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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان می گوید کارشناسی نادرست از اجرای پروژه 
قطار سریع السیر تهران-اصفهان ممانعت می کند؛

روی ریل بالتکلیفی!

 اقتصاد دانش بنیان؛
 تنها مسیر اصفهان برای 

رسیدن به پیشرفت و توسعه

ثبت نام بیش از 238 هزار 
اصفهانی برای راهپیمایی 

اربعین قطعی شد

بازگشت ارز حاصل از 
 صادرات در اصفهان

 ۹6 درصد است

رییس اتحادیه صنف فروشندگان 
گوشت قرمز اصفهان:

مصرف گوشت قرمز در 
 بین شهروندان کم 

شده است

مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان گفت: در چهارماهه امسال از محل 
عوارض آالیندگی و عوارض ارزش افزوده ۲ هــزار و ۲۰ میلیارد تومان به 

شهرداری های استان اصفهان پرداخت شده است.
عباس مزیکی با بیــان اینکه افزایش عوارض از محــل مالیات بر ارزش 
افزوده از ۳ به ۴ درصد برای شــهرداری ها یکی از آثار مثبت اصالح قانون 
مالیات بر ارزش افزوده بود، گفت: در چهارماهه امســال از محل عوارض 
آالیندگی و عوارض ارزش افزوده با افزایش ۹۶ درصدی نســبت به سال 
قبل، ۲ هزار و ۲۰ میلیارد تومان به شهرداری های استان اصفهان پرداخت 

شده است.
او با بیان اینکه اجرای قانون پایانه فروشــگاهی یا سامانه مودیان بهمن 
ماه سال گذشته در سازمان امور مالیاتی کلید خورد، افزود: اولین اجرای 
این طرح ساماندهی دستگاه کارت خوان ماده ۱۰ قانون پایانه فروشگاهی 
است که با اجرای آن ۹۸ درصد از کارت خوان های پایانه های فروشگاهی 

ساماندهی و به امور مالیاتی متصل شدند.
مزیکی وصول ابــراز مالیاتی مردم از این محل را در ســال گذشــته ۷۴ 
میلیارد تومان بیان کرد و گفت: این در حالی اســت کــه وصول مالیاتی 

امســال به ۸۵۰ میلیارد تومان افزایش یافته و اثر اتــکای نظام مالیاتی 
استان به داده ها، ساماندهی وضعیت کارت خوان ها و حساب های بانکی 
از مهم ترین عوامل دســتیابی به افزایش تعداد اظهارنامه های مالیاتی و 

خوداظهاری مردم است.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهــان گفت: در بخش فــرار مالیاتی به 
پرونده های صوری رسیدگی شده و به افراد متخلف که از نام شرکت ها سو 

استفاده کرده بودند و تعداد زیادی ذی نفع شناسایی شد.
او با بیان اینکه در سامانه ســوت زنی ۶ هزار فقره گزارش و اطالع رسانی 
مردمی از تخلفات مالیاتی ثبت شــده که ۸۹ فقره آن مربوط به اســتان 
اصفهان اســت، تصریح کرد: از طریق ســامانه مردمی ۱۵۲۶ هم تعداد 
قابل توجهی فرار های مالیاتی گزارش داده می شود که مأموران مالیاتی این 
پرونده ها را بررسی می کنند، به طوری که چهار ماهه امسال از ۱۵۰ گزارش 
فرار مالیاتی که مردم اطالع دادند ۱۲۰ پرونده مالیاتی تشــکیل و مالیات 

این متخلفان وصول می شود.
مزیکی در پایان خاطرنشان کرد: الزم است پزشــکان ویزیت و خدمات 

درمانی را از طریق دستگاه کارت خوان خود دریافت و شفاف عمل کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان خبر داد :

پرداخت 2 هزار و 20 میلیارد تومان عوارض آالیندگی به شهرداری های 
استان اصفهان

 در پنجاه و پنجمین
 جلسه شورای شهر اصفهان 

چه گذشت؟

از شهرک کشوری 
تا خشکی ناژوان

 اجرای 6 برنامه شاخص
 آیینی ویژه اربعین در اصفهان
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مدیر نیروگاه و سد زاینده رود:
16 درصد سد زاینده رود خالی  است

کارشناس هواشناسی استان اعالم کرد:
آغاز فعالیت کانون های گردوغبار در استان 

باز  بدون  باران!
معاون هواشناسی اصفهان: بارش های پاییزی از اواسط آذرماه آغاز می شود؛

3

 افزایش تعداد اتوبوس های
 شهر اصفهان به 1000 دستگاه
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فرمانده قرارگاه اربعین سامرا و بلد:

زائران اربعین در سامرا شبیه نظامیان لباس نپوشند
امین شــریعتی، فرمانده قرارگاه اربعین ســامرا و بلد می گوید: زائران ســفر خود را کوتاه کنند و 
حداکثر هم یک  وعده در ســامرا حضور داشته باشند. حرم امامین عســکریین علیهم السالم در 
ســامرا مملو از جمعیت است و بســیاری از عاشقان حســینی به خانه امام زمان )عج( مشرف 

شده اند.
 موکب های اربعینی هم در ســامرا برپاست و شــبانه روز غذای نذری بین زائران توزیع می کنند. 
امین شریعتی، فرمانده قرارگاه اربعین سامرا و بلد گفته: زائران سفر خود را کوتاه کنند و حداکثر 
هم یک وعده در سامرا حضور داشته باشــند. همچنین با توجه به حساسیت در سامرا، آقایان از 

پوشیدن لباس نظامی برای سفر اربعین بپرهیزند تا دچار مشکل نشوند.
 

مدارس دخترانه در شرق افغانستان دوباره بسته شدند
به گفته شــاهدان عینی و گزارش ها در شــبکه های اجتماعی، مقامات طالبان بار دیگر مدارس 
دخترانه مقطع متوســطه را در والیت پکتیا در شــرق افغانســتان تعطیل کردند. این مدارس با 

وساطت ریش سفیدان و مدیران مدارس برای مدتی باز شده بودند.
به گزارش خبرگزاری آسوشــیتدپرس، اوایل ماه جاری، چهار مدرسه دخترانه مقطع متوسطه در 
شهر گردیز، مرکز والیت پکتیا و یک مدرسه در شهرستان ســمکنی، بدون مجوز رسمی از وزارت 
آموزش طالبان شروع به کار کردند. روز شنبه اما هر پنج مدرســه بار دیگر به دست طالبان بسته 
شدند.بر اساس پست هایی که در رســانه های اجتماعی منتشر شــده، ده ها دانش آموز گریان 
که برخی از آنها با برقع بلند و برخی دیگر با لباس مدرســه و حجاب ســفید بودند، روز شنبه در 
خیابان های گردیز اعتراض کردند.سخنگوی دولت طالبان و مقام های وزارت آموزش افغانستان 

در این رابطه اظهارنظری نکرده اند.
 

مقتدی صدر: 

توهین به زائران ایرانی ممنوع و حرام است
رهبر جریان صدر در توصیه هایی به طرفداران خود گفت که توهین و تعرض به زائران ایرانی امری 

ممنوع و حرام است.
مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عــراق در بیانیه ای طرفداران خود را به مشــارکت در راهپیمایی 
اربعین و رفتن به ســمت کربال دعوت کرد.وی در بیانیه خــود توصیه هایی به طرفداران خود طی 
برگزاری این مراسم داده است.مقتدی صدر در بخشی از توصیه های خود اعالم کرد که تعرض و 
توهین دستی و یا زبانی و یا به هر شــکل دیگر به زائران غیر عراقی به ویژه برادران ایرانی امری 

ناپسند، ممنوع و بلکه حرام و در تضاد با عرف است.
 

سقوط هلی کوپتر، دو تن از اعضای طالبان را کشت
وزارت دفاع دولت موقت طالبان اعالم کرد که در پی سقوط یک چرخ بال نظامی در کابل، دو خلبان 
کشته و پنج نفر دیگر زخمی شــده اند.این وزارتخانه نوع هلی کوپتر را »بلک هاوک« اعالم کرده 
و گفته اســت که این هلی کوپتر روز شنبه، ۱۹ شــهریور در یک پرواز آموزشی در محوطه دانشگاه 
نظامی در کابل بر اثر مشکل فنی سقوط کرده است. وزارت دفاع طالبان جزییات بیشتری درباره  
این سانحه ارائه نکرده اســت. در حال حاضر طالبان از چندین فروند هلی کوپتر ارتش حکومت 
پیشین افغانستان استفاده می کند.گفته می شود که نیروهای خارجی برخی از این هلی کوپترها 
را حین خروج از افغانســتان تخریب کرده  بودند. طالبان اما می گویند کــه برخی از هواپیماهای 

نظامی را تعمیر کرده اند.

واکنش و هشدار ایران به بیانیه اخیر تروییکای اروپایی:

خالف حسن نیت بود

ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی ایران ، بیانیه اخیر 
تروییکای اروپایی را غیرسازنده و خالف حسن نیت سه کشور اروپایی 

در مورد مذاکرات رفع تحریم دانست.  
 به گزارش ایســنا، ناصر کنعانی  در واکنش به بیانیه اخیر تروییکای 
اروپایی »انگلیس، آلمان و فرانسه« گفت: باعث تعجب و تاسف است 
که در شــرایطی که تعامالت دیپلماتیک و تبادل پیام میان طرف های 
مذاکــره و هماهنگ کننده گفــت وگوها برای نهایی کــردن مذاکرات 
جریان دارد، سه کشور اروپایی در اقدامی انحرافی و به دور از رویکرد 

نتیجه بخش در مذاکرات، اقدام به صدور چنین بیانیه ای می کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان با اشاره به حسن نیت و اراده 
جدی جمهوری اســالمی ایران برای نهایی کردن توافق رفع تحریم و 
با یادآوری این موضوع که پیشرفت مذاکرات در بسیاری از مقاطع از 
جمله مقطع اخیر، نتیجه ابتکارات و ایده های جمهوری اسالمی ایران 
بوده اســت، به طرف های اروپایی درباره تاثیرپذیری از فضاســازی  
طرف های ثالثی که از ابتدا مخالف روند مذاکرات بوده و اکنون نیز با 
همه توان به دنبال به شکست کشاندن مذاکرات هستند، هشدار داد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: باعث تاسف است که سه کشور 

اروپایی با این بیانیه نسنجیده، گام در مسیر رژیم صهیونیستی مبنی 
بر شکست مذاکرات گذاشته اند و بدیهی است در صورت تداوم چنین 

رویکردی، باید مسئولیت نتایج آن را نیز بپذیرند.
ناصر کنعانی با یادآوری انفعال طرف های اروپایی در ماه های اخیر و 
همچنین اقدام نابجا و سیاسی این کشــورها در پایه گذاری قطعنامه 
در شورای حکام آژانس، گفت: به سه کشــور اروپایی توصیه می شود 
به جای ورود به فاز تخریب روند دیپلماتیک، برای ارائه راه حل جهت 
پایان دادن به اختالف نظرهای معــدود باقی مانده نقش فعال تری 

ایفا کنند.
ســخنگوی وزارت امور خارجه با اشــاره به ســابقه همکاری و تعامل 
سازنده جمهوری اسالمی به عنوان یک عضو مسئولیت پذیر معاهده 
منع اشاعه با آژانس بین المللی انرژی اتمی، بار دیگر بر لزوم اجتناب 
از سیاســی کاری و طرح اتهامات بی پایه علیه کشورمان تاکید کرده  و 
گفت:  مایه تاسف است که کشــورهای اروپایی از یک سو به حمایت 
تمام قد از رژیمی می پردازند که صدها کالهک اتمی در اختیار داشته 
و به هیچ یک از ساز و کارهای منع اشاعه بین المللی پای بند نیست و 
از سوی دیگر علیه برنامه هسته ای کامال صلح آمیز جمهوری اسالمی 

ایران که در معرض گسترده ترین بازرسی ها قرار داشته، به فضاسازی 
می پردازند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با توصیه اروپایی ها به جبران عدم عمل 
به تعهدات متعدد خود در قبال ملت ایــران، آنها را از به کارگیری زبان 
تهدید برحذر داشــت و تصریح کرد: شکســت حداکثری آمریکا در 
کارزار فشــار حداکثری باید درس عبرتی برای همه طرف هایی باشد 
که ناآگاهانه تصور می کنند تهدید و تحریــم می تواند ملت ایران را از 

پیگیری حداکثری حقوق و تامین منافع خود بازدارد.
کنعانی در پایان تصریح کرد: ایران همچنان برای نهایی کردن توافق، 
اراده و آمادگی داشته و بر این اعتقاد اســت که در صورت وجود اراده 
الزم و پرهیز از اثرپذیری از فشارهای خارجی، امکان دستیابی سریع 

به توافق وجود دارد.
فرانســه، آلمان و انگلیس )تروییکای اروپا( در بیانیه ای از خواسته 
ایــران در مذاکرات احیای توافق هســته ای مبنی بر ایــن که آژانس 
بین المللی انرژی اتمی تحقیقاتش درباره ذرات اورانیوم یافت شــده 
در سه سایت هسته ای را به پایان برساند، ابراز نارضایتی کرده و مدعی 

شدند، این خواسته مذاکرات را به خطر می اندازد.

دیپلمات فرانســوی حاضر در مذاکرات برجام گفت 
در پاسخ به »میخائیل اولیانوف« نماینده روسیه در 
ســازمان های بین المللی در وین که بیانیه ضدایرانی 
تروئیکای اروپا را »نابهنــگام« خوانده بود، در توئیتر 
خود نوشت: »شــما بهتر از دیگران می دانید که این 
درست نیست. از زمان آخرین پاسخ ایران دیگر مذاکره 
فعالی وجود نداشته اســت.«اولیانوف پیش از این 
در پیامی توئیتری نوشته بود: »واقعا بسیار نابهنگام 
بود. درست در لحظه حساس گفت وگوهای وین و در 
آستانه نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی«.سه کشــور اروپایی بریتانیا، فرانسه و  آلمان ، 

طی بیانیه ای مشترک، بدون اشاره به موضع منفعالنه 
خود و بدعهدی و زیاده خواهی طرف آمریکایی، ایران 
را مقصر عدم احیای برجام معرفــی کرده اند.در این 
بیانیه ادعا شده اســت که مواضع تهران »تردیدهای 
جدی را در مورد نیات و تعهد ایران به نتیجه موفقیت 
آمیز برجام ایجاد می کند.«تروئیــکای اروپا در این 
بیانیــه همچنین مدعی شــده اند: »مــا دولت های 
فرانسه، آلمان و بریتانیا از آوریل ۲۰۲۱ با حسن نیت 
برای احیای توافق هسته ای با ایران مذاکره کرده ایم. 
در اوایل آگوست سال جاری، پس از یک سال و نیم 
مذاکره، هماهنگ کننده برجام مجموعه نهایی متون 

را ارائه کرد که امکان بازگشــت ایران به پای بندی به 
تعهداتش در برجام و بازگشت آمریکا به توافق را فراهم 
می کرد«.در ادامه این مواضع یک طرفه و بی اساس 
آمده است: »متاســفانه ایران ترجیح داد از فرصت 
حساس دیپلماتیک ایجاد شــده استفاده نکند و در 
عوض گسترش برنامه هسته ای خود فراتر از هرگونه 

توجیه غیرنظامی قابل قبول را ادامه دهد«.

پاسخ مذاکره کننده فرانسه به »اولیانوف«: 

از زمان پاسخ ایران، مذاکره فعالی وجود نداشته است

فارس: 

ادعای معاون ستاد امربه معروف مبنی بر تذکر رییس جمهور به ضرغامی صحت ندارد
فارس نوشت: در پی ادعای معاون ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر مبنی بر تذکر رییس جمهوری به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، خبرنگار ما 
کسب اطالع کرد که این موضوع صحت نداشته و چنین تذکری از سوی رییسی، ریاست جمهوری به مهندس عزت ا... ضرغامی داده نشده است.در همین زمینه، 
دبیر شورای امربه معروف و نهی ازمنکر وزارت میراث فرهنگی با بیان این که رییس شورای امربه معروف و نهی ازمنکر این وزارتخانه، دی ماه سال گذشته معرفی 
شده بود، گفت: هیچ یک از جلسات برگزار شده این شورا تشریفاتی نبوده اند.مهدی متولی درعین حال گفت: مقدمات معرفی دبیر و اعضای شورای امربه معروف 
و نهی ازمنکر این وزارتخانه به ستاد مرکزی در حال انجام است.وی اظهار داشت: بعد از استقرار دولت سیزدهم، اولین اقدام در این وزارتخانه سامان دهی و احیای 
شوراها و ستادهای فرهنگی بود که در همین راستا شورای امربه معروف و نهی ازمنکر در این وزارتخانه به عنوان اولویت سامان دهی شد.متولی خاطرنشان کرد: در 
همین ارتباط دی ماه سال گذشته در حکمی از سوی مهندس ضرغامی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان 
رییس این شورا انتخاب و جلسات تخصصی این شورا بر اساس زمان بندی برگزار شده که برگزاری این جلســات هم به ستاد اعالم شده است.وی ادامه داد: 
مصوبات مرتبط با جلسات این ستاد در تمام بخش ها ابالغ شده و آخرین جلسه این ستاد ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ برگزار شد که هیچ یک از این جلسات برخالف ادعای 

ستاد احیای امربه معروف و نهی ازمنکر، تشریفاتی نبوده اند.

خبر روز

وز عکس ر

عکس دیده 
نشده متفاوت از 
سردار سلیمانی و 
ابومهدی در کربال

تصویــری زیبا از دو ســردار 
بــزرگ مقاومــت در کربالی 

معلی را مشاهده کنید.

روزنامه دولت: 

بعید است که شورای حکام پرونده هسته ای ایران را به 
شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد 

روزنامه ایران نوشت: نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به زودی برگزار خواهد 
شد؛ نشستی که از هم اکنون سناریوهای خوش بینانه و بدبینانه ای برای آن پیش بینی شده است.

به گزارش »انتخاب«، این روزنامه نوشــت: باتوجه به شــرایطی که پیش تر ذکر شد، بعید به نظر 
می رسد که شاهد سناریوی بدبینانه ای باشــیم که ضمن آن غربی ها قید هرگونه توافق با ایران را 
بزنند و شورای حکام پرونده هسته ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد.آن چیزی 
که بیشتر محتمل است، این است که مجددا یک قطعنامه تذکرآمیز صادر شود که در آن از ایران 
همکاری بیشــتر با آژانس درخواست شود.نکته بســیار مهم دررابطه با توافق هسته ای نیز بحث 
ضرورت بسته شدن پرونده پی ام دی از طرف ایران است. این پرونده که به ابعاد ادعایی فعالیت 
صنعت هســته ای می پردازد، از زمان خروج یک جانبه آمریکا از برجام مجددا فعال شــده و به 
بهانه های واهی ایران را زیر فشارهای بین المللی برده است.اهمیت بسته شدن این پرونده در این 
است که اگر توافق برجام بخواهد احیا شود استفاده از مکانیزم ماشه منوط به گزارش آژانس علیه 
ایران و تخلف و تخطی کشورمان از برجام خواهد بود؛ بنابراین اگر پرونده پی ام دی بنا به خواست 
ایران، بسته نشود حتما می تواند دستاویزی برای کشورهای غربی به ویژه آمریکا باشد. به محض 
اینکه شــرایط دنیا تغییر کند و تمرکز احتمالی ایاالت متحده از روسیه و چین کاسته شود، ایران 
مرکز توجه قرار می گیرد.یا اگر دولت متفاوتی در ایاالت متحده روی کار بیاید که بخواهد بیشــتر 
به بحث هســته ای ایران توجه کند، احتماال می تواند به واســطه گزارش های خالف واقع آژانس 

به راحتی از مکانیسم ماشه استفاده کند.
 

نماینده مجلس یازدهم:

زاهدی وفا، وزیر پیشنهادی کار به دلیل تابعیت دو فرزندش 
در مجلس به مشکل می خورد

الهویردی دهقانی در گفت وگو با »انتخاب« در پاســخ به این پرســش که تابعیت کانادا داشتن 
فرزنــدان محمدمهدی زاهدی وفا، گزینه پیشــنهادی دولــت بــرای وزارت کار، تاثیری بر آرای 
نمایندگان دارد یا خیر، گفت: نیازی به نظر مجلس نیست؛ این سوال را باید از خود هیئت دولت 

پرسید. چراکه آقای رییس جمهور گفتند که »اگر فرزند رفت، پدر هم برود«.
وی ادامه داد: »باتوجه به اینکه گزینه پیشنهادی دولت برای این وزارتخانه بعد از رفتن نماینده ها 
به حوزه انتخابیه علنی شــد، به صورت رسمی فرصت بررسی در کمیســیون های مجلس نبوده 
است. یک عده از دوستان شــناختی داشتند و اظهار نظراتی انجام شــد. باتوجه به گزارش هایی 
مبنی بر تعامالتی که بین نمایندگان و آقای زاهدی وفا در زمان سرپرســتی وزارتخانه ارائه شده 
اســت و همکاران اظهار نظراتی داشتند، به نظر می آید که به مشــکل بر بخورند. همچنین مسئله 
تابعیت دو فرزند ایشان هم به این مشکل اضافه می شود. از طرف دیگر هم آقای رییس جمهور 
گفته اند که اگر فرزند رفت پدر هم برود، جای تامل دارد و فکر می کنم که در این صورت خود آقای 
رییسی هم تجدیدنظر کند.«این نماینده مجلس همچنین درباره حضور فرزند انسیه خزعلی در 
کانادا، بیان کرد: »این را در دولت های قبلی هم  بارهــا گفته ایم اما دولت فعلی باید با دولت های 
قبلی تمایزاتی داشــته باشد. کســانی که حاضر نیســتند در این مملکت زندگی کنند و به مردم 
خدمات دهند، متاســفانه خیلی هم عاشق این هســتند که بر این مردم حکومت کنند. بنابراین 
اینجا تعارض وجود دارد.«دهقانی افزود: »به باور من کســانی که زندگی شان آن ور آب هاست و 
طبیعتا نسل هایشان هم دارد به کشور دیگری منتقل می شود، حکومت آن ها بر این مردم چنگی 
به دل نخواهد زد. افزون بر این مشکالتی را، هم از نظر سیاســی و اجتماعی و هم از نظر عملی و 

اجرایی ایجاد خواهد کرد.«

کافه سیاست

رییس کمیسیون بهداشت مجلس: 

زیرساخت های درمانی برای 
زائران اربعین به درستی 

فراهم نشده است
خانه ملــت: حســینعلی شــهریاری، رییس 
کمیســیون بهداشــت مجلس گفت: با وجود 
اینکه مسئوالن مربوطه حضور 5 میلیون زائر در 
پیاده روی اربعین را پیش بینی کرده بودند؛ اما 
متاســفانه با کمبود امکانات و زیرساخت های 
درمانی و رفاهــی مواجه هســتیم، در مرز هم 
امکانات و وســیله نقلیه به انــدازه کافی وجود 
ندارد.رییس کمیســیون بهداشت مجلس با 
انتقاد از اینکــه زیرســاخت های درمانی برای 
زائران اربعین به درســتی فراهم نشــده است، 
گفت: »مســئوالن مربوطه باید در ســال های 
آینده تامین زیرساخت های الزم را در دستور کار 
قرار دهند و همچنین دولت برای حوزه سالمت 
سرمایه گذاری جدی در پایانه ها و مسیر انجام 
دهد.«حسینعلی شــهریاری افزود: » بررسی 
وضعیت گذرنامه ها به کنــدی انجام و به دلیل 
کمبود گیت، زائران ساعت ها برای خروج معطل 
می مانند به گونه ای که میراحمدی، رییس ستاد 
اربعین دراین رابطه اعالم کرده که در ایران بررسی 
گذرنامه ها تنها ۴ ثانیه زمان می برد؛ اما در مرز ۴ 
دقیقه و این موضوع تجمع زائران را در پی داشته 
است.«نماینده مردم زاهدان در مجلس یازدهم، 
حفظ ســالمت زائران را امری مهم دانســت و 
گفت: »در حال حاضر با تجمــع زائران مواجه 
هســتیم بدون اینکه از قبل به تامین امکانات 
الزم برای آنها چاره اندیشی شــود دراین رابطه 
تامین زیرســاخت های الزم درمانی برای رفاه 
حال زائران بســیار حائز اهمیت اســت و باید 
امکانات درمانی مناسب در دسترس هم وطنان 
قرار گیرد.«شهریاری با اشــاره به بازدید هفته 
گذشته خود از وضعیت امکانات درمانی زائران 
در کرمانشاه ادامه داد: »متاسفانه در این بازدید 
با درمانگاهی مواجه شدیم که تنها تا ساعت ۱۴ به 
مردم خدمات رسانی می کرد درحالی که فعالیت 
آنها باید شبانه روزی باشــد و به طورقطع اتخاذ 
تمهیدات الزم برای خدمات رســانی به زائران 
در حوزه درمانی باید به صورت جدی موردتوجه 

مسئوالن مربوطه قرار گیرد.« 

به سه کشور اروپایی توصیه می شود به جای ورود به 
فاز تخریب روند دیپلماتیک، برای ارائه راه حل جهت 
پایان دادن به اختالف نظرهای معدود باقی مانده 

نقش فعال تری ایفا کنند

بین الملل
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رییس اداره حقوقی استاندارد اصفهان:

عیارسنجی مصنوعات طال با آزمایشگاه های مورد تایید 
استاندارد است

رییس اداره حقوقی اســتاندارد اصفهان گفت: تولیدکنندگان مصنوعات طال برای عیارسنجی دقیق 
محصوالت خود و جلوگیری از کاهش عیار آنها می توانند از آزمایشگاه های مورد تایید این اداره کل کمک 
بگیرند.لیال امین الرعایا افزود: بر اساس قوانین موجود، تنها عیار قابل قبول و استاندارد برای مصنوعات 
طال، ۷۵۰ )طالی ۱۸ عیار( اســت و اگر عیار مصنوع طالیی حتی یک واحد از این شاخص پایین تر 
باشد نیز غیراستاندارد محسوب می شود.وی با تاکید بر لزوم رعایت این قانون و عیارسنجی دقیق 
مصنوعات طال اظهار داشت: تنها روش عیارسنجی مورد تایید سازمان ملی استاندارد، »کوپالسیون« 
است و واحدهای تولیدی مصنوعات طال می توانند برای اطمینان از عیار محصوالت تولیدی خود قبل 
از توزیع در بازار از ظرفیت آزمایشگاه های تایید صالحیت شده و همکار اداره کل استاندارد استان کمک 
بگیرند تا محصوالت آنها دچار مشکل نشود.این کارشناس حقوقی استاندارد با بیان اینکه آزمایش 
ذوب قلیایی برای عیارسنجی مصنوعات طال مورد تایید استاندارد نیست، تصریح کرد: اگر واحدهای 
تولیدی مصنوعات طال، عیارسنجی را به آزمایشگاه های تایید صالحیت شده استاندارد واگذار کنند، 
عیار مصنوعات برای آنها به طور کامل مشخص می شــود و پس از اطمینان از عیار محصوالت خود 
می توانند آنها را وارد بازار کنند.وی با اشــاره به فعالیت کمیســیون حقوقی ماده ۴۲ قانون تقویت و 
توسعه نظام استاندارد از سال ۱۴۰۰ خاطرنشان کرد: در این کمیسیون که با حضور مدیرکل استاندارد، 
معاون دادستان و نمایندگان اتاق های اصناف، بازرگانی و تعاون و سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان استان تشکیل می شود، پرونده انواع کاالها که مشمول استاندارد اجباری هستند؛ اما 
محصوالت آنها پایین تر از کیفیت استاندارد ملی است، بررسی می شود.امین الرعایا اضافه کرد: از سال 
گذشته رسیدگی به تخلفات مربوط به مصنوعات طال نیز در این کمیسیون در دستور کار قرار گرفت و با 
نظارت بیشتری که بر بازار طال انجام شد، میزان نمونه برداری ها از بخش تولید و عرضه افزایش یافت.

دبیر کمیسیون ماده ۴۲ استاندارد اصفهان ادامه داد: بر اساس دستورالعمل های ماده ۴۲ قانون تقویت 
و توسعه نظام استاندارد از سال ۱۴۰۰، اگر عیار مصنوعات طال حتی یک واحد کمتر از ۷۵۰ باشد باید 

پرونده آنها در این کمیسیون بررسی و برای متخلفان جریمه در نظر گرفته شود.
 

رییس اتحادیه صنف فروشندگان گوشت قرمز اصفهان:

مصرف گوشت قرمز در بین شهروندان کم شده است
رییس اتحادیه صنف فروشندگان گوشت قرمز اصفهان گفت: مشکالت اقتصادی قدرت خرید شهروندان 
را کم کرده و سبب شده که میزان مصرف گوشت قرمز در بین مردم کاهش یابد.اصغر پورباطنی با اعالم 
کاهش میزان تقاضای گوشت قرمز در بازار اصفهان نسبت به سال گذشته، پیرامون دالیل این اتفاق اظهار 
کرد: مصرف گوشت قرمز در بین شهروندان کم و سبب کاهش میزان تقاضای عرضه گوشت قرمز در بازار 
شده و این اتفاق دو دلیل مهم دارد.وی افزود: مشکالت اقتصادی قدرت خرید شهروندان را کم کرده و 
باعث شده که میزان مصرف گوشت قرمز در بین مردم کاهش یابد. از طرف دیگر در ایام ماه محرم و صفر، 
نذورات هیئت ها و حسینیه ها بخشی از نیاز شهروندان به گوشت قرمز را تامین می کنند و خودبه خود 
مردم در این دو ماه کمتر گوشت می خرند، خصوصا که هیئت ها و حسینیه ها گوشت مصرفی را به صورت 
دام زنده تهیه می کنند و مجموع این عوامل باعث می شود که میزان تقاضای گوشت قرمز در بازار کاهش 
یابد.رییس اتحادیه صنف فروشندگان گوشت قرمز اصفهان در ارتباط با میزان کاهش مصرف گوشت 
در سطح استان خاطرنشان کرد: آمار دقیقی در این مورد نداریم، اما قبول دارم که میزان مصرف گوشت 
در بین شهروندان کاهش پیدا کرده است. طبق کارشناسی های انجام شده توسط سازمان غذا و داروی 
کشور، یک انسان باید به طور میانگین روزانه حدود ۷۵ گرم گوشت مصرف کند و بر همین اساس یک 
خانواده ۴ نفره در طول یک ماه باید به طور میانگین ۴ کیلو گوشت قرمز تهیه کنند، اما مشکالت اقتصادی 
قدرت خرید مردم را کاهش داده و به طور طبیعی میزان مصرف گوشت مردم هم کاهش پیدا کرده است.

رییسشورایاسالمیشهراصفهانمیگویدکارشناسینادرستازاجرایپروژهقطارسریعالسیرتهران-اصفهانممانعتمیکند؛

روی ریل بالتکلیفی!

پای پروژه روی زمین مانده قطار سریع السیر اصفهان 
- تهران به جلسه روز گذشته شورای شهر اصفهان هم 
باز شد. چندین سال اســت که پروژه قطار سریع السیر تهران - قم - 
اصفهان در دست ساخت است؛ اما در این مدت، این پروژه پرحاشیه 
تنها چند درصد ناچیز پیشرفت فیزیکی داشته است.برخی مسئوالن 
معتقدند اجرای این پروژه می تواند تاثیر شــگرفی بر اقتصاد منطقه 

و حل کالن مسئله های شهرهای تهران، قم و اصفهان داشته باشد.
این در حالی است که برخی کارشناسان می گویند: »این پروژه در نگاه 
اول هیچ گونه توجیه اقتصادی ای ندارد. مجموع مبلغ موردنیاز برای 
احداث این پــروژه بالغ بر ۵ میلیارد دالر برآورد می شــود که با فرض 
احداث به موقع آن، اگر همه ظرفیت جابه جایی ۱6 میلیون مسافر در 
سال مدنظر برای این پروژه عملیاتی شود، برای آنکه این پروژه در کمتر 
از ده سال بتواند هزینه های خود را مستهلک کند، الزم است تا قیمت 
هر بلیت یک طرفه آن از تهران به سمت اصفهان و یا بالعکس به مبلغ 
حداقل یک میلیون تومان به ارزش روز به فروش برســد که مسلما با 

چنین شرایط اقتصادی، این امر نشدنی به نظر می آید.«
درواقع این کارشناسان که مخالف پروژه هستند، می گویند اگر فرض 
کنیم بناست این پروژه کارکرد حومه ای داشــته باشد و برای مقاصد 

شغلی، تحصیلی و تجاری مورداســتفاده قرار گیرد، آیا این امکان در 
شــرایط حال حاضر وجود دارد که یک کارمند و یا یک دانشجو بتواند 
روزانه مبلغ ۲ میلیون تومان برای اســتفاده از مســیر رفت وبرگشت 
این خط ریلی هزینه کند؟ به طورقطع چنین امری جز با اســتفاده از 
سوبسیدها و یارانه های دولتی ممکن نخواهد بود؛ بنابراین نمی توان 

این پروژه را یک پروژه اقتصادی دانست.
نکته حائز اهمیت دیگر اینجاســت که آیا با همیــن مبلغی که به هر 
صورت )منابع بودجه عمومی و یا فاینانس چینی( قرار اســت تامین 
شــود، نمی توان اقدامات موثرتر دیگری برای شبکه حمل ونقل ریلی 
و جاده ای یا هوایی کشور انجام داد؟ آیا نمی توان با همین ۵ میلیارد 

دالر، کل شبکه ریلی کشور را تکمیل کرد ؟ 
با تمام این تفاسیر، رییس شورای اسالمی شهر اصفهان اعتقاد دارد 
»کارشناسی مریض در بدنه دولت و بانک مرکزی« عامل اجرانشدن 

قطار سریع السیر تهران –اصفهان  است.
محمد نور صالحی در پنجاه و پنجمین جلســه علنی شورای اسالمی 
شهر اصفهان با اشاره به تصویب بودجه مجلس برای اجرای طرح قطار 
سریع الســیر تهران - اصفهان گفت: دولت هم برای اجرای این طرح 
کارشناسی اراده کرده، اما کارشناسی مریض در بدنه دولت و سازمان 

مدیریت و بانک مرکزی از اجرای این طــرح ممانعت می کند که باید 
سیســتم برای رفع موانع و اصالح این بروکراسی ناسالم و بیمار چاره 
اندیشــی کند.محمد نورصالحی در واکنش به انعــکاس خبر اجرای 
طرح قطار سریع السیر تهران - اصفهان اضافه کرد: برخی دوستان در 
حوزه راه و ترابری تصورشــان این بود که ما می گوییم چرا این هزینه 
می شــود، درحالی که منظورم این بود که ۲6 ســال از کلنگ زنی این 
طرح کالن می گذرد و ۱۲ ســال است که در بودجه کشــور دیده شده 
و همین طرح در کشــور اندونزی چهار ســاله اجرا می شــود و وقتی 
که طرحی بیش از ۲۰ سال طول بکشــد، هزینه های آن هم چندبرابر 
 می شود و اگر اتالف هزینه باشد این طوالنی شدن، بروکراسی مریض 

اداری است.
وی با بیان اینکه ۷۰ درصد زیرسازی های این طرح با سرمایه گذاری ها 
اجرا شده و هر 6 ماه ســود این سرمایه گذاری از ســوی دولت قابل 
پرداخت است، گفت: اینکه اکنون مطرح کنند طرح اقتصادی هست 

یا نیست، درست نیست.
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان افزود: این طرح در کشور های 
دیگر با زمان کمتری اجرا شده و ما اعتراض داریم که چرا در وزارت راه 

و شهرسازی اراده و تسلط و اقتدار مدیریتی وجود ندارد.

معاون دفتر خدمات ارزی و مالی ســازمان توسعه 
تجارت گفت: نسبت بازگشت ارز حاصل از صادرات 
به کل تعهدات سررسید شــده آن در استان اصفهان 
۹6 درصد و میانگین این شــاخص در سطح کشور 
۸۷ درصد است.ناهید دشتدار در نشست با فعاالن 
اقتصادی اصفهان افزود: این استان یکی از بهترین 
عملکردها را در ایفای تعهدات ارزی در کشــور دارد و 
در بازگشــت ارز حاصل از صادرات بسیار موفق بوده 

اســت.وی با بیان اینکه از سال ۹۷ تاکنون بسیاری 
از استان ها به دلیل مشکالتی مانند تحریم و شیوع 
کرونا با کاهش صادرات مواجه شــده اند، ادامه داد: 
استان اصفهان پس از کاهش نامحسوس صادرات 
در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، در ادامه با جهش بسیار 
خوبی در صادرات مواجه شد که نشان دهنده فعالیت 
مناســب صادرکنندگان این خطه است.دشــتدار با 
بیان اینکه 6۲ درصد از یک هــزار و ۱۸۸ بازرگان این 
استان جزو بخش تولید هستند، خاطرنشان کرد: کل 
تعهدات ارزی استان از سال ۹۷ تاکنون ۷.۵ میلیارد 
یورو بوده که 6.۸ میلیارد یوروی آن سررســید شده 
و ۷۱۰ میلیون یورو هنوز سررســید نشده است.وی 

میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان 
اصفهان از سال ۹۷ تاکنون را بیش از 6.۵ میلیارد یورو 
معادل ۹6 درصد اعالم کرد.معاون دفتر خدمات ارزی 
و مالی سازمان توسعه تجارت در باره نحوه بازگشت 
ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان استان اصفهان 
گفت: ۵۵ درصد از بازگشت این ارز از طریق واردات، 
۲۸ درصد از طریق فروش ارز در سامانه نیما و درصد 
جزئی تری نیز از سایر روش ها بوده است.به گفته وی، 
در استان اصفهان صادرکنندگانی که برابر یا بیش از 
صددرصد تعهدات ارزی خــود را ایفا کرده اند، حدود 
۴۱۳ میلیون یورو تعهد مازاد دارند که نشــانه توجه 

صادرکنندگان اصفهان به این امر است.

معاون دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت:

بازگشت ارز حاصل از صادرات در اصفهان ۹6 درصد است

خبر روز

اینطرحدرکشورهایدیگربازمانکمتریاجراشدهو
مااعتراضداریمکهچرادروزارتراهوشهرسازیارادهو

تسلطواقتدارمدیریتیوجودندارد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشان مطرح کرد:

پرورش ماهی در استخرهای کشاورزی؛ راهکاری برای 
مدیریت مصرف آب

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشان، گفت: پرورش ماهی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی، یکی 
از برنامه های محوری برای افزایش بهره وری و مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی و تولید آبزیان با 
حداقل مصرف منابع است.رضا مظلومی اظهار کرد: استخرهای ذخیره آب کشاورزی، یکی از راهکارهای 
حفظ منابع آب است و چنانچه این استخرها برای پرورش ماهی استفاده شود، آب خروجی از آن، امالح 

موردنیاز را به گیاه می رساند و ضمن کاهش مصرف کود، تولید کمی و کیفی محصول را افزایش می دهد.
وی افزود: کارشناسان مدیریت جهاد کشــاورزی کاشان و کارشناسان شیالت بخش خصوصی با هدف 
توسعه پرورش ماهی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی پس از بازدید از ۳۵ استخر شرایط آن را بررسی 
و ارزیابی کردند که می تواند منجر به ایجاد اشــتغال در روستاها و ارزآوری شــود.مدیر جهاد کشاورزی 
شهرستان کاشان، تصریح کرد: بیش از یک هزار استخر کوچک و بزرگ کشاورزی در شهرستان کاشان 
وجود دارد که تالش می کنیم در قالب کشــاورزی قــراردادی و ایجاد زنجیره تولید، نســبت به پرورش 
ماهی خوراکی، شرایط ایجاد و تثبیت اشتغال پایدار فراهم شــود.وی با دعوت از صاحبان سرمایه برای 
سرمایه گذاری در بخش شیالت، تصریح کرد: محاسبه برق و گاز مصرفی با تعرفه کشاورزی، معافیت حق 
بیمه کارفرما برای کارگاه های بیش از پنج نفر از جمله تسهیالتی است که جهاد کشاورزی برای صاحبان 
سرمایه برای توسعه آبزی پروری فراهم می کند.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشان، گفت: ساالنه ۴۵ 
میلیون قطعه انواع ماهیان تخم گذار و زنده زای زینتی شــامل انواع خانواده گلد فیش ها، سیچالیدها و 

حدود ۱۴۰ تن ماهی خوراکی توسط فعاالن حوزه آبزی پروری در این شهرستان تولید می شود.
 

رییس اداره راه و شهرسازی تیران و کرون خبر داد:

پیشرفت 50 درصدی دو بانده سازی جاده تیران به سامان
رییس اداره راه و شهرسازی تیران و کرون گفت: پروژه دو بانده سازی و تعریض جاده تیران به سامان از 
سه راه رضوان شهر به سمت شهرکرد ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.سعید کاشفی اظهار کرد: جاده تیران 
به سامان پس از سه راه رضوان شهر به طول ۱۵ متر تا پایان حوزه استحفاظی استان اصفهان در حال انجام 
است که تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.وی افزود: برای اجرای این پروژه ۲۳۰ میلیارد 
ریال پیش بینی شده که وزارت راه و شهرسازی با وجود چالش های مالی برای تکمیل این پروژه همت دارد.

رییس اداره راه و شهرسازی تیران و کرون با بیان اینکه دو بانده سازی مسیر تیران به سامان از سال های 
پیش تاکنون در چند فاز اجرا شده، تصریح کرد: با تکمیل و بهره برداری از این پروژه کل مسیر تا پایان حوزه 
استحفاظی استان اصفهان دو بانده خواهد شد.وی اضافه کرد: این جاده یکی از مسیرهای پر تردد بود که به 
دلیل عرض کم جاده شاهد تصادفات زیادی بودیم و این جاده جزو محورهای پر تصادف استان قرار گرفته 
است.کاشفی خاطرنشان کرد: اجرای دوبانده سازی جاده تیران به سامان عالوه بر زیرسازی و آسفالت، 

آزادسازی، احداث پل و حاشیه سازی جاده داشته است.
 

108 واحد مسکن ملی در شهرستان دهاقان در حال ساخت است
رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان دهاقان از ساخت ۱۰۸ واحد مسکن ملی در این شهرستان در قالب 
طرح نهضت ملی مســکن، خبر داد.حمیدرضا آقالر با اشاره به اهمیت سرعت بخشی به طرح نهضت ملی 
مسکن و رفع مشکل مسکن در شهرستان دهاقان، گفت: بیش از دو هزار و 6۰۰ نفر در طرح نهضت ملی مسکن 
برای شهر های دهاقان و گلشن ثبت نام کردند که تاکنون بیش از یک هزار و ۴۰۰ نفر حائز شرایط فعال )در انتظار 
بررسی تا تخصیص پروژه( بودند.رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان دهاقان با بیان اینکه قطعه زمینی به 
مساحت ۳۰.6 هکتار جهت این طرح درنظر گرفته شده، اضافه کرد: عالوه بر این زمینی به مساحت ۱.۴ هکتار 
به بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان دهاقان تحویل داده شده و تعداد ۱۰۸ واحد در حال ساخت است.

کافه اقتصاد

مدیر نیروگاه و سد زاینده رود:شهرستان ها

16 درصد سد زاینده رود خالی  است
مدیر نیروگاه و سد زاینده رود با اشاره به اینکه تنها ۱6 درصد سد زاینده رود آب دارد، گفت: تاکنون حجم سد زاینده رود به کمتر ۹۲ میلیون مترمکعب نرسیده، بنابراین سعی 
بر این داریم که ذخیره آبی سد زاینده رود از ۱۱۰ میلیون مترمکعب کمتر نشود. سید مجتبی موسوی نایینی در حاشیه بازدید خبرنگاران از سد زاینده رود در گفت وگو با ایسنا با 
اشاره به آخرین وضعیت سد زاینده رود، اظهار کرد: سال آبی گذشته بارش های خوبی نداشتیم، البته زمستان گذشته بارش های نسبتا خوبی داشتیم و در پایان سال ۱۴۰۰ 
میزان بارش ها به نزدیک میانگین رسید، هرچند از فروردین امسال به بعد دیگر بارشی نداشتیم.وی با اشاره به اینکه در روز شنبه، ۱۹ شهریورماه حجم سد زاینده رود ۱۹۴ 
میلیون مترمکعب بود، گفت: ورودی سد زاینده رود حدود ۱۱ و خروجی سد حدود ۲۵ مترمکعب بر ثانیه است.مدیر نیروگاه و سد زاینده رود تاکید کرد: این میزان خروجی سد 
برای مصارف شرب و صنعت است و امیدواریم بارش ها زودتر اتفاق بیفتد، هرچند مطابق پیش بینی هواشناسی، همانند سال گذشته پاییز خوبی نخواهیم داشت، بنابراین 
محتاطانه شرایط را پیش می بریم تا مصارف را کنترل کنیم.وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر ۱6 درصد مخزن سد زاینده رود آب دارد، گفت: سال گذشته در همین زمان ذخیره 
سد ۲۴۹ میلیون مترمکعب معادل ۲۰ درصد مخزن سد بود، بنابراین باتوجه به توزیع آب کشاورزی در سال آبی جاری، ما سال آبی جدید را با شرایط سخت تری آغاز خواهیم 
کرد و باید در پاییز کنترل بیشتری بر مصارف داشته باشیم.موسوی در پاسخ به این سوال که این میزان آب کفاف چند ماه دیگر را می دهد، گفت: تابستان امسال اصفهان 
شرایط غیرمترقبه بسیار گرمی را پشت سر گذاشت و اردیبهشت امسال با افزایش دمای هوا، میزان مصرف آب شرب افزایش بی سابقه ای داشت و رکوردهای جدیدی زده شد.

مس گری در 
اصفهان

صنعت مس گری در اصفهان، 
زنجان، کرمان، شــیراز و یزد 
از دوران اســالمی تا به امروز 
از رونق و شکوفایی برخوردار 
بوده، به گونه ای کــه در اغلب 
این شــهرها یکــی از بازارها 
بــا عنوان بــازار مســگرها به 
صاحبان این هنــر - صنعت 

اختصاص داشت.

وز عکس ر

استاندار مطرح کرد :

اقتصاد دانش بنیان؛ تنها 
مسیر اصفهان برای رسیدن 

به پیشرفت و توسعه 
استاندار اصفهان گفت: اصفهان در آینده برای 
پیشرفت و توسعه، مســیری به جز حرکت به 
سمت اقتصاد دانش بنیان ندارد و به طور قطع 
باید به تدریج ریل حرکت استان را به این سمت 
سوق دهیم.به گزارش ایرنا، سیدرضا مرتضوی 
در جلسه شــورای گفت  وگوی دولت و بخش 
خصوصی در اتــاق بازرگانی اســتان اصفهان 
افزود: مدیریت استان از طریق قرارگاه اقتصاد 
دانش بنیان در تالشــند تا با ظرفیت سازی و 
کمک دســتگاه های مختلف و حمایت های 
پولی، مالی و بانکی آینده این استان را به شکل 
مطلوبی رقم بزننــد.  وی با اشــاره به اهمیت 
شکل گیری سامانه رصد فناوری استان، ادامه 
داد: باید با مشــارکت و هم زبانی همه اعضا در 
این گونه جلسات و با کمک بخش خصوصی، 
سامانه رصد فناوری را در استان راه اندازی کنیم.

استاندار اصفهان اظهار داشت: وظیفه راه اندازی 
این سامانه برعهده هیئت اجرایی منطقه ویژه 
علم و فناوری استان اســت که باید با استفاده 
از اطالعاتی که به اشتراک گذاشته خواهد شد 
و هم افزایی الزم در نهایت بتوانیم این سامانه 
را با قابلیت مناســب برای تصمیم گیری های 
آینده اســتان راه اندازی کنیم.وی با بیان اینکه 
بسیاری از دستگاه ها و ارگان های عضو شورای 
گفت وگو دولت و بخش خصوصی عضو هیئت 
اجرایی منطقه ویژه اقتصادی استان هستند، 
تصریح کرد: باید کمک کنند تا این سامانه هر 
چه سریع تر به نتیجه مطلوب برسد.مرتضوی با 
اشاره به اهمیت تغییر کاربری کارخانه ریسباف و 
تبدیل آن به موزه در طرح تفصیلی شهر اصفهان 
اضافه کرد: پیش از این مذاکراتی برای ایجاد 
یک موزه در حــد و اندازه های شــهر اصفهان 
انجام شده؛ اما باتوجه به کاربری این مجموعه، 
پیشنهاد شده که این محل به کارخانه نوآوری 

تبدیل شود.
استاندار اصفهان گفت: کارخانه ریسباف مزیت 
خوبی برای استان اصفهان محسوب می شود 

که باید از آن در قالب موزه استفاده کنیم.

عکس: لیمنا
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با کهن ترین بنای شناخته شده در بافت تاریخی شهر نایین بیشتر آشنا شویم؛

شاهکار اشکانیان
نایین شهری در استان اصفهان است که وسیع ترین شهرســتان استان و از بزرگ ترین شهرستان های 
ایران به حســاب می آید. جمعیت نایین حدود ۵۵۰۰۰ تن اســت. یکی از ویژگی های این شــهر وجود 
آثار تاریخی گوناگون در این شهر است. آثاری مثل، کاروانســرای بالباد، کاروانسرای نیستانک، نارین 
قلعه، قلعه عاشوراگاه یا آشورگاه، قلعه یابرزو نیســتانک، بنای سپرو، قلعه شیرکوه سپرو، قلعه رستم 
روستای بافران، قلعه شــهداد مربوط به دوره سلجوقی، قلعه روستای مزرعه شــاه، قلعه ملک احمد 
 در خور، قلعه گبرها از دوره پیش از اسالم که از خشــت و گل است که همه جزو جاذبه های تاریخی این

 شهر هستند.
نارین قلعه یا نارنج قلعه، قلعه ای اســت باســتانی و کهن که در شهر نایین اســتان اصفهان قرار دارد 
قدیمی ترین و کهن ترین بنای شناخته شده در بافت تاریخی شــهر نایین به حساب می آید. این بنای 
باستانی درست در مرکز شــهر نایین قرار دارد که این قسمت بافت تاریخی شــهر را نشان می دهد. به 
عقیده کارشناسان ، نوع مصالحه نارین قلعه یا نارنج قلعه و همچنین سبک معماری بنا به دوران پارتیان 
یا همان اشــکانیان می رسد و بعضی دیگر از محققان آن را به دوران ساســانیان نسبت می دهند. این 
قلعه بنایی برای انجام مراسم خاص بوده که دژ یا کهن دژ شهر به حساب می آمد. اطالعات جزئی تر و 
دقیق تری از این بنا در دست نیست و محققان و باستان شناسان در این زمینه با کمبود منابع موثق مواجه 
هستند؛ اما به نظر می رسد که این قلعه با محوطه پیرامونش یک مرکز اداری و پایگاه نظامی شهر در آن 
دوره بوده است و در حال حاضر از این بنا فقط بقایای قلعه عظیم این شهر و چند دیوار خشتی به جامانده 

و بخش عظیمی از آن در گذر زمان و حوادث طبیعی از بین رفته است.
این قلعــه در گرداگرد و اطرافش یک خندق حفر شــده که در قدیم ایــن کار صورت گرفته بود و ارتفاع 

این خندق از پایین ترین نقطه خندق تا باالترین قســمت بنا درگذشته ۵۰ متر بوده است. شکل این بنا 
چندضلعی بوده و در هر گوشه هر ضلع آن چند برج در آن دوره وجود داشت. »اصطخری« نقشه کش 
و جغرافی دان برجسته و مشهور ایرانی قرن ۱۰ میالدی، در کتاب معروف خود مسالک و ممالک که به 
معنی راه ها و ایالت هاست، به وجود ۵۰۰۰ قلعه در شــهرها و کوه های پارس اشاره کرده و در کتابش به 
بناهایی اشاره می کند که باالی این قلعه بودند؛ بنابراین احتمال می رود این قلعه پیش از اسالم محل و 
مکان عبادت بوده است. یکی دیگر از جغرافی دانان معروف قرن هشتم هجری قمری، به اسم حمدا... 
مســتوفی دورتادور این قلعه را ۴۰۰۰ گام محاسبه کرده و مقدســی، جغرافیدان دیگری در قرن سوم 
هجری قمری این بنا را یک اثر پیش از اسالم معرفی کرده است. بنای تاریخی نارین قلعه یکی از بناهای 

مهم و قابل توجه باستان شناسان و تاریخ دانان است که در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.
گفتیم که دور تا دور نارین قلعه را در گذشــته خندق ایجاد کرده بودند که محققان بر اساس مطالعات و 
بررسی های انجام شده بر روی کتاب های جغرافی دانان دوره های مختلف ارتفاع قلعه به اضافه ارتفاع 

خندق را با هم حدود ۵۰ متر می دانند. 
این بنای چند ضلعی تماما از خشت خام است. اندازه خشــت های به کار رفته در ساخت نارین قلعه از 
۴۳×۴۳ تا ۲۲×۲۲ بوده و در اندازه های متفاوت و متغیر است و همین مسئله گویای این امر است که 
این بنای باستانی تاریخی نارین قلعه طی دوره های مختلف تاریخی ساخته شده و به تدریج بر وسعت 
و ابعاد آن اضافه شده و گسترده شده اســت. درباره اتفاقات تاریخی که در این قلعه به وجود آمده و در 
تاریخ ثبت شده است مبارزه و درگیری امیر مبارزالدین محمد آل مظفر و ملک اشرف چوپانی در قرن 
هشــتم هجری اســت که در این مکان اتفاق افتاده و در حقیقت این قلعه محل این جنگ بوده است. 

همچنین در دوره های اخیر هم این قلعه و موقعیت آن موردتوجه بوده که از آن جمله در دوره قاجار است 
که نارین قلعه در این دوره مورداستفاده قرار گرفته است.

یک نارین قلعه هم در یزد وجود دارد که بعضی محققان معتقدند ارگ حکومتی شهر تاریخی میبد یزد در 
حقیقت همین نارین قلعه است که ارتفاع آن بیشتر از ۲۵ متر بوده و هنوز از دوره ساسانیان پا بر جا باقی 
مانده و یک منبع مطالعاتی ارزشمند برای محققان محسوب می شود. از بلندای این قلعه  چشم انداز 
تاریخی و طبیعی شهر را می شود دید که با مجموعه ای از بناها و ساخت  و سازهای خشت و گلی احاطه 
شده است. همچنین مسیرهای ارتباطی برای رفت و آمد و ارتباط شهر با دیگر نقاط و روستاها و  دهات 

اطراف و باغ ها و مزارع و قبرستان شهر وجود داشته که کاروان ها در این مسیرها رفت و آمد داشتند.
نارین قلعه از نظر ســاختار دفاعی دارای پنج حصار و دربند بوده و از بناهایی اســت که از نظر معماری 
ساختار پیچیده ای دارد و در نوع خود بی نظیر اســت. از نظر ایمنی باید گفت که امکان نفوذ دشمن به 

داخل این قلعه غیر ممکن بوده است. 
داستان ها و روایت های زیادی درباره نارین قلعه وجود دارد از جمله اینکه روایت افسانه  ای که حکایت 
می کند نارین قلعه در زمان کیومرث بنا شده و نخستین آدم ها از طریق راه های آبی به این قلعه آمدند. 
عده ای دیگر هم ساخت آن را به مهبد یکی از سپهبدان ساسانی و از سرداران قباد و انوشیروان، پادشاه 
ساسانی نسبت می دهند و معتقدند که این شــخص نارین قلعه را بنا کرده است. در اطراف نارین قلعه 
میبد، سفال های نقش دار و رنگی از دوره های کهن تر به دست آمده که قدمت آن به دوره عیالمی می رسد 
و بیشتر از چهارهزار ســال قدمت آن تخمین زده شــده که به همین دلیل محققان معتقدند ساختمان 

نارین قلعه به زیگورات های ساخته شده در دوره عیالمی ها خیلی شباهت دارد.

  ایران گردی

تحدید حدود اختصاصی
6/157 شــماره نامه : 140185602024006446-1401/06/13 نظر به اینکه به 
موجب رای شــماره 140060302024003097 مورخ 1400/10/02 هیات قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 169/49 متر مربع تحت شماره فرعی 729  از 4786 اصلی  واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان در مالکیت آقای  حمید مصدق فرزند حســن مستقر گردید و 
پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود می باشد لذا به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون 
فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 
1401/07/20 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق 
ماده 86  آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک 
ماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، درغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی 
وی می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت 
و به اداره ثبت تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با 
 رعایت مقررات ادامه میدهد. تاریخ انتشــار: 1401/06/21 م الف: 1378425
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تحدید حدود اختصاصی
5/30 شــماره نامــه : 140185602024006443-1401/06/13 نظر به اینکه به 
موجب آراء شماره 140060302024003098 الی 140060302024003102 مورخ 
1400/10/02 هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 209/69 متر مربع تحت شماره فرعی 
728  از 4786 اصلی  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکیت خانم ناهید مصدق فرزند 
حسن و شرکاء  مستقر گردید و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود می باشد لذا به 
استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1401/07/20 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در روز 
و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد و معترض طبق ماده 86  آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این 
اداره، ظرف یک ماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم 
دادخواســت را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، درغیر این صورت متقاضی ثبت یا 
نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 
 را با رعایت مقررات ادامه میدهد. تاریخ انتشار: 1401/06/21 م الف: 1378418
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فقدان سند مالکیت
6/159   شماره نامه: 140185602024006615-1401/06/17 نظر به اینکه  ششدانگ 
پالک 510  فرعی باقیمانده  از 4842 اصلی که در راستای استاندارد سازی به فرعی 2686 
فرعی از اصلی مذکور تبدیل شده است واقع در بخش 5 اصفهان در صفحه 68 دفتر 1259 
امالک به شماره ثبت 233250 و شماره چاپی ســند دفترچه ای 0468887  به نام آقای 
سید مهدی بدری فرزند سید حسین  ســابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد  سپس مالک 
مذکور با ارائه درخواست 7350 - 1401/6/2 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا 
شهود آن ذیل شماره یکتا 140102155865000291 و شماره  رمز تصدیق 227772 و 
شماره ترتیب 53697   مورخ 1401/5/26 و به گواهی دفترخانه اسناد رسمی 10 اصفهان 
رسیده است مدعی است که سند مالکیت به علت نامعلوم مفقود  و درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت را نموده   لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
 م الــف: 1379228 مهــدي شــبان سرپرســت واحد ثبتــي حــوزه ثبت ملک

 جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
1401 /06 /10  -140185602025007177 نامــه:  ره  شــما  6 /160 
  نظــر بــه اینکه آ قــای محمــد رضا جــوادی فرزنــد عباس بــا تســلیم دو برگ 
استشهاد شــهود شــماره 65223 مورخ 1401/05/12 دفترخانه اسناد رسمی شماره 
40 شــهر اصفهان، مدعی مفقود شــدن ســند مالکیت به میزان ششــدانگ پالک 
 11189 فرعی از 28 اصلی بخش چهــارده اصفهان که ذیل ثبت 110635 صفحه 33 
 دفتــر 715 شــماره چاپــی ســند 21412 ســابقه ثبــت و ســند مالکیــت دارد
 و نامبــرده اعالم نموده ســند ما لکیــت مرقوم در اثــر جابجایی مفقــود گردیده و 
 تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنی نمــوده اســت.  لــذا مراتب  به اســتناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود 
 چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
 می باشــد از تاریــخ انتشــار این آگهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد 
بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند 
 مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات 

خواهد شد. 
م الف: 1379447 ابوالفضل شــهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان
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مدیرکل حج و زیارت استان:

ثبت نام بیش از 23۸ هزار اصفهانی برای راهپیمایی اربعین 
قطعی شد

مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان گفت: تاکنون ۲۳۸ هزار و ۳۴۷ نفر از زائران کربال در اربعین 
حسینی در استان اصفهان ثبت نام خود را قطعی کرده اند و ثبت نام زائران همچنان ادامه دارد.علیرضا 
صادقی با بیان اینکه پیش ثبت نام زائران اربعین در سامانه سماح از ۱۰ تیرماه آغاز شده و همچنان 
ادامه دارد، اظهار داشت: سامانه برای پیش ثبت نام و ثبت نام قطعی زائران باز است.وی با بیان اینکه 
از ۱۰ تیرماه تا ۲۰ شهریورماه ۲۸۸ هزار و ۵۵۸ نفر از استان اصفهان برای راهپیمایی عظیم اربعین 
پیش ثبت نام کرده اند، ابراز داشت: بیشترین ثبت نام متعلق به شهر اصفهان با ۱۴۵ هزار و ۶۳۵ نفر 
و پس از آن شهرستان های خمینی شهر، نجف آباد و فالورجان، شهرضا و شاهین شهر در رتبه های 
بعدی قرار دارند.مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با بیان اینکه در سال جاری زائران در هنگام 
ثبت نام امکان انتخاب مرز خروجی را نیز داشتند، گفت: بیشترین انتخاب زائران اصفهانی مرز مهران 
با ۲۱۱ هزار و ۴۴۸ نفر بوده است.وی افزود: همچنین ۲۵ هزار و ۹۰۰ نفر از زائران اصفهانی مرز چذابه، 
۲۴ هزار و ۴۴۸ نفر مرز شلمچه و ۴ هزار و ۹۸۶ نفر مرز هوایی را انتخاب کرده اند.صادقی در خصوص 
ثبت نام قطعی زائران اصفهانی اربعین حسینی را نیز تاکنون ۲۳۸ هزار و ۳۴۷ نفر اعالم کرد و گفت: 

این افراد با پرداخت هزینه ۱۸ هزارتومانی بیمه ثبت نام خود را قطعی کرده اند.
وی با تاکید بر اینکه متاســفانه برخی از زائران بدون پرداخت بیمه و ثبت نام قطعی از مرزها خارج 
می شوند، افزود: این کار اشتباهی اســت و باید زائران نسبت به پرداخت حق بیمه توجه کنند تا در 

صورت بروز هرگونه حادثه امکان جبران خسارت وجود داشته باشد.
 

مدیرکل آموزش وپرورش استان  خبر داد:

توزیع یک هزار و 300 بسته لوازم التحریر میان دانش آموزان 
مناطق محروم اصفهان

مدیرکل آموزش وپرورش استان اصفهان از توزیع یک هزار و ۳۰۰ بسته لوازم التحریر و اقالم آموزشی 
میان دانش آموزان مناطق کم برخوردار استان خبر داد.محمدرضا ابراهیمی گفت: با مشارکت اداره کل 
آموزش وپرورش و بسیج سازندگی استان در قرارگاه جهادی نصیب برابر آموزشی، یک هزار و ۳۰۰ 

بسته لوازم التحریر میان دانش آموزان مناطق کمتر برخوردار استان اصفهان توزیع شد.
مدیرکل آموزش وپرورش استان اصفهان افزود: بر اساس طرح های »قرارگاه جهادی تربیتی« و 
»بهره آموزشی برابر« ابالغی وزارت آموزش وپرورش، در بخش اول آن تعدادی دستگاه زیراکس 
و نیمکت به مدارس فرستاده و یک هزار و ۳۰۰ بســته لوازم التحریر نیز بین دانش آموزان نیازمند 

توزیع شد.
ابراهیمی اضافه کرد: آموزش وپرورش با همکاری بسیج فرهنگیان اقدام به آموزش و مشاوره رایگان 
به دانش آموزان در قالب نذر خدمت در مناطق محروم می کنند.همچنین سرهنگ عجمی، مسئول 
بسیج سازندگی و محرومیت زدایی استان در این راستا بیان کرد: در این طرح که هم کالسی مهربان 

نام دارد، ۶۲ حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی مشارکت می کنند.
 

محکومیت سه میلیاردریالی فروشگاه لوازم یدکی در اصفهان
یک قاچاقچی لوازم یدکی در اصفهان به پرداخت جریمه ســه میلیاردریالی محکوم شد.مدیرکل 
تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: پرونده کشف یک دستگاه موتور خودرو سنگین خارجی از 
یک واحد صنفی لوازم یدکی برای رسیدگی به شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی اصفهان ارجاع 
شد.علی اکبر مختاری افزود: پس از احضار متهم، قاچاق محرز شد و ضمن ضبط کاال به نفع دولت، 

متهم پرونده به پرداخت جزای نقدی سه میلیارد و ۳۴۹ میلیون ریال محکوم شد.

معاونهواشناسیاصفهان:بارشهایپاییزیازاواسطآذرماهآغازمیشود؛

باز  بدون  باران!

سال گذشته هنوز پاییز آغاز نشده رییس  زینب ذاکر
سازمان هواشناسی کشور آب پاکی را روی 
دست مان ریخت و گفت بارش ها در پاییز در ۱۳ استان کمتر از نرمال است 
و شــرایط حادی به لحاظ بارشــی تجربه خواهیم کرد و مطابق انتظار، 

»اصفهان« هم یکی از همین ۱۳ استان بود. 
هم زمان مدیرکل هواشناسی اســتان اصفهان هم اواسط شهریور ۱۴۰۰ 
مهر تایید بر خبر رییس ســازمان هواشناســی زد و بــرای آنکه خیال 
مان راحت تر شــود، خطاب به شــهروندان اصفهانی تاکید و تکرار کرد 
که حاالحاالها منتظــر بارش های پاییزی نباشــید و پاییز اصفهان نه با 
بوی باران که با اختناق آالینده ها آغاز می شــود و پاییــز آلوده ای پیش 
رو داریم. آقای مدیرکل همچنین گفت پیش بینی های فصلی نشــان 
می دهد بارش های پاییــزی موثر بر منابع آب با تاخیــر اتفاق می افتد، 
بارش های پاییز کمتر از نرمال خواهد بود و بیشــترین کاهش بارش در 
پاییز مربوط به آبان ماه اســت، همچنین میانگین دما یک تا یک و نیم 
درجه سانتیگراد باالتر از نرمال پیش بینی می شود.خورشیدی خبر داد 
که بارش ها عمدتا مربوط به نیمه دوم پاییز خواهد بود و بهبود بارش ها 
را هم در فصول سرد و از نیمه های زمستان خواهیم داشت؛ اما تا دی ماه 
بارش قابل توجهی دیده نمی شود.این پیش بینی ها هم تقریبا درست از 

آب درآمد به جز اینکه در فصول سرد هم شاهد بهبود بارش ها حداقل در 
اصفهان نبودیم و به طورکلی پاییز و زمستان کم بارش و البته بدون برفی 
را پشت سر گذاشتیم. حاال با گذشت یک ســال و در آستانه آغاز پاییز،  
معاون توسعه پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان هم خبر 
داده که امسال هم آش همان آش است و کاسه همان کاسه و حداقل تا 
نیمه های پاییز خبری از باران در اصفهان نیست!نوید حاجی بابایی با اشاره 
به اینکه میانگین بارشی اســتان اصفهان از ابتدای سال زراعی )مهرماه 
۱۴۰۰( تاکنون ۱۲۳ میلی متر است، می گوید: مقایسه میزان بارش های 
امسال با بلندمدت حاکی از کاهش ۲۲ درصدی بارندگی استان در سال 
زراعی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ بوده و بیشــترین کم بارشی استان مربوط به مناطق 
شرق و مرکز اصفهان است.وی با بیان اینکه اســتان اصفهان از مهرماه 
۱۳۹۹ تاکنون، به مدت سه سال کم بارشــی پیاپی داشته است، اضافه 
می کند: این شرایط سبب شده که شدت خشکســالی در بیشتر نقاط 
استان گسترش یابد به طوری که اکنون نزدیک به ۹۸ درصد از مساحت 
استان درگیر خشکسالی شدید تا بسیار شــدید است.معاون توسعه و 
پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان ادامه می دهد: حاکمیت 
پدیده جوی النینا»La Niña« یکی از علت های استمرار شرایط کم بارشی 
در استان طی سه سال اخیر اســت.به گفته وی، حاکمیت پدیده النینا 

یا همان جریانات ســرد اقیانوس آرام امکان شکل گیری سامانه های 
جوی و بارشــی را در منطقه و از جمله غرب اســتان اصفهان نمی دهد و 
این پدیده یکی از عوامل کم بارشی استان بوده که اثر آن در پاییز بیشتر 
است؛ اما در زمســتان ها اثر چندانی ندارد.حاجی بابایی خبر می دهد که 
طبق آخرین مدل ها و الگوهای هواشناسی ، بارش های موثر و قابل توجه 
بر منابع آبی و کشاورزی استان در پاییز پیش رو با تاخیر و دیرتر از زمان 
موعد خواهد بود.به گفته معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی 
استان اصفهان، بارش های پاییزی امسال به طور عمده از اواسط آذرماه 
آغاز خواهد شد: »بررسی تقویم بلندمدت بارشی استان اصفهان نشان 
می دهد که عمده بارش های موثر این استان و حوضه آبریز زاینده رود از 
آبان ماه بوده اما امسال دو- سه هفته دیرتر از موعد خواهد بود. پیش بینی 
می شود بیشــترین کاهش بارش اســتان طی ســه ماه آینده از نیمه 
آبان ماه تا اواسط آذرماه باشــد که حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد کاهش بارندگی 
در پیش خواهیم داشت؛ اما از اواخر پاییز بهبود بارش ها را انتظار داریم و 
بارندگی های استان به شرایط نرمال )طبیعی( باز می گردد. طبق الگوهای 
کنونی، دوره خشکسالی استان طوالنی تر از نرمال است و دستکم تا اواخر 
پاییز امسال شرایط کم بارشی در استان محسوس خواهد بود ولی روند 

بارش ها در زمستان بهبود می یابد.«

درآستانهآغازپاییز،معاونتوسعهپیشبینیادارهکل
هواشناسیاستاناصفهانهمخبردادهکهامسالهم
آشهمانآشاستوکاسههمانکاسهوحداقلتا

نیمههایپاییزخبریازباراندراصفهاننیست

با مسئولان جامعه

کارشــناس بهداشــت محیط و مدیریت پســماند 
بیمارستان های استان اصفهان گفت: به طور میانگین 
روزانه ۱۷ تن زباله عفونی، تیز و برنده در بیمارستان ها 
و مراکز ســرپایی هفت شهرستان اســتان اصفهان 
تولید می شود.احمد شــماعی زواره اظهار کرد: حجم 
روزانه پســماند های پزشکی بیمارســتان ها و مراکز 
سرپایی شهر اصفهان و شهرستان های مبارکه، لنجان، 
فالورجان، خمینی شــهر، نجف آباد و تیــران و کرون 
به طور میانگین حدود ۱۷ تن اســت که از این میزان 
۱۲ تن با دســتگاه »اتوکالو« بی خطرسازی می شود.

وی ادامه داد: روزانه پنــج تن زبالــه از مراکز درمان 

سرپایی شــامل مطب ها، کلینیک ها و آزمایشگاه ها 
در هفت شهر بزرگ استان اصفهان تولید می شود که 
بر اساس ضوابط اجرایی پسماند ها این مراکز باید از 
خدمات بی خطرسازی بیمارســتان های مجاور یا از 
ســایت های مرکزی و منطقه ای برای بی خطرسازی 
پسماند های خود استفاده کنند.کارشناس بهداشت 
محیط و مدیریت پســماند بیمارســتان های استان 
اصفهان خاطرنشــان کرد: از حدود ۵۸ بیمارستان در 
استان، تعداد ۳۰ بیمارستان در شهر اصفهان مستقر 
اســت و همه آن ها به دســتگاه بی خطر ساز پسماند 
مجهز است.وی گفت: بر اساس ضوابط و روش های 
مدیریت اجرایی پسماند های پزشکی، دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان تنها موظف به تفکیک، جمع آوری، 
نگهداری و بی خطرسازی زباله های بیمارستانی است 
و پس از عادی سازی پسماندها، شهرداری ها موظف 
به حمل ونقل و دفع نهایی این پسماند ها هستند، اما 

سازمان حفاظت محیط زیست، خروجی پسماند های 
پزشکی از دستگاه های بی خطرسازی را همچنان ویژه 
تلقی می کند.شماعی زواره افزود: این نگاه باعث شده 
است که دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ضمن صرف 
هزینه های هنگفت برای فرآیند بی خطرسازی، هزینه 

حمل ونقل و دفع نهایی را نیز متحمل شود.
کارشــناس برنامــه بهداشــت محیــط و مدیریت 
پســماند بیمارســتان های اســتان اصفهان تصریح 
کرد: با تکمیل ظرفیت دفن پســماند در محل قبلی، 
طبق مصوبات کارگروه مدیریت پسماند استان مقرر 
شده است دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان با یک 
شــرکت تفاهم نامــه ای را منعقد کند تــا مرحله دفع 
نهایی پسماند های پزشــکی پس از بی خطرسازی به 
روش زباله ســوز انجام شــود که به ازای یک کیلوگرم 
پسماند باید هفت هزار تومان پرداخت شود و نسبت به 

هزینه های قبلی چندبرابر شده است.

تولید روزانه 1۷ تن زباله عفونی در هفت شهرستان استان اصفهان

مراسم آغاز به کار 
گشت های ویژه 

پلیس
مراسم آغاز به کار گشت های ویژه 
پلیس پایتخت با حضور سردار 
حسین رحیمی، رییس پلیس 
پایتخت، ســردار قاسم رضایی 
جانشین فراجا و قاضی صلواتی 
بــرای مقابله با جرائم خشــن، 
در ســتاد مرکــزی فرماندهی 
انتظامی تهران بزرگ برگزار شد.

6 مصدوم براثر تصادف دو خودرو در باغ بهادران
مدیر روابط عمومی اورژانس و فوریت های پزشکی اســتان اصفهان از مصدوم شدن ۶ نفر در پی 
تصادف دو خودروی ســواری در باغبهادران خبر داد.عباس عابدی گفت: ســاعت ۱۳:۲۷ دقیقه 
روز گذشته حادثه تصادف دو خودروی 
سواری پراید به مرکز اورژانس اصفهان، 

گزارش شد.
وی با بیان اینکه حادثــه مذکور زیر پل 
باغبهادران رخ داده بود، افزود: بالفاصله 
یک واحد امــدادی اورژانــس ۱۱۵ به 

محل حادثه اعزام شد.
مدیــر روابط عمومــی اورژانــس و 
فوریت های پزشــکی اســتان اصفهان 
ادامه داد: شش نفر شامل دو مرد، دو 
زن و دو کودک در پی این حادثه مصدوم و جهت دریافت اقدامات درمانی بیشــتر به بیمارستان 

شهدای لنجان منتقل شدند.
 

دستگیری سارقان ساختمان های نیمه ساز در کاشان
فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از دستگیری متهمانی خبر داد که از ساختمان های نیمه ساز 

سرقت می کردند.
به گفته ســرهنگ ایرج کاکاوند، فرمانده انتظامی شهرستان کاشان، ســه سارق بازداشت شده 
اعتراف کردنــد که پس از شناســایی کارگاه های ســاختمانی فاقــد نگهبان، شــبانه، میلگرد و 
آهن آالت موجود در این ساختمان ها را سرقت می کردند.وی ارزش اموال سرقتی در بازرسی از 
مخفیگاه ســارقان را یک میلیارد ریال اعالم و اضافه کرد: متهمان به هشت فقره سرقت از اموال 

ساختمان های در حال ساخت در شهر کاشان اذعان کردند.
فرمانده انتظامی کاشان همچنین از شناسایی و دستگیری متهمی با ۶۴ میلیون ریال کالهبرداری 
اینترنتی خبر داد و گفت: شاکی مدعی بود در یک ســایت تبلیغاتی با آگهی فروش گوشی تلفن 
همراه مواجه شده و پس از تماس با انتشــاردهنده آگهی قبل از دریافت کاال مبلغ را به حساب او 

واریز کرده است.
سرهنگ کاکاوند به شهروندان توصیه کرد: قبل از خرید اینترنتی و واریز وجه به حساب فروشنده 
اطالعات کافی از سایت موردنظر، شخص فروشــنده و جنس خریداری شده به دست آورند و تا 
زمانی که آن جنس را مشاهده و از صحت و سالمت آن مطمئن نشدند از پرداخت وجه خودداری 

کنند.
 

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ؛

حریق سنگین در شهرک صنعتی کمشچه
سخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان از وقوع حریق سنگین در 
شهرک صنعتی کمشچه خبر داد.سرآتشــیار فرهاد کاوه آهنگران گفت: ساعت ۱۴:۵۴ دقیقه روز 
گذشته درخواســت کمک برای اطفای یک مورد حریق سنگین در شــهرک صنعتی کمشچه به 

سازمان آتش نشانی اصفهان، گزارش شد.
وی با بیان اینکه بالفاصله نیرو های کمکی به همراه چند دســتگاه اطفاییه سنگین و آب رسان از 
اصفهان، حبیب آباد، دولت آباد و شاهین شــهر به محل حریق اعزام شدند، افزود: ساعت ۱۶:۲۵ 
حریق مهار شد.ســخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان ادامه داد: 

حریق مذکور در مکان جمع آوری ضایعات موکت و فرش رخ داده است. 

وز عکس ر

خبر روزشهرستانها

فرمانده انتظامی استان اصفهان 
خبر داد:

رفع تصرف 5 هزار مترمربع 
از اراضی ملی نطنز

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از رفع 
تصرف ۵ هــزار مترمربــع از اراضی ملی 
بــه ارزش ۱۵۰ میلیارد ریــال در عملیات 
ماموران فرماندهی انتظامی شهرســتان 

نطنز خبر داد.
ســردار محمدرضــا میرحیــدری گفت: 
ماموران فرماندهی انتظامی شهرســتان 
نطنز در پی دریافت خبری مبنی بر تصرف 
اراضی ملی توسط افرادی سودجو در یکی 
از روســتا های شهرســتان موضوع را در 

دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: ماموران پس از انجام تحقیقات 
گســترده و کســب اطمینان از درســتی 
موضوع طی هماهنگی بــا مرجع قضایی 
به همــراه نماینــده اداره منابــع طبیعی 
شهرســتان از محل موردنظر بازدید کردند 
که در نتیجه بررســی های صورت گرفته ۵ 
هزار مترمربع از اراضی ملی توسط ۵ نفر از 

اهالی تصرف شده است.
سردار میرحیدری با بیان اینکه کارشناسان 
ارزش این قطعه زمین را ۱۵۰ میلیارد ریال 
برآورد کردند، گفــت: متصرفان این قطعه 
زمین را به صورت غیرقانونی و به وســیله 
بلوک، ســیم خاردار و فنس محصور کرده 
بودند کــه در نهایت با حکــم قضایی و به 
استناد تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت 
و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، کلیه آثار 
موجود جمع آوری و رفع تصرف انجام شد.

فرمانــده انتظامی اســتان اصفهــان از 
دستگیری متصرفان این زمین و معرفی 
آن ها به مرجع قضایی خبر داد و بیان کرد: 
مقابله با زمین خــواری یکی از موضوعاتی 
اســت که بادقت و ظرافت خاصی توسط 
ماموران پلیس امنیت اقتصادی اســتان 
دنبال می شود و این پلیس با افراد سودجو 
و فرصت طلبی که نسبت به تصرف اراضی 
ملی و منابع طبیعی اقــدام کنند، برخورد 

قاطع و قانونی می کند.

کارشناس مسئول پیش بینی هوای اداره کل هواشناسی استان اصفهان از وزش باد شدید خبر داد و گفت: تندباد لحظه ای و خیزش گردوخاک محلی منجر به 
کاهش دید و کیفیت هوا در مرکز استان خواهد شد.ابراهیم هنرمند در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به پیش بینی وضعیت جوی چند روز آینده در استان اصفهان، 
اظهار کرد: نقشه های هواشناسی بیانگر استقرار جوی نسبتا پایدار تا اواسط هفته بر روی استان است. براین اساس وضعیت جوی در بیشتر مناطق به صورت صاف، 
ابری و گاهی افزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود.وی هشدار داد: باتوجه به آغاز فعالیت کانون های گردوغبار به صورت گسترده در مناطق جنوبی 
و خور و بیابانک، هشدارهای الزم برای جلوگیری از حوادث احتمالی صادر شد. عدم حضور افراد در فضای باز به ویژه افراد آسیب پذیر، عدم توقف و پارک خودروها 
در اطراف ساختمان های فرسوده و نیمه کاره و استحکام سازه های موقت ازجمله بنرهای تبلیغاتی، موکب ها و پوشش گلخانه ها از هشدارهای صادر شده است.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان با اعالم اینکه دمای هوای بیشتر مناطق استان دو تا سه درجه سانتی گراد کاهش خواهد یافت، افزود: دمای 
شهر اصفهان در گرم ترین ساعات به ۳۷ درجه سانتی گراد و در خنک ترین ساعات به ۱۹ درجه سانتی گراد خواهد رسید.

آغاز فعالیت کانون های گردوغبار در استان اصفهان

عکس: ؟؟؟



پرونده بازی های هفته ششم لیگ برتر هم بسته شد تا جدول لیگ برتر رنگ و بوی متفاوتی به خود بگیرد. هرچند که هنوز بازی ملوان و فوالد به دالیل عجیب 
انجام نشد. با برگزاری سایر بازی ها نتایج جالب توجهی به دست آمد که موقعیت تیم ها در جدول را دچار تغییر کرد.نکته جالب در جدول لیگ  هم امتیازی 
ســه تیم مس کرمان، هوادار و آلومینیوم اراک است. این سه تیم 5 امتیازی هستند و جالب است که هر ســه تیم در 6 دیدار گذشته خود دارای یک برد، دو 
تساوی و سه باخت هستند و تفاضل گل های متفاوتشان باعث شده تا در جدول به ترتیب در رده های دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم قرار گیرند. این تیم ها با 
هدایت فرهاد حسین خانی، ساکت الهامی و مهدی رحمتی برای اینکه خود را از منطقه خطر دور کنند باید از هفته هفتم به بعد به فکر جمع آوری امتیاز باشند.

3 تیم لیگ برتری در موقعیت مشابه و در منطقه خطر
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مرگ ملکه انگلیس فقط فوتبال را تعطیل کرد!
فوتبال دوستان انگلیســی از این که درگذشــت ملکه الیزابت دوم صرفًا باعث تعطیالت رقابت های 
لیگ برتر شده است خشمگین هستند.ملکه الیزابت پنج شنبه شب در سن 96 سالگی از دنیا رفت 
و لیگ برتر تصمیم گرفت که رقابت های هفته هفتم را برای احترام به او برگزار نکند.  مراســم تشییع 
او قرار است دوشنبه هفته آینده در تاریخ 19 سپتامبر برگزار شود و این احتمال وجود دارد که به دلیل 
نگرانی های امنیتی از برگزاری این مراسم بزرگ که با حضور رهبران کشورهای مختلف همراه است، 
مسابقات هفته آینده نیز برگزار نشود. با این حال، به نظر می رسد که تصمیم لغو رقابت های لیگ برتر 
باعث ناراحتی شدید هواداران شده اســت و آنها معتقد هستند که لغو این رقابت های به نوعی تنبیه 
قشر متوسط جامعه است، خصوصا که ورزش های دیگری مانند کریکت، راگبی و گلف در این شرایط 
نیز برگزار شده اند. بعضی از منابع خبری مدعی شده بودند که لغو مسابقات فوتبال به این دلیل بوده 
که نگرانی بسیاری از بابت توهین تماشاگران و هواداران تیم های مختلف در طول بازی به ملکه وجود 
داشته است. یکی از کاربران توییتر در این باره نوشت: »کریکت، راگبی، مسابقات اسب دوانی و گلف 
برگزار شدند؛ اما ورزشی که به مردان و زنان طبقه کارگر تعلق دارد از آنها دریغ شده تا حتی از این فرصت 
هم به نفع خودشان استفاده کرده باشند.«کاربر دیگری اظهار داشت: »آیا الزم بود مسابقات لیگ برتر 
لغو شود؟ طبقه کارگر به اندازه کافی با مشکالت و بحران گذران زندگی و معضالت روانی دست وپنجه 

نرم می کند و این راهی برای رهایی آنها از استرس زندگی است.«
 

پیولی: 

بدون لیائو هم از پس ناپولی برمی آییم
میالن در چارچوب رقابت های هفته ششم لیگ ایتالیا به مصاف سمپدوریا رفت و با نتیجه 1-2 برابر این 
تیم به پیروزی رسید. رافائل لیائو که یکی از ســتاره های این تیم از فصل گذشته تا به حال بوده است، با 
دریافت کارت زرد دوم به دلیل خطا روی بازیکن حریف از زمین بازی اخراج شد تا بازی حساس و مهم 
هفته آینده برابر ناپولی را از دست داده باشد. پیولی پس از پایان بازی به خبرنگاران گفت: »نیمه اول خوب 
بازی کردیم و می توانستیم گل های بیشتری به ثمر برسانیم؛ اما این پیروزی با تالش زیادی به دست آمد. 
ما مجبور شدیم با یک یار کمتر رقابت کنیم و بازیکنان برای کسب هر توپ به سختی تالش کردند. سمپدوریا 

پیش ازاین با یوونتوس و التزیو در این زمینه روبرو شده بود، بنابراین این بازی به هیچ وجه آسان نبود.«
 

لواندوفسکی رکورد رونالدو را شکست
ماشین گلزنی بارسلونا رکورد اسطوره رئال در اللیگا را شکست.در چارچوب هفته پنجم اللیگای اسپانیا، 
بارسلونا به مصاف کادیز رفت و به برتری 4 بر صفر رسید.لواندوفسکی ماشین گلزنی لهستانی بار دیگر 
در اللیگا گلزنی کرد تا رکورد کریستیانو رونالدو را با رئال در اللیگا بشکند. رونالدو در 5 بازی اولش برای 
رئال در اللیگا موفق شد 5 گل به ثمر برســاند و ازاین حیث رکورددار بود؛ اما لواندوفسکی این رکورد 
اعجوبه پرتغالی را شکست.ستاره لهستانی در 5 بازی با بارسلونا در اللیگا 6 گل زد و 2 پاس گل داد. تأثیر 

لواندوفسکی در 8 گل در 5 بازی اللیگا او را به مؤثرترین بازیکن اللیگا نیز تبدیل کرده است.

مسی نیاز به استراحت نداشت
سرمربی تیم فوتبال پاری سن ژرمن دلیل بازی نه چندان جالب تیمش برابر برس و استفاده مکرر از 
مسی در ترکیب اصلی این تیم را توضیح داد.کریستوف گالتیه سرمربی تیم فوتبال پاری سن ژرمن 
درباره اینکه آیا بازی مقابل یوونتوس در لیگ قهرمانان انرژی مردان او را تحلیل برده بود، تأکید کرد: 
خیر. ما قرار بود برای این بازی از تعدادی از نیمکت نشینان مان استفاده کنیم، اما رناتو که یکی از آنها 
بود، مصدوم شد. فابین رویس هم هنوز به آمادگی کامل نرسیده است. من تصور می کردم که با عرض 

دادن به حرکاتمان بهتر می توانیم حمله کنیم، اما متأسفانه این طور نبود.

نگاهی از نزدیک به لیست کی روش برای تیم ملی فوتبال

فهرست کارلوس
کارلوس کــی روش اســامی 24 بازیکــن را برای  ایسنا
نخســتین اردوی تیم ملی فوتبال اعالم کرد.اولین 
فهرست بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال ایران با حضور 
بازیکنان شــاغل در لیگ برتر ایران اعالم شــد و 24 بازیکن در اولین 
جلسه تمرین این تیم زیر نظر کارلوس کی روش تمرین خواهند کرد تا 
شاید جایی در فهرســت نهایی برای اردوی اتریش داشته باشد.این 
فهرست در حالی اعالم شده که کی روش کم تر از سه، چهار روز قبل به 
عنوان سرمربی تیم ملی ایران منصوب شد و قبل از حضور او اقدامات 
الزم برای دریافت ویزای این بازیکنان برای حضور احتمالی در اتریش 
را دریافت کرده  بودند و خبرها حاکی از درخواست کی روش برای اضافه 
شــدن چند بازیکن مانند رامین رضاییان به اردوی این تیم بود که در 
دوران مربیگری اسکوچیچ رنگ پیراهن تیم ملی را ندیده بود.این اردو 
از روز سه شنبه آغاز می شود و قرار است تیم ملی نخستین تمرین خود 
را روز چهارشنبه با حضور کارلوس کی روش برگزار کند. ملی پوشان در 
نهایت 2۷ شهریور راهی کشور اتریش خواهند شد تا در تاریخ یک مهر 
با اروگوئه و پنج مهر با سنگال دیدار کنند.در آستانه آغاز اردوی تیم ملی 

نگاهی به اسامی بازیکنان این تیم خواهیم  داشت:

   بازگشت رضاییان با کی روش
رامین رضاییان بزرگ ترین سورپرایز کی روش در بازگشت به تیم ملی 
است. او آخرین بار در دوران مربیگری مارک ویلموتس لباس تیم ملی 
را به تن کرده بود و با انتخاب اسکوچیچ هیچ گاه رنگ حضور در اردو را 
هم ندید.یکی از نخســتین اقدامات کی روش در بازگشت به تیم ملی 
دعوت از رامین رضاییان برای حضور در اردوی تیم ملی است. در طول 
سه سال گذشته بارها از اسکوچیچ برای دعوت نکردن از رامین رضاییان 
و وریا غفوری انتقاد شد؛ اما او همواره اعتقاد داشت که رضاییان شرایط 
فنی مناســب برای تیم ملی را ندارد؛ اما در همین برهــه از بازیکنانی 
مانند مجتبی نجاریان، مهدی تیکدری، دانیال اســماعیلی فر، جعفر 
ســلمانی، صالح حردانی، مهدی شــیری، ســیامک نعمتی و صادق 

محرمی استفاده کرد.

  خط خوردن عارف غالمی و سروش رفیعی
عارف غالمی مدافع استقالل و سروش رفیعی هافبک پرسپولیس در 
اردوی تیم ملی در قطر حضور داشتند و پا به پای سایر بازیکنان تمرین 
کردند؛ اما در اردوی پیش رو غایب خواهند بود. مشخص نیست این 
دو با نظر اسکوچیچ از تیم ملی کنار گذاشته شدند یا کی روش اما به نظر 

می رســد بخت این دو بازیکن با غیبت در اردوی منتهی به 
جام جهانی برای حضور در قطر کم تر و کم تر شده است.

  دعوت از پدیده های لیگ برتر
ســامان فالح و محمد خدابنده لو، دو بازیکن جوان شاغل در پیکان و 
گل گهر در فهرست اولیه تیم ملی حضور دارند. این دو بازیکن تا چند ماه 
قبل در ترکیب تیم ملی امید به میدان رفته بودند و از بازیکنان آینده دار 
فوتبال ایران به شــمار می روند و برای نخستین بار می توانند در اردوی 

تیم ملی حضور داشته باشند.

  پایان غیبت یک سال و نیمه پورعلی گنجی
مرتضی پورعلی گنجی در دوران مربیگری اسکوچیچ حضور پررنگی در 
تیم ملی نداشت. این مساله ناشی از مصدومیت های وقت و بی وقت 
این بازیکن و در نهایت مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی بود که مرتضی 
را برای مدت های زیادی از تیــم ملی دور کرد.او از ابتدای فصل جاری 
به پرســپولیس پیوســت و در همین بازی های ابتدایی نشان داد که 
می تواند به کیفیت باالی خود برسد و در فهرســت تیم ملی ایران نیز 

جای گرفت.

   بازگشت اسدی، محبی، قایدی و مقانلو
رضا اســدی، محمد محبی و مهدی قایدی ســه چهره ویژه در اردوی 
تیم ملی ایران هستند. اسدی با جدایی از پرسپولیس به مهره کلیدی 
تراکتور تبدیل شــده و محمد محبی و مهدی قایدی نیز با بازگشت به 
ایران و حضور در اســتقالل توانســتند تا حدودی در شرایط بازی قرار 
گیرند و فرصت بازگشــت دوباره به تیم ملی و چه بسا حضور در جام 
جهانی را به دســت آورند.به این نفرات باید نام شــهریار مغانلو را هم 
اضافه کرد که فصل گذشته چندان پرفروغ نبود و امسال هم نتوانسته 
آن طور که بایدوشاید بدرخشد؛ اما نظر کادر فنی تیم ملی را برای حضور 

در این اردو جلب کرده است.

  شش استقاللی و پنج پرسپولیسی

یازده بازیکن از 24 بازیکن دعوت شده به تیم ملی را بازیکنان استقالل 
و پرســپولیس تشکیل می دهند. شــش بازیکن از اســتقالل و پنج 
بازیکن از پرسپولیس در این اردو حضور دارند. سپاهان هم درست به 
اندازه اســتقالل در تیم ملی بازیکن دارد. 6 بازیکن از سپاهان به این 

اردو راه یافته اند.

خبر روز

طلسم شکنی پرسپولیس پس از فصلی کابوس وار

 تغییرات یحیی باالخره جواب داد
پرسپولیس در حالی توانست نفت مسجد سلیمان را شکست دهد که این تیم در نیمه اول از حریف خود 
عقب بود.از هفته ششم لیگ برتر پرسپولیس در مسجدسلیمان به مصاف نفت رفت و توانست بازی را با 
نتیجه 2-1 پیروز شود. سرخ پوشان در حالی با کسب ۳ امتیاز از زمین بازی خارج شدند که نفتی ها در دقیقه 
1۰ با شلیک دیدنی ســامان نریمان جهان از حریف خود پیش افتادند؛ اما گل محمدی توانست با دو گل 
لوکادیا در نیمه دوم، نیمه مربیان را پیروز شود.در فصل قبل پرسپولیس هیچگاه نتوانسته بود کامبک بزند 
و هر زمان از تیمی عقب افتاده بود یا شکست خورد یا بازی با تساوی به پایان رسیده بود. حاال گل محمدی 

در مسجد سلیمان توانست این طلسم را بشکند و تیمش صدرنشین رقابت ها شود.
 

جشن دونفره زوج امباپه و نیمار در آزادی!
مهدی قایدی و محمد محبی دو بمب لحظه آخری استقالل در نقل و انتقاالت بودند و هواداران این تیم هیجان 
زیادی برای تماشای نمایش آن ها در لباس آبی داشتند. بااین حال دیر اضافه شدن این دو بازیکن به ترکیب 
استقالل باعث شد در چند مسابقه ابتدایی نتوانند به طور کامل توانایی های خود را نشان دهند. بااین حال این 
زوج بوشهری در بازی مقابل نساجی باالخره درخشیدند و گل سوم استقالل هم روی همکاری آن ها به ثمر 
رسید.خط حمله استقالل با داشتن زوج وطنی نیمار - امباپه و ستاره آماده ای مثل پیمان بابایی می ـتواند 

مقابل هر حریفی گلزنی کند و رقبا کار سختی برابر خط حمله استقالل خواهند داشت.

پاسخ منفی دستیار مورینیو به کی روش
روی فاریا دستیار مشهور ژوزه مورینیو که سابقه مربیگری در تیم های بزرگی مثل منچستریونایتد و چلسی 
را دارد به کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی کشورمان پاسخ منفی داد.طبق گزارش رسانه های پرتغال 
رویا فاریا پیشنهاد مربیگری در کادر فنی تیم ملی ایران را از سوی کارلوس کی روش دریافت کرد ولی این 
پیشنهاد را نپذیرفت. طبق گزارش این کشور سرمربی سابق الدحیل به دلیل دستمزد پایین قبول نکرد تا 
در نیمکت ایران در جام جهانی 2۰22 در کنار کی روش بنشیند. طبق آخرین گزارش ها کارلوس کی روش 
قرار است چهارشنبه آینده وارد تهران شــود تا کارش را به صورت رسمی با تیم ملی کشورمان آغاز کند.تیم 

ملی کشورمان قرار است مسابقات جام جهانی 2۰22 با تیم های ملی آمریکا، انگلیس و ولز رقابت کند.
 

برد ساپینتو و توقف مورایس سوژه پرتغالی ها
توقف ژوزه مورایس و پیروزی ساپنیتو در لیگ ایران در رسانه های پرتغالی بازتاب داشت.نشریه پرتغالی 
نتایج بازی های استقالل و سپاهان را بازتاب داد. حضور مربیان پرتغالی در لیگ برتر کشورمان باعث شده تا 
نشریات این کشور هر هفته به نتایج تیم های پرتغالی ها در لیگ ایران بپردازند.نشریه »آبوال« پرتغال در این 
زمینه نوشت: استقالل با مربیگری ریکاردو ساپینتو در خانه نساجی مازندران را با نتیجه ۳ بر 1 شکست داد. 
سپاهان با هدایت  ژوزه مورایس نیز در رقابت های لیگ برتر ایران به نتیجه تساوی )۰-۰( مقابل آلومینیوم 
اراک رضایت داد.استقالل با این برد 11 امتیازی شد  و در رده سوم ماند. سپاهان با هدایت مورایس با این 

تساوی با 9 امتیاز چهارم ماند. پرسپولیس با 14 امتیاز صدرنشین لیگ ایران است.
 

لوکادیا با گل جواب مایلی کهن را داد
یورگن لوکادیا با 4 گل زده بهترین گلزن لیگ برتر تا پایان هفته ششــم محســوب می شود.بعد از اینکه 
محمد مایلی کهن در مصاحبه ای گفت هیکل لوکادیا شبیه بدنساز هاست؛ این مهاجم گل های حساسی 
برای پرسپولیس زد و در مسجدسلیمان هم یک تنه تیمش را از شکست نجات داد. حاال لوکادیا با 4 گل 

زده بهترین گل زن لیگ محسوب می شود و خیلی ها او را ستاره اول لیگ بیست و دوم قلمداد می کنند.

مستطیل سبز

 یحیی در جمع ۳ مربی برتر 
تاریخ لیگ

 سرمربی پرسپولیس 
 200تایی شد

به گزارش فوتبــال ۳6۰، یحیی گل محمدی 
در رده ســوم امتیازآورترین مربیــان تاریخ 
لیگ برتر قرار گرفت.پیروزی پرسپولیس در 
دیدار با نفت مسجدســلیمان عالوه بر اینکه 
این تیم را در صدر جدول نگه داشــت، از نظر 
آماری برای یحیی گل محمدی دستاوردهای 
خاصی داشت و موقعیت این مربی را در لیگ 
برتر و پرســپولیس، خاص تر کرد. این مربی 
که با 2 قهرمانی پس از امیر قلعه نویی و برانکو 
ایوانکوویچ ســومین مربــی پرافتخار تاریخ 
لیگ برتر است در رده ســوم امتیازآورترین 
مربیان هم قــرار گرفت.با برد پرســپولیس 
برابر نفت مسجدســلیمان مجموع امتیازات 
گل محمــدی را در لیگ برتر به 49۰ رســید و 
از علی دایی بــا 48۷ امتیاز عبــور کرد. امیر 
قلعه نویی ســرمربی گل گهر بــا 1۰11 امتیاز 
صدرنشــین جدول رده بندی مربیان است و 
به نظر می رســد جایگاه غیرقابل دسترســی 
داشته باشد. مجید جاللی که در حال حاضر 
در لیــگ برتر تیمی ندارد بــا 5۷1 امتیاز دوم 
اســت و گل محمدی در فصول آینده امیدوار 
است جایگاه این مربی را به خود اختصاص 
دهد. گل محمدی با متوســط 1.۷8 امتیاز در 
هر بازی در رده هشتم تاریخ لیگ برتر است. 
یحیــی گل محمــدی در 2 مقطع ســرمربی 
پرســپولیس بوده و در حال حاضر تنها مربی 
اســت که از لیگ نوزدهم هدایــت تیمش را 
بر عهــده داشــته و از این نظر پرســپولیس 
باثبات ترین نیمکــت را دارد. یحیی در هفته 
ششــم در پرســپولیس 2۰۰ امتیازی شــد. 
رکورددار بیشــترین امتیاز در پرســپولیس، 
برانکو ایوانکوویچ اســت که در پرســپولیس 
256 امتیاز کسب کرد. یحیی اگر بتواند فصل 
را بســیار رؤیایی به پایان برساند می تواند در 
همین دوره رکورد برانکو را بشکند در غیر این 
صورت باید تا فصل دیگر صبر کند. این مربی 
با میانگیــن 2.11 امتیاز در هــر بازی بهترین 

عملکرد را در این تیم داشته است.

فوتبال جهان

وز عکس ر

جنگ خونین 200 
سانتی متری ها در اصفهان!

مسابقه ســپاهان و آلومینیوم در شرایطی 
برگزار می شد که رقابت شــدید دو بازیکن 
بلندقامت درون زمین با یکدیگر اصلی ترین 
جنگ تن به تن هفته را پدید آورده بود. وحید 
محمدزاده و شــهریار مغانلو در طول بازی 
سپاهان و آلومینیوم چندین بار با یکدیگر 
برخورد داشتند که اتفاقا از همان نخستین 
چالش، هــردو بازیکن دچار شکســتگی 

سر شدند. 

کارشــناس فوتبال امارات دلیل پیروزی شاگردان 
مجیدی را اعالم کرد.

تیم فوتبال اتحاد کلباء در هفته دوم لیگ برتر امارات 
به مصاف الوحده رفت و با نتیجه 2 بر یک به پیروزی 
رسید تا فرهاد مجیدی ســرمربی سابق استقالل 
اولین برد خود را در امارات با اتحاد کلباء تجربه کند.

عصام عبدالله کارشناس فوتبال امارات در مصاحبه 
تلویزیونی از رمز موفقیت مجیدی در بازی دومش 
پرداخت و گفت: مجیدی در بازی اول تصور اشتباهی 
داشت به همین خاطر مقابل البطائح باخت. اما در 
بازی الوحده شاهد بودیم که مجیدی با واقع گیری 
وارد زمین شــد و سیســتم تیمش را بنا به قدرت 

رقیب چید.
وی افزود: پیروزی اتحاد کلباء بر صدرنشین لیگ 
امارات نشــان می دهد تمام تیم ها نزدیک به هم 
هستند. بازیکنان اتحاد کلباء بعد از باخت در هفته 

اول به دنبال جبران بودند و به همین خاطر با جدیت 
تالش کردند و به هدفشان رسیدند.

فرهاد مجیــدی در هفته اول لیگ امــارات مقابل 
البطائح بــا نتیجه 2 بر صفر شکســت خورده بود و 
فشــار زیادی رویش بود؛ ولی با این بــرد به روند 
عادی برگشت.او بعد از برد  اولش و جبران استارت 
ناامیدکننده اش در لیگ امــارات، گفت: فرق بین 
بازی ما مقابل الوحده با بازی قبل ما مقابل البطائح 
این بود که در بازی دوم خیلی خوب رقیب را آنالیز 
کردیم. خیلی خوشــحالم دوباره اســماعیل مطر  
دیدم. خاطرات من به عنوان بازیکن در لیگ امارات 
برایم زنده شد.سرمربی سابق استقالل ادامه داد: 
در کل بازی خوبی را شاهد بودیم و الوحده نمایش 
خوبی داشــت. بازیکنان ما تا آخرین دقایق بازی 
جنگیدند. نتیجه خوبی کسب کردیم ولی نیاز داریم 

هنوز پیشرفت کنیم.

  کلید موفقیت مجیدی از زبان کارشناس اماراتی
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مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان:

روکش آسفالت میدان جوان انجام شد
مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان از روکش آســفالت میدان جوان به وسعت ۵۰ هزار متر مربع با 
هزینه ای بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال خبر داد.محمد مهدی کریمی اظهار کرد: پس از آسفالت تراشــی 
میدان جوان طی دو ماه گذشته به دلیل تردد فراوان خودروهای عبوری و سنگین و به منظور تامین 
ایمنی تردد در این محل، اجرای روکش کامل آسفالت پلیمری در دستور کار قرار گرفت.وی افزود: 
آسفالت پلیمری نســبت به آسفالت معمولی مقاومت بیشــتری دارد و عبور خودروهای سنگین 
باربری از روی آن لطمه ای به این آسفالت نخواهد زد.مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان وسعت این 
عملیات را حدود ۵۰ هزار متر مربع اعالم کرد و گفت: حدود ۱۲۰۰ تن آســفالت پلیمری با هزینه ای 

بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال برای این پروژه در نظر گرفته شده است.
 

اجرای ماده 110 قانون شهرداری ها در منطقه ۹ اصفهان
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان با اشــاره به پروژه تخریب دیوار و احداث دیوارهای بلوکی جهت 
اجرای ماده ۱۱۰ و بند ۱۴ قانون شهرداری ها در سطح این منطقه با اعتباری بالغ بر ۱.۶ میلیارد ریال، 
گفت: این اقدام به منظور پاکیزگــی، تعمیرات ضروری، رفع خطر و نیــز محصور کردن زمین های 
متروکه شهروندان در نظر گرفته شــده است.سیدسلمان قاضی عسگر اظهار کرد: بر اساس بند ۱۴ 
ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، یکی از مهم ترین وظایف شهرداری ها در نظر گرفتن تدابیر موثر برای 
حفظ شهر از خطر ســیل، حریق، رفع خطر از بناها، دیوارهای شکســته و خطرناک و هر نوع اشیا 
آسیب زا برای سالمت شــهروندان است.وی تصریح کرد: در راســتای رعایت موازین شهرسازی، 
زمین ها یا بناهای مخروبه و نامناســب که در خیابان، کوچه یا میدان قرار گرفته اســت و منافی با 
پاکیزگی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد، پس از طی مراحل قانونی و ابالغ های الزم، ماده 
۱۱۰ قانون شهرداری ها برای آن اجرا می شود.مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: بر 
اساس ماده ۱۱۰ قانون، شهرداری موظف است نسبت به زمین های بایری که در محدوده شهر قرار 
گرفته و باعث آلودگی می شود، پس از صدور اخطار و ابالغ قانون به مالک و در صورت مراجعه نکردن 
مالک در زمان مقرر، اقدام به دیوارکشی ملک کند.وی گفت: پروژه تخریب دیوار و احداث دیوارهای 
بلوکی جهت اجرای ماده ۱۱۰ و بند ۱۴ قانون شهرداری ها در ســطح منطقه ۹ با اعتباری بالغ بر ۱.۶ 
میلیارد ریال به منظور پاکیزگی، تعمیرات ضروری، رفع خطر و محصور کردن زمین های متروکه در 

نظر گرفته شده است.
 

مدیر منطقه ۱۴ شهرداری خبر داد:

اجرای 14 طرح ترافیکی ویژه بازگشایی مدارس در منطقه 14
مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان از اجرای ۱۴ طرح ترافیکی و آماده سازی این منطقه برای مهرماه 
و بازگشایی مدارس خبر داد.محمدمهدی کریمی اظهار کرد: در آستانه مهرماه و بازگشایی مدارس، 
ستاد مهر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان با حضور معاونت های این منطقه، نسبت به تدوین و اجرای 
چندین طرح و برنامه به ویژه در حوزه حمل ونقل و ترافیک اقدام کرده است.وی افزود: خط کشی 
معابر به طول ۷۰ هزار متر، خط کشی معابر جهت عبور عابران پیاده به وسعت ۵۵۰ متر مربع، اجرای 
استندهای دوچرخه در ۱۲ مدرسه، اجرای گل میخ در مسیرهای مدارسی که دارای معبر عابرپیاده 
است و اجرای سامانه دوربین های نظارت تصویری در سطح منطقه از جمله این طرح هاست.مدیر 
منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان، رنگ آمیزی ترافیکی جداول مقابل مدارس و مکان های حادثه خیز را 
از دیگر طرح های اجرا شده در این منطقه برشمرد و تصریح کرد: اجرای تابلوها و عالئم ترافیکی و 
انتظامی در ۳۸ مدرسه موجود در منطقه، چراغ گذاری پایه کوتاه و پایه بلند راهنمایی و رانندگی در 
معابر منتهی به مدارس و نصب سنسور در تمام چهارراه ها برای هوشمندسازی سیستم چراغ های 

راهنمایی و رانندگی از دیگر اقدامات انجام شده است.

در پنجاه و پنجمین جلسه شورای شهر اصفهان چه گذشت؟

از شهرک کشوری تا خشکی ناژوان

پنجاه و پنجمین جلسه شورای اسالمی شهر روز گذشته 
برگزارشــد. تحقیق و تفحص درباره شــهرک شــهید 
کشوری، قطار سریع الســیراصفهان-تهران، متروی اصفهان، پیگیری 
اعتبارات واریز شده به حساب شهرداری از محل فروش اوراق مشارکت و 
لزوم هم افزایی دستگاه های شهری برای تدوین بودجه سال آینده از اهم 
نطق ها و تذکرات ایرادشده در جلسه دیروز توسط اعضای شورای شهر بود 

که در ادامه آن را می خوانید:

سواالت درباره شهرک شهید کشوری پاسخ داده شود
رییس کمیســیون پایش، نظارت و پیگیری مصوبات شورای اسالمی 
شهر اصفهان گفت: سواالت هیئت تحقیق و تفحص شورای اسالمی شهر 

در خصوص شهرک شهید کشوری از سوی شهرداری پاسخ داده شود.
احمدرضا مصور در تذکری، اظهار کرد: مدت هاست به صورت مکتوب به 
شهرداری اعالم شده پاسخگوی سواالت اعضای شورای اسالمی شهر 
در خصوص شهرک شهید کشوری باشد، اما تاکنون پاسخی واصل نشده 
است، اگر تا جلسه آینده در شورای اسالمی شــهر پاسخی داده نشود، 
خواستار حضور شهردار در صحن خواهیم شــد.وی ادامه داد: چندین 
بار به صورت علنی و خصوصی در این زمینه تذکر داده شده و شهرداری 

باید پاسخگوی سوال هیئت تحقیق و تفحص باشد، زیرا مسائل شهرک 
شهید کشوری معضالت بسیاری را برای مردم ایجاد کرده است.رییس 
کمیسیون پایش، نظارت و پیگیری مصوبات شورای اسالمی شهر اصفهان 
تصریح کرد: سواالت در خصوص محاسبات مالی، توافقات انجام شده 
و بدون امضای شهردار وقت در مجموعه شهید کشوری و درباره توافق دو 
میلیون مترمربع تراکم است که چقدر از آن پرداخت شده، اما طی دو ماه 

گذشته پاسخ سواالت بین مناطق و شهرداری در حال رفت و آمد است.

۷50 میلیارد تومان اوراق مشارکت به حساب شهرداری واریز شد
معاون مالی و اقتصادی شــهردار اصفهان گفــت: ۷۵۰ میلیارد تومان 
اوراق مشارکت مربوط به سال ۱۴۰۰ با فراز و نشیب های زیاد به حساب 
شهرداری واریز شد، اما هنوز امکان جابه جایی و برداشت آن وجود ندارد.

محسن رنجبر در حاشیه پنجاه و پنجمین جلسه شورای اسالمی شهر 
اصفهان، اظهار کرد: ۷۵۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت مربوط به سال ۱۴۰۰ 
با فراز و نشیب های بسیار به حساب شهرداری واریز شد، اما هنوز امکان 
جابه جایی و برداشت آن وجود ندارد.وی با بیان اینکه تمام کالن شهرها با 
بانک مرکزی در این موضوع با مشکل روبه رو هستند، گفت: ۲۰۰ میلیارد 
تومان از این اوراق مشارکت برای خرید و بازسازی اتوبوس و ۵۵۰ میلیارد 

تومان آن به قطار شهری اختصاص دارد، اما تاکنون به دالیلی نتوانستیم 
آن را آزاد کنیم.معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه 
در گذشته با یک جلسه و صورتجلسه و با هماهنگی این رقم آزاد می شد، 
تصریح کرد: هرچه سریع تر باید این رقم برای اجرای پروژه قطار شهری 
به کمک بیاید، زیرا در حال حاضر شهرداری برای آزادسازی مسیر و خرید 
اتوبوس از منابع خود هزینه می کند.وی، هماهنگ نبودن دســتگاه ها 
را عامل تاخیر در پرداخت ها دانســت و افزود: یک ماه اســت که تالش 
می کنیم پول را جابه جا کنیم، اما این مهم محقق نشده است، در حالی 
شهرداری سود این اوراق را پرداخت می کند و به نوعی برگشت سرمایه در 
دست انجام است.رنجبر در خصوص پاسخ به سواالت مربوط به شهرک 
شهید کشوری، اظهار کرد: برای پاسخ به ســواالت مطرح شده از سوی 
هیئت تحقیق و تفحص درباره شهرک شهید کشوری نیازمند اطالعات ریز 

در خصوص محاسبات بودیم که باید به دست ما می رسید.

   لزوم هم افزایی دستگاه های شهری برای تدوین بودجه سال آینده
سیدامیر سامع، عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان نیز در نطق خود در 
پنجاه وپنجمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان ضمن تشکر 
از اجرای پروژه های فعال در شهر مانند پروژه رینگ چهارم، خط دو مترو 
و خرید اتوبوس ، اظهار کرد: ۱۰ پروژه بزرگ از جمله بوســتان مشاهیر، 
پردیس فرهنگ، بوستان خانواده، موزه بزرگ اصفهان و چندین پروژه 
فرهنگی و شهری دیگر تعریف شده است که اکنون در مرحله طراحی و 
برنامه ریزی این پروژه ها قدرت و قوت الزم را برای شروع عملیات اجرایی 
ندارد.وی افزود: برنامه ریزی زمانی الزم برای برخی از این پروژه ها تعیین 

شده است، اما هنوز شرایط برای اجرای این پروژه ها فراهم نیست.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به آغاز فرآیند تدوین بودجه 
۱۴۰۲، تصریح کرد: موضوع آمار و اطالعات وتحلیل محلی، منطقه ای و 
شهری به صورت کامل مشخص نیست و الزم است آمار و اطالعات برای 

فرآیند تدوین بودجه ۱۴۰۲ تکمیل شود.

   اصفهان را به لحاظ خشکسالی دریابید

احمد شریعتی دیگر عضو شورای اسالمی شهر اصفهان هم در نطق میان 
دستور خود به موضوع خشکســالی اصفهان پرداخت و گفت: ناژوان به 
عنوان ریه تنفسی شــهر حال و هوای قبل را ندارد و مدت هاست آب در 
مادی و انهار جاری نشده و فضای ســبز محالت را دست خوش تغییر 
کرده است، بنابراین از مسئوالن کشوری درخواست می شود که اصفهان 
را به لحاظ خشکسالی دریابند.وی با اشاره به وضعیت پارک ها و فضای 
سبز شهر اصفهان، ادامه داد: درختان و فضای سبز شهر اصفهان نسبت 
به سال های گذشته زودتر دچار خزان شده اند و شادابی و طراوت ندارند.

عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: حوزه خدمات شهری 
و سازمان پارک ها برای حفظ فضای سبز شــهر در شرایط خشکسالی 
اقدامات بسیاری انجام داده اند که الگویی برای سایر کالن شهرهای کشور 

است، اما این فعالیت ها کافی نیست.

سخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهــان با اشــاره به اقدامــات هفته 
گذشته این ســازمان، گفت: در این مدت نیروهای 
آتش نشــانی اصفهان ۱۲۶ حریــق و ۱۴۱ حادثه را 

پوشش دادند.
فرهاد کاوه آهنگــران در گفت وگو بــا خبرنگار ایمنا، 
اظهار کرد: از صبح روز ســیزدهم شهریورماه تا صبح 
روز گذشته آتش نشــانان اصفهان ۱۲۶ حریق و ۱۴۱ 

حادثه را پوشش دادند و در این عملیات به ۱۲۳ نفر 
امدادرسانی شده است.

وی ادامه داد: روز شــنبه با توجه به وقوع حریق در 
یکی از کارخانه های شهرک صنعتی کمشچه، بیش 
از ۱۰ دستگاه خودروی اطفاییه سنگین، نیمه سنگین 
و آب رســان برای کمک به آتش نشانی این شهرک 
صنعتی و سازمان آتش نشانی شهرداری حبیب آباد 
توسط آتش نشانی اصفهان به محل حادثه اعزام شد.

سخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان با اشــاره به حریق گسترده انبار 
ضایعات کارخانه تولید نمد واقع در شهرک صنعتی 
کمشچه، خاطرنشــان کرد: آتش نشان های اطراف 

همچون دولت آباد، شهرک صنعتی جی، شاهین شهر 
و اصفهان نیز برای کمک به اطفای این حریق اعزام 

شدند.
وی با اشاره به زمان سه ساعته اطفای حریق کارخانه 
تولید نمد، گفت: پاکســازی محل حریق حدود ۱۲ 
ساعت طول کشید که با توجه به وقوع این حادثه، از 
مدیران کارخانه ها، انبارها و کارگاه ها درخواست داریم 
ضمن رعایت تمام موارد ایمنی، کپسول آتش نشانی 
متناســب با کاربری و محل را تهیه کننــد و آن را در 
دسترس قرار دهند، زیرا حریق کم قابل مهار است، 
اما در صورت گســترش، اطفای آن بسیار سخت و 

طاقت فرسا خواهد بود.

در هفته گذشته انجام شد؛

اطفای 126 حریق توسط آتش نشانان اصفهان

اجرای 6 برنامه شاخص آیینی ویژه اربعین در اصفهان
۶ برنامه شــاخص آیینی ویژه اربعین حسینی در اصفهان اجرا می شــود.رییس مرکز تخصصی 
هنر های ملی و آیینی اصفهان با اشاره به اینکه این مرکز در آستانه فرارسیدن اربعین برنامه هایی 
را برای اجرا در نظر گرفته، گفت: همایش »عاشور آیین«، آیین پرده تعزیه، سوگواره بزرگ تعزیه، 
آوانمایش آیینی پرواز و نمایشگاه ادوات و نسخه های خطی و قدیمی از جمله این برنامه هاست.

منصور قربانی افزود: ویژه برنامه »عاشور آیین« با محوریت اجرای آیین های سوگواری اصفهان 
در محور چهارباغ اجرا می شود که شهرستان های آران وبیدگل، نایین، هرند، شاهین شهر و کاشان 
در اجرای این همایش نقش و مشارکت دارند و آیین های خود را به شکل زنده در محور چهارباغ 
اجرا می کنند.وی »پرده تعزیه« را عنوان برنامه دیگر این مرکز در این ایام عنوان کرد و گفت: »پرده 
تعزیه« عنوان برنامه ای است که تصویری از عاشــورا در نقش بسته و پرده خوان شروع به نقالی 
می کند و در حین اجرای پرده خوانی شخصیت هایی که حضور دارند با هر بار نام بردن نقال از آن ها، 

روی صحنه حاضر می شوند و به اجرای نقش می پردازند.
رییس مرکز تخصصی هنر های ملی و آیینی اصفهان با اشــاره به اجرای سوگواره بزرگ تعزیه در 
اصفهان افزود: این سوگواره به مدت ۱۰ شب با همکاری سازمان بسیج هنرمندان استان اصفهان 
در میدان امام )ره( اجرا می شود و ۸۰ شــبیه خوان به عنوان عصاره تعزیه اصفهان در اجرای این 

تعزیه ها حضور و نقش دارند.
قربانی گفت: اجرای اولین شب این ســوگواره به حضرت مسلم )ع(، شب دوم به جناب حر ابن 
یزید ریاحی، شب سوم به حضرت علی اکبر )ع(، شب چهارم به حضرت ابوالفضل )ع( و آخرین 

شب به حضرت زینب )س( و حضرت رقیه بنت الحسین )س( اختصاص دارد.
 

به مناسبت روز ملی سینما؛

برگزاری نشست »تاریخ محلی و مسئله سینما« در اصفهان
رییس اداره هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان از برگزاری نشست 

»تاریخ محلی و مسئله سینما« در اصفهان به مناسبت روز ملی سینما خبر داد.
علی عطریان در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: اداره هنری ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شــهرداری اصفهان نگاه ویژه و تخصصی به مقوله هنر به ویژه سینما دارد به همین خاطر 
سعی کرد در برنامه ریزی و اجرای برنامه ها عالوه بر نگاه تخصصی، نگاه تاریخی و هویتی آن هنر 
در شهر اصفهان مدنظر قرار گیرد.وی افزود: با توجه به اینکه در آستانه روز ملی سینما قرار داریم، 
این اداره اقدام به برنامه ریزی برای برگزاری نشست »تاریخ محلی و مسئله سینما« کرده است. 
در این نشست به موضوع سینما در شــکل محلی آن پرداخته می شــود و تاریخ محلی سینما و 
ساحت اجتماعی آن در اصفهان با حضور عبدالمهدی رجایی، مولف و پژوهشگر تاریخ محلی مورد 
واکاوی قرار می گیرد.رییس اداره هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
با بیان اینکه این نشست دوشنبه،بیست ویکم شهریورماه)امروز( برگزار خواهد شد، تصریح کرد: 
در کنار برگزاری این نشست، نمایشگاه »اسناد سینمایی تاریخی اصفهان« از سال های ۱۳۰۴ تا 
۱۳۵۷ نیز برپا می شود.وی ادامه داد: در این نمایشگاه، ۴۰ قطعه سند از اسناد هویتی سینمای 
اصفهان از جمله اسناد صنفی، اسناد مربوط به ساخت وساز، امکانات روز سالن های قدیمی سینما 
و امکانات فنی اکران مورد بازدید عالقه مندان قرار می گیرد تا دریچه ای به روی تاریخ و تفســیر 
محلی سینما در اصفهان باشد.عطریان اضافه کرد: این اسناد از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان و با همکاری سازمان اسناد اصفهان گردآوری شده که در گالری نقش 
قلم واقع در خیابان چهارباغ عباســی، مقابل خیابان شــیخ بهایی، طبقه زیرین سرای قزلباش، 
واحد ۱۲۲ در قالب یک نمایشگاه دایر شده اســت.به گزارش ایمنا، این نمایشگاه ساعت ۱۸ در 
گالری نقش قلم افتتاح می شود و تا بیست و هفتم شهریورماه در ساعات بازدید ۱۷ الی ۲۰ پذیرای 

عالقه مندان و مخاطبان سینما خواهد بود.

با مسئولان

خبر روزاخبار

افزایش تعداد 
اتوبوس های شهر اصفهان 

به 1000 دستگاه
رییس شورای اســالمی شهر اصفهان گفت: 
۶۰۰ دســتگاه اتوبوس فعال شهر اصفهان در 

مهرماه به ۱۰۰۰ دستگاه افزایش می یابد.
محمد نورصالحی  اظهار کرد: در سال ۱۳۹۶ 
هزینــه خرید یک دســتگاه اتوبــوس ۵۰۰ 
میلیون تومان بود، اما اکنون این رقم به پنج 
میلیارد تومان رســیده است.رییس شورای 
اسالمی شهر اصفهان با اشاره به برنامه شورا 
و شــهرداری برای تســهیل تردد شهروندان 
گفت: امسال ۳۵ درصد از بودجه شهرداری 
یعنی یک ســوم آن بــه حــوزه حمل ونقل 
عمومی اختصاص یافته و باید تالش شــود 
تا صددرصــد بودجه مصوب، جذب شــود.

نورصالحی با یادآوری اینکه پس از شــیوع 
کرونا تعــداد اتوبوس های شــهر کاهش و 
ســرفاصله رســیدن اتوبوس به ایستگاه ها 
افزایش یافت، اظهار کــرد: بعد از نوروز ۱۴۰۱ 
هم زمان با بازگشایی مدارس بعد از دو سال 
کرونایی با شرایط ســختی روبه رو شدیم و 
افزایش زمان ســرفاصله رســیدن اتوبوس 
به ایستگاه اعتراض شــهروندان را به دنبال 
داشــت.وی افزود: در پایان ســال گذشته 
با وجود اینکه مدیریت شــهری در شــرایط 
مالی ســختی قرار داشــت، ۱۷۳ دستگاه 
اتوبوس جدید خریداری شد.رییس شورای 
اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: برای بخش 
حمل ونقل ریلی نیز برنامه ریزی شده است 
تا سرفاصله رســیدن قطار در خط یک مترو 
برای مهرماه از ۱۱ دقیقه کنونی کمتر شــود.

نورصالحی در خصوص پیشرفت طرح قطار 
شــهری هم گفت: احداث خط دوم مترو با 
ســرعت پیش می رود و به موازات آن برای 
تامین ناوگان، برق، مخابرات و تاسیســات 
آن قرارداد ۶۰۰ میلیون یورویی منعقد شــده 
اســت.وی با بیان اینکه هم اکنون ۳۰۰ هزار 
نفــر در روز از حمل ونقل عمومی اســتفاده 
می کنند، افزود: رایزنی هایی انجام شــده تا 
۵۰۰ دســتگاه تاکســی نو تا پایان سال وارد 

شهر شود.

مسئول سرمایه گذاری و مشارکت های سازمان فاوای شهرداری اصفهان با بیان اینکه در سامانه »اصفهان من« بیش از ۱۳۰ خدمت الکترونیکی به شهروندان ارائه 
می شود، گفت: تاکنون شهرداری  کالن شهرهای مختلف درخواست استفاده از این سامانه و سامانه جامع سرمایه انسانی شهرداری را داشته اند که در حال مذاکره با آنها 
هستیم.سیدصالح خشوعی اظهار کرد: سازمان فاوای شهرداری اصفهان قصد دارد در راستای استفاده بهینه از منابع و دارایی های در اختیار و همکاری با شهرداری های 
کشور، نرم افزارهای تولیدی خود را به دیگر شهرداری ها نیز عرضه کند.وی با بیان اینکه سامانه های جامع سرمایه انسانی و میز خدمات غیرحضوری در اولویت عرضه 
قرار دارد، ادامه داد: در این راستا قراردادی در زمینه بازاریابی، استقرار، آموزش و پشتیبانی با بخش خصوصی به امضا رسیده است تا روند توسعه بازار این نرم افزارها را 
چابک تر و سریع تر کند.مسئول سرمایه گذاری و مشارکت های سازمان فاوای شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: از جمله مزیت های این سامانه ها، استقرار کامل آنها 
در شهرداری کالن شهر اصفهان است؛ به عنوان مثال سامانه جامع سرمایه انسانی شهرداری اصفهان با بیش از ۱۰ هزار کاربر، حدود دو سال است که امتحان خود را پس 
داده و تجربه کسب وکاری این سامانه از دل شهرداری یکی از بزرگ ترین و مهم ترین کالن شهرهای کشور بیرون آمده است و یکپارچه سازی تمام فرآیندهای حوزه 
سرمایه انسانی را بر عهده دارد.وی با اشاره به سامانه جامع سرمایه انسانی شهرداری اصفهان تاکید کرد: این سامانه دارای قسمت های اطالعات پایه، مدیریت قوانین، 
مدیریت اطالعات فردی، مدیریت اطالعات کارکنان، اطالعات بازنشستگان، تشکیالت و ساختار سازمانی، مدیریت احکام و ابالغ های کارکنان، حقوق و دستمزد، 

امکانات رفاهی، جذب و استخدام، کارانه، بیمه تکمیلی، ارزشیابی، بودجه، شغل و شاغل، پرتال کارکنان، کارتابل و مدیریت سیستم است.

درخواست شهرداری ها برای استفاده از سامانه های فاوای اصفهان

شهردار اصفهان 
حکم دبیری شهر 

جهانی صنایع دستی 
را دریافت کرد

»حکم دبیــری شــهر جهانی 
صنایــع دســتی« به اســتناد 
مصوبه شــورای عالی سازمان 
میراث فرهنگی صنایع  دستی 
و گردشگری به شهردار اصفهان 

تقدیم شد.

وز عکس ر

یمنا
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به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی اســتان اصفهان دکتر میر هاشم موســوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در بیست و 
یکمین سفر استانی به استان اصفهان در جمع کارکنان شعبه خمینی شهر با قدردانی از زحمات کارکنان شعبه از تالش برای کاهش مشکالت همکاران و رفع 

دغدغه های آنان خبر داد.

پروژه اصالح شبکه روســتای بتلیجه شهرســتان بویین میاندشت به طول 
4100 متر افتتاح شد.

این برنامه با حضــور معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان، 
معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان و جمعی از مسئوالن 

شهرستان بویین میاندشت برگزار شد.
خط آبرسانی روستای بتلیجه باتوجه به فرسودگی لوله و جلوگیری از هدررفت 
آب اصالح و همچنین 100 فقره انشعاب آب در مسیر این خط لوله اصالح شد.

این خط آبرسانی 300 نفر را تحت پوشش خود دارد و با هزینه ای بالغ بر 25 
میلیارد ریال اصالح شده است.

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان در مراســم تودیع و معارفه رییس اداره گاز 
شهرستان شهرضا که در محل فرمانداری شهرستان شهرضا برگزار شد با اشاره به اینکه 
شهرستان شهرضا یکی از شهرهای صنعتی و استراتژیک استان است، بیان داشت: 
ساالنه بیش از  360 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در سطح شهرستان شهرضا برای 
مصارف خانگی، تجاری و صنعتی توزیع می شــود و این در حالی است که با تالش 
شبانه روزی  همکاران خدوم و تالشــگر ما در مجموعه صنعت گاز کشور و گاز استان 
اصفهان ساالنه از مصرف بیش از 360 میلیون لیتر سوخت مایع و حمل ونقل 18100 
تانکر سوخت جلوگیری به عمل آمده و اهمیت خدمات این شرکت به لحاظ نقشی که 
گاز طبیعی در تولید و اشتغال و همچنین به عنوان یک انرژی پاک در کاهش آلودگی 
هوا دارد، بسیار موثر است. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، مهندس 
عسکری، با اشاره به اینکه در حال حاضر همه 2 شهر و 22 روستای شهرستان شهرضا 
از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند،افزود: در این شهرستان بیش از یک هزار و 144 
کیلومتر شبکه گذاری، بیش از 42 هزار انشــعاب گاز، 27 ایستگاه تقلیل فشار و 121 
ایستگاه اندازه گیری،15 ایستگاه CPS، پنج جایگاه CNG برای گازرسانی به بیش 

از 62 هزار مشترک شهری، بیش از 7 هزار مشترک روستایی و 321 مشترک عمده و 
صنعتی اجرا و به بهره برداری رسیده است.عسکری، با اشاره به نام گذاری شعار سال 
از سوی مقام معظم رهبری  )مدظله العالی( به نام تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین 
گفت: ساالنه 16 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در راســتای اشتغال و رونق صنعت و 
اقتصاد، برای گازرســانی به بیش از  17500 واحد صنعتی در سطح استان توزیع می  
شود.وی در ادامه، با تاکید بر اینکه همگان باید از گاز طبیعی به عنوان یک ثروت ملی 
و یک انرژی پاک ایمن و بهینه مصرف کنند، تصریح کرد: تقاضا داریم تمامی مردم در 
مصرف این انرژی ارزشمند نهایت صرفه جویی را داشته باشند و مسئوالن شهرستان ها 
در آگاهی بخشی و فرهنگ سازی این مهم، نقش موثری می توانند ایفا کنند.عسکری، 
همچنین با اشــاره به اینکه گاز بهای مصرفی بر اســاس مصوبات قانونی محاسبه 
می شود، افزود: در مقابل خدماتی که شرکت ارائه می دهد و نسبت به استمرار تامین 
گاز طبیعی اقدام می کند، همه مشترکین موظف به پرداخت به موقع گاز بهای مصرفی 
هستند؛ زیرا توسعه گازرسانی، آبادانی شهرستان ها و ایجاد آسایش برای شهروندان 

قطعا از طریق پرداخت به موقع گاز بهای بهتر و بیشتر محقق خواهد شد.

رییس کنترل کیفی نورد گرم با بیان اینکه فعالیت های اصلی بازرسان کنترل کیفی نورد 
گرم به طورکلی نظارت بر تولید محصول کالف گرم، طبقه بندی و ثبت اطالعات کیفی 
محصوالت در سیستم اطالعاتی مرکزی فوالد مبارکه است، گفت: کنترل و بازرسی 
جهت حصول اطمینان از انطباق مشخصات فنی محصوالت )ورق( با استانداردهای 
تعیین شده و ســفارش مشــتری در تمامی مراحل تولید صورت می پذیرد.به گفته 
مسعود مهدیه، پارامترهای کیفی ورق گرم در فوالد مبارکه مشتمل بر کنترل نمودارهای 
ابعادی )ضخامت عرض(، کنترل نمودارهای دمایــی )نورد - کالف پیچ(، کنترل و 
بازرسی کیفیت سطحی و کنترل و بازرسی کیفیت شکلی است که کنترل و بازرسی 
کیفیت سطح ورق مهم ترین و حساس ترین فعالیت بازرسان کنترل کیفی نورد گرم 
محسوب می شــود.وی با بیان اینکه عالوه بر موارد فوق، فعالیت های زیاد دیگری 
برای تحقق محصول با کیفیت مطلوب انجام می شود، ادامه داد: بازرسی سطح ورق 
با دستگاه بازرسی اتوماتیک سطح )پارسی تک( و به روش چشمی انجام می شود؛ 
به نحوی که عیوب سطحی در دستورالعمل ها آورده شده و تصمیم گیری و قضاوت 
نسبت به کاربرد و حساسیت مشتریان صورت می گیرد؛ ازاین رو نقش ارتقای دانش 
و مهارت بازرسان کنترل کیفی و حذف خطاهای انسانی، همسان سازی قضاوت در 

شرایط یکسان در این تصمیم گیری ها حائز اهمیت است.مسعود مهدیه تصریح کرد: 
عیوب سطحی نورد گرم حدود 80 درصد عیوب محصوالت را شامل می  شود و از بین 
این عیوب، عیب ناخالصی غیرفلزی بیشترین سهم را داراست و بهبود در این زمینه، 
عالوه بر مزایای اقتصادی به تولید محصول باکیفیت در زمان کوتاه تر منجر خواهد شد. 
وی تاکید کرد: طی سال های اخیر فعالیت های زیادی برای کاهش عیوب انجام شده 
که یکی از پیشرفته ترین روش های حل مسئله برای این موضوع پروژه حل مسئله 
به روش شش سیگما برای کاهش ناخالصی غیرفلزی است. با استفاده از این  روش 
تمامی عوامل تاثیرگذار بر ایجاد عیب استخراج و داده های مرتبط طی مراحل مختلف 
جمع آوری و پس از تحلیل اطالعات، مهم ترین عوامل تاثیرگذار تعیین می شود تا به 
طور اختصاصی بر روی آن کار شود. رییس کنترل کیفی نورد گرم با تاکید بر اینکه در 
این زمینه پروژه های بهبود متعددی تعریف شده، خاطرنشان کرد: یکی از موثرترین 
این پروژه ها در قسمت کنترل کیفی نورد گرم با عنوان »ارتقای دانش و مهارت بازرسان 
کنترل کیفی در جهت قضاوت محصوالت گرم« بوده که باتوجه به اولویت پروژه، اجرای 
آن در دستور کار قسمت قرار گرفت و این اقدام اصالحی یکی از اولین پروژه های اتمام 

یافته در این زمینه معرفی شد.

در بیست و یکمین سفر استانی دکتر میر هاشم موسوی به استان اصفهان انجام شد؛

بازدیدمدیرعاملسازمانتامیناجتماعیازشعبهخمینیشهر

بهرهبرداریازپروژهاصالحشبکهآبروستایبتلیجهشهرستانبویین
میاندشت

پیشگیریازمصرفسالیانهبیشاز360میلیونلیترسوختمایعدرشهرستانشهرضا

با ارتقای دانش و مهارت بازرسان کنترل کیفی خط نورد گرم صورت گرفت؛

افزایشکیفیتسطحورقگرمفوالدمبارکه
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