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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان
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 رشد 80 درصدی میزان کشفیات قاچاق
 در استان اصفهان
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وزیر اقتصاد در سفر به اصفهان، قول تامین اعتبار پروژه های زیربنایی استان و افزایش 
اختیارات بانک ها در استان ها را داد؛

هفت خوان وعده های »خاندوزی«

یک اصفهان شناس:

ارزش گویش های اصفهان 
 از میدان نقش جهان

 کمتر نیست

دانشگاه های اصفهان در 
 فهرست برترین های 

»یو. اس. نیوز«
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رییس شورای اسالمی شهر:

بیشتر نخبگان استان 
اصفهان مهاجرت 

می کنند

8

 مدیرکل نوسازی مدارس
 اصفهان خبرداد:

بازسازی مدارس آسیب 
دیده از فرونشست در 

اصفهان

  مجری طرح های آزادراهی مرکز و جنوب کشور می گوید به 3 هزار میلیارد تومان
 اعتباربرای تکمیل طرح  آزادراه اصفهان – شیراز نیازمندیم؛

کارشناس هواشناسی استان:

سامانه بارشی در راه اصفهان است

... و هنوز هیچ!

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

      نایین؛ شهر آب انبارهای زیبا و تاریخی

 فرا رسیدن اربعین حسینی را  تسلیت می گوییم .
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مدیرکل گمرکات استان:

صادرات گمرکات اصفهان 
به 824 میلیون دالر رسید

شهرداری شاهین شهر در نظر دارد اجاره ماهیانه بهره برداری از 20 متر مربع از فضای پارک سوار غرب را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( و با شماره مزایده 5001094734000046  به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت: 1401/08/07          مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/08/19         تاریخ بازدید: 1401/08/29             

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/08/29         زمان بازگشایی: 1401/08/30                      زمان اعالم به برنده: 1401/09/01
ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگزاری مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت 
تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.

2- کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
3- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 41934-021     اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام / پروفایل مزایده گر« موجود است.

آگهی مزایده اجاره شماره 16349)نوبت سوم(

سعید ابریشمی راد – شهردار شاهین شهر م الف: 1402009

شهرداری پیربکران به استناد مصوبه شماره 437/ش/1400 مورخ 1400/12/15 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به فروش 3 قطعه زمین با کاربری 

به شرح زیر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، 

نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی )به صورت خط برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم به عمل آورند.
مواعد زمانی:

تاریخ انتشار فراخوان: 1401/08/07 
مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/08/28

مهلت بازدید فراخوان: 1401/08/16
زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/08/29

تجدید آگهی مزایده 

شهرداری پیربکران م الف: 1401866

چاپ اول

متراژ )متر مربع(آدرسکاربریردیف
36/7میدان 14 معصوم ضلع جنوبی پالک 5تجاری1

162چمران شمالی پالک 35مسکونی2

177چمران شمالی پالک 44مسکونی3

ردپای معماری ایرانی در شبکه زیرزمینی اصفهان؛
7متر و معیار هنر در مترو
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رایزنی وزیر جنگ اسراییل با مقامات ترکیه در آنکارا علیه ایران

بنی گانتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که ســفری رسمی به آنکارا 
انجام داد، بــا رییس جمهور و دیگــر مقام های ارشــد ترکیه دیدار و 

رایزنی کرد.
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در ادامه گرم شــدن روابط این رژیم با 
ترکیه، به آنکارا سفر و با رجب طیب اردوغان رییس جمهور این کشور 
دیدار کرد.بنی گانتز ،وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی به آنکارا سفر کرد 
و در این سفر ضمن دیدار با مقام های ارشد ترکیه، علیه ایران رایزنی 
کرد. وی که خود را برای انتخابات سراسری اول نوامبر )دهم آبان ماه( 
در فلسطین اشغالی آماده می کند، در پیام های توئیتری درباره سفر 

به ترکیه توضیحاتی ارائه داده است.
وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی خبر داد که روز پنجشنبه سفر خود را 
با ادای احترام به موزه یادبود »کمــال آتاتورک« بنیانگذار ترکیه نوین 

آغاز کرد.
بنی گانتز در اولین توئیت اول درباره ســفر به ترکیه نوشته که با رجب 
طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه و »حلوسی آکار« وزیر دفاع این 
کشور درباره »توســعه مســئوالنه روابط امنیتی« بین تل آویو و آنکارا 

صحبت خواهد کرد.
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بعد از دیدار با وزیر دفاع ترکیه خبر داد 

که »دیداری مثبت« با حلوسی آکار وزیر دفاع ترکیه داشت و در توئیتر 
خود نوشت: »ما از برقراری مجدد روابط دفاعی بین کشورهایمان به 
عنوان گامی مهم در جهت همکاری با یکدیگر برای ارتقای صلح و ثبات 

منطقه ای استقبال کردیم«.
بنی گانتز همچنین از رایزنی ضد ایرانی خود با وزیر دفاع ترکیه خبر داد 
و در پیام توئیتری خود تصریح کرد: »در صحبت مان، من مسائلی را 
درباره تهدید ایران و نیروهای نیابتی آن، مبارزه با تروریسم و تحوالت 
جنــگ در اوکراین مطرح کــردم. همچنین در خصــوص روابط مهم 
اسراییل با شریک مشترک مان، ایاالت متحده و دوستان ما در شرق 

مدیترانه، صحبت کردم«.
وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی از ادامه گفت و گو و روابط این رژیم با 
ترکیه خبر داد و تصریح کرد: »با حرکت رو به جلو، ما گفت وگوی باز و 
ســطوح حرفه ای )ارتباطات( را جهت تکمیل رویه های ضروری برای 

روابط کاری )تل آویو و آنکارا( حفظ و هدایت خواهیم کرد«.
این مقام ارشــد رژیم اشغالگر قدس در ســفر به آنکارا با رجب طیب 
اردوغــان رییس جمهور ترکیــه هم دیدار کــرد و بعد از ایــن دیدار، 

توضیحاتی توئیتری در این باره داده است.
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نوشت: »سفر من به ترکیه دیدار با رجب 

طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه را هم شــامل شد. ما گفت و گوی 
مهمی درباره موضوعات راهبردی انجام دادیــم و تعهد خودمان را به 
ارتقای امنیت و ثبات که منجر به صلح و رفــاه در مناطق خاورمیانه و 

شرق مدیترانه خواهد شد، ابراز کردیم«.
بنی گانتز افــزود: » از رییس جمهور و نهادهای امنیتــی ترکیه برای 
همکاری نجات بخش در مواجهه با تهدیدات علیه شهروندان اسراییلی 
و جامعه یهودی محلی تشــکر کــردم. این موضوع روشــنی بخش 
پتانســیل گســترده همکاری برای برقراری مجدد روابط دفاعی بین 

کشورهایمان است«.
سفر مقام ارشد تل آویو به آنکارا در شــرایطی انجام شده که در تاریخ 
۱۷ آگوست )۲۶ مرداد( ترکیه و رژیم صهیونیستی عادی سازی کامل 
روابط خود را اعالم کردند و به دنبال تماس تلفنی رجب طیب اردوغان 
و یائیر الپید دو طرف از تصمیم شان مبنی بر بازگشت سفرای دو طرف 

خبر دادند.
اوایل مهرماه بود که »ابراهیم  کالین« ســخنگوی ریاســت جمهوری 
ترکیه تایید کرد که آنکارا و تل آویو در حال مذاکــره برای انتقال گاز به 
اتحادیه اروپا هســتند و قرار است مقام های دو طرف نشستی در این 

باره برگزار کنند.

اخبار
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واکنش چین به حادثه تروریستی شیراز: 

شوکهشدیموبهشدتمحکوممیکنیم
سخنگوی وزارت امور خارجه چین حادثه تروریستی در شــیراز را محکوم کرد. مائو نینگ، سخنگوی 
وزارت امور خارجه چین گفت: ما از وقوع حادثه تروریســتی شــیراز شوکه شــدیم و آن را به شدت 
محکوم می کنیم.چین با هرگونه اشکال تروریســم مخالف است و قاطعانه از دولت و ملت  ایران در 
مقابله با اقدامات تروریستی و افراط گرایی و حفظ صلح و ثبات ملی آن کشور حمایت می کند.عصر 
روز چهارشنبه گذشته در حادثه ای تروریستی در حرم شاهچراغ شیراز، تعدادی از هموطنان شهید و 

مجروح شدند. گفته شده داعش مسئولیت این حادثه را به عهده گرفته است.
 

رییسشورایعالیسیاسییمنبه»رییسی«پیامداد
رییس شورای عالی سیاســی یمن در پیامی به رییس جمهور کشــورمان حمله تروریستی شیراز را 
محکوم کرد.به گزارش المســیره، مهدی المشاط، رییس شورای عالی سیاســی یمن در پیامی به 
ابراهیم رییسی، رییس جمهور ایران حمله تروریستی شیراز را محکوم کرد.وی در این پیام بر حمایت 
و ایستادگی یمن در کنار دولت وملت ایران در مقابله با تروریســم و اقدامات جنایتکارانه و تخریبی 
و تمام چالش ها و توطئه هایی که امنیت و ثبات ایران و کشــورهای منطقه را هدف قرار داده است، 

تاکید کرد.
المشاط ضمن محکومیت شدید این جنایت گفت که این اقدام بزدالنه در تضاد با تمام ادیان آسمانی 
و ارزش های انسانی است. رییس شورای عالی سیاسی یمن برای جان باختگان این حادثه، آرزوی 

مغفرت و برای مجروحان آرزوی شفای عاجل کرد.
 

سرکنسولایراندرقاپانارمنستانباوزیرخارجهدیدارکرد
مرتضی عابدین ورامین،سرکنســول جمهوری اسالمی ایران در شــهر »قاپان« ارمنستان در دیدار با 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، گزارشی از اقدامات انجام شده برای افتتاح این سرکنسولگری در 
هفته های گذشته و افتتاح رسمی آن در روز جمعه گذشته توسط وزرای امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران و جمهوری ارمنستان ارائه کرد.در این دیدار، تســهیل تردد خودروهای سنگین در مرز نوردوز و 
رفع مشکالت کنسولی اتباع ایرانی و ارتقای روابط اقتصادی و تجاری و توسعه همکاری های فرهنگی 
متعاقب افتتاح سرکنسولگری کشــورمان و همچنین انتظار ارتقای حجم مبادالت تجاری جمهوری 
اسالمی ایران و جمهوری ارمنستان مورد گفت وگو و تبادل نظر قرار گرفت.امیرعبداللهیان در این دیدار 
با تاکید بر اهمیت روابط کشورمان با همسایگان، توصیه های الزم در خصوص فعال سازی روابط در 

حوزه های مختلف را مورد تاکید قرار داد.
 

اتحادیهاروپاحملهبهشاهچراغرامحکومکرد
فارس نوشت:سخنگوی دستگاه سیاســت خارجی اتحادیه اروپا پس از ۲۴ ساعت سکوت، حمله 
تروریســتی به حرم مطهر شــاهچراغ )ع( را محکوم کرد، اما بخشــی از بیانیه را هــم به حمایت از 
اغتشاشات اختصاص داد.پیتر استانو در توئیتر نوشت: »اتحادیه اروپا به شدت حمله ترویستی به 
حرم مقدس شاه چراغ در شیراز در روز چهارشنبه را محکوم می  کند. این حمله که داعش آن را به عهده 
گرفته نمونه دیگری از هدف قرار دادن شــهروندان بی گناه توسط تروریست هاست. اتحادیه اروپا به 
خانواده های قربانیان تســلیت می گوید.«با وجود این، مقام اتحادیه اروپا نتوانسته همین بیانیه را 
هم بدون حمایت از اغتشاشات به پایان برساند. وی در ادامه نوشته است: »همزمان، اتحادیه اروپا 
کماکان وضعیت در ایران را از نزدیک دنبال می کند و درباره گزارش های مربوط به استفاده نامتناسب 
از زور توسط نیروهای امنیتی در منطقه ســقز نگران است. اتحادیه اروپا از مسئوالن می خواهد از هر 

گونه خشونت امتناع کرده و آزادی شهروندان و حقوق آنها را تضمین کنند.«

انتقاد»پوتین«ازترورسردارسلیمانی
رییس جمهور روسیه از اقدام آمریکا در ترور فرمانده ســابق نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی ایران انتقاد کرد.
پوتین در سخنرانی خود در اجالس واالدای گفت که نظم لیبرال غربی عامل افزایش بی نظمی است. 
او گفت روسیه نمونه کشوری اســت که مذاهب و فرهنگهای مختلف در کنار هم زندگی می کنند.

رییس جمهور روسیه در بخشی از اظهاراتش در انتقاد از نظم غربی گفت که غرب، سردار سلیمانی را 
به قتل رساند، در حالی که او در کشورش مقام رســمی بود. پوتین گفت غرب نه تنها این موضوع را 

انکار نکرد بلکه به آن افتخار کرد. او سپس پرسید: »ما در کجا زندگی می کنیم؟«
رییس جمهور روسیه درباره نظم جهانی تحت رهبری غرب موســوم به »نظم قانون محور« گفت: 
»هیچ کس نمی داند چه کسی این قوانین جهانی را تدوین کرد و تنها قانون موجود هم این است که 
قدرت ها می توانند هر کاری تمایل داشته باشند انجام دهند.«رییس جمهور روسیه از فرهنگ غرب 
به عنوان »فرهنگ حذفی« یاد کرد و گفت: »فرهنگ حذفی یادآور کتاب ســوزی های نازی است. 
آنها فرهنگ آزادی اندیشه را حذف کرده اند.«وی اضافه کرد حتی در اوج جنگ سرد کسی به حذف 
فرهنگ و هنر طرف های مخالف فکر نکرد.پوتین گفت: » اکنون دیدگاه های متفاوت خرابکارانه و 
تهدید علیه دموکراسی به نظر می آیند؛ لیبرالیسم، فراتر از تصور تغییر کرده و به نقطه پوچی رسیده 
است.«رییس جمهور روسیه مدعی شد غرب در حال ترویج برخی الگوهای مصرف است تا بازارها 
را برای محصوالت خودش توســعه دهد. او گفت غرب در این مســیر حتــی علیه متحدانش هم 
تحریم وضع می کند.پوتین همچنین تاکید کرد که نظم تک قطبی در حال به پایان رســیدن است. 
وی همچنین گفت: »دست کم دو غرب وجود دارند. اولین آن، غرب سنتی با فرهنگی غنی است 
و دومی ستیزه جو و استعمارگر است. روسیه خودش را دشمن غرب نمی داند و تالش کرد با غرب 
و ناتو ارتباط برقرار کرده و با آنها در صلح و ســازش زندگی کند. پاسخ آنها به همه این همکاری ها، 
منفی بود.«رییس جمهور روسیه همچنین گفت تا وقتی که سالح های هسته ای وجود دارند همیشه 
خطر استفاده از آنها وجود دارد. او همچنین مدعی شــده که دهه پیش رو، خطرناک ترین دهه از 
زمان پایان جنگ جهانی دوم خواهد بود.پوتین در انتقاد از فضاسازی کشورهای غربی در خصوص 
احتمال استفاده روسیه از سالح های هســته ای از لیز تراس، نخست وزیر انگلیس انتقاد کرد. وی 
گفت روسیه هیچ گاه نگفته به صورت پیشگیرانه از سالح های هسته ای استفاده خواهد کرد و فقط 

به این موضوع اشاره کرده است.
 

روسیه:

آمریکادرحالنقضقطعنامه۲۲۳۱است
نماینده دائم روسیه در ســازمان ملل چهارشــنبه )۲۶ اکتبر( گفت آمریکا چهار سال است که بعد 
از خروج از برجام قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت ســازمان ملل درباره ایران را نقض کرده است. 
»واســیلی نبنزیا« با بیان این که »هیئت های غربی بار دیگر نفاق آشــکار و استانداردهای دوگانه 
نشــان می دهند«، افزود: خود را به عنوان حامیان اصلی منشور ســازمان ملل معرفی می کنند و 
درخواست هایی را برای حمایت از اصول منشور سازمان ملل در قطعنامه های مختلف مجمع عمومی 

وارد کرده و سایر اعضای سازمان ملل را به نقض آن متهم می کنند. 
به گزارش خبرگزاری »تاس«، نبنزیا گفت: اما زمانی که به نفع آ ن هاســت، همان اعضای شورای 
امنیت که دقیقا دو هفته پیش اینجا پرشــور خواستار دفاع از منشور ســازمان ملل شدند، امروز 
آشکارا آن را نقض می کنند و به دبیرخانه سازمان ملل برای انجام همین اقدام فشار می آورند.وی در 
ادامه اظهار داشت: در مورد ایاالت متحده که از زمان خروج از برجام در سال ۲۰۱۸، چهار سال است 
قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض کرده، سطح بی ســابقه ای از نادیده گرفتن منشور و قطعنامه های شورای 
امنیت است. نبنزیا افزود: متاسفانه دبیرخانه )ســازمان ملل( در برابر این فشارهای سیاسی به 

شکلی آشکار مقاومت ضعیفی دارد.

خبر روز

وزیر کشور:

توطئهدشمن،جنگ
ترکیبیعلیهایراناست

وزیر کشــور گفت: توطئه دشــمن در حال 
حاضر جنگ ترکیبی علیه ایران است که به 
سنگ خواهد خورد و مثل همیشه نیروهای 
امنیتی و مدافعــان امنیت ما بــا قدرت با 

معاندان نظام برخورد می کنند.
 وزیــر کشــور در حرم حضرت شــاهچراغ 
در جمع خبرنــگاران اظهار کــرد: عملیات 
تروریســتی چهارم آبــان در حــرم مطهر 
شــاهچراغ، آخرین مرحله از پروژه ای بود 
که هدف دشمن در آن ایجاد ناامنی و عدم 
ثبات در کشور بود.احمد وحیدی تاکید کرد: 
در این اقدام تروریســتی آمریکا، اسراییل، 
گروه های سلطنت طلب، منافقین، داعش و 
برخی کشورهای غربی دست داشتند و این 
حادثه پرونده کاملی از جرثومه های فساد 
و تباهی و ترور بود.وی به شهادت رساندن 
زنان و مردان و کــودکان بی دفاع را آخرین 
پرده  دشمنان نظام و انقالب دانست و گفت: 
این جنایت نشان داد که آنان به هیچ اصل 
انسانی و اخالقی پای بند نیستند.وزیر کشور 
افــزود: در این حادثه، دفــاع و دروغ گویی 
مدعیان دروغین حقوق بشــر آشــکار شد 
که شــعارهای بزرگ بــزرگ می دهد، اما 
در عمــل حامیان اصلی جنایت هســتند و 
در برابــر این حادثه بزرگ بســیاری از آنان 
خاموش ماندند.وی بیان کــرد: خون این 
شهدای بزرگ در کنار مضجع شریف حضرت 
شــاهچراغ )ع( بیش از پیش گردن آنان را 
خواهد گرفت.وحیدی گفت: دشــمنان ما 
با تیراندازی به بی گناهان و کودکان نشــان 
دادند که در اوج استیصال هستند.دشمن در 
حال حاضر جنگ ترکیبی  علیه ایران است 
که به ســنگ خواهد خورد و مثل همیشه 
نیروهــای امنیتی و مدافعــان امنیت ما با 
قدرت با آنان برخــورد می کنند.معاون اول 
رییس جمهور و وزیر کشور با همراهی محمد 
هادی ایمانیه اســتاندار فارس، پنجشنبه 
با حضــور در بیمارســتان محل بســتری 
مجروحان حادثه تروریستی، از مجروحان 

و مصدومان این حادثه عیادت کردند.

بین الملل فعال سیاسی: 

حاکمیتافتخاردهدبامردمگفتوگوکند
به گزارش ایلنا؛ فعال سیاسی اصالح طلب گفت: حزب های نیم بند و ضعیفی داریم که برای دفاع از حقوق مردم خود را به آب و آتش نزده و هزینه سنگینی برای دفاع 
از مردم ندادند.طبیعتا چنین احزابی مورد اقبال مردم نیست. حمدرضا خباز، فعال سیاسی اصالح طلب در گفت وگو با ایلنا، با توجه به مطرح شدن بحث گفت وگو بین 
حاکمیت با جریانات سیاسی و اینکه چقدر ضرورت دارد این گفت وگو بین حاکمیت و احزاب شروع و به نتیجه برسد و بعد از آن احزاب با مردم گفت وگو کنند. پیش 
زمینه این اتفاق چیست و چه ضرورت هایی دارد، گفت: گفت وگو از ضروری ترین مسائلی است که هر دولت و قدرتی باید با مردم خود داشته باشد. به این معنی که 
هیچ دولتی خود را از گفت وگو با مردم مستغنی نداند و اگر گفت وگو نکرد معنایش این نیست که من عقل کل هستم و نیازی به گفت وگو ندارم. زیرا شما نمی توانید 
چیزی بر عقل و درک من اضافه کنید و من بی جهت وقت خودم را صرف گفت وگو با شما نمی کنم.وی افزود: در تاریخ نقل شده است که پیامبر اکرم )ص( و امام 
علی )ع( با افراد مشورت و گفت وگو می کردند. در واقع گفت وگو محاسن فراوانی داشته و هیچ ضرری ندارد و آن فردی ضرر کرده که خودش را مستغنی از گفت وگو 
دانسته است. بنابراین اصل گفت وگو امری بسیار ضروری بوده و مسئوالن کشور باید آن را به رسمیت بشناسند و اجازه دهند که نخبگان کشور در کانون تشکل ها و 

احزاب و حتی با روش های دیگری که خود حاکمیت فراهم می کند آن گفت وگوها را انجام دهند.

عکس: فارس

وزیر امور خارجــه آمریکا پــس از دیدار بــا همتای 
کانادایــی اش، در یــک کنفرانس خبری مشــترک، 
ادعای فروش پهپادهای ایرانی به روسیه برای استفاده 
در جنگ اوکراین را تکرار کرد.آنتونی بلینکن، وزیر امور 
خارجه آمریکا در سفر به کانادا و دیدار با مالنی جولی، 
همتای کانادایی اش، در  یک کنفرانس خبری مشترک 
که مشروح آن در وبگاه وزارت امور خارجه آمریکا منتشر 
شده است، در پاسخ به ســوالی درباره ادعای فروش 
پهپادهای ایرانی به روســیه برای اســتفاده در جنگ 
اوکراین، گفت: ما پیش از تجاوز روسیه علیه اوکراین 
به سراغ شبکه های پهپادی ایران رفته بودیم. یک سال 
پیش آن را تحریم کردیم. چند هفته پیش دوباره آن ها 
را تحریم کردیم. ما در تالشیم که این شبکه ها را  در هم 

بشکنیم. هر کاری که بتوانیم انجام بدهیم را، نه فقط 
با تحریم ها بررسی می کنیم تا این تجارت را مختل و 
به اوکراینی ها کمک کنیم تا توان دفاعی شان را تقویت 
کنند.بلینکن در ادامه مدعی شد: فکر می کنم این کاری 
که ایران انجام می دهد چیزیست که واقعا تمام جهان، 
عمیقا با آن مخالف خواهند بود. این موضوع همچنین 
گواهی می دهد تحریم هایی که ما علیه روسیه اعمال 
کرده ایم و اقداماتی که در زمینه کنترل صادرات علیه آن 
انجام داده ایم، تاثیری قوی داشته اند؛ چراکه روسیه 
قادر به تولید قطعات برای ساخت تجهیزات خودش 
نیست و مجبور است به هر گوشــه ای از جهان رو کند 
تا برای تداوم این تجاوز، لــوازم مورد نیازش را فراهم 
کند. بنابراین، ما به جد دنبال این هســتیم که ببینیم 

چه کاری می توانیم برای متوقف شدن این کار انجام 
بدهیم، اما اولین چیز این است که این موضوع برای 
تمام جهان عیان است. من فکر می کنم جهان با این 
رابطه و تامین این تسلیحات برای روسیه کنار نخواهد 
آمد.مالنی جولــی نیز با صحه گذاشــتن بر ادعاهای 
بلینکن در این باره گفــت: ما به همــکاری با آمریکا 
امیدواریم تا بتوانیم حقیقت دســت داشتن ایران در 
اوکراین را آشکار کنیم و اطمینان بیابیم آن ها پاسخگو 

خواهند شد.

ادعاهایوزرایخارجهآمریکاوکانادادریککنفرانس
خبریمشترکعلیهایران

عکس روز  

دیداروزیرامور
خارجهبالروس
با»قالیباف«

والدیمیر ماکــی، وزیر امور خارجه 
بالروس بــه اتفاق هیئــت همراه 
پیــش از ظهــر روز پنجشــنبه با 
لیبــاف، رییــس  محمدباقــر قا
مجلس شورای اســالمی دیدار و 

گفت و گو کرد.

سفر مقام ارشد تل آویو به آنکارا در شرایطی انجام 
شده که در تاریخ 17 آگوست )26 مرداد( ترکیه و 
رژیم صهیونیستی عادی سازی کامل روابط خود را 
اعالم کردند و به دنبال تماس تلفنی رجب طیب 
اردوغان و یائیر الپید دو طرف از تصمیم شان مبنی 

بر بازگشت سفرای دو طرف خبر دادند
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معاون وزیر صمت در نشست با صاحبان صنایع در کاشان  :

2 هزار واحد صنعتی در کشور فعال شد
معاون صنایع عمومی وزیر صمــت گفت: بیش از ۲ هزار واحد تولیــدی صنعتی راکد و نیمه تعطیل 
طی یک سال گذشته در کشور فعال شد.محمدمهدی برادران در حاشیه نشست با صاحبان صنایع 
و تشکل های صنعتی منطقه کاشــان در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: آمار دقیق و تحوالت این 
واحد های صنعتی در نشست هفته های آینده با حضور مسئوالن ارشد دولت، به اطالع مردم خواهد 
رســید.وی با بیان اینکه در اســتان اصفهان نیز به طور میانگین در این مدت، روزی ۲ واحد تولیدی 
صنعتی جدید یا واحد هایی که غیرفعال بوده اند، به چرخه تولید برگشــته اند، افزود: امید است این 
روند رو به رشد با توجه به تعداد پروانه هایی که برای مجوز های موافقت اصولی تولید جدید صادر شده، 
ادامه داشته باشد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: اعتبار هایی که نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی از جمله در قالب تبصره ۱۸ و تامین مالی زنجیره ای برای طرح های مختلف به تصویب 
رسانده اند صنایع اشتغال محور در اولویت هستند.برادران، با اشاره به اینکه تامین مالی زنجیره ای یک 
روش جدید تامین مالی جدید است، تصریح کرد: این روش باعث می شود منابع فقط به یک زنجیره 
از یک حلقه نرسد و در کل به همه زنجیره که در آن چند واحد هستند تخصیص پیدا کند و همه آن ها 
از منابع بهره مند شوند.وی در اختیار داشتن وزارت صمت از اعتبار های حوزه بازسازی و نوسازی برای 
مجموعه های صنایع نساجی را یادآور شد و گفت: با تمهیدات صورت گرفته توسط دفتر اداره کل نساجی 
و پوشاک وزراتخانه بعضی واحد ها بازسازی و نوسازی می شــود تا فرآیند تسهیل واردات ماشین 
آالت با توجه به مصوبه خوب مجلس شورای اسالمی در مورد کاهش تعرفه آن تسریع شود.معاون 
صنایع عمومی وزیر صمت از منطقه کاشان نیز به عنوان یکی از قطب های بزرگ نساجی در حوزه فرش 
ماشینی یاد کرد و افزود: این منطقه نوآوری های مختلفی را عالوه بر اقدام های مناسب برای ارزآوری 
کشور انجام داده است.برادران با تاکید بر اینکه کاشان در سال گذشته نیز بیش از ۲۰ نوآوری خاص را در 
حوزه فرش ماشینی تجربه و این محصوالت را در نمایشگاه امسال ارائه کرد، ادامه داد: امیدوارم روند رو 
به توسعه در حوزه کیفیت و سایر مسائل مربوط به این حوزه دنبال شود و تا بتوانیم موفقیت های بیشتر 
از وضع موجود را داشته باشیم.به گفته وی، ۱۵ واحد صنعتی ابتدای انقالب اسالمی در منطقه کاشان 
وجود داشــت، اما این رقم اکنون به یک هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی صنعتی افزایش یافته که این مهم 
بیانگر فرآیند صنعتی شدن کشور به صورت تصاعدی است.بهره برداری از ۲ واحد صنعتی و تولیدی، 
نشست با صاحبان صنایع و تشکل های صنعتی منطقه و بازدید از چند واحد صنعتی از دیگر برنامه های 

سفر یک روزه معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت به کاشان بود.
 

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور:

بیش از 2۰۰ مانع پیش روی تولید است
دبیر ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید کشــورگفت: بیش از ۲۰۰ مانع پیش روی تولید و صاحبان 
واحدهای تولیدی در کشور است که هر کدام از این واحدها ویژگی های خاص خود رادارند.صدیف 
بیک زاده ، در حاشیه سفر به کاشان در جمع صنعتگران و صاحبان واحد های تولیدی منطقه کاشان 
با بیان اینکه برخی از این واحد های تولیدی مشکالتی در تولید و رونق آن دارند، ابراز داشت: برخی 
از این واحد ها تسهیالتی از بانک های عامل گرفته و در بازپرداخت آن ها دچار مشکل شده بودند که 
با تصویب شورای پول و اعتبار مصوب شد این واحد ها تسهیالت را با پرداخت ۵/۷ درصد و تنفس 
شش ماهه در پنج سال پرداخت کنند.دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در بخش دیگری 
از سخنان خود با اشاره به اینکه برخی دیگر از واحد های تولیدی وارد کننده دستگاه های دسته دوم 
قبال قادر به دریافت تســهیالت بانکی نبودند، تصریح کرد:، اما با فعالیت های انجام شــده در این 
ستاد مقرر شد شرکت هایی که دستگاه های دســته دوم با کارکرد پنج سال وارد کرده اند، مشمول 
دریافت تسهیالت بانکی شوند.وی با اشــاره به اینکه تا چند سال پیش ۷۰ هزار واحد تولیدی راکد 
در سطح کشور وجود داشت، گفت: بخش زیادی از این واحد های تولیدی در حال حاضر به چرخه 

تولید بازگشته اند.

مدیرکل گمرکات استان:اخبار

صادرات گمرکات اصفهان به ۸2۴ میلیون دالر رسید
مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: صادرات گمرکات اســتان اصفهان در هفت ماهه ۱۴۰۱ به میزان یک میلیون و ۲۴۴ هزارتن کاال با ارزش ۸۲۳ میلیون و 
۷۵۸ هزار دالر بوده که در مقایسه با مدت مشابه ســال قبل، از لحاظ ارزش معادل پنج درصد رشد داشته است.رسول کوهستانی پزوه، اقالم صادراتی گمرکات 
استان اصفهان را ۶۷۱ نوع کاال برشمرد و درخصوص عمده محصوالت صادراتی طی هفت ماهه سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: چدن آهن و فوالد ۳۲۶ میلیون دالر با سهم 
۴۰ درصد، محصوالت پتروشیمی ۱۳۳ میلیون دالر با سهم ۱۶ درصد، محصوالت لبنی ۶۹ میلیون دالر با سهم هشت درصد، فرش ماشینی و دستباف ۶۴ میلیون 
دالر با سهم هشت درصد محصوالت از آهن و چدن ۶۰ میلیون دالر با سهم هفت درصد و را به خود اختصاص داده اند.وی، تعداد کشورهای هدف صادرات از طریق 
گمرکات استان اصفهان را ۸۷ کشور برشمرد و تصریح کرد: طی این مدت ارزش صادرات به عراق ۳۲۹ میلیون دالر، پاکستان ۱۴۲ میلیون دالر، ترکیه ۸۴ میلیون 
دالر، افغانستان ۵۱ میلیون دالر و ارمنستان ۴۱ میلیون دالر بوده اســت.مدیرکل گمرکات استان اصفهان با اشاره به عملکرد پنج مبادی گمرکی صادراتی استان 
اصفهان، گفت: ۲۴ میلیون دالر صادرات گمرکات اســتان اصفهان طی هفت ماهه ۱۴۰۱ از طریق گمرک اصفهان ۴۶۳ میلیون دالر، گمرک کاشان ۲۲۴ میلیون 
دالر، گمرک اختصاصی ذوب آهن ۱۰۲ میلیون دالر، گمرک اختصاصی مجتمع فوالد مبارکه ۳۰ میلیون دالر و گمرک تجاری فرودگاه شهید بهشتی شش میلیون 

دالر، انجام شده است.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور در 
ستاد تجهیز درآمد استان اصفهان:

متوسط مالیات ماهانه کشور 
به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسید

رییس ســازمان امور مالیاتی کشور در ستاد 
تجهیز درآمد اســتان گفت:متوسط مالیات 
ماهانه کشور در سال ۱۴۰۱ به ۴۰ هزار میلیارد 
تومان رســید که این امر نتیجه جلوگیری از 
فرار های مالیاتی اســت.داود منظور در ستاد 
تجهیز درآمد اســتان اصفهان بــا بیان اینکه 
رویکرد سازمان امور مالیاتی عدالت مالیاتی 
است، اظهار داشت: دولت انتظار دارد که سهم 
بیشتری از بودجه از طریق مالیات تامین شود 
که این امر با جلوگیری از فرار های مالیاتی و 
شناسایی مؤدیان جدید انجام می شود.وی 
خاطرنشان کرد: نتیجه این اقدامات سبب شد 
تا متوسط مالیات ماهانه کشور در سال ۱۴۰۱ 
به ۴۰ هزار میلیارد تومان برســد که رشد قابل 
توجهی به شمار می رود.رییس سازمان امور 
مالیاتی کشور با بیان اینکه فارغ از پیش بینی 
بودجه، ظرفیت های هر استان در نظر گرفته 
می شود، ادامه داد: ســازمان برنامه و بودجه 
در ســال گذشته نســبت مالیات استان ها را 
بدون مشورت با سازمان امور مالیاتی در نظر 
گرفت که تالش شد توزیع متناسب تر شده و 
تعدیل شود.منظور با بیان اینکه تحقق وصول 
مالیات رشــد داشته و تناســب باالیی میان 
استان ها وجود دارد، گفت: نمی توان یک ریال 
مالیات خالف قانون وصــول کرد.وی با بیان 
اینکه خــط قرمز اخذ مالیات تعطیل شــدن 
واحد های تولیدی است، خاطرنشان کرد: بر 
این اساس بخشودگی جرائم، تقسیم طوالنی 
مدت و... را که از ستاد تسهیل به سازمان امور 
مالیاتی تکلیف می شــود، انجام می دهیم.
رییس ســازمان امور مالیاتی کشــور با بیان 
اینکه گالیه مندی از مالیات به حداقل رسیده 
و حقوق افراد به ویــژه تولیدکنندگان مراعات 
می شــود، ابراز داشــت: تمرکز مــا بر وصول 
معوقات بوده که بخش بزرگی از آن به ویژه در 
حوزه شرکت های صوری وصول شده است؛ به 
عنوان مثال ۸۰۰ خودروی صفر از یک بدهکار 

بزرگ مالیاتی در هفته گذشته توقیف شد.

رییس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان 
گفت: قیمت مصوب ۶۳ هــزار تومان برای هر کیلو 
مرغ گرم در صورتی تعیین شده است که این قیمت 
برای مرغداری ها و کشتارگاه ها سود چندانی ندارد.

محمدعلی فروغی اظهار کرد: تولیدکنندگان مرغ در 
حال نابود شدن هســتند و این افزایش قیمتی که 
گفته می شود برای حمایت از آنها صورت گرفته، اثر 
چندانی نخواهد داشت.وی اضافه کرد: این قیمت 

گذاری فقط قاچاق و زیر میزی را رواج می دهد و تا 
وقتی که قیمت براساس عرضه و تقاضا تعیین نشود 

ثبات قیمتی ایجاد نخواهد شد.
رییس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان 
با بیان اینکــه مرغ در فروشــگاه های زنجیره ای با 
قیمتی پایین تر از واحدهای خرده فروشی به فروش 
می رود، گفت: با وجود اینکه از سوی دولت مصوب 
شــده تا هر کیلو مرغ با قیمت ۶۳ هــزار تومان به 
فروش برسد؛ اما در فروشــگاه های کوثر با قیمتی 
کمتر عرضه می شود که این موجب ایجاد درگیری 
میان خریداران و مرغ فروشی های سطح شهر شده 
اســت.فروغی تاکید کرد: به فروشگاه های کوثر به 

طور روزانه پنج تن مرغ داده می شود در صورتی که 
به مرغ فروشی ها ۳۰ کیلو مرغ عرضه شده است.

وی تصریح کــرد: واحدهای خرده فروشــی مرغ 
انتظار دارند اگر عرضه مرغ کاهش یافته سود نهایی 
کاهش نیابد. زیرا ســودی که در کشور تعیین شده 
۱۰ درصد اســت در صورتی که در استان اصفهان هر 
کیلو مرغ باید با شش درصد سود به فروش برسد.

رییس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان 
خاطرنشان کرد: قیمت مصوب ۶۳ هزار تومان برای 
هر کیلو مرغ گرم در صورتی تعیین شده است که این 
قیمت برای مرغداری ها، کشتارگاه ها و فروشندگان 

آن نیز سود چندانی ندارد.

رییس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان:

افزایش قیمت مرغ اثری در حمایت از تولید ندارد

تویوتا کراون 2۰2۳؛ 
طراحی متفاوت، 
هیبریدی و خسته!

کــراون یکــی از محصــوالت 
متفاوت در خانواده تویوتاســت 
که اکنون مدل ۲۰۲۳ آن به تیتر 
رسانه های خودرویی تبدیل شده 

است. 
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مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان:

 ۱۵ هزار میلیارد تومان، درآمد وصولی اصفهان طی 
شش ماهه امسال بود

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اســتان اصفهان گفت: درآمد وصولی این اســتان در شش ماهه 
امسال حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است که پنج درصد این مبلغ محقق نشد.به گزارش خبرنگار 

مهــر، علیرضا عرب ها در ســتاد تجهیز 
درآمد استان اصفهان که با حضور وزیر 
اقتصاد و امور دارایی برگزار شــد، اظهار 
داشــت: درآمد وصولی استان اصفهان 
در شــش ماهه ســال جاری حدود ۱۵ 
هزار میلیارد تومان بوده که پنج درصد آن 
تحقق نیافت.وی با اشاره به اینکه هفت 
درصد از مجموع وصولــی درآمد خزانه 
کشور مربوط به استان اصفهان است که 
در این زمینه در جایگاه دوم کشــور قرار 

دارد، خاطرنشــان کرد: اصفهان در رده نوزدهم تحقق پیش بینی درآمدها قرار دارد و این استان در 
۲۰ سال گذشته به جز سال ۱۳۸۳ پس از تهران در رتبه دوم کسب درآمد قرار گرفته است.مدیرکل 
امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با بیان اینکه طی ۱۱ سال اخیر درآمد پیش بینی شده استان 
هیچ زمانی کامل تحقق نیافته اســت، گفت: اصفهان در ســال ۱۴۰۰ جایگاه دوم از لحاظ کمترین 
بازگشت درآمد را داشته و این استان اختالف بســیار زیادی میان درآمد و میزان بهره برداری از آن 
را دارد.عرب ها اضافه کرد: با وجود درآمد بسیار اســتان، وصول درآمدها درصد بسیار کمی داشته 
است. این اســتان از نگاه برخورداری که به آن وجود دارد آسیب بسیاری دیده است.وی همچنین 
در نشست شورای هماهنگی بانک های استان اصفهان، تاخیر و ابالغ برنامه های ملی دستگاه های 
اجرایی، قراردادهای عاملیت و برش اســتانی اعتبارات دســتگاهی و مطابق نبودن ساختار مالی 
شرکت های دانش بنیان با ســاختار مد نظر بانک های عامل را از جمله مشکالت برشمرد و افزود: 
مشکالت شرکت های دانش بنیان برای تامین وثایق معتبر و هزینه بر بودن دریافت تسهیالت برای 
متقاضیان بخش خصوصی به دلیل بررســی و کارشناســی طرح به صورت متمرکز در تهران برای 
این استان چالش زاســت.مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اســتان اصفهان اضافه کرد: پرداخت 
تسهیالت به شرکت هایی که با وجود فعالیت در اســتان، منابع مالی خود را در بانک های خارج از 
استان ســپرده گذاری می کنند نیز از جمله دیگر مشکالت استان اصفهان است.وی ابراز داشت: با 
توجه به اینکه تصمیمات در سطح ملی گرفته می شود با مشکالت زیادی مواجه هستیم و الزم است 

اختیارات پرداخت تسهیالت، تمرکز زدایی شده و به استان ها واگذار شود.
 

در نشست کمیسیون هماهنگی بانک های استان صورت گرفت؛

افزایش اختیارات بانک ها در استان ها با دستور وزیر اقتصاد
وزیر اقتصاد به معاونت بانک وزارت اقتصاد دستور داد پیشنهادهای الزم را برای افزایش اختیارات 
بانک ها در استان ها آماده کند.احسان خاندوزی گفت: در بحث تامین مالی برای سرمایه گذاری عقب 
افتادگی داریم و سیاست گذاران در سال های گذشته نگاه رهاشدگی به سیاست های بانکی داشتند و 
نتیجه این تفکر نظام تخصیص بی قواره، ناکارآمد و بهینه نشده بوده است.وی افزود: با این وضعیت 
منافع ملی و مردم مغفول مانده و هنر ما این است که این مسیر را با تدبیر اصالح کنیم و نظام تخصیص 
تســهیالت را بر قاعده کارآمدی و عدالت ریل گذاری مجدد انجام دهیم و این مسئله در دستور کار 
ماست.خاندوزی گفت: در حوزه مالیات هم نگاه عدالت محور داریم و باید نظام پرداخت ها به استان ها 

با توجه به درآمدی که دارند صورت گیرد و در همین مسیر ریل گذاری می کنیم.

با مسئولان

مجری طرح های آزادراهی مرکز و جنوب کشور می گوید به 3 هزار میلیارد تومان اعتبار برای 
تکمیل طرح آزادراه اصفهان – شیراز نیازمندیم؛

... و هنوز هیچ!

علیرضا صلواتی، مجری طرح های آزادراهی مرکز و جنوب 
کشور شامگاه پنجشــنبه در جمع اصحاب رســانه اظهار 
داشت: در کشــور ما بعد از پیروزی انقالب اسالمی حدود 
۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتر به شبکه آزادراهی کشور افزوده شد. 
طرح های شبکه آزادراهی در ســال های آغازین دهه ۵۰ انجام و بعد از آن 
از ســال های آغازین دهه ۷۰ این روند مجددا در کشور شروع شد. قبل از 
انقالب قم-تهران تنها آزادراه کشــور به طول کمتر از ۲۰۰ کیلومتر بود.وی با 
بیان اینکه آزادراه ها محور توسعه کشور هستند، افزود: هر جا آزادراهی ایجاد 
کنیم، بعد از آن شاهد توسعه محدوده هستیم. آزادراه ها علت توسعه ا ند.با 
وجود فشارهای سخت، تورم ها و افزایش هزینه ها در سال های اخیر این 
روند شدت گرفت.مجری طرح های آزادراهی مرکز و جنوب کشور با اشاره به 
سیاست دهه اخیر دولت  در ساخت آزادراه ها بیان کرد: سیاست دولت این 
است که مشارکت بخش خصوصی و غیر دولتی را در ساخت آزادراه داشته 
و دولت مشوق دیگران برای ساخت آزادراه باشد. هم اکنون هزار کیلومتر 
آزادراه در کل کشور با پیشرفت بیش از ۵۰ درصد در حال احداث است.این در 
حالی است که در ۳۰ سال گذشته حدود ۲ هزار و ۴۰۰ کیلومتر آزادراه در کشور 
وجود داشت. همچنین حدود ۳ هزار کیلومتر از پروژه ساخت آزادراه های 
کشور در مرحله مطالعه است.صلواتی تصریح کرد: این هزار کیلومتر از پایان 
امسال تا پایان دولت سیزدهم و ظرف ۳ سال آینده تا سال ۱۴۰۳تکمیل 

می شود و به شبکه آزادراهی کشور می پیوندد. در کنار آن شبکه آزادراهی را 
در اختیار کریدور ترانزیتی کشور قرار دادیم؛ مثال ارتباط مشهدـ  سرخس به 
سمت چابهارـ  زاهدان که هم کریدور و ترانزیت را پوشش دهد و هم باعث 
توسعه مناطق هم جوار شود. متاسفانه با وجود سواحل مکران، بندر چابهار 
و دسترسی به آب های آزاد،در شرق کشور توسعه مطلوب را شاهد نبوده ایم. 
این نقاط بسیار استراتژیک و تمرکزسیاست های کلی نظام نیز بر توسعه 
شرق و جنوب شرق کشور است؛ به گونه ای که اعتبارات صندوق توسعه ملی 

نیز به این سمت و سو جذب شده است.

اصفهان؛ چهار راه ترانزیت کشور
وی با اشــاره به اینکه اصفهان چهار راه ترانزیت کشــور است، گفت: برای 
عبور از شــرق به غرب و یا شمال به جنوب کشور، اســتان اصفهان محل 
عبور است و به همین دلیل، شــبکه راه ها و معابر آن چهار خطه است. در 
واقع سهم استان اصفهان در کشور در مبحث بار اول است. باهمت مدیران 
سابق استان، تقریبا معابر شهرهای استان، به جز معابر محدودی به سمت 
نایین، یاسوج در جنوب غرب۴ خطه و بزرگراهی است.مجری طرح های 
آزادراهی مرکز و جنوب کشور ادامه داد: اما در مبحث آزادراهی که در حال 
انجام اســت، ما معابر اصفهان به سمت شــیراز، اصفهان به سمت یزد، 
اصفهان-کرمان، اصفهان- چهارمحال و بختیاری و اصفهان به سمت تهران 

را در دستور کار قرار دادیم. خوشبختانه اصفهان به سمت شمال کشور یعنی 
اصفهان_نطنز_کاشان، کاشان_قم و قم_تهران اجرایی شده، البته مسیر 
جدیدی را از کاشان به سمت شــمال کشور در مرحله توافق با سرمایه گذار 
هستیم که با احداث این آزادراه مسیر اصفهان به سمت شمال شرق و مشهد 
حدود۶۰ کیلومتر کوتاه تر شده و مسیر در کنار مســیر تهران_قم از سمت 

کاشان ایجاد می شود.

آزادراه اصفهان _شیراز، ۱۳۰ کیلومتر مسیر ســفر اصفهان به شیراز را 
کوتاه تر می کند

صلواتی در خصوص ویژگی های آزادراه اصفهان_شیراز اظهار داشت:آزادراه 
اصفهان _شیراز بزرگ ترین آزادراه کشور به طول۲۲۴ کیلومتر است و یکی 
از لذت بخش ترین طرح هایی است که بعد از بهره برداری از آن، حالوت آن  
را بسیاری از مردم کشور خواهند چشــید. کمااینکه احداث کنارگذر شرق 
اصفهان نیز بخشــی از این طرح و کریدور شــمال به جنوب کشور بود که 
رضایتمندی مردم استان را به دنبال داشــت.وی افزود: در اواخر سال۹۱ 
قرارداد ساخت آزادراه اصفهان-شیراز با مشارکت دولت و بخش غیر دولتی 
بسته شد و مدت اجرای آن ۵ ساله بود. مسیر فعلی اصفهان به شیراز ۴۸۵ 
کیلومتر و مدت سفر ۵ ساعت و نیم تا ۶ ساعت است که مسیرهای شیب دار 
و مارپیچ نزدیک مرودشت و شــیراز خطراتی دارد. مسیر قدیم از آباده به 
اقلید و مرودشت است که به صورت کمان بوده و مسیر آزادراه احداث شده 
به صورت مستقیم است که ۱۳۰ کیلومتر مسیر سفر و حدود ۲ ساعت زمان 
سفر کوتاه تر می شود. ایزدخواست در محدوده استان اصفهان و فارس قرار 

دارد که اصل کوتاه شدن مسیر در استان فارس است.

بزرگ ترین پل آزادراهی کشور در آزادراه اصفهان-شیراز
مجری طرح های آزادراهی مرکز و جنوب کشور با اشاره به اینکه این آزادراه 
نزدیک به بهره برداری است، بیان کرد: حجم کار بسیار زیاد است و تاکنون 
حدود۴ هزار میلیارد تومان برای ۹۴ درصد پروژه هزینه شده و برای ۶ درصد 
باقی مانده به دلیل تورم  و افزایش هزینه ها، ۳ هــزار میلیارد تومان دیگر 
باید هزینه کنیم. مشارکت این پروژه به صورت ۵۰ درصد دولت و ۵۰درصد 
بخش خصوصی است که دولت فعال سهم خود را مطالبه نمی کند. بعد از 
بهره برداری و بازگشت اصل سرمایه و سود و هزینه های نگهداری، بخش 
خصوصی آن را تحویل دولت می دهد.صلواتی با اشاره به اینکه ۳ هزار میلیارد 
تومان باقی مانده در حال تخصیص گرفتن است، تصریح کرد: اکنون دو الیه 
آسفالت مسیر در حال اتمام است. الیه اول و ۸۵ درصد الیه دوم نیز انجام 
شده است. برای جداول بتنی وسط آزادراه ها حدود۹۰۰ میلیارد تومان هزینه 
شده است. بزرگ ترین پل آزادراهی کشــور در این مسیر با ۲۶۴ متر طول 
و ۱۰۷ متر ارتفاع است که در عرض ۱۵ ثانیه راکبان به سهولت از یک سمت 
دره به سمت دیگر می روند و ساخت تنها این پل دو سال به طول انجامید. 
با تخصیص این ۳ هزار میلیارد تومان تا پایان سال آزادراه اصفهان- شیراز 
افتتاح و به بهره برداری می رسد. اولویت ما هم سرعت و هم بحث کیفیت 
است. این اولین آزادراه کشور است که نزدیک ۶۰ کیلومتر آن رویه بتنی دارد.



      نایین؛ شهر آب انبارهای زیبا و تاریخی
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شهر تاریخی نایین در استان اصفهان از آب انبارهای فراوانی برخوردار است که از جاذبه های دیدنی استان محسوب می شوند.نایین، شهری با بیش از ۳۰۰۰ سال 
قدمت، یکی از جاهای دیدنی استان اصفهان به شمار می رود. این شهر که همچون نگینی در میان دشت کویر می درخشد، دارای انبوهی از آثار تاریخی ارزشمند 
است. از خانه های تاریخی و قلعه های باستانی و مساجد بگیرید تا حمام ها و آب انبارهای قدیمی در این شهر به چشم می خورند. کمتر شهری می توان یافت 
که به اندازه نایین آب انبار داشته باشد. آب انبارهای نایین از شاخص ترین بناهای تاریخی این شهر زیبا بوده است. شهر نایین در یک اقلیم کویری و کم آب واقع 
شده است. تمام قنات های نایین نیز از آب شوری برخوردار هستند. همین نکته باعث شده بود تا مردمان قدیم این شهر نیاز به ساختن آب انبار داشته باشند. 
آب انبارهای نایین که قدمت غالب آن ها به دوران صفویه به بعد برمی گردد، برای ذخیره آب و تامین آن در فصول گرم سال استفاده می شوند. بیشتر محله های 
شهر نایین دارای آب انبار هستند و این بناها با سقف گنبدی خود به راحتی تشخیص داده می شوند.اجزای آب انبارهای شهر نایین تقریبا شبیه هم هستند و همه 
آن ها عناصری همچون مخزن آب، بادگیر و پاشیر دارند. تنها تفاوت آن ها در تعداد مخزن یا تعداد پاشیر است. شاید برای تان جالب باشد که بدانید بیش از ۵۰ 

آب انبار در شهر نایین وجود دارند. در این شماره با آب انبارهای این شهر بیشتر آشنا می شویم:

آبانبارمعصومخانی
آب انبار معصوم خانی را شاید بتوان معروف ترین آب انبار شهر نایین دانست. این آب انبار یکی از چندین آب انبار محله »چهل دختران« به شمار می رود، مخزنی 
استوانه ای شکل با قطر ۱۸ متر و عمق ۱۲ متر و ۶۴ ردیف پله. آب انبار معصوم خانی که با حمایت مالی مرحوم »حاج میرزا محمد علی خانی معصومی« در سال 

۱۳۲۲ تکمیل شده، با شماره ثبت ۱۱۵۸۸ در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۸۳ در فهرست آثار ملی ایران نیز به ثبت رسیده است.
آب انبار معصوم خانی دارای یک گنبد بزرگ پوشیده شده با خشت خام است که در سال ۱۳۶۷ هجری شمسی یک بار فرو ریخت، ولی مردم پرتالش و با همت 

نایین آن را دوباره بازسازی کردند.

آبانبارحاجیحسین
آب انبار حاجی حسین به دست مرحوم »حاج حسین موئی« که یکی از تاجران عبا در شهر نایین بود، در این شهر ساخته شد. پس از درگذشت حاج حسین، 

ایشان را در اتاقکی مجاور قسمت غربی آب انبار دفن کردند. آب انبار حاجی حسین به آب انبار معصوم خانی بسیار نزدیک است.

آبانبارابوالحسن
آب انبار ابوالحسن نیز در محله چهل دختران نایین قرار دارد و اهمیت آن از این جهت است که به عنوان اولین آب انبار احداث شده در شهر نایین به حساب می آید.

جالب است که این آب انبار دقیقا در کنار آب انبار حاجی حسین واقع شده و حتی از یک بادگیر مشترک با آن برخوردار است. راه پله این آب انبار به سمت بازارچه نو 
است. با اینکه آجرهای موجود در بنا قدمت باالی آن را می رسانند، ولی از تاریخ ساخت و همچنین سازنده این آب انبار قدیمی اطالع دقیقی در دسترس نیست.

آبانبارمصلی
»باغ مصلی« یک باغ تاریخی در شهر نایین است که آرامگاه »خاندان پیرنیا« در آن واقع شده و یکی از جاذبه های گردشگری شهر نایین به حساب می آید.اگر 
گشتی در این باغ زیبا بزنید، در گوشه ای از آن یک آب انبار توجه شما را به خود جلب خواهد کرد که آب انبار مصلی نامیده می شود. آب انبار مصلی دارای دو راه پله 
بوده که یکی از آن ها در داخل باغ مصلی و دیگری در خارج از آن قرار دارد. این آب انبار که در سال ۱۳۱۶ هجری قمری به دست »اویس میرزا احتشام الدوله« 

احداث شده، دارای یک مخزن مکعب مستطیلی با سقف تخت پوش و نیز دو عدد بادگیر است.

آبانبارفیض
آب انبار فیض یکی از مهم ترین آب انبارهای محله »پنجاهه« در شهر نایین است. این آب انبار که در سال ۱۳۸۴ به شماره ۳۶۶۳ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت 
رسیده، دارای یک ویژگی است که آن را از سایر آب انبارهای شهر متمایز کرده و آن ویژگی، بادگیر کج این آب انبار است.در واقع آب انبار فیض ،دارای یک عدد بادگیر 
بلند است که از حالت قائم خود حدود ۳۰ درجه انحراف پیدا کرده و کج شده است. به همین دلیل بیخود نیست اگر به این آب انبار لقب برج پیزای نایین را بدهیم!

آبانباردوقلویمحمدیه
آب انبار دوقلوی محمدیه در نایین، محمدیه و محله »میدان باال« قرار گرفته است. قدمت این آب انبار تاریخی به دوره قاجاریه برمی گردد. این اثر که روبه روی 

مسجد و حسینیه محمدیه قرار گرفته، در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۸۳ با شماره ثبت ۱۱۵۶۱ در فهرست آثار ملی ایران نیز به ثبت رسیده است.

آبانبارسکان
آب انبار سکان در محله »باب المسجد« شهر نایین واقع شده است. این آب انبار بیش از ۳۰۰ سال قدمت دارد و از قدیمی ترین آب انبارهای شهر نایین به شمار 
می رود. در سال های اخیر به علت ساخت خیابان مسجد جامع، راه پله آب انبار خراب شده است. همچنین خزینه آب انبار نیز در یکی از خانه های کناری آن واقع 

شده است.

آبانبارتگو
آب انبار تگو در محله چهل دختران نایین قرار گرفته است. نکته قابل ذکر در مورد آن، این اســت که تگو به عنوان کوچک ترین آب انبار بافت قدیم شهر شناخته 

می شده است.

آبانبارنوگاباد
آب انبار نوگاباد از آب انبارهای کوچک شهر نایین است. این آب انبار که در کنار مسجد خواجه واقع شده ، از دو بادگیر بلند بهره می برد. آب انبار نوگاباد در چند سال 

گذشته توسط اداره میراث فرهنگی مورد بازسازی قرار گرفته است.
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مفاد آراء
8/40  آگهــی موضوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  2231 14016030200700 مورخ 24 / 05 / 1401  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی شرکت آب وفاضالب استان اصفهان  بشماره شناسه 10260299036  
درششــدانگ یک حلقه چاه ومنبع آب  به مســاحت  28 / 2086 مترمربع پالک 
19 اصلی واقع در کلیشــاد خریداری ازکلیه مالکین رسمی مشاعی محرزگردیده 
اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دونوبت به فاصلــه 15 روز آگهی 
میشود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
رابه این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اســت در 
 صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار اول : 1401/07/21
تاریخ انتشار دوم : 1401/08/07

م الف: 1391650 محمد علی ناظمی اشــنی  رئیس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
8/41  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 هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 

رديف 1- راي شماره 8623 - 1401/07/28 هيات سوم آقای ابراهيم پير نجم الدين 
گنيرانی   به شناسنامه شــماره 20 کدملي 1290416389 صادره خمينی شهر   فرزند 
محمد  در ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 207 متر مربع از  پالک شماره  188 
فرعی و 21  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت 
اکبر جنيرانی ســند مورد ثبت صفحه 18 دفتر 77 به موجب تقسيم نامه 65475 مورخ 

1336/10/09 دفتر 6 اصفهان امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/22

م الف: 1400406  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

8/42 آگهي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هيئت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرســتان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضي ذيل محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضي وامالک مورد تقاضا به شرح 
زير به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاي تعيين شــده 
توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي ميشود در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشــته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
1- راي شــماره 140160302015000380 مورخ 1401/07/19 خانم فخرالسادات 
ميوه چی چهــار ســوقی فرزند اصغر  نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ 
يکباب خانــه به مســاحت 438  متر مربــع مفروز از پــالک 107- اصلــي واقع در 
 زرين شــهر  بخش 9 ثبــت اصفهان مع الواســطه خريداري شــده از مالک رســمي

 ابوالفتح قهرمان
2- راي شــماره 140160302015000381 مورخ 1401/07/19 آقای محمد رجائی 
ريزی فرزند علی  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 438  متر 
مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شهر  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/22

م الف: 1399008 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
مفاد آراء

8/43 آگهي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هيئت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرســتان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضي ذيل محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضي وامالک مورد تقاضا به شرح 
زير به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاي تعيين شــده 
توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي ميشود در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشــته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
1- راي شماره 140160302015000366 مورخ 1401/07/11 آقای علی اکبر مطلبی 
فرزند حسن  نسبت به ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 202/75  متر مربع مفروز 
از پالک 105- اصلي واقع در جعفرآباد زرين شــهر  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريداري شده از مالک رسمي خدا رحم پناهی ريزی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/07
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/22

م الف: 1401007 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
تحدید حدود اختصاصی

8/44 شماره نامه : 140185602024008420-1401/08/01 نظر به اينکه به موجب 
رای شماره 140160302024001229 مورخ 1401/04/22 هيات قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ يکباب خانه به مساحت 
68/32 متر مربع تحت شماره فرعی 2996 از اصلی 4348 مفروز و مجزی شده از شماره 
85  فرعی از اصلی مزبور  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکيت خانم صغرا آقمشــه 
دستجردی فرزند مرتضی مستقر گرديد و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحديد حدود می باشد 
لذا به استناد تبصره ذيل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحديد حدود 

ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1401/09/02 ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد و به موجب اين آگهی به کليه مالکين و مجاورين اعالم می گردد تا در 
روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين و مجاورين مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود و فقط تا 30 روز پذيرفته خواهد 
شــد و معترض طبق ماده 86  آئين نامه قانون ثبت بايد از تاريخ تسليم اعتراض به اين 
اداره، ظرف يک ماه دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضائی تسليم و گواهی تقديم 
دادخواســت را اخذ و به اين واحد ثبتی ارائه نمايد، درغير ايــن صورت متقاضی ثبت يا 
نماينده قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست 
را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی 

را با رعايت مقررات ادامه ميدهد.  تاريخ انتشار: 1401/08/07  
م الف: 1398802 شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
8/45 شــماره نامــه : 140185602024008421-1401/08/01 نظر بــه اينکه به 
موجب رای شــماره 140160302024001365 مــورخ 1401/05/08 هيات قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ يکباب 
خانه به مساحت 154/10 متر مربع تحت شماره فرعی 2997  از 4348  اصلی  واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان در مالکيت آقای يوســف غالميان حسين آبادی مستقر گرديد و 
پرونده ثبتی فاقد سابقه تحديد حدود می باشــد لذا به استناد تبصره ذيل ماده 13 قانون 
فوق الذکر و  طبق تقاضــای مالک تحديد حدود ملک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 
1401/09/02 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و به موجب اين 
آگهی به کليه مالکين و مجاوريــن اعالم می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محل 
حضور يابند و اعتراضات مالکين و مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
 صورت مجلس تحديد حدود و فقط تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86  
آئين نامه قانون ثبت بايد از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره، ظرف يک ماه دادخواست 
خود را به مرجع ذيصالح قضائی تســليم و گواهی تقديم دادخواســت را اخذ و به اين 
واحد ثبتی ارائه نمايد، درغير اين صورت متقاضــی ثبت يا نماينده قانونی وی می تواند 
به دادگاه  مربوطــه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواســت را دريافت و به اداره ثبت 
 تســليم نمايد و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را بــا رعايت مقررات

 ادامه ميدهد. 
تاريخ انتشار: 1401/08/07  

م الف: 1401995 شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان



آزادسازی یک نوجوان 
از دست آدم ربایان 
و بازگشت به آغوش 

خانواده
حــدود ۱۰ روز پیــش فرزنــد یک 
خانــواده در شــهریار و منطقــه 
دولت آباد به نام مجتبــی در حال 
رفتن به مدرســه توسط آدم ربایان 
ربوده  شد،که در نهایت در عملیات 
۱۰ روزه کارآگاهــان پلیس آگاهی 
کودک به آغوش خانواده بازگشت.

وز عکس   ر

ثبت تصویر پلنگ ایرانی در منطقه کالته استان اصفهان
حضور پلنگ ایرانی در منطقه شکار ممنوع کالته شهرســتان خوروبیابانک ، برای نخستین بار تصویربرداری و ثبت شــد.پایگاه اطالع رسانی اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان اعالم کرد: با تالش محیط بانان سختکوش شهرستان خور و بیابانک در حفاظت از مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست 
استان، برای نخستین بار حضور پلنگ ایرانی در منطقه »کالته« تصویربرداری و مستند شد.بر اساس این گزارش، در سالیان گذشته گزارش هایی مبنی بر حضور 
پلنگ در این منطقه دریافت شده بود که با تصویربرداری از این گونه در معرض انقراض، حضور پلنگ ایرانی در زیستگاه های منطقه شکار ممنوع کالته ثبت شد.

منطقه شکار ممنوع کالته با وسعت بیش از ۱۳۳ هزار هکتار در شمال شرق شهرستان خور و بیابانک واقع شده و اقلیم آن گرم و خشک است؛ تپه های ماسه ای 
انبوه، طبیعت بکر و چشم انداز های زیبای کویری و تنوع زیســتی قابل توجه از ویژگی های این منطقه است.شهرستان خور و بیابانک در ۴۲۰ کیلومتری شرق 
اصفهان واقع است. موته، قمیشلو، کاله قاضی، کرکس و عباس آباد از مناطق حفاظت شده استان اصفهان است که تاکنون در این منطقه حدود ۶۲ گونه پستاندار، 

۲۹۶ گونه پرنده، ۴۰ گونه خزنده، هشت گونه دوزیست و ۴۱ گونه ماهی شناسایی شده است.

مدیرکل نوسازی مدارس اصفهان گفت:بالغ بر۴۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار برای بازســازی مدارســی که 
براثر تهدید فرونشست دچار آسیب شده اند در نظر 
گرفته شده است.مجید نسیمی اظهار کرد: بالغ بر۴۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی مدارسی که براثر 
تهدید فرونشست دچار آسیب شــده اند، دراستان 
اصفهان در نظر گرفته شده اســت.وی اظهار داشت: 
از این میزان مقررشده اســت که ۱۳۰ میلیارد تومان 
توســط دولت، ۱۳۰ میلیارد تومان توســط خیران و 
مابقی از محل فروش اموال مازاد آموزش وپرورش 
تامین شــود.مدیرکل نوســازی، توســعه و تجهیز 
مدارس اســتان اصفهان افزود: بر اســاس آخرین 
برآورد های صورت گرفته بالغ بر ۳۵۰ کالس درس در 

قالب ۳۴ مدرسه و با زیربنای ۴۱ هزار مترمربع براثر 
فرونشست دچار آسیب شده است.وی خاطرنشان 
کرد: این مدرسه ها به طورعمده در شهرستان اصفهان، 
خمینی شــهر، نجف آبــاد، برخوار و شاهین شــهر 
شناسایی شده که در کالن شــهر اصفهان بیشتر در 
ناحیه های سه، چهار و پنج بیشــتر از دیگر ناحیه ها 
دچار آسیب است.مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس استان اصفهان افزود: همچنین بیش از ۱۰ 
هزار کالس درس با قدمت باالی ۴۰ سال در استان 
اصفهان وجود دارد که از این تعداد ســه هزار کالس 
درس نیازمند تخریب و بازســازی است.نســیمی 
خاطرنشــان کرد: درمجموع تمام تــالش این نهاد، 
تکمیل پروژه های بازســازی و نیمه تمام است تا به 

رونق فضای آموزشی برای دانش آموزان منجر شود.
وی یادآور شــد: درمجموع در نیمه اول امســال ۷۰ 
پروژه آموزشــی، پرورشــی با ۳۵۰ کالس درس و 
زیربنای ۶۳ هزار مترمربع به آموزش وپرورش استان 
تحویل داده شد.مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس اســتان اصفهان پیش بینی کرد که تا پایان 
امســال نیز ۳۰ پروژه در قالــب ۲۰۰ کالس درس با 
مشارکت خیران و دولت در استان اتمام و به فضای 

تعلیم و تربیت افزوده شود.

مدیرکل نوسازی مدارس اصفهان خبرداد:

بازسازی مدارس آسیب دیده از فرونشست در اصفهان

رییس شورای اسالمی شهر:

بیشتر نخبگان استان اصفهان مهاجرت می کنند
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت:اصفهان ۷۰ درصد از جمعیت نخبگانی خود را به دلیل 
نبود امکانات الزم از دست داده اســت.محمد نور صالحی در نشست مشــترک اعضای شورای 
اسالمی شــهر با انجمن خیریه انتقال 
خون استان اصفهان، اظهار کرد: استان 
اصفهان به  رغم اســم بزرگی که دارد و 
تصویری که از آن در کشــور به نمایش 
گذاشته شــده، در عرصه های مختلف 
محروم است، اما برخی تصور می کنند، 

این یک مظلوم نمایی است.
وی بــا بیان اینکــه اســتفاده همه از 
مواهــب کشــور و رفــع محرومیت ها 
آرزوی ماســت، ادامــه داد: فردی که 
روی صندلی مسئولیت در سطح ملی یا مجلس شورای اســالمی می نشیند، بر اساس قانون و 

شرع مسئول است که محلی نیندیشد و بعد ملی را در اجرای برنامه ها مد نظر قرار دهد.
رییس شورای اسالمی شهر با اشاره به بعضی از مشکالت بزرگ کالن شهر اصفهان از جمله کم آبی 
و آلودگی هوا، تصریح کرد: وضعیت بحرانی آب استان و شهر اصفهان، نیز شاهدی بر این ادعاست 
که همواره مورد بی توجهی مسئوالن قرار گرفته است، شاید اصفهان تنها کالن شهری در کشور باشد 
که در تابستان با تانکر، آب شرب داخل شهر در آن توزیع می شد.وی خاطرنشان کرد: این کالن شهر 
جزو آلوده ترین شهر های کشــور بوده و این حاصل بی تدبیری مسئوالن در گذشته برای استقرار 
صنایع آالینده در غرب استان است، چرا که آالینده ها از طریق وزش باد از سمت غرب روی هوای 
شهر اصفهان قرار می گیرد.نورصالحی تاکید کرد: برداشــت بی رویه آب های زیرزمینی، امروز به 

شکل پیامد تلخ و ناگوار فرونشست زمین خودنمایی می کند.

اصفهان؛ میزبان بیش از 500 هزار مهاجر
وی با بیان اینکه امروز در شهر میزبان بالغ بر ۵۰۰ هزار مهاجر هستیم که این رقم در سطح استان 
اصفهان بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر است، گفت: اســتقرار صنایع مختلف باعث ورود این 
تعداد مهاجر به اصفهان شده اســت، اما  ای کاش حداقل سهم آب شرب این جمعیت مهاجر نیز 

به این شهر اختصاص می یافت.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان افزود: تنها شش درصد جمعیت کل کشور متعلق به اصفهان 
بوده، اما ۱۰ درصد از جمعیت نخبگان علمی، اقتصادی و صنعتی کشــور و ۱۰ درصد از شرکت های 

دانش بنیان متعلق به این استان است.
وی خاطرنشان کرد: اصفهان امروز به شهری مهاجرپذیر از نظر نیروی انسانی برای صنایع تبدیل 
شــده که در مقابل، ۷۰ درصد از جمعیت نخبگانی خود را به دلیل نبود امکانات الزم از دست داده 

است، به طوری که بیشتر نخبگان استان مهاجرت می کنند.
نورصالحی با اشــاره به مشــکالت اداره کل انتقال خون اســتان اصفهان، گفت: این اداره کل به 

برنامه ریزی بلندمدت نیاز دارد، اما در حال حاضر باید با همتی جمعی مشکالت آن را رفع کنیم.
وی با اشاره به حمایت مدیریت شــهری از اداره کل انتقال خون، تصریح کرد: شهرداری می تواند 
در خصوص صدور پروانه ساختمانی زمین این اداره کل در خیابان مشتاق مساعدت کند یا مکان 
دیگری را به صورت تهاتر در اختیار اداره کل انتقال خون اصفهان قرار دهد.رییس شورای اسالمی 
شهر اصفهان تاکید کرد: در زمینه سالمت از نظر زیرساختی همچون تعداد تخت های بیمارستانی 
و تجهیزات دچار کمبود هستیم، بنابراین به اندازه موقعیت شغلی و جایگاهی خود برای رفع این 

مشکالت تالش خواهیم کرد.

خبر روزبا مسئولان

معاون کمیته امداد استان اصفهان 
اعالم کرد:

تالش برای به روزرسانی 
مشاغل و درآمد پایدار 
مددجویان کمیته امداد

معاون اشــتغال کمیته امداد استان اصفهان 
با اعــالم اینکــه ۶۰ تــا ۷۵ درصــد از جامعه 
آماری کمیته امداد زنان سرپرســت هستند، 
گفت: قصد داریم برای ایجــاد اقتصاد پایدار 
خانواده های مددجــو، رویــداد کارآفرینی را 
برگزار کنیم تا مشاغل نوین برای درآمدزایی به 
آن ها معرفی شود.  احمد رضایی در گفت وگو 
با ایســنا، درباره همکاری کمیته امداد با جهاد 
دانشگاهی واحد اصفهان برای برگزاری رویداد 
کارآفرینی، اظهار کرد: سال گذشته کمیته امداد 
اســتان اصفهان با همکاری جهاد دانشگاهی 
رویدادی تحت عنوان کارآفرینی برگزار کرد که 
در این رویداد، حدود ۵۵ ایده توسط دبیرخانه 
دریافت شــد. بعد از بررســی کارشناسان ۵ 
ایده موفق انتخاب شــدند و همراه با جوایزی 
که به آن ها تقدیم شــد، حامیــان این رویداد 
حمایت های الزم را برای اجرایی شدن ایده های 
آن ها انجام دادند.وی با اعالم اینکه امسال نیز 
قصد داریم در ادامه رویداد ســال گذشته، دو 
رویداد دیگر کارآفرینی برگــزار کنیم، افزود: 
یکی از رویدادها با محور مشاغل نوین، دورکار 
و آزاد کار برنامه ریزی شده که در آبان ماه برگزار 
خواهد شد، همچنین در این رویداد بخشی را 
تحت عنوان موضوعات آزاد پیش بینی کردیم 
کــه مددجویان عالقه مند هــم بتوانند حضور 
داشته باشند.معاون اشتغال کمیته امداد امام 
خمینی)ره( اســتان اضافه کــرد: مددجویان 
کمیته امداد ۶۰ درصد از شــرکت کنندگان این 
رویداد را تشکیل می دهند و ۴۰ درصد افراد آزاد 

شرکت می کنند.
وی با تاکید بر اینکه قصد داریــم رویداد را به 
گونه ای برگزار کنیم که همه افراد بتوانند شرکت 
کنند، توضیح داد: شاید طرح هایی ارسال شود 
که بتواند به اقتصــاد خانواده های مددجویان 
کمک کند و شغلی در طرح ها دیده شود که ما 
بتوانیم از آن برای اشتغال خانواده های مددجو 

استفاده کنیم.
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دانشگاه های اصفهان در فهرست برترین های »یو. اس. نیوز«
بر اساس آخرین ویرایش رتبه بندی بهترین دانشگاه های جهان؛ »یو. اس. نیوز«، ۵۲ موسسه ایرانی 
در میان موسسه های برتر جهان قرار گرفتند که دانشگاه های صنعتی اصفهان، علوم پزشکی اصفهان، 
کاشان و اصفهان نیز از استان اصفهان در این رتبه بندی می درخشند.بر پایه ویرایش ۲۰۲۳ رتبه بندی 
بهترین دانشگاه های جهان »یو. اس. نیوز« که در سال ۲۰۲۲ میالدی منتشر شده است، ۵۲ موسسه 
ایرانی در میان موسسه های برتر جهان جای گرفته اند. دانشگاه های »تهران«، »آزاد اسالمی«، »علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران«، »صنعتی نوشیروانی بابل«، و »دانشگاه صنعتی شریف« 
پنج موسســه برتر ایرانی در این رتبه بندی هستند.نام ۲۰۰۰ موسســه از ۹۵ کشور گوناگون جهان در 
فهرست پایانی آمده است. دانشگاه صنعتی اصفهان با امتیاز ۴۴.۶ در رتبه ملی ۹ و رتبه جهانی ۷۳۹ 
قرار گرفته است. همچنین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با امتیاز ۳۵.۹ در رتبه ۲۱ ملی و ۱.۱۲۹ جهانی 
جای گرفته است.دانشگاه کاشان دیگر دانشگاه استان اصفهان در این رتبه بندی است که در جایگاه 
۲۴ ملی و ۱.۲۵۱ جهانی قرار دارد. امتیاز کلی این دانشگاه ۳۳.۳ است.دانشگاه اصفهان نیز با امتیاز 

۲۸.۴ در رتبه ملی ۳۳ و ۱.۴۷۳ جهانی جای گرفته است.
 

رشد ۸0 درصدی میزان کشفیات قاچاق در استان اصفهان
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت:در شش ماهه اول سال گذشته ورودی های قاچاق 
به استان اصفهان حدود دو هزار پرونده بود در حالی که طی شش ماه اول امسال ۳ هزارو ۷۰۰ پرونده 
داشتیم.علی اکبر مختاری در مراسم تودیع و معارفه رییس تعزیرات حکومتی اردستان با اشاره به 
رشد ۸۰ درصدی کشفیات پرونده های قاچاق در استان اصفهان، اظهار کرد: در شش ماهه اول سال 
گذشته ورودی های قاچاق به استان اصفهان حدود دو هزار پرونده بود در حالی که در شش ماه اول 
امسال  ۳۷۰۰ پرونده داشتیم.وی با اشاره به اجرای طرح مردمی سازی در استان از اردیبهشت ماه 
امسال افزود: میزان حجم ورود قاچاق به استان و از طرف دیگر تالش نیروی انتظامی برای کشفیات، 
افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.مختاری خاطرنشان کرد: میزان ارزش ریالی پرونده های قاچاق 
و میزان محکومیتی که برای متهمین صادر کردیم در ســال ۱۴۰۰، حدود ۳۰ میلیارد تومان بود، ولی 

امسال در حوزه قاچاق نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان متهمین محکوم شدند.
این مقام مسئول با بیان اینکه در حوزه احتکار رشد حدود ۳۰ درصدی را در استان داشتیم، گفت: طی 
سال گذشته در حوزه کشفیات احتکار حدود ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان کاالی احتکاری بوده است.

مدیرکل تعزیــرات حکومتی اســتان اصفهان گفت: بعــد از اجرای طرح مردمی ســازی بعضی از 
سودجویان در صدد سوءاســتفاده برآمدند که این رقم میزان کشفیات نزدیک به ۱۷۰ میلیارد تومان 
رسید .خوشبختانه رای پرونده ها صادر و متهمان نیز محکوم شدند و بخشی از جزای نقدی هم وصول 

شده و به حساب خزانه واریز شده است.

کارشناس هواشناسی استان:

سامانه بارشی در راه اصفهان است
کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان از ورود سامانه بارشی به استان اصفهان از روز یکشنبه 
هشتم آبان ماه)فردا( خبر داد.آسیه آقایی با بیان اینکه فعالیت سامانه بارشی به ویژه غرب و جنوب 
اســتان را در بر می گیرد، گفت: بارش رگبار پراکنده، وقوع رعد و برق و ریــزش تگرگ در این مناطق 
پیش بینی می شــود.وی با بیان اینکه احتمال بارش در نواحی مرکزی استان نیز وجود دارد، افزود: 
وزش باد به نسبت شدید تا شــدید و وقوع تندباد لحظه ای توأم با خیزش گردوخاک موقت بیشتر 
مناطق را به جز نواحی شمالی اســتان در می نوردد که به کاهش شــعاع دید در مناطق درگیر منجر 
می شود.آقایی با اشاره به بارش های روز یکشنبه خاطرنشــان کرد: الزم است عشایر غرب و جنوب 
استان در موســم کوچ طی روز های پیش رو احتیاط کرده و کشاورزان در کاشت محصوالت پاییزه و 

برداشت محصوالت آماده تعجیل کنند.

با مسئولان جامعه

معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت  از افت 20 درصدی نسخه نویسی الکترونیک در یک ماه گذشته خبر داد و در عین حال گفت که سقف نسخه 
نویسی کاغذی به طور موقت لغو شده است؛

نسخه نویسی؛ فعال ترکیبی!

معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت با اشاره به برداشته 
شدن سقف نسخه نویسی کاغذی به دنبال اختالالت اینترنت در حدود یک 
ماه گذشته، گفت: در یک ماه اخیر به دلیل شرایط خاص کشور و مشکالت 
کندی اینترنت، افت حدود ۲۰ درصدی در تعداد نسخ الکترونیک به وجود 
آمده است اما خدمات ما همچنان به شــکل توام کاغذی و الکترونیک، 
تداوم دارد.مهدی رضایی در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به اینکه الزامات 
قانونی اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی در برنامه های پنجم و ششم 
توسعه آمده است، اظهار کرد: در ماده ۷۴ برنامه ششم توسعه درباره نسخه 
نویسی الکترونیک تاکید شــده که وزارت بهداشت با هدف ارائه خدمات 
الکترونیکی سالمت مکلف است در مدت ۲ سال اول اجرای قانون برنامه 
نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان و سامانه های 
اطالعاتی مراکز سالمت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت 
احوال کشــور با حفظ حریم خصوصی، منوط به اذن آنها، محرمانه بودن 
داده ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، اقدام کند. 
همچنین در طرح تحول سالمت نیز بر نسخه نویسی الکترونیکی، تاکید 
شده است.وی افزود: بر این اساس سازمان بیمه سالمت نیز موظف شد 
در راستای اهداف برنامه ششم توسعه، همچنین تکالیف قانونی مدرج 
در آن از جمله بند ث ماده ۶۷ و بند چ ماده ۷۰ قانون، به همراه بند ج تبصره 

۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در 
حوزه سالمت، اقدام به اجرای برنامه نسخه نویسی الکترونیک پزشکان 
و حذف دفترچه های کاغذی کند؛ موضوعی که به شکل تدریجی از تیرماه 
سال ۱۴۰۰ آغاز و سرانجام با الزام حذف نســخ کاغذی از ابتدای دی ماه 

الزم االجرا شد.
وی درباره آخرین اخبار و اطالعات درخصوص موضوع نســخه نویســی 
الکترونیک، توضیح داد: درحال حاضر وضعیت نســبتا مناسبی داریم و 
قانون همچنان در حال اجراست و میانگین ۹۸ درصد نسخی که برای ما 
ارسال می شود به شکل الکترونیک است؛ البته در یک ماه اخیر به دلیل 
شرایط خاص کشور و مشکالت کندی اینترنت، افت ۲۰ درصدی در تعداد 
نسخ الکترونیک به وجود آمده است؛ اما خدمات ما همچنان به شکل توام 
کاغذی و الکترونیک، تداوم دارد. بر اساس پیش بینی ها، وزارت بهداشت 
دستورالعملی نوشته است که هرگاه زیرساخت ها یا شبکه های ارتباطی 
مختل شود، بر اساس آن می توان با راه جایگزین، نسخه نویسی را دنبال 
کرد. در شرایط اخیر هم اعالم کردیم هر جایی که با قطعی شبکه یا اینترنت 

مواجه باشیم پذیرش نسخ کاغذی هم در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: با توجه به مشکالت اینترنتی اخیر سقف میزان نسخه نویسی 
کاغذی برداشته شده است و با دستورالعمل ارائه شده، در مدتی که شبکه 

ارتباطی قطع باشد به شکل کامل نسخه نویسی کاغذی برقرار خواهد بود 
زیرا خدمت به مردم نباید مختل شود.

سرانجام یکپارچه سازی سامانه های نسخه نویسی الکترونیک چه شد؟
رضایی دربــاره موضوع یکپارچه ســازی ســامانه های نسخه نویســی 
الکترونیک، اظهار کرد: طبق قانون بودجه این امر با وزارت بهداشت است 
و ما هم کامال اعالم آمادگی کرده ایم و مرکــز مدیریت فناوری و اطالعات 
وزارت بهداشت بر این موضوع کار می کند و بر اساس اطالعات ما تمهیدات 
الزم برای یکسان سازی اندیشیده شده است. به نظر بنده با توجه به اینکه 
از اپلیکیشن های مختلف شرکت های دانش بنیان کمک گرفته شده است 
و این اپلیکیشن ها همه سازمان های بیمه گر را در سیستم خود آورده اند، 
دیگر یکپارچه سازی هم اجرایی شده است؛ اما بنابر دالیلی برخی مراکز 
و پزشکان عالقه مند به استفاده از این ظرفیت بخش خصوصی نیستند و 
می خواهند مستقیما از پنل های سازمان های بیمه گر استفاده کنند. به طور 
کلی این یک معضل نیست و چندگانگی وجود ندارد، بلکه این تنوع وجود 
دارد که پزشک انتخاب کند با کدام سامانه فعالیت کند و یا وزارت بهداشت 

چه تصمیمی اتخاذ کند.

اختالف کدینگ دارویی وزارت بهداشت با سازمان های بیمه گر

وی درباره یکســان سازی کدینگ داروها در ســازمان های بیمه گر نیز به 
ایسنا گفت: به نظر می رسد که این موضوع بیش از حد بزرگ شده است. 
سیستم های کدینگ متنوعی وجود دارد و بنابر دالیلی هر سازمان بیمه گری 
از سیســتم کدینگ خاصی اســتفاده می کند؛ اما در نهایت یک سیستم 
مپینگ این دو مدل مختلف کدینگ را با هم همخوان می کند و این جای 
نگرانی نیست. استانداردهایی که در سطح کشور برای کدینگ وجود دارد 
کاربردهای مختلفی دارند و لزوما با شکل جهانی یکسان نیست. در این 
میان سازمان بیمه گر هم باید متناســب با نظام پرداخت های خود که بر 
اساس کتاب ارزش های نسبی است، سیستم پرداخت داشته باشد و این 

سبب اختالف کدینگ وزارت بهداشت با سازمان های بیمه گر می شود.
وی تاکید کرد: همچنان روش های تجویز خدمات پزشکی در کشور ما که 
به شکل سنتی و کاغذی دنبال می شد با چیزی که در نسخه الکترونیک 
اتفاق می افتد لزوما با هم تطبیق نیافته است؛ چون در نسخه الکترونیک 
از استاندارد بین المللی اســتفاده می شود؛ اما سیستم تجویز ما به شکل 
کاغذی از سیستم تجویز بین المللی پیروی نمی کند و این نیاز به تکامل 
دارد تا به یک شــکل واحد درآید و به تدریج در حــال برطرف کردن این 

مشکل هستیم.
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اتهام بزرگ به »رونالدو«:

اسرارباشگاهرافاشمیکند
ستاره سابق منچستریونایتد، درباره کریستیانو رونالدو صحبت هایی مطرح کرده که به نظر می رسد 
رابطه او و شــیاطین ســرخ را پرتنش تر خواهد کرد.درحالی که رابطه کریســتیانو رونالدو و باشگاه 
منچستریونایتد این روز ها به اوج تنش رسیده، صحبت های یکی از ستاره های سابق شیاطین سرخ 
درباره کریستیانو ممکن است این تنش را بیش از پیش تشدید کند.دوایت یورک در یک مصاحبه از 
صحبت های خود با ستاره پرتغالی یونایتد خبر داد. او مدعی شد کریستیانو رونالدو اطالعاتی از درون 
رختکن را به او اطالع داده است که اسرار باشگاه به حساب می آید. به گفته این ستاره سابق یونایتد، 
رونالدو اسراری را فاش کرده که مدیران باشگاه حاضرند برای منتشر نشدن آن ها در رسانه ها هر چه 
دارند، هزینه کنند.این ستاره سابق یونایتد در مصاحبه خود به صحبت هایی اشاره کرد که حدود شش 
ماه پیش و در پایان فصل گذشته با کریستیانو رونالدو داشت. درست در پایان بدترین فصل تاریخ 
شیاطین سرخ در لیگ برتر؛ فصلی که باعث شد کریستیانو در طول تابستان از قصد خود برای ترک 
یونایتد پرده بردارد.دوایت یورک در این مصاحبه گفت:»من در پایان فصل گذشته با کریستیانو صحبت 
کردم. ولی او اطالعاتی در اختیارم گذاشت که باورم نمی شد. اسراری از درون باشگاه که مطمئنم یونایتد 
حاضر است ۵ میلیون یورو به من بدهد برای اینکه آن ها را فاش نکنم«.این صحبت های دوایت یورک 
چند روز بعد از تنش جدید در رابطه یونایتد و رونالدو مطرح می شود. کریستیانو در دقایق پایانی دیدار 
یونایتد و تاتنهام پیش از سوت پایان مسابقه، ورزشگاه اولدترافورد را ترک کرد. این اقدام او خشم اریک 
تن هاخ و مدیران باشگاه را به دنبال داشت، ولی در نهایت با عذرخواهی رونالدو او به تمرین ها بازگشت.

»تنهاخ«پشت»رونالدو«درآمد
پس از پایان بازی منچستریونایتد و شریف تیراسپول، از سرمربی شیاطین در رابطه با عملکرد ستاره 
پرتغالی سوال پرسیده شد که در جواب تمام قد از او دفاع کرد.هفته پنجم دور گروهی لیگ اروپا انجام 

شد که در پایان این بازی ها، تیم های رئال سوسیداد و منچستر یونایتد به دور حذفی صعود کردند.
شــاگردان اریک تن هاخ در حضور 90 دقیقه ای و کامل کریستیانو رونالدو توانستند به راحتی از سد 
شریف عبور کنند و ظاهرا این بازی، آتش بسی بر وضعیت پرتالطم یونایتد و رونالدو بوده است.رونالدو 
که در این بازی نیز طمع بسیار باالی خود برای گلزنی را به همگان نشان می داد، بارها تالش کرد اما 
مدام به در بســته می خورد. در نهایت او در دقیقه 81 با یک ضربه سر دروازه را تهدید و سپس ریباند 
همان ضربه را با شوتی محکم وارد دروازه کرد و خوشحالی جدیدش را پس از گلزنی به اورتون دوباره 
به نمایش گذاشت. در کنفرانس بعد از بازی، از تن هاخ درباره عملکرد رونالدو پرسیدند که او در جواب 
گفت : رونالدو فوق العاده بود. او موقعیت های زیادی خلق کرد و بقیه هم تیمی هایش نیز همین کار 
را برای او انجام دادند. کریس به این گل نیاز داشت تا اتفاقات اخیر را فراموش کند و من اطمینان دارم 

که در ادامه گل های بیشتری هم به ثمر می رساند. 
 

مذاکراتمثبتاینتربا»میالناشکرینیار«
میالن اشکرینیار، مدافع اسلواک اینتر احتماال قراردادش را با این تیم ایتالیایی تمدید می کند زیرا 
مذاکرات اولیه مثبت بوده است. به نقل از آندره آ پاونتی از اسکای ایتالیا، اولین جلسه بین مدیران 
اینتر و نماینده میالن اشکرینیار برگزار شد. این مدافع اسلواک که قراردادش در پایان فصل جاری 
به اتمام می رسد، تمایل خود برای ماندن در جمع آبی و مشکی پوشان شهر میالن را ابراز کرده اما 
برای رســیدن به توافق به منظور تمدید قرارداد، برگزاری چند جلسه دیگر بین طرفین نیاز است تا 
مسائلی مثل دستمزد جدید این بازیکن 27 ساله حل و فصل شوند. سران اینتر احتماال به دنبال 
تمدید قرارداد اشکرینیار به مدت طوالنی و با دســتمزدی مهم و معرفی او به عنوان کاپیتان جدید 

تیم خود هستند.

خبر  روز

کاپیتانتیمملی؛ناجینمایندهاسپانیادرثانیههایپایانی
تیم مایورکا پالمای اسپانیا که در لیگ قهرمان فوتسال اروپا حضور دارد به مصاف اندرلخت بلژیک رفت 
که با گل ثانیه های پایانی طیبی به تساوی رسید .تیم مایورکا پالمای اسپانیا که حسین طیبی کاپیتان 
تیم ملی کشورمان در آن حضور دارد در لیگ قهرمانان فوتسال اروپا در بازی دوم خود به مصاف اندرلخت 
بلژیک میزبان مسابقات رفت.پالما که در ثانیه های آخر بازی را 2 بر یک به اندرلخت میزبان مسابقات 
واگذار کرده بود، حسین طیبی کاپیتان تیم ملی کشــورمان در ۴۵ ثانیه به اتمام بازی توانست با زدن 
گل تساوی نجات دهنده نماینده اسپانیا باشد و در پایان این دیدار با تساوی 2 بر 2 به پایان رسید.تیم 
مایورکا پالمای اسپانیا قرار است روز شنبه در بازی سوم به مصاف تیم غیرت قزاقستان برود. ملی پوش 
کشورمان سابقه سال ها حضور در تیم قزاقستان را در کارنامه خود دارد.پالما در لیگ قهرمانان اروپا در 

گروه اول با تیم های اسپورتینگ پرتغال، اندرلخت بلژیک و غیرت قزاقستان هم گروه است.
 

سرمربی صنعت نفت:

بازیکنانماالتماسمیکردندکهتعویضشانکنم
ســرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان، گفت: هر پنج تعویض ما درخواســت خود بازیکنان بود .در 
چارچوب دیدار های هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال روز پنجشنبه، تیم های صنعت نفت آبادان و پیکان 
از ساعت 17 در ورزشگاه تختی به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با نتیجه تساوی یک بر یک به 
پایان رسید. فیروز کریمی، سرمربی تیم صنعت نفت آبادان در پایان این دیدار، اظهار داشت: چون یک 
قانون غیر منطقی بر مربی حاکم است که باید بیایید، آمدم.در حالی که اصال کشش آمدن را نداشتم.وی 
در واکنش به این سوال که ما در مورد تعویض های شما سوال داریم، گفت: هر پنج تعویض ما درخواست 
بازیکنان بودن، درخواست خود بازیکنان و التماسی بود. هر پنج بازیکن! من می دانم چه می خواهید 
بگویید. شش بازیکن بودند نه پنج بازیکن!کریمی در پاسخ به این سوال که یعنی آن ها می گفتند که ما 
را تعویض کنید؟ گفت: بله، شش تا بودند نه پنج بازیکن! با التماس و دلداری دادن و قوت قلب دادن 
ما آن ها را نگه داشتیم. هر پنج تا اختیاری بود. نحوه بازی که ارائه می شود قابل رویت است. ما بازیکنی 
داریم که حساسیت دارد و یک جای او صدمه دیده و نمی توانیم عنوان کنیم. ما که نباید عنوان کنیم که 
چرا بازیکن بازی نمی کند. چرا نرفته داخل زمین! ضمن اینکه یک هفته تمرین می شود. تمرین مختص 

کسانی است که در تمرینات شرکت می کنند و خودشان را می توانند در تمرین نشان دهند. 
   

                                        باالتر از »لیونل مسی«؛

طارمی،بازیکنهفتهلیگ
قهرماناناروپاشد

مهدی طارمی با پیشــی گرفتن از لیونل مســی، 
بهترین بازیکن هفته لیگ قهرمانان اروپا شناخته 

شد.
سایت یوفا اعالم کرد که مهدی طارمی، ستاره ایرانی 
تیم پورتو بهترین بازیکن هفته پنجم لیگ قهرمانان اروپا 
شناخته شد. در کنار طارمی، بازیکنانی مثل لیونل مسی، 
رافا سیلوا از بنفیکا و جیوانی سیمئونه از ناپولی به عنوان 
نامزد بهترین بازیکن هفته نام گرفته بودند.طارمی در جریان 
برد چهار بر صفر پورتو مقابل کلوب بــروژ، دو گل زد و یک 
پاس گل داد.ســایت لیگ قهرمانان اروپا در خصوص 
درخشــش طارمی نوشــت: طارمی در این فصل از 
لیگ قهرمانــان اروپا به حالت پــرواز درآمده و 

می درخشد.

کافه ورزش

پیشکسوت پرسپولیس: 

استفادههمزماناز
»لوکادیا«و»دیاباته«

جوابداد
پیشکســوت تیم فوتبال پرسپولیس گفت: 
به نظرم بازی سرخ پوشان با دو مهاجم برابر 
تیم مس کرمــان جواب داد و شــیخ دیاباته 
توانســت گلزنی کند.حمید درخشان درباره 
برد سرخ پوشان برابر تیم مس کرمان اظهار 
کرد: بازی خوبی در نیمه اول شاهد نبودیم، اما 
بازی  در نیمه دوم بهتر شد و تیم پرسپولیس با 
تعویض نفرات سرعت به بازی داد. همچنین 
ارسال از کناره ها در دستورکار سرخ پوشان قرار 
گرفت و دیاباته توانســت گل بزند.وی درباره 
برد های اقتصادی تیم فوتبال پرســپولیس 
گفت:  به نظرم مهم کسب ۳ امتیاز بازی بود 
که پرســپولیس با این برد جایگاهش را در 
صدرجدول حفظ  کرد. بازی کردن با دو فوروارد 
باعث شد که سرخ پوشان شانس بیشتری 
برای گلزنی داشــته باشــند، اما دیاباته فقط 
توانست یکی از موقعیت ها را به گل تبدیل کند. 
درخشان درباره بازی پرسپولیس با دو مهاجم 
برابر تیم مس کرمان گفت: به نظرم استفاده از 
زوج لوکادیا و دیاباته در این بازی خیلی خوب 
بود و این تاکتیک جواب داد و سرخ پوشــان 
موقعیت زیادی برای گلزنــی پیدا کردند و به 
گل دست یافتند.پیشکســوت پرسپولیس 
درباره اینکه نبود گل محمــدی در این بازی 
تاثیرگذار بود، گفت: به هر حال دستیاران گل 
محمدی به وظایف خود عمل کردند و غیبت 
گل محمدی تاثیری در این بازی نداشــت. 
به نظرم وزنه های سنگین روی  نیمکت فنی 
پرسپولیس نشستند که می توانند به این تیم 
کمک کنند.وی درباره اینکه تعطیالت در روند 
بازی پرســپولیس تاثیرگذار است، بیان کرد: 
مطمئنا در رونــد رو به جلوی ایــن تیم تاثیر 
می گذارد. زمانی که یک تیم ۵0 روز ســاکن 
باشــد و فقط بازی تدارکاتی انجام بدهد در 
نهایت بعد از آن نمی تواند به روند رو به رشــد 
خود ادامه بدهد، اما باید این موضوع را به خاطر 
شرایط تیم ملی  تحمل کرد تا ملی پوشان در 

جام جهانی به موفقیت برسند.

فوتبال جهان

عکس خبر

درحاشیهپیروزی
پرسپولیس
برمسکرمان

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس 
و مس کرمان از هفته یازدهم رقابت 
های لیگ برتر فوتبال باشگاه های 
کشور عصر پنجشــنبه در ورزشگاه 
آزادی برگزار و با برتری یک بر صفر 

پرسپولیس به پایان رسید.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان:

حمایتباشگاههایحرفهایازتوسعهورزشدرمدارسبهشیوهنامهخاصینیازدارد
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت:برای رونق بخشیدن به مسابقات آموزشگاهی و مدارس، باید اعتبارات الزم تامین شود و بر همین اساس شیوه نامه اجرایی 
تدوین شود که به رونق استعدادیابی و پرورش پایه ها در مدارس کمک کند.جواد محمدی در حاشیه نشست شورای عالی بسیج استان اظهار داشت: باید نظامی ایجاد شود 
که فعالیت باشگاه های حرفه ای استان،بر اساس آمایش سرزمینی و توزیع عادالنه منابع در رشته های مختلف ورزشی مورد بررسی قرار دهد، اصفهان در برخی از رشته های 
ورزشی صاحب چندین تیم است که این مسئله پتانسیل باالی استان را نشان می دهد.وی افزود: استان اصفهان پتانسیل این را دارد که در رشته های مختلف ورزشی، 
تیم های مختلفی داشته باشد و باید نظامی تدوین شود که عالوه بر داشتن قابلیت اجرایی شدن باعث رونق ورزش قهرمانی استان شده و جنبه حرفه ای باشگاه های 
خصوصی و خصولتی استان را تقویت کند.مدیرکل ورزش و جوانان استان با بیان اینکه حمایت باشگاه های حرفه ای از توسعه ورزش در مدارس به یک مدل و شیوه نامه 
خاص نیاز دارد، متذکر شد: در آموزش و پرورش نیروی انسانی زیادی وجود دارند و دانش آموزان منبع استعدادهای مختلف ورزشی هستند.وی، تامین اعتبارات الزم 
برای گسترش مسابقات آموزشگاهی را حلقه مفقوده در تقویت ورزش مدارس دانسته و افزود: آموزش و پرورش از نظر سخت افزاری و زیر ساخت های ورزشی شرایط 
خوبی دارد و عالوه بر این ادارات ورزشی نیز می توانند امکانات شان را در اختیار این نهاد قرار دهند اما برای رونق بخشیدن به مسابقات آموزشگاهی و مدارس، باید اعتبارات 

الزم تامین شود. بنابراین الزم است شیوه نامه اجرایی تدوین شود که به رونق استعدادیابی و پرورش پایه ها در مدارس کمک کند.

ســردار آزمون یکی از امیدهای ایران برای تاریخ سازی در جام جهانی است.تیم 
ملی ایران در جام جهانی 2022 قطر با تیم هــای انگلیس، آمریکا و ولز هم گروه 
است و تالش می کند تا اولین صعود خود در تاریخ جام جهانی را رقم بزند. نشریه 
سان انگلیس در گزارشی به شرایط ســردار آزمون و تاثیر او در عملکرد تیم ملی 
پرداخته است.ســردار آزمون، مهاجم ایرانی بایر لورکوزن به دنبال صعود به دور 
حذفی با ایران است ولی ایران در یک گروه رقابتی با چالش سختی روبه رو خواهد 
شد. تیم هایی مانند ولز، انگلیس و آمریکا هم به عنوان مدعیان صعود به مرحله 
یک هشتم نهایی در نظر گرفته می شوند؛ اما ایران امیدوار است که معادالت را به 
هم بزند. اگر قرار باشد تیم ملی شانس صعود به مرحله حذفی را پیدا کند، روی 

عملکرد مرد کلیدی خود یعنی ســردار آزمون حساب ویژه ای باز می کند. مهاجم 
ایرانی از رده های ســنی پایه در فوتبال ایران کار خود را آغاز کرد و ســپس برای 
ادامه فوتبال خود راهی روسیه شد. او در ســال 201۳ اولین بازی حرفه ای خود 
را برای روبین کازان انجام داد. پیوســتن به روبین کازان در 17 سالگی باعث شد 
ســردار، لقب جوان ترین لژیونر تاریخ فوتبال ایران را هم به دست بیاورد.مهاجم 
ایرانی با وجود قد 186 سانتی متری خود با لیونل مســی، فوق ستاره آرژانتینی 
پاری سن ژرمن مقایسه می شود. دلیل این موضوع هم به افتخارات گلزن ایرانی 
برمی گردد و او نام خود را بــه عنوان پرافتخارترین بازیکــن ایرانی در لیگ های 
اروپایی مطرح کرده است.دریبل های ماهرانه او باعث شده که هواداران تیم ملی 
ایران به او این لقب را بدهند ولی آمار گلزنی او هم بسیار چشمگیر است.مهاجم 
تیم ملی ایران ۴1 گل در 6۵ بازی برای کشــورش به ثمر رســانده و ایران در جام 
جهانی، امیدوار است که با درخشــش این بازیکن 27 ساله در قطر به افتخارات 

بزرگی دست پیدا کند.

تیمملیبامسیایرانیبهدنبال
تاریخسازی

عکس: ایرنا

 پیش بینی عجیب فیفا از ترکیب ایران در جام جهانی؛

این 5 نفر!

فیفا پیش بینی جالبی از ترکیب تیم ملــی و همچنین پنج بازیکن کلیدی 
کارلوس کی روش در جام جهانی قطر داشته است.تا امروز هنوز هم هواداران 
تیم ملی فوتبال ایران حسرت فرصت از دست رفته مهدی طارمی در دیدار برابر 
پرتغال را می خورند. در این بازی فرصت صعود برای ایران از دست رفت؛ آن 
هم در گروهی که مراکش و اسپانیا نیز در آن حاضر بودند.با گذشت چهار سال، 
طارمی یکی از بازیکنانی است که نســبت به جام جهانی 2018 روسیه رشد 
چشمگیری داشته است. در حالی که سایرین مانند امیر عابدزاده، دروازه بان 
و احمد نوراللهی، هافبک نیز به تیم اضافه شده اند. در مورد بازیکنانی مانند 
وحید امیری، مرتضی پورعلی گنجی و کریم انصاری فرد که در سال های اخیر 
فعالیت های ملی آنها کاهش یافته، آنها امیدوارند که بازگشت سرمربی سابق 
یعنی کارلوس کی روش امیدهایشان را زنده کند.با این همه تیم ملی ایران 

پنج بازیکن ویژه دارد که می تواند با آن ها به تاریخ سازی در قطر فکر کند.

امیرعابدزاده
چهار سال پیش علیرضا بیرانوند، دروازه بان تیم ملی ایران در جام جهانی 
روسیه با مهار ضربه پنالتی رونالدو، بازیکن پرتغال خبرساز شد. این در حالی 
بود که امیر عابدزاده 2۵ ساله از روی نیمکت او را تماشا می کرد.در آن زمان، 
هیچ تیمی از میان 16 تیم حذف شده از مرحله گروهی کمتر از ایران)2( گل 
دریافت نکرده بود. اگر تیم ملی بخواهد در نزدیک ترین تورنمنت به خانه 
خود به رویای دست نیافتنی اش یعنی صعود به دور بعد دست یابد، عملکرد 
دروازه بان بسیار مهم خواهد بود. موضوعی که در مقابل بازیکنانی مانند هری 
کین، گرت بیل و کریستین پولیسیچ بسیار اهمیت دارد.اکنون به نظر می 
رسد که امیر عابدزاده شانس بیشتری برای حضور در دروازه تیم ملی فوتبال 
ایران دارد. او حاال به سن ۳0 سالگی نزدیک تر شده و به نظر می رسد که از 
آمادگی بیشتری نسبت به علیرضا بیرانوند برخوردار است. عابدزاده همچنان 
در دسته دو فوتبال اسپانیا و باشگاه پونفرادینا توپ می زند و نمایش های 

درخشانی هم در این تیم داشته است.

امیدنورافکن
یکی از معدود بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران که در لیگ برتر این کشور بازی 
می کند و احتماال در ترکیب اصلی قرار خواهد گرفت، امید نورافکن اســت. 
بازیکنی که قادر است در پست دفاع چپ، هافبک دفاعی و حتی در صورت نیاز 
دفاع آخر بازی کند. در دوره قبلی جام جهانی امید نورافکن از لیست کارلوس 
کی روش برای رقابت ها خط خورد. با ایــن وجود از آن زمان به بعد نورافکن 
توانسته قابلیت های خود را به شــکل قابل توجهی افزایش دهد و تا حدود 
زیادی جایگاه احسان حاج صفی را در ترکیب تیم ملی بگیرد.امید نورافکن، 
اولین جام جهانی خود را در قطر تجربه خواهد کرد. بازیکنی که در سال 2017 و 

در جام جهانی زیر 20 سال کاپیتانی تیم ملی ایران را بر عهده داشت.

احمدنوراللهی
کی روش در دوره قبلی حضور خود در تیم ملی ایران سه هافبک مورد اعتماد 
داشت که همواره در مسابقات مهم از آن ها استفاده می کرد. سعید عزت اللهی، 

امید ابراهیمی و حاج صفی که مورد اعتماد مرد پرتغالی بودند. در این میان 
نوراللهی به آرامی اما پیوسته در حال تبدیل شدن به یکی از قابل اعتمادترین 
هافبک های فوتبال ایران و آســیا بود و پرســپولیس را بــه دو فینال لیگ 
قهرمانان آسیا و چهار قهرمانی متوالی لیگ برتر ایران رساند. با وجود اینکه 
نوراللهی چند ماه قبل از تولد 26 سالگی اش اولین بازی ملی خود را انجام داد، 
باید منتظر حضور او در ترکیب اصلی تیم ملی در جام جهانی بود.مدن دراگان 
اسکوچیچ به عنوان مربی منجر به تغییر شدید شانس این هافبک شد و او به 
بخشی جدایی ناپذیر از ترکیب تیم ملی در طول مسابقات مقدماتی آسیا در 
راه رسیدن به قطر تبدیل شد. مبارزه برای توپ و آرامش در مالکیت و توانایی 
نوراللهی در ضربه زدن به توپ از راه دور این بازیکن را به مهره ای کلیدی برای 
ایران تبدیل کرد. او سه گل را در مســابقات مقدماتی به ثمر رساند و پس از 

انتقال به باشگاه شباب االهلی امارات، تجربه بیشتری به دست آورد.

مهدیطارمی
تعداد کمی از بازیکنان مثل مهدی طارمی تا این حد ســریع مسیر تبدیل 
شدن به یک ستاره را طی کرده اند. در سال 201۴ او حتی به تیم ملی نزدیک 
هم نبود ؛اما تا 2022 به شکل مداوم به پیشرفت خود ادامه داد. طارمی نامی 
آشنا در فوتبال اروپا و نامزد دریافت جایزه پوشکاش فیفا و از بهترین گلزنان 
لیگ برتر پرتغال است.در عرصه ملی، طارمی در کنار سردار آزمون و علیرضا 

جهانبخش، یک مثلث ویرانگر را تشکیل دادند که این سه نفر با هم بیش 
از 170 گل ملی را به ثمر رساندند. طارمی با 27 گل در ۵8 بازی ملی به عنوان 

هفتمین گلزن برتر تاریخ ایران به دومین جام جهانی خود می رود.

سردارآزمون 
سردار آزمون طی هفت سال گذشته به شکل قابل توجهی رهبری خط حمله 
ایران را بر عهده داشته است. در حالی که طارمی بیشتر موقعیت سازی می 
کند و در اطراف محوطه جریمه می چرخد، آزمون از غریزه شکارچی خود 
استفاده کرده و قابلیت ویژه ای در تبدیل شــانس ها به گل دارد.آزمون که 
هرگز در بحث باشگاهی در لیگ برتر ایران حضور نداشته کار خود را از روسیه 
و تیم روبین کازان آغاز کرد و با وجود پیشنهاداتی از غول های ایران یعنی 
استقالل و پرسپولیس ترجیح داد در خارج از این کشور بازی کند.در ژانویه، 
زمان یک ماجراجویی جدید فرا رسیده بود زیرا این بازیکن 27 ساله به تیم 
بوندسلیگایی بایرلورکوزن رفت. آزمون پس از، از دست دادن جایگاهش 
در تیم ملی ایران برای جام جهانی 201۴ برزیل، شهرت خود را در جام ملت 
های آسیا استرالیا 201۵ افزایش داد؛ جایی که در مرحله گروهی یک گل 
شگفت انگیز به قطر زد و سپس در مرحله یک چهارم نهایی در جریان دیدار 
برابر عراق یکی از گل های تیمش را به ثمر رساند؛ مسابقه ای که نهایتا ایران 

در ضربات پنالتی کار را واگذار کرد و از رقابت ها حذف شد.



در مراسم اختتامیه جشنواره تولید محتوای مهارتی مطرح شد:

ساخت اپلیکیشن ماندگار برای آموزش های مجازی
مدیرعامل همایش ها و نمایشگاه های موسسه چهره نگاران ماندگار شرقی با اشاره  به لزوم حمایت 
از مهارت های دانش بنیان، گفت: طی سه سال متمادی، پژوهش های الزم انجام و ماحصل آن 
تبدیل به یک اپلیکیشن به نام »ماندگار« شد 
که به راحتی می توان کالس هــا را به صورت 

مجازی در آن برگزار کرد.
اســماعیل شــصتی در مراســم اختتامیــه 
جشــنواره تولید محتوای مهارتی، اظهار کرد: 
موسسه ماندگار از ســال ۱۳۹۱ تاسیس شد 
و از ابتــدا، مبنــای کار آن اســتادمحوری و 
مربی محوری بود که یک اصل اساســی است 
و در هر آموزشی باید به آن توجه داشت. همه 
فعالیت های این موسسه در این راستا بود که 
مربیان دلسوز و پرتالش در حوزه آموزش شناسایی و در سطح کشوری معرفی شوند.وی افزود: در 
ابتدای فعالیت این موسسه، اصلی مبنی بر اصل تهرانیسم وجود داشت و به این معنی بود که هر 
فردی باید ادعا و ایده خود را ابتدا در تهران پیاده می کرد که شرایط بسیار داشت و دارای چارچوبی 
انحصاری بود، اما با تالش های انجام شــده این انحصار و چارچوب شکســته شــد.مدیرعامل 
همایش ها و نمایشــگاه های موسســه چهره نگاران ماندگار شــرقی تصریح کرد: این موسســه 
همایش های تخصصی را در سطح استان اجرا و به نمایشگاه های تخصصی در سطح استان ورود 
پیدا کرد. همچنین مربیان، مدیران و فعاالن حوزه آموزش های دولتی و آموزشگاه های آزاد توسط 
این شرکت گردآوری و به عموم جامعه شناسانده شدند. بسیاری از افراد، از خدمات فنی وحرفه ای 

طی ۱۱ سال پیش آشنا نبودند و بسیاری افراد به گمراه می رفتند.
وی اضافه کرد: درپــی فعالیت های این مدت موسســه، در همایش ها مربیــان زبده و فعالی 
شناسایی شــدند و همایش هایی در اســتان اصفهان، اســتان های همجوار و حتی استان های 
دوردست نیز استان گیالن و اردبیل به صورت مشترک برگزار شد. زمانی که در این همایش ها اعالم 
می شود که مربیان از مربیان استان اصفهان هستند، شاهد اســتقبالی شایسته بودیم.شصتی 
ادامه داد: طی هشت سال متمادی با شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان قراردادی منعقد 
شد که درپی آن فضاهای نمایشــگاهی در اختیار آموزشــگاه ها قرار می گرفت. آزمایشگاه های 
متعددی از این وضعیت کمال استفاده را بردند و هنرجویان بسیار زیادی را جذب کردند.وی با بیان 
اینکه همه کشورهای اروپایی و آمریکایی طی سالیان گذشته به اهمیت موضوع آموزش مجازی 
پی برده بودند و دانشــگاه های معروف دنیا به صورت مجازی پذیرش دانشــجو داشتند، گفت: 
خوشبختانه تیم فنی ماندگار نیز طی سه سال همه گیری بیماری کرونا در این راستا فعالیت های 

خوبی داشته است.

   لزوم وجود همکاری برای ارتقای اپلیکیشن ماندگار
مدیرعامل همایش ها و نمایشــگاه های موسســه چهره نگاران ماندگار شرقی ادامه داد: طی سه 
سال متمادی، پژوهش های الزم انجام و ماحصل آن تبدیل به یک اپلیکیشن به نام »ماندگار« 
شــد که به راحتی می توان کالس ها را به صورت مجازی در آن برگزار کرد. این اپلیکیشن بازخورد 
نسبتا خوبی داشت؛ اما جای ارتقای بسیاری دارد. همکاری برای ارتقای این اپلیکیشن باید بیش 
از پیش باشد تا به نحو شایسته در اختیار افراد قرار گیرد.وی با اشاره به لزوم حمایت از مهارت ها 
و موسسه های دانش بنیان، خاطرنشان کرد: در جشنواره تولید محتوای مهارتی، حدود ۶۰ مربی 
و مدیر شایسته دولتی و آزاد هم راستا بودند و آثار خود را برای جشــنواره ارسال کردند و به علت 

محدودیت ها از بین ۶۰ نفر شرکت کننده ۱۱ اثر به عنوان آثار برگزیده انتخاب شد.

خبر  روزگزارش

معاون امور شهری سازمان پدافند 
غیرعامل کشور مطرح کرد:

 شهرداری اصفهان یکی از 
۵ شهرداری برتر کشور در 

حوزه پدافند غیرعامل
معاون امور شهری ســازمان پدافند غیرعامل 
کشــور گفــت: در ارزیابی های انجام شــده، 
مجموعه شهرداری اصفهان با راهبری و هدایت 
شــهردار این کالن شــهر به عنوان یکــی از پنج 
شهرداری برتر کشــور در حوزه پدافند غیرعامل 
شناخته شــد، از این رو لوح تقدیری به شهردار 
اصفهان اهدا می کنیم.اسدا...کریمی پنجشنبه 
پنجم آبان مــاه در دیــدار با علی قاســم زاده، 
شــهردار اصفهان، اظهار کرد: وقتی ساختمانی 
فرومی ریزد و معبری وجود ندارد، امدادرسانی ها 
تحت تاثیر قرار می گیرد و هرچه شــهرداری ها 
تالش کنند، باز هم نردبان شــهرداری تا حدی 
جوابگو اســت، بنابراین باید ســاختمان های 
مرتفع بر اساس الزامات پدافند غیرعامل بتوانند 
از خود دفاع کنند و اگر نتوانســتند شــهرداری 
به این موضوع ورود کند.وی بــا بیان اینکه بر 
اساس سند پدافند شــهری تمام شهرهای ما 
باید شــورای پدافند غیرعامــل و کارگروه های 
آن را تشــکیل دهند و موضوعــات مرتبط را در 
آن کارگاه ها بررسی کنند، تصریح کرد: ساختار 
پدافندی باید در تمام شهرداری ها شکل بگیرد 
و کارگروه های آن متناسب با آن اقدامات انجام 
شود، البته سازمان پدافند غیرعامل کشور، یک 
ســند کامل و جامع در حوزه شهری را تهیه کرد 
که از ســوی کمیته دائمی پدافند غیرعامل نیز 
تصویب و ابالغ شــد.وی ادامه داد: مطالعات 
پدافند غیرعامل، اســاس کارهای آینده ما در 
حوزه پدافند خواهد بود که در این راستا از بین ۵۰ 
شهری که باید مطالعات را آغاز می کردند، حدود 
۴۰ شهر قرارداد مربوطه را منعقد کردند، مطالعات 
پنج شهر رونمایی شد و اصفهان هفتمین شهری 
خواهد بود که به زودی مطالعات پدافند غیرعامل 
آن رونمایی خواهد شد.کریمی با تاکید بر تداوم 
خدمات و برطرف کردن نیازهای اساسی مردم 
در شرایط تهدید و بحران، گفت: انتظار داریم در 
شرایطی که شهروندان به شهرداری ها نیاز دارند، 
مدیریت شــهری در کنار آن ها باشد و خدمات 

آن ها در هیچ شرایطی تعطیل نشود.
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یک استاد تاریخ و اصفهان شناس با بیان اینکه دالیل 
سیاســی می توانند دو زبان را از یکدیگــر دور کنند و 
یا حتی باعث نزدیکی آن ها به یکدیگر شــوند، گفت: 
ارزش گویش های اســتان اصفهــان از ارزش میدان 
نقش جهان و مسجد جامع عتیق کمتر نیست.منصور 
قاسمی در نشست »نگاهی بر گویش ها و لهجه های 
اســتان اصفهان« که در مرکز اصفهان شناسی و خانه 
ملل برگزار شد، اظهارکرد: گویش به معنی بخش هایی 
از زبان مادری است و هرکدام از گویش ها دستور زبان 
و دستور واژگانی مشخصی دارند و می تواند به عنوان 

زبان رسمی تعیین شود.وی افزود: یکی از نکته های 
جالب در بین گویش های اســتان اصفهان این است 
که نوعی نظام اجرایی و سیالب آوایی در آن ها وجود 
دارد که چنین سیالب آوایی در دوره ایران باستان وجود 
داشته است، در اصفهان در سده سوم و چهارم هجری 
قمری خطی به نام خط اصفهانی وجود داشــت که به 
دو گروه شرقی و غربی تقسیم می شد. خط اصفهانی 
از خطوط دوره فارسی میانه اســت و از نمونه های آن 
می توان به کتیبه های برج های تاریخی منطقه مازندران 
و برج های دوره آل بویه اشاره کرد.این اصفهان شناس 
با بیان اینکه گویش فارســی میانــه، بخش هایی از 
استان های اصفهان، یزد و دیگر مناطق مرکزی ایران 
را شامل می شــود، توضیح داد: ازجمله گویش های 
استان اصفهان در شمال شرقی این استان می توان به 

راجی، ابیانه ای، بادرودی جوشقانی، ارانی، قهرودی، 
کشه ای و بیدگلی اشــاره کرد. همچنین گویش های 
جنوب غربی اســتان اصفهان مانند گزی، خوزوقی، 
ســدهی، جرقویه ای، پیکانی، کمشچه ای، ورزنه ای و 
گویش های جنوب شــرقی مانند انارکی، اردستانی، 
زفره ای، نائینی، زرتشــتیان یزد، زرتشــتیان کرمان و 
گویش های بیابانکی شامل خوری، مهرجانی، فرخی 
از دیگر گویش های استان اصفهان هستند.این استاد 
تاریخ با بیان اینکه ارزش گویش های استان اصفهان 
از ارزش میدان نقش جهان و مسجد جامع عتیق کمتر 
نیست، تاکید کرد: برخی کلماتی که امروز ایجادشده و 
جایگزین واژه های پیشین شده اند به صورت اصولی 
انجام نمی شــود یعنی گاهی وام واژه ای را جایگزین 

وام واژه ای دیگر می کنیم که این کار اشتباه است.

یک اصفهان شناس:

ارزش گویش های اصفهان از میدان نقش جهان کمتر نیست

معاون پیشگیری و ایمنی سازمان آتش نشانی شهرداری:

نیازمند ورود شرکت های دانش بنیان، تولیدگران و کارآفرینان هستیم
معاون آموزش، پیشگیری و ایمنی سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان گفت: به منظور تامین نیازهای خود و رفع مشکالت نیازمند ورود شرکت های دانش بنیان، تولیدگران 
و کارآفرینان خوش فکر و خالق هستیم.مسعود عنایت زاده در همایش پنجشنبه های فناور که با موضوع »پدافند غیرعامل و ایمنی شهری، چالش ها و راهکارها« برگزار شد، 
اظهار کرد: بازار بزرگ اصفهان امروز از منظر ایمنی برای سازمان آتش نشانی یک درد بزرگ است.وی افزود: از جمله عوامل آتش سوزی در بازار بزرگ اصفهان، سیم کشی 
برق فرسوده، نامنظم، غیراصولی و پراکنده، کاربری های پرمخاطره در کارگاه های متعدد درون بازار و انبارهای پرمخاطره است.معاون آموزش، پیشگیری و ایمنی سازمان 
آتش نشانی شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: ایمنی در بازار بزرگ اصفهان بسیار کم اســت و چنانچه بازار طعمه حریق شود، کار خاص از دست آتش نشانان بر نمی آید.
عنایت زاده با بیان اینکه برای تامین نیازها و انجام مناسب و کاربردی ماموریت های خود نیازمند ورود شرکت های دانش بنیان، تولیدگران و کارآفرینان خوش فکر و خالق 
هستیم تا برای رفع مشکالت تدبیر کنند، تصریح کرد: طرحی خالق برای تهویه بازار  هنگام حریق، رفع مشکل عبورومرور موتورهای چهار چرخ به دلیل اختالف سطح در بازار 
و تولید قطعات و محصوالت امداد و نجات که عمدتا وارداتی است، می تواند از عرصه های مشارکت شرکت های دانش بنیان با سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان باشد.

آغاز ساخت رآکتور 
تحقیقاتی ۱۰ مگاواتی 

در اصفهان
مراسم آغاز احداث رآکتور تحقیقاتی 
۱۰ مــگاوات، در منطقــه هســته ای 
اصفهان بــا حضور محمد اســالمی، 
رییس سازمان انرژی اتمی و جمعی 
از مدیران ارشد صنعت هسته ای کشور 
برگزار شــد. این رآکتور تحقیقاتی از 
نوع استخری آب ســبک و سوخت 

صفحه ای با غنای ۲۰ درصد است. 

وز عکس خبر ر

عکس: ایمنا

اصفهان از شهر های تاریخی جهان است و مسافران و  سولماز محمدی
گردشگران زیادی از سراسر جهان برای دیدن بنا های 
منحصر به فرد و شگفتی های تاریخی آن به این شهر سفر می کنند. اما آنچه همواره 
از آن ســخن رفته این اســت، انتظار می رود معماری اصیل ایرانی اســالمی در 
یادگار های تاریخی منحصر نشود و در طراحی بنا های جدید و نوین شهری نیز از 
هویت هنری و تاریخی اصفهان و ایران بهره مند شد.رویکردی که در ایستگاه های 
قطار شهری اصفهان، به آن توجه شد و حاال ثمره آن تجلی معماری ایرانی-اسالمی 
و هنر هنرمندان نصف جهان در سازه ای است که به تمام معنا در شبکه حمل و نقل، 

امروزی، خوانده می شود.

   طراحی ایستگاه های مترو مطابق با فرهنگ نصف جهان

محمدمهدی فرزین، مدیر روابط عمومی سازمان قطارشهری اصفهان و حومه در 
گفت وگو با خبرنگار »باشگاه خبرنگاران جوان« گفت: تمام مراکز و ایستگاه های 
خط یک مترو اصفهان فعال است، خط یک مترو با ۲۰ کیلومتر و ۲۰ ایستگاه، شمال 
تا جنوب اصفهان را به یکدیگر متصل می کند.وی ادامه داد: این خط به دلیل عبور از 
کنار چهارباغ عباسی و سی و سه پل، از پرچالش ترین خطوط مترو به شمار می آید، 
اما متخصصان کشورمان توانسته اند بدون آسیب رساندن به آثار تاریخی خطوط 
مترو را طراحی و پیاده سازی کنند.مدیر روابط عمومی سازمان قطارشهری اصفهان 
و حومه با یادآوری اینکه مقرر شده بود طراحی ایستگاه های مترو هویت مند و متاثر 
از ویژگی های شهر اصفهان باشد، گفت: خوشبختانه با توجه به قدمت شهر اصفهان 
الگو های مناسب فراوانی در این زمینه در دسترس است.فرزین افزود: به عنوان 
مثال، ایستگاه تختی از معماری زیبای ایرانی اسالمی برخوردار و شاخصه آن این 
است که بر خالف سایر ایستگاه های خط یک که زیرزمینی هستند و از نور مصنوعی 
تغذیه می شوند، ترکیبی از نور طبیعی و مصنوعی آن را روشن می کند که به به زیبایی 
معماری آن افزوده است.وی گفت: در روند احداث ایستگاه تختی با برخی از آثار 
تاریخی سفالی رو به رو شــدیم که با همکاری میراث فرهنگی پس از مرمت در 
این ایستگاه به نمایش درآمده؛ همچنین تندیس جهان پهلوان تختی ساخته و 
به نمایش گذاشته شده است.مدیر روابط عمومی سازمان قطارشهری اصفهان و 
حومه با بیان اینکه در ایستگاه کوی امام و دانشگاه ،غرفه هایی برای نمایش آثار 
هنری و صنایع دستی در نظر گرفته شــده، اظهارکرد: نمای داخلی ایستگاه کوی 
امام برگرفته از گنبد مسجد امام )ره( اســت، از این رو کاشی های سنتی۲۰ در ۲۰ 
سانتی متر در ۱۴ رنگ که بیشتر آن ها فیروزه ای است، مورد استفاده قرار گرفته، 
همچنین سقف و ستون های ایستگاه از جنس استیل و برای جان پناه از شیشه 

استفاده شده است.

   نمایش نماد های شهری در معماری ایستگاه ها
حمید آقاشریفیان، پژوهشگر معماری ایرانی، با بیان اینکه توجه به خصوصیات و 
هویت شهری در طراحی و زیباسازی ایستگاه های مترو حائز اهمیت است، گفت: 
از آن جایی که اصفهان،شهر گنبد های فیروزه ای، ویژگی های منحصر به فردی از 
نظر معماری تاریخی دارد باید در طراحی بنا های جدید از جمله ایستگاه های قطار 
شهری نیز این ویژگی ها لحاظ شود.وی تاکید کرد: طراحی ایستگاه های مترو در 
هر شهری باید متعلق به همان شهر باشد، همان طور که در یکی از ایستگاه های مترو 
در محدوده میدان آزادی از رنگ فیروزه ای به عنوان نماد شــهر اصفهان، استفاده 
شده است.این پژوهشگر معماری ایرانی اظهار کرد: ممکن است طراحی ایستگاه 
مترو در شهری بسیار زیبا به نظر برســد، اما اگر متناسب با هویت آن شهر نباشد 
ناهماهنگی در تصویرکلی از آن شــهر پدید می آورد، بنابراین ایستگاه های مترو 
به خصوص خط دو که به تازگی اجرای آن آغاز شــده بهتر اســت با در نظر گرفتن 

خصوصیات و نماد های شهر اصفهان طراحی شود.

   تلفیق معماری سنتی با طراحی های نوین ایستگاه های قطار شهری
روح ا...سعادت پور، مدیر فنی مهندسی قطار شهری اصفهان گفت: ایستگاه های 
خط یک قطار شهری اصفهان در بازه زمانی ۱۵ ساله با تفکرات و ساختار های فکری 
مختلفی طراحی شده، در هر حال، مهم ترین اولویت طراحی ایستگاه ها سهولت 

و راحتی مردم در ایستگاه ها و کم شدن زمان معطلی و راهیابی سریع بوده است.
وی با بیان اینکه هویت تاریخی و سنتی باید در اجزای مختلف معماری از جمله 
رنگ، جنس مصالح و ... خود را نشان دهد، گفت: در گذر زمان، مواد مختلفی برای 
ساخت ایستگاه ها به کار رفته، اما هر چه به زمان فعلی نزدیک تر می شویم طراحی ها 
بهتر و منسجم تر شده است.مدیر فنی مهندسی قطار شهری اصفهان ادامه داد: با 
توجه به ساختار و بافت تاریخی کالن شــهر اصفهان در نظر گرفته شد که طراحی 
ایستگاه های قطار شهری با معماری اصیل ایرانی منطبق شود و بر همین اساس 
می توان تلفیق معماری ســنتی را در طراحی های نوین به کار رفته در ایستگاه ها 
مشاهده کرد.به گفته سعادت پور، بخش اعظمی از پوشش ایستگاه های خط یک 
با آجر است و معماری کامال ســنتی دارند؛ در برخی ایستگاه ها نیز شاهد ترکیب 
معماری نوین و ایرانی هستنیم.وی معتقد است  به دلیل شرایط خاص و زیرزمینی 
بودن ایستگاه های قطار شهری، پیاده کردن معماری سنتی و اصیل ایرانی در آن ها 
کار ساده ای نیست.مدیر فنی مهندسی قطار شهری اصفهان با اشاره به اینکه پیاده 
سازی معماری سنتی از دیدگاه کارشناســان مختلف متفاوت است، اضافه کرد: 
برخی از کارشناسان، پیاده کردن معماری سنتی را در رونوشت جزء به جزء اشکال 
معماری تاریخــی می دانند، اما برخی دیگر معتقدند باید به معیار های اساســی 

معماری سنتی مانند شفافیت فضایی پای بند بود.به گفته سعادت پور، در طراحی 
ایستگاه های قطار شهری اصفهان سعی شده اصل شفافیت فضایی رعایت شود.

   اوج معماری اصیل ایرانی در ایستگاه انقالب
وی گفت: اوج معماری سنتی در ایستگاه های قطار شــهری اصفهان را می توان 
در ایستگاه میدان انقالب مشاهده کرد.مدیر فنی مهندسی قطار شهری اصفهان 
توضیح داد: ایستگاه انقالب به لحاظ فرم در تراز منهای یک دارای معماری کامال 
سنتی است، سقف قوسی شکل آن، بدون ستون اجرا شده که تداعی کننده زیر 
سقف چهارسو های قدیمی است.سعادت پور اضافه کرد: در معماری آجرکاری های 
دوران سلجوقی مبنا بر این بوده که نمای اولیه به کار رفته در ساخت و ساز ها همان 
نمای نهایی باشــد و مصالح دیگری روی آن پیاده سازی نمی شده، در ایستگاه 
انقالب نیز بتن به کار رفته در نمای ایستگاه همان نمای نهایی است و این بتن نازک 
طوری به کار رفته که بتن کثیف که در همه ساخت و ســاز ها به عنوان الیه زیرین 
استفاده می شود، نمایان نباشد.طراحی ایستگاه میدان شهدا با الهام از »گودال 
باغچه ایرانی«وی گفت: تالش شده طراحی معماری ایستگاه های قطار شهری 
هر منطقه، متناسب با مالحظات تاریخی آن منطقه باشــد، برای نمونه طراحی 
ایستگاه میدان شهدا با الهام گرفتن از »گودال باغچه ایرانی«بوده است.مدیر فنی 
مهندسی قطار شهری اصفهان یادآور شد: مرحوم هادی میرمیران یکی از نظریه 
پردازان معماری ایرانی، با ایده اصلی شفاف سازی و با الگوگیری از »گودال باغچه 
ایرانی« ایستگاه شهدا را طراحی کرده است.سعادت پور گفت: در ایستگاه شهدا 
در طبقه زیر زمین فضایی حیاط مانند وجود دارد و شهروند احساس نمی کند وارد 
زیرزمین شده، سقف قوسی شکل ایستگاه نیز نور را به طور مستقیم به طبقه های 

پایین تر هدایت می کند.به گفته وی، طرح ورود نور به طبقات پایینی قطار شهری 
در ایستگاه های میدان امام حسین)ع(، شــریعتی، تختی، دانشگاه اصفهان و 
کوی امام)ره( نیز اجرا شده است.مدیر فنی مهندسی قطار شهری اصفهان افزود: 

ایستگاه های شهید مفتح و شهید علیخانی هم طراحی آجری دارند.

   نماد کتیبه نویسی معماری اسالمی در ایستگاه دانشگاه اصفهان
ســعادت پور به اســتفاده از نماد هایی از معماری اســالمی در برخی ایستگاه ها 
پرداخت و گفت: در ایستگاه دانشگاه اصفهان در طبقه سکوها، خط نوشته ای داریم 
که در حقیقت سیاه مشق برگرفته از آیت الکرسی اســت؛ در این کتیبه آیه شریف 
آیت الکرسی با روشی ابداعی به طول۴۰ متر در ۲.۵ متر در سه الیه در دو طرف ایستگاه 
نگاشته شده است.به گفته وی، این اثر حاصل هنرنمایی استاد بهنام سلیمانی است و 
قابلیت ارائه در سطح بین المللی را هم دارد، ولی متاسفانه حق مطلب درباره آن هنوز 
ادا نشده است.مدیر فنی مهندسی قطار شهری اصفهان افزود: این کتیبه، برگرفته 
از کتیبه نویسی در کاشی کاری معماری اسالمی است که در این ایستگاه با همین 
شــیوه، اما در مقیاس بزرگ تر و با فلزکاری اجرا شده است.سعادت پور ادامه داد: 
یک کتیبه فلزی نگارگری هم درایستگاه شهدا داریم که اثر استاد صادق زاده، شاگرد 
استاد فرشچیان اســت.در کنار چالش ها و نگرانی هایی که طی سال های احداث 
متروی اصفهان درباره احتمال آسیب به بافت و هویت تاریخی نصف جهان وجود 
داشته و دارد، طراحی اصولی و مطابق با معماری ایرانی اسالمی برخی ایستگاه های 
قطار شهری اصفهان می تواند موضوع مثبت و قابل توجهی باشد. ایستگاه های قطار 
شهری در همه شهر های تاریخی جهان، گنجینه ای از میراث معماری این شهر ها و 

تجلی هنر هنرمندان شان به شمار می آید و اصفهان نیز از این امر مستثنی نیست.

ردپای معماری ایرانی در شبکه زیرزمینی اصفهان؛

متر و معیار هنر در مترو
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وزیر اقتصاد در سفر به اصفهان، قول تامین اعتبار پروژه های زیربنایی استان و افزایش اختیارات بانک ها در استان ها را داد؛

هفت خوان وعده های »خاندوزی«

وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: در شــورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی استان اصفهان، مقرر شــد نماینده ای از بانک 
مرکزی در این استان استقرار یابد. این مصوبه در شورای ملی گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی نیز تصویب می شــود تا پرونده های بانکی در استان ها تعیین 
تکلیف شود.سید احسان خاندوزی، پنجشــنبه پنجم آبان ماه پس از شرکت در 
شورای گفت گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، اظهار کرد: دغدغه هایی 
در شــورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت اســتان اصفهان مطرح شد و 
مصوباتی که پیشنهاد شده بود به تایید رسید.وی افزود: قرار شد بعضی مواردی که 
فعاالن اقتصادی را در پرداخت مالیات دچار دشواری می کرد، تسهیل شود. اولویت 
دولت ســیزدهم حمایت از تولید اســت و نیاز دولت به منابــع مالیاتی موجب 
جلوگیری از رونق اقتصادی و فعالیت بخش خصوصی نخواهد شد.وزیر اقتصاد 
خاطرنشــان کرد: در این جلسه به جز مشــکالت مالیاتی، مسائلی در خصوص 
بانک ها مطرح و مقرر شد نماینده ای از بانک مرکزی در استان اصفهان استقرار یابد 
و این مصوبه در شورای ملی گفت وگوی دولت و بخش خصوصی تصویب می شود 
تا پرونده های بانکی در استان ها تعیین تکلیف شود.خاندوزی درخصوص تامین 
مالی پروژه های آزادراهی استان اصفهان، تصریح کرد: قرار شد سازمان برنامه و 
بودجه بنا بر ماده 56 قانون بودجه در این خصوص کمک کند تا شاهد به ثمر رسیدن 

این پروژه های زیرساختی باشیم.
وی ادامه داد: اصفهان از دیرباز تاکنون قلب تپنده فعالیت های اقتصادی کشور 
بوده است و فرهنگ اصیل و کارآفرینانی دارد، باید توجه داشت برخی از بزرگان 
اقتصادی اصفهان ارزش معرفی شدن به عنوان الگو را دارند.وزیر اقتصاد تاکید کرد: 
طی دو ماه اخیر ناآرامی هایی در جامعه ایجاد شده است که اگر فعاالن اقتصادی 
محکم، امیدوار و با نگاه به آینده حرکت کنند می توان بر این تزلزل های کوتاه مدت 

غلبه کرد و از مسیر اصلی منحرف نخواهیم شد.
خاندوزی اضافه کرد: اگر مردم در لحن، بیان، کالم و تصمیم فعاالن اقتصادی تعللی 
ببینند، تاثیر مخربی خواهد داشت . وجه مشترک پیوند دهنده میان فعاالن بخش 
خصوصی و دولت که برای اقتدار ایران می جنگند، آرمان های آنان است، توقع دارم 
فعاالن اقتصادی بخش خصوصی در شرایط فعلی کمک کننده و امیددهنده باشند.

وی ادامه داد: به عنوان سیاســت گذار تالش می کنیم مسیرهای سیاست های 
اقتصادی از جمله بودجه ســال آینده به نحوی تعیین شــود که بــه فعالیت و 
سودآوری صنایع کمک کند و پیام نهایی سیاست گذاری دولت و همراهی بخش 
خصوصی ایجاد اشتغال بیشتر در کشور در سال آینده باشد.وزیر اقتصاد گفت: با 
دستگاه های اجرایی بدنه دولت می جنگیم تا بخش خصوصی برای انجام فعالیت 
و اخذ مجوزها، سریع تر به نتیجه برسد. دستگاه های اجرایی از کاهش قدرت خود 
شاکی هستند، اما این تصمیم را با جدیت دنبال می کنیم تا نفع آن به تولید برسد. 
برای تغییر دادن این مسیر به سختی فرمان های حرکت اقتصاد را به سمت تسهیل 
و تکریم بیشتر فعاالن بخش خصوصی می کشــانیم.به گزارش خبرنگار ایمنا، 
مشکالتی که درخصوص استرداد مالیات ارزش افزوده برای فعاالن اقتصادی به 
وجود آمده است، در ابتدای این جلسه مطرح و فعاالن اقتصادی استان مسائل 
خود در این حوزه را مطرح کردند.براســاس بند ص تبصره شــش قانون بودجه 
1401، موضوع اســترداد مالیات ارزش افزوده مواد خام و نیمه خام از جمله قیر، 
متانول و اوره تصویب شد و اعتراض درخصوص این محصوالت وارد نیست.وزارت 
اقتصاد مدافع این بود که انگیزه ساختن برای حرکت تولیدکنندگان به سمت تولید 
محصوالت پایین دستی حرکت کند، اما این مهم محقق نشد و در نهایت لیستی 
از محصوالت که به آن اشاره شد در قانون بودجه آورده شده است.به دستور وزیر 
اقتصاد و امور دارایی، سازمان امور مالیاتی مکلف شد طی یک ماه به پرونده فعاالن 
اقتصادی رسیدگی کند و پس از گذر از این یک ماه، به شرط خوش حسابی، 80 
درصد این مالیات اســترداد شــود. عالوه براین مالیات ارزش افزوده پرداختی 
صادرکنندگان نمونه کامال استرداد می شود.در ادامه به مسئله خودداری از اعمال 
معافیت موضوع ماده 132 پرداخته شد که موجب تشکیل پرونده های متعددی در 
هیئت های حل اختالف مالیاتی شده است. پیشنهاد شد برای جلوگیری از ارجاع 
موضوع به هیئت های حل اختالف مالیاتی، بخشــنامه ای مبنی بر لزوم وحدت 
رویه در اجرای ماده 132 صادر شود.رییس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه 
بخشنامه های زیادی در خصوص ماده 132 وجود دارد، درخواست کرد مشکالت 
موجود به این ســازمان ارجاع داده و بررســی شــود.وزیر اقتصاد و امور دارایی 
همچنین مقرر کرد موارد پرتکرار در این خصوص تعیین و به سازمان امور مالیاتی 
ارسال شود. تصمیمی که درخصوص رسیدگی به این موارد گرفته می شود برای 
همه استان ها الزم االجرا خواهد بود.یکی دیگر از مشکالتی که در این شورا بررسی 

شد، اجرایی نشــدن معافیت مالیاتی برای واحدهای تولیدی مرتبط با پسماند 
است که برای شهرداری ها اعمال شد و برای بخش خصوصی اجرایی نمی شود.
براین اساس مقرر شد دایره شــمول این قانون به نحوی افزایش یابد که بخش 
خصوصی نیز شامل آن شود؛ به گفته خاندوزی یکی از دغدغه ها و نارضایتی های 
بحق فعاالن اقتصادی رفتار و برخورد سلیقه ای ممیزان مالیاتی بوده است که در 
همین راســتا برای کمک به فعاالن اقتصادی مقرر شد عملکرد ممیزان مالیاتی 
نظارت و با متخلفان برخورد شود.به گفته فعاالن بخش خصوصی اصفهان، اکنون 
ماموران مالیاتی، ارزش های اعالمی از سوی گمرک را مبنای تشخیص مالیات قرار 
می دهند، وزیر اقتصاد در این خصوص به تعیین تکلیف کل مسئله کمیته ارزش 
اشاره و اظهار کرد: طی هفته گذشته سامانه جدیدی در گمرک رونمایی شده است 
که از آذرماه آغاز به کار می کند. براین اساس فعاالن اقتصادی می توانند کد شناسه 
کاالی خود را در سامانه ثبت کنند و بنا بر اظهار فعاالن اقتصادی، ارزش گذاری کاال در 
مقایسه با اظهارات پیشینیان انجام می شود.وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه 
نگاه سازمان امور مالیاتی کمک به فعاالن بخش خصوصی است، گفت: شورای 
پول و اعتبار باید در استان های مختلف که فعاالن اقتصادی بزرگ تری در آن حضور 
دارند، نماینده تام االختیار داشته باشد. این موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح 
و تصویب می شود.همچنین موضوع تامین اعتبار کالن پروژه های ملی استان که 
منجر به طوالنی شدن اجرای پروژه ها و هدررفت منابع شده است، به عنوان یکی 
از مهم ترین مسائل استان در این جلسه مطرح شد که بانک عامل برای اعطای 
تسهیالت وفق بند »ز« تبصره چهار قانون بودجه سال جاری معرفی نشده است.

در این خصوص مقرر شد برای تسهیل در پروژه های قطار سریع السیر و کریدور 
شرق اصفهان، وزیر اقتصاد و امور دارایی موضوع را در هیئت دولت مطرح کند تا به 
آن رسیدگی شود. وی، قول مساعد داد اگر پروژه گذرگاه شرق مشمول بند الف 

تبصره 18 ماده واحد قانون بودجه سال 1401 باشد، این آیین نامه ابالغ می شود.

صدور۱۱۵هزارمجوزدردرگاهملیکسبوکار
خاندوزی همچنین در جلســه شــورای اداری و فعاالن اقتصادی شهرســتان 
شاهین شــهر و میمه، اظهار کرد: برای حرکت به ســمت تحــول اقتصادی باید 
مسیرهای گذشته را اصالح کنیم و عادات اقتصادی و سیاست گذاری پیشین را کنار 
بگذاریم. نظام تغییر در مناسبات، سیاست ها و قواعد از سطوح پایینی کشور باید 

آغاز شود تا به تدریج نتیجه این تغییر رویکرد حاصل و مشهود باشد.
وی افزود: وضعیتی کــه امروز میراث دار آن هســتیم محصول نظــام اداری و 
سیاست گذاری نادرست در سال های گذشــته است، اگر ناراضی هستیم باید از 
امروز شروع کنیم تا نتیجه آن را در سال های آینده مشاهده کنیم. در قدم اول برای 

تحول نسبت به مسیرهای گذشته و در قدم دوم باال بردن صبر اجتماعی و تاب آوری 
جامعه باید رقم بخورد.وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به نبود توازن در نظام توزیع 
درآمدها، خاطرنشان کرد: مسیر نادرست چندسال گذشته، در دولت سیزدهم در 
حال تغییر است، میزان مالیات هایی که در تهران وصول می شد و به سایر استان ها 

باز می گشت و مالیات ارزش افزوده وصولی همواره رو به افزایش بوده است.
خاندوزی ادامه داد: اگر به دنبال تحول و برهم خوردن نظام اداری بی قواره کشور 
هستیم، ناچار باید خود را برای آن آماده کنیم، اگر رهبر معظم انقالب از کلید واژه 

امام تحول خواه استفاده کردند باید در این مسیر حرکت کنیم.
وزیر اقتصاد گفت: وجه مشترک نگاه دولت و وزارت اقتصاد این است که مالیات 
گرفتن به بهای تضعیف تولیدکنندگان، برای کشــور هیچ برکتــی در آینده ندارد. 
کاهش پنج درصدی نرخ مالیات پیشــنهاد دولت به مجلس بوده اســت تا با 
توجه به وضعیت اقتصادی، گشایشی به فعاالن اقتصادی داده شود.خاندوزی 
اضافه کرد: نگاه ما بر این نیست که با لغو و حذف معافیت های مالیاتی، وصولی 
بیشتری داشته باشیم. معافیت های مالیاتی باید یکپارچه باشد. سال گذشته 
میزان مالیات در بودجه دولــت، 304 همت بوده و معافیت های مالیاتی قانونی 
340 همت بوده اســت، این مایه افتخار است که معافیت های مالیاتی شفاف و 

روشن به افراد داده می شود.
وی با تاکید بر اینکــه در حال تغییر نظام بی عدالتــی و بی قوارگی معافیت های 
مالیاتی هستیم، تصریح کرد: بخش هایی از کشــور که سهم کمتری از درآمدها 
دارند باید مالیات کمتری بپردازند و الزم اســت از فرارهــای مالیاتی با جدیت 
جلوگیری شود. با کسب درآمد از فرارهای مالیاتی به دنبال ایجاد شرایطی هستیم 
که طی ســال های آینده مجددا بتوانیم نرخ مالیات فعاالن اقتصادی را کاهش 
دهیم و عدالت مالیاتی را برقرار کنیم.وزیر اقتصاد گفت: صدور مجوزهای کسب وکار 
از جمله مصادیق تحول در نظام اقتصادی کشور است که به دنبال آن هستیم. به 
منظور اجرای قانون مداری حتی در بین ممیزان مالیاتی نیــز اقداماتی انجام و 
تاکنون برای 10 نفر از این افراد دادنامه صادر شده است. با تاکید رییس جمهور برای 
مدیریت شرایط صدور مجوز کسب وکار توسط دســتگاه های اجرایی، این کار از 
طریق درگاه ملی کسب وکار انجام و امضاهای طالیی حذف شده است.خاندوزی 
اضافه کرد: 115 هزار کارآفرین کشور از این طریق توانستند بدون مراجعه حضوری، 
فعالیت تولیدی خود را آغاز کنند، امیدواریم با کمک همه دســتگاه های اجرایی 
جهت گیری های تحول اقتصادی به نحوی پیاده شــود که نتایج الزم از آن گرفته 
شود.وی درخصوص اختالفات دستمزدها، گفت: این موضوع در همه دنیا وجود 
دارد. درآمدها نباید یکسان باشد اما باید عادالنه باشد. بنابراین برای عادالنه سازی 
دستمزدها الزم اســت الیحه ای در مجلس به تصویب برسد.وزیر اقتصاد و امور 

دارایی درخصوص مسئله تملک بانک ها، خاطرنشان کرد: با پیگیری های انجام 
شده مشخص شــد از ســال 1400 به بعد تملکی که منجر به تعطیلی بنگاه های 
اقتصادی شود، انجام نشده است و موارد سال های گذشته نیز حتما توسط شبکه 

بانک های کشور پیگیری و رفع می شود.
خاندوزی اضافه کرد: چنانچه در برنامه هفتم توسعه برای مسیر توسعه اقتصادی 
صنعتی کشــور به توافقی در مجلس و دولت برســیم و بر آن پای بند باشیم، راه 
برون رفت نسبت به مسائل اقتصادی و صنعتی خواهیم یافت، اگر مدیران بخواهند 
همه افراد را راضی نگه دارند پیشرفت حاصل نمی شود و باید به یک قانون واحد 
پای بند و جرأت نه گفتن نداشته باشیم.وی درخصوص عوارض آالیندگی، تصریح 

کرد: تشکیل کارگروه برای تعیین مالک های این عوارض به تعویق افتاده است.

شاهدبیقوارگیدرتخصیصاعتباراتسیستمبانکیهستیم
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: متاســفانه نگاه  رهاشــدگی به سیاست های بانکی 
موجب شده  که شاهد تخصیص اعتبار بی قواره در سیستم بانکی و بدون چارچوب 
هستیم.سید احسان خاندوزی، در جلسه کمیسیون هماهنگی  بانک های استان 
اصفهان که در استانداری اصفهان برگزار شد نیز شرکت کرد و با اشاره به سرفصلی 
که در این  وزارتخانه دنبال می شود، گفت: متاسفانه در حوزه تامین و منابع مالی و 
بانکی برای طرح های اقتصادی عقب ماندگی و انحراف زیادی داریم که ناشی از 
برخی سیاست گذاری کالن بوده است.وی گفت: سیاست گذاران حوزه  اقتصادی  
کشور در  سال های  گذشته بر این عقیده  بودند که در حوزه سیستم  بانکی کشور 
نیازمند یک کالن ایده هدایت شده نیستیم و اقتصاد با  واگذاری تصمیمات به خود 
فعاالن اقتصادی و سیاست گذاران پیش می رود.وزیر  اقتصاد و دارایی تاکید کرد: 
متاسفانه نگاه رهاشدگی به سیاست های  بانکی موجب شده که شاهد تخصیص 
اعتبار بی قواره در سیستم بانکی و بدون چارچوب  باشیم و اتفاقات و تصمیمات 
در جاهای  مختلف گرفته شده  است  و سال ها همچون نقاشی که ایده اولیه ای 
در پس آن نبوده، اعتبارات  به شــکل غیر هدفمند هزینه شده است. وی گفت: 
متاسفانه استان های مختلف به تناسب دسترسی  و همچنین بخش های صنعتی 
به تناسب نفوذی که داشتند بر بانک های مختلف اعمال قدرت کرده و به دلخواه 
عمل کرده اند.وی  همچنین در ادامه با اشاره به اینکه استان اصفهان نماد ارزشمند 
و با استعداد صنعت در کشور است، گفت: بنابراین باید تخصیص عادالنه و کارآمد 
تسهیالت بانکی را داشته باشیم.خاندوزی درباره تعطیلی برخی شعب بانکی در 
استان، از بانک مرکزی خواست تا در صورت مخالفت استانداران با تامل نسبت به 
این موضوع اقدام کند.وی در پایان تاکید کرد: منابع بانکی متعلق به مردم است و 

برای رضایتمندی مردم باید این تخصیص ها به شیوه عادالنه انجام شود.

معاونهماهنگیاموراقتصادیاستانداریاصفهانانتقادکرد:
اختیاراتکمبانکهایاصفهاندر

پرداختتسهیالت
معاون هماهنگی امور اقتصادی  استانداری اصفهان با انتقاد از اختیارات بسیار کم بانک های استان در 
پرداخت تسهیالت، گفت: طی شهریور امسال بانک های  استان نسبت به سال  گذشته به طور  متوسط 

10 درصد رشد منابع  به مصارف داشته اند.
امیررضا نقش در جلسه کمیســیون هماهنگی بانک های استان که با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی 
در محل استانداری اصفهان برگزار شد، با اشاره به عملکرد شــبکه بانکی استان، اظهار کرد: در شهریور 
1400 نسبت مصارف به منابع شبکه بانکی کشور 81 درصد بود که این عدد در استان اصفهان حدود 57 
درصد شد . این آمار در شهریور 1401 کشور همانند سال گذشته بود، اما در اصفهان به 68 درصد افزایش 

یافته است. 
وی افزود: تا پایان شهریور امسال وضعیت منابع بانکی در استان اصفهان رشد داشته و میزان مصارف 

بانکی نسبت به کشور، حدود 61 درصد افزایش یافته است.
معاون  هماهنگی  امور  اقتصادی  استانداری  اصفهان افزود: 5.2 منابع بانکی  و  4.3 تسهیالت  کشور 

در استان اصفهان است.
وی با بیان اینکه در نیمه نخست امسال میزان تسهیالت منابع در تهران پیشی گرفته است، ادامه داد:  

اصفهان بعد از تهران در این حوزه در رتبه دوم  کشور قرار دارد.
نقش افزود: اصفهان رتبه دوم منابع کشور را دارد، اما از نظر نســبت منابع به مصارف بانکی در رتبه 26 

کشور قرار داریم.وی با اشــاره به نسبت تســهیالت بانکی به  تولید ناخالص داخلی، اظهار کرد: استان 
اصفهان 5.7 تولید ناخالص داخلی را به خود تخصیص داده، اما ســهم استان از تسهیالت، 3.۹ درصد 

است. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری  اصفهان با بیان اینکه وضعیت تسهیالت استان اصفهان از 
فروردین ماه امسال  رشد داشته  است، تاکید کرد: مسیر استان اصفهان  به متوسط کشور در حال  نزدیک  
شدن است که  باید  تا پایان امسال وضعیت پرداخت  تسهیالت در استان به 75 درصد  افزایش یابد. 

وی گفت: در  شهریور 1401 بانک های  استان  نسبت به  سال   گذشــته،   به طور متوسط 10 درصد رشد  
منابع  به  مصارف  داشته اند،  البته  وضعیت  مطالبات  غیرجاری   بانک های  استان  کاهشی  بوده است.

قاسمی در ادامه با تاکید بر اینکه متاسفانه  اختیارات تسهیالت بانکی در استان افزایش  نداشته است، 
گفت: بانک مرکزی نماینده تام االختیار ارزی را در استان های بزرگ مستقر کند.

وی درباره سقف  اختیارات فعلی  بانک های اســتان، اظهار  کرد: متاسفانه  اختیارات  برخی بانک های 
استان کم و حتی در بحث تسهیالت در تهران است. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشــاره به دو هزار طرح نیمه تمام تولیدی باالی 
60 درصد پیشرفت فیزیکی در اســتان، گفت: متاســفانه بانک های ما اختیارات الزم را برای پرداخت 

سرمایه ثابت ندارند.
وی با اشــاره به  نظارت  ناکافی بانک  مرکزی بر  بانک های  اســتان، از کاهش  تعداد   شــعب  بانکی  
در برخی  مناطق  انتقاد  کرد و گفت: متاســفانه  بانک های  ما در  پرداخت  تســهیالت ارزی  در استان 

اختیارات  الزم را ندارند.
همچنین  استاندار اصفهان  در این نشست  با  اشاره به ظرفیت متفاوت این استان در  کشور، اظهار کرد: 
این  استان  در  شرایط  مختلفی سعی  کرده نقش  خود را  برای  کشــور ایفا  کند، عالوه بر  پیشینه های  

تاریخی، فرهنگی،  هویتی، اصفهان در حوزه اقتصاد ظرفیت های مختلفی دارد، اما در سال های  جاری 
در  حوزه  پشتیبانی از  بخش های  صنعتی  و … مشکالتی  داشته  است.

سید رضا مرتضوی گفت: با تالش  شورای هماهنگی بانک ها، نســبت منابع به مصارف استان کاهش 
قابل توجهی داشته و اصفهان دارای کمترین میزان مصارف تسهیالت نسبت به سایر استان هاست.

وی افزود: سال گذشته  اصفهان  در رتبه 26 نسبت  مصارف  به منابع قرار  داشت  که با تالش های  صورت 
گرفته، اکنون  نسبت منابع به  مصارف استان،  امسال  به عدد 68 درصد رسیده  است. 
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