
وعده شهردار اصفهان؛ 

جمع آوری کودکان کار، از حرف تا عمل
5

 بوی گرانی، طعِم نداری 
 گشت و گذاری در بازار اصفهان در آستانه شب یلدا، از  هزینه های 

سرسام آور برای  یک دقیقه بیشتر حکایت دارد؛

3

سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری 
اصفهان:

راه اندازی بندر خشک در 
 اصفهان، مزیتی در راه
 توسعه صادرات است

 مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری
 مطرح کرد :

ارسال ۱۹۰ درخواست جهت 
دریافت حضانت فرزندان 

بی سرپرست

3
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رییس اداره هنری شهرداری:

بازدید از اماکن هنری و موزه ای 
شهر اصفهان کمرنگ است

5

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اعالم کرد:
استان اصفهان؛ دارای رتبه 

سوم موقوفات در کشور

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3۰۰۰ تومان
فوالد مبارکه عالوه بر صرفه جویی در مصرف آب 

8به ارتقای بهداشت محیط منطقه کمک کرد

هر
: م

س
عک

فراخوان آگهـی مناقصه عمومی

شرکت گاز استان اصفهان

شركت گاز استان 
اصفهان

م الف: 1246038

 شركت گاز استان اصفهان، درنظر دارد جهت موضوع زیر :
موضوع: انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تأسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاه های تقلیل فشار ، حفاظت از زنگ و انشعابات در 
سطح شهرستان نجف آباد و توابع به شماره فراخوان )2000091138000174( مورخ )1400/09/15( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند  الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات 53103342 می باشد.
 تاریخ انتشار مناقصه درسامانه:  از ساعت 14:00 دوشنبه تاریخ 1400/09/15 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 08:00 روز چهارشنبه تاریخ 1400/10/01 می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 08:00 روز شنبه تاریخ 1400/10/11 می باشد.
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت : 10:00 روز یکشنبه تاریخ 1400/10/12 می باشد. 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 5,190,000,000 ریال می باشد. 
- به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن کد 7  از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.

 - ارایه صورت های مالی حسابرســی شــده، اشــخاص مشــمول آیین نامه راهکار های افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرســی موضوع تصویب نامه
شماره26510/ت39039ک مورخ 1388/2/9

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس شرکت گاز استان اصفهان واقع 
در خیابان چهارباغ باال- روبروی مجتمع پارک

- امور قراردادها و تلفن )داخلی 3763 و یا 3767( 031-38132
- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 33999818 و 33191893

نوبت اول

آغاز دور برگشت رقابت های لیگ برتر 
فوتسال کشور  با دربی نصف جهان؛

 تالش گیتی پسند
 برای سر کشیدن جام

یلدا  مبارک
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وزیر پاکستانی از حمله مسلحانه جان سالم به در برد
به نقل از جیونیوز، »شبلی فراز« وزیر علوم و فناوری پاکستان روز یکشنبه در حالی که از شهر اجدادی خود 
»کوهات« به سمت شهر پیشاور در حرکت بود، از یک حمله تروریستی جان سالم به در برد.مهاجمان 
ناشناس در حمله تروریستی مذکور، به خودروی وی حمله ور شده و شیشه های آن را شکستند.همزمان 
با انتشار خبر این حادثه، فراز به رسانه ها اعالم کرد که سالم اســت اما راننده اش مجروح شده و برای 
مراقبت های پزشکی به پیشاور منتقل می شود.وی همچنین با انتشار یک توئیت نوشت که خودروی 
وی مورد حمله گروهی قرار گرفت که تیراندازی هم کردند.»شیخ رسید احمد« وزیر کشور پاکستان نیز 
در همین رابطه حمله تروریســتی مذکور را محکوم کرد و از دبیر ارشد و بازرس کل پلیس والیت »خیبر 

پختونخوا« درخواست گزارش در این زمینه را کرده است.
 

سرپرست وزارت امور خارجه طالبان:

 انزوای سیاسی افغانستان به نفع هیچ طرفی نیست
»امیر خان متقی« وزیر امــور خارجه طالبان طی ســخنانی در هفدهمین اجالس فــوق العاده وزیران 
خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی در شهر اســالم آباد گفت: طالبان آماده است تا به تمام 
درخواست ها، نگرانی ها و توصیه های کشورهای اسالمی در رابطه با افغانستان گوش فرا دهد و بپذیرد.وی 
افزود: تعامل طالبان با سایر کشورها موجب می شود تا ما از طریق یک نقشه راه درست و عادالنه از بحران 
کنونی خارج شویم.امیر خان متقی اظهار داشت: ما به عنوان  نماینده و مسئول مردم افغانستان هستیم و 
رعایت حقوق بشر، حقوق زنان و مشارکت دادن همه افغان های توانمند از مناطق مختلف را وظیفه خود می 
دانیم.وی اظهار داشت: طالبان کارهای زیادی در این زمینه انجام داده  و به اقدامات بعدی ادامه خواهیم داد.

 
سناتور آمریکایی: 

روسیه در تالش برای جنگ با ناتو است
یک سناتور جمهوری خواه آمریکا می گوید به رغم هشدار های واشنگتن، روسیه به دنبال بهانه ای برای 
آغاز یک جنگ اســت. به نقل از رادیو آزاد اروپا، جیم ریش، یکی از سناتور های جمهوری خواه آمریکا 
در بیانیه ای گفت: پیشنهاد های اخیر روسیه در جهت حصول یک توافق نامه امنیتی نیست بلکه یک 
سری امتیازاتی است که آمریکا و متحدانش در ناتو باید برای راضی کردن والدیمیر پوتین به وی بدهند.
پیشنهاد روسیه که در تاریخ ۱۷ دسامبر سال جاری توسط وزارت خارجه این کشور ارائه شد شامل پایان 
دادن به گسترش نیرو های ناتو در به شرق اروپا و محدود کردن فعالیت های نظامی آن ها در نقاط مرزی 
این کشور بوده است.ریش در بیانیه خود تاکید کرد: روسیه با علم بر غیرممکن بودن درخواست خود آن را 
مطرح کرده و پوتین خوب می داند که آمریکا و متحدانش درباره آینده سیاسی اوکراین مذاکره نمی کنند 
و این موضوع برای شان اهمیت دارد.ریش از دولت بایدن و همه متحدان آمریکا خواست با درخواست 
های روسیه در این زمینه مخالفت کنند؛ وی همچنین از کنگره آمریکا درخواست کرد در جهت تشدید 
تحریم ها علیه روسیه گامی مثبت بردارند.روســیه در حال حاضر ۱۰۰ هزار نیروی نظامی در مرز های 

اوکراین مستقر کرده که آمریکا آن را تدارکی برای حمله نظامی به این کشور می داند.  

لیز تراس؛ جایگزین مذاکره کننده ارشد برگزیت در دولت انگلیس
لیز تراس، وزیر خارجه انگلیس پس از استعفای دیوید فراست مذاکره کننده ارشد برگزیت در دولت 
این کشور، جایگزین وی در مذاکرات با اتحادیه اروپا شد.دولت انگلیس اعالم کرد که تراس پس 
از استعفای دیوید فراست، وزیر برگزیت مسئولیت پیوند رابطه انگلیس با اتحادیه اروپا را بر عهده 
می گیرد. مســئولیت های وزارتخانه برگزیت از جمله ریاست کمیته مشترک و شورای همکاری که 
ناظر بر اجرای توافق خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰ و توافق همکاری و تجاری با این 

اتحادیه می شود، به تراس منتقل خواهد شد.

پولتیکو: آمریکا پیشنهاد خوبی روی میز مذاکره با ایران گذاشته است

مذاکرات؛ُکند اما امیدوارکننده

یک رسانه آمریکایی به نقل از دیپلمات های غربی مدعی شد که ایاالت 
متحده آمریکا پیشنهاد خوبی روی میز مذاکره با ایران گذاشته است.

به گزارش پولتیکو، ایران در ۲۹ نوامبــر مذاکرات را با آمریکا، انگلیس، 
فرانسه، آلمان، روسیه و چین و اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده 
مذاکرات، از سر گرفت.اکنون، دیپلمات ها گفتند، آنها موافقت کرده اند 
که پیش نویس قبل از انتخابات ایران را بــا اصالحات جزئی برای در 
برگرفتن آخرین پیشنهادات تهران تغییر دهند.یک مقام ارشد وزارت 
خارجه آمریکا گفت: پیشرفت اندکی است. ما اکنون درک مشترکی از 

متنی داریم که مبنای مذاکرات در مورد مسائل هسته ای خواهد بود.
به نفع همه طرف هاســت کــه مذاکــرات را زنده نگه دارنــد، حتی با 
ضربان قلب ضعیف. کشــورهای اروپایی مدت هاست که از این توافق 
دفاع}دیپلماتیک{ کرده اند، اقتصاد ایران تحت تحریم های سنگین قرار 
دارد و ایاالت متحده می خواهد نشان دهد که تمام تالش دیپلماتیک 
خود را انجــام می دهد.با این حال، مقامات گفتنــد که مذاکرات برای 
موفقیت آمیز بودن باید ادامه یابد، زیرا ســرعت باالی پیشرفت های 
هسته ای ایران مزایای بالقوه یک توافق را از بین می برد.دیپلمات های 
ارشد اروپایی در نشســتی مشترک هشــدار دادند: »این فقط ما را به 
جایی که مذاکرات در ژوئن برگزار شد، نزدیک تر می کند«.خواسته های 
جدید ایران و ایاالت متحده مذاکره مستقیمی انجام نمی دهند و تهران 

همچنان به تصمیم دونالد ترامپ، رییس جمهور ســابق آمریکا برای 
خروج از برجام در سال ۲۰۱۸، معترض است. در عوض، آنها به دیپلمات 
های اروپایی متکی هستند تا به عنوان واسطه عمل کنند.مقامات غربی 
گفتند، زمانی که ایران در ماه نوامبر به میز مذاکره بازگشــت، تمایلی به 
از سرگیری مذاکرات بر اســاس متونی که توسط دولت قبلی ایران در 
اوایل سال مذاکره شده بود، نداشت و تقریبا ۹۰ درصد از آنچه در ژوئن بر 
سر آن توافق شده بود را تغییر داد.مذاکره کنندگان اروپایی و آمریکایی 
این رویکرد را غیرقابل قبول دانســتند و گفتند که این اقدام ایران، آنها 
را از »مذاکره واقعی«باز داشته است.تیم مذاکره کننده جدید ایران به 
ریاست علی باقری کنی، معاون وزیر امور خارجه خواسته های جدیدی 
را به روی میز آورد. به گفته یک دیپلمات ارشــد غربــی، ایران از جمله 
می خواهد دسترسی وســیع تری به فیبر کربن داشته باشد. این ماده 
معموال در هواپیماها و تجهیزات ورزشی استفاده می شود، اما می توان 
از آن برای تولید روتورهای ســانتریفیوژ که برای غنی ســازی اورانیوم 
استفاده می شــود نیز اســتفاده کرد.مقامات غربی گفتند که آمریکا 
پیشنهاد خوبی را روی میز گذاشته است و این به ایران بستگی دارد که 
آن را بپذیرد یا نه. به گفته یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا، اما 
موضوع لغو تحریم ها در دور هفتم از مذاکرات محور اصلی گفت وگوها 

نبوده و ما هنوز به آن نقطه نرسیده ایم.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیا)ص( 
در واکنش به تهدیدات رژیم صهیونیســتی گفت: 
در صورتی که تهدیداتی از این دســت جنبه عملی 
به خود بگیرد، نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
بدون درنگ، تمامــی مراکز، پایگاه ها، مســیر و 
فضای استفاده  شــده برای عبورو مبدأ تجاوز را بر 
اساس طرح های عملیاتی تمرین شده مورد حمله 

کوبنده قرار خواهد داد.
یک مقام مطلع نظامی به »نورنیوز« گفت: سردار 
سرلشکر غالمعلی رشید، فرمانده قرارگاه مرکزی 
حضرت خاتم االنبیــا)ص( در جمــع فرماندهان 

ارشد سپاه در رزمایش پیامبر اعظم۱۷ گفته است: 
هرگونه تهدید مراکز هســته ای و نظامی جمهوری 
اســالمی از سوی رژیم صهیونیســتی بدون چراغ 

سبز و حمایت آمریکا امکان پذیر نیست.
وی با اشاره به حضور فعال ایران در مذاکرات وین 
و تعامل جدی با جامعه بین المللی افزوده است: 
در صورتی که تهدیداتی از این دســت جنبه عملی 
به خود بگیرد، نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
بدون درنگ، تمامــی مراکز، پایگاه ها، مســیر و 
فضای استفاده  شــده برای عبورو مبدأ تجاوز را بر 
اساس طرح های عملیاتی تمرین شده مورد حمله 

کوبنده قرار خواهد داد.
گفتنی اســت؛ چنــدی قبــل رســانه های رژیم 
صهیونیســتی از قول وزیر جنگ ایــن رژیم اعالم 
کردند که او به ارتش اســراییل دســتور داده برای 

انجام عملیات نظامی علیه ایران آماده باشند.

هشدار کوبنده سرلشکر رشید به تهدید صهیونیست ها؛

 بی درنگ تمامی مراکزتان را می زنیم

ایسکانیوز نوشت:یک  سیاستمدار اصالح طلب معتقد است که برخی نمایندگان نمی خواهند مردم از همه آنچه در مجلس می گذرد، مطلع باشند.محمدرضا خباز گفت: 
اصول گرایانی که امروز مجلس شورای اسالمی را در اختیار دارند، قبل از انتخابات و زمان ثبت نام کاندیداها بر تصویب طرح شفافیت آرا تاکید داشتند و شفافیت رای 
از شعارهای اصلی انتخاباتی آنها بود.وی افزود: زمان انتخابات وقتی خبرنگاران از کاندیداها درباره طرح شفافیت آرا سوال می کردند، همه آنها بدون استثنا پاسخ 
مثبت می دادند. از جمله این افراد خود من بودم که گفتم نه تنها به بر شفافیت مالی در مجلس تاکید دارم، بلکه مایلم مردم بدانند موکل شان به چه چیز رای می دهد.

استاندار خراسان شمالی دولت دوازدهم با بیان اینکه معتقدم همانطور که مانیتور مجلس تعداد نمایندگان موافق و مخالف هر طرح را نشان می دهد، باید مشخص 
باشد که این موافقان و مخالفان چه کسانی هستند، خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس یازدهم برگ برنده تصویب طرح شفافیت آرا که مطالبه عموم مردم است را 
دراختیار دارند، اما اراده ای برای تصویب طرح در آنان دیده نمی شود. خباز با تاکید اینکه نمایندگان مجلس در زمان انتخابات وعده حل مشکالت اقتصادی و رفع گرانی 
را هم دادند، اما تاکنون اتفاقی نیفتاده است، گفت: پیگیری طرح استیضاح روحانی و برخورد با دولت گذشته نشان می دهد، مجلس دستش در این زمینه خالی 
است.این سیاستمدار اصالح طلب درباره دلیل به نتیجه رسیدن طرح شفافیت آرا در مجلس تصریح کرد: برخی نمایندگان نمی خواهند مردم از همه آنچه در مجلس 
می گذرد، مطلع باشند. اینها می خواهند اگر در جایی رای منفی به طرحی دادند، فردا از سوی مردم مواخذه نشوند. نمایندگان مجلس نمی خواهند مسئولیت رای خود 

را برعهده بگیرند. در مسائل اجرایی وقتی مدیر اجرایی بخشنامه ای صادر می کند دیگر نمی تواند از آن شانه خالی کند و باید عواقب آن را بپذیرد.

خبر روزوعده ای انتخاباتی که از صحن به پستو فرستاده شد 

وز عکس ر

دیدار  رییس 
کمیساریای عالی 

پناهندگان با معاون 
 امنیتی انتظامی 

وزیر کشور
رییــس  گرانــدی،  فیلیپــو 
کمیســاریای عالــی پناهندگان 
با حســین ذوالفقــاری، معاون 
امنیتی انتظامی وزیر کشــور در 

محل وزارت کشور دیدار کردند.

درگیری استاندار تهران با یک نماینده:

شما که جای من نباید فرماندار منصوب کنی!
روزنامه ایران نوشت: مراسم معرفی یازدهمین فرماندار شهرستان رباط کریم در حالی برگزار شد که 
حسن نوروزی، نماینده مجلس نسبت به عدم انتخاب گزینه مطرح شده از سوی خود در حین جلسه 
به محسن منصوری، استاندار تهران اعتراض کرد.استاندار تهران بعد از شنیدن این اعتراض و در توضیح 
به حضار ، گفت: گزینه هایی که به عنوان فرماندار بومی معرفی شــده بودند هر کدام به نوعی شرایط 
احراز صالحیت برای این پست را نداشتند. منصوری همچنین خطاب به نماینده رباط  کریم تاکید کرد 
که شما نباید به جای استاندار، فرماندار منصوب کنید.گفتنی است؛ رهبر انقالب نیز در دیدار اخیر خود 
با نمایندگان مجلس نســبت به دخالت برخی نمایندگان در انتصابات محلی واکنش نشان داده و 
فرموده بودند: »نمایندگان مجلس در انتخاب استانداران، فرمانداران و مسائل اجرایی دخالت نکنند.«

 

واکنش روحانی اصول گرا به حواشی رد صالحیت »الریجانی«
حسین ابراهیمی، فعال سیاســی گفت: »به هر حال در شورای نگهبان نظرات مختلفی وجود دارد 
اما بر اساس قانون وقتی در امر انتخابات اختالف پیش می آید، این شورای نگهبان است که باید 
به اختالفات خاتمه دهد و نظر نهایی را اعالم کند؛ اما مســلم است که ۱۲ عضو این شورا معصوم که 
نیستند و آنها هم انسان اند و می توانند اشتباه کنند. اصال در هر جایی که شورایی شکل می گیرد به 
دلیل تعدد نظرها اشتباه پیش می آید؛ چه در شــورای نگهبان، چه در مجلس، شوراها یا هر جای 
دیگری«. این فعال سیاسی بیان کرد: »من باور دارم هیچ کس از ادامه نزاع آقای الریجانی و شورای 
نگهبان نفعی نمی برد؛ نه خود آقای الریجانی و نه شورای نگهبان و گرچه می پذیریم که ممکن است 
شورای نگهبان دچار اشتباه شده باشــد؛ اما همه باید بپذیریم که در امر انتخابات، این نهاد تعیین 

کننده است و اظهار نظرها نباید موجب تخریب شورای نگهبان شود.«
 

ماجرای شنیده شدن صدای ضدهوایی در بوشهر
معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر با اشاره به شــنیده شدن صدای ضدهوایی در بوشهر گفت: در 
راستای افزایش توان پدافندی نیروهای مسلح، رزمایشی در جنوب کشور برگزار شد.محمد تقی ایرانی 
اظهار کرد: رزمایش عمومی به منظور افزایش توان پدافندی نیروهای مسلح، ساعت پنج بامداد در جنوب 
کشور و استان های حوزه خلیج فارس برگزار شد. وی با بیان اینکه استان های خوزستان، هرمزگان و بوشهر 
در این رزمایش شرکت داشتند، تصریح کرد: این رزمایش عمومی از پیش اطالع رسانی شده بود .معاون 
سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر  بیان کرد: نیروهای امنیتی کشور از آمادگی کامل برخوردار هستند و بنابه 

دستور فرماندهی کل قوا و فرماندهی کل سپاه این رزمایش ها انجام گرفته است. 
 

 واکنش نماینده چابهار به افزایش دو و نیم برابری
 بودجه دفتر  رییس جمهور

نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسالمی در واکنش به الیحه بودجه ارائه شده از سوی دولت به 
مجلس برای سال ۱۴۰۱، گفت: آقایان سازمان برنامه و بودجه بر بحث بودجه انقباضی تاکید داشتند، آیا 
این بودجه انقباضی فقط باید شامل حال مناطق محروم در ایجاد زیرساخت های عمرانی شود؟ آیا زور 
حضرات به بودجه صداوسیما نمی رســد که افزایش محیرالعقولی داشته؟معین الدین سعیدی ادامه 
داد: آیا باید برای مصالی تهران ۱۰۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده شود، اما چهار شهرستان حوزه سواحل 
مکران که مقام معظم رهبری تاکید موکد بر توسعه اش دارد، بدون حتی یک تخت بیمارستانی باشند؟ 
آیا عدالت در توزیع اعتبار بدین صورت است؟سعیدی در واکنش به پرسشی درخصوص افزایش دو 
و نیم برابری بودجه دفتر رییس جمهور، بیان کرد: من بهر که خوانم غزل حافظ و سعدی، در شهر 

غریبی که در آن فهم سخن نیست.

کافه سیاست

جانشین وزیر دفاع:

 بیشترین تحریم طی این 
سال ها متوجه نیروهای 

مسلح بوده است
جانشــین وزیر دفاع با بیان اینکه در طول این 
سال ها بیشترین تحریم ها متوجه نیروهای 
مســلح بوده، گفت: با توجه به همین شرایط، 
پیشرفت ها و دســتاوردهای گوناگون دفاعی 
حاصل شــده و این به دلیل روحیه، تفکر ،نگاه 
جهادی و فرهنگ بســیجی آحــاد نیروهای 
مسلح بوده است.سردار سرتیپ پاسدار سید 
مهدی فرحی ،جاشین وزیر دفاع در این مراسم 
که با حضور رییس ســازمان عقیدتی سیاسی 
وزارت دفاع و جمعی از مسئوالن دفتر اشراف 
فرماندهی معظــم کل قوا و رؤســای ادارات 
سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع برگزار شد،  
طی سخنانی با اشاره به اینکه در دنیا سازمان را 
به عنوان یک موجود زنده تعبیر می کنند و با آن 
تطبیق می دهند، اظهار داشت: سازمان  زنده به 
معنای سازمان اثر بخش است که دارای مغز ) 
مجموعه پژوهشی ( بوده و تحول و نوآوری از 
مولفه های اصلی آن است.جانشین وزیر دفاع 
با بیان اینکه نیروهای انســانی در سازمان ها 
سرمایه هایی هستند که  نقش قلب انسان را 
ایفا می کنند، افزود: بــه هر میزان که این قلب 
بتپد و بهتر کار کند، ســازمان بهره وری بهتری 
خواهد داشت.جانشــین وزیر دفــاع با بیان 
رشادت های بی نظیر رزمندگان در طول دوران 
دفاع مقــدس گفت: محدودیت هــا و کمبود 
امکانات هیچ گاه باعث عقب نشینی رزمندگان 
نشــد؛ چرا که قلب های آنان آمــاده، مطمئن 
و سرشــار از ایمان بــود.وی در همیــن زمینه 
افزود: ایستادگی، مقاومت، ایثار، سلحشوری، 
پیشرفت و ... در ســایه قلب مطمئن به بار می 
نشیند و باور معنوی است که پای را محکم و قدم 
ها را استوار می سازد.سردار فرحی با بیان اینکه 
در طول این سال ها بیشترین تحریم ها متوجه 
نیروهای مسلح بوده، گفت: با توجه به همین 
شرایط، پیشــرفت ها و دستاوردهای گوناگون 
دفاعی حاصل شده و این به دلیل روحیه، تفکر 
،نگاه جهادی و فرهنگ بسیجی آحاد نیروهای 

مسلح بوده است.

بین الملل

عکس: ایسنا

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی:

 برای حمله به ایران آماده باشید!
همزمان با مذاکرات وین و حضــور مقتدرانه هیئت ایران 
برای لغــو تحریم ها،»بنــی گانتس« وزیــر جنگ رژیم 
صهیونیســتی به نیروهای نظامی این رژیم دســتورداد 
برای اقدام نظامی علیه تهران آماده باشــند؛ اما نظامیان 
صهیونیســت در واکنــش به ایــن زیاده گویــی اعتراف 
کرده اندکه ارتش صهیونیستی توان حمله به ایران را ندارد.

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز درگزارشــی که روزنامه 
سعودی الشــرق االوسط آن را منتشــر کرد، آورده است: 
تعداد زیادی از مقامات و کارشناســان نظامی اسراییلی 
تاکید دارند که اسراییل فاقد توان هرگونه حمله علیه ایران 
است که بتواند برنامه هســته ای ایران را نابود یا حتی آن 
را از کار بیندازد.نظامیان صهیونیســت اذعان کرده اند که 
ارتش صهیونیستی منابع و توان الزم برای حمله به سایت 

های هسته ای ایران را ندارد.
»ریلیک شــفر« ژنرال بازنشســته نیروی هوایی ارتش 
صهیونیســتی که به عنوان خلبان در حمله ســال ۱۹۸۱ به 
تاسیسات هسته ای عراق شرکت داشته است، می گوید: 
حمله به تاسیسات هسته ای ایران که آسیب جدی به آن 

وارد کند، بسیار سخت و حتی غیرممکن است.
وی با بیــان اینکه » بمب های اســراییل قــادر به نفوذ و 
نابودی تاسیســات هســته ای ایران کــه در اعماق زمین 
قرار دارند، نیســتند«، می افزاید: نیروی هوایی اسراییل 
به اندازه کافــی هواپیماهــای جنگی بــزرگ برای حمل 
بمب هایی که بتوانند به پناهگاه ها و مکان های مستحکم 
نفوذ کننــد، ندارد بنابراین برای آســیب رســاندن به این 
مکان ها، باید با موشک ها حمله شود، فرآیندی که ممکن 
است روزها یا حتی هفته ها طول بکشد.یک مقام بلندپایه 
امنیتی رژیم صهیونیســتی که خواســته است به نامش 
اشاره نشود، می گوید:  برای آمادگی این حمله دست کم 
به دو ســال زمان نیاز داریم تا شــاید بتوان به تاسیسات 
هسته ای ایران آســیب بزنیم.یکی دیگر از مقامات فعلی  
رژیم صهیونیستی هم تاکید کرده است: اسراییل در زمان 
حاضر توانایی وارد کردن خسارت قابل توجه به تاسیسات 
هســته ای زیرزمینی ایران در مناطق نطنز و فردو را ندارد.

وی می افزاید: چنین حمله ای به دلیل کمبود هواپیماهای 
سوخت رسان پیچیده خواهد بود. 
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رییس سازمان امور اراضی:

 سنددار کردن ۹ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور 
در دست پیگیری است

رییس سازمان امور اراضی با اشــاره به انجام فرآیند تهیه نقشه و مشــخصات فنی نزدیک به ۹ 
میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور گفت: حدود چهار میلیون هکتار از این اراضی برای تصویب 
به سازمان ثبت اسناد کشور معرفی و نزدیک به یک ونیم میلیون هکتار زمین نیز به طور رسمی وارد 
مرحله صدور سند شده  است.علیرضا اورنگی در حاشیه نشست بررسی و رفع مسائل و مشکالت 
تداخل  اراضی کشاورزی شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در جمع خبرنگاران افزود: اراضی 
دارای تداخل به عنوان یکی از مشکالت مردم نســبت  به دولت در خصوص منابع ملی و دعاوی 
مردم با یکدیگر، حدود ۱۱ میلیون هکتار است که برای رفع تداخل در دستور کار قرار گرفته است. 
وی ادامه داد: حدود ۶۰۰ هزار هکتار از این اراضی به نفع مردم از اراضی منابع ملی کسر کرده و به 
اراضی غیر ملی افزایش یافته است.به گفته وی، یکی از برنامه های راهبردی وزیر جهاد کشاورزی 
چه در زمان اخذ رای اعتماد و چه در زمان استقرار در این وزارتخانه، سنددار کردن اراضی کشاورزی 

در یک برنامه  چهارساله است.
رییس سازمان امور اراضی کشور اظهار داشت: این ســازمان به عنوان متولی برنامه راهبردی بنا 
به دستور وزیر جهاد کشــاورزی با هماهنگی سازمان ثبت اســناد و امالک کشور و سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی و سایر دستگاه های مرتبط این هدف گذاری را به طوری ترسیم کرده  است که 
طی ۲ سال نخست دولت سیزدهم تمامی پالک های دارای تداخل اجرای مقررات موازی تعیین 

تکلیف و تا پایان ۱۴۰۴ همه اراضی کشاورزی کشور سنددار شود.
اورنگی یادآور شد: یکی از مباحث جدی در حال پیگیری از ســوی وزیر جهاد کشاورزی در برهه 
کنونی، آسیب شناسی در اجرای قانون حفظ اراضی زراعی و باغات کشور است که با پیگیری های 
صورت گرفته الیحه اصالح قانون حفظ اراضی زراعی و باغات در دولــت کلید خورده و تا یک ماه 
آینده این الیحه به صحن علنی مجلس فرستاده خواهد شد تا بخشی از دغدغه ها در بحث تغییر 
کاربری کشاورزی تعیین تکلیف شود.کاشان، دارای ۶ هزار و ۳۰۰ هکتار زمین زراعی و ۹ هزار هکتار 
باغ و گلخانه است و بیش از ۱۰ هزار خانوار در بخش کشــاورزی این شهرستان فعالیت می کنند.

شهرستان آران و بیدگل در شــمالی ترین نقطه اصفهان نیز دارای سه هزار هکتار زمین باغی و ۱۱ 
هزار هکتار زمین زراعی است.

رییس اداره صمت شهرستان مبارکه خبرداد:

طرح تشدید نظارت بر بازار شب یلدا
رییس اداره صمت شهرســتان مبارکه گفت: با توجه به در پیش بودن شــب یلدا و حفظ آرامش 
 بازار و افزایــش تقاضا برای خرید اقــالم مورد نیاز، طــرح نظارتی ویژه این ایام در شهرســتان

 آغاز شد.
جلیل حقیقی با بیان این نکته که اتحادیه های خشــکبار و میوه و تره بار و شــیرینی فروشان به 
عنوان اتحادیه های پر مشــتری این ایام زیر ذره بین نظارتی هستند، افزود: البته این بدان معنا 
نیست که از سایر واحدهای صنفی غافل باشــیم.وی، نظارت بخش های بازرسی را در دو شیفت 
صبح و عصر اعالم کرد و گفت:  ستاد خبری و ســامانه ۱۲۴ برای دریافت شکایات مردمی فعال 
است و از شهروندان عزیز تقاضامندیم در صورت مشاهده هر گونه تخلف صنفی مراتب را از طریق 
شماره تلفن ۱۲۴ به ستاد خبری اداره صمت انتقال داده تا ظرف ۴۸ ساعت رسیدگی شود .جلیل 
حقیقی، به رعایت درج قیمت روی کاالها تاکید کرد و افزود: رعایت درصد سود قانونی برابر جدول 
درصد ســود متعارف و جلوگیری از عرضه کاالی تقلبی و قاچاق از دیگر مواردی بود که واحدهای 
صنفی ملزم به رعایت آن هستند .وی گفت: ضروری است که کسبه، صدور فاکتور را حق مشتری 

بدانند و نسبت به رعایت چنین نکاتی با هدف جلب رضایت مشتری تالش کنند.

 گشت و گذاری در بازار اصفهان در آستانه شب یلدا، از  هزینه های سرسام آور برای
 یک دقیقه بیشتر حکایت دارد؛

بوی گرانی، طعِم نداری

شــب چله، بلندترین شب نشینی سال و از  ریحانه سجادی
قدیمی ترین رسوم ایرانی هاست که با چیدن 
بساط خوراکی های مختلف و خوردن آن و با حافظ خوانی با خداحافظی از 
ماه آذر به زمستان سالم می کنند.هر ساله با نزدیک شدن شب یلدا، بازار 
رونق خاصی به خود می گیرد و این نشــان از پای بندی ایرانی ها به رسوم 
گذشته خود دارد، اما تورم باال و نوسانات نرخ ارز، ارزش خوراکی ها و تنقالت 
یلدای ۱۴۰۰ را تا حدی افزایش داده که به گفته فروشندگان آجیل و خشکبار 
و میوه، بازار همانند گذشته رونق ندارد و اگر خریدی هم می شود، بسیار کم 
و محدود شده و به اصطالح کیسه های خرید شب یلدا امسال کوچک تر از 
پارسال شده است.مهم ترین خوراکی های شــب یلدا انواع میوه از قبیل 
هندوانه، انار، خرمالو و آجیل، پسته و سبزی پلو با ماهی و ... است. با نزدیک 
شدن به این شب، شاهد افزایش قیمت ها حتی به طور ساعتی هستیم؛ 
گویی سودجویان و تورم نیز در این شب دست خود را از سفره یلدایی مردم 
بیرون نمی کشند و مردم برای یک دقیقه وقت اضافه در این شب نشینی 
باید بهای زیادی بپردازند.آجیل یکی از تنقالت پرطرفدار شب یلداست که 
به گفته فروشندگان، نوسانات نرخ ارز و دالر ۳۰ هزار تومانی بیشترین تاثیر 
را بر افزایش قیمت این خوراکی پرطرفدار دارد. بنابر مشــاهدات خبرنگار 
ایسنا مردم به رسم شــب یلدا، اگر خرید آجیل هم داشته باشند بیشتر از 

ســوی خانواده هایی  اســت که نوعروس و داماد دارند. بــه گفته یکی از 
فروشندگان آجیل در اصفهان، شاید تا چهار سال پیش و یک ماه قبل از شب 
یلدا، مردم به دلیلی شــلوغی بازار، آجیل خرید می کردند، اما متاســفانه 
افزایش نرخ تورم و به خصوص افزایش قیمت انواع آجیل، رغبت افراد برای 
خرید را بسیار کم کرده و اگر خرید هم داشته باشند، محدود به پاکت های 
کوچک و یا تغییر نوع خرید تنقالت است. اگرچه تنقالتی همچون، تخمه، 
برنجک و شکوفه نیز یلدای امسال با طعم گرانی به مردم عرضه می شود. با 
این وجود مشاهدات میدانی ایسنا از چند آجیل فروشی حکایت از آن دارد 
که به دلیل افزایش قیمت پســته به بیش از ۴۰۰ هزار تومان و دیگر اقالم 
آجیل همچون مغزبادام، فندوق و ... آجیل  نرخ هایی بین ۲۵۰ تا ۴۰۰ هزار 
تومان را دارند.درحالی که تنها سه روز تا شب یلدا باقی مانده در بازار اصفهان 
قیمت انواع پسته در بازار اصفهان بین ۲۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان، فندوق بین ۲۰۰ 
تا ۳۵۰ هزار تومان، مغز بادام بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان، بادام هندی بین 
۳۵۰ تا ۴۶۰ هــزار تومان، نخودچی دو آتیشــه بین ۶۰ تــا ۸۰ هزار تومان، 
کشمش سبز بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان، انجیر بین ۱۲۰ تا ۳۵۰ هزار تومان و 
در مجموع قیمت یک کیلو آجیل شــب یلدا بین ۲۳۰ تا ۳۳۰ هزار تومان 
است، همچنین قیمت هر کیلو برنجک بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان و شکوفه 
حدود ۶۰ هزار تومان است.فروشندگان نه تنها از افزایش ۴۰ درصدی قیمت 

آجیل یلدا بلکه از افزایش عجیب و باالی تخمه در بازار می گویند که سنوات 
گذشــته اگر خانواده ای توان خرید آجیل و پســته و ... را نداشت حداقل 
می توانست با خرید یک کیلو تخمه، دورهمی یلدایی خود را برگزار کند، اما 
امسال قیمت تخمه نسبت به سال گذشته بین ۲۵ تا ۳۰ درصد گران شده و 
هر کیلو تخمه ژاپنی بین ۱۵۰ تا ۲۱۰ هزار تومان، تخمه کدو بین ۱۱۰ تا ۱۸۰ هزار 
تومان، تخمه هندوانه حدود ۱۵۰ هزار تومان و تخمه گل آفتاب بین ۶۰ تا ۸۰ 
هزار تومان است.از سوی دیگر بازار میوه هم از گرانی در امان نمانده و هر چه 
به شب یلدا نزدیک می شویم، با افزایش تقاضا برای خرید، قیمت میوه و به 
ویژه میوه های پرطرفدار یلدایی همچون انار و هندوانه نیز گران تر می شود. 
در حال حاضر قیمت هر کیلو هندوانه بین ۵ تا ۷ هزار تومان و انار نیز بین ۲۰ 
تا ۳۰ هزار تومان است، البته در برخی مغازه ها این میوه ها با نرخ هایی زیادتر 
عرضه می شود. همچنین قیمت پرتقال جنوب درجه یک بین ۲۰ تا ۲۵ هزار 
تومان، پرتقال شمال بین ۱۰ تا ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، نارنگی بین ۱۲ تا ۲۰ هزار 
تومان، کیوی بین ۱۵تا ۲۰ هزار تومان، سیب سمیرم بین ۱۵تا ۲۰ هزار تومان، 
موز خارجی بین ۲۵ تا ۳۲ هزار تومان، خرمالو بین ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان است.

در سمت شیرین بازار نیز با وجود قیمت های آزاد، در آستانه شب یلدا برخی 
سفارش کیک ها به ســمت کیک های انار و هندوانه برای نوعروسان و تازه 
دامادها رفته اســت. اگرچه یکی از شــیرینی فروش ها به خبرنگار ایسنا 
می گوید: تقاضا برای سفارش کیک به دلیل افزایش قیمت ها و همچنین 
دهه فاطمیه کمتر از سال های گذشته اســت، از سوی دیگر کرونا موجب 
شــده تا دورهمی های خانواده ها کوچک تر و محدود شود.وی می گوید: 
قیمت کیک نسبت به ســال گذشــته بین ۴۰ تا ۵۰ درصد گران شده و هر 
کیلو کیک به طور متوسط حدود ۱۲۰ هزار تومان است. البته عالقه اصفهانی 
 ها بیشتر به شــیرینی های تر و دانمارکی است و هر کیلو شیرینی تر، بین 
۷۰ تا ۸۰ هزار تومان، شــیرینی دانمارکی بین ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان و سایر 
شیرینی ها و کیک ها هم بین ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان هستند، البته خریدهای 
مردم همانند گذشته نیست و خریدهای خود را به صورت مقتصد و با وزن 

کمتر انجام می دهند.

هزینه یک سفره یلدایی

اما با توجه به نوسانات قیمت در سال جاری باید دید یک خانواده چهار یا پنج 
نفری برای شب نشینی یلدا چقدر هزینه می کند؟ در صورت خرید معمولی، 
این خانواده با تهیه ۲ کیلوگرم انار و جداگانه یک کیلو پرتقال، نارنگی، خیار، 
سیب و یک هندوانه متوســط چهار کیلویی و پاکت یک تا نیم کیلوگرمی 
آجیل، برنجک، شکوفه و یک کیلوگرم شیرینی می تواند سفره یلدایی خود را 
پهن کند. براین اساس تنها قیمت میوه و بدون احتساب افزایش قیمت ها در 
ساعت های نزدیک شب یلدا به دلیل افزایش تقاضا، حدود ۱۴۰ هزار تومان، 
آجیل نیز  به احتساب خرید تخمه گل آفتاب، شکوفه، برنجک حدود ۵۲۰ 
هزار تومان و یک کیلو شیرینی َتر ۸۰ هزار تومان است که سرجمع آن برای 
سفره شب چله یک خانواده پنج نفری حدود ۷۴۰ هزار تومان تمام می شود، 
البته اگر این خانواده تهیه و پخت شــام را در برنامه شب یلدای خود قرار 
دهند به طور قطع، هزینه یک شب یلدا کمتر از یک سوم حقوق کارگر را دارد.

سرپرســت معاونت هماهنگــی امــور اقتصادی 
استانداری اصفهان گفت: راه اندازی بندر خشک در 
منطقه سجزی، مزیت رقابتی برای استان و محلی 
برای توسعه صادرات و واردات خواهد بود.امیررضا 
نقش پس از برگزاری جلســه ای در اســتانداری با 
موضوع ایجــاد بندر خشــک در اصفهان،اظهار کرد: 
راه انــدازی این بنــدر همچنین کمک شــایانی به 
اشتغال زایی به ویژه در شرق اصفهان است.وی گفت: 

احداث دهکده لجستیک یا به تعبیری بندر خشک 
در استان در دولت های مختلف پیگیری شده، اما به 
سرانجام نرسیده است با این وجود می توان افتتاح 
آن را طی چند ماه آینده نوید داد.سرپرست معاونت 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: 
بر همین اســاس جلســه ای ترتیب دادیم تا تمام 
عوامل و ذی نفعان مرتبط با این پروژه برای تبادل نظر 
گرد هم آیند که نتایج خوبی نیز از آن به دســت آمد.

نقش گفت: با هماهنگی تمام دستگاه های اجرایی 
و شــرکت ســرمایه گذار، این دهکده لجستیک به 
سرانجام خواهد رسید و با توجه به خط ریلی موجود 

در منطقه می توان شــاهد توسعه بیشــتر صادرات 
استان بود.وی گفت: اســتان اصفهان مقام نخست 
در حمل و نقل ریلی کشــور را دارد و ۵۷ درصد از بار 
جابه جا جا شده از کشور از این استان می گذرد.بندر 
خشک، پایانه ای ترکیبی در خشکی است که به بندری 
ساحلی متصل بوده و تجهیزات الزم و کـافی بـرای 
مواجهه با تردد ناشی از چند شیوه حمل و نقل اعم از 
جاده ای، ریلی و هوایی در آن در نظر گرفته می شود 
 و مشــتریان می توانند کاال های خود را با استفاده از 
 شــیوه های مختلف به ایــن بندر ارســال کنند یا از

 آن تحویل بگیرند.

سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری اصفهان:

 راه اندازی بندر خشک در اصفهان، مزیتی در راه
 توسعه صادرات است

خبر روز

یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس مطرح کرد:

 اجرای طرح بن _ بروجن و برداشت سه برابری آب
 از  زاینده رود

یک عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلی مجلس شورای اســالمی گفت: اعتراض نمایندگان این 
است که بیش از مقدار مصوب شده در طرح بن – بروجن بارگذاری انجام می شود و ظاهرا سه برابر 
نیاز مصرفی از زاینده رود آب برداشت می شود.حسین محمد صالحی درباره این موضوع که در الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ هیچ ردیف بودجه ای برای احیای رودخانه زاینده رود تخصیص نیافته است، اظهار کرد: 
ظاهرا این موضوع صحت دارد و موضوعات مربوط به آن باید در کمیسیون کشاورزی بررسی شود و 
نمایندگان پیشنهادهای خود را در کمیسیون کشاورزی قبل از اینکه الیحه بودجه به صحن بیاید مطرح 
کنند تا اگر اصالحاتی الزم است، انجام شود.وی افزود: اگر نمایندگان در کمیسیون کشاورزی به این 
نتیجه رسیدند که اصالحاتی در این باره باید انجام دهند و بودجه خاصی برای احیای زاینده رود در نظر 
بگیرند این امکان وجود دارد که هنگام تصویب بودجه در مجلس آن را اصالح کنند.نماینده مردم فریدن 
و چادگان در مجلس تصریح کرد: معتقدم اگر به جای تصویــب بودجه برای احیای زاینده رود روی 
موضوعاتی مانند آبخیزداری، تغییر الگوی کشت و آبیاری تحت فشار کار کنیم نتیجه بهتری حاصل 
می شود. بنابراین باید اعتبار بیشتری برای این موارد اختصاص یابد تا مصرف آب کمتر شود.محمد 
صالحی در پاسخ به این سوال که طبق مصوبات ۹ ماده ای شورای عالی آب هرگونه بارگذاری جدید 
روی رودخانه زاینده رود ممنوع است، اما آیا طرح بن – بروجن این موضوع را نقض نمی کند، گفت: طبق 
مصوبات این شورا بارگذاری برای تامین آب شرب ممنوع نیست و اولویت، تامین آب شرب است. در 
حال حاضر طرح بن- بروجن به منظور انتقال آب شرب است، اما اگر بیش از حد مجاز این بارگذاری 
انجام شود، ممنوع است. اعتراض نمایندگان نیز به همین موضوع است که بیش از مقدار مصوب شده 
در طرح بن – بروجن بارگذاری انجام می شود و ظاهرا سه برابر نیاز مصرفی از زاینده رود آب برداشت 
می شود.وی افزود: در کل اگر بحث تامین آب شرب باشد مصوبات شورای عالی آب نمی تواند مانعی 

برای این موضوع شود، اما اگر بیش از حد نیاز آب برداشت شود، ممنوع است.

یک کارشناس اقتصادی:

 افزایش 62 درصدی درآمدهای مالیاتی
 یکی از نکات مثبت الیحه بودجه 1401 است

یک کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی یکی از نکات مثبت 
الیحه بودجه ۱۴۰۱ است، گفت: این مســئله منجر به تحولی در حوزه نظام مالیاتی می شود، اما این 
افزایش باید از طریق وضع پایه های مالیاتی جدید و افزایش نــرخ مالیات نبوده و از محل کاهش 
فرارهای مالیاتی تامین شود.میثم مهرپور در رابطه با افزایش درآمدهای مالیاتی در الیحه بود ۱۴۰۱، 
اظهار کرد: افزایش ۶۲ درصــدی درآمدهای مالیاتی یکی از نکات مثبت الیحه بودجه ۱۴۰۱ اســت، 
در حالی که دولت قبل مدعی افزایش درآمدهای مالیاتی در راســتای کاهش وابســتگی بودجه به 
درآمدهای نفتی بود. عموما طی سال های گذشته درآمدهای مالیاتی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش 
می یافت که با توجه به تورم ساختاری دو رقمی موجود در کشور، افزایش درآمدهای مالیاتی متناسب 
با آن موضوعی عادی و پذیرفته شــده اســت.وی تصریح کرد: افزایش ۳۰ درصدی درآمد مالیاتی 
همزمان با تورم ۳۰ درصدی کشور به این معناست که تغییر و تحولی در حوزه مالیات ها رخ نداده است. 
بخشی از درآمدهای مالیاتی، مالیات حقوق و یا مصرف است که در شرایط تورمی درآمدهای مالیاتی 
این بخش ها هم افزایش می یابد.این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: بنابراین افزایش ۶۲ درصدی 
درآمدهای مالیاتی می تواند منجر به تحولی در حوزه نظام مالیاتی شود. وزیر اقتصاد و رییس سازمان 
برنامه و بودجه ادعا کرده اند که این بودجه از مســیر ممانعت از فرارهای مالیاتی محقق می شود که 
نمونه ای از آن در حذف معافیت مالیاتی آموزشگاه ها و موسسات کنکور مشهود است، برخی از فرارها 

و معافیت های مالیاتی قرار است کاهش یابد تا درآمد مالیاتی دولت افزایش یابد.

شهرستان

دیدگاه
رییس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش اصفهان:

آناناس در اصفهان 500 هزار تومان گران تر است
رییس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش شهرستان اصفهان گفت: در حالی که قیمت هر کارتن آناناس در تهران، مشهد و اهواز یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، 
اما در اصفهان ۵۰۰ هزار تومان گران تر فروخته می شود.نوروزعلی اسماعیلی درباره قیمت آناناس در آســتانه شب یلدا،اظهار کرد: قیمت عمده فروشی یک کارتن 
آناناس در شهر های تهران، مشهد و اهواز یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، اما همین محصول در میدان تره بار اصفهان با ۵۰۰ هزار تومان تفاوت قیمت، یک میلیون 
و ۷۰۰ هزار تومان عرضه می شود.وی با بیان اینکه هر کارتن آناناس معمولی ۸ و یا ۱۰ تایی است، گفت: اگرچه همیشه در دنیا و حتی سراسر کشور این محصول کارتنی 
فروخته می شود، اما به دلیل ضعف کارشناسی در بازار عمده فروشی اصفهان، امسال و در آستانه شب یلدا، آناناس کیلویی عرضه می شود.رییس اتحادیه صنف میوه 
و سبزی فروش شهرستان اصفهان گفت: قیمت عمده فروشی هر کیلو آناناس حدود ۱۳۰ هزار تومان است که بهای خرده فروشی آن درب مغازه ها بسته به کارتن و 
تعداد آن، کیلویی ۱۵۰ هزار تومان است.وی با بیان اینکه آناناس همه جا کارتنی فروخته می شود، از فروش کیلویی آن در اصفهان انتقاد کرد و گفت: واردات آناناس 

در کشور در انحصار سه نفر است و درست نیست عرصه آن در اصفهان متفاوت با بقیه مناطق و شهر ها باشد.

بازدید وزیر امور 
اقتصاد و دارایی 
از انبار سازمان 
اموال تملیکی

وزیر امور اقتصادی و دارایی از 
انبار سازمان اموال تملیکی در 
شورآباد شهرستان ری بازدید 

کرد.

وز عکس ر

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

ردیف مخصوص به احیای 
زاینده رود در بودجه ندیدم

نماینده مــردم اصفهان در مجلــس گفت: در 
بودجه ملی ســال آینده ردیفی بــرای احیای 
زاینده رود در نظر گرفته نشــده اســت.مهدی 
طغیانی   با اشاره به جلسات مرکز بررسی های 
استراتژیک دولت پیرامون مشکالت زاینده رود 
اظهار کرد: این مرکز در پی ماموریتی که از سوی 
آقای رییسی به آن ها داده شد، جلسات خود 
را با نماینده های مناطق مختلفی که با معضل 
زاینده رود درگیر هســتند و نیز صاحب نظران 
این زمینــه برگزار می کنــد.در این راســتا در 
جلســه ای از مجمع نمایندگان استان اصفهان 
نیز دعوت کردند که در این جلســه، نمایندگان 
اســتان موارد مختلفی را به طور جامع مطرح 
کردند.نماینــده مــردم اصفهــان در مجلس 
شورای اسالمی، با اشاره به فعالیت های مرکز 
بررســی های اســتراتژیک دولت در ارتباط با 
زاینده رود گفت: با توجه به گزارشاتی که در این 
نشســت ارائه شد، به نظر می رســد این مرکز 
بر روی ۵ بســته کار می کند؛ بســته اقدامات 
مربوط به حکمرانی که همانطــور که پیش از 
این بار ها گفتــه بودیم، مربوط بــه غلط بودن 
ریل حکمرانی زاینده رود اســت که باید اصالح 
شــود و مواردی مانند شــفافیت برداشت ها، 
مشــارکت مردم و ذی نفعان در امور مربوط به 
زاینده رود، در این بســته قــرار می گیرد.وی با 
برشمردن دیگر بســته های مورد بررسی مرکز 
بررســی های اســتراتژیک دولت گفت: بسته 
اقدامات پیشگیرانه مانند عدم بارگذاری های 
جدید بر روی زاینــده رود و پیگیری مواردی از 
مصوبه ۹ ماده ای که هرنوع بارگذاری جدید را 
ممنوع می کند، بسته اقدامات مدیریت منابع 
و مصارف که با توجه به اینکه زاینده رود امروزه 
دچار اضافه مصرف اســت از اهمیت بسیاری 
برخوردار اســت. طغیانی در ارتبــاط با بودجه 
احیای زاینده رود گفت: در الیحه بودجه ای که 
تقدیم مجلس شد، من ردیفی مخصوص به 
احیای زاینده رود ندیدم مگر اینکه این ردیف 
در پیوست استان الیحه گنجانده شده باشد 

که این پیوست را من هنوز ندیده ام.

عکس: میزان
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مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری مطرح کرد :

ارسال۱۹۰درخواستجهتدریافتحضانتفرزندانبیسرپرست

تمامی انسان ها نیاز اساســی و مهمی به دریافت عشق و محبت از سوی 
دیگران دارند، اما در این میان کودکان جایگاه ویژه تری را به خود اختصاص 
داده اند.عموما  کودکان بی سرپرست در مراکز مخصوص وابسته به سازمان 
بهزیستی نگهداری می شــوند و باوجود تمامی دلسوزی ها و تالش های 
کارکنان این مراکز برای آن ها، این مراکز نمی توانند نیاز کودک به خانواده و 
پدر و مادر را برطرف کنند، بنابراین به سرپرستی گرفته شدن آن ها از سوی 
یک خانواده اتفاقی بزرگ و خوشایند محسوب می شود. نرگس عسگری، 
مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: براساس قانون اصل 
۲۱ و ۲۹ قانون اساســی و قانون مصــوب حمایت از کــودکان و نوجوانان 
بی سرپرست و بدسرپرست سال ۱۳۹۲ سرپرستی از این کودکان برعهده 
سازمان بهزیســتی قرار گرفته است که این ســازمان در چند قالب از این 
کودکان حمایت می کند، یکی از این قالب ها حمایت زیرچتر خانواده زیستی 
و یا جایگزین است.وی افزود: زمانی که پدر و مادر کودک به هر علتی توان 
نگهداری از او را ندارند و یکی از بســتگان نزدیک وظیفه نگهداری از کودک 
را برعهده می گیرد، در سازمان بهزیســتی تحت عنوان کودکان امدادبگیر 
شــناخته می شــوند، درحال حاضر ۳۴۶ کودک امدادبگیر در چهارمحال 
و بختیاری وجود دارد که تحت حمایت ســازمان بهزیســتی قرار دارند که 
این حمایت نیز به صورت پرداخت مســتمری انجام می شود و میزان این 
مســتمری نیز حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه است، همچنین 
کمک هزینه های تحصیلی، درمان، مسکن و لوازم ضروری نیز در اختیار 

این کودکان قرار می گیرد.
مدیرکل بهزیســتی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: مراقبت از کودکان 
بی سرپرست در خانه های شبانه روزی که زیرنظر سازمان بهزیستی فعالیت 
دارند، یکی دیگر از حمایت های این ســازمان از ایتام است، در استان یک 
مرکز شیرخوارگاه در شهرکرد وجود دارد که کودکان صفر تا سه سال در این 
مرکز نگهداری می شوند، همچنین یک خانه نوباوگان نیز در شهرکرد واقع 
شــده که در این مرکز کودکان سه تا شش ســال نگهداری می شوند.وی 
اضافه کرد: خانه های کودک و نوجــوان نیز در چهارمحال و بختیاری وجود 
دارند که خانه های کودک مختص سنین هفت تا ۱۲ سال است و دو مرکز 
مجزای دخترانه و پسرانه در شهرستان فارســان وجود دارد، همچنین دو 
خانه نوجوان دخترانه و پسرانه که مخصوص سنین ۱۳ تا ۱۸ سال است نیز 
در استان هست  که مرکز دخترانه در شهرکرد و مرکز پسرانه در شهرستان 
بروجن واقع شــده است.عسگری یادآور شــد: در مجموع تعداد کودکان 
بی سرپرست که در مراکز گوناگون ســازمان بهزیستی نگهداری می شوند 
۴۸ نفر است، همچنین توسط موسســات خیریه ای که درحال مدیریت 
این مراکز هستند به هر فرزند زیر ۱۲ سال یارانه یک میلیون تومانی تعلق 

می گیرد و برای کودکان باالی ۱۲ سال نیز مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
و اگر فرزندی دارای معلولیت باشد، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اختصاص 
پیدا می کند.مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: درحال 
حاضر مرکز شیرخوارگاه موجود در استان به صورت دولتی اداره می شود، 
اما سایر مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست به بخش خصوصی واگذار 
شده و در قالب موسسات خیریه مدیریت می شــوند.وی بیان کرد: برای 
کودکان زیر ۱۶ سال امکان واگذاری به عنوان فرزندخواندگی وجود دارد که 
به این منظور سامانه فرزندخواندگی ایجاد شده که الزم است افراد متقاضی 
برای برعهده گرفتن حضانت فرزندان در این سامانه ثبت نام کنند، همچنین 
در این سامانه شرایط خاص موجود نیز قرار گرفته است برای مثال یکی از 
این شرایط موضوع سن افراد است به این معنی که سازمان بهزیستی در 
هیچ موردی حضانت کودک شیرخواره را به افراد با سن باال واگذار نمی کند.
عســگری گفت: درحال حاضر افرادی که در چهارمحال و بختیاری جهت 
دریافت حضانت فرزند درخواســت ارســال کرده اند، ۱۹۰ نفر  هستند که 
صالحیت این افراد در کمیته های خاص بررسی می شود .مدیرکل بهزیستی 
چهارمحال و بختیاری خاطر نشان کرد: در مواردی که خانواده رفتار مناسب 
با کودک نداشته باشد و از او حمایت مالی و عاطفی مطلوبی نداشته باشند 
و یا فرزند در خانواده ناسازگاری داشته باشد با مداخله سازمان بهزیستی 

کودک برگردانده می شود.

ایتام نیازمند توجه ویژه هستند
رییس اداره اکرام ایتام کمیته امداد امام خمینی )ره( چهارمحال و بختیاری 
، اظهار کرد: در حال حاضر در استان ایتامی که تحت حمایت کمیته امداد 
امام خمینی )ره( هستند، ۲۱۶۰ کودک یتیم و حدود ۳۰۸۰ فرزند محسنین 
است که در مجموع ۵۲۴۰ کودک فرزندان ایتام، کودکانی هستند که فاقد 
پدر بوده و به سرپرســتی مادر زندگی می کنند و برخی از این کودکان نیز 
فاقد پدر و مادر هستند.علی منصوری  ادامه داد: خیرین و افرادی که قصد 
کمک رسانی به ایتام و کودکان محســنین را دارند می توانند با مراجعه به 
ســایت  ekram.emdad.ir اقدام کنند، همچنین مشــخصات کودکان 
مانند نام، نام خانوادگی، سن، کدملی، تاریخ تولد و نوع جنسیت آن ها در 
این سایت مشخص است و خیرین می توانند با مراجعه به این سایت فرزند 
موردنظر خود را انتخاب کنند .منصوری یادآور شد: درحال حاضر بیش از ۱۲۰ 
مرکز نیکوکاری در سطح استان وجود دارد که حدود ۹۴ مرکز فعالیت ویژه 
دارند که خیرین می توانند جهت کمک رسانی به ایتام و کودکان محسنین به 
این ۹۴ مرکز نیکوکاری و یا ۱۸ اداره کمیته امداد امام خمینی)ره( مراجعه 
کنند که اطالعات کودکان در اختیار آن ها قرار گرفته و حامی کودکان باشند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

سرعت انتقال امیکرون نسبت به دلتا دو برابر بیشتر است
رییس دانشــگاه علوم پزشکی شــهرکرد اظهار داشــت: افرادی که ســه ماه از تزریق دوز دوم 
واکسن های ســینوفارم، بهارات و برکت آن ها گذشــته باشــد می توانند برای دریافت دوز سوم 
)بوستر( اقدام کنند.مجید شیرانی افزود: با توجه به مشــاهده ویروس امیکرون در کشور باید 
متذکر شد، سرعت انتقال امیکرون نسبت به دلتا حداقل دو برابر بیشتر است.شیرانی اضافه کرد: 
امیکرون عالئمی مشابه سرماخوردگی، کمی تب، بدن درد و سرفه خشک دارد.با توجه به پوشش 
مطلوب واکسیناسیون علیه کرونا در استان و کشــور، هم اکنون ٩٠ درصد افراد واجد شرایط در 

چهارمحال و بختیاری واکسن کرونا تزریق کرده اند.
وی گفت: اغلب واکسن های موجود در مقابل ویروس ایجاد مصونیت نسبی می کنند.افرادی که 
انواع دیگر واکسن ها )به جز ســینوفارم، بهارات و برکت( را دریافت کرده اند باید پس از گذشت 
شش ماه از تزریق دوز دوم برای تزریق دوز بوستر مراجعه کنند. شیرانی اضافه کرد: همچنان بر 
رعایت تمام دستورالعمل های بهداشــتی از جمله استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری و عدم 

حضور در تجمع ها تاکید می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

وضعیت راه های روستایی در کوهرنگ نامناسب است
استاندار چهارمحال و بختیاری در دیدار با معاون ساخت و نگهداری راه فرعی و روستایی سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با اشاره به وضعیت نامناسب راه های روستایی در شهرستان 
کوهرنگ و مناطق زلزله زده، اظهار داشــت: باید در تخصیص بودجه در سال ۱۴۰۱ پیوست عدالت 
مدنظر قرار بگیرد.غالمعلی حیدری افزود: بسیاری از راه های روســتایی چهارمحال و بختیاری 
خاکی هستند و تردد در آن ها به سختی انجام می شود، نامناسب بودن جاده ها موجب باال رفتن 

استهالک خودرو ها می شود.
حیدری اضافه کرد: وضعیت راهدارخانه ها در محور های کوهســتانی و صعب العبور چهارمحال و 
بختیاری بسیار نامناسب است، همچنین کمبود ماشین آالت راهداری نیز مشهود بوده، بنابراین 
باید امکانات و ساختمان مناسب برای راهدارخانه ها تامین شــود.وی ادامه داد: به علت بارش 
برف، راه ارتباطی تعدادی از روستا های شهرستان کوهرنگ مسدود می شود، به نظر می رسد باید 
بازگشایی این مسیر ها در اولویت باشد تا حمل و نقل مصالح در مناطق زلزله زده با مشکل مواجه 
نشود.در ادامه خداداد مقبلی، معاون ساخت و نگهداری راه فرعی و روستایی سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای کشور گفت: تالش می شود در تخصیص اعتبار به بهسازی راه های روستایی 
بحث عدالت مورد توجه قرار بگیرد و به استان های محروم اعتبار بیشتری اختصاص پیدا کند.وی 
از تخصیص اعتبار برای بهسازی راه های روستایی در سال جاری خبر داد و اظهار کرد: امکان انجام 
ماده ۲۳ برای احداث راه های روســتایی وجود ندارد و این مسئله مربوط به پروژه های راه سازی 
بزرگ است.مقبلی در خصوص کمبود ماشین آالت راهداری در کشــور، خاطرنشان کرد: اگر در 
بودجه ۱۴۰۱ نمایندگان موافقت کنند که ماشــین آالت زیر پنج سال کارکرد بدون عوارض گمرکی 
وارد کشور شوند، می توان با این اعتبار ماشین آالت بیشتری را خریداری کرد.وی افزود: در صورت 
خریداری ماشــین آالت راهداری در سال آینده تعدادی خودروی ســبک و سنگین راهداری به 

چهارمحال و بختیاری اختصاص پیدا خواهد کرد.
مقبلی با تاکید بر اینکه راهداران در ســرما و گرما در جاده ها حضور دارند، گفت: تالش می شــود 
برای احداث و تجهیز راهدارخانه ها در چهارمحال و بختیاری مبلغی اختصاص پیدا کند، همچنین 
هر ســاله برای تامین لباس و کفش به راهداران اعتباری اختصاص پیدا می کند.وی در پایان در 
خصوص تخصیص قیر به راه های روستایی، عنوان کرد: در صورت تامین آسفالت قیر تخصیص 
پیدا می کند، اگر اســتانی نتواند اعتبار راه روســتایی را جذب کند، این اعتبار به ســایر استان ها 

اختصاص پیدا خواهد کرد.

بام ایراناخبار
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مفاد آراء
9/161 آگهی مفاد آراء صادره توسط هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و 

امالک شهرستان مبارکه
 نظــر بــه اینکــه طبــق آراء صــادره توســط هیــأت فــوق الذکــر تصرفات
 مفروزی یا مشاعی افراد مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمی مشاعی یا قباله 
انتقال عادی مورد تأیید قرار گرفته است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 
روز در دو روزنامه اصفهان امروز و زاینده رود چاپ و منتشر می گردد تا چنانچه شخص 
یا اشخاصی نسبت به آراء مذکور معترض باشند از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی روزنامه 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ 
نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
دهد. در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و چنانچه 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا  معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت بنام متصرف 
می نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .

1-رأی شماره 140060302009002336مورخ  1400/08/30 خانم روژین نیکی 
نیا  فرزند علی در 853 سهم مشاع از 30/ 15428 سهم ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت15428/30متر مربع مجزی شده از پالک 27 فرعی از 137 - 
اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی روژین نیکی نیا 

بموجب سند شماره 21436مورخ 1398/03/13 دفتر 438- اصفهان
2- رأی شــماره 140060302009002339مــورخ  1400/08/30 خانم فرزانه 
ذوالفقاری فرزند عنایت اله در 851/35سهم مشاع از 30/ 15428 سهم ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت15428/30متر مربع مجزی شده از پالک 27 فرعی 
از 137 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی فرزانه 

ذوالفقاری بموجب سند شماره 21486مورخ 1398/03/22 دفتر 438- اصفهان
3- رأی شماره 140060302009002337مورخ  1400/08/30 خانم فریبا اندام پور  
فرزند غالمعباس در 851/75 سهم مشاع از 30/ 15428 سهم ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مســاحت15428/30متر مربع مجزی شده از پالک 27 فرعی از 
137 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی فریبا اندام 

پور بموجب سند شماره 21404مورخ 1398/03/11 دفتر 438- اصفهان
4- رأی شماره 140060302009002338مورخ  1400/08/30 خانم فریبا اندام پور  
فرزند غالمعباس در 851/10 سهم مشاع از 30/ 15428 سهم ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مســاحت15428/30متر مربع مجزی شده از پالک 27 فرعی از 
 137 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رسمی فریبا

 اندام پور بموجب سند شماره 21405مورخ 1398/03/11 دفتر 438- اصفهان
5- رأی شــماره 140060302009002329مورخ  1400/08/30 خانم سوســن 
جاموسی نژادیان فرزند ملک در 1029/70 سهم مشاع از 30/ 15428 سهم ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت15428/30متر مربع مجزی شده از پالک 27 
فرعی از 137 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی 
سوسن جاموســی نژادیان بموجب سند شــماره 21467مورخ 1398/03/20 دفتر 

438- اصفهان
6- رأی شــماره 140060302009002330مورخ  1400/08/30 خانم سوســن 
جاموسی نژادیان فرزند ملک در 854 سهم مشــاع از 30/ 15428 سهم ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت15428/30متر مربع مجزی شــده از پالک 
27 فرعی از 137 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک 
رسمی سوسن جاموسی نژادیان بموجب سند شماره 21466مورخ 1398/03/20دفتر 

438- اصفهان
7- رأی شــماره 140060302009002331مورخ  1400/08/30 خانم سوســن 

جاموسی نژادیان فرزند ملک در 854/90سهم مشاع از 30/ 15428 سهم ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت15428/30متر مربع مجزی شده از پالک 27 
فرعی از 137 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی 
سوسن جاموســی نژادیان بموجب سند شــماره 21824مورخ 1398/04/30دفتر 

438- اصفهان
8- رأی شماره 14006030200902332مورخ  1400/08/30 خانم فاطمه ناظمی 
هرندی فرزند رضا در 1008/75 سهم مشاع از 30/ 15428 سهم ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مســاحت15428/30متر مربع مجزی شده از پالک 27 فرعی از 
137 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی فاطمه 
ناظمی هرندی بموجب سند شماره 21407مورخ 1398/03/11 دفتر438- اصفهان

9- رأی شماره 14006030200902333مورخ  1400/08/30 خانم الله نیکی نیا 
فرزند محمدعلی در 853/10 سهم مشاع از 30/ 15428 سهم ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مســاحت15428/30متر مربع مجزی شده از پالک 27 فرعی از 
137 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی الله نیکی 

نیا بموجب سند شماره 21435مورخ 1398/03/13 دفتر 438- اصفهان
10- رأی شماره 14006030200902334مورخ  1400/08/30 خانم الله نیکی نیا 
فرزند محمدعلی در 852/25 سهم مشاع از 30/ 15428 سهم ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مســاحت15428/30متر مربع مجزی شده از پالک 27 فرعی از 
137 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی الله نیکی 

نیا بموجب سند شماره 21434مورخ 1398/03/13 دفتر 438- اصفهان
11- رأی شماره 14006030200902335مورخ  1400/08/30 خانم الله نیکی نیا 
فرزند محمدعلی در 852/55 سهم مشاع از 30/ 15428 سهم ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مســاحت15428/30متر مربع مجزی شده از پالک 27 فرعی از 
137 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی الله نیکی 

نیا بموجب سند شماره 21433مورخ 1398/03/13 دفتر 438- اصفهان
12- رأی شماره 14006030200902340مورخ  1400/08/30 آقای امیر ذوالفقاری 
فرزند هوشنگ در 855/80 سهم مشــاع از 30/ 15428 سهم ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت15428/30متر مربع مجزی شده از پالک 27 فرعی از 137 
- اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی  مجتبی غرضی 
بموجب اسناد شماره 13909 الی13914مورخ 1398/12/21 دفتر 177- بهارستان

13- رأی شــماره 14006030200902341مــورخ  1400/08/30 آقــای امیر 
ذوالفقاری فرزند هوشنگ در 855/05 ســهم مشاع از 30/ 15428 سهم ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت15428/30متر مربع مجزی شــده از پالک 
27 فرعی از 137 - اصلــی واقع در بخش 8 ثبــت اصفهان انتقالی با واســطه از 
 مالک رســمی امیر ذوالفقاری بموجب سند شــماره 44211 مورخ 1398/12/25

 دفتر 177- بهارستان
14- رأی شماره 14006030200902342مورخ  1400/08/30 آقای امیر ذوالفقاری 
فرزند هوشنگ در 853/85 سهم مشــاع از 30/ 15428 سهم ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مســاحت15428/30متر مربع مجزی شده از پالک 27 فرعی از 
137 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رسمی امیر 

ذوالفقاری بموجب سند شماره 44207 مورخ 1398/12/25 دفتر 177- بهارستان
15- رأی شــماره 14006030200902343مــورخ  1400/08/30 آقــای امیر 
ذوالفقاری فرزند هوشنگ در 854/50 ســهم مشاع از 30/ 15428 سهم ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت15428/30متر مربع مجزی شــده از پالک 
27 فرعی از 137 - اصلــی واقع در بخش 8 ثبــت اصفهان انتقالی با واســطه از 
 مالک رســمی امیر ذوالفقاری بموجب سند شــماره 44208 مورخ 1398/12/25 

دفتر 177- بهارستان
16- رأی شماره 14006030200902344مورخ  1400/08/30 آقای امیر ذوالفقاری 
فرزند هوشنگ در 1146/80 سهم مشاع از 30/ 15428 سهم ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مســاحت15428/30متر مربع مجزی شده از پالک 27 فرعی از 

137 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رسمی امیر 
ذوالفقاری بموجب سند شماره 44210 مورخ 1398/12/25 دفتر 177- بهارستان

17- رأی شــماره 14006030200902345 مــورخ  1400/08/30 آقــای امیر 
ذوالفقاری فرزند هوشنگ در 1149/85 سهم مشاع از 30/ 15428 سهم ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت15428/30متر مربع مجزی شده از پالک 27 
فرعی از 137 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی 
امیر ذوالفقاری بموجب سند شماره 44209 مورخ 1398/12/25 دفتر177- بهارستان

18- رأی شــماره 139960302009003147مورخ  1399/10/30 آقای آقا علی 
هاشمی  فرزند سید کریم در ششدانگ یک باب ســاختمان نیمه تمام به مساحت  
144/11متر مربع مجزی شده از پالک یک- اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی حبیب اله نصرالهی بموجب سند شماره 55645مورخ 

1352/06/08 دفتر 29- اصفهان
19- رأی شــماره 140060302009002069مورخ  1400/07/28 آقای سلمان 
شیخان فرزند رجبعلی در ششدانگ یک باب خانه به مســاحت  274/47متر مربع 
مجزی شــده از پالک16- اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه 
از مالک رســمی  کریم باقریان ســرارودی بموجب ســند شــماره 25968 مورخ 

1351/03/17 دفتر سه - شهرضا
20- رأی شــماره 140060302009002346مورخ  1400/09/01 آقای احسان 
ابراهیمی فرزند قدرت اله در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  207/68متر مربع 
مجزی شده از پالک 6- اصلی باقیمانده )که به 2247 فرعی از 6 اصلی تبدیل شده 
است (واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی بختیارهیرمن پور  
21- رأی شماره 140060302009002324مورخ  1400/08/30 آقای شعبانعلی 
ایرانپور فرزند عوضعلی در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  202/29متر مربع 
مجزی شده از پالک یک -  اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 
مالک رسمی یداله عطاری بموجب سند شماره 6800 مورخ 1342/06/13 دفترخانه 

86-اصفهان 
22- رأی شــماره 140060302009002327مورخ  1400/08/30 خانم فاطمه 
سلیمانی فرزند خداداد در ششدانگ یک باب خانه به مســاحت  203/66متر مربع 
مجزی شده از پالک 11 -  اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 

مالک رسمی بهادر خان نهچیری )ورثه ی سیف اله نهچیری ( 
23- رأی شماره 140060302009002310مورخ  1400/08/30 خانم زهره فخاری 
مبارکه فرزند رضا در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  316/95متر مربع مجزی 
شده از پالک یک -  اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 
رسمی حسین قنبری مبارکه بموجب سند شماره 52308 مورخ 1350/11/04 دفتر 

29-اصفهان 
24- رأی شماره 140060302009002316مورخ  1400/08/30 خانم زیبا رمضانی 
دشاز فرزند اسمعیل در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  254/53متر مربع مجزی 
شــده از پالک 11 -  اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 
رسمی بهادرخان نهچیری بموجب سند شــماره 16241 مورخ 1337/11/11 دفتر 

62-اصفهان 
25- رأی شــماره 140060302009002317مورخ  1400/08/30 آقای حســن 
بهرامی فرزند علی در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  158/72متر مربع مجزی 
شــده از پالک 11 -  اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 
رسمی بهادرخان نهچیری بموجب سند شــماره 16241 مورخ 1337/11/11 دفتر 

62-اصفهان 
26- رأی شــماره 140060302009002347مورخ  1400/09/01 آقای محمد 
رحمانی فرزند قاسمعلی در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  489/97متر مربع 
مجزی شده از پالک 6 -  اصلی باقیمانده ) که به پالک 2247 فرعی از 6 – اصلی 
تبدیل شده اســت ( واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی 

بختیار هیرمن پور 

27- رأی شماره 140060302009002350مورخ  1400/09/01 آقای محمدعلی 
اسمعیلی کرکوندی فرزند حسینعلی در ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 
196متر مربع مجزی شده از پالک 6 -  اصلی ) که به پالک 2247 فرعی از 6 – اصلی 
تبدیل شده اســت (  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی 

بختیار هیرمن پور  
28- رأی شــماره 140060302009002351مورخ  1400/09/01 آقای امیدعلی 
اسمعیلی فرزند حسینعلی در ششــدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 196متر 
مربع مجزی شده از پالک 6 -  اصلی ) که به پالک 2247 فرعی از 6 – اصلی تبدیل 
شده اســت (  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی بختیار 

هیرمن پور  
29- رأی شماره 140060302009002311مورخ  1400/08/30 آقای سید فرشاد 
فرزانه فرزند سید حسن در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 422/36متر مربع مجزی 
شــده از پالک 16 -  اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 
رسمی عبدالخالق باروتی شاه کوچکی بموجب سند شماره 546 مورخ 1332/11/21 

دفتر 4 – شهرضا
30- رأی شماره 140060302009002348مورخ  1400/09/01 آقای اسماعیل 
محمدی فرزند حیدر در ششــدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 245متر مربع 
مجزی شــده از پالک 6 -  اصلی ) که به پالک 2247 فرعــی از 6 – اصلی تبدیل 
شده اســت (  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی بختیار 

هیرمن پور  
31- رأی شــماره 140060302009002368مــورخ  1400/09/04 آقای ناصر 
رســتمی مبارکه  فرزند علی در ششدانگ یکباب ســاختمان نیمه ساز به مساحت 
250/08 متر مربع مجزی شده از پالک یک -  اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی مهدی طاهری بموجب سند شماره 52149 مورخ 

1350/11/04 دفتر 29-اصفهان
32- رأی شماره 140060302009002352مورخ  1400/09/01 آقای نیما رحیمی 
مبارکه فرزند بهمن در ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 287/20 متر مربع 
مجزی شده از پالک 102 فرعی از 7 -  اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی 

با واسطه از مالک رسمی نصراله فروتن  
تاریخ انتشار اول :1400/09/15
تاریخ انتشار دوم : 1400/09/30

م الف: 1235224 مظاهر نصرالهی  رییس اداره ثبت اسناد وامالک مبارکه 
فقدان سند مالکیت

9/162 شماره نامه:140085602015003449-1400/09/27 نظر به اینکه آقای 
ابراهیم حجازی فر فرزند اسماعیل به استناد 2 برگ استشهادیه محلی که هویت و 
امضاء شهود رسما گواهی شده، مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه  
پالک 1820 فرعی از 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان که  در 
صفحه 80 دفتر 32- امالک این اداره ذیل شــماره 4835 به نام وی، ثبت و ســند 
مالکیت به شماره چاپی 0543160 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری انجام نشده 
و به علت جابجایی مفقود شده است لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی نموده، طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهی می شود که 
هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتباً با مدارک مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در 
صورت اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت المثنای سند مالکیت را 
طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. ضمنا به موجب سند رهنی شماره 
2254 مورخ 1389/11/12 دفترخانه 356 زرین شهر تمامت ششدانگ پالک فوق در 
 قبال مبلغ 210 به مدت 60 ماه نزد بانک تجارت زرین شهر در رهن قرار گرفته است. 
 م الف: 1245014  مصطفی شمســی مدیــر واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 

زرین شهر) لنجان (
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استان اصفهان؛ دارای رتبه سوم موقوفات در کشور

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گفت: استان اصفهان بعد از تهران و خراسان رضوی، رتبه سوم 
موقوفه ها را در کشور دارد.حجت االسالم محمد حسین بلک در بازدید از اماکن مذهبی خوروبیابانک 
با اشاره به اینکه بخش خصوصی می تواند با انعقاد قرارداد در موقوفه ها سرمایه گذاری کند ، افزود: 
توان سرمایه گذاری موقوفه های این استان بیش از ۳ هزار میلیارد ریال است.وی با بیان اینکه ۹۰ 
درصد موقوفه های استان زمین های کشاورزی است گفت: بیشتر موقوفه های کشاورزی به دلیل 
خشکسالی تاکنون زیرکشت نرفته و درآمدی ندارند.از ابتدای سال جاری تاکنون هزار و ۸۰۰ سند 

برای رقبات استان اصفهان صادر شده است.

 خودکفایی 202 بانوی مددجوی اصفهانی
 با دریافت تسهیالت اشتغال

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان گفت: یکی از مهم ترین اهداف کمیته امداد 
اصفهان برای حل مشکالت اقتصادی بانوان مددجو، ایجاد اشتغال با اجرای طرح راهبران شغلی 
است، آن دسته از بانوانی که مهارت و شرایط کار در شرکت ها و کارخانه ها را ندارند، در طرح راهبری 
شغلی با کســب آموزش و مهارت الزم و ارائه تســهیالت، نظارت راهبر و در نهایت خرید محصول 
تولیدی، مشغول به کار می شــوند.کریم زارع، خدمات آموزشی در حوزه توانمندسازی برای ایجاد 
اشتغال را متناسب با توانایی های زنان دانســت و گفت: با ارائه آموزش های الزم امسال  بیش از 
هزار نفر از بانوان در طرح های راهبری شغلی شاغل شده و چرخ تولید را در دست گرفته اند.مدیرکل 
کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان در خصوص اشــتغال زایی تا رسیدن به خودکفایی 
بانوان تحت پوشش این نهاد، اظهار کرد: امسال ۲۰۲ نفر از زنان تحت حمایت کمیته امداد استان 
با دریافت تسهیالت اشتغال به خودکفایی رســیدند.وی با تاکید بر اهمیت ایجاد اشتغال بانوان، 
گفت: پس از جلسات مشاوره شغلی و بررسی توانمندی، نیاز، عالقه و عوامل دیگری از جمله محل 
و بازار کار، تسهیالت اشتغال به بانوان پرداخت می شــود که با توجه به این روند، در امسال تاکنون 
به دو هزار و ۳۵۴ نفر، تسهیالتی بالغ بر ۸۹ میلیارد تومان پرداخت شده است.زارع گفت: آنچه که 
در قالب طرح ها و برنامه های مختلف در حوزه زنان تحت حمایت این نهاد دنبال می شود با هدف 
خودکفایی، اشتغال و توانمند سازی این قشر اســت تا آنان نیز با روحیه امید و خودباوری بتوانند 

آینده ای روشن برای خود و فرزندانشان رقم بزنند.

پیش بینی بارش های نرمال در دی ماه امسال
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان بابیان اینکه تحلیل های هواشناسی نشان دهنده بهبود 
نسبی بارش ها در زمستان است، گفت: طی دی ماه امسال با توجه به کاهش ارتفاع در الیه میانی 
جو، شرایط برای گذر سامانه های جنوبی تسهیل می شود و انتظار افزایش بارش ها را در بیشتر مناطق 
استان، به ویژه در نیمه جنوبی داریم. منصور شیشه فروش با اشاره به بارش های اخیر در استان اظهار 
کرد: طی روزهای گذشته بیشترین بارش ها در شهرستان سمیرم با ۴۰ میلی متر ثبت شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر همه جاده های استان باز و تردد جریان دارد، گفت: در بیشتر جاده ها 
مه گرفتگی داریم که به رانندگان توصیه می کنیم بــرای تردد در جاده ها احتیاط کرده و موارد ایمنی 
را رعایت کنند.شیشه فروش با اعالم اینکه از ابتدای سال آبی جاری یعنی از مهرماه امسال تاکنون 
میانگین بارش در استان ۲۸ میلی متر بوده که نسبت به میانگین بلندمدت تفاوت چندانی ندارد، 
ادامه داد: بیشترین بارش ها نسبت به مدت مشابه در مناطق شمالی استان ثبت شده و بارش ها 
در مناطق غربی ۵۰ درصد نســبت به بلندمدت کاهش دارد.وی با اشاره به اینکه کمبود بارش های 
تجمعی در ســال های اخیر به ویژه سال آبی گذشته سبب تشدید شــرایط خشک سالی در استان 
شده است، گفت: با توجه به مطالعات انجام شده در یک دوره ۱۰ ساله تمام مناطق استان در معرض 

خشکسالی هستند، به طوری که ۸۲ درصد از مساحت استان درگیر خشک سالی بلندمدت است.

وعده شهردار اصفهان؛

جمع آوری کودکان کار، از حرف تا عمل

»برای غبارروبی اجتماعی، ابتدا کارتن خواب ها و ســپس کودکان کار 
مدنظر اســت و کودکان کار را تا یکی دو هفته آینده ســر چهارراه های 
اصفهان جمع آوری خواهیم کرد. البته مالک یکی از کارخانه های تولیدی 
اصفهان تقبل کرده که آنان را تحت پوشش آموزش و مهارت آموزی قرار 
دهد و در صورت عالقه مندی در کار های موردعالقه، به کار مشغول شوند 
که به دلیل منع قانونــی در به کارگیری کــودکان کار، برای این موضوع 
در حال مذاکره هســتیم«. این جمالت بخشــی از صحبت های علی 
قاسم زاده، شهردار اصفهان در نخستین نشست خبری خود با اصحاب 
رســانه اســت که در واقع می توان گفت به تغییر نوع کار کودکان اذعان 
داشته در حالی که طبق قوانین بین المللی، داخلی و اسالمی کار کردن 
کودکان به هر نوع و شکلی منع شده است. شهردار وقت اصفهان که با 
شعار شهر اسالمی به روی کار آمده، اظهاراتش در خصوص کودکان کار 
را بدون پژوهش و عبرت از گذشته بیان کرده است، اما همه باید بدانند 
که حل هر معضل باید به متخصصان امر واگذار شــود و کاری را انجام 
دهند که به نحو مطلوبی از پس آن بر می آید نه اینکه با زد و بند و اجبار، 
نگرانی خانواده ها و کودکان را دو چندان کند. همچنین این اظهارات با 
واکنش های بسیاری از سوی کاربران فضای مجازی و حامیان کودکان 
کار روبه رو شد، کاربری نوشته »آیا این اقدام برای زیباسازی شهر است 
و یا دل شان برای کودکان ســوخته؟ این کودکان به کجا برده می شوند 

و با آن ها چه می کنند؟ با جمع آوری آن ها از کجا هزینه زندگی خانواده 

خود را تامین کنند؟ صرفا آموزش دغدغه آنهاست یا نیاز به تامین مخارج 
زندگی و سرپناه دارند؟« کاربر دیگری نیز نوشته است »غبارروبی را بهتر 

است شهردار از هوای آلوده و مازوت آغاز کند.«

طی دو هفته مشکل حل نمی شود
مدیر انجمن حمایت از کــودکان کار اصفهان گفت: کــودکان کار زباله 
نیســتند که تا دو هفته دیگر از ســر خیابان ها جمع آوری شــوند.نوید 
مســائلی اظهار کرد: ما از شــهردار شــهر نخبه پرور اصفهان که توسط 
نماینده های شورای اسالمی شهر اصفهان و با در نظر گرفتن اولویت های 
فرهنگی و اجتماعی شهر انتخاب شده، انتظار داریم در خصوص اظهار 
نظر برای حل آسیب های اجتماعی حداقل پژوهش و بررسی اقدامات 
گذشته را در دســتور کار خود قرار دهد.وی گفت: آسیب اجتماعی کار 
کودکان را نمی توان با دو هفته حل کرد و تنها شــاید بتوان برای مدت 

اندکی پنهان کرد.

قانون منع کار کودکان و نادیده گرفتن شهرداری
مســائلی در خصوص تجربه مشابه و اشــتباه این موضوع  ادامه داد: 
جمع آوری ضربتی کودکان کار در سایر استان ها و شهرستان ها از جمله 

شاهین شهر یک بار انجام شده و نتیجه آن منجر به آسیب به کودکان کار، 
بدبینی یا واقع بینی مردم به عملکرد مســئوالن و تهیه محتوا و خوراک 
برای رسانه های معاند شده اســت.مدیر موسسه مردم نهاد طلوع مهر 
و دوســتی گفت:  برای مقابله با کار کودکان از مردادماه سال ۱۳۸۴ تا 
خردادماه سال ۱۴۰۰ قوانین و آیین نامه های متعددی به دستگاه های 
اجرایی از جمله شهرداری ها ابالغ شــده ؛ اما هیچ گونه نظارتی بر روند 
اجرای آن صورت نگرفته است. جمع آوری ضربتی در خصوص کودکان 
کار در سایر استان ها و شهرستان ها از جمله شاهین شهر یک بار انجام 
شده و نتیجه آن منجر به آسیب به کودکان کار، بدبینی یا واقع بینی مردم 
به عملکرد مسئوالن و تهیه محتوا و خوراک برای رسانه های معاند شده 
است. وی  گفت: در مصوبه و ابالغ اولین آیین نامه ساماندهی کودکان 
خیابانی که در مردادماه سال ۱۳۸۵، مقرر شد ۱۰ دستگاه اجرایی در این 
خصوص فعالیت داشته باشند و شهرداری باید فضای فیزیکی مناسب 
جهت ســاماندهی کودکان کار را برای آن ها تخصیص و تجهیز کند؛ از 
سویی دیگر در مصوبه آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و 
نوجوانان آمده که شهرداری به عنوان نهاد حمایتی مکلف به ارائه خدمات 
است و برای شناسایی باید با همکاری ســازمان بهزیستی اقدام کند. 
مسائلی این موارد را در حالی بیان می کند که بر اساس قانون، شهرداری 
باید گزارش موارد تخلف حاصل از نظارت موثر بر عملکرد پیمانکاران را 
به منظور عدم به کارگیری اطفال و رعایت مقررات کار در مورد نوجوانان 
به دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان دادگســتری به خصوص در زمینه 

بازیافت ارائه دهد.

استرس و نگرانی خانواده ها با اظهار جمع آوری کودکان
سعید یوسفی، از دیگر فعاالن حوزه کودکان کار است که اظهارات شهردار 
را بدون پشتوانه فکری عنوان می کند و  می گوید: در واقع به جای حذف 
عوامل کار کردن کودکان به دنبال پاک کردن صورت مســئله هســتند. 
یوسفی اظهار کرد:   این اظهار نظر ها باعث نگرانی و استرس خانواده ها 
شده و امیدواریم که جمع آوری کودکان با زد و بند همراه نباشد و کودکان 
سالم به خانه برگردند.  ای کاش هر سخنی که گفته می شود سنجیده و 
فکر شده باشد و چنین برنامه ای را که ۹ سال پیش در تهران اجرا و منجر 
به شکست شــد، درس عبرتی برای خود قرار دهند. این گفته شهردار و 
حذف این چنینی کودکان، یک کار نمایشی و صرفا برای جذب بودجه 
خواهد بود و یا اینکه پیشــنهاد آن کارخانه دار برای فرار مالیاتی عنوان 
شــده؛ بنابراین حذف کودکان کار طی این دو هفته غیر ممکن است و 

نگرانی خانواده ها را افزایش داده است.

خبرخوان جامعه

رییس کل دادگســتری اســتان اصفهان در جلسه 
ســتاد کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار با اشاره 
به تاریخچه تشکیل این ســتاد اظهار داشت: یکی 
از حلقه هــای مفقــوده در حوزه امنیــت عمومی و 
اجتماعی وجود و تشــکیل ســتادی بــا ماهیت و 
ظرفیت الزم برای کنترل مجرمان حرفه ای بود که با 
راه اندازی ستاد کنترل مجرمان حرفه ای و سابقه دار 
و متعاقب آن صدور دستورالعمل جامع و کاملی در 
این خصوص، شرایطی مهیا شد تا اقدامات موثری 
در ارتقای امنیت عمومــی اعم از فیزیکی و مجازی 
صورت پذیرد. حجت االسالم و المسلمین اسدا... 

جعفری، اقدامات مجرمــان حرفه ای را مقدمه ای 
برای تهدیــد امنیت و ایجاد گســل هایی در جامعه 
دانســت و تصریح کرد: از مؤلفه های اقتدار نظام، 
جلوگیری و پیشگیری از هرگونه عامل ایجاد ناامنی 
است و یکی از عوامل تهدید و تولید ناامنی، نقش و 
اعمال مجرمانه مجرمان حرفه ای است که می تواند 

باعث تضییع حقوق افراد جامعه شود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: از 
این رو با تصمیماتی که در این ستاد اتخاذ می شود، 
با کنترل و رصد اطالعاتی و شناختی که از این گونه 
مجرمان صورت می پذیرد، اجازه هر گونه تعرض و یا 

فعل مجرمانه از ابتدا سلب می شود.
حجت االســالم جعفری بومی ســازی جرایم را در 
رســیدن به اهداف ســتاد الزم و ضروری دانست 

و بیــان کــرد: ماهیــت وقــوع جرایــم در مناطق 
و یا حتی محالت متفاوت اســت و بایــد با بومی 
ســازی و اولویت بندی منطقــه ای، برنامه ریزی و 

هدف گذاری ها ترسیم شود.
رئیس کل دادگستری اســتان اصفهان اضافه کرد: 
کنترل فضای مجازی ماننــد فضای فیزیکی برای 
جلوگیری و  پیشــگیری از اقدامات افراد ســابقه 
دار و مجرم از اهمیت بســیاری برخوردار است.وی 
افزود: تشکیل یک بانک اطالعاتی جامع از مجرمان 
ســابقه دار و خطرناک، عدم اعطــای مرخصی در 
مواقع خاص و هرگونه ارفاقات قانونی به زندانیان و 
مجرمان حرفه ای و نیز تفکیک و طبقه بندی آنها از 
سایر مددجویان زندان ها از جمله موارد مهمی بود که 

به عنوان مصوبه در دستور کار قرار گرفت.

رییس کل دادگستری استان:

 بانک اطالعاتی جامع مجرمان
 سابقه دار و خطرناک استان اصفهان تشکیل می شود

رونمایی از کتاب»پنجم 
تا پنجم« در اصفهان

همزمان با سالروز شهادت حضرت 
زهــرا )س( و هفتــه پژوهش، در 
اجالســیه جشــنواره جهادگــران 
علمــی- پژوهشــی اســتان، از 
کتاب »پنجم تــا پنجم«رونمایی 
شــد.»پنجم تا پنجــم« روایتگر 
زندگــی و خاطرات شــهید حمید 
توحیدی، دانشجوی رشته پزشکی 
دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان 

است.

وقوع 200 فقره تصادف در محورهای خارج شهر اصفهان
رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به بارندگی روز های اخیر و تمهیدات 
نیرو های انتظامی برای ارائه خدمات به شهروندان در جاده های اســتان، گفت: با توجه به اینکه 
در سطح اســتان شــاهد بارش بودیم و راه ها برای تردد هموطنان لغزنده اســت، همه محور ها 
باز و مشــکل خاصی برای تردد خودرو ها در جاده هــا وجود ندارد هرچنــد بارندگی ها به صورت 
مقطعی ادامه دار است.سرهنگ اصغر زارع  اظهار کرد: مطابق پیش بینی های هواشناسی استان 
بارندگی همچنان ادامه دارد و مســیر ها برای تردد در جاده ها باز است و همکاران راهداری آماده 
خدمت رسانی به هموطنان هستند.رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: در 
بارش های اخیر وقوع تصادفات را در استان داشتیم و ۲۰۰ فقره تصادف در راه های برون شهری 
اتفاق افتاد. در مواقع بارندگی با توجه به لغزنده شــدن راه ها شــرایط رانندگی متفاوت است به 
رانندگان توصیه می کنیم که سرعت مطمئنه رعایت کنند.زارع  ادامه داد: رعایت فاصله طولی باید  
در رانندگی در دستور کار رانندگان باشــد و رانندگانی که به مناطق کوهستانی سفر می کنند حتما 
همراه داشتن زنجیر چرخ را مدنظر قرار دهند و روش استفاده از آن را بدانند تا در صورت لزوم در 

جاده ها بتوانند استفاده کنند.

دستگیری باند 3 نفره سارقان خودرو در اصفهان
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان از دستگیری اعضای باند ۳ نفره ای که اقدام به سرقت خودرو 
می کردند، توسط پلیس آگاهی اســتان اصفهان خبر داد.سرهنگ حسین ترکیان بیان داشت: در 
پی وقوع چندین فقره سرقت خودروی زانتیا در سطح شهر اصفهان کارآگاهان در بررسی های خود 
دریافتند ســارقان ۳ نفر هستند که با یک دســتگاه خودروی پژو تاکسی به محل سرقت مراجعه 
کرده و بعد یکی از آنها یک دستگاه خودرو زانتیا را سرقت و با رصد هوشمندانه خودرو مشخص شد 
سارقان آن را به یکی از استان های همجوار منتقل کردند.وی اذعان کرد: تحقیقات ادامه داشت تا 
اینکه کارآگاهان با اشــرافیت اطالعاتی خود دریافتند متهمان در منزلی واقع در یکی از محله های 
شهر اصفهان مخفی شدند که بالفاصله طی هماهنگی با مقام قضایی به محل اعزام می شوند.این 
مقام انتظامی عنوان کرد: یکــی از متهمان به محض ورود کارآگاهان اقدام به مســلح کردن کلت 
کمری خود کرد که با هوشیاری و ســرعت عمل، قبل از هر گونه اقدامی دستگیر و در بازرسی بدنی 
از متهمان ۲۰۰گرم شیشــه ، یک قبضه کلت کمری و تعداد۶عدد فشنگ جنگی کشف شد.رییس 
پلیس آگاهی استان اصفهان با بیان اینکه ۲ نفر از متهمان مرد و یک نفر دیگر زن بود، اظهار داشت: 
با اعتراف سارقان خودرو به سرقت های خود، ۲ مالخر در استان های همجوار دستگیر و از مخفیگاه 
آنان ۳ دستگاه خودروی زانتیا، ۲ دستگاه پراید و یک دستگاه خودروی ساینای مسروقه کشف و 

متهمان برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

فراخوان مشموالن پایه خدمتی دی ماه 1400 در اصفهان 
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان زمان و مکان اعزام مشموالن پایه خدمتی دی 
ماه ۱۴۰۰ در این استان را اعالم کرد. ســرهنگ مهرداد پناهپوریان بیان داشت: مشموالن ساکن 
استان اصفهان که دارای برگ اعزام به تاریخ اول دی ماه ۱۴۰۰ هستند بایستی در این تاریخ خود 
را برای اعزام به مراکز آموزشــی معرفی کنند.وی افزود: بر این اســاس مشموالن بایستی رأس 
ســاعت 7 صبح اول دی ماه با رعایت شیوه نامه های بهداشــتی در محل شهرک آزمایش شهر 
اصفهان حاضر شوند.معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
ازمشموالن می خواهیم که در ساعت مقرر نســبت به معرفی خود اقدام کنند تا برای شان غیبت 
محسوب نشده و با مشکل مواجه نشوند.سرهنگ پناهپوریان همچنین بر زدن واکسن از سوی 
مشموالن تاکید کرد و گفت: از اعزام مشــموالنی که واکسن نزده باشند جلوگیری به عمل آمده و 

بنابر این زمان اعزام آنها به تاخیر می افتد.

وز عکس ر

اخبار

 انتشارساالنه 50 هزار تن 
ذرات معلق در اصفهان

خبر روز

مدیرمرکز پایش و کنترل کیفی هوای شهرداری 
اصفهان در نشست تخصصی »هوا برای تنفس« 
با موضوع کنترل آلودگی هــوای اصفهان که در 
دانشــگاه اصفهان و همچنین از طریق فضای 
مجازی برگزار شد، گفت: ســال گذشته ۲۶ روز 
هوای اصفهــان پاک بود و این در حالی اســت 
که امســال تنها ۲ روز هوا در این کالنشهر پاک 
بوده است.خسروی، شــاخص کنونی آلودگی 
هوا اصفهان را به دلیــل بارندگی ۶۶ عنوان کرد و 
گفت: این شاخص زمانی مطلوب است که به زیر 
عدد ۵۰ برســد. مدیرمرکز پایش و کنترل کیفی 
هوای شهرداری اصفهان منبع اصلی آالینده های 
هوای اصفهان را وسایل نقلیه موتوری بیان کرد و  
افزود: الزمه برنامه کاهش آلودگی هوا در درجه 
اول پایش آلودگی هواســت که در حال انجام 
است، اما توسعه آن نیازمند خردجمعی است.
وی با بیان اینکه 7۵ درصد صنایع استان اصفهان 
در هشت درصد مســاحت این منطقه قرار دارد، 
ادامه داد: شهر اصفهان فقط ۱۵ منطقه شهری 
آن نیســت و شــهر های زیادی در مجاورت آن 
هستند، ولی در این میان این کالن شهر وضعیت 
اینچنینی دارد. مدیرمرکز پایش و کنترل کیفی 
هوای شهرداری اصفهان، کاهش آلودگی هوا را 
یکی از اهداف شهرداری اصفهان برشمرد و گفت: 
به این منظــور اهــداف کالن در برنامه راهبردی 
۱۴۰۵برنامه ریزی شده است.اجرای برنامه های 
بلندمدت نیاز به بودجه های ســنگین است و با 
توجه به وضعیت فعلی آلودگی هوا، برنامه های 
کوتاه مدت بــرای کاهش آالینده هــا در هوای 
این کالن شــهر پیش بینی شده است.نشست 
تخصصی »هوا برای تنفس« با موضوع کنترل 
آلودگی هــوای اصفهان به همت کنسرســیوم 
محیط زیســت مراکز علمی پژوهشی با هدف 
لزوم بکارگیری ظرفیت های بالقوه مراکز علمی 
اســتان در رفع چالش های زیست محیطی به 
ویژه در حــوزه کنترل آلودگی هــوا و برای برون 
رفت از این چالش استانی و ملی برگزار شد. در 
این نشست، صاحب نظران حوزه های مختلف و  
اساتید دانشگاه های اصفهان و صنعتی به بررسی 
مسائل ناشــی از نبود نگره زیست پذیری در 

استان اصفهان پرداختند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: با توجه به ورود سویه امیکرون به کشور، مردم در شب یلدا از دور همی ها در فضای بسته پرهیز کنند. پژمان عقدک 
اظهار کرد: به افرادی که هنوز برای واکسیناسیون کرونا اقدام نکرده اند هر چه سریع تر واکسن تزریق کنند و به افرادی که نوبت اول و دوم را تزریق کرده اند توصیه 
می شود نوبت سوم واکسن کرونا را دریافت کنند.وی، عالئم سویه جدید امیکرون را همچون سرماخوردگی ازجمله عطسه، سرفه و آبریزش بینی دانست و گفت: 
به شهروندان توصیه می شود رعایت فاصله گذاری اجتماعی، شیوه نامه های بهداشتی، شست وشوی مداوم دست ها و تهویه مناسب در فضای بسته و استفاده 
از ماسک را جدی بگیرند تا از امیکرن در امان بمانند.وی گفت: با توجه به نزدیک شدن شب یلدا مردم از عادی انگاری و دورهمی پرهیز کنند زیر سرعت انتشار  
سویه جدید کرونا چهار برابر بیشتر از دلتاست و برای بیماران خاص و قلبی وریوی خطر ساز است. ورود سویه جدید ویروس کرونا  به کشور روز شنبه در جلسه 

اضطراری ستاد ملی مقابله با کرونا  که با حضور وزیر بهداشت برگزار شد، تایید شد.

»امیکرون« در کمین دورهمی های شب یلدا



هیجان بعد از 17 روز وقفه به لیگ والیبال برگشت؛

حفظرکوردسپاهاندرهفتهخوشبختیقعرجدولیها
تیم های سپاهان، شهرداری ارومیه، شهرداری ورامین، مس رفسنجان، پاس گرگان، پیکان و سایپا در هفته دوازدهم لیگ برتر مقابل حریفان خود به پیروزی 
رسیدند.هفته دوازدهم لیگ برتر والیبال با هفت دیدار در شهرهای اصفهان، ارومیه )دو دیدار(، مریوان، رفسنجان، گرگان و تهران پیگیری شد که در پایان سپاهان 
توانست جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کرده و قهرمانی در نیم فصل لیگ برتر را یک هفته زودتر از پایان دور رفت جشن بگیرد. شهرداری ارومیه هم برنده 
حساس ترین بازی هفته دوازدهم در خانه بود. شاگردان تندروان در دوئل با شــاگردان بهروز عطایی با وجود برتری در دو ست اول، در دو ست بعدی شکست 
خوردند، اما در نهایت توانستند ست پنجم را به سود خود به پایان ببرند و جایگاه خود را در رده دوم جدول حفظ کنند. شکست شهرداری گنبد و شهداب یزد و البته 
برد تیم های انتهای جدولی مثل سایپا، مس رفسنجان و پاس گرگان از دیگر اتفاقات جالب مســابقات این هفته بود. هم اکنون تیم های سپاهان، شهرداری 

ارومیه و پیکان رتبه های اول تا سوم جدول رده بندی را به خود اختصاص داده اند.

سهشنبه30آذر16/1400جمادیاالول21/1443دسامبر2021/شماره3425

»لواندوفسکی«باآبچغندربهترینمهاجمجهانشد!
رژیم غذایی ساده و البته متفاوت لواندوفسکی توسط همسرش، یکی از کارشناسان تغذیه و مربی 
هنر های رزمی نوشته شده است.در ســال های اخیر تغذیه ســتاره های جهان ورزش به خصوص 
فوتبالیســت ها مورد توجه قرار گرفته چرا که تقریبا آن ها مواد غذایی متفاوت تری حتی نسبت به 
عموم ورزشکاران دارند.در این میان روبرت لواندوفسکی کمتر مورد توجه بوده اما او یکی از سالم ترین 
رژیم های غذایی را دارد. نکته جالب درخصوص لوا این است که این رژیم توسط همسر او نوشته شده؛ 
مربی هنرهای رزمی لهستان!به گفته روبرت، همسرش آنا تاثیر زیادی در آمادگی جسمانی او داشته 
و بهترین تغذیه برایش فراهم می شود.یکی از تاکیدهای آنا خوردن آب چغندر و ماهی های تازه توسط 
همسرش است. خوردن گیاهان و ادویه های تازه ،براونی، اسپاگتی سبزیجات، فرنی یا ارزن و دوری 

از الکتوز از جمله توصیه های آنا به لواست.

عجیبترینشمارهپیراهنتاریخفوتبال
بعضی از بازیکنان فوتبال شــماره پیراهن های عجیبی برای خود انتخاب کرد ه اند.فوتبالیست های 
زیادی هستند که به یک شــماره پیراهن خاص عالقه مند هســتند تا جایی که بعضی از آن ها برای 
داشتن شماره پیراهن مورد عالقه حاضر هستند قســمتی از دستمزد خود را ببخشند.درک ریوردن، 
فوتبالیست اهل اسکاتلند ابتدا شماره 1۰ را برتن می کرد و بعد از جدایی از تیم مورد عالقه بعد از مدتی 
دوباره به هیبرنین برگشت؛ اما این شماره نصیب بازیکن دیگری شده بود. به همین دلیل او تصمیم 

گرفت عددها را جابه جا کند و شماه ۰1 را بپوشد.

رکوردعجیبلیورپولدرتاریخفوتبال
لیورپول، رکورد عجیبی در تاریخ باشگاه خود به ثبت رسانده است.در حالی که در بعضی تیم ها تغییر 
سرمربی یک رویه اســت و حتی در یک فصل چند ســرمربی عوض می کنند؛ اما تیم هایی هستند 
که شرایط متفاوتی دارند.در باشــگاه لیورپول اما شــرایط متفاوت تر از همه جاست و در تاریخ تنها 
2۰ سرمربی داشته اند! در قدمت 129 ساله این باشــگاه آن ها فقط 19 سرمربی را روی نیمکت خود 
دیدند که کلوپ مربی شماره 2۰ است. 11 انگلیسی، 4 اســکاتلندی، یک اسپانیایی، یک فرانسوی، 
یک ایرلندی، یک آلمانی در این تیم حاضر بودند.کنی داگلــش در دو مقطع متفاوت روی نیمکت 

آنفیلد نشست.

خبرتلخیکه»رایوال«بههوادارانیوونتوسداد!
در تابستان سال 2۰19 و بعد از سپری کردن فصلی فوق العاده در لباس آژاکس بود که تیم های بزرگ 
فوتبال اروپایی برای خرید ماتیس دی لیخت از این تیم وارد عمل شدند و در نهایت این یوونتوس بود 
که موفق شد با پرداخت رقم 85.5 میلیون یورو این مدافع جوان را جذب کند. حاال و بعد از گذشت سه 
سال، اخبار حاکی از احتمال جدایی ماتیس دی لیخت از بیانکونری بوده و ممکن است در تابستان 
ســال بعد، او را با لباس تیم دیگری ببینیم. مینو رایوال، مدیر برنامه جنجالی ماتیس دی لیخت در 
مصاحبه ای مدعی شد موکلش آماده برداشتن گامی جدید در دوران ورزشی خود بوده و به این موضوع 
فکر می کند. اصوال مینو رایوال در شرایطی چنین شایعاتی را مطرح می کند که خبری در راه باشد و همین 
مصاحبه کوتاه باعث شده هواداران یوونتوس نگران جدایی مدافع ارزشمند خود در تابستان سال بعد 
باشند. اخباری در مورد تمایل تیم هایی لیگ برتر مانند چلسی و منچسترسیتی برای تابستان آینده در 
مورد خرید ماتیس دی لیخت منتشر شده و احتمال حضور این بازیکن در فوتبال انگلیس باالست. 
بارسلونا در سال 2۰19 جدی ترین رقیب یوونتوس برای خرید دی لیخت بود، اما حاال شانس آنها برای 
جذب این مدافع 22 ساله بسیار کم است. یوونتوس نیز با مشکالت مالی فراوانی دست و پنجه نرم 

می کند و ممکن است در نهایت به فروش دی لیخت وسوسه شود.

آغاز دور برگشت رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور با دربی نصف جهان؛

تالش گیتی پسند برای سرکشیدن جام

دور برگشت رقابت های لیگ برتر فوتسال  سمیهمصور
کشــور در حالــی از چنــد روز دیگر آغاز 
می شــود که دو نماینده اصفهان در این مسابقات با شرایطی متفاوت 
پا به نیم فصل دوم می گذارند. تیم فوتسال گیتی پسند جدال سختی 
با ســایر مدعیان برای کســب عنوان قهرمانی در این دوره از رقابت ها 

خواهد داشت و  تیم فوتسال سپاهان برای بقا در لیگ می جنگد.
گیتی پســند که در این ســال ها چند نایب قهرمانی را تجربه کرده و 
به نوعی، زیر ســایه مس ســونگون بوده، این بار، تالش می کند تا با 
استفاده از فرصت صدرنشینی کنونی اش، شاید به قهرمانی این دوره 

دست پیدا کند.
فصل جدید مسابقات فوتسال باشگاه های برتر کشور، از 1۳ مرداد آغاز 
شد. گیتی پسند، باشــگاهی که قرعه کشی مسابقات را میزبانی کرده 
بود، در نیم فصل اول، از 1۳ بازی، 11 برد و یک مســاوی کسب کرده و 
در یک بازی هم شکست خورده است؛ یعنی، از ۳9 امتیاز ممکن، ۳4 
امتیاز را در کیسه خود اندوخته و با 71 گل زده و 2۳ گل خورده، قدرت 
هجومی و دفاعی خود را به رخ سایر تیم ها کشیده است. در واقع، این 
تیم، بهترین خط حمله و دومین خط دفاعــی برتر لیگ را به نام خود 

ثبت کرده است.
گیتی پسند در مســیر قهرمانی، ســایه  تیم قدرتمند مس سونگون، 
قهرمان سال های اخیر فوتســال ایران را که با ۳2 امتیاز در رتبه دوم 
قرار دارد، پشت سر خود حس می کند. سرخ پوشان اصفهانی در اولین 
دیدار دور برگشــت رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور در دربی نصف 
جهان مقابل تیم ســپاهان قرار می گیرند. دیدار رفت دو تیم به دلیل 
حاضر نشدن طالیی پوشــان با نتیجه ســه بر صفر به سود شاگردان 

محمد کشاورز به پایان رسید.
ســپاهان، دیگر تیم اصفهانــی که در روز هــای آخر با خریــد امتیاز 
اهورای بهبهان پا به لیگ برتر گذاشت، گرچه در برهه ای از زمان نتایج 
امیدوارکننده ای کســب کرد، اما در ادامه با قبول چند شکست تا رده 
دوازدهم جدول 14 تیمی امســال سقوط کرد. ســپاهان، از 1۳ بازی 
نیم فصل اول، تنها چهار برد و یک مســاوی به دست آورده و در سایر 
مسابقات، طعم تلخ باخت را چشیده است. سپاهانی ها ۳1 گل زده اند، 

اما در عوض، ۳۶ گل هم دریافت کرده اند.
تیم های شهروند ساری و حفاری اهواز با 8 و ۶ امتیاز در رده های بعد 
از ســپاهان قرار گرفته اند و این اختالف امتیاز حــدود پنج امتیازی 

ســپاهان با تیم های در معرض ســقوط، به هیچ عنوان امکان سهل 
انگاری و عــادی پنداری را بــرای زرد های زاینــده رود نباید به وجود 
بیاورد. چراکه کوچک ترین لغزش مســاوی اســت با لرزش و دچار 
سرنوشــت تیمی مثل بازار های روز کوثر اصفهان، نماینده سال قبل 
اصفهان شدن که با ســقوط، پرونده حضورش در لیگ برتر بسته شد 
و اگر از ســپاهان، امتیاز نمی خرید، اکنون، اصفهــان در لیگ، با یک 

نماینده حضور می یافت.
باید دید آیا سپاهان که در نیم فصل اول، فرصت چندانی برای جذب 
بازیکنان اسم و رســم دار پیدا نکرد، می تواند خود را در نیم فصل دوم 

تقویت کند و وضعیتش بهبود ببخشد؟
اولین هفته از نیم فصل دوم رقابت های لیگ برتر فوتســال کشــور 
روزهای شنبه و یکشنبه آینده برگزار می شود  و در این هفته به جز دربی 
نصف جهان، تیم شهروندســاری از تیم فردوس قم پذیرایی می کند، 
چیپس کامل مشــهد به مصاف تیــم راگا می رود، فــرش آرا میزبان 
تیم فوالد زرند ایرانیان اســت، زندی بتن کالردشت مقابل تیم مس 
سونگون قرار می گیرد، مقاومت البرز از تیم کراپ الوند پذیرایی می کند 

و تیم سن ایچ ساوه در برابر تیم حفاری اهواز می ایستد.

خبر روز

مدیرعامل–سرمربی؛پستجدیددرفوتبالایران
مدیرعامل تیم نود ارومیه که بارها و بارها به خاطر تنش های ایجاد شده با محرومیت هایی از سوی 
کمیته انضباطی مواجه شده، قابل پیش بینی بود بعد از استعفای سلمان تاجدار، یکی از دستیاران 
او را به عنوان سرمربی موقت برگزیند و 
در ادامه مسیر ســرمربی جدیدی برای 
تیم انتخاب کند؛ اما در پیش بودن بازی 
با استقالل بهانه ای شد که او حضور در 
جایگاه سرمربی را تجربه کند! مصاحبه 
با خبرنگاران پیش از بازی و هم چنین 
نقش هایی که یحیــی بهاری در جریان 
بازی با اســتقالل به عنوان ســرمربی 
بازی کرد موجب شهرت او شد؛ هر چند 
به نظر نمی رسد این شــهرت دستاورد 
مثبتی برای او به همراه داشته باشد چرا که مدیر عامل تیم است و نه سرمربی و از قدیم گفته اند 
هر کس را بهر کاری ساخته اند. مزه کردن پست سرمربیگری برای مدیر عامل آنقدر شیرین بود 
که در جریان بازی توصیه های تاکتیکی به تیمش می کرد و چون بازی با اســتقالل در استادیوم 
آزادی بود، دوربین ها روی مدیر عامل به عنوان ســرمربی زوم می کردند و شاید این مزه موجب 
شود در ادامه مسیر ، بهاری تغییر دیدگاه دهد و از این پس به عنوان سرمربی هدایت گر تیم نود 

ارومیه باشد. 
تیم نود ارومیه در لیگ 2 از 5 بازی 1۰ امتیاز کسب کرده و تیم دوم جدول گروه B به حساب می آید 
و به نوعی می شــود  گفت این تیم یکی از گزینه های اصلی صعود به لیگ یک به حساب می آید. 
باید منتظر ماند و دید که آیا او موفق خواهد شد تیم نود ارومیه را به لیگ یک هدایت کند یا خیر که 

در صورت انجام این کار نشان خواهد داد در مربیگری حرف هایی برای گفتن دارد. 
در فوتبال پست مربی بازیکن داشتیم اما پست مدیر عامل – سرمربی نه که خلق آن مدیون یحیی 

بهاری مدیر عامل باشگاه نود است؛ البته که امیدواریم در فوتبال ایران بدعت نشود.

شاگردان»خطیبی«برندهمهمترینبازیحذفی
قرعه کشی مرحله یک شانزدهم جام حذفی فوتبال ایران دهم این ماه برگزار شد. در شرایطی که 
12 تیم لیگ دسته اولی و باقی تیم ها از دسته های پایین تر جواز حضور در این مرحله را به دست 
آورده بودند، شانزده تیم لیگ برتری وارد قرعه کشی شــدند تا احتمال هر گونه رویارویی بزرگ 

البته با درصد پایین وجود داشته باشد.
بعد از انجام قرعه کشی، تنها شاهد دو رویارویی تمام لیگ برتری بودیم. فجرسپاسی و آلومینیوم 
یکی از این دو تقابل بود؛ جایی که شاگردان خطیبی در دومین فصل حضورشان در لیگ برتر باید 
مقابل تیم تازه لیگ برتری شده فجرسپاســی به میدان می رفتند. تراکتور و مس رفسنجان هم 
برگزار کننده دومین تقابل لیگ برتری این مرحله بودند.فجرسپاســی که دو هفته پیش در لیگ 
برتر پس از یک مقاومت قابل توجه و با حداقل اختالف ممکن )1-۰( مغلوب آلومینیوم شده بود، 
در بازی اخیر  هم شرایط سختی را برای شاگردان خطیبی رقم زد و با به کار گیری تمام توان خود 

سعی داشت تا دوباره در نقش سابق خود به عنوان شگفتی ساز، ظاهر شود. 
تالش فجری ها با وجود حمالت گســترده آلومینیــوم، موفقیت آمیز بود و شــاگردان کالنتری 
توانستند کار را به وقت های اضافه بکشانند.آلومینیوم که بدون شکست طی ده هفته نخست لیگ 
برتر، صاحب رتبه سوم است، با ترکیبی از بازیکنان اصلی و ذخیره خود توانست به هر ترتیبی که بود 
از سد فجر گذشته و پیش از کشیده شدن کار به ضربات پنالتی، برنده شود. اراکی ها در دقایق 11۰ 

و 121 دو بار دروازه حریف را باز کردند تا بی هیچ حرف و حدیثی برنده بازی شوند.

مستطیل سبز

درخششکشتیاصفهان
درمسابقاتبزرگساالن

رییس هیئت کشتی استان اصفهان در خصوص 
درخشش کشتی گیران اصفهانی در مسابقات 
کشــتی فرنگی بزرگســاالن قهرمانی کشــور 
اظهار داشــت: مســابقات قهرمانی بزرگساالن 
کشــور، گرامیداشت ســالروز شــهادت حاج 
قاسم ســلیمانی، 24 و 25 آذرماه در سیستان 
و بلوچستان برگزار شد و تیم استان اصفهان با 
ترکیب کامل در این مســابقات حضور داشت. 
مصطفی میرزایی ادامــه داد: در این تیم ۳ نفر 
از جوانان مان در کنار بزرگساالن کشتی گرفتند، 
این تیم بعد از مسابقات استانی زیر نظر مربیان 
استان در اردو بودند و زیر نظر مدیر فنی تیم های 
کشتی فرنگی، رسول جزینی، مربی تیم ملی، 
بعد از 2۶ سال اصفهان در جمع مدعیان و باالتر 
از فارس، قــم، توابع تهران و خراســان رضوی 
قرار گرفت. میرزایی خاطرنشان کرد: 2 کشتی 
گیر ما، عباس مهدی زاده در وزن 82 کیلوگرم و 
حسن قربانی در 97 کیلوگرم به فینال رسیدند و 
نایب قهرمان شدند، همچنین محمد اسکندری 
در ۶7 کیلوگرم که از جوانان مستعد است و هنوز 
در رده سنی جوانان هم می تواند کشتی بگیرد، 
سوم شد. علیرضا حیدریان در وزن 55 کیلوگرم 
 و جواد صابری در 72 کیلوگرم به عنوان پنجمی

 رسیدند. 
رییس هیئت کشتی اســتان اصفهان با اشاره 
به اینکــه  تیم اصفهــان بعد از گذشــت 2 دهه 
جزو مدعیان قرار گرفت، افزود: ۳ کشــتی گیر 
ما  سهمیه جام بین المللی جهان پهلوان تختی 
را کســب کردند؛ ما با برنامه هایــی که هیئت و 
مربیان تیم، فرهاد شــیرانی، رشــمانی، حمید 
سرشوق، جلیل زارع و شیران و مدیر فنی تیم، 
حمید صالح داشتند به این موفقیت رسیدیم. وی 
در خصوص رقابت های جام بین المللی جهان 
پهلوان تختی تصریح کــرد: عباس مهدی زاده، 
حسن قربانی و محمد اسکندری در این رقابت ها 
حضور خواهند داشــت؛ نفر اول این مسابقات 
ملی پوش و به مسابقات آسیایی اعزام می شود؛ 
با برنامه ای که  مربیان به صورت ویژه برای این ۳ 
نفر دارند امیدواریم شاهد ملی پوش شدن این 
کشتی گیران باشیم و در میادین بین المللی نام 

اصفهان در ورزش پرآوازه تر شود.

 سرخ پوشان اصفهانی در اولین دیدار دور برگشت 
رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور در دربی نصف 
جهان مقابل تیم سپاهان قرار می گیرند. دیدار رفت دو 
تیم به دلیل حاضر نشدن طالیی پوشان با نتیجه سه 

بر صفر به سود شاگردان محمد کشاورز به پایان رسید

فوتبال جهان

وز عکس ر

سپاهاناصفهان
قهرمانلیگبرتر

والیبالنشستهبانوان
کشورشد

مرحلــه نهایی لیــگ برتــر والیبال 
نشسته بانوان باشگاه های کشور که 
به مدت پنج روز بــه میزبانی هیئت 
جانبازان ومعلوالن استان هرمزگان 
در جریــان بود، بــا قهرمانــی تیم 

سپاهان اصفهان پایان یافت.

مراسم استقبال از رسول معتمدی، قهرمان اصفهانی 
تیم ملی وزنه برداری در مسابقات جهانی ازبکستان 
و همچنین یکتــا جمالی، بانوی وزنه بــردار تیم ملی 
بانوان با حضور ســردار مجتبی فدا، فرمانده ســپاه 
صاحب الزمان)عج( برگزار شد.فدا در این دیدار اظهار 
داشت: افتخارآفرینی این ورزشکاران را تبریک عرض 
می کنم که شــیرینی این تالش ها مدیون و مرهون 
زحمات پدران و مادران این ورزشکاران است.فرمانده 
سپاه صاحب الزمان)عج( ادامه داد: ورزشکاران هم 
مانند شــهدا عزت، سربلندی و اســتقالل جمهوری 
اسالمی را به ارمغان آوردند تا امروز ورزشکاران بدون 
دغدغه و آسایش برای رسیدن به آن آرمان تالش کنند.

وی گفت: مهم این است که پرچم مقدس جمهوری 
اسالمی در همه صحنه ها به اهتزار درآید و اهمیت دارد 

که ما پای بند به این پرچم باشیم که شما ورزشکاران 
در عمل نشان دادید که به این موضوع پای بند هستید.
فدا با اشاره به موضوع پناهندگی برخی از ورزشکاران 
اظهار داشــت: ممکن اســت افرادی در پی دریافت 
امکانات مادی فریب بخورند، اما سربلندی در طول 
تاریخ با افراد و انســان های آزاده خواهد بود.فرمانده 
ســپاه صاحب الزمان)عج( خطاب به ورزشــکاران 
تصریح کرد: ممکن است در مســیر قهرمانی گاهی 
دچار بی مهری برخی نیز قرار بگیرید، اما به یاد داشته 
باشید که شما برای هدفی فراتر از تقدیر افراد از شما 
گام برداشته اید و زمانی که هدف عزت و استقالل کشور 
باشد، این موارد بی اهمیت خواهد شد و برای ورزشکار 
این رفتارها ارزشی نخواهند داشت. فدا افزود: در پی 
عدم تحقق وعده و وعید مســئوالن ناامید نباشــید؛ 

مجموعه بسیج و سپاه خانه همه ورزشکاران است و 
ما با آغوش باز از ورزشکاران استقبال می کنیم؛ چرا که 
بسیج از مردم، با مردم و برای مردم است و هدف از 
تاسیس آن نیز کمک به انقالب و نظام بوده است. وی 
با تقدیر از حرکات ورزشکاران اصفهانی در مسابقات 
جهانی وزنه برداری، گفت: خانم جمالی با حجابش و 
آقای معتمدی با عکس العملش هنگام پخش سرود 
مقدس جمهوری اســالمی از آرمان های نظام دفاع 
کردند و این خود یک کار فرهنگی است و تاثیر خود را 

خواهد گذاشت.

استقبالگرمفرماندهسپاهاصفهان
ازقهرمانوزنهبرداریجهانملی
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رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان:

 شهروندان باید بودجه چند هزار میلیاردی را
 در کیفیت زندگی خود لمس کنند

رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان در بیست و دومین 
جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان با اشــاره به در پیش بودن سالروز شهادت حاج قاسم 

سلیمانی اظهار کرد: ســردار سلیمانی 
نماد انســان تراز انقالب اسالمی است. 
او فقط یک فرد نیســت بلکــه یک راه 
و مکتب و مدرســه درس آمــوز بوده و 
هست.حجت االســالم منوچهر مهروی 
پور افزود: از مدیران شهری تقاضا دارم 
در آستانه شهادت حاج قاسم سلیمانی 
تمام توان خود را برای پاسداشــت این 
شــهید عزیز در هفته مقاومــت انجام 
دهنــد. بهتریــن راه ورود شــهرداری 

اصفهان حمایت از حرکت های مردمی در بزرگداشــت این شــهید عزیز است.رییس کمیسیون 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به بلندترین شب سال گفت: 
صله رحم در این شب مورد تاکید است، مجموعه های فرهنگی نیز در این شب اتفاقات خوبی رقم 
می زنند، اما خواهش من از مدیران شهری این اســت که در بلندترین شب سال در کنار خادمان 
شهر باشیم، کسانی که نه یک شــب بلکه هر شب بیدار هستند و به شــهر کمک می کنند.وی با 
اشاره به ساماندهی کارتن خواب ها و بی خانمان ها در این ایام سرد سال گفت: این اقدام، بسیار 
خوب اما یک راه درمان موقت است و باید به دنبال راه درمان قطعی باشیم. اقدامات زیادی نیاز 
است؛ نخست اینکه باید دقت کنیم اگر قرار اســت به موضوع آسیب های اجتماعی ورود داشته 
باشیم باید یک همت عالی چند ضلعی را محقق ببخشیم.حجت االسالم مهروی پور با بیان اینکه 
ســازمان های مردم نهاد و گروه های جهادی باید برای رفع این مشکل ورود جدی داشته باشند؛ 
افزود: استانداری محور کار است و شهرداری، فرمانداری و بســیج باید در کنار هم قرار گیرند تا 
این مشکل رفع شــود.وی با بیان اینکه مرکز جامع آموزش و توانمندســازی افراد آسیب دیده 
اجتماعی باید تعیین تکلیف شود، خاطرنشــان کرد: این مرکز برای درمان و فرصت دوباره برای 
برگشت این افراد موثر است که باید سریع تر تکمیل شــود.رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان تاکید کرد: عمران و آبادانی حاشیه شهر نیز مسئله مهمی 
اســت که باید مورد توجه جدی مســئوالن قرار گیرد.وی با بیان اینکه در آســتانه بررسی بودجه 
۱۴۰۱ شهرداری هستیم، تصریح کرد: بودجه سال آینده افزایشــی در سقف خواهد داشت، باید 
دقت کنیم این افزایش مبتنی بر واقعیات باشــد. تورم نمی تواند مالکی برای افزایش ۲۰ تا ۲۵ 
درصدی بودجه سنواتی باشد، بنابراین باید با ظرافت خاص و رعایت صرفه و صالح مردم بودجه 
را افزایش داده و دقت کنیم کیفیت درآمد چگونه است و هزینه تمام شده بودجه چه خواهد بود.

حجت االسالم مهروی پور تاکید کرد: ساده ترین راه برای کسب درآمد شهر فروشی است که باید 
از آن عبور کرده و به سمت درآمدهای پاک حرکت کنیم؛ نباید سازندگان را به ساخت مازاد هدایت 
کنیم، زیرا تاکید بر افزایش درآمدهای پایدار اســت.وی ادامه داد: عموم شهروندان باید بودجه 
چند هزار میلیاردی را در کیفیت زندگی خود لمس کنند؛ البته زیرساخت های شهر برای جمعیت 
یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر برنامه ریزی شده و نیاز است ســرانه های خدماتی در اصفهان تقویت 
شود.رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: توسعه 
خدمات، حمل و نقل، آموزش و فرهنگ مدنظر ماست اما در کنار تکمیل تمام طرح های نیمه کاره 
قبلی قول دادیم که به محالت توجه ویژه داشته باشیم و بر این اساس باید ۲۲۰ محله را به صورت 

خاص مورد توجه قرار دهیم.

دربرنامهریزیهاموردتوجهقرارمیگیرد؛

نقش حمل و نقل پایدار در توسعه شهری

یکی از ســتون های توســعه پایدار بخــش حمل و نقل اســت که در 
برنامه ریزی ها سعی می شــود این مهم با شاخص های توسعه پایدار 
سازگاری بیشتری داشته باشد.حمل و نقل از ضرورت های گریزناپذیر 
هر اجتماع انسانی است که موجب پویایی، توسعه اقتصادی و اجتماعی 
می گردد. توســعه پایدار به طور عام و حمل و نقل پایدار به طور خاص، 
در جست و جوی یافتن توازنی میان کیفیت های محیطی، اجتماعی و 
اقتصادی در زمان حال و آینده )در عرصه تسهیالت حمل و نقل( است؛ 
در واقع برنامه ریزی و طراحی حمل و نقل پایدار به دنبال دستیابی به راه 

حل هایی برای کاهش عوارض در بخش های مختلف است.
بر همین اساس، رویکرد حمل و نقل پایدار به رویکردی گفته می شود که 
بازتاب ها و هزینه های محیطی - اجتماعی را انعکاس دهد؛ به ظرفیت 
قابل تحمل احترام گذارد و بیــن نیازهای جابه جایی، ایمنی و نیازهای 

دسترسی، کیفیت محیطی و سرزندگی توازن برقرار کند.
بسیاری از صاحب نظران به دلیل اهمیت حمل و نقل در بخش اقتصاد، 
صنعت، سیاســت و حتی نظامی آن را زیربنای توسعه پایدار می دانند 
و معتقدند هرچه حمل و نقل کارآمدتر باشد، در نتیجه توسعه فراگیرتر 
است؛ به عبارت دیگر هر جابه جایی می بایست بیشترین کارایی را از نظر 

هزینه - سود و سازگاری با محیط زیست داشته باشد.

توزیع بهینه شهرها در پهنه سرزمین و برخورداری از خدمات متناسب 
با سلســله مراتب و نقش عملکــردی آن ها می توانــد ضمن افزایش 
دسترسی برای ساکنان، آنها را از مســافرت های زیاد و طوالنی بی نیاز 
کند؛ با تلفیق سیاست های برنامه ریزی شــهری و برنامه ریزی حمل 
و نقل می توان ضمن حفظ کیفیت محیط شــهری، سطح مناسبی از 

دسترسی را برای شهروندان فراهم کرد.
موضوع حمل و نقل، برنامه ریزی، طراحی، مدیریت سیاســت گذاری 
می تواند به عنوان ابزاری برای دستیابی به توســعه پایدار تلقی شود. 
دســتیابی به حمل و نقل پایدار نیازمند یک تغییر پارادایم است؛ یعنی 
تغییر در نحوه تفکر و نحوه حل مســائل. روش این پژوهش توصیفی 
– تحلیلی اســت. در ابتدا مفهوم حمل و نقل پایدار بیان شده و به بیان 
برخی از اثرات مثبت حمل و نقل پایدار و ویژگی های آن پرداخته شده و 
در پایان به ارائه راهکارهایی که می تواند به حمل و نقل پایدار بیانجامد 

مطرح شده است.
توسعه پایدار در جست و جوی یافتن توازنی میان کیفیت های محیطی، 
اجتماعی و اقتصادی در زمان حال و آینده اســت. بــا این حال، اینکه 
کدام یک از جنبه های محیطی، اجتماعی و اقتصــادی باید به حالت 
تعادل برسند، زیاد واضح نیست. یک مشکل مهم با پایداری این است 

که تامین یکی از اهداف پایداری رشــد اقتصادی، حفاظت محیطی یا 
برابری اجتماعی ممکن است در تعارض با هدف دیگر باشد؛ به عنوان 
مثال، ساخت راه های شریانی با هدف تسهیل انتقال و دستیابی به رشد 
اقتصادی، ممکن اســت دارای پیامدهای ناگوار محیطی باشد. امکان 
دارد که سیاســت های محیطی و حمل و نقلی متفاوت، همواره در یک 
راستا نباشند.هدف از برنامه ریزی حمل و نقل پایدار، کاهش عوارض 
حمل و نقل در بخش های اجتماعی، اقتصادی و محیطی از یک سو و 
هماهنگ ساختن رشــد پویای بخش حمل و نقل با سایر بخش های 
یک جامعه و منابع موجود، از سویی دیگر است.نقش حمل و نقل پایدار 
در توسعه پایدار در ارتباط با عواملی همچون رفاه عمومی، اقتصاد ملی، 
محیط زیســت و تاثیرات اجتماعی که به کارکردهای اساســی جامعه 
مرتبط است، اهمیت می یابد از این رو انتخاب سیستم های حمل ونقلی 
که منطبق با مصرف بهینه سوخت و انرژی های موجود و شرایط زیست 

محیطی باشد در اولویت اول توسعه پایدار قرار دارد.
بنابراین برخورداری از شبکه حمل و نقل پویا، هماهنگ و سازمان یافته 
یکی از معیارهای اصلی سنجش میزان توسعه یافتگی جوامع در جهان 
امروز محسوب می شود. بر این مبنا جامعه ای که از شبکه حمل و نقل 

کارآمدتری برخوردار باشد از توسعه فراگیرتر بهره خواهد برد.

معاون شهرسازی و معماری شــهردار اصفهان اظهار 
کرد: در آغاز هزاره ســوم گفتمان حق به شهر، به طور 
کامل شیوه های تصمیم ســازی و تصمیم گیری در 
شهر را تغییر داده است و در صورت کاربست آن به مثابه 
یک انقالب شــهری تلقی می شــود.وحید مهدویان 
ادامه داد: حکمرانی شهری رنسانس بزرگی را تجربه 
کرده اســت. حق به شــهر تجلی بخش، عالی ترین 
شکل حقوق اســت، به این معنا که ترجمان و یادآور 
حق آفرینش، آزادی، حق خصوصی شدن در جامعه 
پذیری، سکونت و زیست، حق مشارکت و تخصیص 

فضای شهری است. به عبارت دیگر، دامنه آن از حق 
تحرک در فضای عمومی بدون محدودیت های زمانی 
و فضایی تا حق کار، اموال شخصی و آزادی آفرینش 
متغیر است. مهدویان تاکید کرد: دیپلماسی همچون 
فریاد و یا مطالبه ای است که همه شهروندان در یک 
شهر از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حائز حقوق 
هستند و این حقوق باید از طریق تغییر در روابط قدرت 
و ثروت فراهم شــود. وی ادامه داد: کاربست حق به 
شهر با برابری و عدم تبعیض، دربرگیرندگی اجتماعی، 
حمایت ویژه از افراد و گروه های آسیب پذیر، افزایش 
همبستگی اقتصادی و سیاست های مترقی سازنده، 
توسعه شهری عادالنه و پایدار، مشارکت، شفافیت، 
حق به اطالعات عمومی، آزادی، عدالت، گردهمایی، 

حق به امنیت عمومی و همزیســتی مسالمت آمیز 
بر اســاس صلح، همبســتگی و چند فرهنگی، حق 
به حمل ونقل عمومی، حق مســکن، آمــوزش، کار، 
حق به فرهنــگ و اوقات فراغت و ســالمت و حق به 
محیط زیست، همراه اســت که تحقق این مهم جز با 
دیپلماسی فعال شهری امکان پذیر نیست. مهدویان 
خاطرنشــان کرد: مطالعات و برنامه ریزی شــهری 
معاونت شهرســازی و معماری شــهرداری با پروژه 
پژوهشی »تدوین مولفه های سنجش حق به شهر در 
کالن شهر اصفهان« در سیزدهمین جشنواره پژوهش 
و نوآوری در مدیریت شــهری در محور »دیپلماسی 
شهری« شرکت و بر اساس نظر داوران جشنواره رتبه 

برتر کشور را کسب کرد.

در سیزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری محقق شد؛

 کسب رتبه برتر پروژه »تدوین مولفه های
 سنجش حق به شهر در کالن شهر اصفهان«

نقشحملونقلپایداردرتوسعهپایداردرارتباطباعواملی
همچونرفاهعمومی،اقتصادملی،محیطزیستوتاثیرات
اجتماعیکهبهکارکردهایاساسیجامعهمرتبطاست،
اهمیتمییابدازاینروانتخابسیستمهایحملونقلیکه
منطبقبامصرفبهینهسوختوانرژیهایموجودوشرایط
زیستمحیطیباشددراولویتاولتوسعهپایدارقراردارد

مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری اصفهان خبر داد:

پردازش بیش از 21۷ هزار تن پسماند در ۸ ماهه سال جاری
مدیرعامل سازمان مدیریت پســماند شــهرداری اصفهان از ورود حدود ۲۱۷ هزار تن پسماند به 
کارخانه پردازش پسماند اصفهان در هشت ماه اخیر سال جاری خبر داد.غالمرضا ساکتی اظهار کرد: 
پسماندها پس از ورود به کارخانه جداسازی و در سه بخش مواد آلی، مواد قابل بازیافت و ضایعات 
دفنی تفکیک می شود؛ ماحصل تفکیک این پسماندها فروش حدود ۸۵۰۰ کود و جداسازی حدود 
۴۶۰۰ تن اقالم بازیافتی از جمله انواع فلزات، ظروف پالستیکی و پت و ارسال به صنایع تبدیلی بوده 
است.وی همچنین با اشــاره به مقدار پسماند خشک جمع آوری شــده در هشت ماه اول امسال، 
افزود: ۳۰۵۱ تن پسماند خشک توسط شــهروندان به ایســتگاه های بازیافت تحویل داده شده 
است که این آمار را باید به مقدار ۵۳۰۰ تن پسماند خشک جمع آوری شده از مراکز تجاری و معابر 
و همچنین ۵۴۵۰ تن پسماند خشک جمع آوری شــده از درب منازل افزود که مجموع این آمار به 
جمع آوری ۱۳ هزار و ۸۰۰ تن پســماند خشک در هشت ماهه اخیر ســال جاری منجر شده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از جمع آوری هشت تن پسماند الکترونیکی 
در این بازه هشــت ماهه خبر داد و تاکید کرد: شهروندان در تحویل پســماندهای الکترونیکی به 
ایستگاه های بازیافت همکاری کنند.ساکتی همچنین به مقدار پســماندهای ساختمانی منتقل 
شده به سایت شرق اصفهان نیز اشاره کرد و افزود: ۸۳۹ هزار تن پسماند ساختمانی در هشت ماه 
نخست امسال در سایت نخاله های ساختمانی دفع شده که انتظار می رود با اجرای کامل سامانه 
مدیریت یکپارچه پسماندهای ساختمانی شاهد افزایش دفع مجاز این نوع از پسماندها و به تبع 
کاهش تخلیه غیرمجاز نخاله های ساختمانی باشیم.وی با اشاره به اینکه کاهش نرخ تولید پسماند 
در همه گروه ها و بخش ها از اهداف ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان است، افزود: 
تحقق این اهداف تا حد زیادی منوط به نقش آفرینی شهروندان در کاهش تولید پسماند است که 
در این حوزه اقدامات آموزشی و فرهنگی مؤثری در دست اقدام است.مدیرعامل سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری اصفهان اضافه کرد: به منظور بهینه ســازی مدیریت گروه های مختلف پسماند، 
به کارگیری فناوری ها و تکنولوژی های نوین مورد تأکید است و همه پروژه های جاری سازمان این 

رویکرد را دنبال می کنند.

نمایش و بررسی »چهل سالگی« در فیلم خانه
سومین نشست از فصل اول فعالیت های فیلم خانه حوزه هنری استان اصفهان به پخش و نقد و 
بررسی فیلم »چهل سالگی« به کارگردانی »علیرضا رییسیان« اختصاص دارد.در نشست سوم از 
فصل اول برنامه ی سینما اقتباس که ازسوی فیلم خانه حوزه هنری استان اصفهان و دفتر تخصصی 
سینما )وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان( برگزار می شود، فیلم 
»چهل سالگی« به کارگردانی »علیرضا رییسیان« اکران و مورد نقد و تحلیل قرار خواهدگرفت. این 
نشست با حضور »سیاوش گلشیری« نویســنده، فیلم نامه نویس و منتقد برگزار می شود و دبیر 
نشست »محسن رهنما« برگزیده دومین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران است.رییسیان در 
فیلم »چهل سالگی« مسیر دیگری را نسبت به آثار قبلی خود در پیش گرفته است؛ هرچند همچنان 
با فیلمی استاندارد مواجهی هستیم؛ اما رییسیان توجه ویژه ای به تمامی گروه های سنی و ذائقه های 
فرهنگی کرده و تمامی کوشش خود را صرف آن داشــته تا همه را به نحوی راضی کند. بدین ترتیب 
»چهل سالگی« به همان میزان که از آثار سطحی این سال های سینمای ایران یک سرو گردن باالتر 
است اثری عامه پسند نیز هست. عامه پسند به معنی درست آن، یعنی فیلمی که می توان همراه با 
تمامی اعضای خانواده دید، سرگرم شد و این حقیقت دردناک را احساس نکرد که به شعور مخاطب 
توهین شده است.نمایش و تحلیل فیلم های برگزیده سینمای ایران و جهان هرهفته روزهای سه 
شــنبه در فیلم خانه حوزه هنری اســتان اصفهان واقع در خیابان آمادگاه، روبه روی هتل عباسی، 
مجتمع فرهنگی هنری سوره، برگزار می شود.نمایش و تحلیل فیلم گاوخونی »چهل سالگی« سه 

شنبه ۳۰ آذرماه ساعت ۱۷)امروز( برگزار خواهدشد.

خبـــر

خبرخوان

رییس اداره هنری شهرداری:

بازدید از اماکن هنری و موزه ای 
شهر اصفهان کمرنگ است

خبر روز

رییس اداره هنری شــهرداری اصفهان گفت: 
بازدید گردشــگران داخلی و خارجــی از مراکز 
هنری و مــوزه ای این خطــه تاریخی کمرنگ 
است و برخی از علل آن ناآشــنا بودن با مراکز، 
در دســترس نبودن و نزدیک نبودن به برخی 
اماکن تاریخی مانند میدان نقش جهان است.

علی عطریان با اشــاره به اینکــه بازدید از این 
مراکز بر اســاس نظر ستاد اســتانی کرونا در 
دوران نارنجی و قرمز کرونایی شــهر اصفهان 
ممنوع بوده است ادامه داد: اکنون برای بازدید 
از مراکــز هنری و موزه ای شــهر اصفهان مانند 
عصار خانه شــاهی و موزه حمام علی قلی آقا 
محدودیت و ممنوعیتی وجــود ندارد.رییس 
اداره هنری شــهرداری اصفهــان تصریح کرد: 
در زمان حاضر موزه هنرهــای معاصر به دلیل 
مرمت با پیش بینی یک سال و نیم زمان برای 
این بازسازی تعطیل شده است اما سایر مراکز 
دایر اســت.وی اشــاره کرد: بازدیدکنندگان از 
مراکز و موزه ها به ۲ دســته تقســیم می شوند 
یکی شــهروندان و دیگری گروه های مختلف 
مانند معلمان، کوهنوردان و افرادی که به صورت 
گروهی از موزه ها بازدید می کنند که بازدیدهای 
گروهی مراکز و موزه هــای زیر نظر اداره هنری 
بیش از بازدید شهروندان است.عطریان یادآور 
شد: هفته آخر تابستان و تعطیلی ها بازدید از این 
مراکز افزایش می یابد امــا به صورت میانگین 
میزان بازدید از موزه عصار خانه شاهی ۲۰۰ نفر 
در هفته و از موزه گرمابه علی قلی آقا نیز ۱۵۰ نفر 
در هفته است.وی درباره اقدامات انجام شده در 
راستای معرفی بیشتر و تشویق افراد به بازدید 
از این مراکز اظهار داشــت: کلیپ ها و موشــن 
گرافی های مختلفــی از جزئیــات و کلیات و 
فیلم های تاریخی عصار خانه شاهی و دسترسی 
به موزه حمام علی قلی آقا از پنج نقطه شــهر و 
زیبایی های این دو مجموعــه تهیه و در فضای 
مجازی و شــبکه های اجتماعی منتشرشــده 
است.رییس اداره هنری شــهرداری اصفهان 
بیان کرد: قیمت بلیت این مراکز حداقلی و بین 
۴ تا ۵ هزار تومان تعیین شده و برای گروه های 
خاص نیز تخفیف هایی در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان گفت: اطفائیه های اسکانیای فوق ســنگین که از تولیدات داخلی به شمار می رود، در 
روزهای اخیر به ناوگان آتش نشانی اصفهان افزوده شــد. آتشــپاد دوم ابراهیم مطلبی اظهار کرد: با تالش زیاد و با توجه به شرایط تحریم موفق شدیم دو 
دستگاه دیگر از هشت شاسی خریداری شده را به اطفائیه فوق سنگین تبدیل و به ناوگان عملیاتی آتش نشانی اصفهان اضافه کنیم.وی افزود: این خودروها 
در حریق های سنگین و فوق ســنگین کارایی فوق العاده ای دارد و ساخت و تجهیز آن توســط متخصصان ایرانی و به منظور حمایت از تولیدات ملی صورت 
گرفته است.مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان تصریح کرد: ساخت این خودروها به میزان قابل توجهی صرفه جویی در ارز 
 ملی را به همراه داشته به طوری که با توجه به شرایط تحریم، واردات آنها چندین برابر بیشتر از هزینه ساخت آن برای شهرداری اصفهان هزینه خواهد داشت.
 وی اظهار کرد: پیش از این نیز یک دســتگاه خودروی نجات اسکانیا ســاخته شده و تحویل این سازمان شده اســت که در صدد تجهیز و آماده به کار شدن

 آنها هستیم.

اطفائیه های اسکانیای فوق سنگین به ناوگان آتش نشانی اصفهان افزوده شد

رونمایی از پوستر 
دوازدهین جشنواره 
مطبوعات استان 

اصفهان
نشســت خبــری دوازدهمین 
جشنواره مطبوعات و رسانه های 
مجازی استان اصفهان همراه با 
رونمایی از پوستر این جشنواره  با 
حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
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طی دهه های اخیر رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی، آبیاری نامناسب 
اراضی، عدم حاصلخیزی خاک، توســعه کشــاورزی و صنایع، مسائل 
زیست محیطی و اقتصادی با نبود روش های فرهنگ سازی صرفه جویی 
بهینه آب، شــرایط اقلیم های مختلف را با تغییرات جدی روبه رو کرده و 

تامین آب هر روز دشواری بیشتری می یابد.
آنچه در ارتباط با مصرف صحیح منابع آبی مطرح شده کم مصرفی نیست، 
بلکه مصرف بهینه اســت. الگــوی صحیح مصرف یکــی از فرهنگ های 
غنی اسالم اســت که باید با تقویت و افزایش آگاهی های مردم متحول 
شود و این تحول میسر نخواهد شــد مگر با افزایش آگاهی های عمومی 
و تخصصی در جامعه به کــودکان و نوجوانان امروز که پــدران و مادران 
فردا هســتند. این روزها که مســئله کمبود آب به بحرانی عمومی تبدیل 
شده و صرفه جویی در مصرف منابع آبی مسئله  مهمی است و آینده ما را 
تضمین می کند؛ شرکت آبفای استان اصفهان از سنوات گذشته با آموزش 
روش های بهینه مصرف آب و اصالح الگوی مصــرف در میان کودکان و 
نوجوانان به دلیل تاثیرپذیری باالی آنهــا در تغییر رفتار و الگوی مصرف، 
عالوه بر تقویت حس مســئولیت پذیری در آنان موجب تعمیق باورها و 
ترویج هنجارهای درســت در مدیریت مصرف منابــع آب در خانواده ها 

شده  است.
اهمیت فرهنگ ســازی ترویج صحیح اســتفاده بهینه آب و لزوم تغییر 
نگرش در مصرف این نعمت الهی، سیاست گذاری های فرهنگی شرکت 
آبفای اســتان اصفهان را برآن داشت که از سال های گذشــته به منظور 
گفتمان مردمی و مشــارکت  گروه هــای اجتماعی و آمــوزش همگانی 
»خانه فرهنگ آب« را با برنامه ریــزی الزم در خصوص ایجاد باور ملی و 
فرهنگ سازی مصرف هوشــمندانه آب و رعایت کامل اصل صرفه جویی 
مدیریــت بهینه مصرف آب تاســیس کند که این نقطــه عطفی در زمینه 

فعالیت های فرهنگی شرکت آبفای استان اصفهان است.
تاسیس »خانه فرهنگ آب«رویداد بزرگی است که با اهداف چشم انداز 
بلندمدت در حفظ آب به عنوان یک نعمت الهی و سرمایه ملی، ایجاد بستر 
مناسب جهت شناســایی ابزار و تجهیزات کاهنده به عموم مردم جامعه، 
ایجاد تغییر و ارتقا در نگرش عمومی نسبت به چگونگی استفاده صحیح 
از آب و معرفی ارزش واقعی آن ها، شناسایی، انسجام بخشی و آموزش 
نیروهای داوطلب برای حفظ آب، توسعه آموزش های عمومی ویژه سنین 
مختلف به خصوص دانش آموزان به عنوان اصلی ترین رکن توسعه پایدار 
و حمایت و پشتیبانی از تشــکل های مردم نهاد مرتبط با ترویج فرهنگ 
مصرف بهینه آب در دستور اقدامات اساسی شــرکت آبفای استان قرار 
گرفته اســت. با عنایت به اینکه پایه و رکن اساسی فرهنگ سازی در هر 
جامعه ای آموزش است؛ خانه فرهنگ آب به عنوان بازوی فرهنگی آبفا، 
وظیفه نهادینه سازی مصرف بهینه آب در سطح جامعه را تعقیب می کند 

و بر مبنای افق های کالن شرکت؛ همکاری، تعامل و مشارکت همه جانبه 
با متولیان، کارگــزاران و مجریان فرهنگی و به ویــژه نهادهای آموزش و 
پرورش، آموزش عالی، بهزیســتی حوزه های علمیه و … را در دستور کار 

خود قرار داده است.
در همین راستا زهره تشــیعی، رییس خانه فرهنگ آب اصفهان با اشاره 
به تداوم خشکســالی های متوالی و کاهش میزان بارندگی ها نسبت به 
میانگین بلندمدت در استان لزوم جدی تر صرفه جویی و مدیریت مصرف 
بهینه آب را مهم ارزیابی کرد و گفت: یکی از گروه های هدف در راســتای 

اشاعه فرهنگ بهینه آب گروه سنی کودکان و نوجوانان هستند.
تشیعی با تاکید بر اینکه یکی از اهداف مهم در خانه فرهنگ آب آموزش 
به دانش آموزان در تمام مقاطع تحصیلی است؛ چراکه کودکان و نوجوانان 
امروز، بهره برداران، مدیران و تصمیم ســازان آینده در ترویج و مدیریت 
مصرف منابع آبی هســتند، اظهار داشــت: دانش آموزان بهترین انتقال 
دهنده پیام اهمیت آب محسوب می شــوند.آموزش و مشارکت آنها در 
طرح حامیان آب دانش آموزی عالوه بر تقویت حس مســئولیت پذیری 
می تواند موجبــات تعمیق باورها و ترویج هنجارهــای آنان در خانواده  را 

فراهم سازد.
به گفته وی، بعضا اقشار مختلف مردم جامعه در خانه فرهنگ آب تحت 
آموزش های مصرف بهینه آب قرار می گیرند؛ اما دانش آموزان از جایگاه 
ویژه ای برخوردار هستند چراکه آنان به عنوان سفیران آب در منزل و مدرسه 
نقش بســزایی در مصرف بهینه آب دارند زیرا هــدف از آموزش  صحیح 
مصرف آب در میان کودکان و نوجوانان، انتقال فرهنگ صرفه جویی بین 

این گروه ســنی اســت، چرا که مصرف بهینه منابع آبی از اهمیت خاصی 
برخوردار است و باید این مســئله حیاتی در طول سال های آموزش مورد 
توجه قرار گیرد. رییس خانــه فرهنگ آب اصفهان دربــاره اینکه اجرای 
برنامه های فرهنگی و آموزشــی در زمینه مفاهیم و روش های استفاده 
صحیح و بهینه آب یکی از رویکردهای اساسی خانه فرهنگ آب پیرامون 
نهادینه ســازی فرهنگ صحیح منابع آبی اســت، بیان کرد: در این مرکز 
فرهنگی راه های مصرف صحیــح آب به دانش آمــوزان مقاطع مختلف 
تحصیلی در قالب دو کارگاه تئوری و عملی و به صورت روش های آموزشی 

مستقیم و غیر مستقیم ارائه می شود.
وی به موارد آموزشی در کارگاه های تئوری و عملی پرداخت و بیان داشت: 
در کارگاه تئــوری راهکارهای مصرف صحیح آب به صورت گراف، شــعر، 
قصه، موسیقی و اجرای مسابقه، پخش انیمیشن و اینفوگرافی و در کارگاه 
عملی از طریق اجرای نمایش های طنز، انجام نقاشــی، خمیرسازی، کار 

با کاغذ رنگی، و ... راهکارهای مدیریت مصرف آموزش داده می شود.
تشــیعی، پیرامون اینکه صرفه جویــی در مصرف بهینــه آب با آموزش و 
یادگیری آغاز می شــود و دانش آموزان به عنوان ســفیران آب در منزل و 
مدرسه نقش بســزایی در مصرف بهینه آب دارند، خاطر نشان کرد: برای 
تمام دانش آموزان تحت آموزش خانه فرهنگ آب پس از اتمام دوره های 
آموزشــی کارت حامیان آب دانش آموزی صادر می شــود تــا در محیط 
مدرســه، جامعه و خانواده در صورت مشــاهده هدر رفت آب، چگونگی 

راه های مصرف بهینه آب را به افراد آموزش دهند.
وی با تاکید بر اینکه خانه فرهنگ آب، برای نخستین بار در کل کشور توسط 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان زیرمجموعه وزارت نیرو طی هفت 
سال گذشته تاسیس شــده و یکی از اهداف اساسی آن ارتقای فرهنگ 
و آگاهی عمومی و افزایش ســطح ســرمایه های اجتماعی و مشارکت 
همگانی در زمینه مدیریت مصرف آب است، افزود: در این مرکز فرهنگی 
موضوعات ترویــج، مدیریت و صرفه جویی مصارف آب توســط مربیان 

مجرب متخصص طی ارتباطی موثر  با دانش آموزان انتقال داده شود.
به گفته رییس خانه فرهنگ آب اصفهان؛ مباحثی همچون بهره مندی از 
روش های بهینه مصرف در مقایسه با شیوه های متداول پرمصرف برای 
انجام کارهای روزانه مانند عدم استفاده دانش آموزان از اسباب بازی های 
آب بر، هشدار نسبت به مسئله کم آبی و بحران آب، تشویق دانش آموزان 
به عنوان حامیان آب در خانه فرهنگ آموزش داده می شــود؛ چراکه آب 
برای بسیاری از کودکان نماد شــادی و بازی دارد و بیشتر بچه ها بازی با 
آب را دوست دارند، اما چنانچه فقط با شــیوه گفتاری به آن ها بگویید که 
آب را زیاد مصرف نکنید، مطمئنا تاثیر زیادی نخواهد داشــت. همچنین 
خانواده ها با حساسیت موضوع باید راهکارهای مدیریت و صرفه جویی 

بهینه آب را عملی به کودکان آموزش دهند.
وی معتقد است؛ شرکت آبفای استان اصفهان از سنوات گذشته با آموزش 
روش های بهینه مصرف آب و اصالح الگوی مصــرف در میان کودکان و 
نوجوانان به دلیل اثرپذیری باالی آنها در تغییر رفتار مصرف عالوه بر تقویت 
حس مسئولیت پذیری در آنان موجب تعمیق باورها و ترویج هنجارهای 

درست در مدیریت مصرف منابع آب در خانواده ها شده  است.
به گفته تشــیعی؛ کالس های آموزشــی خانــه فرهنگ آب بــرای گروه 
ســنی خردســال، کودک، نوجوان و جوان تــا قبل از همه گیــری کرونا 
ویروس به طور روزانه برگزار می شد، اما با گستردگی این نوع ویروس و 
محدودیت ها؛ آموزش ها از طریق فضای مجازی شبکه شاد با همکاری 
ســازمان آموزش و پرورش، فرهنگسرا، ســازمان بهزیستی، سمن ها و 
بسیج با ارائه راهکارها و اقدامات اساســی مدیریت و صرفه جویی بهینه 

آب برای گروه کودک و نوجوان آموزش داده می شود.
بنابراین با عنایت بــه اینکه پایه و رکن اساســی فرهنگ ســازی در هر 
جامعه ای آموزش اســت و اثرات بلندمدتی در رفتار دارد، ترویج فرهنگ 
صحیح مصرف آب طی ســال های متوالی توسط شــرکت آبفای استان 
اصفهان از ســنین خردسالی با موضوع چگونگی ســازگاری با کم آبی به 
کودکان آموزش داده شده تا در آینده آن ها بتوانند رفتار مصرفی خود را بر 
مبنای منابع موجود هماهنگ کنند. اما در این مسیر مدارس و خانواده ها 
جایگاه ویــژه ای در فرهنگ ســازی مصرف بهینــه آب در جامعه دارند و 
می توانند با ارائــه آموزش های الزم به دانش آمــوزان و فرزندان، ترویج 
راه های صحیح مصرف آب در حفاظت از منابع ارزشمند آبی نقش مهمی 

را در بطن جامعه ایفا کنند.

خانه فرهنگ آبفای اصفهان، راهبرد اساسی فرهنگ سازی مصرف بهینه آب

چاپخانه: نشر فرهنگ     آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ

 رییس اسبق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: شرکت 
فوالد مبارکه با سرمایه گذاری برای استفاده از پساب ۹ شهرستان اطراف خود 
عالوه بر صرفه جویی در مصرف آب، به ارتقای بهداشــت محیط منطقه کمک 
کرده و با وجود افزایش 3 برابری میزان تولید از زمان تاسیس خود، مصرف 

آب مورد نیاز خود را به نصف 3 دهه گذشته کاهش داده است.
به گزارش خبرنگار ایراسین، محسن پورسینا، رییس اسبق سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان اصفهان در قســمت هفتــم از فصل ســوم برنامه 
تلویزیونی »تفاوط« که با موضوع »آسیب شناسی مسئله توسعه در اصفهان« 
ساعت 22 روز جمعه 26 آذرماه 1400 از شبکه استانی اصفهان پخش شد، با 
بیان این که آیا صنعت در روند توسعه اختالل ایجاد کرده است، اظهار کرد: آمار 
و اطالعات کمی در کشور محلی از اعراب ندارد و نمی توان به آمار استناد کرد.

وی با اشــاره به عملکرد حرفه ای شــرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین 
واحد صنعتی کشور افزود: ریل گذاری و هدف گذاری در شرکت فوالد مبارکه 
بیش از 2 دهه اســت که تدوین و به صورت منسجم برنامه ریزی شده و این 
درحالی است که چنین رویکردی حتی در سطح کالن و دولت مشهود نیست.

رییس اسبق ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان با بیان این 
که اسناد باالدســتی جایگاه هر استانی به سمت توســعه را تبیین می کند، 
خاطرنشان کرد: برای ریل گذاری توسعه در مسیر صحیح نیاز به شفاف سازی 

و ارائه آمار صحیح به جامعه است.

فوالد مبارکه از 10 ســال گذشــته تاکنون کمترین میزان مصرف آب از 
زاینده رود را داشته است

وی اذعان داشت: طبق آمار اعالم شــده محیط زیست استان ، 53 درصد از 
آلودگی کالن شــهر اصفهان مربوط به دود ناشی از خودروهاست و طی 6 ماه 
نخست امسال سهم صنایع 13 درصد اســت؛ در نیمه دوم سال نیز به دلیل 
پدیده اینورژن)وارونگی دما( شــاخص کیفیت هوا ناسالم می شود که علت 

اصلی نیز آلودگی ناشی از خودروهاست.
پورسینا با اشاره به سهم کشــاورزی در مصرف آب تصریح کرد: بیش از 82 
درصد آب مصرفی در استان اصفهان مربوط به بخش کشاورزی است و این 
درحالی است که مصرف آب شرکت فوالد مبارکه 2 درصد است؛ شرکت فوالد 
مبارکه از 10 ســال گذشــته تاکنون کمترین میزان مصرف آب از زاینده رود را 
داشته و به جای آن از پساب شهرستان های مجاور خود بهره مند شده است.

وی با اشاره به اشــتغال زایی مستقیم 400 هزار نفری شــرکت فوالد مبارکه 
عنوان داشت: شرکت فوالد مبارکه با ســرمایه گذاری برای استفاده از پساب 
۹ شهرســتان اطراف خود عالوه بــر صرفه جویی در مصــرف آب، به ارتقای 
بهداشــت محیط منطقه کمک کرده و به  رغم افزایش 3 برابری میزان تولید 

از زمان تاســیس خود، مصرف آب مورد نیاز خود را به نصف 3 دهه گذشــته 
کاهش داده است. 

عباس حاتمی، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه سیاسی دانشگاه اصفهان نیز 
در ادامه این برنامه با بیان این که توسعه با دو مفهوم پایدار و مطلوب و ناپایدار 
و نامطلوب تعریف می شود، با مرور تاریخی به روند شکل گیری توسعه اظهار 
کرد: تا دهه 1۹60 میالدی )دهه 40 شمسی(، مفهوم توسعه با رشد اقتصادی 
تبیین می شد و این رشد تا حد زیادی در قالب رشد صنعتی نمایان بود که این 

نحوه نگاه به توسعه با چالش روبه رو شد.
وی با بیان این که رشد توسعه با شــکاف طبقاتی همراه شد، افزود: نگاه به 
توســعه با مفهوم اهمیت به توسعه کیفی در زیست انســان تغییر یافت؛ به 
عبارت دیگر مفهوم عدالت اجتماعی در کنار رشــد اقتصادی مطرح و امید به 

زندگی یکی از شالوده های توسعه تعریف شد.

تامین 23 درصد از سوخت مورد نیاز کشور توسط پاالیشگاه اصفهان
عضو هیئت علمی گروه سیاسی دانشــگاه اصفهان با اشاره به بررسی شکل 
توسعه در اصفهان خاطرنشان کرد: در ســال 2020 یک میلیارد و 800 میلیون 
تن فوالد در دنیا تولید شده که سهم ایران 30 میلیون تن بوده است؛ به واقع 
ما تولیدکننده 1.5 درصد فوالد دنیا هستیم که کمتر از یک درصد )0.۹ درصد( 

آن در اصفهان تولید شــده، به این معنا که 60 درصد فوالد کشــور در اصفهان 
تولید می شود.

وی با بیان این که صنعت توسعه یافته دیگر در استان اصفهان نساجی است، 
ادامه داد: در کشور 8 هزار واحد فعال نســاجی وجود دارد که بالغ بر 2 هزار و 
300 واحد در استان اصفهان قرار گرفته و 30 درصد از واحدهای نساجی کشور 

در استان اصفهان مستقر است.
حاتمی با اشاره به تولید 70 درصد فرش ماشینی در استان اصفهان بیان کرد: 
پاالیشگاه اصفهان 23 درصد از ســوخت مورد نیاز کشور را تامین می کند؛ به 
عبارتی سوخت 12 استان در این اســتان تولید می شود که تمام موارد مذکور 
نشان می دهد استان اصفهان با تعریف نخست توسعه که بر رویکرد صنعتی 
شــدن داللت دارد، جایگاه خوبی داشــته و همین باعث شــده است که به 

صنعتی ترین استان کشور تبدیل شود.
 وی در پایان با اشاره به  پدیده فرونشست زمین در اصفهان گفت: متاسفانه 
این پدیده در اصفهان جدی گرفته نشــده و برآوردها حاکی از این اســت که 
این شهر تنها شهری در ایران محسوب می شود که پدیده فرونشست از حوزه 
دشت به پهنه شهر رسیده اســت؛ پدیده فرونشت تنها بالیی است که عالجی 
ندارد چراکه 50 هزار سال طول می کشد که بتوانید تاثیرات مخرب فرونشست 

را جبران کنید.

رییس اسبق سازمان صمت استان اصفهان در برنامه تلویزیونی »تفاوط« مطرح کرد:

فوالد مبارکه عالوه بر صرفه جویی در مصرف آب، به ارتقای بهداشت محیط منطقه کمک کرد
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