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فراخوان آگهـی تجدید مناقصه عمومی

   شركت گازاستان اصفهانم الف: 1442282

آگهی مزایده عمومی

احسان کوزه گر آرانی- شهردارم الف: 1443948

آگهی مزایده غیر حضوری

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نطنزم الف: 1443847

نوبت اول

نوبت اول

   شركت گازاستان اصفهان، درنظر دارد جهت موضوع زیر  :

اصفهان دی ماه امسال آلوده ترین روزها را سپری کرد؛       

غرق در دود، دور از روزهای خوب
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شهرک پوشاک اصفهان می تواند 
باعث اشتغال زایی و افزایش 

صادرات شود؛

نوید شکوه برای 
نساجی

نقدی بر لیست تیم ملی فوتسال زنان؛
 ترس دل کندن
 از ستاره ها!
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درخواست استاندار برای بررسی 
آلودگی هوای اصفهان در کارگروه ملی

123 درصد ضریب نفوذ اینترنت پهن 
باند سیار در استان اصفهان

کم کاری بازاری ها،کمبود امکانات آتش نشان ها
ریزش بخشی از سقف بازار چیت سازها در  بازار قیصریه اصفهان و تخریبی که شاید تکرار شود؛

اطالق عنوان »برخوردار« 
به اصفهان با وجود 

چالش های فعلی این 
استان منصفانه نیست

حضور بیش از 11 
استان در نمایشگاه 

دستباف اصفهان

 نیروگاه شهید منتظری 
اصفهان امسال یک ماه 

 زودتر مصرف مازوت
برخورد پلیس اصفهان با خودروهای آالینده را آغاز کرد
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روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         
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8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

موضوع: انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحسـاب مشـترکین ، وصـول مطالبات ، اشـتراک پذیری و 
خدمات عمومی در سـطح منطقه سه اصفهان و توابع

به شماره فراخوان )2001091138000157( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 

مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 

صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند  الزم به ذکر است کد فراخوان در 

پایگاه ملی مناقصات 53136369 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 08:00 روز پنج شنبه تاریخ 1401/11/06 می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 08:00 روز یکشنبه تاریخ 1401/11/16 می باشد.

 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت : 10:00 روز دوشنبه تاریخ 1401/11/17 می باشد. 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 2,867,000,000 ریال می باشد. 

-به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن کد 4  از سازمان تعاون،کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.

- ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده، اشخاص مشمول آیین نامه راهکار های افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره26510/ت39039ک 

مورخ 1388/2/9

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس شرکت گاز استان اصفهان واقع در خیابان 

چهارباغ باال- روبروی مجتمع پارک- امور قراردادها و تلفن )داخلی 3759 و یا 3767( 031-38132

- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :  مرکز تماس : 41934- 021

دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

شهرداری نیاسر در نظر دارد به اســتناد مصوبه صورتجلسه شماره 49 تاریخ 1401/10/7 شورای اسالمی شهر نســبت به فروش قطعه زمینی به متراژ 
372/7 متر مربع از اراضی تفکیکی تعاونی مسکن شهرداری به شــماره پالک 4123 مفروز و مجزا شده از قطعه 3486 فرعی از 35 اصلی بر مبنای 
قیمت پایه هر متر مربع 55/000/000 ریال طبق نظریه کارشناسی از طریق مزایده به افراد واجد شرایط اقدام نماید. فلذا متقاضیان میتوانند بر اساس 

شرایط ذیل اقدام نمایند.
1- مهلت دریافت اسناد و مدارک، 10 روز پس از درج نوبت اول آگهی

2- مهلت تحویل اسناد، 10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی
3- شرایط مزایده

4- سپرده شرکت در مزایده 5% مبلغ اعتبار که به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد واریزی به حساب سپرده 0102847924003 نزد بانک صادرات 
بنام شهرداری نیاسر

5- در صورتیکه برنده مزایده اول، دوم و سوم به ترتیب هر یک ظرف مدت یک هفته از ابالغ، حاضر به واریز وجه و سیر مراحل قانونی و انعقاد قرارداد 
نشوند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید.
6- شهرداری در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است.

7- محل تحویل اسناد، دبیرخانه محرمانه شهرداری می باشد.
8- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج گردیده است.

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نطنز در نظر دارد به شــرح ذیل نسبت به فروش تعداد 22 اصله درخت چنار و همچنین تعداد 5 اصله درخت 

کبوده موقوفه امامزاده داود روستای هنجن اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند ضمن بازدید از مورد مزایده، پیشنهاد خود را به این اداره ارسال نمایند.

شروط و تعهدات 

1( متقاضیان بایستی 10% مبلغ مورد مزایده را بعنوان سپرده از طریق فیش بانکی صادره توسط واحد حسابداری، واریز و رسید دریافت نمایند.
2( متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز ســه شنبه  مورخ 1401/11/18 پیشــنهاد خود را به انضمام فیش واریزی در یک پاکت درب بسته به 

دبیرخانه اداره اوقاف و امور خیریه تحویل و رسید دریافت نمایند
3( مزایده راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/11/19 در محل اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان برگزار خواهد شد.

4( شماره تماس جهت هماهنگی و بازدید: آقای مقیمی 09137431206

شركت گازاستان اصفهان
اداره اواقف و امور خیرهی شهرستان نطنز

تعداد 22 اصله درخت چنار به مبلغ پایه کارشناسی 380/000/000 ریال و تعداد 5 اصله درخت کبوده به مبلغ پایه 
کارشناسی 135/000/000 ریال )جمعًا به مبلغ پایه 515/000/000 ریال( 

سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

031-36284167-8

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir



یکشنبه 2  بهمن  1401 /  29  جمادی الثانی  1444  /  22  ژانویه   2023 / شماره 3730 

مسمومیت 2 نفر بر اثر گازگرفتگی در گلپایگان
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مسمومیت ۲ نفر بر اثر گازگرفتگی در گلپایگان خبر داد.

عباس عابــدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشــاره به حادثه ویژه گازگرفتگی در اســتان اصفهان 
اظهار داشت: این حادثه ســاعت ۴ و ۳۰ دقیقه بامداد به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان 
اصفهان گزارش شده است.وی افزود: این حادثه در شهر گلپایگان منطقه گلشهر اتفاق افتاده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشــاره به اعزام یک واحد امدادی ۱۱۵ برای این حادثه 
اضافه کرد: این حادثه به دنبال نشــت گاز از لوله بخاری رخ داده است.وی با اشاره به مسمومیت 
۲ نفر آقا ۲۸ و خانم ۲۷ ســاله دراین حادثه گفت: هر ۲ مســموم به بیمارستان امام حسین )ع( 

گلپایگان منتقل شدند.
 

 دستگیری سارقان کابل های مخابراتی در شاهین شهر
 و گرگاب

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه از دستگیری سه سارق حرفه ای کابل های مخابراتی 
در شهر های شاهین شهر و گرگاب خبر داد.سرهنگ بهزاد ثابت راسخ، به وقوع چندین فقره سرقت 
کابل های مخابراتی در سطح شهرستان شاهین شــهرو گرگاب که موجب قطعی تلفن و اینترنت 
ساکنان برخی محالت شده بود اشاره کرد و گفت: در این خصوص دو سارق حرفه ای که به وسیله یک 
دستگاه خودروی پراید مسروقه در یکی از محالت گرگاب قصد سرقت کابل های مخابراتی را داشتند 
و یک سارق حرفه ای و سابقه دار در حین سرقت کابل های مخابراتی در یکی از محالت شاهین شهر 
دستگیر شدند.وی افزود: متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی و در تحقیقات صورت گرفته به ۳۲ 
فقره سرقت کابل های مخابراتی و ۵۱ فقره تخریب زیر ساخت های شرکت مخابرات اعتراف کردند 
و هر سه متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.فرمانده انتظامی شهرستان 
شاهین شهر و میمه از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک در سطح محالت سریع 

مراتب را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعالم کنند.

 نجات شهروند 2۸ساله از کوه های منطقه
درین کاشان

جوان ۲۸ ساله ای که درکوه های منطقه درین کاشان در برف گرفتارشده بود نجات یافت.سخنگوی 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان، گفت: در پی تماس با سامانه ۱۲۵ سازمان 
آتش نشانی کاشان در ساعت ۱۰:۴۲ دقیقه، تیم آتش نشــانی به محل حادثه در دره پریان اعزام 
شده و فرد گرفتار را که به علت حجم برف و صعب العبور بودن مسیر قادر به ادامه مسیر نبود را نجات 
دادند.روح ا...فدایی از شهروندان کاشانی خواست در ایام سرد سال بدون تجهیزات مناسب، همسفر 

ورزیده، یا مربی و راهنما به ارتفاعات صعود نکنند.
 

گاز گرفتگی در مبارکه
مدیر روابط عمومی اورژانس و فوریت های پزشکی اســتان اصفهان از مسمومیت درپی خاموش 
شــدن بخاری و نشــت گاز در مبارکه خبر داد.عباس عابــدی گفت: ســاعت ۶:۴۲ دقیقه حادثه 
مسمومیت با گاز CO به علت خاموش شدن بخاری و نشت گاز در پی آن، به مرکز اورژانس اصفهان 
گزارش شد.وی با بیان اینکه حادثه مذکور در خیابان نیکبخت مبارکه رخ داده بود، افزود: بالفاصله 
یک واحد امدادی ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد.مدیر روابط عمومی اورژانس و فوریت های پزشکی 
اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: یک مرد ۲۳ ســاله در پی این حادثه مســموم و جهت دریافت 

اقدامات درمانی بیشتر به بیمارستان محمد رسوال ا...)ص( منتقل شد.

گلپایگانی ها؛ منتظر ساماندهی ورودی های شهر

این ورودی ها شایسته یک شهر تاریخی نیست

ورودی ها چهره اولیه ای از یک شهر است که در ذهن 
مخاطبان ثبت و بســیاری از ارزیابی ها در وهله اول را 
شامل می شود؛ آنچه در شهر گلپایگان مورد بی توجهی قرار گرفته است.

ورودی یک شهر نقش بسیار مهمی در شکل گیری تصویر ذهنی مسافر از 
آن شهر دارد. هرچه ورودی شهر زیباتر و خواناتر باشد تصویر ذهنی مخاطب 
از شــهر با کیفیت تر و مطلوب تر خواهد بود.چهره ورودی های شــهرهای 
امروزی در ایران به دلیل گسترش بی برنامه بدنه شهر، تجمع کاربری های 
آالینده و ناســازگار از جمله کارگاه ها و تعمیرگاه های ســبک و ســنگین 
مخدوش شده است و فضایی منظم و محیطی آراسته که به مسافر در حال 
ورود به شهر خوشامدگویی کند، از بین رفته است. ورودی هر شهر به منزله 
شناسنامه آن است؛ بنابراین چنانچه مسافری وارد شهر شود و با صحنه ای 
زیبا و طراحی چشم نواز روبه رو نشــود، ممکن است مسیر خود را از جاده 
کمربندی به ســمت شــهر بعدی ادامه دهد.گلپایگان یکی از شهرهای 
مسافرپذیر است، اما شهروندان و مسافران در بدو ورود به شهر با درختانی 
بی برگ و نازیبا و انواع و اقســام تعمیرگاه روبه رو می شوند، ورودی های 
گلپایگان نابسامان است و متناسب با این شهر و پیشینه تاریخی، مذهبی 
و فرهنگی آن نیست.وضعیت ورودی ها نقش مهمی در ارزیابی شهر توسط 

مسافران دارد و موجب کاهش بار ترافیکی و ساماندهی آن می شود.

نسبت به وضعیت نابسامان ورودی های شهرمان منتقد هستیم
محمد امینی یکی از شــهروندان گلپایگان می گوید: شاید بتوان با وجود 
تعمیرگاه ها کنار آمد تا جابه جا نشــود، اما چرا هر سال ابتدای فصل بهار 
درختان ورودی شــهر واقع در خیابان آیت ا... محمودی به نحو نامطلوبی 

هرس و درخت از تنه قطع می شود که تا فصل پاییز برگ نداشته باشد.
وی می افزاید: هر مسافر به نوبه خود می تواند موجب بهبود وضعیت اقتصاد 
شهر شود و انواع و اقسام شــغل های مربوط به اسکان مسافران را ایجاد 
کند، با وجود اینکه گلپایگان شهری با پیشینه تاریخی باالست، تالشی برای 
جذب مسافر و زیباسازی شهر به خصوص در ورودی های شهر انجام نشده 
و نسبت به وضعیت نابسامان ورودی های شــهر انتقاد داریم و خواهان 

رسیدگی فوری مسئوالن مربوطه هستیم.

ورودی شهر گلپایگان از سمت گوگد نابسامان است
احمد محمدی یکی دیگر از شهروندان گلپایگان تصریح می کند: وضعیت 
ورودی شهر از سمت گوگد بسیار نابسامان است و مشخص نیست که آیا 
وارد گلپایگان شده ایم یا هنوز در شهر گوگد هستیم.وی ادامه می دهد: در 
گذشته محدوده شهرها توسط برج و بارو و فضای ورودی شهر توسط دروازه 

مشخص می شد، اما امروزه مشخص نیست که وارد چه شهری شده اید.

سامان دهی یکی از ورودی های شهر تا نوروز 1402

پیمان شکرزاده، شهردار گلپایگان در این خصوص به خبرنگار ایمنا می گوید: 
با توجه به اینکه ورودی های فاخر و در شــأن شهر گلپایگان نداریم، طرح 
اصالح ورودی های شهر به شورای اسالمی شــهر ارائه شده و به تصویب 
رسیده اســت.وی می افزاید: طراحی ورودی شهر از سمت گوگد با رعایت 

اصول معماری و تناسبات و بررسی جوانب مختلف انجام و تعیین پیمانکار 
در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( بارگذاری شده است.

شهردارگلپایگان خاطرنشان می کند: به منظور اجرای این طرح اعتباری 
بالغ بر ۳.۵ میلیارد تومان تخصیص داده شــده اســت. دلیل تاخیر در 
سامان دهی ورودی های شهر، حضور نداشتن پیمانکارها به دلیل شرایط 
اقتصادی و نوسانات قیمت است.شکرزاده اضافه می کند: در حال حاضر 
با یکی از پیمانکاران مناقصه ای برگزار کرده ایم تا یکی از ورودی های شهر 

برای نوروز ۱۴۰۲ سامان دهی شود.

طرح ورودی شهر باید متمایز پیاده سازی شود
در همین خصوص فرزاد مومنی، کارشنای ارشد شهرسازی به خبرنگار 
ایمنا می گوید: هسته اولیه شهرها که بیشتر در مسیر راه های اصلی یا 
امتداد رودخانه ها قرار داشته دارای ورودی های سهل الورود بوده است 
که شــمال را به جنوب یا شــرق را به غرب متصل می کرده یا به صورت 
ارگانیک در ورودی شــهرها ایجاد می شــده اســت.وی می افزاید: با 
پیشرفت شهرها در دوران معاصر ورودی ها اشکال متفاوت تری به خود 
گرفت، هنوز در شهر اصفهان نام هایی مانند دروازه شیراز و دروازه تهران 
استفاده می شود؛ ورودی شهر اصفهان از ســمت جنوب به نام دروازه 
شیراز و از سمت شــمال به نام دروازه تهران اصطالحی از گذشته و به 
معنای حرکت به سمت شیراز و تهران بوده است.این کارشناس ارشد 

شهرسازی تصریح می کند: نام گذاری ها با هدف توسعه شهرها و رفتن 
به سمت متروپلیس با چند هسته متفاوت بوده است که در شهرها به 
وجود می آید تا ترافیک عمومی را مدیریت کنند.مومنی ادامه می دهد: 
تالش مدیریت شهری باید بر این مبنا باشد که بتواند ورودی ها را خواناتر 
کند تا گردشگر یا مسافری که وارد شهر می شود، بداند وارد چه شهری 
شده، با چه فرهنگی قرار است آشنا شود و چه خدماتی می تواند دریافت 
کند؛ یعنی در همان بدو ورود اطالعاتی از طریق طراحی های مشخص به 
مسافر منتقل شود.وی اضافه می کند: به طور مثال شهرداری اصفهان 
در سمت دروازه شــیراز المان هایی به شکل گنبدهای فیروزه ای نصب 
کرده است که به مســافر القا کند وارد شــهر گنبدهای فیروزه ای شده 
است.این کارشناس ارشد شهرسازی ادامه می دهد: بعضی ترکیب ها در 
ورودی های شهر منجر به بر هم زدن فضای شهر و گمراه شدن مسافران 
می شود.مؤمنی تاکید می کند: طرح ورودی هر شهر باید متمایز باشد 
و بنا بــر ویژگی های هویتی، تاریخــی و اقتصادی آن شــکل بگیرد تا 
برندینگ شهری را تقویت و فضای مناسبی برای ورود گردشگر فراهم 
کند.وی تاکید می کند: نبود زمینه مناســب برای طراحی ورودی های 
شــهر، کیفیت بخشــی به محیط را کاهش می دهد و به زیست پذیری 
و گردشگرپذیری شهر آســیب می زند.این کارشناس ارشد شهرسازی 
خاطرنشــان می کند: الزم است مدیریت شــهری مطالعات و برنامه 

مدونی برای سامان دهی ورودی های شهر داشته باشد.

یــک عضو کمیســیون عمــران مجلس شــورای 
اســالمی گفت: مجلس همچنان نسبت به اجرای 
قانون جهش تولید مسکن امیدوار است اما اینکه 
آیا ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی محقق خواهد 

شد یا خیر هنوز قابل پیش بینی نیست.
رحمت ا...فیروزی پوربادی در گفت وگو با ایسنا، 
درباره وضعیت بازار مســکن، بیــان کرد: مجلس 
قانون جهش تولید مسکن را به منظور ایجاد تعادل 
در بازار با ســاخت مســکن مصوب کــرد اما نکته 
اساســی برای اجرای این قانون و ساخت مسکن 

همکاری بانک ها در ارائه تسهیالت است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه با بیان 
اینکه ساخت مســکن یک موضوع فرا وزارتخانه 
اســت و هماهنگی تمام دســتگاه ها را می طلبد، 
اظهار کرد: مجلس همچنان به اجرای قانون جهش 
تولید مسکن امیدوار است؛ اما اینکه آیا ساخت ۴ 
میلیون واحد مسکونی محقق خواهد شد یا خیر، 

هنوز قابل پیش بینی نیست.
نماینده مردم نطنز در مجلس شــورای اســالمی، 
تصریح کرد: در قانون مصوب مجلس بســتر الزم 

برای ساخت مسکن پیش بینی شده است؛ تامین 
زمین، تامین مصالح ساختمانی و تسهیالت بانکی 
سه محور کلیدی این قانون بوده که تاکنون بخشی 
از آن دنبال شده و اما بخشــی از آن بر روی زمین 

مانده است.
فیروزی در پایان گفت: امیدواریم با یک همکاری 
بین دستگاهی و از همه مهم تر همکاری بانک ها 

شاهد تحقق این قانون و ساخت مسکن باشیم.

نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسالمی:

 ساخت مسکن، هماهنگی و همکاری تمام دستگاه ها
 را می طلبد

شهردار نجف آباد الیحه بودجه شهرداری این شهر را با اعتباری بالغ بر ۸ هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال به شورای شــهر برای بررسی و تصویب ارسال کرد.عبدالرسول 
امامی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: مسئوالن شهری با بررسی ابعاد مختلف دغدغه ها و نیازهای نجف آباد، بودجه شهرداری را ۸ هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال پیش 
بینی و در قالب الیحه تقدیم شورای اسالمی شهر کردند.وی افزود: این بودجه نسبت به امسال رشد ۴۳ درصدی داشته که بیش از ۶۶ درصد آن به فعالیت های 
عمرانی و با اولویت تکمیل پروژه ها قرار گرفته است.شهردار نجف آباد با اشــاره به ردیف های درآمدی بودجه سال آینده شهرداری گفت: بخش عمده ای از این 
اعتبار که بیش از ۴۴ درصد است، از محل مالیات بر ارزش افزوده تامین خواهد شد.امامی درآمدهای محلی را بیش از ۲۲ درصد محل وصول بودجه اعالم کرد 
و ادامه داد: بیش از ۱۶ درصد بودجه از محل ماده ۱۰۱ شهرداری و بیش از هشــت درصد آن از محل فروش اراضی و امالک شهرداری خواهد بود.وی یادآورشد: 
عوارض آالیندگی سهم هشت درصدی در بودجه سال  آینده شهرداری دارد.شهردار نجف آباد توزیع عادالنه بودجه و توجه به تناسب جمعیتی و نیازهای هر منطقه 
را در بودجه نویسی مهم خواند و گفت: ۲۸ درصد از بودجه در شــهرداری مرکزی هزینه خواهد شد.به گفته امامی افزون بر ۱۴ درصد از  بودجه در منطقه یک، ۱۳ 
درصد در منطقه دو، ۹ درصد در منطقه ســه، ۹ درصد در منطقه چهار و ۸ درصد در منطقه پنج هزینه خواهد شد.وی یادآورشد: سازمان های تابعه شهرداری سهم 

۱۴ درصدی را از بودجه خواهند داشت.

خبر روزبودجه ۸ هزار میلیارد ریالی شهرداری نجف آباد روی میز شورای شهر

وز عکس ر

سرکشی فرماندار 
دهاقان از شب برفی 

این شهرستان

ثبت ملی آیین سحرخوانی روستای پنداس برزک
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان گفت: آیین سحرخوانی روستای پنداس 
برزک در فهرســت آثار ناملموس کشور به ثبت رســید.احمد دانایی نیا ضمن اشــاره به ثبت ملی آیین 
سحرخوانی روستای پنداس برزک، گفت: 
روستای تاریخی پنداس، دارای آیین های 
مختلف اجتماعی و فرهنگی غنی اســت 
که هر کــدام به تنهایــی می تواند میراثی 
گران بها از گذشتگان باشد تا برای آیندگان 
به یادگار بماند.وی، سحرخوانی ماه رمضان 
را بارزترین آیین مردمان این روستا دانست 
و تصریح کرد: بر اساس ســنتی دیرینه، 
هنگام ســحر، صدای ســحرخوانی یک 
یا دونفر در روســتا به گوش می رسد که با 
خواندن دعا های ویژه، اقدام به بیدار کردن مردم برای خوردن ســحری و انجام واجبات اعمال ســحر 
می کنند.دانایی نیا افزود: سحرخوانان، افراد خوش صدایی هستند که پیش از آغاز سحر از خواب بیدار 
شده و با رفتن به پشت بام منازل خود یا قدم زدن در کوچه و معابر روســتا و چراغ به دست با خواندن 
اشعار محلی و مذهبی مردم روستا را از فرا رسیدن وقت سحر با خبر می کنند و گاهی نیز درب خانه ها را 
می زدند تا اهالی روستا خواب نمانده و برای سحر بیدار شوند.رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری کاشــان با تاکید بر اینکه تاکنون ۴۱ رویداد فرهنگی - مذهبی در فهرست میراث فرهنگی 
ناملموس به ثبت ملی و دو اثر را در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت جهانی رسیده است، ابراز داشت: 
در حال حاضر تعداد قابل توجهی پرونده میراث فرهنگی ناملموس شهرســتان کاشان در حال ثبت در 
فهرست آثار ناملموس ملی است.وی گفت: مهارت پخت سوهان میرزاحسینی، مهارت پخت باقلوا کاشان، 
آداب و رسوم عروسی برزک، مهارت نقشه کشی قالی کاشان، آیین ذوالجناح گردانی و مهارت سفره بافی 
شهر کامو و چوگان، گویش تعزیه خوان های روستای نشلج، آیین اسفندی و مهارت پخت غذای دونجه 

روستای آزران مطالعات و مستندنگاری شده و در دست بررسی برای ثبت ملی است.
 

شهردار گوگد خبر داد:

 صرفه جویی 40 درصدی در مصرف برق با اجرای طرح
 آبیاری مدرن

شهردار گوگد از تجهیز ۷۰ درصد فضای سبز شهر به سیســتم آبیاری قطره ای و بارانی خبر داد و گفت: با 
اجرای این طرح در مصرف برق چاه های شهرداری ۴۰ درصد صرفه جویی شده است.حسین علی محمدی 
در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: یکی از پروژه های مهم شهری احداث میدان در ورودی شهر گوگد 
از سمت گلپایگان است که طرح آن مصوب شده و در حال اجراست.وی افزود: به منظور اجرای این طرح 
جابه جایی تعدادی از درختان پارک الله انجام می شود و تا پایان سال یا نیمه نخست سال ۱۴۰۲، احداث 
میدان به اتمام خواهد رسید.شهردار گوگد با بیان اینکه از بوستان ۶۶ هکتاری الله حدود ۱۵۰۰ مترمربع 
تملک می شود، خاطرنشان کرد: نزدیک به سه هزار متر کانیوگذاری به منظور دفع آب های سطحی در 
سطح کوچه های شهر اجرا شده اســت.علی محمدی اضافه کرد: ۱۰ حلقه چاه ۱۵ تا ۲۰ متری برای دفع 

آب های سطحی حفر شده و ساماندهی بعضی قنوات شهر در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.
وی با اشاره به اقدامات شهرداری در توسعه پارک های محله ای شهر، گفت: در حال حاضر دو پارک شفا 
و گل نرگس با پیشرفت ۷۰ درصدی در حال اجراست و تالش داریم خردادماه سال ۱۴۰۲ به بهره برداری 
برسد.شهردار گوگد افزود: حدود ۷۰ درصد فضای سبز شهر گوگد به سیستم آبیاری قطره ای و بارانی تجهیز 
شده است و ۳۰ درصد باقی مانده نیز در دستور کار قرار دارد.علی محمدی تاکید کرد: با اجرای این طرح ۴۰ 

درصد در مصرف برق چاه های شهرداری صرفه جویی شده است.

اخبار

فرماندار تیران و کرون خبر داد:

فعال شدن فناوری های 
دانش بنیان در توسعه 

کشاورزی تیران و کرون 
فرماندار تیران و کرون گفــت: فناوری های 
نوین و دانش بینان در توسعه کشاورزی این 

شهرستان فعال و به کارگیری شده است.
علی محمدی کیا، در آیین افتتاحیه نمایشگاه 
محصوالت گلخانه ای تیران و کرون در محل 
سالن ورزشــی افجان از توابع تیران و کرون 
اظهارکرد: کشاورزی، گردشــگری و صنایع 
پاک سه محور اصلی توسعه اقتصادی این 
شهرســتان اســت که بخش مهمی از تولید 

استان را دارند.
وی افزود: در بخش کشــاورزی بیشترین 
تمرکز بر محصــوالت گلخانــه ای و گیاهان 
دارویی است که ســهم مهمی در سطح ملی 

دارند.
فرماندار تیران و کرون با بیان اینکه بیش از 
۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان 
به کشــت محصوالت گلخانه ای اختصاص 
یافته، تصریح کــرد: فناوری هــای نوین و 
دانش بنیــان در توســعه کشــاورزی این 

شهرستان فعال و به کارگیری شده است.
وی ادامــه داد: فناوری هــای نویــن و 
گلخانه های مــدرن، محصوالت با کیفیتی را 
به بازار عرضه می کند کــه این موضوع منجر 
به صادرات ۹۰ درصد از محصوالت شده و در 
مصرف انرژی هم مدیریت شده و افزایش 

بهره برداری را به همراه دارد.
محمدی کیا گردشگری کشــاورزی در کنار 
عرصه های طبیعی و تاریخی را از جلوه های 
ممتاز دو صنعت تولید و توریســت بیان کرد 
و گفت: سهم زیادی از گردشگران به واسطه 

همین ظرفیت ها جذب شده اند.
نمایشــگاه محصوالت گلخانــه ای در جاده 
داران به تیران و در روستای افجان راه اندازی 
شــده که تا ۲ بهمن ادامــه دارد. همچنین 
نشست تخصصی گلخانه داری روز یکشنبه با 
حضور سرمایه گذاران این بخش و مسئوالن 

وزارت جهاد کشاورزی برگزار خواهد شد.

با مسئولان

استان
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عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت:

صنعت با کمبود نیروی کار مواجه است
عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن اســتان اصفهان گفت: بــا محدودیت های اینترنتی، امکان 
فعالیت گسترده مجازی کاهش یافت، اما باز هم مشاغلی همچون اسنپ و پیک موتوری برای اشتغال 
کوتاه مدت ترجیح داده می شود. بر این اساس، صنعت با کمبود نیروی کار مواجه شده است.محمدرضا 
برکتین در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: اکنون سرعت تحصیل در دانشگاه ها کم شده، ضمن آنکه 

سرعت ورود متقاضی به بازار کار هم کاهش یافته است.
 به گفته وی، آمار وزارت نیرو نشــان می دهد که چه تعداد کارخانه  و واحــد صنعتی در حال فعالیت 
 اســت. همچنین از طریق تامین اجتماعی نیز مشخص می شــود چه میزان نیروی انسانی شاغل

 و چه میزان بیــکار داریم.عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجــارت اصفهان تصریح کرد: ما 
در شــرایطی قرار گرفته ایم که کار برای این نیروها وجود دارد و نیروی کار جذب این مراکز نمی شود.
 برکتین اضافه کرد: کرونا و فضای مجازی مســیری دیگر را در برابر جوانان جویای کار ما قرار داد، که

 به جای اشتغال در مراکز تولیدی، مشاغل مجازی را برگزینند.وی یادآور شد: البته با محدودیت های 
اینترنتی، امکان فعالیت گسترده مجازی کاهش یافت، اما باز هم مشاغلی همچون اسنپ و پیک 
موتوری برای اشتغال کوتاه مدت ترجیح داده می شود. بر این اســاس، صنعت با کمبود نیروی کار 

مواجه شده است.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اشاره به بیکاری قشر تحصیل کرده، 
گفت: تا پنج سال قبل با موج بیکاری قشر دانشگاه رفته و غیرتحصیل کرده مواجه بودیم و اکنون این 

مقدار کاهش پیدا کرده است.

حضور بیش از 11 استان در نمایشگاه دستباف اصفهان
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان گفت: بیش از ۱۱ استان در این نمایشگاه 
صنعت و هنر فرش دستباف کشور حضور دارند، همچنین بیش از ۶ هزار متر فضا به این نمایشگاه 
اختصاص یافته است.احمدرضا طحانیان، مدیرعامل شرکت نمایشــگاه های بین المللی استان 
اصفهان در نشست خبری با اصحاب رسانه درخصوص برگزاری بیست وپنجمین نمایشگاه فرش 
دستباف اصفهان اظهار داشت: امید است این نمایشگاه نیز همچون گذشته به خوبی برگزار شود و 
بتوان به عنوان یک فرهنگ و هنر بر عموم مردم اثرگذار باشد و قراردادهایی هم که منعقد می شود 
برای کشور سودبخش باشــد.وی ادامه داد: برای برگزاری این نمایشگاه با برنامه ریزی بیش از ۶ 
ماهه، تمام ارگان ها، انجمن ها، اتحادیه ها و... همکاری کردند و هفته ای چند جلسه داشتیم تا این 
نمایشگاه در شــأن فرش ایران و اصفهان برگزار شــود.طحانیان تصریح کرد: بیش از ۱۱ استان در 
این نمایشگاه صنعت و هنر فرش دستباف کشور حضور دارند، همچنین بیش از ۶ هزار متر فضا به 
این نمایشگاه اختصاص یافته است.مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 
افزود: سعی شده که در کنار نمایشگاه حضوری فرش در ۵ تا ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، نمایشگاه مجازی 
هم داشته باشیم.وی در ادامه توضیح داد: این نمایشگاه مجازی به مدت سه ماه دایر است و طی 

این نمایشگاه سعی شده نمایشگاه را به سمت رویداد محوری پیش ببریم.
طحانیان عنوان کرد: مهم ترین اقدام در زمینه رویدادمحور کردن نمایشگاه این است که روی فرهنگ 
مردم اثرگذار باشد.مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان بیان داشت: در این 
میان ممکن است که صادرات مشکالتی را ایجاد کرده باشد؛ اما باید پذیرفت که در میان عموم مردم 

ما نیز فرش ماشینی بیشتر از فرش دستباف گسترش یافته است.
وی با بیان اینکه باید دوباره مردم را با فرش دستباف آشتی داد، افزود: امید است که این نمایشگاه 
یک ویترینی برای صنعت فرش باشد و بتواند دســتاوردها و ارتباطات بین تولیدکننده و خریدار را 
ایجاد کند.طحانیان خاطرنشان کرد: برای برگزاری این نمایشگاه از شهرداری هم کمک خواستیم 
تا برای تبلیغات به کمک ما بیاید، نیاز اســت که همه این هنر را از خودشــان بدانند و به گسترش 

فرهنگ آن کمک کنند.

شهرک پوشاک اصفهان می تواند باعث اشتغال زایی و افزایش صادرات شود؛

نوید شکوه برای نساجی

  راه اندازی شــهرک تخصصی برای پوشاک از اتفاقات 
بی نظیری است که در صورت تحقق می تواند اهدافی 
چون اشــتغال زایی، افزایــش صــادرات و در مجموع بازگشــت به دوران 
شکوهمند نســاجی در اصفهان را ممکن ســازد. پروژه شهرک پوشاک در 
اصفهان از ســال ۹۲ مطرح شــد و از همان زمان نیز مســئوالن در برخی 
استان های دیگر مانند تهران و یزد قصد احداث چنین شهرکی را داشتند، که 
هیچ کدام به نتیجه نرسید.اما با توجه به مزایای بسیار این شهرک، پرسش 
این است که دلیل تاخیر در راه اندازی این شهرک چیست؟ با اینکه حدود ۱۰ 
سال از مطرح شدن موضوع ایجاد این مجموعه می گذرد و در این سال ها از 
تخصیص چند زمین در گوشه وکنار استان برای ایجاد شهرک پوشاک خبر 
رسیده است و حتی در اواخر سال ۹۴ قرار بود کلنگ زنی این شهرک انجام 
بگیرد، اما اکنون پس از سال ها، هنوز سخنانی مبنی بر تحویل ندادن زمین 
این شهرک و وجود برخی از موانع بر سر راه مجوزهای مرتبط با راه اندازی آن 
به گوش می رسد.در این باره امیررضا نقش، معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان با اشاره به موافقت ضمنی سازمان حفاظت محیط زیست 
برای ایجاد شهرک پوشاک اصفهان، می گوید: در خصوص شهرک پوشاک 
از بحث صنفی فاصله گرفتیم و بر ایجاد ناحیه صنعتی تاکید کردیم و شرکت 
شهرک های صنعتی استان در حال پیگیری ایجاد این ناحیه صنعتی است.

وی تصریح می کند: اگر مجوزها و استعالم های الزم گرفته شود، مجوز شورای 
برنامه ریزی استان نیز صادر می شــود.به گفته معاون استاندار، با توجه به 

افزایش هزینه تامین زیرساخت های الزم برای شهرک پوشاک، بهای زمین 
برای تشویق سرمایه گذاران می بایســت کاهش می یافت، که در این زمینه 

تمهیداتی اندیشیده شده تا هزینه زمین جبران شود.

در طراحی شــهرک پوشــاک از تکنولوژی و الگوهای روزآمد جهانی 
استفاده می شود

سید احسان شهیر، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال 
استانداری اصفهان درخصوص آخرین وضعیت شهرک پوشاک اصفهان به 
خبرنگار ایمنا، می گوید: با توجه به اینکه یکی از مزیت های استان اصفهان، 
زنجیره نساجی بوده و این اســتان رتبه برتر کشور در این حوزه را در اختیار 
دارد، برای تکمیل این زنجیره، طراحی و راه اندازی شهرک صنفی پوشاک، 
کیف و کفش برای اســتان اصفهان در حال برنامه ریزی است.وی اضافه 
می کند: در آخرین جلسه ای که در خصوص تاســیس این شهرک برگزار 
شد، هماهنگی الزم بین دســتگاه های حاکمیتی، بخش دولتی و بخش 
خصوصی برای طراحی شــهرک پوشــاک صــورت گرفت.مدیرکل دفتر 
هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری اصفهان می گوید: در 
ساخت این شهرک، تاکید شده است که شهرکی مدرن باشد و از تکنولوژی 
و الگوهای روزآمد جهان برای طراحی آن استفاده شود. شهرک پوشاک 
اصفهان با هدف شبکه سازی، گردهمایی و استفاده از همه اعضا و فعاالن 
زیست بوم نساجی، کیف و کفش استان تشکیل خواهد شد.شهیر اضافه 

می کند: در ساخت شهرک پوشاک اصفهان، موضوع همه جانبه بودن در نظر 
گرفته شده است. برای مثال، عالوه بر کارگاه های تولیدی مرتبط با کیف، 
کفش و پوشاک، این شهرک شامل بخش هایی همچون مهدکودک برای 

مراقبت و نگهداری از فرزندان بانوانی خواهد بود.

شهرک پوشاک آالینده نیست و در نزدیکی کمشچه ایجاد می شود
وی ادامه می دهــد: در طراحی اولیه، این شــهرک در نزدیک ترین فضای 
ممکن به مرکز اســتان در نظر گرفته شــده و با توجه به اینکه این شهرک 
آالیندگی تولید نمی کند و متناســب با شــرایط اصفهان است، قرار است 
در نزدیکی شــهر کمشــچه ایجاد شــود.مدیرکل دفتــر هماهنگی امور 
سرمایه گذاری و اشتغال اســتانداری اصفهان می گوید: با توجه به اینکه 
زنجیره تامین پوشاک در استان اصفهان وجود دارد و مزیت تولید پوشاک، 
کیف و کفش از جمله نیازهای استان است، به دنبال فعال سازی این شهرک 
هستیم، که توانمندسازی چرخه پوشاک استان با استفاده از شبکه سازی 
و ترویج فعاالن و خبرگان این صنعت را نیز به دنبال دارد. شهیر خاطرنشان 
می کند: طراحی اولیه این شهرک انجام شــده و به دنبال اخذ مجوزهای 
آن هستیم. آماده سازی نهایی و واگذاری به متقاضیان نیز توسط شرکت 
شهرک های صنعتی استان انجام می شود. جانمایی فاز اول این شهرک در 
متراژ ۴۹ هکتاری صورت گرفته و بیشتر استعالم های آن نیز اخذ شده است.

تکمیل زنجیره ارزش، از اهداف احداث شهرک پوشاک
همچنین ســید آرش امامی، مدیر شهر پوشــاک اصفهان در گفت وگو با 
خبرنگار ایمنا در ارتباط با تاسیس شــهرک پوشاک در اصفهان، می گوید: 
رویکرد دولت به این سمت رفته است که زنجیره های ارزش داخل هر استان 
تکمیل شــود و با توجه به اینکه یکی از این زنجیره های ارزش در استان، 
زنجیره تولید الیاف و نخ تا تولید لباس اســت، تاسیس شهرک پوشاک 
گامی در جهت تکمیل این زنجیره در اصفهان خواهد بود.وی خاطرنشان 
می کند: تولید ۷۰ درصد از پارچه کشــور در استان اصفهان انجام می گیرد، 
حال آنکه سهم استان از صنعت پوشــاک فقط دو درصد است، که باوجود 
چنین شهرکی، این معضل رفع می شود.به گفته مدیر شهر پوشاک اصفهان، 
شهرک کنونی پوشاک اصفهان چهارمین شهرک این استان است که برای 
راه اندازی آن اقدام شده است. همچنین افزون بر اصفهان، در چند استان 
دیگر از ایران هم قرار بوده شهرک پوشاک ایجاد شود، که هیچ یک از آن ها 

نیز به نتیجه ای نرسید.

تخصیص زمین رایگان از جانب دولت
امامی تصریح می کند: با کوشــش های انجام گرفته، موفق شدیم زمین 
شــهرک را به صورت رایگان از دولت دریافت کنیم. همچنین بخش عمده 
هزینه زیرســاخت ها نیز بر عهده دولت قرار گرفت که همکاری و همراهی 
مسئوالن، نمایندگان و انجمن های استانی در این مسیر بسیار موثر بود.وی 
یادآور می شود: زمین این شهرک با متراژ یک میلیون متر در حوالی کمشچه 
قرار گرفته است و قرار بر لکه گذاری دو منطقه شرق و جنوب غرب اصفهان 

برای تکمیل شبکه پوشاک در این استان شده است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: کمترین میزان 
خلق نقدینگــی، تعیین منابع واقعــی برای تامین 
هزینه ها و کاهش کســری بودجه نشانه های عزم 
جدی دولت برای کاهش توروم در سال آینده است.

حجت االسالم محمد تقی نقد علی با بیان اینکه از روز 
شنبه تا سه شنبه هر روز در سه شیفت صبح، ظهر و 
شب جلسات رسیدگی الیحه بودجه ۱۴۰۲ در دستور 
کار کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ بود، اظهار داشت: 
این کمیسیون همه ساله برای بررسی الیحه بودجه 

ارائه شده توسط دولت توسط منتخبی از نمایندگان 
تشــکیل می شــود. وی با بیان اینکه بخش های 
مختلف درآمدی و هزینه ای بودجه با حضور بعضی 
از وزرای مرتبط با این دو مقولــه همچون نفت، کار 
و رفاه اجتماعی، اقتصاد و رییس ســازمان برنامه 
و بودجه در این جلســات مورد بررسی قرار گرفت، 
گفت: سرانجام روز سه شنبه طی رای گیری با ۲8 
رای موافق و ۱۱ رای مخالف و دو رای ممتنع کلیات 

الیحه بودجه ۱۴۰۲ در کمیسیون به تصویب رسید.
نماینــده مردم خمینی شــهر در مجلس شــورای 
اســالمی با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۲ با رشد حدودا 
3۰ تا ۴۰ درصدی نســبت به امســال بیش از یک 
میلیــون و ۹۰۰ هزار میلیار تومان پیش بینی شــده 

است، تصریح کرد: عمده درآمد های بودجه را منابع 
مختلفی اعــم از فروش نفــت و فرآورده های آن، 
فروش میعانات گازی، مالیــات، گمرک، عوارض، 

فروش اموال آزاد و فروش اوراق تشکیل داده اند.
وی، پیرامون نظر برخی منتقدان مبنی بر عدم توجه 
دولت به بحث تحول اقتصــادی و کاهش تورم در 
بودجه ســال آینده  تصریح کرد: زمانــی که دولت 
سیزدهم ســر کار آمد ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق 
سر رسید شده و 3۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت 
به بانک مرکزی را داشتیم و اصال اوضاع مساعدی 
نبود اما الحمدالله دولت با وجود تمام این مشکالت 
و فشارهای خارجی و موانع توانست اوضاع را از آن 

وضعیت بحرانی به یک سامان نسبی برساند.

عضو کمیسیون تلفیق:

 دولت در الیحه بودجه  برای »تورم زدایی« ریل گذاری کرد 

خبر روز

مدیر عملیات فروش ایران خودرو مطرح کرد:
احتمال اعمال شرط جدید برای شرکت در قرعه کشی 

ایران خودرو 
مدیر عملیات فروش ایران خودرو گفت: تالش می کنیم با دریافت مجوزهای الزم، در ثبت نام های بعدی 
تنها کسانی که وجه خودرو در حساب هایشان موجود اســت و از طریق بانک مسدود می شود، بتوانند 
شرکت و نام نویسی کنند.کیوان پناهی اظهار کرد: در این مرحله ۲۱ هزار دستگاه خودرو عرضه شد که ۵۰ 

درصد به طرح جوانی جمعیت و ۵۰ درصد هم به مشتریان عادی اختصاص یافت.
وی افزود: در این دوره ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر ثبت نام کردند که با توجه به تعداد خودروهای عرضه شده، 
درصد برنده شدن را برای متقاضیان پایین می آورد.مدیر عملیات فروش ایران خودرو اضافه کرد: تالش 
می کنیم با دریافت مجوزهای الزم، در ثبت نام های بعدی تنها کسانی بتوانند شرکت و نام نویسی کنند که 
وجه خودرو در حساب هایشان موجود است و از طریق بانک مسدود می شود.پناهی ادامه داد: در میان 
خودروهای عرضه شده نظیر پژو پارس، سورن و رانا، خودروی پژو پارس با بیشترین استقبال از سوی 
متقاضیان مواجه شد. به دلیل مشکالت اینترنت در هفته گذشته و مشکالتی که برای متقاضیان پیش 
آمد، ما هم زمان ثبت نام را تمدید کردیم.وی افزود: اعالم نتایج هم معموال ۴8 ساعت طول می کشد تا 

شرایط ثبت نام کنندگان مبنی بر داشتن گواهی نامه و پالک فعال بررسی شود. 

بانک مرکزی:
 مالیات بر ارزش افزوده ربع سکه های بورسی محاسبه 

شده است 
در زمان دریافت سکه طالی ربع بهار آزادی عرضه شده در بورس نیازی به پرداخت ۹ درصد مالیات 
بر ارزش افزوده نیست.این بانک در نامه ای به شرکت بورس کاالی ایران تاکید کرد: مبلغ ۹ درصد 
مالیات بر ارزش افزوده در قیمت کشف شــده معامالت گواهی ســپرده کاالیی ســکه طالی ربع 
بهارآزادی خزانه بانک رفاه، محاسبه شده اســت؛بنابراین مبلغ دیگری با عنوان هزینه مالیات بر 
ارزش افزوده از متقاضیان اخذ نمی شود.الزم به ذکر است، عرضه ربع سکه طال در بورس کاال به منظور 
از بین بردن حباب سکه و تعدیل انتظارات تورمی غیرواقعی توسط بانک مرکزی با همکاری بورس 
کاالی ایران طی سه روز انجام شد. طی این سه روز حدود ۵۰ هزار سکه ربع بهار آزادی با قیمت های 
کشف شده در فرآیند ثبت سفارش به روش حراج تک قیمتی معامله شد. بدین ترتیب، قیمت روز 
اول ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، قیمت روز دوم ۷ میلیون و ۹۰ هزار تومان و قیمت روز سوم ۷ میلیون 
و ۵۰ هزار تومان بود.در ضمن، بر اساس برنامه بانک مرکزی، عرضه ربع سکه طال در هفته جاری نیز 
انجام خواهد شد. روش کشف قیمت و ثبت سفارش در عرضه های آینده بر اساس تفاهمی که با 
سازمان بورس صورت گرفته، از طریق سازوکار بورس کاالست که جزییات آن از طریق آگهی رسمی 

بورس کاالی ایران به اطالع عموم خواهد رسید.

هزینه صدور کارت سوخت 100 هزار تومان شد
در حالی که تا کنون هزینه صدور کارت سوخت که در زمان ثبت درخواست کارت سوخت المثنی از 
متقاضیان دریافت می شد، ۱۰ هزار تومان بود، این هزینه اخیرا به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

با آنکه تا کنون بیش از دوبرابر تعداد خودروها و موتورسیکلت های کشور کارت سوخت صادر شده، 
باز هم روزانه درخواست های جدید صدور کارت سوخت المثنی در مراکز پلیس+ ۱۰ ثبت می شود.

افرادی که به هر علت کارت سوخت وسیله نقلیه خود را در اختیار ندارند و یا کارت شان مفقود شده، 
می توانند تقاضای خود را مبنی بر صدور کارت سوخت المثنی ثبت کنند.در حالی که تاکنون هزینه 
صدور کارت سوخت که در زمان ثبت درخواست کارت سوخت المثنی از متقاضیان دریافت می شد، 

۱۰ هزار تومان بود، این هزینه اخیرًا به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

اخبار

کافه اقتصاد

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان اصفهان گفت: طبق آخرین آمار منتشر شده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، هم اینک ضریب نفوذ 
اینترنت پهن باند سیار در استان اصفهان ۱۲3 درصد است.جعفر مطلب زاده، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان اصفهان اظهار کرد: تعداد مشترکان همراه 
اول در استان اصفهان پنج میلیون و ۵۶۷ هزار و ۷۹۲ خط و تعداد مشــترکان ایرانسل ۲ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۹۹۷ خط است و هم اینک تمام شهر های اصفهان 
از پوشش نسل های سوم و چهارم تلفن همراه برخوردارند.مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان اصفهان با ارائه گزارشی از وضعیت پوشش تلفن همراه 

در شهر ها و روستا های استان اصفهان افزود: چهار سایت با فناوری نسل پنجم توسط اپراتور های همراه اول و ایرانسل در شهر اصفهان راه اندازی شده است.
وی گفت: با راه اندازی یک سایت در روستای ابوالخیر، تنها ۱۱ روســتای دیگر باقی مانده است تا شاهد پوشش باالی 8۰ درصد به شبکه ملی اطالعات در همه 
شهرستان های استان باشیم.مطلب زاده با اشاره به برنامه ریزی برای اتصال ۱۲۷ سایت روستایی به شــبکه ملی اطالعات در استان اصفهان اضافه کرد: با راه 
اندازی سایت ایرانسل در روستای ابوالخیر واقع در بخش بن رود شهرستان اصفهان، از ابتدای سال تاکنون با احداث یا ارتقای ۵۱ سایت روستایی، ۵۹ روستا با 

جمعیت ۱3 هزار و ۹۲۹ نفر و چهار هزار 338 خانوار به شبکه ملی اطالعات متصل شده اند.

123 درصد ضریب نفوذ اینترنت پهن باند سیار در استان اصفهان

نمایشگاه خرما و 
صنایع وابسته در 

بوشهر
چهارمیــن نمایشــگاه خرمــا 
و صنایع وابســته و نخســتین 
نمایشــگاه کشــاورزی، دام و 
طیور با شرکت ۱۰ استان کشور 
در محــل نمایشــگاه های بین 
المللی بوشهر گشایش یافت.
این نمایشــگاه به مدت چهار 
روز از ســاعت ۱۷ تا ۲۲ پذیرای 

بازدیدکنندگان است.

وز عکس ر

رییس حوضه آبریز زاینده رود:
مخزن سد زاینده رود با 

کسری مواجه است
رییس حوضه آبریز زاینده رود گفت: شرایط 
بارندگی تاکنون خوب بوده؛ اما کسری مخزن 
ســد زاینده رود خیلی زیاد اســت.علیرضا 
الماسوندی اظهار کرد: به رغم بارندگی های 
اخیر، میزان بارش هــا در چلگرد و کوهرنگ 
سرشاخه های اصلی حوضه آبریز زاینده رود 
به میانگین بلند مدت نرســیده و همچنان 

نسبت به میانگین کاهش بارندگی داریم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه ذخیره آبی سد 
زاینده رود کم است ما باید منتظر باشیم که 
بارندگی ها و حجم ناشــی از برف که بخشی 
تبخیر و بخشــی نفوذ می شود چه شرایطی 
برای مخزن ایجاد خواهد کرد؛ اکنون مخزن 
ســد ۱۴۷ میلیــون مترمکعــب آب دارد و 
حداکثر برداشتی که می شود از این حجم آب 

داشت حدود 3۷ میلیون مترمکعب است.
رییس حوضه آبریز زاینده رود خاطرنشــان 
کرد: باید توجه داشت که سازه سد زاینده رود، 
بتونی دوقوسی است و اگر حجم آن زیر ۱۰۰ 
میلیون مترمکعب برسد دچار ترک می شود 
و بر همین اســاس به لحاظ حفظ پایداری 
ســد نمی توانیم حجم آب را بیشــتر پایین 
بیاوریم ضمن اینکه با مســئله آب شــرب 
مواجه خواهیم شــد و تا زمانــی که مطمئن 
نشــویم این مخزن بتواند مقادیر خوبی آب 
ذخیره کند، امکان اینکه بخواهیم آبی تخلیه 
کنیم وجود ندارد. الماســوندی با بیان اینکه 
شــرایط بارندگــی تاکنون خوب بــوده، اما 
کسری مخزن سد خیلی زیاد است، افزود: 
مخزن سد زاینده رود سال گذشته در چنین 
روز هایی ۱۶8 میلیون مترمکعب آب داشت 
و اکنون به ۱۴۷ میلیون مترمکعب رســیده 
که نسبت به سال قبل ۲۱ میلیون مترمکعب 
کسری مخزن دارد و همه این ها باید با هم در 

نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: باید دید بــارش برف و باران 
و ذخیره مخزن ســد زاینده رود به چه حدی 
می رسد و روی اشل )پایه( مخزن می توانیم 

برنامه ریزی کنیم.

عکس: مهر
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ریزش بخشی از سقف بازار چیت سازها در بازار قیصریه اصفهان و تخریبی که شاید تکرار شود؛

کم کاری بازاری ها، کمبود امکانات آتش نشان ها
ریزش بخشی از سقف بازار چیت ســازها واقع در بازار قیصریه اصفهان، 
موضوعی است که بعد از بارندگی های اخیر رخ داد و مدیر روابط عمومی 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری استان اصفهان 
می گوید: در پشت همین مکان تیمچه ای وجود دارد که صاحب آن عمدا 
در حال تخریب تیمچه است و باعث شده بازار چیت سازها تکیه گاه خود 

را از دست بدهد!
شهرام امیری دراین باره به ایسنا گفت: این اتفاق دقیقا در بازار قیصریه، 
و بازار چیت سازها رخ داده که خوشبختانه در بازدید خود از این محدوده 
متوجه شــدم که فعال بازاری ها خودشــان همت کــرده بودند و همان 
قسمت سقف را که ایراد داشــت ایزوگام کرده اند، ولی بازار قیصریه به 
پایش دقیقی نیاز دارد تا این اتفاق در این قســمت تکرا نشود و در سایر 

بخش های بازار نیز رخ ندهد.
وی افــزود: قیصریه، بازاری اســت با ۸ کیلومتر طول کــه حدود ۸۵۰۰ 
متر مغازه در آن وجود دارد و برای نگهــداری از این مجموعه عظیم باید 
عزم عمومی وجود داشــته باشــد، یعنی هم بخش های دولتی و هم 
شهرداری به ویژه سازمان نوسازی بهسازی و البته شورای بازار و شوراهای 
تیمچه های این بازار باید کمک کنند، چراکه پایش این مجموعه عظیم 
از عهده یک نهاد یعنی فقط از عهــده اداره میراث فرهنگی برنمی آید و به 
همین دلیل ما سال های گذشته کمیته حفاظت از بازار را تشکیل دادیم و 
از همه دوستان و نهادهای مختلف ازجمله شهرداری و شوراهای تیمچه ها 

نیز خواهش کردیم که در این  زمینه کمک کنند.
امیری درباره ریزش بخشــی از ســقف بازار چیت ســازها توضیح داد: 
در بازدیدی که از تیمچه چیت سازها داشــتم متوجه شدم که در پشت 
همین مکانی که این اتفاق رخ داده تیمچه ای وجود دارد که ترک خورده 
و متاسفانه صاحب این تیمچه به صورت تعمدی در حال تخریب تیمچه 
است و باعث شده پشت تیمچه چیت سازها خالی شود و چون پشت آن 
خالی شده، هم دیوار و هم ســقف دچار آسیب شده است؛ یعنی پشت 
تیمچه چیت ســازها به طول کامل خالی شــده و عمال بازار چیت سازها 
تکیه گاه پشت خود را از دست داده، ترک خورده، سقف آن آسیب دیده و 
ایزوگام ها نیز نیاز به بازسازی دارد. دراین باره با مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان صحبت کردیم و قرار شد درباره وضعیت بازار قیصریه 
جلسه ای با حضور شهرداری، شورای اصلی بازار و شوراهای تیمچه های 
بازار برگزار شود.وی اضافه کرد: چند سالی برف نباریده بود و بعد از ۱۸ سال 
برای اولین بار برف بارید و موضوع این اســت که همچنان بارندگی های 
نرمالی در پیش داریم و باید پایش بازار قیصریه به طور دقیق انجام شود. 
این موضوعی است که پیش ازاین در مورد بازار هنر اصفهان انجام  شده و 

آنجا یک تجربه موفق از همیاری دولت و بخش خصوصی صورت گرفت 
و بازاری ها و هیئت امنای این بازار همگرایــی خوبی را انجام دادند. الزم 
است که همین اتفاق برای بازار قیصریه نیز اتفاق بیفتد که بسیار عظیم تر 

از بازار هنر است.
مدیر روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان تصریح کرد: الزم است بازهم اشاره  کنم که بازار قیصریه ۸ 
کیلومتر دارد و ۸۵۰۰ مغازه در این مجموعه وجود دارد، یعنی مجموعه ای 
است که روزانه هزاران نفر در آن تردد کرده و کار می کنند و قاعدتا باید همه 
عزیزان دست به دست هم دهند و تکرار می کنم که پایش چنین مجموعه 

عظیمی به تنهایی از عهده یک نهاد و یک سازمان برنمی آید.
وی اضافه کرد: یک موضوع مهم دیگر ســقف اصلی راسته بازار است که 
جزو مشاعات محسوب می شود و باید با همکاری همه نهادها و بازاریان 
حفاظت شود. دوستان باید این را بدانند که هر ایرادی در بازار وجود دارد را 
قبل از ایجاد حادثه و ریزش به ما اعالم کنند. ما در اداره کل، محوری تحت 
عنوان محور فرهنگی بازار داریم، ولی مجموعه بازار قیصریه آن قدر عظیم 
است که دوستان باید در پایش ها به کمک کنند و مواردی که نیاز به مرمت 
دارند را به ما اعالم کنند و ما حاضر هستیم که خودمان آن را مرمت کنیم.

امیری گفت: متاسفانه بعضی از بازاریان در این بازار  سقف کاذب ایجاد 

کردند، ام دی اف کار می کنند و یک سری دست کاری ها در مغازه ها صورت 
می گیرد و اتفاقاتی می افتد که ما بعدا متوجه شویم، درحالی که باید در هر 

قسمتی از بازار که ایرادی وجود دارد به ما اطالع دهند.
وی ادامه داد: بزرگ بودن مجموعه بازار قیصریه، پیچ وخم بودن بازار، و 
اینکه دارای بخش های مختلفی است باعث شده که نگهداری از آن خیلی 
سخت و دشوار باشد. این مجموعه عظیم دارای تیمچه ها و کاروانسراهای 
مختلفی است و کوچه پس کوچه های زیادی دارد؛ ضمن اینکه هرکدام 
از تیمچه ها هیئت مدیره های مختلفی دارد و تالش ما در محور فرهنگی 
بازار این است که بتوانیم همه شوراها را همراه کنیم تا حداقل بتوانند بازار 

را پایش کنند و به ما اطالع دهند تا مرمت شود.
مدیر روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اســتان اصفهان تاکید کرد: موضوع این است که پایش بازار قیصریه به 
نیروی زیادی نیاز دارد، کپسول های آتش نشانی، استفاده ها از کولرهای 
گازی در تابستان، شــبکه های فرسوده برق، سیســتم های فاضالب، 
کف سازی، کف فرش ها و بسیاری دیگر از مسائل، همگی ازجمله مواردی 
اســت که پایش آن ها همت جمعی را می طلبد و بازاریان، شــوراهای 
تیمچه ها، شورای اصلی بازار، شهرداری ها و نهادهای مرتبط باید همکاری 

کنند، چراکه میراث فرهنگی به تنهایی از عهده آن برنخواهد آمد.

رونق گردشگری با تصمیم غافلگیرکننده چین
اطالعات هوانوردی سیریوم اظهار کرد که ســفرهای هوایی در چین پیش از تعطیالت مهم سال نو 
چینی به سطح ژانویه ۲۰۱۹ بازگشته است.به نقل از بلومبرگ، سیریوم اعالم کرد که خطوط هوایی در 
چین قرار است ۹۹.۸ درصد از پروازهای ژانویه ۲۰۱۹ را در این ماه انجام دهند، اگرچه این بهبود عمدتا 
ناشی از سفرهای داخلی بوده است.ســیریوم گفت که پروازهای داخلی ۹.۵ درصد بیشتر از سطح 
سال ۲۰۱۹ است.تصمیم غافلگیرکننده چین برای حذف محدودیت های مرزی در اوایل این ماه، به 
دنبال پیش بینی های قبلی برای بازگشایی بسیار دیرتر در سال ۲۰۲۳، این صنعت را تقویت کرد.دوره 
۴۰ روزه سال نو که از هفتم ژانویه آغاز شد، نشان دهنده بزرگ ترین مهاجرت ساالنه روی زمین است.

این شرکت اعالم کرد که سفرهای بین المللی حتی با شروع سفرهای داخلی، به میزان زیادی کاهش 
می یابد، به طوری که خروج از چین تقریبا ۹۰ درصد در مقایسه با سطوح قبل از همه گیری کمتر است.

 

رشد گردشگری به پیش از کرونا بازگشت
جمعیت گردشگران اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ به سطوح پیش از همه گیری نزدیک شد.به نقل از رویترز، 
اداره آمار اتحادیه اروپا اعالم کرد که تعداد شب های اقامت در اقامتگاه های توریستی در اتحادیه اروپا در 
سال ۲۰۲۲ به سطح قبل از همه گیری نزدیک شد.این منطقه در سال گذشته ۲.۷۲ میلیارد شب اقامت در 
اقامتگاه های توریستی را ثبت کرد که تنها ۵.۶ درصد نسبت به سال ۲۰۱۹ و قبل از اینکه کووید ۱۹ به دلیل 
تعطیلی مرزها و محدودیت، خسارت سنگینی به صنعت گردشگری وارد کند، کاهش داشته است. این 
رقم نسبت به سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به ترتیب ۹۱.۱ درصد و ۴۸.۳ درصد افزایش داشته است.به نظر 
می رسد این بخش از صنعت در حال بازگشت از بیماری همه گیر است. سفرهای داخلی با ۰.۷ درصد 
فراتر از سطح قبل از همه گیری به ۱.۵۳ میلیارد شب رسیده است؛ در حالی که گردشگری بین المللی 
همچنان ۱۲.۶ درصد کمتر از ۱.۱۹ میلیارد شب است.در میان کشورهای اتحادیه اروپا، دانمارک، هلند و 
بلژیک بیشترین افزایش را در مسافران داخلی و خارجی داشته  که به ترتیب ۱۲.۳، ۳.۹ و نیم درصد از 
ارقام سال ۲۰۱۹ فراتر رفته است.لتونی و اسلواکی از نظر تعداد شب های توریستی در سال ۲۰۲۲ در میان 
کشورهایی بود که کمترین رشد را داشت و تنها اندکی باالتر از ۷۰ درصد از سطح سال ۲۰۱۹ بهبود یافت.

سازمان جهانی گردشگری )WTO( در بیانیه ای اعالم کرد با نگاهی به آینده، سال ۲۰۲۳ می تواند شاهد 
بازگشت گردشگران بین المللی به سطح قبل از همه گیری در اروپا و خاورمیانه باشد.با این حال سازمان 
جهانی گردشگری هشدار می دهد محیط اقتصادی نامشخص و تنش های ژئوپلیتیکی ممکن است با 

کاهش هزینه ها، سفرهای کوتاه تر و سفرهای محلی بر رفتار گردشگری تاثیر بگذارد.
 

وزیر میراث فرهنگی: 
 سواحل مکران و قلب آن چابهار، جاذبه بکر گردشگری

 کشور است
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به اینکه سواحل مکران و به طور ویژه چابهار جاذبه 
بکر گردشگری کشور محسوب می شود، گفت: تالش می کنیم مشکالت زیرساختی حوزه گردشگری 
منطقه برطرف شــود.عزت ا... ضرغامی پس از بازدید از ظرفیت های گردشگری سواحل جنوب استان 
سیستان و بلوچستان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: استان سیستان و بلوچستان در حوزه ماموریتی 
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به ویژه در زمینه گردشگری ظرفیت های بسیار خوبی 
دارد که متاســفانه به دالیل مختلف، بخش زیادی از این ظرفیت ها به فعلیت نرسیده است.وی گفت: 
ظرفیت های گردشگری سیستان و بلوچستان در حوزه شهرستان های مستقر در سواحل مکران به طور 
ویژه در چابهار و کنارک ارزشمند و ویژه اســت.وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان 
اینکه بسیاری از فعالیت های اقتصادی ای که در این منطقه انجام می شود، ظرفیت کار گردشگری دارد، 
خاطرنشان کرد: امروز که همه جای کشور را موج سرما فراگرفته، چابهار از بهترین آب و هوا برخوردار است 

و به معنای واقعی همان چهار بهار و به عبارتی منطقه همیشه بهار محسوب می شود.

اخبار

ثبت نام حج تمتع از سال ۱۳۸۶ درحالی متوقف شده که حدود یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار نفر در نوبت حج هستند و به پیش بینی سازمان و حج و زیارت و با توجه به 
سهمیه حج ایران در هرسال، نوبت انتظار برخی از این افراد به ۱۳ سال می رسد. 
اما در این شرایط، تکلیف افرادی که قصد انصراف از حج و یا تمایل به انجام این 

سفر واجب شرعی را دارند،  چیست؟
به گزارش ایســنا، با توجه به ازدحام جمعیت در صف حج تمتع و محدودیت در 
ثبت نام و از سویی گستره داللی، سودجویی و سوءاستفاده در معامله فیش حج، 
سازمان حج و زیارت ضوابط و دســتورالعملی را برای نقل و انتقال قانونی فیش 
حج تعیین کرده است که  بر این اساس، دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج تمتع 
که قصد واگذاری دارند و یا افرادی که قصد تهیه این قبض را دارند، نخست باید 
به سامانه tasharof.haj.ir مراجعه کرده و درخواست خود را به طور مشخص 

برای انتقال یا خرید فیش ثبت کنند.
بنا بر ضوابط سازمان حج و زیارت، تمام قبض های حج تمتع فقط یک بار قابلیت 
انتقال دارد.واگذاری و یا تهیه قبض صرفا باید در ســطح شــهر یا استان محل 
سکونت فرد انجام شود، یعنی انتقال و یا تهیه قبض از سایر استان ها مجوز ندارد 
و در سایر مراحل بعدی و کنترل نقل و انتقال، فرد دچار مشکل می شود. به این 
معنی که براســاس چارچوب اعزام، فردی که در تهران سکونت دارد، نمی تواند از 
استان دیگری به حج برود.در مرحله بعد، پس از انجام مراحل سیستمی و ارسال 
پیامک برای افراد، باید از طریق دفاتر زیارتی مجاز که از همان سامانه »تشرف« 
می توان این دفاتر را پیدا و انتخاب کرد، روند انتقال فیش را پیگیری و نهایی کرد.

عالوه بر این، الزامی اســت که انتقال دهنده و خریدار فیــش حج به همراه اصل 
مدارک )اصل شناسنامه، کارت ملی و قبض ودیعه گذاری( برای انجام تشریفات 
انتقال از قبیل تکمیل برگه درخواست و تنظیم تفاهم نامه همزمان در دفتر زیارتی 

حضور داشته باشند.
ســازمان حج و زیارت، دفاتر زیارتی را، که مشخصات آن ها در سامانه »تشرف« 
ثبت شــده، امین خود قرار داده اســت و نقل و انتقال فیش حج از طریق آن ها 

انجام می شود.
توصیه می شود غیر از سامانه تشــرف و دفاتر مجاز زیارتی، از مراجعه به مراکز و 
افراد واسطه که خارج از فرآیند تعریف شده از سوی سازمان حج و زیارت فعالیت 
می کنند، پرهیز شود و هرگونه درخواست برای معامله و نقل و انتقال فیش حج، 

تنها از همین سامانه و سپس از طریق دفتر زیارتی پیگیری شود.
ضوابط ســازمان حج و زیارت تاکید می کند: هرگونه هماهنگــی، توافق و حتی 
تنظیم وکالت نامه  درباره انتقال قبض حج، خارج از این رویه و دستورالعمل های 
جاری، هیچ تضمینی در پذیرش و تایید رونــد انتقال قبوض ایجاد نمی کند و به 
لحاظ ماهیتی نیز قابل ابطال بوده و توسط این ســازمان قابل پیگیری نخواهد 
بود و ممکن اســت مشکالت عدیده ای را به شــکل های مختلف برای هریک از 

متقاضیان بعدا ایجاد کند.
اکبر رضایی،معاون ســازمان حــج و زیارت  نیز در تشــریح رویــه قانونی نقل 
 و انتقــال فیــش حــج تمتــع گفته اســت: دارنــده فیش حــج در ســامانه

 tasharof.haj.ir، مشــخصات خود را ثبت و دفتر زیارتــی را برای روند اداری 

انتخاب می کند. متقاضی خرید فیــش حج نیز که درخواســتش را ثبت کرده 
می تواند فهرستی از واگذارکنندگان را مشاهده کند و پس از تایید، مدارک دو طرف 
در دفتر زیارتی بررسی شده و صورت جلسه می شود و پس از تنظیم صلح نامه و 
توافق طرفین برای قیمت فیش حج تمتع، دارنده فیش حج تمتع آن را در بانک 

ملی به متقاضی واگذار می کند.
قیمت گذاری فیش حج معموال »توافقی« صورت می گیرد؛ معاون سازمان حج 
و زیارت در این باره اظهار کرده اســت: ما به طور کلی درباره قیمت گذاری فیش 

حج ورود نکرده ایم و فیش حج مانند سندی در اختیار افراد است و این فیش به 
صورت»توافقی« خرید و فروش می شود. حتی ما )سازمان حج و زیارت( حداقل 
و حداکثر قیمت برای فیش حج و اولویت  ســند افراد را اعالم نمی کنیم. مالک 
اصلی ما برای ثبت نام حج تمتع، داشــتن فیش دارای اولویت اســت که هزینه 
سپرده گذاری فرد، به طور مثال یک میلیون تومان در سال ۸۶ به اضافه سود آن 
محاسبه می شود و باقی هزینه ها هم بر اساس زمان اعزام، اعالم خواهد شد که 

زائران باید آن را بپردازند.

»فیش حج« چگونه خرید و فروش می شود؟

مفاد آراء
11/9  آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صــادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به 
شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود. در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ  
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس 
از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 10207 - 1401/08/23 هيات دوم آقای محمد تيموری به شناسنامه 
شــماره 1369  کدملي 1283061651 صادره اصفهان فرزند حسن  در ششدانگ يکباب 
ساختمان  به مساحت 119/07 متر مربع  پالک شماره  44 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از رحمت علی تيموری  جروکانی فرزند حسن 

ثبت در سامانه امالک 
رديف 2- راي شماره 11548 - 1401/09/17 هيات دوم آقای محمد تيموری به شناسنامه 
شــماره 1369  کدملي 1283061651 صادره اصفهان فرزند حسن  در ششدانگ يکباب 
ساختمان  به مساحت 208/23 متر مربع  پالک شماره  44 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از لطفعلی تيموری  جروکانی ثبت در سامانه امالک 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/10/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/02

م الف: 1436469  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء  )اصالحی( 
11/10 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
با توجه به اينکه در رای شــماره 140160302026005224 مــورخ 1401/04/08 
به نام خانــم شــهدخت پــور ابراهيم آبــادی بــه شــماره ملــی 2296733761 
به پــالک ثبتــی 15177/15554 نــوع ملک مشــخص نبــوده و در رای اصالحی 
140160302026017606 مــورخ 1401/10/29 نــوع ملک ششــدانگ يک باب 

ساختمان صحيح می باشد. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در يک نوبت آگهی می شــود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
ميدان الله ابتدای خيابان پروين جنب بازار گياهان دارويی تســليم نموده و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار: 1401/11/02

م الف: 1443484 موسوی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 
مفاد آراء

11/11 موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شــماره های ذيل هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت  ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار 

بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رســمی مالکيت مشاعی  و اسناد عادی تسليمی 
تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضيان ذيل محرز گرديده اســت لذا طبق 
ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی و به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور اســناد مالکيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند  می توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد ،  ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند . بديهی اســت در صورت انقضای  مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات اسناد مالکيت صادر خواهد شد. صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نيست.
برابر رای شــماره 140160302018001351 مورخ 1401/10/12 و کالسه پرونده 
1392114402018001594 بنــام خانم فرحنــاز رضائی فرزند داريوش به شــماره 
شناســنامه 1202 کدملی 1283559927 نسبت به شــش دانگ يک باب کارگاه به 
مســاحت 2288.30 مترمربع احداثی بر روی قســمتی از پــالک 320 اصلی واقع در 
دولت آباد اصفهان  منطقه صنعتی بخش 16 حوزه ثبت برخوار طبق مبايعه نامه عادی 
خريداری بصورت مع الواسطه از مالک رســمی آقای شهرام دستجردی  به شماره سند 

79563 مورخ 1387/05/19 دفتر خانه 104 شاهين شهر  
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/02
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/11/17

م الف: 1442558 فاطمه زمانی کفيل اداره ثبت اسناد و امالک برخوار  
مفاد آراء

11/12 هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شــماره های ذيل هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت  ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار 
بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رســمی مالکيت مشاعی  و اسناد عادی تسليمی 
تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضيان ذيل محرز گرديده اســت لذا طبق 
ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی و به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور اســناد مالکيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند  می توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد ،  ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند . بديهی اســت در صورت انقضای  مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات اسناد مالکيت صادر خواهد شد. صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نيست.
برابر رای شــماره 140160302018001332 مورخ 1401/09/28 و کالسه پرونده 
1392114402018000155 بنــام آقای علــی نريمانی زمان آبادی فرزند اســداله 
شماره شناسنامه 1756 کدملی 1283566982 نسبت به شش دانگ يک باب خانه به 
مساحت 223.78 مترمربع احداثی بر روی قســمتی از پالک 101 اصلی واقع در دولت 
آباد اصفهان بخش 16 حوزه ثبت برخوار طبق مبايعه نامه عادی خريداری بی واسطه  از 
آقای اسداله نريملنی مالکيت به موجب سند انتقال  شماره 54579 مورخ 1351/03/24 

دفتر 29 اصفهان  
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/02
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/11/17

م الف: 1442405 فاطمه زمانی  کفيل اداره ثبت اسناد و امالک برخوار  



یکشنبه 2  بهمن  1401 /  29  جمادی الثانی  1444  /  22  ژانویه   2023 / شماره 3730 
نماینده مجلس:

 نیروگاه شهید منتظری اصفهان امسال یک ماه زودتر مصرف 
مازوت را آغاز کرد

عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی گفت: نیروگاه شهید منتظری اصفهان امسال نسبت به پارسال، 
یک ماه زودتر مصرف مازوت را آغاز کرد و افزایش شدید آلودگی هوای منطقه و ایجاد انواع مخاطرات را 
برای ۳.۵ میلیون نفر از ساکنان نواحی اطراف رقم زد.حسینعلی حاجی دلیگانی در آیین بهره برداری از 
پروژه زیست محیطی شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا افزود: ما به همین دلیل از دبیر 
شورای عالی امنیت ملی، وزیر نیرو و وزیر نفت گله مندیم ؛ امســال به دلیل افزایش آلودگی هوا میزان 
مراجعه مردم به مراکز درمانی به دلیل مشکالت تنفسی رشد داشته است.نماینده مردم شاهین شهر و 
برخوار در مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: مسئوالن می توانستند با تدبیر به جای تبدیل همه واحدهای 
این نیروگاه به مصرف کننده مازوت، بخشی از آن را به جاهای دیگری منتقل کنند.حاجی دلیگانی در بخش 
دیگری از سخنان خود با اشاره به مقوله گردشگری تصریح کرد: اگر یک توافق نامه بین سازمان محیط 
زیست و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری امضا شود، گردشگری در منطقه موته در شمال غرب استان 
رونق خواهد یافت.مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان نیز در این آیین گفت: هشت پروژه صنعتی و 
با رویکرد زیست محیطی با کمک صندوق ملی محیط زیست در استان اصفهان در حال انجام است که که 
طرح مپنا اولین آن به شمار می رود.احمدرضا الهیجان زاده اضافه کرد: اتفاقی که در مجموعه مپنا رخ داده 
می تواند الگویی برای سایر صنایع استان باشد، زیرا به همت این مجموعه راهکارهای عملی کنترل آلودگی 
ایجاد شده است.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان نیز با اشاره به افتتاح پروژه دوربین های 
پایش از راه دور و بر خط شهرک صنعتی بزرگ اصفهان با شعاع رصد ۱۵ کیلومتری گفت: این دوربین ها 
قابلیت دید در شب هم دارد و نصب دوربین های دیگر در ضلع غربی شهرک در دستور کار ما خواهد بود.

رسول سواری با اشاره به اهمیت توسعه صنایع در شــهرک های صنعتی ادامه داد: در صورتی که این امر 
محقق نشود افزایش واحدهای تولیدی زیرپله ای و غیرمجاز در شهر اصفهان رقم خواهد خورد که به ضرر 
شهر خواهد بود.وی درباره تصفیه خانه شهرک نیز خاطرنشان کرد: مرحله)فاز( این طرح با ظرفیت یک 
هزار و ۵۰۰ متر مکعب، ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا پنج هزار متر مکعب پیش بینی افزایش داریم.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان با اشاره به احداث دیوار پنج کیلومتری به ارتفاع چهار متر 
حائل بین این شهرک و پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو تصریح کرد: ساختمان ۵۰۰ متری نیز 

برای کارکنان محیط زیست در این شهرک احداث خواهد شد و آن را تجهیز خواهیم کرد.
 

رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور:

اطالق عنوان »برخوردار« به اصفهان با وجود چالش های 
فعلی این استان منصفانه نیست

معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: اطالق عنوان»برخوردار« به 
اصفهان با وجود چالش ها و مشکالت زیست محیطی فعلی این استان منصفانه نیست و این نگاه باید 
تغییر کند.علی سالجقه  در کارگروه آلودگی هوای اصفهان در سالن اجتماعات استانداری افزود: مردم را 
نباید در رخداد شرایط فعلی به عنوان مقصر جلوه داد بلکه آنان خود همواره مطالبه گر بودند و در این زمینه 
از مسئوالن پیشی گرفتند.معاون رییس جمهور با بیان اینکه برای شرایط فعلی اصفهان باید عذرخواهی 
کنیم، افزود: باید واکاوی شود در این سال ها چه اتفاقی افتاده که اصفهان به این وضعیت دچار شده 
است.معاون رییس جمهور تصریح کرد: قبل از مازوت سوزی شهر اصفهان همچنان درگیر آلودگی هوا 
بوده است، از طرفی انباشت صنایع در استان بیش از اندازه بوده و این مسئله باید مدیریت شود.وی با 
بیان اینکه توسعه صنایع دانش بنیان و غذایی در اصفهان ضروری است، افزود: استقرار صنایع در این 
استان مبتنی بر ظرفیت های بومی مدیریت نمی شود.سالجقه با بیان اینکه نگاه دولت به اصفهان نسبت 
به رویکردهای گذشته در حال تغییر است، افزود: خواستن و توانستن در اصفهان مشق شده است و با 

همین رویه می توان با اتحاد و همدلی مشکالت را حل کرد.

اصفهان دی ماه امسال آلوده ترین روزها را سپری کرد؛

غرق در دود، دور از روزهای خوب

    اصفهانی هــا طی ۱۰ ماهه امســال ۱۵۹ روز هوای آلوده 
نفس کشیدند و اصفهان در دی ماه با ۱۳ روز پیاپی هوای 

ناسالم برای عموم، آلوده ترین روزهای سال ۱۴۰۱ را سپری کرد.
کالن شهر اصفهان بر پایه آمار اداره کل حفاظت محیط زیست استان از 
ابتدای سال ۱۴۰۱ تا سی ام دی ماه طی ۳۰۶ روز، یک روز هوای پاک، 

۱۴۶ روز هوای قابل قبول )سالم( و ۱۵۹ روز هوای آلوده تجربه کرد.
اصفهان در دی ماه ۱۳ روز هوای ناسالم برای عموم شهروندان داشت 
که نسبت به ماه های قبل و مدت مشابه ســال قبل تعداد روزهای با 
شاخص قرمز افزایش نشــان می دهد. همچنین در دی ماه امسال 
اصفهان ۶ روز هوای ناســالم برای گروه های حساس و ۱۱ روز هوای 

قابل قبول نفس کشید.
اصفهان آذرماه نیز ۲۱روز هوای ناسالم برای گروه های حساس، سه 
روز ناسالم برای عموم شهروندان و تنها ۶ روز هوای قابل قبول داشت.

همچنین آبان ماه امسال نیز شــمار روزهای ناسالم برای گروه های 
حساس این شهر ۲۱ روز و یک روز ناسالم برای عموم شهروندان بوده 

و این کالن شهر در آبان نیز تنها هفت روز هوای قابل قبول و البته یک 
روز هوای پاک داشت.

۲۱ آبان ماه امسال و در پی ناپایداری های جوی و بارندگی ها، شاخص 
هوای کالن شهر اصفهان بر مدار سبز و پاک ثبت شد. آخرین باری که 
شاخص کیفی هوای این کالن شهر در وضعیت پاک ثبت شده بود ۲۶ 

دی ماه سال ۱۴۰۰ بود.
همچنین کالن شــهر اصفهان در ماه مهــر نیز ۱۸ روز هوای ســالم با 
میانگین شاخص های باالتر از AQI ۹۰ و ۱۲ روز هوای ناسالم برای 
گروه های حساس داشت و ماه شهریور ۲۳ روز هوای سالم و هشت 
روز هوای ناسالم برای گروه های حساس در این کالن شهر ثبت شد. 
ماه مرداد با ۶ روز هوای ناســالم برای گروه های حســاس و ۲۵ روز 
هوای سالم شرایط کیفی مناسب تری نســبت به ماه های دیگر سال 
جاری داشت.بر پایه آمار موجود تیرماه سال جاری نیز با ثبت ۱۷ روز 
هوای ناسالم برای گروه های حساس، ۲ روز هوای ناسالم برای عموم 
شهروندان و ۱۲ روز هوای سالم، بیشــترین روزهای آلوده شش ماه 

ابتدایی سال جاری را داشت.
همچنین کالن شــهر اصفهان در ماه خرداد نیز ۱۳ روز هوای ناســالم 
برای گروه های حساس، ۲ روز ناســالم برای عموم ۱۶ روز قابل قبول 
نفس کشید و در ســی و یک روز اردیبهشت ماه، ۱۵ روز هوای ناسالم 
برای گروه های حساس، سه روز هوای ناسالم برای عموم شهروندان 
و ۱۳ روز هوای قابل قبول داشــت. کالن شهر اصفهان در ماه فروردین 
نیز ۱۶ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس و ۱۵ روز هوای قابل 

قبول تجربه کرد.
نگاهی به وضعیت هوای شــهر اصفهان نشان می دهد آلودگی هوا در 
ماه های آبان، آذر و دی روند افزایشــی داشــته و اصفهان در دی ماه 
بیشترین تعداد روز هوای ناسالم برای عموم شهروندان را تجربه کرد.

استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه شــهید منتظری از نیمه آذر ماه 
تاکنون و نیز ســوخت گازوییل در برخی صنایع و همچنین نفوذ توده 
هوای بسیار ســرد و ســکون جوی در برخی روزها بر افزایش تعداد 

روزهای بسیار آلوده این کالن شهر در دی ماه موثر بوده است.

با مسئولان جامعه

۲۱ آبان ماه امسال و در پی ناپایداری های جوی و 
بارندگی ها، شاخص هوای کالن شهر اصفهان بر مدار 
سبز و پاک ثبت شد. آخرین باری که شاخص کیفی 
هوای این کالن شهر در وضعیت پاک ثبت شده بود 

۲۶ دی ماه سال ۱۴۰۰ بود

رییس پلیس آگاهی اســتان اصفهان گفت: اعضای 
باند سه نفره ای که از صاحبان آگهی سایت دیوار مبلغ 
۱۰ میلیارد ریال کالهبرداری کرده بودند، دستگیر شدند.
سرهنگ حسین ترکیان، رییس پلیس آگاهی استان 
اصفهان اظهار کرد: در پی شکایت متصدی یک واحد 
صنفی سوپرمارکت مبنی بر کالهبرداری از وی موضوع 
در دســتور کار کارآگاهان اداره جعــل و کالهبرداری 

پلیس آگاهی استان اصفهان قرار گرفت.
وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته از فرد مال باخته 
مشخص شد، وی تمام اجناس و اقالم سوپر مارکتی 

خود را جهت فروش ویژه در سایت دیوار، آگهی کرده 
بود که پس از چند روز فردی با او تماس گرفته و خود 
را به عنوان مدیرعامل یک شــرکت معرفی و پس از 
توافق بر ســر قیمت اجناس به همراه دو نفر دیگر به 
مغازه وی مراجعه و تمام اجناس را در ازای ارائه یک 
فقره چک بــه مبلغ یک میلیــارد و ۶۰۰ میلیون ریال 
اجناس مغازه تحویل و محل را ترک می کند.رییس 
پلیس آگاهی استان اصفهان تصریح کرد: زمانی که 
فرد شاکی برای پاس کردن چک خود به بانک مراجعه 
می کند، مشخص می شود چک بالمحل بوده و صاحب 
اصلی که در استانی دیگر ساکن است، برگه های دسته 
چک خود را فروخته و تاکنــون چندین برگ چک به 
بانک برگشت خورده است.وی گفت: با اظهارات فرد 
شاکی، تحقیقات علمی و تخصصی کارآگاهان آغاز 

و سرانجام با انجام یک ســری اقدامات هوشمندانه 
و پلیســی هویت یکی از افراد کالهبردار شناسایی و 
با اســتعالم های به عمل آمده معلوم شد، وی فردی 
سابقه دار و از سوی مرجع قضایی تحت تعقیب قرار 
دارد که در نهایــت این فرد در یــک عملیات ضربتی 
دستگیر و به پلیس آگاهی استان منتقل شد.سرهنگ 
ترکیان اضافه کرد: متهم که در ابتدا منکر هرگونه جرمی 
بود، در مواجهه با فرد شاکی و مدارک و مستندات ارائه 
شده از سوی پلیس به جرم خود اعتراف و عنوان کرد 
که پس از خریداری یک دسته چک از صاحب اصلی 
آنکه فردی معتاد بود با همدستی دو نفر دیگر افرادی 
که در سایت دیوار برای فروش کاال آگهی داده بودند را 
شناسایی و در ازای ارائه چک های بالمحل اجناس را 

تحویل گرفته و به افراد مالخر می فروختند.

رییس پلیس آگاهی استان مطرح کرد:
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خواب راحت 
سر جلسه کنکور 

سراسری

در نشست با رییس سازمان حفاظت محیط زیست مطرح شد:

درخواست استاندار اصفهان برای بررسی آلودگی هوای 
اصفهان در کارگروه ملی

استاندار اصفهان گفت: تقاضای ما این اســت که مسئله آلودگی هوای اصفهان روی میز کارگروه 
ملی کاهش آلودگی هوا بیاید و در خصوص مسائل اصفهان با گشاده دستی تصمیم گیری شود.

در کارگروه کاهش آلودگی هوای استان 
اصفهان کــه رییس ســازمان حفاظت 
محیط زیســت و معاون عمرانی وزیر 
کشور مهمانان ویژه آن بودند، سیدرضا 
مرتضــوی اظهار کرد: تالش بســیاری 
کردیم تا شرایط مســاعدی را از لحاظ 
محیط زیســتی در اســتان رقم بزنیم، 
اما از طرفی فرونشســت به عنوان َاَبر 
چالش، اصفهان را درگیــر خود کرده از 
طرفی خشــکی زاینده رود وضع بسیار 
ناگواری را برای اســتان رقم زده است.

وی  ادامه داد: خشکی تاالب گاوخونی 
نیز وضع زیست محیطی استان را حادتر و موضوع هوای پاک را در اصفهان پیچیده تر کرده است.

اســتاندار اصفهان با تاکید بر احیای تاالب گاوخونی، عنوان کرد: این تاالب بین المللی تبدیل به 
منبع آالینده و تولید ریزگرد شده، بنابراین تقاضا داریم حقابه تاالب مظلوم گاوخونی در نظر گرفته 
شود و سازمان حفاظت محیط زیست با همت ویژه و ایجاد ستاد احیای تاالب گاوخونی به کاهش 

آلودگی هوا در استان کمک کند.
مرتضوی افزود: توقع ما احیای تاالب گاوخونی و مطالبه ســهم ۳۵۰ میلیــون متر مکعبی این 

تاالب است.
وی با اشاره به شرایط حاد آلودگی هوا در استان، گفت: هر چند که مطلوب ما برگزاری کالس های 
آموزشــی به صورت مســتمر و مداوم اســت، اما به دلیل آلودگی هوا ناگزیر به تعطیلی مدارس 
هستیم.اســتاندار اصفهان افزود: اخیرا  نیز گفت وگویی با وزیر کشور داشــتم و تقاضا کردم در 
هفته های آینده مسئله آلودگی هوای اصفهان روی میز کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا بیاید و 

در خصوص مسائل اصفهان با گشاده دستی تصمیم گیری شود.
مرتضوی خاطرنشــان کرد: نظر به مســاعدتی که ســازمان صنعــت، معدن تجارت، ســازمان 
برنامه و بودجه، وزارت نفت و شــهرداری تهران بــرای جایگزینی موتورســیکلت های بنزینی با 
موتورسیکلت های برقی تهران داشتند تقاضا می کنیم این مصوبه در خصوص اصفهان نیز اجرایی 
شود.وی ادامه داد: نوسازی ناوگان حمل و نقل اصفهان از دیگر مطالبات مردم استان است که با 

حمایت سازمان حفاظت محیط زیست رقم خواهد خورد.
استاندار گفت: همچنین که با تکمیل اعتبار و مراحل عملیاتی خط دو قطار شهری اصفهان تا حد 
بسیاری آلودگی هوا کاسته خواهد شد و با مساعدت سطح ملی می توانیم این طرح های عمرانی 

را ساماندهی کنیم.
مرتضوی با بیان اینکه نوسازی صنایع از درخواســت های مدیریت استان است، گفت: به دنبال 
تعطیلی صنایع نیستیم، اما با جدیت به روز رسانی صنایع را با فناوری به روز و دانش بنیان دنبال 
می کنیم.وی گفت: کوره های آجرپزی و برخی صنایع که نقش پررنگی در آلودگی هوای اصفهان 
دارند برای جا به جایی نیازمند تسهیالت هستند که امیدواریم سازمان حفاظت محیط زیست از 
این واحد ها حمایت کند.استاندار عنوان کرد: در صورتی که انتخاب سبد سوخت به مدیریت استان 
واگذار شود با چالش های کمتری مواجه خواهیم بود، این مطالبه جدی مدیریت استان است که 

می توانیم با بهره مندی از آن مسائل استان را به حداقل برسانیم.

وز عکس ر

خبر روزمحیط زیست

معاون دانشجویی دانشگاه اصفهان 
اعالم کرد:

کشف ابزارهای ارتکاب تقلب 
کنکور در استان اصفهان

معاون دانشــجویی دانشگاه اصفهان از کشف 
چند مورد ابزارهای ارتباطی بــه منظور ارتکاب 
تقلب خبر داد.رضاعلی نوروزی در گفت وگو با 
ایسنا، اظهار کرد: تعداد محدودی تقلب از جمله 
ابزارهای ارتباطی، پیش از برگزاری آزمون و نیز 
حین آزمون از افراد، در ســطح استان اصفهان 
کشــف کردیم و افراد متقلب به عنوان متخلف 
تحویل نیروهای قضایی داده شدند.وی افزود: 
خانواده ها و داوطلبان هوشــیار و آگاه باشــند 
که در دام این قضایا نیفتند. دبیر ستاد آزمون 
اســتان اصفهان ادامه داد: ستاد آزمون به طور 
جد پیگیر برقراری امنیــت آزمون و همچنین 
برخورد با متخلفان اســت. کسانی که به عنوان 
متقلب شناسایی شوند از یک تا ۱۰ سال شرکت 
در آزمون کنکور محروم خواهنــد بود.نوروزی 
درباره وســایل مجاز برای داوطلبان شــرکت 
در کنکور، خاطر نشــان کرد: متاســفانه امروز 
داوطلبان مقدار زیادی خوراکی و وسایل اضافی 
همراه داشتند، همراه داشــتن این وسایل در 
جلسه کنکور غیرمجاز است. در جلسه، پذیرایی 
در حد معقول و مجاز انجام می شود و نیازی به 
همراه داشتن وســایل اضافی نیست.معاون 
دانشجویی دانشگاه اصفهان با تاکید بر همراه 
داشتن کارت ورود به جلسه آزمون و نیز کارت 
شناسایی توسط داوطلبان، یادآور شد: داوطلبان 
حتما باید کارت ورود به جلســه آزمون پرینت 
شــده با کیفیت و نیز کارت شناســایی همراه 
خود داشته باشند. تعدادی از داوطلبان کارت 
شناسایی همراه نداشــتند و ما مجبور بودیم 
آن ها را نگه داریم که به ناچــار این اتفاق باعث 
ایجاد استرس برای داوطلبان می شود. پیش 
از این، از جمله وسایل غیرمجاز برای داوطلبان 
کنکور، تجهیزات الکترونیکی ، ماشین حساب، 
پیجر و هندزفری، خودکار و پاک کن هوشمند، 
کتاب، جزوه، نت و یادداشــت، وسایل فلزی 
)گل ســر، تل، آینه و... باید حتما ً پالستیکی 
باشد(، ساک، کیف دســتی و مواد خوراکی به 

جز آب آشامیدنی، اعالم شده بود.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان خبرداد:

برخورد پلیس اصفهان با خودروهای آالینده
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت:با توجه به افزایش آلودگی هوای اصفهان برخورد با خودروهای دودزا وفاقد معاینه فنی تشدید می شود.

سرهنگ محمدرضا محمدی، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت: طی ۲ ماهه اخیر با افزایش روز های آلودگی هوای اصفهان ۱۳ هزار و ۱۲۲ 
دستگاه خودروی دودزای شخصی، ۲۰ هزار و ۸۷۲ دستگاه خودروی دودزای عمومی و ۶۹ هزار و ۸۳۵ دستگاه خودروی فاقد معاینه فنی در اصفهان مورد اعمال 
قانون قرار گرفتند.رییس پلیس راهور استان اصفهان با بیان اینکه برای خودرو های دودزا و دارای نقص فنی مبلغ ۶۳۰ هزار ریال جریمه صادر خواهد شد، گفت: 
شناسایی خودرو های آالینده از ۲ طریق سامانه و حضور میدانی و محسوس پلیس صورت می گیرد.وی اظهار داشت: به این منظور پالک خودرو های دودزا که 
بنا بر تشخیص کارشناسان پلیس تردد آن ها باعث آلودگی هوا می شود فک شده و به رانندگان آن ها پالک تعمیری ارائه می شود که با این پالک موظف هستند 
ظرف ۴۸ ساعت به تعمیرگاه مراجعه و نسبت به رفع نقص خودروی خود اقدام کنند.رییس پلیس راهور استان اصفهان تاکید کرد: خودرو های دودزا و فاقد معاینه 

فنی سازمان ها و دستگاه ها نیز بدون هرگونه اغماضی مورد اعمال قانون قرار می گیرند.



نقدی بر لیست تیم ملی فوتسال زنان

ترسدلکندنازستارهها!
در حالی که مسابقات کافا تورنمنتی برای به کار گیری جوانان در تیم ملی فوتسال زنان است؛ اما سرمربی تیم ملی این ریسک را به جان نخریده و بازیکنان باتجربه را به 
اردو دعوت کرده است.تیم ملی فوتسال زنان ایران از ۵ تا ۱۱ بهمن ماه در مسابقات فوتسال آسیای مرکزی موسوم به کافا شرکت می کند  و در این راستا با حکم مهدی 
تاج رییس فدراسیون فوتبال، فروزان سلیمانی به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شد.سلیمانی برای حضور در این مسابقات ۲۰ بازیکن را به اردوی تیم ملی دعوت 
کرد و قرار است این اردو از ۳۰ دی ماه تا زمان اعزام به مسابقات در مرکز ملی فوتبال ایران برگزار شود تا ملی پوشان آماده رقابت با ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان 
شوند. اولین دیدار تیم ملی هم جمعه، هفتم بهمن ماه برابر قرقیزستان انجام می شود.تیم ملی فوتبال زنان که از اسفند ماه ۱۴۰۰ و پس از دیدار با روسیه حدود ۱۰ ماه 
تعطیل شده بود، قرار است بار دیگر اردو برگزار کند و ملی پوشان دور هم جمع شوند. البته در این مدت اردوی استعدادیابی برگزار شد؛ اما خبری از اردوهای تیم ملی نبود. 
نکته قابل توجه در این زمینه دعوت از بازیکنان باتجربه برای حضور در جام کافاست.سال هاست که از  لزوم جوان گرایی در تیم ملی فوتسال زنان صحبت می شود و در 
حالی که می توان از این تورنمنت های کم اهمیت برای به کارگیری جوانان استفاده کرد؛ اما همچنان ستاره هایی چون فرشته کریمی، فرزانه توسلی،  سارا شیربیگی، 
فاطمه اعتدادی، نسترن مقیمی و ... دعوت می شوند.تورنمنت کافا آنقدر بزرگ نیست که برای قهرمانی در آن نیاز به حضور چنین بازیکنان باتجربه ای باشد چرا که 

سطح فوتسال زنان ایران از تیم های حاضر در این رقابت ها باالتر است و شاید تنها ازبکستان قادر به رقابت با ایران باشد.
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عربستانبا20میلیارددالربهدنبالخرید»فرمولیک«
صندوق دولتی عربستان ســعودی قصد خرید فرمول یک را به قیمت ۲۰ میلیارد دالر دارد. سال 
گذشته سران عربســتان برای خرید »فرمول یک« تالش های خودشان را شروع کردند که این 
تالش ها شکســت خورد و پیشرفتی برای عربســتانی ها حاصل نشــد.آن زمان مالک فرمول 
یک عالقه ای نداشت که این مســابقات را به صندوق دولتی عربستان ســعودی بفروشد. حاال 
با پافشاری عربستانی ها باید دید پیشنهاد مالی که عربســتانی ها ارائه دادند قبول خواهد شد 
یا خیر.در حال حاضر لیبرتی مدیا، مالک فرمول یک اســت که آن را در سال ۲۰۱۷ به قیمت ۴.۴ 
میلیارد دالر خرید.صندوق دولتی عربستان سعودی که بیش از ۴۰۰ میلیارد دالر دارایی دارد، طی 
سال های اخیر به طور فعال در ورزش سرمایه گذاری کرده است و یکی از این اقدامات در عرصه 
ورزش خرید باشگاه نیوکاســل در لیگ برتر انگلیس بوده که با واکنش های زیادی روبه رو شده 
است.عربستان در سال ۲۰۲۱، میزبان مسابقات جهانی فرمول یک در جده شد. در همین راستا 
چند دوره اخیر رالی داکار در عربستان سعودی برگزار شــده است. کشور عربستان بعد از بحرین 
و امارات، سومین کشور عربی شد که میزبانی رقابت های فرمول یک را بر عهده گرفت. عربستان 

برای ساخت مکان مخصوص این رقابت نزدیک به ۴۰۰ میلیون دالر هزینه کرد.
 

نخستینواکنشباشگاهیوونتوسبهکسر1۵امتیاز
باشگاه یوونتوس به کسر ۱۵ امتیاز از سوی دادستانی فدراسیون فوتبال ایتالیا واکنش نشان داد.

دادستانی فدراســیون فوتبال ایتالیا، یوونتوس را نقره داغ کرد و این باشگاه را در یک شوک بزرگ 
فرو برد.  دادستانی فدراسیون فوتبال ایتالیا کسر۱۵ امتیاز از یوونتوس را تایید کرد تا تیم وارد بحران 
واقعی شود.این کسر امتیاز به خاطر تخلفات مالی و حسابرسی در یوونتوس صورت گرفته است. 
به این ترتیب یوونتوس از رده ســوم جدول رده بندی به رده دوازدهم سقوط کرد تا روزهای سختی 
در انتظار آلگری و شاگردانش باشد.باشگاه یوونتوس به این موضوع واکنش نشان داد. در بیانیه 
رسمی این باشگاه بزرگ و پر طرفدار ایتالیایی آمده است: باشگاه منتظر انتشار دالیل این محرومیت 
است. قبل از هر چیز و در گام نخست خواستار تجدید نظر درباره این حکم هستیم. پیش از این هم 
دادگاه استیناف شکایت دادستان کل را رد کرده بود و باشگاه یوونتوس و اشخاص مورد اتهام در این 
قضیه تبرئه شدند. ما اعتراض خود را به این حکم اعالم می کنیم و اعالم رای نهایی در دادگاه ملی 
هستیم.یوونتوس با آلگری در هفته های ابتدایی لیگ نتایج ناامید کننده ای به دست آورد و حتی 
بحث اخراج این مربی سرشناس هم مطرح شد با این حال او ماند و تیم توانست رفته رفته خود را به 
صدر جدول رده بندی نزدیک کند و تا قبل از این کسر امتیاز در رده سوم جدول رده بندی قرار داشت.

این برای نخستین بار نیست که این باشگاه بزرگ ایتالیایی با چنین مشکلی مواجه می شود و پیش 
از این هم به سری B سقوط کرده بود.

 

تصمیمقاطعباشگاهمکزیکیدرباره»دنیآلوس«
باشگاه پوماس مکزیک بعد از اتهام آزار جنسی به دنی آلوس از فسخ قرارداد با این بازیکن برزیلی 
خبر داد.دادگاهی در  اسپانیا دنی آلوس، مدافع راست پیشین بارسلونا و عضو کنونی پوماس مکزیک 
را  به خاطر آزار جنسی یک زن در یک کلوپ شبانه در شهر بارسلونا متهم اعالم کرد.دنی آلوس صبح 
روز جمعه به خاطر این اتهام بازداشت شد.باشگاه پوماس مکزیک به این اتفاق واکنش نشان داد و 
اعالم کرد که قرارداد با این مدافع برزیلی را فسخ کرده است.لئوبولدو سیلوا، رییس باشگاه پوماس 
گفت: بعد از اطالعاتی که درباره بازداشت آلوس به ما رسید تصمیم گرفتیم که قرارداد این بازیکن را 
فسخ کنیم. باشگاه ما بر اساس احترام استوار است و نمی توانیم از رفتارهایی که ارزش های باشگاه را 
زیر پا می گذارد، عبور کنیم. با هر رفتاری از سوی هر فردی که ارزش ها را زیر پا گذارد برخورد می کنیم.

دنی آلوس در سال ۲۰۲۲ بعد از جدایی از بارسلونا راهی مکزیک شد و با باشگاه پوماس قرارداد امضا 
کرد. او در جام جهانی ۲۰۲۲ هم حضور داشت.

استقالل و پرسپولیس می توانند حریف »رونالدو« شوند؟

پایان امدادهای غیبی

در حالی از چگونگی رویارویــی تیم های ایرانی با رونالــدو، بازیکن النصر 
عربستان صحبت می شود که استقالل و پرسپولیس به عنوان دو تیم بزرگ 
ایرانی در تکاپو برای کسب مجوز حرفه ای هســتند و هنوز معلوم نیست که 
در فصل آینده لیگ قهرمانان حضور خواهند داشــت یا نــه.در فصل آینده 
لیگ قهرمانان آســیا یک بازیکن بزرگ را می بینید؛ کریستیانو رونالدو در 
النصر عربستان یکی از ســورپرایزهای بزرگ این مسابقات است که امکان 
هم گروهی با تیم های ایرانی را هم به علت حضور در غرب قاره خواهد داشت 
و شاید مانند ژاوی و ریوالدو که به تیم های باشگاهی خود مقابل ایرانی ها قرار 
گرفتند، نوبت رویارویی با رونالدو برای تیم های وطنی هم فراهم شــود.اما 
حضور ایرانی ها در لیگ قهرمانان آسیا با توجه به شرایط نه چندان حرفه ای 
تیم ها برای کسب مجوز حرفه ای خالی از دردسر نیست؛ به خصوص که یک 

سال قبل با حذف استقالل و پرسپولیس شوک بزرگی به فوتبال وارد شد.

پایانتعلیقوتنبیهفوتبالایران
بعد از گذشت یک سال از روزهای پر سروصدای فوتبال ایران به خاطر خط 
زدن استقالل و پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا و تعلیق کمیته صدور مجوز 
حرفه ای فدراسیون فوتبال به دلیل تخلف و سندسازی سازمان یافته برای 
تیم های ایرانی، اوضاع به شرایط عادی برگشــته اما هنوز هم نگرانی هایی 
وجود دارد.در طول یک ســال گذشــته که AFC برای تنبیــه فوتبال ایران، 
فعالیت های کمیته مجوز حرفــه ای را به حالت تعلیــق در آورده بود، اخبار 
ناامیدکننده ای از احتمال ادامه محرومیت تیم های ایرانی در فصول آینده لیگ 
قهرمانان آسیا منتشر می شد ولی حاال با تغییرات در فدراسیون و قول کتبی و 
شفاهی به کنفدراسیون فوتبال آسیا برای جلوگیری از وقوع سندسازی های 
گذشته، کمیته های مختلف این نهاد بین المللی این تنبیه را کنار گذاشته و 

فرصت دیگری را به فوتبال ایران داده اند.

عبورازدورانسندسازی
مهدی تاج، رییس فدراســیون فوتبال و عضو هیئت اجرایی AFC به تازگی 
عنوان کرده که »تکرار سندسازی در این دوره برای اعطای مجوز حرفه ای منجر 
به جریمه سنگین و تعلیق کامل فوتبال ایران به مدت سه سال خواهد شد« 
و قرار نیست برای هیچ تیمی سندسازی شود: »فدراسیون به هیچ عنوان در 
زمینه سندسازی و اهمال برای تیمی که صالحیت حضور در لیگ قهرمانان را 
ندارد، اقدامی نخواهد کرد. اگر در دوره گذشته باشگاه ها با خطر محرومیت 
مواجه بودند از این پس در صورت مشاهده هر نوع تخلفی در این زمینه، به 
غیر از باشگاه ها، فدراسیون فوتبال نیز به مدت سه سال تعلیق خواهد شد. هر 
باشگاهی بر اساس استانداردهای پنج گانه، صالحیت حضور در جام باشگاه ها 
را نداشته باشــد، طبق قانون نباید مجوزی برای آن صادر شود.«استقالل و 
پرسپولیس، دو تیمی هستند که به طور مشخص به علت مالکیت دولتی و 
بدهی های مالی پرتعداد، اقدام به سندسازی طی سالیان گذشته کرده بودند 
و در نهایت از لیگ قهرمانان آسیا خط خوردند ولی برای سال جدید و شروع 

فرآیند صدور مجوز حرفه ای اقداماتی در حال انجام است.

مهمترینایرادهاییکهبهاستقاللوپرسپولیسوارداست

سال قبل ایرادهایی همچون بدهی های دو باشــگاه قرمز و آبی، مالکیت و 
رییس مجمع مشترک و تعداد دیگری از ایرادهایی که گرفته شد، در نهایت 
باعث محرومیت آنها از آسیا شــد و اگر این ایرادها امسال همچنان پابرجا 
باشند، چه بســا پرونده این بار به ارکان قضایی AFC فرستاده شود و آرا و 
محرومیت های سنگین تری در انتظار دو باشــگاه باشد. فدراسیون فوتبال 
هم می داند که شرایط دو باشگاه اصال خوب نیست و این بار دیگر خبری از 
مماشات یا چشم پوشی روی برخی ایرادها نخواهد بود و مدارک باید با دقت 
زیاد، برای بررسی این نهاد ارسال شــود. به خصوص اینکه سایر کشورهای 
مدعی در غرب آسیا هم به دقت شرایط را زیر نظر دارند و اتفاقات فوتبال ایران 
را رصد می کنند تا با اســتفاده از کوچک ترین لغزشــی از سوی باشگاه ها یا 
فدراسیون، زمینه را برای حذف دوباره تیم های ایرانی از مهم ترین تورنمنت 
باشگاهی قاره فراهم کرده و شانس خود را برای موفقیت در این مسابقات باال 
ببرند.تاکنون ۱۰ درصد از سهام هر دو تیم به بخش خصوصی و مردم واگذار 
شده؛ اما همچنان ۹۰ درصد از سهام این دو تیم دولتی است. مسئله به این 
معنی است که یا باید این دو تیم به طور کامل واگذار شوند یا دولت، اسنادی 
را ارائه کند که سرخابی ها بر اســاس آنها ماهیت دولتی نداشته باشند.ارائه 
این اسناد می تواند دو حالت داشته باشد؛ نخستین و بهترین راه، پیدا کردن 
راهکاری قانونی است که فدراسیون و تیم ها را هم مجاب به سندسازی نکند 
و در نهایت هر دو تیم مجوز خود را دریافت کنند و دومین راه هم سندسازی 
و قبول خطر تعلیق فوتبال ایران اســت که البته فدراسیون گفته جلوی این 

مسئله می ایستد.در مدت زمان اخیر هر دو تیم کمیته هایی را به عنوان کمیته 
صدور مجوز حرفه ای ایجاد کرده و پروتکل های مختلف مجوز حرفه ای را از 
نظر می گذرانند تا بدون مشکل بتوانند مجوز حرفه ای را به دست آورند. یکی 
از اقدامات دو تیم در چند ماه گذشته، اخذ مجوز پزشکی برای تیم های پایه 
است. از دیگر اقدامات می توان به باز نگه داشــتن پنجره نقل و انتقاالت با 

پرداخت بدهی های خارجی و داخلی اشاره کرد.
مصطفی زارعی، رییس کمیته صدور مجوز حرفه ای فدراسیون فوتبال، بیستم 
دی ماه گفته بود: باشــگاه ها از ۲۱ دی می توانند اطالعات خود را در سایت 
صدور مجوز حرفه ای فدراســیون فوتبال آپلود کنند تا در صورت وجود احراز 
شرایط الزم، مجوز حرفه ای شان صادر شــود. کمیته صدور مجوز حرفه ای، 
دهم خرداد ۱۴۰۲ نتیجه بررسی های خود را اعالم خواهد کرد.با توجه به اینکه 
لیگ قهرمانان آسیا از ســال آینده با زمان بندی جدید - که از مرداد )مرحله 
پلی آف( و شهریور )مرحله گروهی( آغاز خواهد شد - نتایج نهایی بررسی 
شرایط تیم ها هم به خرداد موکول شده و نمایندگان ایران یعنی ۱+۳ تیم، در 

این تاریخ معرفی خواهند شد.
در حال حاضر مشخص نیست که سال آینده کدام تیم ها به لیگ قهرمانان 
خواهند رفت چرا که به علت تغییرات AFC در تاریخ لیگ قهرمانان، استقالل 
و نساجی، قهرمانان فصل گذشته لیگ برتر و جام حذفی نتوانسته اند در این 
رقابت ها شرکت کنند و در نهایت با تجمیع نتایج دو فصل، نمایندگان ایران 

معرفی می شوند.

خبر روز

حملهشدیدتکواندوکارالمپیکیبه»هادیساعی«وخواهرش
آرمین هادی پور، نماینده ایران در المپیک توکیو و دارنده مدال های نقره و برنز جهان و طالی آسیا پس 
از بروز برخی مشکالت و حواشی ضمن کناره گیری ناگهانی از تیم ملی تکواندو، شدیدا از هادی ساعی و 
خواهرش انتقاد کرد.بعد از مصاحبه هادی و مهروز ساعی علیه آرمین هادی پور، این تکواندوکار المپیکی 
ایران شدیدا از آن ها انتقاد کرد.هادی پور با انتشار مطلبی در فضای مجازی شدیدا به هادی ساعی، رییس 
فدراسیون تکواندو تاخت و نوشت: »به جای مصاحبه کردن و من را کوبیدن به فکر این باشید که بیشتر از 
این ورزشکاران را فراری ندهید. من که خودم بیرون آمدم و به کسی هم کاری ندارم ولی با همه مربیانی 
که کار کردم ببینید راجع به من چه نظری دارند و راجع به شماها چه می گویند. اگر تا االن ساکت موندم 
به احترام این بود که فکر می کردم بعضی از آدما به اندازه اسمشون بزرگ هستند.« هادی پور هم چنین در 
واکنش به مصاحبه مهروز ساعی، مربی تیم ملی بانوان که در اقدامی عجیب راجع به تیم مردان و آرمین 
هادی پور مصاحبه کرده بود، نوشت: »جایگاه یه سریا فقط در حد خانواده است اگر میارنش توی کادر دلیل 

بر بزرگ شدن تون نیست، فقط لطف برادر هست...لطفا صندلی و محکم تر بگیرین.«

دستوروزیرورزشبرایپیگیریادعایتخلفدریکمدرسه
فوتبالمشهد

ایسنا نوشت: وزیر ورزش و جوانان دستور بررسی و پیگیری گزارش های رسیده از یک مدرسه فوتبال در 
شهر مشهد را صادر کرده است.روز جمعه خبری مبنی بر تجمع تعدادی از خانواده های بازیکنان یک باشگاه 
فوتبال مقابل ساختمان هیئت فوتبال استان خراسان رضوی به علت تعرض به فوتبالیست های نوجوان 
منتشر شد.وزارت ورزش و جوانان طی بیانیه ای اعالم کرد: »دو هفته پیش و به محض وصول گزارش هایی 
از تخلف در یکی از مدارس فوتبال در شهر مشهد، سید حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان به حراست این 
وزارتخانه دستور داد که به موضوع رسیدگی کرده و پس از بررسی این ادعاها، در صورت صحت گزارش های 
رسیده با عامل یا عامالن این اتفاق با قاطعیت برخورد شود. پس از دستور دکتر سجادی، اداره کل حراست 
ورزش و جوانان خراسان رضوی با همکاری یکی از نهادهای امنیتی در حال بررسی دقیق موضوع هستند 

و قرار است گزارش بررسی این ادعاها به محض تکمیل، تقدیم وزیر ورزش و مراجع ذی صالح شود.«
 

سومین پیروزی در شروع دوباره ماراتن؛

مسکرماننمیخواهدبهلیگیکبرگردد
شاگرد فرزاد حسین خانی پس از شکست پیکان و صنعت نفت آبادان، برای ثبت سومین پیروزی دیگر 
تیم نفتی لیگ برتر را شکست دادند.یکی از دیدارهای حساس و 6 امتیازی اخیر  در ورزشگاه باهنر کرمان 
میان دو تیم انتهای جدولی مس کرمان و نفت مسجد سلیمان برگزار شد و در پایان این مسابقه شاگردان 
فرزاد حسین خانی بودند که سه امتیاز این مسابقه را به حساب خودشان واریز کردند.با این سه امتیاز تیم 
فوتبال مس کرمان ۱۴ امتیازی شد و باالتر از صنعت نفت ۱۱ امتیازی و نفت مسجد سلیمان ۹ امتیازی قرار 
گرفت تا اعضای این تیم با امیدواری و انگیزه بیشتری آماده دیدارهای بعدی و به ویژه پیکان در چارچوب 

هفته هفدهم شوند که جمعه پیش رو در ورزشگاه انقالب کرج برگزار خواهد شد.

»طارمی«برندهجایزهبهترینبازیکننوامبرودسامبرلیگ
پرتغالشد

مهدی طارمی، مهاجم ایرانی تیم فوتبال پورتو، جایزه بهترین بازیکن ماه نوامبر و دسامبر را از اتحادیه 
بازیکنان پرتغال دریافت کرد.اتحادیه بازیکنان فوتبال پرتغال، مهــدی طارمی را به عنوان بهترین 
بازیکن ماه های نوامبر و دســامبر ۲۰۲۲ معرفی و بر این اساس طارمی جایزه خود را دریافت کرد.

طارمی در این دو ماه ۱6.۷۸ درصد آرا را به خود اختصــاص داد و پس از آن ریکاردو هورتا از براگا و 
پدرو از اسپورتینگ به ترتیب ۱۲.۹۸ درصد و ۱۲.۵۵ درصد آرا را به دست آوردند.

خارج از گود 

پیامدهای یک آمار ضعیف در لیگ 
برتر فوتبال ایران؛

حتمابازیهایلیگرازیر
»پتو«ببینید!

یکی از پیامدهای آمار ضعیف گل زنی در لیگ 
برتر فوتبــال ایران، کاهــش بازی های جذاب 
در این رقابت هاســت به طوری که تیم ها برای 
کسب امتیاز فقط نیازمند یک گل هستند چرا 
که به احتمال زیاد همــان تک گل باعث برنده 
شدن شــان می شــود.نبوغ یک مربی فوتبال 
در شــرایط سخت مشخص می شــود؛ زمانی 
که بازی گره خورده و حتی ســتاره ها هم کاری 
از دست شــان برنمی آید. این جا زمانی است 
که همه نگاه ها به کنار زمین معطوف می شود 
و چشــم امید همه به تصمیمات مربی است. 
این تصمیمات محدود به برنامه های تاکتیکی 
ذهن مربی نیســت بلکه او شاید بتواند با یک 
واکنش لحظه ای، به تیمش شــوک بدهد تا 
بازیکنان بتوانند خودشــان را درون زمین پیدا 
کنند.یکی از زمان هایی که فرق مربی با مربی 
مشخص می شــود، زمانی است که تیم تحت 
هدایت او از حریف عقب افتاده است. آمارهای 
زیادی حتی برای مربیان بزرگ دنیای فوتبال 
وجود دارد که وقتی تیم های شان از حریف عقب 
افتاده، نتوانسته اند به بازی برگردند و شکست 
خورده اند. البته برعکس این اتفاق هم هست 
که باید این سوال پرسیده شود که توانایی یک 
تیم در حفظ نتیجه چقدر است؟آمار لیگ برتر 
فوتبال ایران در نیم فصل نخست نشان می دهد 
که تیم ها در تغییر نتیجه نتوانسته اند عملکرد 
قابل توجهی داشته باشند. تنها نکته ای که شاید 
جلب توجه کند، حضور نفت مســجد سلیمان 
قعر جدولی در بین 6 تیم بازگشت کننده است 
که البته مربوط به فرم خوب ابتدای فصل شان 
با رضا مهاجری می شود.این در حالی است که 
در لیگ های معتبر اروپا و آسیا تیم های متوسط 
و ضعیف لیگ های برترشــان هم توانسته اند 
حداقل یک برد در زمان هایی که از حریف عقب 
افتاده اند کسب کنند. در ایران وقتی تیمی بتواند 
یک گل به ثمر برساند، به احتمال زیاد برنده از 
زمین بازی خارج می شود. همین هم می شود 
که در لیگ برتر فوتبال ایران شــاهد بازی های 

سرد و کسل کننده هستیم.

فوتبال جهان

وز عکس ر

دیدارویژهامام
جماعتمکهبالیونل

مسی
تیم فوتبال پاریســن ژرمن در دیدار 
دوســتانه خود در ریاض به مصاف 
منتخب لیگ عربســتان رفت که در 
پایان ۵ بر ۴ پیروز این دیدار تدارکاتی 
شــد. در حاشــیه این دیــدار، امام 
جماعت مکه در ورزشــگاه ملک فهد 
با لیونل مسی عکس یادگاری گرفت.

طبق اعالم اتحادیــه جهانی کشــتی نزدیک به 6۰۰ 
کشــتی گیر از سراســر جهان در تورنمنت رنکینگ 
کرواسی به میدان می روند.اولین تورنمنت رنکینگ 
سال ۲۰۲۳ کشتی جهان از ۱۲ تا ۱6 بهمن در زاگرب 
کرواسی برگزار خواهد شــد.در این رقابت ها نزدیک 
به 6۰۰ کشــتی گیر در دو بخش آزاد و فرنگی مردان 
و کشتی زنان به میدان می روند تا رکورد بی نظیری 
را از نظر تعداد کشــتی گیران در یــک تورنمنت بین 
المللی شاهد باشیم.حســن یزدانی و امیرحسین 
زارع از ایران، جی دن کاکس و کایل اسنایدر از آمریکا، 
راوی کومار از هنــد، حاجی علی یــف از آذربایجان، 
ســالکازانوف از اســلواکی و گنــو پتریاشــویلی از 

گرجســتان، از جملــه آزادکاران عنــوان دار جهان و 
المپیک حاضر در این تورنمنــت خواهند بود.طبق 
لیست اعالم شده از ســوی اتحادیه جهانی کشتی، 
در وزن ۸6 کیلوگرم، زاهید والنســیا و مارک هال از 
آمریکا به میدان می روند و باید منتظر نبرد احتمالی 
آنها با حسن یزدانی بود. والنسیا اخیرا در جام جهانی 
توانست علیرضا کریمی دیگر چهره شاخص کشتی  
ایران در ۸6 کیلوگــرم را ۵ بر ۳ شکســت دهد. نام 
دیوید تیلور ،شاخص ترین رقیب یزدانی در تورنمنت 
کرواسی به چشم نمی خورد؛ اما در وزن ۹۷ کیلوگرم 
نیز امیرعلی آذرپیرا، چهره نوظهور ایران با ســتارگان 
آمریکایی مبارزه خواهد کرد. کایل اسنایدر ، جی دن 

کاکس و مورگان اسمیت نمایندگان وزن ۹۷ کیلوگرم 
آمریکا در این مسابقات هســتند. اسنایدر، عناوین 
قهرمانی جهان و المپیک را یدک می کشد و کاکس 
پس از اینکه دو سال پیاپی طالی ۹۲ کیلوگرم جهان 
را با شکست از کامران قاسمپور از دست داد، به یک 
وزن باالتر آمده است. رویارویی با این دو کشتی گیر 
فرصت بسیار ارزشــمندی برای آذرپیرا که قهرمان 

امیدهای جهان است، خواهد بود.

مصاف نامداران کشتی ایران و آمریکا در کرواسی؛

»حسنیزدانی«آمادهنبردبارقیبجدیدآمریکاییمیشود
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مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

 ورود دستگاه حفار مکانیزه به ایستگاه خلجا
 مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان از ورود دستگاه حفار مکانیزه به ایستگاه خلجا در عملیات 
حفاری قطار شهری خبر داد. سید محســن واعظی فر با اشاره به  ورود دســتگاه حفار مکانیزه به 

ایســتگاه خلجا، گفت: سرعت حفاری 
در فاصله بین ایستگاه خلجا تا ایستگاه 
کاشــانی قابل توجه و رکوردشکن بوده 
و امیدواریــم طبــق برنامه ریزی های 
صورت گرفته شاهد ورود دستگاه حفار 
مکانیزه)تی.بی.ام( به ایســتگاه امام 

حسین)ع( در اوایل سال آتی باشیم.
وی با اشاره به اینکه دستگاه های تی.بی. 
ام از دو جهت مشــغول حفــاری برای 
تکمیل خط دو مترو هستند، افزود: پس 

از ایستگاه خلجا، دستگاه حفار مسیر را ادامه خواهد داد و بعد از عبور از ایستگا ه های امام حسین)ع( 
و آمادگاه، شاهد اتمام این بخش از کار در ایستگاه ابن سینا خواهیم بود که این ایستگاه محل تالقی 
این دستگاه حفار به قطر ۹ونیم متر با دودستگاه حفار ۷ و نیم متری است که از شمال شهر، مسیر 

را به سمت ایستگاه ابن سینا حفاری می کنند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری:
 10 ایستگاه آتش نشانی اصفهان به موتورسیکلت 

 مجهز می شود
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: ۱۰ ایستگاه آتش نشانی این 
کالن شهر از وجود موتورسیکلت های ویژه محروم بود که با دســتور و موافقت شهردار اصفهان و معاون 

خدمات شهری شهردار،  ۱۰ دستگاه موتور سیکلت ۲۵۰ خریداری شد و در حال تجهیز است.
آتشپاد دوم ابراهیم مطلبی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: با توجه به وضعیت ترافیک و وجود 
بافت های قدیمی شهری، هنگامی که با وقوع حادثه یا حریق مواجه می شویم، نیروهای عملیاتی سازمان 
آتش نشانی بیش از گذشته گرفتار ترافیک معابر می شوند و همین امر زمان رسیدن آنها به محل حادثه یا 
حریق را طوالنی می کند.وی افزود: الزم است سازمان آتش نشانی به موتور سیکلت های ویژه مجهز شود تا 
در معابر کم عرض و زمان پیک ترافیک برای عملیات از آن استفاده شود، اما ۱۰ ایستگاه آتش نشانی سطح 
شهر از این امکان محروم بود که به دستور و موافقت شهردار و معاون خدمات شهری شهردار ۱۰ دستگاه 
موتور سیکلت ۲۵۰ خریداری شد و در حال تجهیز است.مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان ادامه داد: در تالش هستیم همه ایستگاه های آتش نشانی از موتورسیکلت بهره مند 
شوند و در زمانی که با پیک ترافیک روبه رو هستیم، از این موتورسیکلت ها برای دور زدن ترافیک استفاده 
کنیم و در کمترین زمان ممکن خود را به محل حادثه برسانیم.وی خاطرنشان کرد: زمان از مولفه های 
بسیار مهم برای ما در سازمان آتش نشانی اســت تا بتوانیم در دقایق اولیه بروز حریق و حادثه در محل 
حضور یابیم و حادثه را کنترل کنیم، بنابراین یکی دیگر از محاسن استفاده از موتورسیکلت، عبور از معابر 
باریک در نقاط مختلف شهری است که امکان تردد خودرو در آن وجود ندارد، بنابراین در این گونه موارد 
نیز با وجود موتورســیکلت راحت تر می توان در دقایق اولیه به محل حریق و حادثه رسید و ارائه خدمت 
بهتر و حرفه ای تر صورت می گیرد.مطلبی تصریح کرد: موتورســیکلت هایی که در حال تجهیز است، به 
دو دستگاه خاموش کننده شش کیلویی بیوورسال که قدرت خاموش کنندگی بسیار باالیی دارد و یک 
دستگاه خاموش کننده کوله پشتی AFC مجهز می شود که با اســتفاده از آن ها به راحتی می توان 

یک حریق گسترده را مهار کرد.

مدیر منطقه ۲ شهرداری اصفهان خبر داد:

توسعه مسجدالرضا)ع( با ۸ میلیارد ریال اعتبار

مدیر منطقــه دو شــهرداری اصفهــان از بهره برداری طرح توســعه 
مسجدالرضا)ع( در پارک قلمستان با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد 
ریال به منظور پیوند برنامه هــای فرهنگی و مذهبی در این مکان خبر 

داد.
به گــزارش ایمنا، محمــد صیرفی نژاد ضمن تبریک فرارســیدن ایام 
رجبیــه، در آیین بهره بــرداری از مســجد الرضا )ع( واقــع در پارک 
قلمستان و منطقه دو شهرداری اصفهان، اظهار کرد: در راستای ترویج 
معارف اسالمی و پیوند برنامه های فرهنگی با مذهبی، توسعه و احیای 

این مسجد در منطقه صورت گرفت.
وی افزود: با توجه به نیازهای متعدد فرهنگی و دینی شهروندان محله 
و مسافران، فضای مســجدالرضای پارک قلمســتان بسیار کوچک 
بود که براســاس بازدیدهایی که توسط شــهردار اصفهان از این محل 
 انجام شد، طرح توســعه این مسجد در دســتور کار معاونت عمران 

قرار گرفت.
مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهــان تصریح کرد: طرح توســعه این 

مسجد در اعتبارات و بودجه سال جاری در نظر گرفته نشده بود، اما با 
توجه به ضرورت و نیاز، بالغ بر هشــت میلیارد ریال در زمینه تجهیز و 

توسعه مسجد هزینه شد.
وی با بیان اینکه زیربنای این مسجد تا پیش از اجرای طرح توسعه، 
۷۵ متر مربع بود که در طرح توسعه به ۱۶۰ متر مربع افزایش پیدا کرد، 
ادامه داد: عملیات عمرانی اجرا شــده در طرح توسعه مسجد، شامل 
سفت کاری، نازک کاری، کاشی کاری سنتی، نماچینی آجر، تاسیسات، 
مکانیکال و الکتریــکال، احداث آبنما، محوطه ســازی، نورپردازی و 
کوددهی و گل کاری، نصب بخاری و لوله گذاری در مسجد و تزیینات 

داخلی مسجد است.
صیرفی نژاد با اشــاره به اینکه برگزاری برنامه های متعدد فرهنگی در 
این مســجد پیش بینی شده اســت، تصریح کرد: پارک قلمستان به 
دلیل برخورداری از موقعیت جغرافیایی خوب و تردد شهروندان، مکان 
مناسبی برای برگزاری ویژه برنامه های ملی و مذهبی است و می تواند 

یک پایگاه ثابت جهت اجرای برنامه های فرهنگی باشد.

در این آیین حجت االســالم والمســلمین مجتبی کوچک زاده، مدیر 
اجرایی رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان نیز طی سخنانی ضمن 
ابراز خرسندی از بازسازی و تجهیز این مسجد گفت: امیدواریم عالوه 
بر آبادانی مادی این مســجد، شــاهد آبادی معنوی آن یعنی حضور 

پرشور نمازگزاران باشیم.
وی افزود: باید زمینه ای فراهم شود که اســتفاده فرهنگی و دینی از 
مسجد برای همه اقشار و در تمام سنین فراهم شــود و این مکان با 

توجه به موقعیت خود در پارک، صرفا محلی برای استراحت نباشد.
مدیر اجرایی رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان تصریح کرد: این 
مسجد قابلیت برگزاری نماز در ســه نوبت صبح، ظهر و مغرب را دارد، 
زیرا در مجاورت آن منازل مسکونی وجود دارد، بنابراین مسئوالن باید 

نسبت به این امر اهتمام ورزند.
مســجدالرضا )ع( واقع در پارک قلمســتان و منطقه دو شــهرداری 
اصفهان با حضور جمعی از مسئوالن و مدیران این منطقه و معتمدان 

محل به بهره برداری رسید.

شهردار اصفهان گفت: مهم ترین موضوع این روزهای 
شــهرداری اصفهــان بودجه ســال ۱۴۰۲ اســت که 
پیش نویس آن آماده و تقدیم شــورای اسالمی شهر 
شد.علی قاسم زاده در برنامه رادیویی »سالم اصفهان« 
اظهار کرد: مهم ترین موضوع این روز های شــهرداری 
اصفهان بودجه ســال ۱۴۰۲ است که پیش نویس آن 
آماده و تقدیم شورای اســالمی شهر شد.وی با اشاره 
به اینکه بودجه شــهرداری اصفهان و ســازمان های 
وابسته برای سال ۱۴۰۲، ۲۱ هزار و ۱۳۳ میلیارد تومان 

پیش بینی شده است، افزود: بخشــی از پروژه های 
پیش بینی شده برای سال آینده در دل مناطق و محالت 
شکل می گیرد، براین اساس ســعی شده است این 
پروژه ها از مسیر گفت وگو با مردم و مسئله یابی با آن ها 
تعریف و تبیین شود، البته در کنار این موضوع، به برنامه 
توسعه شهر نیز توجه داریم.شهردار اصفهان با اشاره به 
اینکه دیدگاه شورای اسالمی شهر اصفهان این بود که 
مردم درباره بودجه ۱۴۰۲ شهرداری اصفهان مشارکت 
و دیدگاه های خود را مطرح کنند، گفت: در این راســتا 
 sana.isfahan.ir مردم می توانند با ورود به سامانه
از پروژه ها اطالع پیدا کنند و نظر و دیدگاه خود را درباره 
پروژه ها و عددی کــه به آن ها اختصاص داده شــده 
است، در این سامانه ثبت و از این طریق به اطالع مرکز 

پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان برسانند.
وی تاکید کرد: همچنین شهروندان، صاحب نظران و 
عالقه مندانی که تقاضای شــرکت در جلسات بحث و 
بررسی بودجه ۱۴۰۲ شــهرداری اصفهان را به صورت 
حضوری دارند، در سامانه sana.isfahan.ir ثبت نام 
و در زمان مقرر، نظرات خــود را در مرکز پژوهش های 

شورا مطرح کنند.
قاســم زاده افزود: هدف از این اقدام، ایجاد شفافیت 
در بودجه و اطالع یافتن مردم اســت تــا اگر دیدگاه، 
پیشنهاد و اصالحیه ای پیرامون بودجه ۱۴۰۲ شهرداری 
اصفهان دارند، با مرکز پژوهش های شورای اسالمی 
شهر اصفهان به اشتراک بگذارند و از این طریق به بهبود 

روند عملکردی سال آینده کمک کنند.

شهردار مطرح کرد:

ایجاد شفافیت در بودجه سال 1402 شهرداری اصفهان

با توجه به نیازهای متعدد فرهنگی و دینی شهروندان 
پارک  ی  لرضا مسجدا ی  فضا مسافران،  و  محله 
قلمستان بسیار کوچک بود که براساس بازدیدهایی 
که توسط شهردار اصفهان از این محل انجام شد، طرح 
توسعه این مسجد در دستور کار معاونت عمران قرار 

گرفت

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری   بیان کرد:
رساندن صدای مظلومیت زاینده رود به مردم ایران از طریق 

جشنواره »خندستان«
به گزارش خبرنگار ایمنا، تئاتر اصفهان که پیشینه آن به قولی به عصر تیموریان و به قول دقیق تر به عهد 
صفویان برمی گردد، در حال حاضر مدیون فرد برجسته ای است که نمی توان پس از سال ها تاثیر وی در کل 
تاریخ تئاتر این شهر را نادیده گرفت یا کمرنگ شمرد؛ هنرمند بزرگی که به قول استاد علی نصیریان دارای 
جوهره خالقه بازیگری و عشق به مردم است. استاد رضا ارحام صدر که به عنوان چهره ای محبوب در تئاتر 
ایران معروف است، در اوایل دهه سی و چهل با کمدی های انتقادی خود با استقبال فراوان مردم روبه رو 
شد و همچنان پیش رفت که اصفهان را به عنوان مکتب طنز تئاتر کشور ثبت و معرفی کرد. حال پس از 
سال ها فراز و نشیب ، شهر اصفهان به دنبال این است که این مکتب را در دل خود زنده نگه دارد و همچنان 
به عنوان خاستگاه طنز کشور شناخته شود، به همین دلیل دفتر تخصصی هنرهای نمایشی شهرداری 
اصفهان با برگزاری رویداد جشنواره ملی تئاتر کمدی »خندستان« به دنبال این است که جایگاه تئاتر طنز 
اصفهان را در کشور احیا کند، اما پرسشی که در این دوره از جشنواره مطرح است ورود و مشارکت دبیرخانه 
فرهنگی زاینده رود به این جشنواره با رویکرد طنز است و در ذهن مخاطب این پرسش را مطرح می کند که 
خشکی زاینده رود و مسئله ورود مجدد آب به این رودخانه که مسئله جدی و مهم است چگونه قرار است در 
جشنواره ای که رویکرد کمدی و طنز دارد، ارائه شود؟خبرنگار ایمنا با سعید امامی، معاون اجتماعی سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان در رابطه با علت و نحوه مشارکت دبیرخانه فرهنگی 
زاینده رود در پنجمین جشنواره ملی تئاتر کمدی »خندستان« که قرار اســت در اسفندماه برگزار شود، 
گفت وگو کرده است. امامی در پاسخ به این  سوال که رویکرد و فعالیت دبیرخانه زاینده رود هیچ ارتباطی با 
طنز ندارد، چه ضرورتی در این دبیرخانه حس شد که در جشنواره کمدی خندستان مشارکت داشته باشد؟ 
گفت:قالب نمایش مبتنی بر قصه است؛ بنابراین تئاتر از بهترین قالب های هنری برای انتقال مفهوم و 
پیام است. قصه، زبان مشترکی است که بین همه اقشار مردم با هر سلیقه و گرایشی می تواند اثرگذار 
باشد.قصه گفتن از فن هایی بوده است که ادیان الهی هم برای تاثیرگذاری در بین مردم یا تغییر باورها 
از ابزار قصه بهره می گرفته اند. تئاتر به عنوان یکی از قالب های مهمی که مبتنی بر قصه است، از مهم ترین 
ابزارهایی است که برای انتقال پیام در هر حوزه می تواند موثر واقع شــود.دبیرخانه فرهنگی زاینده رود 
مسائل و کلیدواژه های اصلی خود را دارد. افزایش حس تعلق به زاینده رود به عنوان شاهرگ حیاتی در 
فالت مرکزی ایران، ارتقای سوادآبی و آگاهی بخشی به مردم برای جریان زاینده رود، ایجاد هم گرایی بین 
نخبگان برای رسیدن به حل مسئله و نسخه واحد و افزایش مطالبه عموم مردم از محورهای مهم و کلیدی 
این دبیرخانه است.این مهم در همه جای ایران باید نهادینه شود.وی افزود:  تا وقتی زاینده رود مسئله ای 
ملی نباشد و جایگاهش را در میان مسائل مهم کشور پیدا نکند، شاید تمام تالش هایی که مدیریت استان 
و همه تالشــگران این عرصه دارند، آن گونه که باید به نتیجه برسد، نرسد.وقتی مسئله ای مثل خشکی 
دریاچه ارومیه به مطالبه عمومی تبدیل می شود، تمام دولتمردان و همه مسئوالن به تکاپو می افتند که 
این موضوع را حل کنند. اعتقاد ما این است که زاینده رود اصفهان به یک مسئله ملی تبدیل نشده است 
و باید به مسئله ای ملی تبدیل شود. زاینده رود یک میراث بشری متعلق به همه مردم است. ما به عنوان 
اصفهانی هایی که در کنار این شاهرگ طبیعی زندگی می کنیم، وظیفه بیشتری داریم تا قصه این رودخانه 
را به مسئله ای ملی تبدیل کنیم.دبیرخانه فرهنگی زاینده رود وظیفه دارد قصه این شاهرگ حیاتی فالت 
ایران را همگانی و در سراسر ایران به گوش مردم برساند و در بین همه اقشار آن را به مطالبه ای جدی تبدیل 
کند؛ این همان ایجاد احساس تعلق در بین مردم است.هرچند شاید مردم اصفهان تعلق خاطر به زاینده رود 
داشته باشند؛ اما این حس تعلق خفته است و حساسیت آن برای همه مردم ایران واکاوی نشده است، 
از همین رو مطالبه جدی حتــی در اصفهان در رابطه با احیای این رودخانــه، نمی بینیم.البته مردم این 
شهر زاینده رود را دوســت دارند اما عمق فاجعه و خطری که یک تمدن را تهدید می کند، درک نکرده اند. 
خندستان جشنواره ای با رویکرد طنز و کمدی است و نکته اول درباره این رویداد، ملی بودن آن است. در 
حقیقت با برگزاری چنین جشنواره هایی، صدای مظلومیت زاینده رود را به گوش مردم ایران می رسانیم و 

با تدابیری که در ادامه فراخوان این جشنواره اندیشیده ایم آن را دنبال خواهیم کرد.

با مسئولان

فرهنگ

عضو شورای اسالمی شهر:
بهره برداری از پارکینگ توحید 

تا فجر 1401 

خبر روز

عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان 
اینکه مدیریت شــهری به دلیل قیمت باالی 
زمیــن در بعضی از نقاط شــهر، بــه احداث 
پارکینگ های زیرسطحی اقدام کرده است، 
گفت: عملیات پارکینگ زیرسطحی خیابان 
توحید تا پایان امســال به پایان می رســد و 
امیدواریم بتوانیم در بهمن ماه و در ایام دهه 
فجر از آن بهره برداری کنیم.محمدرضا فالح 
در گفت وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به کمبود 
تعداد پارکینگ های سطح شهر اصفهان اظهار 
کرد: در شــهر اصفهان حدود ۴۵ پارکینگ با 
ظرفیت نزدیک به ۹۵۵۴ جای پارک وجود 
دارد که با توجــه به جمعیت شــهر اصفهان 
تعداد پارکینگ ها باید افزایش یابد تا مشکل 
شــهروندان در این خصوص تــا حد زیادی 
رفع شــود.وی با بیان اینکه یکی از مواردی 
که از اولویت های مدیریت شــهری، اعضای 
شورای اســالمی شــهر اصفهان و معاونت 
حمل ونقل و ترافیک اســت، افزایش تعداد 
پارکینگ های ســطح شــهر و در دستور کار 
قرار دادن آن است، افزود: این موضوع مهم 
در بودجه ســال جاری، همچنیــن در الیحه 
بدجه ســال ۱۴۰۲ نیز قرار داده شده است.
عضو شــورای اسالمی شــهر اصفهان ادامه 
داد: مدیریت شــهری به دلیل قیمت باالی 
زمیــن در بعضی از نقاط شــهر، بــه احداث 
پارکینگ های زیرسطحی اقدام کرده است. 
تا کنون حدود شــش پارکینگ زیرسطحی 
از جمله پارکینگ زیرســطحی باغ گلدسته، 
خواجه نظام، ســجاد، فرشــادی و الهور در 
سطح شــهر اصفهان احداث شده است.وی 
با بیان اینکه عملیات پارکینگ زیرســطحی 
توحید تا پایان سال جاری به پایان می رسد 
که امیدواریم بتوانیم بهمن ماه امسال در ایام 
دهه فجر انقالب این پروژه را مورد بهره برداری 
قرار دهیم، خاطرنشــان کرد: در بعضی نقاط 
شهر نیز به دلیل اینکه فضای کمتری اشغال 
شــود، پارکینگ های مکانیــزه پیش بینی و 

تعدادی از آن ها احداث شده است.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان گفت: پروژه اتصال بزرگراه معلم به بلوار فرزانگان در محدوده مناطق هفت و ۱۲ شهرداری با هزینه ای بالغ بر ۵۵ میلیارد ریال اجرا 
شد که در کاهش سوانح رانندگی ورودی شهر بسیار تاثیرگذار است.اصغر کشاورزراد در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: پروژه اتصال بزرگراه معلم به بلوار فرزانگان 
در محدوده مناطق هفت و ۱۲ شهرداری واقع شده است.وی افزود: عملیات اجرایی این پروژه با هزینه ای بالغ بر ۵۵ میلیارد ریال آغاز شد و حدود یک ماه پیش به 
طور کامل به پایان رسید، پس از هماهنگی های الزم با شرکت های خدماتی به خصوص شرکت توزیع برق، نسبت به روشنایی این پروژه نیز اقدام شد.معاون عمران 
شهری شهردار اصفهان ادامه داد: عملیات نازک کاری از جمله اجرای نیوجرسی و موضوع خط شش معابر انجام شد و به تازگی با دستور شهردار اصفهان این پروژه به 
بهره برداری رسید و در اختیار شهروندان قرار گرفت.وی خاطرنشان کرد: این پروژه تاثیر بسیار مستقیم در کاهش سوانح رانندگی ورودی شهر دارد، چراکه با اجرای آن 
وسایل نقلیه سنگین که قصد ورود به شهر اصفهان و تردد به سمت شرق یا جنوب شهر را دارند، به طور مستقیم از طریق بلوار فرزانگان به رینگ چهارم و از آنجا به سمت 
شرق و جنوب شهر انتقال یابند.کشاورزراد تصریح کرد: پروژه اتصال بزرگراه معلم به بلوار فرزانگان به طور قطع در موضوع ترافیک سطح شهر و کاهش حجم ترافیک 

قسمت ورودی شهر اصفهان از سمت شمال تاثیر بسزایی داشته، همچنین اجرای این پروژه در کاهش آلودگی هوای شهر نیز موثر است.

کاهش سوانح رانندگی ورودی اصفهان با پروژه اتصال بزرگراه معلم به بلوار فرزانگان

 منبت کاری چوب؛ 
از مشاغل شهر اصفهان

هنر منبت کاری و کنده کاری چوب 
هم اکنون در بســیاری از شهرهای 
ایران رایج اســت ولــی مهم ترین 
شــهرهایی که از زمان هــای قدیم 
بدان می پرداخته اند شــهر تاریخی 
تویسرکان و مالیر در استان همدان، 
گلپایگان در استان اصفهان و آباده 

در استان فارس است.

وز عکس ر
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رییس سازمان حفاظت محیط زیســت گفت: فوالد مبارکه بالغ بر 2.3 میلیارد 
یورو به پروژه های محیط زیستی اختصاص داده که رویکرد ارزشمندی است.

علی سالجقه، رییس سازمان حفاظت محیط زیست در سفر یک روزه به اصفهان 
همزمان با روز هوای پاک، با حضــور در فوالد مبارکه، پروژه های واحد اســمز 
معکوس ثانویه )RO ۲( و تصفیه خانه استحصال پساب های شهری به همراه 

سیستم اولترافیلتراسیون )UR( این مجموعه را افتتاح کرد.
رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت در بازدیــد از این پروژه هــا در جمع 
خبرنــگاران، اظهار کرد: تحریم هــای ظالمانه هرچند در برخی مــوارد به مردم 
فشار هایی را تحمیل کرده، اما در برخی موارد تبدیل به فرصت شده و آورد هایی 
که برای کشور داشته فوق العاده بوده است.وی، یکی از دستاورد های تحریم ها را 
تکیه بر نیرو های داخلی و دانش بنیان ها دانست و گفت: دولت سیزدهم در همه 
ابعاد به ویژه محیط زیست از همه ظرفیت ها از جمله مجموعه های دانش بنیان 

استفاده می کند و این توصیه جدی به همه دستگاه های اجرایی کشور است.
ســالجقه با اشــاره به دیدگاهی که در بین مردم وجود دارد مبنی بر اینکه فوالد 
مبارکه جزو صنایع آالینده و آب بر است، تصریح کرد: مردم انتظار بحقی دارند 
که شفاف سازی انجام شود. بازدید از این صنعت مادر باعث افتخار بود و کار های 
زیربنای خوبی انجام شده است، به طوری که فوالد مبارکه در برنامه ریزی آینده 
بالغ بر 2.3 میلیارد یورو به پروژه های محیط زیستی اختصاص داده که رویکرد 
ارزشمندی است و مطمئنا تحقق پیدا خواهد کرد.وی با اشاره به پروژه احداث 
تصفیه خانه استحصال پساب های شهری در فوالد مبارکه، گفت: پساب ۹ شهر 

جمع آوری و با اجرای این پروژه 8 میلیون متر مکعب آب از پساب استحصال 
می شــود و در فرآیند بازچرخانی قــرار می گیرد، ضمن اینکــه انرژی به خوبی 

مدیریت شده و باقی مانده آب نیز نخواهد داشت.
رییس سازمان حفاظت محیط زیســت افزود: در پروژه واحد اسمز معکوس 
ثانویه )RO ۲( فوالد مبارکه نیز از دانش روز دنیا استفاده شده و این پروژه یکی 
از بزرگ ترین پروژه های تصفیه آب است که می تواند الگویی برای صنایع کشور 
باشد.وی با اظهار امیدواری از ادامه رویکرد کاهش آالینده های زیستی محیطی 
در فوالد مبارکه، گفت: امیدوارم در راستای مسئولیت های اجتماعی، شفاف سازی 
داده ها و اطالعات نیز به صورت دائمی و مســتمر تحت عنوان اتاق شیشه ای به 

مردم اطالع رسانی شود که این رویکرد را روز هوای پاک به فال نیک می گیرم.

مدیرکل ســابق صدا و ســیمای مرکز اصفهان گفت: با اختصاص 60 میلیارد 
تومان اعتبار برای واحد ســیار اچ دی رســانه ملی، به زودی شاهد افتتاح و 

بهره برداری این واحد خواهیم بود.
بهرام عبدالحســینی در نشســت تکریم و معارفه مدیران این سازمان اظهار 
کرد: 30 سال در سازمان صدا و سیما و در پنج استان مختلف ایران اسالمی 

خدمت کردم.
وی خاطرنشــان کرد: از مرداد ســال ۹7 به اصفهان آمدم و پیش از عزیمت 
به اصفهان می گفتند که اصفهان شهر ســختی برای کار کردن است، اما پس 
از مدتی متوجه شــدم که اشــاره به این مورد خاص، به دلیــل تعدد و وجود 

اندیشمندان و فرهیختگان در این استان و خطه پهناور است.
مدیر ســابق رســانه ملی در اصفهان افــزود: مرکز صدا و ســیمای اصفهان 
نیروهای ورزیده و کاربلدی در حوزه رســانه، محتــوا و دانش این حوزه دارد 

و از این منظر از سرآمدهای این مجموعه بزرگ در کشور به حساب می آید.
عبدالحسینی خاطرنشان کرد: فعالیت ها و کارهای خوبی در همه حوزه های 
زیرساختی با همراهی مدیران دیگر مجموعه های استانی در این مرکز انجام 
شــد. ازجمله اقدامات، اختصاص 60 میلیارد تومان اعتبار برای واحد سیار 

اچ دی رسانه ملی بود که به زودی به بهره برداری خواهد رسید.

نمایندگان، قدردان رسانه ملی هستند
عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی، در ادامه 
این جلسه گفت: امروز سازمان صدا و سیما در پیشانی مقابله و رویارویی با 
رسانه های غربی است. نمایندگان مجلس قدر خدمات مختلف صدا و سیما 

را می دانند و در مسیر تقویت این مجموعه گام برمی دارند.
وی تصریح کرد: رســانه های غربی به دنبال برجسته کردن ضعف های ایران 
هستند. از این منظر این توقع از رسانه ملی می رود که به صورت آنی و درلحظه، 
قوت ها و توانایی های کشــور را برجسته کند. رســانه محلی می تواند در این 
زمینه نقش بزرگی داشته باشــد و این دســتاوردها را به اطالع مردم عزیز 

استان برساند.
نماینده اصفهان در خانه ملت تاکید کرد: واحد خبر صدا و ســیمای اصفهان 
در این مدت به شــکل جهشی و امیدوارکننده در مســیر معرفی دستاوردها، 

تولیدات موثری داشته و کارهای خوبی انجام داده که ستودنی است.
مقتدایی با اشاره به اینکه همه گروه های مختلف مردمی و مدیران بخش های 
مختلف باید در قاب تلویزیون و رادیو جایــگاه خود را به دور از افراط و تفریط 

داشته باشند، اظهار کرد: این مجموعه ها و اقشار باید بیش از گذشته در رسانه 
حضور پیدا کنند و به معرفی داشــته ها و توانمندی هایشان بپردازند تا مردم 
بدانند چه کارها و فعالیت هایی در حال انجام اســت و چــه خدماتی در چه 

سطح و ابعادی ارائه می شود.
وی خاطرنشان کرد: ایثار و شهادت و روحیه جهادی که در اصفهان وجود دارد، 
در کنار مواردی مانند گردشگری، میراث فرهنگی و بناهای تاریخی، صنعت و 
کشاورزی، حمل ونقل، جمعیت، حوزه های علمیه و دانشگاه های مادر و حتی 
ورزش، شاخص هایی هستند که باید مورد توجه رسانه ملی محلی قرار گیرد.

نماینده اصفهان در مجلس افزود: همه این موارد می تواند دست مایه تولیدات 
رسانه ای خبری، محتوایی و مجازی باشد و در معرض دید و قضاوت مردم 

کشور، استان و جهان قرار گیرد.
در این آیین، یوسف افشاری نیا به عنوان مدیرکل جدید صدا و سیمای استان 
اصفهان معرفی و از خدمات بهرام عبدالحســینی در مدت چهار ســال و نیم 

تصدی مدیرکلی این سازمان تقدیر شد.
افشــاری نیا پیش از این ســابقه مدیرکلی مراکز و اســتان های کهگیلویه و 
بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و خوزســتان و همچنین معاونت سیمای 

مرکز اصفهان را در کارنامه کار رسانه ای خود داشته است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در دیدار با ســردار احمدرضا رادان، فرمانده کل 
انتظامی کشور با اشاره به لزوم تقویت ارتباط نیروی انتظامی و مخابرات اظهارداشت: 
توسعه همکاری های این دو مجموعه می تواند عالوه بر کاهش خسارات و سرقت 
ها موجب بهبود وضع ارتباطات در سرویس های مخابراتی، افزایش رضایتمندی 
مردم و امنیت بیشتر در حوزه مخابرات شود.در این دیدار مهندس سلطانی با تبریک 
انتصاب شایسته ی سردار رادان به سمت فرماندهی نیروی انتظامی کشور ،گفت: 
برقراری نظم و امنیت در تمامی سطوح جامعه را مدیون تالش نیروهای زحمتکش 
انتظامی هستیم.سلطانی گفت: یکی از مشــکالت اساسی در مخابرات مناطق ، 
سرقت تجهیزات و امکانات مخابراتی است، افزایش سرقت تجهیزات مخابراتی در 

کنار شرایط تحریمی،شرایط سخت و مشکالت زیادی را برای مخابرات در تامین 
مجدد این تجهیزات ایجاد کرده است که همکاری مناسب نهاد انتظامی با مجموعه 
مخابرات نقش مهمی در کاهش این مشکالت دارد.وی افزود: همکاری و مساعدت 
ویژه نیروی انتظامی در تمام بخش ها برای مخابرات بسیار مهم وضروری است 
و مجموعه مخابرات نیز آمادگی دارد در راستای ارائه خدمات مخابراتی به نیروی 
انتظامی در کمترین زمان ممکن اقدام کند. سردار رادان نیز ضمن تشکر از شرکت 
مخابرات ایران در خدمت رسانی مناسب به مردم و مشتریان، خواستار افزایش 
تعامالت و ارائه راهکارهای سازنده برای تعامل هر چه بیشتر مجموعه مخابرات و 

نیروی انتظامی شد.

اختصاص ۲.۳ میلیارد یورو به پروژه های محیط زیستی فوالد مبارکه

دیدار مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با فرمانده کل انتظامی کشور

مدیرکل سابق صدا و سیمای مرکز اصفهان:

واحد سیار »اچ دی« رسانه ملی در اصفهان به زودی راه اندازی می شود


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

