
شهرداری کوشــک به اســتناد مصوبه شــماره 1401/2515/ ک مورخ 1401/05/13 

هیات عالی سرمایه گذاری، در نظر دارد پروژه ساخت، اجاره، بهره برداری از تابلوهای 
تبلیغاتی را از طریق ســرمایه گذاری به روش B.O.L.T به سرمایه گذار واجد شرایط 

طبق مشخصات خصوصی اعالم شده در شرایط فراخوان واگذار نماید.
لذا متقاضیان می توانند اسناد و مدارک پروژه را همه روزه در وقت اداری از تاریخ درج 
آگهی در روزنامه تا روز پنج شنبه مورخ 1401/9/10 از واحد سرمایه گذاری شهرداری 
کوشک واقع در بلوار امام خمینی)ره(، ســاختمان شهرداری کوشک به شماره تلفن 

33562050-031 داخلی 115 دریافت نمایند.

تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه )حراست( شهرداری:
از تاریخ درج نوبت دوم آگهی در روزنامه تا پایان وقت اداری روز پنج شــنبه 

مورخ 1401/9/10
به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

زمان و محل تشکیل هیئت  عالی سرمایه گذاری جهت بازگشایی پیشنهادات:
راس ساعت 15 روز شنبه 1401/9/12 در محل شهرداری کوشک

شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادهای رسیده مختار می باشد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد فراخوان مندرج است. 

آگهی فراخوان عمومی

حسین حفیظی – شهردار کوشکم الف:1409960

نوبت اول

 
جدول اجرای پروژه تابلوهای تبلیغاتی شهرداری کوشک

اجاره پایه ماهیانه )ریال( سال پایهتعداد عنوان ردیف

2اجرای استرابورد دو طرفه در ابعاد 3*5 متر1

150 ماه 
مبلغ اجاره بهاء به ازاء هر ماه در سال اول 
)ریال( طبق قیمت کارشناسی ارائه شده 
در فراخوان 50/000/000 ریال و تورم 25 %

9اجرای استرابورد یک طرفه در ابعاد 3*5 متر2

1اجرای استرابورد دو طرفه در ابعاد 6*12 متر3

3اجرای الیت باکس افقی دو طرفه در ابعاد 2*3 متر4

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

قیمت: 3000 تومان

عضو هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان: هشدار کمیاب شدن دارو به وزیر بهداشت 
داده شده بود؛

مدیریت بازار دارو، خارج از سازمان غذا و دارو!

 معاون توسعه و پیش بینی 
اداره کل هواشناسی استان 
از بهبود بارش ها تا پایان 

زمستان خبرداد:
اصفهان در انتظار 
پاییز و زمستانی 

پربارش

رییس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای اسالمی 
شهر نسبت به توسعه بیش از 1000 هکتاری شهرک محمودآباد 

بیخ گوش اصفهان هشدار داد؛
شورای حفاظت از بیت المال ورود کند

  آن سوی جذاب ترین فستیوال فوتبالی دنیا
6
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5

3
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مدیرکل گمرک استان خبر داد:
صادرات کاال از اصفهان به 87 کشور جهان

سخنگوی مرکز اورژانس استان اعالم کرد:
گاز گرفتگی 4 نفر در استان اصفهان

  اصفهان، تشنه خانه های کبریتی
   رکود، بازار مسکن را از تپش انداخت؛

 فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله ای 
با ارزیابی کیفی

1- شرکت آب و   فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی یک  مرحله ای با ارزیابی کیفی ، به شرح جدول زیر 

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

 شرکت آب و   فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

شماره مرجعموضوعردیف
مبلغ ضمانتنامه  

) ریال ( 
شماره سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت

1

ساخت  )تبدیل ورق 10 و 8 میلیمتر ( ، 

 بارگیری ، حمل و باراندازی و تحویل 

لوله های فوالدی به قطر 800 میلیمتر همراه 

با پوشش خارجی و پوشش داخلی

401 - 3 -2529.722.000.0002001001434000120

2- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
 عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق سازند.

 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/8/22  می باشد.

تاریخروزساعتعنوان

1401/9/2چهار شنبه    13:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

1401/9/12شنبه13:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

1401/9/13یکشنبه 8:00زمان بازگشائی پاکتها

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:
1-3- آدرس: اصفهان، خیابان شــیخ کلینی، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، 

تلفن:8-36680030-031،  اتاق )292( 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

1-4- مرکز تماس:1456

2-4- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

 5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر اســتانها، در ســایت ســامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل /

 تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

اقدامات مدیریت شهری 
در صدا وسیمای استانی 

منعکس شود

رشد 103 درصدی 
اعتبارات استانی اداره 

کل راه و شهرسازی 
استان اصفهان

ساماندهی معابر منطقه 
2 با 110 میلیارد ریال 

اعتبار

دستگیری 67 خرده 
 فروش مواد مخدر

 در اصفهان
5

7

8

خبر در زاینده رود
 جاریست ...

7

م
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کشف بیش از 20 میلیارد ریال قطعات مسروقه خودرو های 
سنگین در شاهین شهر

بیش از ۲۰ میلیارد ریال از قطعات سرقتی خودرو های سنگین در شاهین شهر کشف و جمع آوری 
شد.فرمانده انتظامی شهرستان شــاهین شــهر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت قطعات با 

ارزش و کمیاب کامیون ها و خودرو های 
ســنگین در شهرستان شــاهین شهر، 
بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار پلیس آگاهی این شهرســتان قرار 

گرفت.
ســرهنگ علی صادقی افــزود: در این 
رابطه یک نفر شناســایی و دســتگیر و 
در بازدیــد از مخفیــگاه وی بیش از ۲۰ 
میلیارد ریال انواع قطعــات با ارزش و 
کمیاب کامیون که متهم از کامیون های 

پارک شده در معابر سطح شهرستان ســرقت کرده بود، کشف شد.وی گفت: رعایت آموزش ها و 
هشدار های پلیس عامل مهمی در جهت کاهش جرائم به خصوص سرقت در جامعه است از این 
رو از رانندگان خودرو های سنگین می خواهیم خودروی خود را در پارکینگ های مطمئن و دارای 
نگهبان پارک کرده و از پارک کردن خودرو ها در محالت خلوت و زمین های بایر حاشــیه شــهر ها 

خودداری کنند.
 

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان اعالم کرد:

گازگرفتگی در درچه
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مسمومیت مادر و دختر بر اثر گازگرفتگی در درچه خبر 
داد.عباس عابدی با اشاره به حادثه گازگرفتگی در اصفهان گفت: این حادثه ساعت ۲۱ و ۴۹ دقیقه 

به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شد.
وی با بیان اینکه این حادثه بر اثر اســتفاده از زغال برای گرم کردن فضا رخ داد، ابراز داشت: این 
گازگرفتگی در درچه گزارش شد.سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اعزام ۲ واحد 
امدادی برای این حادثه ابراز داشت: ۲ نفر خانم ۱۴ و ۳۴ ســاله در این حادثه مسموم و سطح 
هوشــیاری آن ها کاهش یافته بود.وی ادامه داد: این ۲ مصدوم به بیمارستان امام خمینی)ره( 

فالورجان منتقل شدند.
 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داد:

 آتش سوزی گسترده در شرکت تولید روغن 
موتور مبارکه

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از آتش سوزی گسترده در شرکت تولید روغن موتور 
خودرو در شــهرک صنعتی مبارکه خبر داد.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: ۱۰ 
گروه امدادی و آتش نشانی از شهرهای مبارکه، بهارستان و اصفهان برای کنترل آتش سوزی به 
این کارخانه اعزام شده اند.منصور شیشه فروش افزود: به دلیل وسعت حجم آتش سوزی تعداد 
زیادی خودروی سنگین اطفای حریق به این کارخانه واقع در شهرک صنعتی مبارکه اعزام شدند.

فرهاد کاوه آهنگران، سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان هم گفت: ۱۰ و ۱۹ دقیقه 
روز گذشته آتش نشانی مبارکه درخواست کمک کرد و ۶ دستگاه خودروی اطفای حریق از شهر 

اصفهان به محل حادثه اعزام شد.

پیوستن ورزنه اصفهان به جمع شهر های تاالبی دنیا

شهر ورزنه در شــرق اصفهان و بندر خمیر هرمزگان از سوی کنوانسیون 
رامسر به عنوان نخستین شهر های تاالبی ایران شناخته شدند.شهرهای 
ورزنه نزدیک تاالب بین المللی گاوخونی استان اصفهان و بندر خمیر در 
مجاورت تاالب بین المللی خورخوران استان هرمزگان، امسال از سوی 
کنوانسیون رامسر واجد دریافت عنوان »شهر تاالبی« شناخته شدند.

پایگاه اطالع رسانی شهرداری ورزنه اعالم کرد: لوح شهر تاالبی به عنوان 
نخستین شــهر تاالبی ایران در کنوانســیون بین المللی رامسر در شهر 
ژنو سوئیس به »حامد اخگر« شهردار ورزنه تقدیم شد.بر اساس این 
گزارش، شهر ورزنه به عنوان نامزد رسمی برای کسب عنوان جهانی در 
کنواسیون بین المللی رامسر مطرح بود و طی چند سال اخیر با تالش 
مســئوالن شهرســتان ورزنه، گروه های مختلف مردمی و دوستداران 
محیط زیست در جهت حفظ و حراست از تاالب بین المللی گاوخونی، 
مردم و مســئوالن منتظر ثبت جهانی این شهر بودند که ۱۹ آبان امسال 
در مراسمی به صورت رسمی گواهی شهر تاالبی به شهردار ورزنه تحویل 
داده شد.یک کنشگر محیط زیســتی در اصفهان در این باره گفت: ۱۹ 
آبان امســال مصادف با دهم نوامبر ۲۰۲۲، شــهر ورزنه به طور رسمی 
به مجموعه شــهر های تاالبی جهان پیوســت و یکی از ۴۳ شهر تاالبی 
جهان شد.خوشــه عظیم پور با بیان اینکه شــهر بندر خمیراز هرمزگان 

نیز همزمان با ورزنه این گواهی را دریافت کرد، افزود: شهر ورزنه برای 
دریافت گواهی »شهر تاالبی« راه درازی را طی کرده است.وی تصریح 
کرد: رابطه تاالب بین المللی گاوخونی با معیشت مردم ورزنه نکته ای 
بود که در این سال ها بر آن تکیه می کردیم و اکنون فقط پایداری جریان 
آب در رودخانه حیات بخــش زاینده رود می تواند ایــن رابطه را حفظ 
کند.عظیم پور تاکید کرد: باید تالش شــود تا عنوان شــهر تاالبی ورزنه 
برای ســال های بعد نیز حفظ شود.شــهر ورزنه به دلیل برخورداری از 
ظرفیت های بســیار از جمله مجاورت تــاالب بین المللی گاوخونی در 
شــرق اصفهان، هویت فرهنگی و تاریخی و مشارکت اجتماعی مردم 
از سوی ســازمان حفاظت محیط زیست کشــور به کنوانسیون رامسر 
معرفی شد تا پس از اعتبارسنجی و تایید نهایی به عنوان»شهر تاالبی« 
معرفی شود.به گفته کارشناسان، با معرفی ورزنه به عنوان شهر تاالبی 
در نقشه های بین المللی و زیست محیطی، این شهر مقصد گردشگری 
بسیاری از طبیعت دوستان و گردشــگران خواهد شد که به درآمدزایی 
و معیشت پایدار منطقه کمک می کند؛ هرچند از طرفی ممکن است به 
دلیل انتخاب ورزنه به عنوان شهر تاالبی، محدودیت هایی از نظر رعایت 
مالحظات زیست محیطی ایجاد شود، اما در درازمدت این اقدام به نفع 
مردم محلی و تاالب گاوخونی خواهد بود.همچنین کارشناسان تاکید 

دارند ثبت ورزنه به عنوان شهر تاالبی می تواند به احیای تاالب گاوخونی 
و حفظ اقلیم منطقه کمک کند، زیرا تعهداتــی را برای جامعه محلی و 
دولتمردان ایجاد خواهد کرد.ورزنه، مرکز شهرســتان ورزنه در شــرق 
استان اصفهان است؛ این شهر تاریخی و گردشگری با حدود ۲۰ هزار نفر 
جمعیت در نزدیکی تاالب بین المللی گاوخونی واقع شده است.به گفته 
کارشناسان، منطقه ورزنه سرشار از جاذبه های دیدنی گردشگری زمین 
)ژئوتوریسم( و گردشگری طبیعی )اکوتوریسم( است و این موضوع 
باعث شده است تا گردشگران زیادی به آن جذب شوند.وجود دریاچه 
نمک، تپه های شنی و کوه سیاه در نزدیک ورزنه با دارا بودن دشتی وسیع 
از ســنگ های آذرین زیبایی خاصی دارد که این شهر را متمایز ساخته 
است. همچنین ورزنه در نزدیک تاالب بین المللی گاوخونی قرار دارد که 
در زمان های پرآبی این تاالب به ویژه در گذشته، فالمینگو ها و گونه های 
خاص پرندگان مهاجر را می توان در این تاالب نظاره گر بود.کنوانسیون 
رامسر پیمانی بین المللی برای حفاظت از تاالب ها و حیوانات و گیاهان 
وابسته به آن ها )بویژه پرندگان آبزی( است که در سال ۱۳۴۹ در شهر 
رامسر به تصویب رســید. در ابتدا این معاهده به امضای نمایندگان ۱۸ 
کشور شــرکت کننده رســید. در حال حاضر این پیمان ۲۴۱۲ مکان به 

وسعت بیش از ۲۵۴ هزار هکتار در ۱۷۱ کشور را پوشش می دهد.

سرپرســت اولین کاوش های مجموعه باستانی شهر 
زیرزمینی نوش آبــاد گفت: مجموعه دســتکندهای 
زیرزمینی نوش آباد به واسطه دو دهه فعالیت نه تنها در 
سطح ملی، بلکه در عرصه جهانی شناخته شده است و 
پژوهشگران در نقشه گردشگری ایران، شهر زیرزمینی 
نوش آباد را می شناسند.زهرا ساروخانی، پژوهشگری 
که پنــج فصــل کاوش در مجموعه باســتانی شــهر 
زیرزمینی نوش آباد را  مدیریت کرده و نزدیک به دو دهه 
در این شهر تاریخی مدیریت، مطالعه و بررسی میدانی 
داشته به گفت وگو با ایسنا نشست و گفت: پژوهشگران، 
در نقشه گردشگری ایران، شهر زیرزمینی نوش آباد را 
می شناسند.وی افزود: کاوش هایی که از سال ۱۳۸۳ 

در دستکندهای زیرزمینی نوش آباد آغاز کردم در واقع 
اولین کاوش و پژوهش هایی بود که در زمینه معماری 
دســتکندهای ایران اتفاق افتاد.وی افــزود: کاوش 
در عمق ۲۷ متری زیرزمین در کنــار مخاطراتی چون 
فاضالب های شهری و سازه های پرخطر شهری، موجب 
اعتراض استادان فن به من شد زیرا بر این باور بودند که 
نوش آباد، دستکندهای پناهگاهی-مسکونی نیست و 
بخشی از یک قنات است.سرپرست اولین کاوش های 
مجموعه باستانی شهر زیرزمینی نوش آباد ادامه داد: 
کاوش های نوش آباد، اولین کاوش های تخصصی و 
فنی در مجموعه دستکندهای زیرزمینی ایران بوده و 
بعد از کاوش و مطالعاتــم در نوش آباد بود که این نوع 

معماری در سطح ملی شناخته شد.ساروخانی تصریح 
کرد: نوش آباد بعد از دو دهه تالش و پژوهش، اکنون 
به یک قطب گردشگری در شمال اصفهان تبدیل شده 
و برخالف ادعای مطرح شــده، از سال ۱۳۸۴ تا کنون 
گردشگران و پژوهشــگران داخلی و خارجی در نقشه 
گردشگری کشور می دانند که شهر زیرزمینی نوش آباد 

چیست و کجا واقع شده است.

سرپرست نخستین کاوش های شهر زیرزمینی نوش آباد:

پژوهشگران در نقشه گردشگری ایران، شهر زیرزمینی 
نوش آباد را می شناسند

طی دو سال و نیم گذشته بیش از ۸۳ هکتار از اراضی ملی و دولتی کاشــان به بیت المال بازگردانده شد.رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان کاشان گفت: با 
دقت و هوشیاری عوامل یگان حفاظت اراضی این شهرســتان ۸۳.۸ هکتار از اراضی ملی و دولتی شهرستان کاشان به ارزش بیش از ۷۱۴ میلیارد تومان در دو 
سال و نیم اخیر به بیت المال بازگردانده شد.مجتبی آراسته افزود: به دنبال پایش مســتمر مناطق تحت حفاظت یگان حفاظت اراضی استان اصفهان در این 
شهرستان و پیگیری مستمر در راستای جلوگیری از تخریب و تصرف این مناطق در این مدت ۱۶۹ مورد رفع تصرف از اراضی ملی و دولتی اجرا شده است.رییس 
اداره راه و شهرسازی شهرستان کاشان افزود: از این تعداد ۴۸ مورد رفع تصرفات پس از صدور حکم قضایی در شهر های قمصر، برزک، نیاسر، کاشان و طاهرآباد 
بوده و ۱۲۱ مورد نیز رفع تصرف فوری وقلع وقمع آثار واعاده به حالت قبل در شهر های هفت گانه این شهرستان بوده است.مجتبی آراسته گفت: در جریان اجرای 
احکام قطعی قضایی بیش از ۱۳ هکتار و با رفع تصرفات فوری نیز بیش از ۷۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی شهرســتان کاشان از متصرفان پس گرفته و به بیت 

المال بازگردانده شد.

خبر روزبازگرداندن بیش از ۸3 هکتار اراضی کاشان به بیت المال

وز عکس ر

یک باب کتابخانه در 
ناحیه دو فوالدشهر 
افتتاح خواهد شد

فرماندار شهرســتان لنجــان گفت: 
همزمان با هفته کتاب و کتاب خوانی 
کتابخانه عمومی شــهید خرازی در 
منطقه دو فوالدشــهر به بهره برداری 
خواهد رسید و امیدواریم این مکان به 
محلی برای توسعه و ترویج برنامه ها 
و طرح هــای فرهنگــی و اجتماعی 
تبدیل و بخشی از کمبودهای فضای 

فرهنگی این ناحیه جبران شود.

انتقال پیکر شهید اسماعیلی به اصفهان
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان از انتقال پیکر شهید محسن اسماعیلی 
پزوه به استان اصفهان خبر داد.سرهنگ محمد رضایی با اشــاره به خاکسپاری شهید اسماعیلی به 
عنوان شهید گمنام در حوزه علمیه محمدیه قائمشهر گفت: هویت این شهید پس از ۳۹ سال در آبان 
ماه ۱۴۰۰ به وسیله آزمایش DNA شناسایی و درخواست مادر  وی برای انتقال به اصفهان به کمیسیون 
انتقال پیکر شهید بنیاد حفظ آثار فرستاده شد.وی افزود: به تازگی درخواست انتقال پیکر شهید محسن 
اسماعیلی به اصفهان در این کمیسیون به تصویب رســیده و تاریخ انتقالش به معراج شهدای تهران 
و خاکسپاری در شهر اصفهان متعاقبا اعالم خواهد شد.شهید محسن اسماعیلی پزوه متولد ۱۳۴۵ 
اصفهان  ۲۳ تیر سال ۱۳۶۱ در عملیات رمضان در شرق بصره به شهادت رسید و پیکر ش در سال ۱۳۹۷ 

پس از تفحص به عنوان شهید گمنام در حوزه علمیه محمدیه قائمشهر به خاک سپرده شد.
 

جهاد سالمت در هرند
یک تیم ۳۰ نفره از دندانپزشکان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به منظور ارائه خدمات رایگان به دانش 
آموزان در شهرستان هرند مستقر شدند.دندانپزشکان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در صد و بیست 
و چهارمین اردوی جهادی به شهرستان هرند رفتند و با همکاری خیریه و دارالشفای حضرت ابوالفضل 
)ع(، اداره آموزش و پرورش و شورا های اسالمی شهر و روســتا به ۲۳۰ دانش آموزان نیازمند خدمات 
رایگان دندانپزشکی ارائه کردند.دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال ۱۳۸۳ تاکنون ۱۲۴ گروه جهادی 

دندانپزشکی به مناطق محروم کشور فرستاده است.
 

1۵00 واحد مسکن ملی در شهر کاشان در حال ساخت است
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه کاشــان از ۱۵۰۰ واحد در حال ســاخت اقدام ملی 
مسکن شهر کاشان خبر داد.هادی اکبری، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه کاشان 
در هشتمین نشست شورای مسکن کاشــان گفت: ۲۷ هزار نفر در کل در طرح نهضت ملی مسکن 
شهرستان ثبت نام کرده اند.وی با اشاره به پاالیش حدود هفت هزار نفر متقاضی و پیگیری مقدمات 
تامین زمین برای آن ها و رفع مشکل زمین در شهر های ۶ گانه افزود: ۱۵۰۰ واحد برای متقاضیان شهر 
کاشان در مرحله اول طرح اقدام ملی مسکن در حال ساخت چهار هزار واحد، تامین زمین شده و 

مابقی در حال تامین زمین برای شروع عملیات ساخت است.
 

اجرای طرح پلیس مدرسه در آران و بیدگل
طرح پلیس مدرسه با همکاری آموزش و پرورش برای اولین بار در شهرستان آران و بیدگل برگزار 
شد.رییس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی شهرستان آران وبیدگل گفت: در این طرح 
که در مدرسه ابریشم چی اجرا شد تعدادی از دانش آموزان به عنوان پلیس مدارس انتخاب شدند 
و با تجهیزات مخصوص به تامین نظم عبور و مرور دانش آموزان کمک می کنند.سرگرد جواد ربیع 

زاده افزود: این طرح در روز های آینده در سایر مدارس شهرستان نیز اجرا می شود.
 

خوانسار؛ پربارش ترین شهرستان استان
بنابر اعالم روابط اداره کل هواشناسی استان در شبانه روز منتهی به یکشنبه شهرستان های خوانسار با ۱۷ 
میلی متر، فریدون شهر با ۱۴ میلی متر، گلپایگان با ۱۰ میلی متر، نطنز با ۹/۵ میلی متر و داران با ۸ میلی 
متر بیشترین میزان بارش باران  را داشتند.محمدرضا رفیعی، کارشناس پیش بینی هواشناسی استان 
اصفهان با بیان اینکه هشدار هواشناسی سطح زرد در اصفهان صادر شد، گفت: در وضعیت جوی استان 
شاهد بارش باران و برف درمناطق سردسیر و مرتفع، کاهش دید و گاهی وزش باد موقتی خواهیم بود.

اخبار

رییس اداره میراث فرهنگی ورزنه 
مطرح کرد:

آثار تاریخی و فرهنگ 
بومی؛ ظرفیت های ورزنه 

برای توسعه گردشگری
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری شهرستان ورزنه گفت: آثار تاریخی 
شاخص، فرهنگ بومی، گویش، غذا و لباس 
محلی از ظرفیت هــا و جاذبه های ورزنه برای 
توسعه گردشــگری روســتایی است.احمد 
شهباز در گفت وگو با ایســنا درباره گردشگری 
روســتایی و لزوم توســعه آن، اظهــار کرد: 
هنوز برنامه خاصی برای توســعه گردشگری 
روستایی در ورزنه اجرا نشــده است، اما قرار 
اســت در آینده این مهم انجام شود. ورزنه با 
داشــتن روســتاهای تاریخی قورتان، بالن و 
طهمورثات ظرفیت بســیاری بــرای ترویج و 
توسعه گردشگری روستایی دارد که یک سری 
کارهای مرمتی توسط بخش خصوصی در این 
روستاها انجام شده است.وی افزود: این سه 
روستا دارای آثار تاریخی ارزشمندی هستند، 
برای مثــال نام ایــن روســتاها از قلعه های 
موجود در آن ها گرفته شده است و به شکلی 
بخش هایی از این قلعه ها مرمت شده اند. در 
قورتان یــک خانه بوم گردی وجــود دارد و در 
روستای بالن ســردر قلعه به عنوان یک مرکز 
اقامتی توسط دهیاری مرمت شده است. در 
روستای طهمورثات، قلعه آن و ۴ خانه تاریخی 
موجود در آن توسط بخش خصوصی مرمت 
شــده اســت.رییس اداره میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری شهرستان ورزنه 
گفت: مرکز گردشگری شهرستان، شهر ورزنه 
است و زمانی که گردشگری در مرکز رونق بگیرد 
و توســعه یابد دامنه رشــد آن به روستاهای 
اطراف نیز تسری می یابد. با شیوع کرونا طی۳ 
سال گذشته ضربات زیادی به گردشگری وارد 
شــد، اما به تدریج اوضاع در حال بهتر شدن 
است.شــهباز ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات 
موثر برای توسعه گردشگری روستایی آموزش 
صنایع دســتی اســت که از امروز اولین دوره 
آموزش صنایع دســتی به مرکزیت ورزنه با 

تمرکز روی بافت های سنتی برگزار می شود.

ثبت ورزنه به عنوان شهر تاالبی می تواند به احیای 
تاالب گاوخونی و حفظ اقلیم منطقه کمک کند، زیرا 
تعهداتی را برای جامعه محلی و دولتمردان ایجاد 

خواهد کرد

استان

حوادث
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نظارت بیشتر پلیس بر کاالهای وارداتی و صادراتی

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشــان خواستار نظارت بیشــتر بر کاال های صادراتی و وارداتی 
شد.حجت االسالم والمسلمین سید سعید حســینی در دیدار مدیرکل و معاون اداره کل گمرک 
اصفهان با تاکید بر این که در ارتباط با صادرات و واردات باید دقت فراوانی وجود داشــته باشد، 
گفت: کاهش بازار های بین المللی محصوالت صادراتی ایران، خدشــه دار شدن حیثیت ایران، 
برگشــت خوردن محصوالت ارســالی و از بین رفتن اطمینان مردم دیگر کشــور ها نســبت به 
محصوالت ایرانی از جمله آثار صادرات کاال های نامرغوب اســت.وی از تولیــد کنندگان، صادر 
کنندگان و واردکنندگان خواســت عالوه بر اینکه برای کسب سود فعالیت می کنند، به دنبال رفع 
نیاز جامعه و پیشرفت کشور باشــند و کاال هایی تولید، صادر و یا وارد کنند که کیفیت باال و قیمت 

منطقی داشته باشند.
 

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان خبر داد:

ذخیره 22۵ تن گوشت بره منجمد در اصفهان
مدیرکل پشتیبانی امور دام اســتان اصفهان گفت: ۲۲۵ تن گوشت بره نر منجمد به ارزش ریالی 
۸۹۰ میلیارد تومان از تولیدکنندگان استان خریداری و ذخیره سازی شده است.مهدی نیلفروش 
اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۲ هزار و ۷۰۵ تن مرغ منجمد و یک هزار و ۴۲۵ تن گوشت 

گوساله منجمد از تولیدکنندگان استان اصفهان خریداری شده است.
وی افزود: همچنین ۲۲۵ تن گوشــت بره نــر منجمد بــه ارزش ریالی ۸۹۰ میلیــارد تومان از 
تولیدکنندگان استان خریداری و ذخیره سازی شده که بخشــی از آن ) ۲۵۲ میلیارد تومان ( به 
شکل نقدی و ۵۳۰ میلیارد تومان نیز با تحویل ۴۱۹۲۸ تن انواع نهاده در حال تهاتر است.مدیرکل 
پشــتیبانی امور دام اســتان اصفهان افزود: همچنین ۸۹۰ میلیارد تومــان مطالبات دامداران و 
مرغداران اســتان با پرداخت نقدی و تحویل ۴۱ هزار و ۹۲۸ تن انواع نهاده در حال تسویه است.

وی گفت: این میزان نهاده شــامل ۲۵ هزار و ۸۰ تن ذرت، ۱۱ هزار و ۸۴۸ تن کنجاله سویا و پنج 
هزار تن جو اســت که تاکنون ۶۳ درصد آن تحویل نهایی و پیش بینی می شود مابقی نهاده ها تا 

پایان ماه جاری تهاتر شود.
 

صادرات کاال از اصفهان به ۸7 کشور جهان
مدیرکل گمرک استان اصفهان گفت: در هفت ماه نخست امسال، ۸۲۴ میلیون دالر کاال از گمرک 
استان اصفهان صادر شده است.رسول کوهســتانی در جمع خبرنگاران  اظهار کرد:در هفت ماهه 
نخست امسال صادرات گمرکات اســتان اصفهان ۸۲۴ میلیون دالر بوده است که مجموع اقالم 
صادراتی به یک هزار و ۲۴۴ میلیون کیلوگرم می رسد.وی با بیان اینکه این میزان صادرات شامل 
۶۷۱ قلم کاال و به ۸۷ کشــور نیز صادرات شده اســت، افزود: سهم گمرک کاشــان از این میزان 

صادرات بالغ بر ۲۲۴ میلیون دالر است که نشان از پویایی صادرات و رونق در این بخش دارد.
مدیرکل گمرک استان اصفهان با بیان اینکه زمین گمرک کاشان از سال ۹۱ خریداری شده است، 
ابراز داشت: طرح توجیهی گمرک کاشان نیز آماده شــده و مجوز های پدافند غیرعامل و محیط 
زیست آن اخذ شده و منتظر تامین بودجه هستیم تا ساخت آن آغاز شود و در حال حاضر با وجود 
همه محدودیت ها در مکانی استیجاری واقع شده است.وی با بیان اینکه شرایط در گمرک کاشان 
مشقاتی را برای تولیدکنندگان و همکاران ما در این منطقه به دنبال دارد، گفت: اگر گمرک کاشان 
ساخته شود در حوزه واردات و ترانزیت می تواند فعالیت خود را ادامه دهد و موجب رونق صنعت 
و تجارت منطقه و استان اصفهان می شود.کوهستانی با بیان اینکه واردات صنایع منطقه کاشان 
از استان اصفهان و سایر مناطق انجام می شود، تصریح کرد: با شروع به کار بخش واردات گمرک 
کاشان تمامی فرآیند ها در منطقه انجام شــده و با این وجود عالوه بر تســهیل در روند دریافت 

محصوالت وارداتی موجب رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال می شود.

   رکود، بازار مسکن را از تپش انداخت؛

  اصفهان، تشنه خانه های کبریتی
   اکنون بازار مســکن اصفهان در شــرایط روانی پیچیده ای اســت و به قولی از نفس افتاده است، 
محسوس ترین تاثیر جهش قیمت مسکن در طول دو سال اخیر، کاهش معامالت خرید و فروش 
مسکن به دلیل کاهش توان مالی متقاضیان مسکن بوده است؛ متقاضیانی که امیدوار بودند خانه دار شوند و حاال با 
باال رفتن قیمت ارز و قیمت های صعودی مسکن عطای مسکن دار شدن را به لقایش بخشیده اند.رشد ۹۰۰ درصدی 
قیمت مصالح از سال گذشته تا کنون باعث شده که پاسخی در برابر تقاضا نباشد و عرضه و تقاضا در ترازوی ناعدالتی 
قرار گیرد؛ در عین حال نبود سیاست های حمایتی و تسهیالت برای باالرفتن قدرت خرید باعث شد تا فاصله قدرت 
خرید مسکن بیش از پیش افزایش یابد.در حال حاضر اگر خریداری هم باشد به سمت خانه های کوچک معروف 

به خانه کبریتی می رود و عطش بازار اصفهان به خانه های ۵۰ تا ۱۰۰ متری است.

فاصله زیاد بین عرضه و تقاضا
رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان در گفت و گو با بازار در ارتباط با وضعیت امروز بازار مسکن در اصفهان در پاسخ 
به این سوال که چرا قیمت مسکن در اصفهان به این شکل باال رفته اســت، گفت: با وجود اینکه آزادسازی یارانه ها 
در برخی کاالهای اساسی اثری بر روی بازار مسکن نداشته است، اما دلیل افزایش قیمت در بازار مسکن مربوط به 
کاهش ارزش پول ملی و فاصله زیاد بین عرضه و تقاضا مسکن است.رسول جهانگیری، با اشاره به اینکه اکنون بازار 
مسکن در حالت رکود تورمی به سر می برد، اظهار داشت: با وجود اینکه قیمت مسکن با افزایش بی سابقه ای روبه 
رو شده؛ اما از لحاظ خرید و فروش دچار مشکل است و بالتکلیف مانده است.وی افزود: این رکود باعث شده که در 
قیمت های رهن و اجاره اثرات زیادی ببینیم تا جایی که با افزایش رهن و اجاره و با کاهش خرید و فروش مسکن در 
اصفهان روبه رو هستیم.به گفته رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان، راه حل بیرون رفت از رکود در حوزه مسکن، 
تولید مسکن در کشور است.جهانگیری ادامه داد: در حال حاضر نیاز اصلی جامعه ساخت آپارتمان های در حد انبوه با 
متراژ ۵۰ تا ۱۰۰ متر زیربناست تا به این وسیله فاصله بین عرضه و تقاضا و قیمت بازار مسکن کنترل شود و از افزایش 

سرسام آور رهن و اجاره نیز جلوگیری به عمل آید.

مسکن مهر نیز مرهم بی خانمانی نشد
 علی مرادی، کارشــناس بازار مســکن در اصفهان با بیــان اینکه مهم تریــن راه حل فعلی بازار مســکن، افزایش

 تولید و عرضه از یک سو و توانمندسازی اقشــار متوسط به پایین از سوی دیگر اســت اعتقاد دارد که مسکن مهر 
استخوانی بود که دولت دهم، الی زخم بی خانمان های جامعه ایران گذاشــت و با عملکرد ضعیف مدیران دولت 
جدید این زخم در حال چرک کردن است.وی با اشاره به مسکن های مهر در فوالدشهر اصفهان افزود: حتی مسکن 
مهر هم نتوانست دردی بر درمان بی خانمانی باشد و خانه های بی استانداردی که در حاشیه شهر اصفهان ساخته 
شدند جزو انبوهی ساختمان های فرســوده در آینده نخواهند بود، چرا که مسکن مهر به جای خانه دار کردن طبقه 
ضعیف به خانه دوم و سوم افراد متمکن تبدیل شده و قیمت های مسکن مهر بدون نظارت باال رفته است.کارشناس 
بازار مسکن در اصفهان تاکید کرد: افزایش قیمت ساختمان به دو صورت انجام می شود؛ اول اینکه حالت مستقیم 
دارد که هزینه اضافه تری است که سازنده از خریدار می گیرد و شامل افزایش قیمت مصالح خدمات مهندسی و 
بیمه ساختمان و ... است که تاثیر زیادی روی قیمت ساختمان می گذارد و تفاوت فاحشی را بین قیمت آپارتمان 

با زمین به وجود می آورد.
وی اضافه کرد: دومین عامل گرانی است که ناشی از اثرات تورمی است و ارتباط مستقیمی به اصل آپارتمان و یارانه 
ها ندارد، بلکه به اقتصاد کالن و نقدینگی های سرگردان بازمی گردد که به سمت مسکن آمده است و این نقدینگی 

اثرات تورمی در پی داشته و این مسئله قیمت ها را غیر منطقی می کند.

شکاف 20 برابری قیمت مسکن در نقاط مختلف اصفهان
کارشناس بازار مسکن تصریح می کند: اکنون در حالی بازار مسکن اصفهان در بالتکلیفی محض به سر می برد که 
رصد این بازار شکاف قیمت ها در گران ترین نقطه اصفهان تقریبا ۲۰ تا ۳۰ برابر ارزان ترین نقطه این کالن شهر است. 
اختالف شدید قیمت مسکن در سطح مناطق ۱۵گانه اصفهان اگر چه نابرابری درآمد و هزینه خانوارها را می رساند، اما 
در مقابل، احتمال صاحبخانه  شدن متقاضیان محله های باالی شهر را در مناطق پایین تر، به صورت تصاعدی افزایش 
می دهد؛ به  طوری  که مثال با نصف قدرت  خرید مسکن مناطق جنوبی، می توان در مرکز و شمال شهر صاحب خانه شد.

وی افزود: به واسطه همان بالتکلیفی که در بازار مسکن اصفهان موج می زند و سردرگمی که هم در سمت تقاضا و هم 
در سمت عرضه مشاهده می شود؛ در بازار پاییزی مسکن اصفهان با اتفاق روشنی مواجه نیستیم. جالب اینکه این 
موضوع در میان سازنده ها و مالکان واحدهای مسکونی نوساز نیز به خوبی مشهود است و آنها منتظر رسیدن به امکان 
پیش بینی چشم انداز نسبتا مشخص از آینده پیش روی بازار مسکن هستند و به همین علت بازار از جنب وجوش 

محسوسی برخوردار نیست.

آپارتمان های میلیاردی
طبق اطالعات مرکز آمار ایران، در تابستان سال ۹۹، متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع مسکونی معامله شده 
از طریق بنگاه های معامالت ملکی در سطح کل کشور ۱۱۳ هزار و ۶۲۲ ریال با میانگین ۱۱۳ متر مربع و متوسط عمر 
بنای ۱۲ سال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۵۸ در افزایش داشته است؛ افزایش قیمتی که سبب 
شد تا امکان خرید در بازار مسکن برای دهک های پایین و متوسط، بسیار سخت شده یا شاید اصال وجود نداشته 
باشد. این قیمت ها البته در سال جاری تغییرات محسوسی داشت به شکلی که خرید آپارتمان در اصفهان ممکن 
است از گران ترین محله های پایتخت هزینه بیشتری داشته باشد.در محله شیخ صدوق اصفهان که یکی از مناطق 
اعیان نشین این شهر است، آپارتمان نوســاز را متری ۱۰۰ میلیون تومان آگهی کرده اند، انباری، آسانسور و پارکینگ 
بخشی از امکانات این واحد معرفی شده است. یا مثال واحد ۱۹۴ متری را در محله چهارباغ ۱۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون 
تومان یعنی متری ۸۷ میلیون تومان آگهی کرده اند.سه سال از سن بنای این واحد می گذرد و با امکانات کامل مثل 
آسانسور، انباری و پارکینگ فروخته می شود. فروشنده دیگری در محله مهرآباد اصفهان آپارتمان دوخوابه ۱۰۰ متری 
را ۵.۶ میلیارد تومان می فروشد. در محله عاشق آباد که یکی از محله های پایین شهر اصفهان محسوب می شود یک 
واحد ۷۰ متری را ۹۲۰ میلیون تومان می فروشند، یعنی تقریبا متری ۱۳ میلیون تومان، این واحد با پارکینگ و انباری 
فروخته می شود، اما با وجود قرار گرفتن در طبقه دوم، آسانسور ندارد.به گفته امید شریفی، کارشناس مسکن اگر 
نوسانات قیمت مسکن را طی سال های مختلف همراه با نوسانات تورم رسم کنیم مشاهده خواهیم کرد که نوسانات 
قیمت مسکن بیش از نوسانات تورم است، یعنی در یک جاهایی افزایش قیمت باالتر از تورم داریم و کاهش قیمت 

مسکن نیز بیشتر از کاهش تورم است.

حباب قیمتی در دست دالالن
این کارشناس از یک حباب قیمتی می گوید که دالالن به آن دامن می زنند. به این معنا که وقتی از افزایش قیمت 
مسکن که به دلیل افزایش تقاضا یا کمبود عرضه نیست و صرفا بحث انتظارات نسبت به آینده قیمت مسکن است، 
صحبت می شود، این موضوع باعث افزایش تقاضای سفته بازان شده و به نوعی حباب قیمتی تشکیل می شود و 
این حباب می تواند در بازار ارز، در بازار مسکن و هر دارایی دیگر شکل بگیرد.حسن محتشم، کارشناس دیگری است 
که می گوید: بازار مسکن همیشه فراز و فرود داشته و به دلیل افزایش شدید قیمت ها بین سال های ۹۷ تا ۹۹ امسال 
نیز مثل دو سال گذشته انتظار می رفت با یک رکود نسبی مواجه شویم و بازار مسکن کمتر از نرخ تورم رشد کند. اما در 
هفت ماهه اول سال جاری قیمت مسکن در اصفهان حدود ۲۵درصد افزایش یافت که غیرمنتظره بود.به گفته این 
کارشناس، در شهریور و مهرماه روند افزایش قیمت ها تا حد زیادی کاهش پیدا کرد و بازار به لحاظ تعداد معامالت 
و رشد قیمت دچار رکود شد. این موضوع از شرایط عمومی اقتصاد نشأت می گیرد که سرمایه گذاران در بخش های 

اقتصادی دست به عصا راه می روند.

معاون وزیر تجــارت، صنعت و ســرمایه گذاری و 
رییس اتاق بازرگانی عمان در بازدید از شرکت های 
دانش بنیان شــهرک علمــی و تحقیقاتی اصفهان 
گفت: این شهرک یک مجموعه در سطح عالی علم 
و فناوری است که فناوری های خاص و تحقیقات 

قوی دارد.
صالح بن سعید مسن معاون وزیر تجارت، صنعت 
و ســرمایه گذاری و رییس اتاق بازرگانی عمان در 

بازدید از شــرکت های دانش بنیان شــهرک علمی 
اظهار داشــت: ایده های بســیار قوی و ارزشمندی 
در این مجموعه وجود دارد که نیاز بازار را به خوبی و 

درستی مرتفع کردند.
وی پس از مالحظه توانمندی هــای این مجموعه 
گفت: شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهان یک 
مجموعه در ســطح عالی علم و فناوری اســت که 
دارای فناوری های خــاص و تحقیقات قوی بوده و 

ارتباطات خوبی را با صنعت نیز برقرار کرده است.
صالح بن ســعید مســن نیــز پس از شــناخت 
پتانسیل دو شــرکت شــرکت نصرالدولیه و بهیار 
صنعت سپاهان، ضمن ابراز خرســندی از آشنایی 
با فناوری های معرفی شــده و ارتباطاتی که این دو 

شرکت با عمان دارند، بر تحکیم و تقویت ارتباطات 
تاکید کرد و افزود: درصورت وجود هرگونه مشــکل 
یا مانــع در روند فعالیت در عمــان، همکاری کامل 
برای حل آن و تقویت ارتباطات با کشور ایران تالش 

خواهم کرد.
معاون وزیر تجارت، صنعت و سرمایه گذاری عمان 
بیان کرد: ما تمایل به ارتباطات گسترده ای با شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان داریم و از توان شــهرک 
برای دانشــگاه، صنعت و آکادمی نــوآوری عمان 
بهره برداری کنیم.این هیئت ۱۵ نفره ســپس از دو 
شرکت بسپار شیمی سپیدان و بهیار صنعت سپاهان 
بازدید کردند و از نزدیــک در جریات فعالیت و توان 

تکنولوژی و علمی آنها قرار گرفتند.

وجود فناوری های خاص در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

خبر روز

در جلسه شورای تشکل های کارگری اصفهان مطرح شد:

داللی در پرونده شکایات کارگری اصفهان!
حمیدرضا امینی، دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان در جلسه شورای تشکل های کارگری که با حضور 
نمایندگان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: راه روهای 
هیئت های رسیدگی به شکایات کارگران، پر از دالالنی است که با کمترین میزان سواد و تخصص، 
با دریافت حق الوکالت های باال، حق کارگران را ضایع می کنند.وی ادامه داد: ســال هاست شاهد 
حضور افرادی هستیم که با دریافت حق الوکاله های ســنگین از کارگران شاکی، در پی احقاق حق 
آنها برآمده و بیشترین سهم را به خود اختصاص می دهند؛ جامعه کارگری انتظار دارد اداره کل کار 
در این مســئله ورود کرده و مانع تداوم این روند شــود.دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان به موضوع 
افزایش حقوق ها نیز اشــاره کرد و افزود: با وجود افزایش حقوق، تورم افسار گسیخته مانع شد تا 
جامعه کارگری شیرینی آن را احساس کند و شرایط اقتصادی این بخش از جامعه سخت تر شده 
است.وی، کاهش تعداد تشکل های کارگری در سال های اخیر را نقصان دیگری برشمرد و از سایر 
رؤسای تشکل های کارگری حاضر در جلسه در خواست کرد که به جد بدنبال منافع کارگران باشند.

بیمارستان میالد، پروژه نافرجام تامین اجتماعی
در این جلسه رییس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی کالن شهر اصفهان از 
نافرجام ماندن پروژه بیمارستان میالد یاد کرد و گفت: در حالی که شهرداری موظف به پرداخت دیون 
بیمه شرکت اتوبوســرانی بود، به جای آن زمینی جهت احداث بیمارستان میالد ویژه بیمه شدگان 
تامین اجتماعی تهاتر کرد.حسن هاشمی افزود: اما بعد از تحویل زمین خواهان هزینه گزاف برای 
تغییر کاربری زمین تهاتر شده جهت ساخت بیمارستان شد. هزینه سرسام آوری که از پول زمین 
بسیار بسیار بیشتر بود.وی ادامه داد: در حالی که بودجه قابل توجهی برای ساخت بیمارستان میالد 
تصویب شده بود، به دلیل عدم همکاری شهرداری اصفهان جهت تغییر کاربری، شیراز از فرصت بهره 
برد و بیمارستان تخصصی ویژه تامین اجتماعی را احداث کرد.هاشمی تاکید کرد: پروژه بیمارستان 
میالد تامین اجتماعی اصفهان نافرجام مانده و روز به روز با توجه به افزایش قیمت دالر، بودجه مورد 

نیاز ساخت آن افزایش می یابد.
 

یک استاد اقتصاد مطرح کرد:

احتمال کسری دوباره بودجه وجود دارد 
یک استاد اقتصاد با پیش بینی افزایش نرخ تورم با تداوم شرایط فعلی، گفت: دولت مجوز گرفته که 
حدود یک میلیارد دالر از صندوق ذخیره ارزی برداشت کند، اما اگر باز همین پول ها وارد جریان می شود 
و به دلیل عدم انضباط مالی و نداشتن سیاســت های بودجه مناسب، دچار کسری بودجه خواهیم 
شد.رسول پیرهادی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه مسلما عوامل داخلی و خارجی بر نوسانات نرخ 
ارز تاثیرگذار است، اظهار کرد: عوامل داخلی همچون نابسامانی وضعیت بودجه دولت و افزایش حجم 
نقدینگی پول و سیاست های نادرستی که در قبال واردات اتخاذ کرده، مجموعا منجر به فشار نرخ ارز 
شده است.وی گفت: در حال حاضر بیشترین عرضه کننده نرخ ارز در کشور با فروش نفت و میعانات 
گازی، دولت است و همچنین بزرگ ترین مصرف کننده ارز هم دولت است، به این دلیل نحوه مصرف 
ارز تاثیر بزرگی بر بازار ارز دارد. این استاد فعال در زمینه سیاست گذاری های اقتصادی با اعتقاد بر اینکه 
برخی ناآرامی های اخیر تاثیر چندانی بر نرخ ارز نداشته اســت، ادامه داد: البته این شرایط می تواند 
منجر به ناامنی اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری می شود.وی به نقش تحریم ها اشاره کرد و گفت: 
تحریم های بین المللی و تحریم های اخیر اروپا می تواند بر افزایش نرخ ارز تاثیرگذار باشد.پیرهادی 
افزود: در حال حاضر دیدگاه دولت برای اداره کشــور دیدگاه عدالت محور است و ما عدالت را زمانی 
می توان در کشور اجرا کنیم که به ثبات اقتصادی رسیده باشیم، دولت ابتدا باید به دنبال ایجاد ثبات 
باشد، زیرا افزایش نرخ دستمزدها منجر به باال رفتن هزینه های دولت و درنهایت موجب باال رفتن نرخ 

تورم می شود. اگر با همین روند پیش برویم، انتظار دو برابر شدن نرخ تورم وجود دارد.

کافه اقتصاد

اخبار

در راستای رویکرد کار جهادی مبتنی بر دانش آبفای استان اصفهان، نخستین جلسه هم اندیشی بررسی چالش های حوزه منابع انسانی، با اساتید دانشگاه برگزار 
شد.به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، مدیر عامل آبفای استان اصفهان نیروی انسانی را سرمایه اصلی هر شرکت دانست و عنوان کرد: رویکرد آبفای استان به 
حداقل رساندن چالش های این حوزه است و بدین منظور برگزاری جلسات هم اندیشی با مشاوران و اساتید دانشگاه اصفهان در دستور کار شرکت قرار گرفته 
است.حسین اکبریان افزود: آبفای استان اصفهان به عنوان یک شرکت پیشرو قصد دارد از طریق به کارگیری الگوهای پیشرفته توسعه نیروی انسانی، یادگیری 
سازمانی و ارتقای قابلیت های کارکنان، خدمات بهتری به ذی نفعان خود ارائه دهد.وی اعالم کرد: با توجه به رویکرد دانش محور شرکت، از پروپوزال ها، کارهای 
کارشناسی و علمی با همکاری اساتید دانشگاه استقبال می شود.مدیر عامل آبفای اســتان اصفهان با تاکید بر لزوم احترام و ارزش گذاشتن به نیروی انسانی 
افزود: افزایش بهره وری شرکت در گرو برقراری ارتباط سازمانی مناسب و ایجاد فرهنگ سازمانی واالست و در صورت تحقق این امر مهم، تعهد سازمانی به وجود 
می آید.در این جلسه همچنین مجتبی قبادیان، معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آبفای استان اصفهان، گزارشی از پروژه های مشترک انجام شده شرکت 

با حوزه دانشگاهی و به ویژه دانشگاه اصفهان ارائه کرد و بر ضرورت استفاده از کارهای تحقیقاتی در حوزه منابع انسانی تاکید کرد. 

جلسه هم اندیشی بررسی چالش های حوزه منابع انسانی آبفای استان اصفهان با اساتید دانشگاه برگزار شد

برداشت خرمالو از 
باغات کن در تهران

برداشت خرمالو از باغات سولقان 
بخش کن تهران در فصل پاییز، از 
اوایل آبان ماه آغــاز و تا اواخر آذر 
ماه بسته به شــرایط آب و هوایی 
این منطقه طول می کشد. میزان 
برداشت خرمالو بسته به وسعت 
باغ دارد که به طــور میانگین تا ۳ 
تن از هر هکتار است و بیشتر این 
محصول روانه بازار تهران و حاشیه 

آن می شود.

وز عکس ر

توسط کانون انجمن های صنفی 
کارفرمایان استان:

 از 10 کارفرمای سرآمد 
در اصفهان تجلیل شد

کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان 
اصفهان با همکاری اداره کل کار، تعاون و رفاه 
امور اجتماعی، سازمان صمت استان، اداره کل 
دادگستری استان و ... از ۱۰ کارفرما برتر استان 

با عنوان کارفرمای سرآمد تجلیل کرد.
به گزارش ایلنا  از اصفهان، مصادف با روز ملی 
کیفیت با حضور مسئولین استانی و کشوری از 
کارفرمایان برتر استان اصفهان تجلیل شد. در 
این همایش که در محل سالن همایش های 
سیتی ســنتر با حضور علی حســین رعیتی 
فرد، معاونــت روابط کار وزارت تعــاون ،کار و 
رفاه اجتماعی، رییــس خانه صنعت،معدن 
و تجــارت ایــران، مدیــرکل هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری اصفهان، رییس سازمان 
صمت استان، مدیر کل اداره کار ، تعاون و رفاه 
اجتماعی استان و دیگر مدیران از وزارت رفاه، 
ســازمان فنی و حرفه ای و جمعی از تشکل 
های کارفرمایی برگزار شــد ۱۰ کارفرمای برتر 
استان با عنوان کارفرمای ســرآمد تجلیل و 
تقدیر شدند.در این رویداد کانون انجمن های 
صنفی کارفرمایان استان اصفهان، ۱۰ کارفرمای 
سرآمد را طی یک دوره داوری با رویکرد های  
فنی، علمی، اقتصادی و اجتماعی انتخاب و 
به جامعه معرفی کــرد.در این همایش علی 
حســین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت 
تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی به ایراد ســخن 
پرداخت و گفت: خوشبختانه توفیقات خوبی 
در توسعه روابط کارفرمایی ایجاد شده است.

وی همچنیــن احقاق حــق کارفرمایان برای 
توسعه فعالیت خود را از ملزومات دانست و در 
این خصوص گفت: درصدد هستیم با پیگیری 
و جلسات بیشتر مشــکالت کارفرمایان را در 
سطوح مختلف مرتفع یا به طور کامل برطرف 
کنیم.در ادامه این همایش عبدالوهاب سهل 
آبادی، رییس خانه صمت ایــران نیز به ایراد 
ســخن پرداخت و به مســائل کارفرمایی و 
مشکالت آن در حضور مســئولین و اعضای 

کانون اشاره کرد.

عکس: آنا
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مفاد آراء
8/121 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 140160302031000772- 1401/7/19 هيات موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملك نايين تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي اســدي اسدآباد فرزند نعمت 
اله بشماره شناسنامه 37 صادره ازشميران در ششدانگ مفروزی يك باب خانه به مساحت 
95/278 مترمربع پالك ثبتی قسمتی از 45 اصلي  واقع در روستای جامكان بخش 17 ثبت 
نايين خريداري از مالك رسمي آقاي حســن کمالی کجانی نسبت به قسمتی از مالكيت 
مشاعی  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/08/08
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1401/08/23

م الف: 1401698  اباذر مهيمن  رييس ثبت اسناد وامالك نايين 
فقدان سند مالکیت

8/122  شماره نامه: 140185602023005944- 1401/08/16 سند مالكيت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ پالك 2501/43 واقع در بخش 1 ثبت اصفهان بنام اصغر هنری نژاد  
در دفتر 178 صفحه 197 سابقه ثبت و سند داشته که طی ســند شماره 139412 مورخ 
1382/5/2 دفترخانه 86 اصفهان به نامبرده انتقال شده است ورثه مالك ضمن درخواست 
صدور سند المثنی بشماره 14013018247 مورخ 1401/07/27 با ارائه دو برگ استشهاد 
شــهود با رمز تصديق 890035 و شــماره يكتا 140102155777000338 دفترخانه 4 
اصفهان  سند مالكيت المثنی در اجرای ماده 120 آئين نامه قانون ثبت و تبصره های ذيل 
آن در شرف صدور است.  لذا مراتب به اســتناد تبصره يك اصالحی ذيل ماده 120 آيين 
نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره تسليم 

و رسيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالكيت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند 
مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالكيت المثنی طبق مقررات خواهد 
شــد. م الف: 1409537  حســين زمانی علويجه مدير واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و 

امالك مرکزي اصفهان
فقدان سند مالکیت

8/123 شــماره نامه: 140185602007004928-1401/08/19 خانم خاور اســحقی 
نرگانی فرزند اسماعيل به استناد 2 برگ استشهاديه محلی که هويت و امضاء شهود رسما 
گواهی شده است مدعی است که يك جلد سند مالكيت ششدانگ يك باب خانه به پالك 
ثبتی 400/149 واقع در فيالورگان بخش 9 ثبت اصفهان به سريال 0406794-88/ الف 
که در صفحه 504 دفتر 366 امالك ذيل ثبت 52761 به نام خاور اسحقی نرگانی ثبت و 
صادر و تسليم و بموجب سند شماره 53370 مورخ 1394/12/3 در رهن کميته امداد امام 
خمينی فالورجان قرار گرفته و سپس مفقود شده است. بنابراين چون نامبرده درخواست 
صدور سند مالكيت المثنی نموده طبق تبصره يك اصالحی ماده 120 آيين نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملك مزبور يا وجود سند 

مالكيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت  و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردد و در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض و يا وصول اعتراض بدون ارائه اصل ســند مالكيت، المثنی سند مالكيت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسليم خواهد شــد. م الف: 1409396 محمد علی ناظمی اشنی 

مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فالورجان 

 آگهــی تغییرات شــرکت ســهامی خــاص صبا کنتــرل دقیق
 به شناسه ملی 10862107179 و شماره ثبت 52917 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1401/07/30 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مديرعامل منفردا همراه با مهر 
شرکت دارای اعتبار می باشد. ساير نامه های اداری با امضای مديرعامل منفردا يا 
نايب رئيس هيئت مديره منفردا و با مهر شــرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسســات غيرتجاری اصفهان 

)1408668(

برای درک زیبایی، اصالت و قدمت پایتخت ایران بازدید از خانه های تاریخی تهران، امری ضروری و الزم است. ترافیک، شلوغی، ساختمان های بلند و آلودگی؛ 
بخشی از روزمر گی و واقعیت های شهر تهران هستند که بر قضاوت کلی شهروندان ایران در مورد این کالن شهر زیبا تاثیر گذاشته است. به دور از شلوغی و ترافیک 
تهران، در کوچه پس کوچه های این شــهر؛ آثار و میراث گرانبهایی از روزهای آرام و زیبای پایتخت به یادگار مانده است که روی دیگر شهر تهران هستند. روی پر از 

ظرافت، پر از هنر و نبوغ، روی اصیل و ناب شهر تهران که مانند روح در کالبد خانه  های قدیمی و زیبای تهران دمیده شده است.
اکثر خانه های قدیمی تهران در محله های قدیمی و این روزها آرام تر شهر قرار دارند. محله هایی که در این ایام عمدتا در مرکز و جنوب شهر و یا در مناطق و ییالقات 
شمالی تهران واقع شده اند. قدمت این بناهای باشکوه و منحصربفرد به دوران قاجار و پهلوی برمی گردد و شخصیت های مهم کشوری، هنرمندان و فرهیختگان و 
یا مستشاران و هنرمندان خارجی، مالک و سازنده  اکثر این ساختمان ها هستند.اولین و اصلی ترین ویژگی این خانه ها، سبک معماری و طراحی داخلی به سبک 
معماری ایرانی و چشم نواز آن هاست. نقش و نگارها، کاشی کاری ها، آیینه کاری ها و طراحی فضا در این خانه ها، شگفت انگیز و مسحورکننده است. هنر معماری 
ایرانی، حس و حال اسرار آمیز و خوشایند جاری در فضای این ساختمان ها، حس ناب و خیال انگیز سفر به روزگاران گذشته و آرامش جادویی این بناهای زیبا، 
تجربه ای است که ارزش بارها و بارها تکرار کردن را دارد. در هر نقطه از تهران که با این میراث ارزشمند مواجه شدید؛ خود را به دیدن و لذت بردن از زیبایی و عظمت 

این بناها دعوت کنید. در این شماره تعدادی از خانه های تاریخی تهران را به شما معرفی می کنیم.

باغ موزه نگارستان
یکی از زیباترین و بزرگ ترین بناهای تاریخی تهران، باغ موزه نگارستان است. مجموعه  نگارســتان یکی از نمادهای تهران قدیم است که در سال های دهه  ۱۱۶۵ 
شمسی تاسیس شده است. این باغ به دستور فتحعلی شاه قاجار و در محوطه ای به وسعت بیش از ۴۳ هزار متر مربع ساخته شد که در حال حاضر حدود ۱۱ هزار متر 
مربع از آن باقی مانده است. تاالرها، عمارت ها و ساختمان های مهمی مانند تاالر سالم، تاالر قلمدان، کاخ دلگشا و چندین حوضخانه در این مجموعه وجود داشته 
است. مهم ترین بنای باقی مانده از ساختمان قجری این مجموعه، حوضخانه اســت که امروزه به موزه  هنرهای ملی تبدیل شده است. مجموعه ساختمان های 
دانشسرا نیز مهم ترین ساختمان باغ نگارستان به حساب می آید.باغ موزه نگارســتان پس از مرمت و بازسازی در سال ۱۳۹۲ تحت مدیریت دانشگاه تهران قرار 
گرفت و به عنوان موزه  ملی تاریخ علم در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. این مجموعه  زیبا شاهد رویدادهای تاریخی بسیار مهمی بوده است که از این میان 
می توان به زندانی شدن و قتل قائم مقام فراهانی در این باغ اشــاره کرد. در حال حاضر موزه های مختلف و مهمی در این مجموعه قرار دارد که در طول روز پذیرای 

گردشگران و بازدید کنندگان هستند.  باغ موزه نگارستان در میدان بهارستان تهران قرار دارد.

عمارت مسعودیه 
عمارت مسعودیه یکی از نمادهای کالسیک و اصیل شــهر تهران و جواهری در قلب این شهر است. بنایی باشــکوه با معماری قاجاری و نمایی خیره کننده که در 
محدوده ای به مساحت تقریبی چهار هزار متر مربع ساخته شده است. تاریخ ساخت این مجموعه به سال های دهه  ۱۲۵۰ شمسی بر می گردد که به دستور فرزند 
ارشد ناصرالدین شاه، مسعود میرزا، بنا نهاده شده است. این مجموعه  تاریخی بیش از ده ساختمان و بنا در خود جای داده و یکی از مشهورترین خانه های تاریخی 
تهران است.عمارت مسعودیه نخستین کتابخانه  ملی و اولین موزه  ملی ایران اســت که در حال حاضر یکی از بهترین جاذبه های گردشگری تهران نیز به حساب 

می آید. این مجموعه  تاریخی زیبا که سال ۱۳۷۷ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید در ضلع جنوب غربی میدان بهارستان قرار دارد.

عمارت تماشاگه زمان
عمارت زیبا و دیدنی تماشاگه زمان یا موزه  زمان کاخی منحصربفرد در شمال شهر تهران است. این مجموعه در محوطه ای به مساحت پنج هزار متر مربع ساخته 
شده و حدود هفتصد متر مربع از آن به ساختمان چشــم نواز آن اختصاص دارد که یکی از زیباترین خانه های تاریخی تهران محسوب می شود. در این مجموعه 
می توانید از تاریخچه  ساعت و ساعت سازی در ایران اطالعات جالبی کسب کرده و از ساعت هایی خاص و عجیب دیدن کنید. همچنین معماری زیبا و خیره کننده  

ساختمان دو طبقه  این مجموعه ، ساعت های طوالنی هر بیننده ای را محو تماشای خود خواهد کرد.
عمارت تماشاگه زمان یا موزه  ساعت حدود صد سال قدمت دارد و در یکی از خوش آب و هواترین و قدیمی ترین مناطق تهران واقع شده است. این عمارت تاریخی 

در خیابان زعفرانیه، نبش خیابان پرزین قرار دارد.

عمارت باغ فردوس
یکی دیگر از بناهای به یادگار مانده از دوران قاجار در شمال تهران باغ فردوس است. این مجموعه که امروزه با عنوان باغ موزه  سینما و باغ معیری شناخته می شود 
در زمان محمدشاه قاجار تاسیس شده است. مجموعه  فعلی بخش کوچکی است که از ییالق زیبا و وسیع فردوس به جا مانده است. این باغ موزه  زیبا در حوالی 
میدان تجریش قرار دارد و محیطی پرطرفدار بین عالقه مندان و دوستداران سینماست. سالن های سینما، غرفه های فرهنگی و کافه های معروف این مجموعه در 

فضایی زیبا و تاریخی، باغ فردوس را به یکی از محبوب ترین خانه های تاریخی تهران تبدیل کرده است.

عمارت عین الدوله 
باغ عمارت عین الدوله یکی از بناهای قدیمی تهران اســت که در سال های دهه  ۱۲۶۰ شمسی توســط عین الدوله، وکیل پر آوازه  قاجاری بنا نهاده شده است. این 
مجموعه از یک ســاختمان مجلل و زیبا در محوطه ای با استخری بزرگ و باغی چشم نواز تشکیل شــده که در خیابان وفامنش محله  پاسداران قرار دارد. عمارت 
عین الدوله در سال ۱۳۷۶ مورد بازسازی قرار گرفت و در فهرست آثار ملی به ثبت رسید. این عمارت  یکی از خاص ترین خانه های تاریخی تهران است که بازدید از 

آن تجربه ای متفاوت و آرامش بخش خواهد بود.

عمارت کوشک
عمارت کوشک یا خانه  شقاقی یکی از زیباترین بناهای قدیمی شهر تهران است که در مرکز شــهر و حد فاصل خیابان فردوسی و خیابان الله زار قرار دارد. مالک و 
سازنده  این کاخ تحسین برانگیز، دکتر حسین شقاقی است که پس از بازگشت به کشور در سال ۱۳۱۰ کار ساخت این بنا را در زمینی به وسعت ۱۶۰۰ متر مربع آغاز 
کرد. معماری سبک قاجار این بنا، شگفت آور و منحصربفرد است. هر بازدیدکننده ای، ساعت ها محو ظرافت، هنر و اصالتی می شود که در تمامی بخش ها و جزییات 
این کاخ به کار رفته اســت. گچ بری، آجرکاری، نقاشی، آینه کاری، کاشی کاری و گره چینی های این ســاختمان، خیره کننده است. در ازدحام و شلوغی مرکز شهر 

تهران، از خانه  شقاقی حتما دیدن کنید تا آرامش، سادگی و حس صمیمیت خوشایند و آشنای یکی از زیباترین خانه های تاریخی تهران، شما را شگفت زده کند!

خانه ناصر الدین میرزا
خانه  ناصرالدین میرزا با معماری خاص و دیدنی خود یکی از متفاوت ترین بناهای به یادگار مانده از دوره  قاجار در شهر تهران است. این عمارت به دستور ناصرالدین 
میرزا فرزند مظفرالدین شاه در نیمه  نخست دهه ۱۲۸۰ در خیابان صور اسرافیل ساخته شد. مســاحت ابتدایی این خانه حدود ۴۵۰۰ متر بوده که در حال حاضر 
تنها حدود ۹۰۰ متر آن باقی مانده است. به ســبک خانه های اعیانی آن ســال ها خانه  ناصرالدین میرزا حیاط مرکزی و زیرزمین ندارد و از دو بخش شاه نشین و 
خدمه نشین که روبه روی هم هستند تشکیل شده است. معماری این خانه به سبک خانه های شهرهای کویری دارای سقف گنبدی بوده و در سال ۱۳۸۴ در فهرست 

آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

خانه مقدم 
خانه موزه  مقدم یکی از مهم ترین خانه های تاریخی تهران است که با عنوان خانه  احتساب الملک نیز شناخته می شود. این خانه در ابتدا عمارتی اعیانی و مجلل بوده 
است که خاندان محمد تقی خان احتساب الملک از معروف ترین درباریان قاجار و شهردار وقت تهران در آن سکونت داشته اند. پس از درگذشت احتساب الملک 
این خانه به فرزند وی دکتر محسن مقدم، استاد باستان شناسی دانشگاه تهران، می رســد. دکتر مقدم در کنار همسر خود این خانه  زیبا را به موزه  اسناد و صنایع 
دستی ایران تبدیل کرده و در سال ۱۳۵۱ به دانشگاه تهران تقدیم می کند. مجموعه  نفیس و ارزشمندی از ســفالینه، میناکاری، کاشی کاری، پارچه و مسکوکات 

ایرانی در این خانه موزه نگهداری می شود. خانه  مقدم در سال ۱۳۷۹ به عنوان اثر ملی ثبت شده است.

خانه نصیرالدوله
خانه  نصیر الدوله یکی از زیباترین خانه های قدیمی شهر تهران در محله  امامزاده یحیی و خیابان امیرکبیر است. معماری قاجاری این عمارت و ظرافت و ذوق به 
کار رفته در تزیین این بنا، حیرت انگیز است. این عمارت مجلل در سال های آغازین دهه  ۱۲۷۰ شمسی در زمینی به مساحت بیش از سه هزار متر مربع احداث شد. 
خانه  نصیر الدوله عمارتی دو طبقه است که از بخش های مختلف تشکیل شده و تمامی مشخصه های یک بنای اعیانی قاجاری را دارد. این خانه با عناوین دیگری 
مانند خانه  آصفی، خانه  سعادت خواه و تاالر آیینه  نصیرالدوله شناخته می شود. خانه نصیرالدوله یکی از زیباترین خانه های تاریخی تهران است که در سال ۱۳۸۲ 

در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و به دلیل بی توجهی متاسفانه در حال تخریب است.

خانه کاظمی 
یکی دیگر از شاهکارهای معماری دوره  قاجار، خانه  کاظمی در محله  امامزاده یحیی و چاله میدان است. این خانه  قدیمی با معماری زیبا و دیدنی خود در ملکی با 
بیش از دو هزار متر مربع بنا شده است و بیش از صد سال قدمت دارد. خانه کاظمی در دوران حکومت محمدشاه قاجار ساخته شده و متعلق به میرزا سید کاظم 
تفرشی از درباریان بنام بوده است. این خانه در حال حاضر با نام موزه  تهران قدیم پذیرای گردشگران و عالقه مندان به معماری و فضای تهران سال های دور است. 

خانه  کاظمی در سال ۱۳۷۹ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و در سال ۱۳۸۶ مرمت شده است.

خانه گدار
آندره گدار، معمار و شرق شناس بزرگ فرانسوی است که به دلیل خدمات فرهنگی ارزشمند و ساخت بناهای مهم و باشکوه در ایران؛ از محبوبیت ویژه ای برخوردار 
است. موزه  ملی ایران، دانشکده  هنرهای زیبای دانشگاه تهران، آرامگاه حافظ و مرمت بسیاری از بناهای تاریخی ایران از جمله مهم ترین کارهای وی در ایران است. 
ساختمان سفید مدرن و دو طبقه  زیبایی که با الهام از معماری پهلوی ساخته شده و در محدوده  خیابان انقالب )خیابان پورسینا، نبش کوچه جاللیه( قرار دارد به 
خانه  گدار شهرت دارد. در حال حاضر این بنای زیبا و چشم نواز به کافه ای مدرن و پرطرفدار در مرکز شهر تهران تبدیل شده است. خانه  گدار یکی از زیباترین خانه های 

تاریخی تهران است که دیدن آن به دوستداران معماری و عالقمندان به تهران کالسیک و فضای دلنشین آن دوران توصیه می شود!

خانه موتمن االطبا
میرزا زین العابدین خان دنبلی ضرابی، ملقب به مؤتمن االطبا، نخستین فارغ التحصیل مدرسه  دارالفنون و از پزشکان و جراحان بزرگ و خوشنام عصر قاجار بوده 
است. منزل وی در محله  عودالجان تهران و خیابان پامنار، یکی از زیباترین خانه های تاریخی تهران است. این عمارت باشکوه در سال ۱۳۷۹ به عنوان اثر ملی به ثبت 
رسیده است. خانه  موتمن االطبا سال ها مسکوت و بالاستفاده بود و در اوایل دهه  ۱۳۸۰ توسط بازماندگان وی خریداری و به عنوان لوکیشن فیلمبرداری فیلم ها و 
سریال های تاریخی مورد استفاده قرار گرفت. فیلمبرداری دو سریال مشهور شهرزاد و خانه  پدری در این عمارت زیبا انجام گرفته است. از سال ۱۳۹۸ درهای این 

کاخ تحسین برانگیز به روی گردشگران باز شده و عالقه مندان با هماهنگی قبلی می توانند از این مکان دیدن کنند.

خانه سیمین و جالل
یکی از پرطرفدارترین خانه موزه های تهران، خانه  سیمین و جالل در منطقه  تجریش و محله  دزاشیب است. این خانه در بن بست ارض قرار دارد و توسط جالل آل 
احمد در سال هایی که همسر وی، سیمین دانشور، برای تحصیل در دانشگاه استنفورد به سر می برد؛ طراحی شده است. این خانه در سال ۱۳۸۳ به ثبت آثار ملی 

رسید و شهرداری تهران در سال ۱۳۹۳ مالکیت آن را به نام خود خریداری کرد.
در هشتم اردیبهشت ۱۳۹۷ شهرداری تهران این مجموعه را با عنوان موز ه ســیمین و جالل برای بازدید عموم افتتاح کرد. محل سکونت دو نویسنده و ادیب بزرگ 
و برجسته  معاصر عالوه بر دوستداران ادبیات، بسیاری از گردشــگران را مجذوب خود می سازد. فضای دلنشین، ساده و پر از صمیمیت این خانه مشخصه  اصلی 

آن است که تمامی بازدیدکنندگان به آن اذعان دارند. خانه یمین و جالل یکی از بهترین خانه های تاریخی تهران برای تجربه  اوقاتی خوش و به یاد ماندنی است.

خانه مینایی 
خانه  مینایی بخشی از امالک منیر السلطنه، همسر سوم ناصرالدین شاه و مادر کامران میرزاست. این عمارت زیبا در ملکی به مساحت ۴۵۰ متر مربع ساخته شده 
است و به عنوان یکی از نمونه های اعال و بی نظیر معماری قاجاری در شهر تهران شناخته می شــود. تمامی مشخصه ها و المان های معماری سنتی ایرانی در این 
عمارت به کار رفته است: آب انبار، اتاق های تابستانه و زمستانه، حوض و ظریف کاری های چشم نواز. این عمارت در سال ۱۳۴۵ توسط فرهاد مینایی خریداری شد 
و از آن زمان به این نام شناخته می شود. خانه  مینایی که در خیابان ولیعصر و باالتر از میدان منیریه واقع است؛ سال ۱۳۸۶ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید 

و از سال ۱۳۹۵ تحت امتیاز امور فرهنگی شهرداری تهران قرار دارد.

خانه سلطان بیگم
یکی از معروف ترین خانه های تاریخی تهران، خانه  سلطان بیگم یا خانه  شجاعی است که امروزه به عنوان خانه موزه بازار هم شناخته می شود. این خانه  بااصالت و 
زیبا حدود دویست سال قدمت داشته و متعلق به یکی از نزدیکان ناصرالدین شاه به نام خانم سلطان بیگم شجاعی است. در سال ۱۳۲۶ خاندان نیرنما این خانه 
را از تقی شجاعی خریداری کرده و تا سال ۱۳۷۶ که به مالکیت شهرداری تهران در می آید؛ خانه  سلطان بیگم در اختیار خاندان نیرنما بوده است. خانه شجاعی در 
ملکی به مساحت هشتصد متر مربع و با معماری پالنی ساخته شده است. اتاق آیینه و کتاب خانه  خاص این بنا از دیدنی ترین نقاط آن هستند و به سختی می توان 

مشابهی برای آن ها پیدا کرد. خانه  سلطان بیگم در میدان امام خمینی)ره( و ابتدای خیابان امیرکبیر قرار دارد.

جهان اسرارآمیز خانه های قدیمی پایتخت؛

تهران در دل تاریخ
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دستگیری 67 خرده فروش مواد مخدر در اصفهان
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از دستگیری ۶۷ خرده فروش مواد مخدر و کشف ۱۱ کیلوگرم 
تریاک در این شهرستان خبرداد.ســرهنگ حسین بساطی با اشــاره به اینکه مرحله دیگری از 
طرح امنیت محله محور با هدف پاک سازی نقاط آلوده اجرا شده، گفت: در این طرح دستگیری 
خرده فروشان و جمع آوری معتادان متجاهر سطح شهرستان اصفهان به اجرا گذاشته شد.وی 
افزود: ماموران فرماندهی انتظامی شهرســتان اصفهان در اجرای این طرح موفق به شناســایی 
و دســتگیری ۶۷ خرده فروش مواد مخدر و جمع آوری ۹۶ معتاد متجاهر و کشف ۱۱ کیلو و ۲۹۰ 

گرم تریاک شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشــاره معرفی معتادان به مراکز درمان اعتیاد و همچنین 
تحویل ســایر متهمان به مرجع قضایی افزود: اجرای این گونه طرح هــا با هدف کمک به بهبود و 
درمان معتادان و همچنین افزایش احســاس رضایتمندی و امنیت در بین شهروندان همواره با 

جدیت از سوی این فرماندهی در حال اجراست.
 

مامور وظیفه شناس پلیس راه اصفهان خبرداد:

بازگرداندن کیف حاوی چک و مدارک به صاحبش
مامور وظیفه شناس پلیس راه اصفهان کیف حاوی چک و مدارک را به صاحبش بازگرداند.رییس 
پلیس راه فرماندهی انتظامی اســتان گفت: مامور وظیفه شــناس پلیس یک کیف، حاوی چند 
فقره چک به مبلغ ۵ میلیارد ریال و تعداد زیــادی عابر بانک به همراه رمز عبور و مدارک هویتی را 
به صاحبش بازگرداند.سرهنگ اصغر زارع  اظهار کرد: ســتوان یکم مظاهر خوانساری حین تردد 
در شهر اصفهان و هنگامی که برای تدریس به یکی از آموزشگاه های رانندگی مراجعه می کرد بین 
راه متوجه کیف دستی روی زمین می شود که در آن باز بوده و چند عابر بانک و مدارک از آن خارج 
شده بود.وی افزود: این مامور پلیس راه پس از آنکه نتوانسته بود صاحب کیف را پیدا کند، کیف 
را به بازرسی پلیس راه استان تحویل داده و سرانجام با پیگیری های به عمل آمده صاحب کیف 
شناسایی می شود.رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان گفت: مالباخته پس از اطالع از 
پیدا شدن کیف و مراجعه به ستاد پلیس راه استان، کیفش را از دست این مامور وظیفه شناس 
پلیس راه دریافت کرد.سرهنگ زارع با قدردانی از اقدام خداپسندانه این مامور خاطر نشان کرد: 
ماموران مومن، متعهد و پای بند به ارزش های الهی و انســانی سرمایه های گرانبهایی هستند که 

باید قدردان آن ها باشیم.
 

گاز گرفتگی 4 نفر در استان اصفهان
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از گازگرفتگی ۴ نفر بر اثر نشتی پکیج و استفاده از زغال 
برای گرم کردن در استان اصفهان خبر داد.عباس عابدی با اشــاره به اعالم دو حادثه گازگرفتگی 
در اســتان اصفهان گفت: اولین حادثه ســاعت ۱۵ و ۴۰ دقیقه به مرکز اورژانس استان اصفهان 
گزارش شــد.وی با بیان اینکه این حادثه در شهر اصفهان گزارش شــده بود، ابراز داشت: در این 
حادثه زن و شوهر ۵۰ ساله دچار مسمومیت و نیمه هوشیار بودند.سخنگوی مرکز اورژانس استان 
اصفهان ابراز داشت: برای امدادرسانی به این حادثه یک واحد امدادی ۱۱۵ اعزام شد و مسموم 
شدگان را به بیمارستان عیســی بن مریم منتقل کردند.وی همچنین به حادثه دیگر مسمومیت 
با گاز مونوکسیدکرین اشاره کرد و گفت: این حادثه نیز ســاعت ۲۰ و ۳۸ دقیقه به مرکز اورژانس 

استان اصفهان گزارش شد.
عابدی با بیان اینکه این حادثه بر اثر مســمومیت با گاز زغال رخ داد، ابراز داشت: این گازگرفتگی 
در کیلومتر ۳ محور شهرضا به اصفهان کارگاه زغال گزارش شد.وی با اشاره به مسمومیت ۲ نفر آقا 
۳۶ و ۳۷ ساله در این حادثه افزود: یک واحد امدادی ۱۱۵ برای این امر اعزام شد و مصدومان را 

به بیمارستان امیرالمومنین شهرضا منتقل کرد.

عضو هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان: هشدار کمیاب شدن دارو به وزیر بهداشت داده شده بود؛

مدیریت بازار دارو ،خارج از سازمان غذا و دارو!

بازار دارو متالطم شده؛ برخی از داروهای ساده و صادراتی 
گذشــته در داروخانه ها کمیاب شــده اند. همچنین بر 
اساس گزارش های منتشر شده، پرستاران در بعضی از بیمارستان ها ناچار 
به این شده اند که هر شربت آنتی بیوتیک را برای چند نفر به طور همزمان 
مورد استفاده قرار دهند. از طرفی هر چند وقت یک بار خبرهایی منتشر می 
شود که بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاون 
قبلی خود را به دلیل استعفا یا غیره، کنار گذاشته و فرد دیگری را به عنوان 
معاون و رییس ســازمان غذا و دارو برگزیده است.با این حال به نظر می 
رسد تمام این تغییر و تحوالت تغییر محسوسی در بازار دارو ایجاد نکند و 
همچنان چالش های بازار دارویی پابرجا باشد. از طرفی اعضای سندیکای 
داروهای انســانی از مطلع بودن وزیر بهداشت نســبت به کمیاب شدن 
داروها پرده برمی دارند و اطالع می دهند که هشــدارهای الزم را به موقع 
به وزیر داده بودند؛ اما  گویی گوش شنوایی نبوده یا موضوع دارو خارج از 
این وزارت و سازمان مدیریت می شود. اتفاقی که باعث شده اکنون برخی 
از داروهای استراتژیک در بازار کمیاب شــوند و حتی پای وزیر را هم این 
هفته به مجلس برای پاسخگویی کشانده است.حسن کربکندی، عضو 
داروساز هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان و فعال حوزه دارو با اشاره به 
طرح استیضاح وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مجلس شورای 
اســالمی به بازار می گوید: پرســش نمایندگان مردم در مجلس شورای 
اسالمی از وزیر بجا و درست اســت؛ چرا که او همانطور که فعاالن صنعت 

دارو اظهار می کنند با تصمیماتی که گرفت و صحبت هایی که کرد مشخص 
شــد  در حوزه دارو تصمیم گیری های مناســبی نمی کند.وی با اشاره به 
تغییر دارایی رییس سازمان غذا و دارو و تغییر دوباره بیگلر، سرپرست این 
سازمان در کمتر از یک ماه اضافه می کند: اگر االن معاون های وزیر عوض 
می شوند نمی توان انتظار خاصی از صنعت دارو داشت؛ چرا که به نظر می 
رسد شخص وزیر باشــد که توانایی کامل را برای مدیریت صنعت دارو و 
تجهیزات پزشکی ندارد. همچنین در مورد دارو هر چند عده ای را قربانی 
کردند؛ اما مشکل اصلی از مسئوالن دولتی بوده که می خواستند دارو را به 
قیمت شهریور ۱۴۰۰ به صورت دستوری حفظ کنند در حالی که نه ارز مواد 
اولیه دارویی تامین شده بود و نه تامین مواد دیگر از جمله بسته بندی و 

مواد جانبی همچون گذشته بود.

حجم داروهای وارداتی کافی نیست
عضو داروساز هیئت مدیره نظام پزشــکی اصفهان تاکید می کند: به رغم 
اینکه سندیکای تولیدکنندگان داروهای انسانی این هشدار را داده بودند که 
با مشکل مواجه خواهیم شد؛ اما متاسفانه کسی به این هشدار ها گوش 
نداد. بنابراین آقای دارایی،  معاون سابق وزیر هم قدرت عمل خیلی زیادی 
نداشت؛ چرا که می خواستند بدون اینکه شرایط فراهم شود قیمت دارو را 
ثابت نگه دارند. در نهایت برای کنترل بازار، مقداری دارو وارد شد و در مقابل 
برخی از تولیدکنندگان دارو از دور خارج شدند.وی با اشاره به واردات دارو 

در هفته های اخیر اضافه می کند: داروهایی که وارد شدند متناسب با مقدار 
مصرفی نیستند و برای مردم گران تر محاسبه می شوند؛ چرا که برای مثال 
شربت های آنتی بیوتیک وارد شــده حجم آن یک سوم محصول ایرانی 
اســت، از این رو در صورتی که بیمار بر اســاس صالحدید پزشک نیازمند 
دریافت یک دوره کامل آنتی بیوتیک باشــد باید دو الی سه شیشه دارو 
مصرف کند.کربکندی با اشاره به اجبار برخی از کارخانه های داروسازی به 
تولید می افزاید: یک سری از کارخانه ها که در این شرایط مجبور به تولید 
شدند با حذف بسته بندی استاندارد گذشته تولید را ادامه می دهند. برای 
مثال به جای شیشه های قهوه ای یا همان دودی از شیشه سفید استفاده 

می کنند که در نتیجه دستوری بودن قیمت ها و تولید است.
وی هشــدار می دهد: اگر با همین روند پیش برویم متاسفانه همچنان 
چنین مشــکالتی اعم از کمبود دارو را خواهیم داشــت. البته همیشــه 
مشــکالتی در معاونت غذا و دارو بوده؛ اما به نظر می رســد کســانی که 
استراتژی بازار دارو را در دست دارند و برنامه ریزی کالن انجام می دهند 
دســت و پای افرادی که باید برنامه ریزی دارو را انجام دهند می بندند و 
نتیجه همین می شود که االن هم با چالش های متعددی مواجه هستیم.

مدیریت دستوری دارو را حذف کنید
کربکندی برای رفع چالش های صنعت و بــازار دارو تاکید می کند: نیاز 
است مسئوالن مدیریت دســتوری دارو را کنار بگذارند و به واقعیت ها و 
صحبت های متخصصین این رشته توجه کنند. اگر آن ها به هشداری که 
تولیدکنندگان داده بودند، توجه  می کردند این مسائل االن پیش نمی آمد. 
بنابراین می توانســتیم بدون اینکه واردات داشته باشیم از تولید داخلی 
که شعارمان هم هست استفاده کنیم و هیچ کمبودی را تجربه نکنیم.وی 
ضمن هشدار دادن به متولیان می افزاید: این مقدار داروی تامین شده از 
طریق واردات بعد از مدتی تمام می شود و اگر به موضوع زیربنایی نگاه و 
عمل نشود، چالش ها دوباره بر می گردد. بنابراین باید قیمت ها به نحوی 
تعیین شود که برای تولیدکننده ایرانی به صرفه باشد تا صنعت به حالت 

قبل برگردد، وگرنه دوباره مجبور می شویم واردات بیشتری انجام دهیم.
عضو داروساز هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان در پاسخ به این سوال که 
آیا طرح استیضاح وزیر بهداشت در چنین شرایطی که بازار دارو به هم ریخته 
ضرورت دارد یا بیشتر موجب مشکالت این حوزه می شود؟ می گوید: به 
نظر می رسد با این شرایط حتی نمایندگان مجلس هم از وزیر رضایت ندارند 
و شاید اگر او تغییر کند بتوان اقدامات اصولی تری در صنعت دارو انجام داد 
و با هیئت دولت توافق های بهتری حاصل شود تا اتفاقاتی همچون کمبود 
دارو تکرار نشــود.این فعال صنعت دارو در پاسخ به خبرساز شدن انتقال 
داروهای وارداتی به اموال تملیکی و امحای حجــم قابل توجهی دارو در 
زمان کمبود تصریح می کند: معاون غذا و دارو در دوره ای که این اتفاق افتاد 
تقصیر را به گردن گمرک و گمرک هم این موضوع را به گردن این سازمان 
انداخت. در نهایت هم مشخص نشد مقصر اصلی چه کسانی بودند؛ اما به 
نظر می رسد هر دو طرف بدون تقصیر نباشند. البته نکته قابل توجه در این 

بین این است که اجازه بررسی این موضوع به کسی داده نشد.

با مسئولان جامعه

مدیرکل کمیته امــداد امام خمینی )ره( اســتان 
اصفهان از ایجاد بســتر مناسب اشــتغال با هدف 
توانمندســازی مددجویان خبر داد و گفت: ۷/۲۶ 
درصد از فرصت های شــغلی ایجاد شده در سال 
جاری، برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد 

استان اصفهان در مناطق روستایی بوده است.
کریم زارع در گفت و گو با صاحب نیوز؛ با اشاره به 

پراکندگــی جمعیت مددجویان و ســکونت بیش 
از ۳۳ درصدی افراد تحت حمایت در روســتاها، 
اظهار کرد: در حــال حاضر ۴۳ هــزار و ۶۰۰ خانوار 
تحت حمایت این نهاد در روســتاها با مشــکالت 
معیشتی، درمانی، اشتغال، فرهنگی و… روبه رو 
هستند و زندگی خود را می گذرانند.مدیرکل کمیته 
امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان با بیان اینکه 
ایجاد بستر مناسب اشتغال با هدف توانمندسازی 
و کاهش مشکالت مددجویان روستایی، از برنامه 
های اساســی این نهاد اســت، ادامه داد: ۷/۲۶ 

درصد از فرصت های شــغلی ایجاد شده در سال 
جاری، در مناطق روستایی بوده است.

وی از اختصــاص ۲۰ درصــد اعتبارات بیشــتر به 
مناطق محروم اســتان برای کمک بــه معاش و 
رفع مشــکالت این خانواده ها خبــر داد و افزود: 
امیدواریم بتوانیم با مشارکت مردم نیکوکار استان 
و توجه به تحصیل فرزندان خانواده های نیازمند، 
در رفع مشــکالت معیشــتی، درمانی، فرهنگی و 
تامین لوازم ضــروری زندگــی، گام های موثری 

برداریم.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان خبرداد:

 توانمندسازی مددجویان روستایی کمیته امداد 
با توسعه اشتغال پایدار

شوک خشک شدن 
دریاچه تاریخی 

طاق بستان
طاق بستان به معنی طاق درست 
شــده از ســنگ، مجموعه ای از 
سنگ نگاره ها و سنگ نوشته های 
دوره ساسانی است که در شمال 
شــرقی شــهر کرمانشــاه واقع 
شــده اســت و در این مجموعه 

دریاچه ای نیز قرار دارد.

  معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان از بهبود بارش ها
 تا پایان زمستان خبرداد:

اصفهان در انتظار پاییز و زمستانی پربارش
معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: شرایط بهبود بارش ها در اصفهان و 
به ویژه نواحی غرب و جنوب و منابع آبی استان تا پایان زمستان ادامه خواهد داشت.نوید حاجی بابایی در 
گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با وجود اینکه آغاز بارش های موثر را از اواسط آذرماه پیش بینی کرده 
بودیم؛ اما خوشبختانه در الگوهای جوی تغییرات قابل توجهی شکل گرفت و از آبان بارش های زودهنگام 
به وقوع پیوست.وی با بیان اینکه الگوهای جوی و شرایط بارشــی از اواسط آبان بهبود یافته است و این 
وضعیت کم وبیش تا پایان زمستان ادامه خواهد داشت، روند بارش های پیش رو را مثبت ارزیابی کرد و 
افزود: براساس پیش بینی بلندمدت، بهبود بارش ها را در منابع آبی استان تا پایان زمستان خواهیم داشت 
که تا حد زیادی از تنش آبی استان می کاهد.معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان 
ابراز  کرد: بارش های آذر و ماه های فصل زمســتان در نواحی غرب و جنوب و سرچشــمه های آبی حوضه 
زاینده رود متمایل به باالی نرمال )طبیعی( منطقه است.حاجی بابایی اضافه کرد: کشور و استان در سه سال 
گذشته درگیر پدیده جوی اقیانوسی النینا بود که بارش های کمتر از نرمال رخ می داد؛ اما این پدیده در حال 
ضعیف شدن است و شرایط جوی به حالت طبیعی خود بازگشته است.وی با بیان اینکه النینا اکنون کم اثر 
شده است، خاطرنشان کرد: یکی از موانع شدید وقوع بارندگی و علل کم بارشی در کشور و استان که منابع 
آبی را به شدت تحت تاثیر قرار داد، این پدیده جوی بود که با از بین رفتن آن، جو حالت طبیعی و بارش ها 
بهبود پیدا می کند.معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان تصریح کرد: پدیده جوی 
النینو )جریانات گرم اقیانوسی( حاکم نشده در حالی که اگر این پدیده جوی بر کشور و استان حاکم شود 

شرایط بارش ها بسیار خوب خواهد شد؛ اما اکنون النینا کم اثر شده و جو به حالت طبیعی بازگشته است.

افزایش 63 درصدی بارش های تاکنون اصفهان نسبت به بلندمدت
حاجی بابایی به وضعیت بارش های استان در سال زراعی جاری اشاره کرد و گفت: میانگین بارندگی ها در 
استان از ابتدای مهر تا ۲۱ آبان ماه، ۲۶.۵۴ میلی متر است در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۲۲.۶۰ 
میلیمتر و در بلندمدت ۱۶ میلی متر بوده است.وی با بیان اینکه بارش های تاکنون استان در مقایسه با سال 
گذشته ۱۷ درصد و نسبت به بلندمدت ۶۳ درصد افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: میانگین بارش ها 
در کوهرنگ سرچشــمه اصلی حوضه آبریز زاینده رود نیز تا ۲۱ آبان ماه ۱۵۳ میلی متر بوده که این میزان 

بارندگی تاکنون از میانگین بلندمدت این حوضه در این بازه بیشتر است.

بارش های خوبی در راه است
معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان همچنین به وضعیت جوی استان در یک ماه 
آینده اشاره و خاطرنشان کرد: بارش های خوبی را طی یک ماه پیش رو شاهد خواهیم بود که همه مناطق 
استان را در بر می گیرد و بیشترین بارندگی ها در نیمه غرب و جنوب استان متمرکز خواهد بود.حاجی بابایی 
با بیان اینکه بارش ها بیشتر به صورت باران است و در ارتفاعات و مناطق سردسیر استان بارش برف انتظار 
داریم، خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که با وجود بارش های خوب پیش رو، خشکسالی هیدرولوژی 
بلند مدت این منطقه از بین نخواهد رفت؛ اما بر کاهش شرایط خشکسالی کوتاه مدت خوب و موثر است.

وی اظهار داشت: سامانه بارشی خوبی از اواخر هفته جاری و از چهارشنبه عصر تا پایان هفته در سطح استان 
فعال می شود و بارندگی های خوبی در منابع آبی و سرچشمه ها آبی زاینده رود انتظار داریم.

هوای سردتر از معمول در نیمه شرقی اصفهان
معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان درخصوص وضعیت دمای استان در ماه آذر نیز 
گفت: دما در بیشتر مناطق وضعیت نرمال )عادی( دارد؛ اما نیمه شرقی استان یک درجه سردتر از معمول 
خواهد بود.ال نینو )El Niño( و النینا )La Niña( الگوهای پیچیده آب و هوایی و مربوط به تغییرات دمایی 
در اقیانوس های زمین است. چرخه اقلیمی این جریان ها در اقیانوس آرام و معموال در چرخه های زمانی 

دو تا هفت ساله اتفاق می افتد.

وز عکس ر

خبر روزگزارش

افزایش 20 درصدی اهدای 
عضو در اصفهان

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز 
آموزشــی درمانی الزهرا)س( اصفهان گفت: 
اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی در اســتان 
اصفهان در نیمه نخست امسال ۱۸ مورد بود که 
نسبت به مدت مشابه ســال گذشته ۲۰ درصد 
افزایش یافته اســت.مریم خلیفه ســلطانی 
اظهار کرد: نیمه نخست پارسال ۱۵ مورد اهدای 
عضو از بیماران مرگ مغزی در استان اصفهان 
صورت گرفت که ۳۸ عضو از آن ها برداشت شد 
و این تعداد در ۶ ماه نخست امسال به ۱۸ مورد 
با ۴۰ عضو برداشت شده افزایش یافت.وی با 
بیان اینکه اهدای عضو در نیمه نخست امسال از 
بیماران مرگ مغزی با گروه های سنی مختلف 
از کودک هفت ساله تا مرد ۶۱ ساله انجام شد، 
اظهار داشــت: در مجموع نیز از ابتدای امسال 
تا کنون ۲۳ مورد اهــدای عضو از بیماران مرگ 
مغزی با ۵۷ عضو برداشــت شــده در استان 
داشتیم.خلیفه سلطانی با اشاره به اینکه سال 
گذشــته به طور کلی ۲۵ مورد اهــدای عضو از 
بیماران مرگ مغزی در استان اصفهان صورت 
گرفت، خاطرنشان کرد: امسال سه مورد اهدای 
قلب از افراد مرگ مغزی در اســتان داشــتیم 
درحالی که پارسال فقط یک مورد اهدای قلب 
صورت گرفت.مسئول واحد فراهم آوری اعضای 
پیوندی مرکز آموزشــی درمانی الزهرا )س( 
اصفهان ادامه داد: از قلب هایی که امســال از 
بیماران مرگ مغزی در اصفهان اهدا شــد، ۲ 
مورد در بیمارستان شهید چمران اصفهان و یک 
مورد در تهران به بیماران پیوند زده شد.وی، یکی 
از دالیل عمده بــرای افزایش آمار اهدای عضو 
از بیماران مرگ مغــزی را کاهش همه گیری 
بیماری کووید-۱۹ در جامعه دانست و تصریح 
کرد: با این حــال هنوز هم با مــواردی مواجه 
هستیم که به دلیل مثبت شدن نتیجه آزمایش 
کرونا نمی توانیم اهدای عضو را از بیماران مرگ 
مغزی انجام دهیم.خلیفه سلطانی همچنین 
درباره اینکــه چرا کبد های اهدایــی از بیماران 
مرگ مغزی در اصفهان به شیراز ارسال می شود، 
توضیح داد: در مواردی به دالیل مختلف مانند 
فقدان پزشــک جراح یــا کمبــود امکانات و 

تجهیزات، این امر میسر نمی شود.

مدیرکل بهزیستی اصفهان مطرح کرد:

حمایت تسهیالتی در راستای سیاست خودکفایی بهزیستی از زنان سرپرست خانوار
مدیرکل بهزیستی اصفهان یکی از  اقدامات بهزیستی را در راســتای حمایت از مددجویان به ویژه زنان سرپرست خانوار، حمایت تسهیالتی خودکفایی این نهاد 
دانست.ولی ا... نصر اصفهانی بابیان اینکه در زمان حاضر بالغ بر ۱۰ هزار زن سرپرست خانوار زیرپوشش بهزیستی استان اصفهان هستند، گفت:  یکی از اهداف 
مهم و اولویت های این نهاد، توانمندسازی مددجویان زیرپوشش این نهاد تا رسیدن به خودکفایی در قالب پرداخت تسهیالت بانکی و مهارت افزایی آنان است.

وی اظهار داشت: طی یک سال گذشته حدود سه هزار میلیون ریال تسهیالت در قالب وام اشتغال، بیمه خویش فرمایی و وام کارآفرینی به مددجویان زیرپوشش 
بهزیستی استان ازجمله زنان سرپرست خانوار پرداخت شده است.مدیرکل بهزیســتی اصفهان، اعتبارات اشتغال زایی را به طور عمده شامل پرداخت  وام های 
۱۰۰ میلیون تومانی عنوان کرد و گفت: عمده وام های اشتغال مربوط به مشاغل خانگی و کسب وکارهای خرد تا مشاغل خدماتی، کشاورزی و دامداری در مناطق 
روستایی و همچنین صنایع دستی است.وی در خصوص رفع مشکالت اشتغال، مســکن و تامین نیازهای مددجویان، همکاری و مشارکت خیران را خواستار 
شد و گفت: منابع بهزیستی پاسخگوی تمامی نیازهای این افراد نیست.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( اصفهان گفت: رسالت این نهاد، عالوه بر کمک 
به تامین معاش خانواده های زیرپوشش، توانمندسازی آن ها به ویژه زنان سرپرست خانوار است.کریم زارع افزود: در زمان حاضر بیش از ۴۴ درصد از جامعه 

هدف زیرپوشش این نهاد معادل ۵۸ هزار و ۵۸۰ خانوار در استان، زنان سرپرست خانوار هستند.

عکس: مهر



سرمربی تیم بسکتبال بانوان گروه بهمن گفت: شاگردانم در لیگ برتر دوست دارند امتیاز کسب کنند من که نمی توانم بگویم گل نزنید.فریناز طائرپور در مورد پیروزی 
یک طرفه تیم گروه بهمن مقابل نیکان تهران در لیگ برتر بسکتبال بانوان اظهار داشت: ما از تمام بازیکنان مان و بیشتر از جوانان در این بازی استفاده کردیم و شاگردانم 
خیلی خوب بازی کردند. در این مسابقه خوب دفاع کردیم و سعی کردیم تیم حریف امتیاز نگیرد.سرمربی تیم بسکتبال بانوان گروه بهمن در خصوص پیروزی های پر 
امتیاز شاگردانش برابر سپهرداد تهران و نیکان تهران خاطرنشان کرد: لیگ برتر برگزار می شود و شاگردانم دوست دارند امتیاز کسب کنند. ما نیز نمی توانیم بگوییم یک 
تیم ضعیف   تر است و گل نزنید. در لیگ امسال برخی تیم ها سطح پایین تری دارند که باعث می شود بین تیم ها فاصله وجود داشته باشد.طائرپور یادآور شد: تیم های 
لیگ برتر خوب هستند، اما چند سال مرتب تمرین می کنیم و جوانان تیم مان هم خیلی رشد کرده اند برای همین فکر می کنم که هر تیمی که بیشتر و بهتر تمرین کند 
نتیجه بهتری می گیرد.تیم گروه بهمن در بازی پایانی هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال بانوان با نتیجه 86 بر 36 نیکان تهران را شکست داد. در مسابقه هفته دوم نیز با 

ایرانیان اصفهان است.نتیجه 101 بر 24 مقابل سپهرداد تهران به برتری رسیده بود. این تیم در هفته پنجم لیگ برتر روز جمعه، میزبان پادما یدک 

سرمربی تیم بسکتبال بانوان گروه بهمن:

نمی توانم به شاگردانم بگویم گل نزنید
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هشدار به دروازه بان سرخ ها؛ دستمزدت را کم کن تا بمانی!
داوید دخیا، دروازه بان منچستریونایتد، باید دستمزدش را کاهش دهد تا بتواند به حضورش در این 
باشگاه ادامه دهد.قرارداد دخیا با منچستریونایتد در پایان فصل جاری به اتمام خواهد رسید و صحبت 
درباره تمدید قرارداد با او به گوش می رسد. بندی در قرارداد دخیا وجود دارد که به یونایتد اجازه می دهد 
قرارداد او را برای یک فصل دیگر نیز به صورت خودکار تمدید کند؛ اما مدیران این باشگاه فعال تصمیمی 
برای استفاده از این بند ندارند. دیلی استار خبر داده اســت که شیاطین سرخ از دستمزد باالی این 
بازیکن راضی نیستند و باور دارند که اگر او قصد دارد همچنان به حضورش در اولدترافورد ادامه دهد، 
باید دســتمزدش را برای امضای قرارداد جدید کاهش دهد. دخیا در حال حاضر 375 هزار پوند در 
هفته دریافت می کند و همین باعث شــده است که یکی از باالترین دســتمزدها را در بین بازیکنان 

منچستریونایتد و همچنین تمامی بازیکنان حاضر در لیگ برتر انگلیس داشته باشد.
 

پیشنهاد هنگفت پاریسن ژرمن به »سون«
چند رسانه اسپانیایی پیش از این مدعی شده بودند که رئال مادرید عالقه زیادی به جذب سون دارد 
و فلورنتنیو پرز شخصا شرایط او را زیر نظرم گرفته است. کارلو آنچلوتی نیز عالقه بسیار زیادی به این 
مهاجم اهل کره جنوبی دارد و معتقد است که او استعداد فنی و فیزیکی بسیاری در زمین دارد که به 
کار رئال مادرید خواهد آمد. فاصله زیادی تا پایان مهلت قرارداد سون با تاتنهام باقی نمانده است و 
منابع نزدیک به این بازیکن مدعی شده بودند که او تمایلی به امضای قرارداد جدید با این باشگاه لیگ 
برتری ندارد و می خواهد تجربه جدیدی را در فوتبال اروپا به دست آورد. او به دنبال ماجراجویی جدید و 
ترک لندن است و شاید پیشنهاد هنگفت 80 میلیون یورویی پاری سن ژرمن بتواند نظر او را جلب کند.

 

پیام احساسی »الپورتا« به »مسی«
خوان الپورتا، رییس باشگاه بارسلونا، همچنان امیدوار است که لیونل مسی به نوکمپ برگردد.پرونده مسی 
و بارسلونا پس از پیوستن او به پاری سن ژرمن بسته نشد و شایعاتی مربوط به برگشت او به این باشگاه از 
همان فصل اول حضورش در پارک دو پرنس به گوش می رسید. قرارداد این بازیکن آرژانتینی با باشگاه پی 
اس جی در پایان فصل جاری به اتمام می رسد و هنوز خبری از تمدید قراردادش با این باشگاه نیست. این 
در حالی است که مدیران این باشگاه فرانسوی نهایت تالش شان را برای حفظ او به کار گرفته اند. از سوی 
دیگر، مدیران بارسا و حتی ژاوی نیز بارها درباره عالقه بسیارشان به همکاری دوباره با او صحبت کرده اند 
و حتی بسیاری از رسانه های اسپانیایی نیز مدعی شده بودند که این ستاره آرژانتینی قرار است در پایان 
فصل جاری بار دیگر به اللیگا ملحق شود؛ اما هنوز هیچ کدام از این موارد از سوی او تایید نشده است. حاال 
فابریتزیو رومانو، خبرنگار سرشناس ایتالیایی، خبر داده است که الپورتا در پاسخ به این سوال که آیا مسی 
قرار است در سال 2023 بار دیگر پیراهن بارسا را به تن کند، گفته است:» لئو می داند که بارسلونا همیشه 
خانه او خواهد بود.«مسی پیش از این در طول دو دهه حضورش در بارسا موفق شده بود 672 گل در 778 

بازی به ثمر برساند و به برترین گلزن تاریخ لیگ اسپانیا تبدیل شود. 
 

نیمار: شاید مربی بعدی از من خوشش نیاید!
نیمار، ستاره برزیلی، می گوید مطمئن نیســت که در جام جهانی 2026 هم در ترکیب این تیم حضور 
داشته باشد.حضور نیمار در فهرست تیم ملی برزیل برای شرکت در جام جهانی 2022 قطر برای هیچ 
کس جای تعجب نداشت. این بازیکن از ابتدای فصل 23-2022 یکی از ستاره های بی چون و چرای 
ترکیب پاری سن ژرمن بوده و نمایش خیره کننده او در پارک دو پرنس تحسین بسیاری را به دنبال 
داشته است. بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که درخشش این بازیکن در کنار دیگر ستاره های 
برزیلی مانند وینیسیوس جونیور می تواند شرایط را برای قهرمانی دوباره این تیم در جام جهانی پس 

از 20 سال فراهم کند. 

تاثیر اقتصادی میزبانی جام جهانی بر قطر چه خواهد بود؟

آن سوی جذاب ترین فستیوال فوتبالی دنیا

ایمان گودرزی در جام جهانــی فیفا تمــام هزینه های 
عملیاتی در طول یک ماه رقابت را بر عهده 
خواهد گرفت. اولین و بیشــترین هزینه فیفا در ایــن رقابت ها، 440 
میلیون دالری است که به عنوان جایزه به تیم ها پرداخت خواهد شد و 
42 میلیون دالر به تیم برنده تعلق می گیرد. کمترین پاداش مربوط به 
تیم هایی است که موفق به صعود از گروه خود نمی شوند و هر کدام ۹ 
میلیون دالر دریافت خواهند کرد. این مورد قابل توجه و تاسف آور است 
که در آخرین جام جهانی زنان در ســال 201۹، مجموع جوایز پرداختی 
تنها 30 میلیون دالر بود که تقریبا یک شــانزدهم پاداش مردان است. 
سایر موارد اصلی هزینه عملیاتی شامل 247 میلیون دالر برای پخش 
تلویزیونی، 326 میلیون دالر برای هزینه های باشگاه های بازیکنان و 
207 میلیون دالر برای مدیریت نیروی کار اســت. مجموع هزینه های 
عملیاتی 1.7 میلیارد دالر است که فیفا آن را پوشش خواهد داد، اما فیفا 
هیچ یک از درآمدهای حاصل از تلویزیون بین المللی، بلیت، میزبانی و 
حمایت های مالی شرکت ها را با کسی تقسیم نمی کند. این درآمدها 

در مجموع 4.7 میلیارد دالر پیش بینی شده است.
در نتیجه جام جهانی برای فیفا 4.7 میلیــارد دالر درآمد و 1.7 میلیارد 
دالر هزینه خواهد داشت که سود خالص آن 3 میلیارد دالر خواهد بود. 
فیفا تقریبا 10٪ از این درآمد را برای خــود در نظر می گیرد و بقیه را بین 
بیش از 200 انجمن ملی فوتبال در سراسر جهان برای ترویج و توسعه 

ورزش توزیع می کند.

نتیجه نهایی برای قطر چه خواهد بود؟
گزارش های رسانه ای نشان می دهد که قطر حداقل 220 میلیارد دالر 
برای میزبانی جام جهانی هزینه کرده اســت. کمتر از 10 میلیارد دالر از 
این مبلغ را برای ســاخت هفت استادیوم و بازســازی استادیوم های 
قبلی خود هزینه کرده اند. مابقی برای حمل و نقل، پذیرایی، ارتباطات 
و زیرساخت های امنیتی، از جمله 36 میلیارد دالر برای سیستم مترو 
برای دوحه بزرگ، فرودگاه جدید، ساخت و ســاز گسترده جاده ها و 
بیش از 100 هتل هزینه شده است.برای درک بهتر از 220 میلیارد دالری 
که قطر برای این میزبانی هزینه کرده بهتر است بدانیم که تولید ناخالص 
این کشور در ســال 2022 تقریبا 180 میلیارد دالر بوده است. قطری ها 
در سال 2010 میزبانی جام جهانی را دریافت کردند، بنابراین آنها به طور 
متوسط 18.3 میلیارد دالر در سال یا بیش از 10٪ از تولید ناخالص داخلی 

خود هزینه این رقابت ها کرده اند.
درست است که سرمایه گذاری 220 میلیارد دالری قطری ها مربوط به 
جام جهانی بود، اما بخشی از این سرمایه گذاری به توسعه بلند مدت 
قطر کمک می کند و بخشی از آن یا خارج از این توسعه است یا اولویت 
بسیار پایینی دارد. به عنوان مثال، یک مترو یا بزرگراه که دو استادیوم را 
در دو طرف دوحه به هم متصل می کند، ممکن است کمک بسیار مهمی 
به راحتی حمل و نقــل در طول بازی ها کند، امــا تقریبا هیچ کمکی به 
اقتصاد قطر نخواهد کرد.همچنین باید به این نکته مهم نیز توجه کرد که 

هزینه های میزبانی پس از پایان رقابت نیز همچنان در جریان است. 
قرار است بخش هایی از برخی از استادیوم ها برچیده  و به مکانی دیگر 
انتقال داده شود. استادیوم ها و سایر ساختمان هایی که باقی می مانند 
نیز ســاالنه به میلیون ها دالر هزینــه عملیاتی و نگهــداری نیاز دارند. 
)هرگز فراموش نکنید که قطر فقط 300000 ساکن دائمی دارد و سابقه 
فوتبال در این کشور بسیار پایین است.( هتل هایی که برای میزبانی از 
بازدیدکنندگان جام جهانی ساخته شده اند تا حد زیادی بیکار می شوند 

و کارگران خارجی اخراج خواهند شد.

درآمد قطر از این میزبانی چطور خواهد بود؟
قطر اعالم کرده است که انتظار دارد 1.3 میلیون نفر برای دیدن بازی های 
جام جهانی به قطر بیایند. اجازه دهید فرض کنیم که هر بازدیدکننده به 
طور متوسط چهار روز می ماند و 300 دالر در روز خرج می کند. همچنین 
بیایید فرض کنیم که سفرهای عادی توریســتی و تجاری تحت تاثیر 
ازدحام پیش بینی شــده، قیمت های باالتر و نگرانی های امنیتی قرار 
نمی گیرد. بر اســاس این فرضیات، قطر 1.56 میلیــارد دالر درآمد از 
میزبانی کسب خواهد کرد.البته قطر به مزایای دیگری امیدوار است. این 
ادعای استاندارد وجود دارد که این رویداد بزرگ توسط میلیاردها نفر در 

سراسر جهان تماشا خواهد شد و در نهایت گردشگری، تجارت خارجی 
و سرمایه گذاری را تقویت می کند. شاید این امر همچنین به قطر نقش 

مهم تری در ژئوپلیتیک بدهد.

قطر زیان ده ترین جام جهانی تاریخ خواهد شد!
حضور قطر در صحنــه جهانی مانند یک خیابان دو طرفه اســت. قطر 
تبلیغات زیــادی دارد، اما اکثر آن مثبت نیســت. قطری ها با رشــوه 
میزبانی جام جهانی را به دست آوردند و ده ها هزار کارگر خارجی را در 
معرض سیستم کار ظالمانه قرار دادن که طبق گزارش ها منجر به مرگ 
چند هزار نفر شد. دمای باالی شدید هوا باعث شد که بازی ها از تابستان 
به نوامبر/دســامبر تغییر کند و پروژه های سرمایه گذاری ناتمام آن به 
طور گسترده قابل مشاهده خواهد بود. اخراج کارگران خارجی از خانه 
هایشان برای اسکان طرفداران فوتبال و در نهایت از کشور، در کنار دیگر 
شرمساری ها، بعید است چهره مثبتی برای قطر به وجود آورد.قطر سه 
یا چهار برابر بیشتر از هر کشور دیگری برای میزبانی یک رویداد بزرگ 
ورزشی هزینه کرده است و عدم تعادل حاد هزینه ها و درآمدهای ناشی 
از میزبانی جام جهانی 2022 تنها می تواند در یک کشور غیر دموکراتیک 

اتفاق بیفتد.

خبر روز

پیامک خوشحال کننده برای یک استقاللی؛
حضور مدافع آبی ها در جام جهانی

خبرورزشی نوشت: نام ابوالفضل جاللی در لیست نهایی تیم ملی دیده می شود.ابوالفضل جاللی 
مدافع چپ جوان استقالل یکی از نماینده های این تیم در تیم ملی است. ابوالفضل که در دیدار 
دوســتانه مقابل اروگوئه به صورت فیکس بازی کرد، عملکرد بســیار خوبی در آن دیدار داشت و 
به نوعی به بازیکن محبوب کی روش دعوت شــد. جاللی بعد از بازگشت تیم ملی از اتریش و با 
تصمیم عجیب ساپینتو، نیمکت نشین شد ولی کی روش باز هم او را به تیم ملی دعوت کرد.کی 
روش برخالف ســاپینتو اعتقاد ویژه ای به جاللی دارد. بعد از بازگشت جاللی از اردوی اتریش و 
درحالی که این بازیکن آمادگی خوبی داشت، توسط ساپینتو نیمکت نشین شد. نیمکت نشینی 
که البته تاثیری در نظر کی روش نداشت و سرمربی تیم ملی بار دیگر این بازیکن را دعوت کرد تا 
نشان دهد حساب زیادی روی این بازیکن باز کرده است. جاللی با وجود اینکه سرما خورده بود 
و در چند جلسه تمرینی غیبت داشت، در دیدار دوســتانه مقابل نیکاراگوئه ۹0 دقیقه بازی کرد و 

عملکرد خوبی هم داشت.
 بعد از بازی دوستانه تیم ملی که با برتری یک گله شاگردان کی روش همراه بود، بازیکنان حاضر
  در اردو راهی منازل خود شــدند و قرار شــد با پیامــک بازیکنان حاضر در لیســت نهایی دوباره

  به تیم ملی دعوت شــوند و خودشــان را به کادرفنی معرفی کنند.شــنیدیم یکــی از بازیکنانی 
که برایش پیامک ارسال شده، ابوالفضل جاللی است و این ملی پوش استقالل در لیست نهایی 
کی روش قرار گرفته است. حاال این بازیکن جوان می تواند اولین جام جهانی خود را تجربه کند 

و راهی قطر شود.
 

»اسکوچیچ« در آستانه بازگشت به ایران
شنیده ها حکایت از آن دارد که یکی از گزینه های صنعت نفت آبادان برای سرمربیگری این تیم، 
سرمربی سابق تیم ملی ایران است!فیروز کریمی، سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان که از 
هفته ششم لیگ برتر جانشین رضا پرکاس شده بود در نهایت پس از کسب نتایج ضعیف از سمت 
خود استعفا کرد. کریمی طی پنج هفته حضورش در جمع آبادانی ها آمار سه باخت و دو تساوی را 
به ثبت رساند و به دلیل قعرنشینی و کسب نتایج ضعیف تصمیم گرفت از سمت خود استعفا کند.

هیئت مدیره باشگاه صنعت نفت نیز با پذیرش استعفای فیروز کریمی مشغول بررسی گزینه های 
جانشینی او است و از بین گزینه های داخلی و خارجی به زودی سرمربی جدید این تیم انتخاب 
خواهد کرد. ظاهرا یکی از گزینه های خارجی، دراگان اسکوچیچ است که سابقه سرمربیگری در 
صنعت نفت آبادان را در کارنامه دارد.این درحالی است که پیش ترگفته می شد اسکوچیچ قرار 
است سرمربی تیم ملی ویتنام شود؛ اما ظاهرا این موضوع منتفی شد. همچنین سرمربی سابق 

تیم ملی کشورمان از کرواسی نیز چند پیشنهاد دارد ولی هنوز پاسخی به آن نداده است.

 خط خوردن یک گلر و یک مدافع از لیست 
تیم ملی

کارلوس کی روش به زودی لیســت نهایی تیم ملی را مشــخص می کند.به گــزارش خبرگزاری 
خبرآنالین؛ شمارش معکوس برای انتشار لیســت نهایی تیم ملی آغاز شده و کارلوس کی روش 
به زودی نفرات مورد نظر خود برای حضور در جام جهانی 2022 قطر را مشــخص خواهد کرد.در 
حال حاضر و با توجه به نفرات حاضر در بازی دوســتانه با نیکاراگوئه به نظر می رسد سامان فالح 
و محمدرضا اخباری از لیست کی روش خط بخورند و بعید اســت شانس حضور در جام جهانی 
را پیدا کنند. این دو نفر در بازی دوســتانه تیم ملی هم به میدان نرفتند و با توجه به رقبایی که در 

پست آن ها وجود دارد، احتماال از فهرست نهایی خارج خواهند شد.

مستطیل سبز

2 پرسپولیسی در جمع 
ستارگان جام جهانی

وبگاه شــبکه آمریکایی ESPN بــه معرفی 
10 ستاره آســیایی حاضر در جام جهانی 2022 
قطر پرداخت که این تورنمنت می تواند میدان 
درخشــش آن هــا باشد.رســانه آمریکایی از 
تیم ملی »مهدی طارمی« و »علیرضا بیرانوند« 
را انتخاب کــرده اســت.وبگاه ESPN درباره 
طارمی نوشــته اســت: مهدی طارمی در جام 
جهانی قبلی که در روســیه برگزار شد هنوز در 
آســیا بازی می کرد و شــاید با آن توپی که در 
لحظات پایانی دیدار ایران برابر پرتغال از دست 
داد به خاطر مردم بیاید ، فرصتــی که اگر گل 
می شود ایران، پرتغال را شکست می داد و یک 
صعود تاریخی به مرحله بعدی جام بیســت 
و یکم داشت.چهار ســال پس از آن تورنمنت، 
طارمی حاال در اوج قدرت خود قرار دارد، ستاره 
تیم بزرگ پورتوی پرتغال اســت و تاکنون در 
لیگ قهرمانان اروپا پنج گل را به نام خود ثبت 
کرده است.رسانه آمریکایی درباره بیرانوند نیز 
نوشته است: در حالی که طارمی فرصت خود را 
در بازی با پرتغال از دست داد تا ایران از صعود 
تاریخی باز بماند، اما دروازه بان ایران در آن دیدار 
با مهار ضربه پنالتی رونالدو، مورد توجه همگان 
قرار گرفت.بیرانوند که در لیگ ایران و همراه با 
پرسپولیس صاحب چهار قهرمانی شده است، 
به لیگ بلژیک و تیم »انتورپ« رفت و پس از 
آن به صورت قرضی به تیم »بواویشتا« پرتغال 
پیوســت. با این وجود، او طی ماه های اخیر با 
مصدومیت دست و پنجه نرم می کرده است.

بیرانوند 30 ســاله پس از بازگشــت به لیگ 
ایران و باشگاه پرســپولیس در رقابت سختی 
با گزینه هایی مانند »امیر عابــدزاده« برای به 
دست آوردن پیراهن شماره یک تیم ملی ایران 
در جام جهانی است.شــبکه ESPN در ادامه 
به ستارگان آســیایی دیگر جام جهانی 2022 
پرداخته و نوشته »المعز علی« و »عبدالکریم 
حســن« از قطر، »ســلمان الفرج« و »سالم 
الدوسری« از عربستان سعودی، »تاکه هیرو 
تومیاســو« و »داییچی کامادا« از تیم ژاپن و 
»کیم مین جائه« و »سون هیونگ مین« از کره 
جنوبی می توانند در ترکیب تیم های آسیایی در 

جام بیست و دوم بدرخشند.

فوتبال جهان

وز عکس ر

مراسم تجلیل از تیم 
ملی کشتی فرنگی

مراســم تجلیل از تیم ملی کشتی 
فرنگی با حضور اسماعیل احمدی 
مشاور وزیر و رییس حوزه وزارتی 
و همچنین میرجلیلی، مســئول 
بسیج ورزشکاران و علیرضا دبیر ، 
رییس فدراسیون کشتی در سالن 

شهیدصدرزاده برگزار شد.

تازه ترین رنکینــگ برترین آزادکاران جهان در ســال 
2022 از سوی اتحادیه جهانی کشتی اعالم شد که طی 
آن رحمان عموزاد و کامران قاسمپور در صدر اوزان خود 
قرار گرفتند.اتحادیه جهانی کشتی تازه ترین رنکینگ 
برترین آزادکاران جهان در سال 2022 میالدی را منتشر 
کرد و این در حالیســت که رحمان عمــوزاد و کامران 
قاســمپور در صدر رده بنــدی اوزان 65 و ۹2 کیلوگرم 
قرار گرفتند. محمد نخودی در وزن 7۹ کیلوگرم هم به 
عنوان نفر سوم وزن خود معرفی شد.این در حالیست 
که حسن یزدانی به عنوان قهرمان جهان و المپیک با 
سقوطی محسوس در رده چهارم وزن 86 کیلوگرم قرار 
دارد و یونس امامی و امیرحســین زارع نیز در شرایط 
مشــابهی با یزدانــی در اوزان 74 و 125 کیلوگرم قرار 
گرفتند.اتحادیه جهانی کشتی اعالم کرد به نفرات اول 

تا سوم اوزان دهگانه به ترتیب 5 هزار، 3 هزار و 2 هزار 
دالر پاداش پرداخت خواهد شد.بر این اساس رنکینگ 
برتر آزادکاران جهان در ســال 2022 در اوزان دهگانه به 
شرح زیر است:وزن 57 کیلوگرم: 1- توماس گیلمان 
)آمریکا( 2- زلیمخان آباکاروف )آلبانی( 3- زانابازار 

زاندانبود )مغولستان( 4- داریان کروز )پورتریکو(
وزن 61 کیلوگــرم: 1- ری هیگوچــی )ژاپــن 

(2- آرســن هاروتونیان )ارمنســتان( 3- 
سلیمان آتلی )ترکیه( 4- نارانخو نارمانداخ 

)مغولستان( 5- رضا اطری )ایران(
وزن 65 کیلوگــرم: 1- رحمــان عمــوزاد 
)ایران(2- باجرانگ )هند (3- اسماعیل 

موسوکایف )مجارستان( 4- سباستین ریورا 
)پورتریکو(

وزن 70 کیلوگرم :1- زورابی یاکوبیشویلی )گرجستان( 
2- ارنــازار آکماتالیف )قرقیزســتان( 3- تایشــی 

ناریکونی )ژاپن (4- زین ردرفورد )آمریکا(

حسن یزدانی سقوط کرد

عکس: برنا
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مدیر منطقه دو شهرداری خبر داد:

ساماندهی معابر منطقه 2 با 110 میلیارد ریال اعتبار
مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان گفت: بهسازی و ارتقای کیفیت آسفالت معابر منطقه دو از ابتدای 
سال جاری تاکنون با رعایت اصول فنی در راستای تسهیل و روان سازی تردد با اعتبار ۱۱۰ میلیارد ریال 
انجام شده است.محمد صیرفی نژاد اظهار کرد: عملیات روکش آسفالت و ساماندهی معابر با پخش 
بیش از هشت هزار تن آسفالت در مساحتی حدود ۷۵ هزار متر مربع از ابتدای سال جاری تاکنون با 
رعایت اصول فنی در راستای ارتقای کیفی محالت و تسهیل و روان سازی تردد شهروندان انجام شده 
است.وی با بیان اینکه سال گذشته در مدت مشــابه حدود ۲۲ هزار مترمربع عملیات آسفالت ریزی 
انجام شد، افزود: مقدار آسفالت انجام شده در ســال جاری نسبت به سال گذشته رشد بیش از سه 
برابری داشته است که این نشان از اهمیت ویژه به مباحث ارتقای کیفی محالت، تسهیل و روان سازی 
معابر توسط مدیریت شهری در راستای پروژه های محله محور دارد.مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان 
با اشاره به تعدد درخواست های مردمی در خصوص آســفالت در این منطقه، تصریح کرد: حدود ۷۰ 
درصد از درخواست های مردمی در خصوص آسفالت انجام و ۳۰ درصد نیز طی بازدیدهای انجام شده 
در حال پیگیری است.صیرفی نژاد خاطرنشان کرد: در ســال جاری بیش از دو هزار تن آسفالت برای 
معابر اصلی در خیابان حکیم فرزانه، کندروی خیابان امام خمینی )ره( مقابل شهرک رسالت، خیابان 
صمدیه و خیابان شهیدان غربی در نظر گرفته شد که تا پایان ماه جاری تکمیل می شود.وی اظهار کرد: 
آسفالت معابر فرعی از محل اعتبارات محرومیت زدایی شهرداری مرکزی در بیشتر محله های منطقه 
از جمله دهنو، بابوکان، ولدان، برزان، آفاران انجام شده یا در حال انجام است.مدیر منطقه دو شهرداری 
اصفهان گفت: با توجه به وضعیت کنونی معابر منطقه، هنوز تعداد زیادی از گذرهای معابر اصلی و فرعی 
نیاز به بهسازی و روکش آسفالت دارد که این مهم در دستور کار قرار گرفته و در بودجه سال آینده نیز 
منابع بسیار خوبی برای آن پیش بینی شده است.وی با اشاره به اقدامات انجام شده در محله مشکین، 
افزود: ساماندهی معبر اصلی، مادی و پیاده راه این محله نیز تا پایان سال جاری اجرایی می شود.مدیر 
منطقه دو شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه تا پایان سال لکه گیری آسفالت و رفع خطر از معابر همچنان 
ادامه دارد، گفت: آسفالت تراشی و آســفالت خیابان حکیم فرزانه و بخشی از خیابان صمدیه لباف با 
متراژ حدود هفت هزار متر مربع انجام شد و تا پایان سال لکه گیری آسفالت معابر ادامه خواهد یافت.

 
مدیر منطقه پنج شهرداری مطرح کرد:

ارتقای سطح ایمنی بزرگراه ها و معابر منطقه ۵ اصفهان
مدیر منطقه پنج شــهرداری اصفهان گفت: در راستای ارتقای ســطح ایمنی بزرگراه ها و معابر این 
منطقه اقدامات ترافیکی از قبیل خط کشــی معابر و نصب تجهیزات ایمنی به روز در دستور کار قرار 
دارد.حسین کارگر اظهار کرد: با توجه به تاثیر خط کشــی محوری در کاهش ترافیک معابر، امنیت 
عبور شهروندان و جلوگیری از تصادفات وسایل نقلیه شهری، خط کشی مسیرهای اصلی و فرعی 
منطقه پنج در دستور کار قرار گرفت.وی با بیان اینکه با انجام حدود ۵۰۰ متر مربع خط کشی دوجزئی 
در محل عبور عابرپیاده و همچنین ۲۶ هزار خط کشی طولی در ســطح معابر، خیابان های منطقه 
پنج جانی دوباره گرفت، تصریح کرد: در راستای ایمن سازی بیشتر معابر نیز نصب ۵۰۰ تابلو و عالئم 
ترافیکی، رنگ آمیزی جداول به طول ۱۵ هزار متر با اعتبار سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال انجام شده 
است.مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: نصب و تعویض ۲۰۰ عدد بوالرد )مهاربند( 
و بشکه های ترافیکی فرسوده به منظور ارتقای ســطح ایمنی نقاط حادثه خیز در بزرگراه ها و معابر 
اصلی با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیون ریال در سطح منطقه انجام شده است.وی اظهار کرد: ۲۰۰ عدد از 
این تجهیزات در ورودی ها و خروجی های مدارس سطح منطقه و ۳۰۰ عدد در معابر اصلی همچون 
بزرگراه شهید دستجردی، شهدای صفه، حکیم نظامی و توحید نصب شده است.کارگر با اشاره به 
نصب ۱۵۰ استند دوچرخه در مدارس منطقه پنج، گفت: استند نگهداری دوچرخه با هدف ترغیب 
و تشویق دانش آموزان به استفاده از دوچرخه و همچنین به منظور افزایش امنیت و نظم در حیاط 

مدارس سطح منطقه نصب شد.

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری از احداث نیروگاه خورشیدی خبر داد؛

روشنایی های شهر

همه خانه ها پشت بام و بعضی حیاط و بالکن هم دارند. 
این موضوع به نظر ما شاید عادی باشد، اما وقتی پای 
درآمد پایدار به میان می آید باید آســتین باال بزنیم تا بتوانیم از ثروتی 
دست نخورده رونمایی کنیم. پنل های خورشــیدی دیگر نام غریبه ای 
نیست. این یکی از پرسودترین انرژی هایی که می تواند نسل آتی را از 
کمبود انرژی های تجدید ناپذیر نجات دهد. پشت بام هر خانه ای ثروتی 
دست نخورده است که باید از آن استفاده کرد. نیروگاه انرژی خورشیدی، 
تبدیل انرژی از نور خورشید به برق را انجام می دهد، یا به طور مستقیم با 
استفاده از فتوولتائیک )PV(، به طور غیر مستقیم با استفاده از انرژی 

خورشیدی متمرکز و یا ترکیبی از آن است.
 ***

دی ماه سال ۹۴ بود که شهردار وقت اصفهان خبر از ساخت »بزرگ ترین 
نیروگاه خورشیدی جهان« در این شهر را داد. جمالی نژاد مژده داده بود بر 
اساس تفاهم نامه منعقد شده در همایش »فرصت های سرمای گذاری 
شهر خالق اصفهان« با مشارکت  شرکت آلمانی، نیروگاه یک هزار مگاواتی 
خورشیدی در منطقه ســجزی اصفهان احداث شود که برق تولیدی آن 
نیاز تمام شهر اصفهان را تامین کرده و به گفته وی، اصفهان را به »پایتخت 

انرژی خورشیدی جهان« تبدیل کند.
دو سال گذشت، نیروگاه های ۱۵۰۰ و ۱۰۰۰ مگاواتی در چین ساخته شدند 
و در حالی که نیروگاه های باالی هزار مگاوات در کشــورهایی همچون 

امارات، هنــد، چین و … در حال ســاخت بودند، حتــی کلنگ احداث 
نیروگاه ســجزی اصفهان هم به زمین زده نشد .دوســال بعد از معاون 
وقت خدمات شهری شهرداری اصفهان پرسیدند از بزرگ ترین نیروگاه 
خورشیدی جهان چه خبر؟ پاسخ داد: »سرمایه گذار خارجی برای بهره 
برداری از نیروگاه خورشیدی شــرق اصفهان در انتظار تثبیت نرخ خرید 
تضمینی برق توسط دولت است.«و سرمایه گذار احتماال همچنان منتظر 
مانده بود تا پنج سال بعد؛ یعنی سال ۹۹ که معاون امور عمرانی استاندار 
اصفهان گفت: اجرای پروژه ساخت بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی دنیا در 
اصفهان منتفی شد چراکه توافق با سرمایه گذار آلمانی طرح به سرانجام 

نرسید! همین!
***

سال ۹۶ البته نیروگاهی که از آن به عنوان بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی 
کشور نام برده می شد؛ به ظرفیت ۱۰ مگاوات با مشارکت شرکت سرمایه 
گذاری غدیر و شــرکت متکا با حضور چیت چیان، وزیر نیروی وقت و 
رسول زرگرپور،استاندار در در منطقه محمدآباد جرقویه آغاز به کار کرد. 
در آیین این افتتاح وزیــر نیرو، گفت: ظرفیت اســتفاده از انرژی های 
تجدید پذیر هم اکنون نســبت به ابتدای فعالیت دولــت تدبیر و امید 
حدود ۲.۹ برابر افزایش یافته اســت. زرگرپور هم گفت: طی یک سال 
گذشته سرمایه گذاران زیادی برای این منظور به این منطقه آمده اند و 
در خصوص احداث نیروگاه های خورشــیدی ۳ قرارداد سرمایه گذاری 

جدید به امضا رسیده  که یکی از این پروژه ها، نیروگاه ۴۵۰ مگاواتی با 
سرمایه گذاری ۷۶۷ میلیون دالر است.وی ادامه داد: درمجموع حدود 
۵۳۰ مگاوات نیروگاه خورشــیدی در اســتان اصفهــان در حال برنامه 
ریزی و اجراســت و در واقع ۱۰ درصد از برنامه دولت در کشــور در این 
استان محقق شده اســت.البته از نیروگاه محمدآباد در حالی به عنوان 
»بزرگ ترین نیروگاه خورشــیدی کشــور« نام برده می شد که همین 
چندماه قبل، مرکزی ها وعده دادند »بزرگ ترین نیروگاه خورشــیدی 
کشور« در این اســتان و در شهر محالت ساخته می شــود!به هرحال؛ 
اســتان اصفهان بنا به گفته مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع 
برق استان، جزو چهار استان پیشرو کشــور است که بیشترین نیروگاه 
خورشــیدی کوچک مقیاس را دارد. نیروگاه های خورشیدی که احداث 
می شود به دو بخش کلی نیروگاه های کوچک و بزرگ مقیاس تقسیم 
می شــود. نیروگاه های کوچک مقیاس شــامل نیروگاه هایی است که 
مردم در ســقف خانه ها راه اندازی می کنند همچنیــن نیروگاه هایی که 
صنایع، مرغداری ها و دامداری ها روی سقف سوله ها نصب می کنند.در 
بخش نیروگاه های کوچک مقیاس اصفهان رتبه اول را در کشــور دارد و 
به تعبیری دیگر یک چهارم نیروگاه های پشــت بامی در اصفهان وجود 
دارد.در حال حاضر به گفته مســئوالن؛ 8۰ مگاوات از برق کشور از طریق 
نیروگاه های پشت بامی تامین می شــود که اصفهان در این زمینه ۲۰ 
مگاوات را به خود اختصاص داده و می تــوان گفت یک چهارم نیروگاه 
های پشت بامی سهم اصفهان است و تاکنون ۱۴۰۰ نیروگاه پشت بامی 
در اصفهان راه اندازی شده است.۱۴۰۰ ساختمان در استان اصفهان این 
پنل ها را نصب کرده اند و پیشرفت های خوبی دراین پروژه ها در استان 
حاصل شده است.در اقلیم اصفهان و به خصوص شرق استان با شرایط 
تابش خورشــید، انرژی خورشیدی بهترین گزینه اســت و وزارت نیرو 
جهت جایگزینی انرژی حاصله از سوخت فسیلی با انرژی خورشیدی با 
بخش خصوصی قرار منعقد می کند که این زمینه بسیار مساعدی را برای 
خانوارهای روستاهای شرق فراهم می آورد چراکه هر خانواده می تواند 
با نصب پانل خورشیدی و اتصال آن به شــبکه ماهانه درآمد زایی کند و 

بخشی از اقتصاد خانواده از این طریق تامین می شود. 
 ***

روز گذشته هم مدیرعامل ســازمان آرامستان های شــهرداری خبرا ز 
احداث نیروگاه خورشــیدی با ظرفیت ۲۰ کیلووات تا پایان سال ۱۴۰۱ 
داد. مدیرعامل ســازمان آرامستان های شــهرداری اصفهان گفت: در 
راستای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و تولید انرژی پاک، احداث 

مجموعه ای با ظرفیت ۲۰ کیلووات در دستور کار این سازمان قرار دارد.
حاجیان گفــت: »در برنامه ریزی بلندمدت ســازمان آرامســتان های 
شهرداری اصفهان در نظر داریم با احداث نیروگاه های خورشیدی کوچک 
مقیاس در نقاط مختلف آرامستان، برق بخشی از سازمان را تأمین کنیم. 
احداث مجموعه ۲۰ کیلوواتی آرامستان در راستای تحقق پدافند غیرعامل 
و تامین برق اضطراری ساختمان در مواقع بحرانی پیش بینی شده است 

و امیدواریم این مجموعه تا پایان سال در مدار بهره برداری قرار گیرد.«

رییس کمیســیون حقوقی، اقتصادی و گردشگری 
شــورای اســالمی شــهر اصفهان بر لزوم انعکاس 
اقدامــات و فعالیت هــای مدیریــت شــهری در 
صداوسیمای اســتانی تاکید کرد.حاج رسولی هادر 
نطق میان دستور شصت وسومین جلسه علنی شورای 
اسالمی شهر اصفهان با تاکید بر موضوع جهاد تبیین، 
اظهار کرد: هفته گذشته در منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان 
)رهنان( بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان پروژه به بهره برداری 
رسید، این در حالی است که صداوسیما نگاهی به این 

پروژه ها نداشت و اخبار آن را انعکاس نداد.وی ادامه 
داد: فلسفه وجودی ســیمای محلی برای این است 
که مسئوالن شهر با مردم ارتباط داشته باشند؛ مردم 
از افتتاح پروژه های منطقه ۱۱ رضایتمندی داشــتند، 
اما از صداوســیما بابت اینکه این اقدامات پوشش 
داده نشد، گالیه داریم و امیدواریم این گالیه به اطالع 
آن ها برسد.رییس کمیســیون حقوقی، اقتصادی و 
گردشگری شــورای اسالمی شــهر اصفهان با اشاره 
به نقش موثــر رهبری در پیروزی انقالب اســالمی، 
تصریح کرد: حفظ انقالب اسالمی کشور بدون نقش 
رهبری امکان پذیر نبود.وی خاطرنشان کرد: بعضی از 
مشکالت در شهر به بن بست رسیده و مردم را گرفتار 
کرده است، اما شرایط نباید این گونه باشد، اگر اهداف 

مرتبط با شوراها در قانون اساسی پیاده شده بود، این 
گرفتاری ها و گره های کور به دســت شورای اسالمی 
رفع می شد. شــورا باید همه جا حضور داشته باشد و 
مســائل خود را حل کند، این نکته ای است که هنگام 
تشکیل شوراها در کالم امام خمینی )ره( نیز بیان شده 
بود.حاج رسولی ها با اشاره به فرمایشات رهبر معظم 
انقالب در زمان شورای سوم، گفت: ایشان فرمودند: 
»در فهرست خدماتی که شوراها به آن می پردازند، باید 
حفظ هویت و اصالت شهرها و روستاها، پای بندی به 
معماری اسالمی و ایرانی، رعایت زیبایی و استحکام 
 بناها، ترویج فرهنگ نظم و قانون، گسترش نمادهای
 دین و اخالق و...برجسته شود و همواره مد نظر قرار 

گیرد.«

رییس کمیسیون حقوقی، اقتصادی و گردشگری شورای اسالمی شهر:

اقدامات مدیریت شهری در صدا وسیمای استانی منعکس شود

تدارک مدیریت شهری اصفهان برای 2۵ آبان
۲۵ آبان سال ۱۳۶۱ را باید روزی فراتر از یک حماسه ملی شناخت، چراکه دنیا فهمید مردم ایران ترسی از 
شهادت ندارند، روزی که ۳۷۰ شهید از نزدیک به روی دستان پدران و مادران شان تشییع شدند، از این رو 
به منظور پاسداشت حماسه ۲۵ آبان برنامه هایی در دل محالت مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان تدارک 
دیده شده است.به گزارش خبرنگار ایمنا، هر چند شمار شهدای اصفهان در عملیات محرم به حدود یک هزار 
نفر می رسید، اما اینکه در یک روز ۳۷۰ شهید بر دستان مردمان مهربان، ایثارگر و شهید پرور اصفهان تشییع 
شود، جای قدردانی دارد؛ به همین جهت ۲۵ آبان را روز حماســه و ایثار مردم اصفهان نامیدند.عملیات 
پر رمز و راز محرم یک دســتاورد بزرگ برای کشــور در دوران دفاع مقدس محسوب می شود، آزادسازی 
 ۷۰۰ کیلومترمربع از خاک ایران و ۳۰۰ کیلومتر از خاک عراق و دیده شــدن دورنمای شــهر العماره عراق

 از روی بلندی های جبال حمرین در این عملیات باعث شد استراتژی جدید برای عملیات گسترده در منطقه 
جنوب که هدفش تعیین سرنوشت جنگ بود حاصل شود، از این رو به پاسداشت این روز ویژه برنامه های 

متعددی در شهر اصفهان توسط شهرداری برگزار می شود تا یاد آن جوانان زنده نگه داشته شود.

اعالم فراخوان جشنواره سرود در منطقه 9 شهرداری اصفهان
سیدسلمان قاضی عسگر، مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان در آستانه فرا رسیدن ۲۵ آبان روز اصفهان، روز 
ایثار و شهادت مردمان والیت مدار نصف جهان از برگزاری جشنواره سرود با عنوان »هم نوا با الله ها بخوانیم 
ایران« در این منطقه خبر داد و گفت: این جشنواره به منظور مقابله با هجمه های فرهنگی دشمنان اسالم و 
انقالب و همچنین جهت بخشی به اندیشه حاکم بر دوره نوجوان و جوان، ایجاد روحیه انقالبی، حماسی و 
ایثار با همکاری آموزش و پرورش و سپاه ناحیه امام رضا )ع( ویژه دختران و پسران ۱8 تا 8 سال به صورت 
مجزا برگزار می شود.وی افزود: تمام گروه های سرود آزاد، مدارس، کانون های فرهنگی هنری مساجد، 
پایگاه های بســیج، مراکز و ارگان های محدوده جغرافیایی منطقه ۹ می توانند در این جشنواره شرکت و 
آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان تصریح کرد: در مرحله اول 
جشنواره به صورت غیرحضوری اجرا می شود و شــرکت کنندگان می توانند آثار خود را تا پایان آذر ماه در 
شبکه های اجتماعی )ایتا، سروش، بله( به شماره تلفن ۰۹۳۶۲۳۰۳۶۶۰ ارسال کنند.قاضی عسگر با بیان 
اینکه این جشنواره در دو بخش گروهی و همگانی اجرا می شود، افزود: در بخش گروهی ۱۰ تا ۲۵ نفر و در 
بخش همگانی بیش از ۵۰ نفر شرکت می کنند که پس از بررسی هیئت داوران، حداکثر ۱۰ گروه برتر انتخاب 

و برای رقابت به مرحله حضوری راه می یابند.

پیش بینی 7 ویژه برنامه به مناسبت روز اصفهان
داوود بحیرایی، مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان اظهار کرد: مجموعه برنامه های منطقه ۱۰ برای روز اصفهان 
به منظور پاسداشت شهدا، مقاومت و ایثار تدارک دیده شــده است.وی افزود: »برای ستاره«، »قهرمان 
من«، »رفیق شهیدم«، »به قامت قلم«، »به قامت پرچم«، »به رنگ وطن »، »تجلیل از کتابداران« سر 
فصل این ویژه برنامه ها است.مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با اشاره به ویژه برنامه »رفیق شهیدم«، 
تصریح کرد: در این برنامه مدیران شهری به منظور پاسداشت شهدا، با حضور در منازل خانواده شهدا ضمن 

اجرای برنامه های فرهنگی به تجلیل از آنها می پردازند.

برنامه های منطقه 14 برای »روز اصفهان«
محمدمهدی کریمی، مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان با اشاره به حماسه ۲۵ آبان، اظهار کرد: به منظور 
بزرگداشت یوم ا... ۲۵ آبان، منطقه ۱۴ شهرداری برنامه هایی را برای هرچه باشکوه تر برگزار کردن یادواره 
این روز بزرگ در دل محالت در نظر گرفته است تا یاد و خاطره این روز در اذهان مردم این منطقه زنده بماند.

وی افزود: در این راستا نصب بنر تصاویر شهدای محل بر سر معابر محل سکونت شهید در دستور کار قرار 
گرفته است.کریمی  با اشاره به برگزاری مسابقه تولید کلیپ شهدای منطقه با تلفن همراه ویژه گروه سنی 
نوجوان )8 تا ۱۶ سال(، تصریح کرد: بازدید از خانواده معظم شهدا و تجلیل از والدین، همسران و فرزندان 
شهدا، اجرای برنامه های سرود، روایت گری و فضاسازی بیت و خانه های شهدا از دیگر برنامه های روز 

اصفهان در منطقه ۱۴ است.

با مسئولان

خبر روزاخبار

رییس کمیسیون پایش و نظارت 
بر مصوبات شورای اسالمی شهر 
نسبت به توسعه بیش از ۱۰۰۰ 

هکتاری شهرک محمودآباد بیخ 
گوش اصفهان هشدار داد؛

 شورای حفاظت از 
بیت المال ورود کند

رییــس کمیســیون پایــش و نظــارت بر 
مصوبات شــورای اسالمی شــهر اصفهان با 
اشاره به پرونده الحاق ۲۷۰ هکتاری شهرک 
محمودآبــاد به اصفهــان گفت: بــا توجه به 
آلودگی های زیســت محیطی شهر اصفهان، 
توسعه چنین شهرکی بیخ گوش شهر چقدر 

به صالح است؟
به گزارش خبرنگار ایمنــا، احمدرضا مصور با 
اشاره به اعالم نظر شورای تجدید نظر دیوان 
عدالت اداری در خصوص الحاق ۲۷۰ هکتاری 
شهرک محمودآباد اظهار کرد: فعالیت شهرک 
تولید ســنگ در کمتر از ۵۰ کیلومتری شهر 
خالف قانون است، اما به واسطه نفوذ برخی 
از اشــخاص در دولت ها این مجموعه الحاق 
شد.وی افزود: گزارش نهادهای نظارتی نشان 
می دهد که نه تنها این محدوده جمع نشــده 
اســت، بلکه به بیش از هزار هکتار افزایش 
یافته است.رییس کمیسیون پایش و نظارت 
بر مصوبات شــورای اسالمی شــهر اصفهان 
گفــت: برخــی از متنفذان اجــازه می دهند 
پروانه ای که برای توســعه صادر شده است، 
ابطال نشــود و در دولت نیز مقاومت جدی 
به عمل نیامد، اما این ســوال مطرح اســت 
که چرا ســازمان محیط زیســت و نهادهای 
نظارتی مانند سازمان بازرسی به این موضوع 
ورود نمی کنند.وی تصریح کــرد: با توجه به 
آلودگی های زیســت محیطی شهر اصفهان، 
توسعه شــهرک محمودآباد بیخ گوش شهر 
چقدر به صالح است؟مصور با تاکید بر اینکه 
شــورای حفاظت از بیت المال که در گذشته 
مصوبات قاطعــی در این خصوص داشــته 
است و همچنین دادستان نباید اجازه دهند 
که حقوق مردم شــهر از بین برود، ادامه داد: 
جلوی حرکت های غیرقانونی و منفعت طلبانه 

باید گرفته شود.

عضو شورای اسالمی شهر مطرح کرد:

اهتمام مدیریت شهری در اجرای پروژه های مشارکتی
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به لزوم مشارکت مردم در ایجاد زیرساخت ها، پیشرفت و آبادانی شهری گفت: طی یک سال و نیم گذشته، مدیریت 
شهری اهتمام ویژه ای برای اجرای پروژه های مشارکتی در راستای آبادانی شهر داشته است.سیدامیر سامع در نطق میان دستور شصت وسومین جلسه علنی 
شورای اسالمی شهر با گرامیداشت روز حماسه و ایثار مردم اصفهان اظهار کرد: در ۲۵ آبان ۱۳۶۱، مردم اصفهان ۳۷۰ شهید را تشییع کردند و همان روز نیز اعزام 
به جبهه داشتند که این روز را گرامی می داریم.وی با اشاره به بزرگداشت عالمه سیدمحمدحســین طباطبایی افزود: این بزرگوار با ورود به حوزه علمیه، آن را 
متحول کرد و با نگارش تفسیر المیزان فصلی نو در حوزه تفسیر قرآن کریم رقم زد؛ این فیلسوف برجسته در کنار توجه به عقل، تذهیب نفس را نیز متبلور ساخت 
و گونه های جدیدی از هم نشینی علم و عمل را تجلی داد.عضو شورای اسالمی شهر اصفهان همچنین با اشاره به لزوم مشارکت مردم در ایجاد زیرساخت های 
شهری و پیشرفت و آبادانی آن گفت: طی یک سال و نیم گذشته، مدیریت شهری اهتمام ویژه ای در اجرای پروژه های مشارکتی در راستای آبادانی شهر داشته 
است.وی ادامه داد: در بخش های مختلف پروژه های متنوعی آماده است، مجموعه های فرهنگی و مذهبی، شهربازی ها، پروژه های محیط زیستی، ورزشی و 

توسعه باغ پرندگان مجموعه های اسکان، هتل ها، میهمان پذیرها و پروژه های پساب با سرمایه گذاری انجام می شود و فضای آن فراهم است.

نشست مشترک 
شهردار اصفهان و 

 اداره کل اوقاف
 و امور خیریه

نشست مشــترک شــهردار 
اصفهــان و اداره کل اوقاف و 
امور خیریه اســتان با موضوع 
بررسی پرونده های فی مابین 
شــامگاه شنبه،بیست و یکم 

آبان ماه برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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رتبه: 3    ضریب کیفی روزنامه: 53.4

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: اکنون کشــورهایی مانند چین و روســیه در 
حال دامپینگ محصوالت خودشان هستند، اما در داخل کشور به جای حمایت از 
تولیدکنندگان ملی، عمال صدور بخشنامه های خلق الساعه و مصوبات و آیین نامه ها و 
دستورالعمل های غیرکارشناسی، از مصادیق ایجاد ریسک است که تبعات زیان باری 
برای تولید و صنعت دارد.ایرج رخصتی با بیان اینکه در زمان تاســیس ذوب آهن 
اصفهان در دهه چهل به عنوان نخستین کارخانه تولیدکننده فوالد کشور که از روش 
کوره بلند استفاده می کند با دور اندیشی، تمام زیرساخت های زنجیره تولید شامل 
)معادن، نیروگاه، نیروی انسانی متخصص، کارخانه پخت آهک، کارگاه های قطعه 
سازی و ریخته گری قطعات سنگین، تولید آجر و جرم نسوز و ...( برای تولید فوالد 
به طور کامل در یک شهر صنعتی برای آن در نظر گرفته شد، اظهار کرد: در دوران دفاع 
مقدس، مجموع این امکانات به ویژه نیروی انسانی مجرب و کارگاه های کارخانه در 
کنار حفظ جبهه تولید و خودکفایی، با ساخت قطعات و تجهیزات دفاعی گوناگون در 
پشتیبانی از جبهه حق علیه باطل نیز نقش بی بدیلی ایفا کرد.وی افزود: در بخش 
تولید برق این کارخانه چهار نیروگاه را شــامل نیروگاه حرارتی در دهه60 با ظرفیت 
115 مگاوات، مرکزی را در دهه 50 با ظرفیت 24 مگاوات، نیروگاه هاربین با ظرفیت 
110 مگاوات را در دهه 80 و نیروگاه گازی که هم اکنون به دلیل کمبود گاز و مشکالت 

تجهیزاتی در مدار نیست، را تاسیس کرد.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، تصریح کرد: نکته مهم در خصوص نیروگاه حرارتی 
اینکه با توجه به خروج روس ها از کشور، این نیروگاه توسط نیروی انسانی توانمند 

ذوب آهن اصفهان به عنوان یک دستاورد بزرگ در آن دوران به بهره برداری رسید.
به گفته رخصتی، در حال حاضر سه نیروگاه حرارتی، مرکزی و هاربین برای مصرف 
ذوب آهن اصفهان در مجموع حدود 150 تا 180 مگاوات برق در ساعت تولید می کنند 
و در صورتی که این ســه نیروگاه با ظرفیت کامل در مدار تولید قرار گیرند، ظرفیت 
اسمی آنها بالغ بر 240 مگاوات برق در ساعت است، بنابراین تولید ساالنه آنها بیش 
از 850 هزار مگاوات ساعت، افزایش می یابد.وی تاکید کرد که این میزان تولید برق 
در ذوب آهن اصفهان سبب می شود، این مجتمع عظیم صنعتی در کنار تولید انرژی 
مورد نیازش، همانند ســال های گذشــته بتواند در تامین برق شبکه سراسری که 
تقاضای بسیاری به ویژه در فصول گرم سال برای آن ارائه می شود، محور تولید قرار 
گیرد، اما هم اکنون ذوب آهن اصفهان به سمتی پیش می رود که به جای تولیدکننده 
برق در شبکه سراسری، خود نیز در نقش خریدار برق از شبکه، آن هم در اوج کمبود 
این انرژی ظاهر شود.مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه ذوب آهن اصفهان 
برای تولید برق مورد نیاز کارخانه که به طور متوسط در طول سال حدود 1۹0 مگاوات در 
ساعت است و ساالنه حدود 250 میلیون متر مکعب در ساعت، گاز طبیعی نیاز دارد، 
گفت: گازی که به عنوان یکی از اساسی ترین عناصر زیرساختی تولید برق در کارخانه، 

هم اکنون به دلیل اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها، با نرخ هر مترمکعب 2500 
تومان برای این تولید کننده مقاطع ساختمانی محاسبه می شود و این در حالیست 
که عدد یاد شده مبنای تعیین نرخ گاز برای پتروشــیمی ها و واحد های تولید به 
روش احیا بوده و اساسا هیچ ارتباطی با عرصه تولید فوالد به روش کوره بلند ندارد.

وی توضیح داد: براساس ماده 8 قانون هدفمندی یارانه ها دولت مکلف است 30 
درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را بــرای حمایت از تولیدکنندگان 
و به ویژه حمایت از توســعه صادرات غیرنفتی و  افزایش بهــره وری انرژی، آب و 
توسعه تولید برق در این واحدها هزینه کند، اما افزایش قیمت حامل های انرژی 
مخصوصا بــرای ذوب آهن اصفهان که به روش کوره بلنــد تولید می کند، نتایجی 
برخالف اهداف این ماده قانونی دارد.رخصتی ادامه داد: ذوب آهن اصفهان به دلیل 
عدم بهره مندی از یارانه انرژی، خرید کک و زغال خارجی، قیمت گذاری دستوری 
در فروش و ... به عنوان بانی صنعت فوالد کشور برای تولید محصوالت ارزش افزا با 
چالش جدی مواجه است درحالی که شرکت های سیمانی و سایر تولیدکنندگان از 
تعرفه 10 درصدی و کمتر بهره مند شده اند، بنابراین امیدواریم بازخوانی این مباحث 
کارشناسی، مبنای تصمیمات موثرتر قرار بگیرد. وی افزود: در حال حاضر کشورهایی 
مانند چین و روســیه در حال دامپینگ محصوالت خودشان هستند، اما در داخل 
کشور به جای حمایت از تولیدکنندگان ملی، عمال صدور بخشنامه های خلق الساعه و 
مصوبات و آیین نامه ها و دستورالعمل های غیرکارشناسی، از مصادیق ایجاد ریسک 
است که تبعات زیانب اری برای تولید و صنعت دارد.مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
گفت: عدم وحدت رویه در قانون گذاری بین سه وزارتخانه نیرو، نفت و صمت، تضاد 
در مصوبات را در پی داشته است، از یک ســو وزارت نیرو صرفه جویی و در کنار آن 
حداکثر تولید را درخواست دارد و در طرف مقابل وزارت نفت، نرخ گاز آزاد را مبنای 
تولید قرار داده است که در این پیچ و خم سیاســت گذاری، تولید برق به واقع در 
ذوب آهن اصفهان صرفه اقتصادی ندارد و زیان غیرقابل قبولی دارد و بخش های 
مختلف جامعه به تبع این رویه، آسیب می بینند.وی افزود: برای تولید هر مگاوات 
برق در ساعت حدود 500 تا 600 هزار یورو ســرمایه گذاری در مدت زمان سه سال 
نیاز اســت، همچنان که ذوب آهن اصفهان بالغ بر 130 میلیــون یورو برای احداث 
این چند نیروگاه در گذشته سرمایه گذاری کرده و می تواند با ظرفیت کامل در مدار 
تولید قرار گیرد.به گفته رخصتی، ذوب آهن اصفهان با این سرمایه گذاری عظیم که 
برای ساخت نیروگاه ها در گذشته انجام داده است، در صورت تامین آب مورد نیاز 
آنها، اعمال تعرفه گاز نیروگاهی و حل مشــکالت از جمله تامین مواد اولیه پایدار، 
مهیای تولید با ظرفیت کامل است که این موضوع درکنار تامین نیاز بازار داخل و ارز 
 آوری از محل صادرات به تامین برق برای شــبکه سراسری توسط این شرکت نیز 

منجر می شود. 

رییس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان از پروژه های توسعه فاضالب در  دو 
روســتای خیرآباد و مهرنجان  شهرســتان فالورجان بازدید کرد. در این بازدید 
که با حضور مدیر عامل، جمعی از معاونان و مســئوالن آبفای استان اصفهان، 
فرماندار شهرستان فالورجان و جمعی از مســئوالن این شهرستان برگزار شد، 
حجت االسالم سید ناصر موسوی الرگانی  در جریان پیشرفت این پروژه ها قرار 
گرفت و بر سرعت بخشــیدن بر آن ها تاکید کرد.حســین اکبریان، مدیر عامل 
آبفای استان نیز در جریان این بازدید گزارشی از اجرای تاسیسات فاضالب در 
شهرها و روستاهای شهرســتان فالورجان با مشارکت بخش صنعت ارائه کرد.

گفتنی است؛ پروژه فاضالب روستای خیر آباد با 1540 متر حفاری و لوله گذاری، 
در قطرهای 250 و 200 میلی متر با پیشرفت حدود 38 درصدی در حال انجام 

اســت و عملیات اجرایی کلکتور 500 میلی متر روســتای مهرجان نیز در حال 
پیشرفت است.

رییس اداره برنامه، بودجه، جذب سرمایه و تجهیز منابع اداره کل راه و شهرسازی 
استان اصفهان گفت:  اعتبارات استانی این اداره کل در سال 1401 حدود 103 درصد 
رشد داشته است.به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی )اصفهان(؛ مهدی 
سینایی رییس اداره برنامه، بودجه، جذب ســرمایه و تجهیز منابع اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه بودجه این اداره کل از منابع ملی و استانی 
تامین می شود، اظهار داشت: اعتبارات استانی از طریق اداره کل راه و شهرسازی 
استان اصفهان با ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان مبادله موافقت نامه 
می شود. وی در خصوص روند اعتبارات استانی این اداره کل در سال 1401 با اشاره 
به رشد 103 درصدی اذعان داشت: این اعتبارات در سال 1400 نسبت به سال 13۹۹ 
حدود  187 درصد رشد داشته است و خوشــبختانه تخصیص اعتبار نیز در این 
بخش رشد قابل مالحظه ای داشت و از بیش از 18۹ میلیارد ریال به بیش از 457 
میلیارد ریال رسید که حدود 142 درصد رشد را نشان می دهد.  رییس اداره برنامه، 
بودجه، جذب ســرمایه و تجهیز منابع اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با 
اشاره به اینکه اعتبارات ملی این اداره کل از طریق وزارت راه و شهرسازی با سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله موافقت نامه و به استان ابالغ می شود، گفت: 
با توجه به اینکه از شروع سال مالی 1401 مدت کمی سپری شده بنابراین هنوز 
اعتبار و تخصیص اســتانی و ملی به صورت کامل ابالغ نشده است؛ اما اعتبارات 

ملی در سال 1400 نسبت به سال 13۹۹ بیش از 55 درصد افزایش داشته است.  
وی با بیان اینکه در سنوات گذشته بودجه اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
کامال متاثر از شرایط کشور تغییر کرده اســت، عنوان کرد: از سال 13۹4 اعتبارات 
عمرانی روندی نزولی داشته؛ اما خوشبختانه از سال 13۹8 این روند تغییر و رو به 
افزایش بوده است. سینایی در خصوص توزیع اعتبار و تخصیص در بخش های 
مختلف در سال 1400 اذعان داشت: در اعتبارات استانی، بخش سه درصد نفت و 
گاز حدود 33.44 درصد تخصیص دارد با وجود اینکه این بخش در سنوات گذشته 
بیشترین تخصیص را داشته است.  وی با بیان اینکه اعتبارات استانی و اعتبارت 
ترمیمی نمایندگان مجلس هر کدام بیشتر از 70 درصد تخصیص داشته اند ،گفت: 
در مجموع اعتبارات اســتانی در ســال 13۹۹ از مبلغ 273 میلیارد ریال به 785 
میلیارد ریال در سال 1400 افزایش قابل توجهی داشته است. رییس اداره برنامه، 
بودجه، جذب سرمایه و تجهیز منابع اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان عنوان 
کرد: در بخش اعتبارات ملی نیز ساخت و توسعه راه ها بیش از یکهزار و 271 میلیارد 
ریال اعتبار و افزون بر 805  میلیارد ریال تخصیص، ســازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای در مجموع بیش از 6۹5 میلیارد ریال اعتبار و بالغ بر 115 میلیارد ریال 
تخصیص و توسعه راه های کویری بیش از 200 میلیارد ریال اعتبار و 35 میلیارد 

ریال تخصیص را به خود اختصاص داده اند.  

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان انتقاد کرد:

صدور بخشنامه های خلق الساعه به جای حمایت از تولیدکنندگان ملی
 بازدید رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان از  اجرای تاسیسات فاضالب

 در ۲ روستای شهرستان فالورجان

رییس اداره برنامه، بودجه، جذب سرمایه و تجهیز منابع اداره کل راه و شهرسازی استان خبر داد: 

رشد ۱۰۳ درصدی اعتبارات استانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

منبع: بازار 

افزایش نجومی قیمت خودروهای 
لوکس و نیمه لوکس خارجی بازار 
داغ اجاره خودرو را در کشور داغ 
کرده است.ارقام نجومی اجاره 
این خودروهای میلیاردی معادل 
هزینه خرید خودروهای پر تیراژ 

داخلی است. 
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