
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                       

شنبه  15  مرداد  1401  
8   محرم   1444

6    آگوست   2022
 شماره 3594     

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

5

7

رویای تجربه اصفهان بدون پسماند در 
روزهای جمعه

 انتقال جشنواره از اصفهان به اعتبار آن
 لطمه می زند

7

  به گفته رییس پلیس راه استان اصفهان، ۳۷ درصد تصادفات در مسیرهای جنوبی 
صورت می گیرد؛

مورد عجیب مسیر جنوبی!

پرداخت 4 هزار و 
36۷ فقره تسهیالت به 

مددجویان اصفهانی

شفاف سازی درخصوص فیلم تقطیع شده 
از یک کشتارگاه در استان اصفهان؛

عرضه مرغ مردار به 
کشتارگاه صحت دارد؟

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اصفهان:
90 درصد نانوایی های استان 
اصفهان به دستگاه کارتخوان 

هوشمند مجهز شدند

7

3

3

5

مدیرکل میراث فرهنگی استان:

در سیل اخیر، آسیبی به بناهای 
تاریخی استان اصفهان وارد نشد

5

وداع باشکوه 
اصفهانی ها با شهدای 

تازه تفحص شده

بنا براعالم مدیرکل پزشکی قانونی استان طی سه ماه 
نخست امسال با افزایش آمار غرق شدگی، حوادث 

ترافیکی و کار در استان اصفهان مواجه بوده ایم؛

چه خبرتونه؟!

اتسوعا  و عاشورای  حسینی رب تمام شیعیان جهان تسلیت باد

3

5

  اصفهان؛ همگام با ایران غرق در عزای سید و ساالر شهیدان؛

به تو از این شهر سالم...

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                      

شنبه  8  مرداد  1401  
1   محرم   1444

30   جوالی  2022
 شماره 3588     

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

5

3

معاون استاندار اصفهان:
حاشیه نشینی ممکن است در وسط شهر هم 

رخ دهد

نماینده خمینی شهر: 

تونل سوم کوهرنگ بعد از 20 سال همچنان 
اجرایی نشده است

3

سرعت حمل و نقل در کالن شهر اصفهان افزایش می یابد؛

میدل باس ها در راه اصفهان

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس:

ادعای نماینده بروجن 
در خصوص فضای سبز 
اصفهان فرافکنی است

رییس پلیس راهور استان اصفهان:

فقدان توجه به جلو، 
عامل اصلی بروز حوادث 

رانندگی است

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان 
خبرداد:

آمار 75 درصدی استفاده 
 مؤدیان از تسهیالت

 تبصره ماده 100 قانون 

5

3

5

7

 » رناتو داسیلویرا« 
به سپاهان پیوست

7

  فرمانده انتظامی استان در تشریح برنامه های دهه محرم مطرح کرد:

 استدالل عجیب ایرالین ها 
درباره قیمت بلیت هواپیما:

قیمت یک پرس 
چلوکباب با مخلفات 

بیشتر است!

 تامین امنیت هیئت های مذهبی
      پایان پرونده فاجعه ویلموتس؛ روزی 5.8 میلیارد تومان! با پلیس یاران محرم 

    یک پایان تلخ و تلخی بی پایان

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

صنعتی ترین استان ایران در فقر و بیکاری می سوزد؛
 دود »برچسب برخورداری«

3 در چشم اصفهان

شهرداری سجزی به استناد مجوزهای شماره 6/158/س و 6/159/س مورخ 1401/04/12 شورای اسالمی شهر سجزی در نظر دارد نسبت به واگذاری 
امتیاز و یا فروش امالک با مشخصات ذیل با قیمت پایه کارشناسی از طریق مزایده به شــرح ذیل اقدام نماید، متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد 

مزایده از تاریخ 1401/05/09 لغایت 1401/05/24 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشــانی eauc.setadiran.ir قسمت مزایده مراجعه نمایند. ضمنًا 
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در سامانه مزایده درج گردیده است.جهت اطالع بیشتر با شماره تلفن 09133286071 تماس حاصل فرمائید.)الزم به ذکر است 

هزینه های آگهی، مالیات، عوارض، نقل و انتقال و ... به عهده برنده مزایده می باشد(

آگهی مزایده

سید محمد معین الدینی – شهردار سجزی م الف: 1357460

شهرداری شــاهین شــهر در نظر دارد واگذاری محل اســتقرار کانکس فروش 

اســباب بازی به مســاحت 18 متر مربع واقع در فاز یک پارک انقالب را از طریق 
مزایده عمومی و با جزئیــات مندرج در اســناد مزایده، با بهره گیری از ســامانه 
تــدارکات الکترونیکی دولــت )www.setadiran.ir( و با شــماره مزایده 

5001094734000026 به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت: 1401/05/06

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/05/20 
تاریخ بازدید: 1401/05/08 

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/05/30 
زمان بازگشایی: 1401/05/31

زمان اعالم به برنده: 1401/06/01
ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است:

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

2-کلیــه اطالعات موارد اجاره شــامل مشــخصات، شــرایط و نحــوه اجاره در 
 بــرد اعــالن عمومــی ســامانه مزایــده، قابــل مشــاهده، بررســی و انتخاب 

می باشد.
3-عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی 

الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934

 )www.setadiran.ir( اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه
بخش »ثبت نام / پروفایل مزایده گر« موجود است.

آگهی مزایده اجاره شماره 8805 )نوبت اول(

سعید ابریشمی راد –شهردار شاهین شهر م الف: 1357711

شــهرداری شــاهین شــهر در نظر دارد واگذاری 11 واحد تجاری مجتمــع الزهرا 

واقع در ضلع جنوب شــرقی چهار راه عطار را از طریق مزایــده عمومی و با جزئیات 
 مندرج در اســناد مزایده، با بهــره گیری از ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت
 )www.setadiran.ir( و بــا شــماره مزایــده 5001094734000024 به صورت 

الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت: 1401/05/06

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/05/20 
تاریخ بازدید: 1401/05/08 

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/05/30 
زمان بازگشایی: 1401/05/31

زمان اعالم به برنده: 1401/06/01
ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1-برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می 
باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در 

صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال 
پیشــنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گــران محترم از این طریق 

امکان پذیر می باشد.
2-کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشــخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن 

عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
3-عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایســت جهت ثبت نام و دریافت گواهی 

الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934

 )www.setadiran.ir( اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه
بخش »ثبت نام / پروفایل مزایده گر« موجود است.

آگهی مزایده اجاره شماره 8803)نوبت دوم(

سعید ابریشمی راد –شهردار شاهین شهر م الف: 1357717

شهرداری سجزی

مشخصات آدرسقیمت پایه  )متر مربع(کاربریمساحت  )متر مربع(شماره قطعهردیف

دارای سند شش دانگشهرک ادیب حبیب آباد31/500/000 ریالمسکونی1119224/5

بلوار وحدت  شهر 8/500/000 ریالکارگاهی21153
سجزی

واگذاری امتیاز دارای امتیاز 
پروانه کارگاهی تا 60 درصد

بلوار وحدت  شهر 8/000/000 ریالکارگاهی35197
سجزی

واگذاری امتیاز دارای امتیاز 
پروانه کارگاهی تا 60 درصد 
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چاپ اول

چاپ اول

نوبت  اول

 رفا رسیدن محرم الحرام و ایام  سوگواری سید و ساالر شهیدا ن را  تسلیت  می گوییم

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شركت توزيع برق 

استان اصفهان

مدت دريافت اسناد مناقصه : از روز چهارشنبه مورخ 1401/05/05  تا ساعت 19:00 سه شــنبه  مورخ 1401/05/11  بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

مدت تحويل پيشنهادات : از روز سه شنبه مورخ 1401/05/11  تا ساعت 08:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/05/25  بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

محل تحويل پيشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
تضامين مورد قبول :پيشنهاددهندگان مكلفند معادل مبلغ سپرده شــركت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانكی معتبر يا فيش واريزی به حساب 
جاري سپهر صادرات به شماره 105042522005  ویا اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید)موضوع قانون 

نحوه انتشار اوراق مشارکت( به نام شركت توزيع برق استان اصفهان ارائه دهند . 

به پيشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده های كمتر از ميزان مقرر و چك شخصی ترتيب اثر داده نخواهد شد . 

ساير توضيحات : 
1- هزينه درج آگهی مناقصه در صفحات  داخلی روزنامه های عصر ایرانیان و زاینده رود  به عهده برنده مناقصه ميباشد.

2- داوطلبان می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 13-6273011 3داخلی  4274 و 4275 واحد مناقصات تماس حاصل نمايند.

3- اسناد و مدارك و اطالعات اين مناقصه  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir قابل دسترسی ميباشد 

وهمچنين آگهي اين مناقصه  در سايت پايگاه ملی مناقصات ايران به آدرس  http://iets.mporg.ir و ســايت شركت توزيع برق استان اصفهان به 

آدرس WWW.epedc.ir  قابل دسترسی می باشد . 

4- به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء و يا مبهم و مشروط و مخدوش و يا بدون سپرده معتبر و يا الك گرفته شده با الك غلطگير و يا پيشنهاداتی كه پس از 

تاريخ تعيين شده واصل گردد مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5- کلیه فرایند مناقصه بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد گرفت اما ارسال سپرده شرکت در مناقصه 
بصورت الک و مهر شده قبل از برگزاری مناقصه الزامی است . 

6- آدرس : اصفهان خیابان شریعتی – شرکت توزیع برق استان اصفهان – دبیرخانه

 7- الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( 

به آدرس www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 1456

شركت توزيع نيروی برق استان اصفهان -  امور تداركات و انبارها

شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمت مورد نياز خود به شرح ذيل را ، از طريق مناقصه عمومی 

دو مرحله ای به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد .

تاريخ بازگشايی شماره مناقصهموضوع مناقصهرديف
پاكات مناقصه

ساعت بازگشايی 
پاكات مناقصه

مبلغ 
ضمانتنامه)ريال(

1
مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور 

کم تلفات  توزیع
08/309.772.000.000 صبح2258/14011401/05/25

2
مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور 

کم تلفات  هرمتیک  توزیع
08/4514.760.000.000 صبح2259/14011401/05/25

09/003.732.000.000 صبح2260/14011401/05/25مناقصه خرید ریکلوزر3

مصطفی محمودی- شهردار گلشهر م الف:1358418

آگهی مزایده عمومی

شهرداری گلشهر در نظر دارد نسبت به اجاره سالن ورزشــی 9 دی از طریق انتشــار آگهی مزایده عمومی با قیمت پایه ماهانه 22/000/000 ریال، به شرط اخذ مبلغ 

350/000 ریال به ازای هر سانس یک ونیم ســاعت اقدام نماید، لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید به منظور کســب اطالعات بیشتر به واحد مالی شهرداری 

مراجعه یا با شماره تلفن 57322222-031 تماس حاصل نمایند.

- آخرین مهلت تحویل پیشنهادات، پایان وقت اداری 1401/05/27 می باشد.

نوبت اول

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

یکشنبه 9 مردا د 1401
2 محرم 1444

31 جوالی 2022
 شماره 3589   

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

»دارویار«؛ طرحی که مردم و داروخانه ها را سردرگم کرده است؛

چراغ خاموش!

شهردار اصفهان:
 به  زودی اصفهان به یکی

  از شهرهای هوشمند
 کشور تبدیل می شود

سرپرست روابط عمومی شرکت آبفای 
 استان با اشاره به کم شدن تولید

 آب در اصفهان گفت که قطعی آب 
همچنان ادامه دارد؛

سیل هم افاقه نکرد!

بازگشت شرایط حاد کرونایی به استان؛

اصفهان و 11 شهر دیگر در 
وضعیت قرمز کرونایی

رییس اداره مدیریت راه های استان:

همه راه های مواصالتی 
استان اصفهان باز است

فضای شهر 
 اصفهان حال
  و هوای محرم
 به خود گرفت 

اسکان اضطراری 3۷0 نفر و نجات 
۶0 نفر از سیل در استان اصفهان

 پاییز  زودرس
 به جان درختان چنار اصفهان افتاد

7

5

7

3

5

3

5

3

5
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سخنگوی صنعت برق استان اصفهان:
 بارش ها، خسارتی به شبکه توزیع برق 

وارد نکرد
معاون تحقیقات هواشناسی استان اصفهان:
 سیالب برای کالن شهر اصفهان

 پیش بینی نمی شود

  »برندسازی« 
پاشنه آشیل زعفران اصفهان

 سود »طالی سرخ« ایران 
در جیب کشورهای همسایه؛

خبر در زاینده رود
 جاریست ...

7

نوبت دوم نوبت دوم

چاپ دوم

چاپ دوم

 احیای واحدهای راکد در اصفهان، 
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    »فارین پالیسی«:

حتی تصور ناتوی خاورمیانه هم دشوار است؛ چرا؟

انتخاب  »آنخال وورا« در فارین پالیسی نوشت: در آستانه 
ســفر جو بایدن، رییس جمهور ایاالت متحده به 
اسراییل و عربستان سعودی در ماه جاری، ملک عبدا... دوم، پادشاه اردن 
گفت »یکی از اولین افرادی خواهد بود که ناتو در خاورمیانه را تایید می کند. 
« ایده ناتــو در خاورمیانه - یک اتحاد نظامی شــبیه به ناتــو در میان 
پیکربندی های مختلف دولت های منطقه - در دولت ترامپ مطرح شد، 

اما تاکنون محقق نشده است.
در ادامه این مطلب آمده است: با توجه به بی اعتمادی عمیق پادشاهان و 
مستبدان منطقه به یکدیگر، به ویژه در مسائل امنیتی و اشتراک اطالعات، 
تصور چنین ساختاری دور از ذهن اســت. مارتین ایندیک، سفیر سابق 
ایاالت متحده در اسراییل و دستیار وزیر امور خارجه در امور خاور نزدیک، 
می گوید چنین اتحادی ممکن است مستلزم تعهد مشابه ماده ۵ از سوی 
ایاالت متحده باشــد. این اصل که همه اعضای ناتو باید حمله به یکی را 
به عنوان حمله به همه تلقی کنند، اما کنگره هرگــز با چنین معاهده ای 

موافقت نخواهد کرد.
در حالی که ایجاد ناتو در خاورمیانه دور از ذهن است، اظهارات عبدا... نشان 
دهنده خوش بینی به سفر بایدن بود. شاید حداقل یک طرح ادغام دفاع 
هوایی منطقه ای میان کشور های خلیج فارس و اسراییل را به همراه داشته 
باشد. اگرچه حتی آن هدف کوچک تر - که با توجه به همکاری های دفاعی 
اخیر تحت حمایت ایاالت متحده در منطقه قابل دستیابی به نظر می رسید 
- محقق نشد. تا حد زیادی به این دلیل است که رهبران عرب در همکاری 
آشکار با اسراییل برای ایجاد جبهه ای نظامی علیه ایران، محتاط هستند.

گسترش نفوذ ایران در منطقه از طریق شبه نظامیان در لبنان، سوریه، عراق 
و یمن، برخی از کشور های عربی را به شدت متاثر کرده است، به طوری 
که آن ها اسراییل را، دشمنی تاریخی با قابلیت های نظامی برتر، به عنوان 
یک متحد دفاعی بالقوه می بینند. بنابراین، استراتژی دولت بایدن تشویق 
همکاری دفاعی میان متحدان ایاالت متحده - از جمله بحرین، مصر، 
اسراییل، اردن، امارات متحده عربی و عربستان سعودی- و در عین حال 

تالش برای احیای توافق هسته ای ایران بوده است.
اگرچه ایده های مشابهی در گذشته در زمان چندین رییس جمهور ایاالت 
متحده مورد بحث قرار گرفته است، چشم انداز تشکیل یک گروه پدافند 
هوایی در سال های اخیر با توجه به حمالت پهپادی بیشتر توسط نیرو های 
نیابتی ایران به شهر ها و تاسیسات نفتی عربستان و امارات و همچنین 
پایگاه ها و نیرو های آمریکایی در منطقه شتاب بیشتری گرفته است. این 
پهپاد ها کوچک و رهگیری آن ها سخت است، بنابراین طبیعی است که 

همکاری دفاعی به طور فزاینده ای مورد توجه قرار گیرد.
نیویورک تایمز در این ماه گزارش داد که در واقع، همکاری دفاعی برای 
مقابله با تهدید پهپاد های ایرانی در حال انجام اســت. در مارس ۲۰۲۱، 
اسراییل با کمک یک کشــور عرب - احتماال اردن - حمله هواپیما های 
بدون سرنشــین ایران را خنثی کــرد، زمانی که جت های اســراییلی 
اجازه یافتند از فضای هوایی کشور های عربی برای سرنگونی پهپاد ها 

استفاده کنند.

همکاری های دفاعی گسترده تر نیز در حال افزایش است. یک سال پس 
از عادی سازی روابط اسراییل با امارات و بحرین در توافق ابراهیم در سال 
۲۰۲۰، هر ســه دولت و ایاالت متحده اولین رزمایش دریایی مشترک 
خود را برگزار کردند. در فوریه امسال، اسراییل برای اولین بار در رزمایش 
دریایی به رهبری ایاالت متحده با عربستان سعودی و عمان شرکت کرد. 
بالفاصله پس از آن، یک مقام ارشد نیرو های دفاعی اسراییل به بحرین 
اعزام شد - اولین بار که یک افسر اسراییلی در یک کشور عربی مستقر 
می شود. به گزارش وال استریت ژورنال، سپس، در ماه مارس، مقامات 
نظامی بحرین، مصر، اردن، عربســتان ســعودی، امارات و اسراییل به 
صورت مخفیانه در مصر گرد هم آمدند تــا درباره یک اتحاد دفاع هوایی 

بالقوه بحث کنند.
کشــور هایی که در حوزه نفوذ ایران قرار دارند به سختی با اسراییل وارد 
ائتالف می شوند ،خواه این اتحاد دفاع هوایی باشد یا چیزی جامع تر. 
پارلمان عراق در مــاه می، قانونی را تصویب کرد که بر اســاس آن عادی 
سازی روابط با اسراییل غیرقانونی است. بغداد میزبان مذاکرات نزدیکی 

بین عربســتان ســعودی و ایران بوده و می خواهد به عنوان یک صلح 
طلب در منطقه ظاهر شود. قطر در زمان محاصره عربستان از سوی ایران 
حمایت می شد و یک میدان گازی مشــترک با ایران دارد، که پیوستن 
دوحه به هر ائتالف دفاعی را که تهران را هدف قرار دهد غیرممکن می کند. 
لبنان کــه محل حضور حزب ا...، موثرترین حامی ایران اســت، رســما 
در درگیری های منطقــه ای بی طرفی را اتخاذ کرده اســت )موضعی که 
حزب ا... با آن مخالف است(.اما حتی امارات متحده عربی، کشور عربی 
که پیشروی عادی سازی با اسراییل بر اساس توافقات ابراهیم بود، در 
مورد ورود به یک ائتالف دفاعی چندجانبه علیه ایران محتاط بوده است. 
در حال حاضر، کشور های حاشــیه خلیج فارس مایلند عقب نشسته و 
اجازه دهند اســراییل تالش کند تا برنامه هسته ای ایران و توانایی های 
تولید پهپاد را از طریق جنگ پنهان تضعیف کند. همانطور که جرمی بنی، 
متخصص دفاع خاورمیانه در شرکت اطالعاتی جهانی جینز، گفت: »برای 
کشور های عربی، جاسوسی، حمالت ســایبری و ترور اسراییل ممکن 

است بهترین راه برای به تعویق انداختن درگیری واقعی با ایران باشد.«

اخبار
 شنبه 15  مرداد 1401 / 8 محرم 1444 / 6 آگوست 2022 / شماره 3594

ماجرای هدیه فرش طال به »پوتین«
رییس مرکز ملی فرش ایــران در واکنش به برخی ادعاهــا درباره اهدای فرش بافت شــده از طال به 
رییس جمهور روسیه گفت: فرشی که از طال بافته شده  باشــد، قابل تا شدن نیست. فرحناز رافع  افزود: 
مرکز ملی فرش هیچ فرشی ندارد که هدیه دهد. مسئولیت این مرکز فقط سیاستگذاری و حمایت است.

رییس مرکز ملی فرش ایران اظهار کرد: اتفاقا حاشیه ای که برای این نمایشگاه ایجاد شد، موجب رونق 
صادرات فرش شد.رافع ادامه داد: با حمایت دولت  سیزدهم تاکنون پنج نمایشگاه برای رؤسای جمهور 
کشورهای مختلف برگزار کرده ایم. در همه نمایشگاه ها بخش خصوصی از استان های مختلف شرکت 
کرده و محصوالت خود را به نمایش گذاشتند. والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه ۲۹ تیر ماه به منظور 

شرکت در هفتمین »اجالس سران کشورهای ضامن روند آستانه« وارد تهران شد.
 

روحانی:

 اگر می گذاشتند به برجام برگردیم، دولت را در شرایط دیگری 
تحویل می دادیم

حسن روحانی در جمع برخی وزرا و معاونان دولت های یازدهم و دوازدهم گفت: اگر می گذاشتند به برجام 
برگردیم، دولت را در شرایط دیگری تحویل می دادیم.رییس جمهور ســابق کشورمان اظهار کرد:ما تصمیم 
گرفتیم برای خرید ۲۰۰ میلیون دوز واکسن خارجی قرارداد ببندیم. خیلی ها مخالف بودند و می گفتند ما در 
داخل واکسن تولید می کنیم و به زودی ۵۰ میلیون دوز تحویل می دهیم. ما حتی پیشاپیش از آن ها هم خرید 
و تشویق کردیم. ۶۰ میلیون دوز واکسن از روسیه خریدیم که چند میلیون دوز بیشتر به ما ندادند. ۵۰ میلیون دوز 
واکسن از تولیدکنندگان داخلی خریدیم که در دوره ما چند میلیون دوز بیشتر نتوانستند تحویل دهند. از چین 
و هند، اروپا و کوواکس واکسن خریدیم. شرایط به گونه ای شد که حداقل حدود ۱۱۰ میلیون دوز واکسن، عالوه 

بر واکسن داخلی خریداری کردیم. ضمن اینکه اگر طرح تحول سالمت نبود ما در کرونا زمینگیر می شدیم.
 

دالیل حمله به گشت ارشاد از زبان روزنامه کیهان
»کیهان« نوشــت: اصالح طلبان که در انتخابات های گذشته )ریاست جمهوری سیزدهم، مجلس یازدهم و 
شورای شهر ششم( جزو بازندگان سیاسی بوده اند این روزها با مشــکالتی مانند بحران هویت، اختالفات 
داخلی و نداشتن پایگاه اجتماعی دست و پنجه نرم می کنند و الجرم برای آنکه بخش هایی از آنها را بازیابند 
مانند پرندگان گردن چرخان مترصــد فرصت هایی برای صورت بندی اعتــراض و مخالفت با وضع موجود 
هستند. به گمان اصالح طلبان، تمرکز بر مسئله گشت ارشاد و طرح انتقادات گسترده به حاکمیت، بخش هایی 
از ظرفیت های رادیکال اصالح طلبان را فعال و آنها را دوباره زیر چتر اصالحات ساماندهی می کند. یکی دیگر از 
اهداف اصالح طلبان، تضعیف ادراک عمومی مثبت نسبت به رییسی، انحراف افکار عمومی و اساسا به حاشیه 
بردن عملکرد مثبت دولت سیزدهم طی یک سال گذشته است. باالخره دولتی روی کار آمد که کشور را معطل 
برجام نکرد و در سیاست خارجی توانست مواضع غرب علیه ایران را تعدیل و اقدامات تهاجمی آنها را مهار کند؛ 
از سویی این دولت توانست با تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی، ایران را در کنار قدرت هایی مانند چین و روسیه 

قرار داده و حجم مناسبات و مبادالت تجاری را چندبرابر افزایش دهد.
 

آژانس:

  ایران نصب 3 آبشار سانتریفیوژهای پیشرفته  IR-6 را تکمیل
 کرده است

بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی که یک نسخه آن به دست رویتزر رسیده، ایران نصب 
سه آبشار سانتریفیوژهای پیشرفته IR-۶ در تاسیسات غنی سازی نطنز را تکمیل کرده است. آژانس 
بین المللی انرژی اتمی همچنین اعالم کرد ایران غنی سازی اورانیوم را با خلوص ۵ درصد در تاسیسات 

هسته ای نطنز آغاز کرده است.

توضیحات چین درباره پاسخ قدرتمند به سفر چالشی 
»پلوسی«

ســخنگوی وزارت امور خارجه چین جزئیات جدیدی درباره پاســخ پکن به سفر رییس مجلس 
نمایندگان آمریکا به تایوان ارائه کرد.»هوآ چونیینگ« ســخنگوی وزارت امور خارجه چین به طور 
تلویحی به پاسخ کشورش به تایوان و آمریکا اشاره کرد.به نوشته خبرگزاری »آناتولی«، این مقام 
چینی گفت، این اقدامات »قاطعانه، قدرتمند و اثرگذار« خواهند بود و  مقامات مربوطه در آمریکا و 
تایوان به طور دائمی آن را احساس خواهند کرد.سخنگوی وزارت امور خارجه چین افزود: »ماهیت 
سفر نانسی پلوســی رییس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان ارتباطی به دموکراسی ندارد بلکه 
مسئله حق حاکمیت و تمامیت ارضی چین مطرح است«.چونیینگ گفت: »هر بار که آمریکا اقدام 
به تحریک چین می کند، نتیجه اش شرمســاری برای خودشان اســت. آخرین مثال، تحریکات 

پلوسی برای شورش در هنگ کنگ است«.
او همچنین با اشــاره به میزبانی مقامات تایوانی از پلوســی گفت: »جدایی طلبــان تایوانی باید 

مسئولیت کار خود را پذیرفته و بهای اشتباهات خود را بپردازند«.
 

مقتدی صدر:

 معترضان به تحصن ادامه دهند  
رهبر جریان صدر در سخنانی گفت: معترضان به تحصن ادامه دهند.به گزارش الجزیره، مقتدی صدر 
رهبر جریان صدر با بیان اینکه هنور در مورد شرکت یا عدم شرکت در انتخابات تصمیم نگرفته است، 
افزود: گفت و گو فایده ای ندارد، به ویژه اینکه ملت حرف خود را به صورت آزادانه و خودجوش بیان 
کرد.رهبر جریان صدر با بیان اینکه ما هرگز خونریزی را قبول نمی کنیم، افزود: من آماده شهادت 
در راه اصالح و نجات ملت و کشور هستم،معترضان به تحصن ادامه دهند. وی ادامه داد: اصالح را 
از داخل جریان صدر شروع کردم و این جریان خود را فراتر از اصالحات نمی داند. مقتدی صدر در 
ادامه اضافه کرد که خواستار انحالل پارلمان فعلی و برگزاری انتخابات زودهنگام است. وی با بیان 
اینکه اکثر مردم از طبقه حاکم حتی از وابستگان به جریان صدر آزرده شده اند، افزود:من به مردم 
می گویم از حضور خود برای تحقق خواسته های اصالحی و انقالبی خود استفاده کنید. صدر با اعالم 
اینکه معترضان تا تحقق مطالبات اصالحی خود به تحصن خود ادامه دهند، گفت: من طالب قدرت 
نیستم و خواسته و مطالبه شــخصی ندارم، بلکه به دنبال اصالحاتم و آنچه در عراق در حال اتفاق 

افتادن است، نزاع بر سر قدرت نیست.
 

هشدار ریاض درباره نپیوستن تل آویو به معاهده منع 
تسلیحات هسته ای

نماینده دائم عربستان در سازمان ملل درباره مخاطرات عدم پیوستن رژیم صهیونیستی به معاهده 
منع سالح های هسته ای هشدار داد.عبدالعزیز بن محمد الواصل، نماینده دائم عربستان در سازمان 
ملل درباره مخاطرات عدم پیوستن رژیم صهیونیستی به معاهده منع سالح های هسته ای، هشدار 
داد. وی با اشاره به اینکه خطر انتشار سالح هسته ای، خاورمیانه و جهان را تهدید می کند در ادامه 
تاکید کرد که باید با انتشار سالح هســته ای در خاورمیانه مقابله کرد.الواصل، عدم پیوستن رژیم 
صهیونیستی به معاهده منع سالح های هسته ای را موجب افزایش خطرات انتشار سالح هسته 
ای دانست.نماینده دائم عربستان در ادامه مدعی شد: اقدامات ایران افزایش خطرات انتشار سالح 
هسته ای را موجب می شود.وی گفت: تخلیه خاورمیانه از ســالح هسته ای را مسئولیت جمعی 
دانست.نماینده سعودی در سازمان ملل ادعا کرد: عدم شفافیت ایران با آژانس بین المللی انرژی 
اتمی نقض منشور سازمان ملل است. شفافیت برای اســتفاده مسالمت آمیز از انرژی هسته ای 

ضروری است. 

خبر روز

توضیح »ند پرایس« درباره 
پیشنهاد جدید اروپا در 

مذاکرات رفع تحریم
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا توضیحاتی درباره 
پیشــنهاد جدید اتحادیه اروپا در مذاکرات رفع 
تحریم ها علیه ایران ارائه کرده است.ند پرایس 
گفته پیشــنهاد جدید اتحادیه اروپا در خصوص 
توافق برای بازگشــت به برجام مبتنی بر متنی 
اســت که در ماه مارس در مذاکرات وین حاصل 
شده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: 
»ما از تالش های ]جوزپ[ بورل )مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا( برای به خاتمه رســاندن 
موفقیت آمیز مذاکرات قدردانی می کنیم.«وی 
اضافه کرد: »پیشــنهاد جدید او بر اساس متن 
ماه مارس اســت. برای حصول توافــق، ایران 
باید مطالباتی که بر برجام فرعی هســتند را کنار 
بگذارد.«ند پرایس درباره دور جدید مذاکرات رفع 
تحریم ها که قرار است برگزار شود هم گفت: »بورل 
ما را دعوت کرد در هفته جــاری به وین بیاییم تا 
ببینیم امکانی برای اتمــام مذاکرات وجود دارد 
یا خیر.«وی اضافه کرد: »ایــران باید مطالبات 
فرعی بر برجام را کنار بگذارد. امیدوارم این اتفاق 
رخ بدهد، اگرچه در مرحله کنونی انتظارات کنونی 
ما کماکان پایین است.«»جوزپ بورل« مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا اخیرا مدعی شده 
اصالحاتی در متن توافق پیش تر حاصل شده در 
وین ایجاد کرده و آن را تحویل مقام های ایران و 
آمریکا داده است. او در مقاله ای برای فایننشال 
تایمز نوشت »پس از ۱۵ ماه مذاکره، به این نتیجه 
رسیده که فضا برای مصالحه های مهم دیگر تمام 
شده است«.کشــورهای غربی در حالی تالش 
می کنند ایران را مقصر وضعیت فعلی برجام نشان 
دهند که عدول آنها از تعهدات شان عامل بن بست 
فعلی در اجرای این توافق هسته ای است.دولت 
آمریکا اردیبهشت ماه ســال ۱۳۹۷ از برجام که 
یک توافق مورد تایید شورای امنیت سازمان ملل 
متحد بود، خارج شد و دولت فعلی این کشور به 
ریاســت »جو بایدن« تا کنون به وعده های خود 
برای بازگشــت به آن خودداری کرده است. بعد 
از خروج آمریکا از برجــام دولت های اروپایی به 
وعده هایشــان برای جبران آثار این خروج عمل 

نکردند.

بین الملل واکنش آلمان به از سرگیری مذاکرات وین
وزارت امور خارجه آلمان در واکنش به ازسرگیری مذاکرات وین، گفت که این کشور از احیای کامل توافق هسته ای حمایت می کند.به گزارش آسوشیتدپرس، در پی اعالم خبر 
از سرگیری مذاکرات وین، وزارت امور خارجه آلمان گفت برلیت » در سطح کارشناسان« در مذاکرات شرکت می کند.وزارت خارجه آلمان همچنین با گفتن این که از تالش ها 
برای احیای کامل توافق هسته ای حمایت می کند؛تاکید کرد:  »اگرچه امید کمی نسبت به آن وجود دارد.«آلمان در ادامه از ایران خواست که توافق را نهایی کند و گفت که این 
به معنای »صرف نظر کردن از مواضع بیشنه گرایانه در زمینه هایی است که فراتر از توافق هستند.«واکنش وزارت امور خارجه آلمان به ازسرگیری مذاکرات وین در پی این 
مطرح می شود که  انریکه مورا، نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات اعالم کرد  برای ازسرگیری مذاکرات برجامی درباره طرح ارائه شده از سوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا به وین می رود.ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه،  از عزیمت هیئت مذاکره کننده کشورمان به وین جهت ادامه مذاکرات برای رفع تحریم ها علیه ایران خبر داد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در این رابطه گفت: در این دور از گفت وگوها که به روال قبل با هماهنگ کنندگی اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد، در خصوص ایده های مطرح شده 
از سوی طرف ها از جمله ایده های ارائه شده از سوی جمهوری اسالمی ایران که هفته جاری به طرف مقابل ارائه شد، بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.وی با تاکید 
مجدد بر عزم و اراده جمهوری اسالمی ایران بر دستیابی به یک توافق پایدار که ضامن حقوق و پاسدار منافع ملت ایران باشد، ابراز امیدواری کرد طرف های مقابل نیز با اتخاذ 

تصمیمات الزم و تمرکز جدی بر حل مسائل باقی مانده، شرایط را برای پیشبرد موثر گفت وگوها فراهم کنند.

جمهوری اسالمی نوشت: کســانی که به جنگ های 
لفظی چین و آمریکا دل خوش کرده اند، بسیار ساده  
لوح تشــریف دارند. چینی ها به خاطر تحقیری که با 
سفر »نانسی پلوســی« رییس مجلس نمایندگان 
آمریکا به تایوان شده اند، عصبانی هستند ولی قدرت 
کنترل خود در زمان عصبانیت را دارند و قطعا دست 
به اقــدام خطرناکی نخواهند زد. آنهــا در حالی که از 
شرایط ویژه پیش آمده در اثر جنگ اوکراین حداکثر 
بهره بــرداری را به نفع اقتصاد و اقتدار سیاســی خود 
می کنند، به هیچ وجه خود را وارد یک جنگ نخواهند 
کرد. حمایت چینی ها از روسیه در جنگ اوکراین نیز 
فقط لفظی است و در همان حال با خرید نفت ارزان 
روسیه، سود کالنی را از رهگذر این جنگ نصیب خود 
می کنند. بــرای چینی ها منافع چین اصل اســت نه 

روسیه.در واقعه غیرمنتظره ســفر نانسی پلوسی به 
تایوان نیز هرچند دولتمردان چینی می دانند که برنده 
ماجرا آمریکاست و درصدد هستند به نحوی این تحقیر 
را جبران کنند، اما بدیهی است که این کار را به گونه ای 
انجام خواهند داد که اوال به اقتصاد کشورشان لطمه ای 
وارد نشود و ثانیا هیچ چیز از چارچوب رفتار دیپلماسی 
خارج نشود و به برخورد نظامی نینجامد.این سیاست 
عاقالنه دولتمردان چین، کشورشــان را در مقایسه با 
روسیه که در اثر اشتباه بزرگ پوتین درگیر جنگ ویرانگر 
اوکراین شد، در سطح جهانی ارتقا می دهد و در رقابت 
با آمریکا نیز از نظر اقتصادی چند پله باال می آورد. برای 
چینی ها باال بردن جایگاه کشورشان اولویت دارد و آنها 
حل مشکالت شان با کشورها حتی با آمریکا را که این 
روزها با سفر رییس مجلس نمایندگانش آنها را تحقیر 

کرده، ترجیح می دهند از طریق دیپلماسی حل و فصل 
کنند نه چیز دیگر.در این میان، بسیار عجیب است که 
سخنگوی وزارت امور خارجه کشور ما با شتابی غیرقابل 
تصور، در برابر منازعات لفظی چین و آمریکا بر سر سفر 
نانسی پلوسی موضع گیری می کند! معلوم نیست ما 
از سیاست بی طرفی در این قبیل منازعات چه زیانی 
می بریم که اینگونه شتاب زده موضع گیری می کنیم؟ 
آیا اقتضای سیاست نه شرقی – نه غربی این نیست 
که در منازعه میان دو قدرت سلطه گر جانب هیچ یک 

را نگیریم؟ 

روزنامه جمهوری اسالمی خطاب به وزارت خارجه: 

از دعوای لفظی چین و آمریکا چیزی گیرتان نمی آید

عکس  روز

دیدار دبیرکل 
جنبش جهاد 

 اسالمی فلسطین
 با رییس مجلس

زیاد النخاله، دبیرکل جنبش جهاد 
اسالمی فلســطین با محمدباقر 
قالیباف رییس مجلس شــورای 

اسالمی دیدار و گفت وگو کرد.
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معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان:

 فراوانی نهاده های دامی در اصفهان؛ محدودیتی در
 عرضه نداریم

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: شرایط تخصیص نهاده 
بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها هم چنان از سامانه بازارگاه در حال عرضه است ولی در شرایطی 
کنونی، میزان عرضه بیش از گذشته است.ایراندوست بیان کرد: از هفته گذشته بعضی از واردکنندگان 
تعدیل قیمت انجام دادند؛ به عنوان مثال قیمت مصوب دانه جو یا دانه ذرت 11 هزار و 300 تومان است 
که در بازارگاه 10 هزار و 500 تومان عرضه کرده بودند. شرایط توزیع نهاده همچنان مانند سابق است و 
تعداد دام تعیین کننده است. ما در سال گذشته نهاده را براساس شاخصی که در اختیار استان ها قرار 
داده بودند، یک ماهه بارگذاری می کردیم ولی تفاوتی که اخیر به وجود آمد آن است که در بخش طیور 
5 برابر و در بخش دام دو برابر بارگزاری کردیم؛ در واقع در بارگذاری اخیر در مرداد به جای تخصیص 31 
روزه سهم مردادماه، 62 روزه نهاده تخصیص دادیم تا حجم بار بیشتر شود تا کرایه به ازای دریافت هر 
واحد نهاده کمتر شود. به دلیل اینکه فراوانی در نهاده داریم، محدودیتی در عرضه وجود ندارد و براساس 
تعداد دام، هر میزان نهاده که بخواهند، در اختیارشان می گذاریم.وی در خصوص علت میزان نهاده 
کمتر به گاو در دامداری های سنتی نسبت به صنعتی تصریح کرد: آنچه که در اصفهان انجام می شود، 
تابع مقرراتی است که در کل کشور ابالغ می شود، گاوداری ها به دو گروه صنعتی و سنتی تقسیم شده 
است. مالک در این تقســیم بندی پروانه بود؛ یعنی هر گاوداری که دارای پروانه صنعتی است، یک 
شیوه نهاده در اختیارش قرار گیرد و هر گاوداری که پروانه صنعتی ندارد، با روش دوم برخورد شود. در 
استان اصفهان بسیاری از گاوداری ها به صورت فشرده و در فاصله کمی از هم قرار گرفتند، امکان اینکه 
پروانه صنعتی به آن ها تعلق گیرد، وجود نداشت، هرچند شرایط از لحاظ تولید و نژاد، صنعتی بود. در 
واقع مشکل قانونی وجود داشت، اما طی رایزنی هایی که با وزارتخانه جهاد کشاورزی صورت گرفت، 
توانستیم متقاعدشان کنیم که اجازه دهند بخشی از گاوداری های ما با پروانه سنتی که شرایط صنعتی 
حاکم است، مشمول دامداری های صنعتی شوند؛ بنابراین مالک را روی تعداد دام گذاشتیم.معاون 
بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه نهاده اکنون آزاد نشده، بلکه با 
ارز نیمایی است، افزود: وقتی نهاده را آزاد تصور کنیم، یعنی اگربه فرض مثال ارز 32 هزار تومان است، 
نهاده ها با این ارز توزیع شود. چون اکنون نهاده ها با ارز ثابت نیمایی 24 هزار تومان توزیع می شود، پس 
محصول نیز تابع قیمت گذاری قرار می گیرد. قیمت نیز در وزارتخانه و ستاد تنظیم بازار تصویب می شود. 

بعد از آزادسازی ارز چه نهاده خام و چه خوراک به اندازه مورد نیاز در اختیار گاوداری ها قرار می گیرد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اصفهان:

90 درصد نانوایی های استان اصفهان به دستگاه کارتخوان 
هوشمند مجهز شدند

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اصفهــان گفت: تاکنون چهارهزار واحد خبازی در اســتان اصفهان به 
دستگاه کارتخوان هوشمند مخصوص طرح هدفمندکردن یارانه نان مجهز شده است.محسن ضیایی 
درخصوص طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد اظهار کرد: تا کنون چهار هزار واحد خبازی در استان اصفهان 
به دستگاه کارتخوان هوشمند مخصوص طرح هدفمند کردن یارانه نان مجهز شده است.وی افزود: نصب 
و راه اندازی این دستگاه ها در سایر واحدهای نانوایی نیز در حال انجام است که به زودی به پایان خواهد 
رسید.مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اصفهان گفت: همه نانوایان استان که آرد یارانه ای نوع اول و دوم 
دریافت می کنند مکلف به نصب این دستگاه ها در واحدهای نانوایی های خود هستند.ضیایی اضافه کرد: 
دولت به هیچ عنوان قصد افزایش قیمت نان را ندارد و پس از آزادسازی قیمت آرد، مابه التفاوت آن به 
نانوایان پرداخت می شود.وی تصریح کرد: با اجرای این طرح در کشور، عالوه بر اینکه کیفیت نان در کشور 

افزایش خواهد یافت، از قاچاق آرد جلوگیری می شود و ضایعات نان نیز کاهش می یابد.

احیای واحدهای راکد در اصفهان، نهضتی برای تحقق رشد اقتصادی؛

در مسیر مثبت

استان اصفهان با  حدود ۹ هزار و 500 واحد صنعتی و  ایرنا
تولیدی و ۷6 شهرک و ناحیه صنعتی، 13 درصد تولید 
ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و تحقق رشــد اقتصادی هشت 
درصدی را یکی از اولویت برنامه های خود قرار داده اســت به همین منظور 
فعال کردن واحدهای راکد و نیمه فعال در جهت جهش تولید و اشتغال زایی 
یکی از گام های اساسی در این مسیر به شمار می آید.با توجه به چالش ها و 
مشکالتی که این استان با آن دست به گریبان است مانند بیکاری به ویژه در 
بین نیروهای تحصیل کرده و مسائل محیط زیست، افزایش سرمایه گذاری 
در بخش تولید و صنعت یکی از راهکارهای اساسی برای حمایت از تولید و 
اشتغال در این خطه محسوب می شــود که در این پیوند، احیای واحدهای 

راکد و نیمه فعال یکی از راهبردهای مورد تاکید است.
برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی در این استان با مشکالتی مانند تامین 
سرمایه ثابت و در گردش، کمبود مواد اولیه، مشکالت زیرساختی، مالیات، 
بیمه، مسائل حقوقی، کمبود نقدینگی و فرسوده و قدیمی بودن ماشین آالت 
مواجه هستند که استفاده از ابزارهای مختلف مانند ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید و ارائه بسته های حمایتی و تســهیالت به صنایع کوچک و متوسط از 

جمله برنامه های پیش رو برای رفع مسائل و موانع آنهاست.
استاندار اصفهان چند ماه گذشته در مراسم بازگشایی یک مجموعه صنعتی در 

این استان گفت: عده ای خواسته یا ناخواسته موافق بازگشایی فعالیت های 
تولیدی نیســتند، اما باید مانع این اتفاق شــویم و نگذاریم آنچه برای این 
مجموعه اتفاق افتاد، تکرار شود.ســیدرضا مرتضوی احیای این مجموعه را 
احیای توجه به فعالیت های اقتصادی دانست و افزود: درهای تولید و اشتغال 
که باز شود، درهای بسیاری از مشکالت و مسائل اجتماعی بسته می شود، 
خوشبختانه هم اکنون این نگاه در کشور و استان حاکم است که هیچ واحد 
صنعتی تعطیل نشود و واحدهای تعطیل نیز احیا شوند.مرتضوی با تاکید بر 
ایجاد اعتماد و ظرفیت برای واحدهای تولیدی، گفت: توجه به این مجموعه 
توجه به کار، تولید، اشتغال و سرمایه گذاری است و امیدواریم در ادامه مسیر 

مابقی واحدهای دچار مشکل را نیز به چرخه تولید برگردانیم.

فعال سازی واحدهای راکد از اولویت های اصفهان است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان نیز با اشاره به اینکه بیش 
از 45 درصد از واحدهای تولیدی استان با ظرفیت کمتر از 60 درصد فعالیت 
می کنند، تاکید کرد: فعال  ســازی این واحدها از جمله اولویت های استان 
است و از همه ظرفیت های حمایتی، قانونی و اجرایی در این زمینه استفاده 
می شود.امیر رضا نقش با اشاره به اینکه بسیاری از مصوبات کارگروه ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید استان به راه اندازی مجدد خطوط تولید متوقف شده 

در شهرک های صنعتی منجر شده است، افزود: شرایط اقتصادی چند سال 
گذشته مشکالت زیادی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرد که تالش های 
شبانه روزی در جهت رفع مشــکالت این واحدها و برگشت آنها به وضعیت 
مطلوب انجام می شود.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
با اشاره به مشــکالت برخی از واحدهای تولیدی تعطیل شده، خاطرنشان 
کرد: در ماه های گذشته تالش های زیادی در جهت رفع مشکالت عدیده این 
واحدها و استفاده از ظرفیت های کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و ستاد 
پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان انجام 
شده اســت.وی ادامه داد: همچنین اقداماتی به منظور تداوم تولید، انجام 
صادرات، حفظ اشــتغال و پرداخت معوقات کارگران معطوف شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، اردیبهشت امسال در 
مراسم راه اندازی مجدد خط تولید اکریلیک 2 در کارخانه پلی اکریل اصفهان 
گفت که 1۸0 واحد تولیدی راکد و نیمه فعال در استان اصفهان در 6 ماه گذشته 

به چرخه تولید بازگشتند.

فعال شدن 598 واحد راکد در سال 1400
طی سال گذشته در مجموع 5۹۸ واحد راکد در استان، فعال شده که شامل 
351 واحد صنعت و معدن، ۹4 واحد کشاورزی و 153 واحد خدماتی است.

مجموع اشتغال ایجاد یا حفظ شــده با احیای این واحدها در سال گذشته 
6 هزار و 501 اشتغال بوده که شــامل پنج هزار و ۹۹4 نفر در صنعت و معدن، 
113 نفر در کشاورزی و 402 نفر در بخش خدمات است.مدیر تامین مالی و 
توسعه بازار شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان در این زمینه به ایرنا 
گفت: شرکت شهرک های صنعتی هر استان، متولی ایجاد شهرک ها و نواحی 
صنعتی و حمایت از واحدهای صنعتی کوچک و متوســط در حوزه صنعت 
است.محمد سعادت جو با بیان اینکه این حمایت ها در قالب برنامه های 
حمایتی معاونت صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی و در بخش های 
توسعه بازار، تامین مالی، خوشه های صنعتی، فناوری و فن بازار است، افزود: 
در استان حدود ۸0 شــهرک و ناحیه صنعتی تصویب شده که از بین آنها ۷5 
شهرک و ناحیه صنعتی در حال واگذاری و فعال است.وی ادامه داد: بر اساس 
آخرین آمار، 11 هزار و ۹00 قرارداد واگذاری در این شرکت منعقد شده که 6 هزار 
و ۷00 واحد به بهره برداری رسیده و فعال و در حال تولید است.وی با بیان اینکه 
شناسایی و پایش واحدهای صنعتی و پیگیری حل مشکالت آنها در حوزه 
صنعت از ماموریت های معاونت صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی 
است، اظهار داشت: بخش عمده مشکالت شــرکت های صنعتی مرتبط با 
مسائل و مشکالت مالی، فقدان بازار، فرسودگی و به روز نبودن ماشین آالت 
و نداشتن فناوری کافی و به روز است.ســعادت جو اضافه کرد: برخی از آنها 
توسط کارگروه های استان مانند »رونق تولید« و »تسهیل و رفع موانع تولید« 
پیگیری و برخی مسائل و مشکالت چون تامین زیرساخت های مورد نیاز 
مانند آب و برق و محوطه سازی در شهرک های صنعتی توسط شرکت های 
شهرک های صنعتی پیگیری و رفع می شــود.وی با اشاره به اینکه در سال 
گذشته حدود ۹00 واحد راکد در شهرک های صنعتی استان اصفهان شناسایی 
شد، تصریح کرد: بنا به اقدامات صورت گرفته توسط مدیران واحدهای صنعتی 

و پیگیری های این شرکت، حدود 21۹ واحد به چرخه تولید بازگشت.

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان با بیان اینکه 
فرمول جدید حق الزحمه مشاوران امالک کشور نیاز 
به شفاف سازی دارد، گفت: این فرمول جدید باید در 
کمیسیون های نظارتی بررسی شود.رسول جهانگیری 
در گفت وگو با خبرنــگار ایمنا، اظهار کرد: براســاس 
مصوبه جدید هیئت وزیران، مبنای محاسبه کمیسیون 
مشاوران امالک براساس قانون ماده 66 یعنی قیمت 
دولتی ملک قرار است تعیین شــود.وی افزود: این 

طرح فعال درحد مصوب اســت و چیزی نیست که از 
فردا اجرایی شــود، چون جدول و ضریبی فعاًل برای 
آن مشخص نیست.به گفته رییس اتحادیه مشاوران 
امالک اصفهان، اگر این مصوبه به خوبی اجرا نشــود 
باعث شــکل گیری قراردادهای زیرزمینی می شود و 
در مواردی می تواند قراردادهای درونی و جعلی را نیز 
به وجود بیاورد.جهانگیری ادامــه داد: این طرح باید 
در کمیسیون های نظارتی بررسی، سپس کمیسیون 
مشــاوران امالک در ســامانه راه و شهرسازی است 
بارگذاری شود تا با درنظر گرفتن عوامل مختلف، برای 
نحوه محاسبه آن تصمیم گیری شود.وی با بیان اینکه 
افزایش بی رویه مسکن ارتباطی با کمیسیون مشاوران 
امالک نــدارد، گفت: اگر هدف از ایــن طرح کنترل و 

کاهش قیمت مسکن است، باید گفت که برای گرانی 
مســکن باید به دنبال عوامل اصلی از جمله کاهش 
ارزش پول ملی و فاصله بین ساخت مسکن و تقاضای 
آن بود.به گزارش ایمنا، بر اساس تصویب نامه هیئت 
وزیران که توسط معاون اول رییس جمهور ابالغ شد، 
شیوه محاسبه حق الزحمه مشاوران امالک از تعیین 
درصدی طرف های معامله، بــه رقم ارزش منطقه ای 
معامالت که کمیسیون تقویم امالک که ساالنه تعیین 
می کند، تغییر کرد.بر این اســاس تعیین کمیسیون 
بنگاه های امالک بر مبنای درصدی از قیمت معامالتی 
که ســبب ذی نفع شــدن بنگاه ها از گرانی مســکن 
می شد، لغو شد و نرخ حق الزحمه مشاوران امالک به 

طور ساالنه تعیین و هر سال تغییر خواهد کرد.

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان:

فرمول جدید محاسبه کمیسیون مشاوران امالک نیاز به شفاف سازی دارد

اخبار

سرپرست روابط عمومی آبفای استان:

در اصفهان قطعی آب نداریم
سرپرست روابط عمومی و آموزش همگانی آبفای استان اصفهان گفت: در هیچ یک از نقاط شهر اصفهان قطعی آب وجود نداد؛ سیستم توزیع آب پایدار است و 
تنها ممکن است در برخی از محله ها با افت فشار مواجه باشیم.مجید حبیبیان اظهار کرد: شرکت آب وفاضالب استان اصفهان آب هیچ یک از مناطق را تاکنون 
قطع نکرده است.سرپرست روابط عمومی و آموزش همگانی آبفای استان اصفهان گفت: در کل استان اصفهان تنها به برخی از مناطق شهرستان سمیرم آبرسانی 
سیار انجام می شود و در سطح شهر اصفهان نیز به هیچ گونه قطعی آب و آبرسانی سیار نداریم.حبیبیان درخصوص پمپ های غیرمجاز نیز تصریح کرد: فقط در 
صورتی که گزارشات مردمی به آبفا منتقل شود، می تواند ورود کرده و این پمپ ها را ثبت و ضبط کند؛ همچنین در نقاطی که فشار آب به شکل غیرمنطقی کم شود 
شناسایی این پمپ ها انجام خواهد شد.وی ادامه داد: همکاران ما نصب پمپ های غیرمجاز را رصد می کنند؛ اما مهم ترین اصل در جلوگیری از فعالیت این پمپ ها، 
گزارشات و اطالع رسانی مردمی است. همچنین با توجه به میزان خسارتی که این پمپ ها به شبکه وارد می کند، جریمه برای نصب کنندگان آن تعیین خواهد شد.

ساختمان های میلیاردی 
ناتمام - جزیره کیش

پروژه های ســاختمانی زیادی بــا هزینه های 
میلیاردی سال هاست در بهترین مناطق جزیره 
کیش رها شده است. بسیاری از مردم در بعضی 
از این پروژه ها ســهام دار هستند و پول شان را 
سال هاســت از دســت داده اند. یکی از دالیل 
شــروع و نیمه کاره رها شــدن این پــروژه ها 
دریافت وام های کالن است که پس از دریافت 
وام های چند ده میلیاردی، وام گیرنده پروژه را 

رها کرده و اصطالحا می گریزد.

وز عکس ر

yjc :عکس

خبر روز

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی:

فراوانی کاال داریم
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه فراوانی کاال داریم، اما تقاضا کاهش یافته و رکود سنگین است، 
توضیحاتی را در مورد قیمت برنج ارائه کرد.قاسمعلی حسنی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت بازار 
مواد غذایی، اظهار کرد: در حال حاضر در بازار با فراوانی مواد غذایی مواجه هستیم اما با توجه به کاهش قدرت 
خرید مردم و قیمت ها، رکود سنگینی بر بازار حاکم بوده و تقاضا کاهش یافته است.دبیر اتحادیه بنکداران 
مواد غذایی تهران افزود: قیمت ها در بازار مواد غذایی تا 15 مهر ماه ثبات داشته و افزایشی نخواهیم داشت؛ 
حتی با توجه به فرا رسیدن فصل برداشت محصوالتی همچون برنج و حبوبات، شاهد کاهش قیمت در این 
بخش ها خواهیم بود.وی در مورد قیمت برنج گفت: قیمت برنج ایرانی در عمده فروشی از ۷0 تا 110 هزار تومان 
اســت؛ همچنین برنج هندی از 2۷ تا 3۸ هزار تومان و برنج پاکستانی از 26 تا 3۸ هزار تومان قیمت دارد.

حسنی در مورد فروش برنج ایرانی با قیمت هایی نزدیک به 200 هزار تومان تصریح کرد: اگر خرده فروش 
بین 10 تا 12 درصد روی این قیمت ها بکشد، در نهایت باید برنج ایرانی با نرخ 125 هزار تومان عرضه شود.

 

رشد 26 درصدی صادرات ایران به 15 کشور همسایه، هند و چین
بررسی وضعیت صادرات در فروردین 1401 نشان می دهد صادرات ایران به 15 کشور همسایه به عالوه هند 
و چین نسبت به مدت مشابه سال قبل آن 26 درصد رشد داشته است.در فروردین ماه 1401 بیشترین 
میزان صادرات در بین کشورهای همسایه به امارات، عراق، ترکیه، افغانستان و پاکستان بوده است. ارزش 
صادرات در یک ماهه اول امسال به کشــور امارات 66۸ میلیون دالر بوده که در مقایسه با صادرات 360 

میلیون دالری به این کشور در یک ماهه سال گذشته، صادرات به این کشور ۸6 درصد رشد داشته است.
اما صادرات به عراق در یک ماهه ابتدای امسال و در مقایسه با سال گذشته 2 درصد کاهش داشته است به 
این ترتیب که ارزش صادرات به عراق در یک ماهه ابتدای امسال 426 میلیون دالر بوده در حالی که ارزش 
صادرات به عراق در یک ماهه فروردین سال گذشته 43۷ میلیون دالر بوده است.صادرات به ترکیه در یک 
ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۸ درصد رشد داشته به طوری که صادرات به 
ترکیه از 1۸2 میلیون دالر در فروردین ماه گذشته به 361 میلیون دالر در فروردین ماه سال جاری رسیده 
است. صادرات به افغانستان در یک ماهه اول امســال 10۸ میلیون دالر و به پاکستان ۸2 میلیون دالر 
بوده است. صادرات ایران به چین در یک ماه نخست امسال یک میلیارد و 2۹1 میلیون دالر و در یک ماه 
نخست سال 1400 در مجموع ۹۹۹ میلیون دالر بوده که بر این اساس صادرات به این کشور به لحاظ ارزشی 
2۹ درصد رشد داشته است.صادرات به هند 1۸ درصد کاهش داشته یعنی صادرات ایران به این کشور از 
124 میلیون دالر در یک ماه نخست سال گذشته به 102 میلیون دالر در فروردین ماه امسال رسیده است.

 
مدیرعامل شرکت راه آهن:

قطار خرمشهر-شلمچه در ایام اربعین 24 ساعته می شود
مدیرعامل شرکت راه آهن گفت: در ایام اربعین، ظرفیت صندلی قطارهایی که از مشهد و تهران به سمت 
خرمشهر حرکت می کنند، دو برابر افزایش می یابد و با توجه به پیش بینی سفر سه تا پنج میلیون زائر، 
قطار خرمشهر-شلمچه به صورت 24 ساعته فعالیت می کند.سیدمیعاد صالحی با تشریح برنامه های 
شرکت راه آهن جهت ارائه خدمات هر چه مطلوب تر ریلی به زائران کربالی معلی، اظهار کرد: بالغ بر 32 
کیلومتر این مسیر فاقد ریل است و تسهیل تردد زائرانی که از سفر ریلی استفاده می کنند در دستور کار قرار 
دارد که در سفر به عراق تالش خواهد شد تا تفاهم الزم برای تسهیل از سوی طرف عراقی نیز اعمال شود.

وی ادامه داد: با راه اندازی این خط، زائران عراقی نیز می توانند از طریق راه آهن به مشهد مشرف شوند و 
با این اقدام عالوه بر جابه جایی زائران، امکان انتقال بار به عراق نیز فراهم خواهد شــد.معاون وزیر راه و 
شهرسازی خاطرنشان کرد: با تاکید رییس جمهوری، احداث خط ریلی شلمچه-بصره در طول ماه های 
گذشته و به ویژه پس از دیدار چند هفته پیش با نخست وزیر عراق در تهران، در دستور کار قرار گرفته و مسیر 

ریلی بصره به کربال مورد بررسی میدانی قرار خواهد گرفت.

با مسئولان

شفاف سازی درخصوص فیلم 
 تقطیع شده از یک کشتارگاه

 در استان اصفهان؛

عرضه مرغ مردار به 
کشتارگاه صحت دارد؟

هرگونه ادعایی مبنی بر عرضــه مرغ مردار به 
کشــتارگاه از اســاس تکذیب می شود، طیور 
زنده از طیور غیرزنده داخل فارم ها تفکیک و به 
فوریت مبادرت به ارسال آن ها به کشتارگاه ها 
شــد.به گزارش خبرنگار ایمنا، در جریان سیل 
اخیر به تعدادی از واحدهــای تولیدکننده دام 
و طیور ضرر خســارت وارد و موجب تلف شدن 
دام ها و مرغ های تولیدی شد؛ اما تمام دام ها و 
مرغ های واحدهای مرغداری تلف نشدند. پیرو 
همین موضوع و جهــت مدیریت بهتر موضوع 
با نظارت و مســاعدت همکاران دامپزشک در 
واحدها، طیور زنده از طیور غیرزنده داخل فارم ها 
تفکیک و به فوریت مبادرت به ارســال آن ها به 
کشتارگاه ها شــد. در این میان، آنچه به عنوان 
کلیپی تقطیع شده از یک کشــتارگاه در استان 
اصفهان با مرغ های آغشته به گل ناشی از سیالب 
در فضای مجازی منتشر شده و تصاویر تحرک 
نداشتن آن ها در برش کوتاه ویدئو، موجب بروز 
شبهه شد؛ روند طبیعی ناشــی از وارد ساختن 
شــوک به مرغ ها پیش از ذبح شــرعی است 
و الزم به ذکر اســت ذبح این مرغ ها در حضور 
ناظر شرعی مستقر در کشتارگاه در حال انجام 
بوده اســت.بنابراین هرگونــه ادعایی مبنی بر 
عرضه مرغ مردار به کشتارگاه از اساس تکذیب 
می شــود؛ کما اینکه نگهــداری مرغ های زنده 
گرفتار سیالب در آن شرایط غیرممکن نگهداری 
در محیطی که تاسیسات آن آسیب دیده است، 
به لحاظ منطقی و اقتصــادی و پرهیز از حیف 
و میل مرغ های زنده و ســالم واقع بینانه نبوده 
و نیســت.در پی بارش های اخیر و جاری شدن 
سیالب در اســتان، شــش هزار میلیارد ریال 
خسارت به بخش کشــاورزی وارد شده است؛ 
این خسارت ها شامل چهار هزار هکتار از اراضی 
زراعی، 50 هکتار باغات، 500 کلنی زنبور عسل، 
30 واحد دام و طیــور، 10 واحد پرورش ماهی و 
نیز قنوات، استخرهای ذخیره آب و کانال های 

کشاورزی می شود.



نجف آباد؛ شهری که شیخ بهایی ساخت
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شهری که شیخ بهایی ساخت؛نجف آباد را باید اینطور شناخت. این بار می خواهیم در مورد دیدنی های این شهر حرف بزنیم که در تاریخ ایران از بسیاری 
از مراکز استانی ، مطرح تر بوده است. نجف آباد بزرگ ترین شهر نزدیک به اصفهان است. این شهر دروازه ای برای پایتخت اصفهان در زمان صفویه به 
شمار می رفته و به همت شیخ بهایی ساخته شده و نظم شهری آن تا حدودی درخشان به نظر می رسد البته در سالیان اخیر این نظم کمی به هم ریخته 

ولی با این حال نمی توان از نظم آن چشم برداشت. 

 خانه تاریخی مهرپرور)موزه مردم شناسی(
خانه تاریخی مهرپرور دارای عرصه ای به مساحت حدود ۳۶۰ مستطیل شکل در دو طرف حیاط وسیعی جای گرفته که دارای دو جبهه اصلی شمالی و جنوبی 
است، بر اساس سبک معماری) دو جبهه ای شمالی-جنوبی(، شیوه انواع طاق بندی ها، شکل و نحوه گسترش پالن مرکزی، نوع تزیینات پیش ساخته آجری 
و کاربری های فضاهای جبهه شمالی و زیرزمین خانه،ســقف تیرپوش تاریخ ســاخت بنا را می توان متعلق به اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی اول دانست. 
شهرداری نجف آباد در سال ۱۳۹۳ نسبت به بازسازی و بهسازی این خانه تاریخی اقدام کرد و پس از آن، این مجموعه را به موزه مردم شناسی شهر نجف آباد 

تبدیل کرده ، این مجموعه شامل موزه مردم شناسی اسناد و موزه آثار باستانی است.

خانه تاریخی نوریان)مکتب خانه علوم خواجه نصیرالدین طوسی(
اولین مکتب خانه علوم نجف آباد در فضایی به مساحت ۱۱۶۳ مترمربع گسترش یافته که شامل بخش اصلی دارای شاه نشین و بخش خلوت کناری در شرق 
آن است، ورودی اصلی خانه از طریق هشتی بزرگی مفروش شده با سنگ های قلوه ای به مســاحت ۱۶ مترمربع در ضلع جنوبی خانه قرار دارد که با پیچشی 
شرقی و متناسب با معماری بومی ایران، دسترسی به حیاط اصلی بخش مرکزی خانه را ممکن می ســازد. خانه نوریان از خانه های تاریخی متعلق به اواخر 

قاجار و اوایل پهلوی اول در بافت تاریخی نصیر)خیابان خواجه نصیرالدین طوسی( واقع شده است.

کارونسراهای جلوگیر و هسنیجه
کارونسراهای جلوگیر و هسنیجه دو کاروانسرای برجای مانده از عصر صفوی است که نقش مهمی به عنوان استراحتگاه داشته اند، این دو کاروانسرا همچنین 

از لحاظ معماری جالب هستند. دیدن آنها آنقدر پیشنهاد نمی شود چرا که این روزها شبه مخروبه هستند.

قلعه سنگی علویجه
شهر تاریخی علویجه از آبادی های قدیم نجف آباد است. دقیقا مشخص نیست که ساخت این شهر مربوط به کدام دوره تاریخی است؛ اما وجود قلعه سنگی 
علویجه که بنایی قدیمی با نشانه هایی از معماری کهن است، نشانی از قدیمی بودن نجف آباد و پشت سر گذاشتن دوره های مختلف تاریخی است. این قلعه 
ســنگی طاق ها و ایوان های زیبا و منحصربه فردی دارد که زیبایی اش را چند برابر کرده است. گردشــگران زیادی برای بازدید از تمدن کهن ایران به این قلعه 

سر می زنند.

عصارخانه نجف آباد
در مرکز نجف آباد با عصارخانه آقا رو به رو می شــوید، یکی از فضاهایی که خود را در لیست جاهای دیدنی نجف آباد جا داده است. این عصار خانه، دو پاچال 
و دو تیر بزرگ دارد و یک سنگ آسیاب بزرگ در آن دیده می شود، اگر تا به حال عصارخانه ندیده اید، عصار خانه آقا مکان مناسبی برای دیدن یک عصارخانه 

حرفه ای است.

برج های دوقلوی صفا
برج های دوقلوی صفا، کبوترخانه ای دوقلو با پالنی مستطیل شــکل است که از برج های نادر و منحصر به فرد به شــمار می رود. هر گردشگری که در گذشته 
قصد سفر به این شهر را داشت، از پرواز کبوترهای بی شمار در باالی این منطقه، متوجه می شد که به نجف آباد نزدیک شده  است. متاسفانه در حال حاضر این 

کبوترخانه ها دیگر استفاده نمی شود و بسیاری از آن ها تخریب شده اند.

ارگ شیخ بهایی 
برج های جوی خارون یا ارگ شیخ بهایی در لیســت جاهای دیدنی نجف آباد رتبه باالیی دارد. این ارگ از هفت برج کبوتر محور تشکیل شده است و دیواری 
تقریبا با ارتفاع پانزده متر این هفت برج را به یکدیگر وصل می کند. این کبوتر خانه ها بخشــی از هویت تاریخی شــهر نجف آباد هستند.حصار این باغ به سه 

هزار متر مربع می رسد. مجموعه ارگ شیخ بهایی این روزها پذیرای افرادی اســت که به قصد گردش به این مکان می آیند. مکان این بخش بسیار جذاب و 
زیباست و می توانید سه چهار ســاعتی با خانواده در آن خوش بگذرانید، پرندگانی که می پرند غذایی که آماده می شود و دیواری که از شما مراقبت می کند، 

ارگ را به پاتوق نجف آبادی ها تبدیل کرده است.

 پارک ملی قمیشلو 
پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو از مناطق حفاظت شده جهان محسوب می شود که ۱۵۰ سال پیش ظل السلطان پسر بزرگ ناصرالدین شاه و حاکم 
اصفهان قمیشلو را به عنوان قرق و شکارگاه اختصاصی اعالم و حتی از چرای دام در این منطقه جلوگیری کرد. اقلیم این منطقه نیمه خشک بیابانی است و از 
ارتفاعات و دشت تشکیل شده است. باغ قمیشلو در مجاورت قلعه تاریخی قمیشلو، تماشــای آهوی ایرانی و قوچ و میش از جاذبه های دیدنی و گردشگری 
این پارک ملی به شمار می روند. پارک ملی قمیشــلو عالوه بر آثار تاریخی و فرهنگی که در خود دارد، دارای تنوع و تراکم حیات وحش، جوامع و رویشگاه های 

متنوع و شانس دیدن حیات وحش ویژه و چشم اندازهای زیبای کوهستانی و دشتی نیز هست.

 نجف آباد؛ قدیمی ترین شهر جدید ایران
این شهر در زمان شاه عباس صفوی در ۲۵ کیلومتری غرب شهر اصفهان بنا شده است. در دوره حکومت شاه عباس صفوی در حدود سال ۱۰۲۲ ه .ق مقداری 
هدایا و نذورات و جواهرات و پول نقد که بار چندین شــتر بود از طرف شــاه عباس برای حرم علی بن ابی طالب)ع( به نجف فرستاده شد. )که بالغ بر سیصد 
من موم زرد، کافور، مقداری فتیله عنبری و مروارید دریایی بود( قافله شــتران در این سرزمین بازایستادند و تالش شــتربانان برای حرکت دادن شتران به 
جایی نرسید. خبر به شیخ بهایی رسید. شیخ گفت: »دیشب در عالم رویا شــاه نجف را زیارت کردم. فرمودند شتران را برهانید و بارشان را به صرف آباد کردن 
این محل مصرف کنید که اصلح همین اســت.«  این سخن شیخ مورد تایید پادشاه قرار گرفت. شرح حال این داســتان را ابوالقاسم پاینده در کتاب قدمگاه 
خود به زیبایی بیان می دارد: »بیرون شهر معجزه رخ داده بود، چند شتر که با بارهای سنگین از سکه های نقره شاه عباس، به راه نجف می رفت، پنج فرسنگی 
پایتخت )اصفهان( در یک دره وسیع ریگی و میان دو رشــته کوه، خفتند و دیگر برنخاستند. تالش شتربانان بی اثر بود. یک روز و دوروز گذشت. شتران هنوز 
خفته بودند. کاروانساالر درمانده شد و به پایتخت خبر داد. همان شب شیخ بهایی مشاور و محرم شاه، امام خفته در نجف را به خواب دید که فرمود شتران را 
رها کنید و اموال را همان جا صرف کنید که صالح کار همین است؛ و بنایی به نام من بسازید که چنین خواسته ام. اراده امام انجام شد. آب آنجا نبود. از راه دور 
آوردند. درآن ریگزار بنا و صحن و ضریح و گنبدی ساختند با دو باغ در دو ســو«.به عقیده عده ای اسم اصلی نجف آباد »ده نان« یا »دهان« بوده  که مقصود از 

نان »نون« است و ابوالقاسم پاینده دیار نون را بر این شهر برگزیده است.

ساکنین اولیه شهر
عوامل متعددی در هسته اولیه سکونت در این محل نقش داشتند:

 سیاسی: شاه عباس صفوی در سال ۹۹۶ه .ق با مساعدت رؤسای ایل اوستاجلو و ایل شاملو روی کار آمد. شورش هایی که از قبل از روی کار آمدن شاه عباس 
شروع شده بود ،هنوز ادامه داشت. شاه عباس از همان آغاز برآن شد تا با سرکوب شورش های به پاخاسته قدرت خویش را تثبیت کند. وی در سال ۱۰۰۷ه .ق 
اصفهان را به پایتختی انتخاب کرد و سعی کرد با تحت فشار قراردادن نیروهای شورشی و متالشی ساختن هسته های طغیانی آنها را نابود یا تبعید کند. وی در 
این راستا در ســال۱۰۱۴ه .ق حدود هفتاد هزار ارمنی و آذربایجانی را به مرکز ایران تبعید کرد. همچنین بسیاری را از گرجستان بیرون راند و در حوالی اصفهان 
و مازندران اسکان داد. اسکان مخالفان در اطراف پایتخت امکان کنترل بیشتر را به قدرت مرکزی می داد. بسیاری از مخالفان شهرهای دیگر هم به این شهر 

تبعید شدند.
جغرافیایی: نزدیکی نجف آباد با اصفهان و قرار داشتن بر سر مسیر خوزستان و عراق

    نظامی: شاه عباس این مکان را قورخانه )مرکز اسلحه( و محل سکونت کارگران اسلحه ســازی قرار داد. به همین جهت احتمال دارد صنعت چاقو سازی و 
زودپزسازی و همچنین کارد و چنگال سازی در نجف آباد از بقایای همان دوران باشد.

 نجف آباد پیش از صفویه
در خصوص ساکنان نخستین شهر گفته شده است که پیش از بنای آن عده اس از زرتشــتیان در کوه های شمالی شهر ساکن بودند و این محل پس از آنکه دولت 
اسالمی برقرار شد، برای مدتی پایگاه گبران بود.نجف آباد قطعه زمینی گسترده با دو رشته کوه موازی در شمال و یک رشته از کوهپایه های زاگرس در جنوب، دشت 
گسترده ای را تشکیل می داده که عده ای از زرتشتیان چادرنشین از فالت مرکزی ایران )یزد( در آغاز در تابستان با کوچ خود به این مکان حیواناتشان را در کوهپایه های 
شمالی می چراندند و تا پاییز در این جا می ماندند؛ ولی پس از مدتی رنج رفت وآمد همه ساله آنها را وادار به اسکان در این دشت کرد. اینان در کوهپایه های شمالی 
 ساکن شدند و از چشمه سارهای آن برای استفاده خود و حیواناتشان بهره می بردند. چون تابستان ها دچار کم آبی شدند به فکر حفر قنات و تأمین آب دائمی برای 

خود افتادند.



حمایت گروه های 
جهادی از نیازمندان 

مسجدسلیمان
گروه های جهادی، اقالم خوراکی 
و تجهیزات مــورد نیاز نیازمندان 
شهرســتان مسجدســلیمان را 

تامین کردند.

عکس خبر
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رقابت خیران اصفهانی برای آزادی زندانیان؛

رهایی ۷0 زندانی در چهارشنبه های امام رضایی از زندان
در پنجمین هفته اجرای طرح چهارشــنبه امام رضایی، ۷۰ زندانی از بند رهایی یافتند.عبدالحسین 
مرادی، معاون دادســتان عمومی و انقالب اصفهان با اشــاره به اینکه خیران برای آزادی زندانیان با 
یکدیگر رقابت دارند، گفت: با حمایت مالی خیران در پنجمین طرح چهارشنبه های امام رضایی ۴۵ 
زندانی به مرخصی منجر به آزادی اعزام و به آغوش گرم خانواده بازگشتند.اسدا... گرجی زاده، رییس 
ستاد دیه اســتان نیز اظهار کرد: با کمک خیران ۹ زندانی جرائم غیرعمد با بدهی حدود یک میلیارد 
ریالی از بند رهایی یافتند.غالمحسین وطنی، مدیرعامل خیریه امام موسی کاظم علیه السالم هم 
با اشاره به آزادی ۱۶ زندانی با بدهی بیش از ۱۳ میلیارد ریالی گفت: خیران برای بهسازی بازداشتگاه 
زندان اسدآباد ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کمک کردند.مردم نوع دوست استان می توانند با مراجعه 

به ستاد دیه استان و خیریه امام موسی کاظم)ع( برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد کمک کنند.
 

کشف و توقیف لوازم خانگی قاچاق در اصفهان
فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان گفت: در عملیات ماموران این فرماندهی، لوازم خانگی قاچاق به 
ارزش ۶ میلیارد ریال کشف و توقیف شد.سرهنگ حسین بساطی با اشاره به دریافت خبری مبنی بر ورود 
کاالی خارجی قاچاق به صورت غیرقانونی به داخل شهرستان اصفهان گفت: این موضوع برای شناسایی 
متهم یا متهمان در دســتور کار ماموران کالنتری ۲۲ فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران این فرماندهی با هماهنگی مقام قضایی و در بازرسی از محل مذکور ۲۰ دستگاه کولر 
گازی، ۳ دستگاه قهوه ساز، ۸ دستگاه سینمای خانگی، ۲ بلندگو، یک دستگاه جاروبرقی، ۲ کارتن قاشق و 
چنگال ۹۶ عددی و ۳ عدد اسپیکر قاچاق و فاقد مدارک گمرکی را کشف کردند.فرمانده انتظامی شهرستان 
اصفهان با بیان اینکه کارشناسان ارزش کاال های کشف شده را ۶ میلیارد ریال برآورد کرده اند، گفت: در 

این زمینه یک دستگاه وانت توقیف و یک نفر دستگیر و به همراه پرونده تحویل مراجع قضایی شد.
 

کشف لوازم جانبی گوشی قاچاق در نطنز
با توقیف ۳ دستگاه خودروی سواری در نطنز، مقادیری لوازم جانبی گوشی موبایل قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرســتان نطنز گفت: ماموران این فرماندهی در اجرای طرح های ارتقای امنیت 
اجتماعی و مبارزه با قاچاق کاال و ارز، حین کنترل خودرو های عبوری در محور های مواصالتی شهرستان 
به ۳ دستگاه خودروی سواری مشکوک و آن ها را متوقف کردند.سرهنگ مهدی کریمی افزود: ماموران 
با هماهنگی مقام قضایی دربازرسی از این خودرو ها تعداد ۵ هزار و ۱۸۰ قطعه از لوازم جانبی موبایل، 
۳۴ دستگاه منبع تغذیه برق و ۳۴۵ دستگاه هویه حرارتی کشف کردند.وی با بیان اینکه این کاال ها 
فاقد مدارک معتبر گمرکی و قانونی بود، گفت: کارشناسان ارزش کاال های مکشوفه را ۱۲ میلیارد ریال 
برآورد کرده اند.فرمانده انتظامی شهرستان نطنز گفت: در این زمینه ۳ دستگاه خودرو توقیف و سه نفر 

نیز دستگیر و به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
 

دستگیری سارق موتورسیکلت در خمینی شهر
سارق سابقه دار موتور سیکلت در خمینی شهر دستگیر و یک دستگاه موتور سیکلت مسروقه کشف 
شد.فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت موتورسیکلت در 
این شهرستان، بررسی موضوع برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور 
کار ماموران فرماندهی انتظامی خمینی شهر قرار گرفت. سرهنگ غالمرضا براتی افزود: ماموران این 
فرماندهی حین گشت زنی به موتور سواری که در حال تردد بود، مشکوک و متوقف کردند.وی تصریح 
کرد: ماموران پس از استعالم پالک آن متوجه مســروقه بودن موتور شدند که بالفاصله راکب موتور 

سیکلت را دستگیر و موتور نیز به مقر انتظامی منتقل شد. 

  به گفته رییس پلیس راه استان اصفهان، ۳۷ درصد تصادفات در مسیرهای جنوبی صورت می گیرد؛

مورد عجیب مسیر جنوبی!

رییس پلیس راه استان اصفهان گفت: بنا بر تجزیه و تحلیل صورت گرفته 
در سال جاری ۲۲ درصد حوادث ترافیکی در استان از نوع واژگونی و سقوط 

گزارش شده است.
ســرهنگ اصغر زارع روز پنجشــنبه در گفت و گو با ایرنا افزود:  همچنین 
عامل ۳۳ درصد از تصادفات در اســتان در این مدت خســتگی و خواب 
آلودگی رانندگان  و مابقی عواملی همچون سبقت غیرمجاز، عدم توجه به 

جلو و رعایت نکردن سرعت مطمئنه گزارش شده است.
وی اظهار داشت:  امسال در مجموع ۱۷۹ فقره تصادف فوتی با ۲۰۳ جان 
باخته و یک هزار و ۷۶۶ تصادف جرحی با ۲ هزار و ۸۵۷ مجروح و ۲ هزار و 

۴۷ تصادف خسارتی در استان به وقوع پیوسته است.
رییس پلیس راه اســتان اصفهان با اشــاره به وضعیت تصادفات گفت: 
تصادفات موتورسیکلت سواران نسبت به چهار ماه گذشته بیانگر افزایش 

۲۹ درصدی است.
وی یادآور شد: از مجموع ۹۸ جانباخته حوادث ترافیکی در استان، ۴۸ نفر 
مربوط به موتورسیکلت ســواران، ۲۸ نفر عابران پیاده و مابقی رانندگان و 

سرنشینان خودروها  گزارش شده است.
وی خاطرنشان کرد: براساس تجزیه و تحلیل های صورت گرفته ۳۷ درصد 
تصادفات در مسیرهای جنوبی، ۲۴ درصد در شمال، ۲۲ درصد در شرق و 

۱۷ درصد در غرب رخ داده است.
سرهنگ زارع با اشاره به مسیرهای پرتصادف امسال گفت: در این مدت  در 
آزادراه نطنز-کاشان با هشت فقره تصادف فوتی و ۱۰ نفر جان باخته، آزادراه 
معلم با ۶ فقره تصادف فوتی و هفت نفر جان باخته،  اصفهان – شهرضا با 
پنج فقره تصادف فوتی و هشت نفر جان باخته، مجلسی-بروجن با چهار 
فقره تصادف فوتی و ۶ نفر جان باختــه، نایین- خور  با چهار فقره تصادف 
فوتی و ۶ نفر جان باخته و  میمه- قرقچی با ۲ فقره تصادف فوتی و چهار نفر 

جان باخته بیشترین حجم تصادف در استان گزارش شده است.
وی به اقدامات پلیس راه در راســتای کاهش تصادفات در ســال جاری 
اشــاره کرد و گفت: در این مدت یک هزار و ۷۰۰ نفر از معتمدان روســتاها 
در قالب طرح »دهبانان ایمنی« جذب شــدند و طــرح توقف حرکت در 
محورهای مستعد خواب آلودگی و خستگی اجرا و طرح صدور گواهینامه 

در روستاها اجرا شد.
رییس پلیس راه استان اصفهان، خواستار واگذاری اعتبار ستاد مدیریت 
بحران اســتان به منظور تهیه نیوجرســی مفصل دار برای نقاط مســتعد 
تصادف، همچنین احداث تقاطع غیرهمســطح برای جداسازی ترافیک 
ورودی به امامزاده شاه کرم و فرودگاه شهید بهشتی و راه اندازی پاسگاه 

پلیس راه کنارگذر شرق اصفهان شد.

اخبار جامعه

رییس سازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر خبر داد:

امدادرسانی به بیش از ۷8 هزار نفر در سیل
رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر کشــور، آخرین وضعیت امدادرسانی را در حوادث مربوط با سیل و آب گرفتگی تشــریح کرد و از ارائه خدمات 
امدادی به بیش از ۷۸ هزار نفر از ابتدای مردادماه خبر داد.مهدی ولی پور با تشــریح گزارش خدمات امدادی ســازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر کشور، 
درباره حوادث مربوط با ســیل و آب گرفتگی های اخیر اظهار کرد: از ابتدای مردادماه تاکنون، ۲۶ اســتان شامل آذربایجان شــرقی، اصفهان، البرز، ایالم، بوشهر، 
تهران، چهارمحال وبختیاری، خراسان جنوبی، خراســان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان وبلوچســتان، فارس، قم، قزوین، کرمان، 
کهگیلویه وبویراحمد، گلستان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد تحت تاثیر مداخالت جوی و درپی آن سیل و آب گرفتگی قرار داشتند که امدادگران 

سازمان امداد و نجات نیز عملیات های امدادی متعددی را در آن ها انجام دادند.

مدیرکل پزشکی قانونی اســتان اصفهان آمار اجساد 
 ،CO معاینه شــده، فوت ناشی از مســمومیت با گاز
برق گرفتگی، غرق شــدگی، مصدومــان و فوتی های 
حــوادث کار، فوتی های حــوادث ترافیکــی، نزاع و 
درگیری ها، مســمومیت با قرص برنج و فوتی های 
ناشی از سوختگی طی سه ماهه نخست سال جاری 
را تشریح کرد. منصور فیروزبخت اظهار کرد: به طورکلی 
۹۴۷ جسد در سه ماهه نخست سال جاری معاینه شد 
که این آمار در مدت مشابه ۱۴۰۰ برابر با ۹۸۸ جسد بوده 

و معاینه اجساد کاهشی ۴.۱ درصدی داشته است.
وی افزود: فوت ناشی از مسمومیت با گاز CO در سه 
ماهه ابتدایی ســال جاری برابر با ۱۷ نفر بوده است. 
این آمار در مدت مشابه سال گذشته برابر با هشت نفر 
بوده و مسمومیت ناشی از گاز CO با افزایش مواجه 

شده است.سرپرست پزشکی قانونی استان اصفهان 
با اشــاره به آمار برق گرفتگی در ســه ماهــه ابتدایی 
ســال جاری، ادامه داد: چهار نفر درپی حوادث دچار 
برق گرفتگی شــدند و این آمار نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته که برابر با ۱۲ نفر بوده، کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: متاسفانه هفت نفر در سه ماهه ابتدایی 
ســال جاری بر اثر غرق شــدگی جان خود را از دست 
دادند. این آمار در مدت مشابه سال گذشته برابر با پنج 

نفر بوده و با افزایش آمار غرق شدگی روبه رو هستیم.
فیروزبخت اضافه کرد: تعــداد مصدومان حوادث کار 
در سه ماه ابتدایی ۱۴۰۱ برابر با ۶۷۱ نفر است و نسبت 
به سال گذشــته که این تعداد برابر با ۶۲۴ نفر بوده ، با 
افزایش ۷.۵ درصدی مواجه هستیم. همچنین درپی 
حوادث کار ۳۷ نفر جان خود را از دست دادند که نسبت 

به سال گذشته با ۳۴ فوتی، با افزایش ۸.۸ درصدی 
مواجه هستیم.

وی با بیــان اینکه درپــی حوادث ترافیکی ســه ماه 
نخســت ســال جاری ۲۵۵ نفر جان خود را از دست 
دادند که این آمار در سال گذشته برابر با ۲۳۹ نفر بوده 
و بیانگر افزایش ۶.۷ درصدی است، گفت: بیشترین 
آمار فوت ناشــی از حوادث ترافیکی با آمار ۱۴۶ فوتی 
مربوط به تصادفات برون شهری استان است و درپی 
حوادث ترافیکی درون شهری نیز ۹۸ نفر جان خود را 

از دست دادند.

بنا براعالم مدیرکل پزشکی قانونی استان طی سه ماه نخست امسال با افزایش آمار 
غرق شدگی، حوادث ترافیکی و کار در استان اصفهان مواجه بوده ایم؛

چه خبرتونه؟!

رویای تجربه اصفهان بدون پسماند در روزهای جمعه
رییس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شــهر اصفهان گفت: اگر واقعا 
روزهای جمعه پسماند منازل و اصناف بیرون گذاشته نشود، ما می توانیم یک روز، شهر را بدون زباله 

و زیباتر ببینیم، نظافت شهر هم قطعا در آن روز راحت تر انجام می شود و هزینه های کمتری دارد.
سید امیر سامع در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه مدیریت پسماند در هر شهر چند الزام اصلی دارد، 
اظهار کرد: در اولین قدم باید در زندگی روزمره خودمان به گونه ای رفتار کنیم که هیچ پسماندی تولید 
نشود و از تولید بیش از اندازه پسماند خودداری کنیم. در گام دوم اگر نتوانستیم تولیدات پسماند را 

کنترل کنیم، باید میزان پسماند تولیدی روزانه خود را به حداقل برسانیم.
وی با اشاره به اینکه پسماندهایی که به مقاصد مصرف نمی رسند، اگر دفن شوند باعث آلودگی هوا 
و خاک خواهند شد، توضیح داد: باید پسماند خودمان را به صورت صحیح و حداکثری تفکیک کنیم 
تا آن ها را به حد امکان استفاده مجدد برســانیم و نهایتا آن پسماندی که در منازل تولید و تفکیک 
شده را تحویل شهر و سامانه جمع آوری دهیم. قطعا هرچقدر میزان تولید پسماند کاهش پیدا کند 
و تک  گونه شود، به محیط زیست کمک بیشتری شــده و هزینه های خانواده ها و شهر را به صورت 

چشمگیر کاهش خواهیم داد.
رییس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر اصفهان با اعالم اینکه نیمی 
از بودجه  شــهرداری از پرداخت عوارض مردم شهر اســت، گفت: معموال این بودجه صرف کارهای 
زیرساختی همچون توسعه کتابخانه ها، بوستان ها، معابر شهری، حمل نقل شهری و ... خواهد شد 
و یا خرج هزینه های جاری شهر می شود. همه ما ترجیح می دهیم این بودجه را به سمت هزینه های 

زیرساختی ببریم و کمتر صرف هزینه جاری کنیم.

تولید روزانه 800 تا 900 تن پسماند تر در اصفهان
ســامع با اشــاره به تولید روزانه ۸۰۰ تا ۹۰۰ تن پسماند تر در شــهر اصفهان، گفت: این یعنی مقدار 
پســماندی که منازل و اصناف تولیــد می کنند و به شــهرداری تحویل داده می شــود. هر خودرو 
جمع آوری پسماند ۳ تا ۴ تن ظرفیت دارد و برای جمع آوری پسماندها حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ سرویس 
باید در سطح شــهر تردد کند، اما در حال حاضر حدود ۱۰۰ خودرو تردد می کند که هر خودرو ۲ تا ۳ 

سرویس می برد.
به گفته وی، خودروهای جمع آوری پسماند باید نقطه به نقطه ایست کنند و دوباره به حرکت در بیایند، 
این کار باعث مصرف سوخت بیش از اندازه و آلوده شدن هوا خواهد شد، همچنین آلودگی صوتی 
تولید می شود، پس هرچقدر ما تعداد دفعات جمع آوری پسماند را کمتر کنیم قطعا به محیط زیست 

و کاهش آلودگی هوا کمک کرده ایم.

مزایای تعطیلی جمع آوری پسماند در روزهای جمعه
رییس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر اصفهان با اشاره به مزیت 
تعطیلی جمع آوری پسماند در روزهای جمعه، تاکید کرد: کم شدن تعداد دفعات جمع آوری پسماند 
یا کم کردن تعداد روزهای جمع آوری پسماند باعث می شود یاد بگیریم که چگونه تولید پسماند را به 

حداقل برسانیم و دغدغه ای خواهد شد تا در منازل این رفتار را به یکدیگر آموزش بدهیم.
وی همچنین یکی از اهداف اصلی این طرح را کمک به پاکبانان دانست و گفت: رانندگان و کارگرانی 
که زحمت جمع آوری پســماند تر را بر عهده دارند، در اغلب اوقات به علت شیفت شب باید قبل از 
ساعت ۲۲ از منازل خود خارج شوند و حدود ساعت ۶ تا ۷ صبح به منزل برگردند. این افراد هر شب 
در سطح شهر مشغول کار هستند و شاید خبر خوش برای آن ها این باشد که هفته ای یک بار در کنار 

خانواده های خود باشند.
سامع، رعایت شیوه جدید جمع آوری پسماند را اصلی مهم دانست و متذکر شد: اگر واقعا روزهای 
جمعه پسماند منازل و اصناف بیرون گذاشته نشود ما می توانیم یک روز، شهر را بدون پسماند و زباله 
ببینیم و قطعا نظافت شهر در آن روز راحت تر انجام می شود و هزینه های کمتری دارد، بااین وجود 

شهر زیباتری خواهیم داشت.

خبر روزخبر

 فرمانده یگان حفاظت اراضی 
استان خبرداد:

اجرای طرح تشدید حفاظت 
از اراضی اصفهان در تاسوعا 

و عاشورای حسینی
فرمانده یگان حفاظت اراضی استان اصفهان از 
اجرای طرح تشدید حفاظت از اراضی و اماکن 
سازمانی اســتان اصفهان در روزهای تاسوعا و 
عاشورای حسینی خبر داد.سرهنگ امیر سعید 
باقری ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری سرور 
و ســاالر شــهیدان حضرت ابا عبدا... الحسین 
)ع( گفت: موضوع حفاظت از عرصه های ملی و 
دولتی تعطیل بردار نیست و در طول سال به ویژه 
در ایام تعطیالت با جدیت انجام می شود.وی با 
بیان اینکه یگان حفاظت اراضی استان اصفهان در 
ایام محرم به منظور مقابله با متعرضین احتمالی 
در آماده باش کامل قراردارد، اعالم کرد: با توجه به 
در پیش بودن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی 
و تعطیالت پیش رو، به منظور حفظ و حراست 
مطلوب اراضی، برنامه ریزی های الزم در راستای 
پیشــگیری از تصرفات و همچنین حفاظت از 
اراضی و اماکن ســازمانی به عمل آمده است.
فرمانده یگان حفاظت اراضی اســتان اصفهان 
با اشــاره به اینکه برابر سنوات و تجارب سالیان 
گذشته تعرض به اراضی دولتی توسط متعرضین 
در تعطیالت تاسوعا و عاشورای حسینی محتمل 
و دور از انتظار نیست، گفت: بر این اساس از ۱۳ 
لغایت ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ به مدت پنج روز طرح 
تشــدید حفاظت از اراضی و اماکن ســازمانی 
در ســطح اســتان اصفهان اجرا می شود.وی 
خاطرنشان کرد: تمامی منابع انسانی، امکانات 
و تجهیزات یگان حفاظت اراضی استان اصفهان 
در این ایام در آماده باش است.سرهنگ باقری 
یادآور شد: افراد سودجو معموال درایام تعطیالت 
همچون نوروز، آخر هفته هــا، چند روز تعطیلی 
متوالی یا ایام شــهادت ائمه اطهار )ع( فرصت 
را برای دست اندازی به زمین های ملی و دولتی 
فراهم می بینند، لذا از عموم مردم درخواســت 
می شــود در صورت مشــاهده موارد تصرف و 
تعرض به اراضــی ملی و دولتی مراتــب را فورا 
از طریق تماس با شــماره تلفن ۱۶۵۶ به یگان 

حفاظت از اراضی ملی اطالع دهند.

پرداخت 4 هزار و 36۷ فقره 
تسهیالت به مددجویان 

اصفهانی
مدیر امور شعب صندوق قرض الحسنه امداد والیت 
اســتان اصفهان گفت:۴ هزار و ۳۶۷ فقره تسهیالت 
قرض الحســنه امســال به نیازمندان و مددجویان 
تحت حمایت کمیته امداد اســتان اصفهان پرداخت 

شده است.
ســید مجتبی حجازی با بیان اینکه امســال ۴ هزار 
و ۳۶۷ فقره تســهیالت به نیازمندان پرداخت شده، 
اظهار کــرد: این تســهیالت پرداختــی در قالب وام 
کارگشایی، اشتغال، مسکن، درمان و امور فرهنگی، 
با اعتباری بالغ بر ۴۹ میلیارد و ۸۴۷ میلیون تومان 
بوده است.مدیر امور شــعب صندوق قرض الحسنه 
امداد والیت اســتان اصفهان بــا ارائه گزارشــی از 
وام هــای پرداختی، ادامــه داد: تاکنون بیشــترین 
تسهیالت به ارزشــی بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان برای 
حمایت و گشایش مشــکالت مددجویان پرداخت 
شده است.وی، بیشــترین آمار پرداخت تسهیالت 
پس از حوزه کارگشــایی را، کمک به تامین مسکن و 
اشتغال مددجویان اعالم کرد و افزود: با هدف کمک 
به رفع مشکالت مسکن و همچنین ایجاد، تقویت و 
پایداری طرح های خودکفایی مددجویان، اعتباری به 
ارزش ۲۰ میلیارد تومان به شماره حساب متقاضیان 

واجد شرایط واریز شده است.
حجازی همچنین به تســهیالت ارائه شده در دیگر 
حوزه ها اشــاره کرد و گفت: بالغ بر ۵ میلیارد تومان، 
تسهیالت درمان و کمک هزینه تحصیلی دانشجویان 
نیز پرداخت شده است.وی بیان داشت: این صندوق 
با طرح های مختلف، بســتر مناسبی برای مشارکت 
خیران در ســرمایه گــذاری با هدف رفع مشــکالت 

مددجویان فراهم کرده است.
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پاقدم »سوارز« برای ناسیونال خوب نبود!
اولین بازی لوئیس سوارز برای ناسیونال خوش یمن نبود و این تیم با یک گل تن به شکست داد.پس 
از 16 سال حضور در فوتبال اروپا، سرانجام لوئیس سوارز ستاره اروگوئه ای و سابق بارسلونا به کشورش 
بازگشت تا یک بار دیگر پیراهن ناسیونال را بر تن کند. تیمی که سوارز فوتبال را با حضور در رده های پایه 
اش آغاز کرد و پس از رسیدن به تیم بزرگساالن، راهی فوتبال هلند شد. پس از اتمام قرارداد این بازیکن 
با اتلتیکو مادرید، سوارز به پیشنهادات اروپایی خود پاسخ منفی داد تا یک بار دیگر پیراهن ناسیونال را بر 
تن کند. او چندی پیش در میان استقبال شدید هواداران ناسیونال به تیم سابقش بازگشت و از این پس 
با لباس این تیم به میدان می رود. این بازیکن نخستین بازی خود را نیز برای تیم جدیدش انجام داد که 

البته نتیجه این بازی خوشایند او نبودو با شکست یک بر صفر همراه شد. 
 

از »لواندوفسکی« هم نمی ترسیدیم؛ »مانه« کیه؟!
پیتر فیشر، رییس باشــگاه آینتراخت فرانکفورت تاکید کرد که تیمش هیچ ترسی از روبه رو شدن 
با ســادیو مانه، ســتاره جدید بایرن مونیخ ندارد.آینتراخت فرانکفورت در اولیــن دیدار فصل جدید 
بوندس لیگا مقابل بایرن قرار گرفت و سادیو مانه که در این تابستان از لیورپول به بایرن پیوست، اولین 
بازی اش را در لیگ آلمان انجام داد.با توجه به سه پیروزی فرانکفورت مقابل بایرن در سه سال اخیر، از 
جمله پیروزی 5-1 در نوامبر 2019، فیشر ترسی از مهاجم جدید حریف ندارد. او به بیلد گفته بود:» مانه 
دیگه کیه؟به هر حال ما همیشه مقابل بایرن نسبتا خوب کار می کنیم؛ حتی وقتی روبرت لواندوفسکی 
در بایرن بود. بایرن تیم خیلی خوبی است، بسیار سریع در بال ها، خوب در میانه زمین با پرس از باال. 
جو پرحرارتی در ورزشگاه خواهد بود؛ انرژی ای که تیم را جلو می برد و البته ما شانس خواهیم داشت؛ 

اگر بتوانیم یک تساوی کسب کنیم، ناراضی نخواهیم بود.«
 

 فرانسوی ها برای مقابله با تهدیدات در المپیک چه
 راهکاری دارند؟

دولت فرانسه برای مقابله به تهدیدات سفارش سیســتم لیزری داده است.کمیته برگزاری بازی های 
المپیک 202۴ پاریس بعد از اعالم برنامه های خود برای مراسم افتتاحیه و برگزاری آن در کنار رودخانه 
سن، حاال ستاد برگزاری به دنبال جدیدترین راه ها برای جلوگیری از تهدیدات بیشتر این بازی هاست 
که می توان به یک سیستم تسلیحات لیزری اشاره کرد که پهپادها را از آسمان به پایین پرتاب می کند. 
وزارت نیروهای مسلح فرانسه اعالم کرد که یک نمونه اولیه از سیستم تسلیحات لیزری ضد پهپاد به نام 
HELMA-P را برای استقرار در المپیک 202۴ پاریس سفارش داده است.طبق بیانیه این وزارتخانه، این 
برنامه به درک ارتش کمک می کند چرا که کمپین ضد پهپاد اولویت فرانسه در سال های 2019 تا 2025 
است.کمیته بین المللی المپیک )IOC( در این باره به CNN گفت که امنیت بازی ها بر عهده مقامات 
محلی است. به گفته فیلیپ گروس پژوهشــگر ارشد اندیشــکده امنیتی و دفاعی فرانسه، تهدیدات 
هواپیماهای بدون سرنشین در ســال های اخیر برای رویدادهای بزرگی مانند المپیک افزایش یافته 
است.به گفته کارشناسان، سیستم تسلیحات لیزری نیز یکی از مقرون  به صرفه ترین راه ها برای مقابله با 

تهدیدات رو به رشد هواپیماهای بدون سرنشین در مناطق شهری است.
 

سنگ تمام »راموس« برای »مسی«
مدافع سابق رئال مادرید به تمجید از لیونل مسی پرداخت. سرخیو راموس بازی کردن در کنار لیونل مسی 
با پیراهن پاریسن ژرمن را یک امتیاز برای خود و مایه افتخار می داند. راموس در مصاحبه با ESPN گفت: 
حضور مسی به عنوان یک هم تیمی برای من یک امتیاز است. نیازی به تمجید کردن از او نیست چراکه 
مسی با سبکی که در زمین ارائه می دهد، از خودش تمجید می کند. همه می دانند او کیست. امیدوارم 

مسی به همین شکل ادامه دهد. بازی کردن در کنار او مایه افتخار من است.

خبر  روز

گزینه پرسپولیس پرید؟!
طبق ادعای یک رسانه آذربایجانی، یورگن لوکادیا مهاجم مدنظر یحیی گل محمدی برای پرسپولیس 
به تیم قره باغ پیوست.در حالی که گفته می شد یورگن لوکادیا، مهاجم مدنظر یحیی گل محمدی است 
و به زودی برای پیوستن به پرســپولیس راهی تهران می شود بنا به ادعای  رسانه های آذربایجانی به 
تیم قره باغ پیوست! لوکادیا، فصل قبل در عضویت تیم بوخوم بود و سابقه بازی در آیندهوون و برایتون 

را هم داشته است.
 

هالک ایرانی، قید مسابقات را زد!
مربی سجاد غریبی با انتشار یک استوری به باخت عجیب هالک ایرانی و هجمه های رسانه ها و کاربران 
فضای مجازی واکنش نشان داد.پس از افتضاح چند روز پیش هالک ایرانی مقابل گوریل قزاق درون 
رینگ و باخت در مقابل جومانوف آلمات باخیتوویچ که خود نیز در رشــته بوکس آماتور است, مربی 
هالک ایرانی با انتشــار یک استوری خبرساز شد. حمزه مرادیان مربی ســجاد غریبی با انتشار یک 

استوری در صفحه شخصی اش نسبت به شایعات مطرح شده واکنش نشان داد.
وی در صفحه شخصی اش نوشت: »خدا شاهده هیچ پولی نگرفتم و جایزه سجاد انقدر مسخره است 
که قشنگ نیست بگم و ...سجاد دیگه مسابقات برون مرزی نمیره چون باید یک سال تمرین کنه بعد 
از تایید من تازه مسابقات استانی در داخل ایران شرکت کنه اون هم هنوز قطعی نشده بخواد تصمیم 

بگیره اصال ورزش رو ادامه بده یا نه...هیچ وقت کسی رو قضاوت نکنید«.

هشدار جدی »سیدصالحی«؛ شکایت می کنیم!
مدیر تیم شهرخودرو، هشداری جدی به باشگاه هایی که بازیکنان آن ها را به صورت غیرقانونی جذب 
کرده اند؛ داده است.سیدمهدی سیدصالحی، مدیر تیم فوتبال شــهر خودروی مشهد در مورد اخبار 
مربوط به فروش امتیاز این باشگاه گفت: تصمیم مالک و مدیران باشگاه شهر خودرو بر ادامه تیم داری 
اســت و این امر را به هیئت فوتبال و مدیران ورزشی و اســتانی نیز اعالم کرده ایم و در انتظار پاسخ و 
نظرشان هستیم که البته  متاسفانه هنوز خبری نشده اســت.وی در مورد جدایی برخی بازیکنان نیز 
ادامه داد: متاسفانه برخی مدیران باشگاه ها در اقدامی غیر حرفه ای زیر پای اعضای تیم ما نشسته اند 
و منجر به ترغیب برخی بازیکنان به فسخ یک طرفه و امضای قرارداد با باشگاه شان کرده اند. به عنوان 
مثال باشگاهی به تازگی با دروازه بان جوان ما وارد مذاکره شده است. بنده از همین جا اعالم می کنم 
این اقدامات و فسخ یک طرفه بازیکنان غیرقانونی بوده و مجموعه شهر خودرو از طرق قانونی حقوق 
خود را پیگیری خواهد کرد.سیدصالحی یادآور شد: الزم به ذکر است که چه در اینجا بمانیم و چه تیم 
را بفروشیم از شکایت خود دست برنمی داریم. باشگاه ها درصورت بسته شدن پنجره ی نقل و انتقال 

شان گله مند نشوند.
 

ستاره جدید گل گهر را کتک زدند!
خرید جدید سیرجانی ها به سوژه اصلی تمرینات گل گهر در اردوی آماده سازی ترکیه تبدیل شد.

گل گهر سیرجان این روزها به دور از هیاهوی نقل و انتقاالت اردوی آماده سازی  در ترکیه را پشت سر 
می گذارد و برای حضور قدرتمند در لیگ بیست و دوم تمرین می کند. در این بین، حضور وسلی گومز 
برزیلی در گل گهر بر جذابیت های اردوی این تیم در ترکیه افزوده و ســتاره برزیلی به ســوژه اصلی 
تمرینات گل گهر تبدیل شده است. گومز که دومین جلسه تمرینی با سیرجانی ها را پشت سر گذاشت، 
مورد استقبال ویژه بازیکنان قرار گرفته و با تشکیل تونلی مخصوص، مورد نوازش شاگردان قلعه نویی 
قرار گرفت.گومز که از معدود برزیلی های حاضر در فوتبال ایران با سابقه بازی در سری A این کشور 
به شمار می رود، به عنوان جانشین سعید صادقی به گل گهر پیوسته و با توجه به کارنامه قوی و سن و 
سال مناسبش پیش بینی می شود یکی از بازیکنان تاثیرگذار لیگ بیست و دوم خواهد بود و نقشی 

کلیدی در تیم قلعه نویی ایفا خواهد کرد.

اخبار

چراغ سبز »برانکو« برای 
بازگشت به ایران

برانکو ایوانکوویچ که پیــش از این مدعی بود 
هرگز جانشــین هموطنش دراگان اسکوچیچ 
نمی شود حاال برای برعهده گرفتن هدایت تیم 
ملی ایران، چراغ سبز نشان داده است!سرمربی 
موفق و سابق پرســپولیس که در حال حاضر 
سرمربی تیم ملی عمان است در این رابطه گفته 
است: »من سرمربی تیم ملی عمان هستم. در 
بهمن ماه قراردادم را برای دو سال دیگر یعنی تا 
سال 202۴ تمدید کردم اما یک بند در قراردادم 
دارم که در صورت جدایی باید جریمه هایی به 
فدراسیون فوتبال عمان پرداخت کنم. بنابراین 
در صورتی پیشنهادی را قبول می کنم که در جای 
دیگری شرایط بهتری پیدا کنم و پیشنهاد خوبی 
برسد، در این صورت مشکلی برای جدایی از تیم 
ملی عمان ندارم.«این مصاحبه اخیرا در حالی 
در یک سایت کروات منتشــر شد که شنیدیم 
برانکو ایوانکوویچ با پالس های مثبتی از ایران 
برای قبول هدایت تیم ملی کشــورمان مواجه 
شده ؛ اما اینکه او گفته است بندی در قراردادش 
دارد که اجازه جدایی از تیم ملی عمان می دهد 
کامال درست است. برانکو می تواند با پرداخت 
600 هزار دالر به فدراســیون عمان قراردادش را 
فسخ کرده و آزادانه به هر تیمی دلش خواست 
برود.هر چند برانکو در پاسخ به واسطه هایی که 
از تهران با او تماس گرفته اند گفته اســت برای 
خودش یک میلیون دالر می خواهد؛ اما شک 
نکنید تخفیف هم خواهــد داد.مرد کروات در 
ســال 2006 برای اولین بار سرمربیگری با تیم 
ملی ایران در جام جهانــی را تجربه کرد و حاال 
بدش نمی آید برای دومین بار در این تورنمنت 
مهم روی نیمکت تیم کشورمان بنشیند.چه بسا 
برانکو با خودش فکر کرده که ممکن است این 
فرصت دیگر برای او به وجود نیاید که بخواهد 
دوباره جام جهانی را به عنوان سرمربی تجربه 
کند.نکته مهم یا مشکل اصلی بدهی مالیاتی 
برانکو اســت. او سال گذشــته در گفت و گو با 
خبرورزشی عنوان کرد: »من 12 میلیارد بدهی 
مالیاتی دارم، اما چند ســال است فقط وعده 
می دهند که این بدهی پرداخت می شود. این 
مبلغ را باید باشگاه پرسپولیس پرداخت کند و 

دلیل کوتاهی در این موضوع را نمی دانم. 

فوتبال جهان

وز عکس ر

این سوارزِ محبوب
ســوارز پس از 16 ســال بار دیگر به 
ناســیونال برگشــت و با استقبالی 
باورنکردنی از سوی هوادارانی روبه 
رو شد که بیرون از فرودگاه کاراسکو 
منتظــر بودنــد تــا اســطوره تیم و 
کشورشان را از نزدیک مالقات کنند.

بروید پی زندگی تان تا فوتبالی ها برگردند!
سرمربی پیشین تیم ملی کشورمان گفت: تیم ملی امید بدون برنامه و هدف است و با چنین تفکری چرا باید این تیم نتیجه بگیرد؟مهدی مناجاتی درباره شرایط 
فعلی تیم ملی امید کشورمان اظهار داشت : متاسفانه تیم ملی امید فقط به خاطر ضعف مدیریت نتیجه نمی گیرد. در واقع این مشکل در فدراسیون فوتبال، وزارت 
ورزش و کمیته ملی المپیک نیز وجود دارد که عدم هماهنگی این تشکیالت باعث شده تا تیم ملی امید سردرگم باشد.وی افزود: وقتی که مدیران برنامه ریزی و 
هدف گذاری ندارند چرا باید تیم ملی امید نتیجه بگیرد؟ اگر باشگاه ها با تیم ملی امید همکاری نمی کنند دلیلش فقط ضعف مدیریت در فدراسیون است.مناجاتی 
ادامه داد: نمی دانم چرا کسانی که دلسوز فوتبال هستند در رأس کار قرار ندارد؟ امیدوارم مسئوالن کمی مطالعه در فوتبال داشته باشند و تصمیم های بهتری را اتخاذ 
کنند. االن یک بچه ۷ ساله بهتر از آقایان برای تیم ملی امید برنامه ریزی می کند و می داند مشکل کجاست؛ اما کسانی برای فوتبال تصمیم می گیرند که در عمرشان 
دو تا روپایی هم نزدند.سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران درباره پرونده ویلموتس و غرامتی که باید فدراسیون پرداخت کند، خاطر نشان کرد: قرارداد ویلموتس از 
ترکمنچای هم ننگین تر بود، واقعا آزمودن این آقایان خطا نیست بلکه فاجعه است. البته تاج به تنهایی قرارداد را امضا نکرده است. فکر می کنم هیئت رییسه نیز در 

قرارداد ویلموتس نقش داشتند بنابراین این افراد باید دادگاهی شوند و پولی این مربی بلژیکی هم باید همین آقایان پرداخت کنند. 

حمیــد درخشــان، کاپیتــان پیشــین تیم ملی و 
پرسپولیس گفت: متاسفانه تیم ملی امید یک بچه 
سرراهی بدون سرپرســت است که کسی به او توجه 

نمی کند.
 درخشان درباره شرایط تیم ملی امید و انصراف این 
تیم از بازی های کشورهای اســالمی، اظهار داشت: 
هیچ کس به تیم ملی امید توجه نمی کند و هر زمان 
که نزدیک المپیک می شــود به فکر این هستند که 
تیم به المپیک صعود کند؛ امــا وقتی هیچ امکاناتی 
در اختیار ایــن تیم قرار نمی گیرد چطــور این تیم به 

المپیک صعود کند؟
وی افزود: کادر فنی مقصر نیست و باید بگویم در هر 
دوره بازیکنان بســیار خوبی در تیم ملی امید حضور 
داشتند و بهتر است بگویم مشکل تیم امید بازیکنان و 

کادر فنی نیست تنها مشکل و ایرادی که این تیم دارد 
بی توجهی و بی اعتنایی است.

درخشان ادامه داد: سالیان سال است که برنامه ریزی 
درستی برای تیم ملی امید نداریم اما فقط می گوییم 
باید به المپیک برویــم. امکاناتی در اختیار کادر فنی 
نمی گذاریم یا به این تیم توجــه نمی کنیم. بنابراین 
اگر گواردیوال هم بیاید این تیم با این برنامه ریزی به 

المپیک نخواهد رفت.
کاپیتان اسبق تیم ملی ادامه داد: متاسفانه تیم ملی 
امید بچه سرراهی اســت البته بچه سرراهی باز هم 
مورد توجه قرار می گیرد و کســی هست که دست او 
را بگیرد؛ اما برای تیم ملی امید هیچ کس دلسوزی 
نمی کند حتی فدراســیون فوتبــال، وزارت ورزش و 
کمیته ملی المپیک.درخشــان در پایان به یارگیری 

پرسپولیس در فصل پیش رو اشــاره و خاطر نشان 
کرد: باشگاه بازیکنان خوبی در این فصل جذب کرده 
و این طور که شنیدم در چند روز آینده مهاجم به تیم 
ملحق خواهد شــد تا پرســپولیس از هر نظر کامل 
شــود. از نظر من در فصل جدید پرسپولیس مدعی 
اول قهرمانی اســت و در نهایت قهرمان خواهد شد، 
استقالل و سپاهان از حاال تا آخر فصل فرصت دارند تا 

برای مقام دومی یا سومی مبارزه کنند.

استقالل و سپاهان برای دوم شدن مبارزه کنند!

آغاز فصل جدید فوتبال در دنیا با لذتی تکرارنشدنی؛

سه، دو، یک؛ هیجان!
فصل جدیــد رقابت های فوتبــال در نقاط مختلف جهــان به صورت 
رسمی آغاز شــده و برگزاری جام جهانی 2022 در خالل این فصل به 

جذابیت های آن خواهد افزود.
بعد از خوابی نســبتا طوالنی مدت دوباره تنور فوتبال در نقاط مختلف 
جهان داغ شده اســت. با متفاوت ترین و یکی از پرفشارترین فصول 
فوتبالی روبه رو هســتیم که در دل آن بیــست و دومین دوره جام 

جهانی فوتبال در کشور قطر به انجام می رسد.
در ادامه نگاهی گذرا بــه لیگ های معتبــری می اندازیم که به زودی 

آغاز می شوند:

   لیگ برتر انگلیس
در این فصل هم نگاه های زیادی خیره به پریمیرلیگ است. فوتبال در 
جزیره در اوج حساسیت قرار دارد. با حضور اریک تن هاخ در منچستر 
و تقویت آرسنال و تاتنهام، رقابت جذابی را بین بیگ سیکس معروف 
شــاهد خواهیم بود. احتماال ســیتی و لیورپول بازهــم اصلی ترین 
شانس های قهرمانی به شمار می روند. از چلسی توخل هم نباید غافل 

شد که یکی 2 خرید بزرگ داشته است.
ســامان قدوس همچنــان تنهــا ایرانــی حاضــر در ایــن لیگ به 
شــمار می رود. او در تیم برنت فورد مشــغول به بازی اســت.دیدار 
 افتتاحیــه این فصل جمعه شــب بین کریســتال پاالس و آرســنال

 برگزار شد. 
رقابت های لیگ برتر پس از برگزاری 16 هفته تعطیل می شود تا جام 

جهانی 2022 برگزار شود.

   بوندسلیگا آلمان
فصل جدید رقابت های بوندســلیگا آلمان با دیدار دو تیم آینتراخت 
فرانکفورت و بایرن مونیخ آغاز شــد. بازهم مانند ســالیان گذشــته 
مونیخی ها شانس اصلی قهرمانی هستند. دورتموند سرمربی خود را 
تغییر داده و ترزیچ مجددا هدایت زنبورها را به عهده گرفته است. هم 
الیپزیش و هم لورکوزن می توانند در باالی جدول حضور داشته باشند.
عدم حضور لواندوفسکی و هالند می تواند از جذابیت لیگ آلمان بکاهد 
اما بازهم در این لیگ شاهد حضور ســتاره های جدیدی چون سادیو 
مانه هســتیم. ســردار آزمون هم می تواند در لباس تیم بایرلورکوزن 

مهره کارآمدی باشد.
رقابت های لیگ آلمان پس از برگــزاری 15 هفته به خواب می رود و 

جام جهانی در این مدت به انجام خواهد رسید.

   لیگ یک فرانسه
فصل جدید لوشــامپیونه بدون شــک فصل جذابی خواهــد بود. از 
پاری سن ژرمن با کریستوف گالتیه و مسی رونمایی می شود و تیم های 
دیگر به دنبال این هســتند تا معجزه ای را خلق کنند.این فصل با دیدار 
دو تیم لیون و آژاکسیو استارت  خورد. مسابقات تا هفته پانزدهم برگزار 
می شود و ســپس شــاهد برگزاری جام جهانی خواهیم بود.تیم های 

مارسی، لیون و نیس جزو تیم های دیدنی این فصل هستند.

   اللیگا اسپانیا
رقابت های اللیگا کمی دیرتر استارت می خورد. بارسلونا با هدایت ژاوی 
بسیار تقویت شده و به دنبال این است تا قهرمانی را از رئال پس بگیرد. 
در سوی مقابل تیم کارلو آنچلوتی ثبات داشته و توانسته با خرید یکی 
دو بازیکن کمی اوضاعش را بهتر از قبل کند. در کنار این دو تیم اتلتیکو 
مادرید، ســویا و ویارئال هم می توانند تیم های خوبی برای داغ شدن 

رقابت در باالی جدول باشند.جمعه  هفته بعد اولین بازی فصل جدید 
بین دو تیم اوساسونا و سویا به انجام خواهد رسید. این فصل بعد از 1۴ 

هفته با وقفه ای به مناسبت برگزاری جام جهانی مواجه خواهد شد.

  سری آ ایتالیا
فصل جدید فوتبال در ایتالیا خیلی دیر آغاز خواهد شد. شنبه دو هفته  
بعد این بازی ها با دو بــازی میالن- اودینزه و ســامپدوریا- آتاالنتا 
افتتاح خواهد شــد. 15 هفته از فصل جدید که سپری شود، نوبت به 
تعطیالت جام جهانی می رسد. نکته کنایه آمیز و البته تلخ این است که 
خود ایتالیا جایی در جام بیست و دوم نخواهد داشت.میالن به عنوان 
مدافع عنوان قهرمانــی در کنار اینترمیالن و یوونتوس شــانس های 
نخست به شــمار می روند. رم هم با جذب بازیکنی چون پائولو دیباال 
به دنبال مدعی بودن اســت. فوتبال در ایتالیا پس از چند سال وقفه 

دوباره جان تازه ای گرفته است.
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انتقال جشنواره از اصفهان به اعتبار آن لطمه می زند
کارگردان فیلم »بچه های ابدی« با بیــان اینکه مکان برگزاری اغلب جشــنواره های معتبر دنیا 
نیز طی ســال ها تغییر نمی کند و در مکان اولیه خود باقی می ماند، تاکید کرد: انتقال جشــنواره 

بین المللی فیلم هــای کودک و نوجوان 
از شــهر اصفهان به اســتان های دیگر 
اعتبار این جشــنواره را از بین می برد و 
لطمه ای جدی به اهــداف بلندمدت و 
پراهمیــت آن وارد می کند.وی، شــهر 
اصفهــان را برخــوردار از ظرفیت باالی 
تاریخی و فرهنگی مناســب دانســت 
و افزود: اصفهان جایــگاه خوبی برای 
برگزاری این جشنواره دارد که البته برای 
ارتقــای کیفیت آن باید بودجه بیشــتر 

و برنامه ریزی بهتری در نظر گرفته شود.درخشــنده خاطرنشــان کرد: من از برگزاری جشنواره 
بین المللی فیلم های کودک و نوجوان در شهر اصفهان در سال های اخیر خاطرات خوبی دارم زیرا 
در عمل شاهد همدلی در فضای این جشــنواره بوده ام.»امرا... احمدجو« کارگردان و فیلمنامه 
نویس برجسته نیز با اشاره به ظرفیت شهر اصفهان در توسعه و تقویت این جشنواره، گفت: چگونه 
می توان از برگزاری چنین رویدادی در شهری که بیشترین ظرفیت های فرهنگی، هنری کشور را 

دارد چشم پوشی کرد؟
وی با بیان اینکه باید محوریت برگزاری این جشــنواره در شــهر اصفهان باشــد، تاکید کرد: من 
باصداقت تمام به فردی آفرین می گویم که اولین بار مبدع این شد که جشنواره بین المللی فیلم 
کودکان و نوجوانان در شهر اصفهان برگزار شود.به اعتقاد احمدجو، شهر اصفهان را نباید به تعارف به 
نام پایتخت فرهنگی خواند بلکه در واقعیت این شهر پایتخت فرهنگی کشور و جهان اسالم است.

کارگردان ســریال محبوب و ماندگار »روزی روزگاری« که داوری دو دوره جشــنواره بین المللی 
فیلم کــودکان و نوجوانان را هم برعهده داشــته اســت، بیان کــرد: در طول برگزاری جشــنواره 
 شــاهد بودم که شــهرداری اصفهان تمام تالش خود را بــرای برگزاری هرچه بهتــر این رویداد 

داشته است.
 

مدیر منطقه۹ شهرداری:

خیابان های غرب اصفهان پیرایش می شود
مدیر منطقه۹ شــهرداری اصفهان گفت: طرح های پیرایش شــهری این منطقه در غرب اصفهان 
به منظور افزایش زیبایی بصری و ارتقای کیفیت خیابان های شــهر انجام می شود.سیدســلمان 
قاضی عسگر اظهار کرد: با توجه به اینکه فضاهایی از منطقه ۹ شهرداری دچار اغتشاشات بصری 

و فرسودگی شده است، در نظر داریم این فضاها را با انجام پیرایش، به حیات شهر بازگردانیم.
وی ادامه داد: با توجه به ســطح گســترده درختان و باغات در محدوده منطقــه ۹ و در مجاورت 
رودخانه زاینده رود که از آن به عنوان اکســیژن شــهر یاد می شــود، می توان از این پتانســیل و 
عرصه های اکولوژیک برای تبدیل بخش هایی از این منطقه به فضای ســبز تفرجگاهی استفاده 

کرد.
مدیر منطقه ٩ شــهرداری اصفهان با بیان اینکه در زمینه پیرایش شــهری موفق عمل کرده ایم، 
تصریح کرد: طرح های پیرایش شــهری منطقه به منظور افزایش زیبایی بصری و ارتقای کیفیت 

خیابان های شهر در دستور کار شهرداری قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر طرح پیرایش خیابان میرزاطاهر حدفاصل میدان شهیدمهدی 
نصر تا میدان سقاخانه، شامل نصب سرپناه ایستگاه اتوبوس، ساماندهی تابلوها و تاسیسات و 

نمای بدنه خیابان انجام شده است.

با مسئولان 

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تاکید کرد:

 خرید تضمینی تولیدات دانش بنیان ها متناسب 
با نیاز سازمان پارک ها

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با بیان اینکه استفاده از توان شرکت های 
دانش بنیان برای تولید بذر، نشا، قلمه و نهال را در دستور کار داریم، گفت: خرید تضمینی تولیدات این 

شرکت ها در حوزه فضای سبز به ویژه گل و گیاه را براساس نیاز سازمان پارک ها انجام خواهیم داد.
مجید عرفان منش اظهار کرد: در راستای شعار اســتفاده از توان شرکت های دانش بنیان در تولید و 

عرصه های زندگی، امسال از ظرفیت آن ها در ارتقای کیفی فضای سبز شهری بهره خواهیم برد.
وی با بیان اینکه فراخوان دعوت به همکاری برای جذب شرکت های دانش بنیانی که در زمینه فضای 
سبز فعالیت می کنند اعالم شده است، گفت: با مراکز رشد و فناوری واقع در شهرک علمی و تحقیقاتی 
که به شکل تخصصی در حوزه فضای سبز فعالیت دارند، جلسات متعددی برگزار شد و در حوزه های 
مختلف فضای سبز ازجمله مبارزه با آفات وبیماری های فضای سبز شهری و تکنولوژی های روز در 
فضای سبز اعالم نیاز کردیم و از شرکت های دانش بنیان درخواســت کردیم راهکارهای مناسب را 

ارائه کنند.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه تجهیزات مورد استفاده 
برای فضای سبز همان تجهیزات پیشرفته در کشاورزی است، ادامه داد: در گذشته های دور، افراد 
برای تامین و تولید غذا اقدام به کشاورزی می کردند و در همین راستا ماشین آالت تعبیه شد و مورد 
استفاده قرار گرفت، این درحالی است که علم فضای سبز به ۱۵۰ سال قبل برمی گردد و فضای سبز 

شهرها به عنوان یک المان شهری در مدیریت شهری قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در حوزه ماشین آالت مختص فضای سبز با کمبود مواجه هستیم، درحالی که قرابت 
بین کشاورزی و فضای سبز است و عمده کارشناسان و مدیران شاغل در فضای سبز، فارغ التحصیل 
رشته کشاورزی هستند، گفت: با توجه به هندسه فضای سبز و شهر، نیاز به تجهیزات خاص در فضای 
ســبز داریم که در این زمینه به شــرکت های دانش بنیان اعالم نیاز کردیم و از توان آن ها برای ارائه 

راهکارهای اقتصادی و صنعتی استفاده می کنیم.
عرفان منش با بیان اینکه در سال های گذشته از ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای تصفیه مجدد 
پساب و سالم سازی آن اســتفاده کردیم، افزود: اکنون از پســاب وآب های نامتعارف برای آبیاری 
فضای سبز استفاده می شود که تصفیه این حجم از پساب اهمیت باالیی دارد، به طوری که ساالنه ۶۰ 
میلیون متر مکعب نیاز آبی فضای سبز است، اما کمتر از ۲۵ میلیون متر مکعب تخصیص می یابد و 

هشت میلیون متر مکعب آن از پساب فاضالب شهری است.
وی با اشاره به اینکه حلقه های شبکه توزیع آب در شهر با آب های مجزا از آب حاصل از پساب آبیاری 
می شود و در گام اول آبیاری کمربند سبز شهر با پســاب تصفیه شده آبیاری خواهد شد، ادامه داد: 
نزدیک به ۳۰۰ کیلومتر شبکه توزیع و انتقال پساب آب در کمربندی سبز شهر داریم که شرکت های 
دانش بنیان با تجهیزاتی که خود ساختند براساس اعالم نیاز شهرداری، به عنوان سرمایه گذار در چرخه 

مدیریت شهری اقدام به تولید پساب تصفیه شده می کنند و شهردار از آن ها خریداری می کند.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان گفت: اســتفاده از توان شرکت های 
دانش بنیان برای تولید بذر، نشا، قلمه و نهال را در دســتور کار داریم و خرید تضمینی تولیدات این 
شرکت ها در حوزه فضای سبز به ویژه گل و گیاه براساس نیاز سازمان پارک ها را انجام خواهیم داد؛ در 
همین زمینه با دانشگاه آزاد و چند شرکت دانش بنیان مذاکراتی انجام دادیم و تفاهم نامه ای امضا 
کردیم تا نیاز فضای سبز شهری اصفهان را تامین کنند که تا پایان امسال نمونه تولید شده از کشت 

بافت را در قالب گل های فصلی خواهیم دید.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه در این سازمان از ظرفیت 
شرکت های دانش بنیان برای سموم و مبارزه با آفات و بیماری ها استفاده شده است، گفت: در گذشته 
از سموم شــیمیایی برای مبارزه با آفات و بیماری های فضای سبز استفاده می شد که طی دو سال 

گذشته از سموم با پایه گیاهی و کاماًل ارگانیک استفاده شد.

خبر  روزگفت و گو

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی 
اصفهان و حومه:

 میدل باس ها در 2 مرحله 
به اصفهان می رسد

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و 
حومه با بیان اینکه قرارداد خرید ۱۰۰ دستگاه 
میدل بــاس نهایی شــده اســت، گفت: ۵۰ 
دســتگاه میدل باس مهرماه و ۵۰ دســتگاه 
دیگر نیز تا پایان ســال به ناوگان اتوبوسرانی 
اصفهان اضافه خواهد شد.سیدعباس روحانی 
اظهار کرد: مکاتبات شرکت واحد اتوبوسرانی 
اصفهان با شــرکت های تولیدکننده اتوبوس 
در حال انجام اســت که امیدواریــم تا پایان 
مردادماه به قرارداد ختم شود؛ تالش می کنیم 
تا مهرماه امســال تعدادی اتوبوس جدید به 
ناوگان این شــرکت اضافه کنیم.وی اضافه 
کرد: در آغــاز فعالیت در ایــن دوره مدیریت 
شهری، ۵۰۰ دســتگاه اتوبوس به دلیل نقص 
قطعات و مشــکل فنی زمین گیر شده بود که 
به همت کارکنان فنی این شــرکت، کارگاهی 
برای این موضوع فعال شــد و از شرکت های 
دانش بنیان نیز کمک گرفتیم و به این ترتیب، 
پیش بینی شده اســت که تا ابتدای مهرماه، 
تعداد اتوبوس هایی کــه در مدار خدمت قرار 
می گیرد، دو برابر شــود، به طــوری که تعداد 
آنها از ۵۰۰ دستگاه اتوبوس فعلی به یک هزار 
دستگاه افزایش یابد.مدیرعامل شرکت واحد 
اتوبوسرانی اصفهان و حومه خاطرنشان کرد: 
تعدادی اتوبوس جدید نیز خریداری شــده 
است که امیدوارم به موقع تحویل داده شود و 
از این حیث شرمنده شهروندان نباشیم.وی با 
بیان اینکه مهرماه، بهار حمل ونقل است، گفت: 
با توجه به درخواســت های متعدد سفرهای 
درون شهری همچون دانش آموزان، معلمان 
و دانشجویان، همه ســاله برنامه ریزی برای 
مهرماه و ستاد استقبال از مهر انجام می شود.

روحانی با بیان اینکه ســال های گذشــته که 
به دلیل شیوع ویروس کرونا مدارس تعطیل 
بود، ستاد استقبال از مهر را نداشتیم، تصریح 
کرد: در حال حاضر ۵۰۰ دستگاه اتوبوس فعال 
در شــهر داریم که این تعداد بایــد به حدود 

یک هزار دستگاه برسد.

وداع باشکوه 
اصفهانی ها با شهدای 

تازه تفحص شده
پیکر ۳ شهید تازه تفحص شده که 
در منطقــه عملیاتی فکــه و جزیره 
مجنون به شهادت رســیده اند، ۱۳ 
مردادمــاه مصادف بــا ۶ محرم در 
اصفهان تشــییع شــد و در محل 

زندگی شان به خاک سپرده شد. 

عکس خبر

مدیرکل میراث فرهنگی استان:

در سیل اخیر، آسیبی به بناهای تاریخی استان اصفهان وارد نشد
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: در سیالب اخیر، هیچ یک از بنای تاریخی و فرهنگی این استان آسیب ندید.علیرضا ایزدی 
در گفت وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه مدیرت بحران در برخی از نقاط کشور با ضعف هایی روبه رو است، اظهار کرد: عملکرد مطلوب ستاد مدیریت بحران استان 
اصفهان در سیالب اخیر، باعث شد که هیچ آسیبی به بناهای تاریخی و فرهنگی استان وارد نشود.وی با بیان اینکه در سیالب اخیر، مناطق طبیعی استان در مقایسه 
با بناهای تاریخی بیشتر در معرض خطر بود، خاطرنشان کرد: سیل در سمیرم، بیشتر منابع طبیعی را تخریب کرد و بناهای تاریخی آن منطقه به دلیل برخورداری از 
ساختار ساختمانی سنگی، آسیب ندید.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان ادامه داد: خوشبختانه در مناطق غربی استان همچون 
خوانسار و فریدون شهر با خطر سیل مواجه نشدیم و در شهرهای شمالی همچون کاشان بارندگی زیاد نبود و آسیبی به بناهای تاریخی و فرهنگی این شهر وارد نشد.
وی اضافه کرد: به دنبال هشدارهای سازمان هواشناسی، چند روز قبل از وقوع سیالب در کشور تمام جاذبه های تاریخی در معرض سیل استان در شهرهای مبارکه، 

دهاقان، فریدون شهر کاشان را تعطیل و در نتیجه آن، از بروز حادثه برای گردشگران و بازدیدکنندگان جلوگیری شد.

قائم مقام مدیر شهرســازی الکترونیک شهرداری 
اصفهان بــا بیــان اینکه در صــدد هســتیم تمام 
خدمات شهرسازی را تا پایان سال جاری به صورت 
غیرحضوری به شهروندان ارائه کنیم، گفت: سامانه 
توسعه هوشمند شهر مورد حمایت مدیریت شهری 
اصفهان قرار دارد.عباس افرادی با بیان اینکه سامانه 
توسعه هوشمند شهر مورد حمایت مدیریت شهری 
اصفهان قرار دارد، اظهار کرد: همکاران ما در واحدهای 
مختلف همچون درآمد و نوســازی نیــز همکاری 

مناسبی داشــتند تا بتوانیم خدمات شایسته ای در 
اختیار شهروندان قرار دهیم.وی با بیان اینکه در حال 
تالش هستیم تمام خدمات شهرســازی را تا پایان 
سال به صورت غیرحضوری به شهروندان ارائه کنیم، 
ادامه داد: با رســیدن به این هــدف، میزان مراجعه 
شهروندان به مناطق پانزده گانه کمتر می شود و عالوه 
بر تکریم شهروندان، ارزش نهادن بر وقت و هزینه آنها 
همچنین کاهش سفرهای درون شهری رقم خواهد 
خورد که در نتیجه آن می توانیــم آلودگی هوای این 
کالن شهر را کاهش دهیم.قائم مقام مدیر شهرسازی 
الکترونیک شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: طبق 
برنامه زمان بندی شده، فرآیندهای مختلف گام به 
گام به سامانه توسعه هوشمند شهر اضافه می شود و 

تبلیغات مختلفی برای آن در نظر گرفته شده است.
وی بــا بیــان اینکــه اصفهــان به عنــوان یکی از 
کالن شــهرهای کشــور، در زمینــه ارائــه خدمات 
غیرحضوری پیشگام است و سامانه توسعه هوشمند 
شــهر مختص اصفهان اســت، افزود: شــهروندان 
این کالن شــهر می تواننــد برای دریافــت خدمات 
غیرحضوری از این ســامانه اســتفاده کنند.افرادی 
تصریح کرد: در هفته های گذشته مسئوالن از شهرها 
و کالن شهرهای دیگر برای بازدید از پروژه شهرسازی 
الکترونیک با عنوان سامانه توسعه هوشمند شهر به 
معاونت شهرســازی و معماری و مناطق پانزده گانه 
مراجعه کردند و فرآیندها را جویا شدند تا بتوانند در 

زمینه ارائه خدمات هوشمند گام بردارند.

تا پایان امسال انجام می شود؛

ارائه تمام خدمات شهرسازی اصفهان به صورت غیرحضوری

  اصفهان؛ همگام با ایران غرق در عزای سید و ساالر شهیدان؛

به تو از این شهر سالم...

در روزهای محرم که بیشتر شهرهای ایران سیاه پوش 
می شــوند، عزاداری به شــیوه های گوناگونــی انجام 
می شود. آداب و رسوم روزهای محرم در هر شهر حال و هوای خاصی دارد. 
عزاداری برای امام حسین )علیه السالم( و یارانش ریشه در تاریخ دارد و 
بعد از حکومت آل بویه در ایــران رواج پیدا کرد.هیئت ها و دســته های 
عزاداری، زنجیر زنی، پختن نذری، علم کشــی و شــام غریبان از جمله 
مراسمی است که در سراسر ایران در روزهای محرم به خصوص تاسوعا و 
عاشورا برپا می شود. اما بعضی از شهرها رسم های خاصی دارند که باعث 
می شود مردم از شهرها و کشــورهای دیگر به آن ها سفر کنند تا شاهد 
برگزاری این مراسم باشــکوه باشند. شاید اســم مراسم نخل گردانی 
یزدی ها، ســنج  و دمام بوشهری ها یا سیاه پوشــی زنجانی ها را شنیده 
باشید. در اســتان های آذربایجان شــرقی، آذربایجان غربی، خراسان 
رضوی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، 
مازندران، کرمان و فارس هم مراسم های ویژه ای برگزار می شود. اصفهانی 
ها هم در روزهای تاسوعا و عاشورا برنامه های ویژه خود را دارند. از دیرباز 
به برگزاری مراسمات سنگین و خاص در ایام عزای اهل بیت شهره بوده 
اند و در این راه سنگ تمام می گذارند و برای عرض ارادت و تسلیت خود 
به ساحت مقدس آل ا... به ویژه در روز تاسوعا و عاشورا کم نمی گذارند. 

آیین ها و ســنت ها البته تنها به شــهر اصفهان محدود نمی شود و در 
شهرستان های استان هم آیین های ویژه ای برگزار می شود. 

به عنوان مثال در »مبارکه« مراســمی سنتی با قدمت ۳۰۰ سال در ظهر 
تاســوعا و ظهر عاشــورا در دو روســتای اراضی و باغملک اصفهان برپا 
می شود. با آغاز روز تاسوعا،  اهالی باغملک به روستای اراضی می روند 
و در روز عاشــورا، برعکس این ماجرا اتفاق می افتد. میزبان ها بسته به 
توانایی خود، غذایی تدارک می بیننــد و در غرفه هایی می گذارند که در 
حسینیه روستا تعبیه شده اســت. اهالی روســتا بعد از نماز ظهر وارد 
حسینیه می شوند و هر خانواده، خانواده  ای از روستای مهمان را به غرفه 

خود می برد و با غذاها از او پذیرایی می کند.
در نوش آباد کاشان؛ خیمه کوبی، ترکیبی از شبیه خوانی و عزاداری است 
که به بازآفرینی ورود قافله اباعبدا...الحســين )ع( به کربال اختصاص 
دارد. این مراسم مقدمه ای برای مراسم دیگری است که برچیدن خیمه 
انبیا و حرکت اسیران از کربال به شــام در روز یازدهم محرم را بازسازی 
می کند. خیمه کوبی پیشینه ای بیش از یک قرن دارد و در سال ۱۳۹۲ در 
فهرست میرات معنوی کشور به ثبت رسیده است.آیین مذکور با حضور 
دو كاروان تعزيه خوان اوليا و اشقيا اجرا می شود و همه شرکت کنندگان، 
حتی بچه ها لباس مناسب شبیه خوانی می پوشند. در ابتدا، گروه اولیا با 

لباس سبز به حركت در می آيند که شخص حامل دعوت نامه مردم کوفه، 
در جلوی آن ها قرار دارد. سپس لشكريان يزيد با تجهيزات و نفرات بیشتر، 
راه را بر كاروان می بندند و آن ها را به منطقه ای بیابانی می برند.هر كاروان 
با پرچم هایشان متمایز هستند و خيمه ها که در طبق هايی با پارچه سبز 
پوشيده شده اند، توسط كودكانی با پوشش فرشتگان حمل می شوند. 
كاروان پس از خيابان اصلی شهر، به امامزاده محمد )ع( می رسد و هر 
یک از شــبيه خوان ها با رجزخوانی، خيمه ای را برپا می کند. خيمه های 
حسينی به شكل نيم دايره روی بلندی قرار می گیرد و خیمه اشقیا در کنار 

نهر علقمه و نخلستان مستقر می شود.
در »فریدن« آیین حلیم پزان در بقعه ابوشــیخ سلیمان دارانی، سنتی 
دیرینه است که هم زمان با شب عاشــورا برگزار می شود. در حال حاضر، 
حدود چهار تن حلیم در شب عاشورا بار گذاشته می شود و اکثر افراد حاضر 
در پخت حلیم، کشاورز هستند که محصول زراعی خود یعنی گندم را نذر 
حلیم پزان کرده اند. مردم پس از شستن دیگ ها، لبیک حسین می گویند 
و دیگ ها را همراه با همزن هــای چوبی بلند حمل می کنند. مداحی نیز 

نقش پررنگی در شروع حلیم پزان دارد.
این مراسم از شب عاشورا تا سپیده دم ادامه دارد که با زیارت عاشورا، نوحه 
و ذکر همراه است. دیگ جداگانه ای برای زنان در نظر گرفته می شود که 
می توانند برای تبرک و افزودن نمک مشارکت کنند. صبح عاشورا نیز حلیم 

بین مردم و مسافران توزیع می شود.
اما در »خمینی شهر« که مراســمات محرم آن در ایران معروف است، 
دودمه خوانی، آیین ویژه شــب تاسوعا و عاشوراست که شامل استفاده 
از سروده های موزون می شود. عزاداران به دو دسته تقسیم می شوند که 
دسته نخست ضمن خواندن مصرعی از یک شعر، سینه می زنند و با ذکر 
حسین ساکت می شوند. سپس نوبت به دسته دوم می رسد که از حرکت 
می ایستند و مصرع دوم را می خوانند. این چرخه به همین منوال تکرار 
می شود. شعرخوانی، سکوت و مجددا شعرخوانی منجر به شکل گیری 
سمفونی یک پارچه و منحصربه فردی می شود که شور زیادی به عزاداری 
محرم می بخشد.از این دست آیین های سنتی در تمام شهرهای ایران 
وجود دارد و با فرارســیدن تاسوعا و عاشــورا و به بهانه این عزای عظما، 
فرصتی برای تجدید بیعت دوباره با دردانه غرق در خون رسول خدا فراهم 
می شود. شهر اصفهان هم در این روزها یکدست سیاه پوش شده و یک 
غم بزرگ و بی انتها دارد؛ غمی به وسعت آه جانسوز عقیله بنی هاشم در 
گودال قتلگاه؛ این داغ هیچ وقت ســرد نمی شود . سالم بر آن لب هاى 
خشکیده، سالم بر آن جسـدهاى عـریان و برهـنه، سالم بر آن خون هاى 
جارى، سالم بر آن اعضا قطعه قطعه شده، سالم بر آن سرهاى باال رفته 

)بر نیزه ها(، سالم تا ابد...
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معاون بهره برداری شــرکت ذوب آهن اصفهان با اشاره به برنامه این شرکت 
برای صادرات محصوالت با ارزش افزوده باالتر، گفت: با توجه به نیازهای ارزی 
ذوب آهن، امیدواریم در سال جاری 650 میلیون دالر صادرات داشته باشیم.

مهرداد توالئیان در گفت وگو با ایسنا درباره برنامه صادراتی ذوب آهن در سال 
جاری، اظهار کرد: باوجود تحریم ها و مشــکالت موجــود، برنامه صادراتی 

ذوب آهن تا پایان امسال، صادرات 40 تا 50 درصد محصوالتش است.
وی با اشاره به شکسته شــدن هدف صادراتی ذوب آهن، گفت: در نظر داریم 
محصوالتی با ارزش افزوده باالتر صادر کنیم، اما این شرایط بستگی به تقاضای 

مشتریان و بازار دارد.
معاون بهره برداری شــرکت ذوب آهن اصفهان تاکید کرد: نیاز ارزی ســاالنه 
ذوب آهن نزدیک نیم میلیارد دالر اســت که امیدواریم در ســال جاری 650 

میلیون دالر صادرات داشته باشیم.
وی با بیان اینکه سال گذشــته تقریبا 650 میلیون دالر درآمد ارزی برای این 
شرکت محقق شد، بیان کرد: در این شرایط و در وهله نخست، نیازهای ارزی 

شرکت ذوب آهن و در وهله دوم مازاد آن به خود شرکت برمی گردد.
توالئیان با بیان اینکه برای صادرات به اروپا، داشــتن استانداردهای مختلف 
این منطقه الزم است، گفت: هدف ما برای صادرات میلگرد، بیشتر کشور آلمان 
است که برای ورود میلگرد به این کشور اقداماتی صورت گرفته که اصلی ترین 

اقدام، داشتن استاندارد HOMOLOGATION است.

وی با اشاره به اینکه ذوب آهن این استاندارد را دریافت کرد و ممیزی آن انجام 
شد و گواهینامه این اســتاندارد را دریافت کرد، افزود: با توجه به بحران های 
منطقه و دامپینگ فوالد توسط روسیه در منطقه، ذوب آهن تمرکز خود را روی 
کشورهای اروپایی گذاشته است تا عالوه برطرف کردن نیازهای آنها در فضای 

رقابتی مناسب، محصوالت خود را صادر کنیم.
معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان درباره حجم محصول صادراتی 
ذوب آهن به شرق اروپا، گفت: ذوب آهن مجوز صادرات میلگرد به آلمان را به 

تازگی دریافت و تاییدیه آن از این کشور برای ذوب آهن ارسال شده است.
وی درباره تاثیر تحریم ها در صادرات ذوب آهن، گفت: طبیعتا تحریم ها اثرگذار 
است و به طورقطع محصولی را که در فضای تحریم 600 دالر می فروشیم، ناچار 

به فروش آن با قیمتی پایین تر هستیم.
مدیر آبفای سمیرم بابیان اینکه درحال حاضر آب شرب همه مردم در منطقه 
سمیرم تامین است، اظهارداشت: عالوه بر دسترســی مردم 6 شهر و 125 
روستا به آب شرب، ساکنان منطقه عشایر نشین ســمیرم نیز از آب شرب 
سالم و بهداشتی برخوردار هستند.صابری با اشاره به ورود سامانه بارشی در 
روزهای پایانی هفته گذشته در منطقه ســمیرم گفت: به علت بارش شدید 
باران و آب گرفتگی معابر برخی مناطق در شــهر ســمیرم دچار پس زدگی 
فاضالب شدند.وی به شست وشوی شــبکه فاضالب در برخی از نقاط شهر 
سمیرم پرداخت و اظهار داشت: با این وجود به دلیل سرازیر شدن روان آب 
ها به داخل منهول ها، پس زدگی فاضالب صورت گرفت که بالفاصله اکیپ 
بحران آبفا با اســتفاده از پمپ های مکش و پمپ های لجن کش اقدام به 
پاکسازی کردند.مدیرآبفای سمیرم به تخلیه آب در معابر و محالت شهرها 
و روستاهای منطقه ســمیرم اشــاره کرد و گفت: طبق اعالم هواشناسی با 
فعالیت سامانه بارشی تابستانه بیشترین بارش در استان مربوط به منطقه 
ســمیرم بوده که آب گرفتگی معابر ومحالت در شهرها و روستاها را رقم زد؛ 

پس از آن اکیپ بحران با همکاری سایر امداد گران با استفاده از پمپ های 
خود مکش و پمپ های آب کش اقدام به جمع آوری روان آب ها کردند.وی 
در ادامه به تامین آب شرب روستاهای نقل و دنگزلو اشاره کرد و بیان داشت: 
در پی وقوع سیل چشــمه نول که تامین کننده آب شرب این روستاها بوده 
به دلیل ورود سیالب کدورت آن افزایش یافت و از مدار بهره برداری خارج 
شد، سپس با اعزام یک تانکر سیار و 8 فقره تانکر ثابت آب شرب اهالی این 
روستاها تامین شد.مدیر آبفای سمیرم بابیان اینکه درحال حاضر آب شرب 
همه مردم در منطقه سمیرم تامین اســت، اظهارداشت: عالوه بر دسترسی 
مردم 6 شهر و 125 روستا به آب شرب، ساکنان منطقه عشایر نشین سمیرم 
نیز از آب شرب سالم و بهداشــتی برخوردار هستند.وی در پایان به استمرار 
خدمات آبفا پس از وقوع ســیل در منطقه اشــاره کرد و بیان داشت: آبفای 
سمیرم با مهار تبعات ناشــی از وقوع سیل در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام 
به استمرار خدمات در منطقه کرده و در حال حاضر جمعیت حدود 140 هزار 

نفری منطقه سمیرم دسترسی به آب شرب سالم و بهداشتی دارند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان در حکمی جالل سلمانی را به عنوان 
مسئول روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، محمدرضا ابراهیمی مدیر کل آموزش و 
پروش استان اصفهان در حکمی جالل سلمانی را به عنوان سرپرست اداره کل 
روابط عمومی آموزش و پرورش استان اصفهان منصوب کرد.سردبیر خبرگزاری 

فارس اصفهان از مهرماه 1401، دبیر شهرستان های خبرگزاری فارس اصفهان و 
مسئول جمعیت فرهنگیان جوان استان اصفهان از جمله سوابق سلمانی است.

همچنین مدیر کل آموزش و پروش استان اصفهان در حکمی وجیهه فاضل را 
به عنوان معاون آموزش ابتدایی اداره کل و علیرضا مجلسی فر را به عنوان مدیر 

حراست آموزش و پرورش استان اصفهان منصوب کرد.

مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری اصفهان گفت: جهت 
سهولت دسترسی شهروندان به سامانه سوت زنی، تلفن چهاررقمی 38۹0 در 
سازمان فاوا راه اندازی شده و با قابلیت پاسخگویی و ضبط مکالمات به صورت 
24 ساعته در حال خدمت رسانی اســت.به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای 
شهرداری اصفهان، سید حمیدرضا ابطحی با اعالم این خبر اظهار کرد: سامانه 
ســوت زنی به منظور ارائه خدمات شایسته به شــهروندان و ارتقای سالمت 
اداری راه اندازی شده و به نهادهای ناظر در زمینه پیشگیری یا مقابله با فساد 
اداری کمک شایانی می کند.وی ادامه داد: اینکه شکایات به صورت ناشناس 
مطرح شــود، امری حیاتی است و ســازمان دریافت کننده شکایات باید در 
این زمینه رازدار باشد، مگر اینکه فرد افشاگر به صورت کتبی خالف این امر را 
بخواهد.ابطحی خاطرنشان کرد: هر چند ارائه گزارش ها به صورت ناشناس، 
پیگیری و بررسی شکایات را دشوار می کند؛ اما از فرد افشاگر در برابر اقدامات 

تالفی جویانه محافظت خواهد کرد.وی اضافه کرد: به دستور شهردار اصفهان و 
تاکید مدیرکل حراست شهرداری، سامانه سوت زنی با اولویت باال در سازمان 
فاوا اجرایی شد و ابتدا این امکان در سامانهmy.isfahan.ir  فراهم آمد که 
دو اصل محرمانه بودن هویت سوت زن و اطالعات وارد شده، سرلوحه کار قرار 
گیرد و به شهروندان نیز این اطمینان داده شــد که تخلفات اعالمی از سوی 
آنها و همچنین هویت آنها محرمانه خواهــد بود.ابطحی اعالم کرد: به منظور 
سهولت روند ارتباط شهروندان با سامانه سوت زنی، تلفن چهاررقمی 38۹0 
در سازمان فاوا راه اندازی شده و با قابلیت پاسخگویی و ضبط مکالمات 24 
ساعته در حال خدمت رسانی اســت.وی خاطرنشان کرد: سامانه سوت زنی 
با سامانه 137 متفاوت است، زیرا در سامانه ســوت زنی تخلفات احتمالی 
گزارش می شود، اما در ســامانه 137 تمام امور شهروندان در حوزه مدیریت 

شهری قابل گزارش و پیگیری است.

معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان اعالم کرد:

برنامه صادرات ۶۵۰ میلیون دالری ذوب آهن در سال جاری

آبفای سمیرم موفق در مهار آثار ناشی از سیل

 »سلمانی« مسئول روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش
 استان اصفهان شد

مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری اصفهان خبر داد:

ارتباط شهروندان با سامانه سوت زنی از طریق شماره تلفن ۳۸۹۰ 

منبع : ایرنا
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