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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

 عضو اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی:
 چراغ های قرمز بحران های زیست محیطی در اصفهان روشن شده است؛

فردا دیر است

هزینه صدور پروانه 
ساخت هتل در اصفهان 
نزدیک به صفر شده است

بیشترین غیبت در آزمون 
سراسری 1401 در اصفهان 

مربوط به گروه هنر بود

رشد 6۷ درصدی 
کمک های مردم اصفهان 
طی3 ماهه نخست امسال

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی:

سهم اصفهان از اقتصاد 
 دانش بنیان تنها 

3 درصد است

معاون استاندار اصفهان: 

صدای اذان باید 
در تمامی نقاط 
شهر شنیده شود
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بخش خانگی در اصفهان خاموشی برق نخواهد داشت

شناسایی 14 کانون بحران فرسایش بادی در استان

میراث، مترو، دلواپسی و چندموضوع دیگر!

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان: 
ایستگاه متروی امام علی )ع( تا مسجد جامع فاصله ای ایمن دارد

آگهی مزایده عمومی

اداره امور شعب بانک ملی استان اصفهان  م الف:1345705

اداره امور شعب بانک ملی اســتان اصفهان در نظر دارد کاالهای خود با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره  گیری از سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )setadiran.ir( و با شماره  مزایده 1001001195000001 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

زمان انتشار در سایت 1401/04/11 ساعت 08:00 تا تاریخ 1401/04/28

تاریخ بازدید: 1401/04/11 تا تاریخ 1401/04/27 ساعت 08:00 تا 12:00 
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/04/28 ساعت 19 

زمان بازگشایی 1401/04/29 ساعت 10:00 زمان اعالم به برنده 1401/04/30 

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد: 
برگزاری مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده 

)در صورت وجوه هزینه مربوط( پرداخت تضمین شرکت در مزایده )و ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعالم به برنده و 

واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.

پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده، قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.

عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.

مرکز  پشتیبانی و راهبری سامانه 41934-021       دفتر ثبت نام اصفهان 88969۷3۷ – 85193۷68 
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش< ثبت نام / پروفایل مزایده گر < موجود است.

فراخوان دعوت به مناقصه عمومی  یک مرحله ای

اداره امور شعب بانک ملی استان اصفهان  م الف:1345701

1( موضوع مناقصه:

ups خرید باتری صنعتی با کاربرد در

2( محل تحویل شهر اصفهان انبار اداره امور شعب بانک ملی ، هزینه حمل تا محل تحویل بعهده تامین کننده می باشد 

3( شرایط پذیرش : مشخصات فنی پیوست در اسناد مناقصه

4( محل دریافت اسناد مناقصه : 

www.setadiran.ir : وبسایت رسمی

5( تاریخ و مهلت دریافت اسناد مناقصه: 
از تاریخ 1401/04/09 ساعت 08:00 تا تاریخ 1401/04/16 ساعت 19:00 بعد از ظهر 

6( مهلت ارسال پاکت ها : 

تا تاریخ 1401/04/30 ساعت 19:00 

۷( زمان بازگشایی: 
ساعت 10 صبح یکشنبه 1401/05/02 

- نحوه ارائه و محل ارائه ارسال اسناد تکمیل شده در وب سایت رسمی www.setadiran.ir به شماره مناقصه 2001001195000005

- در صورت سوال در مورد نحوه بارگذاری اسناد یا ثبت نام در سامانه فوق با شماره تلفن 1456 مرکزی راهبری و پشتیبانی سامانه ستاد تماس حاصل فرمائید.

نوبت دوم

نوبت دوم

قابل توجه فعاالن اقتصادی
آخرین مهلت

 ارائه اظهار نامه مالیات عملکرد اشخاص حقیقی )صاحبان مشاغل(
 و ارائه اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار 1401

15 تیـــــر ماه 
مرکز ارتباط مردمی 1526 پاسخگوی مودیان مالیاتی

م الف:1346480)روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان(

»کینوا«؛ دورریز ندارد، آفت نمی زند، در تمام مناطق استان 
قابلیت کشت دارد و جایگزین محصوالت آب بر است؛

با ارزش و باصرفه؛ اما گمنام

آگهی مزایده  عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مزایده مورد زیر را مطابق جدول ذیل به فروش رساند.

نوبت اول

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

401 - 2 – 163
فروش مخزن هوایی خارج از مدار در 
سطح مناطق مختلف استان اصفهان 

1.040.000.000جاری

 مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 13:00
روز شنبه به تاریخ 1401/4/25

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 1401/4/26
  محل دريافت اسناد: سايت اینترنتی شركت آب و فاضالب استان اصفهان

  WWW.abfaesfahan. ir
WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031 )  داخلی 458 یا 462  (

 کادر فنی تیم سپاهان حداقل روی کاغذ دیدنی ترین 
ترکیب لیگ برتری را خواهد ساخت؛

6یک نیمکت جذاب
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مصر: 

با روسیه و اوکراین برای حل بحران در تماس هستیم
وزیر خارجه مصر در کنفرانس خبری با همتای اتریشی خود تاکید کرد که کشورش با روسیه و اوکراین 
برای حل بحران در تماس است.سامح شکری، در کنفرانس خبری با الکساندر شالنبرگ، همتای اتریشی 
خود با بیان اینکه جنگ اوکراین بر تمامی کشورهای جهان تاثیر گذاشته، تاکید کرد که مصر با روسیه و 
اوکراین برای حل بحران در تماس اســت.وزیر خارجه مصر ضمن اشاره به اهمیت همکاری با سازمان 
ملل برای ایجاد تضمین برای خروج ایمن غالت و تامین امنیت غذایی در پی جنگ اوکراین، تاکید کرد 
که کشورش با همه طرف ها در تماس است و به دنبال بازگشت ثبات و توقف اقدام نظامی است تا بحران 
اوکراین به طور کامل تمام شود.شــکری همچنین گفت که مصر تمام تالش خــود را برای هماهنگی و 

همکاری با همه شرکا به کار خواهد گرفت تا امنیت و ثبات را به اروپا بازگرداند.
 

حمله مسلحانه در کپنهاگ، 3 کشته برجای گذاشت
پلیس دانمارک اعالم کرد که در تیراندازی در شــهر کپنهاگ پایتخت این کشور ۳ نفر کشته و ۳ نفر نیز 
زخمی شدند.به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس دانمارک اعالم کرد، در جریان تیراندازی در مرکز خرید 
فیلدز در شهر کپنهاگ سه نفر کشته و سه نفر نیز زخمی شدند.در ارتباط با این تیراندازی یک جوان ۲۲ 
ساله دانمارکی از سوی پلیس این کشور دستگیر شده است.تارنمای اطالع رسانی پلیس دانمارک پیش 
تر اعالم کرده بود: خطوط مترو واقع در منطقه »آماگر« )Amager( شهر کپنهاگ به طور موقت بسته 
شد. آماگر یکی از پرجمعیت ترین منطقه در شهر کپنهاگ به شمار می رود.تارنمای اطالع رسانی پلیس 
دانمارک در ادامه نوشــت: در نتیجه تیراندازی در مرکز خرید »فیلدز« در منطقه آماگر، خطوط متروی 
منطقه آماگر به طور موقت بر روی سایر مسافران بسته خواهد شد و امکان استفاده از خطوط مترو »ام۱« 

و »ام۲« وجود ندارد.
 

صنعا، شرط تمدید آتش بس یمن را اعالم کرد
به نقل از شبکه خبری المیادین، حسین العزی، معاون وزیر خارجه دولت صنعا اعالم کرد: بدون یک 
توافق مورداعتماد و صادقانه که شامل تمام ابعاد باشد امکان تمدید آتش بس وجود ندارد. اگر توافق های 
صادقانه و ملموس که شامل تمام ابعاد انسانی و اقتصادی از جمله درآمدهای نفتی و گازی و حقوق ها 
باشد، محقق نشــود نمی توان به صورت دروغین آتش بس را تمدید کرد.وی گفت: همگان از ارتش و 
کمیته های مردمی برای ازسرگیری نبرد آزادسازی در یک آن و بدون توقف حمایت خواهند کرد.العزی 
ماه میالدی گذشته اعالم کرد که دولتش براساس وعده های جدی درباره افزایش پروازها و پیشرفت در 
موضوع حقوق ها تمدید آتش بس را قبول کرد. مشکل واضح و بزرگی در آتش بس وجود دارد. اگر این 

مشکل حل نشود صنعا حق بازنگری در موضع خود را دارد.
 

جدیدترین اظهارنظر »نوری المالکی« درباره تشکیل دولت عراق
رییس ائتالف دولت القانون عراق گفت که مذاکرات برای تشــکیل دولــت به کمیته های چارچوب 
هماهنگی کشیده شده و نخستین نشــانه های تشــکیل دولت جدید پس از تعطیالت عیدقربان 

ملموس خواهد بود.
»نوری المالکی«  در نشست با اعضای فراکسیون این ائتالف به بررسی جدیدترین تحوالت سیاسی 
کشور پرداخت.به نوشته وبگاه »شفق نیوز« در این نشســت بر اهمیت تسریع روند تشکیل دولت 
جدید، »دولتی قدرتمند که بتواند به مردم خدمات ارائه کند و به مطالبات آنها، پاســخ دهد«، تاکید 
شد.وی در این نشست بر ضرورت تداوم گفت وگوها میان نیروهای کمیته هماهنگی شیعیان عراق و 
همپیمانان شان و سایر گروه های سیاسی به منظور تسریع روند تشکیل دولت جدید و نیز تکمیل سایر 

مراحل قانونی مربوط به دو پست ریاست جمهوری و نخست وزیری تاکید کرد.

پیشنهاد ایران برای ترکیه، مسیر دیپلماسی در سوریه؛

 »آنکارا« در دوراهی جنگ یا صلح
وزیر امور خارجه کشورمان در سفر به سوریه به مقامات آنکارا پیشنهاد 
داده تا به جای منطق توپ و تفنگ با سوریه به زبان دیپلماسی سخن 
بگوید.چهارمین سفر حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان 
به دمشق پس از تصدی وزارت خانه مطبوعش در حالی صورت گرفته که 
هفته پیش منابع سوری خبر دادند، ارتش اشغالگر ترکیه و گروه های 
تروریســتی تحت حمایت آنکارا حمالت خود را به حومه »تل تمر« در 

استان الحسکه از سر گرفتند.
حمالت توپخانه ای ارتش اشغالگر ترکیه و گروه های تروریستی تحت 
حمایت آنکارا در حالی شدت یافته که رییس جمهور ترکیه اوایل خرداد 
گذشته اعالم کرد که کشــورش به زودی عملیاتی را برای ایحاد منطقه 
امن در عمــق ۳۰ کیلومتری خاک ســوریه آغاز خواهد کــرد؛ اردوغان 
همچنین در جدیدترین موضع گیری مجددا از حمله غافلگیرکننده در 

شمال سوریه سخن گفت.
در مقابل ســوریه نیز تاکید کرده که »تهدید هــای ترکیه برای عملیات 
موسوم به منطقه امن در شمال سوریه با نتایج و خروجی های نشست 
آستانه در تضاد اســت.«اما ماجرا درست از جایی شروع شد که با آغاز 
بحران سوریه در سال ۲۰۱۱ ترکیه از جمله کشور هایی بود که سعی کرد با 
استفاده از درگیر شدن سوریه در جنگ با تروریست ها نهایت استفاده 
را از عدم تمرکز دولت مرکزی به رهبری بشار اسد ببرد و بخش هایی از 
شمال ســوریه را تصرف کند.ترکیه در راستای سیاست های نو عثمانی 
گرایانه خود که برآمده از انباشت درآمد های حاصل از توسعه گردشگری 
در شهر های مختلف این کشور است، اقدام به تحرکات نظامی در سطح 
منطقه ای )سوریه، عراق، جمهوری آذربایجان( و کمی دور تر در اتیوپی 
و لیبی کرده که البته تاکنون از هیچ کدام از تحرکات خود نتیجه مطلوبی 
نگرفته تا جایی که این مداخالت نظامی باعث اختالفات داخلی میان 

احزاب این کشور و فشار بر حزب حاکم عدالت و توسعه شده است.
این مداخالت درحالی است که بر اســاس آمار های رسمی ترکیه نرخ 
تورم در این کشور در خرداد گذشته به  ۷۳.۵ درصد رسید و  رییس جمهور 
ترکیه برای دومین بار در سال جاری سطح حداقل دستمزد را که پیش از 
این ۵۰ درصد افزایش داده بود، دوباره افزایش داد.در واقع سیاست های 
توســعه طلبانه ترکیه به غیر از اینکه به پشــتوانه درآمد های حاصل از 
توسعه گردشگری این کشور صورت بپذیرد از ضعف آنکارا در زمینه تامین 
انرژی نیز ناشی می شود.وابســتگی ترکیه به گاز وارداتی از ایران، آنکار 
را مجاب کرده تا برای کشــف میادین گازی در دریای مدیترانه که مورد 
مناقشه با یونان نیز هســت تالش کند که در این بین و در خالل جنگ 
سوریه نیز از منابع سوخت های فسیلی شمال سوریه هم غافل نمانده 

و به اذعان مقامات سوری نفت این کشــور را در کنار تجهیزات صنعتی 
سوریه به کمک تروریست های تحت حمایت خود به تاراج برده است.

اما اوضاع تا کنون طبق پیش بینی های اردوغــان پیش نرفته و ارتش 
سوریه توانســته با کمک متحدان خود یعنی ایران، روسیه، حزب ا...

لبنان و گروه های مردمی طرفدار دولت قانونی این کشور تروریست ها را 
شکست داده و بر ۹۰ درصد خاک کشور مسلط شود و در مقابل حمالت 
نیرو های اشغالگر ترکیه نیز دست به اقدامات متقابل بزند.در این بین، 
اما ایران همیشه راه دیپلماسی و گفت وگو را پیش پای ترکیه گذاشته و 
حسین امیرعبدالهیان نیز در سفر چند روز پیش خود به دمشق ضمن 
تاکید بر اینکه ایران نگرانی همســایه خود یعنی ترکیه را درک می کند 
مسیر مذاکره را به جای جنگ به آنکارا پیشنهاد می کند.ایران و روسیه 
ـ سوری را  بهمن ۹۵ با طرح ابتکار نشست »آستانه«، مذاکراتی سوریـ 
با نظارت نمایندگانی از تهران، مسکو، آنکارا و حضور نماینده سازمان ملل 
و سفیر آمریکا برای حل بحران داخلی سوریه و پایان بخشیدن به شش 
سال کشتار و آوارگی و ویرانی در این کشورشروع کردند تا برای اولین بار 
دولت قانونی سوریه و گروه های معارض سوری که بخشی از آنان نیز از 
حمایت ترکیه برخوردارند با یکدیگر به گفت وگو بنشینند.هرچند پیش تر 
یک بار اسفند ۱۳۹۴ و بار دیگر شــهریور ۱۳۹۵ تالش  هایی برای آتش 

بس صورت گرفت و طرفین مخاصمه را ترک کرده بودند، اما دو طرف هر 
بار با نقض گسترده آتش  بس و متهم کردن دیگرى از سوى طرف هاى 
درگیر در بحران باعث تشدید خشــونت  ها با شدت و عمق بیشترى از 
پیش شده بودند.مذاکرات آســتانه، به موازات گفت وگوهای ژنو برای 
صلح در سوریه با میانجی  گری ســازمان ملل متحد برگزار می شود که 
در ژنو مسائلی همچون شکل آینده حکومت سوریه، انتخابات، قانون 

اساسی و مبارزه با تروریسم در سوریه مورد مذاکره قرار می  گیرد.
همین دو هفته پیش بود که هجدهمین دور مذاکرات آستانه در شهر 
نورسلطان، پایتخت قزاقستان آغاز شــد و این مذاکرات همچنان هم 
ادامه دارد.روند ادامه داری که به اعتقاد بسیاری ترکیه عامل آن است 
که در این باره حشمت ا... فالحت پیشه، رییس اسبق کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس گفته بود: »از زمانی که ترکیه موضوع 
منطقه حائل در مناطق کردنشین را مطرح کرد باعث بروز التهاب در این 

منطقه شد و شرایطی مشابه عراق را برای این منطقه رقم زد.« 
تحوالت منطقه اما در یک دهه گذشــته مشــخص کرده تجاوز و زیاده 
خواهی در غرب آســیا جایی ندارد و هر کشــوری دســت رد به مسیر 
دیپلماسی پیشنهاد شده زده و سمت و سویی خالف آن گرفته با پاسخ 

کوبنده ملت های منطقه مواجه شده است.

معاون امور مجلس رییس جمهور گفت: آمریکای 
جنایتکار نه فقط در حق مردم جهان که حتی به مردم 
خود نیز ظلم کرده و آثار این جنایات در تمام جهان 
مشهود است.سیدمحمد حسینی در جریان سفر به 
شهرستان ورامین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در 
آخرین شب از هفته افشای حقوق بشر آمریکایی 
قرار داریم که در آن آثار جنایت آمریکا از شــهادت 
شهید بهشتی و یاران باوفای ایشان ، شهادت شهید 
صدوقی و دیگر اتفاقات علیه مردم ایران مشــهود 
است و باید از این فرصت اســتفاده کرده و ماهیت 
واقعی آمریکا را برای نســل جوان بازگو کنیم.وی 
اظهار کرد: دشمنی آمریکا علیه مردم ایران از گذشته 

بوده و همچنان نیز این جنایات ادامه دارد که آثار آن 
را در کشورهای منطقه و اقصی نقاط جهان می توان 
مشاهده کرد ، جوانان باید بدانند آمریکایی که مدام 
دم از حقوق بشــر می زند، از چه کارنامه سیاهی در 
ظلم و ســتم علیه مردم جهان حتی مردم کشــور 
برخوردار بود، چه رفتار خشونت باری علیه ملت خود 
انجام می دهــد و فاصله طبقاتــی نتیجه این ظلم 
و ســتم آمریکا علیه مردم خویش است.حسینی 
با اشــاره به هجمه رســانه ای اســتکبار جهانی به 
سرکردگی آمریکا به ملت ایران گفت: امروز آمریکا 
از فضای مجازی و رســانه ای علیه مردم ایران بهره 
می برد تا افکار و رفتار ما را نسبت به آنان تغییر دهد، 

مقابله با ایــن توطئه به تالش گســترده نیاز دارد تا 
کشور از حالت انفعال و پاسخگویی به شبهات، آن ها 
را در حوزه های مختلف حقوق بشر به چالش بکشد.

معاون رییس جمهور تاکید کرد: آمریکا در حالی دم 
از دفاع حقوق از زنان می زند که زنان این کشور، از 
کمترین کرامت انسانی برخوردارند و مسائلی مانند 
حقوق کودکان، اقــوام و ملل در این کشــور رعایت 

نمی شود.

معاون رییس جمهور: 

ماهیت واقعی آمریکا را برای نسل جوان بازگو کنیم

نماینده سابق مجلس گفت: به نظر می رسد اروپایی ها به دلیل رابطه نزدیکی که با آمریکا دارند، می توانند بر روند مذاکرات تاثیر سازنده داشته باشند و با همه احوال 
توافق دور از دسترس نیست.احمد مازنی، فعال و تحلیلگر سیاسی، به »نامه نیوز« گفت: »مذاکرات روند پیچیده ای را پشت سر گذاشته  و واقعا بازگشت اعتماد 
بین طرفین سخت شده است؛ به ویژه با عملکرد ترامپ و خروج آمریکا در دوره او از برجام بی اعتمادی موجود میان ایران و آمریکا عمیق تر از گذشته شد. در داخل 
هم همزمان با تالش دیپلمات های دولت قبل در حوزه مذاکره برخی تندروها همان رفتاری را پیش گرفته بودند که تندروهای خارجی در پیش داشتند و در میان 
رادیکال های آمریکا و ایران یک رویکرد را مشاهده می کردیم«.وی ادامه داد: »اصالح طلبان سعی کردند که مشکل موجود میان ایران و غربی ها با مذاکره حل شود 
و در این مسیر به موفقیت بزرگی هم رسیدند؛ به نحوی که با امضای برجام میان ایران و ۱+۵ تحریم های هسته ای ایران که در شورای امنیت سازمان ملل تصویب 
شده بود، رفع شد و این کار بزرگی بود؛ اما خروج ترامپ از برجام کار را پیچیده کرد«.این فعال سیاسی همچنین بیان کرد: »تیم کنونی تجربه کافی برای مذاکره ندارد و 
گرچه شخص آقای امیرعبداللهیان فردی مجرب و البته معتدل است؛ اما ترکیب چیده شده برای مذاکرات، ترکیب خوبی نیست و اصال نمی توان با تیم مذاکره کننده 
دولت قبل مقایسه کرد. البته من باور دارم نباید مانند تندروها در مقام تخریب هم برآییم و اکنون الزم است حمایت به عمل آید زیرا به هر حال نتیجه مذاکرات با 

سرنوشت مردم گره خورده است«.

خبر روزانتقاد »مازنی« از ترکیب تیم مذاکره کننده ایران

وز عکس ر

تودیع و معارفه 
سخنگوی وزارت 

امور خارجه
مراسم معارفه »ناصر کنعانی« 
ســخنگوی جدیــد وزارت امور 
خارجه و تودیع »سعید خطیب 
زاده« ســخنگوی پیشــین، با 
حضور »حسین امیرعبداللهیان« 
وزیر امــور خارجــه و جمعی از 
مدیران این وزراتخانه برگزار شد.

وزیر خارجه فرانسه درگفت وگوی تلفنی با »امیر عبداللهیان«:

انجام توافق، بهتر از نبودن آن است
وزیر امور خارجه فرانسه، با اشــاره به برگزاری مذاکرات لغو تحریم ها و احیای برجام گفت: باید از 
فرصت گفت وگو و مذاکره استفاده و برای رســیدن به توافقی که مورد رضایت همه طرف ها باشد، 
تالش کنیم.خانم »کاترین کولونا« وزیر امور خارجه فرانسه در گفت وگوی تلفنی با وزیر امور خارجه 
ایران از  وجود روابط خوب بین تهران و پاریس اســتقبال کرد و بر ضرورت تداوم مذاکرات هسته 
ای و لغو تحریم ها تاکید کرد. وی گفت: باید از فرصت گفت وگو و مذاکره استفاده و برای رسیدن به 
توافقی که مورد رضایت همه طرف ها باشد، تالش کنیم.وزیر خارجه فرانسه افزود: ما معتقدیم پنجره 
دیپلماسی همچنان باز است و باید از آن به بهترین شکل استفاده کنیم تا توافق حاصل شود. انجام 
توافق،بهتر از نداشتن توافق است.وی همچنین ابراز امیدواری کرد: سفرای جدید دو کشور به زودی 
فعالیت خود را آغاز کنند تا روند توسعه همکاری ها و مناسبات دو کشور بیش از پیش تسریع شود.

 
دادستان تهران: 

کیفرخواست »فائزه هاشمی« صادر شد
دادستان تهران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده فائزه هاشمی گفت: در رابطه با این پرونده، قرار 
مجرمیت صادر شده است.به گزارش ایسنا، علی صالحی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده فائزه 
هاشــمی اظهار کرد: در رابطه با این پرونده، قرار مجرمیت صادر شده است. وی افزود: پس از طی 
روال قانونی، کیفرخواست پرونده این فرد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسالمی ایران 
و توهین به مقدسات صادر و به دادگاه ارجاع شــده است.بیستم اردیبهشت بود که سخنگوی قوه 
قضاییه از ورود دستگاه قضا به اظهارات فائزه هاشمی خبر داد و گفت: این شخص توسط دادستان 
تهران تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده ای در دادسرای عمومی و انقالب تهران تشکیل شده است.

وی افزود: دادستان به عنوان مدعی العموم پرونده را پیگیری کرده و پرونده در جریان است.
 

 علت سفر »علی باقری« به روسیه 
بعد از پایان مذاکرات دوحه چه بود؟

مذاکره کننده ارشد کشــورمان گفت: ما در طول دوران مذاکرات، با همه طرف های مذاکره از جمله 
چین و روسیه رایزنی و مشورت می کنیم. روس ها، چون محدودیت کرونایی ندارند، بعضا یا آن ها 
می آیند یا ما می رویم.علی باقری کنی، در پاسخ به این ســوال که هدف شما از سفر به روسیه بعد 
از پایان مذاکرات دوحه چه بود، اظهار کرد: ما در طول دوران مذاکرات، با همه طرف های مذاکره از 

جمله چین و روسیه رایزنی و مشورت کردیم.
وی افزود: چین به دلیل وضعیت کرونا شرایط مناسبی برای سفر ندارد به این جهت ما با چینی ها 
از طریق سفارت آن ها در تهران و ســفارت ما در پکن و از طریق تلفن رایزنی های مستمری داریم 

و به علت آنکه روس ها محدودیت کرونایی ندارند بعضی وقت ها یا آن ها می آ یند یا ما می رویم.
 

روزنامه همشهری: 

مردم گران شدن کاال ها را پذیرفته  و قانع شده اند!
روزنامه همشهری نوشــت: ماجرای گران شــدن بنزین در آبان۹۸ با افزایش قیمت کاال های اساسی در 
اردیبهشت امسال را مقایسه کنید. منطق آن گرانی آبان۹۸به مردم توضیح داده نشد، اقناع عمومی صورت 
نگرفت و امیدی هم به آینده وجود نداشت، برای همین آتش خشمی در کف خیابان شعله ور شد که معاندان 
نظام هم بر آن دمیدند، اما در ماجرای افزایش قیمت کاال های اساسی، با اینکه ابعاد گسترده تر و وسیع تری 
برای سفره مردم داشت به ناآرامی در کف خیابان منجر نشد، چون هم مردم نسبت به این افزایش قیمت 

قانع شدند و هم پذیرفتند که آن اقتصاد ویران شده طی  ۸سال گذشته، در حال بازسازی است.

کافه سیاست

ارزیابی ایران از مذاکرات دوحه؛

 امیرعبداللهیان: مسیر 
دیپلماسی باز است

حســین امیرعبداللهیــان، وزیر امــور خارجه 
کشــورمان و خانــم »کاترین کولونــا « وزیر 
امور خارجه فرانســه، در خصــوص مهم ترین 
موضوعات مــورد اهتمام دو کشــور در عرصه 
دوجانبــه، منطقه ای و بیــن المللی به صورت 
تلفنی گفت وگو و تبادل نظــر کردند.وزیر امور 
خارجه کشــورمان در این گفت وگــوی تلفنی 
ضمن تبریک انتصاب خانــم کاترین کولونا به 
عنوان وزیر امور خارجه فرانسه، ابراز امیدواری 
کرد با تالش دو طرف، شاهد توسعه مناسبات 
در عرصه های گوناگون باشیم.امیرعبداللهیان بر 
آمادگی کشورمان برای ارتقای سطح همکاری ها 
بر اساس احترام و همکاری متقابل تاکید کرد.
رییس دستگاه دیپلماســی کشورمان با اشاره 
به گفت وگوهای رفع تحریم ها در وین و دوحه 
اظهار کرد : ارزیابی ما از گفت وگوهای اخیر دوحه 
مثبت است. اما باید دید طرف آمریکایی چگونه 
می خواهد از فرصت دیپلماسی بهره گیرد. اکنون 
مسیر دیپلماسی باز اســت. ما برای رسیدن به 
نقطه نهایی توافقی خوب و پایدار ، جدی و صادق 
هســتیم و همواره در مذاکرات، پیشنهادات و 
ایده های مثبت خود را مطــرح کرده ایم.وزیر 
امور خارجه کشورمان در ادامه خاطرنشان کرد: 
طرف آمریکایی  بدون رویکرد مبتنی بر ابتکار و 
پیشرفت در دوحه حضور یافت.  معتقدیم نباید 
جای ابتکار سیاسی را ، تکرار مواضع قبلی پر کند. 
امیرعبداللهیان افزود: جمهوری اسالمی ایران 
همواره به تعهدات خود پای بند بوده و انتظار دارد 
طرف های مقابل نیز به تعهدات خود به درستی 
عمل کند .وزیر امور خارجه فرانسه نیز با اشاره به 
برگزاری مذاکرات لغو تحریم ها و احیای برجام 
گفت: باید از فرصت گفت وگو و مذاکره استفاده 
کنیم و برای رسیدن به توافقی که مورد رضایت 

همه طرف ها باشد، تالش کنیم.
خانم »کاترین کولونا« وزیر امور خارجه فرانسه 
در گفت وگوی تلفنی با وزیر امور خارجه ایران 
از  وجــود روابط خوب بین تهــران و پاریس 
اســتقبال و بــر ضــرورت تــداوم مذاکرات 

هسته ای و لغو تحریم ها تاکید کرد.

بین الملل

عکس: ایرنا
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جلوگیری از خروج واحد دوم نیروگاه اصفهان از مدار
اقدام به موقع تعمیراتــی، مانع از خروج واحد شــماره پنج بخار نیروگاه اصفهــان از مدار تولید 
برق شــد.مدیرعامل شــرکت مدیریت تولید برق اصفهان گفت: به دنبال بروز اشکال ناگهانی از 
پکینگ های والو باالنسینگ فید پمپ شــماره ۲ واحد دوم ۳۲۰ مگاواتی نیروگاه اصفهان که در 
زمان فعالیت تولید برق در واحد شماره پنج رخ داد، متخصصان امور بهره برداری، امورتعمیرات 
مکانیک و ابزار دقیق این نیروگاه در اقدامی سریع، مانع از خروج این واحد از مدار در شرایط پیک 
مصرف برق شــدند.عباس کریمی افزود: با اقدام به موقع و رفع مشــکل به وجود آمده در زمان 
تولید برق در این واحد، از خروج حدود ۲۵۰ مگاوات برق در شرایط بحرانی پیک مصرف، از شبکه 
تولید برق جلوگیری شد.نیروگاه اصفهان دارای پنج واحد بخاری مولد برق با ظرفیت های متنوع 
و مجموع توان تولید نامی ۸۳۵ مگاوات برق در جنوب غربی اصفهان و در مجاورت رودخانه زاینده 
رود واقع شده است که در صورت تامین آب و سوخت مورد نیاز، توانایی تولید مقدار معادل برق 

مورد نیاز کالن شهر اصفهان را در بیشتر فصول دارد.
 

 اختصاص زمین های شهر چمگردان به طرح
 »اقدام ملی مسکن«

فرماندار لنجان گفت: بیش از ۴۰ هزارمتر از زمین های شهر چمگردان وارد طرح اقدام ملی مسکن 
شد.حمیدرضا محمدی فشارکی اظهار کرد: بیش از ۴۰ هزارمتر از زمین های شهر چمگردان وارد طرح 
اقدام ملی مسکن شد و دیگر مردم نباید برای مسکن دار شدن به شهر های همجوار مهاجرت کنند.

به گفته وی، در سفر یک روزه به شهر چمگردان، از پروژه های نیمه تمام این شهر بازدید به عمل آمد 
و ضمن بررسی روند پیشرفت پروژه ها و حل مشکالت اجرایی، برای تسریع در تکمیل پروژه های 
در دست ساخت دستوراتی صادر شد.فرماندار لنجان افزود:در ادامه این سفر، برای دیدن معایب 
و کاســتی های تنها زمین چمن شهر چمگردان به ورزشــگاه رفتیم و از نزدیک مشکالت مورد نظر 
ورزشکاران را مورد بررسی قرار دادیم که در این راستا عملیات ترمیم و بازسازی رختکن، سرویس 
بهداشتی و تهیه تاتامی در مصوبات گنجانده شد.به گفته محمدی، پیگیری خروجی پارک ساحلی 
شــهر چمگردان از دیگر مکان های شــهر بود که در این سفر برای حل این مشــکل هم تمهیداتی 

اندیشیده شد.
 

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی:

سهم اصفهان از اقتصاد دانش بنیان تنها 3 درصد است
رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: سهم کل اقتصاد استان اصفهان از اقتصاد دانش 
بنیان تنها سه درصد اعالم شده  که بسیار اندک است.سومین جلســه همت تولید دانش بنیان و 
اشتغال آفرینی ذیل شورای مطالعات استراتژیک اتاق بازرگانی اصفهان در شهرک علمی تحقیقاتی 
اصفهان با حضور اساتید دانشگاهی و فناوران استان برگزار شد. در این جلسه رضا انصاری، مسئول 
همت تولید دانش بنیان و اشــتغال آفرینی اتاق بازرگانی اصفهان اظهار کرد: چشم انداز همت این 
است که با یک نگاه بنگاهی چرخه نوآوری را بررسی و بازیگران این چرخه را شناسایی کند.رییس 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نیز با اشاره به سهم یک درصدی اقتصاد دانش بنیان از کل اقتصاد 
کشور افزود: سهم کل اقتصاد اســتان اصفهان از اقتصاد دانش بنیان تنها سه درصداعالم شده که 
بسیار اندک است.جعفر قیصری کم کردن فاصله میان علم در دانشگاه و صنعت را از مهم ترین دالیل 
ایجاد پارک های علم و فناوری دانست و گفت: الزم است صنایع از این فرصت بزرگ جهت دانشی 
شدن صنعت استفاده کنند.وی، توسعه بازار را یکی دیگر از چالش های پیش روی شرکت های فناور 
دانست و گفت: اگر قرار است اکوسیستم فناوری رشد مناسبی داشته باشد باید یکی از محورهای 

مهم آن که بازار است توسعه یابد.

»کینوآ«؛ دورریز ندارد، آفت نمی زند، در تمام مناطق استان قابلیت کشت دارد و جایگزین محصوالت آب بر است؛

با ارزش و باصرفه؛ اما گمنام

کینوآ از محصوالتی است که با وجود ارزش  معصومه اکبری 
غذایی باال، مصرف آب کمی دارد و در طرح 
تغییر الگوی کشت می تواند یکی از گزینه های مطلوب کشاورزان باشد.

کینوآ، گیاهی است با دانه های خوراکی سفید، قرمز، سیاه و طالیی، بومی 
آمریکای جنوبی و پرطرفدار در میان شهروندان غربی.کینوآ، منبع غنی 
پروتئین، آهن، انواع ویتامین ها، آنتی اکســیدان ها و امگا ۳ به شمار 
می آید و با اینکه از نظر گیاه شناسی جزو غالت نیست، با آن ها مقایسه 
می شود و حتی در مناطقی جایگزین گندم و برنج شده است.کینوآ را به 
دلیل خواص پرشمارش خاویار گیاهی هم می دانند، اما مزیت دیگر کینوآ، 
کم آب بر بودن کشت آن و مقاوم بودنش به شوری خاک است که سبب 
شده، کارشناسان جهاد کشاورزی، کشاورزان را به کشت این گیاه ترغیب 

کنند، گیاهی که البته در میان مردم همچنان ناشناخته است.

محصولی می کاریم که مردم نمی شناسند
محمد زمانــی از تولیدکنندگان کینوآ گفت: کینوآ، نســبت به غالت دیگر 
مصرف آب زیادی ندارد و چند ســالی هست که ما را به کشت آن توصیه 
کرده اند. وی افزود: طی دو سال گذشته برای بازگشت سرمایه ناچار شدم 
محصول کینوآی مزرعه ام را ارزان بفروشم و بنابراین امسال از کشت آن 

صرف نظر کردم؛ محصولی که بازار و مشتری ندارد برای کشاورز مایه ضرر 
است.بهمن ایراندوست، یکی از کشــاورزان میمه است که از هفت سال 
پیش به سراغ کشت های کم آب بر رفته؛ او می گوید: به دلیل کم آبی سراغ 
کشت کینوآ رفتم، اما مورد حمایت قرار نگرفتم.این کشاورز اهل میمه بیان 
کرد: تا مرحله تولید، مشکلی وجود ندارد، اما بعد از برداشت، کسی متولی 
و خریدار محصول نیســت، هزینه فرآوری هم باالست.رضایی، کشاورز 
دیگری است که کینوآ کاشته، اما راضی به نظر نمی رسد.وی گفت: سال 
اول یک هکتار و سال دوم دو هکتار کینوآ، کاشتم، اما عایدی نداشتم؛ چند 
روز پیش، دسترنج دو سالم را به مشهد فرستادم تا ۲۰ درصد زیر قیمت، به 
فروش برسانم.این کشاورز که نبود بازار مصرف و حمایت نشدن از جانب 
مسئوالن را مشکل عمده در کشت کینوآ می داند، اظهار کرد: کشت گندم، 
جو، پنبه و حتی هنداونه بذری برای من به صرفه تر است و اگر قرار باشد 

اوضاع به همین شکل ادامه یابد، کشت کینوآ را کنار می گذارم.

کینوآ، جایگزین محصوالت پرآب بر
اصغر رستمی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان گفت: کینوآ، شبه غله مناسب خاک های شور، با خواص تغذیه ای 
فوق العاده و مشهور به خاویار گیاهی است؛ اما افراد معدودی از خواص آن 

آگاهند و همین موضوع، علت بازار کساد این محصول است.وی ادامه داد: 
کینوآ  در دو فصل بهار و تابستان کشت می شود که کشت تابستانه برکشت 
بهاره برتری دارد.به گفته معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
استان، کینوآ را می توان در تمام مناطق استان اصفهان کاشت، اما عمده ترین 
مناطق زیر کشت کینوآ در شهرســتان های اصفهان، نطنز، برخوار و شاهین 
شهر و میمه است.رستمی افزود: دوره رشد گیاه کینوآ، ۹۰ تا ۱۲۰ روز است و در 
استان اصفهان از هر هکتار مزرعه کینوآ می توان ۲۰ تا ۲۵ تن محصول برداشت 
کرد.مزیت عمده کشت کینوآ، کم آب بر بودن آن است به طوری که به گفته 
وی، برای آبیاری هر هکتار شالیزار برنج ۲۰ هزار مترمکعب، اما برای آبیاری 

هر هکتار مزرعه کینوآ، چهار هزار مترمکعب آب نیاز است.

کشت قراردادی برای حمایت از مزرعه داران کینوآ
معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
گفت: برای افزایش تولید کینوآ، برنامه کشت قراردادی در دستور کار است 
تا کشاورزان متقاضی با یکی از شرکت های فعال قرارداد ببندند و محصول 
تولیدی شان به صورت تضمینی با قیمت دست کم هرکیلو ۳۰ هزار تومان 
خریداری شود.رســتمی، برگزاری روز مزرعه کینــوآ، آموزش جمعی و 
انفرادی بهره برداران و تامین بذر و سایر نهاده ها را اقداماتی برای حمایت 

از کشاورزان تولیدکننده کینوآ اعالم می کند.

کینوآ، گیاهی که دورریز ندارد و آفت نمی زند
علیرضا منصوریان، پژوهشگر موسســه آموزش عالی نور ودانش میمه 
گفت: کینوآ، فاقد گلوتن و از همین رو غذایی مناسب برای بیماران سلیاک 

است و این را باید به خواص متعدد آن اضافه کرد.
به گفته وی،  روی پوســته دانه های کینوآ ماده ای به نام ســاپوتین است 
که مزه تلخی دارد و قابل خوردن نیســت، به همیــن دلیل هیچ آفتی به 
این گیاه، آسیب نمی زند و کشــاورزان می توانند بدون نیاز به کود کینوآ را 
بکارند و محصولی ارگانیک برداشت کنند.این پژوهشگر دانشگاهی اظهار 
کرد: کینوآ هیچ چیز دورریزی ندارد و حتی ساقه خشک آن هم به عنوان 
علوفه دامی استفاده می شود، اما بزرگ ترین مشکل کشاورزان این است 
که محصول شان بدون فرآوری قابل مصرف نیســت.فرآوری گیاه کینوآ 
به معنای جداسازی ساپونین از پوســته است که با دستگاه های خودکار 
خارجی انجام می شود و بسیار پرهزینه اســت.برای کاهش هزینه های 
کشاورزان جمعی از استادان و دانشــجویان دانشگاه پیام نور در موسسه 
آموزش عالی نور و دانش در ســال ۹۶ دســتگاه خودکار فرآوری کینوآ را 
ساختند.منصوریان در این زمینه گفت: شرکت هایی در قم، تهران و مشهد 
دستگاه های چینی را برای فرآوری کینوآ وارد کشــور کرده اند، اما، چون 
عملکرد مطلوبی ندارد و کیفیت محصول را کاهش می دهد تصمیم گرفتیم 
خودمان دستگاهی بسازیم که مجوز بسته بندی را هم برای آن گرفته ایم، 
اما در بحث صدور مجوز سیب سالمت ســختگیری هایی است. بیشتر 
کشور های جهان، کینوآ را در سبدغذایی شهروندان شان قرار داده اند و اگر 
دستگاه فرآوری ما مجوز بگیرد می توانیم در زمینه صادرات هم گام برداریم.

معاون برنامه ریزی شرکت شــهرک های صنعتی 
اســتان اصفهان گفت: ۵۵ خوشــه صنعتی در این 
استان تعریف شده که توســعه صنعتی ۱۲ مورد از 
آنها در زمینه سنگ ســاختمان، سنگ های قیمتی 
و جواهر آالت، صنایع پالستیک و نساجی به پایان 

رسیده است.
علیرضا وحــدت پور در گفــت و گو با ایرنــا افزود: 
مجمــوع ظرفیت های موجــود در اصفهان موجب 

شده  است  تا خوشــه های صنعتی کسب و کار در 
این خطه تشکیل شود و این استان در رتبه اول کشور 
قرار بگیرد.وی ادامه داد: با توجه به برنامه ریزی ها 
و سندهای راهبردی که برای هر کدام از خوشه های 
صنعتی طراحی شده اســت، ظرفیت ارتباط گیری 
بین المللی توسط هر کدام از آنها وجود دارد.معاون 
برنامه ریزی شرکت شــهرک های صنعتی استان 
اصفهان اظهار داشت: ظرفیت خوبی برای سرمایه 
گذاری و جذب سرمایه گذار در شهرک های صنعتی 

نقاط مختلف استان وجود دارد.
وحدت پور خاطرنشان کرد: شناسایی و رفع نیازهای 
فناورانه به عنوان موضوع روز شــهرک های صنعتی 

استان اصفهان مطرح است و در زمان حاضر نهضتی 
برای ارتقای سطح فناوری این واحدهای صنعتی 
شکل گرفته اســت. وی با بیان اینکه در این راستا 
به دنبال انتقال دانش فنی هستیم، بیان کرد: هدف 
ما تنها وارد کردن تجهیز یا دستگاه نیست و با انتقال 
دانش فنی، مشکل واحدها و یا ارتقای سطح تولید 
را پیگیری می کنیم.معاون برنامه ریزی شــرکت 
شهرک های صنعتی استان اصفهان افزود: در این 
زمینه دفاتر انتقال فناوری در خارج از کشور  از جمله 
کره و چین شکل گرفته است که ارتباط خیلی خوبی 
با آنها داریم و خدمات خیلی خوبــی را به واحدها 

ارائه می دهیم.

معاون برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی استان:

55 خوشه صنعتی در استان اصفهان تعریف شد

خبر روز

بهره برداری از 319 دستگاه ناوگان ریلی جدید
۳۱۹ دستگاه انواع ناوگان ریلی به ارزش ۹۴۶ میلیارد تومان در مراسمی با حضور وزیر راه و شهرسازی 
به بهره برداری رسید.در این مرحله از نوسازی ناوگان، ۳۰۵ دستگاه واگن باری نو، ۶ دستگاه لکوموتیو 
نو، ۷ دستگاه واگن مسافری بازسازی شــده و  یک دستگاه لکوموتیو بازسازی شده به شبکه ریلی 
کشور ملحق شده است.این ناوگان، به طور کامل در شرکت های داخلی تولید یا بازسازی شده است.

شرکت های فوالد مبارکه، البرز نیرو، حمل و نقل چند وجهی مپنا، پرتو بار فرابر خلیج فارس، احیای ریل 
ایرانیان، تجارت کوشش سپاهان، سینا ریل پارس، توکا کشش، پارسیان ریل شرق، سپهرزاوه طوس، 
سپهران ریل راسا، حمل ونقل ریلی رجا و راه آهن جمهوری اسالمی ایران ۱۳ شرکت سرمایه گذار این 
ناوگان هستند که همه آن ها در کارخانجات مپنا لکوموتیو، واگن پارس، فوالد درخشان، واگن سازی 

کوثر اصفهان، ایریکو، پلور سبز، نوین صنعت رجا و کارخانجات بازسازی لکوموتیو کرج آماده   است.
 

سخنگوی صنعت برق استان:

بخش خانگی در اصفهان خاموشی برق نخواهد داشت
 سخنگوی صنعت برق استان اصفهان با تاکید بر اینکه هیچ برنامه ای برای خاموشی مشترکان بخش 
خانگی نداریم،گفت: امیدواریم با برنامه ریزی های صورت گرفته هیچ گونه قطعی برق در بخش خانگی 
نداشته باشیم.محمدرضا نوحی با اشاره به افزایش مصرف برق استان با توجه به افزایش دمای هوا، 
اظهار کرد: تا نیمه تیرماه طبق تفاهم نامه وزارت نیرو با وزارت صمت و همکاری صنایع درمدیریت بار 
هیچ گونه خاموشی در بخش خانگی نخواهیم داشــت و برای ماه بعد هم تدابیری اندیشیده شده 
است.وی با اشاره به همکاری صنایع در اجرای طرح مدیریت بار، بیان کرد: خاموشی در خیابان طبیب 
اصفهان در روز شنبه به علت فنی بوده است و به خاموشی در بخش خانگی مربوط نمی شود.سخنگوی 
صنعت برق استان اصفهان توضیح داد: از نیمه خردادماه تا نیمه تیرماه مقرر شد صنعت ۴ هزار مگاوات 

به مدیریت بار کمک کند تا مشترکین خانگی دچار هیچ گونه خاموشی نخواهیم داشت.
 

سخنگوی صنعت آب:

متعهد شدیم که 320 میلیون مترمکعب آب برای کشاورزی 
اصفهان تامین کنیم 

 ســخنگوی صنعت آب با بیان اینکه ۵ شــهر در وضعیت قرمز آبی قرار دارند، گفت: پس از اخطار به 
مشترکان پرمصرف آب، ۹ مشــترک در تهران چهار تا پنج ساعت قطع و به سایر مشترکان پرمصرف 
نیز اخطار داده شده است.فیروز قاسم زاده در نشستی خبری از تدوین برنامه سازگاری با کم آبی خبر 
داد و  اظهار کرد: ۳۱ برنامه مصوب شده در این حوزه وجود دارد و تکلیف هر یک از دستگاه ها در این 
برنامه مشخص شده است. آنگونه که در این برنامه آمده باید مصرف آب در بخش کشاورزی از طریق 
روش هایی همچون اصالح الگوی مصرف و افزایش بهره وری ۱۵ میلیارد مترمکعب کاهش پیدا کند.

وی همچنین با اشاره به راندمان پایین آب در حوزه کشــاورزی گفت: در حال حاضر به ازای مصرف 
هر مترمکعب آب تنها ۱.۲ کیلوگرم محصول تولید می شود در حالی که این شاخص در سایر کشورها 
۲.۵ کیلوگرم است.قاسم زاده همچنین با اشاره به وضعیت منابع آبی در کشور گفت: سال گذشته از 
نظر منابع آبی وضعیت خوبی را نداشتیم به طوری که میزان بارش ها در ۵۰ سال اخیر بی  سابقه بود 
و پیش بینی های سازمان هواشناسی در مورد امسال وضعیت زیر نرمال را نشان می دهد. در همین 
راستا پیش بینی های الزم اندیشیده شده است.وی با بیان این که سه سناریو برای این شرایط تعریف 
کرده ایم، ادامه داد: تاکنون ۲۸ میلیارد مترمکعب آب وارد سدها شده که نسبت به سال گذشته میزان 
ورودی ها چهار درصد و بارندگی ۲۶ درصد رشد داشته است.سخنگوی صنعت آب در خصوص تامین 
آب کشاورزی اصفهان گفت: متعهد شــدیم که ۳۲۰ میلیون مترمکعب آب برای کشاورزی اصفهان 
تامین کنیم که تا امروز ۲۵۰ میلیون مترمکعب را تامین کرده ایم و ۶۰ میلیون مترمکعب دیگر نیز در 

نوبت تامین قرار دارد و فقط ۱۰ میلیون مترمکعب از تعهدات ما روی زمین خواهند ماند.

اخبار

کافه اقتصاد

رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: ۷۸ واحد و مجموعه تولیدی و خدماتی ماشــین آالت و ادوات کشاورزی در زیر مجموعه های این صنعت در استان 
فعالیت می کنند.مهرداد مرادمند افزود: ۳۲ واحد از این مجموعه های مرتبط با ماشین آالت و ادوات صنعت کشاورزی، در بخش زراعت و باغبانی، ۲۵ واحد در بخش 
دام و طیور و آبزیان و ۲۱ واحد در بخش تجهیزات آبیاری تحت فشار فعالیت دارند.وی با اشاره به توانمندی تخصص اصفهان در تولید انواع تجهیزات کشاورزی به 
خصوص در بخش های زراعی و باغی اضافه کرد: بخش قابل توجهی از ماشین آالت موردنیاز استان های هم جوار و ارائه خدمات پس از فروش نیز در این منطقه انجام 
می شود.رییس سازمان کشاورزی اصفهان بابیان اینکه استان دارای بیش از ۵۰ واحد ارائه خدمات مکانیزه کشاورزی است، خاطرنشان کرد: عملیات و طرح های 
گوناگون درزمینه خاک ورزی ،کاشت، داشت و برداشت، تسطیح لیزری اراضی کشاورزی از سوی این واحدها در استان های مختلف انجام می گیرد.مرادمند با اشاره 
به کمباین به عنوان یکی از اصلی ترین ماشین آالت کشاورزی تصریح کرد: اســتان اصفهان دارای بیش از ۴۰۰ دستگاه انواع کمباین است که با توجه به اینکه فصل 

برداشت محصوالت کشاورزی در مناطق مختلف فرق دارد، به غیراز اصفهان در استان های چهارمحال و بختیاری و خوزستان نیز فعالیت می کنند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی:
اصفهان دارای ۷۸ واحد سازنده ماشین آالت و تجهیزات کشاورزی است

برداشت انگور از 
تاکستان های 

غزاویه
برداشــت انگور از تاکســتان 
غزاویــه بزرگ، وســیع ترین 
روستای شهرستان کارون در 
فاصله ۲۲ کیلومتری شهر اهواز 
قرار دارد؛ همچون ســال های 
گذشــته آغــاز و تا اواســط 
مردادماه ادامه خواهد داشت.

وز عکس ر

مدیرعامل شرکت آبفای کشور:

  امسال قطعی آب
 نخواهیم داشت

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب کشــور 
گفت: با وجود افزایش شــدید گرمای هوا با 
تمهیدات اتخاذ شــده، امسال قطعی شبکه 
آب در هیچ نقطه ای از ایران نخواهیم داشت.

اتابک جعفری افــزود: چنانچه قطعی آب 
احتمالــی و موقت در برخی نقــاط رخ دهد 
به دلیــل حوادث و مشــکالت شــبکه آب 
است و در زمان کوتاهی رفع خواهد شد.وی 
اضافه کــرد: تمام پروژه های آبی کشــور که 
پیش تر متوقف شــده بود اکنــون در حال 
پیگیری و اجراســت و با همــت جهادی تا 
 پایان دولت سیزدهم به بهره برداری خواهد 

رسید.
مدیر عامل شــرکت  آب و فاضالب کشور با 
اشاره به اینکه طی سال های اخیر آبرسانی 
با تانکــر در مناطق مختلــف از جمله هفت 
هزار روســتا انجام می گرفته است، تصریح 
کرد: با برنامه ریزی هــای صورت گرفته و با 
اجرای طرح جهاد آبرسانی، پروژه تامین آب 
آشامیدنی پایدار و دائم به هفت هزار روستا و 
مناطق محروم با مشارکت سپاه پاسداران و 
سه هزار روستا با همکاری بخش خصوصی 
در حال انجام اســت و در مجموع بالغ بر ۱۰ 
درصد پیشــرفت دارد.جعفری خاطرنشان 
کرد: امسال در مقایسه با سال قبل ۲۶ درصد 
کاهش بارندگی در کشور گزارش شد و نشان 
می دهد که بحران خشکسالی در ایران تنها 
مختص یک سال نیست و ادامه دار خواهد 
بود.وی اظهارداشت: برای گذر از این شرایط 
سخت باید برنامه های جامع و مدون داشته 
باشــیم چرا که طی هفت هشت سال اخیر 

برخی پروژه ها تعطیل شده بود.

عکس: مهر
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روستای زیبایی در فریدون شهر اصفهان که هدف گردشگری است؛

»خویگان علیا« تنها روستای ایران  با 3  کلیسا در کشور

روستای خویگان علیا در شمال فریدون  شهر یکی از روستاهای مهم و هدف گردشگری به شمار می رود 
که عمده شهرت آن به دلیل برخورداری از بافت تاریخی، قبرستان های ارامنه با سنگ قبرهای ارزشمند و 
بی  بدیل و مهم تر از همه سه کلیساست که به نام های مریم مقدس، هوانس و نرسس هنوز هم با معماری 
ویژه پابرجا بوده و در آنها مراسم  مذهبی به قوت خود برگزار می  شود. کلیسای مریم و هوانس در فهرست 
آثار ملی به ثبت رسیده و پرونده ثبت کلیسای نرسس نیز در حال اجراست، به عبارت بهتر، خویگان علیا، 

نقطه کانونی گردشگری تاریخی شهرستان فریدون  شهر به شمار می رود.
آثار و مدارک مستدل به صراحت نشانگر این است که در دوران شاه عباس اول صفوی اقوام گرجی و ارمنی 
از مناطق مرزی ایران به این ناحیه جغرافیایی منتقل شده  اند و در کنار سه قوم دیگر یعنی بختیاری  ها، 
ترک  ها و فارس  ها زندگی مســالمت  آمیزی از آن زمان تاکنون دارند. هرکدام از اقوام یاد شده از دوران 
گذشته، آثار تاریخی از خود به جای گذاشته  اند که شاید یکی از بارزترین و چشمگیرترین آنها، مربوط به 
اقوام ارمنی در مناطق روستایی شهرستان فریدون  شهر باشــد، هر چند در دهه ۱۳۴۰ شمسی به دنبال 

اجرای قانون اصالحات ارضی، بسیاری از ارامنه ســاکن در فریدن و فریدون  شهر با فروش اراضی تحت 
مالکیت خود به کالن  شهرهای ایران یعنی اصفهان و تهران و برخی نیز به خارج از کشور مهاجرت کردند.

اقتصاد
محصوالت کشاورزی تولید شده در این روســتا به  دلیل مطلوبیت و حاصل خیزی خاک از کیفیت بسیار 
خوبی برخودار است که مهم  ترین آنها، سیب  زمینی است. هر سال در مهر ماه با روی آوردن کشاورزان به 
فرآیند برداشت محصول سیب  زمینی، جلوه زیبایی از کار و هنر در این روستا تداعی می  شود که می  توان 

از این ظرفیت نیز تحت عنوان جشنواره برداشت سیب  زمینی برای جذب گردشگر استفاده کرد.

فرهنگ و آداب و رسوم
این روستا تا چندی پیش ارمنی نشین بود و بزرگ ترین روستای ارمنی  نشین ایران به شمار می  آمد ولی 
با توجه به مهاجرت ارامنه، اکنون فقط شش خانواده دو نفره ارمنی در آن زندگی  می کنند. ارامنه روستای 
خويگان فريدون شهر تنها بازماندگان ارامنه اين شهرستان هستند. ارمنی های روستای خویگان علیا پیرو 
مذهب مسیحی گریگوری هستند که هر سال جشن ها و مراسم های خاصی را در کریسمس، آب پاشان، 

گل دران، حالل کردن انگور، درندس، زادیک، سوپ سارکیز و درج نک انجام می دهند.

 مشهورترین ارمنی خویگان علیا
لئون ميناسيان در سال ۱۲۹۹ در خویگان علیا متولد شد که پدرش زارع و معلم بود و در یک خانواده تقریبا 
فرهنگی پرورش یافت. لئون میناســیان تحصیالت ابتدایی را در خویگان علیا و دوران دبیرســتان را در 

مدارس ملی ارامنه جلفا و كالج اصفهان كه امروز دبیرستان ادب نامیده می  شود، ادامه داد. 
وی پس از آن به مدت ۱۰ سال در خویگان تدریس كرد و همزمان چند سال مدیریت سیار دبیرستان های 
روستاهای ارامنی نشین فریدن بزرگ را به عهده داشت و عالوه بر آن فعالیت هایی را در هیئت مدارس، 

نمازخانه و انجمن  های دیگر خویگان را در کارنامه زادگاه خود دارد. 
لئــون میناســیان در ســال ۱۳۲۴ شمســی مطابــق بــا ۱۹۴5 میــالدی بــه كمــک چنــد تــن 
از روشــنفكران كتابخانــه ملــی ابوویان را تاســیس کــرد و از آن زمان بــه مدت ۳۰ ســال در مدارس 
ملی ارامنــه جلفا تدریــس و بعدا بازنشســته شــد. وی مولف بیــش از 5۰ عنوان كتــاب، تاریخدان، 
 نقاش و نویســنده، پژوهشــگر، کتاب شــناس و محقق بوده و در ســن ۹۲ ســالگی دار فانی را وداع 

گفته است.

جاذبه های گردشگری
از دیگر آثار معروف در این روستا، قلعه تاریخی سیمون اســت. این روستا، عالوه بر برخوداری از میراث 

ملموس که به آنها اشاره شد، از مواریث ناملموس ارزشمندی نیز برخودار است که برگزاری مراسم دینی 
در کلیسا و جشن وارداوار یا همان آب  پاشان مسیحی از مهم  ترین آ نها به  شمار می  رود که در تیر ماه و بعد 
از عید پاک مسیحیان برگزار می  شود. قبرســتان های ارامنه از دیگر آثار ویژه تاریخی در این روستاست 
که بزرگی و کوچکی سنگ  قبرها و حکاکی  های انجام شــده بر روی آنها هر یک حکایت  های متنوعی از 
شیوه زیست، آداب و رسوم و باورها و عقاید این قوم در دوران گذشته در خود دارند. همچنین این روستا 
با برخورداری از آب و هوای خنک، چشم  اندازهای طبیعی زیبا، چشمه  ها و قنات  های جوشان با آب زالل 

و گوارا و مهم  تر از همه اراضی کشاورزی وسیع مورد توجه طبیعت گردان نیز  به شمار می رود.

امکانات گردشگری
این روستا با قرار گرفتن در کنار شــاهراه اصلی استان اصفهان به لرســتان از جاده ارتباطی و دسترسی 
مناسبی برخودار بوده و دارای یک هتل آپارتمان، دو اقامتگاه بوم گردی و چندین سوئیت است که می  تواند 

پذیرای گردشگران و مسافران باشد.

ایرانگردی

مفاد آراء
4/94 آگهــي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود. در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد 
 ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي

 تقديم نمايد. 
 رديف 1- راي شــماره 2708 - 1401/03/18 هيات ســوم آقای ســيد علی 
مير معصومی به شناسنامه شماره 2203 کدملي 1290605661 صادره اصفهان 
فرزند سيد اصغر در ششدانگ يک باب ســاختمان به مساحت 145/81 متر مربع 
از پالک شــماره  21 فرعی از 22  اصلي واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالکيت متقاضی طبق ســند انتقالی شماره 8283 مورخ 

1391/07/15 دفترخانه 337 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/14

م الف: 1337799  شــهرياري رئيــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان

مفاد آراء
4/95 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 4239 مورخ 1399/10/22 و رای اصالحی شماره 454 مورخ 
1401/2/21 هيات اول موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيــت ثبتی اراضی و 

ســاختمانهای فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهــان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقــای حيدر رحيمی 
چالبطان به شناسنامه شــماره 499 کدملی 1816636576 صادره آبادان فرزند 
عبدالکريم  بر ششــدانگ يکبابخانه به مســاحت 173/58 متر مربع مفروزی از 
پالک شماره 4483/131  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای يداله کشــاورز 

دستجردی  )مالک رسمی( خريداری شده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديــم نمايند. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/14

م الف: 1338031  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
 مفاد آراء

4/96 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 572 مــورخ 1401/3/2 هيات اول موضــوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در 
واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک جنــوب اصفهــان تصرفات مالکانــه بالمعارض 
متقاضــی، مالکيــت آقای مجيــد قاســمی يزدآبادی  به شناســنامه شــماره 
6024 کدملــی 1292588705 صادره اصفهــان فرزند محمد  بر ســه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه به مســاحت 142/81 متر مربع مفروزی از 
پالک شــماره 1 فرعی از 4483  اصلــی واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت 

ملک جنــوب اصفهان به موجــب بيع نامه عــادی و مع الواســطه و وکالتنامه  
 از طرف آقــای علی ملــک محمــد دســتگردی   )مالک رســمی( خريداری 

شده است.
- برابر رای شماره 571 مورخ 1401/3/2 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای 
يداله غفاريان دســتجردی  به شناسنامه شــماره 131 کدملی 1288836198 
صادره اصفهان فرزند رجبعلی  بر سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه به 
مساحت 142/81 متر مربع مفروزی از پالک شماره 1 فرعی از 4483  اصلی واقع 
 در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی و

 مع الواســطه و وکالتنامه  از طرف آقای علی ملک محمد دســتگردی   )مالک 
رسمی( خريداری شده است.

 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديــم نمايند. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/14

م الف: 1337696  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

4/97 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 286 مورخ 1401/1/28 هيات اول موضــوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، 
مالکيت آقای سيد حسن فياض دستگردی  به شناســنامه شماره 1143 کدملی 
1285651871 صادره اصفهان فرزند ســيد ابوالقاســم  در ششــدانگ يکباب 
خانه بــه مســاحت 123/65 متر مربع مفــروزی از پالک شــماره 73 فرعی از 
4483  اصلی واقــع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان به 
موجب بيع نامه عادی  يک قطعه زمين آقای ســيد ابوالقاسم فياض دستگردی 
)مالک رســمی( به مســاحت 123 متر مربع به فرزند خود بنام آقای  سيد حسن 
فياض دستگردی )متقاضی( واگذار گرديده اســت و آقای سيد ابوالقاسم فياض 
دســتگردی به موجب دادنامه حصــر وراثت شــماره 9809976862501638 
مــورخ 1398/10/25 صادره از شــعبه 54 حقوقی )حصر وراثت( شــورای حل 
اختالف اصفهان فوت نموده اســت و ورثه نامبرده شــامل زوجــه عزت کارگر 
دستجردی و فرزندان شامل: سيد محمد، سيد حســن، فاطمه، شکوه السادات، 
سادات بيگم، ملک الســادات، سيد محمود، سيد علی، ســيد احمد، سيد حسين 
همگی فياض دســتگردی می باشــند و نامبردگان به موجب مشــروحه مورخ 
1400/12/17 در جلســه هيــات حاضر و فروش مــورث خود به آقای ســيد 
 حســن فياض دســتگردی )متقاضی( را تاييد و حق هر گونه اعتراض را از خود

 سلب نموده اند. 
  لذا به منظــور اطالع عمومــی مراتب در دو نوبــت به فاصلــه 15 روز آ گهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی اســت در 
 صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت 

صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/29

م الف: 1345922  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان



سه شنبه 14 تیر 1401 / 05 ذی الحجه 1443 / 05  جوالی 2022 / شماره 3569

مهارت آموزی کاربردی فنی و حرفه ای تحت نظر استادان 
خانه صنعت و معدن

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهان از همکاری این سازمان با صنعت و معدن جهت 
آموزش کاربردی هنرجویان خبرداد .آرش اخوان گفت: اگر بخواهیم آموزش را فقط توسط بخش 
دولتی اجرا کنیم، چون کارگاه های فنی و حرفه ای همگام با تکنولوژی صنعت به روز نمی شــود، به 
هیچ عنوان پاسخ گوی نیاز صنعت نیست و برای شــان مفید نخواهد بود.عضو هیئت رییسه خانه 
صنعت و معدن اســتان اصفهان پیش از این گفته بود که نوع مهارت تعریف شــده توسط فنی و 
حرفه ای مناسب صنعت نیست و باید این استاندارد ها در محیط واقعی و توسط افراد باتجربه تدوین 
شود.اخوان درخصوص راه حل ارائه شده گفت: در شیوه جدید آموزش، اساتید صنایع و صنوف که 
اشراف کامل بر نیاز های خود دارند، آموزش را برعهده گرفته و ما نظارت می کنیم، آزمون می گیریم و 
گواهینامه می دهیم.مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اعتقاد دارد: این طرح حدود چهارسال 
است که از اصفهان شروع شده و درحال توسعه آن در سراسر کشور هستیم.وی از جایگزین شدن 
گواهینامه به جای تاییدیه حضور در دوره آموزشی خبر داد و گفت: در مقطعی تاییدیه حضور در دوره 
آموزشی بدون آزمون صادر می شــد؛ بعضی افراد در بیرون از مجموعه این را به عنوان گواهینامه به 
دیگران معرفی می کردند بنابراین سازمان جلوی این موضوع را گرفت و هم اکنون به جای تاییدیه، 

دوره های کوتاه مدت واستاندارد مهارت تعریف شده است و گواهینامه داده می شود.
 

 رشد 6۷ درصدی کمک های مردم اصفهان 
طی3 ماهه نخست امسال

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان اصفهان گفت: کمک های مردم استان اصفهان 
طی ۳ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۶۷ درصد رشد داشته است.حمیدرضا 
طاهری  اظهار کرد: میزان مشارکت های مردمی استان اصفهان در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت 
مشابه سال قبل ۶۷ درصد رشد داشته است.وی با اشاره به مساعدت ۹۳ میلیارد تومانی اصفهانی ها 
در پویش اطعام مهدوی امسال، گفت: مساعدت مردم در تامین مایحتاج روزمره خانوار های نیازمند 
خالصه نمی شــود، خیران این اســتان در طرح های مختلف کمیته امداد و اکرام ایتام و محسنین، 
پرداخت صدقات، زکات و کمک های قرض الحسنه برای نیازمندان، همواره پیشتاز و پیش قدم هستند.

کمک های خیران با هــدف و نیت آن ها اعم از کمک در تامین جهیزیه، مســکن مددجویان، درمان 
بیماران و مسائل فرهنگی دانش آموزان و دانشجویان، بین نیازمندان تحت پوشش توزیع خواهد شد.

 

جان باختن 24 نفر در اصفهان بر اثر غرق شدگی
مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۲۴ نفر بر اثر غرق شدگی 
در منابع آبی غیر ایمن استان اصفهان جان خود را از دست داده اند.منصور شیشه فروش اظهار کرد: 
در مجموع از ابتدای امسال تاکنون ۵۴ حادثه غرق شدگی در حوضه های آبی شامل سد های مخزنی، 
رودخانه ها، کانال ها و استخر های کشاورزی استان روی داده است.بیشترین حوادث در منابع آبی 
غیر ایمن برای شنا در شهرستان های لنجان، مبارکه، نجف آباد، فالورجان و اصفهان به وقوع پیوسته 
است.به گفته وی، گرمای زودهنگام هوا در استان موجب ترغیب برخی افراد به گردش در اطراف منابع 
آبی و تمایل به شناکردن در این نقاط شده است.شیشه فروش گفت: برخی حوادث غرق شدگی در 
استخر های ذخیره آب کشاورزی اتفاق افتاده که این منابع محل مناسبی برای شنا نیست، زیرا سطح 
آن لغزنده و دارای شیب بسیار است و هیچ وســیله نجاتی در آن تعبیه نشده است.وی  کانال های 
آبی منشعب از زاینده رود که محل قربانی شدن تعداد دیگری از غرق شدگان است را به دلیل حالت 
ذوزنقه ای برای شنا مناسب ندانست و گفت: همواره و هر ساله به شهروندان هشدار های الزم برای شنا 

نکردن در این اماکن داده می شود که باز هم شاهد اتفاقات ناگوار برای برخی افراد هستیم. 

عضو اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی: چراغ های قرمز بحران های زیست محیطی در اصفهان روشن شده است؛

فردا دیر است

ایسنا:  امیر فرح نســب، دکتری تخصصی علوم و مهندسی محیط زیست 
و منابع طبیعی، زیســتگاه ها و تنوع زیســتی، بــه مهم ترین چالش های 
زیست محیطی اصفهان در شرایط کنونی اشاره و اظهار کرد: مسلما مهم ترین 
اولویت و چالش محیط زیستی در اســتان اصفهان، در حال حاضر بحران 
آب و پیامدهای ناشی از آن است. خشک شدن بستر رودخانه، افت شدید 
زمین های زیر سطح کشت به دلیل خشکسالی در بستر زاینده رود، تغییرات 
اقلیمی و آب و هوایی، کاهش میزان بارندگی و رطوبت مطلوب، افت شدید 
ورودی های آب به پشت سد زاینده رود، از مهم ترین پارامترهای بحران آب در 
استان است که پیامدهای جبران ناپذیر بسیاری را در پی خواهند داشت.وی 
از پیامدهای بحران آب در استان، به خشکسالی های پی درپی، خشک شدن 
تعداد زیادی از گیاهان حاشــیه زاینده رود از سرچشمه تا پایاب اشاره کرد و 
افزود: بسیاری از این گیاهان تثبیت کننده خاک و بسیار ارزشمند هستند.

این استاد دانشــگاه یکی دیگر از پیامدهای بحران آب در استان اصفهان را 
عدم وجود رطوبت کافی در سطح اکوسیستم شهر و در نتیجه تشدید خشکی 
و عدم بارندگی های مطلوب برشمرد و افزود: مسلما بحران آب، افت شدید 
زمین های زیر سطح کشت را در اقلیمی که یکی از مهدهای کشاورزی بوده 
تحت تاثیر قرار خواهد داد. در این شــرایط حقابه  محیط زیست و حقابه ای 
که حق کشاورزان شرق اصفهان بوده و مستندات آن نیز از گذشته های دور 

در طومار شیخ بهایی موجود است، تضییع شده که مسلما از پیامدهای آن، 
مهاجرت کشاورزان از روستاها به شهرها خواهد بود.

خشکی گاوخونی؛ بحران ریزگردهای آلوده به انواع آالینده های مضر
وی یکی دیگر از مشکالت محیط زیستی استان اصفهان را اوج گیری بحران 
در تاالب بین المللی گاوخونی و وضعیت فعلی آن عنوان کرد و گفت: اگر تاالب 
گاوخونی احیا نشــود، عالوه بر احتمال خروج آن از کنوانسیون بین المللی 
تاالب ها )رامسر(، قطعا بحران جبران ناپذیر دیگری تعداد زیادی از ساکنان 
اطراف تاالب و کالن شهر اصفهان را دربر خواهد گرفت و آن بحران ریزگردهای 
آلوده به انواع آالینده های مضر خواهد بود.فرح نسب با اشاره به قرارگیری 
تاالب بین المللی گاوخونی در یک اکوسیســتم خشک و شکننده، تصریح 
کرد: این تاالب می تواند از گسترش کویر و بیابان جلوگیری کند، اما در حال 
حاضر حال خوشی ندارد و به عنوان یک مشکل اولویت دار در استان مطرح  
است.این متخصص علوم منابع طبیعی و محیط زیست اظهار کرد: بیشترین 
مصرف آب در اســتان و حتی در کشــور مربوط به بخش کشاورزی است و 
صنایع و سایر مصارف دیگر در اولویت های بعد قرار می گیرند. یکی از دالیل 
مهم بخش کشــاورزی در مصرف آب در استان، کشت محصوالتی است که 
نباید در این اقلیم کاشته شــوند، زیرا که نیاز آبی باالیی دارند و عموما برای 

کشت، به روش های غرقابی نیازمندند.

خشکی زاینده رود؛ افسردگی انسان ها و مهاجرت پرندگان
این استاد دانشگاه و فعال محیط زیست یکی دیگر از پیامدهای خشکی در 
بستر رودخانه را عالوه بر مواردی که اشاره شد، افسردگی ساکنان و گردشگران 
داخلی و خارجی و حس تاسف و ناراحتی آن ها عنوان کرد و افزود: خشکی 
بســتر زاینده رود مانع مهاجرت پرندگان به بستر بزرگ ترین رودخانه فالت 

مرکزی ایران به علت عدم وجود آب و سالمت در اکوسیستم شده است.

کلکسیون آلودگی هوا، آب، خاک، آلودگی های نوری، صوتی، دیداری
وی ادامه داد: در کنار بحران آب که یک اولویت مهم و بحرانی عظیم در استان 
اصفهان است، یکی دیگر از چالش های زیست محیطی اصفهان تنوع آلودگی 
همچون آلودگی هــوا، آب، خاک، آلودگی های نوری، الکترومغناطیســی، 
صوتی، دیداری و ... در ســطح اســتان اســت که از بین همه این موارد که 
بحران های بزرگی را به بــار آورده اند، آلودگی هوا از همه ملموس تر اســت.

فرح نسب خاطرنشــان کرد: باوجود نظارت ها و پایش های مداوم اداره کل 
حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان و آزمایشگاه های معتمد وابسته به 
سازمان محیط زیست بر روند خروجی های صنایع آالینده، در قالب نظارت 
و بازدیدهای مکرر فصلی از صنایعی که طرح خود اظهاری دارند و همچنین 
تردد وســایل نقلیه عمومی، باز هم شــاهد آلودگی های عظیمی در استان 
هستیم. متاسفانه برخی صنایع در استان شبانه دستگاه های خود را روشن 
کرده و آالینده های بسیاری را از طریق خروجی های خود، وارد جو می کنند 
که در این زمینه باید نظارت های بیشــتری از سوی مسئوالن انجام شود. از 
طرفی آالینده هایی همچون بنزن، تولوئن، زایلن، آزبست، سرب و موارد دیگر، 
سالمت محیط زیست و انسان ها را تهدید می کنند که در روزهایی که به عنوان 
روزهای آلوده اعالم می شوند، گاهی درصد آن ها را بر روی تابلوی ایستگاه های 
ترافیکی سطح شهر و اطراف میادین بزرگ می بینیم.وی از دیگر اولویت ها 
و مشکالت محیط زیستی در استان را به بافت های فرسوده، فرونشست و 
فروریزش های بسیار زیاد بر اثر افت سفره های آب زیرزمینی وابسته دانست 
که یکی از علت های عمده فرونشســت و فروریزش زمیــن می تواند حفر 
چاه های غیرمجاز و برداشــت های آب بیش از ظرفیت قابل تحمل محیط 
باشد. این استاد دانشگاه یکی دیگر از مهم ترین مشکالت محیط زیستی با 
عنوان فاجعه محیط زیست را بحران زباله برشمرد و گفت: مسلما روند رشد 
جمعیت رو به افزایش است و در نتیجه تولید، مصرف و مدیریت پسماندها 
نیز سخت تر. از طرفی باید فرهنگ حفاظت از محیط زیست در جامعه دقیق تر 

تعریف و توصیف شود.

با مسئولان جامعه

رییس ســتاد آزمون های اســتان اصفهان گفت: 
ارزیابی اولیه نشان می دهد که در آزمون سراسری 
ورود به دانشگاه ها در ســال ۱۴۰۱ بیشترین تعداد 
غیبت داوطلبــان مربوط به گروه هنر و بیشــترین 
درصد غیبت مربوط به گروه زبان های خارجی است.

رضاعلی نــوروزی بدون اشــاره به میــزان غیبت 
داوطلبان،اظهار کرد: امسال هیچ داوطلب مبتال به 
کرونا بر اساس خوداظهاری در استان نداشتیم، اما در 
چند مورد، داوطلبان به دلیل اضطراب حال مناسبی 
نداشتند که سعی شد این مســائل در اوج آرامش 
حل و فصل شود.وی با تاکید بر لزوم برخورد با موارد 

تقلب در آزمون سراسری، گفت: کشف تقلب با هدف 
ایجاد شرایط برابر و عادالنه در آزمون سراسری ورود 
به دانشگاه ها و رسیدن حق به حقدار انجام می شود.

مردم بایــد مراقب باشــند فرزندان آن هــا در دام 
کالهبرداران فــروش جعلی کلید هــای کنکوری و 
تجهیزات بی ثمر تقلب نیفتند.نــوروزی افزود: در 
مجموع، آزمون سراســری ورود به دانشــگاه ها در 
سال ۱۴۰۱ در استان اصفهان بدون تنش و با سالمت 
و آرامش برگزار شد و تالش کردیم حق هیچ داوطلبی 
تضییع نشــود، موردی از قطعی برق در حوزه های 
امتحانی به ما گزارش نشد هرچند برخی حوزه ها با 
مسائلی درباره سامانه های سرمایشی مواجه بودند.

وی به شرکت حدود ۸۷ هزار نفر در آزمون سراسری 
۱۴۰۱ در استان اصفهان، اشاره کرد وگفت: نمی توانیم 

با قطعیت بگوییم که هیچ نقصی وجود نداشته، اما 
سعی شد این آزمون با کمترین تنش برای داوطلبان 
و خانواده ها برگزار شود.نوروزی با بیان اینکه  برخی 
از مسائل پیش آمده در آزمون سراسری به ثبت نام 
داوطلبان بر می گردد، گفت: بــه عنوان مثال برخی 
داوطلبان هنــگام ثبت نام، محل آزمون و رشــته را 
اشتباه انتخاب کردند و در روز آزمون با مشکل مواجه 
شــدند.وی با تاکید بر ضرورت اطالع رسانی در این 
زمینه از سوی رســانه ها، ادامه داد: این مشکالت 
در روز های برگزاری آزمون سراسری گریبانگیر ما و 
برخی داوطلبان شد مثال داوطلبی که اهل اصفهان 
اســت محل آزمون را آران و بیــدگل انتخاب کرده 
بود و به دلیل اینکه امکان تغییر محل آزمون در روز 

برگزاری کنکور وجود ندارد با مشکل مواجه شد.

رییس ستاد آزمون های استان:

بیشترین غیبت در آزمون سراسری 1401 در اصفهان 
مربوط به گروه هنر بود

سلفی با رییس مجلس 
در کنگره معلمان

بامداد دوشــنبه ۱۳ تیــر محمدباقر 
قالیبــاف، رییــس مجلس شــورای 
اســالمی با حضور در کنگــره معلمان 
انقالب اســالمی که در اردوگاه شهید 
باهنر مســتفر بودند پس از اقامه نماز 
صبــح در جمع معلمان حاضر شــد و 
برای ایشــان ســخنرانی کرد.در این 
مراسم یوســف نوری، وزیر آموزش و 

پرورش نیز حضور داشت. 

مدیرکل بیمه سالمت استان مطرح کرد:

 هزینه هزار و 34۸ میلیارد تومانی بیمه سالمت اصفهان
 در حوزه درمان

بیمه سالمت استان اصفهان در سال گذشته در مجموع هزار و ۳۴۸ میلیارد تومان در حوزه درمان 
استان هزینه کرده که درصد باالیی از این مبلغ در بخش های دولتی توزیع شده  است.

مدیرکل بیمه سالمت اســتان اصفهان گفت: پرداخت مطالبات مراکز ارائه دهنده خدمت از طرف 
بیمه سالمت کامال به روز است و هیچ مرکزی مطالبه ای بابت سال ۱۴۰۰ از ما ندارد.بیمه سالمت 
اســتان اصفهان در ســال گذشــته در مجموع هزار و ۳۴۸ میلیارد تومان در حوزه درمان استان 
هزینه کرده که درصد باالیی از این مبلغ در بخش های دولتی توزیع شــده و این مبلغ نســبت به 
سال ۹۹ حدود ۶۰ درصد رشد داشته اســت.وی به مفاد بند ۷ سیاست های کلی سالمت ابالغی 
مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ اشــاره کرد و گفت: چنین استنباط می شــود که تولیت نظام 
سالمت با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی است و مدیریت منابع سالمت هم از طریق 
نظام بیمه باید با محوریت وزارت بهداشــت باشــد.در حال حاضر هیچ مرکز ارائه دهنده خدمات 
درمانی دولتی و یا خصوصی، مطالبه ای از ســازمان بیمه ســالمت ندارد، ولی به علت مطالبات 
 انباشته ای که از سازمان تامین اجتماعی دارند، به مشــکالت عدیده ای در ارائه خدمات به مردم

 دچار شده اند.
وی افزود: تنها راهکار، رفع مشکالت فعلی نظام سالمت و ارائه مطلوب تر خدمات درمانی به مردم 
عزیز، ادغام تمام صندوق های بیمه پایه درمان در یک سازمان و مدیریت متمرکز منابع سالمت 
از طریق یک ســازمان بیمه ای البته با محوریت و تولیت وزارت بهداشــت است که تجربه موفق 
تشکیل سازمان بیمه سالمت و انتقال آن به وزارت بهداشت و مقایسه عملکرد آن با سازمان تامین 
اجتماعی قابل توجه است.تشــکیل سازمان بیمه سالمت در ســال ۱۳۹۱ به منظور ارائه خدمات 
بیمه پایه درمان به تمامی مردم به صورت یکسان و تنها در قالب یک سازمان بیمه ای بوده است؛ 
به طوری که همه جمعیت بیشتر از ۸۰ میلیونی کشور از یک بیمه پایه درمان برخوردار شوند و دیگر 

فردی فاقد پوشش بیمه درمانی در کشور نباشد.
به گفته صفاری، در واقع هدف اصلی، تجمیع ســازمان های بیمه گر پایه درمان در کشور بوده و به 
دنبال آن تحقق اهداف بلندی، چون عدالت محوری، ارتقای ســطح کیفیت و خدمات ســالمت، 
کاهش پرداخت از جیب بیمه شدگان، رفع هم پوشانی بیمه ای و بسط و گسترش برنامه پزشک 

خانواده و نظام ارجاع در سراسر کشور به عهده سازمان بیمه سالمت گذاشته شده است.
هدف اصلی ایجاد نظام سالمت، ارتقای سطح سالمت جامعه و هدف اصلی سازمان بیمه سالمت 

نیز ایجاد مشارکت عادالنه در تامین و محافظت مالی از بیمه شدگان است.
وی ادامه داد: راهکار مطلوب این است که سهم درمان حق بیمه تامین اجتماعی بالفاصله توسط 
این سازمان در صندوق درمانی تحت نظارت سازمان بیمه سالمت واریز شود که این صندوق نیز 
یک صندوق بیمه ای همانند ۵ صندوق دیگر تحت نظارت این سازمان مدیریت شود؛ درحال حاضر 

در سازمان بیمه سالمت ۵ صندوق بیمه ای درمان وجود دارد.
مدیرکل بیمه ســالمت اســتان اصفهان گفت: بعد از ادغام همه صندوق های بیمه ای درمان در 
سازمان بیمه سالمت باید به دنبال کاهش پرداخت از جیب مردم در حوزه سالمت باشیم؛ برخالف 
بعضی ادعاها، بهره وری هزینه کرد منابع در بخش بهداشــت و درمان را خیلی پایین نمی دانیم و 
این بهره وری در حد مطلوبی است.البته باید به ســمت استقرار کامل نظام سالمت الکترونیک و 
هوشمند و اجرای راهنما های بالینی درمان برویم؛ همچنین ایجاد نظام ارجاع می تواند به افزایش 

بهره وری کمک کند.
صفاری در پایان گفت: در واقع اصالح حکمرانی بیمه باید با حفظ تولیت کامل وزارت بهداشــت 
در حوزه ســالمت انجام گیرد و انتزاع ســهم درمان تامین اجتماعی از وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی و انتقال آن به سازمان بیمه سالمت که زیر مجموعه وزارت بهداشت است، این اصالح 

را به ارمغان می آورد.

وز عکس ر

خبر روزگفت و گو

شناسایی 14 کانون بحران 
فرسایش بادی در استان 

اصفهان
رییس اداره امور بیابــان اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان اصفهان گفت: در استان 
اصفهــان ۱۴ کانــون بحران فرســایش بادی 
شناسایی شده که مجموع خسارات واردشده 
ناشــی از این کانون های بحران یک میلیون و 
۲۸۳ هزار و ۴۵۰ میلیون ریال اســت.معاونت 
پژوهشــی دانشکده مهندســی منابع طبیعی 
دانشگاه صنعتی اصفهان با همکاری کمیته علم 
و فناوری کارگروه مقابله با بیابان زایی نشست 
علمی به مناسبت روز جهانی مقابله با بیابان زایی 
را برگــزار کرد.مهــدی عالی پــور، بیابان زایی 
)تخریب ســرزمین( و خشکســالی را یکی از 
مهم ترین چالش های جهانی قرن بیست و یکم 
نام برد وگفت: بیابان زایی به همراه آلودگی های 
زیست محیطی، رشد بی رویه جمعیت، انقراض 
گونه های گیاهی و جانوری، عدم امنیت غذایی، 
تغییرات اقلیمــی، کمبود منابع آب شــیرین، 
جهان گرمایی، فقر و بیماری های ناشــناخته 
تهدید هایی برای جهان عصر حاضر ما هستند.

عالی پور بابیان اینکه ۰.۸ درصد استان جنگل و 
۳۰ درصد آن را بیابان تشکیل داده است، اظهار 
کرد: ۸.۷ درصد کشــور جنــگل و ۲۰.۰۸ درصد 
بیابان اســت. درحالی که در دنیا ۳۳ درصد را 
جنگل و ۱۰.۲ درصد را بیابان شــامل می شود.
وی به وســعت مناطق بیابانی از جنبه ســرانه 
جمعیت اشــاره کردو گفت: در جهان ۰.۲ هکتار 
به ازای هر نفر، در ایران ۰.۵ هکتار به ازای هر نفر 
و در اســتان اصفهان ۰.۶۶ هکتار به ازای هر نفر 
است.مســاحت مناطق تحت فرسایش بادی 
در استان ۲ میلیون و ۸۳۴ هزار و ۴۵۶ هکتار و 
معادل ۲۶ درصد مساحت استان است و میزان 
افزایش مساحت مناطق تحت تاثیر فرسایش 
بادی طی ســال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ رقم ۹۴۴ 
هزار و ۸۱۹ هکتار  اعالم شــد.به گفته عالی پور، 
در اســتان اصفهان ۱۴ کانون بحران فرسایش 
بادی شناسایی شده است که مجموع خسارات 
واردشده ناشی از این کانون های بحران به منابع 
زیستی و اقتصادی یک میلیون و ۲۸۳ هزار و 

۴۵۰ میلیون ریال است.

رییس ستاد اقامه نماز استان اصفهان گفت: سند راهبردی اقامه نماز استان اصفهان تصویب شد.حجت االسالم ابراهیم رنجبر پس از اولین جلسه شورای اقامه 
نماز استان اصفهان که امسال و در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: تصویب سند راهبردی اقامه نماز استان اصفهان و برگزاری جشنواره سراسری علمی، پژوهشی، 
فرهنگی هنری و ادبی نماز با عنوان فجر تا فجر از مهم ترین مصوبات جلسه اخیر بود.به گفته وی، تهیه سند راهبردی اقامه نماز در استان اصفهان حدود ۵ ماه زمان 
برد و در سه بخش عمومی، دستگاهی و اختصاصی تهیه شد که قرار است با ابالغ استانداری، دستگاه ها بر اساس این سند برنامه ۵ ساله ای را تهیه کنند.رییس ستاد 
اقامه نماز استان اصفهان گفت: جشنواره فجر تا فجر مدتی است که در کشور آغاز شده و ما با معرفی مسئوالن کمیته ها تصمیم گرفتیم تا مرحله استانی آن هم با 
ارسال آثار در ۳۰ قالب تا ۲۰ آذرماه انجام شود و براساس داوری برگزیده ها به مرحله کشوری راه یابند.رنجبر گفت: ۸۰ درصد از برنامه های ما مرتبط با آموزش و پرورش 

است که از ابتدای مهر ماه گفتمان نمازشناسی برای دانش آموزان و شیوه های دعوت به نماز برای خانواده های دانش آموزان با اساتید متخصص انجام می شود.

تصویب سند راهبردی اقامه نماز استان اصفهان

یمنا
س: ا

عک

عکس: تسنیم



رامین رضاییان، بازیکن پرسپولیس با انتشار یک پست در اینستاگرام تلویحا از هواداران این تیم خداحافظی کرد.رضاییان، مدافع فصل گذشته پرسپولیس که در نیم 
فصل دوم برای این تیم به میدان رفته بود، در فصل جدید در فهرست این تیم جایی نداشت و خودش هم ترجیح داد به سایر پیشنهاداتش از لیگ برتر پاسخ منفی 
بدهد و ایران را به مقصد قطر ترک کرد تا مشخص شود فصل آینده در ایران بازی نمی کند. رضاییان باانتشار پستی در اینستاگرامش تلویحا از هواداران پرسپولیس 
خداحافظی کرد: کلمه احترام خیلی پرمعنیه، فوتبال حرفه ای شده قبول، ولی احترام و صداقت الزمه فوتبال حرفه ای است، الزم دونستم برای شما هواداران توضیح 
بدم،با من کسی هیچ تماسی نگرفت و نمیدونم چرا تا به امروز نیومدند صادقانه به هوادارا بگن. هیچ وقت سعی نکنید من را جلوی هواداران بگذارید چون من همیشه 
برای این رنگ با جان و دل و صادقانه تالش و از خیلی چیزها بدون منت گذشتم.افتخار می کنم که در روزهای ســخت به پرسپولیس آمدم و کنار این تیم بزرگ 

بودم،یادتان باشد در روزهای خوب و خوش همه هستند. این پیراهن مقدس و هواداران بزرگ پرسپولیس همیشه در قلب من هستند .

بازیکن حاشیه ساز پرسپولیس با دلخوری جدا شد

سه شنبه 14 تیر 1401 / 05 ذی الحجه 1443 / 05  جوالی 2022 / شماره 3569

سود منچستریونایتد از فروش »رونالدو«؟!
جدایی رونالدو از منچســتریونایتد از یک نظر برای اریک تن هاخ خبر خوبی است چرا که می تواند 
90 میلیون یورو منابع مالی برای خرید بازیکنان مد نظرش در اختیــار او بگذارد.جدایی احتمالی 
کریستیانو رونالدو از منچســتریونایتد از نظر مالی برای این باشــگاه کمک بزرگی خواهد بود. به 
تازگی مشخص شد که رونالدو با هدف بازی در چمپیونزلیگ قصد جدایی از شیاطین سرخ را دارد. 
کریستیانو سال گذشته به اولدترافورد برگشــت ولی اوضاع آنطور که انتظار می رفت پیش نرفت و 
یونایتد با کسب مقام ششمی در لیگ برتر جواز صعود به چمپیونزلیگ را به دست نیاورد.رونالدو با 
دستمزد 500 هزار دالری در هفته در حال حاضر گران ترین بازیکن یونایتد است.  یونایتد پیش از این 
شامل جدایی چند بازیکن گران قیمت دیگر بوده که رها شدن از بار اقتصادی پرداخت دستمزدهای 
کالن آنها از نظر مالی کمک بزرگی برای این باشگاه خواهد بود. پل پوگبا، جسی لینگارد، خوان ماتا 
و نمانیا ماتیچ، از بازیکنانی هستند که در ماه های اخیر یونایتد را ترک کرده اند. نپرداختن دستمزد 

این چند بازیکن در سال چیزی در حدود 65 میلیون یورو صرفه جویی برای یونایتد به دنبال دارد.
 

پاسخ »گاوی« به پیشنهاد بارسلونا
گاوی، پدیده جوان بارسلونا، پیشنهاد اول بارسلونا برای تمدید قراردادش را رد کرده و خواهان دست کم 
دو برابر شدن مبلغ پیشنهادی شده است.بعد از چند ماه مذاکرات بین بارسلونا و پدیده جوان این تیم، 
گاوی، با هدف تمدید قرارداد او، بارسلونا سرانجام اولین پیشنهاد رسمی خود را به او ارائه داد. پیشنهادی 
 Beteve در بارسلونا می گوید از سوی گاوی رد شده است.شبکه تلویزیونی Beteve که شبکه تلویزیونی
در کاتالونیا اعالم کرد بارسلونا در این پیشنهاد به گاوی گفته که در ازای تمدید قرارداد، هر فصل 2 میلیون 
یورو دستمزد دریافت خواهد کرد. اما گاوی این پیشنهاد را فورا رد کرده و در مقابل پیشنهاد خود را ارائه  اده 
است. پیشنهاد گاوی دست کم دو برابر مبلغ پیشنهادی باشگاه بوده. گاوی در حال حاضر، هر فصل  یک 
میلیون یورو از بارسا دستمزد می گیرد. با اینکه بارسا حاضر شده رقم دستمزد او را در پیشنهادش دو برابر 
کند؛ اما ستاره جوان بارسا با توجه به درخشش در پیراهن بلوگرانا می داند که دست بازتری برای مذاکره 

دارد و به همین خاطر برای دریافت دستمزدهای باالتر تالش می کند.
 

می خواهم به بارسلونا بروم رییس!
روزنامه اسپورت، چاپ کاتالونیا، می گوید برناردو سیلوا، ستاره پرتغالی منچسترسیتی به بارسلونا 
جواب مثبت داده اســت.بر اساس ادعای روزنامه اســپورت، برناردو ســیلوا، هافبک پرتغالی 
منچسترســیتی، به ایجنت خود اطالع داده که تالش برای انتقال او به بارسلونا را آغاز کند. سیلوا 
به ایجنت خود گفته این پیام را به مدیریت بارســا انتقال دهد که ســتاره پرتغالی خواهان بازی 
در نوکمپ است. اسپورت می گوید، ســیلوا پیش از این با پپ گواردیوال صحبت خصوصی داشته 
و این تصمیم خود را به اطالع او رسانده است.بارســا اما می داند که جذب سیلوا ساده نیست و 
راضی کردن سیتی به این انتقال تالش زیادی می طلبد. اما سیلوا قدم اول را برداشته و به مدیر 
برنامه هایش، خورخه مندس، اعالم کرده که تصمیم قطعی اش بازی کردن در بارسا از فصل آینده 
است. سیلوا ،فصل گذشــته نقش مهمی در موفقیت تیم پپ گواردیوال داشت و برای این انتقال 
باید موانع متعددی را پشت ســر بگذارد. اولین مانع، عالقه شــدید پپ به او و سبک بازی اش 
است. دومین مانع این است که سیلوا با سیتی تا سال 2025 قرارداد دارد. او فصل گذشته برای 
سیتی 50 بازی رســمی انجام داده و در این مدت 13 گل به ثمر رسانده و 7 پاس گل داده است.

منچسترسیتی برای فروش برناردو سیلوا به رقمی کمتر از 100 میلیون یورو رضایت نخواهد داد. 
این حداقل رقمی است که باشگاه انگلیسی از بارسا انتظار دارد. اما اسپورت می گوید بارسا قصد 
ندارد با چنین رقمی به سراغ سیتیزن ها برود و نظر باشــگاه کاتاالن، پیشنهاد اولیه ای معادل 60 
میلیون یورو است. بدون شک مذاکرات دو باشگاه بر سر برناردو سیلوا به زودی آغاز خواهد شد 

ولی به این زودی ها به پایان نخواهد رسید.

کادر فنی تیم سپاهان حداقل روی کاغذ دیدنی ترین ترکیب لیگ برتری را خواهد ساخت؛

یک نیمکت جذاب

ســرمربی پرتغالی سپاهان با ســه دســتیار فوق جذاب، کار خود در 
سپاهان را در لیگ بیست و دوم شروع خواهد کرد.

باشــگاه ســپاهان اصفهان ژوزه مورایس را به عنوان جانشین محرم 
نویدکیا انتخاب کرد تا شــاهد حضور یک چهره جذاب در لیگ بیست 
و دوم فوتبال ایران باشیم. ســرمربی زردپوشان از دستیاران خود نیز 

رونمایی کرد تا نیمکت تیمش را جذاب تر از قبل کند.

آپاچی زن پورتو و محبوب »مورینیو«
هوگو آلمیدا یکی از دستیاران مورایس در سپاهان خواهد بود؛ مهاجم 
ســابق تیم ملی پرتغال با 57 بازی ملی و 19 گل زده سابقه قهرمانی 
در لیگ قهرمانان اروپا با تیم پورتو را دارد. او ســال ها در ســطح اول 
فوتبال اروپا به میدان رفته، طی دو دوره پیراهن تیم ملی کشورش در 
جام جهانی را به تن داشته و یکی از محبوب ترین بازیکنان دهه اخیر 

فوتبال پرتغال به شمار می رود. 
زننده یکی از زیباتریــن گل های لیگ قهرمانــان اروپا )06-2005 به 
اینتر( شانس این را داشت که حتی در سال 2011 پیراهن رئال مادرید 

را به تن کند ولی این اتفاق با وجود تمایل مورینیو رقم نخورد تا آلمیدا 
راهی بشیکتاش شود. قهرمان دو دوره لیگ پرتغال )پورتو(، یک دوره 
لیگ یونان )آ ا ک آتــن( و لیگ ترکیه )بشــیکتاش( و جام حذفی  
آلمان)وردربرمن( پیــش از این تیم در تیم الهالل هم ســابقه این را 

داشته که کمک مورایس باشد.

دروازه بان ها زیر نظر قهرمان پرتغال
مربی دروازه بانان تیم ســپاهان هم از پرتغال است و جزو هم نسلی 
دیگر دســتیاران مورایس محســوب می شــود؛ پائولو ســانتوس، 
دروازه بان سابق فوتبال پرتغال که ســابقه قهرمانی در لیگ این کشور 
با تیم بنفیکا را دارد، هدایت گلرهای سپاهان را در لیگ بیست و دوم 
به عهده خواهد داشت.سانتوس دوران ملی کوتاهی داشته است. او 
که یک بازی ملی )1-1 مقابل ایرلند شمالی در سال 2005( در کارنامه 
دارد به عنوان جانشین برونو واله مصدوم، در لیست تیم ملی پرتغال 
برای جام جهانی 2006 حاضر بود. همچنیــن در عرصه ملی قهرمانی 

جام ملت های اروپا زیر 16 سال )1989( را در کارنامه دارد.

  دستیار اول با سابقه رئال، چلسی و اینتر!
ژوائو پدرو، دیگر چهره سرشناسی اســت که در لیگ بیست و دوم به 
عنوان عضو کادر فنی سپاهان، روی نیمکت این تیم خواهد نشست. 

او دستیار اول مورایس و مربی بدنساز تیم خواهد بود.
تجربه کاری پدرو، بخش مهمی از جذابیت نیمکت ســپاهان خواهد 
بود. او سابقه حضور در بزرگ ترین تیم های باشگاهی فوتبال اروپا را 
دارد. چلسی، رئال مادرید و اینترمیالن تیم هایی هستند او به عنوان 

دستیار مورینیو در آنها فعالیت داشته است.
ژوائو پدرو، سال های زیادی اســت که کنار مورایس فعالیت داشته 
اســت. او از ترکیه تا یونان و از انگلیس تا کره جنوبی کنار ســرمربی 
پرتغالی سپاهان حضور داشــته است. پدرو مثل ســانتوس در تیم 
الهالل هم کنار مورایس حضور داشــت.کادر فنی تیم سپاهان حداقل 
روی کاغذ جذاب ترین نیمکت لیگ برتری را خواهد ســاخت. به این 
نیمکت یک گزینه ایرانی نیز اضافه خواهد شــد که به احتمال زیاد از 

بازیکنان نامدار و خوش نام پیشین سپاهان باشد.

خبر روز

مهاجم استقالل تمدید کرد
ارســالن مطهری قراردادش را به مدت دو فصل دیگر و تا پایان فصــل 1۴02-1۴03 تمدید کرد.
مطهری، مهاجم متعصب استقالل است که هواداران با گل ها و شادی گل او خاطرات زیادی دارند.

ارســالن که ســابقه بازی در مقاومت، نفت تهران، پارس جنوبی جم، تراکتور و ذوب آهن را دارد، 
سومین فصل حضور خود در باشگاه اســتقالل را تجربه می کند و موفق شده است گل های مهم 
و تاثیرگذاری را برای این تیم به ثمر برســاند.مطهری یک فصل دیگر با استقالل قرارداد داشت 
و با تمدید قراردادش، به مدت دو فصل دیگر و تا پایان فصل 1۴02-1۴03 در جمع آبی پوشــان 

پایتخت ماندگار خواهد بود.
 

دستیار جدید »مجیدی« اماراتی ها را ذوق زده کرد
مربی فصل گذشته استقالل با پیوســتن به اتحاد کلباء اماراتی ها را خوشحال کرد.گابریل پین، 
مربی ایتالیایی فصل گذشته اســتقالل به کادرفنی اتحاد کلباء امارات با رهبری فرهاد مجیدی 
اضافه شد. در همین رابطه نشریه »البیان« امارات به این خبر واکنشی جالبی داشت و به نوعی 
ذوق زدگی اماراتی ها از جذب پین به دلیل سابقه درخشان این مربی در کنار پراندلی روی نیمکت 
تیم ملی ایتالیا دیده می شود. این رسانه اماراتی در این زمینه نوشت: گابریل پین برای کادر فنی 
ببرها به عنوان کمک مربی برای فرهاد مجیدی در فصل آینده حضور دارد.گابریل قبال با پراندلی 
ایتالیایی در تیم ملی ایتالیا کار می کرد و پیش از آن هم به عنوان دســتیار برای چندین باشگاه 

اروپایی از جمله رم، فیورنتینا، والنسیا فعالیت می کرده است.
 

هیچ مذاکره ای با پرسپولیس نکرده ام
مدافع سابق پرسپولیس نسبت به شایعات در خصوص حضورش روی نیمکت این تیم واکنش 
نشان داد. در حالی که شایعات بسیاری در خصوص حضور محمد نصرتی روی نیمکت پرسپولیس 
به عنوان دستیار اول یحیی گل محمدی وجود داشــت، مدافع سابق سرخ پوشان این شایعات را 
تکذیب کرد.وی گفت: »نمی دانم این شایعه از کجا منتشر شده چون ما نه مذاکره ای انجام دادیم 

و نه پیشنهادی وجود دارد که به توافق هم برسد یا نرسد.«
 نصرتی در مورد حضورش در تراکتور اظهار داشــت: »مدیران تراکتور هم مذاکره ای انجام ندادند 
که من بخواهم پیشنهادشان را رد کنم.« این در حالی است که هواداران تراکتور به شدت خواهان 

ادامه حضور نصرتی در تیم شان هستند.
 

گاف عجیب سپاهانی ها؛ » ژاردیم« به جای »مورایس«!
صفحه رسمی باشــگاه ســپاهان در کلیپ معرفی سرمربی جدید خود اشــتباه عجیبی مرتکب 
شد.صفحه رسمی تیم ســپاهان در کلیپی که برای معارفه ژوزه مورایس ســاخته بود به اشتباه 
از تصویر لئوناردو ژاردیم به جای ســرمربی پرتغالی خود اســتفاده کرده بود.این اشتباه واکنش 
هواداران را زیر پست سپاهانی ها به همراه داشت. ژاردیم و مورایس هر دو سابقه حضور در الهالل 
را در کارنامه دارند و این تیم عربستانی با ژاردیم موفق به کسب عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا 

شده بود که تصاویر آن به اشتباه در ویدئوی مربوط به ژاردیم قرار گرفت.
 

افتخاری دیگر برای »طارمی«
مهاجم ایرانی  تیم فوتبــال پورتو، کاندید بهترین بازیکن فصل لیگ پرتغال شــد. مهدی طارمی، 
ســتاره ایرانی تیم فوتبال پورتو، کاندید بهترین بازیکن فصل پرتغال شد. در این فهرست در کنار 

طارمی بازیکنانی مثل لوئیز دیاز، اوتاویو و فران ناوارو نیز حضور دارند.

مستطیل سبز

بازتاب حضور بازیکن 
سرشناس پرتغال در ایران

رسانه های پرتغال از حضور بازیکن سرشناس 
تیم ملی کشورشان در سپاهان ابزار خوشحالی 
کردنــد.ژوزه مورایــس، ســرمربی پرتغالی 
ســپاهان از دســتیارانش در تیــم اصفهانی 
رونمایــی کرد.مشــهورترین نــام در  میان 
دستیاران مورایس، هوگو آلمیدا بازیکن سابق 
تیم ملی پرتغال بود. آلمیدا یکی از بازیکنان 
بزرگ تاریخ فوتبال پرتغال است و در کارنامه 
اش 57 بازی ملی برای پرتغال دیده می شود 
و 19 گل برای تیم ملی کشورش به ثمر رسانده 
اســت.در همین رابطه نشــریات پرتغالی به 
حضور این بازیکن سرشناس پرتغالی در کادر 
فنی سپاهان پرداختند. نشریه »آبوال« در این 
زمینه نوشت: بازیکن سابق تیم ملی پرتغال 

دستیار ژوزه مورایس در ایران شد.
مورایس، ســرمربی جدید ســپاهان، پائولو 
سانتوس )مربی دروازه بان(، ژائو پدرو )مربی 
بدنســاز( و خبر بســیار خوب، هوگو آلمیدا 
بازیکن ســابق تیم ملی پرتغــال را به عنوان 
دســتیار در اختیار خواهد داشــت. آلمیدای 
38 ســاله، اخیــرا آکادمیــکا را تــرک کرد، 
جایی که به عنــوان کمک مربــی در تیم زیر 
23 سال و تیم اول کار کرد.همچنین نشریه 
»noticiasaominuto«پرتغال هم حضور 
هوگو آلمیدا یکی از بازیکنان سرشناس تاریخ 
تیم ملی پرتغال در لیگ ایران در کنار مورایس 
را بازتاب داد و این خبر را خوب و خوشــحال 
کننده برای این بازیکن سابق تیم ملی پرتغال 

دانست.

فوتبال جهان

وز عکس ر

سلفی بامزه ای 
که »راموس« با 
پسرش منتشر کرد

در حــال حاضــر در تعطیالت 
تابستانی هستیم و بازیکنان 
مختلف دنیای فوتبال در حال 
خوش گذرانی و تقویت روحیه 
خود برای شروع فصل جدید 
هســتند و هر کدام از آن ها به 
شــکلی این اوقات فراغت را 

سپری می کند. 

تسنیم نوشت: سرمربیان پنج تیم لیگ برتر فوتبال 
در نشست هم اندیشی ســازمان لیگ غایب بودند 
و احتماال تعدادی از آنها، در فصــل جاری از برنامه 
مسابقات انتقاد خواهند کرد.سازمان لیگ فوتبال 
ایران هفته گذشته از سرمربیان تیم های حاضر در 
بیســت ودومین دوره مســابقات لیگ برتر فوتبال 
دعوت کرد تا در جلسه هم اندیشی میان آنها، برای 
تعیین برنامه مســابقات تصمیــم بگیرند.در این 
برنامه، نمایندگان 11 باشــگاه لیــگ برتری حضور 
داشتند که تنها سه نفر از آنها ســرمربیان تیم های 
خود بودند! استقبال کمتر از 20 درصد سرمربیان را 
می توان به حساب مشغله ها و برنامه های تمرینی 
سکانداران نیمکت تیم ها دانست، اما برنامه ریزی 
مسابقات برای پنج باشــگاه لیگ برتری اهمیتی 
نداشــت که نماینده ای به این نشست هم اندیشی 

بفرستند!پرسپولیس، ســپاهان اصفهان، نساجی 
مازندران، نفت مسجدسلیمان و ملوان بندر انزلی، 
تیم هایی بودند که به نشست مشــورتی لیگ برتر 
وقعی ننهادند. این در حالی اســت کــه بازیکنان، 
سرمربیان و بازیکنان این تیم ها این حق را در طول 
مسابقات برای خود قائل می شوند که به برنامه لیگ 
برتر اعتراض کنند، بدون اینکه از فرصت ســازمان 

لیگ برای خود بهره ای ببرند.
مربیــان و مدیران این باشــگاه ها فصل گذشــته 
از منتقــدان برنامــه لیــگ بوده اند. مثــال یحیی 
گل محمدی در نشست خبری پیش از دیدار هفته 
پنجم پرســپولیس که بعد از بازی های ملی برگزار 
شد، گفت: برنامه ریزی خوبی برای این هفته انجام 
نشد. ملی پوشان ما دو سفر سنگین به لبنان و اردن 
داشتند و بدون ریکاوری و اســتراحت به ما اضافه 

شده اند. هیچ جا چنین برنامه ای برای دیدار بعد از 
بازی های ملی نمی بینید.

برنامه های ســازمان لیگ ممکن است اشکاالت 
زیادی داشته باشــد. با این وجود، ســرمربیان و 
نمایندگان تیم های لیگ برتــری فرصت کمک به 
این سازمان برای برگزاری بهتر مسابقات را داشتند 
که پنج باشگاه از آن اســتفاده نکردند. پیش بینی 
می شــود ســرمربیانی که اهمیتی برای شرکت در 
نشســت هم اندیشی ســازمان لیگ قائل نشدند، 
فصل جدید از منتقدان درجه یک سازمان لیگ در 

برنامه فشرده لیگ بیست ودوم باشند.

 دلیل غیبت مربیان لیگ برتری 
در نشست هم اندیشی سازمان لیگ!
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مدیرکل میراث فرهنگی استان:

 جاسازی موادمخدر در بناهای تاریخی اصفهان
 ادعایی بی اساس است

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان  گفت: موردی از کشــف مواد مخدر در بناهای تاریخی استان 
اصفهان تاکنون گزارش نشده است.علیرضا ایزدی با رد موضوع جاسازکردن مواد مخدر در بنا های تاریخی 
استان اصفهان، اظهار کرد: این موضوع در بازدید اخیر وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
از پل تاریخی خواجو توسط یکی از شهروندان شهر اصفهان مطرح شد، در صورتی که این ادعای شهروند 
عزیز صحت ندارد.وی افزود:  هر روز از تمامی بنا های تاریخی استان اصفهان به ویژه پل تاریخی خواجو 
توسط ماموران یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی بازدید می شود ضمن اینکه حجم بازید و عبور و 
مرور شهروندان از بنا های تاریخی بسیار زیاد است و فرد توزیع کننده به دلیل ازدحام جمعیت فرصتی برای 
جاساز کردن مواد در بنا یا سازه تاریخی ندارد.به گفته وی، کافی است به آمار کشفیات و برخورد نیروی 
انتظامی استان اصفهان با توزیع کنندگان مواد مخدر توجه شود، در این آمار اشاره ای به جا ساز کردن مواد 
در بنا های تاریخی نشده است.ایزدی گفت: ممکن است فرد توزیع کننده مواد در محدوده بنای تاریخی 
اقدام به فروش کند، اما موردی از جاساز کردن مواد مخدر و کشف آن در بنا های تاریخی به اداره کل میراث 
فرهنگی استان اصفهان دیده نشده است.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان ادامه داد: از مردم و رسانه های استان تقاضا دارم به این ادعای بی اساس که تاکنون موردی از آن 
اثبات نشده، توجه نکنند، زیرا اداره کل میراث فرهنگی در کنار نیروی انتظامی از انجام این کار در بنا های 
تاریخی ممانعت می کند.استان اصفهان بیش از ۲۲ هزار بنا و اثر تاریخی دارد که یک هزار و ۸۵۰ مورد آن 
به ثبت ملی و هفت اثر آن شامل میدان امام)ره(، عمارت باستانی چهل ستون، باغ فین کاشان، مسجد 

جامع و سه قنات به ثبت جهانی رسیده است.
 

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند تشریح کرد:

 فرآیند هوشمندسازی چرخه پسماندهای ساختمانی
 در شهر اصفهان

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با تشریح فرآیند هوشمندسازی چرخه پسماندهای 
ساختمانی در این کالن شهر که عملیات اجرایی آن از ابتدای امســال آغاز شده است، گفت: با استفاده 
از سامانه هوشمندسازی پسماندهای ســاختمانی، تمام مراحل خاک برداری و نخاله برداری از مبدأ تا 
مقصد تحت نظارت است.غالمرضا ساکتی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: سامانه هوشمندسازی 
پسماندهای ساختمانی سال گذشته تعریف و پس از تعطیالت نوروز امسال سیستم اجرایی آن عملیاتی 
شد.وی با اشاره به دریافت مجوز برای انجام تمام مراحل احداث یک ساختمان از جمله خاک برداری، 
تخریب و نخاله برداری، افزود: در گذشته دریافت مجوز به صورت دستی و کاغذی صورت می گرفت، اما در 
حال حاضر این فرآیند با ارائه پروانه ساختمانی به دفاتر کارگزاری سازمان بار، امکان پذیر است.مدیرعامل 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با بیان اینکه نشانی شش دفتر کارگزاری سازمان بار در مناطق 
پانزده گانه شهرداری به شهروندان اطالع رسانی شده است، گفت: در این دفاتر فرم مخصوص اطالعات 
پروانه ساختمانی وارد فرم مخصوص می شود، فیش هزینه خاک برداری و نخاله برداری دریافت و در 
نهایت مجوز صادر می شود.وی با اشاره به اینکه تمام مراحل خاک برداری و نخاله برداری از مبدأ تا مقصد 
از طریق سامانه هوشمندسازی پسماندهای ساختمانی تحت نظارت است و شماره پالک خودروهای 
حمل بار در این سامانه ثبت می شود، گفت: در صورتی که پسماندها و نخاله های ساختمانی در محلی غیر از 
گردنه زینل تخلیه شود، از طریق این سامانه قابل ردیابی خواهد بود و به مالک اخطارهای الزم داده خواهد 
شد.ساکتی با تاکید بر اینکه با تعریف سامانه هوشمندسازی پسماندهای ساختمانی به دنبال جلوگیری از 
تخلیه نخاله های پراکنده در حاشیه شهر یا دیگر نقاط آن هستیم، گفت: در این سامانه به صورت روزانه تعداد 
مجوزها در هر منطقه ثبت می شود و گشت های رفع تخلفات شهری و کنترل نظارت مطابق با دستورالعمل 

در مناطق پانزده گانه نظارت الزم بر انجام عملیات حفاری را انجام می دهند.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان: ایستگاه متروی امام علی )ع( تا مسجد جامع فاصله ای ایمن دارد؛

میراث، مترو، دلواپسی و چندموضوع دیگر!

معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان گفت: ایســتگاه متروی 
امام علی )ع( که قرار است در جریان احداث خط دو مترو در محدوده 
مسجد جامع احداث شــود، در عین حال که دسترســی شهروندان و 
گردشگران را تسهیل می کند، تا مسجد جامع فاصله ای ایمن دارد و از 
این جهت آسیبی متوجه این اثر ارزشمند تاریخی نمی شود.به گزارش 
ایمنا، احداث خطوط مترو در شــهرهای تاریخی مانند اصفهان همواره 
با حساسیت های فراوانی همراه است؛ چرا که تالقی روند توسعه شهر 
و گسترش امکانات و تســهیالت جدید همچون قطار شهری با حفظ 
و صیانت از آثار و بافت تاریخی شــهر این نگرانی را برای مســئوالن و 
شهروندان شــهرهای تاریخی ایجاد می کند که آســیبی متوجه بافت 
تاریخی شهر نشــود و در عین حال قطار توســعه از حرکت باز نماند.در 
روزهای اخیر موضوع احداث خط دو مترو در ایســتگاه امام علی )ع( 
واقع در محدوده یکی از آثار جهانی اصفهان یعنی مسجد جامع، منجر 
به ایجاد نگرانی هایی برای میراث دوستان و شهروندان اصفهانی شده 

است.

مجوزهای مسیر مترو از دستگاه های ذی ربط دریافت می شود
حسین حق شــناس، معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان در 

پاســخ به این نگرانی ها گفت: ایســتگاه میدان امام علی )ع( در عین 
حال که دسترسی شــهروندان و گردشگران را تســهیل می کند، اما تا 
مسجد جامع فاصله ای ایمن دارد و از این جهت آسیبی متوجه این اثر 
ارزشمند تاریخی نمی شــود.وی با بیان اینکه زیرگذر میدان امام علی 
)ع( قبال در این محدوده احداث شــده است و ایســتگاه قطار شهری 
هم در همان مکان احداث خواهد شد، افزود: عملکرد دستگاه حفاری 
به گونه ای است که بعد از ایجاد تونل و بتن ریزی، خاک را مهار می کند 
که این امــکان، مانع از ورود آســیب به بافت اطراف تونل می شــود.

معاون شهردار اصفهان اضافه کرد: تصویب مسیر خطوط مترو و تعیین 
ایستگاه های آنها پیش از اجرا به تایید وزارت کشور، استانداری و سایر 
نهادها و ارگان های ذی ربط مانند اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری می رسد و شهرداری بدون دریافت این مجوزها اقدامی در 

این زمینه انجام نمی دهد.
وی افزود: تجربه احداث خطوط مترو در شهرهای تاریخی و در نزدیکی 
ساختمان های تاریخی در شهرهای دیگر دنیا مانند شهرهای اروپایی 
لندن، رم و پاریس موجود است که با استفاده از روش ها و تکنیک های 
دقیق و علمی، ضمن احداث خطوط مترو هیچ آســیبی به آثار و بافت 

تاریخی وارد نشده است.

 احداث ایســتگاه متروی امام علی )ع( طبق نظر کارشناســان
 میراث فرهنگی

رســول میرباقری، رییس کمیســیون عمران، معماری و شهرسازی 
شورای اســالمی شــهر اصفهان نیز در این باره گفت: ایستگاه متروی 
میدان امام علی )ع( طبق نظر کارشناسان آثار تاریخی و میراث فرهنگی 
احداث خواهد شــد.وی در خصوص احداث ایســتگاه متروی میدان 
امام علی )ع( در محدوده مسجد جامع اصفهان و نگرانی هایی که برای 
میراث دوستان و شهروندان اصفهان در خصوص احتمال آسیب رسیدن 
به این اثر ارزشمند جهانی و بافت تاریخی اطراف آن ایجاد کرده است، 
تاکید کرد: بدون شــک حفظ میراث فرهنگی و آثار تاریخی اهمیت و 
اولویت بســیار باالیی برای ما دارد.رییس کمیسیون عمران، معماری 
و شهرسازی شورای اسالمی شــهر اصفهان افزود: سخت ترین بخش 
احداث ایســتگاه ها در خط یک متروی اصفهان، احداث ایستگاه های 
محور چهارباغ عباسی بود که طبق نظرات کارشناسی و تخصصی ضمن 
حفظ ابنیه تاریخی، با اجرای فنون مهندســی انجام شد.وی تصریح 
کرد: احداث ایستگاه های خط دو مترو در محدوده بافت تاریخی نیز به 
همین روش و پس از دریافت نظرات کارشناسان حوزه تاریخی و میراث 

فرهنگی و تکمیل مطالعات الزم انجام خواهد شد.

رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: با اجرای 
طرح تخفیف عوارض هتل ســازی نحوه محاســبه 
عوارض صــدور پروانه ســاختمانی بــرای هتل ها و 
مهمان پذیرها و تخفیف ۹۹ درصــدی به این منظور، 
هزینه صدور پروانه برای ســاخت هتــل در اصفهان، 
نزدیک به صفر شده است. محمد نور صالحی با اشاره 
به جزییات الیحه نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه 
ســاختمانی برای هتل ها و مهمان پذیرها و تخفیف 
۹۹ درصدی عوارض هتل ســازی برای توســعه حوزه 
گردشگری شــهر اصفهان، اظهار کرد: برای تسهیل و 

تســریع در احداث هتل مصوباتی در شورای اسالمی 
شهر اصفهان از گذشته وجود داشت که این مصوبه ها 
به سرمایه گذاران کمک کرده بود تا با هزینه نزدیک به 
صفر نسبت به احداث هتل در شهر اصفهان اقدام کنند، 
اما مهلت این مصوبه تمام شده بود و عالوه بر آن بعضی 
از دستگاه های نظارتی ایرادهایی را مطرح کرده بودند 
و آن مصوبه متوقف شــده بود، لذا این برنامه دوباره 
توسط شورای اسالمی شــهر اصفهان مورد مطالبه و 
مراجعه قرار گرفت.وی ادامه داد: برای کمک به احداث 
هتل ها پیشنهاداتی مطرح و در این راستا الیحه ای از 
سوی شهرداری ارائه شده بود که این الیحه در شورای 
اسالمی شهر اصفهان مصوب و برای ارسال به هیئت 
انطباق در اختیار گذاشته شد.رییس شورای اسالمی 

شهر اصفهان خاطرنشــان کرد: با عملیاتی شدن این 
برنامه هزینه صدور پروانه بــرای هتل به صفر نزدیک 
شده است و برای تبدیل واحدهای مسکونی و تجاری 
به صنعتی تنها پنج درصد تعرفه دریافت می شود و برای 
ساخت هتل نیز رقمی برای پروانه ساختمانی دریافت 
نمی شود.وی در خصوص استقبال سرمایه گذاران از 
کاهش عوارض صدور پروانه ساختمانی برای هتل ها 
و مهمان پذیرها، اظهار کرد: بــه نظر می آید این برنامه 
به تشویق ســرمایه گذاران کمک می کند در جلسه ای 
که با سازمان و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری 
داشته ایم، کارگروه مشــترک برای تشویق و توسعه 
هتل سازی تشکیل شده اســت و این مصوبه کمک 

می کند که سرمایه گذاران در کارگروه ها مذاکره کنند.

رییس شورای شهر مطرح کرد:

 هزینه صدور پروانه ساخت هتل در اصفهان 
نزدیک به صفر شده است

 ایستگاه میدان امام علی )ع( در عین حال که دسترسی 
شهروندان و گردشگران را تسهیل می کند، اما تا مسجد 
جامع فاصله ای ایمن دارد و از این جهت آسیبی متوجه 

این اثر ارزشمند تاریخی نمی شود

 ثبت نام 5۷0 خیاط و طراح 
در جشنواره ملی فرهنگی و هنری فردخت کاشان

دبیر سومین جشنواره ملی فرهنگی و هنری فردخت گفت: ۵۷۰ خیاط و طراح لباس طی سه سال گذشته 
در بانک اطالعاتی جشنواره ملی فرهنگی و هنری فردخت نام نویسی کردند.عادله سادات تقاعدیان در 
آیین رونمایی از پوستر سومین جشنواره ملی فرهنگی و هنری فردخت در خانه تاریخی عباسیان کاشان 
اظهار کرد: از مجموع ثبت نام کنندگان در این جشنواره، ۴۰۰ نفر از کاشان و بقیه از مناطق دیگر کشور هستند.

وی افزود: سال گذشته دومین جشــنواره فرهنگی و هنری فردخت در ۲ بخش اثر و طرح برگزار شدکه 
سومین دوره این جشنواره مهر امسال در سه بخش اثر، طرح و دانش بنیان برگزار خواهد شد.تقاعدیان در 
مورد موضوع بخش اثر این جشنواره که با محوریت مانتو اجتماع است، گفت: در این بخش افزون بر طرح 
و تولید انواع لباس ها، به طراحی فرم لباس مدرسه ها نیز پرداخته می شود.سومین جشنواره فرهنگی و 

هنری فردخت شانزدهم مهر سال ۱۴۰۱ به مدت یک هفته در کاشان برگزار می شود.
 

معاون استاندار اصفهان:

نگرانی های مردم کاشان در مورد کارخانه سرب بحق است
معاون استاندار گفت: ستاد تســهیل مصوبه ای برای احداث کارخانه سرب صادر نکرده است. فعالیت 
کارخانه سرب در کاشان یکی از نگرانی های مردم منطقه است و شهروندان کاشانی به  روش های مختلف 
نگرانی خود را از فعالیت این واحد تولیدی به دلیل مجاورت در شهرک صنعتی تولید مواد غذایی، نزدیکی 
به مناطق مسکونی و واحد های تولیدی گالب و عرقیجات گیاهی اعالم کردند. چندی پیش با پیگیری های 
صورت گرفته روح ا...دهقانی، دادستان عمومی و انقالب شهرستان کاشان خبر از پلمب این واحد تولیدی 
تا تعیین تکلیف آن خبر داد و محمدشریف زارعی، فرماندار ویژه شهرستان کاشان نیز بر این موضوع تاکید 
کرد.این در حالی است که چند روز گذشته علی هاشمی طاهری، رییس شورای شهر کاشان و چند تن از 
اعضای شورای شهر به منظور بازدید سرزده از این واحد تولیدی به محل کارخانه رفتند و پس از مشاهدات 
میدانی ابراز نگرانی خود را از عدم پلمب کارخانه ســرب و فعالیت آن اعالم کردند.همین موضوع باعث 
شد تا موضوع کارخانه سرب دوباره در محافل خبری و فضای مجازی بزرگنمایی شود در حالی که اداره 
حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان بر اساس استعالم دریافتی مبنی بر فعالیت این واحد تولیدی 
آغاز به کار کارخانه سرب را با توجه به آثار سوء و مخرب آن در محل مد نظر رد کرده بود. معاون استاندار 
اصفهان گفت: موضوع احداث کارخانه سرب در محدوده شهرستان کاشان در ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید استان اصفهان مطرح شد.به گفته نقش، مصوبه ای برای رخ دادن این اتفاق صادر نشده است،  این 
موضوع به آن دلیل است که مردم نگرانی های بحقی دارند و از طرفی شرکت مذکور دفاع هایی را نیز دارد 

که باید به دقت بررسی شود.
 

جانمایی کارخانه پسماند فریدن تا آخر تیرماه
فرماندار فریدن گفت: مقرر شد جانمایی کارخانه پسماند پس از استعالم از ادارات چهارگانه تا آخر 
تیرماه انجام شود.عزیزا...عباسی اظهار کرد: محل اولیه ای که برای احداث کارخانه پسماند در نظر 
گرفته شده بود به دلیل داشــتن معارض اجتماعی مسکوت ماند و در حال حاضر مشغول بررسی 
مکان جدید برای احداث کارخانه پسماند هستیم که استعالم این مهم در حال انجام است.به گفته 
وی، با توجه به اینکه چهار شهرستان غرب استان با مشکالت زیست محیطی مواجه هستند و دفن 
زباله ها باعث آلوده شدن منابع و سفره های زیرزمینی می شود تصمیم بر این شد محل مناسبی که 
مورد تایید ادارات آب منطقه ای، آب و فاضالب، محیط زیست و منابع طبیعی باشد برای ایجاد یک 
کارخانه کمپوست تعیین شود. فرماندار فریدن گفت: در ابتدا محلی در شهر دامنه به منظور ایجاد این 
کارخانه در نظر گرفته شد که به علت داشتن معارضان اجتماعی فعال پیشنهاد شد که محل دیگری 
تعیین شود که استعالم آن از ادارات چهارگانه در حال انجام است. جلسه ای به همین منظور تشکیل 

خواهد شد تا برای تامین اعتبار آن از طریق استانداری اقدام شود.

با مسئولان

خبر روزشهرستانها

معاون استاندار: 

صدای اذان باید در تمامی 
نقاط شهر شنیده شود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
اصفهان از شــهرداران و فرمانــداران این خطه 
خواست تا تمهیداتی فراهم کنند تا صدای اذان 
در تمامی نقاط شهری و روستایی شنیده شود.
محمدرضا جان نثاری در اولین شــورای اقامه 
نماز اســتان در اســتانداری اصفهان افزود: بر 
این اساس همه مســئوالن موظف اند که بسته 
به  موقعیت و ظرفیت در اختیــار،  هر کاری که 
می توانند برای اقامه نماز  انجام دهند.وی اظهار 
داشت: دستگاه هایی که ارباب رجوع دارند باید 
حتما مکانی بــرای اقامه نمــاز کارکنان خود و 
مراجعان به آن دســتگاه داشته باشند.معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان 
افزود: در این میــان آموزش وپرورش عالوه بر 
برپایی نماز باید اصل نماز را در جامعه ترویج دهد 
به صورتی که دانش آموزان پس از آشنایی با نماز، 
خانواده های خود را بر برپایی این فریضه واجب 
الهی آشــنا ســازند.وی همچنین بر رسیدگی 
بر نمازخانه های بین راهی در اســتان اصفهان 
تاکیــد کرد و گفــت: همچنین در این جلســه 
باید مصوب شــود که در تمامی اماکن عمومی 
شــامل مجتمع ها و مراکز خرید، بوســتان ها 
ورزشگاه ها، مترو، پایانه های حمل ونقل و دیگر 
مکان ها مکانی برای اقامه نماز ترتیب داده شود.

معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استاندار  
از مسئول ســتاد  اقامه نماز استان خواست که 
در سفرهای استاندار به شهرستان های استان 
یک نماینده از این نهاد حضورداشــته باشــد و 
مشــکالت آن مناطــق را در خصوص وضعیت 
برپایی نماز، پخــش اذان و  وجود نمازخانه ها 
در اماکن عمومی را بررسی و پیگیری کند.وی 
همچنین بر برپایی جشنواره علمی و پژوهشی 
نماز با عنوان »فجر تا فجر« باقوت و در ســطح 
عالی تاکید کرد و گفت: باید اعتبارات الزم این 
جشنواره با کمک سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان تامین شود.جان نثاری در ادامه از مدیران 
دستگاه ها خواست که در پرداخت حق ایاب و 
ذهاب روحانیونی که بــرای اقامه نماز به عنوان 
امام جماعت در آن دستگاه ها حاضر می شوند 

کوتاهی نکنند.

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان از تصویب نرخ پیشنهادی سرویس مدارس در چهل و هشتمین جلسه علنی شورای اسالمی این شهر خبرداد.علی صالحی، 
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: موضوع فهرست پیشنهادی کرایه سرویس مدارس مطرح شد. اگر دقت کرده باشید در ابتدای سال ۱۴۰۱ یعنی فروردین ماه 
با حضوری شدن مدارس، مشکالت ترافیکی  ناشی از عدم هماهنگ بودن سرویس مدارس از جانب دستگاه های متولی و عدم تمایل مردم به استفاده از این زیرساخت 
ها پیش آمد که برای مدیریت این موضوع کارگروه ماده ۱۸ متشکل از نماینده انجمن های اولیا و مربیان، آموزش و پرورش و سازمان تاکسیرانی شهرداری شکل گرفت و 
مصوبه ای با ابالغ فرمانداری به شورا رسید و شورا فهرست پیشنهادی را با تعدیل هایی  به تصویب رساند تا شاهد بهبود ترافیک حوزه شهر باشیم و شرایط استفاده از سرویس 
مدارس ساماندهی و بار کمتری به خانواده ها از نظر هزینه سرویس مدارس منتقل شود.به گفته وی، تعرفه امسال با تغییر نرخ و نحوه محاسبه در قالب یک جدول به 
تصویب رسید که بعد از طی مراحل قانونی بر اساس ســرفاصله ها از حدود ۳۳۰ هزارتومان تا بالغ بر ۶۹۰ هزارتومان بسته به تعداد کیلومتر از سه کیلومتر تا ۱۵ کیلومتر به 
تصویب رسید و هزینه ای هم برای کیلومتر های باالتر در نظر گرفته شد که جدول آن بعد از طی مراحل قانونی در سامانه مصوبات شورای اسالمی شهر قرار می گیرد و عددی 

هست که به رانندگان سرویس مدارس پرداخت خواهد شد.

نرخ پیشنهادی سرویس مدارس در جلسه شورای اسالمی شهر اصفهان تصویب شد

وز عکس ر

عکس: ایمنا

آیین افتتاح 
سومین نمایشگاه 

شهر هوشمند
ســومین نمایشــگاه شــهر 
هوشــمند با حضــور احمد 
وحیدی، وزیر کشــور افتتاح 

شد.



   
صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   

مدیرمسئول: بهمن زین الدین
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

چاپخانه: نشر فرهنگ     آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان، ایجاد زیست بوم فناوری را به  
عنوان اولین تجربه دانشگاه صنعتی اصفهان در توسعه دانشگاه نسل 3 و 4، گام 
مهمی دانست و گفت: نیاز صنعت به توسعه فناوری در آینده، زمینه شکل گیری 
پروژه های مشترک با دانشگاه و ایجاد فرصت های مطالعاتی اساتید در صنعت را 
فراهم می کند.به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان، حمیدرضا صفوی 
معاون پژوهش و فناوری دانشــگاه صنعتی اصفهان در آیین امضای تفاهم نامه 
راه اندازی اولین مرکز نوآوری و فناوری فوالد کشور که در دانشگاه صنعتی اصفهان 
برگزار شد، با اشاره به اینکه این دانشگاه تبادالت علمی و فناوری بسیاری با فوالد 
مبارکه داشته است، اظهار داشت: راه اندازی مرکز نوآوری و فناوری فوالد مبارکه 
در دانشگاه صنعتی اصفهان باعث شتاب بیشتر در همکاری های این دو مجموعه 
می شــود. وی، مهم ترین هدف ایجاد این مرکز در دانشــگاه را کمک به توسعه 
و تقویت زیســت بوم فناوری دانســت و افزود: با امضای این تفاهم نامه، زمینه  
حمایت از تیم ها و واحدهای فناوری در راستای ایجاد و توسعه مراکز استارت اپی 
و تسهیل گری در جهت جذب گرنت های پژوهشی مرتبط با صنعت فوالد در نظر 
گرفته می شود.صفوی، ایجاد زیست بوم فناوری را به  عنوان اولین تجربه دانشگاه 
صنعتی اصفهان در توسعه دانشگاه نسل 3 و 4، گام مهمی دانست و خاطرنشان 
کرد: نیاز صنعت به توسعه فناوری در آینده، زمینه شکل گیری پروژه های مشترک 

با دانشگاه و ایجاد فرصت های مطالعاتی اساتید در صنعت را فراهم می کند. 

افتتاح رسمی مرکز نوآوری و فناوری فوالد در هفته دولت 
همچنین در این آیین یحیی پالیزدار، مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه نوآوری 
فوالد مبارکه بیان داشت: تالش می شود در مجموعه نوآوری دانشگاهی، نیازهایی 
که در آینده با آن روبه رو هســتیم را تبیین و اعضای هیئت علمی و پژوهشگران 
دانشگاه را تشویق کنیم که کار علمی خود را در آن حوزه ها متمرکز کنند.وی تاکید 
داشــت: این کار را می توانیم بدون حضور فیزیکی هم انجــام دهیم، ولی قرابت 
فیزیکی و حضور در دانشگاه صنعتی اصفهان منشأ اثر قابل توجهی است. پالیزدار 
افزود: مرکز نوآوری فوالد مبارکه دانشگاه صنعتی اصفهان، در گام نخست روندهای 
گســترده ای که در صنعت فوالد به آن نیاز اســت را به اطالع اعضای هیئت علمی 
رسانده، هزینه های تحقیقاتی را پرداخت و استارت آپ های دانشگاهی را در جهت 
رفع نیازهای صنعت فوالد توانمند می کند. مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه 
نوآوری فوالد مبارکه با بیان اینکه مرکز نوآوری دانشگاهی فوالد به دنبال چند برابر 
کردن فرصت های سرمایه گذاری در دانشگاه است، اذعان داشت: با تجهیز دفتر 
این مرکز در دانشگاه صنعتی اصفهان و استقرار دانشجویان و نخبگان دانشگاهی 

در آن، در هفته دولت شاهد افتتاح رسمی این مجموعه خواهیم بود. 

هیچ محدودیتی برای حمایت از پروژه های دانش بنیان نداریم
امیر مظاهری، مشاور مدیرعامل فوالد مبارکه در امور شرکت های دانش بنیان نیز 
در این نشست با اشــاره به حضور موثر دانش آموختگان و متخصصان دانشگاه 
صنعتی اصفهان در صنعت فوالد کشور بیان داشت: سرمایه گذاری مازاد بر اعتبار 
در شرکت فوالد مبارکه برای شــرکت های فناور، اســاتید و محققین دانشگاه 
در نظر گرفته می شــود.  وی با اشاره به اینکه شــرایط حوزه تحقیقات و صنعت 
نه تنها در کشور که در سطح دنیا متفاوت شده است، خاطرنشان کرد: با باالرفتن 
سرعت رشــد علم و تغییرات ایجاد شده در توســعه فناوری ها، ضرورت ایجاد 
زیست بوم های فناوری میان دانشگاه و صنعت برای به  روزرسانی فناوری های 
کشــور بیش از گذشــته احســاس می شــود. مظاهری تصریح کرد: صنعت 
فوالد افتخار خود می داند که در حوزه هــای دانش بنیان و حمایت از پروژه های 
تحقیقاتی هیچ محدودیت و سقفی قائل نشده است؛ چرا که بر اساس وظیفه 
و نیاز مجموعه فــوالد اگر با این تغییرات همراه نشــویم، زیــان می بینیم.  در 
پایان این نشست و در راستای امضای این تفاهم نامه، قرارداد پژوهشی میان 
پژوهشکده فوالد و شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری فوالد مبارکه باهدف انجام 
خدمات تحقیقاتی موردنیاز شرکت  فوالد مبارکه به امضا رسید؛ در همین راستا 
در زیست بوم فناوری دانشــگاه صنعتی اصفهان و فوالد مبارکه، شاهد توسعه 
محصوالت فوالدی پیشــرفته، توســعه منابع اولیه و مواد مصرفی جایگزین، 
حرکت در مسیر انقالب صنعتی چهارم، اقتصاد چرخشی و تغییرات آب وهوای 

جهانی، خواهیم بود.

مدیرکل دفتر فنــاوری اطالعات، امنیت فضای مجــازی و آمار وزارت نیرو بر 
تقویت زیرساخت های امنیتی و رایانه ای شــرکت های تحت پوشش تاکید 
کرد.آزرم دهستانی در دیدار با مدیرعامل و معاونان آبفای استان اصفهان گفت: 
خوشبختانه در سال های اخیر اقدامات مناســبی در زمینه تقویت تجهیزات 
حوزه فناوری اطالعات صورت گرفته؛ امــا همچنان باید برای افزایش ضریب 

امنیت سخت افزارها و نرم افزارهای مورد استفاده تالش کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که با بهره گیــری از ظرفیت های قانونی و ارائه آموزش 
های تخصصی و کاربردی به فعاالن این حوزه بتوان نقاط ضعف را شناســایی 
و برطرف کرد و در جهت ایجاد یک صنعت پایدار گام برداشــت. دهســتانی 
همچنین بر تهیه و تدوین پیوســت امنیت ســایبری برای طــرح های آب و 

فاضالب تاکید کرد.

عملیات گازرسانی به روســتاهای ابراهیم آباد و جعفرآباد از توابع شهرستان 
خوروبیابانک با اعتباری بالغ بر هشتاد میلیارد ریال با حضوراستاندار اصفهان 

آغاز شد.
استاندار اصفهان در حاشــیه مراسم آغاز عملیات گاز رســانی به روستاهای 
ابراهیم آباد و جعفرآباد خور و بیابانک با تاکید بر اهمیت جهاد خدمت رسانی 
به ویژه به مناطق کم برخوردار و حمایت همه جانبه مســئوالن ارشــد استان 
برای رفع موانع محرومیت زدایی گفت: با تامین اعتباراتی که در ســفر اخیر 
رییس جمهور به اصفهان در نظر گرفته  شده، به  زودی شاهد طرح گازرسانی به 

سمت انارک و چوپانان نیز خواهیم بود.
در ادامه ابوالقاسم عسکری، مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان بیان داشت: 
در این طرح بیش از 14 کیلومتر شــبکه گذاری از نوع پلی اتیلن اجرا خواهد 
شد و بیش از 200 مشترک در منطقه کویری استان به تعداد مشترکین گاز دار 

استان اضافه می شود.
وی با اشــاره به اینکه عملیات اجرایــی طرح تا پایان ســال تکمیل و به بهره 
 برداری می رسد، افزود: درحال حاضر گازرسانی به شهرستان خور و بیابانک از 
 طریق ســی ان جــی صورت مــی گیــرد به ایــن صورت کــه گاز فشــرده 
) سی ان جی( روزانه از طریق 8 دستگاه تانکر، از ایستگاه مادر واقع در نایین 
به خور و بیابانک حمل می شود و سپس از ایســتگاه دختر با ظرفیت 2هزار 

مترمکعب در ساعت)واقع در شهر خور( به شــبکه شهر خور تزریق می شود.
الزم به ذکر است، خور و بیابانک به مرکزیت شــهر خور با وسعت افزون بر 12 
هزار کیلومتر مربع و 20 هزار نفر جمعیت در 420 کیلومتری شــرق اصفهان، 
 حدود 10 درصد از کل مساحت استان اصفهان را در اختیار دارد.این شهرستان 
دارای ظرفیت های گردشــگری، بوم گــردی، صنایع معدنی و کشــاورزی، 

دامپروری و...است.

ایجاد اولین مرکز فناوری فوالد کشور در دانشگاه صنعتی اصفهان

لزوم تدوین پیوست امنیت سایبری برای طرح های آبفا

آغاز عملیات گاز رسانی در دو روستای ابراهیم آباد و جعفرآباد
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