به مــدت طوالنی در 
اوساسونا حضور داشت و حاال در خط 

میانی فوالد به میدان خواهد رفت.

مهر: پرونده یکی از مدیران فدراســیون فوتبال به 
خاطر اتفاقات اردوی تیم ملی در کشور اتریش در 
کمیته اخالق در حال بررســی است و فشارها برای 
مختومه شــدن این پرونده فعال بــی نتیجه مانده 

است!
تیم ملی فوتبال ایران اواخر شهریور و اوایل مهرماه 
امسال برای برپایی اردوی آماده سازی راهی کشور 
اتریش شــد و دو بازی تدارکاتی بــا تیم های ملی 
اروگوئه و سنگال برگزار کرد. این سفر تیم ملی بدون 
حاشیه هم نبوده و به واسطه اتفاقاتی که از این اردو 
به ارکان قضایی فدراســیون فوتبال گزارش شده، 
پرونــده ای از یکی از مدیران فدراســیون در کمیته 

اخالق در دست بررسی است.
موضوع اصلی این پرونــده، ابهامات مالی و وصول 

نشــدن درآمدهایی است که فدراســیون پیش از 
ســفر به اتریش وعده آن را داده بود. طبق قرارداد 
فدراسیون با شرکت اتریشــی قرار بود ایران از این 
دو مســابقه از بلیت فروشــی، پخش زنده بازی و 
تبلیغات محیطی مبلغــی در حدود 8۰۰ هزار دالر به 

دست بیاورد.
ظاهرا فدراســیون برای انجام دو بــازی ابتدا 4۰۰ 
هزار دالر به حساب شــرکت واریز کرده و در نهایت 
تنها مبلغ 1۵۰ هزار دالر گرفته است. در واقع وصول 
نشدن ۶۵۰ هزار دالر دیگر، به پرونده ای برای یکی از 
مدیرانی تبدیل شده است که اتفاقا همراه با تیم ملی 
به اتریش رفته بود.هرچند از عدم بلیت فروشی و 
برگزاری بازی بدون تماشاگر به عنوان دلیل پرداخت 
نشدن پول از طرف شرکت مورد نظر یاد می شود؛ اما 

ماجرا زمانی عجیب تر می شود که مدیر مدنظر پس از 
اتریش سفری به کشور آلمان داشته است.

این سفر البته هیچگاه رسانه ای نشد. پیگیری های 
خبرنگار مهر از فدراسیون فوتبال نشان می دهد حتی 
نام برادر این مدیر هم در لیست تیم ملی ایران برای 
سفر به اتریش قرار داده شــده بود تا از این طریق 
ویزای شنگن دریافت کند. این فرد سپس با همین 

ویزا به کشور آلمان سفر کرده است!

پرونده مدیر فدراسیون فوتبال در کمیته اخالق
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شهردار  مطرح کرد:

افزایش 61 درصدی بودجه 1402 شهرداری اصفهان
شهردار اصفهان با اشــاره به افزایش ۶۱ درصدی بودجه ۱۴۰۲ شــهرداری در سال آینده گفت: در 
تدوین بودجه ۱۴۰۲ چند قدم به سمت بودجه ریزی عملیاتی حرکت کردیم؛ بر این اساس بیش 
از ۳۰ درصد از بودجه مربوط به پروژه هایی است که دارای طرح و الزامات است که امیدواریم آن 

را سال به سال پیش ببریم.
به گزارش خبرنگار ایمنا، علی قاسم زاده روز گذشته  در هفتادودومین جلسه علنی شورای اسالمی 
شــهر اصفهان با تقدیم الیحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری به شــورا اظهار کرد: سعی شهرداری بر این 
بوده است که بودجه ســال آینده طبق تقویم زمان بندی به نتیجه برسد و به شورای اسالمی شهر 
تقدیم شود، در این راستا در ماه های گذشــته تیم شهرداری برای تدوین بودجه جلسات پیوسته 

و مستمری برگزار کرد.
 وی با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۲ با نیم نگاهی به واقعیت هایی کــه نمی توانیم آن را نادیده بگیریم،

  تدوین شده اســت، ادامه داد: بودجه بر اســاس واقعیت شــهرداری و رویکردهای مورد تاکید 
 مدیریت شهری، واقعیت های شهری، نیازها و ضرورت های آن، واقعیت های ملی و اتفاقاتی که

 در تدوین برنامــه هفتم و بودجه ۱۴۰۲ وجــود دارد و متغیرهایی همچون تــورم و واقعیت های 
 بین المللی تدوین شده است.شــهردار اصفهان با بیان اینکه یکی از سخت ترین کارها در تدوین
  بودجه این است که متغیرها شــناور باشد، گفت: در این راســتا امیدواریم آن چیزی که تدوین

  شده و توسط اعضای شورای اسالمی شــهر دقیق ســازی و با نگاه تخصصی ویرایش می شود 
در سال ۱۴۰۲ سندی برای اجرا در شهرداری باشــد.وی با اشاره به جزییات بودجه ۱۴۰۲ تصریح 
کرد: بودجه شــهرداری ۱۸.۹۷۴ میلیارد تومان اســت که ۶۱ درصد نســبت به سال جاری رشد 
 داشــته و ۷۱ درصد از بودجه ســال آینده به حوزه عمرانی و ۲۹ درصد به بخش جاری اختصاص 
داده شده است.قاسم زاده با بیان اینکه در بودجه سال آینده ۳۹ درصد به مسائل محیط زیست و 
حمل ونقل اختصاص پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: در تدوین بودجه ۱۴۰۲ چند گام به سمت 
بودجه ریزی عملیاتی حرکت کردیم بر این اساس بیش از ۳۰ درصد از بودجه مربوط به پروژه هایی 
است که دارای طرح و الزامات است که امیدواریم آن را سال به سال پیش ببریم.وی با بیان اینکه 
بودجه ۲۱.۱۳۳ میلیارد تومانی شهرداری اصفهان، سازمان ها و شرکت های تابعه برای سال ۱۴۰۲ 
به شورای اسالمی شهر ارائه شد، گفت: توجه به حمل ونقل، محالت، فرهنگ، هوشمندسازی و به 

صورت ویژه اعتبار تفریح و نشاط از ویژگی های بودجه است.

رشد واقع بینانه بودجه شهرداری برای سال آینده
وی اظهار کرد: درصد افزایش بودجه در یک دامنه ۲۰ تا ۸۰ درصدی در کالن شــهرها بوده است، 
در اصفهان به حدود ۶۰ درصد افزایش رســیدیم که به نظر زیاد اســت، اما وقتی به واقعیت های 
بیان شده توجه کنیم، متوجه خواهیم شــد اگر به جز این را در نظر بگیریم ممکن است در اجرا با 
مشکل مواجه شود و سال آینده شهرداری برای انجام منویات شورا و انتظارات مردم توانایی الزم 
را نداشته باشد.شهردار اصفهان گفت: ۶۰ درصد رشد در یک نگاه ابتدایی ممکن است منطقی به 

نظر نرسد، اما با مسائلی که گفته شد به نظر می رسد واقع بینانه باشد.
وی افزود: در بودجه مسلماتی داریم همچون هزینه های جاری، پروژه های نیمه تمام مانند قطار 
شهری و حلقه حفاظتی که به هیچ عنوان نباید وقفه در روند آن ها ایجاد شود. اضطرارهای شهری 
همچون پساب نیز وجود دارد که باید پیش بینی می شد، در کنار این مسلمات، سایر مسائل شهر 
در مطالعه میدانی و منطقه به منطقه احصا شــده و سپس آن ها را اولویت بندی کرده و بخشی از 
آن در بودجه ۱۴۰۲ لحاظ شد.قاسم زاده تصریح کرد: دست شهرداری در تعریف پروژه های جدید 
آن طور که مورد انتظار مردم و شوراست، خیلی باز نبوده است و به رغم مشکالت و سختی ها تالش 
کردیم ضرورت های شــهری را ببینیم به خصوص در حوزه حمل ونقل تا بتوانیم در جهت کاهش 

مشکالت ترافیکی حرکت کنیم.

در جلسه علنی شورای شهر اصفهان مطرح شد:

بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری در مهلت قانونی

بودجه سال ۱۴۰۲ شــهرداری اصفهان با مبلغ ۲۱ هزار و ۱۳۳ میلیارد 
تومان روز گذشته در هفتادودومین جلسه علنی شورای اسالمی شهر 
اصفهان تقدیم شــورا شــد.به گزارش خبرنگار ایمنا، به دنبال تقدیم 
بودجه ۱۴۰۲ شهرداری اصفهان به شورای اسالمی شهر، اعضای شورا 

نظرات و پیشنهادهای خود را در این خصوص مطرح کردند.

بررسی الیحه بودجه 1402 در مهلت قانونی شورای اسالمی شهر

محمد نورصالحی، رییس شورای اســالمی شهر اصفهان در خصوص 
بودجه سال آینده گفت: شهرداری اصفهان به موقع و بر اساس برنامه 
زمان بندی، الیحه بودجه ۱۴۰۲ را به شــورای اســالمی شهر اصفهان 

تقدیم کرد.
وی با تاکید بر اینکه بر اساس مهلت قانونی شورای اسالمی شهر ظرف 
یک ماه آینده این الیحه را بررســی می کند، افزود: ابتدا کلیات الیحه 
در چند جلسه مورد بررسی قرار می گیرد، در ادامه به کمیسیون ها برای 
بررسی ارائه می شود و سپس در کمیسیون تلفیق بررسی و جمع بندی 
خواهد شــد.رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: 
پیش بینی می شــود الیحه بودجه ۱۴۰۲ در جلسه علنی بیست وسوم 
بهمن ماه شورای اسالمی شــهر یعنی یک هفته مانده به پایان مهلت 

قانونی برای تصویب به صحن آورده شود.

الیحه بودجــه شــهرداری روی پرتال مرکز پژوهش های شــورا 
ارائه می شود

مصطفی نباتی نژاد، رییس مرکز پژوهش های شــورای اسالمی شهر 
اصفهان در این باره گفت: به زودی فایل بودجه ۱۴۰۲ برای نخستین بار 
در طول تاریخ تصمیم گیری های شهرداری روی پرتال مرکز پژوهش ها 
قرار می گیرد، چراکه شهردار اصفهان مردم را عقل منفصل خود در مسیر 
تصویب بودجه قرار دادند، در دیدگاه های اعضای شورا نیز این موضوع 
وجود داشته و مورد تاکید است.وی افزود: در این راستا مردم فرصت 
مطالعه بودجه را دارند، البته در همان فضا فرمی قرار داده می شود که 
اگر دیدگاه یا نکته ای دارند مطرح کنند، شورا نیز این دیدگاه ها را بررسی 
خواهد کرد، سامانه ۱۳۷ شهرداری نیز آماده دریافت دیدگاه های مردم 

در زمینه بودجه است.
رییس مرکز پژوهش های شورای اســالمی شهر اصفهان تصریح کرد: 
برنامه میان مدت تحت عنوان برنامه پنج ساله راهبردی تلقی می شود، 
بنابراین از شــهردار اصفهان درخواست می شود که در سریع ترین زمان 
ممکن، برنامه را به شــورا تحویل بدهد و مغایرت ها احصا شــود، اگر 
مغایرت قابل توجهی بود، مدنظر قرار گیرد و اصالحاتی در بودجه انجام 
شود.وی خاطرنشان کرد: مدیران و دستگاه های اجرایی، برای هر ثانیه 
و دقیقه ای که در تدوین برنامه جامع شهر تاخیر کنند، مسئول هستند و 

تکلیف آن را باید معلوم کنند؛ اما گویا این موضوع در باتالق بوروکراسی 
گیر کرده اســت.نباتی نژاد اظهار کــرد: این روزها شــهر هزینه هایی را 
می دهد که شــهرداری توانایی تامین آن را ندارد؛ مســائلی که در اراده 
مدیریت شهری نیســت، همچون آلودگی هوا و خشــکی زاینده رود، 
مهاجرت که از اراده مدیریت شهر خارج است.وی تصریح کرد: از اعضای 
شــورا درخواست می شــود هر جا که می توانند در رســانه ها، جلسات 
نخبگانی و اســتانداری این برنامه جامع را پیگیــری کنند، چراکه دود 
این تعلل ها در نهایی ســازی این برنامه روزی که ما نیستیم به چشم 

مردم خواهد رفت.

توجه به پروژه های نیمه تمام یک ضرورت است
محمدرضا فالح، عضو شورای اسالمی شهر اصفهان نیز ضمن قدردانی از 
تقدیم به موقع بودجه سال آینده به شورا از سوی شهرداری اظهار کرد: در 
سال جاری شاهد اصالح بودجه، جابه جایی و حذف و اضافه ردیف های 

اعتباری بودیم، بنابراین امسال باید برآورد دقیق پروژه ها انجام شود.
وی با بیان اینکه صرفه جویی و کاهش هزینه جاری و مصرفی در سال 
آینده باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: هــر چند به قانون درآمد 
پایــدار ایراداتی را وارد می دانیــم، اما ظرفیت های خوبــی در آن برای 

شهرداری ها دیده شده است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
عضو شورای اسالمی اصفهان افزود: توجه به پروژه های نیمه تمام یک 
ضرورت است و الزم اســت به پروژه هایی که اجرای آن ضرورتی ندارد، 
ورود نکنیم، باید به انگیزه و بهره وری کارکنان و مدیران شــهری و ارائه 
تسهیالت به آنها توجه ویژه داشته باشیم.وی خاطرنشان کرد: پروژه های 
سرمایه گذاری سال آینده و مطالبات شهرداری از دستگاه های دولتی و 

دیگر نهادها ذیل الیحه بودجه ۱۴۰۲ به شورای اسالمی شهر ارائه شود.

دولت برای حمل ونقل و آلودگی اصفهان چه کرده است؟

احمد شریعتی، عضو شورای اســالمی شهر اصفهان با اشاره مشکالت 
زیست محیطی و آلودگی هوا اظهار کرد: ۴۰ درصد فوالد کشور و ۲۰ درصد 
برق کشور در اصفهان تولید می شود، همه این ها باعث شده است دود آن 
برای ما و سودش برای کل کشور باشد.وی با بیان اینکه ۶۰ درصد بودجه 
شهر به حوزه حمل ونقل و خدمات شهری اختصاص می یابد، ادامه داد: 
دولتمردان و رؤسای قوا به فکر اصفهان باشند، بودجه ای که ما باید در 
محالت شهر هزینه کنیم صرف پروژه هایی می شود که باید بودجه ملی 
به آن اختصاص یابد، دولت برای حمل ونقل و آلودگی اصفهان چه کرده 

است؟، نمایندگان اصفهان کجا هستند؟
عضو شورای اســالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه در بودجه کشور به 
اصفهان هیچ ردیفی اختصاص نیافته است، افزود: اصفهان با توجه به 
اینکه مدافع ندارد، دیده نشده است، بنابراین  این سوال مطرح می شود 
که جایگاه نمایندگان مجلس در این موضوع چیست؟ یک سال دیگر 
نیز رو به پایان اســت و کاری برای آب اصفهان انجام نشده است، اما 

روزی باید پاسخگوی حق و حقوق مردم اصفهان باشند.

مدیرکل نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس استان 
اصفهان گفت:بــا اجرای طرح آجربه آجــر می توان از 
ظرفیت مردمی و مشــارکت خرد در زمینه ســاخت 
و توســعه فضاهــای آموزشــی بهرمند شــد.مجید 
نســیمی بــا بیــان اینکــه بــا طــرح »آجربه آجر« 
 می تــوان از ظرفیــت مردمــی و مشــارکت خــرد

 در زمینــه ســاخت و توســعه فضا هــای آموزشــی 
 بهرمنــد شــد، اظهار کــرد: حضــور مســتمر مجمع 
خیــران در کنار اداره کل نوســازی مــدارس اصفهان 

 قابــل تقدیــر اســت. یکــی از بســته های تحولی 
کــه در راســتای اجرایــی شــدن زیرنظــام تامین 
فضا و تجهیزات ســند تحــول بنیادین توســط وزیر 
آموزش و پرورش ابالغ شــده، طــرح »آجربه آجر« 
 اســت.مدیرکل نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس

 اســتان اصفهــان ادامــه داد: ایــن بســته درواقع 
 مشــارکت های مردمــی کــه پیــش از ایــن وجود

 داشته است را بین تمام مردم گسترش می دهد تا افراد 
حتی با کمک در حد هزینه یک آجر نیز در این کار نیک 
سهیم شوند.نسیمی با بیان اینکه فعالیت مجمع خیران 
مدرسه ساز استان اصفهان در سطح کشور سرآمد است، 
گفت: طی یک ماه با همــکاری و همیاری این مجمع 
توافق نامه احداث ۱۵۰ کالس درس را در کشــور ثبت 

کردیم که این امر نشــان دهنده همت واال و نگاه ویژه 
خیران به مباحث آموزش و پرورش با وجود مشکالت 
مالی در سطح کالن کشور اســت.وی با اشاره به تعداد 
مدارس کانکسی در استان، اظهار کرد: درحال حاضر ۳۲ 
کالس کانکسی در شهرســتان های بوئین میاندشت، 
فریدون شهر، فالورجان و چادگان دایر است و حدود ۱۰ 
مدرسه مستقل کانکسی دارای ۱۵ کالس با حضور دو تا 
سه و ۱۰ تا ۲۰ دانش آموز در شهرستان های استان وجود 
دارد. نسیمی درباره علل دایر شدن مدارس کانکسی در 
شهرستان های مختلف استان اصفهان، افزود: بخشی 
از این مدارس به دلیل شرایط اقلیمی و بخشی دیگری 
جمعیت کم دانش آموزی است، چراکه ساخت مدرسه 

برای دو تا سه دانش آموز به صرفه نیست.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خبر داد:

جمع آوری مدارس کانکسی با اجرای طرح »آجر به آجر«

مدیر دفتر مطالعات فرهنگ عامه اصفهان خبرداد:
انتشار کتاب »یخچال های سنتی اصفهان« در آینده ای نزدیک

مدیر دفتر مطالعات فرهنگ عامه اصفهان با بیان اینکه مشــاغل ســنتی همچون یخچال داری، 
در حوزه فرهنگ عامه قرار می گیرند، گفت: کتاب »یخچال های ســنتی اصفهان« توســط موزه 
عصارخانه شــاهی و انتشارات سازمان 
فرهنگی شــهرداری اصفهان به زودی 
منتشر خواهد شد.امین خیام باشی ا، 
اظهار کرد: کتاب »یخچال های ســنتی 
اصفهان« درباره شــغل فراموش شده 
یخچال داری به تازگی به رشــته تحریر 
درآمده است.وی با بیان اینکه این کتاب 
توســط »مهدی ابوالحســنی طرقی«، 
دکترای تاریخ و پژوهشــگر برتر تاریخ 
شفاهی تالیف شده اســت، ادامه داد: 
همان گونه کــه آب انبــار، محلی برای 
ذخیره آب بوده است، یخچال ها نیز بناهای ویژه و بزرگی برای نگهداری و حفظ یخ بوده اند.مدیر 
دفتر مطالعات فرهنگ عامه اصفهان و عصارخانه شاهی تصریح کرد: یخ در فصل زمستان و طی 
ماه های سرد سال تهیه می شده و در فصول گرم، ذخیره می شــده است تا شروع زمستان سال 

بعد مورد استفاده قرار بگیرد.
وی اظهار کرد: محقق و نویسنده کتاب برای نگارش آن مصاحبه هایی در قالب شیوه علمی تاریخ 
شــفاهی با مالکان، فعاالن و خانواده های قدیمی انجام داده و اسناد ارزشــمندی در این رابطه 
جمع آوری کرده اســت. کتاب یخچال های ســنتی اصفهان حاصل و نتیجه نهایی پژوهش های 
چندین ســاله درباره این موضوع، است.خیام باشی خاطرنشان کرد: مشــاغل سنتی همچون 
یخچال داری، در حوزه فرهنگ عامه قرار می گیرد. این کتاب توســط موزه عصارخانه شــاهی و 
انتشارات سازمان فرهنگی شهرداری اصفهان منتشر می شود. ویراستاری فنی و ادبی کتاب نیز 
توسط »یوسف خوش نظر« انجام شــده و اکنون در مرحله صفحه آرایی و طراحی جلد است.وی 
اظهار کرد: پس از تصویب شورای نشر سازمان و دریافت مجوز نشر، این کتاب در فرصتی مناسب 

و احتماال در هفته فرهنگی اصفهان رونمایی خواهد شد.

 برگزاری هفتمین دوره مسابقات پایان نامه سه دقیقه ای 
در اصفهان

انتشارات جهاددانشگاهی واحد اصفهان مرحله استانی هفتمین دوره مسابقات ملی پایان نامه 
ســه دقیقه ای را در دو بخش اصلی و ویژه برگزار می کند.مرحله استانی هفتمین دوره مسابقات 

ملی پایان نامه سه دقیقه ای از سوی انتشارات جهاددانشگاهی واحد اصفهان برگزار می شود.
فارغ التحصیالن مقاطع تحصیالت تکمیلی که از ابتدای مهر ۱۳۹۷ تا پایان شــهریورماه ۱۴۰۱ از 
پایان نامه خود دفاع کرده باشند، پژوهشگران دوره های پسادکترا و دانشجویان مقاطع تحصیالت 
تکمیلی که پروپوزال خود را به تصویب رسانده اند، می توانند در این مسابقات شرکت کنند.هفتمین 
دوره مسابقات ملی پایان نامه ســه دقیقه ای در دو بخش اصلی )بدون محدودیت موضوعی( و 
بخش ویژه با موضوع محیط زیست برگزار می شود.عالقه مندان تا ۱۵ بهمن ماه امسال می توانند از 
طریق لینک http://reg.jdisf.ac.ir/p ۳ برای شرکت در این مسابقات ثبت نام کنند. همچنین 
برای کسب اطالعات بیشــتر می توانند با شماره های ۰۹۹۴۱۶۷۶۴۴۷ و ۰۳۱۳۷۹۳۲۰۶۹ تماس 
بگیرند.نفرات اول تا سوم مرحله استانی هفتمین دوره مسابقات ملی پایان نامه سه دقیقه ای به 

ترتیب جوایزی با مبلغ پانزده، ده و پنج میلیون ریال دریافت می کنند.

با مسئولان

فرهنگ

رییس کمیسیون ویژه آب شورای شهر:
چوب حراج به حقوق مردم 

اصفهان!

خبر روز

رییــس کمیســیون ویــژه آب و مناطق کم 
برخوردار شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
»برای سامانه دوم انتقال آب شرب اصفهان که 
به بیش از پنج میلیون نفر در شمال، جنوب، 
شرق و غرب استان سرویس دهی می کند، 
هیچ ردیــف اعتباری در بودجه پیشــنهادی 
ملی کشور لحاظ نمی شــود. متاسفیم، این 
اســت حق مردم اصفهان؟!«وی افزود: حق 
مسلم مردم اصفهان را در سال ۷۸ گرفتند و 
به استان شرقی به امید روزهای پر آبی تحویل 
دادند و امروز آن اســتان به برکت این دولت 
سامانه های بعدی را افتتاح می کند و آب هم 
اضافه دارد. بیایید حداقل از ســهمیه آن ها از 
زاینده رود کم کنید.نادراالصلی اظهار کرد: حق 
مسلم ما را گرفتند و تولیت و مدیریت آب که 
در مهریه زنان شان و حق شرعی آن ها بود را در 
سراب حاتم بخشی کرده و به تاراج بردند. حق 
مسلم مردم اصفهان را در گذشته ای نه چندان 
دور گرفتند و بعدها فرمودند اصفهانی ها آب 
را برای فضای سبز و خوش گذرانی و زیبایی 
می خواهند که زیبایی شهر همیشه پیشکش 
میهمانانش بوده است.وی خاطرنشان کرد: 
مردم اصفهــان اگرچه میزبــان خوبی برای 
تمام قومیت های داخلی کشورشــان و اتباع 
خارجــی بــوده و رزق و روزی خــود را با آنها 
تقســیم کرده اند، اما اکنون متوجه می شوند 
که تقســیم نه که همه را تقدیم کرده اند.وی 
تصریح کرد: آب مایه حیات، هوا، رزق و روزی 
و کار و سرمایه را تقدیم کرده اند، اما در شهرهای 
و روستاهای تابعه ســراغ داریم انسان های 
بزرگی که می گفتند روزی با وجود زاینده رود 
زکات می پرداختیم و امــروز بدون زاینده رود 
زکات گیر شــده ایم.وی ادامه داد: نمایندگان 
مردم اصفهان، مدیران ارزشی، مراقب باشید 
حقوق مردم اصفهان را به حراج نگذارید از آنچه 
در ردیف های بودجه دولــت به مجلس ارائه 
شد و شما به آن دسترسی کافی دارید نگران 
باشــید که گروهی عامدانه و عالمانه درصدد 
به یغما بردن حقوق قانونی، شــرعی و عرفی 

نیازهای اصفهان هستند.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به لزوم توجه به اهمیت خانواده محوری، گفت: نگاه خانواده محور در تصمیم گیری ها باید جایگزین نگاه مردانه شود.
به گزارش خبرنگار ایمنا، فرزانه کالهدوزان  در نشست با بانوان شهر اصفهان اظهار کرد: پیشــنهادات خوبی از سوی بانوان مطرح شد که بسیاری از آنها قابل 

تبدیل شدن به طرح و اختصاص بودجه برای اجرای آن دارد.
 وی با تاکید بر اینکه حاضران در این جلســه با داشــتن تنوع فکری نمونه آماری از جمعیت ســاکن در شــهر هســتند، گفت: این تنــوع فکری به بارش

  افکار منتهی می شــود و می تواند زمینه ســاز اتفاقات خوب در شهر شود.عضو شــورای اســالمی شــهر اصفهان تاکید کرد: نیازمند گفت وگوهای دوطرفه 
 و جمعی هستیم تا به نتیجه برسیم.وی خاطرنشــان کرد: مباحث مطرح شــده از ســوی بانوان حاضر در چهار موضوع کارآفرینی، آسیب های اجتماعی، 
 شهرســازی با شــاخصه های توجه به نقش مادر و کودک و تفریح و نشــاط مطرح شــد کــه امیدواریــم بتوانیم نگاه خانــواده محــور را جایگزین نگاه

 مردانه در تصمیم گیری ها کنیم.

عضو شورای اسالمی شهر:
نگاه خانواده محور در تصمیم گیری ها جایگزین نگاه مردانه شود

 استقبال و حضور 
پرشور بانوان در 
طرح »مهمان 
مامان« اصفهان

تله کابیــن صفــه، تله ســیژ 
ناژوان و شهر رویاها همزمان 
با روز مــادر و تولــد حضرت 
زهــرا»س« میزبــان بانوان 
اصفهانی در طــرح »مهمان 
مامان« که با استقبال خوب 

شهروندان همراه بود.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس در آیین بزرگداشت گفت: فوالد مبارکه 
طی 30سال گذشته با همت کارکنان خود، به قله های افتخار دست یافته و جایگاه 
قابل توجهی در منطقه و جهان پیدا کرده که البته ایــن جایگاه، هدف پایانی نبوده 
و این شرکت باید به اوج برســد.پروین صالحی، نماینده مردم شریف شهرستان 
مبارکه در مجلس شورای اســامی در آیین گرامیداشت سی سالگی شرکت فوالد 
مبارکه اظهار کرد: ایرانیان باید به خود ببالند چراکه والدت بانویی همچون حضرت 
زهرا)سام ا... علیها( که از جهات مختلف سیاسی، اجتماعی و حتی تربیت فرزند 

نمونه بوده اند، به عنوان روز مادر نام گذاری شده اســت.وی افزود: فوالد مبارکه در 
سی سال گذشــته با همت کارکنان خود، به قله های افتخار رســیده و جایگاه قابل 
توجهی در سطح خاور میانه و جهان پیدا کرده که البته این جایگاه، هدف پایانی نبوده 
و این شرکت باید با تاش بیشتر به اوج برسد چراکه ظرفیت فوالد مبارکه گسترده تر 
است.نماینده مردم شریف شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسامی خاطرنشان 
کرد: امیداوریم این مجموعه بزرگ صنعتی، با تکیه بر تقوا و تخصص کارکنان تاشگر 

خود، افتخارات بیشتری را کسب کرده و در مسیر موفقیت همچنان پیش برود.

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: این شهرک نقش پررنگی در 
توســعه و تامین نیاز فناورانه صنعت ایران دارد. همچنین باید توجه داشت که 

شهرک به هاب منطقه ای بومی سازی ایران تبدیل خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، رییس این شهرک 
در حاشیه امضای تفاهم نامه همکاری میان پایه گذار پارک های علم و فناوری 
کشور با شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: صنعت فوالد یکی از صنایع زیرساختی 
کشور و موتور توسعه سایر صنایع اســت.وی افزود: شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان با صنعت فوالد کشور تعامات خوبی دارد که یکی از آن ها شرکت فوالد 
مبارکه است. همکاری در ساخت تجهیزات و حتی خطوط تولید فوالد مبارکه یکی 
از همکاری های این دو بخش است. طبیعتا همکاری اینچنینی شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان به عنوان پایه گذار پارک های علم و فناوری کشــور با فوالد 

مبارکه باعث می شود، این مهم تقویت و با شدت بیشتری پیش رود.مصلحی 
با اشاره به نقش مهم شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر در شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان در تامین نیاز فناورانه صنعت گفت: وظیفه این شــهرک با 
وجود چنین شرکت هایی همین است. شرکت های دانش بنیان و فناور نیز برای 
رشد و کسب درآمد باید در همین راستا حرکت کنند. این مهم در شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان به وقوع پیوسته که امیدواریم توسعه یابد.وی خاطرنشان کرد: 
شرکت های فوالد مبارکه یا گل گهر، بخشی از شرکت های بزرگ فوالدی هستند 
که از خدمات شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر در شهرک به منظور توسعه 
و تامین نیازهای فناورانه خود اســتفاده کرده اند.گفتنی است؛ شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان در غرفه شماره 30 سالن F پذیرای بازدیدکنندگان چهارمین 

جشنواره و نمایشگاه فوالد ایران است.

مدیرعامل شرکت فرآورده های نسوز ایران با اشاره به تولید بیش از 57 هزار تن 
محصوالت این شرکت در ســال جاری گفت: این واحد صنعتی عاوه بر تحقق 
برنامه تولید ساالنه با فروش بیش از 750 میلیارد تومان محصول به مشتریان 
خود، رکورد جدیدی را به ثبت رساند.به گزارش ایرنا، علی تدین در جمع خبرنگاران 
در کارخانه فرآورده های نسوز ایران در اصفهان افزود: تولید محصوالت این شرکت 
از 40 هزار تن در سال ۹8 به 57 هزار تن در سال جاری رسیده و در این مدت سقف 
تولید برنامه یزی شده محقق شده است.وی با اشاره به برنامه ریزی برای فروش 
هزار میلیارد تومانی محصوالت این واحد صنعتی در سال جاری ادامه داد: فروش 
محصوالت تولیدی این شرکت نیز از حدود 300 میلیارد تومان در سال ۹8 به بیش 
از 750 میلیارد تومان در ۹ ماه امسال رسیده است.مدیرعامل شرکت فرآورده های 
نسوز ایران اظهار داشت: آذر سال  جاری نیز با 104 میلیارد تومان فروش رکورد یک 
ماهه فروش شرکت بدلیل افزایش تولید و تغییر در روش های فروش به ثبت 
رسید.وی با اشاره به اجرای هفت طرح جدید در شرکت فرآورده های نسوز ایران 
خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح ها، تولید آجرهای نسوز در این شرکت به طور 
تقریبی 80 درصد افزایش یافت.تدین بیان کرد: تولید محصوالت با ارزش افزوده 
باالتر و استفاده از فناوری روز از نقاط قوت این مجموعه صنعتی محسوب می شود 
که برنامه ریزی های گسترده ای نیز در این زمینه انجام شــده است.وی در باره 
برنامه های صادراتی این شرکت نیز گفت: برنامه ریزی برای صادرات محصوالت 
خود را از سال ۹۹ شروع کردیم ؛اما با توجه به نیاز داخل موفق به دریافت مجوزهای 

الزم نشدیم.مدیرعامل شرکت فرآورده های نسوز ایران افزود: امسال تاکنون با 
توجه به تامین نیاز بازار داخل حدود 45 میلیارد تومان محصول به چهار کشــور 
صادر شده که رقمی معادل 6 درصد از فروش ما را به خود اختصاص داده است.وی 
گفت: افزایش بهره وری کارخانه در رسیدن به این موفقیت ها تاثیر بسیاری داشته 
و این نتایج با استفاده حداکثری از تجهیزات موجود به دست آمده است.تدین 
با اشــاره به اجرای هفت طرح با هزینه حدود 65 میلیارد تومان در این مجموعه 
صنعتی اظهار داشت: طرح های سرمایه گذاری شده در این کارخانه شامل پروژه 
»نهاوند«در زمینه »دولومیت کلسینه« با ظرفیت 33 هزار تن، پروژه »دهاقان«" 
در شــهرک صنعتی»جمبزه« بــرای تولید»دولومیت زینتــر« و تعدادی طرح  
زیرسقفی برای افزایش تولید کارخانه مادر )زیباشهر( است.وی یادآور شد: سه 
طرح  زیرسقفی دیگر شامل راه اندازی، نوسازی و ساخت پرس های جدید اعم از 
دستگاه های 1600 و 1250 و ۹00 تنی است که در سال های گذشته از کارافتاده و قرار 
بود به صورت ضایعات و آهن آالت فروخته شود؛ اما با کمک یک شرکت دانش 
بنیان داخلی و با عرضه سیستم جدید راه اندازی شد که در زمان حاضر نیز عامل 
افزایش قابل توجه توان تولید کارخانه محسوب می شود.به گزارش ایرنا، شرکت 
سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی 185 شــرکت را در کشور در اختیار خود 
دارد که 2 شرکت ذوب آهن و فرآورده های نسوز ایران در استان اصفهان فعالیت 
می کنند.شرکت فرآورده های نسوز ایران نخستین و بزرگ ترین تولیدکننده آجر 

نسوز در کشور است که از سال 1356 در مبارکه اصفهان شروع به فعالیت کرد.

برای نخستین بار در استان اصفهان، جشنواره مطبوعاتی »قاصد آب« برگزار می 
شود.محمد شفایی، مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان با اعام این 
خبر اظهار داشت: جشنواره ها از جمله جشنواره های مطبوعاتی و تولیدات رسانه ای 
در حوزه آب، دسترســی مردم به اطاعات طبقه بندی شده دراین باره را بیش از 
پیش تسهیل می کنند.وی با دعوت از تمامی اصحاب رسانه برای شرکت در این 
جشنواره، خاطرنشان کرد: با افزایش سطح ســواد آبی مردم مسیر کنشگری 
ایشــان در آینده تسهیل خواهد شــد.مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
اصفهان افزود: عاوه بر روزنامه نگاران برای بخش جانبی این جشنواره بخش 
شهروند خبرنگار در نظر گرفته شده است که شهروندان می توانند با ارسال فیلم 
کوتاه موبایلی 5۹ ثانیه ای با موضوعات مدیریت بهینه مصرف آب در بخش های 
شرب، صنعت و کشاورزی در این جشنواره شرکت کنند.شفایی در خصوص بازه 
زمانی انتشار آثار گفت: آثاری که از تاریخ 1401/1/1با موضوع آب استان اصفهان، 

در رسانه های رسمی منتشر شده باشند می توانند در این جشنواره شرکت کنند 
و اختتامیه این جشنواره شنبه 13 اسفند، مقارن با روز ملی آب برگزار می شود.

اصحاب رســانه می توانند آثار خود را در قالب های مقاله، سرمقاله و یادداشت، 
عکس )تک فریم، مجموعه عکس، فتو مونتــاژ( خبر، گزارش، مصاحبه، تیتر، 
طنز مکتوب )نظم و نثر( و کاریکاتور و با محورهای احیا و تعادل بخشی منابع آب 
زیرزمینی، تغییر اقلیم، فرونشست، مدیریت یکپارچه حوضه زاینده رود، مدیریت 
مصرف آب در کشــاورزی، صنعت و نقش پســاب در صنعت و محیط زیست 
شهری، فرهنگ سازی رفتار در مدیریت مصرف آب شرب، تصفیه خانه های آب 
و فاضاب استان اصفهان، جهاد آبرســانی در روستاهای استان اصفهان، توزیع 
عادالنه آب، آب خاکستری، بازچرخانی آب، سازگاری با کم آبی، ارزش آب، سواد 
 آبی و مسئولیت اجتماعی رسانه ها در مســئله آب  به صورت مجازی به آدرس

 Event. Abfaesfahan.ir ارسال کنند.

نماینده مردم مبارکه در آیین بزرگداشت 30 سالگی شرکت فوالد مبارکه:
فوالد مبارکه طی30  سال گذشته به قله های افتخار دست یافته است

برای نخستین بار در استان اصفهان؛

جشنواره مطبوعاتی »قاصد آب« برگزار می شود

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مطرح کرد:

 نقش کلیدی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در توسعه و تامین 
نیاز فناورانه صنعت ایران

مدیرعامل شرکت فرآورده های نسوز ایران خبر داد:

رکورد تولید و فروش شرکت نسوز ایران شکسته شد

منبع: بازار 
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