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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

      معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی استان از مردم خواست بارش های آخر هفته را جدی بگیرند؛

اصفهان، استهبان نشود

دفتر تبلیغات اسالمی 
اصفهان در فضای مجازی 
حضور فعال داشته باشد

حجم آب سد زاینده رود 
به 28۷ میلیون 
مترمکعب رسید

کشف محموله میلیاردی 
لوازم آرایشی قاچاق در 

اصفهان

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان خبر داد:

اختصاص 10 هزار تن اقالم 
اساسی برای ایام محرم

معضالت خشکی 
 زاینده رود؛ از فرونشست تا

 ابتال به بیماری های پوستی 
و »ام اس«

این درد به شعار 
درمان نمی شود

 نخستین جشنواره ملی فرش ایرانی، با معرفی اصفهان
 به عنوان نماینده دائم قالی فاخر به کارخود پایان داد؛

رج به رج هنر
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برپایی 3 نمایشگاه تخصصی مدیریت 
شهری، حمل و نقل و ایمنی در اصفهان

مقاوم سازی بیش از  66 هزار  واحد 
مسکن روستایی در استان اصفهان

سماجت کرونا، خودنمایی کریمه کنگو!

 با ابتالی چهار نفر به تب کریمه کنگو در شهرستان فریدون شهر، زنگ خطر شیوع این 
بیماری در اصفهان به صدا درآمد؛

فراخوان عملیات اجرایی پیاده رو سازی محله های گلدیس و هشت بهشت 

مناقصه عمومی یک مر حله ای )نوبت اول(

سعید ابریشمی راد –شهردار شاهین شهر م الف:1352358 

فراخوان عملیات اجرایی بخشی از  پیاده رو سازی  با اولویت محله های فردوسی و شهرک میالد 

مناقصه عمومی یک مر حله ای )نوبت اول(

سعید ابریشمی راد –شهردار شاهین شهر م الف:1352384 

چاپ دوم

چاپ دوم

شهرداری شاهین شــهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایی 

پیاده رو ســازی محله های گلدیس و هشت بهشت به شماره 

2001094734000026 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت برگزار نماید.

کلیــه مراحــل برگــزاری فراخــوان از دریافــت و تحویــل 

اســناد فراخــوان تــا بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق 

 درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد(

 به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، 

نســبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به 

صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی 

اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/04/26

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/05/05
- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/05/15
- زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/05/18

نوع و مبلغ تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار )شــرکت در 
مناقصه(:

ضمانتنامه بانکی / فیش نقدی به مبلغ 1/875/000/000 ریال

اطالعات تماس و آدرس دستگاه:شاهین شهر میدان فاطمیه 
شهرداری مرکزی – 03145225200

شهرداری شــاهین شــهر در نظر دارد فراخوان عملیات 

اجرایی بخشی از پیاده رو ســازی با اولویت محله های 

فردوسی و شهرک میالد به شماره 2001094734000028 

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیــه مراحل برگــزاری فراخــوان از دریافــت و تحویل 

اســناد فراخوان تا بازگشــایی پاکت هــا از طریق درگاه 

 ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( به

 آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

متقاضیان شــرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت 

در سامانه، نســبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای 

مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/04/26

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/05/05
- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/05/15
- زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/05/18

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار )شرکت در 
مناقصه(:

ضمانتنامه بانکی / فیش نقدی بــه مبلغ 1/100/000/000 

ریال

اطالعات تماس و آدرس دستگاه:
شــاهین شــهر- میدان فاطمیه، شــهرداری مرکزی – 

03145225200

آگهی مناقصه ماشین جاروب

شهرداری بادرود در نظر دارد عملیات تجهیز خودرو بنز 911 به جاروب شهری را با اعتباری به مبلغ 10/000/000/000 ریال از محل اعتبارات شهرداری بودجه 1401 از طریق 
آگهی مناقصه و با شرایط و مشخصات فنی ذیل به شرکت های واجد الشرایط واگذار نماید:

1- شرایط فنی الف: موتور جانبی شش سیلندر ترجیحا خارجی
ب: دستگاه دارای مخزن خاکروبه با ظرفیت شش متر مکعب با ورق 4 میلیمتر

پ : تخلیه مخزن بصورت مکانیکی
ت: کنتولر برس ها و مکندها در کابین راننده

ث: دارای مخازن آب با ظرفیت بیش از 1000 لیتر با ورق 5 میلیمتر
ج: دارای دو برس عرضی 1- برس عمودی 2- مکنده جانبی

چ: دارای کلیه عالئم ترافیکی و چراغ های گردون
ح: عرض برس 220 سانتی متر و سرعت عملیات 15 کیلومتر بر ساعت
خ: موتور دارای دو هواکش، پمپ هیدرولیک، پمپ بار، پمپ باد باشد.

2- برگزاری مناقصه صرفا، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل مناقصه شامل خرید و دریافت اسناد مناقصه پرداخت تضمین شرکت 
در مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مناقصه گران محترم از طریق توکن امکان پذیر می باشد. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی 

نوبت دوم به مدت 10 روز همه روزه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه نموده و نسبت به تهیه اسناد مناقصه اقدام نمایند. 
3- پیشنهاد دهندگان باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت نمایند.

4- متقاضیان باید مبلغ )500/000/000 ریال( به صورت ضمانت نامه بانکی و یا فیش سپرده به شماره حساب 106682190001 نزد بانک ملی بادرود بنام شهرداری بادرود 
ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.

5- متقاضیان تا تاریخ 1401/05/12 وقت دارند از طریق توکن اقدام و پیشنهادات خود را ارسال نمایند.
6- پیشنهاد رسیده در ساعت 13 مورخ 1401/05/13 در کمیســیونی که بدین منظور در دفتر شهردار با حضور کلیه اعضاء تشکیل می گردد. رسیدگی و پس از بررسی 

مدارک ارسال شده نتیجه اعالم می شود.
7- حضور پیشنهاد دهندگان و یا نمایندگان آنان با هماهنگی قبلی در کمیسیون معامالت شهرداری آزاد می باشد.

8- به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر اعالم شده تحویل شهرداری شود یا مخدوش یا بدون سپرده و یا بدون داشتن شرایط اعالم شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
9-  سپرده های نفرات دوم و سوم تا انعقاد قرارداد واگذاری با نفر اول باقی خواهد ماند چنانچه نفرات اول و دوم و سوم به ترتیب پس از ابالغ کتبی  ظرف مهلت یک 

هفته از عقد قرارداد خودداری نمایند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
10- کلیه کسورات قانونی اعم از )مالیات و بیمه و عوارض و ...( بر عهده پیمانکار می باشد.

11- هزینه کارهای انجام شده پس از تنظیم صورت جلسه های اندازه گیری و صورت وضعیت ها توسط پیمانکار سپس بررسی و گواهی آن توسط مهندس ناظر شهرداری 
طبق مقررات از محل ردیف مربوطه بدون تعدیل و مابه التفاوت قابل پرداخت خواهد بود. 

12- کلیه هزینه های مربوطه از قبیل چاپ آگهی روزنامه و ... برعهده برنده مناقصه خواهد بود. 

علی رجبی – شهردار بادرود  م الف:1352410

نوبت دوم

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهر م الف: 1356194

 اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آگهی مزایده 
خمینی شهر

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهر بموجب آگهی شماره 384269 مورخ 1401/05/02 در نظر دارد نسبت به واگذاری به اجاره غرفه ها بازارچه امامزاده 

سید محمد )ع( واقع در  خمینی شــهر بلوار آزادگان امامزاده سید محمد)ع( بمدت یکســال اقدام نماید، متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

33626071 داخلی 18 تماس و یا به آدرس خیابان شریعتی شمالی کوچه 94 مراجعه فرمایند.

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهر م الف: 1356195

 اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آگهی مزایده نوبت دوم
خمینی شهر

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهر بموجب آگهی شماره 384943 مورخ 1401/05/02 در نظر دارد نسبت به واگذاری به اجاره غرفه ها بازارچه امامزاده 

سید محمد )ع( واقع در  خمینی شــهر بلوار آزادگان امامزاده سید محمد)ع( بمدت یکســال اقدام نماید، متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 
33626071 داخلی 18 تماس و یا به آدرس خیابان شریعتی شمالی کوچه 94 مراجعه فرمایند.

مدیرعامل فوالد مبارکه:
ایران به جمع 

تولیدکنندگان تختال 
فوالدهای الکتریکی 

پیوست
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روسیه فهرست »کشورهای غیر دوست« را افزایش داد
دولت روسیه در ادامه اقدامات تالفی جویانه در قبال جنگ اوکراین، اسامی جدیدی را به فهرست »کشورهای 
غیر دوست« اضافه کرد. همزمان با تشدید فشارهای آمریکا و متحدانش به کشورهای مختلف برای افزایش 
فشارها علیه روسیه به دلیل جنگ اوکراین، تالفی جویی مسکو هم ادامه دارد.منابع رسانه ای خبر دادند، 
دولت روسیه برای مقابله با اقدامات ضد روسی کشــورهای مختلف که با فشارهای آمریکا و متحدانش 
اتخاذ شده، فهرست موسوم به »کشورهای غیر دوست« را به روز رسانی کرد. به نوشته خبرگزاری اسپوتنیک، 
دولت روسیه، نام »باهاماس«، »جزیره من« و »گرنزی« را به فهرست موسوم به »کشورهای غیر دوست« 
افزود.دولت روســیه در توضیح چرایی افزودن »گرنزی« و »جزیره من« به این فهرســت اعالم کرد که 

مقامات این دو جزیره از تحریم های انگلیس علیه روسیه حمایت کرده اند.
 

خبرنگار اسراییلی در حج ،دردسر ساز شد
به گزارش گاردیــن، پس از واکنش های منفــی فراوان در فضای مجازی، پلیس عربســتان یک 
شهروند سعودی که گفته می شود به یک غیرمسلمان برای ورود به شهر مکه کمک کرده را دستگیر 
کرده است.»گیل تاماری« روزنامه نگار  کانال ۱۳ اسراییل، ویدئویی را در توئیتر منتشر کرد که نشان 
می دهد در اعتراض به ممنوعیت ورود غیرمسلمانان به مکه، مقدس ترین شهر اسالم، وارد این شهر 
شده است. سخنگوی پلیس منطقه مکه در اظهاراتی که توسط خبرگزاری رسمی عربستان سعودی 
گزارش شد، اعالم کرد: یک شهروند را به اتهام همدستی در »انتقال و تسهیل ورود یک خبرنگار )غیر 

مسلمان(« به دادستان معرفی کرده است.
 

رزمایش مشترک هوایی اسراییل و ایتالیا
ارتش رژیم صهیونیستی از آغاز رزمایش مشترک بین نیروی هوایی اسراییل و ایتالیا خبر داد.به 
گزارش القدس العربی، ارتش اسراییل در سلسله توئیت هایی اعالم کرد که در رزمایش مشترک 
نیروهای هوایی اسراییل و ایتالیا به نام»سپر صاعقه«، جنگنده های »اف ۳۵ آدیر« اسراییلی و اف 
۳۵ ایتالیایی شرکت خواهند کرد.پیش تر نیروهای اسراییلی و قبرسی تمرینات نظامی فشرده ای 
را در جزیره مدیترانه به پایان رساندند.ارتش رژیم صهیونیستی در ماه مه سال جاری بزرگ ترین 

رزمایش تاریخ خود را آغاز کرد که یک ماه به طول انجامید.
 

»نتانیاهو« قادر به تشکیل دولت آینده نخواهد بود
بر اساس نظرسنجی که »کان« در رابطه با انتخابات پارلمانی آینده رژیم صهیونیستی به عمل آورده، 
در  انتخابات آینده حزب لیکود ۳۵ کرســی، »یش عتید«به رهبری یائیر الپید ۲۲ کرسی، ائتالف 
بنی گانتس و گدعون ساعر ۱۲ کرسی، صهیونیسم دینی به رهبری بزالل سموتریچ ۱۰ کرسی، شاس 
هشت کرسی، یهودیت توراتی هفت کرسی، حزب کار به رهبری میراو میخائیلی شش کرسی، لیست 
مشترک عربی شش کرسی، مرتس و »اســراییل خانه ما« هر کدام پنج کرسی و لیست یکپارچه 

عربی به رهبری منصور عباس چهار کرسی را کسب خواهد کرد.
 

آمار عجیب اوکراین از میزان تلفات ارتش روسیه
رسانه های اوکراینی گزارشی از ستاد کل نیروهای مسلح این کشور درباره تعداد کشته شدن نظامیان روسیه 
منتشر کردند که با توجه به تحوالت میدانی جنگ و گزارش های روزانه دو طرف، عجیب به نظر می رسد. بنا 
بر ادعای ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین از ۵ اسفند تا روز دوشنبه ۱۷۳۰ تانک، ۳۹۵۰ خودروی زرهی، 
۲۸۳۲ تانکر سوخت رسان، ۸۷۶ سامانه توپخانه، ۲۵۷ راکت انداز، ۱۱۶ سامانه ضدموشکی، ۱۸۸ بالگرد، 

۷۱۹ پهپاد و ۱۵ قایق ارتش روسیه در درگیری با نیروهای اوکراینی نابود شده اند.

هاآرتص: برنامه مشترک و محرمانه اسراییل و عربستان برای مقابله با پهپاد های ایران؛

ترِس اسراییل
»آنشل ففر« در روزنامه اســراییلی هاآرتص نوشــت: اتحاد دفاعی 
منطقه ای که وزیر جنگ بنی گانتز و دیگر سیاســتمداران اسراییلی در 
هفته های اخیر با عنوان MEAD یــا دفاع هوایی خاورمیانه درباره آن 
صحبت کرده اند، در واقع مدتی است که وجود دارد، فقط اسمش عوض 
شده است. فرماندهی مرکزی ایاالت متحده که پایگاه پیشروی خود 
را در قطر دارد، به عنوان نوعی چتر دفاعی برای کشور های منطقه تحت 
مسئولیت خود، در خاورمیانه و آسیای مرکزی عمل می کند و از اوایل 

سال ۲۰۲۱، اسراییل بخشی از منطقه سنتکام است.
به گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده اســت: در طول سال 
گذشته، سنتکام پاسخ به تهدیدات دفاع هوایی برای متحدان ایاالت 
متحــده در منطقه را هماهنگ کرده اســت. در ایــن مرحله، عملیات 
مشترک متکی بر حســگر ها و سیســتم های رهگیری است که قبال 
توسط کشور های منطقه استفاده شــده و یا آن هایی که توسط ایاالت 
متحده مستقر شده اند. این تجهیزات شامل رادار باند X ارتش ایاالت 
 Aegis متحده در کوه کــرن در صحرای نقب و سیســتم های رزمی
کشتی در دریای ســرخ و خلیج فارس و گزینه های رهگیری شامل 

موشک های دفاع هوایی و جت های جنگنده است.
کار از طریق ســنتکام امکان ترکیب کردن انواع اطالعات الکترونیکی 
جمع آوری شده توسط حسگر های مختلف را فراهم می کند و تصویری 
فوری از تهدیدات هوابرد در منطقه به دســت داده و آن ها را رهگیری 

می کند. 
فوریت در ایجــاد چنین چارچوبی ناشــی از حمــالت موفقیت آمیز 
هواپیما های بدون سرنشین و موشــک های کروز ایران در چند سال 
گذشته به تاسیسات نفتی، شــهر ها و پایگاه های نظامی در عربستان 
سعودی و امارات متحده عربی بود که از جهات مختلف از جمله ایران، 
یمن و عراق پرتاب شدند.کارآیی چارچوب جدید پیش از این در فوریه 
و زمانی مشهود شد که پهپاد های ایرانی مملو از مواد منفجره در مسیر 
رسیدن به اهدافی در اسراییل توسط جت های جنگنده آمریکایی در 
حریم هوایی عراق رهگیری شــدند. چند هفته بعد، نشست محرمانه 
افسران ارشد نظامی در مصر برگزار شد که شامل آویو کوخاوی، رییس 
ستاد مشــترک ارتش اسراییل، فرمانده ارتش ســعودی و افسرانی 
از مصر، قطر، بحریــن و امارات بود. به گفته واحد ســخنگوی ارتش 
اسراییل، یک سال پیش از آن، در مارس ۲۰۲۱، اف-۳۵ های اسراییلی 
پهپاد های ایرانی را بر فراز ســایر کشــور های منطقه سرنگون کردند، 

عملیاتی که  هماهنگ شده با کشور های همسایه  بود.
تاکنون، کشــور های دیگــری که بخشــی از این چارچوب هســتند، 

ترجیح داده انــد هویت خود را مخفــی کنند و در تشــکیالت امنیتی 
اســراییل، این نگرانی وجود دارد کــه رجزخوانی سیاســتمداران به 
این همکاری هــا، به ویژه با کشــور هایی که با ســنتکام کار کرده، اما 
روابــط دیپلماتیک با اســراییل ندارنــد – کشــور هایی مانند عراق، 
عربستان سعودی و قطر – آســیب بزند. کشــور های حاشیه خلیج 
فارس در حال حاضر ســامانه های رادار و رهگیری دفاع هوایی دارند 
که از ایــاالت متحــده و جا های دیگر خریــداری کرده انــد، از جمله 
ســامانه ضد موشــکی تاد و نســخه های پیشرفته موشــک پدافند 
هوایی پاتریوت. آن ها عمدتا در برابر موشــک های بالســتیک مفید 
هســتند، اما در مقابله با تهدید های در حال تکامل هواپیما های بدون 
سرنشــین و موشــک های کروز کارایی کمتری دارند. این واقعیت 
 که حمــالت از جهات مختلــف انجام می شــود نیز کار را دشــوارتر 

کرده است.
این کشور ها همچنین به سیســتم های رهگیری گنبد آهنین، دیوید 
اســلینگ و باراک عالقه مند هســتند. بــاراک دو هفتــه پیش علیه 
پهپاد های حزب ا... که به سمت یکی از سکو های گاز طبیعی اسراییل 

در دریای مدیترانه پرتاب شــده بودند، استفاده شــد. اگر اتحاد این 
پدافند هــای هوایی، کارآیی خود را ثابت کرده و رســمی تر شــود، در 
اسراییل صحبت از همکاری بســیار جاه طلبانه تر با کشور های عربی، 
به ویژه در خلیج فارس است. رادار چند ماموریتی مورد استفاده در گنبد 
آهنین و فالخن داوود و رادار شــبنم آسمان، قابلیت تشخیص بسیار 
انعطاف پذیرتری ایجاد خواهد کرد. رادار های بیشتر در خلیج فارس 
همچنین به این معنی است که اســراییل سریع تر از هر گونه حمالت 

احتمالی مطلع خواهد شد.
در آینده ای دورتر، صحبت از استقرار رهگیر های لیزری است که قرار 
است سال آینده در اطراف غزه در مرز جنوبی اسراییل عملیاتی شوند. 
نفتالی بنت، نخســت وزیر مستعفی ماه گذشــته حتی در توئیتی از 
برنامه آینده ماهواره ای برای رهگیری موشک های بالستیک نوشت. 
بنت، اوایل سال جاری در کنفرانس موسســه مطالعات امنیت ملی 
)INSS( گفت: »این نسل جدید ســامانه های دفاع هوایی اسراییل 
به متحدان ما که در معرض تهدیدات شــدید ایران هستند نیز کمک 

خواهد کرد«.

رژیم موقت صهیونیستی که تنها دارنده سالح اتمی 
در خاورمیانه است بار دیگر با گزافه گویی خواستار 
توقف برنامه هســته ای ایران شد.به گزارش منابع 
خبری، وزارت خارجه رژیم صهیونیســتی یکشنبه 
شــب به وقت تهران در توئیتی مدعی شد: »ایران 
هسته ای نه تنها تهدیدی برای اسراییل، بلکه برای 
کل منطقه و جهان است. برنامه هسته ای ایران باید 
قبل از اینکه دیر شود، متوقف شود.«بر اساس این 
گزارش، کشورهای غربی به رهبری آمریکا و رژیم  
موقت صهیونیستی در سال های گذشــته ایران را 
به پیگیری اهداف نظامی در برنامه هسته ای این 
کشــور متهم کرده اند. ایران این ادعاها را رد کرده  و 

تاکید می کند به عنوان یکی از امضاکنندگان پیمان 
منع گسترش سالح های اتمی )ان پی تی( و عضوی 
از آژانس بین المللی انرژی اتمی، حق دستیابی به 
فناوری هســته ای را برای مقاصد صلح آمیز دارد.

عالوه بر این، بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی 
تاکنون بارها از تاسیســات هســته ای ایران بازدید 
کرده اند؛ اما هرگز مدرکی که نشان دهد برنامه صلح 
آمیز انرژی هسته ای این کشــور به سمت مقاصد 
نظامی انحراف داشته باشــد، پیدا نکرده اند.ایران 
عالوه بر این در ســال ۲۰۱۵ به توافقی با کشورهای 
موسوم به گروه ۱+۵ برای حل و فصل تنش ها بر سر 
برنامه هسته ای خود دست پیدا کرد. با وجود اذعان 

آژانس بین المللی انرژی اتمی به پای بندی ایران به 
تمامی تعهداتش، دولت آمریکا در اردیبهشــت ماه 
ســال ۱۳۹۷ به صورت یکجانبه از این توافق خارج 
شد.از ســوی دیگر، رژیم صهیونیستی تنها دارنده 
ســالح های هســته ای در منطقه غرب آسیاست و 
با حمایت های آمریکا برنامه تســلیحات هسته ای 
خودش را از نظارت های بین المللی دور نگاه داشته 

است.

گزافه  گویی تل آویو: 

برنامه هسته ای ایران باید متوقف شود

رییس جمهور پیشین آمریکا در یک سخنرانی با مطرح کردن ادعاهایی درباره برنامه هسته ای ایران، از سیاست های دولت آمریکا در قبال مسئله هسته ای ایران انتقاد 
کرد.به گزارش وبگاه شبکه نیوزمکس، دونالد ترامپ، رییس جمهور پیشین آمریکا که در سال ۲۰۱۸ با ناقص تلقی کردن توافق هسته ای از آن خارج شد و با در پیش گرفتن 
سیاست »فشارحداکثری«، ضمن بازگرداندن تحریم های پیشین، تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال کرد، در یک سخنرانی در نشست ترنینگ پوینت اکشن در ایالت 
فلوریدا به تکرار ادعاهای همیشگی اش درباره برنامه هسته ای ایران پرداخته و گفت: گزارش ها را بخوانید، آن ها]ایران[ تمام مواد]هسته ای[ غنی شده مورد نیازشان را در 
اختیار دارند. می تواند در بازه زمانی بسیار کوتاهی سالح هسته ای داشته باشند. صحبت چند ماه یا کمتر است. ممکن است االن هم یکی در اختیار داشته باشند.ترامپ با 
انتقاد از سیاست های حزب رقیبش هشدار داد که یک ایران هسته ای، جهان را بدتر از طوری که »دموکرات ها چپ رادیکال کشورمان را نابود کردند«، جهان را تغییر خواهد 
داد.او در این راستا مدعی شد: به محض  این که آن را]سالح اتمی[ در اختیار داشته باشند، قاعده  بازی به کلی تغییر می کند. در حالی که دولت جو بایدن، رییس جمهور 
فعلی آمریکا بارها از سیاست های ترامپ در قبال مسئله هسته ای ایران انتقاد کرده و با اذعان به پای بندی کامل ایران به تعهدات هسته ای اش ذیل برجام، پیشرفت سریع 
برنامه هسته ای ایران  و فاصله گرفتن آن از تعهدات هسته ای داوطلبانه اش در توافق را نتیجه خروج دولت ترامپ از توافق خوانده است، رییس جمهور پیشین آمریکا در 

این سخنرانی با انتقاد از دولت بایدن گفت: ما کشوری هستیم که دارد به ایران اجازه ساخت یک سالح اتمی بزرگ را می دهد.

خبر روزانتقاد »ترامپ« از سیاست های »بایدن« در قبال برنامه هسته ای ایران

وز عکس ر

پرسش های 
 خبرنگاران از
 آقای سخنگو

نشســت خبــری کنعانــی، 
ســخنگوی وزارت امورخارجه 
روز  گذشــته بــا حضــور 

خبرنگاران برگزار شد.

تکذیب یک ادعای دروغ توسط دفتر نشر آثار رهبر انقالب
مهدی فضائلی، عضو دفتر نشر انقالب اســالمی ادعایی درباره آنچه این روزها متوجه یک فعال 
رسانه ای است، را تکذیب کرد.مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقالب در این توئیت 
نوشت: » دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای هیچ شکایت یا حتی ادعایی در 
خصوص آنچه این روزها متوجه یک فعال رسانه ای شده است نداشــته و ندارد و مبنا قرار دادن 

چنین مواردی را برای صدور حکم، نوعی کج سلیقگی می داند.«
 

حماس به ایران تسلیت گفت
جنبش مقاومت اسالمی فلســطین حماس در بیانیه ای که از طریق سخنگویانش برای رسانه ها 
ارسال شد، جان باختن شماری از شهروندان ایرانی بر اثر حادثه سیل به جمهوری اسالمی ایران 
تسلیت گفت.در این بیانیه آمده است: »حماس مراتب تسلیت و همدردی خود را با قربانیان سیل 
که استان فارس در جنوب ایران را در نوردیده و شماری قربانی و مفقود در پی داشته اعالم می کند، 
ما ضمن ابراز همدردی با ملت ایران از خداوند رحمت و مغفرت برای قربانیان و صحت و سالمت 

برای مفقودین آرزومندیم و برای بازماندگان قربانیان هم صبر و شکیبایی مسئلت می کنیم.«
 

همدان؛ مقصد سی امین سفر استانی رییس جمهور 
استاندار همدان گفت: آیت ا... رییسی، رییس جمهور در سی امین سفر استانی دولت روز پنجشنبه 
۶ مردادماه جاری به دارالمومنین و دارالمجاهدین، همدان ســفر می کند.علیرضا قاسمی فرزاد 
افزود: با توجه به سیاست های مردمی دولت سیزدهم و همچنین پیروی از منویات مقام معظم 
رهبری مبنی بر مردمی بودن و در بین مردم بودن، رییس جمهور تاکنون به ۲۹ استان کشور سفر 
کرده که تمامی این سفرها در راستای دیدار با مردم و همچنین رفع مشکالت و مسائل آن ها بوده 

است.
وی با اشــاره به اینکه مردم دیار هگمتانه پنجشــنبه این هفته میزبان رییس جمهور و جمعی از 
اعضای هیئت دولت خواهند بود، اظهار داشت: همه باید دست به دست هم داده و از این فرصت 
بهترین استفاده را برای بیان ظرفیت ها و  دغدغه های اســتان همدان و زمینه سازی برای رشد و 

توسعه همه جانبه و پایدار استان فراهم کنیم.

 مقام صنعاء:

 لولو ساختن از ایران با هدف نابودی یمن را متوقف کنید
یکی از مقامات صنعاء خطاب به کشــورهای متجاوز گفت، اینکه از ایران لولو ســاخته شــده تا 
بهانه ای برای تجاوز به یمن باشــد، باید متوقف شــود زیرا این حنا دیگر رنگ ندارد.»عبدالملک 
العجری« عضو هیئت مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن، نزدیکی میان کشــورهای منطقه به 
ویژه میان ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس را تبریک گفت.وی در ادامه خطاب به کشورهای 
عضو ائتالف متجاوز گفت، به بازی گرفتن یمن و اســتفاده از »لولوی ایرانــی« به عنوان ابزاری 
برای نابودی ، نقض حاکمیت و نیــز مداخله در امور یمن را متوقف کنیــد؛ این چیزها دیگر فقط 
مزدوران تان را فریب می دهد.العجری تاکید کرد، تعامل با یمن به عنوان یک کشور مستقل دارای 
حاکمیت، مسئله ای ریشه ای برای امنیت و ثبات همســایگی و منطقه است.ائتالف سعودی و 
دولت مستعفی یمن وابسته به همین ائتالف بارها ادعاهایی علیه ایران در خصوص مسئله یمن 
مطرح کرده اند.به عنوان مثال، در سال گذشــته وزیر خارجه وقت دولت مستعفی »احمد عوض 
بن مبارک« در مصاحبه با »ای یو آبزرور« بارها علیه انصارا... یمن و ایران اتهام زنی کرد و کار را به 
جایی رساند که در پاسخ به یک سوال درباره نقش عربســتان سعودی، جنگ ائتالف سعودی و 

محاصره یمن را توجیه کرد.

کافه سیاست

برنامه سپاه برای تبلیغ 
حجاب در مدارس و 

دانشگاه ها
ایسنا: استاندار فارس گفت که معاونت اجتماعی 
سپاه طرح »چهارشــنبه طالیی« را مخصوص 
دانشگاه ها و دبیرستان ها اجرا کند.محمدهادی 
ایمانیه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان 
فارس با تشکر از وحدت و عزمی که برای ترویج 
عفاف و حجاب در اســتان اتفاق افتاده است، 
اظهار کرد: وزیر کشور در سفر به فارس اعالم کرد 
بیشترین نگرانی برای شــیراز بود، اما رتبه اول 
ترویج حجاب و عفاف را شیراز کسب کرده است.

وی گفت: در این راه کســی نگاه عقده گشایی 
یا برخورد احساســاتی ندارد و همه نگاه ها در 
جهت اصالح اســت و پلمب شــدن برخی از 
مکان ها نیز براســاس مصوبه این شــورا بوده 
است.اســتاندار فارس ادامه داد: اگر فروشنده 
کشف حجاب کرده تا آخر تابســتان آن مکان 
پلمب می شــود که این مصوبه شورای فرهنگ 
عمومی اســت، اما علت خــالف و توقیف نیز 
باید شفاف و مشخص باشد.ایمانیه با تاکید بر 
استمرار طرح ترویج فرهنگ حجاب و عفاف، 
گفت: نگاه اســالم این اســت که هدایت تک 
تک افراد مهم است و اگر یک نفر نیز احیا شود 
ارزش دارد در همین راستا نیز وزیر کشور اصرار 
داشتند که کار مردمی انجام شــود و از آنجا که 
چهارشنبه های طالیی شیراز در کشور غوغا کرده، 
درخواســت وزیر این بوده که این طرح دو برابر 
شــود.وی خطاب به معاونت اجتماعی سپاه 
فجر گفت: به تدریج باید گروه های چهارشــنبه 
طالیی به مردم ســپرده و نهایت کرامت را برای 
افراد بدحجاب رعایت شود. همچنین در مقابل 
اقدامات انجام شــده برای مقابله با بدحجابی 
توضیح داده شود.ســردار رهام بخش حبیبی، 
فرمانده نیروی انتظامی استان فارس نیز در این 
جلسه درباره پلمب اماکنی از جمله باغ شهرها 
گفت: باغ شهری هایی که پلمب شد مرکز فساد 
بود تا مستندات کافی نبوده اقدام نشده و این 
امور با رای قاضی صورت گرفته است.اگر فردی 
در مقابل تذکر رعایت حجاب ابــراز ندامت کرد 
تخفیف داده می شود، اما اگر سماجت و لجاجت 

داشته باشد برخورد قهری صورت می گیرد.

بین الملل

عکس: میزان
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رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان:

»تورم« یک پدیده پولی است
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان گفت: اثرگذاری تصمیمات استانی بر متغیرهای 
کالن ناچیز است، خصوصا تورم که ریشه پولی دارد و کنترل حجم پول در چارچوب و اختیارات مسئوالن 
استانی نیســت. نبودن اختالف معنادار بین تورم در اســتان های مختلف، شاهدی بر این ادعاست.

محمدرضا قاســمی درخصوص افزایش تورم در استان اظهار کرد: رشــد قیمت به تفکیک گروه های 
کاالیی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در حال بررسی است و نتایج آن متعاقبا اعالم خواهد 
شد.رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان ادامه داد: اما در هر صورت مسئوالن استانی 
با پدیده گران فروشــی و احتکار )که کامال مفاهیمی جدا از تورم هســتند( مقابله می کنند.قاسمی 
درخصوص تولیدات، استان اصفهان را از تولیدکنندگان برتر در زمینه محصوالت دامی، لبنی و فلزات 
اساسی دانست و مزیت نسبی استان را به توجه به نهادهای تولید دانش در استان )مانند شهرک علمی 
تحقیقاتی و دانشگاه های بزرگ استان( تولیدات دانش بنیان بیان کرد.به گزارش ایمنا، اخیرا شاخص 
قیمت کاالها و خدمات مصرفی و نرخ تورم خانوارهای شهری و روســتایی و کل خانوارهای کشور و 
استان اصفهان در تیرماه ۱۴۰۱ منتشر شد و مطابق با آن نرخ تورم نقطه ای کشور و استان در تیرماه ۱۴۰۱ 
به ترتیب به عدد ۵۴.۰ و ۵۰.۲ درصد رسید؛ یعنی خانوارهای کشور و استان به طورمیانگین ۵۴.۰ و ۵۰.۲ 

درصد بیشتر از تیر ۱۴۰۰ برای خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده اند.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان خبر داد:

اختصاص 10 هزار تن اقالم اساسی برای ایام محرم
معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: درمجموع ۱۰ هزار تن اقالم 
اساسی شامل برنج، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ، برای ماه محرم اختصاص پیدا کرده است.

امید شــریفی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: سهمیه های اختصاص یافته برای ماه محرم 
در استان اصفهان، به تفکیک شامل حدود ســه هزار تن برنج، دو هزار تن شکر، دو هزار تن گوشت 
مرغ و بیش از ســه هزار تن گوشت قرمز می شــود.وی افزود: طی قیمت گذاری روغن که پس از 
مردمی سازی یارانه ها از سوی دولت انجام گرفت، شاهد کاهش قیمت در بازار این محصول هستیم .

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: به دلیل کشش ایجاد شده 
در بازار روغن، کاهش مصرف را در بازار این محصول شاهد بودیم، از این رو واحدهای تولیدی روغن 
برای جذب مشتری کاهش قیمت را اعمال کردند. درواقع این کاهش قیمت برای جذب مشتری 
بوده و از طرف واحدهای تولیدی انجام گرفته است.شریفی خاطرنشان کرد: درحال حاضر مالک 

عمل دستگاه های نظارتی، قیمت مصوبی است که از سوی دولت اعالم شده است.
 

بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی:

اموال مالکان متخلف توقیف می شود
سازمان امور مالیاتی درباره مالیات بر واحدهای مسکونی خالی، اطالعیه ای صادر کرد که براساس آن، 
اشخاص مشمول حداکثر یک ماه فرصت دارند تا نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند.پیرو اعالم 
مالیات واحدهای مسکونی گران قیمت در اجرای حکم بند )خ( تبصره )۶( قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل 
کشور، برگ اجرایی وصول مالیات مذکور برای مالکان واحدهای یاد شده که تاکنون نسبت به پرداخت 
مالیات متعلق اقدام نکرده اند، صادر و از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی 
کشور به نشانی my.tax.gov.ir به آن ها ابالغ و از طریق پیامک نیز اطالع رسانی شده است؛ لذا این 
اشخاص حداکثر یک ماه فرصت دارند با مراجعه به درگاه مذکور نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند.

بنا به اعالم ســازمان امور مالیاتی کشــور، در غیر این صورت از طریق عملیات اجرایی و توقیف و 
بازداشت اموال اعم از منقول و غیر منقول نســبت به وصول مالیات و ده درصد آن به عنوان هزینه 

اقدام خواهد شد.

نخستین جشنواره ملی فرش ایرانی، با معرفی اصفهان به عنوان نماینده دائم قالی فاخر به کارخود پایان داد؛

رج به رج هنر

در نشست خبری نخستین جشــنواره ملی قالی فاخر 
ایران که در خردادماه و به میزبانی اتاق بازرگانی اصفهان 
بعنوان دبیرخانه این جشنواره برگزار شد، اهمیت برگزاری این جشنواره 
بعنوان یک رویداد ملی در اصفهان و تاثیر اتحاد وهمدلی بین فعاالن این 
عرصه و خانواده بزرگ فرش دستباف دررشد و توسعه اقتصادی، بهبود 
فضای کسب و کار، اشــتغال زایی و صادرات مطرح شد.در این نشست 
مســعود گلشــیرازی، رییس اتاق بازرگانی اصفهان و رییس دبیرخانه 
جشنواره قالی فاخر ایران با بیان اهمیت ثبت روز ملی فرش در تقویم کشور 
)۲۰خرداد(، به نقش فرهنگی فرش در کنار عوامل اقتصادی پرداخت و 
گفت: اثر اشتغال آفرینی این صنعت حاکی از جایگاه فرش است و دولت 
با اقداماتی مبتنی بر علم روز باید به ارتقــای این هنرصنعت کمک کند.

گلشیرازی به آمار تکان دهنده تولید ناخالص داخلی در اصفهان در سال 
۱۴۰۰ که بالغ بر 37۰هزارمیلیارد تومان گزارش شده هم اشاره و بیان کرد: 
فرصت ازدســت رفته در اقتصاد ایران،  ۶برابر این رقم اســت. بنابراین، 
استفاده از ظرفیت ها، بهره گیری از نخبگان اقتصادی، تبدیل بالقوه های 

اقتصادی به بالفعل و جایگزینی اندیشه و اقدامات نوین ضروری است.

نخستین جشــنواره ملی فرش فاخر ایرانی با معرفی برترین ها در اولین 
روزهای مردادماه گرم تابستانی و در اتاق بازرگانی اصفهان به کار خود پایان 

داد و در نهایت هم اصفهان نماینده دائمی قالی فاخر ایران شد. 

دلسوزان صنعت فرش به میدان بیایند
در مراســم اختتامیه این جشــنواره که با حضور مقامات ملی و اســتانی 
برگزارشــد، ســیدرضا مرتضوی اســتاندار اصفهان اظهارداشــت: از تمام 
دست اندرکاران برگزاری این جشــنواره که نمادی از یکی از هنرهای فاخر 
ایران زمین در ســرزمین هنر، اصفهان زیبا بود تشــکر می کنم و امیدوارم 
جشنواره در ســال های آینده قدرتمندتر برگزار شــود.وی ادامه داد: گاهی 
یادآوری نکردن پیشــینه هنرهای گوناگونی که در سرزمین ما وجود دارد 
و بازگو نکردن رنج ها و محنت های مردمان ســرزمین مان سبب می شود 
به راحتی با فراز و فرودها و مصائبی که بر ســر این صنایع دســتی می آید 
کنار بیاییم؛ مانند بسیاری از مشاهیر و بزرگانی که به آنها بی توجه هستیم 
یا دســتاوردهایی که در دوران انقالب اسالمی کسب شــده؛ اما در فضای 
رسانه  های دشمن آنها را از یاد می  بریم.مرتضوی با بیان اینکه فرش هم یکی 
از گنجینه هایی است که از آن غفلت می کنیم، تصریح کرد: صادرات فرش 
دستباف کشورمان طی دو دهه اخیر از ۲ میلیارد و 7۰۰ میلیون دالر به رقم 
ناچیز ۶۰ میلیون دالر در سال کاهش یافته که نشان می دهد این صنعت مهم 
در کشورمان رنجور و بیمار است؛ بنابراین باید ضمن پایش زنجیره تولید و 
فروش، برای پشتیبانی از آن فکری کرده و حاکمیت و فعاالن حوزه فرش 
در حوزه های فنی، دانشی، قوانین و پشتیبانی به یاری آن بیایند.استاندار 

اصفهان نیز با اشــاره به تالش های صورت گرفته در مرکز ملی فرش ایران 
برای بهبود این وضعیت گفت: در این زمینه باید به اراده جمعی و حاکمیتی 
برسیم. اگر به چنین جشــنواره هایی بها دهیم و جایگاه فرش در هنر این 
سزمین را درســت معرفی کنیم، حمایت جمعی به یاری فرش می آید و 
متفاوت از امروز رفتار می کنیم. چنین جشــنواره هایی باید محملی برای 
برقراری چنین گفت وگوهایی باشد و تمام کسانی که در این حوزه احساس 
مسئولیت می کنند به میدان بیایند.وی با بیان اینکه مسئوالن حوزه فرش و 
صنایع دستی کشور باید برای این صنعت در برنامه های خود جایگاه ویژه تری 
در نظر بگیرید، خاطرنشان کرد: اگر به این حوزه کمک کنیم جای جای این 

سرزمین می تواند محملی برای تولید فرش فاخر ایرانی باشد.

معرفی ظرفیت های بالقوه فرش برای رونــق در صادرات و آموزش
 به دانش آموختگان فرش

رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دســتباف اســتان هم 
گفت: ترغیت تولیدکنندگان به تولیــد فرش های فاخر، حمایت از بافندگان 
و تولیدکنندگان فرش، معرفــی ظرفیت های بالقوه فرش بــرای رونق در 
صادرات و آموزش به دانش آموختگان فرش از مهم ترین اهداف برگزاری 
این جشنواره است.سعید عصاچی افزود: این جشنواره کار خود را همزمان 
با روز ملی فرش در ۲۰ خرداد با معرفی ۲۲۹ اثر فاخر از استان های اصفهان، 
تهران، آذربایجان شرقی، مرکزی، کردستان، زنجان، خراسان شمالی، فارس، 
قم، اردبیل، لرستان، چهارمحال و بختیاری، گلستان، سیستان و بلوچستان 
و کرمان به دبیرخانه آغاز کرد.وی اضافه کرد: در نخســتین مرحله از داوری 
۱۲۲ فرش به مرحله نیمه نهایی و در نهایت 3۵ فرش فاخر به مرحله نهایی 
جشنواره  در هفت رسته فرش عشایری کالســیک و گبه، فرش روستایی، 
کالسیک شهری با رج شمار کمتر از 3۵، با رج شمار بین 3۵ تا ۵۰ و بیشتر از ۵۰ 
و فرش تمام ابریشم و مدرن و زرباف راه یافتند.رییس انجمن تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان فرش دستباف استان اصفهان در ادامه گفت: فرش های فاخر 
در مدت زمان چهار روز در گالری سیتی سنتر در معرض دید عموم قرار گرفت.

کم کاری ایران در بازاریابی و مارکتینگ فرش دستباف
علی کرباسی زاده، مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی اصفهان نیز ارزش فرش 
دستباف را به انرژی نیروی انسانی و هنری که صرف آن می شود دانست و 
گفت: متاسفانه این محصول ملی و کامال ایرانی است اما هم اکنون بیشتر 
حجم تجارت فرش دستباف دنیا در دســت چین و هند است که این هنر 
را از ایران کپی کرده و با انجام برندینگ و بازاریابی به این موفقیت دســت 
یافته اند؛ بنابراین الزمه فتح بازارهای جهانی اســتفاده از تکنولوژی روز و 
تالش بیشتر در حوزه بازاریابی و مارکتینگ است.وی با اشاره به اینکه بازار 
اصلی زعفران و پسته دنیا نیز هم اکنون در دست اسپانیا و ایالت کالیفرنیا 
آمریکاســت، افزود: این امر ناشــی از کم کاری ما در حــوزه قابلیت ها و 
مزیت های منحصربه فرد کشورمان است؛ بنابراین برگزاری جشنواره قالی 
فاخر را به فال نیک می گیریم و برای برگزاری هرچه بهتر آن در آینده از کمک 
فعاالن، صنعت گران، صاحب نظران و بازرگانان این حوزه بهره خواهیم برد.

مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان گفت: توسعه صنعت گیاهان دارویی استان 
اصفهان نیازمند رفع موانع صادراتی و صدور تولیدات 
به مقاصد مختلف است.احمدرضا رییس زاده  اظهار 
کرد: یکی از اصلی ترین دغدغه های تولیدکنندگان، 
کندی و سختی صادرات است که امیدواریم اقدامات 
شایسته ای در این خصوص انجام گیرد.وی با اشاره 

به اشتغال زایی، درآمدزایی و ارزآوری صادرات اظهار 
داشت: تکمیل زنجیره تولید به عنوان نیاز دیگر این 
صنعت، باید بتواند محصول نهایی فراوری شــده را 
راهی بازار کند و خام فروشــی غیرسودمند متوقف 
شود.وی با بیان اینکه کشــور های خارجی بسیاری، 
محصوالت خام را می خرند و پس از تبدیل به فرآورده 
نهایی با چند برابر قیمت به بازار عرضه می کنند، اظهار 
داشت: در صورت حمایت از صنایع داخلی می توان 
زنجیره تولید را بهبود بخشــید تا در نهایت صادرات 
محصول نهایــی افزایش یابد.رییــس زاده با بیان 
اینکه صنعت گیاهان دارویی غیر از مصرف خوراکی 

در داروســازی نیز استفاده می شــود، افزود: از این 
ظرفیت نیز باید بخوبی بهره گیری شود، زیرا در کنار 
اشــتغال زایی، درآمدزایی و ارزآوری را هم افزایش 
خواهــد داد.وی خاطرنشــان کرد: صنعت کشــت 
گیاهان دارویی قادر اســت به بهترین شکل ممکن 
شعار امسال را محقق کند، زیرا این صنعت، بستری 
مناسب برای حوزه دانش بنیان و تولید است.مدیر 
امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
اضافه کرد: پیش بینی می شود امسال حدود 7۰ هزار 
تن انواع گیاهان دارویی در استان کشت و برداشت 

شود که نسبت به سال قبل رشد داشته است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

توسعه صنعت گیاهان دارویی، نیازمند رفع موانع صادراتی است

خبر روز

 مقاوم سازی بیش از  66 هزار  واحد مسکن روستایی
 در استان اصفهان

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان گفت: سهم امسال استان اصفهان برای مقاوم سازی 
خانه های روستایی ۱۰ هزار واحد تعیین شده که از این تعداد حدود ۶۲۵ واحد به صورت انبوه ساز و 
مابقی به صورت انفرادی در دســت اقدام است.غالمحسین خانی اظهار کرد: برای نوسازی هر خانه 
فرسوده روستایی، ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت ارزان قیمت با کارمزد پنج درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله 
به متقاضی ارائه می شود.وی بیان کرد: افزایش سقف تسهیالت از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون 
تومان به عنوان عاملی بازدارنده در پیشــرفت انعقاد قرارداد های جدید شده است.وی تاکید کرد: از 
متقاضیان می خواهیم نسبت به دریافت این وام و شروع کار اقدام کنند و در صورت افزایش سقف 
تسهیالت مازاد آن به آن ها پرداخت خواهد شد.خانی تصریح کرد: به رغم صورتجلسه بنیاد مسکن و راه 
و شهرسازی و ابالغ بانک مرکزی و نامه استاندار اصفهان مبنی بر افزایش سقف تسهیالت، تاکنون به 
دلیل ارسال نکردن تضمین نامه از سوی سازمان برنامه و بودجه، افزایش سقف تسهیالت محقق نشده 
و به همین دلیل ساخت و ساز در روستا ها به شدت کاهش یافته است.وی بیان کرد: مسکن روستایی 
در قیاس با مسکن شــهری به دلیل ماهیت آن، از جمله نیروی کار ارزان، زمین ارزان، سرعت جذب 
اعتبارات مصوب و ساخت مسکن می تواند به عنوان محرک توسعه اقتصادی زود بازده ایفای نقش 
کند.وی گفت: ۶۶ هزار و 7۲ واحد مسکن روستایی در استان تاکنون بهسازی و مقاوم سازی شده 
است؛ طرح بهسازی و نوسازی واحد های مسکونی روستایی از سال ۸۴ آغاز شده و تاکنون 7۰ هزار 
و ۲۶۸ واحد مسکونی روستایی در استان اصفهان موفق به دریافت تسهیالت این طرح شدند.به گفته 
وی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی به عنوان با تجربه ترین نهاد در امر ساخت و ساز روستایی و بازسازی 
حوادث، از سال ۱3۸۴ با ارائه برنامه ای مدون، احداث ساالنه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی را در 
برنامه خود قرار داده است.خانی با بیان اینکه ارتقاء سطح کمی و کیفی واحد های مسکونی روستایی از 
اهداف کلی این طرح است، ادامه داد: استحکام، زیبایی و مقاوم سازی واحد های مسکونی روستایی 
از مهمترین اهداف کیفی این طرح محسوب می شود.مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 

اصفهان افزود: سهم این استان از این طرح در سال های ۸۴ تا کنون 7۰ هزار و ۲۶۸ واحد بوده است.
 

حجم آب سد زاینده رود به 28۷ میلیون مترمکعب رسید
مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: مجموع ذخیره آب 
سدهای بزرگ استان اصفهان 33۵ میلیون مترمکعب است.به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی 
شرکت آب منطقه ای اصفهان، احسان ا... امینی با اشاره به آخرین وضعیت ذخیره آبی ۶ سد بزرگ 
استان اصفهان تا پایان تیرماه سال جاری، اظهار کرد: ذخیره سد مخزنی زاینده رود با ظرفیت نرمال 
یک میلیارد و ۲3۹ میلیون مترمکعب  به ۲۸7 میلیون مترمکعب رسید.وی با بیان اینکه ذخیره آبی 
سد زاینده رود نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد کاهش داشته است، ادامه داد: در مقایسه با بلندمدت 
)۵۰ سال(، ذخیره آب این سد ۶۹ درصد کاهش یافته است.مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 
آبی شرکت آب منطقه ای اصفهان به وضعیت سد گلپایگان اشاره کرد و گفت: این سد درحال حاضر ۱۰ 
میلیون مترمکعب آب ذخیره دارد و حجم آن نسبت به سال گذشته در مدت زمان مشابه، ۲۸ درصد 
افزایش و در مقایسه با بلندمدت ۴۲ درصد کاهش را نشان می دهد.امینی افزود: ذخیره سد قره آقاچ 
سمیرم به ۲۱ میلیون مترمکعب رسیده است.وی با بیان اینکه ذخیره سد حنای سمیرم تاکنون به ۶.۸ 
میلیون مترمکعب رسیده است، تصریح کرد: حجم این سد نسبت به سال گذشته 3۵ درصد کاهش 
و در مقایسه با بلندمدت 3۸ درصد کاهش ذخیره آبی دارد.مدیر بهره برداری و نگه داری از تاسیسات 
آبی شرکت آب منطقه ای اصفهان ادامه داد: سد خمیران در تیران وکرون تاکنون ۴.۱ میلیون مترمکعب 
ذخیره آبی دارد که نسبت به سال گذشته پنج درصد کاهش داشته است.امینی افزود: سد باغکل واقع 
در خوانسار نیز هم اکنون ۱.7 میلیون مترمکعب آب دارد، بر این اساس حجم آبی سد باغکل در مقایسه 

با سال قبل ۲۲ درصد افزایش نشان می دهد.

اخبار

کافه اقتصاد

نمایشگاه بین المللی اصفهان در نخستین هفته مردادماه میزبان سه نمایشگاه تخصصی در حوزه های مرتبط با مدیریت شهری، حمل و نقل و ایمنی خواهد بود.
یازدهمین نمایشــگاه جامع مدیریت شــهری )خدمات شــهری(، پنجمین نمایشــگاه تخصصی حمل و نقل و ترانزیت و دوازدهمین نمایشــگاه تخصصی 
تجهیزات ایمنی و حفاظت، ســه نمایشــگاهی هســتند که طی روزهای چهارم تا هفتم مردادماه ۱۴۰۱ و به مدت چهار روز در اصفهان برپا می شوند.به گزارش 
ایسنا، این سه نمایشگاه با حضور 7۰ شرکت از هفت استان کشــور برپا می شوند و شــرکت های حاضر در آن، فعالیت ها، کاالها، خدمات و دستاوردهای خود 
را در حوزه های تجهیزات ترافیکی، هوشمندسازی شــهری، صنایع روشــنایی، مبلمان و المان های شــهری، حمل و نقل، تولید بلوک فرش و موزاییک، بتن، 
 آتش نشــانی و خدمات ایمنی، مجموعه های بازی پلی اتیلن، تجهیزات ایمنی، امداد و نجات، حمل و نقل بین المللی و تجهیزات پارک به نمایش می گذارند.

نمایشگاه های مدیریت شهری، حمل و نقل و ایمنی اصفهان در این دوره ۱۴ هزار مترمربع فضای نمایشگاهی و ۵۵۰۰ مترمربع فضای مفید را به خود اختصاص 
داده اند و میزبان شرکت هایی از استان های اصفهان، تهران، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی، همدان و مرکزی خواهند بود.افزایش ۵۰ درصدی حضور 
شرکت ها و برندهای شاخص، مشارکت گسترده مدیریت شهری اصفهان در برپایی نمایشــگاه، بازدید مسئوالن و مدیران شهری کالن شهرهای کشور، حضور 
 مســئوالن دولتی و همچنین برگزاری دوره های آموزشی فراگیر در حوزه مدیریت شــهری، حمل و نقل و خدمات ایمنی از جمله ویژگی های این سه نمایشگاه 

به شمار می رود.

برپایی 3 نمایشگاه تخصصی مدیریت شهری، حمل و نقل و ایمنی در اصفهان

وضعیت عجیب 
خودروهای 
میلیاردی در 

بندرعباس
با وجود اینکه وضعیت انبارها 
بسیار مناسب شده؛ اما هنوز 
خودروهای لوکسی هستند 
که خاک می خورند و تکلیف 

مشخصی ندارند.

وز عکس ر

معاون استاندار:

برخی می گویند صنایع 
اصفهان آب بر است

معاون هماهنگــی امور عمرانی اســتانداری 
اصفهان گفت:اینکه برخی بیان می کنند صنایع 
اصفهان آب بر اســت اینطور نیســت و حدود 
۴ درصد مصــرف آب اســتان اصفهان مربوط 
به صنعت اســت.مهران زینلیــان در اجالس 
شورای اســالمی اســتان اصفهان اظهار کرد: 
برای سفر رییس جمهور، از مدت ها قبل تالش 
شد نیاز های استان بررسی شــود و در نتیجه 
از کل اســتان حدود 7٠ هزار میلیــارد تومان 
بودجه احصا شــد که در نهایت حدود ۲۵ هزار 
میلیارد را مصوب کردیم.وی بــا بیان اینکه در 
نگاه عموم اصفهان اســتان برخورداری است 
و در ســفر رییس جمهور بــرای برطرف کردن 
این نگاه تالش شــد، تاکید کرد: برای تک تک 
شهرستان ها بودجه مشخص شده و در روز های 
آتی برای نهایی شدن آن ها به تهران سفر خواهم 
کرد.زینلیان عنوان کــرد: برای افزایش بودجه 
در بحث ورزشــی و قضایی مذاکراتی صورت 
گرفته است و تالش داریم این مورد عملیاتی 
و به استان ابالغ شــود.معاون هماهنگی امور 
عمرانی استانداری اصفهان یادآور شد: تالش 
شده بودجه شهرســتان ها به صورت متوازن و 
عادالنه تقسیم شــود البته به معنای مساوات 
نیست، زیرا مساحت شهرســتان ها متفاوت 
اســت.وی پیرامون توجه به محیط زیســت 
اظهار کرد: موضوع آب خط قرمز ماســت و در 
جلساتی که حضور داشتم به پروژه های آب بر 
اجازه ندادیم.زینلیان با تاکید بر اینکه موضوع 
اعتبارات موضوعی جدی اســت، بیان داشت: 
موضوعاتی مانند جاده چادگان در دستورات ما 
قرار دارد و برای مثال چند روز قبل بودجه ای ۴3 
میلیارد از تهران برای مــا آمد که برای فاضالب 
چادگان اختصــاص دادیم.وی خاطرنشــان 
کرد: مترو اصفهان ســال ها بر زمین مانده بود 
و رویکردی که پیش رو گرفتیــم این بود که با 
شهرداری اصفهان صحبت کردیم که اگر دولت 
پای کار نیامده خودمان تامین منابع مالی را 
صورت بدهیم و در این مسیر نیاز به استفاده از 

بخش خصوصی داریم.

عکس: میزان
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خوانسار؛ کوچه باغ های تماشایی 

ایرانگردی

مفاد آراء
5/25 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابــر آرا صادره هيــات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهي 
مي شود. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
 رديــف 1- راي شــماره 3380 - 1401/03/29 هيــات چهــارم آقای غالمحســين 
حاجی احمدی به شناسنامه شــماره 20 کدملي 5759618482   صادره چادگان  فرزند 
محسن در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 235/30 متر مربع از پالک  شماره 786  
فرعی از 16  اصلی  واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت 

متقاضی مورد ثبت صفحه 505 و 435 دفاتر 80 و 84 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/04

م الف: 1347674  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

5/26 آگهی ابالغ مفاد رای صادره از هيات قانون تعيين تکليف اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بادرود

مفاد رای هيات قانون تکليف اراضی و ساختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در ثبت 
بادرود که در اجرای ماده يک قانون و ماده 13 آئين نامه صادر گرديده اســت مســتند به 

ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه کثيراالنتشــار محلی آگهی 
می شود تا چنان چه شخصی يا اشخاصی نســبت به رای صادره اعتراضی داشته باشند 
از تاريخ اولين انتشــار آگهی در روســتاها از تاريخ الصاق در محل ظــرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســليم نمايــد و معترض بايد ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايی محل تقديم نمايد 
و گواهی طرح دعوی به اداره ثبت محل ارائه نمايد بديهی اســت اقدامات ثبتی منوط به 
ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورتی که اعتراض در موعد مقرر واصل نگردد 
 و گواهی طرح دعوی به اداره ثبت ارائه نگردد اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکيت

 می نمايد. 
برابر رای شماره 14016030202200011 مورخه 1401/03/30 ششدانگ يکباب خانه 
و باغچه بمساحت 2653/65 متر مربع مفروز ازپالک 1426 فرعی از 159- اصلی واقع در 
سر آسياب بادرود جز بخش 9 حوزه ثبتی بادرود که در سهم آقای حسين رمضانيان فرزند 
روح اله به شماره شناسنامه و ملی 1230046331 قرار گرفته و بايستی نسبت به آن اظهار 

نامه ثبتی تنظيم گردد. )خريداری متصرف بصورت عادی می باشد(.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/04

م الف: 1347752 رضا طویلی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بادرو د
مفاد آراء

5/27 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابــر آرا صادره هيــات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهي 

مي شود. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 3582 - 1401/04/02 هيات اول آقــای رمضانعلی مزروعی به 
شناسنامه شماره 1136 کدملي 1288150466   صادره  فرزند احمد در ششدانگ يک باب 
ساختمان به مساحت 95/30 متر مربع قسمتی از پالک  شماره 32  اصلی  واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت قربانعلی مزروعی ســبدانی از ســند 
شماره 50437 مورخ 1350/08/27 دفترخانه شماره 29 اصفهان و با توجه به نامه شماره 

16/1400/52137 مورخ 1400/11/19 اداره کل راه و شهرسازی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/04
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/19

م الف: 1355277  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی 

5/28 نظر به اينکه  تحديد حدود ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 103.65 متر مربع 
به شــماره پالک 1149 فرعی از 1120 فرعــی از 180 اصلی نصرآبــاد جيرويه واقع در 
بخش يک حوزه ثبتی قمصر که طبق پرونده ثبتی بنــام آقای محمد تقی آرامش و خانم 
طاهره باغشــيخی مفرد ) بالمناصفه ( درجريان ثبت اســت  بعلت عدم حضور متقاضی 
ثبت بعمل نيامده بنا بدســتور قســمت اخير ماده 15قانون ثبت و طبق تقاضای تحديد 
حدود پالک  مرقوم در روز يکشــنبه مورخ 1401/06/06 ســاعت 9 صبــح  در محل 
شــروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با روز تعطيلــی عمليات تحديد حدود 
به روز بعد موکول خواهد شــد  . لذا بموجب اين آگهی بکليه مجاوريــن اخطار ميگردد 
که در روز و ســاعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابنــد و  اعتراضات مجاورين يا 
مالکين مطابق مــاده 20قانون ثبــت از تاريخ تنظيم صورتمجلــس تحديدی تا 30روز 

پذيرفته خواهد شــد.طبق تبصره 2ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی 
ثبت معترض ظرف مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره بايســتی با تقديم 
 دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی گواهی تقديم دادخواست را اخذ نموده و به اين اداره

 تسليم نمايد. 
تاريخ انتشار: 1401/05/04 

م الف: 1354220 نرجس نوش آبادی  سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قمصر 
فقدان سند مالکیت

5/29  نظر به اينکه سه دانگ مشاع از ششدانگ سند مالکيت شماره پالک 4999/7518 
واقع در بخش 5 اصفهان به شــماره ثبت صفحه 547 دفتر 707 امالک به شــماره ثبت 
122741 و شماره چاپی ســند دفترچه ای 442535  بنام آقای گشتاسب رشيدی سابقه 
ثبت و صدور سند مالکيت دارد که به موجب ســند شماره 110903 مورخ 1374/03/25 
دفترخانه 3 اصفهان به آقای اسفنديار مومنی دمنه انتقال قطعی يافته سپس مالک مذکور  با 
ارائه درخواست 3124  مورخ 1401/04/28 به انضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضا 
شهود آن ذيل شماره يکتا 1401021559150000133 و رمز تصديق شماره 507957  
مورخ 1401/04/16 به گواهی دفترخانه اسناد رسمی 281  اصفهان رسيده است مدعی 
است که ســند مالکيتش به علت جابجايی مفقود و درخواست صدور المثنی سند مالکيت 
خود را نموده  لذا مراتب  به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون 
ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
يا وجود سند مالکيت مذکور نزد خود می باشــد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و 
رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت 
 يا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1355846  مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان

پارک های جنگلی و چشمه ها
پارک جنگلی خوانسار یکی از جاهای دیدنی خوانسار است که در حدود ۱۵هکتار وسعت دارد. با وجود چشمه های فراوانی 
مثل چشمه مرزنجوش، چشمه پیر و چشمه شترخون طبیعت و لطافت پارک در تمام فصل ها دلچسب و زیباست. داخل 

پارک محل هایی برای استراحت و پیک نیک گردشگران در نظر گرفته شده است. پارک جنگلی خوانسار به عنوان منطقه نمونه گردشگری برگزیده شده و از مهم ترین 
تفریحگاه خوانسار به حساب می آید.

یکی از مشهورترین جاهای دیدنی خوانسار، پارک جنگلی سرچشمه است. این پارک جنگلی که از مهم ترین تفرجگاه های خوانسار نیز به حساب می آید، تلفیقی 
از طبیعت خوانسار با معماری مدرن است. در میان پارک سرچشمه، حوضچه های دیده می شود که آب این حوضچه ها از چشمه های کوه سیل نشأت می گیرند.

چشمه های متعدد این پارک شامل »چشمه مرزنگوش«، »چشمه شترخون«، و »چشمه پیر« می شود. آب این چشمه ها آشامیدنی است. فضای پارک جنگلی 
سرچشمه برای پیاده روی و دوچرخه سواری بسیار عالی  است و بهترین فصل برای بازدید از این پارک جنگلی فصل بهار و پاییز محسوب می شود.

روستاهای اطراف خوانسار به دلیل طبیعت بی نظیر خود، از مهم ترین دیدنی های خوانسار به حســاب می آیند. یکی از روستاهای خوانسار که جزو روستاهای 
گردشگری به شمار  می رود، روستای دره بید است.

روستای دره بید
روستای دره بید از مکان های دیدنی خوانسار است و در نزدیکی گلستان کوه قرار دارد. وجود چشمه های بسیاری مثل چشمه آقاخان، چشمه سفید و چشمه روغنی 
در این روستا باعث آبادانی و رویش گیاهان زیادی شده است. در روستای دره بید امکاناتی مثل اقامتگاه، محل پخت غذا و آالچیق برای رفاه بازدیدکنندگان در نظر 

گرفته شده است. در فصل بهار طبیعت این روستا به دلیل نوع پوشش گیاهی بسیار دلنشین و سرسبز است.

مقبره باباپیرترک
یکی دیگر از دیدنی های خوانسار، مقبره باباپیر ترک اســت. این مقبره تاریخی در پارک جنگلی سرچشمه قرار دارد. در این مقبره؛، هفت تن از عارفان نامی دفن 

شده اند که اصلی ترین آن ها فردی به نام باباپیر ترک یا شیخ عدنان است. شیخ عدنان از مهم ترین عارفان 
خوانسار در زمان صفوی بود. بنای مقبره باباپیر ترک در زمان حکومت صفویان بنا شد، به همین دلیل در 

بنای مقبره اصول معماری صفویی را شاهده هستیم.

جاذبه توریستی و تفریحی گلستان کوه
طبیعت خوانسار را باید جزو زیباترین جاذبه های گردشگری این شهر دانست. گلستان کوه منطقه ای خوش آب و هوا در خوانسار است که به دلیل وجود چشمه های 
فراوان طبیعت بی نظیری دارد. دشتی سرسبز در دره ای نزدیک به گلستان کوه قرار گرفته  که گیاه بومی اش الله واژگون است و بهترین زمان برای بازدید از این دشت 
فصل بهار است. پوشش گیاهی دشت گلستان کوه بسیار متنوع بوده و نزدیک به هفتاد گونه گیاهی در آن رشد می کنند. جالب است بدانید که بعضی از گیاهان این 

دشت خاصیت دارویی دارند.

جاذبه تاریخی خانه ابهری ها
خانه تاریخی ابهری ها از جاهای دیدنی و تاریخی خوانسار است. این خانه در دوران قاجار ساخته شده و بنای آن سبک معماری دوران قاجار را دارد. خانه ابهری ها 

در سال ۱۳۸۲ به فهرست آثار ملی ایران اضافه شد.

تونل سبز خوانسار
یکی از زیباترین دیدنی های خوانسار، تونل سبز خوانسار است. این تونل در خیابان امام خمینی)ره( قرار دارد و به علت گره خوردن درختان بلند و تنومند منظره ای 
بی بدیل ایجاد  شده است.در این قسمت خوانســار، درختان چنار به موازات هم قرار دارند و در بلندی آسمان درختان به هم گره خورده اند و سراسر خیابان در زیر 

سایه این تونل سبز قرار گرفته است. در فصل بهار و تابستان، این تونل به رنگ سبز در می آید و فضای بی نظیری ایجاد می کند.

خوانسار با طبیعتی بی نظیر در استان اصفهان قرار گرفته است و چشمه ها، رودهای کوچک 
و طبیعتی سرســبز دارد. قدم زدن در کوچه  باغ ها و تماشــای خانه های خشتی و گلی از 
خاطره های فراموش نشدنی سفر به شهر خوانسار است. شهر کوچک خوانسار، جاذبه های 

تاریخی و طبیعی زیادی دارد. 
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محموله میلیاردی لوازم جانبی تلفن همراه در اصفهان کشف شد
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کشف دو هزار و ۶۶۰ قطعه لوازم جانبی تلفن همراه خارجی 
قاچاق به ارزش هفت میلیارد ریال خبر داد.سرهنگ حسین بساطی گفت: در پی کسب خبری مبنی 
بر نگهداری کاالی قاچاق در یک منزل مسکونی در یکی از محالت سطح شهرستان، بررسی موضوع 
در دستور کار ماموران فرماندهی انتظامی شهرســتان اصفهان قرار گرفت.وی افزود: ماموران این 
فرماندهی با انجام مجموعه اقدامات هوشمندانه و پلیسی و همچنین حصول اطمینان از صحت 
و سقم موضوع پس از شناســایی دقیق محل دپوی کاالی قاچاق  طی هماهنگی با مرجع قضایی 

به محل اعزام شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با بیان اینکه ماموران در بازرسی به عمل آمده از محل موفق به 
کشــف ۲ هزار و ۶۶۰ قطعه انواع لوازم جانبی تلفن همراه شدند، اظهار داشت: کارشناسان مربوطه 
ارزش کاال های قاچاق کشف شده را ۷ میلیارد ریال تعیین کردند. در این خصوص ۸ نفر دستگیر و 
به همراه پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.این مقام انتظامی از 
همکاری و همراهی مردم در اجرای ماموریت های پلیس قدردانی کرده و خاطرنشان کرد: مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز مهم ترین راهکار در جهت حمایت از تولید داخلی و کوتاه کردن دست افراد سودجو و 
فرصت طلب به شمار می رود، از این رو از شهروندان می خواهیم همکاری و تعامالت خود با پلیس 
را همچنان ادامه داده و در صورت مشاهده موارد مشکوک در این خصوص مراتب را سریعا از طریق 

تماس با شماره تلفن ۱۱۰ به ماموران پلیس اطالع دهند.
 

کشف محموله میلیاردی لوازم آرایشی قاچاق در اصفهان
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کشف لوازم آرایشی قاچاق به ارزش ۶ میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ حسین بساطی با اشاره به کشف محموله میلیاردی لوازم آرایشی قاچاق گفت: ماموران 
فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با 
قاچاق کاال با انجام مجموعه اقدامات هوشمندانه و پلیسی موفق به شناسایی یک منزل مسکونی 
در یکی از محالت این شهرســتان که محل دپوی کاالی قاچاق بود، شدند.وی افزود: ماموران این 
فرماندهی پس از هماهنگی با مقام قضایی و با حضور در محل موفق به کشف تعداد زیادی لوازم 
آرایشی و بهداشتی قاچاق شدند.فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با بیان اینکه تمامی کاال های 
کشف شده فاقد مدارک مثبته گمرکی و قانونی بودند، تصریح کرد: ارزش لوازم آرایشی قاچاق کشف 
شده از سوی کارشناسان مربوطه ۶ میلیارد ریال تعیین شده که در این خصوص یک متهم دستگیر و 
پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.این مقام انتظامی در 
پایان خاطر نشان کرد: مبارزه با قاچاق وظیفه ملی و همگانی است و همه باید برای ریشه کن کردن 
این معضل تالش کنند و در این راستا از مردم درخواست می کنیم در صورت اطالع از هر گونه قاچاق 

کاال و ارز موضوع را بالفاصله به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعالم کنند.
 

تخریب چاه های غیرمجاز تولید زغال در نجف آباد
هشــت حلقه چاه غیرمجاز تولید زغال در نجف آباد به ســبب آلوده کردن محیط زیست منطقه، با 
دستور مقام قضایی تخریب شد.رییس اداره حفاظت محیط زیست نجف آباد اظهار کرد: با اعتراض 
و شکایات متعدد مردمی مبنی بر آلودگی هوا به دلیل فعالیت کارگاه های تولید زغال در شهرستان و 
صدور اخطارهای مکرر زیست محیطی به مالکان مربوطه و ادامه بی توجهی آنان، دستور تخریب این 
چاه ها توسط مقام قضایی صادر و با حضور نیروی انتظامی و ارگان های ذی صالح اجرا شد. محمد 
محمدی تصریح کرد: تولید زغال به روش سنتی ازجمله چاه، الخول و کانکس در کاربری غیرمجاز 
و بدون کسب مجوز از اداره محیط زیســت، به علت ایجاد آالیندگی و تولید گازهای خطرناک که در 
فرآیند سوخت ناقص ایجاد می شود، ممنوع و تهدید علیه ســالمت و بهداشت عمومی محسوب 

می شود.

با ابتالی چهار نفر به تب کریمه کنگو در شهرستان فریدون شهر، زنگ خطر شیوع این بیماری در اصفهان به صدا درآمد؛

سماجت کرونا، خودنمایی کریمه کنگو!

با ابتالی چهار نفر به تــب کریمه کنگو در  اسماء جابری 
شهرستان فریدون شهر، زنگ خطر شیوع 
این بیماری در اصفهان به صدا درآمد.آمار ها نشــان می دهد از ابتدای 
امسال تاکنون بیش از ۲۰ نفر در کشورمان به بیماری خون ریزی دهنده 
تب کریمه کنگو مبتال شده اند که دو نفرشان جان خود را از دست دادند. 
در استان اصفهان هم ابتالی چهار نفر از ســاکنان فریدون شهر به این 
بیماری در خرداد ماه، ثبت و اعالم شد.آیا تب کریمه کنگو را باید جدی 
گرفت؟ این اولین سوالی اســت که در این گزارش به دنبال پاسخ آن 

هستیم.

تب کریمه کنگو، بیماری فصل گرما
دکتر الهه نصری، فلوشــیپ فوق تخصص بیماری های عفونی در افراد 
نقص ایمنی، سرطان و پیوند در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران 
جوان گفت: بیماری تب کریمه کنگو بیشــتر در ماه های گرم سال بروز 
می کند و علــت اصلی آن گزش کنه اســت که ســبب انتقال ویروس 
می شود.وی  یکی دیگر از راه های انتقال این ویروس را تماس انسان با 
خون، ترشحات یا الشه دام آلوده به بیماری اعالم کرد و گفت: قصابانی 
که هنگام ذبح دام با ترشحات آلوده آن تماس پیدا می کنند یا کارکنان 

مراکز درمانی که بدون رعایت موازین بهداشتی با افراد مبتال سروکار دارند 
از افرادی هستند که احتمال ابتالی آن ها به تب کریمه کنگو زیاد است.

ضایعات خون ریزی دهنده منجر به مرگ
ضعف، بدن درد، بی حالی، تب و ســردرد از مواردی اســت که این فوق 
تخصص بیماری های عفونی از آن ها به عنوان نشــانه های ابتال به تب 
کریمه کنگو نام برد.نصری افزود: بعد از بروز این نشــانه ها، روی بدن 
بیمار، ضایعات خون ریزی دهنده ایجاد می شود و در این موقعیت اگر 
بیمار به سرعت به مراکز درمانی منتقل و مداوا نشود این ضایعات به کل 
بدن گسترش پیدا می کند و خون ریزی فرد تشدید می شود.به گفته وی، 
احتمال مرگ مبتالیان بر اثر شدت خون ریزی وجود دارد و هر چه بیمار 

دیرتر به مراکز درمانی مراجعه کند درمان او سخت تر می شود.

مصرف گوشت آلوده عامل ابتال به تب کریمه کنگو در فریدون شهر
پژمان عقدک، ســخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان  گفت: تب 
کریمه کنگو بیماری مشــترک بین انسان و دام اســت و در صورتی که 
ذبح، غیر بهداشتی باشد از دام به انسان منتقل می شود.وی با اشاره به 
شناسایی چهار بیمار مبتال به بیماری تب کریمه کنگو از اول امسال تاکنون 

در استان اصفهان گفت: هر چهار مورد ابتال در فریدون شهر مشاهده شده 
و خوشــبختانه همگی به موقع درمان شــده اند و فوتی گزارش نشده 
است.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، علت ابتالی این افراد 
به تب کریمه کنگو را مصرف گوشــت آلوده اعالم و به شهروندان توصیه 
کرد از مکان های مطمئن که موازین بهداشتی را رعایت می کنند گوشت 

خریداری کنند.

توصیه هایی برای پیشگیری از ابتال به تب کریمه کنگو
فوق تخصص بیماری های عفونی به شــهروندان توصیه کرد برای رفع 
خطر ابتال به تب کریمه کنگو گوشــت خام را بعد از خرید، حتما به مدت 
۲۴ ساعت در یخچال بگذارند.نصری ادامه داد: گوشت در ۲۴ و جگر در 
۴۸ ســاعت اول بعد از خرید باید در دمای صفر تا ۴ درجه سانتی گراد 
نگهداری و گوشت و جگر باید حتما مغزپخت شود.وی به افرادی هم که 
با دام تماس دارند و یا قصد ذبح دام دارند توصیه کرد حتما از دستکش 
استفاده کنند.این فوق تخصصی بیماری های عفونی اضافه کرد: افرادی 
که در محیط باز مثل جنگل و ... تردد دارند اگر کنه ای را روی پوست خود 
دیدند باید آن را با دستکش از بدن جدا کنند و به هیچ وجه کنه را له نکنند 

تا ترشحات آلوده آن سبب انتقال بیماری نشود.

گوشت را از مراکز زیرنظر دامپزشکی بخرید

دکتر علیرضا ادیبان، معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان 
گفت: با توجه به مشــاهده مواردی از ابتال به بیماری تب کریمه کنگو در 
فریدون شهر، مرکز بهداشت با همکاری دامپزشکی استان، کشتارگاه های 
استان و این شهرستان را به شیوه حمام کنه، پاکسازی کردند.وی افزود: 
البته بیشتر کشتارگاه های اســتان مجهز به بخش پیش سرد هستند 
و دام بعد از کشــتار بالفاصله به مراکز عرضه ارسال نمی شود بلکه چند 
ســاعت در یخچال نگهداری می شــود تا عوامل بیماری زا از بین برود.

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان به شهروندان توصیه 
کرد گوشت را از مراکزی خریداری کنند که زیر نظر دامپزشکی هستند.

ادیبان همچنین از مردم خواست فعال از خرید دام برای ذبح خودداری 
کنند تا احتمال شیوع تب کریمه کنگو بیشتر نشود.

عالئم بیماری تب کریمه کنگو یک تا سه روز بعد از نیش کنه بروز می کند 
و بعد از چند روز بیمار وارد مرحله خون ریزی می شود. برای نجات بیمار، 
فرصت را نباید از دست داد. نکته مهم تر، اما پیشگیری است آن هم با 
رعایت نکاتی از جمله تهیه گوشت از مراکز معتبر و زیر نظر دامپزشکی و 

صرف نظر از ذبح دام خارج از کشتارگاه.

با مسئولان جامعه

رییس اداره هواشناسی کاشان گفت: تفسیر نقشه های 
هواشناسی، بیانگر کاهش دمای دشت کاشان است 
که بعد از سه درجه افزایش دما در روز چهارشنبه روند 

کاهشی تا روز شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت. 
عباس ارغوانی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: مناطق 
جنوبی استان اصفهان در شرایط هشدار زرد هواشناسی 
قرار دارد بنابراین وقوع بارش های آخر هفته در دشت 
کاشــان دور از انتظار نبــوده و دســتگاه های مربوط 
باید برای مدیریت شــرایط آماده باشــند.وی افزود: 
پیش بینی می شود که امروز هوا صاف همراه با وزش 

باد و فردا  قسمتی ابری همراه با خیزش گرد و خاک 
خواهد بود، اما در روزهای پنجشنبه تا شنبه آینده نیز 
پدیده غالب جوی به صورت قســمتی ابری همراه با 
وزش باد و احتمال بارش رگباری می شــود.رییس 
اداره هواشناسی کاشان، تصریح کرد: با توجه به رفتار 
تهاجمی سیستم مانسون و امکان غافلگیری ناشی 
از مخاطرات آن، بهره برداران در بخش کشــاورزی نیز 
باید آمادگی الزم برای روبه رو شدن با شرایط احتمالی 
را داشته باشند تا خسارت های ناشــی از آن کاهش 
پیدا کند.ارغوانی تاکید کرد: وقوع تندبادهای لحظه ای 
و فعال شــدن کانون های فرســایش بادی، منجر به 
کاهش دید افقی و کیفیت هوا و افزایش شاخص های 
آلودگی شده و آسیب به ســازه های موقت و احتمال 
شکستن درختان را به دنبال دارد.وی تصریح کرد: به 

گلخانه داران سفارش می شود که با توجه به پیش بینی 
تندباد لحظه ای و بارش رگبار نســبت به استحکام و 
تنظیم رطوبت و دمای ســازه ها اقدام کنند و باغداران 
برای جلوگیری از عارضه ترکیدگــی انار آبیاری منظم 
را در ســاعات خنک شــبانه روز انجام دهند.رییس 
اداره هواشناسی کاشان گفت: پســته کاران نیز برای 
پایش و ردیابی آفت کنه پسته اقدام کرده و به منظور 
 مبارزه با آفت پسیل پسته با توجه به احتمال بارش،

 شست و شــوی درختان را در زمان مناسب عملیاتی 
کنند.ارغوانی اظهار کــرد: باغداران نســبت به نصب 
تله های حاوی طعمه مسموم برای شکار آفت مگس 
میوه مدیترانــه ای اقدام مناســب را انجــام دهند و 
 پنبه کاران نیز نسبت به پایش و ردیابی آفت سنک پنبه 

اقدام کنند.

رییس اداره هواشناسی کاشان  خبرداد:

کاهش دمای دشت کاشان

مسابقات عملیاتی 
- ورزشی منتخبان 
آتش نشانان کشور

مسابقات عملیاتی- ورزشی آتش نشانان 
منتخب کشور با حضور ۱۲تیم ورزشی و ۱۲۰ 
ورزشکار آتش نشان از شهر های سراسر 
کشور از ۲۹ تا ۳۱ تیرماه در چهار رشته دوی 
صدمتر با مانع،۱۰۰*۴ امدادی، صعود از 
برج و آبرســانی با پمپ پرتال برگزار شد 
و آتش نشانان شاهرودی در رده تیمی و 
انفرادی موفق به کسب جام قهرمانی در 

این دوره از مسابقات شدند. 

معضالت خشکی زاینده رود؛ از فرونشست تا ابتال به بیماری های پوستی و »ام اس«

این درد به شعار درمان نمی شود
نماینده اصفهان در شورای عالی استان ها گفت: خشکسالی های اخیر اصفهان معیشت و سالمت مردم 
را به خطر انداخته است.محمدرضا فالح  اظهار کرد: خشکیدگی ایران، مشکلی است که در چند سال اخیر 
موضوع صحبت همه کسانی است که دل در گرو این مرز و بوم دارند. تقریبا در بیشتر استان های کشور از 
جمله اصفهان، خشکسالی در حال پیشروی است.خشکسالی های اخیر اصفهان معیشت مردم، به ویژه 
کشاورزان و دامداران را به خطر انداخته، به گونه ای که کشاورزان استان نمی توانند از اراضی کشاورزی شان 
استفاده کنند که به تبع این اتفاق در بلند مدت باعث از رونق افتادن اقتصاد کشور می شود.عضو شورای 
شهر اصفهان ادامه داد: وقتی کشاورز نتواند کشت کند و محصوالتش را به بهره برداری برساند در نتیجه 
این خسارت به همه کشور آسیب می رساند. دلیل اصلی این مشکالت هم خشک شدن زاینده رود است 
که متاسفانه چندین سال است این رودخانه بی آب شده است.وی گفت: خشکی این رودخانه چند دلیل 
دارد که یکی از این دالیل کاهش بارش هاست. اما دلیل اصلی این خشکی را می توان سوء مدیریت در 
برداشت آب دانست. اگر حوزه زاینده رود از سراب تا پایاب به صورت یکپارچه اداره شود تقریبا می توان با 
اینکه آب کم است آب را به استان های همجوار از از جمله چهارمحال و بختیاری هم رساند تا همگی بتوانند 
از همین میزان آب که موجود است بهترین استفاده را بکنند.وی در بخش دیگری از صحبت های خود به 
موضوع فرونشست زمین نیز اشاره کرد و افزود: بحث فرونشست زمین به دلیل خشکسالی ها هم اکنون 
در همه کشور مطرح است، اما وحشتناک ترین آمار این فرونشست ها متاسفانه متعلق به استان اصفهان 
است و در خود شهر اصفهان کامال مشهود است. بسیاری از اماکن تاریخی این شهر در معرض خطر قرار 
دارند. شکست ها، نشست ها و ترک ها ی زمین های استان که بر اثر فرونشست اتفاق افتاده نه تنها به 
اماکن تاریخی آسیب رسانده که به منازل مسکونی ضرر می زند.فالح عنوان کرد: بسیاری از خانه های 
مسکونی شهروندان بر اثر فرونشست در حال آسیب دیدن اســت. فرونشست ها به ویژه آثار تاریخی 
اصفهان را تهدید می کند. سی و سه پل، پل خواجو و حتی میدان نقش جهان متاسفانه از فرونشست ها 
آسیب می بینند.عضو شورای عالی استان ها بیان کرد: اگر دولتمردان چاره اندیشی برای مشکل بی آبی 
زاینده رود نکنند قطع یقین عالوه بر اینکه آسیب جدی به معیشت مردم وارد می شود. آسیب جدی تری 
به ساخت و ســاز و به اماکن تاریخی این شهر وارد می شود. آن هم شــهری که زبان زد همگان است و 
سالیانه گردشگران داخلی و خارجی از آن بازدید می کنند، اما متاسفانه براثر این سوء مدیریت دارد از بین 
می رود. اگر آب زاینده رود تحقق پیدا کند مطمئنا همه مشکالت برطرف خواهند شد.فالح با بیان اینکه 
کم شدن مداوم آب زاینده رود را به حساب کشت گیاهان آب دوست استان نگذارند، ادامه داد: چندین 
سال است که کشاورزان اصفهانی نوع کشت شان را تغییر داده اند و کشت های غرقابی انجام نمی دهند. 
قبال در استان برنج کاری بود انجام می شد، اما اکنون بسیاری از محصوالت کشاورزی به صورت قطره ای 
آبیاری می شود.نماینده اصفهان در شورای عالی استان ها در ادامه به صنایع آب بر استان هم اشاره کرد و 
گفت: این صنایع هم سهمی در این آب دارند که قابل توجه است و دولت نمی تواند آن ها را نادیده بگیرد 
به طور مثال بخشی از نیاز های صنایع کشور را مجتمع فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان تامین می کند، از 
آن گذشته این صنایع اشتغال بسیاری از مردم کشور را ایجاد کرده که نمی توان آن ها را تهدید به تعطیلی 
کرد.وی اضافه کرد: بلکه دولت با تدبیر به نوعی این صنایع را باید اداره کند که هم وضعیت اشتغال مردم به 
خطر نیفتد و هم وضعیت تولید آسیب نبیند. تولید فوالد کشور از همین فوالد مبارکه دارد تامین می شود 
بنابراین دولت بایستی به این موضوع توجه بیشتری داشته باشد. ما نمی گوییم که آب را به این ها حتما 
تعلق بدهند بلکه آن ها نیز نسبت به درصد آبی که سهم شان است استفاده بکنند، اما نوع تولیدات شان هم 
به گونه ای باشد که از آب کمتری استفاده شود.فالح در ادامه به خشک شدن تاالب بین المللی گاوخونی 
در استان اصفهان هم اشاره کرد و افزود: بر اثر خشک شدن زاینده رود این تاالب هم متاسفانه خشک 
شد. از مشکالتی که خشک شدن تاالب برای سالمتی مردم ایجاد کرده بیماری هایی از قبیل ام. اس، 
بیماری های پوستی و... است که بسیاری از مسئوالن و کارشناسان اداره بهداشت استان یکی از دالیل 
شیوع این بیماری ها در بین مردم را خشک شدن تاالب گاوخونی و ایجاد ریزگرد و همچنین جابه جایی 

آالینده های صنعتی اعالم می کنند.

وز عکس ر

خبر روزگفت و گو

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان:

پوشش ناباروری بیمه 
سالمت برای همه صندوق ها 

برقرار است
مدیرکل بیمه ســالمت اســتان اصفهان با 
بیان اینکه پوشــش درمان نابــاروری برای 
افراد تحت پوشــش همه صندوق های بیمه 
سالمت برقرار اســت، گفت: ۹۰ درصد تعرفه 
هزینه های درمان ناباروری در بخش دولتی 
و ۹۰ درصد تعرفه عمومی غیردولتی در بخش 
خصوصی، توســط بیمه ســالمت پرداخت 
می شود.محمدحسین صفاری در گفت وگو با 
خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: افراد تحت پوشش 
بیمه سالمت، برای درمان ناباروری به مراکز 
ارائه دهنده خدمات ناباروری مراجعه می کنند 
و در همان مرکز، فاکتور هزینه خدمات آن ها 
با پوشــش بیمه حساب می شــود و نیاز به 
مراجعه به مرکز خاصی ندارنــد.وی با بیان 
اینکه در استان اصفهان چهار مرکز ناباروری 
شامل مرکز ناباروری شــهید بهشتی، مرکز 
ناباروری اصفهان واقع در خیابان مشــتاق، 
مرکز ناباروری بیمارستان میالد و بیمارستان 
شهید بهشتی کاشان دایر است، افزود: افراد 
تحت پوشــش بیمه ســالمت با مراجعه به 
این مراکز تشکیل پرونده می دهد، خدمات 
دریافت می کننــد و صورتحســاب آن ها با 
احتساب کم شدن سهم بیمه صادر می شود.

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان ادامه 
داد: پرداختی بیمه سالمت برای هر سیکل 
ناباروری بســته به نــوع درمــان دریافتی 
متفاوت اســت؛ اما محدودیتی نــدارد. در 
نهایــت ۹۰ درصد تعرفــه هزینه ها در بخش 
دولتی و ۹۰ درصــد تعرفه عمومی غیردولتی 
در بخش خصوصی، توســط بیمه ســالمت 
پرداخت می شود.وی با بیان اینکه پوشش 
درمــان ناباروری برای افراد تحت پوشــش 
همه صندوق های بیمه سالمت برقرار است، 
تصریح کرد: شروع این طرح قدیمی نیست 
و گاهی شکایاتی مبنی بر اینکه برخی مراکز، 
صورتحســاب را به صورت دولتی حســاب 
نکرده اند، مطرح شــده اما این موارد بسیار 

کاهش یافته است.

معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی استان از مردم خواست بارش های آخر هفته را جدی بگیرند؛

اصفهان، استهبان نشود
معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی استان اصفهان گفت: بارش های رگباری ناشی از فعالیت جریان های مانسون اقیانوس هند طی روزهای پنجشنبه تا شنبه 
هفته آینده اصفهان را فرامی گیرد.نوید حاجی بابایی با اشاره به جزییات سامانه بارشی تابستانه،اظهار کرد: طی روز های پنجشنبه تا شنبه )ششم تا هشتم مردادماه( 
شاهد بارش های رگباری همراه با رعد و برق بر روی استان خواهیم بود که این بارش ها ناشی از فعالیت جریان های مانسون اقیانوس هند است و بی تردید شدت 
بارش ها در نیمه جنوبی، مناطق غرب و مرکز استان و نواحی همجوار با استان های فارس، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری خواهد بود.وی خاطرنشان 
کرد: بارش رگبار باران همراه با رعد و برق و در مناطق مستعد احتمال ریزش تگرگ را طی این سه روز شاهد خواهیم بود و بارش ها عصر و اوایل شب اتفاق می افتد.

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان افزود: جاری شدن رواناب، باالآمدن سطح آب رودخانه ها و سیالبی شدن مسیل های فصلی و اختالل 
در تردد محور های مواصالتی استان اصفهان با استان های جنوبی همجوار طی آخر هفته پیش بینی می شود.حاجی بابایی توصیه کرد: مردم طی روز های پنجشنبه 

و جمعه از تردد در مناطق مستعد سیل به ویژه در حاشیه رودخانه ها و مسیل های جنوب استان بپرهیزند.



سرمربی تیم کشتی فرنگی جوانان گفت: قول می دهم بچه های ما برای بهترین کشتی ها و بهترین عملکرد پا روی تشک خواهند گذاشت.به گزارش»ورزش سه« و به 
نقل از تسنیم، حمید باوفا در خصوص برگزاری سه مسابقه انتخابی در روز پنجم مرداد برای معرفی تیم اعزامی به مسابقات جهانی بلغارستان اظهار داشت: این مسابقه 
در فاصله ای معقول با مسابقات جهانی برگزار می شود. بچه های ما همه سر وزن هستند و مشکل وزنی نداریم، ضمن اینکه برای این مسابقه هم یک کیلوگرم ارفاق وزن 
گذاشتیم. با توجه به شرایطی که در اردو دیدیم، تصمیم بر این شد که در سه وزن، مسابقه انتخابی تعیین کننده ملی پوش جهانی باشد.سرمربی تیم کشتی فرنگی جوانان 
ادامه داد: ما درست همان روز پنجم مرداد برای همه اوزان تمرین کشتی که به نوعی مسابقه ای است، گذاشتیم و در این سه وزن،  تمرین در حضور داور انجام می  شود.باوفا 
درخصوص اردوهایی که پیش روی جوانان تا اعزام به بلغارستان قرار دارد، گفت: مسابقات ما طی سه روز27، 28 و 29 مرداد برگزار می شود، اردوی جاری ما که از 23 تیر 
شروع شده، پنجم مرداد در روزی که قرار است سه کشتی انتخابی ما برگزار شود، به پایان خواهد رسید و از دهم مرداد، دور جدید تمرینات ما شروع می شود که تا روز اعزام 
به بلغارستان ادامه دارد. سرمربی تیم جوانان در حالی که سال گذشته این تیم با کادر فنی قبلی نایب قهرمان جهان شد، در مورد امیدی که نسبت به تیمش دارد، عنوان 

کرد: کال به کشتی گیران جوان امیدوارم، بسیار باانگیزه  هستند. در این مدت با تمام توان تالش کردند که روز به روز بهتر و آماده تر شوند. 

باوفا: به کشتی گیران جوان امیدوارم 
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»ژاوی« خواستار بازگشت »مسی« شد
به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت، لیونل مسی بعد از دو دهه حضور در بارسلونا مجبور به جدایی 
از این تیم شد.مسی به خاطر مشکالت مالی که بارسلونا داشت تصمیم به جدایی گرفت و راهی 
پاری سن ژرمن شد.طبق اعالم روزنامه اسپورت ژاوی عالقه بسیار زیادی به مسی دارد و از خوان 
الپورتا خواست که بعد از پایان قرارداد این بازیکن با پاری سن ژرمن این بازیکن بزرگ را به نوکمپ 
برگرداند.مسی تا سال 2۰23 با پاری ســن ژرمن قرارداد دارد. این ستاره آرژانتینی فصل خوبی 
را با تیم فرانسوی پشت سرنگذاشــت و انتقادهای زیادی از او شد.پاری سن ژرمن در فصلی که 
گذشت قهرمانی در لیگ فرانسه را به دست آورد؛ اما شکســت عجیب برابر رئال مادرید در لیگ 
قهرمانان اروپا باعث شد تا انتقادهای زیادی از ستاره این تیم از جمله مسی و نیمار شود.ماندن 

مسی در پاری سن ژرمن بستگی به عملکرد او در فصل پیش رو دارد.

»ناگلزمن« این بار یوونتوسی ها را عصبانی کرد
ســرمربی بایرن مونیخ با اظهار نظری که درباره دی لیخت داشــت، به تیم ســابق او طعنه زد.به 
گزارش ایسنا و به نقل از فوتبال ایتالیا، به نظر می رسد که یولیان ناگلزمن ابایی از اظهار نظرهای 
جنجالی و تحریک آمیز ندارد.او بعد از اظهار نظر جنجالی اخیر درباره بارســلونا این بار کادرفنی 
یوونتوس را تحریک کرد.سرمربی بایرن مونیخ درباره دی لیخت گفت: من بعد از جلسه نخست 
تمرین دی لیخت با او صحبت کردم. این بازیکن به من گفت که این ســخت ترین تمرین او در ۴ 
سال اخیر بوده است. دی لیخت فصل قبل زیاد بازی نکرد. شنیده ام که در ایتالیا آسان نیست که 
یک بازیکن آمادگی بدنی خود را حفظ کند.سایت فوتبال ایتالیا نوشت که سرمربی بایرن مونیخ 

با این اظهار نظر خود کادر فنی یوونتوس را تحریک و به آن ها به خاطر تمرینات سبک طعنه زد.

هالند: زمان شکست دادن بایرن بود
خرید نروژی سیتی عنوان کرد بعد از سال ها که در حسرت شکســت دادن بایرن بود خوشحال 
است توانســت به این مهم برسد.به گزارش ایســنا و به نقل از ســاکرنت، ارلینگ هالند یکی از 
شــادترین بازیکنان بعد از دیدار بایرن مونیخ و منچسترســیتی بود. مهاجم نروژی اولین بازی 
خود را برای آبی های آسمانی انجام داد و توانست اولین گل خود را در این دیدار دوستانه به ثمر 
برساند.او بعد از این دیدار گفت: این اولین بار اســت که بایرن را شکست دادم، زمان آن پس از 
هفت شکســت متوالی بود. در دورتموند هر بار که برابر بایرن قرار گرفتم موفق به شکســت این 

تیم نشدم. این یک مسابقه خوب و یک آزمون واقعی قبل از بازی لیورپول در جام خیریه بود.

خشم کونته از ناگلزمان: حرفه ای رفتار کن!
به گزارش»ورزش سه«، عالقه بایرن مونیخ به جذب هری کین به عنوان جانشین روبرت لواندوفسکی 
موضوعی است که در روزهای اخیر بارها مطرح شده اســت. پیش از این اولیور کان نیز به این موضوع 
اشاره کرده بود که جذب این بازیکن رویای بایرن است و چند روز قبل نیز ناگلزمان اظهاراتی را درباره این 
موضوع مطرح کرد. این مربی آلمانی در این باره گفت:» او بسیار گرانقیمت است و مشکل ما اینجاست. 
او جز یک یا دو بازیکنی اســت که می تواند واقعا در پست مهاجم نوک بازی کند. این بازیکن روی توپ 
قوی است و بدن قدرتمندی هم دارد. البته که شاید چنین چیزی به نوعی درست باشد اما با قیمتی که در 
حال حاضر دارد بسیار دشوار است. ما باید ببینیم که در آینده چه رخ خواهد داد.«همین اظهارات مطرح 
شده از سوی ناگلزمان بود که به شدت کونته را آزرده خاطر کرد و واکنش او را به همراه داشت. این مربی 
ایتالیایی در این باره گفت:» اگر شما می خواهید کاری کنید باید با باشگاه صحبت کنید، نه با رسانه ها. این 
شاید بی احترامی به باشگاهی دیگر  و رفتاری غیرحرفه ای باشد. من نمی دانم چرا چنین اتفاقی رخ داده 

است. مطمئنا یک مربی نباید  درباره بازیکنانی از باشگاه دیگر صحبت کند.«

این بازیکنان رنگ جام جهانی را نخواهند دید!

قربانیان کودتا علیه »اسکوچیچ« مشخص شدند

همشــهری آنالین نوشــت: شــاید بازندگان بزرگ جنجال مجازی 
بازیکنان تیم ملی 2 بازیکن باتجربه تیم ملی ایران باشند.

در فاصله کمتــر از ۴ماه تا آغــاز جام جهانی، تیم ملــی فوتبال ایران 
بخشی از عجیب ترین روزگار خود را پشت سرمی گذارد؛ یک آشفتگی 
محض که به خاطر بالتکلیفی فدراســیون فوتبال، تشــدید هم شده 
اســت. صف بندی آشــکار رخ داده بین 2گروه از بازیکنان تیم ملی 
هم که قوز باالی قــوز بود. یک عده از اســکوچیچ حمایــت کردند و 
یک عده بــر او تاختند. در نتیجه شــرایطی ایجاد شــده کــه هر قدر 
 هم یک عده شــعار وحدت و پایان دو دستگی ســر بدهند، باز کسی 

باور نخواهد کرد.
  بســیار بعید به نظر می رســد که چنیــن وضعیتی بــدون »قربانی«
  به پایان برســد. اگر دراگان اســکوچیچ روی نیمکت تیم ملی باقی
  بمانــد و قــرار باشــد فهرســت نهایــی تیم ملــی برای حضــور در
  جام جهانــی 2۰22را تنظیــم کنــد، واقعــا بعید اســت کــه بازتاب
  وقایــع ایــن مــدت را در انتخاب هــای او نبینیم. البتــه که حدس

  زدن تصمیمات مربی کروات بســیار دشــوار اســت، امــا احتمال 
 جدی وجــود دارد کــه 2 تــن از کاپیتان های تیــم ملــی قربانیان

 اصلی جنجال های اخیر لقب بگیرند.

  طارمی و جهانبخش؟ خیلی بعید است

گمانه بسیار جدی طی روزهای گذشــته این بوده که اگر اسکوچیچ تا 
جام جهانی بر مسندش باقی بماند، مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش 
را با خودش به قطر نمی برد. با این حال باور اینکه ســرمربی تیم ملی 

چنین تصمیمی بگیرد، بسیار دشوار است. 
 شــاید در فضای احساســی ایجــاد شــده، خیلی ها چنیــن توقعی

  از اسکوچیچ داشــته باشند. حتی داســتان طارمی و اسکو با حکایت 
 امه ژاکــه و اریک کانتونا مقایســه می شــود، اما واقعــا می دانیم که

  اخذ چنین تصمیمی ســاده نیســت. طارمی بهتریــن بازیکن حال 
 حاضر فوتبال ایران به شــمار می آید و خط کشــیدن روی نام او حتی

  برای کارلــوس کی روش بــا آن روحیه مســتبد و تهاجمــی هم کار 
ســختی بود، چه برسد به اســکوچیچ. علیرضا جهانبخش هم که گویا 
 در فعل وانفعاالت اخیر علیه کادر فنی همــراه و همدوش طارمی بوده

 زیر تیغ است. شاید حذف او آسان تر به نظر برسد، اما بعید است اسکو 
به این گزینه هم فکر کند. جهانبخش بازیکن ثابت و مورد عالقه مربی 
کروات در تمام طول این مدت بوده و در مســابقات انتخابی هم ۵گل 

برای تیم ملی به ثمر رساند.

حاج صفی و انصاری فرد؟ اصال بعید نیست
از آن سو اما 2 بازیکن مهم دیگر هستند که سابقه زیادی دارند، در زمره 
کاپیتان های تیم ملی به شمار می روند و از قضا به شکلی غیرمنتظره از 
مخالفان اسکو حمایت کردند. این 2 نفر که پایگاه اجتماعی شان با مهدی 
طارمی هرگز قابل مقایسه نیست، کریم انصاری فرد و احسان حاج صفی 
هستند؛ کسانی که با اتفاقات اخیر، شاید واقعا رنگ جام جهانی را نبینند. 
هر 2بازیکن نقش بســیار کمی در تفکرات و تدابیر تاکتیکی اسکوچیچ 
داشته اند و به نظر می رسد ریشه ابراز مخالفت شان با سرمربی تیم ملی 
هم همین بوده باشد. کریم که اصال این اواخر به اردوها دعوت نمی شد و 
در مورد حاج صفی هم بسیار بعید است که حذف احتمالی او با اعتراض و 
مقاومت چندانی از سوی افکار عمومی مواجه شود. هر دوی این بازیکنان 
32ساله هستند و هم اکنون رقبای جدی و سرسخت در تیم ملی دارند. 
کریم حتی در زمان غیبت طارمی و آزمون هم به بازی گرفته نمی شــد و 
حاج صفی در مسابقات باشگاهی تیمش نیز اغلب نیمکت نشین است. در 
نتیجه دور از ذهن نیست که مربی کروات با حذف آنها، از شمار مخالفانش 
در تیم بکاهد و فرصت حضور در اردو را به 2 بازیکن مورد اعتمادش بدهد. 
آیا حاج صفی و انصاری فر، مهم ترین کسانی خواهند بود که ۴ ماه دیگر از 

بازنشر آن استوری کذایی پشیمان می شوند؟

نقل قول روز

یاران منتظری؛ سومین رقیب تراکتور در اردوی ترکی
تراکتور در سومین بازی دوستانه خود در اردوی ترکیه به مصاف الخریطیات قطر می رود.به گزارش 
خبرگزاری تســنیم ، دیدار دو تیم تراکتور و الخریطیات قطر روز چهارشنبه )فردا( از ساعت 17:3۰ به 
وقت ایران برگزار خواهد شد.تیم الخریطیات در ترکیبش از پژمان منتظری، ملی پوش سابق فوتبال 
کشورمان بهره می برد. شاگردان قربان بردیف از 2۵ تیر اردوی تدارکاتی در کمپ گرین پارک ترکیه برپا 

کرده اند و تاکنون در دو بازی دوستانه با تیم هایی از کشورهای قطر و غنا به پیروزی دست یافته اند.

تمایل باشگاه سوئیسی به جذب »انصاری فرد«
به نقل از سایت »enwsi« یونان، کریم انصاری فرد جایی در برنامه های سرمربی آاک آتن ندارد و 
این تیم را در اردوی هلند همراهی نکرد. کریم اکنون به دنبال تیم جدیدی می گردد و باشگاه هایی 
از یونان برای جذب مهاجم ایرانی تالش می کنند.انصاری فرد ماندن در یونان را در اولویت قرار داده 
است؛ با این حال عالوه بر باشــگاه هایی از ایران، باشگاه گراس هاپرز ســوئیس نیز به جذب این 
بازیکن 32 ساله عالقه مند شده است.بن هاس ، مدیر ورزشی گراس هاپرز روی جذب انصاری فرد 
 »Sport DNA« متمرکز شده و همه اطالعات را درباره این بازیکن بررسی کرده است.البته رسانه
یونان در خصوص این پیشــنهاد نوشــت: دســتمزد ســاالنه کریم در آاک ۵۰۰ هزار یورو است که 

گراس هوپرز نمی تواند پیشنهادی بیشتر از 3۰۰ هزار یورو در سال ارائه کند.

بیرون کردن هواداران به خاطر یک بازیکن پرسپولیس
مهاجم ازبک که فصل گذشته در نیم فصل راهی پرسپولیس شد مشخصا نمی تواند بار گلزنی سرخ ها را 
به دوش بکشد.پرسپولیس در خط حمله این روزها مشکالت زیادی دارد و مهدی عبدی و حامد پاکدل 
با مصدومیت هایی روبه رو شده اند. تنها بازیکن سالم سرخ ها در تمرینات شیرزود تمیروف است که به 
رغم گلزنی در دو بازی تدارکاتی اما همچنان عملکردش در تمرینات با انتقادات شدیدی مواجه می شود.

این بازیکن که فصل گذشته در نیم فصل راهی پرســپولیس شد مشخصا نمی تواند بار گلزنی سرخ ها 
را به دوش بکشــد. ویدئوهایی از او در فضای مجازی دست به دست می شــود که نشان از ضعف این 
بازیکن در گلزنی حتی در تمرینات اســت. اتفاقی که در نهایت باعث شد تا سرخ ها در یکی از تمرینات 
به دلیل اعتراض شدید به عملکرد این بازیکن هواداران را از ورزشــگاه بیرون کنند تا فشار بیشتری به 
این مهاجم ازبک وارد نشود.به نظر می رسد در صورتی که ســرخ ها نتوانند در روزهای باقی مانده 
مهاجمی به خدمت بگیرند، تمیروف در صورت به میدان رفتن برای ســرخ ها روزهای سخت تری 

در انتظارش خواهد بود.

»ساپینتو« هر روز شبیه سرمربی محبوب استقاللی ها می شود!
ایجاد ارتباط عاطفی و انگیزشــی ســاپینتو با بازیکنان در روزهای ابتدایی حضورش در تمرینات 
اســتقالل باعث شــد خیلی ها نوع رفتار او را شــبیه رفتارهای فرهاد مجیدی، ســرمربی سابق با 
آبی پوشان بدانند. البته این تنها مورد شباهت نگاه ساپینتو با فرهاد مجیدی نیست چراکه سرمربی 
پرتغالی استقالل در همین مدت زمان کوتاه نشان داده دارای شباهت ها و اتفاق نظرات دیگری نیز 
با مربی سابق آبی هاست.نشان دادن در خروج باشگاه به بازیکنانی که فصل گذشته از سوی فرهاد 
مجیدی به طور قرضی در اختیار دیگر تیم ها قرار گذاشته شده اند، ثابت می کند ساپینتو در سنجش 
و ارزیابی فنی بازیکنان نگاهی نزدیک به مجیدی دارد. برگزاری دیدارهای تدارکاتی اســتقالل در 
کشور ترکیه و استفاده از ترکیب دفاع سه نفره که فصل پیش از سوی مجیدی در بازی های استقالل 
مورد استفاده قرار می گرفت در حالی اتفاق افتاد که مرد پرتغالی در شروع کار دفاع چهار نفره را برای 
استقالل در نظر داشت  ولی در نهایت تغییر نظر داد و تفکرات فنی مجیدی را در خصوص ساختار 

خط دفاع استقالل را برگزید.

مستطیل سبز

آذری:
به آدم های بی لیاقت در 

فدراسیون اعتماد شد
عضو ســابق مجمع فدراســیون فوتبال گفت: 
اینکه بعضی ها عنوان کرده اند تمام شــرایط را 
برای حضــور در انتخابات فدراســیون فوتبال 
مهیا کرده انــد و مجوز نهادهــای نظارتی را هم 
گرفته اند، بازی رســانه ای است.سعید آذری 
در گفت وگو با خبرنگار مهر، در خصوص تایید 
صالحیت مهدی تاج برای حضور در انتخابات 
فدراسیون فوتبال با از سوی کمیته بدوی گفت: 
کمیســیون اصل نود مجلس اظهار نظری در 
این خصوص انجام داده اســت. ضمن اینکه 
مهدی تاج قبــال ناراحتی قلبی هم داشــت و 
در بیمارســتان بستری شــد. او االن منتقدان 
بیشتری دارد و شرایط را برایش سخت تر از قبل 
می کند.وی درباره پرونده سنگین مالی فوتبال 
ایران برای مارک ویلموتس که در زمان ریاست 
مهدی تاج در فدراسیون رقم خورد، تاکید کرد: 
همانطور که گفته شده، کمیته بدوی صالحیت 
تاج را تایید کرده است اما اینکه قوانین کشور چه 
می گوید و چگونه با عوامــل آن پرونده برخورد 
می کند را نمی دانم. به هر حال کمیسیون اصل 
نود هم فوق العاده تاثیرگذار است. عضو سابق 
مجمع فدراسیون فوتبال یادآور شد: مهدی تاج 
در آن مقطع زمانی بایــد از کارلوس کی روش 
بیشتر حمایت می کرد. اگر او به عنوان رییس 
فدراسیون از سرمربی تیم ملی حمایت می کرد، 
شــانس ماندن این مربی در تیم ملی بیشتر 
می شــد. همه چیز بعد از جدایی کی روش و 
آمدن ویلموتس شروع شــد.آذری ادامه داد: 
مهدی تاج در فدراســیون فوتبال به یکسری 
از آدم ها که واقعا تخصص و لیاقت نداشــتند، 
بیش از اندازه اعتماد کرد. من این را به خود تاج 
هم گفته بودم. عملکرد تاج را این آدم ها هم زیر 
سوال بردند. اگر یادتان باشد مدتی هم در هیئت 
رییسه سازمان لیگ فوتبال بودم. وقتی دیدم 
نمی توانم با آن گروه کار کنم و اســتقالل کاری 
ندارم، اســتعفا کردم. دلیلش را همان زمان به 
تاج گفتم. او از اعتماد زیاد به یکسری ها ضربه 
خــورد در حالی که متخصصــان زیادی وجود 
داشتند که تاج می توانست از آنها کمک بگیرد.

 طارمی بهترین بازیکن حال حاضر فوتبال ایران 
به شمار می آید و خط کشیدن روی نام او حتی برای 
کارلوس کی روش با آن روحیه مستبد و تهاجمی هم 

کار  سختی بود، چه برسد به اسکوچیچ

فوتبال جهان

وز عکس ر

»ارسالن« در ترکیه 
تغییر چهره داد!

مهاجم اســتقالل بــا چهره ای 
متفاوت در تمرینات تیمش در 
ترکیه حضور پیدا کرد.ارســالن 
مطهری  با تراشیدن ریش خود 
و البته گذاشتن سبیل در تمرین 
عصــر آبی هــا حضــور یافت و 
تصویری را با چهــره جدید خود 

به ثبت رساند.

عضو کمیته فنی فدراســیون فوتبــال گفت: هیئت 
رییسه در مورد ابقای »دراگان اسکوچیچ« تصمیم 
گرفت و آنها نیز باید در این مورد پاسخگو باشند.به 
گزارش ایرنا، ابراهیم قاســمپور در یک گفت وگوی 
رادیویی در مــورد نگرانی هــا برای برگزار نشــدن 
دیدارهای دوســتانه در فیفا دی پیــش رو اظهار 
داشت: نگرانی که وجود دارد؛ اما مشکالت موجود 
انعکاس پیدا کرد و برخی بازیکنان صحبت هایی را 
مطرح کردند که شایســته نبود. تصمیم کمیته فنی 
در راســتای حمایت از تیم ملی بــود. امیدواریم با 
تصمیمی که هیئت رییسه در مورد تغییر و تحوالت 
کادرفنی گرفته دیگر این بی نظمی ها تکرار نشــود و 

اتحاد بیشتری بین بازیکنان، کادر فنی و فوتبال ما 
به وجود بیاید.وی افزود: امیدوارم  شرایطی فراهم 
شود تا در جام جهانی نتیجه خوبی بگیریم. اکنون 
برای بازی های تدارکاتی و فیفادی پیش رو دغدغه 
فکری داریم. در گذشته نتوانستیم دیدارهای خوبی 
را تدارک ببینیم که به برخی مســائلی فدراسیون و 
کشورمان با آن دســت به گریبان بود، بازمی گردد. 
امیــدوارم فدراســیون در فیفــادی باقــی مانده 
دیدارهای تدارکاتی مناســبی برگزار کنــد تا نتایج 

دلخواهی در جام جهانی بگیریم.
سخنگوی کمیته فنی در رابطه با اضافه شدن مربی 
جدید به کادر فنی تیم ملی خاطرنشــان کرد: این 

موضوع را نمی دانم. وقتی دوستان مصاحبه می کنند 
که فردی باید به کادرفنی اضافه شــود، ما هم فکر 
می کنیم این اتفــاق بیفتد. اعتقــاد داریم که تیم 
ملی در شرایط فعلی به مربی بزرگ و مطرحی نیاز 
ندارد بلکه بیشــتر مســائل مربوط به کار مدیریتی 
و اداره تیم اســت. وقتــی بازیکنــان بزرگی داریم 
و مشــکالتی اتفاق می افتــد، باید آنهــا را کنترل و 

بین شان همبستگی ایجاد کرد

عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال:

هیئت رییسه باید در مورد ابقای »اسکوچیچ« پاسخگو باشد 
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سرپرست منطقه هفت شهرداری اصفهان:

خانه جوان با 30 میلیارد ریال اعتبار مرمت و ساماندهی می شود
سرپرســت منطقه هفت شــهرداری اصفهان گفت: پروژه مرمت و ســاماندهی خانه جوان به منظور 
شاخص سازی عناصر معماری و شهرسازی در چهار فاز با صرف اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال در حال 
انجام است.محســن گلی با بیان اینکه پروژه مرمت و ساماندهی خانه جوان به منظور شاخص سازی 
عناصر معماری و شهرســازی در چهار فاز در دســتور کار منطقه هفت قرار دارد، اظهار کرد: این پروژه با 
مســاحت ۳۱۰۰ متر مربع با اعتباری به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در حال انجام است و تاکنون ۶۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته است.وی ادامه داد: احیای حمام دوران صفوی، ضلع شمالی خانه جوان از 
دوران قاجار و ساختمان کوشک مرکزی از دوران پهلوی، مجموعه اقداماتی است که در قالب پروژه های 
مرمت و احیا، انجام می شود.سرپرست منطقه هفت شهرداری اصفهان با اشاره به نوع معماری، ساخت 
منحصربه فرد و قدمت خانه جوان، تصریح کرد: با مرمت و ساماندهی این مرکز، می توانیم هویت تاریخی 
منطقه را زنده نگه داشت و حلقه پیوند با گذشتگان و فرهنگ غنی آنها را بازگو کرد.وی خاطرنشان کرد: 
سبک سازی بام، استحکام بخشی طاق و چشمه ها، خواناسازی پالن و حذف الحاق ها، اجرای دوخت و 
دوزها و درز ترک ها بر پایه جرزهای طاق چشمه ها، اجرای پاکسازی سطح و دوده زدایی، مرمت، بازسازی 
و کف سازی حمام تاریخی و الیه برداری رنگی درهای چوبی ضلع شمالی و شرقی آن، همچنین احیا 

و بازسازی حمام تاریخی صفوی از جمله اقداماتی است که در قالب پروژه مرمت انجام خواهد شد.
 

عضو شورای شهر مطرح کرد:

 توسعه و تجهیز خط دو مترو
 با تزریق مالی بالغ بر  20 هزار میلیارد

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: الیحه پیشنهاد ۲۵ درصد تخفیف عوارض ساختمانی 
برای مالکان ساختمان هایی که می خواهند پروانه دریافت کنند، تصویب شد و در طبقات اول، دوم و 
سوم این رقم اعمال و این روند تا مهرماه سال جاری اجرا می شود.ابوالفضل قربانی با اشاره به تصویب 
قرارداد برای خط دوم متروی شهر اصفهان، اظهار کرد: بعد از مصوبه شورای اسالمی شهر جهت اجازه 
به شهرداری برای انجام قراردادی با شرکت )مپنا(، تایید و تصویب این قرارداد در شورای اقتصاد نیز 
الزم بود، در حال حاضر این الیحه در شورای اقتصاد تایید و تصویب شده است و بر این اساس ۶۸۰ 
میلیون یورو بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان تزریق مالی به خط دو متروی اصفهان انجام می شود تا تجهیز 
و توسعه خط دوم مترو تسهیل شود.وی با بیان اینکه در حال حاضر مصوبه این اقدام دریافت شده 
و در مسیر انجام مراحل بعدی قرار دارد و خبر خوبی برای شهروندان اصفهان است، ادامه داد: بودجه 
سال جاری در امور شهرداری حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان است، بنابراین تخصیص رقمی بالغ بر ۲۰ هزار 
میلیارد تومان به خط دو مترو رقم بسیار خوبی خواهد بود، این موفقیت برای مدیریت شهر حاصل شده 
و می توانیم عملیات احداث و راه اندازی خط دوم مترو که بسیار مهم و حیاتی است را سرعت ببخشیم.

 

تغییرات جدید در خطوط 68 و 42 اتوبوسرانی اصفهان
معاون هماهنگ کننده شــرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه تغییرات جدیــد خطوط ۶۸ و ۴۲ 
اتوبوسرانی را تشریح کرد و گفت: این اقدام با هدف سرویس دهی مطلوب تر به شهروندان انجام شده 
است.امیرحســن رضازاده اظهار کرد: به منظور بهبود خدمات اتوبوسرانی به شــهروندان از روز  گذشته 
مسیر خط ۴۲ اتوبوسرانی اصفهان تغییراتی داشت، از این رو مسیر این خط از میدان امام حسین )ع(، 
فرشادی، شــریف واقفی، ۲۲ بهمن، عالمه امینی، کلمان، ۱۳ آبان و پایانه خوراسگان است.وی افزود: 
شهروندانی که قصد عزیمت به خیابان همدانیان را دارند، می توانند از خط ۶۸ )پایانه جی، هشت بهشت، 
میدان امام حسین )ع(( استفاده کنند.معاون هماهنگ کننده شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه 
با اشاره به تغییر مسیر خط ۶۸، تصریح کرد: بر اساس تغییرات جدید، مسیر خط ۶۸ از پایانه خوراسگان، 

هشت بهشت غربی، هشت بهشت شرقی، نیرو، همدانیان و پایانه جی خواهد بود.

خانه های تاریخی اصفهان با کاربری های تشریفاتی؛

گنجینه های ارزشمند فراموش شده!

اصفهان دارای خانه های تاریخی با قدمت بیش از یک قرن است که جزو 
میراث تاریخی و فرهنگی به شمار می رود؛ وجود خانه هایی همچون »خانه 
مشروطیت«،»خانه انقالب« و»خانه حکمت   و فلسفه« حکایت از نقش 
کلیدی اصفهان در جریان های سیاســی و تاریخ سرنوشت ساز ایران دارد، 
در حالی که این خانه ها اکنون کاربری تشــریفاتی دارد.به گزارش خبرنگار 
ایمنا، تعداد خانه های تاریخی در اصفهان بی شــمار است و هر یک از نظر 
نوع معماری و میراث فرهنگی و ســیر تاریخی می تواند یک برند شهری و 
سیاسی برای اصفهان باشد، این خانه ها نه تنها ظرفیت عظیمی برای جذب 
گردشگران داخلی و خارجی است، بلکه سند زنده تاریخی و درگاه آموزشی 
برای شــهروندان اصفهان اســت، بنابراین باید متولیان امر به جای اینکه 
تنها نگاه صرف تشریفاتی به آن داشته باشند، از این منابع در حفظ کیان و 

پاسداری اصفهان و موزه شهر اصفهان بهره ببرند.
در میان چنبره ای از خانه های تاریخی اصفهان، سه خانه در اختیار شهرداری 
اصفهان قرار دارد که به خاطر چهره آموزشــی و موقعیت سیاسی، از تبدیل 
شدن به کافی شاپ های مدرن و سنتی و رستوران ها همچون دیگر خانه ها 
پیشگیری شد و ایجاد موزه های چندوجهی در این خانه ها و تبدیل شدن 
خانه ها به موزه خانه در دســتور کار قرار گرفت.در این راستا »خانه تاریخی 
مشروطیت« با یک قرن ســابقه که ســاخت آن به زمان حکومت قاجار 
بازمی گــردد، محل تبادل افکار علمای برجســته، افراد بزرگ سیاســی-

فرهنگی، آزادی خواهان و جمعی از مردم اصفهان بوده است تا درباره امور 

مدنی، مشروطیت و مسائل آن دوران مشورت و چاره اندیشی کنند و همین 
خانه نقطه عطفی در شــکل گیری دوران جدید سیاســی و تغییر حکومت 
شد.»خانه انقالب« از دیگر خانه های تاریخی است که به علت بقعه شیخ 
ابومســعود رازی که از بناهای معروف دوره تیموریان در اصفهان است، از 
اهمیت و جایگاه باالیی برخوردار شده، اما به رغم معماری شکیل و خاص 
این خانه و به جهت بقعه تاریخی که ســال ۱۳۱۳ به شماره ۲۱۹ در فهرست 
آثار ملی ثبت شده، به عنوان موزه ای در شــهر اصفهان جایگاه دار است، اما 
بیشتر شکل تشریفاتی به خود گرفته است و نقش حاشیه ای در برند شهری 
و سیاسی اصفهان دارد و کمتر گردشگر داخلی و خارجی یا حتی شهروندان از 
وجود این خانه و جایگاه اصفهان در رویش و رشد انقالب مطلع است.»خانه 
حکمت« از دیگر خانه های تاریخی و شناخته شده در اصفهان است که تجلی 
سابقه یک هزار ساله مکتب فلسفی اصفهان با اندیشه های بزرگانی همچون 
ابن سینا و میرداماد شده و فرصتی برای برند شهری و گردشگران داخلی و 
خارجی است؛ استفاده نکردن از تمام ظرفیت سه خانه تاریخی  طی سالیان 
گذشته و شکل نمایشی و تشریفاتی گرفتن این خانه ها امروزه مورد اعتراض 

شهروندان و متولیان شهر است.

راه اندازی موزه عبرت در اصفهان
هادی عسگری، مدیر خانه انقالب اسالمی و والیت اصفهان در پاسخ به این 
سوال که آیا از ظرفیت خانه انقالب در راستای جذب گردشگر و برند شهری 

اصفهان استفاده شده اســت و جایگاه اصفهان در پیروزی انقالب اسالمی 
برای شهروندان تشریح شــده؟ می گوید: تاکنون برنامه های متعددی در 
این مکان اجرا شــده است، به عنوان مثال امســال می توان به برنامه پنج 
رمضان و اجرای برنامه های آموزشی و نمایشی برای ۱۲ هزار دانش آموز از 
سوی دو نهاد سپاه و آموزش وپرورش اشاره کرد.وی با بیان اینکه راه اندازی 
موزه عبرت ها در اصفهان برگرفتــه از موزه عبرت تهران اســت، می افزاید: 
ایجاد تاریخ شفاهی انقالب از برنامه های الزام آور است که عملیاتی کردن 
آن در دستور کار خانه قرار دارد و در این راستا، سواالت در اختیار پیشگامان 
انقالب قرار داده شده است، همچنین تمام داده ها جمع آوری شده که برای 
تبدیل آن به یک کتاب نیازمند تخصیص بودجه و حمایت های الزم از سوی 

شهرداری هستیم.

برگزاری برنامه های خانه حکمت در سکوت خبری
سعید محمدی، مدیر اجرایی خانه حکمت و فلسفه اصفهان با بیان اینکه 
این خانه میراث دار تمدن درخشان اصفهان اســت، ادامه می دهد: در این 
راستا کنگره بزرگ میرداماد به عنوان یکی از شخصیت های برجسته مکتب 
فلسفی اصفهان با همکاری کشور عراق، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد 
شد.محمدی با بیان اینکه طالیی ترین دوران توسعه و رونق علمی ایران عهد 
صفوی بوده است که اصفهان پایتخت ســرزمین پهناور ایران شد و شاهد 
رشد و شکوفایی دانشمندان بزرگی از جمله ابن سینا، شیخ بهایی، میرداماد 
و میرفندرسکی بوده، خاطرنشان می کند: اصفهان زمانی به اوج پیشرفت در 
زمینه های مختلف رسید که دستگاه حکومت به دانشمندان اهمیت داد و از 
نظرات و برنامه های آنها در مسیر حکومت داری استفاده کرد و امروز نیز زمان 
آن رسیده است که قبل از تفکر مهندسی در حوزه های کالن مدیریتی، تفکر 
فلسفی و انسانی مبنای تصمیمات و برنامه های مدیریتی باشد و سپس 
مهندسان برای آن افق پیش بینی و برنامه اجرایی ترسیم کنند.وی با بیان 
اینکه خانه حکمت در چهار سال گذشته مورد بی مهری خبری قرار گرفته است 
و اطالع رسانی بسیاری از برنامه ها و دســتاوردهای این مجموعه همچون 
رونمایی از آثار چاپ شده، رونمایی از سلســله حکیمان مسلمان ایرانی از 
زمان میرداماد تاکنون ورونمایی از نقشه پراکندگی فیلسوفان جهان نادیده 
گرفته شده، می گوید: آموزش دروس فلسفه منطق عرفان، چاپ ۶۰ کتاب 
خطی از حکیمان و دانشمندان مکتب فلسفی اصفهان، همچنین برگزاری 
همایش های بین المللی مکتب فلسفی اصفهان از دیگر برنامه های این خانه 

طی سال های گذشته بوده است.

شهرداری الیحه ای در ارتباط با خانه های تاریخی ارائه نکرده است
ابوالفضل قربانی، نایب رییس شــورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه 
بعضی از خانه ها به جهت تاریخی بودن و برخورداری از ویژگی میراثی، تحت 
مالکیت میراث فرهنگی قرار دارد و بعضی دیگر همچون خانه حکمت و علوم 
و فنون یا خانه فیزیک تحت مالکیت شهرداری است، اظهار می کند: بعضی 
از این خانه ها در اختیار بخش خصوصی است و به صورت هیئت امنایی اداره 
می شود که بودجه این خانه ها در دوره مدیریت شهری گذشته قطع شده و 

شورای ششم هنوز تصمیمی در این خصوص نگرفته است.

۱۵ گــروه زنده گیــری ســگ های بالصاحــب در 
کالن شهر  اصفهان فعال است.به گزارش خبرگزاری 
صداوســیما، مرکز اصفهان؛رییس اداره هماهنگی 
و نظارت بر خدمات شــهری شــهرداری اصفهان 
گفت: این سگ ها پس از انتقال به پناهگاه و تزریق 
واکسن هاری، انگل زدایی، عقیم سازی و رهاسازی 
می شــوند. رامین میرعســگری افزود:براساس 
دستورالعمل وزارت کشور، از سال ۸۷ معدوم سازی 

ســگ های بالصاحب در شــهر منســوخ شــد و 
زنده گیری این حیوانــات و انتقال آن ها به پناهگاه 
شهرداری در دستور کار قرار گرفت که در این پناهگاه 

عقیم سازی و سپس رهاسازی می شوند.
وی ادامه داد: غذا دادن به سگ ها به وسیله مردم 
عامل دیگــری برای افزایش جمعیت ســگ های 
بالصاحب در محیط شهر و مســیر های باغ رضوان 

شده است.
رییس اداره هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری 
شهرداری اصفهان گفت: یک نفر نیروی کامل برای 
زنده گیری سگ های بالصاحب در باغ رضوان مستقر 
شده و برای روز های پایانی هفته نیز نیرو هایی برای 

کنترل سگ هایی که از روستا های اطراف باغ رضوان 
وارد این محوطه می شوند، در نظر گرفته شده است.

رییس اداره هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری 
شــهرداری اصفهان افزود: حامیان ســگ ها برای 
کمک به این حیوانــات می توانند ضمن هماهنگی 
بــا مســئوالن پناهــگاه شــهرداری، کمک هــای 

انسان دوستانه خود را به این مرکز ارائه دهند.
میر عسگری گفت: اســتانداری اصفهان زمینی را 
برای ســاخت یک پناهگاه در نظر گرفته اســت تا 
سگ های بالصاحب جمع آوری شده، به این محل 
انتقال یابند؛ در حوزه تامین دارو و غذا برای حیوانات 

نیز تدابیر الزم باید اندیشیده شود.

 فعالیت 15 گروه زنده گیری سگ های بالصاحب 
در اصفهان

 اختصاص گالری تبلیغات شهری و مترو 
به موضوع حمل ونقل

اداره توسعه فرهنگ شهروندی با مشارکت معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان در سری 
جدید انتشار مجموعه طرح های خود به موضوع حمل ونقل پرداخته است.مجموعه تبلیغات شهری 
در قالب ۳۳ سازه در ۱۳ ایستگاه مترو در معرض دید عموم شهروندان قرار گرفته است.حفظ حریم 
شخصی سایر مسافران، آزادسازی سمت راســت پله برقی برای افرادی که عجله دارند، احترام به 
بزرگ تر ها در سوار و پیاده شدن و نشستن، فاصله از خط زرد برای حفظ ایمنی، اینکه چه وسایلی را 
نمی توان به مترو برد و چند مبحث دیگر از جمله نکاتی بوده که پیرامون حمل ونقل عمومی و آنچه 
شهروندان باید رعایت کنند، عنوان شده است.در ادامه روند نمایش تبلیغات پشت تابلو های شهری 
و همچنین نصب سازه هایی در میادین اصلی شــهر با موضوع »این موتور، سوار ماست« به موارد 
سوءاستفاده از موتورسواری در سطح شهر اصفهان از جمله استفاده نکردن از کاله ایمنی، عبور از چراغ 
قرمز، ورود موتورسواران به بزرگراه، ورود موتورسواران به آثار تاریخی، فضای سبز و پیاده رو پرداخته 
شده است.این مجموعه آثار به همراه شش موشن گرافی برای انتشار در فضا های مجازی تا ابتدای 

ماه محرم در سطح شهر و ایستگاه های مترو در معرض دید عموم شهروندان قرار خواهد گرفت.
 

 »حریم ریحانه«، نمایشگاهی برای عرضه پوشش
 ایرانی-اسالمی

اولین نمایشگاه حریم ریحانه با رویکرد عرضه ملزومات پوشش ایرانی-اسالمی با حضور فرماندار 
اصفهان افتتاح شد. اولین نمایشگاه حریم ریحانه با رویکرد عرضه ملزومات پوشش ایرانی اسالمی 
با حضور فرماندار اصفهان ورؤســای اتحادیه های خرازی وپوشاک و تعدادی از مسئولین استانی 
در محل سابق نمایشــگاه های بین المللی اصفهان واقع در پل تاریخی شهرستان، افتتاح شد.این 
نمایشگاه براساس مصوبه قرارگاه عفاف و حجاب استان اصفهان، با هدف عرضه و دسترسی آسان 
عموم مردم به ملزومات پوشش ایرانی -اسالمی و آشــنایی تولیدکنندگان این عرصه با پوشاک 
هویتی ایرانی-اســالمی برگزار شــده اســت. این قرارگاه به همت و همراهی همه اعضا در جهت 
دسترسی عموم با اجرای شرکت تعاونی تسهیلگران کسب و کار ارزش آفرینان برگزار شده و اولین 
نمایشگاه ویژه عرضه ملزومات پوشش ایرانی-اسالمی در استان است.تاریخ برگزاری نمایشگاه 

از ۲ لغایت ۷ مردادماه ۱۴۰۱ اعالم شده است.

قطع برق در انتظار هیئت های مذهبی پرمصرف
سرپرست امور برق شهرستان اردستان گفت: هر هیئت مذهبی که در مصرف برق خود صرفه جویی 

نکند مطمئنا پس از اخطارهای الزم مشمول قطعی برق خواهد شد.
محسن قاسمی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: از عزاداران حسینی به ویژه مسئوالن هیئات  مذهبی 
و تکایا درخواست داریم، عالوه بر رعایت مصرف صحیح برق، نکات ایمنی در خصوص برق را رعایت 
کنند. وی با بیان اینکه مشاهده می شود برخی هیئات مذهبی در سطح شهرستان آذین بندی محرم 
خود را با چراغ و المپ های بســیار پرمصرف انجام دادند که در این خصوص تذکرات و اخطارهای 
الزم را به مسئوالن هیئات داده شد، افزود: مساجد و تکایا به دلیل رایگان بودن تعرفه برق مصرفی 
مدیریت مصرف برق را رعایت نمی کنند که از ســازمان تبلیغات اســالمی درخواست داریم نسبت 
به ساماندهی و فرهنگ ســازی این موضوع امور برق را یاری کنند. سرپرست امور برق شهرستان 
اردستان با اشاره به اینکه هر هیئت مذهبی که در مصرف برق خود صرفه جویی نکند مطمئنا پس از 
اخطارهای الزم مشمول قطعی برق خواهد شد، تصریح کرد: اداره برق هیچ گونه مجوزی برای هیئات 
مذهبی صادر نکرده است و فقط به دلیل رایگان بودن تعرفه برق اماکن مذهبی هیئت ها این موضوع 

را رعایت نمی کنند  که با برنامه ریزی های انجام شده با متخلفان برخورد خواهد شد.

با مسئولان

خبر روزاخبار

استاندار اصفهان:

دفتر تبلیغات اسالمی 
اصفهان در فضای مجازی 
حضور فعال داشته باشد

اســتاندار اصفهان گفت: یکــی از مهم ترین 
محورهایی که باید برای مجموعه دفتر تبلیغات 
اســالمی اصفهان به عنوان نــگاه راهبردی 
در نظر گرفته شــود حضور فعال تــر در حوزه 
فضای مجازی و تبدیل محتواست.سید رضا 
مرتضوی در حاشــیه آیین افتتاح و بازدید از 
نمایشــگاه روایت تبلیغ در جمع خبرنگاران، 
گفت: نمایشگاه روایت تبلیغ، امید را به ذهن 
و قلب افرادی که دغدغه فرهنگی، حل مسائل 
و ناهنجاری های جامعه دارند، بازمی گرداند 
و یکی از پرمحتواترین نمایشگاه هایی است 
که بنده تاکنون شرکت کرده ام.وی ادامه داد: 
توصیه من به همــه مجموعه های فرهنگی، 
دســت انــدرکاران و مدیران دســتگاه های 
فرهنگی استان این است که وقت قابل توجهی 
برای بازدید از نمایشگاه روایت تبلیغ بگذارند 
و ســعی کنند با فراغ بال در نمایشگاه حضور 
پیــدا و از بخش های مختلــف بازدید کنند.

استاندار اصفهان اضافه کرد: در این نمایشگاه 
محتوا های مناسبی به صورت گسترده تعریف 
شده است.مرتضوی خاطرنشان کرد: شاید 
یکــی از مهم ترین محور هایی کــه باید برای 
مجموعه دفتر تبلیغات اسالمی به عنوان نگاه 
راهبردی در نظر گرفته شود، حضور فعال تر در 
حوزه فضای مجازی و تبدیل محتواست.وی 
تاکید کرد: باید رویکــرد تازه ای در بحث های 
مربوط بــه حکمرانــی قرآنی_ اســالمی و 
اقتصادی در دفتر تبلیغات اسالمی آغاز شود که 
این مهم می تواند مسائل بر زمین مانده دیگر را 
هم به لحاظ محتوایی پوشش دهد.استاندار 
اصفهان یادآور شــد: در نگاه افــراد و مدیران 
 در بازدید از بخش های مختلف نمایشــگاه

 روایت تبلیغ، شور و اشتیاق به چشم می خورد 
که این بدان معناســت که در مجموعه دفتر 
تبلیغات اســالمی، حیات جریــان دارد و در 
حوزه مباحث مربــوط به فرهنــگ، دغدغه 
مسئوالنه ای در صحبت ها و رویکرد مسئوالن 

وجود دارد.

رییس اداره خدمات شهری منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان جزئیات و دلیل سقوط داربست یک ساختمان در خیابان اصلی شهرک امیرحمزه را تشریح کرد.
امید معتمدی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، پیرامون پیگیری حادثه سقوط داربست در منطقه ۱۳ اظهار کرد: به دنبال تماس شهروندان منطقه ۱۳ با سامانه 
۱۳۷ برای گزارش سقوط داربست ساختمانی در خیابان اصلی شهرک امیرحمزه، اکیپ های آتش نشانی از ایستگاه های شماره یک، سه، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و اکیپ 
مدیریت بحران شهرداری منطقه ۱۳ در سریع ترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شدند.وی ادامه داد: داربست متعلق به ساختمانی با پروانه ساخت پنج 
طبقه روی پیلوت در خیابان فرعی دوم شهرک امیرحمزه بوده است.رییس اداره خدمات شهری منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان در تشریح دلیل وقوع حادثه 
سقوط داربست ساختمان، گفت: طی بررسی به عمل آمده، پیمانکار جوشکار ســاختمان به منظور انجام اقداماتی روی نمای ساختمان، دستک های مهار 
داربست که در مسیر نبشی کاری قرار داشته را باز کرده که با توجه به شرایط جوی و وزش باد در همین زمان، سازه اصلی داربست از مکان استقرار خود خارج 
شده و به حالت سقوط درآمده است.وی تاکید کرد: با هماهنگی اداره برق، ماموران آتش نشانی و پیمانکار پروژه در کمترین زمان ممکن، عملیات رفع خطر 

احتمالی ناشی از سقوط داربست در محل را تا ساعت ۲۱:۳۰ شب انجام دادند و خطر به طور کامل رفع شد.

تشریح جزئیات سقوط داربست ساختمان در شهرک امیرحمزه

نقش طال بر پود 
پارچه

زری یا زربفت پارچه ای ظریف 
و بسیار گران بهاست که چله یا 
تار آن از ابریشم خالص است 
و پودهای آن ابریشم رنگی و 
یکی از پودها، نخ گالبتون است 
که می تواند زرین یا ســیمین 
باشد.در دوران صفویه و عصر 
طالیی بافندگی در ایران ســه 
نــوع پارچــه در کارگاه هــای 
اصفهان و کاشان بافته می شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا



   

مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: هم زمان با عید غدیر و برای نخســتین بار در 
کشور، تولید تختال موردنیاز فوالدهای الکتریکی با ۸/۱ درصد سیلیسیم، با 
اتکا به دانش فنی و همت واالی مدیریت و کارکنان فوالد مبارکه میسر شد و 

ایران به جمع معدود تولیدکنندگان این قبیل فوالدها پیوست.
محمدیاســر طیب نیا  این دستاورد ارزشــمند را گامی بزرگ و استراتژیک 
در راســتای تولید محصــوالت با ارزش افــزوده باال دانســت و ادامه داد: 
رفع نیازهای داخلــی، رقابت بــا تولیدکنندگان خارجی و شکســتن حلقه 

تحریم های ظالمانه از مهم ترین دستاوردهای این موفقیت است.
به گفتــه مدیرعامل فــوالد مبارکه، فوالدهــای الکتریکــی در زمینه تولید 
ترانســفورماتورها و موتورهای الکتریکی و همچنین در تولید فوالدهایی با 
خواص مغناطیسی خاص کاربرد دارند و مقادیر زیاد سیلیسیم و آلومینیوم 
و مقادیر بسیار کم کربن و گوگرد از مشــخصه های بارز این نوع محصوالت 

فوالدی است.
 وی با تاکید بــر اینکه فوالدهای الکتریکی با۸/۱ درصد سیلیســیم یکی از 
گریدهای اســتراتژیک صنعت فوالد محسوب می شــود، خاطرنشان کرد: 
تولید این نوع فوالدها حتی در خارج از کشور هم به صورت محدود و توسط 

تولیدکنندگان خاص انجام می شود.
غالمرضا ســلیمی، مدیر ارشــد تولید فوالد مبارکه  در تشــریح چگونگی و 
جزئیات تولید این محصول ارزشمند اضافه کرد: ازآنجا که مصرف این نوع 
ورق فوالدی در ایران هر روز در حال افزایش است، نیاز به تولید این محصول 

جهت مصرف داخلی و نیز امکان رقابت با تولیدکنندگان خارجی و صدور آن 
به کشورهای دیگر به شدت احساس می شد.

ســلیمی با اشــاره به اهمیت تولید داخلی ایــن گرید فــوالدی ادامه داد: 
در راســتای بومی ســازی تکنولــوژی تولید این نــوع فوالدها بر اســاس 
تجهیزات موجود در شرکت، جلســات متعدد کارشناسی بین قسمت های 
مختلف انجام شــد و پس از مشخص شــدن موارد بااهمیت در روند تولید 
و ارائه راهکارهای دقیق موردنیاز برای رفــع محدودیت های تجهیزاتی، تیم 
کارشناسی تشکیل و تســت های اولیه در ناحیه فوالدسازی انجام گرفت و 
تحلیل و بررسی به عمل آمد. نهایتا یک دستورالعمل خاص برای تولید این 

فوالد طراحی شد.
وی خاطرنشــان کرد: تولید فوالد بــا مقادیر زیاد سیلیســیم و آلومینیوم 
و درعین حــال مقادیر کم کربــن و گوگــرد نیازمند اســتفاده از تجهیزاتی 
خاص مثــل VOD در فوالدســازی و تنظیمــات ماشــین ریخته گری و 
دســتورالعمل های خنک ســازی با حساســیت باالســت که با محاسبات 
کارشناسی در ذوب سازی، سرباره ســازی و ریخته گری توسط کارشناسان 
ناحیه فوالدسازی، محدودیت های تجهیزاتی جبران و امکان تولید این فوالد 
با تجهیزات موجود فراهم شد و نهایتا در روز عید سعید غدیر خم، این گرید 

فوالدی بدون عیب با موفقیت ذوب سازی و ریخته گری شد.
مدیر ارشــد تولید فوالد مبارکه، کســب ایــن موفقیت بــزرگ را به تمامی 

واحدهای تولیدی، پشتیبانی و ذی نفعان فوالد مبارکه تبریک گفت.

مدیر دفترروابط عمومی شــرکت توزیع برق اصفهان گفت: برنامه ریزی های 
امسال وزارت نیرو در راستای به حداقل رساندن خاموشی ها در بخش خانگی 
و تجاری نتیجه داده است.سید مجتبی باطنی با بیان اینکه مدیریت مصرف 
برق از ۱0 ماه پیش توسط وزارت نیرو آغاز شد، عنوان کرد: امسال با دستور وزیر 
نیرو قرار بود در بخش خانگی و تجاری خاموشــی نداشته باشیم یعنی عموم 
مردم خاموشی ها را احساس نکنند و صنایع مدیریت شده و با برنامه مدیریت 
اضطراری بار را داشته باشــند. باطنی تصریح کرد:  در سال جاری نیروگاه های 
حرارتی و سیکل ترکیبی تعمیرات الزم قبل از تابســتان را به انجام رساندند به 
عبارتی  تمام نیروگاه ها در مدار تولید قرار گرفت وموجب شــد  ارتقای راندمان 
نیروگاه ها را شاهد باشــیم .وی در ادامه افزود: به لحاظ مدیریت مصرف چند 
طرح در دســتور کار قرار داده شــد، در بحث صنعت دو برنامه برای مشترکین 
پرمصرف و مشترکین با مصرف پایین برنامه ریزی شد . باطنی توضیح داد: برای 
مشترکین پرمصرف همچون سیمان و فوالد  نیز برنامه های مدونی ارائه شد 
به طوری که در فرجه پیک بار در دو بسته ۱5 روزه 50 و 95 درصد  میزان  مصرف 
این صنایع باید کاهش  یابد و سهمیه عنوان شده  در این خصوص نوشته شد به 
طوری که از ساعت ۱۱ تا 23 سهمیه ای به آنها اختصاص داده شده و پس از این 
ساعت میزان مصرف  برای این دسته از مشترکین آزاد اعالم شد .وی  در ادامه 
در مورد روند برنامه ریزی برای سایر صنایع عنوان کرد:  در مابقی صنایع برنامه 
امسال به این ترتیب است که یک روز در هفته برنامه کاری به پنجشنبه یا جمعه 

تغییر داده شود و یا ساعت کاری به شب ها انتقال پیدا کند .
مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان گفت: در بخش کشاورزی 
طرحی را وزارت نیرو اعالم کرده است که اگر  کشاورزان از ساعت ۱2 تا ۱7 چاه های 
کشاورزی خود را مطابق با برنامه تنظیم کنند مابقی ساعات را با هزینه صفر یعنی 
به صورت رایگان می توانند از برق اســتفاده کنند. باطنی عنوان کرد: کشاورزان 
همکاری مطلوبی در راستای کاهش مصرف برق داشته اند در این راستا ۱3 هزار 
چاه کشاورزی با رعایت زمان پیک مصرف و نحوه بهره برداری از آن در ساعات 
شب باعث شدند نمودارهای مصرف وضعیت خوبی را نشان دهند.وی با بیان 
اینکه صنایع و ادارات که دارای ژنراتور بودنــد و امکان تولید برق مصرفی خود 
یا وصل به شبکه را داشــتند کاهش میزان مصرف را رقم زدند  و از  423 دیزل 
موجود 224 دیزل توانایی همکاری را داشتند .باطنی خاطرنشان کرد: با نامه ای 
که از دادستان استان گرفته ایم و پیگیری شرکت نفت ،تامین سوخت با قیمت 
دولتی انجام شد  و همین امر موجب شد تمایل به استفاده از دیزل ها بهتر شود .

وی در مورد میزان مصرف برق در ادارات توضیح داد: در بخش ادارات ابالغیه ای 
که مصوبه هیئت دولت  بود به ادارات معرفی شد به طوری که تا 30 درصد کاهش 
مصرف برق نسبت به سال گذشته و 60 درصد از ســاعت ۱3 که ساعت اداری 
تمام می شود نسبت به مصرف همان روز باید کاهش  مصرف به وقوع بپیوندد  
و باتوجه به کنتور هوشمندی که در ادارات نصب شــده هر روز به صورت آنالین  
میزان مصرف ادارات کنترل می شود.وی در ادامه با بیان اینکه بانک ها بیش از 
سایر ادارات تحت تاثیر اعمال قطعی برق به دلیل پرمصرفی در ساعات پیک قرار 
گرفته اند، اظهار کرد: بانک ها در برخی مواقع میزان مصرف باالیی داشته اند و باید 

تعهد می دادند که مصرف خود را کاهش دهند و به دستورالعمل ابالغی بازگردند.
 باطنی در مورد طرح خانگی و اصناف نیز توضیح داد: تبلیغ و فرهنگ سازی یکی 
از مهم ترین اولویت های شــرکت توزیع برق اصفهان بوده است که با همکاری 
شهرداری اصفهان در سطح شهر بیلبورد و بنر نصب کرده ایم و برای مشترکین 
که زیر الگوی مصرف برق مصرف کنند )برای مناطق مرکزی کشور 300 کیلووات 
در ماه پیش بینی شده اســت( به ازای هر کیلووات کاهش مصرف 500 تومان 
تخفیف در نظر گرفته شده  که در قبوض اعمال می شود.  مدیر دفتر روابط عمومی 
شرکت توزیع برق اصفهان همکاری شهرداری در راستای کاهش مصرف برق 
در روشنایی فضای سبز را مطلوب ارزیابی کرد و عنوان داشت: شهرداری تالش 
کرد متعادل سازی روشــنایی فضای سبز شهری را در دســتور کار قرار داهد و 
در این راســتا با تعویض المپ ها و جایگزینی با المپ های کم مصرف و  تغییر 
زمان استفاده از پمپاژ آب ها و آبیاری فضای سبز در ساعات شب تا اندازه قابل 
توجهی در مدیریت مصرف برق در فضای شهر تالش کرد.باطنی در ادامه گفت: 
در سامانه شــرکت توزیع برق بخشی پیش بینی شــده تا مشترکانی که بر اثر 
نوسانات جریان برق وسایل آنها دچار خسارت شده با ارائه مستندات تقاضای 
جبران داشته باشند و به میزان خسارت به بیمه ای که طرف قرارداد است ارجاع 
داده می شــود ودر نهایت  بیمه هزینه خســارات را پرداخت می کند.باتوجه  به 
نزدیکی ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان، مدیرروابط عمومی شرکت توزیع 
برق اصفهان توصیه هایی نیز به هیئت های مذهبی برای استفاده درست و بهینه 
از مصرف برق داشت. باطنی گفت: یکی از موضوعات مهم در ایام محرم نصب 
بیرق و بنر است که به تیر برق نصب می شود این موضوع نقطه خطر به حساب 
می آید که بارها در سال های مختلف حادثه آفرین بوده است .وی خاطر نشان 
کرد: جهت تامین برق هیئت های مذهبی، مسئولین هیئت ها ضمن مراجعه 
به اداره های برق نسبت به ثبت نام و اخذ انشعاب موقت اقدام  کنند و از هرگونه 
دخالت غیرمجاز در تاسیسات برق رسانی منصوبه و وصل خودسرانه، غیر ایمن 
و غیرمجاز انشعاب برق توسط اعضا و یا مسئولین هیئت های مذهبی خودداری 
شود.وی تاکیدکرد: در حین برگزاری مراســم عزاداری مسئولین هیئت های 
یادشده دقت نظر داشته باشند که از برخورد و نزدیک شدن وسایل و تجهیزات 
عزاداری همچــون علم، کتل، بیرق و ... به شــبکه و تجهیزات برق رســانی به 
خصوص در هنگام شب که دید کافی وجود ندارد، پیشگیری شود و همچنین در 
صورت وقوع هرگونه حادثه احتمالی و یا وقوع خاموشی، از دستکاری و دخالت 
غیرمجاز در تجهیزات برق رسانی منصوبه به ویژه کنتور برق توسط عزاداران اکیدا 
خودداری به عمل آید و مراتب از طریق اداره های بــرق  پیگیری و یا موارد به 
اتفاقات برق با شماره ۱2۱ اطالع رسانی  شود.وی ابراز داشت: از احداث و نصب 
داربست موقت در حریم و مسیر خطوط نیرو رسانی برق جهت برپایی تکایا و 
همچنین ایستگاه های پذیرایی از عزاداران خودداری شود. باطنی تصریح کرد: 
اســتفاده از المپ های برق با ولتاژ باال و بدون حباب و حفاظ مانند المپ های 
مدادی و ... در داخل خیمه ها احتمال ایجاد آتش سوزی را افرایش می دهد .

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که مراسم سوگواری سید شهیدان امام حسین 
)ع(و اهل بیت و یاران ایشان با شکوه و بدون خطر برگزار شود .

مدیرعامل فوالد مبارکه:

ایران به جمع تولیدکنندگان تختال فوالدهای الکتریکی پیوست

مدیر دفترروابط  عمومی شرکت توزیع برق اصفهان:

برنامه های مدیریت مصرف برق، مشکل مدیریت اضطراری بار را برطرف کرد 

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: ۸-362۸4۱67-03۱     فکس: 362۸4۱66

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

فرزانه افسر طه در نشست مشترک معاونت 
غذا و داروی دانشــگاه علوم 
پزشکی اصفهان و مدیرکل بیمه ســالمت استان با موضوع 
هدفمند سازی یارانه دارو، اجرای طرح دارویار از23تیرماه به 
منظور اصالح سیاست های ارزی و انتقال ارز دارو به بیمه ها 
در دولت سیزدهم مطرح شد که برای شرکت های دارویی و 
تولیدکننده، جلوگیری از جمع آوری و فروش دارو به خارج از 
کشور و بهره مندی منصفانه از یارانه دارو حائز اهمیت است.

دکتر محموداعتبــاری، معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم 
پزشکی اصفهان در اشاره به اجرای طرح دارو یار از 23تیرماه 
در کشور، گفت: با اصالح سیاست های ارزی و انتقال ارز دارو 
به بیمه ها، در واقــع یارانه دارو به بیمار می رســد و در نتیجه 

قیمت دارو با نسخه پزشــک، هیچ گونه افزایشی برای بیمار 
نخواهد داشت؛ به طوری که قیمت ها ثابت و مانند قبل بوده و 
باتوجه به افزایش پوشش بیمه ای، در برخی موارد برای بیمار 

کاهش قیمت نیز خواهند داشت.
 همچنین، با درنظر داشتن وظایف 42 ارگان دخیل در تولید و 
توزیع دارو، در این طرح، تامین پایدار دارو توسط تولیدکننده 
مدنظر است.وی افزود: پس از اجرای طرح دارویار، ۱۱9 قلم 
داروی بدون نســخه )OTC( با پوشــش بیمه ای محاسبه 
می شوند. این داروها در شش گروه سرماخوردگی، گوارشی، 
فرآورده های پوســتی، ملیــن و ضد احتقان، ضد ســرفه و 
ســایر داروهاســت. همچنین، اگر داروخانه ای قیمت ها را 
افزایش دهد ولی پوشــش بیمه ای را اصــالح نکند، هزینه 

های سنگینی به مردم تحمیل می شود. اعتباری اظهار کرد: 
در قالب اجــرای این طرح، 366 قلــم از داروهای پرمصرف 
مورد استفاده بیماران مزمن که قبال فاقد پوشش بیمه بودند، 
تحت پوشــش بیمه قرار گرفتند بنابراین افزایش قیمت این 
داروها در تغییر سیاست  ارزی توسط ســازمان های بیمه گر 
پوشش داده می شود. با اجرای طرح دارویار، داروهای بدون 
نســخه )OTC( نیز هیچ گونه تغییر قیمتــی ندارند و حتی 
۱۱9 قلم داروی مشمول پوشش بیمه ای، طبق طرح دارویار 
در صورت ارائه نسخه پزشــک، برای بیمار کاهش قیمت نیز 

خواهند داشت.
معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان توضیح 
داد: در طرح دارویــار، ارز داروها ســرجای خود هســت و 
داروهای خارجی نیز مشــمول این طرح شده اند و از طریق 
نسخه الکترونیک قابل دریافت اســت.معاون غذا و داروی 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با اشــاره به اینکه در طرح 
دارویار، یارانه دارو به مصرف کننده منتقل می شود، تاکید کرد: 
خط قرمز این طرح این است که بیمار هیچ مبلغ اضافه ای را 
از جیبش پرداخت نکند و نظارت های ما نیز بر این گفته صحه 
می گذارد. با اینکه قیمت داروها افزایش پیدا کرده است، ولی 
اگر بیماری از مسیر نســخه،  دارویی تهیه کند هیچ افزایش 
پرداختی نخواهد داشــت.وی افزود: چنانچه، دارویی بدون 
نسخه تهیه شود، مشــمول افزایش قیمت و پرداخت بیشتر 
از قبل خواهد بود. در طرح دارویار اختالف قیمت دارو تحت 
عنوان یارانه دارو، توســط بیمه ها پرداخت خواهد شد و جزو 
مطالبات داروسازان می شود و در پرداختی از جیب بیماران 

تغییری نخواهد کرد.

بیمه رایگان، حق مردم است
در ادامه، مدیرکل بیمه ســالمت اســتان اصفهان با اشــاره 
به تشکیل ســازمان بیمه سالمت از ســال 9۱ از تجمیع چند 

صندوق بیمه، گفت: اکنون 535هــزار نفر دارای بیمه رایگان 
در صندوق بیمه سالمت هســتند، 790هزار نفر در صندوق با 
عنوان بیمه روستاییان  و شهرهای زیر20هزار نفر جمعیت، از 
بیمه همگانی رایگان برخوردارند. وی یادآور شد: در این طرح 
افراد فاقد بیمه و اتباع خارجی تحت پوشش قرار می گیرند، 
همچنین، سه دهک اول جامعه بدون مراجعه حضوری و به 
صورت رایگان، تحت پوشش بیمه ســالمت قرار گرفته اند و 
سایر دهک ها می توانند جهت برقراری پوشش بیمه، به دفاتر 

پیشخوان دولت مراجعه کنند. 
هم چنین اتبــاع خارجی که مجــوز اقامت دارنــد هم برای 
پوشــش بیمــه بــه دفاتــر پیشــخوان دولــت مراجعــه 
می کننــد و اتبــاع غیرمجاز نیز بــا ثبت مشــخصات خود و 
با تاکیــد وزارت کشــور می تواننــد از بیمه برخوردار شــوند.

محمدحســین صفاری، درباره نســخه بیماران مزمن گفت: 
نســخه الکترونیک، زیرســاخت طــرح دارویار اســت و با 
اجرای طرح دارویــار، همه مکانیزم ها باید از کانال نســخه 
الکترونیــک  دنبال شــود. همچنین، نســخه ها تا ســه بار 
 قابل تمدید اســت و بدون نیاز به مراجعه بیمار به پزشــک، 
تمدید می شــود. وی در ادامه افزود: در استان اصفهان 900 
داروخانه طرف قرارداد با بیمه ســالمت هستند و مردم می 
توانند با مشــاهده هرگونه افزایش یا تغییــر قیمت دارو به 
سامانه های بیمه سالمت، ۱666 و ۱90مربوط به سازمان غذا 

و دارو، طرح شکایت کنند. 
وی با بیان  اینکه پیش بینی می شــود تعداد افراد فاقد بیمه 
در اســتان اصفهان بین 200 هزار تا 300 هزار نفر متغیر باشد 
که با تدبیر صــورت گرفته همه گروه هایــی که در دهک های 
پایین درآمدی هستند به صورت سیستمی و بدون مراجعه و 
ارائه مدارک، تحت پوشش بیمه قرار گیرند، افزود:طی چند 
روز گذشته، ۱70هزار نفر از شــهروندان استان اصفهان تحت 
پوشــش این طرح قرار گرفتند که این گروه از افراد فاقد هر 

گونه پوشــش بیمه ای بودند.مدیر کل بیمه سالمت استان 
اصفهان بیان کرد: براساس تایید وزارت رفاه، سه  دهک اول 
درآمدی به صورت رایگان، دهک چهارم با پرداخت ۱0درصد، 
دهک های پنجم و ششــم با پرداخت 25 درصد، دهک های 
هفتم و هشتم با پرداخت 50 درصد و دهک های نهم و دهم 
نیز با پرداخــت  کل حق بیمه می توانند تحت پوشــش بیمه 
ســالمت قرار گیرند.محمدحســین صفاری، بیمه رایگان را 
حقی برای اقشار مختلف اعالم کرد که دولت برای آنها فراهم  
کرده و با مراجعه به دفاتر پیشــخوان مــی توانند از خدمات 
بیمه رایگان، نسخه الکترونیک و دریافت دارو با هزینه کمتر 

برخوردار شوند.

در نشست مشترک معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیرکل بیمه سالمت استان، با اشاره به اجرای طرح »دارویار« مطرح شد: 

پوشش بیمه ای 366 قلم از داروهای پرمصرف مورد استفاده بیماران مزمن 
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