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8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

میالد حضرت علی)ع(   و روز پدر را تبریک می گوییم 

طرحی که مخالفان و موافقانش سال هاست پای شان را در یک کفش کرده و باعث توقف یا ازسرگیری آن شده اند؛  

بهشت آباد؛ چاره یا ناچاری؟  کارلوس کی روش و سواالتی که 
بی پاسخ ماند؛
ولی مرسی که رفتی!
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اکران 1۹ فیلم سودای سیمرغ در 
جشنواره فیلم فجر اصفهان

برگزاری جشنواره »عید تا عید 4« در 
بازارهای کوثر شهرداری اصفهان

بوی بهار می آید
 استفاده از ظرفیت منازل استیجاری

 اصفهان برای اسکان مسافران نوروزی؛

موافق افزایش 
قیمت بلیت 

هواپیما هستیم

بیمارستان شریعتی 
اصفهان مقاوم سازی 

می شود

ترافیک شهر برای 
مردم غیرقابل 

تحمل است
دشت الله های واژگون در استان اصفهان؛ جاذبه ای بکر و منحصربفرد

گل سر به زیر زیبا!
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تازه ترین خبر از حمله به مجتمع کارگاهی 
وزارت دفاع در اصفهان: مشارکت 

ضدانقالب ُکردی؛   

وقتی »نتانیاهو« 
شکست می خورد و 

طفره می رود

سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

031-36284167-8

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir

س
فار

س: 
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آب گرم کن بدون دودکش، حادثه آفرید
مدیر روابط عمومی اورژانس و فوریت های پزشکی اصفهان از مســمومیت دو نفر در پی استفاده از 
آب گرم کن بدون دودکش خبر داد.عباس عابدی اظهار کرد: عصر  روز سه شنبه حادثه مسمومیت با 
گاز CO به علت استفاده از آب گرم کن بدون دودکش به مرکز اورژانس اصفهان گزارش شد.وی با بیان 
اینکه این حادثه در روستای نهرخلج فریدن رخ داده بود، افزود: بالفاصله یک واحد امدادی ۱۱۵ به محل 
حادثه اعزام شد.مدیر روابط عمومی اورژانس و فوریت های پزشکی اصفهان توضیح داد: دو زن ۲۲ و 
۴۶ساله در پی این حادثه مسموم شده بودند که برای دریافت اقدامات درمانی بیشتر به بیمارستان 

شهید رجایی منتقل شدند.
 

روستا های پشتکوه دوم فریدون شهر در محاصره برف
معاون سیاسی امنیتی فرمانداری فریدون شهر گفت: به علت برف و کوالک شدید ارتباط ۷ روستای 
پشتکوه دوم قطع شده است.علی کاظمی با اشاره به بارش برف در شهرستان فریدون شهر، اظهار 
کرد: این بارش ها در مناطق مرتفع و گردنه کلوسه بسیار سنگین بوده، به طوری که اکنون ارتباط ۷ 
روستای پشتکوه دوم قطع است.وی افزود: بارش ها در بخش موگویی نیز شدید بوده به طوری که 
تردد در جاده های روستایی این بخش به سختی انجام می شود.معاون سیاسی امنیتی فرمانداری 
فریدون شهر با بیان اینکه با حضور نیرو های راهداری، برف روبی در این مناطق آغاز شده، گفت: تالش 
می کنیم ارتباط ۶۰ روستای بخش موگویی به علت برف و کوالک شدید قطع نشود.کاظمی ادامه داد: 
بارش برف در مناطق روستایی ۷۰ و در شهر فریدون شهر ۴۰ سانتیمتر بوده، اما خوشبختانه تاثیری 

در وضع آب، برق و افت فشار گاز نداشته است.
 

جاده خوانسار - بویین میاندشت بار دیگر مسدود شد
محور خوانسار - بویین میاندشت در غرب استان اصفهان به دلیل سقوط بهمن مسدود است.معاون 
راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان اصفهان گفت: محور خوانســار-بویین 
میاندشت به دلیل بارش برف ســنگین و ســقوط بهمن در محدوده گردنه»شاه والیت« مسدود 
شد.فقهی با اشاره به اینکه چند شب پیش نیز سقوط بهمن سبب مسدودی این مسیر شد، اظهار 
کرد: نیرو های راهداری بار دیگر در تالش برای باز کردن کامل این مســیر هستند.وی با بیان اینکه 
این محور جزو راه های شریانی نیســت و تردد زیادی در آن صورت نمی گیرد، از رانندگان خواست 
برای تردد در این مسیر از محور های جایگزین مانند خوانســار - دامنه و داران - بویین میاندشت 
استفاده کنند.معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: اکنون در 
محورگلپایگان - خمین بارش پراکنده باران، در محور داران- بویین میاندشت-الیگودرز در محدوده 
پل نوقان بارش پراکنده برف و در برخی محور ها مانند نجف آباد- داران و دامنه - خوانســار پدیده 

بوران داریم که به کاهش میدان دید و لفزنده شدن جاده منجر شده است.
 

فرمانده انتظامی کاشان خبر داد:

دستگیری ۹ سارق در اجرای طرح امنیت محله محور
فرمانده انتظامی شهرســتان کاشان از دســتگیری ۹ ســارق در اجرای طرح امنیت محله محور و 
پاکسازی نقاط آلوده در این شهرســتان خبر داد.ســرهنگ ایرج کاکاوند در گفت وگو با خبرنگار 
ایمنا، اظهار کرد: طرح امنیت محله محور با هدف پاکســازی نقاط آلوده و پیشگیری از گسترش 
کانون های جرم و برخورد با سارقان در سطح شهرستان کاشــان به مرحله اجرا در آمد.وی افزود: 
ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان کاشان در راســتای اجرای این طرح موفق به دستگیری ۹ 
سارق، دو فروشنده مواد مخدر، دو نفر اراذل و اوباش و پنج نفر از محکومان غایب و تحت تعقیب 

مراجع قضایی شدند.

رییس اداره صمت تیران و کرون:

مانع زدایی نهادهای خدماتی، رونق صنعت را به همراه دارد

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان تیران و کرون گفت: 
مانع زدایی و پشــتیبانی نهادها و شــرکت های خدمات رســان رونق 

صنعت را در این شهرستان به همراه خواهد داشت.
امین طلبــی در گفت وگو با ایســنا، اظهــار کرد: برخــی از واحدهای 
صنعتی تیران و کرون به دلیل موانع قانونــی و یا چالش هایی که در 
حوزه زیرساختی وجود داشته، راکد شــده و یا تولیدات آن ها کاهش 

یافته است.
وی افزود: دســتگاه های اداری و شــرکت های خدمات رسان برای 
حمایت از تولید مانع زدایی کنند و با تســهیل قوانین شــرایط را برای 

فعالیت بیشتر فراهم سازند.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان تیران و کرون با بیان 
اینکه بازدیدهای هفتگی از شهرک های صنعتی و واحدهای تولیدی 
انجام می شود، تصریح کرد: این بازدیدها منجر به شناسایی موانع و 

بررسی آن در ستاد تسهیل شهرستانی شده است.
وی ادامه داد: موانــع پیش روی تولید در تیــران و کرون در بازدیدها 
شناســایی و با تشــکیل کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید، موانع 

پیش رو بررسی می شود.
طلبی با بیان اینکه برخی از نارســایی ها استانی هستند، تصریح کرد: 
این دسته از مشکالت با کمک فرماندار و تعامل با مدیران کل استانی 

حل و یا در ستاد تسهیل استانداری مورد بررسی قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه امســال پنج جلسه کارگروه تســهیل تشکیل شده، 
خاطرنشان کرد: موانع تولید بررســی و یا در فرآیند اداری قرار گرفته 

تا به نتیجه برسد.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت تیران و کرون یادآور شد: برخی از 
موانع تولید با هم فکری بین نهادهای اداری حل شده و مانع پیش رو 

صنعتگر رفع شده است.
وی اضافه کرد: نقدینگی یکی از موضوعات مهم برای توســعه تولید 
اســت و این موضوع با معرفی به بانک ها و تسهیل پرداخت وام حل 

شده که البته تعامل بانک ها ضرورت دارد.
طلبی، شمار شــرکت های صنعتی فعال این شهرستان را ۵۴۰ واحد 
اعالم کرد و گفت: تولیدات برخی از این مراکز صادراتی بوده و در برخی 

از شرکت ها تولیدات به روز و دانش بنیان به بازار عرضه می شود.

 فرمانده انتظامی شهرســتان کاشــان گفت: سه 
دســتگاه خودروی ســواری حامل انــواع کاالی 
خارجی قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در عملیات 

ماموران این فرماندهی توقیف شد.
 ســرهنگ ایرج کاکاونــد اظهار کرد: در راســتای 
طرح مبارزه بــا قاچــاق کاال و ارز، ماموران پلیس 
امنیت اقتصادی شهرستان کاشــان حین کنترل 
خودروهای ورودی به داخل شهرســتان به ســه 
دستگاه خودروی سواری مشکوک و آن ها را برای 

بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود: ماموران با هماهنگی مرجع قضایی به 

بازرسی از این خودروها پرداخته و موفق به کشف 
۲۴ دستگاه کنسول بازی، ۱۹۵ جفت کفش، ۲۲۱ 
ثوب البسه، ۲۷۰ دستگاه قهوه ساز، ۱۵۴ دستگاه 
چرخ گوشــت، هشت دستگاه اســپیکر شارژی و 
۱۲۰۰ عدد چاقوی خارجی قاچاق که بدون اسناد و 

مدارک معتبر گمرکی بود، شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان کاشــان با بیان اینکه 
کارشناســان ارزش کاالهای قاچاق کشف شده را 
۱۰ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال برآورد کردند، تصریح 
کرد: در این خصوص ســه متهم دستگیر که پس 
از تشــکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به 

مرجع قضایی تحویل داده شدند.
وی با تاکید بر مبارزه هدفمند پلیس با قاچاق کاال 
و ارز به منظور حمایت پایــدار از تولید ملی، گفت: 
به شــهروندان توصیه می کنیم در صورت اطالع از 
هرگونه فعالیت مجرمانه در این خصوص، موضوع 
را از طریق تماس با ســامانه تلفنــی ۱۱۰ به پلیس 

گزارش کنند.

فرمانده انتظامی کاشان خبر داد:

توقیف محموله 10 میلیاردی قاچاق در کاشان

رییس اداره میراث فرهنگی نطنز خبر داد: 

ثبت ملی 2 اثر ناملموس شهرستان نطنز
رییس اداره میراث فرهنگی شهرستان نطنز گفت: ۲ اثر ناملموس در شهرستان نطنز در فهرســت آثار ملی کشور به ثبت رسید.حسین یزدانمهر در گفت وگو با 
ایسنا اظهار کرد: آیین نخل گردانی حسینیه محله سرشک نطنز و همچنین مراســم ذوالجناح گردانی در شهر بادرود در نشست اخیر شورای ثبت ملی وزارت 
میراث فرهنگی کشور در فهرست آثار ناملموس کشور ثبت شد.وی افزود: آیین نخل گردانی حسینیه سرشک نطنز به عنوان یکی از آیین های کهن منطقه همه 
ساله در روز عاشورای حسینی با شکوه خاصی برگزار می شــود.رییس اداره میراث فرهنگی نطنز گفت: از ویژگی های این آیین می توان به قدمت و مداحی 
خاص آن اشاره کرد که با گذشت زمان تغییر نکرده است .وی تصریح کرد: مراسم ذوالجناح گردانی در شــهر بادرود همه ساله از ظهر تاسوعا شروع و تا پایان 
مراسم نخل گردانی در شهر بادرود به اتمام می رسد.یزدانمهر خاطرنشان کرد: از ویژگی های این مراسم می توان به موروثی بودن آن و تاریخچه آن که به اواخر 
دوره صفویه باز می گردد، اشاره کرد.ییس اداره میراث فرهنگی نطنز خاطرنشــان کرد: در حال حاضر ۲۰ اثر از شهرستان نطنز در فهرست آثار ناملموس کشور 

ثبت شده و این شهرستان ظرفیت بسیار باالیی برای افزایش تعداد این آثار دارد.

خبر روز

عکس روز

دیدار امام جمعه 
کاشان با خانواده 
های شاهد و ایثارگر

الســالم ســید ســعید  حجت ا
حســینی، امام جمعه کاشــان با 
خانواده های شهیدان »محمدرضا 
مســعودی نیا«، »محسن کافی 
زاده« و »ابوالفضل ذوقی« دیدار 

و گفت وگو کرد.

توسط مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان انجام شد؛

 بازدید از پروژه های زیرساختی شرق استان اصفهان
 و شهرستان نایین

مدیر عامل شرکت شــهرک های صنعتی استان اصفهان گفت: در راســتای بازدید از پروژه های 
زیر ساختی شــهرک ها و نواحی صنعتی شرق استان، از ســاختمان اداری شهرک نایین بازدید 
شد.رسول سواری در حاشیه بازدید از برخی واحدهای صنعتی و شرکت های دانش بنیان شهرک 
صنعتی نایین در گفت وگو بــا خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: با همراهی فرماندار شهرســتان نایین در 
راستای بازدید ۴۴ پروژه زیر ساختی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان اصفهان در آستانه چهل 
و چهارمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، بازدید از ســاختمان اداری شهرک صنعتی نایین و 

برخی واحدهای صنعتی و شرکت های دانش بنیان انجام شد.
وی افزود: همچنین از یک شرکت دانش بنیان در زمینه تولید پمپ هیدرولیک پیستونی بازدید 

شد و خدا را شاکریم که این واحد تولیدی به افتتاح رسیده و در حال تولید محصول است.
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: نیاز این شرکت دانش 
بنیان، زمین مجاور شرکت بود که طبق قول مساعدی که به این شــرکت داده شد، زمین مجاور 
حداکثر تا یک ماه آینده در اختیار این شرکت در راستای افزایش تولید پمپ های هیدرولیک قرار 
خواهد گرفت.سواری تصریح کرد: پیش از این، پروژه های گاز رسانی شهرک صنعتی شهرستان 
کوهپایه، پروژه زیر گذر و فضای ســبزی شهرک ســجزی نیز مورد بازدید قرار گرفت و تمام این 

پروژه های زیر ساختی در دهه مبارک فجر افتتاح خواهد شد.
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان به همراه محمد کریمی، فرماندار شهرستان 
نایین و علی خواجه نصیری، مدیر شــهرک صنعتی نایین از برخــی واحدهای صنعتی و دانش 
بنیان در این شــهرک صنعتی بازدید کردند. این بازدیدها در راستای بهره برداری از ۴۴ پروژه زیر 
ساختی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان اصفهان در آستانه چهل و چهارمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی انجام شد که پروژه افتتاح ساختمان اداری شهرک صنعتی نایین، تنها پروژه این 

شهرستان در دهه مبارک فجر امسال است.
 

کاهش ۵2درصدی تصادفات و تلفات جاده ای در 
شهرستان جرقویه

فرماندار شهرستان جرقویه گفت: تاکنون در سال جاری نسبت به سال گذشته ۵۲ درصد کاهش 
تصادفات و تلفات جاده ای را داشته ایم.محسن ریاحی در جلسه شورای ترافیک با اشاره به اینکه 
بعضی از دوربرگردان های سطح شهرستان غیراســتاندارد است و باید آن ها را مسدود کرد، اظهار 
کرد: اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای و پلیس راه از نقاط حادثه خیز مختلف شهرستان بازدید 
میدانی صورت دهند و پس از شناسایی نقاط، در جلســه آینده شورای ترافیک موضوع مطرح و 
بررسی شود.وی با بیان اینکه طول جاده های شهرستان بسیار زیاد و برای تعمیر و احداث جاده 
به اعتبارات ملی نیاز است، افزود: محور جاده نصرآباد به شهرضا و بالعکس اوضاع مناسبی ندارد 

و به حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد تا این محور دوبانده شود.
فرماندار جرقویه تصریح کرد: در محور ســه راهی محمدآباد تا انتهای ســه راهی رحیم آباد بعضی 
از تقاطع ها در اختیار بخش خصوصی اســت که در حال فعالیت اقتصادی هستند و باید با آن ها 
مکاتبه شــود تا برای استانداردســازی تقاطع ها اقدامات الزم را صورت دهند.ریاحی با اشاره به 
اینکه در سال جاری تا کنون نسبت به سال گذشته ۵۲ درصد کاهش تصادفات و تلفات جاده ای 
را داشــته ایم، خاطرنشان کرد: متاســفانه اعتبارات فعلی بسیار ناچیز اســت و فقط می توان در 
بخش های بسیار کم برای مرمت یا اصالح هزینه کنیم.در ادامه این جلسه، اعضای حاضر درباره 
بعضی از مشکالت مانند بررسی نقاط حادثه خیز و ایمنی ترافیکی مدارس بخش مرکزی گفت وگو 

و تبادل نظر کردند.

اخبار

در آستانه سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی مطرح شد؛

شتاب توسعه در تامین 
زیرساخت های منطقه ویژه 

اقتصادی کاشان
منطقه ویژه اقتصادی کاشــان با هدف توسعه 
زیرســاخت ها، تســهیل و تســریع در جذب 
ســرمایه گذاران؛ اقدامات توسعه ای را به ویژه 
در بخش تامین انرژی سرعت بخشیده است.

منطقه ویژه اقتصادی کاشــان )تحت پوشش 
ایمیدرو(تامین گاز، برق و آب پایدار را در دستور 
کار قرار داده است.نیاز آبی منطقه ویژه اقتصادی 
کاشــان در فاز نخســت جهت مصارف صنایع، 
خدمات، فضای ســبز و... در حدود ۱۰۰ لیتر بر 
ثانیه برآورد شده است. در این راستا جهت تامین 
آب در افق کوتاه مــدت یک حلقه چاه ۱۰ لیتر بر 
ثانیه در نظر گرفته شده و برای افق بلند مدت؛ نیاز 
تامین آبی از طریق انتقال پساب کاشان انجام 
خواهد شد.در این خصوص مکان اصالحی پست 
در بخش جنوب غربی توسط اداره برق  منطقه ای 
تایید شده و در دســت اقدام است. تامین برق 
۲ مگاوات و شبکه توزیع ۲۰ کیلوولت در دست 
اقدام است.عقد قرارداد انتقال گاز از خط »سن 
ســن« به میزان ۱۰ هزار مترمکعب برساعت و 
پرداخــت هزینه های مربوطه به شــرکت ملی 
گاز انجام شده است. نقشه های طراحی و گروه 
بندی شبکه تغذیه گاز به همراه جدول کاربری و 
مصارف بر حسب ایستگاه تقلیل فشار ۱۰۰۰۰ متر 
مکعب بر ساعت به شــرکت گاز استان اصفهان 
جهت بررسی ارسال شده است.مساحت اراضی 
منطقه ویــژه اقتصادی کاشــان، بالغ بر ۱۳۴۵ 
هکتار بوده که فاز نخســت آن با مساحت ۲۵۰ 
هکتار در حال آماده سازی است. در این منطقه، از 
۲۴ رشته اصلی فعالیت صنعتی موجود، ۱۱ رشته 
قابلیت استقرار دارند که تولید برخی محصوالت 
دارای اولویت بیشتری به منظور سرمایه گذاری 
در فاز نخست است.تعداد شرکت های مستقر 
در منطقه ویــژه اقتصادی کاشــان و همچنین 
شرکت های متقاضی ســرمایه گذاری با توجه 
به تکمیل تدریجی زیرســاخت ها در منطقه رو 
به افزایش است و تعداد متقاضیان تا کنون در 

مجموع به ۲۴ شرکت رسیده است.

با مسئولان

استان

رییس اداره گاز نایین خبر داد:

ایمن سازی محیط و جمع آوری 
کپسول های گاز تریلر واژگون شده

رییــس اداره گاز شهرســتان نایین گفت: عملیــات تخلیه 
کپسول های تریلر گاز واژگون شده و ایمن سازی با فراخوان 
تیم های متخصص از استان و دســتگاه های مرتبط انجام 
شــد.علیرضا هاشــمی از واژگونی تریلر حمل گاز و فعالیت 
دستگاه های مرتبط شهرســتان نایین خبر داد و اظهار کرد: 
ساعت هشت صبح روز شنبه، گزارشی مبنی بر واژگونی تریلر 
حامل کپسول های سی ان جی گاز که وظیفه تریلر، صرفا گاز 
رسانی به شرق استان اصفهان است؛ از طریق مرکز پیام به 
شرکت گاز شهرستان نایین مخابره شد و بالفاصله تیم های 
امدادی در صحنه حاضر شدند.وی افزود: بالفاصله پس از 
دریافت پیام و با توجه به اینکه خطرات گاز ســی ان جی و 
احتمال بروز انفجار بر اثر نشت گاز وجود داشت، کمیته های 
مرتبط با پدافنــد غیر عامل در شهرســتان ناییــن برگزار و 
ارگان های مرتبط مانند آتش نشانی، نیروی انتظامی، هالل 
احمر و اورژانس فراخوان شدند.رییس اداره گاز شهرستان 
نایین خاطرنشــان کرد: این روش گازرسانی با تریلر تنها در 
 شــرق اســتان اصفهان رخ می دهد و با توجه به مانورهای

 برگزار شــده اداره گاز نایین در ســال های گذشته و کسب 
آمادگی الزم نیروها، با فراخوان ارگان های مرتبط و همکاری 
پلیس راه، جاده بســته و عملیات تخلیه کپســول ها، ایمن 
ســازی محیط و جلوگیری از انفجار با فراخــوان تیم های 
متخصص از اســتان اصفهــان و تهران با حضــور نیروهای 
شرکت سازنده کپسول های گاز، مشــکل در سه روز کاری 
اخیر با تالش شبانه روزی نیروهای امدادی و خدمات رسان، 

رفع شده است.
هاشمی تصریح کرد: شهروندان و مسافران می توانند با توجه 

به باز شدن و رفع مشکل این محور، به تردد بپردازند.
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استقبال بخش کشاورزی اصفهان از دهه فجر با 173 طرح
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: به مناســبت دهه فجر ۱۷۳ طرح در بخش 

کشاورزی به بهره برداری می رسد.
مهرداد مرادمند، هزینه اجرای ایــن طرح ها را ۱۰ هزار و ۸۱۶ میلیارد ریــال اعالم و اضافه کرد: این 

طرح ها زمینه اشتغال پایدار ۶۵۰ نفر را فراهم و اشتغال بیش از ۳۰۰ نفر را تثبیت می کند.
به گفته وی، بیش از چهار هزار و ۱۶۰ خانوار از افتتاح این طرح ها بهره مستقیم خواهند برد و زمینه 

ایجاد اشتغال و تامین درآمد آن ها فراهم خواهد شد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: تولیدات گیاهی با ۸۸ طرح، آب و خاک 
و امور فنی و مهندســی با ۳۵ طرح و تولیدات دام، طیور و آبزیان با ۱۴ طرح بیشــترین سهم را در 

طرح های کشاورزی دهه فجر امسال در استان اصفهان به خود اختصاص داده اند.
مرادمند افزود: امور عشــایر ۲۰ طرح، دامپزشکی ۶ طرح، تحقیقات کشــاورزی ۵ طرح، صنایع 
کشاورزی ۳ طرح و تعاون روستایی ۲ طرح از مجموع طرح های بخش کشاورزی استان در دهه 

مبارک فجر را دارند و تالش شده توزیع شهرستانی هم لحاظ شود.
 

»پنبه« محصول اقتصادی و راهبردی در شرایط کم آبی 
اصفهان

 دادار؛ رئیس مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اســتان اصفهان گفت: محصول پینه به 
خاطر اقلیم خشک اصفهان یک محصول راهبردی به شمار می رود و کشت آن در اصفهان می تواند 

به کشاورزی اصفهان کمک کند.
محسن دادار در در گفت و گو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه سطح زیر کشت پنبه در اصفهان از بیش 
از سه هزار هکتار در دهه گذشــته به ۹۰۰ هکتار در سال جاری کاهش پیدا کرده است گفت: با وجود 
اینکه پینه جزء محصوالت راهبردی برای اصفهان به شــمار می رود و در بیشتر اقلیم های استان 

کشت می شود اما امسال با کاهش کشت این محصول روبرو شده ایم.
رئیس مرکز تحقیقات آموزش و ترویج کشــاورزی اســتان اصفهان ادامه داد: پنبه به عنوان یک 
محصول اقتصادی موارد استفاده گوناگونی دارد و به چندین صنعت در اصفهان گره خورده و گزینه 
مناسبی است که می توان از آن در صنایع مختلف از جمله صنعت مبل، کارگاه های ریسندگی، تولید 

لباس و غیره استفاده کرد.
وی ادامه داد: با توجه به این گستره وســیع نیاز بازار در زمینه پنبه، خرید و فروش پنبه در اصفهان 

گزینه مناسبی خواهد بود و الگوی کشت خوبی است که برای اقلیم اصفهان موثر است.
محسن دادار با اعالم اینکه پنبه بیش از ۲۰ محصول جانبی دارد و در مناطق خشک ونیمه خشک 
استان به عنوان یک کشت بومی شناخته شده است، بیان کرد: پنبه نسبت به بسیاری از محصوالت 
تابســتانه نیاز کمتری به آب دارد و تنش های محیطی به خصوص شــوری و خشکی را می تواند 

تحمل کند.

اصفهان؛ میزبان بزرگ ترین همایش فعاالن حوزه مسکن
بزرگ ترین همایش فعاالن حوزه مسکن در اصفهان برگزار می شود. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی 
همراز، این همایش را موسسه خیریه امام حسین علیه السالم روز ۳ اسفند ماه همزمان با والدت 

امام حسین علیه السالم و روز مهندس برگزار می کند.
عبدا...کوپایی از پیشکســوتان و فعاالن مســکن ابراز امیدواری کرد در این همایش مسکن افراد 

نیازمند تامین و در نوبت نیازمندان به مسکن تسریع شود.
وی با اشاره به فعالیت ۴۰ ساله خیریه امام حسین علیه الســالم اصفهان در تامین مسکن افراد 
نیازمند افزود: متقاضیان مسکن شاید یک سال در نوبت بمانند و نقش خیریه این است که بتواند 

هر چه سریع تر نیاز نیازمندان را برطرف کند.

طرحی که مخالفان و موافقانش سال هاست پای شان را در یک کفش کرده و باعث توقف یا ازسرگیری آن شده اند؛

بهشت آباد؛ چاره یا ناچاری؟
بهشت آباد سال هاست به محلی برای بحث  مریم احمدی فر
و جدل تبدیل شده و موجب ایجاد تنش و 
اختالف در خوزســتان و چهارمحال وبختیاری و اصفهان شــده اســت؛ 
استان هایی که مخالفان و موافقان اجرای این طرح سال هاست پای شان 
را در یک کفش کرده اند و باعث توقف یا ازسرگیری اجرای این طرح شده اند. 
باوجود مخالفت های استان های همجوار اصفهان، کلنگ پروژه بهشت آباد 
در سال۱۳۹۰ و زمان تصدی گری زده شد. اما در سال۹۳ شورای عالی آب و 
وزارت نیرو اعالم کردند، روند اجرای پروژه متوقف شده است. این پروژه تا 
سال۹۹ متوقف ماند و دراین سال، باردیگر عملیات اجرایی آن دوباره ازسر 
گرفته شد. مخالفت ها باردیگر گســترش یافت و تجمعات اعتراضی در 
چهارمحال وبختیاری شکل گرفت و ادامه اعتراضات مجددا فعالیت ها را 
متوقف کرد. یک ماه پیش اما دیوان عدالت اداری رای به لغو توقف اجرای 
بهشت آباد را صادر کرد. مهران زینلیان، معاون عمرانی استانداری اصفهان 
هم آن زمان درباره صدور این رای گفت، وزارت نیرو هنوز اقدام خاصی انجام 
نداده و همچنان سکوت پیشه کرده است. او همچنین گفته، مدیریت استان 
پیگیر اجرایی کردن پروژه بهشــت آباد اســت.به گــزارش پایگاه خبری 
»همراز«؛  آنطور که گفته می شود، هدف از انجام مطالعات طرح بهشت آباد، 
جبران برداشــت های آب از حوضــه زاینده رود برای بخش های شــرب 
استان های اصفهان و یزد و برداشت های کشــاورزی باالدست در استان 
چهارمحال وبختیاری توسط دولت است؛ برداشت هایی که عمدتا از منابع آب 
در اختیار حقابه داران رودخانه زاینده رود قرار داده شده است. ذخیره سازی 
آب رودخانــه بهشــت آباد در مخــزن ایــن ســد، واقــع در اســتان 
چهارمحال وبختیاری و انتقال آن ازطریق تونل انتقال آب به طول ۶۵ کیلومتر 
تا باالدست سد چم آسمان در استان اصفهان، امکان تنظیم برای مصرف 
آب شرب را حاصل خواهد کرد. با احداث طرح بهشت آباد، انتقال ساالنه ۲۵۰ 
میلیون مترمکعب و صرفا برای تامین آب شــرب، با توجه به نیازهای آب 
شرب، فراهم خواهد شد. گفته می شود با بهره برداری از این طرح، کمبود آب 
شرب ۱۴شهرستان استان اصفهان با توجه به جمعیت پیش بینی شده در 
سال ۱۴۲۰، تامین خواهد شد. عباس مزروعی، وکیل حقابه داران زاینده رود 
در روزهای گذشته چندبار از دالیلش برای موافقت با اجرای این طرح گفته 
است. او حاال می گوید: »هیئت عمومی دیوان عدالت طی دادنامه ای متقن 
دستورالعمل سازمان محیط زیست درباره توقف پروژه بهشت آباد را فاقد 
قابلیت اجرا تشخیص داده است؛ بنابراین اجرای دستورالعمل مذکور مغایر 
با قانون است.«به گفته وی، رای هیئت عمومی دیوان عدالت در امورمشابه 
مثل طرح بهشت آباد مثل قانون، الزم االجراست: »بنابراین ضرورت اقتضا 
می کند، مسئوالن هم بودجه مدت توقف )از فروردین ماه ۱۳۹۹ تاکنون( 
برای ادامه پروژه را آزاد کنند، هم بودجه جاری را در اختیارمجریان اجرای 

طرح بهشت آباد قرار دهند.« 

محلی برای تنش ها و اختالفات
محمد ممتازپور، مجری سابق طرح بهشت آباد یکی از موافقان انتقال آب 
از استان چهارمحال وبختیاری به استان اصفهان ازطریق پروژه بهشت آباد 
است. او می گوید، اصفهان همیشه کمبود آب داشته و دارد: »زاینده رود از 
نظر بیالن آبی طوری بوده که دولت وقت به دلیل ضرورت، تشخیص انتقال 
آب از این حوضه به استان های دیگر را داده  است.همچنین باالدست حوضه 
زاینده رود در استان چهارمحال وبختیاری و باالدست استان اصفهان طی 
دو، ســه دهه اخیر همواره با افزایش برداشت آب های سطحی و آب های 
زیرزمینی مواجه بوده اند. همه اینها موجب شده زاینده رود به حوضه ای با 
بیالن منفی تبدیل شود.« به گفته وی، وزارت نیرو حدود ۱۵سال قبل برای 
تخصیص ۲۵۰میلیون مترمکعب آب به طرح بهشت آباد تصمیم گرفت تا 
بخشی از کمبود آب حوضه زاینده رود را جبران کند؛ البته در وهله اول این 
رقم بیشتر بود اما در بازنگری های بعدی میزان تخصیص به ۲۵۰میلیون 
مترمکعب کاهش پیدا کرد. براســاس جدول مصوبات شورای عالی آب، 
حتی اگر بهشت آباد نیز عملیاتی شود، باز هم حوضه زاینده رود ۶۰۰میلیون 
مترمکعب آب بیالن منفی خواهد داشــت.آنطور کــه ممتازپور می گوید: 
»براساس مطالعات انجام شده، بهشت آباد نزدیک ترین و اقتصادی ترین 
منبع آبی است که می تواند با یک بیالن آبی مثبت، بدون آنکه به زیردستان 
در استان پایین دست و به سرشــاخه های کارون ضرر بزند، آب مورد نیاز 
را جبران کند؛ بنابراین جبران آب مورد نیاز حوضه زاینده رود از بهشــت آباد 
تخصیص گرفته است.«مجری سابق طرح بهشت آباد با بیان اینکه اجرای 
این طرح پس از سال ها هنوز عملیاتی نشده است، می گوید: »این طرح 
دارای مجوزهای محیط زیستی است و در همه مقاطع، مطالعات الزم انجام 
شده و شروع مراحل مختلف آن منوط به مجوزها و شروطی بوده که سازمان 
محیط زیست برای ادامه آن در نظر گرفته است؛ حتی حدود ۸۰۰ متر از تونل 

بهشت آباد نیز اجرا و پس از آن طرح متوقف شد.«

بهشت آباد هم به داد اصفهان نمی رسد
این ماجرا اما ابعــاد دیگری هم دارد. مهدی بصیــری، عضو هیئت علمی 
دانشگاه صنعتی اصفهان می گوید، درصورتی که طرح بهشت آباد اجرا شود، 
تنها ۱۵۲میلیون مترمکعب آب به اصفهان می رسد: »البته وزارت نیرو معتقد 
است، در خالل این طرح ۲۵۰میلیون مترمکعب آب به اصفهان تخصیص 
داده است، اما وزارت نیرو با احتساب آب انتقالی به یزد این میزان را برآورد 
می کند. به گفته وی، حوضه زاینده رود درحال حاضر به دلیل بارگذاری ها، 
مصرف صنعت، شرب و... با کمبودهای بسیاری مواجه است. وزارت نیرو 

نیز مدعی است که براســاس تابلوی منابع و مصارف بیش از یک میلیارد 
و ۳۰۰میلیون مترمکعب، آب اضافه برداشت کرده است، بنابراین حتی اگر 
طرح بهشت آباد هم اجرا شــود تنها بخش اندکی از کسری آب در حوضه 
زاینده رود جبران می شود.«اســفندیار امینی، دبیــر اجرایی نظام صنفی 
کشاورزان اصفهان هم دراین باره در گفت وگو با »هم میهن« با بیان اینکه از 
سال ۱۳۴۷ و همزمان با قانون ملی شدن آب، وزارت نیرو تخصیص هایی 
را به منظور توسعه کشاورزی، صنعت و شرب در نظر گرفته است، می گوید: 
»اما منابع آن را یا اصال تامین نکرده یا به قدر کفایت یا اینکه به طور غیرقانونی 
از محل حقابه کشاورزان برداشت می کند و صرف تخصیص ها می کند؛ این 
اتفاق هم در چهارمحال، هم در اصفهان و هم در یزد رخ داده است«.به گفته 
وی، سال های سال است که به کشاورزان وعده داده می شود که حقابه آنها به 
گونه ای تامین خواهد شد: »یک روز گفتند اگر تونل دوم احداث شود، دیگر از 
کشاورزان حقابه برنمی داریم؛ درحالی که تونل دوم سال ۱۳۶۷ افتتاح شد. 
بعد قول دادند که با افتتاح خدنگستان و چشمه لنگان، برداشتی از حقابه 
کشاورزان نمی شود؛ درحالی که آنها هم سال ۱۳۸۳ افتتاح شد. بعد گفتند 
تونل سوم که راه اندازی شد دیگر به حقابه کشــاورزان کاری نداریم؛ تونل 
سوم هم که هنوز راه اندازی نشــده است. حاال اما می گویند اگر بهشت آباد 
اجرا شود، دیگر کاری به حقابه کشاورزان نداریم؛ خالصه اینکه قرار نیست با 
اجرای طرح بهشت آباد، آبی به کشاورزان داده شود بلکه امید کشاورزان این 
است که با اجرای طرح های جدیدی مثل بهشت آباد وزارت نیرو دیگر دست 

از سر حقابه کشاورزان بردارد.« 

چاره ای جز اجرای بهشت آباد نداریم
اجرای پروژه بهشت آباد در میان مسئوالن اصفهانی طرفداران زیادی دارد. 
حشمت ا... انتخابی، دبیر شــورای هماهنگی تشکل های زیست محیطی 
استان اصفهان دراین باره گفته است: »دلیل خشکی زاینده رود این است 
که پیش از تامین منابع آبی، مصارف آب انجام شده است، بنابراین امروز 
چاره ای به غیر از اجرا و اتمام طرح بهشت آباد و تونل سوم کوهرنگ نداریم. 
متاسفانه آبی که قرار بود از تونل ســوم کوهرنگ و بهشت آباد وارد حوضه 
زاینده رود شود، پیش از اجرا جهت توسعه صنعت، شرب و انتقال آب به یزد 
مصرف شد«.انتخابی با بیان اینکه خروجی تصفیه خانه باباشیخعلی بیشتر 
از ۱۰مترمکعب بر ثانیه نیست، درحالی که مصارف آبی اصفهان در تابستان 
به ۱۴مترمکعب بر ثانیه می رسد، می گوید: »برای جبران این چهارمتر باید از 
چاه های فلمن برداشت شود، اما اگر زاینده رود جاری نباشد، این منبع آبی 
نیز خشک می شود و در این شرایط ناچار به برداشت از دیگر چاه ها خواهیم 
بود و اصفهان دچار کمبود می شــود، بنابراین اجــرای طرح تونل گالب دو 
می تواند بخشی از کمبود آب شرب اصفهان و بیش از ۵۰شهر را تامین کند«.

مشــاور وزیر اقتصاد، جزییاتی از فــاز دوم طرح 
مدیریت هوشــمندانه یارانه آرد و نــان ارائه کرد و 
گفت: در فاز دوم مردم می توانند به کیفیت نان یک 
نانوایی رتبه دهند و سهمیه آردی که به یک نانوایی 
اختصاص مــی یابد نیــز بر اســاس خرید مردم 

مشخص خواهد شد.
محمد جــالل با تاکید بــر اینکه دولــت یارانه نان 
را حذف نخواهد کرد، عنوان کــرد: یارانه نان از ۷۰ 
هزار میلیارد تومان در قانون بودجه امسال به ۱۰۵ 

هزار میلیارد تومان در الیحه بودجه ۱۴۰۲ افزایش 
یافته است. این موضوع باعث می شود در اجرای 
طرح مدیریت هوشــمندانه یارانه آرد و نان شاهد 
هیچ گونه محدودیت و سهمیه بندی نان در سمت 

مردم نباشیم.
وی درمورد زمان اجرای فاز دوم طرح مذکور اظهار 
کرد:  اجــرای طرح آزمایشــی فــاز دوم طرح که 
متناســب ســازی خرید آرد نانوا با عملکرد مردم 
اســت، در یکی از اســتان های کشــور آغاز شده و 
با فراهــم شــدن مقدمات، بــه زودی در ســایر 

استان های کشور نیز کلید خواهد خورد.
مشاور وزیر اقتصاد همچنین درمورد نحوه اجرای 
فاز دوم طــرح توضیح داد: پیــش از اجرای طرح 
هوشمندسازی یارانه آرد، سهمیه تخصیص یافته 

به هر نانوایی ثابــت اما از یک نانوایــی به نانوایی 
دیگر، متغیر بود. اینگونه نبود کــه همه نانوایی ها 
میزان یکســانی آرد یارانه ای دریافــت کنند.  این 
تفاوت در ســهمیه آرد، موجب شــده بــود برخی 
نانوایی ها که تمایل داشتند ساعات بیشتری از روز 
اقدام به پخت نان کنند یا به دلیل کیفیت مشتریان 
بیشــتری داشــتند، به دلیل محدودیت سهمیه 
نتوانند ساعات پخت را افزایش دهند. هیچ امکانی 

هم برای افزایش سهمیه آن ها وجود نداشت.
جــالل ادامــه داد: امــا در اجرای فــاز دوم طرح 
هوشمندســازی یارانه آرد و نان، قیمت آرد مشابه 
گذشــته بوده و تغییر نخواهد کــرد و محدودیت 
ســهمیه آرد نانوایان بــرای فروش نــان به مردم 

برداشته خواهد شد. 

دو اتفاق جدید در اجرای طرح یارانه آرد و نان

خبر روز

مرغ تا شب عید گران می شود؟
رییس اتحادیه فروشــندگان مرغ گوشــتی و ماهی گفت: تا شــب عید قیمت مرغ تغییر چندانی 
نخواهد داشت و افزایش نمی یابد و تا پایان ســال جاری قیمت مرغ نهایتا به نرخ مصوب می رسد 
که ایــن موضوع نیز بعید اســت.مهدی 
یوسف خانی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، 
اظهار کرد: در مجموع قیمت مرغ در مدت 
اخیر کاهشــی بوده اســت به نحوی که 
قیمت مرغ گرم عمده به هــر کیلو ۵۰ و 
قیمت فــروش آن بین ۵۵ تــا ۶۰ هزار 
تومان اســت و قیمت مرغ زنــده نیز در 
حدود ۳۷ تا ۳۸ هزار تومان اســت.وی 
افزود: تا شــب عید قیمت مــرغ تغییر 
چندانی نخواهد داشت و افزایش نمی یابد 
و تا پایان سال جاری قیمت مرغ نهایتا به نرخ مصوب می رسد که این موضوع نیز بعید است.رییس 
اتحادیه فروشندگان مرغ گوشتی و ماهی با اشــاره به کاهش ۳۰ درصدی تقاضا در بازار مرغ، گفت: 
عمده ترین دلیل کاهش قیمت مرغ همین کاهش تقاضاست.یوسف خانی تصریح کرد: هنوز خبری 
از تخصیص ارز دولتی به واردات نهاده های دامی در سال آتی نیست.امسال در بخش های مختلف 
کشاورزی، دام و طیور با مازاد تولید رو به رو بود.در  چند ماه اخیر طی برنامه ای که وزارت جهاد کشاورزی 
دنبال کرد از مردم خواسته شد تا برای تنظیم بازار بخشی از مرغ های موجود بیشتر خریداری شود و 
این امر انجام شد، اما کاهش ۳۰ درصدی تقاضا همچنان بازار را با مازاد تولید همراه کرده است.با این 
وجود، براساس توافقی که صورت گرفت، مدیریت بازار مرغ به عهده اصناف گذاشته شد؛ اما همچنان 
شاهد وجود مرغ مازاد در بازار هستیم. این موضوع می تواند نگرانی ایجاد کند چراکه تولیدکنندگان با 
مشاهده وضعیت بازار ممکن است تولید خود را کاهش دهند و در این صورت با مشکل کمبود مرغ در 

شب عید و افزایش قیمت آن مواجه خواهیم بود.
 

مدیر مرکز راهبری گاز کشور مطرح کرد:

لزوم صرفه جویی بخش خانگی برای گازرسانی به صنایع
مدیر مرکز راهبری گاز کشور گفت: از هموطنان درخواست داریم رعایت الگوی مصرف را داشته باشند 
تا بتوانیم در روزهای آینده پایداری شــبکه گاز را حفظ کرده و سهم گاز حداقلی را در اختیار صنایع و 
نیروگاه ها قرار دهیم.با رسیدن فصل زمستان، مصرف گاز در بخش خانگی افزایش یافت، به طوری 
که شرکت گاز برای گاز رســانی به بخش خانگی مجبور به محدودیت کردن گاز صنایع شد تا بخش 
خانگی بدون گاز نماند. اکنون مسئوالن گاز کشور از مردم درخواست کردند تا با صرفه جویی بیشتر از 
در بخش خانگی، بتوانند مقدار حداقلی گاز در اختیار صنایع و نیروگاه ها قرار دهند.در این خصوص 
غالمرضا کوشکی اظهار کرد: امسال از اواســط آذر ماه مصرف گاز باالی ۶۰۰ میلیون مترمکعب بوده 
که در مقایسه با سال گذشته ۴۱ روز مصرف باالی ۶۰۰ میلیون متر مکعب بوده ، در صورتی که سال 
گذشته، ما تنها ۱۳ روز مصرف باالی ۶۰۰ میلیون متر مکعب داشته ایم.وی افزود: میزان مصرف گاز 
بخش خانگی ۷۶ درصد میانگین بهمن ماه است و زمانی که میزان مصرف گاز بخش خانگی بیش 
از ۵۰ درصد از تولید باشد قطعا برای تامین آن ناچار به محدودیت در سایر بخش ها می شویم. میزان 
مصرف گاز بخش خانگی، تجاری و صنایع عمده، به ۶۲۰ میلیون مترمکعب رســیده  که تقریبا ۷۳ 
درصد از تولید گاز را به خود اختصاص داده است.مدیر مرکز راهبری گاز کشور گفت: سرمای هوای 
بیش از حد در ســال جاری باعث شد روزهای بیشــتری صنایع و نیروگاه ها محدود شوند و سهم 
گازشان به بخش خانگی داده شود و از هموطنان درخواست داریم رعایت الگوی مصرف را داشته 
باشــند تا بتوانیم در روزهای آینده پایداری شبکه گاز را حفظ کرده و ســهم گاز حداقلی را در اختیار 

صنایع و نیروگاه ها قرار دهیم.

اخبار

کافه اقتصاد

رییس سازمان هواپیمایی کشــوری با اعالم اینکه موافق افزایش قیمت بلیت هواپیما هســتیم از ورود ۱۱ فروند هواپیمای باری پهن پیکر به کشور خبر داد.
محمد محمدی بخش در حاشیه برگزاری مراسم گرامیداشت چهل و چهارمین ســالروز ورود تاریخی حضرت امام خمینی )ره( در پاسخ به پرسش تسنیم 
مبنی بر اینکه آیا تا پایان سال قیمت بلیت هواپیما افزایش می یابد و موضع سازمان هواپیمایی کشوری در این رابطه چیست، اظهار کرد: مصوبه شورای عالی 

هواپیمایی در خصوص افزایش قیمت بلیت هواپیما از مردادماه در ستاد تنظیم بازار است.
وی ادامه داد: افزایش قیمت بلیت حتی در شــورای رقابت نیز مورد بررسی قرار گرفته و ما منتظر ابالغ آن از سوی ســتاد تنظیم بازار هستیم.وی تاکید کرد: 
هرگونه افزایش قیمت خارج از مصوبه شورای عالی هواپیمایی که هنوز ابالغ شده، غیرقانونی اســت. اخیرا نیز با ورود مقام قضایی با ایرالین های متخلف 
برخورد شد و وجه اضافه دریافتی باید به مسافران برگردانده شود.معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سازمان هواپیمایی کشوری موافق افزایش قیمت 
بلیت هواپیماست در پاسخ به پرسش دیگر تسنیم درباره کاهش عمدی پروازها از ســوی ایرالین ها برای اعمال فشار جهت افزایش قیمت، گفت: وضعیت 

اقتصادی شرکت های هواپیمایی باید مورد توجه قرار گیرد.

سازمان هواپیمایی: موافق افزایش قیمت بلیت هواپیما هستیم

صید ماهی استخوانی 
در مازندران

در نیمه دوم فصل زمستان صیادان 
در سواحل ســاری مازندران صید 
ماهی هــای اســتخوانی از جمله 
ماهی ســفید را شــروع می کنند. 
شــغل صیــادی یکی از مشــاغل 
ســخت در بســتر دریا به حساب 
می آید. قابل ذکر است دریای خزر 
یکی از ارزشــمند ترین و مهم ترین 

ذخایر ماهی جهان است.

وز عکس ر

طی یک سال اخیر؛

بیش از ۵0 هزار تن کاالی 
اساسی در اصفهان توزیع شد

سرپرســت دفتر هماهنگی امــور اقتصادی 
استانداری اصفهان گفت:بیش از ۵۰ هزار تن 
کاالی اساسی در یک سال اخیر به منظور تنظیم 
بازار و با نرخ مصوب دولتی در این استان توزیع 
شده است.امید شریفی در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا اظهار داشت: توزیع این مقدار ارزاق عمومی 
و کاالهای اساسی از جمله برنج، روغن و شکر 
برای مصرف مردم در دوره های مشابه گذشته 
بی ســابقه بوده اســت.وی ادامه داد: توزیع 
اقالم اساسی مورد نیاز مردم با نرخ تضمینی و 
رعایت موارد بهداشتی و با همکاری همه نهادها 
و ارگان های مسئول در نقاط مختلف این استان 

انجام شده است.
سرپرســت دفتر هماهنگی امــور اقتصادی 
استانداری اصفهان افزود: در این مدت واردات 
مواد خام برای تبدیل از جمله روغن نباتی و یا 
کاالهای تمام شده مانند برنج و شکر از بنادر 
و مبادی گمرکی اســتان ترخیص شده است.

وی اضافه کرد: اســتان اصفهان بــا توجه به 
ظرفیت های موجود، به عنوان یکی از محورها 
و قطب های صادراتی و تجارت خارجی کشور 
محسوب می شود.شــریفی گفت: اصفهان با 
توجه به ظرفیت های موجود، به عنوان یکی از 
محورها و قطب های صادراتی و تجارت خارجی 
کشور محسوب می شــود و در شرایط سخت 
کنونی که کشور با مسائلی از جمله تحریم های 
غربی مواجه است، به طور میانگین چهار برابر 
میزان واردات استان، صادرات کاال و خدمات 
در اســتان انجام می شــود.وی خاطرنشان 
کرد: مشــکالتی هم در اســتان وجود دارد که 
امیدواریم با تدبیر و همکاری مسئوالن بتوانیم 
این مشــکالت را مرتفع کنیم.سرپرست دفتر 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
اضافه کرد: یکی از مسائل این استان در زمینه 
مباحث فیزیکی حوزه صادرات است که ظرفیت 
خوبی در کارگو ترمینال فرودگاه اصفهان ایجاد 
شده که باید مشــکالت این محل از بین برود 
تا به یک قطــب صادراتی برای منطقه مرکزی 

کشور تبدیل شود.
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سرپرست اداره میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی باغملک با اشاره به برگزاری اولین جلسه ستاد خدمات سفر نوروز ۱۴۰۲ گفت: در این نشست بنا شد در 
ایام نوروز نمایشگاهی از ظرفیت ها و داشته های فرهنگی صنعتگران فعال در باغملک دایر شود.به  گزارش ایسنا، محمد محمدعلی نژاد اظهار کرد: به منظور مدیریت 
صحیح و برنامه ریزی برای استقبال از مهمانان و ایجاد شرایط مناسب برای رفاه هر چه بهتر مردم در تعطیالت پایان سال، اولین جلسه هماهنگی ستاد اجرایی 
خدمات سفر نوروز ۱۴۰۲ باغملک با حضور فرماندار، شهردار و مدیران دیگر ادارات برگزار شد.سرپرست اداره میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی باغملک 
ادامه داد: در این نشست پس از معرفی مسئوالن کمیته های ده گانه و شرح وظایف این کمیته ها، همه ادارات و ارگان های خدماتی برای ارائه خدمات دهی هر 
چه بهتر به مسافران نوروزی و کاروان های راهیان نور در جریان برنامه ها و کارهای محول قرار گرفتند.وی افزود: مقرر شد که در ایام نوروز نمایشگاهی از ظرفیت ها 
و داشته های فرهنگی صنعتگران فعال در باغملک دایر شــود و مناطق گردشــگرپذیر و اقامتگاه های موجود در منطقه نیز به  منظور پذیرایی هر چه بهتر شرایط 
خدمات دهی خود را پیش از آغاز تعطیالت بهبود بخشند.محمدعلی نژاد بیان کرد: چاپ بروشور، نظارت بر حسن انجام کار در محل های اسکان نوروزی، بازدید 

روزانه از اماکن تفریحی و گردشگری از دیگر مصوبات این نشست بود.

برنامه ریزی باغملک برای بهار 1402

آیین سنتی »کوسه ناقالدی« در خان آباد خمین برگزار شد
رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرســتان خمین از برگزاری آیین سنتی 
کوسه ناقالدی با حضور اهالی روستای خان آباد از توابع شهرستان خمین خبر داد.علی مشهدی  در 
این باره اظهار کرد: آیین سنتی کوسه ناقالدی)ناقالی( یک رسم از مناسک آیینی دیرینه مردم استان 
مرکزی است که هر سال دهم بهمن ماه در روستای خان آباد از توابع شهرستان خمین برگزار می شود. 
این جشن مربوط به  چوپانان است که پیام آن شکرگزاری از خداوند است.وی افزود: این  آیین که 
دارای قدمت طوالنی است کمتر مد نظر بود و طی چند سال اخیر سازماندهی  شده و  با نظم بیشتری 
از سوی جوانان و همکاری شورا، دهیار و شورای ورزشی روستا برگزار می شود و بعد از سازماندهی 
این مراسم، مردم به طور چشمگیری از این آیین استقبال می کنند.مشهدی با اشاره به حضور  پر  شور 
اهالی روســتاهای همجوار و گردشــگران گفت: روز ۱۰ بهمن ماه به نام روز کوسه ناقالدی در تقویم 
تاریخی فرهنگی شهرستان خمین نهادینه شده است و می تواند در سال های آینده به جذب گردشگر 
در این شهرستان کمک بیشتری داشته باشد.رییس اداره میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
خمین گفت: اجرای این آیین سنتی به معنای آن است که کمر زمستان شکسته و بهار نزدیک است 
و این رسم در کنار کار ویژه  فرهنگی، جنبه تفریح و سرگرمی نیز دارد.وی افزود: این رسم که به لحاظ 
ریشه های تاریخی در شمار نمایش های آیینی آورده می شود، یادآور جشن سده از جشن های ایران 
باستان است که مردم با پشت سرگذاشتن سرمای شدید زمستان، نوید فرا رسیدن نوروز را جشن 
می گرفتند.مشهدی با بیان اینکه این جشن در روزگاران قدیم مخصوص چوپانان و گله رانان بوده و 
بازیگران در این جشن پنج تا ۱۰ نفر هستند، گفت: نفر اول با پوشیدن لباس چوپانان و به سر کردن 
پوست بزغاله و تزیین خود، به نقش کوسه یا ناقالدی در می آ ید. مردم معتقد هستند که آمدن کوسه 
ناقالدی شگون دارد و با خود خیر و برکت به همراه می آورد و موجب باروری و زایش میش ها و بزها 
می شود، از سوی دیگر چوپانان و  افراد فقیر که اجراکنندگان این مراسم هستند از این راه معیشتی به 
دست می آوردند تا زمستان را راحت تر بگذرانند.رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
خمین اضافه کرد: اوج جشن و هنرنمایی کوسه و همراهان در منزل کدخدا یا بزرگ ده است، در این 
خانه کوسه هنرنمایی را به حد کمال می رساند و سنگ تمام می گذارد و صاحب خانه مبلغی پول یا 
خوراکی به کوسه می دهد.مشهدی اضافه کرد: آیین سنتی کوســه ناقالی  در  روستاهای  چهارطاق، 

 طیب آباد،  لکان ،  خوراوند و نازی  شهرستان  خمین نیز برگزار می شود.

کتاب »کتیبه خون« منتشر شد؛

کاوش باستان شناسی زیر خمپاره و مسلسل
رخدادهای باستان شناسی اوایل دهه ۶۰، داستانی از رنج و نفرین در خاک ایران، نوشته  اسماعیل 

یغمایی، باستان شناس پیشکسوت در کتابی با عنوان »کتیبه خون« منتشر شد.
به گزارش ایسنا، این کتاب گویای تالش یک باستان شناس برای کاوش و حفاظت از یک محوطه  
تاریخی زیر خمپاره و ژ۳ و درگیری های هر روزه در زمان جنگ است.اسماعیل یغمایی بر آن است 
تا اسرار تمدن ناشناخته »مانناها« را از دل ویرانه ها و یغماگری های بی وقفه گنج جویان نجات دهد 
تا هر آنچه برای مردم است، از مرزهای این سرزمین بیرون نرود. جز آجرهای لعاب دار با نگاره های 
هنرمندانه که در این کاوش به دست آمد، برای نخستین بار کتیبه ای یگانه با خط آرامی کهن از خاک 
بیرون آمد و به باور نویسنده این کتاب، نفرین آن دامن بسیاری را گرفت.در بخش هایی از کتاب آمده 
است: »... از خورجین اسبی که به درخت بســته بود، یک سنگ بیرون آورد و به او داد. خان دستی 
رویش کشید و گفت: ببینید آقای مهندس، این سنگ رو که روشم کندن و خط نوشتن از همین تپه  
قالیه چی پیدا شده، می توانی بخوانی و بگویی چه نوشته؟ نقشه  گنجه؟از دستش گرفتم و به آن خیره 
شدم، سنگ نبشته ای به اندازه  نیم تای روزنامه  همشهری. معلوم بود از گوشه یک کتیبه  بزرگ کنده 
شده. بی اختیار گفتم: »شوان خان، این خیلی قدیمیه. خیلی باارزشه. خطش آرامیه، یعنی مثل خط 

عبری، مادر خطی که االن جهودا دارن، یه گوشه از یه کتیبه ...«

دشت الله های واژگون در استان اصفهان؛ جاذبه ای بکر و منحصربفرد

گل سر به زیر زیبا!
هر وقت حرفی از اســتان اصفهان زده می شــود، همه یاد سی و سه 
پل و پل خواجو و میدان نقــش جهان می افتند. آنقــدر آثار تاریخی 
این شــهر جذاب و خاص هســتند که اکثر تورهای اصفهان با هدف 
بازدید از این جاذبه ها راهی شــهر اصفهان می شوند. اما زیبایی های 
اصفهان محدود به آثار تاریخی نیســت و طبیعت جذاب و بکری دارد 
که دوســتداران طبیعت از دیدن آن ها بســیار لذت می برند. یکی از 
این جاذبه های طبیعی دشت الله های واژگون است. گل های زیبا و 
خاصی که دیدن آن ها برای هر طبیعت دوستی واجب است. در ادامه 

به معرفی این دشت ها می پردازیم:
شهر خوانســار را می توان به عنوان یکی از جاهای دیدنی اصفهان به 
حساب آورد چراکه طبیعت بکر و زیبایی دارد. الله های واژگون در یکی 
از مناطق بکر و تحت حفاظت شهرســتان خوانسار اصفهان قرار گرفته 
است. کلمه »خوانســار« به معنی »محلی با چشــمه های فراوان« 
است. خوانســار یکی از شهرهای تاریخی اســتان اصفهان محسوب 
می شود  که ۱۵۰ کیلومتر از شــهر اصفهان فاصله دارد. این شهر تاریخ 
کهنی داشته و قدمت آن به دوران قبل از اسالم باز می گردد. در تاریخ 
نوشته شده اســت که مردمان این منطقه در جنگ های بین ایران و 
یونان )بین اسکندر مقدونی و داریوش سوم( رشادت و دالوری خاصی 
از خود نشــان داده اند. اکثر مردم این شــهر به باغداری و کشاورزی 
مشغول هســتند و محصوالتی نظیر آلو، گردو، ســیب زمینی و عسل 

تولید می کنند.
همان طور که گفتیم، الله های واژگــون در محلی بکر و تحت حفاظت 
به نام »گلستان کوه« قرار دارد. وســعت این منطقه ۱۰ کیلومتر مربع 
وارتفاع آن از سطح دریا ۳،۶۳۱ متر است. گلستان کوه جزو کوهیایه 
های زاگرس به حساب می آید. در این منطقه دشتی بسیار زیبا وجود 
دارد که الله های واژگون در آن می رویند. به این دشت، دشت الله های 

واژگون یا ویژگون می گویند.
دشــت الله های واژگون خوانســار یکی از زیباتریــن و دیدنی ترین 
جاذبه های گردشگری استان اصفهان است. این دشت بسیار زیبا که در 
دره  باریکی در دامنه  گلستان کوه قرار گرفته است، در فصل بهار سرشار 

از گل های طبیعی رنگارنگ می شود.
دشــت الله های واژگون در ۱۵ کیلومتری شــهر خوانســار در استان 
اصفهان قرار گرفته است. این دشت بکر و دیدنی که در دامنه گلستان 
کوه، از کوهپایه های زاگرس، واقع شده همه ساله در ماه های فروردین 
و اردیبهشــت مملو از گل های زیبا و رنگارنگ می شــود که چشم هر 

بیننده ای را به خود خیره می کند.

هرچند چشم نوازترین گل در این دشــت، الله  واژگون است؛ اما انواع 
مختلفی از الله های آتشی، الله های بیشــه زار و الله های کوهی نیز در 
این طبیعت دیدنی رشد می کنند که زیبایی آن را چندین برابر کرده اند.

این دشت زیبا، تنها محل مناسبی برای رشد گل ها نیست؛ بلکه انواع 
گونه های گیاهی خوراکی و دارای خاصیت درمانی نیز در آن می رویند.

برخی از این گیاهان عبارتند از: گزنگبین، پیاز وحشی، کنگر، ریواس، 
مرزنجوش، آویشن، بادام، تره و پیاز کوهی، موسیر، گون و قارچ. به 
همین دلیل اســت که به گلســتان کوه لقب گنجینه  گیاهان دارویی و 

علوفه ای را داده اند.
الله های واژگون گلستان کوه رنگی قرمز و مایل به بنفش و بین ۶۰ تا 
۷۰ ساتی متر ارتفاع دارند. در ســال های کم باران، ارتفاع گل ها ممکن 

است به ۳۰ سانتی متر نیز کاهش پیدا کند.
شاید شما هم کنجکاو باشید که بدانید چرا این گل زیبا را الله  واژگون 

می خوانند؟
این گل زیبا که در نقش سرستون های ساســانی و موزه طاق بستان 
نیز در کنار پادشاه ساسانی دیده می شود، در اساطیر ایرانی داستانی 

شگفت انگیز دارد.

در افسانه ها آمده است که این الله شاهد بریده شدن گلوی سیاوش 
به دست گریسوز بود و به همین دلیل، سر به زیر افکند تا آرام آرام برای 
او اشک بریزد. به همین ســبب در برخی نقاط ایران، این گل را با نام 

»اشک سیاوش« نیز می شناسند.
جالب است بدانید در اروپا، الله  واژگون را »گل سربه زیر« می خوانند.

از نام این گل در ادبیات حماســی نیز استفاده شــده است. در کتاب 
های ادبی آمده است که این گل شــاهد بریده شدن سر سیاوش به 
دست گرسیوز بوده و از این اتفاق به بعد سر به زیر شده و اشک هایش 
به زمین می ریزد. اشــکی که از الله های واژگون به زمین می ریزد در 

حقیقت شیره بی رنگی است که از این گل ترشح می شود.
الله واژگون، نماد استقامت است چرا که در شرایط سخت رویش پیدا 
می کند. در کتاب های ادبیات نیز از این گل به عنوان سمبل جاودانگی 

یاد شده است.
بهترین فصل بازدید از گل های واژگون خوانسار فصل بهار است. عمر 
این گل از هنگامی که از غنچه باز می شــود تا هنگامی که پژمرده می 
شود بسیار کوتاه است و این زمان از اوایل اردیبهشت شروع و تا اواخر 

این ماه ادامه دارد. 

خبر روز

واکنش باستان شناسان به مرمت غیراصولی دژ »رشکان« 
مرمت غیراصولی بنای دو هزار ساله دژ رشکان، با انتقاد باستان شناسان روبه رو شد.باستان شناسان در 
بیانیه ای، از آنچه که مرمت دژ باستانی رشکان ری با مصالح نامناسب خوانده اند، انتقاد می کنند. آن ها 
معتقدند که مرمت این بنای تاریخی با سیمان و سنگ در گذر زمان، نمای بیرونی و درونی آن را دچار 
آسیب می کند.»جامعه باستان شناسی ایران« در این بیانیه از نهاد های مسئول خواسته اند تا نظارت 
جدی تری بر مرمت آثار تاریخی کشور داشته باشند. قلعه تاریخی رشکان در زمان خود از بلندترین و 
بزرگ ترین قلعه های گستره ایران بود که از ری در مقابل هجوم دشمنان دفاع می کرد. اهمیت دژ رشکان 
در این نکته نهفته است که این قلعه باستانی نمایانگر بزرگی و عظمت شهرری در زمان خود بوده است.

 

ثبت ملی خانه آیت ا... برهانی در اشتهارد
خانه مرحوم آیت ا... سید آقا عبدا... برهانی در اشتهارد در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد.سرپرست اداره 
کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز گفت: این بنا از آثار فرهنگی _ تاریخی البرز و متعلق 
به دوره قاجاریه محسوب می شود که به شماره ۳۳۳۷۷ در فهرست آثار ملی ثبت شده است.یحیی دارایی 
با بیان اینکه اعیان و عرصه این بنا حدود ۲۵۰ متر مربع و دارای سه سالن بزرگ است، افزود: در شرایط 
کنونی این بنا در اختیار ادارات میراث فرهنگی و تبلیغات اسالمی شهرستان اشتهارد قرار دارد. آیت ا... 
برهانی یکی از علمای بزرگ و مشهور شهرستان اشتهارد بود که محبوبیت باالیی بین مردم البرز داشت.

این عالم ربانی پس از سال ها تحصیل و تهذیب در سال ۱۳۵۷ شمسی دارفانی را وداع گفت و پیکرش 
در اشتهارد به خاک سپرده شد.شهرستان اشتهارد در ۷۰ کیلومتری جنوب غربی کالن شهر کرج قرار دارد. 

استان البرز بیش از ۵۵۰ اثر تاریخی و طبیعی دارد که ۳۷۳ اثر آن ها ثبت ملی شده است.
 

پرونده ثبت جهانی هگمتانه در راه یونسکو
پرونده ثبت جهانی »هگمتانه و مرکز تاریخی همدان« به منظور درج در فهرست میراث جهانی تحویل 
یونسکو شد.معاون میراث فرهنگی کشور گفت: پرونده ثبت جهانی »هگمتانه و مرکز تاریخی همدان« 
گستره ای از محوطه باســتانی هگمتانه، میدان مرکزی شهر، بازار تاریخی همدان، آرامگاه بوعلی سینا 
و خیابان های تاریخی این محدوده است.علی دارابی ابراز امیدواری کرد که ثبت جهانی این پرونده با 
مشارکت همه مسئوالن محلی، شهروندان و ساکنین شهر تاریخی همدان در آینده نزدیک محقق شود.

هگمتانه، شهری تاریخی در مرکز شهر همدان اســت که بیش از ۳۰۰۰ سال قبل تاسیس شده و از آثار 
گرانبهای ایران باستان به شمار می رود.در حفاری های انجام شده در شهر هگمتانه آثار تاریخی و مهمی 
کشف شده که از میان آن ها لوح های طال که روی آن ها نوشــته هایی به خط میخی حکاکی شده از 
اهمیت خاصی برخوردار است.هگمتانه یکی از آثاری است که بنای تاریخ و تمدن ایران زمین است و به 

عنوان یک اثر ملی اهمیت باالیی دارد.
 

ترک خوردگی چندبنای تاریخی »خوی« بر اثر زلزله
بخش هایی از بازار، ساختمان تاریخی شورای شهر و موزه خوی بر اثر زلزله های اخیر دچار آسیب جزئی 
شده اند.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان غربی گفت: طی چند روز 
گذشته دو زمین لرزه شدید در »خوی« رخ داد که بر اثر آن برخی از بنا های تاریخی دچار ترک خوردگی 
یا ریختن گچ بری ها از سقف و نما شدند.مرتضی صفری اضافه کرد: در موزه »خوی« نیز ویترین ها و 
یکی از اشیای تاریخی براثر زلزله آسیب دیده است.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان آذربایجان غربی گفت: تخریب جدی در بنا های تاریخی خوی نداشتیم، اما برای جبران خسارت 
ناشی از زلزله های اخیر به اعتباری حدود پنج میلیارد تومان نیاز است.صفری همچنین درباره وضعیت 
آرامگاه تاریخی »شمس تبریزی« که در شهر خوی قرار دارد، افزود: آرامگاه شمس آسیب جدی در این 

زلزله ندیده و فقط ترک خوردگی های جزئی در آن دیده می شود.

اخبار

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات 
مسافرتی ایران:

هواپیمایی ها پول مردم را 
برنگرداندند

پس از بازگشت قیمت بلیت هواپیما به قبل 
از گرانــی اخیر، درحالی که رییس ســازمان 
هواپیمایی کشوری، ایرالین ها را موظف کرده 
اضافه هزینه را به خریداران بلیت بازگردانند، 
امــا رییس انجمــن صنفی دفاتــر خدمات 
مسافرتی می گوید شــرکت های هواپیمایی 
از این دستور تمکین نمی کنند.هفته گذشته 
بلیت هواپیما با افزایش ناگهانی قیمت مواجه 
شد که پس از ورود دادستانی به ماجرا با اعالم 
این کــه قیمت های جدید مورد تایید ســتاد 
تنظیم بازار نیســت، قیمت ها به پیش از این 
گرانی برگشــت و در عین حال تاکید شد که 
اضافه دریافتی ها باید به مردم برگردانده شود. 
با این وجود، حرمت ا... رفیعی، رییس هیئت 
مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت 
هوایی و جهانگردی ایران به ایسنا گفت: دفاتر 
و آژانس های مســافرتی ملزم به اســترداد 
اضافه دریافتی ها به مردم هستند، اما مسئله 
این است که براساس گزارش های رسیده، تا 
کنون شرکت های هواپیمایی از دستوری که 
داده شده است، تمکین نکرده اند.وی یادآور 
شد: البته که افزایش قیمت بلیت هواپیما در 
این دوره خودسرانه نبوده، اما فرآیند قانونی 
طبق تایید سازمان هواپیمایی، به درستی طی 
نشده بود و نهادهای مسئول مجوز آن را ابالغ 
نکرده بودند. هنوز هم به خاطر شــرایطی که 
پیش آمد، با افزایش قیمت موافقت نشــده 
و نرخ گذاری به تعویق افتاده اســت.رفیعی 
درباره بازگشــت ندادن اضافه دریافتی ها به 
مردم، اظهار کرد: مشکل این است که بخشی 
از مســافران، پول بلیت را به آژانس و دفاتر 
خدمات مسافرتی داده اند، آژانس هم آن پول 
را به شــرکت هواپیمایی داده و باید نخست 
فرایند بازگشــت پول از ایرالین بــه آژانس 
صورت گیرد تا پول به دست مردم برسد که این 
اتفاق نیفتاده است. وقتی شرکت هواپیمایی 
اضافه دریافتی را برنگردانده، آژانس از کجا این 

پول را بیاورد به مردم پس بدهد!؟

میراث

وز عکس ر

»مصالی سبزوار« 
نماد ایمان و بالندگی  
یک پژوهشــگر و باستان شــناس 
خراســانی گفت: مصالی ســبزوار 
مجموعه معماری آجری با زیربنای 
۲۴۲ متر است که با کاربری عبادی 
در شــرق ســبزوار و خارج از شهر 
ساخته شــده و در مجاورت آن نماز 

جمعه و اعیاد برگزار می شده است.

به گفته سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی شهرستان اندیکا با توجه به اینکه 
بنای »قلعه خواجه« مالک شخصی دارد و مالک 
هم عالقه زیادی به احیا ندارد، این بنا در وضعیت 

مناسبی به سر نمی برد.
سید علی موسوی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به 
اینکه منابع بودجه میراث فرهنگی محدود اســت 
و به همین دلیل »قلعه خواجه« مرمت اساســی 
نشــده، تصریح کرد: »قلعه خواجه« نیاز به مرمت 
دارد؛ اما اعتبارات میراث فرهنگی کفاف نمی دهد.

وی با بیــان اینکــه مالــک می تواند بــه صورت 
مشارکتی با اداره میراث فرهنگی این قلعه را احیا 
کند، گفت: احیای این قلعه تاریخی تاثیر زیادی در 

رونق گردشگری اندیکا دارد.

سرپرســت اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی اندیکا افزود: عالوه بر این، مرمت 
»قلعه خواجه« باعث فرهنگ ســازی می شــود 
تا دیگر مالــکان بناهای تاریخی به این ســمت و 
ســو حرکت کرده و در زمینه ایجاد اشتغال پایدار 

حرکت کنند.
»قلعه خواجه« کــه بنای »قلعــه خواجه« در آن 
قرار دارد یکی از شهرهای استان خوزستان و مرکز 
شهرستان اندیکاست. این شهر به دلیل همجواری 
به رشته کوه های زاگرس دارای آب و هوای معتدل 
و کوهســتانی است.شهرســتان اندیــکا از لحاظ 
اقلیمی دارای آب و هوایی معتدل و کوهســتانی 
اســت. بهاری زودرس اما سرســبز و پــر طراوت 
دارد که از اوایل اســفند ماه آغاز می شود و از اوایل 

خرداد ماه هوای بهاری به تدریــج جای خود را به 
گرما می دهد و به عبارت دیگر تمام نواحی جنوبی 
این منطقه دارای بهاری دل انگیز و تابســتانی گرم 
و پاییزی کوتاه و مطبوع و زمستانی معتدل است. 
همچنین مناطق شــمالی آن دارای زمستان های 

سرد همراه با برف و تابستان های معتدل است.
از دیدنی های این شهرســتان می توان به دشــت 
شیمبار، منطقه حفاظت شده شیمبار و سد کارون، 

آبشار طوف کما و قلعه بردی اشاره کرد.

 اعتبارات برای مرمت »قلعه خواجه« کافی نیست
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رییس پلیس فتای اصفهان خبر داد:

 بازگرداندن بیش از 37 میلیارد به مال باختگان در 
فضای مجازی

سرهنگ ســیدمصطفی مرتضوی، رییس پلیس فتای اصفهان با بیان اینکه در دی ماه ۵۳۸ حساب 
بانکی مربوط به کالهبرداران در فضای مجازی شناسایی و مسدود شد، اظهار کرد: در نتیجه این اقدامات 
۳۷ میلیارد و ۱۹۰ میلیون ریال که از کاربران فضای مجازی کالهبرداری شده بود به حساب مال باختگان 
بازگردانده شد.وی ادامه داد: در دی ماه شش مرحله طرح پیشگیرانه با موضوع قدرت نمایی، تهدید و 
ترویج خشونت توسط اراذل و اوباش، خرید و فروش سالح و مهمات، مسائل غیراخالقی، تشویش 
اذهان عمومی و سایر جرائم شامل فیشینگ، قمار، رمالی و جعل توسط کارشناسان پلیس فتا اجرا شد 
و در مجموع ۸۵۸ کانال، صفحه و سایت مجرمانه شناسایی و با دایرکنندگان آن ها برخورد قانونی صورت 
گرفت.رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان از شناسایی 
هفت هکر و برخورد قانونی با آن ها خبر داد و اضافه کرد: از دیگر اقدامات پیشگیرانه پلیس فتای استان 

اصفهان، شناسایی ۳۳ کسب و کار اینترنتی غیرمجاز است که متخلفان تحویل مراجع قانونی شدند.
 

کشف تریاک در بار گوجه در اصفهان
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری فردی خبر داد که 
در پوشش بار گوجه بیش از ۷۴ کیلوگرم تریاک قاچاق می کرد.سرهنگ احمد نیکبخت اظهار کرد: 
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان با آگاهی از قاچاق محموله مواد افیونی به وسیله 
یک دستگاه کامیون بنز، پس از کنترل هوشمندانه یکی از محور های مواصالتی این خودرو را حین ورود 
به استان متوقف کردند.وی ادامه داد: در بازرسی از این خودرو که حامل بار گوجه فرنگی بود ۷۴ کیلو 
و ۷۶۰ گرم تریاک کشف شد.رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
گفت: راننده خودرو این مقدار مواد مخدر را در مرز های جنوب شرقی کشور بارگیری کرده و قصد انتقال 

آن به مرکز کشور را داشت که دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.
 

بیش از سه هزار طرح بهزیستی اصفهان، آماده بهره برداری
سرپرست اداره کل بهزیستی استان اصفهان از افتتاح سه هزار و ۲۱۰ طرح در بهزیستی در دهه فجر خبر 
داد.ناصر چاووشی با اشاره به اینکه تا پایان دهه فجر، سه هزار و ۲۱۰ طرح در بهزیستی در شهرستان های 
مختلف استان اصفهان به بهره برداری می رسد، گفت: مهم ترین این طرح ها راه اندازی سه هزار و ۱۳۹ طرح 
اشتغال و بهره برداری از ۶۸ واحد مسکن مددجویی است.وی، افتتاح کارگاه دوخت و حوله تن پوش گروه 
همیار زنان سرپرست خانوار شهرستان خمینی شهر، همچنین کمپ ترک اعتیاد و خانه سالمت و تالش 
را از دیگر طرح های افتتاحی اعالم کرد.سرپرست بهزیستی استان اصفهان گفت: همزمان با دهه فجر 
خـدمات غربالگری بینایی و شـنوایی، مشاوره و غربال اضـطراب کودکان در تمام شهرستان ها رایگان و 

خدمات مشاوره ای به نیازمندان با در نظر گرفتن یاری برگ ارائه می شود.

اعزام تیم های امدادی هالل احمر استان اصفهان به خوی
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان از اعزام تیم های امدادی هالل احمر استان اصفهان 
به خوی به منظور امدادرسانی به زلزله زدگان، خبر داد.داریوش کریمی اظهار کرد: بنا بر درخواست های اعالم 
شده، کارکنان و تیم های امدادی جمعیت هالل احمر استان اصفهان از شعبه های خمینی شهر، کاشان، 
نجف آباد، شاهین شهر، اردستان، نطنز و بادرود به منظور امدادرســانی به مناطق زلزله زده خوی استان 
آذربایجان غربی )خوی(، اعزام شــدند.وی افزود: حدود ۵۴ حادثه توسط جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان پوشش داده شده که از این تعداد ۲۲ مورد برف و کوالک، هفت مورد شهری، ۱۲ مورد جاده ای، یک 

مورد صنعتی و کارگاهی، ۱۱ مورد خدمات حضوری و یک مورد ریزش آوار بوده است.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:

پرداخت ۸۵۸ میلیارد تومان کمک معیشت مستمری در سال جاری

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با اشــاره به پرداخت ۸۵۸ میلیارد 
تومان کمک معیشت مستمری در سال جاری گفت: طی ۱۰ ماهه سال 
جاری، ۲۴ هزار و ۵۲۲ فرصت شغلی برای مددجویان ایجاد شده است.

کریم زارع در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: کمیته امداد امام خمینی 
)ره( یکی از نهادهای انقالبی است که پس از پیروزی انقالب اسالمی در 
سال ۵۷ و با فرمان بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی در راستای دستگیری 

از نیازمندان و مستمندان در کشور تشکیل شده است.
وی، هدف از تشکیل این نهاد مقدس را توجه و دغدغه بنیان گذار انقالب 
نسبت به اقشــار آســیب پذیر جامعه دانســت و ادامه داد: این نهاد به 
نیازمندان تحت حمایت و اقشــار آســیب پذیر دهک پایین جامعه، در 
حوزه های حمایت و سالمت، اشتغال و خودکفایی، تامین مسکن، امور 
فرهنگی و مباحث حقوقی، خدمت رسانی می کند. مدیرکل کمیته امداد 
استان اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر ۱۲۹ هزار خانوار با جمعیت ۲۶۰ 
هزار نفر تحت حمایت این نهاد در استان اصفهان هستند که ۴۴ درصد از 

این خانوارها، زنان سرپرست خانوار محسوب می شوند.
وی با اشــاره به لزوم بررســی و شــناخت انواع محرومیت های مادی 
و معنوی این اقشــار و توجه به مناطق کم برخوردار ادامــه داد: بیش از 

۳۳ درصد خانوارهای تحــت حمایت برابر با ۴۳ هــزار و ۶۰۰ خانوار، در 
روستاها زندگی می کنند و با تخصیص ۲۰ درصد اعتبارات بیشتر به مناطق 
محروم استان و مشارکت مردم در تامین مایحتاج و رفع مشکالت این 
خانواده ها، کمک می شــود.زارع با تاکید بر اینکه با راه اندازی ســامانه 
»سها« سهولت دسترســی به دریافت خدمت برای متقاضیان میسر 
 شده است، گفت: تمام خدمات پس از ثبت نام در سامانه غیرحضوری

 soha.emdad.ir در تمام حوزه ها به متقاضیــان در کوتاه ترین زمان 
ممکن ارائه می شــود.وی با اشــاره به خدمات حوزه حمایت و سالمت 
کمیته امداد استان اصفهان، اضافه کرد: سال جاری به ۱۲۰ خانوار تحت 
حمایت، ۸۵۸ میلیارد تومان کمک معیشــت مســتمری پرداخت و به 
۲۵۰۱ نوعروس نیازمند کمک هزینه جهیزیه ارائه شــده، همچنین برای 
رفع سوءتغذیه ۴۳۹۰ کودک نیازمند زیر پنج سال و زنان باردار و شیرده، 
ماهانه مساعدت صورت گرفته است.مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان 
اظهار کرد: طی ۱۰ ماهه سال جاری، ۲۴ هزار و ۵۲۲ فرصت شغلی برای 
مددجویان، با مشاوره و هدایت کارشناسان حوزه اشتغال و خودکفایی، 
با ورود به طرح های راهبری شــغلی و با معرفی به مراکز کاریابی ایجاد 
و به ۱۷ هــزار و ۸۶۲ طرح مددجویی، تســهیالت اشــتغال با اعتباری 

بیش از ۱,۳۶۵ میلیارد تومان پرداخت شــده است.وی افزود: صندوق 
قرض الحسنه امداد والیت در ســال جاری تاکنون به ۱۰ هزار و ۲۵۲ نفر 
از نیازمندان، تسهیالتی با اعتباری بیش از ۱۳۵ میلیارد تومان در شش 
سرفصل کارگشایی، ودیعه مسکن، احداث و تعمیرات ساختمان، اشتغال 
و کارآفرینی، تسهیالت درمان و فرهنگی پرداخت کرده و نکته حائز اهمیت 
در روند فعالیت این صندوق، ارائه تسهیالت بدون سود با هدف گره گشایی 
از مشکالت مددجویان و نیازمندان است.زارع تصریح کرد: در کنار ایجاد 
اشتغال پایدار برای مددجویان، کمک به درمان بیماران نیازمند و حمایت از 
دانش آموزان، دانشجویان و نخبه پروری و تامین مسکن از ضروری ترین 
نیازهای خانوارهای تحت حمایت است و در این راستا نیز امسال برای 
خرید و ساخت ۹۰۰ واحد مســکونی و تعمیر و بازسازی منزل مسکونی 
۱۴۹۹ خانوار اعتباری بالغ بر ۷۸ میلیارد تومان پرداخت شده است.وی با 
بیان اینکه در کنار برنامه های احیای زکات و کمک های مردمی که از طریق 
صندوق های صدقات، برگزاری جشن نیکوکاری و عاطفه ها جمع آوری 
می شود، خاطرنشان کرد: مراکز نیکوکاری برای استفاده از ظرفیت خیران، 
مشارکت و مســاعدت مردم در شناسایی و رفع مشــکالت خانوارهای 

نیازمند محالت و به منظور تقویت مردمی سازی تشکیل شده است.

اخبار جامعه

 بیش از ۳۳ درصد خانوارهای تحت حمایت برابر با 
۴۳ هزار و ۶۰۰ خانوار، در روستاها زندگی می کنند و با 
تخصیص ۲۰ درصد اعتبارات بیشتر به مناطق محروم 
استان و مشارکت مردم در تامین مایحتاج و رفع 

مشکالت این خانواده ها، کمک می شود

سخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهان گفــت: از یکم تا هشــتم بهمن، 
۱۹۵ مورد حریــق، حادثه و خدمات ایمنی توســط 
نیروهــای آتش نشــانی اصفهــان امدادرســانی 
شد.سرآتشــیار فرهاد کاوه آهنگران با اشــاره به آمار 
حریق و حــوادث هفته گذشــته در اصفهــان، اظهار 
کرد: از یکم تا هشتم بهمن، ۱۹۵ مورد حریق، حادثه 
و خدمات ایمنی توســط نیرو های آتش نشــانی در 
ایســتگاه های بیســت وهفت گانه با مدیریت ستاد 
فرماندهی امدادرسانی شد.وی ادامه داد: از مجموع 

آمار اعالم شده، ۷۲ مورد حریق، ۸۶ مورد حادثه و ۳۷ 
مورد خدمات ایمنی رخ داده است.سخنگوی سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان با 
اشاره به انفجار از طریق گاز شهری و کپسول ال پی جی، 
تصریح کرد: پیک نیک، ســیلندر ۱۱ کیلویی و منابع 
گازی ال پی جی در مصارف منــازل، کارگاه ها و حمل 
گاز با تانکر ها می تواند حادثه بیافریند.وی با بیان اینکه 
بیشترین حریق از طریق پیک نیک صورت می گیرد، 
تصریح کرد: شهروندان باید بدانند، در لحظات اولیه 
پیک نیک مانند سیلندر ها انفجار ایجاد نمی کند و در 
صورتی که غیراستاندارد باشد منفجر می شود، البته 
در کمتر مواردی شــاهد انفجار کپسول یا پیک نیک 
خواهیم بود، زیرا بیشتر کپسول ها استاندارد هستند.

کاوه آهنگران گفت: در زمان رخداد حریق در پیک نیک 

و ســیلندر می توان با خیــس کردن پتــو، آن را روی 
پیک نیک انداخت و حریق را خاموش کرد، همچنین 
اگر حریق وسیع تر بود، شیلنگ آب را به سمت کپسول 
گرفته و کپسول را خنک کرده یا به این وسیله با ریختن 
یک سطل آب به صورت یک باره روی سیلندر گاز حریق 
خاموش می شود.وی اضافه کرد: می توان پیک نیک را 
به محیط بیرون منتقل و سپس اقدام به اطفای حریق 
کرد، توصیه می کنم در صورت رخداد حریق، شهروندان 
ابتدا با آتش نشــانی تماس بگیرند، سپس اقدام به 
اطفای حریق کنند.سخنگوی سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: 
شهروندان اطمینان حاصل کنند که کپسول در لحظات 
اولیه و تا زمانی که بدنه آن قرمز و بســیار داغ نشود، 

منفجر نمی شود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خبرداد:

ثبت 1۹۵ حریق و حادثه در اصفهان

گرمخانه شهرداری 
همدان

ایــن روزهــا بــا وجود بــرودت 
و ســرمای شــدید هوا، گرمخانه 
شــهرداری همــدان همــه روزه 
پذیرای حدود ۱۵۰ نفر از افراد بی 
خانمان است .این گرمخانه با زیر 
بنای حدود ۲۰۰ متر در فصل سرما 
به صورت ۲۴ ســاعته باز است و 
خدماتی همچون ســه وعده غذا 
در روزوخدمات درمانی و دارویی 
رایگان را به این افراد ارائه می کند.

کدام استان ها نیاز به اهدای خون بیشتری دارند؟

مازندران قرمز، اصفهان، سیستان و بلوچستان، فارس نارنجی
مدیرکل دفتر روابط عمومی و جذب و نگهداری اهداکنندگان خــون با بیان اینکه رنگ ذخایر خونی 
در استان مازندران قرمز است، گفت: در حال حاضر میانگین ذخیره کشوری خون مطلوب است اما 
همچنان به صورت مداوم نیازمند اهدای خون از سوی مردم هستیم.به گزارش ایکنا، از زمان شیوع 
کرونا یکی از اخبار مهم برای رســانه ها و 
مردم، نقشه کرونایی کشور بود که نشان 
می داد کدام شهرها وضعیت قرمز و کدام 
یک در وضعیــت نارنجــی، زرد و یا آبی 
قرار دارند، اما نقشــه کرونایی کشور تنها 
نقشه ای نیست که باید به آن توجه کرد؛ 
یکی از نقشــه های مهمی که بــا جان و 
ســالمت مردم ایران در ارتباط تنگاتنگ 
است و باید همیشــه مورد توجه باشد، 
نقشــه ذخایر خون استان هاست.کرونا 
رفتنی است و قدر مســلم اپیدمی کرونا 
تمام خواهدشد )اگر چه ویروس کرونا 
در حد محدود همانند آنفلوآنزای فصلی باقی خواهد ماند(، اما نیاز به خون و فرآورده های خونی دائمی 
و همیشگی است؛ بنابراین باید نقشه ذخایر خونی کشور مورد توجه قرارگیرد.این نقشه در حال حاضر 
نشان می دهد استان مازندران در حالت قرمز و نیازمند اقدام فوری به اهدای خون است و استان های 
اصفهان، سیستان و بلوچستان، فارس، بوشهر، خوزستان و چهارمحال و بختیاری در وضعیت نارنجی 
یعنی نیاز به اهدای خون هستند. استان های تهران و خراسان جنوبی نیز در وضعیت آبی یعنی اقدام 
به اهدای خون طبق روال معمول قرار دارند و وضعیت سایر استان های کشور سبز است، یعنی ذخایر 
خون در این استان ها مطلوب است.اما نکته جالب نقشه این است که وضعیت استان آذربایجان غربی 
که در آن زلزله شدیدی رخ داده و مصدومان زیادی را راهی بیمارستان ها کرده سبز است، یعنی ذخایر 

خونی این استان مطلوب است و هیچ بحرانی با وجود زلزله شدید از نظر تامین خون وجود ندارد.

 اما با توجه به شرایط این نقشه، چه اقداماتی از سوی مردم برای حمایت از بیماران نیازمند خون 
باید انجام شود؟

مژده نخلستانی، مدیرکل دفتر روابط عمومی و جذب و نگهداری اهداکنندگان خون در گفت  وگو با ایکنا، 
در پاسخ به این سوال که وضعیت ذخایر خونی کشور در حال حاضر چگونه است؟ گفت: در حال حاضر 
میانگین ذخیره کشــوری خون مطلوب و در حد سبز رنگ اســت؛ یعنی میزان ذخیره خون به صورت 
میانگین نزدیک به ۹ روز اســت.وی ادامه داد: رنگ ذخایر خونی در استان مازندران قرمز است چون 
ذخیره این استان به زیر چهار روز رسیده و این مسئله وضعیت بحرانی را نشان می دهد. این استان در 
حال حاضر نیازمند اهدای خون از سوی گروه های خونی A+، O+ و B+ است.  نخلستانی با تاکید بر اینکه 
فعال بودن شبکه ملی خون رسان موجب توزیع عادالنه خون در سراسر کشور شده است، گفت: به کمک 
این شبکه ملی، خون از استان هایی که نیاز ندارند به استان هایی که ذخیره خونی کمتری دارند، ارسال 
می شود و همین اقدام مانع بروز بحران در سراسر کشــور شده است.وی در پاسخ به این سوال که چه 
میزان ذخیره خونی اطمینان بخش است؟ گفت: ذخیره هشت روز اطمینان بخش است؛ میانگین ذخایر 
کنونی کشور هشت و نیم روز است، یعنی ذخایر کنونی در کل مطلوب است و با توجه به فعال بودن شبکه 
ملی خون رسانی می توانیم خون کشور را تامین کنیم و از نظر تامین خون روزانه کشور مشکلی نداریم.

نخلستانی تصریح کرد: اما چون فصل زمستان است و استقبال از اهدای خون در این فصل کمتر از سایر 
فصل های سال رخ می دهد و از سوی دیگر وجود اپیدمی، آنفلوآنزا و سرماخوردگی تعداد اهداکنندگان 

خون را کاهش می دهد، نیازمند اهدای خون به صورت مداوم از سوی هموطنان خیراندیش هستم.

وز عکس ر

خبر روزگزارش

مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان:

بارش ها راه های 120 روستا 
را مسدود و برق 30 روستا را 

قطع کرد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
با اشاره به بارش ۲۰ تا ۱۰۰ سانتی متر برف در 
مناطق مختلف اســتان، از مسدود شدن راه 
۱۲۰ روستا و محور بویین میاندشت-خوانسار 
خبر داد.منصور شیشه فروش در گفت وگو با 
ایسنا، با اشاره به اینکه ورود سامانه بارشی به 
استان طی چند روز گذشته باعث بارش برف 
و باران در نقاط مختلف اســتان شده است، 
اظهار کرد: ۹ شهرســتان اســتان تحت تاثیر 
قرار گرفته و مدارس برخی از شهرستان های 
استان تعطیل شد.وی با اشاره به اینکه بین ۲۰ 
تا ۱۰۰ سانتی متر برف در مناطق مختلف استان 
به ویژه غرب و جنوب گزارش شــده، گفت: در 
ارتفاعات مناطق غرب استان ۱۲۰ سانتی متر 

برف ثبت شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
با اعالم اینکه راه ۱۲۰ روستا در استان مسدود 
اســت، افزود: راه های اصلی باز است؛ اما راه 
بویین میاندشت-خوانسار همچنان مسدود 
است. کسانی که قصد تردد در راه های استان 
به ویژه مناطق غــرب و جنــوب را دارند باید 
حتما اصول ایمنــی را رعایت کننــد و زنجیر 
چرخ بــه همراه داشــته باشــند.وی از قطع 
برق ۳۰ روستا در استان خبر داد و گفت: این 
روستاها بیشتر در پشت کوه دوم شهرستان 
فریدون شهر هستند.شیشه فروش با اشاره 
به امدادرسانی به ۲۵۰ خودرو، گفت: طی این 
مدت ۷ مورد تصادف داشتیم، اما خوشبختانه 
فوتی نداشــتیم. همچنین ۱۵۰ نفر اســکان 
اضطراری داده شدند و ۷۰ نفر از برف سنگین 
نجات داده شــدند.وی با بیان اینکه ۲۱۰ تیم 
امدادی از بخش های مختلف اعم از راهداری، 
هالل احمر و فوریت های پزشکی در جاده های 
استان استقرار دارند، گفت: همه شهرداری ها 
در حالت آماده باش هستند و مرخصی ها لغو 
شده است. به صورت ویژه برای فریدون شهر 

آماده باش و امکانات مهیا شده است.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان:

بیمارستان شریعتی اصفهان مقاوم سازی می شود
مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان از برنامه ریزی برای مقاوم سازی سازی بیمارســتان شریعتی خبر داد.محمد رجالی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به 
اینکه حدود ۴۰ درصد خدمات بستری و درمان در بیمارستان شریعتی شهر اصفهان انجام می شود، اظهار داشت: پیش تر طرح احداث بیمارستانی جایگزینی برای این 
بیمارستان مطرح شد که زمینی خریداری و بیمارستان جدیدی ساخته شود تا حجمی از خدمات به آنجا منتقل شود.وی با بیان اینکه بیمارستان شریعتی تاکنون سه 
مرتبه مقاوم سازی شده است، افزود: ضلع شرقی بیمارستان در سال ۱۳۸۶ تخریب و بازسازی و ضلع غربی آن در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۸ مقاوم سازی شد.مدیر درمان 
تامین اجتماعی استان اصفهان با اشاره به اینکه یک هزار و ۲۸۰ نفر پرسنل در این بیمارستان فعالیت می کنند، خاطرنشان کرد: با توجه به حجم کار این بیمارستان که از ۶۰ 
هزار عمل جراحی انجام شده در مراکز درمانی تامین اجتماعی در سال جاری بیش از ۳۰ هزار عمل در بیمارستان شریعتی بوده و نیاز به این بیمارستان و با توجه به اینکه 
ساخت بیمارستانی جدید زمان بر است برای مقاوم سازی بیمارستان یک شرکت مشاور انتخاب شده است.رجالی با بیان اینکه که تالش می کنیم مقاوم سازی فنی انجام 

شود، اضافه کرد: شرکت مشاور در حال بررسی طرح است، اگر نتایج مشخص شد که قابل مقاوم سازی است اعتبار مورد نیاز مصوب خواهد شد. 



کادرفنی تیم ملی کشتی آزاد عالوه بر رقابت های رنکینگ دار کرواسی، نگاه جدی و ویژه ای هم به دومین مسابقات رنکینگ دار اتحادیه جهانی به میزبانی مصر 
دارند.در حالی که نخستین مسابقات رنکینگ دار اتحادیه جهانی در سال ۲۰۲۳ طی روزهای ۱۲ تا ۱۶ بهمن در زاگرب کرواسی برگزار می شود و آزاد و فرنگی کاران 
منتخب کشورمان در این رقابت ها به میدان خواهند رفت، دومین مسابقات رنکینگ دار هم در برنامه های کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد است.طبق تقویم اتحادیه 
جهانی، دومین میدان بین المللی رنکینگ دار کشتی طی روزهای ۴ تا ۷ اسفند ماه در مصر برگزار می شود. مسابقاتی که گفته می شود به کشتی گیرانی اختصاص 
داده خواهد شد که تجربه کمتری در میادین بین المللی دارند و باید توسط کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد محک زده شوند.بدین ترتیب غیر از رضا اطری، یونس 
امامی، علی سوادکوهی، حسن یزدانی، امیرعلی آذرپیرا و امیرحسین زارع که به زودی در نخســتین تورنمنت رنکینگ دار در کرواسی به میدان خواهند رفت، 
آزادکاران دیگری مثل علیرضا سرلک در ۵۷ کیلوگرم، یاسین رضایی در ۶۱ کیلوگرم، پیمان بیابانی در ۶۵ کیلوگرم، مرتضی قیاسی در ۷۰ کیلوگرم، حسین ابوذری 
در ۷۴ کیلوگرم، امیرحسین کاووسی در ۷۹ کیلوگرم، علیرضا کریمی در ۸۶ کیلوگرم، ارشک محبی در ۹۲ کیلوگرم، مجتبی گلیج در ۹۷ کیلوگرم و امیررضا معصومی 

در ۱۲۵ کیلوگرم از جمله مدعیانی هستند که شاید در لیست اعزام به دومین مسابقات رنکینگ دار کشتی قرار گیرند.

نگاهویژهکادرفنیکشتیبهدومینتورنمنترنکینگدار
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همبازی»لیونلمسی«درراهعربستان
کاپیتان سابق رئال مادرید برای انتقال به النصر ابراز تمایل کرد.انتقال کریستیانو رونالدو، ابرستاره 
پرتغالی به النصر عربستان باعث شده تا بسیاری از بازیکنان سرشناس و پا به سن گذاشته عالقه 

مند برای رفتن به عربستان برای درآمدزایی بیشتر باشند.
در همین رابطه نشریه »SR DEPORTES« اسپانیا خبر داد ســرخیو راموس، کاپیتان سابق 
رئال مادرید و مدافع پاریسن ژرمن برای بازی کردن مجدد در کنار رونالدو چراغ سبز نشان داده 
است.این مدافع باتجربه سال ها در رئال مادرید در کنار رونالدو بازی کرد. راموس، رابطه نزدیکی 
به ابرســتاره پرتغالی دارد به همین خاطر دوســت دارد بار دیگر در کنارش بــازی کند.رونالدو با 
قراردادی دوساله و دستمزد سالیانه ۲۰۰ میلیون یورو به النصر منتقل شد تا به گران قیمت ترین 

بازیکن تاریخ تبدیل شود.
 

بمبترکانیشبانهقرمزهایپایتخت
آرســنال به جورجینیو خوشــامد گفت. جورجینیو، هافبک ایتالیایی از چلســی راهی آرســنال 
شد.باشگاه آرسنال با انتشــار تصویری اعالم کرد جورجینیو را از چلســی به خدمت گرفته و با او 
قراردادی ۱.۵ ســاله با قابلیت تمدید برای یک فصل دیگر امضا کرده است. به گزارش منابع غیر 
رسمی توپچی ها برای جذب این هافبک ۳۱ ساله که تاکنون ۴۶ بار برای تیم ملی ایتالیا به میدان 
رفته است )۵ گل ملی(، ۱۲ میلیون پوند )۱۰ میلیون + ۲ پاداش( پرداخت کرده اند. هافبک سابق 

ناپولی در ۲۱۳ بازی برای چلسی آمار ۲۹ گل و ۹ پاس گل را ثبت کرد. 
 

ناکامیبارسلونادرخریدستارهمسلمان
خبرنگار مشهور ایتالیایی از عدم توافق بارســلونا و فیورنتینا بر سر ستاره مسلمان خبر داد.در روز 
پایانی پنجره نقل و انتقاالتی باشگاه بارسلونا برای خرید »ســفیان امرابط« از باشگاه فیورنتینا 
اقدام کرد. با اینکه خود بازیکن با انتشار پستی از عالقه خود برای انتقال به بارسلونا خبر داد ولی 
به نظر می رسد ۲ باشگاه به توافق نرســیدند. رومانو در آخرین خبر خود نوشت: بارسلونا سفیان 
امرابط را در این پنجره خریداری نخواهد کرد. به هیچ وجه نمی تواند در ساعات پایانی انتقال این 

بازیکن را نهایی کند. فیورنتینا پیشنهاد بارسلونا را نپذیرفت.
 

خبرینگرانکنندهبرایبارسلونا
عثمان دمبله که به یکی از بازیکنان اصلی ترکیب ژاوی تبدیل شــده بود، در جدیدترین مســابقه 
بارسلونا در اللیگا مصدوم شــد و زمین بازی را ترک کرد. در همان لحظات پس از بازی، ژاوی با 
ادعای مصدومیت چهار ســر ران بازیکن، این آمادگی را به همه داد که دمبله دست کم یک ماه از 
میادین دور باشد، اما حاال شرایط از آن چه تصور می شد وخیم تر است و مشخص نیست که دمبله 
چه زمانی می تواند به میادین بازگردد.در کنار دیدار حســاس برابر منچستر یونایتد، بارسلونا سه 
الکالسیکو مهم را در پیش دارد که حضور تمام بازیکنان با آمادگی کامل در ترکیب، می تواند دست 

ژاوی را برای کسب موفقیت بیش تر باز نگه دارد.
 

هازاردبه»پیاسوی«آیندهوونپیوست
پی اس وی آیندهوون به هازارد خوشامد گفت. تورگان هازارد، وینگر بلژیکی به صورت قرضی از 
دورتموند راهی آیندهوون شد. باشگاه پی اس وی آیندهوون با انتشار تصویر از امضای قرارداد با 
تورگان هازارد به صورت قرضی خبر داد. این بازیکن ۲۹ ساله تاکنون ۴۱۱ بازی در دوران حرفه ای 

خود انجام داده و آمار ۸۵ گل و ۹۵ پاس گل را ثبت کرده است.

     کارلوس کی روش و سواالتی که بی پاسخ ماند؛

   ولی مرسی که رفتی!
دو صعود متوالــی به جام جهانی بــرای اولین بار در 
تاریخ، نمایشــی فراتــر از تصور و ســرافرازانه مقابل 

نسل جدید و با اســتعداد به تیم ملی و مهم تر از همه آرژانتین، تزریق 
رســیدن به یک قدمی صعود به دور بعدی جام جهانی در سال ۲۰۱۸ و 
عملکردی قابل تحسین، کارلوس کی روش را تبدیل به سرمربی محبوب 
بخش قابل توجهی از هواداران کرده بود.بــه همین علت بود که نام این 
سرمربی پرتغالی تا چند سال بعد در اغلب مجادالت فوتبالی شنیده می 
شــد و هر گاه اوضاع خوب پیش نمی رفت، عده ای مهاجرت کارلوس 
کی روش ابتدا به کلمبیا و بعد به شمال آفریقا را علت شوربختی فوتبال 
ایران توصیف مــی کردند. حتی صعود مقتدرانه و درخشــان تیم تحت 
هدایت دراگان اســکوچیچ نیز عقیده این عده را عوض نکرد و در نهایت 
در فاصله کمتر از سه ماه مانده به جام جهانی، در نهایت در صبح یک روز 
شهریوری بود که کارلوس کی روش فاتحانه و با لبخندی غرورآمیز دوباره 
از CIP فرودگاه امام)ره( وارد تهران شــده و هدایت تیم ملی ایران را به 
عهده گرفت.اولین ایراد به این سرمربی شاید قبل از حضور او روی نیمکت 
تیم ملی ایران وارد باشد. پست هایی غیرمرسوم در صفحات مجازی و به 
نوعی ابراز عالقه برای حضور دوباره روی نیمکت تیم ملی ایران، هرگز اتفاق 
عرف و جالبی در دنیای فوتبال نیست. اما کارلوس کی روش چندین بار 
و به عناوین مختلف برای احراز دوباره این پست تمایل خود را نشان داد 
و به وضوح به جایگاه سرمربی وقت )هر نامی- چه اسکوچیچ و چه هر 
شخصی( بی احترامی کرد. او که روزی بسیاری از مربیان لیگ برتری را 
متهم به چشم داشتن به جایگاهش می کرد، بی پروا خود را آماده حضور 
روی نیمکت تیم ملی ایران نشان داده و احتماال اینجا اولین اشتباه خود 
را مرتکب شد.عجیب اینجاست که بعدها افشا شد این سرمربی حتی در 
اواخر مرداد و پیش از انتخابات فدراسیون و حضور دوباره مهدی تاج بر 
مسند کار، مذاکره و بررسی شرایط با برخی ستاره های مورد عالقه خود 
را آغاز کرده و به عنوان مثال جویای شرایط مصدومیت علی کریمی در 
ترکیه شده بود.به هر حال تیم ملی با کی روش کارش را خوب شروع کرد 
و برتری مقابل اروگوئه هواداران فوتبال ایران را امیدوار به تکرار درخشش 
۲۰۱۸ در جام قطر کرد. اما از همان دیدار ابتدایی و مرور بازیکنان لیست 
انتخابی سرمربی پرتغالی، این مفهوم را در ذهن متبادر می کرد که انگار 
کارلوس کی روش بیشتر به بازیکنانی میدان داده که رابطه خوبی با آنها 
دارد. البته این به خودی خود ایراد نیست و در صورت نتیجه گیری نمی 
توان انتقادی به یک سرمربی وارد کرد. در ادامه اردوهایی کوتاه مدت و با 
حضور بازیکنان لیگ برتری که مشخص بود در لیست نهایی جایی ندارند، 
با نظر کارلوس کی روش برگزار شــد و او این بازیکنان را خسته تحویل 

گرفته و خسته هم تحویل باشگاه می داد، شاید بدون دلیل خاصی.اما 
انتشار لیست تیم ملی ایران برای جام جهانی ابهامات زیادی را در بین 
افکار عمومی برانگیخت. انتخاب چهــار دروازه بان در بین ۲۵ نفر اولین 
نکته عجیب لیست انتخابی کارلوس کی روش بود. به همین علت شاید 
حتی بازیکنان شایسته ای مانند امید نورافکن و میالد سرلک که در سال 
های اخیر ستاره های لیگ بوده اند از حضور در این تورنمنت بازماندند.

همین انتخاب ۲۵ نفر به جای ۲۶ به عنوان تنها تیم حاضر در جام جهانی، 
ابهام عجیب و بزرگ بعدی بود. گرفتن شانس حضور در این تورنمنت از 
یک بازیکن و حتی نیمکت نشینی و سکونشینی و البته محروم کردن 

یک باشــگاه از درآمد هنگفت پــرورش بازیکن، دیگر تصمیم 
کارلوس کی روش برای لیست مورد نظرش در جام جهانی 
لقب گرفت و این کار اینقدر عجیب بود که حتی یک گزینه 

احتمالی نیز برای توجیه آن در ذهن مطرح نمی شود.
سن و سال باالی بازیکنان حاضر در لیست نشان داد 
کارلوس کی روش هیچ تمایلی به ریســک کردن در 
این تورنمنت ندارد. او مختار به انتخاب مردان مورد 
نظرش است و البته باید پاسخگو نیز باشد. اما ابهام 

بعدی نیز قول عمل نشده کارلوس کی روش در مورد 
دســتیار ایرانی بود. به نظر این سرمربی با علم به عدم 

حضور جواد نکونام روی نیمکت روی او پافشــاری کرد و 
بعد از رد پیشنهاد توسط سرمربی فوالد، مطابق انتظار مارکار 

آقاجانیان را به دلیل شــناخت از آمریکا با خود به قطر برد: مردی 
قابل احترام که البته بعد از ۲۰۱۹ و حضور در کادر کارلوس کی روش، هرگز 
ســابقه مربیگری در دنیای فوتبال نداشته است.اما شاید عجیب ترین 
اتفاق در روز ابتدایی و دیدار حساس و تعیین کننده مقابل انگلیس رقم 
خورد. تغییر سیستم غیرمنتظره و استفاده از روشی که فقط یک بار برابر 
تونس مورد بهره قرار گرفت، تغییر ناگهانی سیســتم دفاعی چند سال 
اخیر تیم ملی و نیمکت نشین کردن شجاع خلیل زاده و حسین کنعانی 
که در سه سال بعد از کارلوس کی روش نمره قبولی گرفته بودند، احتماال 
از دالیل اصلی شکست سنگین و تلخ برابر سه شیرها بود، نه پیش بینی 
یک سایت از ترکیب احتمالی که امری مرسوم در تمامی رسانه های دنیا 
و حتی برای یک مسابقه معمولی در لیگ آن کشور است و احتماال خود 
او نیز قلبا این واقعیت را قبول دارد.در نهایت و در شرایطی که برخی اخبار 
در ابتدا حاکی از احتمال ماندن کارلوس کی روش روی نیمکت تیم ملی 
ایران تا پایان آسیا ۲۰۲۳ بود، این ســرمربی پرتغالی با انتشار پستی با 
فوتبال ایران وداع کرد تا احتماال واپسین آرزوهای دوران مربیگری خود 

را در کشور همسایه دنبال کند.بعد از انقالب هیچ کسی به اندازه کارلوس 
کی روش روی نیمکت تیم ملی ایران حضور پیدا نکرد. این ســرمربی 
پرتغالی در اولیــن دوره حضور خود خاطرات شــیرینی را رقم زد و البته 
بیش از حد معمول نیز حاشیه ایجاد کرد. اما نحوه ورود او در دومین دوره، 
لیست غیرمنتظره و عجیب برای جام جهانی، بردن تنها ۲۵ نفر، تغییر 
سیستم مقابل انگلیس و در نهایت تاکتیک تکراری و قابل پیش بینی 
مقابل آمریکا، بخش تامل برانگیزی از وجهه او را در بین طرفداران فوتبال 
ایران از بین برد. بد بدرقه نیستیم و در نهایت بابت روزهای شیرین از تو 
تشکر می کنیم کارلوس کی روش. البته روزهای حزن انگیز و خاطرات 
بد هم کم نبود و اصال شاید کاش این دوره دوم حضورت رقم نمی خورد تا 
خداحافظی ما با یکدیگر مانند آن صحنه حسرت تو بعد از تعویض بیرانوند 

مقابل انگلیس، با این سکانس پایانی تلخ نمی بود.

خبر روز

نفرآخرتیمملیایراندرجامجهانی2022»کیروش«بود
جالل چراغپور با اشاره به انتخاب مجدد کی روش برای نشستن روی نیمکت تیم ملی ایران در جام 
جهانی قطر گفت: پس از نتایج ضعیفی که شخصا در کلمبیا و مصر گرفت به عنوان آخرین مسافر وارد 
هواپیمای ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ شد. تیمی آماده را تحویل گرفت و به جام جهانی برد؛ اما نتایج بدی 
گرفت. واقعیت این است نتایج بدی در قطر گرفتیم که با انتظاراتی که از کی روش داشتیم، فرق داشت.

مربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران تصریح کرد: نتایج و عوامل بیرونی نشان داد بار فنی و مدیریتی کی 
روش به اتمام رسیده است. فلسفه او را جوان ترها هم اجرا نمی کنند.چراغپور در پاسخ به اینکه حاال رفتن 
او چه تاثیری در آینده نیمکت تیم ملی ایران دارد، پاسخ داد: با تمام تفاسیری که در این مصاحبه داشتم 
حاال باید گفت خوب شد کی روش رفت؛ اما این همه ماجرا نیست چون تازه به نقطه چه کنم!؟ رسیدیم.

 

گزینهپرسپولیسازدسترسخارجشد!
روزنامه همشهری با اشاره به تمدید قرارداد امید نورافکن با سپاهان نوشت: به طور مشخص آنچه در مورد 
رویه سپاهان در تمدید قرارداد ستارگان جلب توجه می کند، سرعت این اقدام است. برخالف بسیاری 
دیگر از باشگاه های کشور و ازجمله پرسپولیس و استقالل، مدیران سپاهان معطل پایان قرارداد بازیکنان 
نمی شوند تا پس از آن پای میز مذاکره بنشینند و همزمان با وسوسه پیشنهادهای دیگر، بازیکن را راضی 
کنند. در سپاهان معموال شاهد تمدید زودرس قراردادها هستیم؛ اتفاقی که قبال برای پیام نیازمند رخ 
داد و او را از دسترس پرسپولیس دور نگه داشت.حاال هم همین داستان برای نورافکن تکرار شده است؛ 
بازیکنی که به شکل غیرمنتظره و شاید ناعادالنه فرصت حضور در جام جهانی را از دست داد، اما انتظار 
می رود برای سال های آینده عضو تیم ملی باقی بماند. بله خب؛ البته گاهی هم بازیکنان موثر از سپاهان 
جدا می شوند، مثل تابستان امسال که دانیال اسماعیلی فرد جدا شد و رفت، اما سپاهان در عوض رامین 
رضاییان را گرفت که اگر بهتر از دانیال نباشد، ضعیف تر از او نیست! البته که تمکن مالی بی مانند سپاهان 

هم در این رویه نقل وانتقاالتی بی تاثیر نیست. این حجم از پول، کار هر مدیری را بسیار آسان می کند!
 

سکوتدوروزنامهقطریدرباره»کیروش«
چند رسانه  در قطر انتخاب کارلوس کی روش به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور را تایید 
کردند.روز دوشــنبه بود که کارلوس کی روش با انتشــار پیامی از هواداران و بازیکنان فوتبال ایران 
خداحافظی کرد و همزمان با این اتفاق، بعضی از رســانه های پرتغال از توافق این مربی پرتغالی با 
تیم ملی فوتبال قطر خبر دادند.این موضوع در بعضی رســانه های قطری هم بازتاب داشته است؛ 
هرچند روزنامه های الشــرق و الوطن به موضوع حضور کی روش در تیم ملی این کشور واکنشی 
نشان نداده اند و احتماال منتظر اخبار رسمی تری هستند.روزنامه الرایه با اشاره به گزارش های رسانه 
های پرتغال اعالم کرد که کی روش برای عقد قرارداد به دوحه رفته و به سرمربیگری در تیم »عنابی« 
نزدیک است.روزنامه العرب هم با استناد به گزارش های رسانه های ایران اعالم کرد که کی روش در 

دوحه حضور دارد تا جانشین فلیکس سانچز اسپانیایی بشود.
 

سرمربیسابقتراکتوررویستارهایرانیدستگذاشت
سرمربی ســابق تراکتور برای جذب مهاجم ملی پوش ایرانی ابراز تمایل کرد.سایت »چمپیونات« 
روسیه خبر داد باشگاه ســوچی با هدایت قربان بردیف برای جذب ســردار آزمون، ستاره ایرانی 
بایرلورکوزن ابراز تمایل کرده است.آزمون زیرنظر بردیف در تیم های روبین کازان و روستوف در لیگ 
روسیه بازی کرده است. مهاجم ایرانی این روزها شرایط مناســبی در بوندس لیگا ندارد و باشگاه 
آلمانی تمایل به فروش این بازیکن دارد. البته ســوچی تنها مشــتری آزمون نیست بلکه باشگاه 
لوکوموتیو مسکو هم خواهان جذب این بازیکن ایرانی اســت. پیش از این رسانه های فرانسه از 

عالقه مندی باشگاه مارسی برای جذب سردار آزمون خبر داده بودند. 

مستطیل سبز

آمار عجیب داوران لیگ برتر فوتبال!

3۸داوربرای17هفته
با گذشــت ۱۷ هفته از لیگ برتــر، ۳۸ داور در 
بازی ها ســوت زده اند و بیشترین قضاوت یک 
داور نیز در هفــت دیدار بوده اســت.به گزارش 
ایســنا، تاکنون ۱۳۶ بازی در لیــگ برتر فصل 
جاری برگزار شــده که این بازی ها توســط ۳۸ 
داور مختلف ســوت زده شده اســت؛ تعدادی 
که مورد انتقاد همه کارشناســان، پیشکسوتان 
و حتی ســمت داران کمیته داوران اســت. این 
وضعیت به مرور از ســال ها قبل شکل گرفته و 
با وجود کم شدن تعداد داوران لیگ برتری، باز 
هم این تعداد داور برای یک لیگ ۱۶ تیمی زیاد 
است.با گذشت ۱۷ هفته، شش داور هستند که 
با قضاوت در ۷ بازی، بیشترین سوت را در میان 
داوران زده اند و به نوعی خوش شانس و البته بهتر 
از سایر همکاران خود بوده اند. موعود بنیادی فر، 
بیژن حیــدری، وحید کاظمــی، کوپال ناظمی، 
امیر عرب براقی و امیر ســامان سلطانی شش 
داوری بودند که توانســته اند بیشترین قضاوت 
را در فصل جاری لیگ برتر داشته باشند.در این 
بین بیژن حیدری و وحیــد کاظمی با ۳۴ کارت 
زرد و موعود بنیادی فر بــا ۲۹ کارت زرد، داورانی 
هستند که بیشتر از سایرین به بازیکنان اخطار 
داده انــد. البته به طور میانگیــن قضاوت هایی 
که حسن اکرمی، مهدی ســیدعلی و علی بای 
انجام داده اند، کارت زرد بیشتری داشته است؛ 
علی بای با ۶ کارت زرد، مهدی سیدعلی با ۵.۶۶ 
کارت زرد و اکرمی بــا ۵.۶ کارت زرد در هر بازی 
رکورددار این موضوع هستند.تاکنون فقط در ۷ 
بازی به صورت مستقیم به بازیکنان کارت قرمز 
نشان داده شده که در این بین، حمید حاج ملک 
با اخراج مســتقیم ۲ بازیکن، رکورددار اســت. 
همچنین ۱۵ داور با نشــان دادن کارت زرد دوم، 
بازیکنانی را در فصل جاری لیــگ برتر از زمین 
اخراج کرده اند که در این بین تنها پیام حیدری 
۲ بار این این کار را کرده است.از ۳۸ داوری که در 
لیگ برتر سوت زده اند، ۲۱ داور پنالتی گرفته اند. 
در این بین بیژن حیدری، یاسر همرنگ و علی 
صفایی با گرفتن ۳ پنالتی رکورددار هستند؛ نکته 
جالب توجه این است که صفایی تنها در ۳ بازی 
قضاوت کرده و میانگین یک پنالتی در هر دیدار 

را به نام خود ثبت کرده است.

فوتبال جهان

عکس خبر 

مهاجمبرزیلی
پرسپولیس،وارد
ایرانشد

مهاجم برزیلی سرخ پوشــان 
ایران وارد تهران شــد. لئاندرو 
مارکوس پروچنا پریرا، مهاجم 
۳۱ ساله که سابقه عضویت و 

بازی در پالمیراس را دارد.

کاپیتان تیم ملی هندبال مردان ایــران از بی توجهی 
وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک نسبت به صعود 
تاریخی در قهرمانی مــردان جهان گالیه کرد.کاپیتان 
تیم ملی هندبال بــا گالیه از مســئوالن ورزش ایران 
گفت: توقع داشتیم بعد از این افتخار به ما توجه شود؛ 
اما برگشتیم و کسی از وزارت ورزش ما را حمایت نکرد. 
ما به دور اصلی جهانی صعــود کردیم و توقع پاداش 
داشتیم. تیم ملی فوتبال یک بازی  جام جهانی را برد 
هر بازیکن ۱۵ یا ۲۰ هزار دالر پــاداش گرفت؛ اما این 
اتفاق در هندبال رخ نداد. نمی دانم هندبال مظلوم واقع 
شده یا برای شان اهمیتی نداریم. این صعود تاریخی 
کار آسانی برای ما نبود. تیم های دیگر آسیایی مثل قطر 
و بحرین این همه سرمایه گذاری کردند ولی در نهایت 
قطر بیست و دوم جهان شــد. ما با کمترین هزینه و 
امکانات عازم این مسابقات شدیم. فدراسیون هم تا 

یک حدی می تواند برای تیم ملی هزینه کند. مجتبی 
حیدرپورتاکید کرد: توقع داشتیم پاداش خوبی به ما 
بدهند که فعال هیچ خبری نیســت. تا برای هندبال 
ارزش قائل نشــوند که نتیجه حاصل نمی شــود. از 
وزارت ورزش و کمیتــه ملی المپیک توقع داشــتیم 
توجه بیشتری به ما کنند و صعود ما را ارزشمند بدانند. 
رشته های دیگر با یک برد و یا یک صعود راحت مورد 

حمایت قرار می گیرند و بهترین ها را در اختیارشــان 
می گذارند. حتی از وزارت به استقبال ما هم نیامدند؛ 
انگار نه انگار که اتفاقی در هندبال افتاده است. وقتی 
هندبال پتانسیل الزم را دارد که به موفقیت برسد چرا 
کمک نمی کنند؟ واقعا دلیلش چیست؟ هندبال چه 
فرقی با بقیه رشته ها می کند؟ اگر ورزش فقط فوتبال 

است که بقیه رشته ها فعالیتی نکنند.

آقایوزیر!فرقهندبالبافوتبالچیست؟
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به میزبانی اصفهان برگزار شد؛

رزمایش نت تخصصی گردان های ادوات و ضد زره سپاه
نخستین دوره رزمایش نت تخصصی گردان های ادوات و ضد زره سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
به میزبانی دانشگاه امیر المومنین اصفهان برگزار شد.سید محسن سادات، سخنگوی رزمایش 
گفت: در نخستین دوره رزمایش نت تخصصی گردان های ادوات و ضد زره سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، ۹ یگان از استان های مختلف آمادگی خود را در حوزه زرهی و ادوات جنگی و تعمیرات 
آن ها سنجیدند.سید محسن سادات افزود: در این رزمایش نیرو های سپاه در دو بخش نظری 
و عملی آموزش های الزم را فرا گرفتند که در بخش عملی ۵ قسمت مختلف پیش بینی شده بود.

وی هدف اصلی این رزمایش را ســنجش مهارت و تخصص نیرو های زرهی در شــرایط بحرانی 
و اضطرای اعالم و اضافه کرد: نیرو های زمینی با آمادگی کامــل رزمایش را برگزار کردند.به گفته 
سخنگوی رزمایش، قرار است از این پس این رزمایش تخصصی به صورت دوره ای در یگان های 

مختلف نیرو های زمینی سپاه برگزار شود.
 

شهردار خبر داد:

الیحه دو فوریتی شهرداری اصفهان برای کمک به ستاد 
مرکزی اعتکاف

شهردار اصفهان با اشاره به حمایت از ۷۰ مرکز برگزارکننده مراسم اعتکاف گفت: الیحه دوفوریتی 
کمک سه میلیارد ریالی شهرداری اصفهان به ستاد مرکزی اعتکاف به شورای اسالمی شهر ارائه 
شد تا پس از بررســی به تصویب برسد.علی قاســم زاده در هفتادوپنجمین جلسه علنی شورای 
اسالمی شهر اصفهان با اشــاره به الیحه دو فوریتی کمک سه میلیارد ریالی شهرداری اصفهان به 
ستاد مرکزی اعتکاف اظهار کرد: مدیریت شهری اصفهان تصمیم گرفت امسال برای بهتر برگزار 
شــدن آیین های اعتکاف، به برگزارکنندگان این مراســم کمک کند.وی ادامه داد: در این راستا 

بر اساس اعالم نیاز به ۷۰ مرکز برگزار کننده مراسم اعتکاف در شهر اصفهان کمک شده است.
شــهردار اصفهان تصریح کرد: عالوه بر این، الیحه دوفوریتی کمک ســه میلیارد ریالی شهرداری 
اصفهان به ســتاد مرکزی اعتکاف به شورای اسالمی شهر ارائه شــد تا پس از بررسی به تصویب 

برسد.
 

اکران 1۹ فیلم سودای سیمرغ در جشنواره فیلم فجر 
اصفهان

در سیزدهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان ۱۹ فیلم از بخش ســودای سیمرغ در اصفهان اکران 
می شود.رضا دهقانی، دبیر سیزدهمین جشنواره فیلم فجر اســتان اصفهان گفت: از هفدهم تا 
بیست وسوم بهمن ۱۹ فیلم از بخش سودای سیمرغ در سینما های سپاهان، فلسطین و ساحل 
به نمایش در می آید.رضا دهقانی با بیان اینکه سینما سپاهان ویژه اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه 
است، ادامه داد: عالقه مندان می توانند بلیت سینمای فلسطین و ساحل را از طریق سامانه های 

فروش بلیت سینما ها که سمفا نام دارد، اینترنتی تهیه کنند.
وی در مورد برنامه های جنبی جشنواره اظهار کرد: اکران فیلم های تولیدشده در استان اصفهان و 
منتخب فیلم ها ط یک سال گذشته، در یکی از سالن های پردیس سینما سپاهان اکران خواهد 

شد.
دبیر سیزدهمین جشنواره فیلم فجر اســتان اصفهان اضافه کرد: بر اســاس جدول اعالم شده، 
هشت کارگاه تخصصی نیز صبح ها در ســینما ها برگزار می شود که شــهروندان عالقه مند به هنر 
هفتم می توانند از آن ها بهره مند شوند.دهقانی گفت: آیین پایانی و بزرگداشت سینماگران استان 

اصفهان بیست وچهارم بهمن برگزار می شود.

تازه ترین خبر از حمله به مجتمع کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان: مشارکت ضدانقالب ُکردی؛   

وقتی »نتانیاهو« شکست می خورد و  طفره می رود

»مشــارکت ضدانقالب ُکردی« تازه ترین  زینب ذاکر 
خبری اســت که در رابطه با حمله اخیر به 
مجتمع کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان؛ روز گذشته و به نقل از »نورنیوز« 
رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی در رسانه ها منتشر شد. نورنیوز 
خبر داد که تجهیزات استفاده شده در حمله به این مجتمع، پس از انتقال 
به کشور توسط گروه های ضد انقالب ُکردی، در یک کارگاه مجهز با استفاده 

از نیروهای آموزش دیده مونتاژ و مورد استفاده قرار گرفته است.
رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی نوشت: »اخبار رسیده حاکی 
اســت؛ قطعات ریزپرنده هایی که در اقدام خراب کارانه چند روز پیش 
علیه مجتمع کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان مورد بهره برداری قرار گرفته 
بود به همراه مواد انفجاری، با مشــارکت و هدایت گروه های ضدانقالب 
ُکردی که در اقلیم کردستان عراق مستقر هستند، وارد ایران شده است. 
بر اســاس اطالعات دریافت شــده، این گروه ها به سفارش سرویس 
امنیتی بیگانه پس از دریافت قطعات ریزپرنده ها و مواد انفجاری، آنها را 
از یکی از مسیرهای صعب العبور در شمال غرب وارد کشور کرده و به رابط 
سرویس در یکی از شهرهای مرزی تحویل داده اند. این گزارش حاکی 
اســت؛ قطعات و مواد فوق در یک کارگاه مجهز با اســتفاده از نیروهای 
آموزش دیده مونتــاژ و برای حمله خراب کارانه علیــه مجتمع کارگاهی 

وزارت دفاع در اصفهان مورد بهره برداری قرار گرفته اســت.«»نورنیوز« 
همچنین یک روز قبل تر)۱۱ بهمن( در خبر دیگری اعالم کرد که بررسی 
فنی بقایای یکی از ریز پرنده هایی که جمعه شب در جریان این حمله از 
سوی یگان های پدافندی سرنگون شد، اطالعات ذی قیمتی را در اختیار 
نهادهای امنیتی قرار داده اســت.  از طریق آنالیز اجزای بدنه، موتورها، 
منبع تغذیه و سیســتم ناوبری این ریز پرنده و تطبیق آن با نمونه های 
موجود، سازنده آن دقیقا مشخص شده و ســرنخ های مهمی را آشکار 
کرده است.اما در حالی که از همان ســاعات اولیه این حمله، گمانه زنی 
هایی درخصوص دست داشتن رژیم صهیونیستی در این انفجار ناموفق، 
مطرح شده بود و حسین میرزایی نماینده اصفهان در مجلس نیز در گفت 
و گو بارســانه ها اعالم کرد که ظاهرا ، حمله دیشب در اصفهان کار »چند 
پهباد اسراییل« بوده« اما نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مصاحبه با 
سی ان ان، از تایید یا انکار نقش تل آویو در  این حمله تروریستی ناموفق 
در اصفهان طفره رفت.به نوشته خبرگزاری »فارس«؛ بنیامین نتانیاهو در 
مصاحبه اختصاصی با شبکه سی ان ان درباره موضع خود در قبال ایران به 
تکرار اتهامات ضد ایرانی پرداخت و مدعی شد: اگر رژیم های سرکشی 
دارید که )قصد دستیابی( به ســالح های هسته ای دارند، می توانید ۱۰۰ 
توافق با آن ها امضا کنید، این کمکی نمی کند. وی گفت: فکر می کنم تنها 

راهی که می توانید دستیابی به سالح های هسته ای را متوقف و مانع آن 
شــوید، ترکیبی از تحریم های اقتصادی فلج کننده است، اما مهم ترین 
چیز، یک تهدید نظامی معتبر است. نتانیاهو گفت که اسراییل در ایران 
»علیه توسعه تسلیحات خاص اقدام انجام داده«، اما از تایید یا انکار این 
که آیا پشت حمله اخیر در اصفهان بوده یا خیر، خودداری کرد. وی گفت: 
»هرگز درباره عملیات های خاص صحبت نمی کنم... و هر بار انفجاری در 
خاورمیانه رخ می دهد، اسراییل مقصر و مسئول شناخته می شود.گاهی 
ما هستیم و گاهی اوقات نیستیم«. طفره رفتن نتانیاهو از پاسخ شفاف 
به سوالی شــفاف و واضح، درحالی صورت می گیرد که تنها چند ساعت 
بعد از این حمله، روزنامه آمریکایی وال اســتریت ژورنال در گزارشی به 
نقل از مقام های آمریکایی، رژیم صهیونیســتی و موساد را پشت حمله 
شکست خورده به مجتمع های کارگاهی وزارت دفاع ایران دانست.همزمان 
سفیر اســبق ایتالیا در تهران هم زمان بندی حمله به اصفهان را تصادفی 
ندانست و گفت که بی ثبات سازی ایران هم به نفع واشنگتن و هم به نفع 
تل آویو است و به همین دلیل زمان بندی حمله به اصفهان تصادفی نبوده 
است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، آلبرتو برادانینی با اشاره به 
خصومت آمریکا با تهران گفت: ایران به همراه روسیه و چین و همچنین 
کره شمالی و ونزوئال، در فهرست دشــمنان آمریکا قرار دارد. واشنگتن 
تمایل دارد تا این کشور هم مثل سایر کشورهای منطقه )عراق، سوریه، 
لیبی و یمن( ویران شود. خاورمیانه از حیث منابع طبیعی حائز اهمیت 
است؛ همچنین موقعیت اسراییل که ابعاد شاخص سیاست خارجی و 
داخلی آمریکا را تعیین می کند، اهمیت دارد.وی با اشاره به اینکه به باور 
او زمان بندی حمله به ایران تصادفی نبوده، تاکید کرد: به زبان ساده، آنها 
از مقطعی بهره بردند که به بهانه و ادعای انتقال پهپاد )از ایران( به روسیه، 
همه توجهات به سمت اوکراین معطوف است.به گفته برادانینی، نقشه آنها 
تشدید اعتراضات داخلی در ایران است. مسکو و تهران به دفعات ادعاها 
درباره ارسال پهپاد از ایران به روسیه برای اســتفاده در جنگ اوکراین را 
»قویا« رد کرده اند.گفتنی است؛ سال ۹۸ نیز این مجموعه کارگاهی مورد 

حمله چند ریز پرنده قرار گرفت که مشابه اقدام اخیر کامال ناموفق بود.
در مردادماه سال جاری نیز یک گروه تروریستی از عناصر ضدانقالب ُکردی 
که از سوی سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی برای انفجار در تاسیسات 
صنعتی اصفهان سازمان دهی شده بودند، توسط وزارت اطالعات دستگیر 
شدند.افراد دستگیر شــده که برای انجام عملیات خراب کارانه از سوی 
عوامل موساد در یکی از کشورهای خارجی آموزش دیده بودند با انتقال 
تجهیزات و مواد انفجاری بسیار پیشرفته از طریق اقلیم کردستان عراق 

به کشورمان، قصد داشتند تاسیسات مهمی در اصفهان را منفجر کنند.

مسئول کمیته اسکان ســتاد اجرایی خدمات سفر 
شهر اصفهان گفت: مقرر شده اســت شهروندانی 
که می خواهند منازل خود را به صورت اســتیجاری 
به مســافران نوروزی نصف جهان ارائــه دهند، از 
طریق واحدهای صنفی منتخب اتحادیه مشاوران 
امالک اقــدام کنند.جــواد شــفیعی در گفت وگو 
با خبرنــگار ایمنا، اظهــار کرد: اتحادیه مشــاوران 
امالک اصفهــان فراخوانــی منتشــر و واحدهای 
صنفی برای منازل اســتیجاری نوروز انتخاب کرد 

و به کمیته اســکان ســتاد خدمات ســفر معرفی 
کرد.وی ادامه داد: مقرر شــده اســت شهروندانی 
که می خواهند منازل خود را به صورت اســتیجاری 
به مســافران نوروزی نصف جهان ارائــه دهند، از 
طریق واحدهای صنفی منتخب اتحادیه مشاوران 
امالک اقدام کنند.مســئول کمیته اســکان ستاد 
اجرایی خدمات ســفر شــهر اصفهان با بیان اینکه 
اگر بتوانیم از ظرفیت اســکان مسافران نوروزی در 
منازل استیجاری شهروندان استفاده کنیم، فرصت 
بسیار خوبی اســت، خاطرنشــان کرد: شهروندان 
می تواننــد جهت اطالع از واحدهــای صنفی مجاز 
منتخب اتحادیه مشــاوران امالک با سامانه ۱۳۷ 
شهرداری اصفهان یا اتحادیه مشــاوران امالک با 
شماره تلفن ۳۲۶۶۴۴۵۰، تماس بگیرند.وی اضافه 

کرد: آماده ســازی مراکز اســکان در نقاط مختلف 
مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان برای استقبال 
از گردشــگران و مســافران نوروزی در حال انجام 
است.شــفیعی تاکید کرد: برای نوروز ۱۴۰۲، روند 
فعالیت کمیته اسکان ســتاد خدمات سفر و سایر 
کمیته ها، از مهرماه ۱۴۰۱ آغاز شده است و هر کدام 
در حیطه وظایف خود مشغول به برنامه ریزی جهت 
ارائه بهترین خدمات به گردشــگران و مســافران 
هســتند.وی با بیان اینکه اولویت نخســت کمیته 
اسکان همچون ســال های گذشــته توجه ویژه به 
بخش خصوصی در حوزه گردشگری و اسکان است، 
گفت: هتل ها و مهمان پذیرها اولویت نخست برای 
مراجعه گردشگران خواهند بود و پس از آن مدارس 

آموزش وپرورش در اولویت دوم قرار دارند.

استفاده از ظرفیت منازل استیجاری اصفهان برای اسکان مسافران نوروزی؛

 بوی بهار می آید

مدیر منطقه یک شهرداری خبر داد:

بازگشایی دوباره پارکینگ انقالب با ظرفیت 300 خودرو
مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان گفت: بر اســاس پیگیری های انجام شده پارکینگ انقالب دوباره با 
ظرفیت ۳۰۰ خودرو و گردش حدود سه هزار خودرو در روز بازگشایی شد.میثم بکتاشیان اظهار کرد: به دنبال 
مشکالت به وجود آمده برای بهره برداری از پارکینگ انقالب در خیابان شمس آبادی، این پارکینگ تعطیل 
شده بود تا به مشکالت آن رسیدگی شود.وی افزود: بر اســاس پیگیری های انجام شده، این پارکینگ 
به طور مجدد با ظرفیت ۳۰۰ خودرو و گردش حدود ســه هزار خودرو در روز بازگشایی و مورد بهره برداری 
قرار گرفت.مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان تصریح کرد: با توجه به ترافیک شدید موجود در خیابان 
آیت ا... شمس آبادی، نبود پارکینگ انقالب مشکالت ترافیکی بسیاری را در این محدوده برای شهروندان 
ایجاد کرده بود که با پیگیری این منطقه مشکالت مرتفع شد.وی افزود: با توجه به طول صف ورود به این 
پارکینگ که همواره خود یک معضل ترافیکی بود، با قرار دادن جدا کننده ترافیکی، یک خط ویژه جهت ورود 
به پارکینگ ایجاد شد.بکتاشیان خاطرنشان کرد: در راستای رسیدگی و رفع مشکالت ترافیکی موجود در 
خیابان آیت ا...شمس آبادی که بیشــترین دلیل آن استقرار مطب های پزشکان و بیمارستان هاست، به 

دنبال راهکارهای عملیاتی موثری هستیم که به محض حصول نتیجه به اطالع شهروندان خواهد رسید.
 

مدیر بازارهای روز کوثر شهرداری خبر داد:

 برگزاری جشنواره »عید تا عید 4« در بازارهای کوثر 
شهرداری اصفهان

مدیر بازارهای روز کوثر شهرداری اصفهان با اشاره به برگزاری جشنواره »عید تا عید ۴« گفت: این جشنواره 
از میالد حضرت علی )ع( تا عید نوروز در فروشگاه های کوثر برگزار می شود.مجید صادقی اظهار کرد: در 
جشنواره »عید تا عید ۴« که از سیزدهم بهمن تا ۲۹ اسفند سال جاری به مناسبت میالد حضرت علی )ع( 
در بازارهای روز کوثر برگزار می شود، بیش از ۸۰ قلم کاال با تخفیف بین ۲۰ تا ۴۰ درصد به شهروندان ارائه 
می شود.وی افزود: در قالب این جشنواره، برای شهروندان به ازای هر ۳۰۰ هزار تومان خرید، یک شانس 
در قرعه کشی جهت دریافت جوایز در نظر گرفته شده که از جمله این جوایز، دو دستگاه خودروی کوئیک، 
۱۱۰ عدد جایزه ۶۰ میلیون ریالی، ۱۱۰ عدد جایزه ۵۰ میلیون ریالی، ۱۱۰ عدد جایزه ۴۰ میلیون ریالی، ۱۱۰ عدد 
جایزه ۳۰ میلیون ریالی، ۱۱۰ عدد جایزه ۲۰ میلیون ریالی، ۱۱۰ عدد جایزه ۱۰ میلیون ریالی و ۱۱۰ عدد جایزه 
پنج میلیون ریالی است.مدیر بازارهای روز کوثر شهرداری اصفهان تصریح کرد: جشنواره »عید تا عید ۴« از 
میالد حضرت علی )ع( تا عید نوروز )سیزدهم بهمن تا بیست ونهم اسفندماه( در همه فروشگاه های کوثر 
شهرداری اصفهان برگزار می شود، بر این اساس تالش ســازمان این است که این جشنواره ها به صورت 

منظم اجرا شود تا شهروندان از امتیازات برگزاری آن بهره مند شوند.
 

شهرداری اصفهان، غرفه برتر نمایشگاه شهر پایدار
مدیرکل نوســازی و تحول اداری شــهرداری اصفهان با اشاره به نخستین نمایشــگاه بین المللی شهر 
پایدار گفت: شهرداری اصفهان جزو غرفه های برتر نخســتین نمایشگاه بین المللی شهر پایدار شناخته 
شد.سیدمصطفی اعتصامی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در نخستین نمایشگاه بین المللی شهر 
پایدار که از ششم تا نهم بهمن ماه امسال در سالن نمایشگاه های بین المللی جزیره کیش برگزار شد، حدود 
۲۸۰ شرکت کننده از شهرداری ها، وزارتخانه ها، دانشگاه ها، اپراتورها، شرکت های دانش بنیان و سازمان ها 
و شرکت های فعال در حوزه شهر پایدار و شهر هوشمند حضور داشتند.وی با اشاره به محورهای نخستین 
نمایشگاه بین المللی شهر پایدار افزود: دولت هوشــمند، مدیریت شهری هوشمند، موضوعات محیط 
زیستی، اقتصاد پایدار، انرژی های سبز، حمل ونقل پایدار، تجهیزات و زیرساخت های شهر هوشمند از جمله 
محورهای این نمایشگاه بود.مدیرکل نوسازی و تحول اداری شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه به 
حضور شهرداری ها در این نمایشگاه، تجربیات و دستاوردهای هرکدام از آنها در حوزه مدیریت شهری ارائه 

شد و زمینه بهره گیری از این تجربیات و دستاوردها را برای سایر شهرها فراهم کرد.

با مسئولان

خبر روزاخبار

اصفهان و قابلیت تبدیل 
 شدن به برند تئاتر کشور

یک کارگــردان اصفهانــی حاضر در جشــنواره 
بین المللی تئاتر فجر با بیان اینکه این اســتان 
دارای باالترین آمار گروه های تئاتری ثبت شده 
در کشور است، گفت: اصفهان همیشه و در همه 
جشــنواره ها در کشور سرآمد اســت؛ اما گاهی 
در شهر خودمان درگیر کاســتی ها و مشکالتی 
هستیم که برای برطرف شدن به مدیریت صحیح 
نیاز است.پویان عطایی، کارگردان نمایش »در 
سوگ شب هزار و یکم شــهرزاد قصه ساز« که 
به عنوان یکی از نمایندگان اصفهــان در چهل و 
یکمین جشــنواره بین المللی تئاتر فجر حضور 
داشــت، با بیان اینکه این نمایش به عنوان تنها 
نماینده اصفهان در بخش بین  الملل جشــنواره 
تئاتر فجر حضــور یافت، اظهار کــرد: این اثر به 
نویسندگی شهرام احمدزاده، طراحی کارگردانی 
پویان عطایی اســت که مریم دوســتی ایرانی، 
آرزو رضا کرمی و ساناز نوربخش در آن به ایفای 
نقش پرداختند. داســتان نمایــش نیز درباره 
شهرزاد قصه گو اســت که برهه هایی از زندگی 
او با یک رویــداد تاریخی تالقــی پیدا می کند، 
فضای قصه و نمایش کامال ایرانی و بر اســاس 
روایت، قصه گویی و خــرده روایت های ایرانی 
اســت و دارای المان ها، تصاویــر و ایماژهای 
جهانی اســت که  باعث شــد نمایش در بخش 
بین الملل جشــنواره فجر حضور پیدا کند.وی  
ادامه داد: نمایش »در ســوگ شب هزار و یکم 
شهرزاد قصه ساز« سال گذشته و بعد از اجرای 
عموم در جشنواره های مختلف حضور پیدا کرد 
و خوشــبختانه در چندین جشنواره بین المللی 
ازجملــه بخــش بین المللی جشــنواره آیینی 
ســنتی، بخش بین الملل جشــنواره همدان و 
اکنون نیز در بخش بین الملل جشــنواره تئاتر 
فجر پذیرفته شــده اســت.عطایی با اشاره به 
استقبال بسیار خوب از این نمایش در جشنواره 
بین المللــی تئاتر فجر و با بیــان اینکه اصفهان 
یکی از قطب های اصلی تئاتر کشــور اســت و 
همیشه نماینده های فراوانی را در جشنواره های 
مختلف داخلی و خارجی داشته، گفت: امسال 
نیز اصفهان با ۲ اثر خیابانی، ۳ اثر صحنه ای و یک 
اثر رادیو تئاتر در جشنواره تئاتر فجر حضور داشت.

رییس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای اسالمی شهر اصفهان:

ترافیک شهر برای مردم غیرقابل تحمل است
رییس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه ترافیک شهر برای مردم غیرقابل تحمل است، گفت: در حوزه حمل ونقل 
عمومی به ویژه در بخش اتوبوسرانی به دلیل مشکالت فراوان همچون کمبود اعتبارات و نبود اتوبوس هنوز نتوانسته ایم زیرساخت ها را فراهم کنیم.مجید نادراالصلی 
در جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: در نقاط مرکزی شهر با مشکل پارکینگ روبه رو هستیم و همین کمبود معضالت ترافیکی را دوچندان کرده 
است.وی با تاکید بر افزایش تعداد پارکینگ ها در سطح شهر افزود: در حوزه حمل ونقل عمومی به ویژه در بخش اتوبوسرانی به دلیل مشکالت فراوان همچون 
کمبود اعتبارات و نبود اتوبوس هنوز نتوانسته ایم زیرساخت ها را فراهم کنیم.عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه ترافیک شهر برای مردم غیرقابل 
تحمل است، تصریح کرد: جریان سازی انتظامی و فرهنگ شهروندی به عنوان زیرساخت نخست شکل نگرفته که در این راستا باید جلسات هماهنگی و گفت وگو 
از سوی شهرداری و نیروی انتظامی برگزار شود.وی، فراهم شدن زیرساخت ها در این حوزه را مهم دانست و گفت: صرف مصوب کردن یک الیحه و گذاشتن آن در 

کارتابل مسئوالن مشکلی را رفع نمی کند،بنابراین  باید برای رفع مشکل ترافیکی اقدام اساسی انجام شود.

آیین استانی زنگ 
انقالب

آیین اســتانی زنــگ انقالب 
همزمان با آغاز ایــام ا... دهه 
فجر با حضور مدیر کل آموزش 
و پرورش اســتان و استاندار 
اصفهان در دبســتان دخترانه 

حاج احمد قفال برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: به گزارش کارشناسان و 
روسای ادارات ستادی، 5000 طرح اشتغال استان آماده بررسی و نظارت میدانی 
است.میثم مداحی اظهار داشــت: رییس جمهور در نشست مدیران ستادی و 
استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر تنظیم گری و ایجاد هماهنگی با 
دستگاه های مختلف برای ایجاد اشتغال به عنوان یکی از  ماموریت های اصلی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد.وی با اشــاره به درخواست رییس 
دولت سیزدهم از این وزارتخانه برای تحقق عدالت در عرصه اشتغال تصریح کرد: 
ضروری است تا با همکاری شورای توسعه استان و فرمانداران و دستگاه های 
اجرایی، تعهد اشتغال موجود طی مدت 40 روز آینده رصد و اقدامات موثری برای 
تحقق اشتغال و توزیع عادالنه تسهیالت اشتغال صورت گیرد.مداحی با توجه به 
نظرات کارشناسان اشتغال استان مبنی بر وجود برخی اشکاالت در سامانه های 
رصد و سانار توصیه کرد  طی ارتباط با کارشناسان حوزه اشتغال و فناوری اطالعات 
وزارتخانه نسبت به رفع اشکاالت سامانه ای استان اقدام شود.مدیر کل تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان با اشــاره به گزارش کارشناسان و رؤسای 
ادارات ستادی مبنی بر این که 5000 طرح اشتغال استان آماده بررسی و نظارت 
میدانی است، تاکید کرد: قراردادهای نظارت باید از مطلوبیت الزم برخوردار باشد 
تا امکان افزایش طرف های قرارداد برای نظارت بر طرح های پیشنهادی اشتغال 
فراهم شود؛ هرچند ضروری اســت تا قرارداد افراد و دفاتر مشاوره، کارآفرینی 
و اشــتغال آماده ارائه خدمات نظارت هرچه ســریع تر منعقد و تکمیل باشد تا 
عملیات نظارت بر طرح های اشتغال در اســرع وقت آغاز شود.مداحی اضافه 
کرد: ضرورت دارد تا با توجه به مشکالت برگشت طرح ها به دلیل مغایرت تاریخ 
شروع به کار،  بازنگری مجدد در تعریف شغل و تاریخ شروع صورت بگیرد.وی 
از معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
خواست تا شخصا در کارگروه اشتغال شهرستان های پرجمعیت استان از جمله 
شهرستان های اصفهان، نجف آباد و شاهین شهر شرکت و  بر روند رصد اشتغال 

این شهرستان ها نظارت کند.

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان 
شهرداری اصفهان گفت: باتوجه به برنامه ریزی شرکت توسعه مجتمع های 
سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شــهرداری اصفهان به منظور ارتقای 
عملکردی مجموعه های تفریحی، گردشــگری و غذایی شــرکت در آستانه 
نوروز 1402، مزایده عمومی اماکن تجاری مجتمع بزرگ گردشــگری صفه، 

شهر رویاها و تله سی یژ ناژوان اعالم شد. 
به گزارش روابط عمومی شــرکت توسعه مجتمع های ســیاحتی، فرهنگی 
و ورزشی ســپاهان شــهرداری اصفهان، سعید ســاکت پیرامون برگزاری 
مزایده عمومی اجاره اماکن تحت مدیریت این شرکت، اظهارداشت: توسعه 
گردشگری و رونق بخشیدن به ظرفیت های گردشگری و تفریحی کالن شهر 
اصفهان به عنوان یکی از رویکردهای حائز اهمیت مدیریت شــهری قلمداد 
می شود و شرکت توسعه سیاحتی سپاهان در این راستا گام های هدفمندی 

را طراحی و برنامه ریزی کرده است. 
وی با بیان اینکه رونق گردشــگری و ارتقای ظرفیت های تفریحی، غذایی و 
بازی در »اصفهان شــهر زندگی« مورد توجه قرار دارد، بیان کرد: این شرکت 
با مدیریت ابرسازه های تفریحی اصفهان به دنبال آن است تا ضمن توسعه 
ظرفیت های تفریحی و گردشــگری، از حضور موثر و بالقوه سرمایه گذاران 
استقبال و بهره مند شود و در این راستا از ســرمایه گذاران این حوزه دعوت 

می کند. 
مدیرعامل شــرکت توســعه مجتمع های ســیاحتی، فرهنگی و ورزشــی 
سپاهان شــهرداری اصفهان در تشــریح مزایده عمومی اجاره اماکن تحت 
مدیریت شــرکت خاطرنشــان کرد: مزایده عمومی اجاره اماکن شــرکت 
توســعه ســیاحتی ســپاهان شــامل مراکز تحت مدیریت آن در مجتمع 

گردشــگری صفــه، مجموعه شــهر رویاها و تله ســی یژ ناژوان می شــود 
 که در ایــن خصوص تنــوع و تعــدد ظرفیت هــای قابل ســرمایه گذاری

 مورد توجه است. 
وی تصریح کرد: ظرفیت های غذایی و تفریحی در مجتمع گردشگری صفه 
و بام اصفهان، غرفه های غذایی و بازی در تله  ســی یژ ناژوان و ســالن ها و 
غرفه های مجموعه شهر رویاها در این مزایده آماده جذب سرمایه گذار است. 
ســاکت دربــاره جزییــات بیشــتر این مزایــده گفــت: دریافت اســناد 
مزایده در ایــن آگهی تا تاریــخ پنجشــنبه 20 بهمن 1401 تعیین شــده و 
 عالقه مندان می توانند به منظور کسب اطالعات بیشــتر به نشانی اینترنتی

 WWW.STDCONLINE.COM  و شماره تلفن 031-36759011-14 
مراجعه و تماس حاصل فرمایند. 

وی با اشاره به میزان استقبال گردشگران و مخاطبان از ظرفیت های تفریحی 
و گردشگری ابرسازه های تفریحی و مجموعه های مجتمع گردشگری صفه، 
شهر رویاها و تله سی یژ ناژوان ادامه داد: ابرســازه های تفریحی اصفهان از 
نوروز 1401 تا به امروز میزبــان حدود یک ونیم میلیون نفر از گردشــگران 
و مــردم اصفهان بوده کــه این موضوع نشــان از توجه ویژه گردشــگران و 
شهروندان اصفهانی به ظرفیت های تفریحی و سرگرمی این مجموعه دارد. 
مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان 
شهرداری اصفهان با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت های بدیع و خالقانه 
در حوزه های مختلف تفریحی، گردشگری، غذایی و بازی پهنه های تفریحی 
اصفهان، بیان کرد: این شــرکت از همه عالقه مندان و سرمایه گذاران در این 
حوزه دعوت می کند تا نســبت به حضور و ارائه ایده های خود در این زمینه 

اقدام کنند. 

مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان گفت: هم اکنون 307 کیلومتر دیگر از 
شبکه فاضالب شهر اصفهان نیاز به اصالح و بازسازی دارد و 30 کیلومتر از آن ویژه 

تر از سایر بخش هاست که نیازمند تامین اعتبار الزم است.
حسین اکبریان در جلسه هم اندیشی با  تعدادی از نمایندگان مردم استان در 
مجلس شورای اسالمی، تخصیص اعتبارات مناســب در بودجه سال آینده  و 
لحاظ کردن در برنامه هفتم توسعه را در راســتای رفع موانع و حل مشکالت و 
چالش های مردم استان در حوزه آب و فاضالب ضروری دانست.وی، تامین 
پایدار آب شرب مردم در روســتاها را یکی از برنامه های راهبردی وزارت نیرو و 
به تبع آن  آبفای استان اصفهان برشــمرد و خاطرنشان ساخت: آبفای استان 
اصفهان مشکالت بسیاری درمسیر  آبرسانی ســیار به روستاها دارد و در حال 
حاضر در قالب طرح جهاد آبرسانی تامین آب شرب بیش از 90 روستا، در حال 

پیگیری است.
مدیر عامل شــرکت آبفای اســتان اصفهان یادآور شــد: در صورت تخصیص 

 اعتبار و با همکاری سپاه و بسیج استان این تعداد در سال آینده افزایش پیدا
 خواهد کرد.

وی خاطرنشــان کرد: اصفهان یکی از  اولین شهرها در کشــور بوده که شبکه 
فاضالب آن اجرا شده  و در حال حاضر با گذشت بیش از نیم قرن از اجرای این 
شبکه، بخش قابل توجهی از آن دچار فرسودگی شده که تا کنون با استفاده از 
منابع داخلی و ظرفیت فاینانس، حدود 193کیلومتر از این شبکه  فرسوده اصالح 
شده است. اکبریان افزود: هم اکنون  307 کیلومتر دیگر از شبکه فاضالب شهر 
اصفهان نیاز به اصالح و بازسازی  دارد این در حالیست که 30 کیلومتر از آن ویژه 
تر از سایر بخش هاســت که نیازمند تامین اعتبار الزم است.وی تصریح کرد: 
اصفهان از معدود استان هایی است که فرآیند آبرسانی به شهرها و روستاهای 
آن از طریق مرکز کنترل تله متری خطوط آبرسانی به صورت آنالین مورد پایش 
و بررسی قرار می گیرد و این امر نقش بسزایی در توزیع عادالنه آب در طول سال 

در سطح استان دارد.

مهدی کوهی، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان یازدهم بهمن ماه ، در روز اول کاری در 
مسئولیت جدید، ضمن گرامیداشت فرارسیدن دهه مبارک فجر پیروزی انقالب 
اسالمی، گفت : با توان و همت مسئولین و کارکنان می توانیم این مجتمع عظیم 
صنعتی را به رونق اقتصادی ، تولید و توسعه برسانیم .وی که از آذر ماه سال جاری 
به عنوان رییس هیئت مدیره ذوب آهــن اصفهان فعالیت می کند، افزود : این 
شرکت، که با همت بی نظیر و ستودنی سرمایه های انسانی که امروز پیشکسوت 
صنعت فوالد هستند، تاسیس شده، نماد صنعت فوالدکشور است و هر صنعتی 
پس از ذوب آهن اصفهان در کشــور موفق عمل کرده ، از نیروهای توانمند این 
شرکت که همچون یک دانشگاه ملی ، خدمت به صنعت کشور را در اولویت قرار 
داده ، بهره مند بوده است.کوهی ، به روزرسانی پروژه های جاری را یکی از برنامه 
های اصلی در کوتاه مدت ذکر کرد که در بهره وری و آینده شرکت تاثیر بسیاری 
دارد و افزود : اصالح ساختار مالی از جمله دیگر اولویت هاست که مرحله اول آن 
با افزایش سرمایه اخیر انجام شد و با حمایت سهامداران محترم مراحل بعدی 
نیز انجام خواهد شد .وی با اشاره به اینکه ، تدوین برنامه ای کامل و مناسب برای 
سال آینده در اولویت  است، گفت : سهامداران محترم به واسطه اعتبار نام ذوب 
آهن ، سرمایه خود را وارد بورس کرده اند و توقع سودآوری دارند که این مجموعه 

بزرگ باید آن را محقق سازد .
کوهی، با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با تولید کنندگان کشور 

گفت :  فرهنگ بسیجی و جهادی ، اقتصاد مقاومتی و فعالیت های دانش بنیان  
از اولویت های ما در حل مشکالت صنعت برای کوتاه کردن مسیر دسترسی به 
برنامه ها خواهد بود .مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اظهار داشت :  باید نمایشگاه 
دائمی از محصوالت بومی سازی شده شرکت با همکاری معاونت برنامه ریزی 
و توسعه و مدیریت روابط عمومی برپا شود تا با روش های مهندسی معکوس و 
کاهش هزینه های مالی، تولید داخل را تقویت کنیم.در این دیدار آیت ا... رهبر ، 
مسئول هماهنگی تبلیغات اسالمی ضمن تبریک فرارسیدن دهه مبارک فجر، 
برای مدیرعامل جدید ذوب آهن آرزوی توفیق کرد و با اشاره به فرمایشات اخیر 
مقام معظم رهبری، بر توجه ویژه به تولید و رفع مشــکالت شرکت تاکید کرد.

ایرج رخصتی، نایب رییس هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان نیز از تالش کارکنان 
این مجتمع عظیم صنعتی در یک سال گذشته قدردانی کرد و گفت: ذوب آهن 
مجموعه ای متعهد و دلسوز در اختیار دارد و هرچند سال سختی را به دلیل شرایط 
بیرونی شرکت، پشت سر گذاشــتیم؛ اما روزهای خوب در پیش است .مهرداد 
توالئیان، معاون بهره برداری و عضو هیئت مدیره این شرکت نیز از شرایط خوب 
تولید گفت و افزود : با شرایط موجود می توانیم تا پایان سال رکورد جدیدی در 
تاریخ ذوب آهن اصفهان ثبت کنیم .وی افزود : تولید محصوالت جدید و با ارزش 
افزوده باال همچنان اولویت اصلی ماست و دستاوردی جدید نیز در این خصوص 

حاصل شده که در دهه فجر از آن رونمایی می شود .

مدیرعامل ذوب آهن مطرح کرد:

ذوب آهن اصفهان؛ پیشران تولید و توسعه

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خبر داد:

۵۰۰۰ طرح اشتغال استان اصفهان آماده بررسی و نظارت میدانی

دعوت از سرمایه گذاران برای شرکت در مزایده اماکن شرکت توسعه 

سیاحتی سپاهان؛ مجتمع گردشگری صفه، شهر رویاها و تله سی یژ ناژوان 

مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان مطرح کرد:

3۰7 کیلومتر از شبکه فاضالب شهر اصفهان نیازمند اصالح و بازسازی است

منبع: ایمنا 
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