
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

چهار شنبه 22 تیر  1401
13 ذی الحجه   1443

13 جوالی  2022
 شماره 3575   

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

مدیرکل تامین اجتماعی استان خبر داد:

احداث بیمارستان جدید در اصفهان 

نماینده اصفهان در مجلس مطرح کرد:

سهم اندک صنایع اصفهان از 
تجارت با کشورهای همسایه

 مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت 
استان خبر داد:

تشدید فعالیت بازرسان 
بهداشت در اصفهان

 کارشناس مسئول پیش بینی
 اداره کل هواشناسی:

 حداکثر دمای اصفهان
  در تابستان امسال

 کم سابقه است

تولید محصوالت با 
ارزش افزوده باال در 

ذوب آهن اصفهان

سپاه و فرماندهی انتظامی در سال های اخیر همدلی و هم افزایی بیشتری 
داشته و به وضعیت مطلوب و بهتری دست یافته اند.

به از نقل پایگاه اطالع رســانی پلیس، جلســه فصلی تعاملی سپاه صاحب 
الزمان )عج( و فرماندهی انتظامی اســتان با هدف هماهنگی و هم افزایی 

نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران برگزار شد.
در این  جلســه که با حضور ســردار محمدرضا میرحیدری فرمانده نیروی 
انتظامی استان و ســردار مجتبی فدا فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( و 
جمعی از معاونان آنها برگزار شد، فرماندهان به تبادل نظر در خصوص نحوه 

تامین امنیت و کاهش جرائم استان پرداختند.
بر همین اساس ســردار محمدرضا میرحیدری درخصوص برگزاری جلسه 
فصلی تعاملی سپاه صاحب الزمان)عج( و فرماندهی انتظامی استان اظهار 
داشــت: مهم ترین خواســته مقام معظم رهبری از نیروهای مسلح، دفاع 
از ارزش های انقالب اســالمی، حفظ آرامش جامعه و امنیت مردم است، 

بنابراین همه  نیروها باید زیر چتر والیت سربازی کنیم.
وی افزود: ســپاه صاحب الزمان)عــج( و فرماندهی انتظامی اســتان در 
سال های اخیر همدلی و هم افزایی بیشتری داشته اند و به وضعیت مطلوب 
و بهتری دســت پیدا کرده  اند که  این شــرایط تاثیر خود را در همه ســطوح 
گذاشته اســت و شــاهد ترویج روحیه جهادی و تفکر بســیجی در حوزه 

انتظامی هستیم.
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان بیان کرد: اعضای سپاه و نیروی انتظامی 
اســتان در اجرای ماموریت های خود همدلی و یــک صدایی دارند؛ تالش 
سپاه و نیروی انتظامی استان برای برقراری امنیت مطلوب و حفظ آرامش 

جامعه تاثیرگذار بوده؛ به گونه ای که طی 2 سال گذشته شاهد کاهش جرائم 
در سطح استان بودیم.

ســردار میرحیدری با بیان این موضوع،  گفت: جوانان سرمایه اصلی نظام 
جمهوری اسالمی هستند و باید در آینده نظام را مدیریت کنند، بنابراین الزم 
اســت که با حکمت و عقالنیت به نحوی مدیریت کنیم که دشمنان نتوانند 
آنها را تسخیر کنند. در این راستا از دســتگاه های فرهنگی می خواهیم که با 
همراهی سپاه و نیروی انتظامی اســتان، جوانان را به مسیر اصلی خود در 

جهت ارتقای سطح امنیت استان قرار دهند.

برگزاری نشســت های تعاملی ســپاه و نیروی انتظامی استان با هدف 
هماهنگی و هم افزایی

ســردار مجتبی فدا در حاشــیه نشســت فصلــی تعاملی ســپاه صاحب 
الزمان)عج( و فرماندهی انتظامی اســتان درباره اهداف این جلسه گفت: 
نشســت های تعاملی به منظــور هماهنگی و هم افزایی میــان فرماندهان 

انتظامی و سپاه پاسداران انقالب اسالمی به صورت فصلی برگزار می شود.
وی افزود: هدف نشســت های فصلی تعاملی سپاه صاحب الزمان)عج( و 
فرماندهی انتظامی اســتان انتقال تجربیات، افزایش سطح هماهنگی ها، 

توافقات دو جانبه و همچنین پیگیری موضوعات مرتبط است.
فرمانده ســپاه صاحب الزمان)عج( اســتان اصفهان گفت: در این نشست 
که با ســردار محمدرضا میرحیدری و جمعی از معاونان ایشان برگزار شد، 
توافقات موثری صورت گرفت تا منشأ خوبی برای آرامش، آسایش و امنیت 

بیشتر جامعه باشد.

برگزاری نشست تعاملی فرماندهان سپاه و فراجا

برگزاری نشست 
تعاملی فرماندهان 

سپاه و فراجا

قیمت مسکن اصفهان در روز گذشته؛

 رهن نجومی در شرق اصفهان!

معاون استاندار :

جامعه دیگر تحمل بازگشت به شرایط 
کرونایی سابق را ندارد

7

3

7

5

5

6

3

5

5

بازگشت حجاج اصفهانی از 2۶ تیرماه 
آغاز می شود 

قلب »تاج« فقط بعضی وقت ها 
درد می گیرد؟!

 هویت محوشده میدان تاریخی امام )ره( در جاذبه اسارت
     اینجا نامهربانی با اسب ها چهارنعل می تازد؛ 

آگهی فراخوان عمومی شماره 401-2-166

 شناسایی سرمايه گذار تامین مالی احداث تاسیسات فاضالب شهر دهاقان 
در ازای واگذاری بخشی از پساب حاصله به روش بیع متقابل

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد به منظور احداث تاسیسات فاضالب شهر دهاقان در ازای واگذاری 

بخشی از پساب حاصله در قالب قرارداد بیع متقابل با مشخصات ذیل، اقدام به شناسايی سرمايه گذار نمايد:

1( شرح مختصری از پروژه

- نحوه اجرای پروژه: بیع متقابل

- دوره احداث: 3 سال

- دوره بهره برداری از پساب قابل واگذاری: 20 سال

- جمعیت افق )1430( : 22.801 نفر

- میانگین حجم پساب ساالنه : ۶80.000 متر مکعب

2( شرح عملیات: 

- اجرای شبکه فاضالب شهر دهاقان به طول تقریبی 102 کیلومتر

- ساخت تصفیه خانه فاضالب شهر دهاقان به ظرفیت 23000 نفر

- عملیات بهره برداری شبکه فاضالب و تصفیه خانه در طول دوره بهره برداری

متقاضيان بايد مدارک ذیل را در مهلت مقرر به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تحویل نمایند:

مدارک الزم اشخاص حقوقی: 1-آخرین روزنامه رسمی مبنی بر دارندگان امضاهای مجاز معتبر 2- اساسنامه   3- 

تصویر کارت ملی و شناسنامه دارندگان امضای مجاز  4- اظهار نامه امکان تامین منابع مالی پروژه  5- اطالعات کلی 

و حقوقی شرکت.

محل تحويل اسناد: اصفهان ، خیابان شــیخ کلینی ، خیابان جابر ، شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان، دبيرخانه 
کميسيون معامالت )اتاق 292(.

مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 13:00 روز شنبه مورخ 1401/05/01

www.abfaesfahan.ir  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
شماره تلفن: 0313۶۶80031-8

داخلی 253
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بیمارستان شریعتی با قدمت 58 ساله، عمر استاندارد آن به اتمام رسیده است. برای احداث بیمارستان جایگزین زمین تامین شده، اما استانداردهای بسیار قوی وجود دارد و در حال حاضر 
نقشه ها در حال آماده سازی است و سپس برای بررسی و تایید به دانشگاه علوم پزشکی ارسال خواهد شد که در صورت تایید نقشه ها، کلنگ زنی آغاز می شود.
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پاسخ کاخ سفید به افزایش نارضایتی از »بایدن«
کاخ ســفید با رد نتایج نظرســنجی جدیدی که رضایت مردمی از بایدن را حدود ۳۰ درصد نشان 
می دهد و حاکی از آن اســت که دموکرات ها برای رقابت ریاســت جمهوری ۲۰۲۴ نامزد دیگری 
را می خواهند، به برخی از  دســتاوردهای  گذشته اشــاره کرد.به نقل از شــبکه ای بی سی نیوز، 
کارین ژان -پی یر، ســخنگوی کاخ ســفید  به خبرنگاران گفت که به رغم نتایج نظرسنجی جدید 
نیویورک تایمز و ســینا کالج، این دولت همچنان روی مســائل پیش رو متمرکز است.براساس 
این نظرسنجی، تنها ۳۳ درصد از پاســخ دهندگان عملکرد جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا را 
تایید کردند و ۶۴ درصد از رای دهندگان دموکرات گفتند کــه می خواهند فرد دیگری از این حزب 
برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی نامزد شــود.   ژان-پی یر در کنفرانس خبری خود پیش 
از اشاره به شادمانی بایدن از بســته دو حزبی مبارزه با تســلیحات تهاجمی گفت: قصد ندارم از 
اینجا وارد سیاســت یا هرگونه تحلیل سیاسی شوم؛ اما این مســئله خاصی نیست و قرار است 
نظرسنجی های زیادی پیش رو باشد. آنها باال و پایین می روند و این چیزی نیست که ما منحصرا 

روی آن تمرکز کنیم.
 

فرمانده وابسته به روسیه در اوکراین کشته شد
مقام های محلی اعالم کردند که یک فرمانده منصوب شــده از سوی روسیه در یک شهر کوچک 
در شرق منطقه خارکیف اوکراین که در کنترل روسیه قرار دارد بر اثر انفجار خودروی بمب گذاری 
شده کشته شده است.به گزارش الجزیره انگلیســی، به گفته مقام های محلی، یوگنی یوناکوف 
فرمانده ارشد شهر ولیکی بورلوک توسط یک گروه خرابکار و شناسایی اوکراینی کشته شده است. 
مقام های دولتی این منطقه، این انفجار را حمله تروریســتی سازماندهی شده توسط مقام های 
اوکراینی توصیف کرده اند. نیروهای روســیه بخش هایی از منطقه خارکیف را تصرف کرده اند در 
حالی که شــهر خارکیف دومین شــهر بزرگ اوکراین، همچنان در کنترل کی یف است. پیش از 
این وزارت دفاع انگلیس در ارزیابی خود از تحوالت اوکراین مدعی پیشــروی روسیه در استان 

خارکیف شده بود.
 

خشم اوکراین از مسامحه کانادا با روسیه
اوکراین سفیر کانادا در این کشور را به دلیل مسامحه با روسیه فراخواند. ولودیمیر زلنسکی، گفت در 
پی اقدام »غیرقابل قبول« کانادا در بازگرداندن توربین ها به آلمان برای خط لوله گازی نورد استریم 
روسیه، سفیر کانادا در اوکراین احضار شد.زلنسکی در پیام روزانه خود در تلگرام اعالم کرد: »وزارت 
امور خارجه ناچار شد به علت استثنای کامال غیرقابل قبول در رژیم تحریم ها علیه روسیه، فرستاده 
کانادا در کشورمان را احضار کند. مسکو این تصمیم را فقط نشانه ای از ضعف تلقی خواهد کرد«.وی 
افزود: »هیچ شکی نیست که روسیه نه تنها تالش می کند تا حد ممکن تحویل گاز به اروپا را محدود 
کند بلکه سعی می کند در مواقع بسیار حساس، تحویل گاز به اروپا را به طور کامل متوقف کند«.به 
رغم تحریم های اعمال شده علیه روسیه و درخواست های اوکراین، کانادا در اوایل هفته موافقت کرد 
توربین های مورد نیاز برای سرویس دهی خط لوله گازی نورد استریم یک را به آلمان تحویل دهد.

 

مشاور رییس دفتر »زلنسکی« استعفا داد
مشاور رییس دفتر ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین و وزیر کشور، استعفای خود را اعالم 
کرد.»ویکتور آندروسف« مشاور رییس دفتر ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین و وزیر کشور 
از سمت خود استعفا داد. آندروسف در کانال خود در تلگرامی خود نوشت: »من از ریاست جمهوری 
و وزارت کشور استعفا دادم.« آندروسف به دالیل تصمیم خود اشاره نکرد، اما اعالم کرد که جزئیات 

مربوط به استعفای خود را متعاقبا فاش خواهد کرد.

پیامگستاخانهکاخسفیدبهایران؛یابازگشتبهبرجامرابپذیریدیاانزوایبینالمللی

وقتی متهم، مظلوم می شود!

مشاور امنیت ملی کاخ سفید ادعا کرد ایران باید بین بازگشت به پای بندی 
به توافق هسته ای یا مواجهه با فشار فزاینده آمریکا و انزوای بین المللی، 

یکی را انتخاب کند.
در ادامه لفاظی ها و بازی مقامات آمریکایی با کلمات درخصوص مذاکرات 
رفع تحریم های ایران در وین و بازگشت به توافق هسته ای، واشنگتن بار 

دیگر ادعای نقشه دوم در حالت شکست مذاکرات را تکرار کرد.
»جیک سالیوان« مشاور امنیت ملی کاخ سفید بامداد سه شنبه مدعی 
شــد که هم حصول توافق در مذاکرات وین و هم شکســت مذاکرات و 

افزایش فشارها بر ایران محتمل است.
به نوشته رسانه های آمریکایی، سالیوان طی نشست خبری در کاخ سفید 
گفت: »ما به ایرانی ها پیام دادیم که توافقی وجود دارد که از حمایت ما و 

شرکای اروپایی مان برخوردار است که ایران باید آن را بپذیرد«.
وی در ادامه ادعاهای خود افزود: »ایران باید بین بازگشت به پای بندی 
به توافق هسته ای یا مواجهه با فشار فزاینده آمریکا و انزوای بین المللی، 

یکی را انتخاب کند«.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید با تکرار ادعاهای مقامات برخی کشورهای 
منطقه ای مبنی بر تهدید بودن ایران، مدعی شد: »بایدن در سفر خود به 
خاورمیانه درباره هماهنگی در مورد تهدید چندجانبه ناشی از ایران گفت 

وگو خواهد کرد«.
به گزارش ایلنا؛ »جیک سالیوان« همچنین مدعی شد که به اعتقاد این 
کشور ایران در حال فراهم کردن مقدمات کمک پهپادی به روسیه است.

وی که در جمع خبرنگاران خارجی صحبت می کرد، گفت که ایران برای 
تحویل صدها پهپاد از جمله پهپادهای دارای قابلیت حمل تســلیحات 
نظامی به مسکو آماده می شــود تا روســیه در جریان حمالت خود به 

اوکراین از آنها استفاده کند.
سالیوان گفت که هنوز مشخص نیســت آیا ایران تاکنون این پهپادها را 
در اختیار روسیه قرار داده باشد؛ اما واشنگتن اطالعاتی در اختیار دارد که 
نشان می دهد ایران خود را برای آموزش نیروهای روسی جهت استفاده 

از این پهپادها آماده می کند.
وی در ادامه ادعاهای خود افزود که این مســئله نشان دهنده آن است 
که بمباران های شــدید روســیه در اوکراین که منجر به تسلط بر مناطق 
 شــرقی این کشور شــده، کاهش منابع تسلیحاتی روســیه را به دنبال

 داشته است.
پیش از این، »جو بایدن« رییس جمهور آمریکا با انتشار یک یادداشت 
در »واشنگتن پست« مدعی شــد تا زمانی که ایران به توافق هسته ای 

برنگردد، فشار اقتصادی و دیپلماتیک واشنگتن ادامه می یابد.

بایدن به رغم آن که با وعده بازگشــت به برجام روی کار آمــد و بارها به 
شکست سیاست »فشار حداکثری« دولت ترامپ علیه ایران اعتراف کرد؛ 
اما تاکنون نه تنها اقدام ملموســی برای احیای برجام و لغو تحریم های 
یکجانبه علیه جمهوری اسالمی ایران نکرده بلکه همواره توپ را به زمین 
ایران می اندازد و می  گویــد که ایران باید برای احیای توافق هســته ای 

تالش کند.
مذاکرات دوحه سه شنبه و چهارشــنبه هفتم و هشتم تیر ماه بعد از سه 
ماه و نیــم وقفه پس از مذاکــرات وین، بین ایــران و آمریکا به صورت 
غیرمستقیم و با تســهیل گری انریکه مورا برگزار شــد و در همین راستا 
علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسالمی ایران در رأس هیئتی 
به دوحه سفر کرد. البته در طول این مدت انتقال پیام ها به واسطه انریکه 
مورا، جوزپ بورل و برخــی از وزرای خارجه اروپایی و منطقه بین ایران و 
آمریکا ادامه داشت تا این که بورل سفری به تهران داشت و در پی توافق 
حاصله مقرر شد مذاکرات از سرگرفته شود که در نهایت این مذاکرات در 

دوحه برگزار شد.
انریکه مورا، معاون مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در حساب 
کاربری خود در توئیتر مذاکرات رفع تحریم ها در دوحه را فشرده توصیف 

کرد.

وزیر امور خارجــه ازبکســتان با اعالم ایــن خبر که 
جمهوری اسالمی ایران در نشست سران سمرقند در 
شهریور ماه به عضویت سازمان همکاری شانگهای در 
خواهد آمد، یادآور شد: بالروس نیز رسما درخواست 

عضویت در سازمان همکاری شانگهای را داده است.
به گزارش خبرگزاری »نووستی«، والدیمیر نوروف، وزیر 
امور خارجه ازبکستان اعالم کرد که جمهوری اسالمی 
ایران در اجالس بعدی رهبران کشورهای عضو سازمان 
همکاری شــانگهای که در روزهای 15 و 1۶ سپتامبر 
)۲۴ و ۲5 شهریور ماه( در سمرقند برگزار می شود، به 
عضویت این سازمان در خواهد آمد.نوروف روز دوشنبه 
در میزگردی در مسکو در این باره گفت: »در سال جاری 
و در دوره ریاســت جمهوری ازبکســتان در سازمان 
همکاری شانگهای، ایران که تاکنون وضعیت عضو ناظر 
داشته، به عنوان عضو جدید سازمان همکاری شانگهای 

پذیرفته خواهد شد. یادداشتی درباره تعهدات جمهوری 
اسالمی به عنوان عضو سازمان همکاری شانگهای نیز 
در اجالس سمرقند امضا می شود.«وزیر امور خارجه 
ازبکستان همچنین یادآور شــد که بالروس نیز برای 
پیوستن به سازمان همکاری شــانگهای درخواست 
داده است. والدیمیر نوروف گفت: »درخواست رسمی 
بالروس قبال  به کشــورهای عضو ارســال شده است 
و در نشست ســمرقند، اگر تصمیم مشترکی در این 
باره گرفته شــود که من فکر می کنم  گرفته شود، روند 
پذیــرش این کشــور در عضویت ســازمان همکاری 
شــانگهای ممکن اســت، آغاز شود.«نشست بعدی 
رهبران کشورهای عضو ســازمان همکاری شانگهای 
در ماه ســپتامبر )شهریور ماه( در شــهر سمرقند )در 
جمهوری ازبکستان( برگزار خواهد شد.در ماه سپتامبر 
سال ۲۰۲1، والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه، 

حمایــت کامل مســکو از پذیرش ایران در ســازمان 
همکاری شانگهای را اعالم کرد. جمهوری اسالمی ایران 
که از سال ۲۰1۲ وضعیت ناظر را در سازمان داشته، در 
سال ۲۰۰8 رسما درخواســت پیوستن به صفوف این 
سازمان به عنوان عضو کامل را داد، البته عضویت این 
کشور سال ها به دلیل رژیم تحریم های شورای امنیت 
سازمان ملل علیه تهران در هاله ای از ابهام قرار داشت. 
در سال ۲۰15 و به دنبال دستیابی به توافق هسته ای 
با ایران، این تحریم ها لغو شــده و مانــع اصلی برای 

عضویت ایران در سازمان شانگهای برداشته شد.

ایران در اجالس سمرقند به عضویت شانگهای درخواهد آمد

فرمانده منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه اعالم کرد: با توجه به جمعیت بیش از ۴۰۰ نفری روستای ســایه خوش، تعداد 5۴ واحد دیگر از کانکس های پیش 
ساخته سپاه به روستای »سایه خوش« رسید.دریادار پاسدار علی عظمایی طی گفت وگویی گفت: با توجه به جمعیت باالی ۴۰۰ نفری منطقه زلزله زده روستاهای 
سایه خوش و همجوار آن، با درخواست مردم و پیگیری سردار تنگسیری، فرمانده محترم نیروی دریایی سپاه و موافقت سرلشکر پاسدار سالمی، فرمانده محترم 
کل سپاه ، با همت جهادی همکاران ما در معاونت آماد و پشتیبانی سپاه ، تعداد 5۴ واحد دیگر از کانکس های پیش ساخته سپاه از مبدأ حرکت و روز دوشنبه 
به منطقه زلزله زده »سایه خوش« رسید .وی افزود:  با احتساب این تعداد اضافه شده، جمع کانکس های پیش ساخته واگذاری سپاه پاسداران به ۴5۴ واحد 
رسیده و در اسرع وقت  در محیط منازل تخریب شده باقی مانده ، جانمایی و توسط پاسداران، بسیجیان و گروه های جهادی نصب می شوند .دریادار عظمایی 
افزود: تمام کانکس ها به کولر گازی مجهز می شوند و با این ابتکار عمل سپاه بابت سرعت در اسکان موقت مردمی که صد در صد منازل و خانه هایشان تخریب 
شده است ، هم می تواند الگویی مناسب برای کاهش آسیب های وارده بالهای طبیعی مثل زلزله باشــد و با این تدبیر عمل در این حادثه، بخشی از تألمات و 

گرفتاری های مردم آسیب زده را کاهش دهد.

خبر روزکانکس های پیش ساخته سپاه به هرمزگان رسید

وز عکس ر

درخواست 
»حکیم« از ایران

ســید عمار حکیم در دیدار 
با شــهردار تهران خواستار 
هماهنگی ایــران و عراق در 
ســطوح عالی برای زیارت 

اربعین شد.

راهکار »مطهری« برای بازشدن گره برجام
علی مطهری در روزنامه اعتماد نوشت: برای رسیدن به توافق هســته ای نیاز به صراحت از طرف 
ایران و آمریکاست. ایران باید روشــن کند که بعد از توافق آیا مانند توافق قبلی، ورود شرکت های 
آمریکایی به بازار ایران را ممنوع می کند 
تا احتماال رییس جمهوری مثل ترامپ 
از برجام خارج شــود یا نه. آمریکا هم 
باید روشن کند که اگر ایران بعد از توافق 
مانع ورود شرکت های امریکایی به بازار 
ایران شد آیا از برجام خارج می شود یا 
نه. اگر پاســخ هر دو کشور مثبت است 
باید برجــام را ببوســیم و روی طاقچه 
 بگذاریم، اما اگر پاســخ هــر دو منفی
  اســت برجــام می تواند احیا شــود.

 این صراحت و شفافیت، بن بست مذاکرات را می شکند زیرا آنچه مذاکرات را به بن بست کشانده 
 نگرانی دو طرف اســت، نگرانی ایران از اینکه آمریکا از برجام خارج شود و نگرانی آمریکا از اینکه

 پس از توافق از مواهب آن برخوردار نباشــد. اگر ایران به گونه ای نشــان دهد کــه پس از توافق، 
شــرکت های آمریکایی می توانند در ســرمایه گذاری و قراردادهای اقتصادی با ایران وارد رقابت 
با سایر شرکت ها شــوند، این امر بهترین تضمین برای پایداری توافق اســت و نیازی به تصویب 
 برجام در کنگره آمریکا نیســت. ایران این بار باید به شــرکت های آمریکایی اجــازه ورود به بازار 
 ایران را بدهد. این امــر از طرفی باعث رقابت شــرکت های آمریکایی،اروپایی، روســی و چینی 
می شود و ایران بهترین گزینه را از نظر منافع ملی انتخاب می کند و از طرف دیگر باعث خارج نشدن 

آمریکا از برجام خواهد شد.
 

روزنامه همشهری: 

 »تاجزاده« سال هاست رهبری و حاکمیت را نقد می کند
 اما با او برخوردی صورت نگرفته است

روزنامه همشهری نوشت: با بازداشــت مصطفی تاجزاده، باز هم نعره هایی بلند شده که در ایران 
»آزادی بیان« وجود ندارد. این صداها هم از داخل شنیده می شود و هم از خارج.

مثل همیشه با رسانه هایشان شبهه انداخته اند، اما واقعا نسبت آزادی بیان در جمهوری اسالمی با 
اتفاقاتی مثل بازداشت تاجزاده چیست؟ برخالف کشورهای غربی  که از آزادی بیان به عنوان یک 
تاکتیک استفاده می کنند، در کشور ما آزادی بیان یک امر واقعی است و جزو اصول مصرحه قانون 
اساسی به حساب می آید. اما مسئله مهم این اســت؛  کدام آزادی بیان؟ آزادی بیانی که برآمده از 

اسالم و جمهوری اسالمی باشد یا آزادی بیانی که غربی ها آن را تعریف می کنند؟
نگاهی به رســانه ها و مطبوعات رسمی کشــور بیندازید. هر نقدی بخواهند به دولت، به نظام و به 
سیاســت های کلی آن می کنند. رسانه ای در جمهوری اســالمی بابت انتقاد، توقیف نشده است. 
در رســانه های غیررســمی هم همینطور. همین آقای تاجزاده روزی نبوده که در توئیتر، نقدی به 
رهبری به عنوان عالی ترین مقام کشور نداشته باشد. در همین شبکه های اجتماعی کسانی هستند 
که نه نظام را قبول دارند، نه دولت را، نه رهبری را، اما با خیال راحت و با نام و نشــان واقعی حرف 
می زنند، نظرات شان را می گویند و کسی هم کاری به کار آنها ندارد. مشی و ادبیات سیاسی تاجزاده 
سال هاست که بر پایه نقد رهبری و حاکمیت استوار شده است. جمله معروف »حرف  ما و براندازها 
یکی است، فقط تفاوت در راه حلی اســت که ارائه می کنیم.« حرف تاجزاده است در سال97. آن 
زمان برخوردی صورت گرفت؟ خیر، اما خروج از نقد و ورود به عرصه »تشویش اذهان عمومی« و 

»نشر اکاذیب« چیزی نیست که بتوان آن را مشمول آزادی بیان کرد. 

گیشه

واکنش ایران به اظهارات 
اخیر »بایدن«

ســخنگوی وزارت امور خارجــه در واکنش به 
برخی مطالب مندرج در مقاله اخیر جو بایدن 
رییس جمهور آمریکا در روزنامه واشنگتن پست 
که در آستانه ســفر وی به منطقه انجام شده 
است، اظهار داشــت: تاکید آقای جو بایدن بر 
پیگیری سیاست فشار اقتصادی و دیپلماتیک 
علیه ایــران، متناقض با اظهار تمایل مســتمر 
آمریکا برای احیای توافق سال ۲۰15 و در مسیر 
سیاست شکست خورده فشار حداکثری دولت 
ترامپ علیه جمهوری اسالمی ایران است.ناصر 
کنعانی افزود: دولت پیشین آمریکا با خروج 
یکجانبه از برجام ، عمال به راهبرد دیپلماســی 
چندجانبه برای حل و فصل اختالفات صدمه 
جدی وارد کــرد و دولت فعلی آمریــکا نیز  با 
وجود شعارها و ادعاهای خود مبنی بر بازگشت 
به توافق و جبــران خطاهای دولت پیشــین 
آمریکا، متاســفانه در عمل همان رویکرد را با 
تداوم تحریم و فشار اقتصادی دنبال می کند.

کنعانی توســل به چنین سیاســت شکست 
خورده ای علیــه جمهوری اســالمی ایران، به 
عنوان سازنده ترین کنشکر منطقه  را با ادعاهای 
آقای بایدن در همین نوشــتار مبنی بر تالش 
برای ایجاد خاورمیانه باثبات و امن در تعارض 
دانست و تاکید کرد: خاورمیانه امن تر و با ثبات 
تر، تنها از طریق اقدام آمریکا در پایان دادن به 
سیاست تفرقه افکنی میان کشورهای منطقه، 
توقف ســرازیر کردن تســلیحات به منطقه، 
احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، 
کنار گذاشــتن سیاســت حمایت بدون قید و 
شرط از رژیم صهیونیستی و نیز پایان دادن به 
سیاست ایران هراسی به دســت می آید و تا 
زمانی که این سیاست های غلط و بحران آفرین 
اصالح نشــود، آمریکا مسئول اصلی بی ثباتی 
در منطقه غرب آســیا خواهد بود.ســخنگوی 
وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به تفاخر 
طنزآمیز رییس جمهــور آمریکا مبنی بر از بین 
بردن داعش و مهار تروریسم در منطقه افزود: 
اظهــارات رییس جمهور ســابق و وزیر خارجه 
اسبق آمریکا در خصوص منشأ داعش، خالف 

اظهارات آقای بایدن را روایت می کند.

»جوبایدن«رییسجمهورآمریکاباانتشاریک
یادداشتدر»واشنگتنپست«مدعیشدتازمانی
کهایرانبهتوافقهستهایبرنگردد،فشاراقتصادیو

دیپلماتیکواشنگتنادامهمییابد

بین الملل
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تولید محصوالت با ارزش افزوده باال در ذوب آهن اصفهان
ذوبآهناصفهانبابهرهگیریازتکنولوژینوین،محصــوالتباارزشافزودهباالتولیدمیکند.
مدیرعاملشــرکتســرمایهگذاریصدرتامیندربازدیدازذوبآهناصفهانگفت:اینمجتمع
عظیمصنعتیرسالتتامینمنابعانســانیبرایصنعتکشــوربهویژهصنعتفوالدرابهخوبی
انجامدادهاست.امیرحسیننادریباتاکیدبراینموضوعکهذوبآهناصفهانبانوآوریوبهره
گیریازتکنولوژینوین،محصوالتصنعتیوباارزشافزودهباالتولیدمیکند،افزود:اینشرکت
باتوانداخلی،محصوالتیمانندریلکهموردنیازکشوراســتوبهدلیلتحریمامکانوارداتآن
وجودنداردراتولیدوبهایناقدامملیهمچنانادامهمیدهد.ویافزود:ذوبآهناصفهانیک
کارخانهنیستبلکهیکصنعتاستوبههمیندلیلنیزبانگرشصنعتداریادارهمیشودکه
یکیازدستاوردهایآن،تربیتنیرویانســانیماهربرایصنعتکشوراست.مدیرعاملشرکت
سرمایهگذاریصدرگفت:ذوبآهندرمسیرتحولوتوسعهقرارداردوقطعاهلدینگصدرتامیناز
طرحهایتوسعهاینمجتمععظیمصنعتیکهمنجربهافزایشتولیدوبهرهوریشودباتمامقدرت
حمایتمیکند.مدیرعاملذوبآهناصفهاننیزدرایندیدارگفت:اینشــرکتاهدافبزرگیرا
دنبالمیکندکهدرسهماههاولامسالدرتولیدوصادرات،رشدداشتهاست.ایرجرخصتیاظهار
امیدواریکردکهبارشدتولیدمحصوالتجدیدوباارزشافزودهباالوهمچنیندستیابیبهتولید

۳میلیونتن،امسالشاهدتحولوشکوفاییبیشتراینمجتمععظیمصنعتیباشیم.


مدیرطرحهایپژوهشیشهرکعلمیوتحقیقاتیاصفهانمطرحکرد:

 حمایت از شرکت های فناور
 با پرداخت اعتبار ایده محوری و توسعه محصول

شهرکعلمیتحقیقاتیاصفهانباپرداختاعتبارایدهمحوریوتوسعهمحصولازشرکتهایفناور
حمایتمیکند.مدیرطرحهایپژوهشیوفناوریشهرکعلمیوتحقیقاتیاصفهانگفت:شرکتهای
فناورازمرحلهرشدتاپارکازدواعتبارایدهمحوریوتوسعهمحصولمیتواننداستفادهکنندتاایدهخود
رابهمحصولقابلارائهدربازارتبدیلکنند.کتایونرحیمزادگانبابیاناینکهاعتبارایدهمحورییکبار
بههرشرکتدرطولدورهرشدجهتدستیابیبهفناوریتولیدمحصوالتوخدماتنوآورانهوفناورانه
تعلقمیگیرد،افزود:اعتبارتوســعهمحصولوخدمتمیتوانددرمراحلنمونهسازی،قبلازتولید
صنعتیوتولیدمحدودوسفارشیبهشرکتهااختصاصیابد.ویگفت:برگزاریوهماهنگیجلسات
مذاکرهوB۲Bوبررسیومشاورهتنظیمپیشنهادهایمناسبتامرحلهانعقادقراردادوارائهتضامیناز
دیگرفعالیتهایاینبخشاست.وی،کنترلپروژهوارتباطباکارفرما،پیگیریمالی،نظارتوارزیابی

طرحهاراازدیگرفعالیتهایمدیریتطرحهایپژوهشیوفناوریشهرکدانست.


پیش بینی برداشت بیش از 8هزار  تن انواع سیب گالب بهاره 
در استان اصفهان

مدیرامورباغبانیسازمانجهادکشاورزیاستاناصفهاندرخصوصبرداشتسیبگالببهارهدراستان
درسال1401اظهارکرد:برداشتسیبگالباز۲000هکتارباغاتسیبگالببهارهاستانازاوایلتیرماهآغاز
شدهوتانیمهمردادماهادامهدارد،ارقامسیبگالباستانبهترتیبتاریخرسیدنشاملگالباصفهان،
گالبکهنزوسلطانیهستند.احمدرضارییسزادهادامهداد:سطحکلباغاتسیبگالباستانحدود
۳000هکتاراســتکهازاینمقدارسیبگالبسلطانیدرســطحنزدیکبه1000هکتاردرپاییزبرداشت
میشود.مدیرامورباغبانیسازمانجهادکشاورزیاستاناصفهانافزود:پیشبینیمیشودکهبیشاز
8000تنانواعسیبگالببهارهتانیمهدوممردادماهبرداشتوروانهبازارمصرفشودکهنسبتبهسال
گذشتهحدود45درصدکاهشنشانمیدهد.ویتصریحکرد:بخشعمدهسطحباغاتسیبگالب

استاندرشهرستانسمیرمواقعشدهوبعدازآنشهرستانهایشهرضاودهاقانقراردارند.

نماینده اصفهان در مجلس مطرح کرد:

سهم اندک صنایع اصفهان از تجارت با کشورهای همسایه

حاجیدلیگانی،نمایندهاصفهاندرمجلسگفت:عمدهصنایعکشور
واصفهانوضعیــترقابتیخوبیبرایورودبهبازارهایکشــورهای
همسایهدارند؛امادلیلنبودآنهادراینکشورهاضعفدردیپلماسی

اقتصادیاست.
حسینعلیحاجیدلیگانیدرگفتوگوباخبرنگاربازار،اظهارکرد:همه
کشورهایدنیادرزمینهصادراتازظرفیتکشورهایهمسایهسودمی
برندوبیشترینســرمایهگذاریخودرابراینمسئلهمتمرکزساخته
اند،ایندرحالیاســتکهدرطولدولتقبلــیروابطخوبایرانبا

کشورهایهمسایهبهیکیازضعیفتریندورههایخودرسید.

 استعداد بالقوه اصفهان برای تجارت وسیع با کشورهای همسایه
ویافزود:دراینمیاناصفهان،بهدلیلاینکهیکاســتانصنعتی
استودرزمینهتولیدمحصوالتکشاورزی،دامداری،گیاهاندارویی
ودیگرمواردنیزهموارهجزورتبههایبرترکشــوراستوباتوجهبه
حضوررایزنانیازایناســتاندرکشــورهایمجاور،استعدادبالقوه
بسیارخوبیبرایتجارتباکشورهایهمسایهداردکهموردبیتوجهی

قرارگرفتهاست.
نمایندهاصفهاندرمجلسشورایاســالمیباتاکیدبراینکهدولت

سیزدهمنسبتبهدولتهایگذشتهتقویتشدهاماهنوزهمجایکار
بسیارداردونیازمندمدیریتجهادیاست،ابرازکرد:بهنظرمیرسد
کهباتوجهبهنوعمراوداتدولتسیزدهمباهمسایگانشرایطخوبی
فراهمشدهاستتابخشخصوصیماهمدراینفضا،ازاینشرایط

استفادهبکند.

 پشتیبانی از تجار ایرانی با فراهم سازی زیرساخت ها
ویادامــهداد:اینامرمســتلزمآناســتکهوزارتامــورخارجه
معاونتاقتصــادیخودشراتقویتکندوعمالســفارتخانههایما
کارشانپشــتیبانیازتجارایرانیباشــدکهبتوانندمحصوالتشانرا
صادروعرضهکنندچراکهاکنونتجاراصفهانازشــرایطوعدموجود

زیرساختهایالزمبرایایننوعارتباطگالیهدارند.
حاجیدلیگانیبااعتقادبهتقویــتمعاونتاقتصادیدروزارتامور
خارجهدولتســیزدهمومدیریتجهادیآنتصریحکرد:آمارهای
ســازمانتوســعهتجارتایراندرســال1400صادرات8.۷میلیارد
دالریایرانبهعراق،۶میلیارددالریبهترکیه،4.8میلیارددالریبه
اماراتدربرابرصادرات1۳1میلیوندالریایرانبهقطر،۹.5میلیون
دالریبهبحرینو41هزاردالریبهعربســتانرابیانمیکندواین

یعنیسایهسیاستبرسهممادربازارکشــورهایهمسایهبهشدت
سنگینیمیکند.

ویاضافهکرد:ازســویدیگرمســئلهایکهدراینمیانخودنمایی
میکندحجمصادراتنفتیوگازی،فوالد،کشــاورزیودامداریو
اســتخراجهایمعدنیدربرابرصنایعوخدماتاســتکهمیتواند
ارزشافــزودهداشــتهوثــروتآفرینباشــد؛اماآنگونــهکهدر
آمارهایرســمیصادراتیایرانآمدهتنها4.۶میلیــارددالرازحجم
کلصــادراتجمهوریاســالمیبــهصنعتاختصاصدادهشــده
کهســهمآندرصــادراتبهکشــورهایهمســایهبهمراتــبکمتر

خواهدبود.

 ضعف شــدید در دیپلماســی اقتصادی، عامل عقــب افتادن
 از تجارت صنعتی

نمایندهاصفهاندرمجلسشورایاسالمیبیانکرد:وضعیتصنعت
بهدلیلوجوددانشبنیانهاوتوجهبهآنهادردولتسیزدهممطلوب
خواهدبود؛عمدهصنایعمادرکشوروازجملهاصفهانوضعیترقابتی
خوبیرابرایبازارهایکشــورهایهمسایهدارد؛امادلیلنبودآنهادر

بازارکشورهایهمسایهضعفدردیپلماسیاقتصادیاست.

قیمتمسکندرمحدودهخیابانالهورهرمتر۲۳
تا58میلیونتومانبرایآپارتماناعالمشدهاست.
همچنینمبلغاجارهدرایــنمنطقهچهارصدهزارتا
چهارمیلیونتوماناست.بهگزارشایمنا،براساس
دادههــایپورتالیکــیازدفاترمعامــالتامالک
کالنشهراصفهان،قیمتمســکنبرایواحدهای
آپارتمانیازمتری۲۳میلیونتومانبرایخانهایدر
خیابانالهورتامتری58میلیونتوماندرخیابان
حمزهاصفهانیمیرسد.درلیستآپارتمانهاینوساز
ارائهشــدهدراینمنطقهعالوهبراینموارد،دریکی

ازدفاترمشــاورامالکیواقعدرخیابانرکنالدوله،
آپارتماندوخوابهایبامتــراژ80مترواقعدرهمان
خیابانقیمتهرمتر۲8میلیونتومانارائهشــده
است.عالوهبراینموارددرلیستخانههایباقدمت
باالتردفترمشاورامالکیواقعدرخیابانالهورخانهای
باقدمتبیشاز۲5سالارائهکردهکهدرطبقهسوم
واقعشدهاست،قیمتهرمترازاینخانه114متری
۲۳میلیونتومانارائهشــدهاستومبلغنهاییآن
رادومیلیــاردو۷00میلیونتوماناعــالمکردهاند.
همچنینآپارتمانیبامتراژ115متردرخیابانحمزه
اصفهانیبهقیمتهرمتــر58میلیونتومانبرای
فروشارائهشدهاســتکهمبلغخریدنهاییآنرا
ششمیلیاردو۷50میلیونتومانتعیینکردهاند.
اینخانهدرطبقهاولیکســاختمانششطبقه

واقعشدهوقدمتآنکمترازدوسالاست.عالوهبر
این،قیمترهنواجارهدراینمنطقهبراییکواحد
مسکونیباقدمتکمترازپنجسالومتراژ۲50متر
درخیابانبیسیمغربییکمیلیاردو400میلیون
تومانرهنکاملاست.همچنینیکواحدمسکونی
1۲5متریدرخیابانالهورارائهشدهکهمبلغرهنآن
۲50میلیونواجارهماهیانهآنچهارمیلیونتومان
است.اینواحدمسکونیسهخوابهونوسازاست.
بهگفتهمشاورانامالکمنطقه،دراینمنطقهتعداد
خانههاییکهبرایرهنواجارهدراینفصلارائهشده
بیشترازسایرمناطقاصفهاناست.یکآپارتمان140
متریدرخیابانبیسیمشرقیبهقیمترهن800
میلیونتومانبهدفترمشــاورامالکواقعدرهمان

خیابانسپردهشدهاست.

قیمتمسکناصفهاندرروزگذشته؛

 رهن نجومی در شرق اصفهان!

خبر روز

اصفهان، به دلیل اینکه یک استان صنعتی است و در زمینه 
تولید محصوالت کشاورزی، دامداری، گیاهان دارویی و دیگر 
موارد نیز همواره جزو رتبه های برتر کشور است و با توجه به 
حضور رایزنانی از این استان در کشورهای مجاور، استعداد 
بالقوه بسیار خوبی برای تجارت با کشورهای همسایه دارد که 

مورد بی توجهی قرار گرفته است

 نگاهی به نرخ بیکاری اصفهان
 در بهار امسال و تاثیر مولفه های اقتصادی بر آن

ایرنا:نگاهیبهجدیدترینآمارنرخبیکارینشانمیدهدکهاینشاخصدرفصلبهارامسالدراستان
اصفهانبه1۲.۳درصدرسیدکهبهگفتهبرخیازمسئوالن،مولفههایاقتصادیازجملهتالطمناشیاز
حذفارزترجیحیبرآنتاثیرگذاشت.نتایجطرحآمارگیرینیرویکاربهارسال١٤٠١درچندروزگذشته
توسطمرکزآمارایرانمنتشرشدکهدرآنبهشاخصهاییمانندنرخمشارکتاقتصادی،نسبتاشتغال
ونرخبیکاریدربینجمعیت15سالوباالترکشورواستانهاومقایسهآنهاباآماربهار1400اشارهشده
است.نرخبیکاری)UnemploymentRate(نسبت»تعدادافرادبیکاردریکردهسنیمشخص«به
»کلافرادآمادهبهکاردرآنردهسنی«است.براساساینگزارش،درسطحکشور۹.۲درصدازجمعیت
فعالبیکاربودهاندوبررســیروندتغییراتنرخبیکاریحاکیازآناســتکهاینشاخصنسبتبه
فصلمشابهدرسالقبل)بهار١٤٠٠(معادل0.4درصدافزایشیافتهاست.همچنیناشتغالدربخش
کشاورزیدرکشوردربهار1401نســبتبهبهار1400معادل1.۹درصدکاهش،بخشصنعت0.5درصد
کاهشوبخشخدمات۲.4درصدافزایشداشتهاست.نگاهیبهآماراستاناصفهاننشانمیدهد
کهنرخبیکاریدراینخطهاز8.۹درصددربهارپارسالبه1۲.۳درصددربهارامسالرسیدهومعادل۳.4
درصدافزایشیافتهاست.همچنیننرخمشارکتاقتصادیدراســتاناصفهاندربهارامسالنسبت
بهفصلمشابهســال1400معادل1.۶درصدکاهشیافتهوبه40.5درصدرسیدهاست.نرخمشارکت
اقتصادیازتقسیمجمعیتفعال)شاغلوبیکار(بهجمعیتدرســنینکاربهدستمیآیدبنابراین
کاهشنرخمشارکتاقتصادیبازتابحضورکمترافراددرسنینکاربهسویبازارکاراست.مقایسهآمار
استانهانشانمیدهدکهاصفهانازنظرنرخبیکاریپسازکرمانشاه،هرمزگان،خوزستان،لرستانو
سیستانوبلوچستاندرردهپنجمکشوریقراردارد.انتشارآمارنرخبیکاریاصفهاندربهار1401واکنش
هاییرادرشبکههایاجتماعیبههمراهداشتوعدهایاینآماررابااخبارماههایگذشتهمقایسهکردند
کهدرهمینپیوند،خبرنگارایرنادرمصاحبهایبارییسسازمانمدیریتوبرنامهریزیاستاناصفهان
بهبررسیاینموضوعپرداخت.رییسسازمانمدیریتوبرنامهریزیاستاناصفهاندرگفتوگوبا
ایرنااظهارداشت:بهمنظورتهیهآمارنرخبیکاریدرهرفصل۲هزارپرسشنامهتهیهوازهفتهسومماه
وسطفصلتاهفتهاولیادومماهسوم،جمعآوریمیشودوسپسنتایجآنهاموردتحلیلوبررسی
قرارمیگیردوآمارنهاییمنتشرمیشود.محمدرضاقاســمیبابیاناینکهبرایتهیهآمارنرخبیکاری
فصلبهارامسال،پرسشنامههاازهفتهسوماردیبهشتتاهفتهاولیادومخردادجمعآوریشد،افزود:
امسالاینبازهزمانیمصادفبااجرایطرححذفارزترجیحیبودکهتالطمناشیازآنرویشاخص
هایاقتصادیاستانیماننداصفهانتاثیربیشتریگذاشت.ویبابیاناینکهواحدهایتولیدفرآورده
هایلبنیصنعتیوسنتیدراستاناصفهانازجملهدرنجفآبادوخمینیشهربهطورمستقیمتحت
تاثیراینموضوعقرارگرفتند،ادامهداد:بررسیهایمیدانینشانمیدهدکهواحدهاییمانندخشکه
پزی،نانسنتیوروغنی،نانهایحجیمونیمهحجیموشیرینیپزیهادرمناطقمختلفاستاناز
جملهکمشچه،حبیبآبادونجفآبادبهطورمستقیمتحتتاثیراینوضعیتقرارگرفتند.ویباتاکیدبر
اینکهایندالیلخارجازقدرتمدیریتیاستانبود،اظهارداشت:اصفهانرتبههایاولتاسومبسیاریاز
محصوالتمانندفرآوردههایلبنیراداردووقتیقیمتمواداولیهآنهاباشوکمواجهشددرایناستان
نسبتبهمنطقهدیگریکهاینقبیلصنایعدرآنهاســهمزیادیندارد،بیشترخودرانشانمیدهدبه
همیندلیلدرنرخبیکاریمانیزتاثیرباالتریخواهدداشت.قاسمیبابیاناینکهسرمایهگذاریزیادی
رویبرخیصنایعمانندلبنیاتوتولیدشیردراستاناصفهانشدهاست،تصریحکرد:اینطبیعیاست
کهدراجرایطرحهاییمانندحذفارزترجیحیاینواحدهادرابتدابامسائلیمواجهشوند؛امادرفصل
آیندهاینگونهنیستومردموتولیدکنندگانباشرایطپیشآمده،تطبیقپیداکردهاند.ویدربارهاینکه
بهنظرمیآیدصنعتگردشگریاصفهاندرفصلبهارامسالبارونقمواجهشدوآیااینموضوعدرنرخ
بیکاریتاثیرداشت،خاطرنشانکرد:مابدونشکازابتدایامسالتاکنوندرگردشگریرشدداشتیم؛
اماتااینلحظهنتایجتفکیکیطرحآمارگیرینیرویکاربهارسال١٤٠١ومیزاناشتغالدربخشهای

کشاورزی،صنعتوخدماتدراختیارماقرارنگرفتهاست.

کافه اقتصاد

معاونبازرگانیسازمانصمتاستاناصفهان:گزارش

زمان ورود گروه های کاالیی به سامانه جامع تجارت پایان مردادماه به اتمام می رسد
معاونبازرگانیسازمانصنعت،معدنوتجارتاستاناصفهانبابیاناینکهسامانهجامعتجارتیکیازپرکاربردترینسامانههابرایشفافسازیفعالیتهای
اقتصادیاست،گفت:یکسالازآغازاینطرحگذشتهولیازسال1401باقدرتبیشتریفعالشدهاست.اسماعیلنادریاظهارکرد:تاپایانمردادماه،فرصت
برایورودهمهگروههایکاالییبهسامانهتجارتوجوددارد،درغیراینصورتزمانثبتنامتمامومشمولجریمهمیشوند.ویاضافهکرد:الزماستفعاالن
اقتصادیوارداینسامانهشوندوشناسهکاالدریافتکنندتاقیمتهاثبتشودوپسازآنانتقالمالکیتانجاممیگیرد.معاونبازرگانیسازمانصنعت،معدن
وتجارتاستاناصفهانبابیاناینکهراهاندازیسامانهجامعتجارتپروژهایملیاست،تصریحکرد:درواقعکارکرداصلیاینسامانه،امکانانجامرصدبراقالم
کاالییونظارتدائمیبازاراست.درمجموعدرجهتشفافیتبازار،باثبتاطالعات،بانکاطالعاتیازکاالهاتشکیلمیشود.نادریگفت:سامانهتجارتباعث
میشودتاتدابیرالزمبرایکمبودکاالهاوسامانبخشیبازارانجامگیرد.ســامانهجامعتجارتیکیازپرکاربردترینسامانههابرایشفافسازیفعالیتهای

اقتصادیاست.یکسالازآغازاینطرحگذشتهولیارسال1401باقدرتبیشتریفعالشدهاست.

برداشت خربزه 
در سرخه

بیشاز500هکتارازمزارع
شهرستانسرخهبهکشت
خربــزهازنــوعخاتونیو
مشــهدیاختصاصیافته
وبیشاز۹0درصــدآنبه
شیوهزیرپالستیکیکشت

شدهاست.

وز عکس ر

عضوهیئتعلمیگروهمهندسی
برقدانشگاهاصفهان:

هیچ راهی جز کنترل 
مصرف برق نیست

یکاستاددانشکدهفنیومهندسیدانشگاه
اصفهانگفت:وقتیتولیدنداشــتهباشــیم،
طبیعیاســتکهبایدمصرفراکنترلکنیمو
هیچراهدیگریوجــودندارد.پیمانمعلمدر
گفتوگوباخبرنگارایمنا،اظهارکرد:درکشوربه
اندازهکافیبرایرشدتولیدبرقسرمایهگذاری
نمیشــود،زیرادولتبودجهکافیبرایاین
کارراندارد؛ازطرفیبخــشخصوصیپولی
کهبابتتولیدبرقدریافــتمیکندکمتراز
استانداردهایجهانیاست.ویافزود:شبکه
توزیعبرقکشوربهاصطالحپرتزیادیدارد،
حتیاگرمیزانافت10درصدهمباشد،وقتی
رویکلمیزانتولیدیدرنظرگرفتهشودعدد
بســیاربزرگیخواهدبود.ایناستاددانشگاه
ادامهداد:افتونشتتواندرشبکهتوزیعبرق
یکساننیستوبایدبهصورتعلمیبررفعاین
مشکلسرمایهگذاریشود.معلمگفت:عالوه
برافتشبکهتوزیع،صنایعبزرگیرادرکشور
داریمکهازابتدابرمبنایانرژیتقریبارایگان
کارکردهاندکهبایدمصرفبــرقاینصنایع
کنترلوبهینهسازیشود.ویخاطرنشانکرد:
بستههایتشویقییاتغییرساعتکاریادارات
کهبرایکاهشمصرفبرقدربخشخانگی
تعیینشدهمشــکلزیادیراحلنمیکند،
چونبااینمیزاندرآمدومخارجخانوار،افراد
تاحدممکنالگویمصرفرارعایتمیکنند.
بهگفتهایناستاددانشگاه،راهاندازینیروگاه
جدیدتوسطبخشخصوصیزمانیبهصرفه
بود،درحالحاضربستههایتشویقیدولتدر
اینحوزهبازگشتسرمایهرابهنحویآهسته
میکندکهفردترجیحمیدهدسرمایهاشرا
درارزوطالهزینهکنهتااینکهدرتولیدبرقوارد
کند.معلمافزود:دولتبرایحمایتازتولید
برقیابایدسوبســیدقابلتوجهیبهبخش
خصوصیبدهدیاتعرفهقبوضراواقعیکند
کهاولیدرتواندولتودومیدرتوانجامعه
نیست،بنابراینتنهاراهیکهمیمانداصالح
شــبکهتوزیعوبهینهکردنمصــرفصنایع

بزرگاست.

عکس: ایرنا
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           معرفی جاذبه های توریستی و مکان های دیدنی سمیرم ؛

     زیبایی وصف ناپذیر

 جاذبه های توریستی سمیرم 
پارک دریاچه

این پارک یکی از مکان های آرام و رویایی در سمیرم اســت؛ دریاچه ای که در این منطقه وجود دارد از کوه های بلند و زیبای دنا سرازیر شده است. بیشتر گردشگران با سفر به این 
منطقه از امکانات تفریحی قایق سواری استفاده می کنند.

آبشار بی بی سیدان
این آبشار در فاصله ۳۰ کیلومتری از روستای بی بی سیدان سمیرم قرار گرفته  و از مکان های گردشگری و دیدنی سمیرم است که  در تنگه نازی می توان این آبشار مرتفع را مشاهده 

کرد. قسمت های پایین آبشار که به شکل دریاچه است محلی برای تفریح و شنای گردشگران محسوب می شود.

غار دنگزلو
این غار از جاذبه های تاریخی و طبیعی در سمیرم است .قندیل های موجود  درون این غار و ستون های آن از نوع استاالگتیت ها هستند که دارای ارزش علمی هستند.

مزرعه کتی گربین
این مزرعه در روستای قلعه قدم قرار دارد. در فصل بهار این مزرعه پر از جاذبه های دیدنی و تماشایی می شود که برای گردشگران جالب است و از جاذبه های زیبا در این شهر به شمار 

می آید.

آبشار تنگ رود قر
آبشار زیبای تنگه رود قر از تنگه کوه های ماندگان سرازیر می شود. صخره های موجود در اطراف این آبشار محل مناسبی برای گردش عالقه مندان به صخره نوردی است.

آبشار سمیرم
از آبشارهایی که با نام این شهر شناخته شده است می توان به آبشار سمیرم اشاره کرد که از ارتفاع کوه های زاگرس فرود می آید. این آبشار نیز در میان دره های کوه های اطراف قرار 

گرفته است. دیواره های سنگی بلند در این منطقه صالبت خاصی را به آن می بخشد.

چشمه ناز
از دیگر مناطق دیدنی سمیرم، چشمه ناز است که از چشم اندازهای طبیعی و بکر این منطقه محسوب می شود. این چشمه پر آب در فاصله ۱۹ کیلومتری از روستای ونک واقع شده 

است.

آبشار تقرچه
این آبشار در منطقه ای تاریخی از سمیرم قرار دارد. وجود مدرسه اتابکی در این منطقه موجب شده است تا به لحاظ تاریخی شناخته شده باشد. این آبشار با وجود صخره ها نمایی 

پلکانی پیدا کرده است.در زمستان این آبشار با بستن قندیل، دارای منظره ای بسیار جالب و تماشایی می شود که تا کنون چنین مناظری را مشاهده نکرده اید.

رشبستان مسجد جامع سمیرم
اگر به دنبال جاهای دیدنی سمیرم با جنبه تاریخی هستید می توان این شبستان تاریخی را که متعلق به دوران قاجار است انتخاب کنید. معماری این شبستان بسیار بی نظیر است 

و سقف های گنبدی شکل دارد.

دریاچه سد حنا
این دریاچه دارای چند گونه از ماهیان منطقه است و به لحاظ برخورداری از پوشش گیاهی و جانوری اهمیت دارد.

رروستای خفر
این روستا که در جنوبی ترین نقطه اصفهان واقع شده است، دارای طبیعتی زیبا بوده و مرز بین اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد به شمار می رود. زمستان های سرد این روستا لقب 
جهنم سفید را به آن داده و آبشار های متعدد، یخچال های طبیعی و رودخانه های نشأت گرفته از یخچال ها و باغات سیب متعدد روستای خفر را به مکانی دیدنی تبدیل کرده است.

همچنین وجود یک امامزاده با معماری منحصر به فرد از دیگر جاذبه های دیدنی این روستا بوده و آبشار خفن با ارتفاع ۳۵ متر که در ۵ کیلومتری روستا در دره قاش مستان واقع 
شده، مانند یال سفید اسب در دل کوه خودنمایی می کند، آبشار پی دنی و غار یخی از دیگر جاذبه های گردشگری این روستا محسوب می شوند.

دره حنا علیشاه
کوه های علیشاه در ۱۲ کیلومتری سمیرم و در نواحی اطراف ونک به شکلی استوار قد علم کرده اند، در میان این کوه ها دشتی پر گل به نام دشت علیشاه وجود دارد که پوشش گیاهی 
زیبا و گل های خودرویی که در این دشت وجود دارند، توجه هر گردشگری را به خود جلب می کند.هوای دلپذیر این طبیعت زیبا، عطر خوش گیاهان دارویی یا خوراکی دشت و وجود 
دیواره های عظیم و منحصر به فرد در دشت علیشاه، موجب شده است تا مکانی فوق العاده دیدنی و بکر برای گردشگران و عالقه مندان به طبیعت باشد، برای رسیدن به این دشت 

باید حدودا  نیم ساعت پیاده روی  کنید.

ایرانگردی

سمیرم از شهرهای زیبا و دیدنی استان اصفهان به شمار می رود. مکان های دیدنی سمیرم شامل چشم انداز ویژه ای از 
آبشار، چشمه و مناطق سرسبز می شود  که در اصفهان بسیار شناخته شده است.بیشتر گردشگران شهر زیبای سمیرم 
را با نام شهر هزار چشمه می شناسند این شهر به لحاظ جغرافیایی در ۱۶۵ کیلومتری از اصفهان قرار گرفته و یک منطقه 
کوهستانی بی نظیر در اصفهان است. چشم اندازها و مکان های دیدنی سمیرم در تابستان بسیار تماشایی و زیبا هستند 

و آبشار و طبیعت بکری که در این مناطق وجود دارد از مهم ترین زیبایی های این شهر  محسوب می شوند.
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مفاد آراء
4/128 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

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

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 2728 - 1401/03/18 هيات سوم آقای يونس نصر زاده به 
شناسنامه شماره 1271401711 کدملي 1271401711 صادره اصفهان فرزند ناصر 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 300/05 متر مربع از پالک شماره  443 فرعی 
از 15  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مالکيت 

متقاضی مورد ثبت صفحات 245 و 374 الی 392 دفاتر 203 و 728 امالک 
رديف 2- راي شــماره 2716 - 1401/03/18 هيات ســوم خانم صنم محققيان 
گورتانی به شناسنامه شماره 48 کدملي 1289866430 صادره اصفهان فرزند نوروز 
در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 316/80 متر مربع از پالک  219 فرعی از 
15  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب از مالکيت متقاضی مورد 

ثبت صفحه 565 دفتر 340 امالک 
رديف 3- راي شماره 2729 - 1401/03/18 هيات ســوم خانم مائده محققان  به 
شناسنامه شماره 17745 کدملي 1292330831 صادره اصفهان فرزند محمد علی 
ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 358/105 متر مربع از پالک شماره  377 
فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت 

متقاضی طبق سند الکترونيکی 139820302025013434 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/06

م الف: 1349035  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

4/129 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  1504 14016030200700 مورخ 06 /  04 / 1401  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 

متقاضی آقای سيدکمال ميرشفيعی فرزند سيدجالل بشماره شناسنامه 37 وکدملی 
1111832978 صادره از فالورجان درششدانگ يک قطعه زمين کشاورزی باکاربری 
زراعی به مساحت 17 / 1191 مترمربع پالک 41 اصلی واقع در سهلوان خريداری مع 
الواسطه ازمالک رسمی آقای عباسعلی نوروزی فرزند علی  محرزگرديده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/06

 م الــف: 1349056  محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک
 فالورجان

مفاد آراء
4/130 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  1629 14016030200700 مورخ 15 / 04 / 1401  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای مهدی موسويان فرزند سيدمحمد بشماره شناسنامه 9 وکدملی 5859965133 
صادره از اروندکنار درششدانگ يک قطعه زمين محصور با کاربری زراعی به مساحت 
68 / 5267 مترمربع پالک 43 و 44 و 45 و 46 و 47 فرعی از 456 اصلی واقع در قلعه 
شريف خريداری رسمی پالک 44 وانتقال مع الواسطه پالکهای 43 و 45 و46 و47  
ازمالک رسمی آقای محمد زمانی گاونانی وحسين رفيعی گاونانی وحاجی اسماعيل 
جعفری طادی وعلی اکبرحيدری محرزگرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت 

صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/06

م الف: 1349068  محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان

مفاد آراء
4/131 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  1283 14016030200700 مورخ 26 / 03 / 1401  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای صفرعلی جعفری فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 1577 وکدملی 
1110383509 صادره از فالورجان درششــدانگ يک قطعه زمين کشــاورزی 
باکاربری زراعی به مساحت 64 / 29029 مترمربع پالک 466 اصلی واقع در طاد 
خريداری رسمی ازمالک رسمی محرزگرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تســليم وپس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/06

م الف: 1348947  محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

تحدید حدود اختصاصی
4/132 آگهی تحديد حــدود اختصاصی به صورت جمعی مربوط به قســمتی از 
بخش 9 ثبت اصفهان جزء حوزه ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان لنجان

بموجب قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت اسناد و امالک و در اجرای تبصره ذيل 
ماده 13 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، 
تحديد حدود ابنيه و امالک مشروحه ذيل که قبال به علل مختلف به عمل نيامده 
از ساعت 8/30 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب اين آگهی 
به صاحبان امالک و مجاورين اعالم می شود که در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور به هم رسانند، چنانچه هر يک از صاحبان امالک يا نماينده قانونی آنها در 
موقع تعيين حدود حاضر نباشــند مطابق ماده 15 قانون ثبت، ملک آنها با حدود 
اظهار شده از طرف مجاورين تحديد حدود خواهد شــد. اعتراضات مجاورين و 
صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند، مطابق مقررات ماده 20 قانون 
ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود فقط تا ســی روز پذيرفته خواهد 
شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبتی، 
معترض ظرف يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره بايســتی با تقديم 

دادخواســت به مرجع ذيصالح قضايی، گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين 
اداره تسليم نمايد.

اول: بخش 9 ثبت اصفهان
2- ابنيه و امالک واقع در زرين شهر به شماره 107- اصلی و فرعی های ذيل:

4888 فرعی- آقای رضا مهدی زاده فرزند حسين نسبت به ششدانگ يکباب خانه 
به مساحت 134/44 متر مربع

4889 فرعی- آقای آرش مراديان فرزند محمد و غير و نسبت به ششدانگ يکباب 
ساختمان به مساحت 57/50 متر مربع

4890 فرعی- آقای ابوذر رحيمی فرزند محمد علی نســبت به ششدانگ يکباب 
خانه به مساحت 190/42 متر مربع

4891 فرعی- آقای اصغر مؤذنی ريزی فرزند عباسعلی نسبت به ششدانگ يکباب 
خانه به مساحت 134/70متر مربع

برای روز شنبه مورخ 1401/05/22

4892 فرعی- آقای علی کوه کن فرزند محمد نسبت به ششدانگ يکباب مجتمع 
تعميرگاهی مسکونی به مساحت 917/34 متر مربع

4893 فرعی- آقای محمد حســن مرادی نــژاد فرزند علی و غير و نســبت به 
ششدانگ يکباب خانه به مساحت 149/38 متر مربع

4894 فرعی- آقای عباس سليميان ريزی فرزند امير نسبت به ششدانگ يکباب 
خانه به مساحت 226/35 متر مربع

4895 فرعی- آقای مهدی منصوری نژاد فرزند خدانظر نســبت به ششــدانگ 
يکباب خانه به مساحت 164/90 مترمربع

برای روز يکشنبه مورخ 1401/05/23

4896 فرعی- خانم نســرين  مراديان ريزی فرزند مهديقلی نسبت به ششدانگ 
قسمتی از يکباب خانه به مساحت 49/36 مترمربع

4897 فرعی- آقای ميرزا بيگ ولی پوری فرزند فتحعلی نســبت به ششــدانگ 
يکباب خانه به مساحت 116/54 مترمربع

4898 فرعی- آقای مجيد اســحاقيان ريزی فرزند حســين نسبت به ششدانگ 
يکباب خانه به مساحت 179/45 متر مربع

برای روز دوشنبه مورخ 1401/05/24

تاريخ انتشار: 1401/04/22
م الف: 1349073 مصطفی شمســی رئيــس اداره ثبت اســناد و امالک 

شهرستان لنجان 
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بازگشت حجاج اصفهانی از 2۶ تیرماه آغاز می شود 
مدیر حج و زیارت استان اصفهان گفت: عملیات بازگشت حجاج این منطقه از روز بیست و ششم تیرماه 
آغاز می شود و تا روز دوم مرداد ادامه دارد. علیرضا صادقی در گفت و گو با ایرنا افزود: پیش بینی شده است 
که اولین پرواز برگشت حجاج این استان ساعت هشــت و ۴۵ دقیقه روز یکشنبه ۲۶ تیرماه در فرودگاه 
شهید بهشتی اصفهان به زمین بنشیند و آخرین پرواز هم ساعت سه و ۴۰ دقیقه بامداد روز یکشنبه دوم 
مردادماه وارد فرودگاه اصفهان خواهد شد.وی با بیان اینکه در مراسم حج تمتع امسال چهار هزار اصفهانی، 
به سرزمین وحی مشرف شدند، اضافه کرد:  ۲۲ کاروان از این استان جزو مدینه قبل و ۹ کاروان جزو مدینه 
بعد بودند.مدیر حج و زیارت استان اصفهان با بیان اینکه بر اساس تجربیات سال های گذشته بیشتر زائران 
حج به بیماری های تنفسی و ریوی مبتال می شوند، اظهار داشت: تیم های مراقبتی از هیئت پزشکی حج و 
زیارت در مکه و مدینه مستقر هستند و جلسه های متعددی به صورت هفتگی در رابطه با سالمت و بهداشت 
در هتل های محل استقرار زائران برگزار شده است.وی اضافه کرد: به ازای هر ۲ تا ۳ کاروان در هتل های مکه 
و مدینه یک پزشک همراه کاروان است و در هتل هایی که بیش از ۱۰ کاروان استقرار دارند سه پزشک همراه 
کاروان است.صادقی خاطرنشان کرد: توصیه های بهداشتی ابالغ شده از سازمان و حج و زیارت و وزارت 
بهداشت از طریق گروه های مجازی به زائران و مدیران کاروان های استان اصفهان اطالع رسانی می شود.

وی بیان کرد: با توجه به گزارش بیماری وبا در سلیمانیه عراق، توصیه های بهداشتی به آشپزخانه های نجف 
و کربال ارائه شده تا از ابتالی زائران عتبات عالیات به این بیماری جلوگیری شود.

 
مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان خبر داد:

تشدید فعالیت بازرسان بهداشت در اصفهان
مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان با اشاره به شرایط خاص تابستان امسال، از تشدید 
فعالیت بازرسان بهداشت و نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، اماکن عمومی و بین راهی و مراکز 
تفریحی و گردشگری در ایام تابستان خبر داد.سید مهدی میرجهانیان در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
در تابستان امسال شرایط فوق ویژه ای داریم، اظهار کرد: همیشه در این ایام سال به دلیل شرایط آب وهوا، 
تعطیلی مدارس و تمام شدن کنکور موج سفرهای تابستانی در کشور به راه می افتد. طی  دو سال گذشته 
به دلیل شیوع کرونا حجم سفرها کاهش چشمگیری داشت، اما امسال افزایش سفرهای تابستانی 
پیش بینی می شود.وی با بیان اینکه تابستان امسال مشکل چندوجهی داریم، توضیح داد: تابستان 
امسال هوا نسبت به سال های قبل گرم تر است، حجم سفرها بیشــتر از قبل شده، ضمن اینکه ورود 
بیماری هایی مثل وبا از کشورهای همسایه نگرانی هایی به وجود آورده است.مدیر بهداشت محیط مرکز 
بهداشت استان اصفهان با بیان اینکه در این شرایط هرگونه مصرف آب و مواد غذایی باید با حساسیت 
ویژه ای توسط مسافران انجام شود، افزود: طبق ابالغی که از مرکز سالمت محیط کار و معاونت بهداشتی 
وزارت بهداشت اعالم شده، طرح های خاصی برای تابستان امسال پیش بینی شده، ازجمله طرح تشدید 
نظارت های مراکز تهیه و توزیع، اماکن عمومی و بین راهی و مراکز تفریحی و گردشگری در ایام تابستان. 

در این طرح ها نظارت بر مواد غذایی، آب و مکان فیزیکی تهیه و توزیع مواد غذایی تشدید می شود.

افزایش 400 هزار هکتار به کانون های گردوغبار اصفهان
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: نزدیک به ۴۰۰ هزار هکتار به کانون 
گردوغبار استان اضافه شده و در حالی که این کانون ها قبال یک میلیون و ۹۲ هزار هکتار بود، اکنون وسعت 
آن به یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار رسیده است.حسینعلی نریمانی درباره فعال شدن کانون های گردوغبار 
در استان، اظهار کرد: طبق اعالم هواشناسی، این کانون ها از سمت شمال و شمال شرق استان اصفهان فعال 
شده است.وی گفت: این کانون ها مشخصا در مرز استان های اصفهان، سمنان و خراسان جنوبی فعال شده 
است.معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با بیان اینکه اصفهان در زمستان با 
آلودگی آالینده ها مواجه است و معموال با گرم شدن هوا ریزگردها را داریم، افزود: طی بررسی های صورت 

گرفته این مناطق به عنوان کانون بحران و همچنین مناطق تحت فرسایش بادی تلقی می شود.

مدیرکل تامین اجتماعی استان خبر داد:

احداث بیمارستان جدید در اصفهان 

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان در  فرزانه افسر طه
نشستی با خبرنگاران با گرامیداشت هفته 
تامین اجتماعی، حذف دفترچه های کاغذی و تحقق نسخه الکترونیک را 
از مهم ترین اقدامات سازمان تامین اجتماعی برشمرد که عالوه بر کاهش 
حضور، از اتالف وقت مراجعه و صرف هزینه های باالی کاغذ و چاپ دفترچه 
جلوگیری شده اســت.مرتضی حاجی کاظمی، مدیرکل تامین اجتماعی 
استان اصفهان با اشاره به جمعیت ۳میلیون و ۶۰۰هزارنفری بیمه شده و 
مســتمری بگیر تامین اجتماعی اصفهان، از هدف گذاری ســازمان برای 
اجرای طرح »سی-هفتاد« نام برد که ۳۰مورد از خدمات پرتردد به صورت 
غیرحضوری در مراکز به صورت برون سپاری انجام می شود و با ادامه این 
طرح در سال آینده، بار مراجعات حضوری به سازمان تا حدزیادی کاهش 
می یابد. حاجــی کاظمی از صدور ۹۹درصدی نســخ الکترونیک و تحقق 
پرونده های الکترونیک در مراکز ملکی تامین اجتماعی خبر داد و حذف 
دفترچه های کاغذی بیمه را صرفه جویی قابل توجهی در هزینه ها و ترددها 
عنوان کرد.وی با اشــاره به فعالیت ۴۴ شــعبه تامین اجتماعی در سطح 
استان اصفهان، دو شعبه اقماری و ۱۱۶ کارگزاری رسمی، گفت: قدمت بیمه 
از ۲۵نفر بیمه پرداز و یک نفر مستمری بگیر شروع شده و برخالف انتظار از 
رشد جمعیتی تحت پوشش، به دلیل سالمندی جمعیت زودتر از موعد، 

اکنون ۳/۳درصد از جمعیت بیمه پرداز هستند. در حالی که، طی ۱۰ سال 
آینده باید به این نقطه می رســیدیم که به لحاظ تامین اعتبار و صندوق در 
پرداخت مستمری، مشــکالتی برای تامین اجتماعی ایجاد شده است. 
مدیرکل تامین اجتماعی اســتان اصفهان از ۴۰هــزار میلیارد تومان دیون 
سازمان تامین اجتماعی کشــور از کارفرمایان و ۴۵۰هزار میلیارد دیون از 
دولت خبر داد و گفت: وجود بیش از ۵۰درصد از بازنشستگان بیش از موعد 
و از طرفی پرداختی به مشاغل سخت و زیان آور در حالی که با مشکل منابع 
مواجه هستیم، کار را سخت تر کرده است که ضرورت اجرای افزایش سن 
و  سنوات بازنشســتگی را مطرح می ســازد.حاجی کاظمی درباره بیمه 
دانشجویی و بیمه فراگیر خانواده توضیح داد: این دو طرح برای افزایش 
افراد تحت پوشش بیمه اتفاق افتاده است. دانشــجویان و زنان خانه دار 
هم زمان می توانند از این طرح بهره ببرند و درعین حال از پوشش بیمه والد 
و یا همسر برخوردار باشند. وی افزود: دانشجویانی که مشغول کار نیستند، 
برای سابقه بیمه خود می توانند از بیمه دانشجویی استفاده کنند. همچنین، 
بیمه دختران یا زنان خانه دار در سه نرخ ۱۲، ۱۴ و ۱8درصد، بیمه روستاییان 
و عشایر حتی برای آن دسته که در شهرها به سر می برند و استمرار حق بیمه 
زنان با ازدواج مجدد، دیده شده است. مدیرکل تامین اجتماعی در صحبت 
از سامانه CRM و تلفن ۱۴۲۰ برای پاسخگویی به مردم و اپلیکیشن برای 

طرح مشکالت و رسیدگی به موضوعات مطرح، به وضعیت بیمه اتباع بیگانه 
پرداخت و افزود: افراد غیرایرانی دارای کارت اشتغال و اقامت قانونی، از همه 
شــرایط بیمه برخوردار می شــوند.وی از احداث بیمارســتان جایگزین 
بیمارستان شریعی اصفهان خبرداد و افزود: با توجه به بازسازی های مکرر، 
قدمت بیمارستان پاسخگوی نیازها نیســت و از همین روی بیمارستانی 
مشابه بیمارستان میالد تهران در اصفهان احداث خواهد شد. سازمان تامین 
اجتماعی از ســال ۱۳۹۳ درگیر تامین منابع و خرید زمین این بیمارستان 
بوده و در نهایت با تهاتر بدهی سازمان اتوبوسرانی شهرداری اصفهان زمینی 
به وسعت ۳۲ هزار متر در شهرک کشوری تامین شد و با تامین منابعی که 

صورت گرفته، امسال کلنگ این بیمارستان به زمین زده می شود.

کلنگ بیمارستان جایگزین بیمارستان شریعتی به زمین خواهد خورد
 در ادامــه، حمید رجالی، مدیــر درمان تامین اجتماعی اســتان اصفهان 
از فعالیت ســه بیمارســتان ملکی با ۷۵۰ تخت و ۲8 درمانگاه عمومی و 
تخصصی در اختیار تامین اجتماعی اســتان اصفهان خبرداد و اظهار کرد: 
در اکثر شهرســتان ها درمانگاه های عمومی تامین اجتماعــی قرار دارد. 
وی افزود: ۴میلیون و ۴۰۰ویزیت ســرپایی در مراکز ملکی در سال ۱۴۰۰ 
انجام گرفته که رتبه ســوم و رتبه اول در بســتری با ۳۱هزارو8۰۰ نفر را به 
اصفهان اختصاص می دهــد. همچنین، ۷۳۹ هزار ویزیت ســرپایی در 
دو ماهه نخســت ســال جاری در مراکز تامین اجتماعی صورت گرفته که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد رشــد داشته ایم.وی با اشاره به 
مشکالت نسخه های الکترونیکی در مراحل نخســت، اعالم کرد: از اوایل 
سال ۱۴۰۰ روند صدور نسخه ها بیشتر و بهتر شد و در حال حاضر ۹۹ درصد 
نسخه ها در اســتان اصفهان به صورت الکترونیک صادر می شود.رجالی 
درباره بیمارستان جایگزین بیمارستان شریعتی، توضیح داد: بیمارستان 
شریعتی با قدمت ۵8 ساله، عمر استاندارد آن به اتمام رسیده است. برای 
احداث بیمارستان جایگزین زمین تامین شده، اما استانداردهای بسیار 
قوی وجود دارد و در حال حاضر نقشه ها در حال آماده سازی است و سپس 
برای بررسی و تایید به دانشگاه علوم پزشکی ارسال خواهد شد. در صورت 
تایید نقشه ها، کلنگ زنی آغاز می شود. بیمارستان جدید 8۰ هزار متر ساخت 
دارد. بیمارستان شریعتی ۴۲۰ تخت خوابی است و بیمارستان جدید نیز 
همین تعداد تخت خواب خواهد داشت.وی درباره پوشش دارویی تامین 
اجتماعی توضیح داد: هیچ نهادی در دنیا همه داروها را تعهد نمی کند و بیمه 
۷۰ درصد داروهای تحت پوشش را پرداخت می کند. امیدوارم با تشکیل 
پرونده الکترونیک و نسخه های آنالین این مشکل نیز حل شود و به سمت 

درمانی استاندارد حرکت کنیم. 

با مسئولان جامعه

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان گفت: ۴۵ درصد از مردم استان هنوز برای 

تزریق دز سوم واکسن کرونا اقدام نکرده اند.
حمید گله داری، در ستاد کرونا اســتان تاکید کرد: 
توصیه ما به این افراد این اســت که بــه طور حتم 

نسبت به تزریق دز سوم واکسن اقدام کنند.
وی اظهار داشت: بر اســاس آمار حدود 8۵ درصد 
از شهروندان اســتان دزهای اول و دوم واکسن را 
تزریق کرده اند؛ اما میزان تزریق دز ســوم در استان 

تنها به حدود ۴۰ درصد رسیده است.

گله داری با بیان اینکه ۱۵ درصد از جمعیت اســتان 
تاکنون هیچ واکسنی تزریق نکرده اند، اضافه کرد: 
باید ۱۵ درصد از شهروندان برای تزریق دز نخست و 
۴۵ درصد برای تزریق دز سوم به مراکز بهداشتی و 

درمانی استان مراجعه کنند.
سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان گفت: تاکنون حــدود ۵۵۰ هزار نفر از مردم 
استان اصفهان دز سوم واکسن را تزریق کرده اند و 
اگر ۶ ماه از زمان تزریق گذشته باشد آنها می توانند 
دز چهارم را هم تزریق کننــد؛ اما بقیه مردم هنوز دز 

سوم خود را نزده اند.
وی با بیان اینکه بهترین روش پیشگیری از کرونا، 
انجام  واکسیناسیون اســت، اضافه کرد: از مدیران 
دستگاه ها انتظار داریم تا پرسنل و خانواده هایشان 

را در بــاره ضــرورت تزریق واکســن توجیــه و از 
ســامانه های پیامکی و فضای مجــازی، تابلوها و 
تلویزیون های شهری و شبکه های اجتماعی در این 

زمینه استفاده کنند.
گله داری ادامه داد: در زمان حاضر ۲ نمونه واکسن 
پاستوکوک و سینوفارم در همه مراکز جامع سالمت 
در شهرســتان های اســتان وجود دارد و مردم می 
توانند در ســاعات اداری با مراجعه بــه این مراکز 

نسبت به تزریق این دو نمونه واکسن اقدام کنند.
وی بیان کرد: هیچ محدودیتی در تعیین نوع واکسن 
دز سوم و چهارم وجود ندارد و در صورتی که هر فردی 
در گذشته هر نوع واکســنی را تزریق کرده باشد در 
زمان حاضر می توانــد به دلخواه خــود هر کدام از 

واکسن ها را تزریق کند.

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی:

45 درصد از اصفهانی ها، دز سوم واکسن کرونا را تزریق نکرده اند 

واژگونی اتوبوس 
در آزادراه زنجان - 

تبریز
صبح دیــروز یک دســتگاه 
اتوبــوس در آزادراه زنجــان 
-تبریــز واژگــون شــد که با 
حضور تکنسین های اورژانس 
در محــل امدادرســانی بــه 
مصدومان صــورت گرفت. در 
این سانحه سه نفر کشته و ١٥ 

نفر دیگر مصدوم شدند.

 مهلت یک هفته ای دادستان چادگان
 برای جمع آوری سگ های ولگرد

دادستان عمومی و انقالب چادگان گفت: به شــهرداری های چادگان و رزوه یک هفته زمان داده شد تا 
نسبت به جمع آوری ســگ های ولگرد اقدام کنند.مومه وند  اظهار کرد: افزایش تعداد سگ های ولگرد و 
مزاحمت های این حیوانات برای شهروندان و مسافران از یک سو و همچنین ایجاد آلودگی های محیطی 
در سطح شهر منجر به افزایش نارضایتی ها در این خصوص شده است.به گفته وی، در راستای صیانت 
از حقوق عامه و پاسخگویی به مطالبات عموم مردم و همچنین ایجاد نظم و امنیت شهری در خصوص 
اجرای بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها با توجه به اینکه وظیفه دفع حیوانات بدون صاحب از وظایف ذاتی 
شهرداری است، به این ارگان در شهر های چادگان و رزوه یک هفته زمان داده شد تا نسبت به جمع آوری 
این حیوانات اقدام کنند.دادستان عمومی و انقالب چادگان ادامه داد: قصور و عدم اجرای تکالیف قانونی 

از سوی متولیان امر منجر به برخورد با آن ها از نظر ترک وظایف قانونی برابر مقررات خواهد بود.
 

کشف موادمخدر از یک دستگاه خودروی سواری سمند 
درمحور ابرکوه

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف ۱۰۱ کیلو و ۱۰۰ گرم تریاک از یک دستگاه خودروی 
سواری سمند توسط ماموران ایستگاه ایست و بازرسی محور ابرکوه خبر داد.سردار محمدرضا هاشمی 
فر گفت: ماموران پاسگاه »رامشــه« به همراه ماموران یگان تکاوری مســتقر در محور »ابرکوه« در 
راســتای مقابله با قاچاقچیان موادمخدر حین کنترل خودرو های عبوری به یک دستگاه خودروی 
سواری سمند با پالک جعلی مشکوک شده و جهت بررســی های بیشتر اقدام به توقیف آن کردند.

راننده خودروی مذکور به محض مشاهده ماموران قصد فرار داشت که در این راستا ماموران با انجام 
یک سری اقدامات پلیسی و هوشمندانه نســبت به توقیف خودرو و دستگیری راننده اقدام کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در بازرســی به عمل آمده از خودرو ۱۰۱ کیلو و ۱۰۰ 
گرم تریاک کشف شدکه در این خصوص راننده خودرو دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع 

قضایی تحویل داده شد.
 

4 کشته ومصدوم در تصادف آزادراه قم - کاشان
رییس جمعیت هالل احمر کاشان گفت: برخورد ۲ دستگاه سواری پراید در آزاد راه قم - کاشان ۲ 
کشته و ۲ مصدوم برجای گذاشت.سیدمنصور ابوطالبی درمورد سانحه رانندگی نرسیده به پل راوند 
کاشان رخ داد، اظهار کرد: نجاتگران هالل احمر پایگاه شهدای امدادگر عوارضی کاشان پس از اطالع 
از حادثه به محل اعزام شدند.به گفته وی، مصدومان تصادف پس از رهاسازی تحویل امدادگران 
اورژانس قرار گرفتند و با دریافت درمان های اولیه به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.

شهرستان کاشــان با جمعیت افزون بر ۳۶۴ هزار نفر در فاصله حدود ۲۰۰ شمال اصفهان، دارای ۲ 
پایگاه امداد و نجات جاده ای جمعیت هالل احمر است.

 

دستگیری پدر و پسر گل فروش در کاشان
فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از دستگیری سوداگران مرگ و کشف بیش از ۲ کیلوگرم گل آماده 
عرضه توسط پدر و پسر گل فروش خبرداد.سرهنگ ایرج کاکاوند گفت: با دریافت خبری در خصوص 
توزیع مواد مخدر در سطح شهر کاشان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی این 
شهرستان قرار گرفت.وی افزود: ماموران کالنتری۱۴ ناجی آباد پس از تشکیل گروهی برای بررسی 
و صحت موضوع با گرفتن دستور قضایی به محل مورد نظر اعزام و در یک عملیات ضربتی دو سوداگر 

مرگ را که پدر و پسر در حال فروش مواد مخدر بودند، دستگیر کردند.

وز عکس ر

خبر روزشهرستان ها

 دبیر هیئت مدیره سازمان 
نظام پزشکی اصفهان:

حضور بخش خصوصی در 
بخش بهداشت و درمان 

کم رنگ است
دبیر هیئت مدیره ســازمان نظام پزشــکی 
اصفهان گفت: بخش عمده ای از  بار درمانی 
بر عهده بخش دولتی اســت و کشور نیازمند 
ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی به ویژه 
تعاونی های پزشــکی به صــورت پررنگ در 
این عرصه اســت.پوریا عادلی اظهار داشت: 
ورود تعاونی های پزشــکی بــه حوزه درمان 
مانع نگاه تجاری به مقوله درمان و ســالمت 
می شود؛ این در حالی است که بافت متنوع 
فرهنگی و جغرافیایی کشــور و منابع مالی 
موجود  اجرای چنیــن الگویی را غیر ممکن 
و ناکارآمد و ترکیبی از ارائه خدمات دولتی و 
خصوصی را تبدیل به مناسب ترین الگو برای 
کشور می کند.دبیر هیئت مدیره سازمان نظام 
پزشکی اصفهان با اشــاره به اینکه اکثریت 
خدمات ســرپایی کشور امســال در بخش 
خصوصی ارائه می شــود، گفت: برای اجرای 
عدالت اجتماعی و حرکت به سمت دسترسی 
مناسب تمام ســطوح اجتماعی به خدمات 
متناسب درمانی نیاز به  طرح الگوی پرداخت 
بهای خدمات درمانی اســت در این حوزه ۲ 
الگو در ســطح جهان وجود دارد یکی  پیش 
پرداخت و الگوی دیگــر پرداخت به هنگام 
بیماری است.عادلی اضافه کرد: الگوی کنونی 
پرداخت در ایران برای دهک های اجتماعی 
پایین و حتی متوسط جامعه فاجعه بار و کمر 
شکن است و وظیفه و رسالت سیاست گذاران 
جامعه است که از این الگوی پرداخت فاصله 
گرفته و با انجام سیاست گذاری های صحیح 
به سمت الگوی پیش پرداخت حرکت کنند.

دبیر هیئــت مدیره  نظام پزشــکی اصفهان 
گفت: الگــوی پیــش پرداخــت مبتنی بر 
پرداخت حق بیمه به ســازمان های بیمه گر 
خصوصی ، دولتی ، پایــه و تکمیلی تعریف 
شده اســت و در زمان بیماری پرداخت نه از 
جیب فرد بلکه از طریق سازمان های بیمه گر 

پرداخت خواهد شد.

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی:

حداکثر دمای اصفهان در تابستان امسال کم سابقه است
کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: حداکثر دمای کالن شــهر اصفهان در تابستان امسال کم سابقه است به طوری که در چند روز 
گذشته به ۴۳ درجه سانتی گراد نیز رسید.حجت ا... علی عسگریان افزود: دمای هوای کالن شهر اصفهان در این روزها به حداکثر دمای استان نزدیک شده و به 
باالی ۴۰ درجه رسیده است.وی با بیان اینکه حداکثر دمای استان نیز در شنبه هفته گذشته که کالن شهر اصفهان با بیشترین دما مواجه بود به ۴8 درجه سانتی گراد 
در خورو بیابانک رسید، اظهار داشت: ممکن است عده ای بگویند که دمای هوای اصفهان از اعداد اعالم شده باالتر است که دلیل آن تفاوت دمای استاندارد و دمای 
احساسی است. این کارشناس هواشناسی توضیح داد: دمای هوایی که توسط اداره هواشناسی اعالم می شود» دمای در سایه« و داخل جعبه اسکرین است 
درحالی که اگر در همان لحظه دماسنج در محیط که تابش آفتاب وجود دارد، قرار داده شود ممکن است دمای بیشتری نشان دهد.علی عسگریان ادامه داد: در 

واقع ممکن است در تابستان »دمای احساسی« در بین افراد از عددی که هواشناسی به عنوان دمای هوا اعالم می کند، بیشتر باشد.



روزنامه العین امارات به اخراج دراگان اسکوچیچ از هدایت تیم ملی فوتبال ایران واکنش نشان داد و از این اخراج ابراز تعجب کرد.دراگان اسکوچیچ باوجود آنکه 
با ایران به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر صعود کرد؛ اما از کار برکنار شد.روزنامه العین امارات در واکنش به این اخراج نوشت: یکی از مربیانی که توانست تیمش را به جام 
جهانی ۲۰۲۲ قطر برساند، نمی تواند در این رقابت بزرگ شرکت کند. دراگان اســکوچیچ از هدایت تیم ملی فوتبال ایران اخراج شد.این روزنامه در ادامه نوشت: 
اسکوچیچ درحالی از هدایت ایران اخراج شده که تنها ۴ ماه تا آغاز جام جهانی باقی مانده است. این اقدام فدراسیون فوتبال ایران درحالی است که اسکوچیچ 
بعد از آنکه جایگزین ویلموتس شد توانست تیم را به عنوان صدرنشین به جام جهانی ۲۰۲۲ بفرستد. اســکوچیچ در ۱۵ بازی از ۱۸ بازی که روی نیمکت ایران 
نشست تیم را پیروز از میدان خارج کرد و تنها دو بار تیم تحت هدایت او شکســت خورد که یکی از آنها بازی دوستانه برابر الجزایز بود.این روزنامه اماراتی هم از 

برانکو ایوانکوویچ، علی دایی و جواد نکونام به عنوان گزینه های هدایت تیم ملی ایران یاد کرد.

تعجب روزنامه اماراتی از اخراج »اسکوچیچ«

چهار شنبه 22 تیر  1401 / 13 ذی الحجه  1443 / 13 جوالی  2022 / شماره 3575

بازگشت »لواندوفسکی« به مونیخ
مهاجم لهستانی بایرن مونیخ بعد از پشت سرگذاشــتن تعطیالت تابستانی به مونیخ بازگشت تا 
تکلیف خود را برای فصل بعد مشخص کند.به نقل از اسپورت وان، روبرت لواندوفسکی دوشنبه 
شب وارد شهر مونیخ شد. او باید در تست پزشکی قبل از فصل باشگاه بایرن مونیخ شرکت کند و 
بعد از آن بالفاصله راهی تمرین تیم شــود تا خود را آماده فصل جدید کند. هواداران بایرن مونیخ  
بی صبرانه در انتظار مشــخص شــدن تکلیف این مهاجم گلزن هستند.لواندوفسکی یک فصل 
دیگر با بایرن مونیخ قرارداد دارد. او اعالم کرده که دوســت دارد این باشگاه آلمانی را ترک کند تا 
پیراهن بارسلونا را بر تن کند؛ اما سران باشگاه بایرن مونیخ تاکنون اجازه جدایی را به او نداده اند. 
طبق اعالم رسانه های آلمانی بایرن مونیخ برای فروش لواندوفسکی به بارسلونا ۵۰ میلیون یورو 
می خواهد اما این باشگاه اســپانیایی بعید به نظر می رسد که باتوجه به بحران مالی که دارد توان 

پرداخت چنین رقمی را داشته باشد.
 

توافق فدراسیون فوتبال مصر با جایگزین »کی روش«
فدراســیون فوتبال مصر با جایگزین کارلوس کی روش به توافق رسید.روی ویتوریا با قراردادی 
طوالنی مدت ســرمربی تیم ملی فوتبال مصر و جانشــین کارلوس کی روش در این تیم شــود.

فدراسیون فوتبال مصر با انتشار بیانیه ای از عقد قراردادی ۴ ساله با این مربی پرتغالی خبر داد. 
به این ترتیب ویتوریا سومین مربی مصر در سال ۲۰۲۲ اســت. روی ویتوریا پس از عقد قرارداد 
گفت: »سالم بر شما. من روی ویتوریا هســتم و با قراردادی ۴ ساله به عنوان سرمربی تیم ملی 

فوتبال مصر انتخاب شدم«.
این دومین تجربه مربی۵۲ ســاله پرتغالی در تیم های عربی است. ویتوریا پیش از این هدایت 
النصر عربســتان را برعهده داشــت.او قبل از هدایت مصر در اسپارتاک مســکو بود که ماه قبل 
قراردادش را به صورت توافقی فســخ کرد.روی ویتوریا، جایگزیــن کاروس کی روش در نیمکت 
مصر شد. کی روش باوجود اینکه با مصر نایب قهرمانی در جام ملت های آفریقا را به دست آورد، 
اما به خاطر ناکامی در رساندن تیم به جام جهانی از کار برکنار شــد. او با فدراسیون فوتبال مصر 
به خاطر دریافت مطالبات به مشــکل خورده است و جنگ لفظی شــدیدی با سران فدراسیون 

فوتبال این کشور دارد.
 

بیل: 

می خواهم نامم را در فوتبال آمریکا ماندگار کنم
گرت بیل، ستاره ولزی، می گوید صرفا برای حضور شش یا ۱۲ ماهه به لیگ آمریکا نرفته است.

قرارداد بیل با رئال مادرید در پایان فصل گذشته به اتمام رســید و این بازیکن تصمیم گرفت به 
صورت آزاد از این باشگاه جدا شود. 

شایعات زیادی درباره احتمال بازنشستگی او به گوش می رسید؛ اما صعود تیم ملی ولز به جام 
جهانی ۲۰۲۲ قطر باعث شد که تمامی این شایعات بی ســرانجام باشد و او برای حضور قدرتمند 

در تیمش راهی لیگ آمریکا و تیم فوتبال لس آنجلس اف سی شود. 
بیل در نشست خبری معارفه اش در لس آنجلس گفت:» من اینجا هستم تا تمام تالشم را بکنم. 
هنوز 3۲ ساله هستم و سال های بسیاری را در پیش دارم. صرفا برای شش یا ۱۲ ماه بازی به اینجا 
نیامده ام. من اینجا هستم تا تالش کنم و در بیشترین زمان ممکن در این لیگ بمانم. می خواهم 
نامم را در تاریخ لیگ آمریکا و این باشــگاه ماندگار کنم.«او با اشــاره به اهدافش در آینده اظهار 
داشت:» بی صبرانه منتظر آینده هســتم. این فقط یک همکاری کوتاه نیست، همانطور که گفتم، 
این بهترین فرصت برای من است تا بتوانم خود را برای یوروی بعدی هم آماده نگه دارم. بنابراین 

هدف و برنامه من این است که به سختی تالش کنم.«

 به هم خوردن توازن قدرت در مجمع با برکناری رییس سازمان لیگ؛

 پایان عصر »بهاروند«؟

تسنیم: توازن مجمع فدراسیون فوتبال پس از برکناری حیدر بهاروند از 
ریاست سازمان لیگ می تواند شرایط را در انتخابات ۸ شهریورماه تغییر 
دهد.برکناری حیدر بهاروند، ســاعاتی پس از پایان ثبت نام نامزدهای 
انتخابات فدراسیون فوتبال اتفاقی بود که شاید در حالت عادی تصور آن 
وجود نداشت؛ اما پوست اندازی در بخش مدیریتی فوتبال کشور شامل 
رییس سازمان لیگ هم شد. این اتفاق اما به این سادگی ها نیست و 
نمی توان این جابه جایی را ساده دید.حیدر بهاروند در تمام این سال ها 
به دلیل نفوذ باال در مجمع فدراسیون فوتبال، در تمام انتخابات ها دست 
باال را در اختیار داشته است. به طور واضح می توان گفت نامزدهایی که 
در مجامع انتخاباتــی اخیر دنبال پیروزی بودند، بایــد با حیدر بهاروند 
ائتالف می کردند و این مسئله تبدیل به یک باور بزرگ در بین نامزدهای 
انتخابات فدراسیون فوتبال شــده بود. با این حال آنچه مسلم است، 
برکناری بهاروند از ســازمان لیگ و گرفتن قــدرت اجرایی او می تواند 
این توازن قدرت را در مجمع به هم بزند و شــرایط را در روز انتخابات ۸ 
شــهریورماه تغییر دهد.بخش جالب ماجرا این است که بهاروند پس 
از ثبت نام برای انتخابات ۱۰ اسفندماه ۱399 و با وجود رد صالحیت بار 
دیگر برای شرکت در انتخابات ۸ شهریورماه ۱۴۰۱ ثبت نام کرد، اما پس 
از یک روز انصراف داد تا در لیست نهایی نامزدها نباشد. پس از برکناری 

هم به صورت واضح از مهدی تاج به عنوان کاندیدای ریاست فدراسیون 
فوتبال حمایت کرد تا نشان دهد در مجمع به دنبال چیست، اما ماجرا از 
این قرار است که پس از ثبت نام نامزدها انتقادات زیادی به تاج مطرح 

شده و فضای انتخاباتی به شکلی در مقابل این ائتالف منفی است.
آنچه اهمیت دارد، این اســت که ترکیب مجمع و تــوازن قدرت در روز 
۸ شــهریورماه چگونه خواهد بود و آیا حیدر بهاروند بازهم می تواند از 
صندوق رای به آن چیزی برســد که عالقه دارد. عــده ای اعتقاد دارند 
بهاروند همانند گذشــته از قدرت باالیی در مجمع برخوردار نیست و در 
طرف مقابل برخی بر این باور هستند که او همچنان نقشی تعیین کننده 
دارد. مجمع شهریور ماه نشان خواهد داد که اعضا همانند دوره گذشته 
راه بهارونــد را در پیش می گیرند یا اینکه این بار قرار اســت بی اعتنا به 
رییس برکنار شده سازمان لیگ تصمیمی دیگر بگیرند و به عصر بهاروند 
پایان دهند.در واقع اکنون تاج با بهاروند وارد کارزار انتخابات می شــود 
و ماجدی و عزیز محمدی بدون توجه به سبد آرای بهاروند وارد میدان 
خواهند شد. در این میان سه نامزد دیگر یعنی واعظ آشتیانی، اسدی و 
آخوندی هم هستند که البته حرف و حدیث ها درباره کنار گذاشته شدن 
آنها به دلیل نقص مدارک زیاد است و اگر این اتفاق رخ ندهد معادالت 

انتخابات پیچیده تر خواهد شد.

خبر روز

تاخیر در شروع بازی ها؛ سازمان لیگ قبول نکرد
فرصت نقل و انتقاالت تیم های لیگ برتری محدود شد و بر این اساس تیم ها تنها تا 3۰ مرداد مجاز 
به اضافه کردن بازیکن به ترکیب تیم خود خواهند بود.ادامه نقل و انتقاالت چه در لیگ برتر و چه در 
لیگ یک بعد از شروع مسابقات به این 
خاطر است تا تیم ها و هم چنین بازیکنان 
تصمیمات اشتباه خود را در نقل و انتقاالت 
جبران کنند. بر این اســاس باشــگاه و 
بازیکن می توانند در فضایی آرام و بعد از 
تفاهم قرارداد خود را فسخ کنند و بازیکن 
راهی یک تیم جدید شــود. مشــکالت 
بین بازیکن و باشــگاه پیش از شــروع 
مسابقات نمود ندارد و بعد از شروع بازی 
هاست که بازیکن متوجه افکار مربی در 
مورد خود می شود. اما این فصل این فرصت کم شد و باشگاه ها و بازیکنان تنها 9 روز بعد از شروع بازی 
ها فرصت خواهند داشت تا نسبت به تصمیمات خود تجدید نظر کنند.گفتنی است؛ فصل جدید بازی 
های لیگ برتر  ۲۱ مرداد آغاز می شود. برخی از باشگاه ها به صورت شفاهی درخواست تاخیر در شروع 
بازی های این فصل را داده اند به این خاطر که دیر تمرینات خود را آغاز کرده اند، اما سازمان لیگ این 

موضوع را نپذیرفته و تاکید کرده فصل جدید بازی ها از ۲۱ مرداد آغاز می شود.
 

دبیر کل فدراسیون فوتبال: 

برخی از نامزدها باید استعفا کنند
ثبت نام از نامزدها برای انتخابات ریاست فدراســیون فوتبال و هم چنین اعضای هیئت رییسه به 
پایان رسید و به زودی کمیته بدوی انتخابات اســامی نامزدهای تایید شده را برای اعضای مجمع 
اعالم خواهد کرد.کامرانی فر، دبیر کل فدراسیون فوتبال با اشــاره به این موضوع اعالم کرد: افراد 
زیادی برای ریاست، نواب رییس و نماینده باشــگاه ها ثبت نام کردند و به زودی پرونده افراد در 
کمیته بدوی بررسی می شود و لیست نهایی اعالم خواهد شــد. لیست نهایی با ثبت نام کننده ها 
متفاوت است. برخی افراد باید از پست های خود استعفا کنند و پس از آن، فهرست نهایی را منتشر 
می کنیم. یک سری افراد هم نقص مدرک دارند که باید آن را ارائه بدهند. افراد باید در سامانه ثبت 
نام و سپس در فدراسیون فوتبال حضور پیدا می کردند تا امضای خود را به قطعیت برسانند که این 
اتفاق افتاد.وی  در خصوص این موضوع که بعضی از نامزدها از جمله واعظ آشتیانی ۵ امضارا برای 
شرکت در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال نداشت، گفت:  من این خبر) نداشتن پنج امضای 
واعظ آشتیانی برای ثبت نام( را تایید نمی کنم چون افراد رسیدگی کننده، انتخاباتی هستند و پرونده 
دراختیارشان قرار می گیرد. هنوز هیچ کسی نمی داند تعداد امضاها و تاییدیه ها چقدر است چون 
دسترســی را در اختیار هیچ کســی قرار ندادیم. صبر کردیم تا تاییدیه ها در پرونده ها قرار بگیرد و 
مطمئن باشید این موضوع از طرف فدراسیون فوتبال منتشر نشده است. ما نمی دانیم واعظ چند 

امضا و تاییدیه دارد.

»بهاروند« از ریاست سازمان لیگ برکنار شد
سرپرست فدراسیون فوتبال، حیدر بهاروند را از ریاست سازمان لیگ فوتبال ایران برکنار کرد.میرشاد 
ماجدی، سرپرست فدراســیون فوتبال طی حکمی حیدر بهاروند را از ریاست سازمان لیگ فوتبال 
برکنار و رضا کشوری را به عنوان سرپرست سازمان لیگ فوتبال ایران منصوب کرد.حیدر بهاروند در 
دوران ریاست مهدی تاج و شهاب الدین عزیزی خادم در فدراســیون فوتبال نیز ریاست سازمان 

لیگ را بر عهده داشت.

مستطیل سبز

»قلعه نویی« گزینه نخست 
سرمربیگری تیم ملی است!

بنا بر ادعای سایت ترانسفر مارکت، سرمربی 
اسبق استقالل گزینه نخســت هدایت تیم 
ملی فوتبال ایــران در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 
است.به گزارش ایمنا، روز دوشنبه کمیته فنی 
فدراسیون فوتبال ایران رای به عدم صالحیت 
»دراگان اسکوچیچ« برای حضور در نیمکت 
تیم ملی فوتبال ایــران در جام جهانی داد تا 
رویای حضور در بزرگ ترین جشنواره فوتبال 
جهان بــرای این مربی کروات بــر باد برود.

بعد از پایان این جلسه نام های زیادی برای 
حضور در رأس تیم ملی فوتبال ایران مطرح 
شــد. کارلوس کی روش، علــی دایی، جواد 
نکونام، امیر قلعه نویــی، برانکو ایوانکوویچ، 
و یحیی گل محمــدی از جمله ایــن نفرات 
بودند.البتــه کمیته فنی در جلســه برکناری 
اسکوچیچ، یک اقدام مهم دیگر انجام داد و 
آن رای به عدم صالحیت فنی کی روش برای 
حضور ملی ایران فوتبال ایــران بود. در بین 
گزینه های خارجی نیز »برانکو ایوانکوویچ« 
نیز با تیم ملی فوتبال عمان قــرارداد دارد و 
اعالم کرده که قصد جدایی از این تیم را ندارد.

پس از اعــالم برکناری دراگان اســکوچیچ 
از هدایت تیم ملــی فوتبال ایران ،ســایت 
ترانسفر مارکت وی را مربی آزاد اعالم کرد و 
نوشت: این مربی کروات در فاصله چهار ماه 
مانده به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر از مربیگری 
تیم ملی فوتبال ایران کنار گذاشــته شد و به 
احتمال زیاد جانشــین او یک گزینه داخلی 
است.بنا بر ادعای این رسانه امیر قلعه نویی 
گزینه نخست هدایت تیم ملی فوتبال ایران 
اســت و جواد نکونام برای حضور در نیمکت 
تیم ملی در اولویت بعدی قرار داد. گزینه آخر 
جایگزینی دراگان اسکوچیچ هم علی دایی 
اســت.دایی اعالم کرده بود هیچ برنامه ای 
برای حضور در تیم ملــی فوتبال ایران ندارد.

تیم ملی فوتبال ایران که با دراگان اسکوچیچ 
توانسته بود یکی از ســریع ترین صعودهای 
تاریخ خود را به جام جهانی جشن بگیرد در 
مســابقات قطر با تیم های فوتبال انگلیس، 

ولز و آمریکا هم گروه است.

فوتبال جهان

وز عکس ر

المپیاد 
فرهنگی 
ورزشی 

دانشجویان 
کشور در تبریز

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان با تعریف کردن خاطره ای به کسب مدال 
طالی دبیر در المپیک سیدنی اشاره کرد.پژمان درستکار در مراسم رونمایی 
از تندیس قهرمانان کشــتی، وزنه برداری و تکواندو، عنوان کرد: از کمیته ملی 
المپیک که کار ماندگاری برای قهرمانان انجام داده تشکر می کنم. می گویند 
قهرمان ۲ بار از دنیا می رود و خوشحالم چنین مسئوالنی داریم که این کارها را 
انجام می دهند. سرمربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان گفت: آقای دبیر جلسه 
داشت و عذرخواهی کرد به همین دلیل من اینجا هستم. پیشینه آشنایی من و 
دبیر به سال ۶۸ برمی گردد. ۲ سال بعد مسابقات نوجوانان باهم ترکیه رفتیم و 
رقابت ما به رفاقت تبدیل شد. رقابت ما بچه های جنوب شهر یعنی رفاقت. وی 
با اشاره به طالی دبیر در المپیک سیدنی، خاطرنشان کرد: در المپیک سیدنی 
که من هم کشــتی گرفتم، دبیر به جز اینکه جسمش قهرمان شود، روحش 
قهرمان شد. قبل از کسب سهمیه المپیک یک روز صبح دلم شور می زد، آن 
زمان تلفن همراه نبود و من کارت تلفن تهیه کردم، با دبیر تماس گرفتم و گفت 
که جراحی کرده است.درستکار یادآور شد: او برای المپیک وزن زیادی کم کرد 
و زیر سرم رفت. با قرعه سختی که داشت آنقدر مشتاق مدال المپیک بود با 

اقتدار طال گرفت. بعد از 3۰ ســال افتخار می کنم با شخصی صادق و درست 
در راهی که با خدا معامله کرده باعث باال دوست هستم و امیدوارم 

رفتن پرچم ایران 
باشیم.

خاطرات »درستکار« از مدال طالی »دبیر «در المپیک

م
سنی

: ت
س

عک

عکس: مهر

قلب »تاج« فقط بعضی وقت ها 
درد می گیرد؟!

شرق نوشت: فوتبال ایران که در ماه های اخیر بارها نشان 
داده قابلیت غافلگیری را به بهترین شکل ممکن دارد، روز 
دوشنبه دوباره جامعه مخاطبش را شوکه کرد. این شگفتی 
مربوط به مبحث داغ این روزهــای فوتبال یعنی ماندن و 
رفتن دراگان اســکوچیچ از تیم ملی نبــود، بلکه موضوع 
عجیب تری اســت درباره ثبت نام مهدی تاج برای شرکت 
در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال ایران که قرار است 

روز هشتم شهریور برگزار شود.
تاج که پیش تر به عنوان رییس فدراســیون فوتبال ایران 
و بعد از علی کفاشــیان عهده دار مسائل فوتبالی شده بود، 
پس از افتضاحی که در ماجرای قرارداد مارک ویلموتس 
بلژیکی با فدراســیون فوتبال به بار آورد، از کارش استعفا 
داد. درباره اســتعفایش هــم هنوز حــرف و حدیث زیاد 
است؛ آن زمان و آن طور که فدراسیون فوتبال در بیانیه ای 
اعالم کرده بود مهدی تاج به دلیل مشکالت قلبی از ادامه 
مسیر در فدراسیون فوتبال ســر باز زد. می گفتند پزشکان 
توصیه کرده اند برای او اســترس و هیجــان فوتبال مضر 
اســت. جدایی نابهنگام مهدی تاج از فدراسیون فوتبال، 
آن هم در شــرایطی که پیش از آن به هــر دری زده بود تا 
صندلی اش را حفظ کند، برای بســیاری باورنکردنی بود. 
البته که مهدی تاج مشکل قلبی داشت و حتی در یکی، دو 
نوبت به ویژه زمانی که تیم ملــی ایران راهی اردوی ترکیه 
شده بود، در بیمارستان بســتری هم شد، ولی او با وجود 
بستری شدن باز هم ترجیح داد صندلی ریاست فدراسیون 
را سفت بچسبد و آن را به فرد دیگری واگذار نکند. حاال و 
با توجه به آنکه مهدی تاج، بعــد از همه ماجراهایی که در 
فوتبال ایران پشت سر گذاشته، دوباره سودای ریاست بر 
فدراســیون فوتبال ایران را دارد، ابهامات موجود افزایش 
می یابد. پرســش های فراوانی دراین بین مطرح می شود 
که عمده ترین آنها مربوط به وضعیت سالمتی اوست؛ آیا 
قلب مهدی تاج فقط در مــوارد خاصی درد می گیرد؟ این 
فوتبال که مانند گذشته است و استرسش کم نشده هیچ، 
بیشتر هم شده اســت؛ پس چطور است که تاج در فضای 
آرام تر گذشته به دلیل درد قلب، اســتعفایش را نوشته و 
عنوان کرده هیجانات فوتبال برایش خوب نیســت؛ ولی 
اکنون با فضای آشفته حال حاضر سالمتی بیشتری پیدا 

کرده است!
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     اینجا نامهربانی با اسب ها چهارنعل می تازد؛

   هویت محوشده میدان تاریخی امام )ره( در جاذبه اسارت

در محوطه میدان تاریخی امام )ره(،  ندا سپاهی
به صف می شوند، گرما و سرما فرقی 
نمی کند روزانه باید ۱۵- ۱۶ ساعت اســیر درشکه ها باشند. ظهر 
تابستان اصفهان که خورشید تیز می تابد، حتی سایه ای با هوای دم 
کرده دمای چهل درجه نیســت که از گرما پناه بگیرند.شاید اگر 
اسب های پای در بند درشکه های میدان امام )ره( توان حرف زدن 
داشــتند، با زبان خود از رنج ها و نامهربانی هــا می گفتند؛ چهره 
مغموم از راز درون شــان فاش می کند؛ اما انگار این شرایط برای 
شــان عادی شــده، آرام و ســربه زیر، هر کــدام در نوبت خود 
می ایستند، حرکت می کنند. هر نوبت بین ســه تا پنج نفر سوار 
درشکه می شــوند هر دور در میدان ۲۵ هزار تومان؛ بین توقف ها 
شاید مجالی برای تغذیه پیدا کنند، سطلی پر از کاه و پشه! پشه های 
بد پیله از سر و روی اســب ها باال می روند و بوی بد ادرار و مدفوع 
اسب ها که از چند متری ایستگاه شان حس می شود و آبی در آن 

هوای گرم برای خنک شدن اسب ها نیست.
یکی از ســورچی ها با صورتی آفتاب ســوخته و ســیگار بر لب با 
ریشــخند می گوید: وضعیت زندگی آدم ها را رها کردی و دلت به 
حال اسب ها می سوزد؟ خیالت راحت این ها به این شرایط عادت 
دارند، وقتی می دوند دمای بدن شان کم می شود؛ از او می پرسم 
در این گرما که سایبانی برای استراحت خود و اسب ها ندارید، اذیت 
نمی شــوید؟ می گوید: چندین بار درخواست کردیم اما مسئوالن 
شــهرداری اهمیتی ندادند، می گویند در محوطه نمی شود کاری 
کرد، میراث فرهنگی ایراد می گیرد؛ حتی درخت کاجی قبال اینجا 
بود سایه داشــت، آن را هم کندند که مزاحم نباشد. یکی دیگر از 
سورچی ها جلو می آید و می گوید: شیفت اسب ها را هفتگی تغییر 
می دهیم که اذیت نشوند، هر کدام از سورچی های میدان ۲ اسب 
دارند و هفتگی آنهــا را تعویض می کنند.این ســورچی که خود را 
محمد معرفی می کند، می افزاید: میدان فعال حدود هشت درشکه 
دارد و میانگین سن اسب ها بین هفت تا ۹ سال است.وی  ادامه 
می دهد: هزینه خوراک روزانه هر کدام از این اسب ها با گرانی کاه 
و جو حدود ۲۵۰ هزار تومان است. ساماندهی وضعیت نگهداری 
اسب های درشکه میدان امام )ره( در سال های اخیر بارها در یک 
دهه اخیر مطرح شده اما جز وعده، نتیجه ای در پی نداشته و درگیر 
و دار وعده ها و اختالف نظرها در خصوص حذف درشکه سواری و 

مسئله حیوان آزاری شرایط بدتر شده است.

نه موافقیم نه مخالف درشکه سواری
در همیــن پیوند علیرضــا ایزدی، مدیــرکل میــراث فرهنگی و 
گردشــگری اصفهان به خبرنگار مهر می گوید: ما نه موافقیم و نه 
مخالف درشکه ســواری؛ اما به افرادی که در این زمینه فعالیت 
می کنند احترام می گذاریم، از ســوی دیگر نیز درشکه رانی برای 
بســیاری جاذبه دارد.وی می افزاید: افرادی برای درشکه سواری 
ساعت ها در صف منتظر می مانند و به همین دلیل درشکه سواری 
در حال تبدیل شــدن به یک تصویر از میدان است و حذف آن کار 
منطقی نیســت. باید بگذاریم این رویدادهــا حتی در بافت های 
گسترده تری انجام شود.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری اصفهان خاطرنشان می کند: اگر دیدگاه درباره حیوان 
آزاری مطرح است باید گفت هیچ کسی چه در نگاه انسانی و دینی 
ما دوســت ندارد قطعا صاحبان این ها هم به هیچ وجه خودشان 

رضایت به کاری نمی دهند که موجب حیوان آزاری شود.

ایجاد استراحتگاه در بیرون از فضای میدان مشکلی ندارد
ایزدی درخصوص ایجاد ســایه بان یــا پناهگاه برای اســب ها، 
می گوید: اگر خارج از میدان امام )ره(، پشت مسجد شیخ لطف 
ا...فضاهای دیگری در نظر بگیرند و زمین خالی باشد که در ساعات 
استراحت سایبان سبک و مناسبی برای این ها ایجاد کنند حرفی 
نداریم؛ اما داخل میدان به هیچ وجه شایســته نیست که آنجا را 
به فضای نگهداری تبدیل کنیم زیرا دید و منظر اثر تاریخی تحت 
تاثیر قرار می گیرد و اصال اتفاق خوبی نیست ولی بیرون و اطراف 

آن مشکلی نیست.

درشکه سواری در امام )ره( پیشینه تاریخی ندارد
یک باستان شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم تحقیقات 
به خبرنگار مهر می گوید: درشکه سواری در میدان امام )ره( پیشینه 
تاریخی ندارد و از اواخر دوره پهلوی دوم در دهه پنجاه شمســی 
به این میدان آورده شــد.علیرضا جعفری زنــد می افزاید: در آن 
زمان فکر می کردند که درشکه سواری در میدان یک جاذبه ایجاد 
می کند زیرا در آن دوره در کشورهای اروپایی و شهری مانند لندن 
چنین پدیده ای رواج داشت و در واقع درشــکه سواری را در امام 
)ره( اصفهان به عنوان یک تفریح از اروپا تقلید کردند. این باستان 
شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم تحقیقات با بیان اینکه 

میدان امام )ره( از ابتدا و در دوره صفوی برای چوگان پیش بینی 
شده بود و هیچ گاه درشکه ســواری در این میدان در طول تاریخ 
گزارش نشده است، خاطرنشان می کند: در قدیم افراد ثروتمند 
و اشراف کالســکه داشــتند و مردم عادی از االغ و قاطر استفاده 
می کردند.این باستان شناس معتقد است: میدان امام )ره( آنقدر 
جاذبه توریستی دارد که حذف درشکه ســواری در آن به حساب 

نمی آید.

حذف درشکه سواری خدشه ای به جاذبه توریستی امام )ره( 
وارد نمی کند

جعفری زند می افزاید: میدان امام )ره( یک جاذبه بی نظیر جهانی 
است چرا که چشم انداز بسیار بسیار زیبایی برای بازدیدکنندگان 
و گردشگران دارد؛ از این رو نبودن درشــکه سواری کوچک ترین 

خدشه ای به میدان وارد نمی کند.
وی تصریح می کند: جاذبه های زیادی در این میدان وجود دارد و 
از سوی دیگر جاذبه های دیگری را می توان احیا کرد که یکی از آنها 
همان چوگان است که اکنون در فضای کوچکی گه گاه اجرا می شود. 
مانند بسیاری از آثار تاریخی جهان که نمایش ها یا نورپردازی دارند، 
چوگان را در  میدان امام )ره( می توان به صورت هفتگی برگزار کرد.

این باستان شناس می افزاید: الزم نیست تمام سنگ فرش میدان 
را برای احیای فضای چوگان ماننــد آنچه در دوره صفوی یا قاجار 
بوده، جمع آوری کنند؛ اما جلوی قیصریه فضایی برای این کار وجود 
دارد، آن را احیا کنند که بسیار بسیار فرهنگی تر و دیدنی تر است و 

جاذبه زیادی نسبت به درشکه سواری دارد.
این استاد دانشگاه می گوید: من از دیدگاه حقوق حیوانات صحبت 
نمی کنم زیرا مدعیان خود را دارد؛ اما هربار که به میدان امام )ره( 
می روم، بد بو بودن اســب ها و کثیف کردن محوطه میدان چشم 
انداز خوبی ندارد ضمن اینکه آزار حیوان در شرایط گرما و سرما اتفاق 
می افتد.جعفری زند خاطرنشان می کند: چشم و چراغ اصفهان 
میدان امام )ره( اســت و اداره میراث فرهنگــی نمی تواند بگوید 
درشکه سواری یک جاذبه است و اگر برچیده شود میدان جاذبه 

خود را از دست می دهد، اصال این طور نیست.

شهرداری فقط مجوز درشکه رانی در امام )ره( را صادر می کند
اما مجتبی شاهمرادی، معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی، 

اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با بیان اینکه درشکه سواری 
امروز در بسیاری از کشــورهای دنیا در جاذبه های گردشگری و 
در فصول مختلف وجود دارد، به خبرنگار مهر می گوید: درشــکه 
سواری را اکنون در همسایگی کشــورمان در ترکیه و در دل اروپا 
می توان دید و اساسا موضوع بدی نیســت.وی با اشاره به اینکه 
درشکه سواری بخشی از تاریخ و هویت میدان امام )ره( و یکی از 
جاذبه های میدان است، می افزاید: در مجموع شخصا فکر می کنم 
درشــکه ســواری در میدان امام )ره( اتفاق مثبتی است.معاون 
شــهردار اصفهان با بیان اینکه گاهی اوقات در مســائلی افراطی 
عمل می شود، ادامه می دهد: به عنوان مثال در یک مقطعی فکر 
می کنیم که کال  ما هیچ ارتباطی با حیوانات نباید داشــته باشیم 
و همه چیز را نفــی می کنیم ولی گاهی اوقــات آنقدر بی مباالت 
نســبت به حیوانات برخورد می کنیم که دنیا متعجب می شود؛ 
نمونه آن اتفاقاتی بود که برای خرس ها و پلنگ افتاد و زمانی که 
به محیط های شــهری و روستایی نزدیک شــدند برخی از روی 
ناآگاهی چه رفتاری با آنها داشتند.شاهمرادی می افزاید: از سوی 
دیگر نیز برخی اظهار نظرهای غیر کارشناسی را شاهد هستیم که 
مدعی هستند کال درشکه سواری در دنیا جمع شده و ممنوع است؛ 
فکر می کنم حفظ حد تعادل مهم است. کاری اگر واقعا خطاست 
باید کنار بگذاریم و اگر با رعایت مالحظاتی درست است باید انجام 
شود و بتوانیم مسیر متعادلی را پیش بگیریم.معاون فرهنگی، 

اجتماعی و ورزشی شهردار اصفهان با بیان اینکه شهرداری صرفا 
مجوز درشکه رانی در میدان امام )ره( را صادر می کند، می گوید: 
مسئولیت درشــکه ها و حیوانات با سورچی هاســت و خود آنان 
هســتند که زمان و نحوه حضور و رفت و آمــد در میدان را تعیین 
می کنند.وی خاطرنشان می کند: از سورچی ها درخواست کردیم 
خودشان ساعت کاری را صبح ها از ساعت هشت تا ۱۱ و بعد از ظهر 
پنج تا هشت شب تغییر دهند که سورچی ها مشکالتی در این باره 
داشتند.معاون شهردار اصفهان اضافه می کند: حتی به سورچی ها 
اعالم کردیم که در فصل گرم اگر تمایل داشته باشند نیم شیفت و 
در ساعات بعد از ظهر در میدان حضور داشته باشند و ما نیز در ازای 
زمان حضور مبلغ حق مجوز را کاهش خواهیم داد.شاهمرادی با 
بیان اینکه مسئولیت سایر مســائل از جمله تردد در شهر بر عهده 
شهرداری نیست، ادامه می دهد: پلیس راهور به تازگی برای تسهیل 
تردد درشکه ها موافقت کرده است.به گزارش مهر، شهری که مظاهر 
حیوان آزاری در آن به حداقل برسد جای بهتری برای زندگی خواهد 
بود. اگرچه وقتی درباره برچیدن درشکه ســواری از میدان امام 
)ره( سخنی به میان می آید، درشکه سواری در کشورهای دیگر 
به عنوان نمونه های موفق جاذبه توریستی مطرح می شود اما این 
سوال در ذهن متبادر می شود که شرایط درشکه سواری و رسیدگی 
به اسب ها آیا قابل مقایسه با وضعیت غم بار نگهداری اسب ها در 

میدان امام )ره( اصفهان است؟

مدیرکل تبلیغات اســالمی اســتان اصفهان گفت: 
توجه به نســل جوان و نوجوان در صدر برنامه های 
اداره تبلیغات اسالمی اســت و ایجاد فضای جدید 
و تحول ویژه در عرصه تبلیغات دینــی را دنبال می 
کند.حجت االســالم والمســلمین مهدی فوقی در 
آیین تکریم و معارفه رییس اداره تبلیغات اسالمی 
فریدون شهر در فرمانداری این شهرستان با اشاره به 
فلسفه و ماهیت تشکیل سازمان تبلیغات اسالمی، 
اظهار کرد: افتخار سازمان تبلیغات اسالمی آن است 

که زیر نظر مقام والیت اســت و منتســب به هیچ 
جریان سیاسی در کشور نیســت.وی ادامه داد: در 
عرصه فرهنگی و تبلیغی هر کجــا نتوانیم خودمان 
را به روز کنیم و متناســب با شــرایط تغییر و تحول 
ایجاد کنیم، حذف خواهیم شــد. مدیرکل تبلیغات 
اســالمی اســتان اصفهان خاطر نشــان کرد: ما در 
سازمان تبلیغات اسالمی استان سعی داریم با همه 
سالئق کار کنیم ولی اگر فردی با ما کار نکند، متوقف 
به آن نمی شویم و عبور می کنیم؛ اگر امروز حرف از 
تحول در عرصه تبلیغ و فرهنگ می زنیم، معیارمان 
سخنان امام)ره( و رهبرمعظم انقالب اسالمی است.
وی با تاکید بر سرلوحه قراردادن منش و رفتار رهبر 

معظم انقالب در عرصه تبلیغ و مواجهه با مردم گفت: 
مبّلغ موفق آن است که با الگوبرداری از پیامبر گرامی 
اسالم)ص( و سیره ایشان، خودش به سراغ مردم 
می رود و از آنان دست گیری می کند.حجت االسالم 
فوقی افزود: روحانیت و نهادهــای دینی باید برای 
دانش آموزان، تبلیغ چهــره به چهره، انجام عملیات 
های جهادی و عرصه تشکل های دینی برنامه داشته 
باشند.وی با تاکید بر ضرورت تبیین و نشر خوبی ها 
در جامعه اظهار کرد: مشکالت اقتصادی و اجتماعی 
و فرهنگی کشور قابل چشم پوشی نیست ولی باید 
 شــجره  طیبه انقالب و ثمرات آن را بــه خوبی برای 

مردم بگوییم.

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان:

توجه به نسل جوان در صدر برنامه های اداره تبلیغات 
اسالمی اصفهان است

رستوران بازی های فکری؛ میزبان شهروندان اصفهانی
مســئول مرکز خانه خالقیت و بازی های فکری گفت: رستوران بازی های فکری با ۳۰۰ نوع بازی 
پذیرای عالقه مندان از رده سنی ۴ تا ۹۹ سال اســت. حکیمه ابوالقاسمی اظهار کرد: طی دو سال 
گذشته به علت شــیوع بیماری کرونا، فعالیت رستوران بازی های فکری بســیار محدود بود که 
امسال تصمیم گرفتیم با ظرفیت بیشتر، این رستوران را در اختیار عالقه مندان قرار دهیم.به گفته 
وی، در حال حاضر بیش از ۳۰۰ نوع بازی فکری در این رستوران در اختیار عالقه مندان قرار می گیرد 
که عموم شهروندان از رده سنی ۴ سال به باال حتی شهروندان ارشد باالی ۹۰ سال نیز می توانند 

در این رستوران به انجام بازی های خالقانه بپردازند.
رستوران بازی های فکری صبح روز های شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۹ تا ۱۳ و عصر روز های شنبه 
تا چهارشنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۰، همچنین پنجشــنبه ها از ساعت ۱۶ تا ۱۹ برای استفاده از بازی ها، 

میزبان عموم شهروندان است.
مسئول خانه خالقیت و بازی های فکری گفت: تا کنون استقبال خوبی از این بازی ها صورت گرفته 
به طوری که صبح ها به طور میانگین ۴۰ یا ۵۰ نفر و عصر ها حتی تا ۱۰۰ نفر استقبال کننده نیز داشته 
ایم.وی درباره نحوه حضور عالقه مندان در این رســتوران بازی گفت: هر فرد می تواند با در اختیار 
داشتن سه بازی به مدت یک ساعت در رســتوران حضور داشته باشد و از حضور مربی و آموزش 
در کنار آن بهره مند شــود.خانه خالقیت و بازی های فکری در خیابان هشت بهشت شرقی، بین 
چهارراه الهور و پیروزی، کوچه گلستان )۲۲( واقع شده است که عالقه مندان برای کسب اطالعات 

بیشتر می توانند با شماره ۳۲۶۸۳۴۸۴ تماس حاصل کنند.
 

 برگزاری جشنواره فروش عید تا عید
 در بازار گل و گیاه اصفهان

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشــاغل شهری شهرداری اصفهان گفت: 
جشنواره فروش عید قربان تا عید غدیر با ۲۰ درصد تخفیف در بازار گل و گیاه همدانیان اصفهان 
در حال برگزاری است.امیرحسین ماه آورپور اظهار کرد: به منظور ترویج فرهنگ استفاده از گل و 
گیاه، آشنایی با مزایا و تاثیرات روحی و روانی استفاده از آن، معرفی توانمندی ها و نوآوری های 
تولیدکنندگان و دســت اندرکاران عرصه های تولید و ترغیب بازدیدکنندگان به نگهداری و پرورش 
گل و گیاه، جشنواره »عید تا عید« به مناســبت دهه والیت و اعیاد قربان و غدیر در محل بازار گل 
و گیاه همدانیان اصفهان واقع در خیابان جی، خیابان همدانیان برپا شــده اســت.به گفته وی، 
جشــنواره فروش عید تا عید، از نوزدهم تیر آغاز شده است و تا بیســت وهفتم تیر ادامه خواهد 
داشت.مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان 
افزود: شهروندان می توانند در طول برگزاری این جشنواره، با مراجعه به بازار گل و گیاه همدانیان 

از ۲۰ درصد تخفیف در خرید بهره مند شوند.
 

 آتش نشانان اصفهان
 کودک 1.5 ساله را از خفگی نجات دادند

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان از نجات کودک ۱.۵ ساله از 
مرگ حتمی خبر داد.فرهاد کاوه آهنگران با اشــاره به حادثه خفگی کودک ۱.۵ ساله در اصفهان 
اظهار داشت: مادر این کودک، وی را در حالی که به علت خوردن پســته دچار خفگی شده بود به 
ایستگاه ۲۵ آتش نشانی آورده است.وی با بیان اینکه چهره این کودک بر اثر خفگی رو به تیرگی 
رفته بود، افزود: نیروهای آتش نشــانی با تالش فراوان و تنفس مصنوعی کودک را احیا کردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ادامه داد: این کودک پس از 
احیا توسط آتش نشانان به اورژانس شهر تحویل داده شد.

چهره روزاخبار

معاون استاندار :

جامعه دیگر تحمل بازگشت به 
شرایط کرونایی سابق را ندارد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
اصفهان گفت: جامعه تحمل بازگشت به شرایط 
کرونایی ســابق را ندارد و باید تمهیدات الزم 
برای برخورد با سویه جدید کرونا اندیشیده و 
شرایط به شکلی مدیریت شود که امور روزانه 
مردم آســیب نبیند.محمدرضــا جان نثاری 
در جلسه ســتاد کرونای اســتان اصفهان به 
تشریح عملکرد دولت در مبارزه با این بیماری 
پرداخت و اظهار داشت: پیش از سر کار آمدن 
دولت سیزدهم، روزانه باالی 7۰۰ نفر آمار فوتی 
داشتیم و بسیاری مراکز اقتصادی تعطیل یا 
نیمه تعطیل شده بودند و مراکز آموزشی کامال 
تعطیل و آموزش ها به صورت غیرحضوری ارائه 
می شد و یا تعطیل شده بود؛ اما از زمان سرکار  
آمدن دولت سیزدهم با تالش کادر درمان و ایثار 
و فداکاری مدافعان سالمت و واردات واکسن 
وضعیت کرونا به حالت اخیر رســید تا جایی 

که تعداد فوتی ها تک رقمی و حتی صفر شد.
وی با بیان اینکه صداقت با مردم همکاری آنها 
را در پی دارد، افزود: دولت سیزدهم صادقانه از 
مردم درخواست کرد که برای بهتر شدن شرایط، 
واکسن بزنند و مردم هم با دولت همراه شدند، 
اقناع مردم به واکسیناســیون، اجرای طرح 
شهدای سالمت در واکسیناســیون و رعایت 
پروتکل ها در کاهش آمار کرونا موثر بود و به 
وضعیت بسیار مطلوبی رسیدیم.جان نثاری 
با اشاره به افزایش شــیوع کرونا در روزهای 
اخیر، خاطرنشان کرد: در حال حاضر شرایط 
مطلوبی که به دســت آوردیــم در حال تغییر 
اســت و نباید از یک جا دوبار آسیب ببینیم، 
باید پیش بینی های الزم انجام شود تا بتوانیم 
با مدیریت مناسب از ســویه جدید کرونا به 

سالمت عبور کنیم. 

مدیرعامل سازمان آتش نشانی اصفهان:

ساختمان های بتنی در مقابل حریق استحکام کافی ندارند
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: استحکام ساختمان های بتنی در مقابل حریق ۵۰ درصد است.آتشپاد دوم ابراهیم مطلبی  
اظهار کرد: ساختمان ها با سازه های بتنی و فلزی هر دو در مقابل حرارت ضعیف است و اگر تمهیدات الزم اندیشیده نشود، به هنگام آتش سوزی دچار فروریزی می شود 
و در مقام مقایسه، ساختمان های فوالدی در مقابل حریق به نسبت ساختمان های بتنی آسیب پذیرتر است.وی  گفت: مقاومت ساختمان های بتنی در مقابل حریق 
بیش از ساختمان ها با اسکلت فلزی است.ساختمان ها با اسکلت فلزی، بر اساس قوانین و مقررات به منظور افزایش مقاومت باید به پوشش های مقاوم به حریق 
مجهز شود که به دو شکل پایه معدنی و شیمیایی است که سازه را دو سال در مقابل حریق مقاوم می کند.مطلبی با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی استحکام ساختمان های 
بتنی در مقابل حریق، اظهار کرد: خصوصیات ساختمان های بتنی از جمله کشسانی، خزش و چسبندگی آن در مقابل حرارت باال و بیش از ۲۰۰ درجه سانتی گراد کاهش 
می یابد، این در حالی است که در یک حریق ساده باالی چند هزار درجه حرارت تجربه می شود و این دست ساختمان ها تنها در حرارت 7۰۰ درجه سانتی گراد ۵۰ درصد 

مقاومت خود را از دست می دهد و فرو می ریزد.

ظرافت معماری 
ایرانی در مسجد 
حاج محمد جعفر 

اصفهان

وز عکس ر
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چاپخانه: نشر فرهنگ     آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ

 رییس سازمان صمت اســتان اصفهان گفت: اصفهان با تولید 40 درصد از فوالد 
کشور، مزیت های بالقوه ای برای ســرمایه گذاری در بخش جهانی دارد و نیاز 
اســت در این زمینه فعاالنه وارد عمل شویم.امیرحســین کمیلی با بیان اینکه 
اســتان اصفهان از نظر صنعتی با توجه به تعدد این واحدها، معادن و واحدهای 
صنفی و خدماتی ظرفیت ویژه ای دارد، اظهار کرد: آهن و فوالد، مواد پتروشیمی، 
فرش ماشینی و محصوالت شیمی آلی بیشترین مواد صادراتی استان اصفهان 
را تشکیل داده اند.وی با اشاره به رشــد صادراتی اصفهان در سال گذشته تاکید 
کرد: سال گذشته یک هزار و 488 قلم کاال به 104 کشور دنیا از اصفهان صادر شد.

مزیت های اصفهان در حوزه فرش
رییس سازمان صمت استان اصفهان با بیان اینکه اصفهان مزیت های صادراتی 
مختلفی نیز دارد و به ویژه در حوزه فرش حرف هایی برای گفتن دارد، تاکید کرد: 
صنعت فرش امروزه به عنوان یک سفیر فرهنگی در دنیا شناخته می شود و در 
این میان فرش اصفهان از نظر کیفیت، زیبایی و نقش و نگار خاص و بی همتاست 

اما باید به جایی برسیم که مطابق خواسته بازار فرش تولید کنیم و از رقبای خود در 
عرصه جهانی عقب نیفتیم.وی با بیان اینکه اصفهان قطب طالی کشور است؛ اما 
به برندسازی در این زمینه توجه جدی نشده است، اضافه کرد: ما در حوزه طال رتبه 
اول کارگاه های کشور را داریم ولی در حوزه صادرات به ویژه در زمینه طالی ساخته 
شده و مصنوعات با مشکل روبه رو هستیم.کمیلی ادامه داد: همچنین اصفهان با 
تولید 40 درصد از فوالد کشور، مزیت های بالقوه ای برای سرمایه گذاری در بخش 

جهانی دارد و نیاز است در این زمینه فعاالنه وارد عمل شویم.

نقش رفت و آمد هیئت های تجاری به استان اصفهان
وی، نقش رفت و آمد هیئت های تجاری به استان اصفهان را بسیار مهم ارزیابی کرد 
و گفت: رایزنان ایران در کشورهای همسایه در ایجاد این ارتباط و تبادل می توانند 
نقش مهمی ایفا کنند که در این زمینه ضعیف عمل کرده ایم.رییس سازمان صمت 
استان اصفهان تاکید کرد: الزم است یک کارشناس در هر استان در این ارتباط تعیین 

شود تا با معرفی و احصای کامل ظرفیت ها در هر بخش بتوانیم وارد عمل شویم.

نمایشــگاه بین المللــی اصفهان در حالی بــرای برپایی نمایشــگاه  جامع 
مدیریت و خدمات شــهری، حمل و نقــل و ترانزیت و تجهیــزات ایمنی، 
حفاظت و امنیت آماده می شــود که قرار اســت این رویداد به محلی برای 
تامین و تجهیز شهرداری ها، ارگان ها و نهادهای خدمات رسان سطح کشور 

تبدیل شود.
به گزارش روابط عمومی شــرکت نمایشــگاه های بین المللی اصفهان، این 
رویداد نمایشگاهی در قالب سه ســالن اصلی و فضای جنبی طی روزهای 
چهارم تا هفتــم مردادماه و با حضور شــرکت ها و برندهــای مطرح فعال 
در حوزه های حمل و نقــل و ترانزیت، تجهیزات ایمنــی، حفاظت و امنیت، 
مدیریت و خدمات شهری و همچنین شرکت های دانش بنیان برپا می شود 
تا شهرداری ها، ارگان ها و نهادهای خدمات رسان بیش از پیش با جدیدترین 
محصوالت، خدمات و دســتاوردهای شــرکت های فعــال در این حوزه ها 
آشنا شــوند.مدیرعامل نمایشــگاه بین المللی اصفهان درباره برپایی این 
نمایشگاه گفت: از ماه ها قبل برنامه ریزی های گسترده ای برای برپایی این 
رویداد نمایشگاهی انجام شد؛ همچنین مجموعه مدیریت شهری اصفهان 
شامل شورای اسالمی شهر و شهرداری اصفهان نیز برای برپایی آن در کنار 
نمایشگاه بین المللی قرار گرفتند و شــاهد برپایی یک نمایشگاه جذاب و 
مفید برای تمامی ذی نفعان و مخاطبان مرتبط با موضوع نمایشگاه خواهیم 
بود.احمدرضا طحانیان با اشاره به برگزاری آخرین جلسه هماهنگی برپایی 
این نمایشگاه، افزود: در جلسه ای که با حضور اعضای شورای اسالمی شهر، 
معاونان شهردار و همچنین مدیران ارشد مجموعه شهرداری اصفهان برگزار 
شد، به این نتیجه رسیدیم که الزم است نمایشگاه جامع مدیریت و خدمات 
شــهری را به محلی برای تامین تجهیزات مورد نیاز شهرداری ها، ارگان ها و 

نهادهای خدمت رسان در سراسر کشور تبدیل کنیم.
وی تصریح کرد: بر اساس این برنامه ریزی، از تمامی شرکت ها و برندهای 
معتبری که در حــوزه تامیــن تجهیزات مورد نیــاز شــهرداری ها فعالیت 
می کنند دعوت کرده ایم در نمایشــگاه حضور یابند؛ همچنین گستره وسیع 
بازدیدکنندگان این نمایشگاه نیز شرایطی را فراهم می آورد تا یکی از بهترین 

و با کیفیت ترین نمایشگاه های سال اصفهان را شاهد باشیم.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اســتان اصفهان با بیان اینکه 
مجموعه معاونت ها و ســازمان های زیرمجموعه مدیریت شهری اصفهان 
نیز با قدرت در این نمایشگاه حضور خواهند یافت، تاکید کرد: روند برگزاری 

نمایشــگاه به گونه ای پیش بینی شــده که مدیران و کارشناســان شهری، 
دانشجویان و صاحب نظران رشته های مرتبط با حوزه مدیریت شهری و حمل 
و نقل، مسئوالن استانی و شهرستانی و عموم مردم در کنار هم بتوانند از این 

نمایشگاه بازدید کنند و با جدیدترین دستاوردهای این حوزه آشنا شوند.
وی با اشاره به اینکه شــرکت های دانش بنیان از سراسر کشور در نمایشگاه  
جامــع مدیریت و خدمات شــهری، حمل و نقــل و ترانزیــت و تجهیزات 
ایمنی، حفاظت و امنیت اصفهان حضور خواهند داشــت، ادامه داد: حضور 
شرکت های دانش بنیان سبب خواهد شــد تا مدیران و مسئوالن شهری و 
استانی نیز نیازها و درخواســت های خود برای تامین کاال و تجهیزات مورد 
استفاده در مدیریت شــهری را به شرکت ها اطالع رســانی کنند؛ بر همین 
اساس، این نمایشــگاه، خاســتگاه ویژه ای برای تحول در خدمت رسانی 
مدیریت شهری در سطح استان اصفهان و منطقه مرکزی کشور خواهد بود.

طحانیان یادآور شد: این نمایشگاه قرار است از چهارم تا هفتم مردادماه برپا 
شود؛ بر همین اساس از شرکت  های فعال در حوزه های مرتبط با نمایشگاه 
درخواســت می کنیم در صورتی که عالقه مند به حضور در نمایشــگاه های 
جامع مدیریت و خدمات شهری، حمل و نقل و ترانزیت، و تجهیزات ایمنی، 
حفاظت و امنیت هســتند، هر چه سریع تر درخواســت خود را به نمایشگاه 

بین المللی اصفهان ارائه کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه از گروه صنعتی 
انتخاب الکترونیک به دلیل پیشگامی در صادرات محصوالت لوازم خانگی تقدیر 
کرد.به گزارش مرکز ارتباطات ارتباطات رسانه ای انتخاب الکترونیک، محمد جنتیان، 
عضو هیئت مدیره گروه صنعتی انتخاب الکترونیک در آیین تجلیل از صادرکنندگان 
نمونه در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، لوح تقدیر و تندیس 
صادرکننده نمونه را به دلیل پیشگامی در حوزه صادرات محصوالت لوازم خانگی و 
به عنوان بزرگ ترین مجتمع تولیدکننده لوازم خانگی ایران، دریافت کرد.سید رضا 
فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراســم با تاکید بر نقش ارتباط 
میان کسب وکارها در پایداری صادرات، اظهار کرد: در این زمینه اقداماتی مانند ایجاد 
مراکز تجاری و برقراری تعامالت میان استان های کشور و مراکزی در خارج از کشور 
انجام شده است.وی افزود: دولت باید در زمینه تنظیم گری، تسهیل گری و نظارت 
تمرکز ویژه داشته باشد و در صورتی که مداخله دولت حساب شده نباشد، ثبات از 

اقتصاد دور خواهد شد.فاطمی امین همچنین آمار و ارقام موجود و مرتبط با حوزه 
صادرات را نوید بخش یک جهش چشمگیر در این زمینه دانست.

رییس سازمان صمت استان مطرح کرد:

مزیت اصفهان برای سرمایه گذاری بین المللی در بخش فوالد و فرش

با حضور وزیر صمت در اصفهان: 

»انتخاب الکترونیک« به عنوان صادرکننده نمونه صنعت لوازم خانگی برگزیده شد
 نمایشگاه مدیریت و خدمات شهری اصفهان 

تامین کننده نیازهای دستگاه های خدمات رسان
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