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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

نماینده اصفهان ازدواج های بین المللی را یکی از راهکارهای جوانی جمعیت می داند، 
اما این طرح چقدر عملی است؟

فانتزی های جوانی جمعیت

نماینده مردم اصفهان در مجلس:
فرونشست زمین منتظر 
تصمیمات ما نمی شود

هواشناسی اصفهان 
نسبت به شرایط جوی 
هشدار زرد صادر کرد

رسیدگی به مشکالت 
بیش از 130 واحد 
صنعتی، معدنی و 

تجاری اصفهان

عدم حمایت از تولید 
لوازم خانگی، کارخانه ها 

را تعطیل می کند

    به بهانه شعرخوانی کنایه آمیز 
معاون اجرایی رییس جمهور 

در سفر  رییسی به اصفهان؛

  خاطر مکدر  و  
خاطره تلخ

چندمقصد جذاب اصفهان برای سفرهای یک روزه؛
از کویر تا آبشار

 شهردار اصفهان در برنامه رادیویی
 »سالم اصفهان« مطرح کرد:

 رفع مشکل مالکیت
  زمین های علی آباد

 کلنگان پس از نیم قرن
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 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 4010/1007 

)شماره 2001001188000012 در سامانه ستاد(

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان  م الف:1336619

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان

دستاورد علمی اصفهان از سفر 
رییس جمهور چه بود؟

روند صعودی رشد بیابان زایی 
در اصفهان

پای قاچاق از بازار بریده می شود

معاون وزیر صمت در بازدید از نمایشگاه قطعات خودروی اصفهان از 
ممنوعیت عرضه لوازم یدکی خودرو بدون کد رهگیری به بازار خبر داد؛

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                  
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18 ژوئن 2022
 شماره 3554    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

   

مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان به عنوان ســخنران اصلی اولیــن کنفرانس 
تخصصی استیل پرایس با عنوان تولید فوالدهای پیشرفته با ارزش افزوده باال  
که سه شــنبه ۲۴خرداد ماه در هتل المپیک تهران برگزار شد، به شرایط تولید 
این محصوالت پرداخت و گفت : تولید محصوالت با ارزش افزوده باال یکی از 
استراتژی های اصلی این شرکت اســت که در این راستا برنامه امسال ذوب 
آهن اصفهان ، تولید ۴۰۰ هزارتن محصوالت صنعتی و با ارزش افزوده باالست . 
ایرج رخصتی  افزود: با اجرای طرح های توســعه مرتبــط تا افق۱۴۰۴ بیش 
از۶۰درصد ازمحصوالت تولیدی شــرکت ، فوالدهای آلیــاژی وکیفی باارزش 

افزوده باال خواهد بود .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشاره به وجود زنجیره کامل تولید فوالد از مواد 
معدنی تا محصول نهایی در این مجتمع عظیم صنعتی ، تولید فوالد به روش 
کوره بلند-کنورتور مشابه۷۰ درصد واحدهای تولید فوالد جهان را یکی از مزیت 
های اصلی این شــرکت برای تولید محصوالت با ارزش افزوده باال دانست و 
گفت : این شرکت با دارا بودن گواهینامه ها و استانداردهای ملی و بین المللی 
در تولید محصوالت فوالدی در سال گذشته موفق به صادرات یک میلیون و ۱۰۰ 

هزار تن از محصوالت خود شد.
 رخصتی ، طراحی و تولید ریل ملــی در ذوب آهن اصفهان را یکی ازمهم ترین 
 گام های صنایع فوالدی کشــور بــرای تولید محصوالت صنعتی دانســت و 
گفت : در این راستا فوالد مورد نیاز ریل تولید شــد و همچنین انواع ریل مورد 
نیاز کشور از جمله ریل مترو ، ریل معدن ، ریل زبانه سوزن و ... نیز تولید شد که 
به لحاظ بومی سازی یکی ازافتخارات سال های اخیر صنعت کشور محسوب 

می شود .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اظهار داشــت : این شــرکت از ۱۰ سال گذشته ، 
رویکرد تولید محصــوالت صنعتی را به صورت جدی دنبال کــرده و به تدریج 
ازتولید محصوالت ســاختمانی به ســمت تولید محصوالت صنعتی حرکت 

کرده اســت.  مدیر عامل ذوب آهن اصفهان به پروژه های توسعه این شرکت 
در راستای تولید محصوالت صنعتی اشاره کرد و گفت : پروژه های احداث خط 
جدید کالف آلیاژی در کارگاه نورد۳۵۰ ،  احداث کوره پاتیلی شماره۳ و بازسازی 
کوره پاتیلی شــماره یک،  احداث واحد VOD در بخش فوالدسازی و ریخته 
گری تختال و نورد گرم و ســرد الکتریکی از جمله پروژه هایی است که تولید 
محصوالت صنعتی در ذوب آهن اصفهان را متحول می سازد .وی به ۱۲ مورد 
فوالد های خاص تولید شده در ذوب آهن اصفهان اشاره کرد و گفت : این شرکت 
قادر به تولید انواع فوالدهای آلیاژی از جمله کــم آلیاژ ، پر آلیاژ ، میکروآلیاژ با 
اســتحکام باال ، ابزار و فوالد ضد زنگ اســت و همچنین قادر به تولید هرگونه 

سفارش برای فوالد های خاص خواهد بود.
رخصتی، نتایج اقتصادی حاصل از توسعه تولید فوالدهای آلیاژی و صنعتی را 
برای ذوب آهن اصفهان بسیار چشمگیر دانست و گفت : نسبت حاشیه سود 
تولید ورق سرد الکتریکی و ورق گرم آلیاژی نسبت به سایر محصوالت بسیار 
قابل توجه است و همچنین تولید ریل و تیرآهن H بال پهن و فوالدهای آلیاژی 
همچون کالف آلیاژی، سیم و ... نیز نســبت به دیگر محصوالت حاشیه سود 

خوبی ایجاد می کند.
 وی افزود: در تولید محصوالت ســاختمانی نیز، به ســمت تولید محصوالتی 
رفتیم که ســایر فوالدســازان کشــور قادر به تولید آن نبوده اند. از جمله این 
محصوالت می توان به تیرآهن های بال پهن اشاره کرد که در استحکام صنعت 
ساختمان کشور اهمیت بسیاری دارد و می تواند تحولی در این صنعت ایجاد 
کند. رخصتی افزود : گرایش ذوب آهــن اصفهان به تولید محصوالت صنعتی 
به این معنا نیست که نیاز کشــور به محصوالت ساختمانی را نادیده گرفته ایم 
بلکه هرگاه نیاز باشد این محصوالت را به اندازه کافی و بر اساس تقاضای بازار 
تولید می کنیم و در ابتدای ســال جاری نیز نقش مهمــی در کنترل قیمت ها 

ایفا کردیم .

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

 ذوب آهن امسال ۴۰۰ هزارتن محصوالت
 با ارزش افزوده باال تولید می کند

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
مدیرمسئول: بهمن زین الدین

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3
تلفن: 8-۳۶۲8۴۱۶۷-۰۳۱     فکس: ۳۶۲8۴۱۶۶

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

در نخستین اجالس سازندگان و طراحان اصفهان  فرزانه افسرطه 
و اولین مقصد کمپین ملی ساختمان پایدار، شهر 
پایدار که با حضور مدیران استانی و کشوری به میزبانی شهرداری اصفهان برگزار 
شد، توجه به ایمنی ســاختمان ها به لحاظ تامین ایمنی شهروندان و پایداری 
شهر، به عنوان یک ضرورت مطرح شــد. در این مراسم، از »کمپین ساختمان 

ایمن، شهر ایمن« رونمایی شد.

ضرورت توجه به ایمنی ساختمان
دبیر نخستین اجالس سازندگان و طراحان اصفهان با اشاره مشکالت فراوانی 
که در حوزه ساخت و ساز وجود دارد، توجه به ایمنی ساخت و ساز را عاملی مهم 
و الزامی در پایداری ساختمان و تحقق شــهر ایمن اعالم کرد و افزود: پایداری 
ساختمان ها، نما و منظر شــهری با نوع نگاه، نگرش و احساسات ما در ارتباط 

است.
سعید ظریف، رییس مجمع رسانه ای راه و ساختمان ایران)صما(  بیان کرد: سه 
حوزه پایداری ساختمان ها، نما و منظر شهری تبدیل به سه کمپین ملی شده اند 
و برگزاری نخستین اجالس سازندگان و طراحان ساختمان در اصفهان، گامی در 
 راستای ارتقای استانداردهای ساختمان ایمن و پایدار شهری است و همینطور،
 می خواهیم به تدویــن و تعریف نمای اصفهان و شــاخص  ملی آن مبتنی بر 

هویت شهر دست یابیم.

فقدان رویکرد ایجاد قوانین شهروندی در ایران
در ادامه، وحیــد مهدویان، رییس اجــالس و معاون شهرســازی و معماری 
شهرداری اصفهان گفت: در قانون شهرسازی، شهرو تمدن و هویت، سه همراه 
تاریخی دیرینه هستند و نقش مهمی در شهرسازی، توسعه پایدار و زندگی در 

شهرها دارند. 
مهدویان با اشاره به نقش دولت و وزارت راه و شهرسازی در حوزه شهرسازی و 
معماری برای طراحی و ساخت و ســاز، اظهار کرد: دستورالعمل ها، شیوه نامه 
ها و طرح هایی با هدف ایجاد محیط های امن و پایدار توأم با سرزندگی برای 
زندگی شهروندان تدوین و اجرا شده است و آنچه که از نتایج موارد تدوین شده، 
مشهود است، حاکی از برخورداری سازندگان و بهره برداران از جایگاه رسمی در 
قوانین است و با توجه به اینکه رویکرد ایجاد قوانین شهروندی در ایران وجود 
ندارد و سازوکار مناسبی برای حضور شهروندان در فرآیند تصمیم گیری  پیش 
ببنی نشده، بنابراین، مهندسان ســاختمان تاثیر چندانی در کیفیت ساخت و 

ساز شهری ندارند. 
رییس اجالس ســازندگان و طراحان اصفهان بیان کرد: در برنامه جدید جامع 
شهر اصفهان که به عنوان پایلوت در کشور به صورت یک برنامه راهبردی و مستند 
اجرا می شود، بازیگران شهر که به طور مستقیم و غیرمستقیم در فرآیند ساخت 
و ساز شهری نقش دارند، در پایداری کالبد شــهر موثر خواهند بود. وی ادامه 
داد: فاز اول برنامه با رویکرد نوین به همت شــهرداری و شورای شهر و اداره کل 
راه و شهرسازی استان اصفهان به تصویب رســیده است و شهرداری به عنوان 

کارفرمای فاز دوم که فاز تجمیع است، کارخود را آغاز می کند. 

ایمنی، سرمایه گذاری مسئوالنه است
امیدرضــا ریاحی فر، دبیرکمیته ســازمان نظام مهندســی کشــور به موضوع 
»ساختمان ایمن، شهر ایمن« و بررسی حادثه متروپل پرداخت و اظهار کرد: در 
حادثه متروپل همه ما ازجمله شــهرداری، سازمان نظام مهندسی، دانشگاهی 
که آموزش الزم را نداده و همه ما و نهادهایی که دســت انــدرکار صدور مجوز و 
احداث متروپل بوده اند و برای ایمنی ساختمان، جایگاهی را تعریف نکرده ایم، 
مقصر هستیم. چون تفکر تامین ایمنی نداشــته ایم و ایمنی را هزینه دانسته 
و  این عامل مهــم را در اولویت قرار نداده ایم.وی، تحمل ریســک باال و ایمنی 
فدای ســرعت کار را غیرمنصفانه خواند و افزود: نه تنها، ایمنی هزینه نیســت، 

بلکه سرمایه گذاری مسئوالنه است و در پروژه های ساخت و ساز باید ایمنی را 
از طراحی با محاسبات دقیق فنی تا مراحل پایانی ساختمان بعنوان یک اصل 

مدنظر قراردهیم.
ریاحی فر گفت: ما اولین کمپین طراحی ایمن، اجرای ایمن و بهره برداری ایمن 

هستیم و  اولین کمپین ساختمان ایمن را راه اندازی می کنیم. 

    گسترش حاشیه نشینی، تهدیدی برای هویت شهروندان
در این اجالس، علی زینی وند، معاون امور شــهری ســازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور با طرح پرســش هایی که آیا معماری، طراحی و ساخت و 
ساز در شهرها منجربه زندگی ایمن می شود و هویت ما را بازبینی می کند، چه 
ســازوکاری برای اخذ نظر مردم وجود دارد که بتواند منجربه حفظ و انســجام 
وحدت در محالت مختلف شهر، فاصله فرهنگی، اجتماعی، طبقاتی و یا برهم 
زدن تعادل شهر و مبتنی بر اقلیم شود، گفت: متاسفانه، آنچه امروز در طراحی 
ها می بینیم، هویت  و حس تعلق مارا تقویت نکرده و نمی توانیم حس انسجام 
و هویت بخشی را به شهروندان منتقل کنیم. با گسترش حاشیه نشینی، انسجام 
و هویت شهری را به تاراج می دهیم. معماری بومی که حاصل اجداد و نیاکان 
است را تخریب می کنیم و ســاختمان هایی را جایگزین کرده ایم که غربت و 
بیگانگی را منتقل می کنند. وی با تاکید بر حس مشارکت جویی، گفت: طراحی 
ساختمان نباید بالی جان مردم باشد و مبنای این امر از دانشگاه آغاز می شود. 

همچنین، با توجه به ایمنی و عمر مفید ساختمان باید نگرش دوام و استحکام 
یکصد ساله داشته باشیم، ضمن آنکه کنترل قیمت ها ضروری است. 

زینی وند از تشکیل کارگروه هایی در این زمینه خبر داد و بر مسئولیت پذیری و 
هراس از نظارت مردم، توان و دانش تخصصی، حساس سازی مردم و نهادهای 

ذی ربط تاکید کرد. 

    باید پیشگام تغییر و تحول باشیم
علی قاسم زاده، شــهردار اصفهان با اشــاره به روند گریزناپذیر تغییر و تحول ، 
مقاومت در مقابل تغییر و تســلیم را عبث خواند و گفت: باید پیشــگام تغییرو 
تحول در مفهوم زمان و مکان باشــیم. وی افزود: در طراحی شــهری نیازمند 
خالقیت، ادبیات دینی و آنچه کــه هویت ما را تقویت می کند، هســتیم. باید 
افرادی که با تخصص، ادراک و احســاس خــود را در معماری ما منعکس می 

کنند ، ارج نهیم.
شــهردار اصفهان در صحبت از اصفهان نوین،  توضیح داد: شهرها طبق عناصر 
هویتی خود، شخصیتی دارند و باید با شناســایی شخصیت شهر و استفاده از 
دانش و تجارب در طراحی گام برداریم. وی افزود: معماری اصفهان از روایتی 
خاص برخوردار اســت که برای دســتیابی به اصفهان نوین بایــد آن روایت را 
بشناسیم و به تغییر و تحول معماری و ارکان و عناصر خالقیت در شهرسازی و 

توسعه پایدار شهر ایمن، توجه کنیم.
در نخستین اجالس ســازندگان و طراحان اصفهان، از نماد»کمپین ساختمان 

ایمن، شهر ایمن«که از اصفهان آغاز می شود، رونمایی شد.

در نخستین اجالس سازندگان و طراحان اصفهان مطرح شد:

تحقق ایمنی ساختمان از طراحی تا معماری براساس هویت، دانش و خالقیت
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رتبه: ۳    ضریب کیفی روزنامه: ۵۳.۴

آگهي برگزاری مناقصه عمومی 

 شركت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعمليات اجرايی به شرح زير را از طريق 

مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

شركت آب وفاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

محل تامين موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمين )ريال (برآورد )ريال (اعتبار

401-2-104/2
تهيه مصالح و حفاري تكميلي يك 
حلقه چاه آب شرب به روش دستي 

در منطقه الاسپيدانی نطنز

جاری
۷,۴9۶,۱۰۴,9۰۵۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۳ ماه

401-2-144
توسعه شبكه فاضالب محله 

كالمخواران وكوچه گلستان در 
منطقه یک  )با ارزیابی کیفی(

جاری
۵۲,9۰۲,۴۵۱,۲۳۵  ۱,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰

9 ماه

401-2-145
لوله گذاري فاضالب باقيمانده 

ورودي و خروجي ايستگاه پمپاژ 
ديزيچه مبارکه  )با ارزیابی کیفی(

۱۴,۴8۷,۳۲9,۲۵8  ۵۶۴,۶۲۰,۰۰۰ جاری

۲ ماه

تهيه مصالح و تكميل ساختمان  و 401-2-146
سوله شير آالت ايمانشهر فالورجان   

۱۴,۰۵۶,۰8۴,۱۷۳۵۵۱,۷۰۰,۰۰۰
جاری

9 ماه

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  
13:00روز شنبه به تاریخ  1401/04/11

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 08:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 
1401/04/12

دريافت اسناد: سایت اينترنتی
WWW.abfaesfahan.ir      شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir      پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031)داخلی 395 (

نام روزنامه: زاینده رود

تاِريخ انتشار:1۴۰1/۰3/28

 آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان
 با ارزیابی کیفی )روش فشرده(

)شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران  ۲۰۰۱۰۰۱۲۰۵۰۰۰۰۱۷(
شــركت ســهامی آب منطقه ای اصفهان در نظــر پــروژه عملیات تکمیل راه دسترســی به ســد 

بلطــاق را از طريق مناقصه عمومي یــک مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش فشــرده و با شــرايط 
و مشــخصات زير به پيمانــكار واجد صالحيت واگــذار نمايد. لــذا از مناقصه گرانی كــه تمايل به 
شــرکت در مناقصه مذکور دارنــد، دعوت مي گردد نســبت به دریافت اســناد اســتعالم ارزیابی 
 کیفی و اســناد مناقصه از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد ایران( به نشانی اینترنتی

 )www.setadiran.ir( و به شماره فراخوان فوق اقدام نمایند.
مبلغ برآورد : ۱83.۵۲۰.۱8۱.84۱ ریال )یکصد و هشتاد و سه میلیارد و پانصد و بیست میلیون و یکصد 
و هشتاد و یک هزار و هشتصد و چهل و یک  ریال( و بر مبنای فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه 

آهن و باند فرودگاه سال ۱4۰۱ است.
مبلغ تضمین شرکت در  مناقصه:   9.۱۷6.۰۰9.۰9۲  ريال )نه میلیارد و یکصد و هفتاد و شش میلیون و 
نه هزار و نود و دو ریال( و نوع آن از تضمینهای معتبر جدول شماره 4 بند الف ماده 6 آئین نامه تضمین 

معامالت دولتی مورخ 94/9/۲۲ می باشد.
اعتبار پروژه: تأمین مالی توسط مناقصه گزار )کارفرما( و نوع اعتبار طرح از محل اعتبارات طرحهای 

عمرانی و در حد تخصیص دریافتی و اسناد خزانه اسالمی است. 
شرايط مناقصه گر: مناقصه گر باید دارای گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری پایه پنج یا باالتر )یک 
تا چهار( در رشته راه و ترابری از سازمان برنامه و بودجه و گواهینامه معتبر صالحیت ایمنی از وزارت 

تعاون کار و رفاه اجتماعی باشد.
محل اجراء : استان اصفهان- شهرستان های بویین میاندشت - روستای بلطاق و مدت اجراء 6 ماه 
شمسی است.  مدت اعتبار پیشنهادهای مناقصه 3 ماه شمسی با یکبار قابلیت تمدید با همین مدت 

از آخرین مهلت ارائه پیشنهادها است.
نام و نشاني مجري طرح و دستگاه نظارت:

الف(مجري طرح: معاونت طرح و توسعه شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان به نشاني اصفهان- 
پل خواجو- آبشار اول- ساختمان شماره دو 

ب(دستگاه نظارت )مشاور(: مهندسین مشاور زایندآب به نشــاني اصفهان- خیابان نظر شرقی، 
جنب تاالر اندیشه شماره ۲3۵

تاریخ، مهلت، نشانی و نحوه دریافت اسناد مناقصه و استعالم ارزیابی کیفی و ارسال پاسخ:
کلیه مراحل ارزیابی کیفی و مناقصه از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( به 
نشانی اینترنتی www.setadiran.ir انجام خواهد شد. مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه، 
مطابق شرايط و مواعد زمانی قيد شده در آن سامانه )به شماره فراخوان فوق( مهلت خواهند داشت 
نسبت به دريافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی و مناقصه و ارســال پاسخ ارزیابی کیفی و پیشنهاد 

مناقصه به صورت همزمان و از طریق همین سامانه اقدام نمایند.
نشانی مناقصه گزار: اصفهانـ  پل خواجوـ  بلــوار آئينه خانهـ  جنب هالل احمر- شركت سهامی آب 

منطقه اي اصفهان- کدپستی 8۱646۷64۷3 - صندوق پستی39۱ 

نوبت اول

روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهانم.الف :1337105

المیادین:

فرمانده بخش ترور موساد به هالکت رسید
منابع خبری اعالم کردند که فرمانده بخش ترور موساد در جریان حمله پهپادی در عراق به هالکت 
رسید.صابرین نیوز به نقل از خبرگزاری المیادین لبنان اعالم کرد که فردی به نام »ایالک رون«، 
به عنوان فرمانده بخش ترور سازمان جاسوســی رژیم صهیونیستی موسوم به موساد در جریان 

حمله  پهپادی در شمال عراق در اربیل به هالکت رسید. 
در همین ارتباط هم، »خالد اســکیف« خبرنگار باســابقه المیادین در حســاب کاربری خود در 
توئیتر اعالم کرد:»سایت های عراقی از کشته شدن فردی به نام االک رون، مسئول جوخه ترور 
صهیونیســت ها در جریان حمله پهپادی در اربیل در شــمال عراق خبــر می دهند.«این خبر تنها 
ساعاتی پس از حمله پهپادی به مقر آمریکا در اربیل عراق منتشر شد. ساعاتی قبل از انتشار این 
خبر، برخی منابع منطقه ای از حمله پهپادی به کنسولگری آمریکا در حاشیه فرودگاه اربیل واقع 

در اقلیم کردستان عراق خبر داده بودند.
 گفته شــده که این حمله پهپادی به ســاختمان کنســولگری و پایگاه نیروهای آمریکا در محله 
شورش در اربیل مرکز استان اربیل در شمال عراق صورت گرفته است.برخی منابع هم گفته اند که 

احتماال بیش از یک پهپاد در این عملیات حضور داشته است.

تصمیم تاریخی آلمان برای تجهیز اوکراین به سالح
صدر اعظم آلمان گفت که آلمان »تصمیم تاریخی« را برای تجهیز اوکراین به سالح گرفته است و 

این کار را در آینده ادامه خواهد داد.
اوالف شولتس صدراعظم آلمان گفت: ما تحویل ســالح زیادی انجام داده ایم و عملیات تحویل 
سالح های سنگین را نیز انجام خواهیم داد.وی تاکید کرد که جلوگیری از رویارویی مستقیم بین 
ناتو و روسیه مهم است و برلین طی هماهنگی با متحدان کار می کند.شولتس با انتقاداتی درباره 
کندی آلمان در ارسال سالح برای اوکراین روبه رو است، این در حالی است که صدر اعظم آلمان 
بارها چنین انتقاداتی را رد کرده و گفته که کشورش در توانایی دفاعی اوکراین و کمک های نظامی 
به این کشور نقش زیادی داشته است. شــولتس اعالم کرد که آلمان قصد ارسال سامانه دفاع 

موشکی IRIS- به اوکراین را دارد.

سوءاستفاده نیم میلیارد یورویی از بودجه اتحادیه اروپا 
بر اســاس گزارش ســازمان مبارزه با تقلب در اتحادیه اروپا بیش از نیم میلیــارد یورو از بودجه 
اتحادیه اروپا سال گذشته مورد سوء استفاده قرار گرفته که این تقلب دو برابر نسبت به سال قبل 

از آن افزایش داشته است.
سال گذشته نسبت به ســال قبل از آن حدود دو برابر پول بیشــتری از دارایی های اتحادیه اروپا 
مورد سوء استفاده قرار گرفت.طبق گزارش ســازمان مبارزه با تقلب )اوالف(، بودجه بیش از نیم 
میلیارد یورویی در سال گذشته در اتحادیه اروپا مورد سوء استفاده قرار گرفته و در راه های درست 
صرف نشده است.به گزارش ویرتشافتز ووخه آلمان، این نهاد اروپایی در گزارش ساالنه خود که 
روز چهارشنبه منتشر شد این مبلغ را بیش از 527 میلیون یورو و حدود 234 میلیون یورو بیشتر 
از سال پیش ارزیابی کرد. این نهاد مستقر در بروکسل وظیفه کشف تقلب های مربوط به بودجه 
اتحادیه اروپا را بر عهده دارد. بازرســان همچنین در حال بررسی این مســئله در داخل نهادهای 

اروپایی هستند.
سال گذشــته، از جمله مواردی از تقلب و ســوء اســتفاده در ارتباط با بودجه اتحادیه اروپا برای 
حفاظت از آب و هوا و دیجیتالی شــدن کشف شد. این گزارش همچنین شــامل نمونه هایی از 
تالش های متقلبانه برای تامین مالی پروژه های نرم افزاری، جایگزین هایی برای آفت کش ها 

یا هواپیماهای دوست با محیط زیست است.

چهره روز

رییس جمهور:

فقر و بیکاری، زیبنده 
چهارمحال و بختیاری 

نیست
 رییــس جمهور بــا تاکید بر اینکــه فقر و 
بیکاری زیبنده استانی هم چون چهارمحال 
و بختیاری نیست، گفت: باید با مشارکت 
مســئوالن و کمک مردم شــاهد رفع فقر، 
 محرومیــت و بیــکاری از ایــن اســتان 

باشیم.
ســید ابراهیم رییســی ۱۹ خردادماه در 
بدو ورود به شــهرکرد در جمع خبرنگاران 
چهارمحال و بختیــاری بــا ادای احترام 
بــه مقــام شــامخ شــهدا، جانبــازان و 
ایثارگران اســتان، اظهار کرد: این قشــر 
 جزو مفاخر اســتان و کشــور محســوب

 می شوند.
رییــس جمهــور در ادامــه با اشــاره به 
ظرفیت هــای موجــود در چهارمحــال و 
بختیاری، افــزود: طبیعت بکر، زمینه های 
کشــاورزی، دامپــروری، گردشــگری 
و نیــروی انســانی کارآمــد از جملــه 
ظرفیت های این اســتان اســت کــه باید 
مورد توجه ویژه قرار بگیرد، برای توســعه 
 و حل مشکالت به این اســتان نگاه ویژه

 می شود.
رییسی با بیان اینکه خدمت رسانی به مردم 
از اهداف سفرهای استانی است، توضیح 
داد: در این سفر نگاه ویژه ای به پروژه های 
نیمه تمامی که سال هاست موجب رنجش 

مردم شده است، می شود.
رییس جمهــور با اشــاره بــه پروژه های 
آبرســانی نیمه تمــام در چهارمحــال و 
بختیاری، عنوان کرد: برنامه ریزی شــده 
تا این پروژه ها تا پایان سال به بهره برداری 
برســند، اعتبــارات خوبی نیز بــرای این 
پروژه ها در نظر گرفته شــده اســت.وی 
تاکیــد کــرد: در جلســه شــورای اداری 
مصوبات ســفر به اطالع مردم، مدیران و 
اصحاب رسانه می رســد تا در جریان امور 
 قرار بگیرنــد و مدیران موظــف به اجرای

 مصوبات شوند.

 میدل ایست آی گزارش داد:

شمال سوریه، کیسه بوکس »اردوغان«

رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه اعالم کرد که ترکیه به زودی برای 
پاک سازی تل رفعت و منبج از »تروریســت های کرد« وارد شمال سوریه 
خواهد شد. این چهارمین تهاجم نظامی آنکارا به منطقه در شش سال گذشته 
خواهد بود. اردوغان مانند گذشته به دنبال بیرون راندن شبه نظامیان کردی 
اســت که در حال حاضر این مناطق را کنترل می کنند و آنهــا را با نیروهای 
شورشیان سوری طرفدار ترکیه جایگزین کرده و شهرها را به رژیم های وابسته 
در امتداد مرز ترکیه تبدیل می کند.آنکارا همواره از حضور یگان های حفاظت 
خلق )ی پ گ(، وابسته به حزب جدایی طلب کردستان ترکیه )پ ک ک(، 
در امتداد مرز خود ناراضی بوده است. اما کردهای سوریه به ندرت از موقعیت 
خود برای حمله به ترکیه اســتفاده کرده اند و هیــچ افزایش قابل توجهی 
در حمالت تروریستی که ممکن اســت این تهاجم ناگهانی را ضروری کند، 
مشاهده نشده است. در واقع، اقدامات اردوغان نه با تحوالت سوریه، بلکه 
با نگرانی های داخلی خود او و فرصت هایی که جو ژئوپلیتیک کنونی فراهم 
می کند، هدایت می شود.در داخل کشور، پس از دو دهه قدرت، محبوبیت 
اردوغان رو به کاهش است و او و حزبش در معرض خطر جدی شکست در 
انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در سال 2023 هستند. رییس جمهور 
امیدوار است که اقدام علیه ی پ گ در شمال سوریه بتواند بخشی از این فشار 
داخلی را کاهش دهد.عملیات ضد ی.پ.گ/پ ک ک عموما مورد استقبال 
قرار می گیرد، به ویژه در میان ناسیونالیست هایی که اردوغان می خواهد آنها را 
جذب کند. در گذشته، بخش های فتح شده سوریه نیز به عنوان »مناطق امن« 
احتمالی برای بازگرداندن پناهندگان ناخواسته شناسایی شده اند. در حالی 
که در واقعیت تعداد بسیار کمی به این مناطق تصرف شده بازگردانده شده 

اند، اما این ایده برای جلب رای دهندگان خوب عمل کرده است.
با این حال، تغییر وضعیت بین المللی که حرکت اردوغان را تسهیل می کند، به 
همان اندازه مهم است. در حالی که ترکیه یک بازیگر خارجی مهم در مناقشه 
سوریه محسوب می شود، اما تابع روسیه و ایاالت متحده است که حریم 
هوایی را کنترل می کنند. تهاجمات و عملیات های گذشته ترکیه علیه ی پ گ 
تنها با تایید مسکو یا واشنگتن امکان پذیر بوده است. با این حال، هر دو به 
دالیل مختلف با حمالت بیشتر مخالفت کرده اند و مطمئنا برنامه اردوغان 
در سال 20۱۹ برای ایجاد یک منطقه حائل عظیم 30 کیلومتری در امتداد مرز 
ترکیه و سوریه را تایید نمی کنند. اما در عین حال، انتظار نمی رود که هیچ کدام 
اعتراض جدی به تصرف تل رفعت و منبج داشته باشند.چه چیزی تغییر کرده 
است؟ در یک کالم: اوکراین. روسیه به دلیل درگیری طاقت فرسا منحرف 
شده و در حال خارج کردن برخی از نیروها از سوریه است، بنابراین با وجود 
توافق با کردهای سوریه برای دور نگه داشتن ترکیه از منبج در سال 20۱۹، نمی 

تواند به طور جدی در برابر عملیات ترکیه مقاومت کند.
اگرچه والدیمیر پوتین، رییس جمهور روســیه از افشــای ضعف روســیه 
توســط اردوغان اســتقبال نمی کند، اما به ترکیه نیاز دارد که مواضع خود را 
در قبال اوکراین حفظ کند و احتماال مایل اســت توافق مســکو با کردهای 
سوریه را قربانی کند. مســکو همچنین ترجیح می دهد که ترکیه در قلمرو 
کردستان مشغول باشد تا اینکه درگیری در منطقه ارزشمندتر ادلب را آغاز 
کند، منطقه ای که او و رژیم اسد متحدش در موقعیت قوی برای دفاع از آن 

نیستند.ایاالت متحده با توجه به اتحاد خود با ی پ گ از طریق نقش رهبری 
خود در ائتالف نیروهای دموکراتیک سوریه که واشنگتن برای شکست دادن 
دولت اســالمی )داعش( از آنها حمایت مالی کرد، در موقعیت دشوارتری 
قرار دارد، که این امر باعث خشم آنکارا شد. آخرین باری که اردوغان حمله 
کرد، در سال 20۱۹، افکار عمومی ایاالت متحده از رها کردن متحد کاخ سفید 
توسط ترامپ خشمگین شد و دونالد ترامپ، رییس جمهور وقت آمریکا را 
وادار کرد تا برای آتش بس ترکیــه و ی پ گ میانجی گری کند.اما اولویت 
های آمریکا تغییر کرده است و اردوغان این را می داند. همچنین می خواهد 
بی طرفی نسبی آنکارا را در مورد اوکراین حفظ کند و قطعا نمی خواهد ترکیه 
به روسیه نزدیک تر شــود. عالوه بر این، واشنگتن از اردوغان می خواهد که 
مخالفت خود با پیوستن سوئد و فنالند به ناتو را به دلیل امتناع آنها از استرداد 
اعضای تبعیدی پ ک ک به ترکیه و مخالفت آنها با حمله آنکارا در سال 20۱۹ 
کنار بگذارد.اردوغان می داند که در موقعیت قدرتمندی قرار دارد و در نهایت 
ممکن اســت برای پذیرش این اعضای جدید از واشــنگتن بهای باالتری 
مانند بازگشت به برنامه جت های جنگنده اف35 را مطالبه کند. او مطمئنا 
انتظار دارد که کاخ سفید چشم خود را بر تسخیر این مناطق کردها ببندد، زیرا 
همچنان اکثریت قلمرو ی پ گ تحت حفاظت ایاالت متحده دست نخورده 
باقی می ماند.چنین حمالتی برای تقویت محبوبیت داخلی اردوغان در یک 

لحظه مناسب در سطح بین المللی در حال تبدیل شدن به یک الگوی قابل 
پیش بینی است. تهاجمات قبلی او در لحظات مشابه اتفاق افتاد. در سال 
20۱۹، ترکیه عملیات چشمه صلح را چند ماه پس از شکست حزب عدالت 
و توسعه اردوغان در انتخابات محلی کلیدی استانبول و آنکارا در زمانی که 
احساســات ضد پناهجویان در حال افزایش بود، آغــاز کرد. این عملیات 
محبوبیت رییس جمهور را افزایش داد و فضایی را برای اسکان پناهجویان 
سوری ایجاد کرد، اگرچه هرگز به عدد موردنظر دو میلیون نفر نرسید. مهم تر 
از همه، این امر توسط واشنگتن تسهیل شد و ترامپ به طور شگفت انگیزی 

برخی از نیروهای آمریکایی را خارج کرد و به اردوغان برتری داد.
به طور خالصه، تهاجمات ترکیه ارتباط چندانی با رویدادهای میدانی در سوریه 
نداشته و با وجود لفاظی های اردوغان، هیچ نگرانی امنیتی تازه ای دلیل آن 
نبود. درعوض، این مناطق تحت کنترل کردها در شمال سوریه در حال تبدیل 
شدن به کیسه بوکس اردوغان هستند: مناطقی که او می تواند در هر زمان، 
متناسب با برنامه داخلی اش، آنها را هدف قرار دهد، مشروط بر اینکه شرایط 
بین المللی به او اجازه دهد. بعید به نظر می رســد که این وضعیت تا زمانی 
که رییس جمهور ترکیه در قدرت است تغییر کند و با توجه به اینکه بسیاری 
از مناطق در امتداد مرز سوریه هنوز تحت کنترل ی پ گ هستند، تهاجمات 

آینده محتمل به نظر می رسد.

اخبار

بین الملل
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هشدار آمریکا به اتباعش درباره سفر به ایران و لیبی 
وزارت امور خارجه آمریکا با به روزســانی توصیه های مسافرتی خود به شــهروندانش درباره ۱0 کشور 
جهان، با طرح ادعاهایی به آنان هشدار داده اســت به ایران و لیبی سفر نکنند.وزارت امور خارجه آمریکا 
با تکرار ادعاهــا و اتهامات خود علیه جمهوری 
اسالمی ایران و صدور هشدار سطح چهار ادعا 
کرد: شــهروندانش به دلیل خطر آدم ربایی، 
دســتگیری و بازداشت خودســرانه نباید به 
ایران ســفر کنند.وزارت خارجه آمریکا مدعی 
شده است: شهروندان آمریکایی که به ایران 
سفر کرده یا در ایران اقامت دارند به اتهامات 
ساختگی ربوده، دستگیر و بازداشت شده اند.

این نهــاد آمریکایی بدون اشــاره به اتهامات 
افراد بازداشتی ادعا کرده است: مقامات ایرانی 
به بازداشت ناعادالنه و زندانی کردن شهروندان آمریکایی به ویژه ایرانی-آمریکایی های دو تابعیتی به 
اتهاماتی از جمله جاسوسی و ایجاد تهدید برای امنیت ملی ادامه می دهد.وزارت خارجه دولت دموکرات جو 
بایدن همچنین ادعا کرده است: مقات ایرانی دسترسی کنسولی به شهروندان آمریکایی بازداشت شده را 
به طور معمول به تعویق می اندازند.وزارت امور خارجه آمریکا با بیان اینکه دولت آمریکا با جمهوری اسالمی 
ایران روابط دیپلماتیک و کنسولی ندارد، گفته است: دولت ایاالت متحده قادر به ارائه خدمات اضطراری 
به شهروندان آمریکایی در ایران نیست.این نهاد آمریکایی درباره سفر اتباع آمریکایی به لیبی نیز هشدار 
صادر کرده و این کشور را در سطح چهارم کشورهای خطرناک قرار داده است.وزارت خارجه آمریکا درباره 

لیبی اعالم کرده است: سطح جنایت، آدم ربایی و باج گیری در این کشور باالست .

مصوبه پارلمان عراق برای پرداخت بدهی های گازی به ایران
پارلمان عراق، متن پیشنهادی قانونی را تصویب کرد که به این کشور اجازه می دهد در سایه عدم تعیین 
کلیات بودجه بدهی های بغداد از جمله بدهی های خارجی وزارت برق این کشور پرداخت شود.در حالی 
که کلیات بودجه کشور عراق در سایه عدم تشکیل دولت جدید تعیین نشده است، تصویب این قانون 
به عراق این امکان را می دهد که بدهی های خود به ویــژه در زمینه برق و امنیت غذایی را پرداخت کند.
پارلمان عراق در بیانیه ای اعالم کرد که با حضور 273 نماینده متن پیشنهادی قانون حمایت فوق العاده از 
امنیت غذایی و توسعه را با هدف »دست یابی به امنیت غذایی، کاهش فقر، تحقیق ثبات مالی در شرایط 
تحوالت اضطراری در جهان« تصویب کرده است.طبق متنی که خبرگزاری رسمی عراق )واع( از نص این 
قانون منتشر کرده است، عراق این امکان را خواهد یافت تا بدهی های گازی ایران را پرداخت نماید.به 
گفته خبرگزاری فرانسه، این قانون برای اجرایی شدن بایست به امضای »برهم صالح« رییس  جمهور 
عراق برسد.پیش تر، احمد موسی سخنگوی وزارت برق عراق گفته بود که میزان دقیق بدهی برقی این 
کشور به ایران معادل یک میلیارد و ۶42 میلیون دالر است.موسی پیش از این هشدار داده بود که »قطع 
شدن گاز ایران، بر روی عراق تاثیر خواهد گذاشت زیرا برق کشور تا حدود 7000 تا ۸000 مگاوات متکی به 

گاز ایران است و توقف گاز به معنای توقف یک سوم شبکه برق کشور خواهد بود.«

»مادورو« به تهران سفر می کند
رییس جمهور ونزوئال در سفری رســمی و در رأس یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی به تهران 
سفر می کند.نیکالس مادورو به دعوت رسمی سید ابراهیم ریییسی، رییس جمهور در رأس هیئتی 
بلندپایه از مقامات سیاســی و اقتصادی کشورش وارد تهران می شود.اســتقبال رسمی در مجموعه 
سعدآباد، دیدار و گفت وگو با رییس جمهور کشورمان و برگزاری نشست مشترک هیئت های عالی رتبه 

دو کشور از جمله برنامه های سفر دو روزه مادورو به تهران خواهند بود.

قطعنامه سه کشــور اروپایی عضو برجام و ایاالت 
متحده علیه ایران  در شــورای حــکام آژانس بین 
المللی انرژی اتمی به تصویب رسید، نه تنها به لحاظ 
حقوقی جایگاهی در نظام و رژیم های سازمان های 
بین المللی ندارد، که از نظر کارشناسان، غیرضرور 
و اطالق واژه ضــد ایرانی به آن اغراق آمیز اســت.

محمدرضــا غائبی، سرپرســت نمایندگــی دائم 
کشورمان نزد ســازمان های بین المللی مستقر در 
وین گفت: این قطعنامه زنگ خطری برای اعتبار و 
یکپارچگی آژانس در سیستم پادمانی و رژیم منع 
اشاعه است و همچنین نشان می دهد که همکاری 
صادقانه و گسترده با آژانس در زمینه پادمان ها در 
برابر اراده سیاسی و فشار برخی کشورها تضعیف می 
شود. وی افزود: این ضربه بزرگی به آژانس است 
که توسط یکی از مهم ترین ارگان های تصمیم گیر 
آن یعنی شورای حکام به آن وارد شد.این دیپلمات 
کشورمان ضمن روشن ســاختن این موضوع که 
پذیرش این قطعنامه نه ایران را ترغیب به فراتر رفتن 
از ســطح باالی کنونی همکاری خود با آژانس می 

کند و نه آن را مجبور به پایین آمدن از مواضع اصولی 
خود می سازد، افزود: ایران قاطعانه نسبت به این 
قطعنامه ابراز تاسف می کند و در پاسخ به آن اقدام 
مقتضی را انجام خواهد داد، که عواقب آن متوجه 
ارائه کنندگان و حامیان این قطعنامه است. وی با 
اشاره به اینکه اگر قرار باشد ایران پس از نشان دادن 
سطح مثال زدنی از همکاری با چنین رفتار ناعادالنه 
و با انگیزه سیاسی روبه رو شود، هشدار داد: در واقع 

ایران حق دارد در سیاســت و رویکرد خود در قبال 
آژانس بازنگری کند.وزارت امور خارجه ایران نیز در 
بیانیه ای هشدار داد که  تصویب قطعنامه یادشده که 
بر اساس گزارش شتاب زده و غیر متوازن مدیرکل 
آژانس و مبتنی بر اطالعات دروغین و ســاختگی 
رژیم صهیونیستی صورت گرفته است، نتیجه ای جز 
تضعیف روند همکاری و تعامالت جمهوری اسالمی 

ایران با آژانس در بر نخواهد داشت.

قطعنامه شورای حکام؛ زنگ خطری برای اعتبار این نهاد

آگهی مناقصه 

عبدالرسول امامی- شهردار نجف آباد م الف:1332933

آگهی مزایده عمومی)مرحله دوم(

احمد شاه باالئی – شهردار نوش آباد م الف:1332946

نوبت اول

نوبت اول

شهرداری نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره ۱400/2۸53 مورخ ۱400/۱۱/30 شورای محترم 
اسالمی شهر، عملیات خرید، حمل و پخش آسفالت به همراه عملیات زیرسازی معابر سطح منطقه پنج 
شهرداری را با مجموع برآورد تقریبی اولیه به مبلغ 53/۶2۹/407/4۸0 ریال بدون تعدیل و با احتساب مابه 
التفاوت قیمت قیر، حسب مدارک موجود در مدارک مناقصه، از محل اعتبارات عمرانی سال ۱40۱ شهرداری 

و بر اساس فهرست بها سال ۱40۱ به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط شرکت در مناقصه: شــرکت کنندگان باید دارای شخصیت حقوقی مســتقل و اساسنامه و رزومه 
کاری مرتبط و تجهیزات و ماشــین آالت متناســب با موضوع مناقصه یا دارای کارخانه تولید آسفالت و 
دارای صالحیت و رتبه بندی الزم )حداقل پایه پنج در رشــته راه و ترابری( از ســازمان مدیریت و برنامه 

ریزی کشور باشند.

مهلت و محل دریافت اســناد مناقصه: از واجدین شــرایط دعوت می شود جهت کسب 
اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، با همراه داشتن مدارک و روزمه شرکت، تا پایان وقت 
اداری روز چهارشنبه مورخ ۱40۱/04/0۸ به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند.

شــرکت کنندگان باید مبلغ 2/700/000/000 ریال بابت ضمانت شرکت در مناقصه را طی فیش واریزی 
به حساب سپرده شماره 0۱04544۱50002 شهرداری نجف آباد و یا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانکی 
ارائه نمایند، برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب 

ضبط خواهد شد. 
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا 

کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

 بنا به پیشــنهاد شــهرداری طی نامه شــماره ۱/5۶ مورخ ۱40۱/۱/۸ و تصویب شــورای محترم اســالمی
 شهر نوش آباد به شــماره ۱30/ش/ ن مورخ ۱40۱/2/4 در نظر است نســبت به فروش یک قطعه زمین به 
مساحت ۹5 متر مربع با کاربری مسکونی واقع در بلوار آزادگان، نبش میدان امام سجاد با قیمت اولیه هر متر 
مربع 35/000/000 ریال که ارزش تمامی این قطعه زمین به مساحت ۹5 متر مربع با مشخصات فوق الذکر 

برابر 3/325/000/000 ریال اقدام نماید.
شرایط:

۱- متقاضیــان باید معــادل 5% مبلغ پایــه را در قالــب ضمانتنامه بانکی و یا ســپرده نقدی به حســاب 
0۱0۸074۹33007 این شــهرداری نزد بانک ملی شــعبه نوش آباد واریز و فیش واریــزی خود را ضمیمه 

پیشنهاد نمایند.
2- متقاضیان باید از روز شنبه مورخ ۱40۱/3/2۱ جهت دریافت فرم مربوطه به امور قراردادهای این شهرداری 

مراجعه نمایند.
3- متقاضیان باید تا روز شنبه مورخ ۱40۱/3/2۸ پیشنهادات خود را در دو پاکت )الف و ب( الک و مهر شده 
در قبال اخذ رسید تحویل امور حراست شهرداری نمایند. ضمنًا امور حراست در روزهای شنبه، دوشنبه، سه 

شنبه و پنج شنبه در شهرداری می باشد.
پاکت الف: محتوی مدارک آگهی و سپرده بانکی معادل 5% مبلغ پایه )کل اجاره بهای یکسال( می باشد.

پاکت ب: محتوی پیشنهاد متقاضی که باید به عدد و حروف خوانا و بدون قلم خوردگی نوشته 
و امضا نماید. ضمنًا کپی از صفحه اول شناســنامه و کپی کارت ملی و فرم آگهی امضا شده خود 

متقاضی در پاکت نامه گذاشته شود.
* پاکت )ب( داخل پاکت )الف( قرار می گیرد.

4- متقاضیان باید رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.
5- پیشنهادات رسیده در روز یکشنبه مورخ ۱40۱/3/2۹ در کمیسیون مربوطه که در محل شهرداری تشکیل 

می شود باز و قرائت خواهد شد.
۶- کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر تحویل و یا مبهم، 

مخدوش و بدون سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
7- برنده مزایده می بایست مبلغ پیشنهادی که در جلسه کمیسیون به تصویب رسیده باشد را به صورت نقدی 
به شهرداری پرداخت تا زمین مورد نظر را تحویل گیرد. در غیر اینصورت مبلغ ضمانت شده به نفع شهرداری 

ضبط خواهد شد. 
۸- متقاضی باید شخصًا پاکت نامه ها را تحویل امور حراست نمایند.

۹- تحویل زمین و ضمائم مربوطه در قالب برگه واگذاری صورت خواهد پذیرفت.
۱0- کلیه مراحل پیگیری و هزینه صدور پروانه، انتقال سند و خدمات آماده سازی بعهده خریدار می باشد.

چاپ دوم

نوبت دوم

 سفر یک روزه رییس جمهور و اعضای هیئت دولت به اصفهان، با وعده
 حل مشکل آبی این استان  و احیای زاینده رود به پایان رسید؛

قول ها و قرارها ...
4

وعده رییس جمهور: طرح ریزی 
 طرح جامع آب براساس اولویت ها 

و حقوق حقه مردم اصفهان 

  می گفتند زمان پرآبی زاینده رود به
  اصفهان برو، اما ما هنگام مشکالت 

میان مردم خواهیم بود 

یک سوم اعتبارات سفر استانی به 
طرح های آبرسانی اختصاص یافت

217 مصوبه استانی در سفر 
هیئت دولت به اصفهان 

حمید شهبازی- شهردار سده لنجان م الف:1337314

» آگهی مناقصه نوبت سوم «
شهرداری سده لنجان در نظر دارد اجرای اصالح هندسی و رفوژ خیابان امام را از طریق آگهی مناقصه به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱4۰۱/۰4/۱۱ مهلت دارند جهت اخذ اسناد مزایده به ساختمان شهرداری و نیز جهت کسب اطالعات 
بیشتر به سایت شهرداری و یا با شماره ۵۲43۲3۲3 – ۰3۱  تماس حاصل فرمایند.

چاپ اول

یمنا
س: ا

عک

نوبت دوم نوبت اول

مبلغ تضمین شرکت موضوع مناقصهشماره مناقصه
شرایط و الزامات ورود به مناقصهدر مناقصه)ریال(

4010/1007 
 احداث خط کابلی 63 کیلو ولت 

دو مداره پست بابوکان- عاشق آباد
2/497/000/000

دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکاری با حداقل 
رتبه 5 نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شماره شبا IR 330100004101101430230298 نزد بانک مرکزی با مبلغ فوق الذکر 
در وجه شرکت برق منطقه ای اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اســناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به »سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت)ســتاد(« به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بــود. )تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ســاعات اداری روزهای کاری با شــماره 

)031-36270820

مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/3/29 لغایت ساعت 16:00 روز پنجشنبه مورخ 1401/04/09 
جلسه توجیهی: حضور نمایندگان مجاز شرکت ها )همراه با معرفی نامه( در جلسه توجیهی که در روز دوشنبه مورخ 1401/04/13 ساعت 10:00 صبح، محل پست 

63/20 کیلو ولت بابوکان آغاز می گردد، الزامی بوده و عدم حضور بمنزله انصراف از مناقصه خواهد بود.

مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات اسناد مناقصه بایستی حداکثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/04/20 
در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری  نســخه فیزیکی )پاکت الف( آن در موعد مذکور به  آدرس: اصفهان، خیابان چهار باغ باال، دبیرخانه 

شرکت برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد.

زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/04/21 ، سالن کمیسیون معامالت ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی 
شرکت برق منطقه ای اصفهان 

ضمنًا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید.

http://iets.mporg.ir                 www.tavanir.org.ir                    www.erec.co.ir                                www.setadiran.ir

شرکت برق منطقه ای اصفهان
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بررسی تمدید معافیت سفر رهبران طالبان از سوی آمریکا
آمریکا در نظر دارد تمدید معافیت ســفر رهبران طالبان را مورد بررسی قرار دهد، امری که امکان 
سفر مقام های مزبور به خارج از کشور افغانستان را مهیا می کند. دولت جو بایدن رییس جمهوری 
آمریکا درگیر بحثی داخلی درباره تمدید معافیت دوران دونالد ترامپ ســلف خود اســت که به 
رهبران طالبان اجازه می دهد به خارج از افغانســتان ســفر کنند.زمان رفع تحریم سفر رهبران 

طالبان ۲۰ ژوئن )۳۰ خرداد( پایان می یابد. 
شــورای امنیت ســازمان ملل اعالم کرده که هنوز هیچ تصمیمی در این مورد اتخاذ نکرده است.

تحریم سفر طالبان در سال ۲۰۱۹ توســط دونالد ترامپ برداشته شد تا راه را برای مذاکرات صلح 
آمریکا و طالبان هموار کند.حال نهادهای مدافع حقوق بشر، واشــنگتن را تحت فشار قرار داده 
اند تا این تحریم ها را دوباره اعمال کند و این در حالی است که متحدان اصلی آمریکا در سازمان 
ملل پیام داده اند که از تمدید معافیت حمایت می کنند.این گزارش حاکی اســت که شماری از 
مقام های وزارت امور خارجه و شــورای امنیت ملی آمریکا بر این باورند کــه این تحریم ها باید 
دوباره وضع شود، زیرا از عدم پیشــرفت واقعی در مورد کاهش سرکوب زنان و دختران، تشکیل 
دولت فراگیر و احترام به حقوق بشــر خسته شــده اند.اما برخی مقام های آمریکایی می گویند 
اعمال تحریم ها بر طالبان، راه را به روی هر گونه مذاکره با این گروه می بندد و سخت گیری های 

طالبان را بیشتر می کند.

افشای خواسته محرمانه اروپا از »زلنسکی«
یک روزنامه آلمانی نوشــت: شــولتس، مکرون و دراگی به طور غیر علنی از زلنسکی خواستند 
با روســیه مذاکره کند.به گزارش اســپوتنیک، روزنامه آلمانی »دی ولت« می نویسد: در جریان 
سفر رهبران آلمان، فرانســه و ایتالیا به اوکراین، آنها احتماال از ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور 
اوکراین خواسته اند تا پای میز مذاکره با روسیه بنشــیند.همانطور که این روزنامه اشاره می کند، 
اوالف شــولتس، امانوئل مکرون و ماریو دراگی در حالی که در کی یف بودند، از اعطای وضعیت 
نامزدی عضویت اوکرایــن در اتحادیه اروپا حمایت کردند. این روزنامه مدعی شــد که در عوض، 
سران این کشــورها به احتمال زیاد پشت درهای بسته زلنســکی را متقاعد کردند که با والدیمیر 
پوتین، رییس جمهور روسیه پای میز مذاکره بنشــیند.این روزنامه در ادامه می نویسد: خسارت 
اقتصادی متحمل شــده به این کشــورهای اروپایی به دلیل پیامدهای بحــران موجود، بدتر و 
سخت تر می شود. همچنین یادآور می شود رشد اقتصادی کند شده و تورم به سطح رکورد رسیده 
است.عالوه بر این، این روزنامه نشان می دهد که رهبران اروپای غربی با برنامه های شخصی خود 
به کی یف آمده اند. بنابراین، مکرون که در هفته های اخیر به یک »پراگماتیست« تبدیل شده بود 
که با توجه به پیامدهای اقتصادی، بیشتر نگران پایان آن بود تا یکپارچگی اوکراین، می خواست 

موضع خود را روشن کند.

احتمال رونمایی از نامزد تصدی نخست وزیری لبنان
منابع لبنانی از احتمال مشخص شدن ویژگی های نامزد تصدی نخست وزیری و تشکیل دولت 
جدید پس از انتخابات پارلمانی اخیر خبر دادند.این منابع گفتند نشانه ها و ویژگی های شخص 
مکلف تشکیل دولت ممکن است در اوایل هفته آینده آشکار و این مسئله در همان روز رایزنی ها 

نهایی شود.
به گفته این منابع،در میان افرادی که به نظر می رسد شانس بیشتری برای تصدی نخست وزیری 
و تشکیل دولت جدید لبنان داشته باشد، »نجیب میقاتی« نخست وزیر دولت پیشبرد امور است 
که انتخاب وی با موافقت سعدالحریری، رییس جریان المستقبل هم روبه رو شده است و وی 
را نمی توان نادیده گرفت.المنار از افزایش تماس ها و رایزنی های پارلمانی در خصوص تشــکیل 

دولت جدید لبنان خبر داد.

توصیه نیوزویک به »بایدن«:

 از عربستان دور شو و شیر نفت ایران را باز کن
 مجله آمریکایی نیوزویک بــا توصیه به رییس جمهــور آمریکا برای 
احیای برجــام تاکید کــرد: رییس جمهــور آمریکا به جــای پرواز به 
ریاض و در آغــوش گرفتن بن ســلمان باید هر کاری که الزم اســت 
برای بازگشت تولید نفت ایران انجام دهد.مجله آمریکایی نیوزویک 
نوشت: جو بایدن رییس جمهور آمریکا قرار است در اواسط ماه جوالی 
به عربستان سفر کند و با حاکمان این کشــور دیدار داشته باشد. در 
حالی که دستورکارهای زیادی برای این ســفر تعیین  شده ، اما تنها 
یک دلیل برای این سفر به ذهن می آید و آن قماری ناامیدانه از سوی 
بایدن برای متقاعد کردن ریــاض به افزایش تولیــد نفت خود برای 
کاهش قیمت های تاریخی بنزین در آمریکاست و این در حالی است 
که فقط چند ماه به انتخابات میان دوره ای کنگره باقی مانده است.این 
اشتباهی وحشتناک است به ویژه اینکه بدانیم مقادیر نفت برابر، اگر 
نگوییم بیشتر، با احیای توافق هسته ای ایران آزاد خواهد شد. تعمیق 
روابط با عربستان و خودداری از پرداختن به عوامل وابستگی آمریکا 
به نفت، صرفا هزینه سیاست های معقول تر را افزایش می دهد.بهای 
ترمیم روابط با سعودی ها بســیار باال خواهد بود. عربستان سعودی 
یکی از بی رحم ترین رژیم های اقتدارگرا در جهان است که ایدئولوژی 
تندروی سلفی آن مهم ترین عامل ترویج رادیکالیسم خشونت آمیز در 
منطقه و آن سوتر است.شاهزاده بن سلمان، حاکم واقعی عربستان، 

مردی است که نشان داده است ابایی از خشونت ندارد. 
او در سال ۲۰۱۸ دستور قتل خاشقچی، ستون نویس واشنگتن پست 
و مخالف سرشناس سعودی را در ترکیه داد. بن سلمان همچنین به 
جنگی خونین و بیهوده در یمن دست زده ا که این کشور فقیر را ویران 
کرده است.از همه نظر، عربستان ســعودی، متحدی نامناسب برای 
آمریکاست. این کشور به طور واضع کشــوری کمتر آزاد و حتی عمیقا 
اقتدارگرا در مقایســه با ایران اســت. میلیون ها نیــروی کار خارجی 
به عنوان برده در این کشور کار می کنند که برای خروج از عربستان باید 
از دولت اجازه بگیرند. زنان برای انجــام فعالیت های مختلف باید از 

مرد نگهبان خود اجازه بگیرند.
آیا در ایران وضعیت بهتری را شاهدیم؟ قبل از وضع دوباره تحریم ها از 
سوی ترامپ و شیوع کرونا، زنان ایران، نرخ مشارکت باالتری در نیروی 
کار داشتند. برخی اقلیت های مذهبی در این کشور از آزادی بیشتری 
برخوردارند و انتخابات منظم در ایران برگزار می شــود که می تواند در 
چارچوب محدوده وضع شده توسط رژیم، رقابتی باشد.باید گفت ایران 

در زمینه حقوق اساسی و مدنی، بهتر از عربستان است. 
هیچ عذر و بهانه اخالقــی وجود ندارد که عربســتانی ها را بر ایرانی ها 

ترجیح دهیم و خشم آمریکا از ایران بیشتر احساسی است تا عقالنی.
جو بایدن چقدر طالی ســیاه می تواند از عربســتان اســتخراج کند؟ 
هرچقدر که باشد مســلما کمتر از آن رقمی اســت که پس از احیای 
روابط با ایران عایدش خواهد شــد. ماه گذشته ســازمان کشورهای 
صادرکننده نفت از رشــد ۶۸۴ هزار بشــکه ای تولید روزانه نفت خود 
خبر داد که عمده این افزایش از ســوی عربســتان انجام گرفته بود. 
این رقم به هیچ وجه نمی تواند قیمت ها را کاهش دهد.اگر ما به دنبال 
افزایش یک میلیون بشکه ای تولید نفت هستیم، جو بایدن می تواند 
خیلی ساده چشمانش را به سمت شــرق باز کند. ایران بعد از احیای 
توافق هسته ای موســوم به برجام روزانه ۲ میلیون بشکه نفت روانه 

بازار جهانی می کرد. 
بعد از اینکه ترامپ بــا تندخویی این توافق را پاره کــرد و تحریم ها را 
برگرداند، صادرات نفت ایران کاهش یافــت و انتظار می رود این رقم 
در سال ۲۰۲۲ کمتر از یک میلیون بشکه در روز باشد.ایران اعالم کرده 
اگر تحریم ها برداشته شــود می تواند ۳.۸ میلیون بشکه در روز نفت 

تولید کند و با جذب سرمایه های خارجی می توان این رقم را بیش از 
پیش افزایش داد؛ اما چه مانعی در سر راه احیای توافق هسته ای با 
ایران و آزاد شدن پتانسیل صادراتی نفت ایران قرار دارد.اصرار آمریکا 
به پادگانی نگه داشــتن خلیج فارس، ازجمله جنگ فاجعه بار عراق و 
دیگر ماجراجویی های پس از ۱۱ سپتامبر هزینه ای بیشتر از کل نفت 
وارداتی آمریکا از سال ۱۹۸۰ به این سو داشــته است. اگر این پول ها 
صرف تولید خودروهــای برقی و رهایی از خودروهای بنزینی شــده 
بود، اگر این هزینه صرف توسعه حمل ونقل عمومی شده بود، آمریکا 
اکنون در این وضعیت قرار نداشت.رییس جمهور آمریکا به جای پرواز 
به ریاض و در آغوش گرفتن بن ســلمان باید او را به کناری بیندازد و 
هر کاری که الزم است برای بازگشــت تولید نفت ایران انجام دهد و 
دموکرات ها باید مبلــغ هنگفتی را برای توســعه خودروهای برقی و 
دوگانه ســوز در آمریکا اختصاص دهند.انجام این کارها بسیار بهتر از 
آن است که شاهد باشیم یک رییس جمهور دیگر آمریکا به عنوان راهی 

برای نجات، از سعودی ها گدایی می کند.

بررســی ســرقت از بانک ملی، نحوه اجرای قانون 
اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و قطعنامه اخیر 
شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
دســتور کار این هفته نمایندگان در کمیسیون های 
مجلس شورای اسالمی است. نمایندگان مجلس 
شــورای اســالمی با حضــور در کمیســیون های 
تخصصی، بررســی طرح ها و لوایــح مختلف را در 
دستور کار دارند و برخی از وزرای دولت هم با حضور 
در کمیسیون های مجلس به ســواالت نمایندگان 
پاسخ خواهند داد.ادامه بررسی الیحه به کارگیری 
سالح توســط مامورین نیروهای مســلح در موارد 
ضروری، بررســی حادثه اخیر بانک ملی با حضور 
مسئوالن ذی ربط، برگزاری انتخابات هیئت رییسه 
کمیســیون در اجالسیه سوم، نشســت مشترک 
اعضای کمیســیون با معاون دیپلماسی اقتصادی 
وزارت امور خارجه و بررسی آخرین وضعیت پوشش 
رسانه ای گرانی های اخیر در کشــور قرار است این 

هفته در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس بررسی شود. همچنین  وزیر امورخارجه و 
رییس سازمان انرژی به کمیسیون اصل ۹۰ می روند 
تا  در خصوص نحوه اجرای قانــون اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم ها و قطعنامه اخیر شــورای حکام 
آژانس انــرژی اتمی به نماینــدگان توضیح دهند. 
همچنین وزیر نیرو و نفت به ســواالت نمایندگان 
در کمیســیون عمران پاســخ می دهنــد. در ادامه 
گزارش رسمی رییس سازمان ملی تعلیم و تربیت 
کودک در خصوص برنامه ها و اقدامات انجام شده 
آن ســازمان، انتخاب پنج نفر از اعضای کمیسیون 
جهت عضویت در کمیســیون مشترک طرح جامع 
توســعه فناوری های مکان محور، ادامه بررســی 
گزارش کمیته دانشــگاه های غیردولتی و دانشگاه 
آزاد در خصوص جزییات طرح ساماندهی نظارتی 
دانشگاه آزاد و نشست مشترک اعضای کمیسیون با 
وزیر و معاونان وزارت آموزش و پرورش در خصوص 

بررســی کیفیت آموزش و پرورش کشور در دستور 
کار کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس است.

اســتماع گزارش عملکرد معاونت فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشاد در خصوص برگزاری سی وسومین 
نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران، دعوت از وزیر 
ورزش و جوانان در جهت پاســخگویی به سواالت 
نمایندگان، اســتماع گزارش وزیر میراث فرهنگی 
در خصوص برنامه های آن وزارتخانه در تحقق شعار 
سال و نشســت با جمعی از کارگردانان و بازیگران 
حوزه ســینما در دســتور کار این هفته کمیسیون 

فرهنگی مجلس است.

این هفته بررسی می شود؛

سرقت از بانک ملی و قطعنامه شورای حکام در دستور کار  مجلس
چهره روز

وز عکس ر

اعطای جایزه سفیر 
جهانی 2022 به 
سفیر ایران در 

پاکستان
جایزه ســفیر جهانی ۲۰۲۲ از 
سوی ســازمان مردم نهاد » 
دیپلماتیــک اینســایت« به 
سفیر جمهوری اسالمی ایران 

در پاکستان اعطا شد.

هشدار جدی ایران به آژانس
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشــاره به قطعنامه ضدایرانی آژانس گفت: در صورت تداوم 
گزارش های سیاست زده مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه برنامه صلح آمیز هسته ای، 
واکنش  ایران نیز به همان نســبت شــدیدتر خواهد شــد.ابوالفضل عمویی در این باره که برخی 
کارشناسان حوزه سیاست خارجی معتقدند واکنش ایران نســبت به قطعنامه اخیر آژانس علیه 
برنامه هسته ای ایران از توازن الزم برخوردار نبوده و این اقدام ضدایرانی باید با واکنشی جدی تر روبه 
رو می شد، گفت: قطعنامه ای که اخیرا از ســوی آژانس صادر شد از نظر محتوایی قطعنامه پیچیده 
و سختگیرانه ای نبود، هرچند که اصل صدور این قطعنامه با توجه به همکاری کامل ایران با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به هیچ عنوان قابل قبول نبود. وی افزود: در همین چارچوب پاسخ جمهوری 
اسالمی ایران این بود که همکاری های فراتر از پادمان را که تا االن وجود داشته  متوقف کند. البته 
بخش زیادی از این همکاری ها در چارچوب اجرای قانون هســته ای مجلس پیش از این متوقف 
شده بود ولی پس از قطعنامه ضدایرانی آژانس بخش دیگر این اقدامات نیز که شامل از مدار خارج 

کردن ۲۷ دوربین   فراپادمانی آژانس بود، در روزهای گذشته به مرحله اجرا رسید. 

 رسیدگی به شکایت بانک ملی ایران در آلمان
 به تعویق افتاد

دادگاه رسیدگی به شکایت بانک ملی ایران علیه شرکت تله کوم آلمان بار دیگر به تعویق افتاد.دادگاه 
عالی هامبورگ شکایت بانک ملی ایران علیه شرکت تله کوم آلمان را که قرار بود روز جمعه برگزار شود 
به تعویق انداخت و اعالم کرد که این دادگاه تا اطالع ثانوی برگزار نمی شــود.دادگاه عالی هامبورگ 
دلیل به تعویق افتادن رسیدگی به پرونده شکایت بانک ملی ایران را بیماری یکی از وکالی مدافع 
پرونده عنوان کرده است.قرار بود که نخستین جلســه دادگاه روز جمعه ۱۷ ژوئن )۲۷ خردادماه( 
برگزار شود. تاکنون تاریخ دیگری نیز برای رسیدگی به این شکایت تعیین نشده است.شرکت تله کوم 
آلمان به دلیل تحریم های آمریکا در سال ۲۰۱۸ و ترس از اقدامات تنبیهی واشنگتن قرارداد تلفن 
و اینترنت با شعبه بانک ملی در هامبورگ را فسخ کرده بود.دادگاه هامبورگ برای رسیدگی به این 
شکایت پیشاپیش نظر دیوان عالی اروپا را در مورد مقررات ضد-بالکینگ اتحادیه اروپا جویا شده 
بود. این مقررات برای شرکت های اروپایی مشخص می کند که در چه شرایطی پیروی از تحریم های 
آمریکا ممنوع خواهد بود.بر اساس تصمیم دیوان عالی اروپا در ماه دسامبر سال گذشته )میالدی(، 
شرکت ها تنها زمانی می توانند این مقررات را نقض و از تحریم ها پیروی کنند که با تاثیرات نامتناسب 

اقتصادی مواجه شوند.

هشدار تل آویو به صهیونیست ها از بیم ایران:

فورا استانبول را ترک کنید
مقامات ارشد رژیم صهیونیستی به شهروندان این رژیم هشدار دادند در پی حمله احتمالی ایران 
در خاک ترکیه، این کشور را ترک کنند.به گزارش تایمز او اسراییل، مقامات ارشد صهیونیستی روز 
جمعه هشدار دادند که »تهدیدات ملموسی« از سوی ایران وجود دارد.این مقامات سیاسی و امنیتی 
- که نخواستند نام شان فاش شود - مدعی هستند که ایران قصد دارد در انتهای هفته حمالتی در 
استانبول انجام دهد و از تمامی شهروندان شان خواستند که فورا خاک ترکیه را ترک کنند.مقامات 
صهیونیستی ادعا کردند که ایران به دنبال حمالت گسترده در ترکیه است و ایرانیان قصد دارند »به 
هر قیمتی که شده« صهیونیست ها در این کشور را هدف قرار دهند.این مقامات اسراییلی هشدار 
دادند که شــهروندان این رژیم ممکن اســت در هر مکانی - حتی در هتل ها، رستوران ها و سایر 
اماکن تفریحی - هدف قرار بگیرند و از آن ها خواستند تا فورا استانبول را ترک کنند.به شهروندان 
صهیونیستی که توانایی ترک ترکیه را ندارند گفته شده تا خود را درون اتاق های هتل محبوس کنند 

و هیچ نشانی از اینکه اسراییلی هستند بروز ندهند.

کافه سیاست

عضو کمیسیون اجتماعی:

 احتمال استیضاح 
وزیر صمت وجود دارد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بعد از 
وزارت کار که با پیگیری نمایندگان برکنار شــد، 
اکنون زمزمه هایی در خصوص استعفای وزیر 
صمت هم به گوش می رسد.حسن لطفی معتقد 
اســت هر مدیر دولتی که تجربه، تحصیالت و 
اشرافی بر مجموعه خود ندارد، باید بدون اینکه 
عزل شود از ســمت خود کنار برود. وی افزود: 
یکی از چالش هــای وزارت کار که مــا بار ها به 
آقای عبدالملکی مثل وزرای قبل گفته بودیم، 
این بود که چرا از ۱۸ صندوق بازنشستگی تنها 
دو تا از آن هــا، قانــون دارد. ۱۶ صندوق بدون 
قانونی چه معنــی دارد؟ وقتــی وحدت رویه 
بین صندوق ها نباشــد و اساسا قانون جامع و 
فراگیری در این رابطه نداشته باشیم، نتیجه آن 
می شود قانون تامین اجتماعی مسلح به انواع 
و اقسام تهدید ها و فشار هایی که بر کارگران و 
کارفرمایان اعمال می شــود.عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس تصریح کرد: همان روز های 
اول کاری آقای عبدالملکــی به او گفتم، در پی 
ترتیب الیحــه ای باش که همــه صندوق های 
بازنشستگی، قانونمند شــود. هر بار که این را 
گفتم، جواب قانع کننــده ای دریافت نکردم.

لطفی در پاسخ به اینکه آیا خبری از استعفای 
بعدی وزرا هم هست؟ گفت: امروز انتقادات از 
وزیر راه و شهرسازی هم بسیار شدت پیدا کرده 
است. در شهرستان های ما حتی یک سانتی متر 
زمین برای مســکن ملی در نظر گرفته نشده 
است. دولت گفت چهار میلیون مسکن در چهار 
سال می سازیم، اکنون حدود یک سال گذشته، 
کجاست آن یک میلیون مســکن؟ از طرفی، 
برخی کاال ها بیش از ۲۰۰ درصد رشد داشته اند، 

باالخره چه کسی مسئول این وضع است؟

بین الملل

؟؟
 ؟

س:
عک

علی اصغر حاج حیدری- شهردار خمینی شهر م الف:1333446

آگهی مناقصه )چاپ دوم(
شهرداری خمینی شهر در نظر دارد: 

۱- مناقصه عملیات زیرســازی و آسفالت معابر ســطح شهر به شــماره ۲۰۰۱۰۹۳۲۹۸۰۰۰۰۱۱ را از طریق ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

 متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در ســامانه، نسبت به ثبت نام و  دریافت گواهی امضای الکترونیکی 
)به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان: ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ 

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ 
- مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ 
- زمان بازگشایی پاکت ها: ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی یا سپرده نقدی 
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: خمینی شهر میدان قدس شهرداری مرکزی 33641415 
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نماینده مردم فریدون شهر:

کاغذ بازی در بخش تولید همچنان پابرجاست
نماینده مردم فریدون شهر گفت: اقدام دولت در زمینه صدور مجوز ها تبلیغاتی بود. حسین محمد صالحی 
اظهار کرد: اقدام دولت در زمینه به روز رسانی مجوز های کســب و کار تنها یک اقدام تبلیغاتی و رسانه ای 
بود،  متاسفانه در این بخش اقدامی عملی از ســوی دولت صورت نگرفت و در واقعیت اتفاقی رخ نداد.

به گفته وی، در حال حاضر فردی که قصد دارد شغلی ایجاد کند گاهی اوقات با سخت گیری های بسیار 
زیاد و غیر اصولی مواجه می شود که این امر موجب شــده تا مشاغل خرد و کوچک هم با مشکل مواجه 
شوند.این نماینده مجلس افزود: به عنوان مثال فردی چندین ماه است که برای ایجاد کسب و کار خود به 
دستگاه های مربوطه رجوع می کند، اما بعد از گذشت یک سال، یعنی زمانی که آخرین مجوز را اخذ می کند، 
مهلت اولین مجوزش باطل می شود و باید دوباره یک سلســله مجوزات را از نو تهیه کند، از این رو وقتی 
یکسری افراد این شرایط را مالحظه می کنند به طور کل از گرفتن مجوز برای کسب و کار منصرف می شوند 
تا بیش از این ضرر و زیان نکنند و به نوعی قید تولید و کسب و کار خود را می زنند.محمد صالحی دارانی 
معتقد است اگر دولت برنامه منسجمی در موضوع صدور کسب و کار ها نداشته باشد و تنها بیاید خطاب 

به افکار عمومی تاکید کند که این سامانه ها به روز رسانی شده است، این مسیر به واقع تاثیرگذار نیست.

 رسیدگی به مشکالت بیش از 130 واحد صنعتی، 
معدنی و تجاری اصفهان

مدیرکل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایت وزارت صمت در حاشیه برگزاری میز خدمت و ارتباط با مردم 
در اداره کل صنعت معدن و تجارت اصفهان گفت: هدف سفرهای دولت به استان ها و تشکیل میزهای 
ارتباطات مردمی، حل مشکالت شهروندان در اقصی نقاط کشــور است. حسین فرهیدزاده افزود: در 
بیست و پنجمین سفر استانی رییس جمهوری و هیئت دولت به استان اصفهان، میز ارتباطات مردمی 
وزارت صمت در سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان تشکیل و راهنمایی الزم به بیش از ۱۳۰ واحد 
صنعتی، معدنی و تجاری ارائه شد، همچنین مصوباتی درباره این واحدها به تصویب رسید و در این میان، 
برخی از مراجعان مسائل بین دستگاهی داشتند که مورد رسیدگی قرار گرفت.وی اضافه کرد: پیگیری 
الزم درباره درخواست های بین دســتگاهی صنعتگران از طریق تعامل با مســئوالن جهاد کشاورزی، 
محیط زیست، ســازمان غذا و دارو، وزارت نیرو و وزارت اقتصاد در حوزه تسهیالت انجام خواهد شد و 
در پرتو همکاری با دیگر دستگاه های اجرایی، مشــکالت این واحدها را پیگیری خواهیم کرد.مدیرکل 
دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایت وزارت صمت بیان کرد: سعی ما این است که مشکالت واحدهای 
صنعتی، معدنی و تجاری و حتی مردم عادی که در این حوزه با مشکل روبه رو هستند و نیاز به دریافت 

مجوز، پروانه کسب، جواز تاسیس، پروانه بهره برداری و ثبت سفارش دارند را پیگیری و برطرف کنیم.

خشکسالی، باغ های انار اردستان را خشکاند
سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان اردســتان گفت: کم آبی و خشکسالی ریشه ۱۷۵۰ هکتار باغ 
انار در اردستان را خشکاند. اسحاق شفیعی اظهار کرد: میزان اراضی کشاورزی شهرستان اردستان 
درمجموع ۱۷ هزار و ۸۹۵ هکتار است که ۱۲ هزار و ۶۰۰ هکتار دارای اراضی زراعی و مابقی اراضی باغی 
شهرستان اردستان را در خود جای داده است و تعداد افراد تحت پوشش و بهره بردار کشاورزی در 
این شهرستان حدود هفت هزار نفر هستند که متوسط مالکیت افراد حدود ۱.۷ هکتار است.به گفته 
وی؛  بیشترین سطح باغات در شهرستان اردستان مربوط به انار است که حدود یک هزار و ۱۵۰ هکتار 
بوده که در سنوات گذشته رتبه اول انار استان اصفهان را داشتیم و متاسفانه در سنوات گذشته و به 
علت کم آبی و بیماری های واگیردار رتبه اول به سوم نزول پیدا کرده است و سطح زیر کشت از دو 
هزار و ۹۰۰ هکتار به یک هزار و ۱۵۰ هکتار تقلیل پیدا کرده و در رتبه های بعدی باغات پسته است که 
دو هزار و ۹۵۰ هکتار باغ پسته وجود دارد و بقیه باغات شامل بادام، گردو و انگور است که میزان تولید 

محصوالت باغی در کل سال حدودا ۱۱ هزار و ۹۴۳ تن است.

معاون وزیر صمت در بازدید از نمایشگاه قطعات خودروی اصفهان از ممنوعیت عرضه لوازم یدکی خودرو بدون کد رهگیری به بازار خبر داد؛

پای قاچاق از بازار بریده می شود

نمایشگاه قطعات خودرو و لوازم جانبی  مهسا نعمتی
در اصفهان با حضور شــرکت های بزرگ 
خودرو ســازی واردکننــدگان و ســازندگان قطعــات جانبی خودرو 
بازگشایی شــده اســت. بازاری که در پی تحریم ها و مشکالت حوزه 
تولید خودرو با بحران های زیادی دست به گریبان است. از سوی دیگر 
تولید کنندگان داخلی باید با کاالهای وارد شده قاچاق به کشور با قیمت 
های پایین و کیفیت های پایین تر رقابت کنند و از سوی دیگر نقدینگی 
و عدم پرداخت طلب خودرو ســازان دســت و پای آنها را در افزایش 
میــزان تولید و حضور موثر در بازار بســته اســت. همه اینهــا در کنار 
فرســودگی تجهیزات و عدم به روز رســانی این کارخانه ها در ســایه 
تحریم چالش هایی است که هنوز راهکار مشخصی برای آنها تدوین 

نشده است. 
وزارت صمت اما اقدام مهمی برای ســاماندهی بــه کاالهای قاچاق 
در این حوزه را در دســت اجرا دارد؛ برنامه ای که از اول مردادماه الزم 
االجرا خواهد بود. بر این اســاس پیش از این قطعات یدکی خودرو 
باید شناســه رهگیری دریافت می کردند و زمانی کــه کاالیی دارای 
گارانتی باشد، براســاس این شناسه قابل رهگیری خواهد بود. آنطور 

که سرپرست دفتر خدمات نگهداری و فنی مهندسی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در اردیبهشت ماه  اعالم کرده؛ در شیوه جدید عالوه بر 
شناســه کاال، خرید و فروش نیز ثبت خواهد شد و کد رهگیری برای 
قطعات لوازم خانگی ســنگین اجرا شــده و گارانتی لوازم خانگی بر 

همین زیر ساخت سوار شده است. 
باتری ها و کمــک فنرهــا از اولین کاالهایــی بودند که بــا نظارت و 
سختگیری ها ملزم به استفاده از کد رهگیری شدند و عدم وجود این 
کد کاالها را در بازار مشخص و برخوردهای قضایی صورت گرفته است 
حاال بر اساس اعالم  معاون وزیر صمت از مرداد ماه ممنوعیت عرضه 
قطعات یدکی خودرو بدون کد رهگیری به صورت سراســری اجرایی 
خواهد شد و تولید کنندگان باید تمام محصوالت شان را با کد رهگیری 

به بازار عرضه کنند.
محمد مهدی برادران در بازدید از غرفه سایپا در هجدهمین نمایشگاه 
قطعات، مجموعه ها و صنایع وابســته خودروی اصفهان با اعالم این 
خبر افزود: شناســایی قطعات تقلبــی و قاچاق در بــازار از اقدامات 
اخیر ما بوده، چراکه قطعات قاچــاق و تقلبی به نام محصوالت اصلی 
داخلی یا خارجی در داخل کشور بسته بندی و وارد بازار می شد و برای 

مردم ایجاد مشــکل می کرد که با انجام طرح اصالت سنجی قطعات 
برای مردم اطمینان خاطر ایجاد شده است.معاون وزیر صمت تاکید 
کرد: ایجاد کد های شناسه برای اصالت ســنجی کاال ها برای دو گروه 
کاالیی باتری و کمک فنر، اجرایی شده و برای ۵۳ گروه قطعات یدکی 

خودروی دیگر هم این کار انجام خواهد شد.
برادران افزود: در این خصوص مقرر شده که از مرداد ماه هیچ کاالیی 
بدون کد رهگیری به بازار عرضه نشــود و تولید کنندگان تمام تولیدات 
شــان را با کد رهگیری تولید و به بازار عرضه کنند البته برای آن تعداد 
از قطعاتی که در بازار بدون کد موجود اســت نیز فرصت داده شده که 
کد رهگیری دریافت کنند.برادران، اولین گام در مبارزه با کاالی قاچاق 
را اطمینان از میزان تولید در ســطح بازار عنوان کــرد و گفت: با تالش 
خودروســازان و قطعه ســازان، تولید خودرو در ۸ ماه اخیر روند روبه 

رشدی داشته است.
وی افزود: افزایش کیفیت محصول و رضایت مندی مشتری از دیگر 
اقدامات صورت گرفته بود، چراکه این موضوع با انتقادات بحق مردم 
در سال های گذشته مواجه شده و خوشبختانه با پاسخ گویی مناسبی 

همراه شده است.

نایب رییس اتحادیه لوازم خانگــی اصفهان گفت: 
با اینکه اکنون در زمینه لوازم خانگی خرد با مشــکل 
مواجه هستیم و کارخانه های ما قدرت ندارند که نیاز 
داخل را مرتفع کنند؛ اما از لحاظ لوازم خانگی بزرگ به 
خصوص یخچال، لباسشویی و ظرفشویی برندهای 
بســیار خوبی داریم که حرفی برای گفتن دارند.وی 
با اشاره به وضعیت نامناسب اقتصادی و مشکالت 
مربوط به گرانی دالر و ... اظهار کرد: متاسفانه قدرت 
خرید مصرف کننده بسیار پایین آمده و همین موضوع 

باعث شده که با رکود قابل توجهی در بازار لوازم خانگی 
روبه رو باشــیم و اگر وضعیت به همین منوال باشد 
و دولت از کارخانه ها و تولید کنندگان حمایت نکند، 
ممکن است بســیاری از آنها رو به تعطیلی بروند و 
دیگر نتوانند تولید داشته باشند.قندی گفت: اکنون 
تولید ورق به شکل انحصاری در دست فوالد مبارکه 
اســت و هر روز با قیمت متفاوتی عرضه می شــود 
همین موضوع قیمت لوازم خانگی و تولیدات داخل 
را باال برده و در حال حاضر مــردم حتی نمی توانند 
محصوالت با کیفیت پایین را هــم خریداری کنند و 
این باعث شده که بازار لوازم خانگی خلوت و سوت 
و کور باشد.وی ادامه داد: ما هنوز در تولید برندهای 
ماشین لباسشویی و یخچال به خودکفایی نرسیده 

ایم و این کاالهای اولیه را باید از خارج وارد کنیم. دالر 
با گرانی مواجه شــده اســت و در کنار آن با افزایش 
دستمزدها هم روبه رو بوده ایم و همین موارد قدرت 
مصرف کننده را برای خرید کاالها کاهش داده است.
بازار لوازم خانگی در روزهای سرد و متروک از مبادالت 
پولی به ســر می برد. برخالف وعده های داده شده، 
تاکنون هیچ گونه سرمایه در گردشی از صندوق توسعه 
ملی به واحدهای تولید لوازم خانگی پرداخت نشده 
و این وضعیت ورشکستگی برخی از فروشندگان را در 
برخواهد داشت؛ شاید هم این همه احتکار و قیمت 
هایی که هر روز در حال باال رفتن است مثل بادکنکی 
تو خالی باشد که نیازمند نظارت و حمایت بیشتر برای 

نترکیدن است.

نایب رییس اتحادیه لوازم خانگی اصفهان:

عدم حمایت از تولید لوازم خانگی، کارخانه ها را تعطیل می کند

چهره روز

مقرر شده که از مرداد ماه هیچ کاالیی بدون کد رهگیری 
به بازار عرضه نشود و تولید کنندگان تمام تولیدات شان 
را با کد رهگیری تولید و به بازار عرضه کنند البته برای 
آن تعداد از قطعاتی که در بازار بدون کد موجود است نیز 

فرصت داده شده که کد رهگیری دریافت کنند

»باندبازی« در سیستم فروش خودرو وجود دارد؟
مجری طرح های فروش اینترنتی خودرو، امکان دخل و تصرف در این طرح های اینترنتی را غیرممکن 
می داند.جعفر توحیدی می گوید: ادعا هایی در خصوص استفاده از ربات در سیستم فروش خودرو 
مطرح شــده که تکذیب می شود. سال 
۹۷ نیز شــایعه منتشر شــده در فضای 
مجازی درباره نفوذ خودروسازان در سایت 
فروش اینترنتی خودرو را رد کردیم؛ چرا 
که دســتگاه های نظارتی از ابتدا چنین 
اجازه ای را نمی دهند.به گفته مدیرعامل 
شرکت مگا، در ســال های قبل شایعاتی 
مبنی بــر هک کــردن ســایت فروش 
اینترنتی خودرو از ســوی برخی باند ها و 
فراهم نشــدن امکان ثبت نام برای همه 
در پی آن مطرح شده بود که صحت نداشت.به گفته توحیدی ، اکنون تفاوت سیستم فروش جدید، 
با سیستم قبلی در این است که در گذشته، نمایندگی ها خودرو را از خودروساز تحویل گرفته و به هر 
فردی که تمایل داشتند می فروختند، اما با وجود این که خودرو تبدیل به کاالیی سرمایه ای شده و هنوز 

برخی دالل ها خرید و فروش را انجام می دهند، اکنون ۹۰ درصد خریداران آن، مردم واقعی هستند.

اطالعیه سازمان امور مالیاتی کشور درباره مالیات اصناف
سازمان امور مالیاتی کشــور اعالم کرد که در تعیین مالیات اصناف و کســبه و رسیدگی به تراکنش های 
بانکی ازجمله وجوه واریزی به حساب از طریق دستگاه کارتخوان، اصل بر صحت ادعای مؤدی است.در 
اطالعیه سازمان امور مالیاتی کشور آمده است: »در اجرای فرمایشات اخیر مقام ریاست محترم جمهوری 
اسالمی ایران در باب اعتماد ماموران مالیاتی سراسر کشور به اصناف و کسبه، بار دیگر مؤکدا به ادارات امور 
مالیاتی یادآور می شود در تعیین مالیات اصناف و کسبه محترم ضمن اعتماد کامل به آن ها، در رسیدگی 
به تراکنش های بانکی ازجمله وجوه واریزی به حساب از طریق دســتگاهکارت خوان، اصل را بر صحت 
ادعای آنان بگذارند و مالیات ایشــان با رعایت کامل مقررات قانونی تعیین کنند، مگر آنکه طبق اسناد و 
مدارک و شواهد و قرائن مثبته خالف ادعای آن ها ثابت شود.این امر درخصوص مؤدیانی که به رغم داشتن 
درآمدهای کالن اقدام به فرار مالیاتی کرده و مالیات واقعی خود را نمی پردازند، مصداق نداشته و ادارات امور 
مالیاتی موظفند ضمن شناسایی این گروه از مؤدیان  نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلقه اقدام کنند.«

1.۶ میلیارد دالر از بدهی عراق به ایران پرداخت شد
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر از بدهی عراق به ایران 
پرداخت شد.»یحیی آل اسحاق« اظهار کرد: مطالبات ایران از عراق، بدهی است که این کشور در مقابل 
دریافت انرژی باید بپردازد که از سوی وزارت نیرو و بانک مرکزی پیگیری می شود.وی با بیان اینکه 
یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر از پول های ایران آزادسازی شده است، افزود: بانک مرکزی باید تصمیم 
بگیرد که این مبلغ به صورت نقدی وارد کشور شود یا بابت خرید کاالهای وارداتی به کشورهای ثالث 
به صورت حواله پرداخت شود.رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه فروش انرژی 
به عراق در جریان اســت، درنتیجه جریان بدهی و پرداخت ادامه خواهد داشت، تاکید کرد: بخش 
خصوصی طلبی از تجار این کشور ندارد؛ زیرا معامالت بخش خصوصی به صورت مداوم انجام می شود 
و تاکنون مشکلی در زمینه پرداخت ها وجود نداشته است.آل اسحاق با بیان اینکه بدهی های عراق به 
ایران دولتی است، تصریح کرد: بخشی از بدهی ها نیز مربوط به خدمات فنی و مهندسی است که تا 
ارائه صورت وضعیت و تایید آن به طول می انجامد.وی تاکید کرد: معامالت تجار دو کشور بدون مشکل 

در جریان است و بدهی ها نیز هرچند وقت یک بار بدون خلل پرداخت می شود.

اخبار

رییس اداره بیابان زدایی اداره کل منابع طبیعی استان خبر داد:کافه اقتصاد

روند صعودی رشد بیابان زایی در اصفهان
رییس اداره بیابان زدایی اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان گفت: بیابان های استان اصفهان ساالنه ۵۰۰۰۰ هکتار رشد می کند.حسینعلی نریمانی اظهار کرد:به 
علت تغییرات اقلیمی به عنوان اصلی ترین عامل افزایش بیابان ، ساالنه حدود ۵۰هزار هکتار در استان اصفهان افزایش بیابان داریم.وی افزود: بر اساس مطالعات 
صورت گرفته استان اصفهان ۷۳۶ هزار هکتار کانون بحرانی فرسایش بادی داریم. این مطالعات در سال ۸۱ انجام شد و پس از یک دهه با به روزرسانی اطالعات 
این میزان مرکز کانون فرسایش به یک میلیون و ۹۲ هزار هکتار رسید.رییس اداره بیابان زدایی اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان ادامه داد: در سال ۹۸ میزان 
مرکز کانون بحران فرسایش بادی به یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار رسید. منظور از کانون فرسایش آن است که شدت فرسایش بیشتر و به دنبال آن میزان خسارت 
نیز بیشتر شده است.به گفته رییس اداره بیابان زدایی اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان، با بررسی های صورت گرفته مشخص شده که نزدیک به ۴۰ الی ۵۰ هزار 
هکتار افزایش بیابان داریم،  بیشترین عامل در این افزایش تغییرات اقلیمی است چراکه اگر عاملی به جز تغییرات اقلیمی بود انتظار می رفت که این افزایش نوسان 
داشته باشد در حالی که این افزایش تقریبا با نرخ ثابت بوده است.کانون های بحران در مناطقی است که به منابع زیستی خسارت وارد می کند،  از سوی دیگر این 
کانون ها در مناطقی است که طی ۲۰ سال گذشته ساخت و ساز انجام دادیم و یکی دیگر از عوامل آن است که کانون ها در مسیری که باد حرکت می کنند، فعال هستند.

هنر صنایع دستی 
کشمیر

کشــمیر، مرکز برجســته ای 
برای هنر ها و صنایع دســتی 

مسحورکننده است.

وز عکس ر

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

فرونشست زمین منتظر 
تصمیمات ما نمی شود

نماینده مــردم اصفهان در مجلس شــورای 
اســالمی با اعتقاد به اینکه نباید از نسل خود 
خاطره یک ظل السلطان جمعی دیگر را برای 
نســل های آینده باقی بگذاریم، تصریح کرد: 
اصفهان میراث دار ابنیه تاریخی بشــر است، 
نباید با تعلل اجازه نابود شدن میراث تاریخی 
بشر را در اصفهان بدهیم، فرونشست منتظر 
تصمیمات ما نمی شود و باید هر چه زودتر به 
داد وضعیت موجود برسیم.مهدی طغیانی، 
سامان دهی رودخانه را یکی از دستاوردهای 
خوب سفر پنجشنبه رییس جمهور به اصفهان 
نامید و توضیح داد: ســامان دهی رودخانه 
در بخشــی از حوضه آبریز و بیشــتر از ناحیه 
فالورجان به ســمت پایین دســت و شرق 
اســتان اتفاق افتاده و باید در باال دست نیز 
با جدیت دنبال شود، سامان دهی به شرطی 
که حدود و لوازم محیط زیستی و تخصصی 
آن رعایت شــود، اتفاق بســیار خوبی است، 
چرا که در مســیر رودخانه بندهای انحرافی 
و پمپاژهای بدون مجوز فراوانی وجود دارد.

وی، شــفافیت برداشــت های آب از سرآب 
تا پایاب را یکــی دیگر از دســتاورهای قابل 
تامل ســفر هیئت دولت به اصفهان دانست 
و خاطر نشــان کــرد: این ایده بــه دنبال آن 
است تا هر گونه هدر رفت یا سوءبرداشت از 
منابع زیر زمینی را حتی بــه اندازه یک قطره 
متوقف کنــد، در این طرح الزم اســت همه 
چاه های حریمی و کانال ها به صورت آنالین با 
استفاده از داده  های ماهواره ای، هیدورمتری، 
تلومتری و چاه های هوشمند مورد رصد دقیق 
و پایش قرار گیــرد تا به موقع بــا تعرض به 

زاینده رود برخورد شود. 
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چندمقصد جذاب اصفهان برای سفرهای یک روزه؛

از کویر تا آبشار

  چادگان و دهکده تفریحی زاینده رود
یکی از جذاب ترین انتخاب ها برای تجربه سفر یک روزه انتخاب روستاهای اطراف اصفهان خواهد بود. چادگان 
یکی از همین روستاهاست که به دلیل شرایط آب و هوایی و موقعیت جغرافیایی عالی توانسته است توجه عده 
بسیاری از گردشگران را به خود جلب کند. در کنار سد چادگان و در ساحل دریاچه، درست پشت سد، دهکده ای 
تفریحی و دلبرانه وجود دارد که با نام دهکده تفریحی زاینده رود شــناخته می شــود. این دهکده آب و هوای 
خوش و مناظر طبیعی چشــم نوازی دارد. در چادگان تفریحات هیجان انگیز و امکانــات رفاهی زیادی ایجاد 
شده است که عبارتند از: باشگاه سوارکاری، اسکله قایقرانی، زمین ورزش و استخر به همراه مجموعه تجاری، 

رستوران و چایخانه سنتی.  

  کویر ورزنه اطراف اصفهان
یکی از دیدنی های اطراف اصفهان با نام کویر ورزنه شناخته می شــود. البته این کویر محبوب عالوه بر این نام، 
با نام خارا نیز شهرت دارد. از جمله ویژگی های قابل توجه کویر ورزنه فاصله کوتاه آن با شهر اصفهان است. این 
کویر از شهر فقط به اندازه ۱۱۰ کیلومتر فاصله دارد. بنابراین طی زمان تقریبا کوتاهی امکان سفر به ماسه زار یا کویر 
ورزنه وجود خواهد داشت.کویر ورزنه یا خارا در حدود ۱۷۰۰۰ هکتار وسعت دارد. در این وسعت که بسیار وسیع 
و قابل توجه به نظر می رسد انواع و اقسام تفریحات مدرن و پرهیجان به همراه تفریحات قابل تأمل ایجاد شده 
است که به خوبی می توانند زینت بخش سفر یک روزه شما به کویر ورزنه باشند. از جمله تفریحات ناب رایج در 
این کویر می توانیم به شتر سواری، سافاری، موتورهای چهارچرخ و زیپ الین اشاره کنیم. در کنار این تفریحات 
الزم است از جاذبه های طبیعی اصفهان در این منطقه نیز یاد شود که عبارتند از: تپه های متعدد شنی و ماسه ای 

به همراه کویر تماشایی و دلبرانه؛ موزه مردم شناسی کویر، قلعه قورتان، برج های کبوتر اژیه و پل تاریخی.

  کویر مرنجاب
یکی دیگر از پیشنهادهای قابل توجه برای سفر یک روزه اطراف اصفهان بدون شک کویر مرنجاب خواهد بود. در 
این کویر زیبا عالوه بر شکوه کویر می توانید شاهد چاه تاریخی دستکن در قسمت شرقی کویر و همچنین قلعه 
مرنجاب و قنات آن باشــید. البته ناگفته نماند که تفریحات پرطرفداری از قبیل شترسواری و موتور چهار چرخ 

نیز در کویر مرنجاب دایر و امکان پذیر است.

  آبشار آب ملخ
یکی دیگر از پیشنهادهای جالب توجه برای تجربه سفر یک روزه آبشار خطرناک، تماشایی، منحصر به فرد آب 
ملخ یا تخت سلیمان است. شاید جالب باشد بدانید که این آبشار در آب خود ترکیبات خاصی دارد که به شکل 
موثری می تواند به عنوان یک آفت کش عمل کند. آبشار آب ملخ به طرز ویژه ای ملخ های مهاجم به نواحی اطراف 
خود را از بین می برد. از این جهت برای کشاورزی در آن نواحی بسیار مهم و مفید به شمار می رود. اما این آبشار 
در کنار فایده منحصر به فردی که دارد بســیار خطرناک محسوب می شــود. چون موقعیت جغرافیایی خاص 
خودش را دارد و برای رسیدن به آن الزم است مسیری یک ســاعته را به صورت پیاده طی کنید. البته شاید هم 

نسبت دادن صفت خطرناک به این آبشار به دلیل وجود ترکیبات خاص در آب آن باشد.

  آبشار شاه لوکاک
یکی دیگر از مقاصد جذاب در اطراف اصفهان با نام آبشار شاه لوالک شناخته می شود. این آبشار ۷۰ متر ارتفاع 
دارد. برای تماشای این آبشار دلبرانه الزم است به شهرســتان لنجام بروید. مردم محلی آن منطقه این آبشار 
را با نام هولوکی نیز می شناســند. در فصل بهار در همین حوالی آبشار دیگری جریان می یابد که بیش از ۹۰ متر 
ارتفاع دارد؛ این آبشار پرخروش در فصل سرد به خواب زمستانی فرو می رود و با قندیل های سخت و بلندش 

منظره تحسین برانگیزی می آفریند.

   آبشار پونه زار
اما اگر قصد تجربه سفر یک روزه در اطراف شهر اصفهان و قصد آشنا شــدن با جاهای دیدنی اصفهان را دارید 
می توانید در غرب شهرستان فریدون شهر ۲۵ کیلومتر پیش بروید تا از روستایی به نام چیقورت عبور کنید و پس 

از آن ۲۰۰ متر دیگر پیاده پیش بروید تا به آبشار ناب و حیات بخشی به نام آبشار پونه زار برسید.
شاید بپرسید چرا برای دیدن این آبشار باید چنین راه طوالنی و دشواری را طی کنید! این آبشار ششمین آبشار 
مرتفع ایران زمین است و آب جاری در آن از رشته کوه های زاگرس مرکزی نشأت می گیرد. در اطراف آن انواع 
و اقسام خزه های سبز و زرشــک های وحشــی و مخصوصا پونه های کوهی روییده اند و فضایی سبز و معطر و 
باطراوت ایجاد کرده اند. البته شاید بعد از عبور از این همه راه دشوار برای رسیدن به چنین آبشار زیبایی یک روز 
اقامت واقعا اندک به نظر برسد. بنابراین شاید بهتر باشد برنامه سفر یک روزه خودتان را تغییر دهید. تا به جای 

یک روز کمی بیشتر در این نواحی بمانید تا بتوانید بیشتر و بهتر از طبیعت ناب آن لذت ببرید.

   آبشار نیاسر اطراف اصفهان
یکی دیگر از پرطرفدارترین جاذبه های طبیعی و جاهای دیدنی اطراف اصفهان با نام آبشــار نیاســر شناخته 
می شود. این آبشار پرهیاهو از چشمه ای به نام تاالر جاری می شود. در مسیر پر طول و دراز خود از فراز سنگ هایی 
آهکی و رســوبی عبور می کند و سرانجام در مکان آبشار نیاسر از جوار آســمان به سمت زمین سرازیر می شود. 
پیمودن این مسیر پرحاشیه در گذر زمان سبب شده است که در بدنه آبشــار، استاالکتیت ها و استاالگمیت ها 

ایجاد شوند و زیبایی طبیعت اطراف آبشار را بیش از پیش به رخ بکشند.

   آبشار طرزه اطراف اصفهان
یکی دیگر از بهترین انتخاب ها برای داشتن سفر یک روزه سیر و سیاحت در آبشار طرزه خواهد بود. این آبشار 

۴۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد و از کوه های زاگرس مرکزی نشأت می گیرد.

    آبشار الدر
برای سفر یک روزه اطراف اصفهان می توانید آبشــار الدر را نیز انتخاب کنید. این آبشار در ۳۰ کیلومتری خمینی 
شهر واقع شده و طبیعت بی نظیری ایجاد کرده است. آب جاری در این آبشار از چند چشمه نشأت می گیرد که 
همه با هم یکی می شوند. از فراز تخته سنگ ها و صخره ها به سمت زمین فرومی ریزند. آبشار الدر یکی از جاذبه 

های طبیعی اصفهان است که طراوت، حیات و زیبایی را به زمین اطراف خودش هدیه داده است.

   آبشار طامه
یکی دیگر از ناب ترین انتخاب ها در میان جاهای دیدنی اطراف اصفهان آبشــار طامه خواهد بود. این آبشــار 
تماشایی در شهرستان نطنز و در روستایی به نام طامه واقع شده است. شاید جالب باشد بدانید که آب این آبشار 
از دل کوه های کرکس سرچشمه می گیرد. سپس در قالب آبشاری پرخروش با هیاهوی بسیار به سمت زمین 

فرومی ریزد و طراوت را به ارمغان می آورد.

  ایران گردی

سفر یک روزه اطراف اصفهان پیشنهادی اســت که به راحتی قلب گردشــگران را به تپش وامی دارد. اصفهان زیبا عالوه بر آثار تاریخی و ابنیه تماشایی از طبیعتی 
ناب و منحصر به فرد نیز برخوردار است. کویرها، آبشارها و روستاهای اطراف این شــهر هر کدام به نحوی جذاب و در نوع خود بی نظیر هستند. تمام این طبیعت 
بکر در اطراف اصفهان جای دارد و اصوال فاصله زیادی از شــهر نخواهد داشت. بنابراین مشتاقان سیر و ســیاحت در حوالی شهر اصفهان می توانند در قالب سفر 
یک روزه، این طبیعت چشم نواز را ببینند. البته برخی از این مکان ها در این روزهای داغ نزدیک تابستان، گزینه مناسبی حتی برای سفر چندساعته هم نیستند. 
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۶ شهر اصفهان در وضعیت زرد کرونا؛

1۸ شهر آبی شد
بر اساس اعالم وزارت بهداشت در حال حاضر ۶ شهر اصفهان در وضعیت زرد کرونا قرار گرفته است.

بر اساس اعالم وزارت بهداشت در آخرین رنگ بندی در زمینه شــیوع کرونا از روز ۲۸ خرداد ماه ۶ 
شهرستان در استان اصفهان با وضعیت زرد ۱۸ شهرستان استان اصفهان در وضعیت آبی کرونایی 
است.بر این اساس شهرستان های اردســتان، دهاقان، سمیرم، فریدون شــهر، نایین و نطنز در 
وضعیت زرد و خطر متوسط کرونا هستند.همچنین در حال حاضر اصفهان، آران و بیدگل، کاشان، 
برخوار، بوئین میاندشت، تیران وکرون، چادگان، خوانسار، خمینی شهر، خور و بیابانک، شاهین شهر، 
شــهرضا، فریدن، فالورجان، گلپایگان، مبارکه، لنجان و نجف آباد در وضعیت آبی کرونا قرار دارند.

گفتنی است، براساس اعالم رنگ بندی جدید وزارت بهداشت هیچ شهرستانی در استان اصفهان 
در وضعیت قرمز و نارنجی کرونا ثبت نشده است.

استان های رکورددار سرطان روده در کشور
یک متخصص گوارش و کبد گفت: سرطان روده بزرگ، دومین سرطان شایع بعد از سرطان پستان 
در زنان و سومین سرطان شایع در مردان است.الدن گشایشی اظهار کرد: به طور میانگین ساالنه ۱۱ 
هزار مورد سرطان روده بزرگ در کشور گزارش می شود که این سرطان در استان های اصفهان، یزد، 
سمنان و خراسان رضوی شیوع باالتری دارد.وی ادامه داد: در همه جای دنیا از جمله در ایران میزان 
سرطان با بروز زودرس زیر ۵۰ سال در حال افزایش است و عوامل متعددی مرتبط با آن ذکر شده 
که حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد موارد با زمینه ژنتیکی و سندرم های ارثی سرطان روده مرتبط است.عضو 
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تاکید بر اینکه با تغییر سبک زندگی می توان از ۵۰ درصد 
موارد ابتال به سرطان روده بزرگ جلوگیری کرد، گفت: سبک زندگی، مصرف زیاد گوشت قرمز و به 
ویژه گوشت فرآوری شده مانند سوسیس و کالباس از سنین کودکی، چاقی و کم تحرکی، استفاده 
از مواد شیرین کننده مصنوعی و نگهدارنده، مصرف آنتی بیوتیک خودسرانه در افزایش بروز سرطان 
زودرس روده موثر اســت.وی ادامه داد: از سوی دیگر مصرف ســبزیجات، غالت کامل و فعالیت 

فیزیکی مناسب در کاهش ابتال به سرطان روده بزرگ نقش دارد.

 هواشناسی اصفهان نسبت به شرایط جوی هشدار زرد 
صادر کرد

اداره کل هواشناسی اســتان اصفهان نســبت به وزش باد و خیزش گرد و خاک با کاهش دید از 
اواخر روز دوشنبه تا اواخر سه شنبه این هفته در استان اصفهان هشدار زرد صادر کرد.هواشناسی 
استان اصفهان با صدور اطالعیه ای از وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک با کاهش دید از اواخر روز 
دوشنبه تا اواخر روز سه شنبه این هفته در مناطق شرق، شمال شرق و مناطق مرکزی استان خبر 
داد.بر اساس این گزارش، احتمال خیزش گرد و خاک، کاهش دید و کیفیت هوا، افزایش شاخص 
آلودگی هوا، احتمال شکستن درختان فرســوده و آسیب به سازه های موقت و گلخانه های استان 
وجود دارد.در این اطالعیه به شهروندان توصیه شده است از تردد غیر ضروری به ویژه افراد آسیب 
پذیر در نیمه اول روز سه شنبه اجتناب کنند و نسبت به استحکام سازه های موقت مانند تابلو های 
تبلیغاتی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان فرسوده و ساختمان نیمه کاره، حفاظت از صنعت 
کشاورزی توجه الزم را داشــته باشند.کارشــناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: 
نقشه های هواشناســی بیانگر جوی پایدار تا چند روز آینده بر روی استان است همچنین وضعیت 
جوی در بیشتر مناطق استان به صورت صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد پیش بینی می شود.محمد 
رضا رفیعی افزود: با شرایط وزش باد به نسبت شدید گاهی شــدید و افزایش ابر در نیمه شمالی 
استان از اواخر دوشنبه با گذر موج، انتظار می رود که در شمال شرقی استان خیزش گرد و خاک و 

کاهش دید و کیفیت هوا منجر  شود.

نماینده اصفهان ازدواج های بین المللی را یکی از راهکارهای جوانی جمعیت می داند، اما این طرح چقدر عملی است؟

فانتزی های جوانی جمعیت

ازدواج و فرزندآوری دو چالشی است که  پریسا سعادت
جمعیت پایدار ایران و جوانی جمعیت را 
در کشــورمان تهدید می کند. تاکنون راهکارها و چاره اندیشــی های 
زیادی از برقــراری قانون جمعیت و حمایت هــای مالی و معنوی از 
فرزندآوری تا ارائه راهکارهای نوظهور در این زمینه صورت گرفته ؛ اما 
آمار و ارقام می گویند فعال فرزندآوری همچنــان حرکتی کند و الک 
پشتی دارد و اگر به همین نحو ادامه پیدا کند نمی توان چندان امیدی 
به رشد جمعیتی در دهه های آینده داشــت. یکی از دست اندازهای 
رشد جمعیت مجرد ماندن بخش قابل توجهی از دختران است. گفته 
می شــود ۱3 میلیون مجرد در کشــور وجود دارد که یک ســوم آن 
دخترانی هستند که در دهه چهارم زندگی در آستانه تجرد قطعی قرار 
دارند. این تعداد می توانند با ازدواج و فرزند آوری بخشی از گره کور 
جمعیتی کشور را باز کنند اما چگونه؟ این سوالی است که جواب های 
مختلفی از سوی کارشناسان و دغدغه مندان این حوزه برای آن ارائه 
می شود . راهکارهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی زنجیره ای به هم 
پیوسته از این راهکارهاست. نکته قابل تامل اینکه برای این تعداد از 
دختران مجرد، پسر مجرد با فاصله ســنی سه تا ۵ سال که به صورت 
عرفی مبنای سنی ازدواج است وجود ندارد. این مسئله بحران ازدواج 

این قشر را دامن زده اســت و در این مورد ازدواج در سنین باال بسیار 
سخت تر و کند تر صورت می گیرد. پس راهکارها معموال باید عملی و 
قابل اجرا باشد در این میان اما برخی راهکارهایی ارائه می دهند که نه 
با معیارهای ایرانی و فرهنگی سنخیتی دارد و نه چندان قابل اجراست. 
یکی از این راهکارها را حسین بانکی پور، نماینده اصفهان در مصاحبه 
اخیرا با خبرگزاری ایسنا مطرح کرده اســت. بانکی پور که سال ها در 
حوزه افزایش جمعیت تحقیق و مطالبه گری کرده ،راهکار خروج از این 
بن بست را ازدواج دختران مجرد با افراد خارجی می داند. وی در این 
گفت وگو تاکید می کند که تعداد دختران و پسران در آستانه ازدواج و 
زیر 3۰ ســال ما فعال به هم می خورد؛ اما در خصوص نســل گذشته 
منظور دختران مجرد باالی 3۰ سالی هســتند که آمار آنها با توجه به 
سرشماری صورت گرفته در سال ۹۵ چیزی در حدود یک میلیون و ۴۰۰ 
هزار نفر را نشان می داد و خانم های باالی 3۰ سال مجردی که در این 
سن یا مطلقه هســتند و یا به هر دلیل همسر خود را از دست داده اند 
هم بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر هســتند، یعنی روی هم دو میلیون و ۱۰۰ هزار 
نفر مجرد 3۰ تا ۵۰ ساله وجود دارد که اگر بخواهند طبق عرف ازدواج ها 
با فردی متوسط پنج سال بزرگ تر از خود ازدواج کنند، این تعداد پسر 
مجرد وجود ندارد. بیشــترین نگرانی ما مخصوص این گروه سنی از 

جمعیت اســت وگرنه نگرانی برای دختران ۱۶ تا 3۰ سال که عموما با 
پسران ۲۰ تا 3۵ ســال ازدواج می کنند وجود ندارد.برای این گروه دو 
پیشنهاد وجود دارد؛ اول ازدواج هم ساالن است، به این مفهوم که بنا 
به گفته روان شناســان که پای بند به این مســئله هســتند که ســن 
شناسنامه ای مالک تصمیم نیست، بلکه مالک سن ظاهری و عقلی 
افراد است، افراد به ازدواج هم ساالن که از گذشته نیز وجود داشته و 
اتفاقا ازدواج موفقی هم هســت روی بیاورند. دختر حتی می تواند با 
فردی یک یا دو ســال کوچک تر خــود نیز ازدواج کند به شــرط آنکه 
شکسته نشده باشد و نشاط خود را حفظ کرده باشد. توصیه دیگر هم 
می تواند ازدواج بین المللی باشد، به این معنی که این قشر از دختران 
مجرد با توجه به کمبود پســر مجرد در کشور با مســلمانان و شیعیان 
عالقه مند به ایران ازدواج کننــد؛ مثال جوانانی در جامعه المصطفی. از 
این طریق نه تنها توسعه فرهنگی اتفاق افتاده و ارتباطات بین المللی 
تقویت می شود، بلکه این نســبیت به هم ریخته در کشور نیز بر طرف 
خواهد شــد. وی البته راهکارهای دیگری هم ارائه داده که محل این 
بحث نیســت؛ اما آنچه بانکی پــور در مورد ازدواج ایرانــی ها با تبعه 
خارجی مطرح می کند در حالی بیان شده که گره های باز نشده ای در 
مورد ازدواج های مشــابه پیش از این رخ داده است . از جمله صدور 
شناسنامه برای فرزندان درای مادر ایرانی و پدر خارجی، هر چند قانون 
باالخره پس از دو دهه تصویب شد اما روند صدور شناسنامه همچنان 
کند اســت ضمن اینکه معموال افراد وارد شــده به ایران دارای سطح 
سواد و فرهنگ پایینی به نسبت خانواده های ایرانی و دختران مجرد 
هستند پس چطور چنین نســخه ای از سوی کارشــناس اجتماعی 
پیچیده می شود که ادعا می کند طرح های جوانی جمعیت کاربردی 
است. مسلما ازدواج هایی میان دختران ایرانی و پسران خارجی انجام 
می گیرد و تعداد آن کم هم نیست؛ اما مشکل اینجاست که بسیاری از 
این ازدواج ها برای مهاجرت از ایران صورت می گیرد و فرزندان اغلب 
تابعیت خارجی خواهند گرفت آن دســته هم که در ایــران می مانند 
معموال دختران خانواده هایی با سطح و توان مالی پایینی هستند که 
با تبعه های افغان ازدواج می کنند و سال ها فرزندان بدون شناسنامه 
تحویل جامعه می دهند. شاید از راهکار ارائه شده این نماینده مجلس 
چنــد ده تایی ازدواج درســت و اصولــی بیرون بیاید کــه حاصلش 
فرزندانی باشــند که به درد جامعه و ارتقــای فرهنگی و اقتصادی آن 
بخورند. راهی که اغلب طرح های جوانی جمعیت طی می کند،نوعی 
فانتزی دور از ذهن و بدون پشــتوانه است و در ســایه چنین نگاهی  

بحران جوانی جمعیت همچنان پا برجاست.

با مسئولان جامعه

مدیرعامل موسســه خیریه منتظران مهدی موعود 
)عج( گفت: درمانگاه عمومی و مرکز دیالیز خیریه 
هرند با پوشــش ٣١ بیمار دیالیزی توانســته گام 
موثری در کاهش رنج خانواده های دیالیزی بردارد.

علی اکبر کنعانی هرندی  اظهار کــرد: مردم مناطق 
شــرق شهرســتان اصفهان متشــکل از شهرهای 
جرقویه، ورزنه، کوهپایه و هرند با جمعیت ۱۶۰ هزار 
نفری سال های طوالنی با مشکل نبود چنین مرکزی 

برای خدمات رسانی به بیماران دیالیزی و تخصصی 
دست و پنجه نرم می کردند.وی با اشاره به فاصله ۸۰ 
تا ۱۲۰ کیلومتری شهرهای شرق اصفهان تا کالن شهر 
اصفهان، افزود: بیماران با توجه به جاده ترانزیتی و 
تردد سخت، دسترسی آسانی به بیمارستان نداشتند 
و راه اندازی یک مرکز تخصصی درمان با به کارگیری 
تجهیزات مجهز پزشکی، یک ضرورت اجتناب ناپذیر 
در این منطقــه بود، از این رو مجــوز ایجاد درمانگاه 
عمومی و مرکز دیالیز خیریه هرند به همت موسسه 
خیریــه منتظران مهــدی )عج( از دانشــگاه علوم 
پزشکی اســتان اصفهان دریافت شــد.مدیرعامل 
موسسه خیریه منتظران مهدی موعود )عج( ادامه 

داد: پــس از دریافت مجوز، ســاختمان زایشــگاه 
قدیم شــهر و محوطه آن به متراژ حدود هفت هزار 
مترمربع جهت راه انــدازی درمانگاه عمومی و مرکز 
دیالیز خیریه هرند تحویل این موسســه شد.وی با 
اشاره به فعالیت بخش دیالیز در این درمانگاه گفت: 
بیماران دیالیزی براساس شــرایط خاص بیماری 
مجبور هســتند که هر هفته دو تا ســه جلسه برای 
درمان به بخش های دیالیز مراجعه کنند و از طرفی 
شــرایط بیماران بعد از روند دیالیز، به صورتی است 
که قادر به طی کردن مسافت های طوالنی نیستند از 
این رو دستگاه های دیالیز و تجهیزات موردنیاز نیز 

خریداری و در این مرکز نصب شد.

خیران، پای کار درمان در شرق اصفهان آمدند؛

ارائه خدمات به 31 بیمار دیالیزی در هرند

تولد دومین گوزن 
قرمز در پناهگاه 
حیات وحش 

سمسکنده
دومین گوساله گوزن قرمز در 
سال جاری در پناهگاه حیات 
وحش سمسکنده شهرستان 
ساری متولد شــد و جمعیت 
این گونه حفاظت شده در این 

پناهگاه به ۱۷ رأس رسید. 

دستاورد علمی اصفهان از سفر رییس جمهور چه بود؟
رییس جمهور در سفری یک روزه در جمع اصفهانی ها، در جریان اصلی ترین مشکالت این استان 
پهناور قرار گرفت و با حضور در مراکز مهم علمی اصفهان، ظرفیت ها و پتانســیل های دانشمندان 
این خطه را از نزدیک مشــاهده کرد و نویدهایی از حمایت دولت در این بخش داد.رییس دولت 
سیزدهم در بیست وپنجمین سفر استانی خود به نصف جهان سفر کرد؛ دیدار با نخبگان استان، 
دیدار با اقشــار مختلف مردم، ایثارگران، جانبازان و خانواده شــهدا، بازدیــد از برخی پروژه ها و 
طرح های عمرانی و خدماتی، شــرکت در جلســه شــورای اداری و برگزاری نشســت خبری از 
مهم ترین برنامه های سفر یک روزه سید ابراهیم رییســی به اصفهان بود.به جرات می توان گفت 
یکی از مهم ترین بخش های این بازدیدهای رییس جمهور، حضور در مراکز علمی استان اصفهان 
و شناسایی ظرفیت ها و آشــنایی با مشــکالت این حوزه از نزدیک بود. اگرچه مهم ترین مطالبه 
اصفهانی ها در این سفر از سوی اصفهانی ها احیای زاینده رود عنوان شده بود و رییس جمهور نیز از 
وجود برنامه دولت برای احیای این رود خبر داد، اما توجه ویژه دولت به مراکز علمی استان برای 

نصف جهانی که می تواند قطب علمی کشور باشد نیز از اهمیت باالیی برخوردار است.

   جبران کمبود بودجه های توسعه ای و حمایتی
جعفر قیصری، رییس شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ، نتایج بازدید رییس جمهور از مراکز 
علمی استان را بســیار خوب ارزیابی کرد و گفت: این ســفر فرصتی برای معرفی دستاوردهای 
شــرکت های فناور و دانش بنیان اصفهان به رییس جمهــور و هیئت دولت بود کــه از نزدیک با 

شرکت های فناور و دستاوردها و چالش های آنها آشنا شدند. 
خوشــبختانه در جمع بندی نهایی، رییس جمهور اصفهان را به عنوان قطب علم و فناوری کشــور 
معرفی کردند و برجســتگی های شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مورد تاکید قرار گرفت.وی 
افزود: افزایش بودجه و اعتبارات پارک های علم و فناوری و تامین زیرساخت های آن، مهم ترین 
مطالبه بخش علم و فناوری اصفهان در ســفر رییس جمهور به این اســتان بود و موضوع کمبود 
بودجه های توســعه ای و حمایتی را تشــریح کردیم و ایشــان پذیرفتند و وظیفه دولت را تامین 
کمبودهای بودجه ای که در سال های قبل به شدت با این معضل روبه رو بودیم، اعالم کردند و قرار 

شد این مشکل را در بودجه های سنواتی اصالح کنند.
رییس شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ادامه داد: مصوبات این ســفر در مورد خود شهرک 
بیشتر بر توسعه زیرساخت ها و بخشی دیگر از مصوبات در مورد توسعه زیست بوم علم و فناوری 

استان اصفهان است. 

   500 میلیارد تومان اعتبار برای مجموعه شرکت های فناور  استان
قیصری به تسهیالت حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور استان اشاره کرد و گفت: در این 
سفر استانی، برای کمک به زیرساخت ها و موسسات دانش بنیان بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
برای مجموعه شرکت های فناور و دانش بنیان اســتان اصفهان دیده شده که تقریبا یک جهش 

۱۰ درصدی داشته است.

   تامین درخواست های باقی مانده به دلیل پر شدن سقف تسهیالت در سال گذشته 
رییس شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ادامه داد: همچنین معاون علمی و فناوری ریاست 
جمهوری خبری خوش برای اصفهان داشت که مقرر شد تمام درخواست های مالی ما که به دلیل 
تمام شدن اعتبارات قادر به پرداخت آن نبوده ایم را در دستور کار قرار دهند.وی توضیح داد: سقف 
تسهیالت تبصره ۱۸ ما در سال ۱۴۰۰ پر شده بود و حتی مبالغی به صورت مازاد دریافت کرده بودیم. 
سقف تسهیالت در سال گذشته مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان بود و مبلغ ۱۵۰ میلیارد نیز به صورت مازاد 
دریافت کرده بودیم، باز هم نیاز داشتیم که به دلیل کمبود اعتبارات قادر به تامین آن نشده بودیم 

و اکنون قرار شد تمام درخواست ها تامین شود.

وز عکس ر

چهره روزخبر

وزیر آموزش و پرورش:

۶1 هزار معلم در تیرماه 
 سال جاری تبدیل 
وضعیت می شوند

وزیر آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران 
گفت: ۶۱ هزار نفر از معلمان که در طرح مهر 
آفرین هســتند، در تیر ماه آزمون داخلی از 
آن ها گرفتــه و تبدیل وضعیت می شــوند.

یوســف نوری در پایان ســفر به شهرستان 
برخوار درجمع خبرنگاران در خصوص تبدیل 
وضعیت معلمان اظهار کرد: اسفند پارسال 
برای حدود 3۱ هــزار نفر خریــد خدمات، 
نهضتی و حق التدریســی که قبل از ســال 
۱3۹۲ فعالیت داشــتند و سر کالس درس 
بودند حکم صادر شد.وی افزود: ۶۱ هزار نفر 
معلم هم در طرح مهر آفرین بودند که هنوز یا 
کد ندارند یا  وضعیت شان قرارداری است و 
باید در آزمون داخلی تیر ماه تبدیل وضعیت 
شوند.نوری در خصوص سفر به شهرستان 
برخوار گفت: مواردی که در سفر به شهرستان 
برخوار مطرح شد در حوزه های مختلفی از 
جمله حوزه زیرساختی، ارتباط جاده ای و… 
بود که این موضوعات باید پیگیری شود.وی 
درباره عدم تکمیل بلوار جانبازان دولت آباد 
در حریم شــهر اصفهان گفت: به دلیل اینکه 
مســیر فعلی ارتباط دولت آبــاد به اصفهان 
یک مسیر صنعتی است، مســلما ترافیک 
در آن وجــود دارد و جاده هــای پرترافیک، 
قطعا خطرآفرین هستند و این موضوع باید 
پیگیری شــود؛ من در این خصوص با وزیر 
کشــور صجبت کردم تا هم در حوزه وزارت 
کشور و هم در حوزه وزارت راه و شهرسازی 

این مسئله پیگیری شود.

ویروس آبله میمون تفاوت هایی با ویروس کرونا دارد. آبله میمون بر خالف نامش، بیشــتر در میان جوندگان و ســنجاب ها در آفریقای مرکزی و غربی یافت 
می شود. بیماری آبله میمون که به تازگی در کانون توجهات در دنیا قرار گرفته، از چند مورد ابتال در خارج از مناطق بومی این ویروس، به بیش از ۱۶۰۰ مورد ابتال تنها 
ظرف چند هفته رسید. به دلیل نگرانی هایی که در دوران کرونا به وجود آمده بود، جای تعجب نیست که مردم تصور کنند که آیا احتمال دارد این بیماری نیز به یک 
همه گیری تبدیل شود یا خیر.آبله میمون بر خالف نامش، بیشتر در میان جوندگان و سنجاب ها در آفریقای مرکزی و غربی یافت می شود.با این حال، در میان 
مردم پرسش هایی از این دست که آیا این ویروس در حال گسترش در میان مناطقی است که چراگاه طبیعی حیوانات است، به وجود آمده است و این پرسش نیز 
وجود دارد که آیا این ویروس به هنگام انتقال از یک انسان به انسان دیگر، دچار جهش می شود تا به شکلی کارآمدتر عمل کند؟البته باید بگوییم ما همگی تقریبا 
امروزه با سویه های کرونا آشنایی داریم: آلفا، بتا، گاما، دلتا، امیکرون. تفاوت کلیدی که میان آبله میمون و کرونا وجود دارد، این است که ویروس »آبله میمون« 
یک »دی ان ای ویروس« است؛ حال آنکه ویروس کرونا یک »آر ان ای ویروس« محسوب می شود. به طور خالصه بایستی گفت »آر ان ای ویروس ها« در قیاس 
با »دی ان ای ویروس ها« به هنگام تکثیر اشتباهات بیشتری در کد ژنتیکی خود مرتکب می شــوند. این اشتباهات بیشتر به معنای »جهش بیشتر« است و 

در نتیجه، احتمال بیشتری وجود دارد که نسخه جدیدی از ویروس رخ دهد که به نسبت نسخه قدیمی تر، طبق مفهوم داروینی، با محیط جدید سازگارتر باشد.

تفاوت ویروس کرونا و آبله میمون چیست؟

عکس: ایرنا



پس از بازگشت تیم ملی ایران از قطر خبری منتشر شد با این مضمون که یک بازی تدارکاتی در دمای باالی 40 درجه قطر، برای ایران چند میلیارد هزینه داشت.
اردویی که گله بازیکنان به دلیل کیفیت پایین چمن تمرینی را هم به همراه داشت؛اما حاشیه ها به همین جا ختم نشد.پس از بازگشت ماجرای اضافه بار بازیکنان 
و اعضای تیم ملی فوتبال ایران در این سفر دردسر ساز شد.بر اساس ادعای مطرح شده اعضای تیم ملی در سفر رفت ۱0 هزار و در سفر بازگشت ۱۲ هزار دالر برای 
اضافه بار داشته اند.آن طور که در خبرها آمده بود این اضافه بار 500 میلیون تومان خرج گذاشته است.برای پیگیری پشت پرده این اضافه بار با مسئوالن فدراسیون 

فوتبال تماس گرفته شد که اطالعات زیر به دست آمد:
این موضوع در سفرهای تیمی متعارف است و چیز عجیبی نیست.در رده های مختلف هم چنین اتفاق هایی می افتد چرا که همراه تیم اسباب و وسایل زیادی 
هست.اگر پرواز چارتر باشد که دیگر چنین مشکالتی نیست و البته چارتر هم هزینه های خاص خودش را دارد.در سفر به قطر با وجود اینکه زمین تمرین و اسکان 
و ... رایگان بود؛ اما رقمی در حدود 30 میلیارد تومان هزینه شــده است.رفت و برگشت الجزایر با 45 نفر،به همراه داشــتن تخته های پزشکی،ادوات تمرین، 

تجهیزات و ...خب هر نفر فقط می تواند بین ۲5 تا 30 کیلوگرم بار جابه جا کند.خود بازیکنان هم وسیله دارند و این اتفاق ها در سفرهای تیمی طبیعی است.

پشتپردهاضافهبارچندهزاردالریبرایبازیکنانتیمملی
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ایراندرجامجهانیمثلیکتوریستاست!
رسانه انگلیسی پیش بینی کرد که ایران در جام جهانی ۲0۲۲ قطر مثل یک توریست و بازدیدکننده 
خواهد بود.سایت givemesport به بررســی قدرت تیم های حاضر در جام جهانی قطر پرداخت و 
مدعیان قهرمانی را پیش بینی کرد. این رســانه انگلیسی از برخی تیم ها به عنوان تیم های توریست 
و بازدید کننده از قطر نام برد که تیم ملی کشــورمان در این دســته قرار داشــت.givemesport با 
تیتر بررسی 3۲ تیم حاضر از مدعی تا توریســت به ذکر قدرت تیم ها پرداخت و نوشت: در 4 دسته 
)مدعی، کاندید قهرمانی، سورپرایزکننده و توریست( می توان تیم ها را جداسازی کرد.تیم هایی مثل 
کاستاریکا، عربســتان، کانادا، ایران، مراکش، قطر، تونس، کره جنوبی، استرالیا، آمریکا، مکزیک، 
غنا، ژاپن و کامرون در این دسته قرار گرفتند.سایت givemesport تیم های اکوادور، ولز، لهستان، 
دانمارک، صربستان، سوئیس ، سنگال و اروگوئه  را در دسته ســورپرایزکننده قرار داد و از تیم های 
کرواسی، پرتغال، هلند، بلژیک، انگلیس و اسپانیا به عنوان کاندیداهای قهرمانی در قطر نام برد.این 
رسانه انگلیسی از 4 تیم آرژانتین، آلمان، فرانســه و برزیل به عنوان مدعیان اصلی قهرمانی در جام 
جهانی ۲0۲۲ قطر صحبت کرد و نوشت که لیونل مســی می تواند در زمستان این افتخار را به دست 

آورد و با جام از بازی ملی خداحافظی کند.
 

بارسلوناروی»دییونگ«قیمتگذاشت
هافبک هلندی به نظر می رســد، بلوگرانا را ترک کند.پیش از این گفته شــده بود، بارسلونا پیشنهاد 
منچســتریونایتد را برای جذب فرنکی دی یونگ ناکافی دانسته و اکنون پیشــنهاد مدنظر بارسلونا 
مشخص شده است.به گزارش فابریتزیو رومانو، بارسلونا به منچستریونایتد اعالم کرده است که برای 
فروش فرنکی دی یونگ، پیشــنهادی 85 میلیون یورویی )73 میلیون پوند( الزم است. مذاکرات 
همچنان در جریان است.گفته می شود بارســلونا بیشــتر به دلیل حقوق گزاف دی یونگ، به دنبال 

فروش این بازیکن است.
   

تصمیمنهایی»نیمار«مشخصشد
شایعاتی حول محور آینده ستاره برزیلی وجود دارد.پاریسن ژرمن قصد دارد تا برخی از بازیکنانش 
را به فروش برساند که نیمار یکی از این بازیکنان اســت.به گزارش مارکا، دستمزد گزاف نیمار ] به 
ازای هر فصل 50 میلیون یورو ناخالص[ از دالیل مهمی اســت که پاریسن ژرمن را مجاب کرده تا 
این بازیکن برزیلی را به فروش برساند.پاری سن ژرمن در پنجره اخیر نقل و انتقاالتی، تنها تمدید 
قرارداد کیلیان امباپه و انتصاب لوییس کامپوس به ســمت مشاوره ورزشی را رسمی کرده است. 
براساس گزارش های منتشر شــده یوفا درمورد تراز مالی این باشگاه فرانسوی، چیزی در حدود 
۲۲4 میلیون یورو تــراز منفی دارد. بنابراین مالــکان قطری باید به فکر فروش بازیکن باشــند. 
دستمزدهای گزافی که به بازیکنان داده می شود، یکی از مشکالت اساسی پاری سن ژرمن است. 
به طوری که بیشتر بودجه PSG به دستمزد دو بازیکن اختصاص می یابد.نیمار، یکی از آن بازیکنان 
است. این مهاجم برزیلی به رییس باشگاه اعالم کرده که کوچک ترین قصدی برای ترک پایتخت 

فرانسه ندارد. او در پاری سن ژرمن می ماند و هیچ چیزی نمی تواند نظر او را تغییر دهد.

تیمجدید»بیسوما«مشخصشد
تاتنهام خبر از رسمی شدن انتقال ایوز بیسوما، هافبک برایتون داد.تماس های نهایی با برایتون در 
مورد شرایط پرداخت مبلغ انتقال و سپس زمان انجام کار های اداری انجام شد. معاینات پزشکی 
نیز از قبل برنامه ریزی شده بود و به انجام رســید.تاتنهام برای این انتقال ۲9 میلیون یورو هزینه 
داد و به این مبلغ باید پاداش ها را نیز اضافه کرد. ایوز بیسوما که اهل کشور مالی است، سال ۲0۱8 

از لیل راهی برایتون شده بود. قرارداد او تا ۲0۲6 اعتبار خواهد داشت.

از قهرمان سابق بوندسلیگا تا دستیار »مورینیو«؛

طالیی پوشان به دنبال نام بزرگ!
ایمانگودرزی بعد از عملکرد ناامید کننــده تیم فوتبال 
سپاهان اصفهان در لیگ قهرمانان آسیا و 
حذف از این رقابت ها با کسب تنها 7 امتیاز از 6 بازی و قرار گرفتن در 
رده سوم جدول چهار تیمی و از ســوی دیگر عملکرد پر فراز و نشیب 
زردپوشان در فصل گذشته لیگ برتر و در نهایت کسب عنوان سوم، این 
نتایج ســران باشــگاه را به فکر مذاکره و جذب یک سرمربی بزرگ 
خارجی انداخته اســت. پس از جدایی  نویدکیا از ســپاهان، مدیران 
باشگاه سپاهان به سرعت تشکیل جلسه دادند تا گزینه های مختلف 
مربی گری را بررســی کنند. هیئت مدیره باشگاه ســپاهان به نتیجه 
رســید که ابتدا مذاکرات خود را بــا گزینه هــای مربی گری خارجی 
پیگیری کند و اگر تا هفته پیش رو با مربی خارجی به توافق نرسیدند 

، سراغ گزینه های داخلی بروند.

ماگات؛جذابغیرممکن
پس از محرم نویدکیا اسامی بزرگ و جذابی برای جایگزینی او بر سر 
زبان ها آمد. یکی از آنها فیلیکس ماگات، سرمربی سابق بایرن مونیخ 
بود. روزهای گذشته اخباری درباره مذاکره باشگاه سپاهان با فیلیکس 
ماگات آلمانی منتشــر شــده و خیلی ها در ایران بر این عقیده اند که 
سرمربی ســابق بایرن مونیخ توافق کرده تا به اصفهان بیاید و هدایت 
زردها را بر عهده بگیرد. در شرایطی که حتی خبر توافق باشگاه سپاهان 
با ماگات هم در برخی سایت ها منتشر شــده و گروهی او را سرمربی 
فصل آینده سپاهان و جانشــین محرم نویدکیا می دانند، ایجنت این 
مربی آلمانی که کارهای او را در ایران انجام می دهد، هرگونه مذاکره با 
ماگات را تکذیب می کند. کامیار اسمایی در این باره می گوید: »برای 
من خیلی جالب اســت که رســانه های ایرانی می نویسند سپاهان با 
ماگات وارد مذاکره شده و حتی به توافق هم رسیده و در حال امضای 
قرارداد اســت. حتی 4،5 ماه قبل هم که نویدکیا استعفا کرد و بحثی 
درباره انتخاب جانشین او به میان آمد، باز هم صحبت از ماگات مطرح 
شد که آن زمان هم هیچ مذاکره ای میان طرفین انجام نشد. نمی دانم 

این اخبار چگونه منتشر می شود«.

ازجوادنکونام،علیداییتارسولخطیبی
سران سپاهان از بین گزینه های داخلی نیز به سراغ اسم های بزرگی 
رفتند. گفته می شد که جواد نکونام گزینه اصلی ساکت بوده که با توجه 
به رد پیشنهاد استقالل، امکان پذیرش درخواست سپاهان و مذاکره 
با ساکت تقریبا صفر اســت مگر اینکه با صفرهای قرارداد بشود نظر 

نکونام را تغییر داد که باز هم بعید به نظر می رسد. دو گزینه 
سرشناس دیگر ســپاهان بعداز نکونام، علی دایی، رسول خطیبی و 
گابریل کالدرون سرمربیان سابق پرســپولیس بودند که دایی حدود 
سه سال است از فوتبال به دور است و کالدرون هم آخرین بار در لیگ 
امارات عملکرد موفقی از خود به جای نگذاشــت و بیشتر از یک نیم 
فصل در آن لیگ دوام نداشت و به نظر نمی رسد گزینه جدی برای زرد 

پوشان به حساب بیاید.
 سپاهان چندسال پیش هم خواهان قرارداد با علی دایی بود که این 
مربی پیشنهاد تیم اصفهانی را رد کرد. گابریل کالدرون از شانس بسیار 
کمی برای نشستن روی نیمکت زرد پوشان برخوردار است و باید دید 
تیم اصفهانی در صورت عدم توافق با سرمربی خارجی به سراغ گزینه 

های داخلی خواهد آمد یا خیر.

شایعهدرشهر؛»مورایس«سرمربیسپاهانخواهدشد
گفته می شود ســرمربی سپاهان کسی نیســت جز ژوزه مورایس که 
طی روزهای گذشته به خاطر لینک شدنش به استقالل، شدیدا مورد 

توجه رسانه های ایرانی قرار گرفته بود. مدیران سپاهان ترجیح دادند 
که مربی جوان تری نســبت به ماگات را به سپاهان بیاورند به همین 
دلیل به سراغ مورایس پرتغالی رفتند. مورایس 56 ساله پرتغالی که 
ســابقه دســتیاری ژوزه مورینیو را هم دارد، طی یک هفته گذشته به 
عنوان گزینه سرمربی استقالل مطرح شده بود و آنقدر هواداران ایرانی 
برای او پیغام گذاشته بودند که به قول حجت کریمی عضو هیئت مدیره 
استقالل، این مربی، زبان فارسی را یاد گرفته است! گفته می شود یکی 
از بازیکنان سپاهان در گفت و گو با دوستان نزدیکش حضور مورایس 
را تایید کرده اســت. مورایس که با الهالل قهرمان لیگ برتر عربستان 
شــده، روی نیمکت تیمی خواهد نشســت که طی دو فصل گذشته 
اگرچه با محرم نویدکیا فوتبال تماشاگرپســندی را ارائه کرده بود؛ اما 
در فاز نتیجه گیری، موفق نبود تا آخرین اســتعفای نویدکیا، این بار با 
مخالفت مدیران باشگاه اصفهانی مواجه نشود و باید دید جانشین او 
می تواند یک جام به هواداران سپاهان هدیه دهد یا نه. البته سپاهان 
از بازیکنان کلیدی فصل قبلش خالی شــده و بایــد دید مدیران این 

باشگاه اصفهانی در فصل نقل و انتقاالت چه خواهند کرد.

خبر روز

»یزدانی«و»مرادمند«بااینشرایطبهاستقاللبرمیگردند
معاون حقوقی استقالل اعالم کرد که دو بازیکن سرباز این تیم تحت یک سری شرایط به تیم بازخواهند 
گشت.فرشید سمیعی درباره آخرین شرایط سیاوش یزدانی و حسین مرادمند گفت: ممکن است که 
آقای مرادمند بابت حضور پدرشان در جبهه و مسائل دیگری از کسورات خدمتی برخوردار شده و مدت 
خدمت شان کاهش پیدا کند. با توجه به اینکه نیم فصل از قراردادشان مانده، باید به باشگاه استقالل 
مراجعه کرده و برای تمدید قرارداد مذاکره کنند. البته این منوط به آن است که ایشان از خدمت نظام 
وظیفه ترخیص شــوند.وی ادامه داد: در خصوص آقای یزدانی نیز باید بگویم که ایشان نیز به مانند 
حسین مرادمند بازیکن ملوان هستند. سیاوش در مرحله اول کنکور دکتری قبول شده و تعیین رشته 
هم کردند. ایشان مرحله دوم و آزمون مصاحبه دارند. اگر قبولی یزدانی قطعی شد، باید دید که شرایط 

استفاده از مرخصی تحصیلی و ادامه فوتبالش را به عنوان دانشجو دارد یا خیر.
 

رقمقرارداد»رفیعی«باپرسپولیسلورفت!
گفته می شود قرارداد سروش رفیعی بازیکن جدید پرسپولیس با این تیم زیر ۱0 میلیارد تومان است. 
این درحالی است که بازیکنان جدید پرسپولیس نظیر؛ علیرضا بیرانوند، مرتضی پورعلی گنجی، دانیال 
اسماعیلی فر و حتی میالد سرلک برای فصل جدید قرارداد ۱۲ میلیارد تومانی بسته اند. سروش رفیعی 
که از تیم های دیگر پیشنهادات باالتری داشــت به خاطر عالقه اش به پرسپولیس تصمیم گرفت با 
رقمی پایین تر از نفرات مورد اشــاره با این تیم قرارداد ببندد. این هافبک ملی پوش قبل از آغاز لیگ 
نوزدهم و در اردوی پیش فصل ترکیه به شکلی عجیب توسط گابریل کالدرون از پرسپولیس اخراج 
شد ؛اما هرگز مصاحبه ای علیه این مربی آرژانتینی یا مدیران باشگاه انجام نداد.سروش طی این چند 
سال در تیم های پدیده مشهد و سپاهان اصفهان توپ زد و حاال با انگیزه های فراوان به پرسپولیس 
برگشته است. برهمین اساس سروش رفیعی خیلی برســر رقم قرارداد خودش با پرسپولیس با 
مسئوالن این باشگاه چک و چانه نزد و تنها درخواست او پوشیدن پیراهن شماره 7 علی پروین بود.

 

خاطرهتلخ»آجورلو«ازهمکاریباشهباززاده!
مدیرعامل استقالل خاطره تلخی از قرارداد بســتن با شهباززاده دارد.سجاد شهباززاده با پیوستن به 
استقالل برای دومین بار راهی تیمی می شود که مدیریت آن بر عهده مصطفی آجورلو است. او نیم فصل 
لیگ شانزدهم و پس از جدایی از تیم آالنیااسپور ترکیه قصد داشت به استقالل بپیوندد ولی پنجره 
بسته این تیم او را به تبریز کشاند تا با تراکتور قرارداد ببندد که آن زمان آجورلو مدیرعامل و قلعه نویی 
هم سرمربی این تیم بود. با این حال وقتی تراکتوری ها تصمیم گرفتند برای itc مهاجم جدید خود 
اقدام کنند، متوجه بسته بودن پنجره خود شدند و قرارداد شهباززاده هم فسخ شد.شهباززاده پس از به 
بن بست خوردن دومین انتقال زمستانی خود در نهایت راهی نفت تهران شد تا شاگرد علی دایی شود. 

جالب اینکه او در نفت فقط یک گل به ثمر رساند که آن هم در فینال جام حذفی مقابل تراکتور بود!

بازیکنملیپوشفوتبالایرانکالهبرداریکرد؟
ایلنا نوشت: اردوی اخیر تیم امید ایران در مسابقات قهرمانی زیر ۲3 سال آسیا با اتفاق عجیبی همراه بوده 
است. تیم امید ایران در خردادماه برای مســابقات قهرمانی زیر ۲3 سال آسیا ابتدا به عراق سفر کرده و 
سپس راهی کشور ازبکستان شد. شاگردان مهدی مهدوی کیا در این مسابقه با یک شکست و دو تساوی 
در رده سوم گروه ایستادند و از صعود به دور بعدی بازماندند. عالوه بر عدم کسب نتایج الزم در ازبکستان، 
اردوی بازیکنان زیر ۲3 سال با یک اتفاق عجیب رو به رو بوده است. یکی از بازیکنان تیم امید با بیان اینکه 
مشکالت مالی عدیده ای داشته از حدود دو ســوم کاروان تیم پول قرض کرده و حتی از اعضای کادر هم 
درخواست مالی داشته است. او با وعده اینکه به محض بازگشت به ایران پس از چند روز با هم تیمی هایش 

تسویه حساب خواهد کرد، اعتماد آن ها را جلب کرده اما در حال حاضر از دسترس خارج است.

مستطیل سبز

نایب رییس هیئت مدیره سپاهان: 
ساکت به کارش ادامه می دهد؛

ادامهسردرگمیدراصفهان
شاید کمتر کســی بتواند باور کند باشگاهی 
مثل ســپاهان این روزها دچار چالش برای 
انتخاب ســرمربی جدیدش شــده است. 
باشگاه اصفهانی همیشه سرآمد دیگر باشگاه 
های کشــورمان به لحاظ تصمیــم گیری و 
ســاختار مدیریتی بوده ؛ اما به نظر می رسد 

این روزها روزگار خوشی را سپری نمی کند.
در باشگاه سپاهان کمتر کسی را پیدا می کنید 
که در مورد روند انتخاب سرمربی این تیم اظهار 
نظری کند و فقط همه چیز تحت الشعاع شایعه 
ها می چرخد. درحالی که رسانه های داخلی 
بر اساس شنیده ها در مورد این باشگاه اطالع 
رسانی می کنند، روزنامه آبوالی پرتغال هفته 
گذشته از سفر پنهانی ژوزه مورایس به اصفهان 
خبر داد اما خود باشــگاه سپاهان هیچ اظهار 
نظر رســمی در تایید یا رد این خبر انجام نداد 
و تا امروز و این لحظه خبری از اطالع رســانی 
بابت روند انتخاب ســرمربی در این باشگاه 
نیست. تنها اخباری که مطرح شد این بود که 
این مربی از امکانات باشــگاه سپاهان دیدن 
کرده و به زودی هم قرار اســت برای مذاکره 
با مسئوالن ســپاهان دوباره به ایران برگردد. 
البته به موازی خبرهای ضد و نقیض در مورد 
انتخاب سرمربی این تیم شایعات زیادی در 
مورد تغییرات در بخش مدیریتی باشگاه به 
گوش می رسد. مدت هاست که زمزمه هایی 
مبنی بر کنار گذاشــتن محمدرضا ساکت به 
عنوان مدیرعامل این باشگاه شنیده می شود.

حتی در محافــل اصفهانی صحبــت از این 
هست که برخی از اعضای هیئت مدیره هم 
دیگر جایی در این باشگاه ندارند و در جلسات 
شرکت نمی کنند؛ اما هیچ یک از این اخبار به 
صورت رسمی از سوی مسئوالن این باشگاه 
و کارخانه فوالد مبارکه اعالم نشــده اســت. 
خبرنگار آخرین خبر با مجتبی لطفی، نایب 
رییس هیئت مدیره ســپاهان در خصوص 
شایعات برکناری ساکت گفت و گوی کوتاهی 
داشت که وی در جواب گفت: این خبر درست 
نیســت و آقای ساکت در باشــگاه مشغول 

کارش است. 

فوتبال جهان

وز عکس ر

»مسی«به
کاتالونیابرگشت

لیونل مســی بــرای گذراندن 
تعطیالت تابستانی وارد کاتالونیا 
شد و مورد اســتقبال هواداران 
بارسلونا قرار گرفت.مسی برای 
خروج از فرودگاه هم مشــکل 
پیدا کرد و دقایقی را به گرفتن 
عکس یادگاری بــا هواداران و 

امضا دادن به آن ها گذراند.

طرفداری: اولین بار مرضیه سلیمانی، همان عکاس 
مشهور ساختمان پالسکو که دقایقی قبل از انفجار از آوار 
نجات پیدا کرد، با انتشار توئیتی از حضور مهدی طارمی 
و علیرضا جهانبخش در ساختمان ریاست جمهوری 
خبر داد.مرضیه سلیمانی برای خبرنگاران و عکاسان 
حوزه اجتماعی شــناخته شده اســت، به خصوص 
پس از آن که از پالسکو عکاســی کرد و دقایقی قبل از 
فرو ریختن این ساختمان در تهران، یک آتش نشان 
او را کشان کشــان از مرگ حتمی نجات داد. مرضیه 
سلیمانی که حاال عکاس و خبرنگار خبرگزاری دولت 
است، روز چهارشنبه با انتشــار توئیتی پرسید؛ »بعد 
باخت تیم ملی مقابل الجزایر، مهدی طارمی و علیرضا 
جهانبخش در ساختمان ریاست جمهوری دنبال چه 
بودند؟«رسانه های داخلی بنا به دالیلی ترجیح دادند 

از کنار این توئیت بی تفاوت عبور کنند؛ اما رسانه های 
خارجی  به موضوع حضور جهانبخش و طارمی در نهاد 
ریاســت جمهوری پرداختند و به تمام احتماالت این 
حضور اشاره کردند.رضا نقی پور، مسئول سابق حراست 
فدراسیون فوتبال مسئول تشریفات ریاست جمهوری 
است و مهدی خراطی که سال ها در دپارتمان تیم ملی 
فعالیت می کرد هم با نقی پور به ریاست جمهوری رفته 
و مالقات با این دو به خصوص با خراطی که رابطه خوبی 
با ملی پوشان داشت، می تواند بهانه خوبی برای حضور 
در ریاست جمهوری باشد اما عده ای معتقدند هدف 
طارمی و جهانبخش از حضور در ریاســت جمهوری، 
رساندن پیغام ملی پوشان به رییس جمهور بوده است. 
ملی پوشان در دوحه با وزیر ورزش جلسه گذاشتند و در 
حضور بهرام رضاییان و حمید استیلی با حمید سجادی 

حرف زدند. آنها به روایتی خواهان حمایت همه جانبه 
از تیم ملی هســتند و به روایتی هم خواهان برکناری 
دراگان اسکوچیچ و بازگشــت کارلوس کی روش به 

تیم ملی...
معلوم نیست هدف آنها از حضور در ریاست جمهوری 
چه بود؟ آیا رفته بودند تقاضای حمایت تمام بازیکنان 
تیم ملی را به گوش باالترین مقام دولت برســانند یا 
حامل این پیام از ملی پوشان بودند؛ با اسکوچیچ هیچ 

نتیجه ای نمی گیریم!

حضوردوملیپوشدرنهادریاستجمهوری!
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سال 92 در سکوت خبری رسانه ها یک اتفاق مهم  پریا پارسادوست
رخ داد؛ خــط مــرزی اصفهــان و چهارمحال و 
 بختیاری بی ســر و صدا تغییــر کرد و ایــن آخرین ضربه مســتقیم دولت 
احمدی نژاد به اســتانی بود که بیشــترین تاثیر را در رای آوری او در دور دوم 
رقابت با مرحوم هاشمی رفســنجانی در انتخابات سال 84 داشت. آن زمان 
»محمدعلی اسفنانی« عضو وقت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تایید 
صحت این خبر گفت: »متاســفانه این اتفاق به اشــتباه در هیئت دولت به 
تصویب رسیده است. این موضوع هفته گذشته در هیئت دولت گفته شده، اما 
به اشــتباه در این تصمیم گیری محدوده ای از اراضی مربوط به اصفهان جزو 

استان چهارمحال و بختیاری محسوب شده است.«
اما ماجرا چه بود و چطور به این راحتی اراضی یک استان را به نام استان دیگر 
زدند که گفته می شد افزایش برداشت آب از حوضه زاینده رود توسط استان 
چهارمحال را هم به دنبال داشته است؟ خبرگزاری »ایمنا« در روایت واقعه به 
نقل از یک منبع آگاه نوشت: »در دوره مرتضی بختیاری، استاندار سابق اصفهان 
در دولت نهم تفاهم نامه ای بین دو استان منعقد شد که خط مرزی اصفهان و 
چهارمحال  و بختیاری به خط القعر سد زاینده رود منفصل شود.با انتشار این 
خبر در رسانه ها، مردم و علمای اصفهان موضع گیری شدیدی کردند به طوری 
که رسیدگی به این امر به دفتر ریاست جمهوری و مقام معظم رهبری رسید. 
رهبر انقالب اسالمی رسیدگی به این موضوع مهم را به دفتر ریاست جمهوری 
منعکس کردند و احمدی نژاد، وزرای کشــور و نیرو را مامور بررسی آن کرد که 
اینگونه اقدامات متوقف شود، بنابراین این مسئله بدون مطرح شدن در هیئت 
دولت منتفی شد. با روی کار آمدن دولت نهم و تغییر رؤسای استانداری ها، 
چهارمحالی ها، باز تحرکات خود را برای تغییر خط مرزی اصفهان و چهارمحال 
آغاز کردند. بعد از برگزاری جلساتی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، این 

موضوع مسکوت ماند.«
این منبع آگاه با تاکید بر این که طی چند ماه اخیر معاونت سیاسی وزارت کشور 
پیگیر موضوع خط مرزی شد، اضافه کرد: »در این حین مسئوالن چهارمحال 
و بختیاری کار را به مردم کشاندند و مسئوالن استان و همچنین مسئوالن در 
معاونت سیاسی وزارت کشور را نسبت به مقاومت در برابر این موضوع تهدید 
به برکناری کردند. مسئوالن وزارت کشور به جای اطالع این موضوع به مقامات 
استان، تغییر خط مرزی را به هیئت دولت ارجاع دادند. با این اتفاق کار از دست 

نمایندگان و مسئوالن استان اصفهان خارج شد.«
این منبع آگاه البتــه این را هم گفته بود که: »با این که احســاس می شــد 
مسئوالن استان اصفهان از این موضوع مطلع هستند، اما نسبت به این جریان 
هیچ واکنشی نشان ندادند و خط مرزی اصفهان و چهارمحال و بختیاری بدون 

اطالع رسانی به مردم و نمایندگان مجلس تصویب شد.«
آن موقع در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بودیم و آخرین روزهای حضور 
احمدی نژاد در پاستور سپری می شد. موضوع بسیار مهم و حساس بود؛ اما 
به حاشیه رانده شــد یا در آن موقعیت حســاس، این طور تصمیم گرفته شد 
که به حاشیه رانده شود و محل مناقشه جدیدی بین دو استان و مسئوالن و 

مردم آن نباشد. 
اما نکته قابل توجه در مصاحبه این منبع آگاه با »ایمنا« اشــاره به اسم های 
خاصی است که پشتیبان و حامی این انتقال و جابه جایی مرز در وزارت کشور 
بودند؛ یکی از این اسم ها »ســیدصولت مرتضوی« است که آن زمان معاون 

سیاسی وزارت کشور بود. 

 ****
برمی گردیم به زمان حال؛ سال 1401 ؛ خرداد داغ 9 سال بعد از آن جابه جایی 
مرز. ابراهیم رییســی در مقام رییس جمهور همراه با 25 عضو کابینه اش به 

اصفهان آمد. این بیشترین تعداد همراه رییس جمهور از آغاز سفرهای استانی 
وی تاکنون بوده و خب همین موضوع نشــانگر اهمیت این سفر بوده است. 
رییسی در این سفر یک روزه و در جمع کشاورزان گفت که صبر کرده وقتی به 
اصفهان بیاید که مشکالت وخیم تر از همیشه اســت! حاال اینکه چرا رییس 
جمهور تصور می کند برای حل مشکل حتما باید از پایتخت به شهرستان سفر 
کند و مگر از شرایط وخیم استانی مثل اصفهان خبر نداشته و از همان تهران 
نمی شد دستور به حل حداقلی این مشکالت بدهد، سوالی است که بی پاسخ 
مانده ! اینکه چرا رییس دولت باید صبر کند تا شرایط وخیم به حد اعالی خود 
برسد و بعد عزم سفر کند هم سوال بعدی است که آن هم گویا جوابی ندارد؛ اما 
مهم تر از همه این ها ماجرای »شعرخوانی« معاون اجرایی رییس جمهور در 
اصفهان است که خشم مردم و مسئوالن این استان را به دنبال داشته است. 
سفری که قرار بود »راهگشا« باشد، حاال خاطره ای تلخ از خود به جا گذاشته 
است. درحالی که مطالبه اصلی مردم اصفهان احیای زاینده رود و مشکالت آبی 
استان بود، سیدصولت مرتضوی در جلسه شورای اداری به جای ارائه مصوبات 

و گزارش سفر ، این شعر را خواند:

چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن
که می گویند مالحان سرودی

اگر باران به کوهستان نبارد
به سالی دجله گردد خشک رودی

اصفهانی ها عصبانی شدند. عصبانی هستند و حتی در شبکه های اجتماعی 
خواستار کنارگذاشتن مرتضوی از کابینه شــده اند. اما خب به نظر می رسد 
خیلی هم نباید از بابت این اقدام مرتضوی متعجب شد. معاون اجرایی رییس 
جمهور ، زاده استان چهارمحال و بختیاری است و گویا نگاه استانی به مسائل 

مهم کشوری دارد!
 مرتضوی با اینکه چهارمحالی اســت و اســتان زادگاهش به عنوان استانی 
محروم شناخته می شــود، اما در مقطعی، شهردار کالن شهر مهمی همچون 
»مشهد« می شود. از قضا یکی از انتقاداتی که نسبت به انتصاب او به عنوان 
شهردار مشهد وجود داشت، همین غیربومی بودن و ناآشنا بودن او نسبت به 

این شهر بود هرچند خودش می گفت مشهد را خوب می شناسد!
البته مرتضوی از سمت شهرداری مشــهد با نظر دیوان محاسبات کشور عزل 
شد؛ گفته می شد دلیل عزل او، ممانعت از حسابرسی بوده که حکم انفصال 
از خدمت را به دنبال داشته است. آن زمان، فیاض شجاعی دادستان دیوان 
محاسبات کل کشــور در گفت و گو با »خانه ملت« خبر داد که شهردار مشهد، 
اجازه نداده حسابرس های دیوان به عملکرد مالی شهرداری مشهد رسیدگی 
کنند و بر همین اساس ســید صولت مرتضوی به انفصال از خدمات دولتی 
محکوم شده است؛ وی در عین حال تاکید کرد شهرداری مشهد در واکنش به 
این حکم، درخواست اعاده دادرسی داده و چون این درخواست قبول شده، 

فعال حکم »انفصال از خدمات دولتی« وی متوقف شده است.
ســیدصولت مرتضوی در جلســه دفاع از خود برای حکم انفصال از خدمت، 

مدعی شد که این اقدامات همه پرونده سازی اصالحات، علیه او بوده است.
مرتضوی در انتخابات ریاســت جمهوری 1۳9۶ به عنوان رییس ســتادهای 
استانی سید ابراهیم رییسی انتخاب شــد و پاداش این همراهی هم سمت 

معاونت اجرایی در کابینه بوده است. 
آیت ا... علم الهدی، امام جمعه مشهد از حامیان اوست. این حمایت به حدی 
بود که امام جمعه مشــهد در یکی از خطبه های نمازجمعه، حسابی از صولت 
مرتضوی و اقدامات وی در مقام شــهردار مشــهد تعریف و تمجید کرد و او را 

»شهردار انقالبی، متدین و جهادی« نامید. 
هرچند این شــهردار جهادی گویا در برابر ســواالت انتقادی، چندان صبور و 
پاســخگو نیســت! »ایســنا« در همین باره یک مثال جالب از زمان حضور 

مرتضوی به عنوان شهردار در شهر مشــهد روایت می کند: »مدت هاست که 
برنامه های تبلیغاتی از سوی شهرداری مشــهد در شبکه سراسری تلویزیون 
پخش می شــود و در این روزهای آخر نیز برنامه های متعددی در خصوص 
بهره بــرداری از خط دو قطارشــهری از شــبکه های سراســری تلویزیون با 
مجری گری مجریان تهرانی، پخش شــده ، این در حالیست که مشهد خود 
دارای رسانه های گسترده ای است. امروز 10 اسفندماه در حاشیه صد و شصت 
و یکمین جلسه علنی شورای شهر مشهد که در تاالر شهر برگزار شد، خبرنگاران 
خواســتند تا در خصوص هزینه های شــهرداری در تبلیغــات تلویزیونی از 
صولت مرتضوی، شهردار مطلع شوند، اما با پاســخ های نامحترمانه و همراه 
با عصبانیت شهردار مواجه شــدند که متن کامل این سوال و جواب ها در زیر 

آمده است:
خبرنگار: جناب شــهردار حدود چندین مرتبه اســت که در تلویزیون و شبکه 
سراسری یک و دو تبلیغاتی از سوی شهرداری پخش می شود؛ گفته شده میزان 
هزینه ای که به صدا و سیما پرداخت شده پنج میلیارد تومان بوده است. این 

درسته؟
شهردار: من اطالعی ندارم از چیزی که شما می فرمایید.

خبرنگار: یعنی نمی دانید چقدر شهرداری به صدا و سیما داده است؟ 
شهردار: ریالی از سوی شــهرداری بابت برنامه هایی که صدا و سیما پخش 

می کند ، پرداخت نشده است، این حرف ها چیه می زنید؟
خبرنگار: یعنی به طور رایگان این ها را پخش می کند؟

شهردار: ) با صدای بلند( من نمیدونم شــما برید از صدا و سیما بپرسید چرا 
از من می پرسید؟

خبرنگار: شما شهردارید
شهردار: شما برو از صدا و سیما بپرس چرا پخش می کنید.

خبرنگار: ولی شهرداری یک طرف ماجراست
شهردار: این چه حرفیه شما می زنید؟

خبرنگار: پس شما پولی ندادید در این باره؟
شــهردار: آقا جان ما پول دادیم یا ندادیم اطالعی ندارم…شما مدعی العموم 

هستید؟
خبرنگار: من تنها سوال کردم

شهردار: نه شما قاضی هستی؟
خبرنگار: نه

شهردار: سازمان بازرسی هستید؟ خدا خیرتون بده، شهرداری روابط عمومی 
داره.

خبرنگار: ما نماینده مردم در رسانه ها هستیم
شهردار: شما بخیلید که صدا و سیما کار شهرداری را پخش می کنه؟

***
از او به عنوان سیاســی ترین شهردار مشــهد نام می بردند. کسی که در زمان 
بحران زلزله این شــهر ترجیح داد به جای اینکه کنار مردم باشــد و به عادی 
 سازی شرایط کمک کند، راهی نشست »جمنا« شود و در میتینگ انتخاباتی

 اصول گرایان ائتالفی خبر کاندیداتوری قطعی رییسی را اعالم کند.
 خودش این وصلــه را هم قبول نمی کند و می گوید حزبی نبوده و نیســت و 
فراتر از احزاب عمل کرده است. اما همین یک فقره شعرخوانی کافی است تا 
متوجه شویم جناب معاون اجرایی رییس جمهور حتی در این ِسمت ملی هم 
 دید و افق ملی و همه جانبه ندارد و قومی و قبیله ای به قصه نگاه می کند؛ این 
قصه ای که از آن حرف می زنیم، قصه رنج ها و دردهای کشــاورزان اصفهان 
است؛ کشاورزانی که حاال از شرم زن و بچه، گاهی شب به خانه نمی روند. این 
قصه، قصه مردمان شهری است که به شــهر شهیدان شهره است؛ شهری که 
درب هرخانه اش را بزنی، پدر، مادر، خواهر، فرزند یا قوم و خویش یک شهید 
در را به رویت باز می کنند و سالمت را علیک می گویند. شهری که همیشه به 
وقت گرفتاری کنار تمام اســتان های ایران بوده، پیش قراول امدادرســانی 
 بوده، در صف اول جهاد در جبهه ها بوده، بزرگ ترین فرماندهان و عزیزترین 
 پاره های تن خود را فدای این آب و خاک کرده اســت. بیشترین مالیات را 
می دهد، کمترین بودجه را می گیرد، به تعبیر رییس محیط زیست حاال گرفتار 

پیچیده ترین مشکالت محیط زیستی شده است، در تمام این سال ها نجیبانه 
گاهی از حق خود گذشته تا همسایه هم ســهمی از آب ببرد؛ اما حاال به جای 
آن که گرهی از کوه مشــکالتش بازکنند، آقای معاون شعر می خواند و کنایه 
می زند که »چو دخلت نیست خرج آهســته تر کن!« به قول حجت االسالم 
میرزایی، نماینده اصفهان در مجلس: »استان اصفهان دخلش آن قدر هست 
که جوابگوی خرج خودش باشد ولی حرمت همسایگی را در چارچوب قانون 

نگه می دارد تا آب به همسایگان برسد...« 
این همه منتظر نماندیم که کابینه دولت بیاید برای مان شــعر بخواند و کنایه 
بزند! اصفهان پس از تهران قلب استراتژیک ایران است. زخم نادیده گرفتن و 
بی توجهی به مشکالت این استان تن تمام ایران را مجروح می کند و دود آن 
به چشم یک کشور می رود و این کشور، شهر به شهر، استان به استان، وجب 
به وجبش برای ما اصفهانی ها عزیز است و سرمه چشم. شاهد این ادعا، 2۳ 
هزارشهیدی است که در جای جای استان مان به تن سرد خاک سپرده ایم و 

شاید صدها شهیدی که حتی پیکر پاک شان به دست مان نرسید... 

شــهردار اصفهان گفت: در جلســه ای با حضور 
نماینــده نهاد ریاســت جمهــوری و نمایندگان 
اداره کل راه و شهرســازی، اســتانداری و سایر 
دستگاه های مربوطه، مشکل مالکیت زمین های 
علی آباد کلنگان پس از گذشت بیش از نیم قرن 

رفع شد.
به گــزارش ایمنــا، علــی قاســم زاده در برنامه 
رادیویی »ســالم اصفهــان« اظهار کــرد: هفته 
گذشــته اصفهان شــهر پر تب و تابی بــود، زیرا 
عالوه بر برگزاری نشست های تخصصی در حوزه 
خالقیت و صنایع دســتی، نخســتین اجالس 
سازندگان و طراحان معماری اصفهان با حضور 
چند هزار نفر از فعاالن حــوزه معماری و عمران 
شهر برگزار شد و در ارتباط با آینده شهر به تبادل 

نظر پرداختند.
وی افزود: در اجــالس ســازندگان و طراحان 
معماری اصفهان، معماران و سازندگان از امروز 
و دیروز فارغ شدند و به آینده شهر می اندیشیدند 
که گمان داریــم خروجی های خوبی برای آینده 

شهر به همراه خواهد داشت.
شــهردار اصفهــان با اشــاره به دســتاوردهای 
ســفر رییس جمهور بــه اصفهان، گفــت: یکی 
از معماهــای عجیب شــهر مربوط به ســاکنان 
منطقه علی آبــاد کلنگان )شــهرک انتهای رباط 
ســوم( به عنوان منطقه الحاقی در شمال شهر 
اصفهان بوده اســت که از دوران قبــل از انقالب 
تعاونی ها یــا افــراد حقیقی زمین هایــی را در 

آن خریــداری کــرده بودند، امــا مالکیت آن از 
ســال 4۷ تاکنون در بالتکلیفی به ســر می برد، 
لذا از دســتاوردهای سفر ریاســت جمهوری به 
اصفهان، برگزاری جلســه ای با حضــور نماینده 
این نهاد و نمایندگان اداره کل راه و شهرســازی، 
استانداری و ســایر دســتگاه های مربوطه بود 
که مشــکل مالکیت زمین های علی آباد کلنگان 
پس از گذشت بیش از نیم قرن رفع شد و از این 
 پس مردم این منطقــه می توانند در منازل خود

 آسوده باشند.
وی با تاکید بر اینکه با توجه به شــعار این دوره 
مدیریت شــهری مبنی بر »اصفهان من، شــهر 
زندگی« تالش می کنیم نقطه نقطه شــهر برای 
سکونت و زندگی حال بهتری پیدا کند، تصریح 
کرد: در اصفهان مشــکل بافت های فرســوده را 
داریم، به طوری کــه اگر کمی از نقــاط مرکزی 
شــهر فاصله بگیریــم و وارد محله های شــهر 
شــویم، با بافت فرســوده مواجه می شویم که 
زیبنده شــهر نیســت، زیرا تبدیل بــه فضاهای 
بی دفاع شهری و مرکز انواع بزهکاری، خالف و 
تجمعاتی شده اســت که می تواند مبدأ بسیاری 
از مشکالت اجتماعی باشد، بنابراین سه تصمیم 
 بــرای بازآفرینی بافت فرســوده شــهر گرفته

 شده است.
قاســم زاده ادامــه داد: تصمیم نخســت برای 
بافت های فرسوده شــهر صدور مجوز یک تا دو 
طبقه برای ارتفاع بیشــتر در این بافت هاســت، 

زیرا کمیسیون ماده 5 این اجازه را به شهرداری 
داده اســت که در صــورت تجمیــع واحدهای 
کوچک و احداث واحدهای بزرگ تر، می توانند 
 مجوزهــای الزم بــرای دو طبقه ارتفاع بیشــتر 

دریافت کنند.
وی خاطرنشــان کــرد: دومین تصمیــم برای 
بافت های فرســوده این اســت که شهرداری بر 
اساس مصوبه شورای اســالمی شهر ۷0 درصد 
بخشودگی برای صدور پروانه ساختمانی در این 
بافت ها قائل می شــود که امتیاز عالی به شمار 
می رود و امتیاز ســوم که دولت پیش بینی کرده 
است اینکه، اگر ساکنان بافت های فرسوده برای 
نوســازی اقدام کنند، می توانند بــرای هر واحد 
 تا 400 میلیــون تومان تســهیالت ارزان قیمت

 دریافت کنند.

شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »سالم اصفهان« مطرح کرد:

رفع مشکل مالکیت زمین های علی آباد کلنگان پس از نیم قرن سرپرست اداره حمل ونقل همگانی معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: سومین »خط پرش« شهر اصفهان در خیابان مسجدسید حدفاصل 
چهارراه هفتم محرم )وفایی( تا چهارراه تختی با مبلغ پنج میلیارد تومان برای خط سه تندوری اتوبوسرانی اجرا خواهد شد.مجید عموچی اظهار کرد: طرح 
»خط پرش« در خیابان مسجدسید حدفاصل چهارراه هفتم محرم )وفایی( تا چهارراه تختی اجرا خواهد شد.وی اضافه کرد: طرح خط پرش در خیابان مسجد 
سید، با هدف کاهش زمان سفر با سیستم تندروی حمل ونقل عمومی و بهبود وضعیت خط سه بی. آر. تی حدفاصل پایانه ارغوانیه و پایانه خرم انجام می شود.

سرپرســت اداره حمل ونقل همگانی اداره کل مطالعات و برنامه ریزی معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان خاطر نشان کرد: ایستگاه های میانی 
خیابان مسجد سید در بهمن ماه سال گذشته مورد بهره برداری قرار گرفت و پیش بینی می شود در شهریورماه سال جاری خطوط پرش مرتبط با این ایستگاه ها 
به اتمام برسد.وی با بیان اینکه در گذشته با جمع آوری رفیوژ میانی خیابان عبدالرزاق و افزایش سطح سواره رو این خیابان، شرایط تردد خودروهای سواری و 
برنامه زمان بندی تقاطع ها بهبود یافته است، تاکید کرد: برای ایجاد خط پرش در خیابان مسجدسید، از تجربیات مثبت به دست آمده نیز استفاده خواهد شد.

عموچی اضافه کرد: برای ایجاد خط پرش در خیابان مسجدسید، رفیوژ میانی با عرض حدود دو متر و 20 سانتی متر جمع آوری شد و با جدول گذاری، عرض 
سواره رو نزدیک به دو متر افزایش خواهد یافت که ســعی داریم با تغییر در زمان بندی تقاطع ها به کاهش بار ترافیکی این خیابان نیز کمک کنیم.وی با بیان 
اینکه خط پرش خیابان امام خمینی )ره( و خیابان عبدالرزاق در سال 1400 راه اندازی شد و از نظر ترافیکی نتایج مثبتی به دنبال داشت، افزود: سومین خط 

پرش شهر اصفهان در خیابان مسجدسید با مبلغ پنج میلیارد تومان اجرا خواهد شد.

عضو شورای شهر تشریح کرد:

سهم فراموش شده شهرداری از جرائم راهنمایی و رانندگی
رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: اظهار اعتراض نسبت به تاخیرهای زیان بار بازگشت سهم مالیات بر ارزش افزوده و فراموشی 
در پرداخت سهم جرائم راهنمایی و رانندگی به شهرداری ها طی جلسه ای به اطالع وزیر اقتصاد رسید.مصطفی نباتی نژاد در خصوص جلسه فعاالن اقتصادی 
که در اتاق بازرگانی برگزار شد،اظهار کرد: به عنوان نماینده یک بنگاه غیردولتی و به نمایندگی از شهرداری با چندین هزار نفر نیروی کار در حضور وزیر اقتصاد 
مطرح کردم که مالیات بر ارزش افزوده به طور مستقل در استان باز توزیع نمی شود و سهمی نیز که باز توزیع می شود به نسبت جمعیت است، در حالی که باید 
به نسبت عایدی باشد و این موضوع چالش ساز است، زیرا مالیات بر ارزش افزوده ابتدا وارد خزانه می شود و خزانه نیز اولویت های تخصیص دیگری دارد و با 
تاخیر پرداخت می شود و میزان آن دقیق نیست.وی ادامه داد: درآمدهای مدیریت شهری بر اساس قانون در خصوص سهمی که از جرائم راهنمایی و رانندگی 
داریم، حدود ۶0 درصد است، اما این میزان به شهرداری پرداخت نمی شــود و ظاهرا به فراموشی سپرده شده است، شهرداری برای توسعه زیرساخت های 
ترافیک شهر به این درآمد نیاز دارد، اما این اتفاق نمی افتد و ترافیک شهر اوضاع خوبی ندارد، همچنین بعد از موضوع آب و زاینده رود دغدغه تمام مردم حوزه 
ترافیک شهر است و این در حالی است که اعتبارات الزم به آن تعلق نمی گیرد.رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به دادخواهی از 
وزیر اقتصاد و قول پیگیری از طرف وی، تصریح کرد: درآمدهای سیاستی که در گذشته به شهرداری ارائه می شد، در حال حاضر با تاخیر پرداخت می شود، اگر 
همچنان با مشکالت مطرح شده روبه رو باشیم، کیفیت خدمات شهرداری و در پی آن کیفیت زندگی در شهر کاهش خواهد یافت و این چالش ممکن است 
بر درآمدهای ساختمانی اثر بگذارد.وی اضافه کرد: اظهار اعتراض نسبت به تاخیرهای زیان بار بازگشت سهم مالیات بر ارزش افزوده و فراموشی در پرداخت 

جرائم راهنمایی و رانندگی به شهرداری ها طی جلسه ای به اطالع وزیر اقتصاد رسید تا رفع این مشکالت مورد توجه مسئوالن مربوطه قرار گیرد.

خط 3 تندوری اصفهان روی »خط پرش«

    به بهانه شعرخوانی کنایه آمیز معاون اجرایی رییس جمهور در سفر رییسی به اصفهان؛

  خاطر مکدر  و  خاطره تلخ



   

مدیر زیرســاخت ایمیدرو گفت: قرارداد ۵ هزار مگاوات نیــروگاه جدید از 
تفاهم نامه ۱۰ هزارمگاواتی امضا شده است.منیژه غالمرضایی که در حاشیه 
بازدید از پروژه نیروگاهی شــهید باکری سمنان ســخن می گفت، تصریح 
کرد،: این قراردادهای جدید در چارچوب تفاهم نامه ایجاد ۱۰ هزار مگاوات 
ظرفیت نیروگاهی برای حوزه صنعت و معدن امضا شــده است.وی با بیان 
اینکه نیروگاه سمنان، نخســتین پروژه از این تفاهم نامه است،گفت: این 

پروژه با ظرفیت تولید ۳۸۰ مگاوات انرژی برق، تا نیمه تابســتان امســال 
راه اندازی می شود. مدیر زیرســاخت ایمیدرو با اشــاره به همکاری قابل 
توجه وزارت نیرو برای طرح فوق، اظهار داشت: طبق تفاهم نامه ای که بین 
وزارتخانه های صمت و نیرو منعقد شده، در مجموع ۱۴ استان کشور دارای 
نیروگاه جدید می شــوند که برق آن ها در اختیار صنایــع و معادن قرار می 
گیرد.به گفته غالمرضایی، این میزان ظرفیت در ۲۴ سایت نیروگاهی و طی 
مدت ۳۶ ماه ایجاد خواهد شــد.مجری وزارت صمت در تفاهم نامه فوق و 
مدیر زیرساخت ایمیدرو همچنین با اشاره به استقبال سرمایه گذاران از این 
برنامه، گفت: پیش بینی می شود ظرفیت های جدیدی به رقم فعلی افزوده 
شوند.مجری وزارت صمت در تفاهم نامه ۱۰ هزارمگاواتی نیروگاه همچنین 
خبر داد که پیش بینی می شــود پروژه بعدی، نیروگاه شرکت فوالد مبارکه 
وارد مدار تولید برق خواهد شد.وی با اشاره به اینکه حدود ۳۰ درصد مصرف 
برق کشور مربوط به حوزه صنعت و معدن اســت، گفت،: نزدیک به ۲۰ هزار 
مگاوات به این حــوزه اختصاص دارد که ۶تا ۷ هزار مــگاوات آن مربوط به 
بخش معدن و صنایع معدنی است.مدیر زیرساخت ایمیدرو به چالش های 
قطعی برق مورد نیاز صنایع اشــاره کرد و گفت: ادامه اجرای این تفاهم نامه 
نیازمند همکاری و همیاری دستگاه های کشور جهت صدور مجوزهای الزم 
است تا بتوان در زمان مقرر، برق مورد نیاز حوزه تولید و اشتغال را تامین کرد.

با توجه به شرایط نامناسب محیط زیستی در اقلیم ایران،  دور از انتظار نیست 
که زیست بوم کشور  به زودی دچار بحران شود و  این بحران روزبه روز   زندگی 

و سالمت جسمی و روانی افراد را بیشتر دچار مخاطره کند.
وضعیــت اضطرار محیط زیســت در شــرایط کنونی، نیازمنــد برنامه ریزی 
اصولی، اتخاذ تصمیم های جســورانه، اختصاص بودجه های الزم و عزم و 
اراده حاکمیت، دولت و فرد فرد جامعه است تا بتوان ضمن پرهیز از تجاوز 
بیشــتر به زیســت بوم، از بروز عوارض جبران ناپذیر در زندگی انسان های 
امروز و نســل های آینده جلوگیری کرد.وضعیت اقتصادی کشور به گونه ای 
اســت که نهادهای متولی، امکان ســرمایه گذاری در حوزه محیط زیست را 
ندارند و این مسئله، لزوم توجه، تمرکز، اختصاص بودجه و سیاست گذاری 
شــرکت های بزرگ صنعتی و اقتصادی را که در مســئولیت های اجتماعی 
فعالیت دارند، دوچندان می کند.توسعه و رشــد اقتصادی، زمینه تکامل و 
پویایی جامعه است و طبیعی است توســعه، بدون توجه به محیط زیست، 
بی معناست. ما تنها یک زمین داریم و باید تالش کنیم که مقصود هر فعالیت 
اقتصادی، توســعه پایدار جامعه باشــد، توســعه ای که زندگی انسان های 
کنونی را دچار مخاطره نکند و توانایی نســل های آینــده در تامین نیازهای 
خود را به خطر نیندازد.شــرکت فوالد مبارکه به عنوان یک شــرکت صنعتی 
بزرگ، در طول سه دهه فعالیت خود، در کنار توســعه صنعتی و اقتصادی، 
توجه به محیط زیست و حراست از آب، خاک و هوا را در صدر کلیه اقدامات 
خود قرار داده، گام های مهمی را در حفاظت از طبیعت برداشته و بالغ بر یک 
میلیارد دالر در این زمینه هزینه کرده است.دریافت اولین گواهی نامه نظام 

مدیریت محیط زیست در میان واحدهای صنعتی کشور، دریافت گواهینامه 
مشارکت در برنامه کاهش گازهای گلخانه ای از طرف انجمن جهانی فوالد، 
اخذ باالترین نشان جامعه مدیریت سبز اروپا و بنیاد جهانی انرژی، دریافت 
باالترین نشان کیفیت و محیط زیست )نشــان طالیی( از بنیاد بین المللی 
EFQM و دریافت تندیس زرین کیفیت و محیط زیست از سازمان بهره وری 
و تعالی سازمانی، گواهی بر این ادعاســت که شرکت فوالد مبارکه از ابتدای 
کار، متعهد به مســائل محیط زیســتی بــوده و با به کارگیــری روش های 
مناسب، بهبود مســتمر و مداوم عملکردها، سنجش، ارزیابی و انطباق کلیه 
فعالیت های توسعه و بهره برداری مطابق با مقررات زیست محیطی و توجه 
به مسئولیت های اجتماعی در زمینه محیط  زیست، تالش مضاعفی را در این 
راستا مصروف داشته است.عالوه بر این مسائل، پایش مستمر آالیندگی ها، 
استانداردسازی و تدوین دســتورالعمل، کنترل عملیات در راستای کاهش 
انتشــار آالینده ها و پایش مســتمر وضعیت آالیندگی هوا، کاهش مصرف 
آب، توســعه شــبکه های آب و فاضالب منطقه و تصفیه و بازچرخانی آب، 
از دیگر اقداماتی اســت که این واحد صنعتی را در توجــه به آالیندگی های 
خاک، آب وهوا در تراز جهانی و سرآمد کشور قرار داده و توانسته است رکورد 
کمترین حجم آب مصرفی به ازای هر تن تولید فوالد را در مقایسه با مصرف 
شرکت های بزرگ فوالدساز جهان به خود اختصاص دهد.اقدامات یادشده 
تنها بخشی از افتخارات و فعالیت های صورت گرفته در حوزه محیط زیست 
بوده و در حوزه آموزش، فرهنگ سازی و مسئولیت های اجتماعی این حوزه 

نیز، کارنامه فوالد مبارکه روشن و درخشان است.

مصرف برق در بخش صنعت پس از آنکه شــرکت مدیریت شبکه برق ایران 
محدودیت شــبانه مصرف در این بخش را کاهش داد رو به افزایش گذاشته 
و به بیش از ۵ هزار مگاوات رســید.به گزارش خبرنگار اقتصــادی ایرنا، روند 
مصرف برق در بخــش صنعت هم زمان با افزایش مصــرف در بخش خانگی 
و تجاری کاهش یافته به گونه ای کــه تا ۳ هزار مگاوات هم رســیده بود. این 
روند در بازه زمانی شــب هم برای صنایع تداوم داشت تا آنکه در روزهای اخیر 

شرکت مدیریت شبکه برق ایران با ارسال نامه ای به صنایع کشور خبر از کاهش 
محدودیت شبانه مصرف برای صنایع داد. بر همین اساس تازه ترین گزارش 
شرکت مدیریت شبکه برق ایران نشان می دهد مصرف برق در بخش صنعت 
با افزایش روبه رو شده و به ۵ هزار و ۵۷ مگاوات رسید.این درحالی است که 
روند مصرف این بخش کاهشی بوده و چهار هزار و ۸۴۹ مگاوات برق مصرف 
کرده اند. درحالی که مصرف برق شبانه در بخش صنعت افزایش یافته بود، در 
سایر بخش ها با کاهش همراه شده و به رقم ۵۶ هزار و ۸۶۰ مگاوات رسید. این 
میزان مصرف برق نسبت به مدت مشابه پارســال که ۵۵ هزار و ۹۱۷ مگاوات 
برق مصرف شده بود، رشد حدود هزار مگاوات را نشــان می دهد. البته رکورد 
مصرف برق روز ۲۵ خردادماه با مصرف بیش از ۶۲ هزارمگاوات شکســت.در 
همین باره مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شــرکت مدیریت شبکه برق 
ایران گفته بود:رکورد مصرف برق در ۲۵ خرداد در ساعت ۲ بعد از ظهر شکسته 
شد و به عدد ۶۲هزار مگاوات رســید. اما تاکنون خاموشی برنامه ریزی شده 
ناشی از کمبود برق نداشته ایم.سخنگوی صنعت برق گفت: البته ممکن است 
در برخی از مناطق به دلیل مشکالت فنی و یا طوفان و شرایط جوی برق بخشی 
به مدت کوتاه قطع شده باشد که همکاران به سرعت مشکل را برطرف می کنند.

مدیر زیرساخت ایمیدرو در بازدید از پروژه نیروگاه شهید باکری خبر داد:

پروژه نیروگاه فوالد مبارکه؛ در نوبت راه اندازی

با تدابیر وزارت نیرو؛

تامین برق بخش صنعت افزایش یافت

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
مدیرمسئول: بهمن زین الدین

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3
تلفن: ۸-۳۶۲۸۴۱۶۷-۰۳۱     فکس: ۳۶۲۸۴۱۶۶

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

مشــاور وزیر امــور اقتصاد و دارایــی گفــت: در بازدیدی کــه از طرح های 
تصفیه خانه فاضالب های شــهری و بازیافت پساب در شرکت فوالد مبارکه 

داشتم، شاهد کاهش قابل توجه مصرف آب در این صنعت بودم که اقدامی 
مهم و قابل تقدیر در راستای سند آمایش سرزمین و اقتصاد مقاومتی است.

حمیدرضا فوالدگر، مشاور وزیر امور اقتصاد و دارایی، که به تازگی از شرکت 
فوالد مبارکه بازدید کرد، در توئیتر خــود بر کاهش قابل توجه مصرف آب در 
این شرکت مهر تایید زده و آن را اقدامی مهم و قابل تقدیر در راستای اقتصاد 
مقاومتی است.این نماینده سابق مردم اصفهان مجلس شورای اسالمی در 
صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: »در بازدیدی که از طرح های 
تصفیه خانه فاضالب های شــهری و بازیافت پساب در شرکت فوالد مبارکه 
داشتم، خوشبختانه شاهد کاهش قابل توجه مصرف آب در این صنعت بودم 
که اقدامی مهم و قابل تقدیر در راســتای ســند آمایش سرزمین و اقتصاد 
مقاومتی است.«گفتنی اســت؛ میزان مصرف آب در صنعت فوالد همواره 
یکی از موضوعات مهم و مورد توجه بوده است. این در حالی است که فوالد 
مبارکه با اجرای طرح های مختلفی مصــرف آب از رودخانه زاینده رود را به 

کمترین مقدار رسانده است.

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی از شناسایی ۱۲۰ هزار واحد خالی جدید و معرفی 
آن به سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: کنترل بازار اجاره نیاز به قانون دارد که در 
جلسه سران مطرح و مصوبات برای کوتاه مدت اخذ می شود.»محمود محمودزاده« 
در پاسخ به این سوال که یکی دو سالی اســت با ورود کرونا دولت ها روی اجرای 
مصوبه سقف ۲۵ درصد اجاره بها تاکید دارند، ولی این اتفاق نمی افتد و دلیل آن 
چیست؟ گفت: اینکه صحبت می شود که چرا دولت تا االن به موضوع اجاره بها و 
کنترل بازارمسکن ورود نکرده است، باید گفت که آمار ۳۰ ساله از سال ۷۰ تا االن را 
اگر بررسی کنیم، می بینیم که در جلسات مختلف طرح هایی ارائه شده و همواره 
قیمت اجاره مسکن از یک شیب متعادل با تورم جامعه تبعیت می کرده است.وی 
افزود: این شیب بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از تورم عمومی تحت کنترل بوده، ولی از 
سال ۹۸ به بعد همزمان با بیماری کرونا که عواقب اقتصادی را برای کشور ایجاد کرد، 

ورود دولت در این بازار مسکن خیلی مورد توجه قرار گرفت و برای اولین بار در سال 
۹۹ با مصوبات ستاد ملی کرونا، کنترل اجاره در دستور کار قرار گرفت که همان ۲۵ 
درصد برای تهران، ۲۰ درصد برای کالن شهرها و ۱۵ درصد برای سایر شهرهای کشور 
بود. البته این طرح مشمول تمدید اجاره بها می شد و نه شروع اجاره، چون شروع 
اجاره، مبانی قیمت گذاری خاص خودش را دارد که قابلیت اجرای آن وقتی قانون 
وجود نداشته باشد، نیست.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در 
پاسخ به این سوال که چرا سقف ۲۵ درصد رعایت نشده است، گفت: مرکز آمار ایران 
رسما اعالم می کند در پایان ســال ۹۹ میزان افزایش اجاره بها، ۳۲ درصد است و 
اگر شما ۲۵ درصد افزایش اجاره هایی را که تمدید شدند و میزان متوسط آن هایی 
را که جدیدا اجاره رفته اند، در نظر بگیرید، آمار متوسط رشد مبلغ اجاره در کشور ۳۲ 

درصد است که این در سال ۱۴۰۰ مجددا تکرار شد.

وزیر نیرو در حاشیه سفر رییس جمهور به اصفهان با بازدید از برخی از مجموعه 
های فاضالب و آبرسانی شهرســتان های اصفهان اعتبارات الزم برای تکمیل 
فرآیند برخی از این زیر مجموعه ها را صادر کرد. وزیر نیرو در جلســه شورای 
اداری شهرستان چادگان به تکمیل فاضالب این شهرستان اشاره و بیان کرد: 
اعتباری بیــش از ۲۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل این طــرح نیز در نظر گرفته 
شده است که از طریق شرکت آبفا پیگیری می شود تا در اسرع وقت تکمیل و 

به بهره برداری برسد.
علی اکبر محرابیان همچنین در این جلســه با بیان این که موضوع تامین آب 
شهرها و روستاهای این شهرستان بسیار مهم است، اظهار داشت: آبرسانی به 
روستاهای این شهرســتان در قالب طرح جهاد آبرسانی در دست اقدام است 
و بودجه ای نیر برای این طرح اختصاص داده شده است. وی در سفری دیگر 
به شهرســتان فریدن در جریان بازدید از تصفیه خانه فاضالب شــهر داران از 
تاسیســات و قســمت های مختلف این تصفیه خانه بازدید کرد و در جریان 
روند تصفیه فاضالب این شــهر قرار گرفت.تصفیه خانه فاضالب داران در سه 
کیلومتری غربی این شهر قرار دارد که تصفیه فاضالب را به روش الگون هوادهی 
با برگشت لجن انجام می دهد.این تصفیه خانه با مساحت ۹.۵ هکتار، پنج هزار 
متر مکعب فاضالب را در شبانه روز تصفیه می کند و جمعیتی بالغ بر ۳۲ هزار و 

 ۵۰۰ نفر را تحت پوشش خود دارد.مصرف پساب این تصفیه خانه که نزدیک به 
۹ سال از تاسیس آن می گذرد، صرف آبیاری درختان غیر مثمر می شود.

مشاور وزیر امور اقتصاد و دارایی اعالم کرد:

مهر تایید بر کاهش قابل توجه مصرف آب در فوالد مبارکه

معاون وزیر راه و شهرسازی:

۱۲۰ هزار واحد خالی جدید برای اخذ مالیات شناسایی شد

مصوبات حضور وزیر نیرو در زیر مجموعه های آبفای استان اصفهان
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رتبه: ۳    ضریب کیفی روزنامه: ۵۳.۴

 یک میلیارد دالر سرمایه گذاری در حوزه محیط زیست؛

 گواه اهتمام فوالد مبارکه به توسعه پایدار
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