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دوشنبه 10 مرداد  1401 
03 محرم   1444
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 شماره 3590    
8 صفحه

سال سیزدهم
قیمت: 3000 تومان

 یک صد و هفدهمین نشست شورای گفت وگوی دولت با بخش خصوصی 
با محوریت معضل آبی اصفهان برگزار شد؛

دغدغه ثابت، دلواپسی دیرینه

در سال جاری صورت گرفت؛

استرداد 22 هزار میلیارد ریال 
معوقات بانکی استان

اصفهان، دبیر بخش 
گرافیک دومین 

»سوگواره بین المللی 
امام حسین)ع(«

شهرداری در کنار خیران 
حامی هیئات مذهبی است

350 بقعه در اصفهان 
میزبان طرح بصیرت 

عاشورایی 

 از تصویب طرح شفافیت
 تا رفع معضل 5۷ ساله 

 شهر در جلسه 
پنجاه و یکم شورا؛

یک سال گذشت

وقتی منطقه سیالبی هم آتلیه عکاسی مسئوالن می شود؛
»مهدی باکری« ام آرزوست...
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آخرین وضعیت ذخیره آبی ۶ سد بزرگ استان اصفهان:
 ذخیره سد زاینده رود ۷0 درصد کاهش یافت

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت متروی منطقه اصفهان اعالم کرد:
الزامی شدن استفاده از ماسک در متروی اصفهان

پای زنان در میان نیست!
 مسئول پخش خون انتقال خون استان می گوید 

تنها سه درصد از اهداکنندگان خون استان اصفهان زن هستند؛

شهرداری نیاســر در نظر دارد به استناد مصوبه صورتجلســه شماره 30 تاریخ 

1401/4/8 شورای اسالمی شهر نسبت به فروش قطعه زمینی به متراژ 180 متر 
مربع با کاربری باغات جنب بوستان شهید مسگری با قیمت پایه هر متر مربع  
52/000/000 ریال طبق نظریه کارشناسی از طریق مزایده به افراد واجد شرایط 

اقدام نماید. فلذا متقاضیان میتوانند بر اساس شرایط ذیل اقدام نمایند.
1- مهلت دریافت اسناد و مدارک، 10 روز پس از درج نوبت اول آگهی

2- مهلت تحویل اسناد 10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی
3- شرایط مزایده

4- سپرده شــرکت در مزایده 5% مبلغ اعتبار که به صورت ضمانتنامه بانکی 

و یا وجه نقد واریزی به حساب ســپرده 0102847924003 نزد بانک 
صادرات بنام شهرداری نیاسر

5- در صورتیکه برنده مزایده اول، دوم و سوم به ترتیب هر یک ظرف مدت یک 
هفته از ابالغ، حاضر به واریز وجه و سیر مراحل قانونی و انعقاد قرارداد نشوند 

سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید.
6- شهرداری در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است.

7- محل تحویل اسناد، دبیرخانه محرمانه شهرداری می باشد.
 8- ســایر اطالعات و جزئیات مربوط بــه مزایده در اســناد مزایده مندرج

 گردیده است.

آگهی مزایده عمومی مرحله اول- نوبت دوم

احسان کوزه گر آرانی- شهردارم الف: 1358834

شهرداری نیاسر در نظر دارد به اســتناد مصوبه صورتجلسه شماره 35 تاریخ 

1401/3/25 شورای اسالمی شهر نسبت به انجام عملیات آسفالت جاده تاالر 
)حد فاصل منزل طباخ تا مخزن ذخیره آب( با اعتباری بالغ بر 10/000/000/000 
ریال از محل اعتبارات شــهرداری زیر نظر دستگاه نظارت از طریق شرکت ها 
ومتقاضیان واجد شــرایط اقدام نماید. فلذا متقاضیان میتوانند بر اســاس 

شرایط ذیل اقدام نمایند.
1- مهلت دریافت اسناد و مدارک، 10 روز پس از درج نوبت اول آگهی

2- مهلت تحویل اسناد 10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی
3- شرایط مناقصه

4- سپرده شرکت در مناقصه 5% مبلغ اعتبار که به صورت ضمانتنامه بانکی 

و یا وجه نقد واریزی به حساب سپرده 0102847924003 نزد بانک 
صادرات بنام شهرداری نیاسر

5- در صورتیکــه برنــده مناقصــه اول، دوم و ســوم بــه ترتیــب هــر 
یک ظرف مدت یــک هفته از ابــالغ، حاضر بــه واریز وجه و ســیر مراحل 
 قانونــی و انعقاد قــرارداد نشــوند ســپرده آنها بــه نفع شــهرداری ضبط

 خواهد گردید.
6- شهرداری در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است.

7- محل تحویل اسناد، دبیرخانه محرمانه شهرداری می باشد.
8- ســایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اســناد مناقصه مندرج 

گردیده است.

آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم- نوبت دوم

احسان کوزه گر آرانی- شهردارم الف: 1358836

شهرداری نیاسر در نظر دارد به اســتناد مصوبه صورتجلسه شماره 35 تاریخ 

1401/3/25 شورای اسالمی شــهر نســبت به انجام عملیات دیواره چینی 
بدنه رودخانه محله امام خمینی )ره( محور گردشــگری با اعتباری بالغ بر 
10/000/000/000 ریال از محل اعتبارات شــهرداری زیر نظر دســتگاه نظارت 
از طریق شــرکت ها ومتقاضیان واجد شــرایط اقدام نماید. فلذا متقاضیان 

میتوانند بر اساس شرایط ذیل اقدام نمایند.
1- مهلت دریافت اسناد و مدارک، 10 روز پس از درج نوبت اول آگهی

2- مهلت تحویل اسناد 10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی
3- شرایط مناقصه

4- سپرده شرکت در مناقصه 5% مبلغ اعتبار که به صورت ضمانتنامه بانکی 

و یا وجه نقد واریزی به حســاب سپرده 0102847924003 نزد بانک 
صادرات بنام شهرداری نیاسر

5- در صورتیکــه برنــده مناقصــه اول، دوم و ســوم بــه ترتیــب هــر 
یک ظرف مدت یــک هفته از ابــالغ، حاضر بــه واریز وجه و ســیر مراحل 
 قانونــی و انعقاد قــرارداد نشــوند ســپرده آنها بــه نفع شــهرداری ضبط 

خواهد گردید.
6- شهرداری در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است.

7- محل تحویل اسناد، دبیرخانه محرمانه شهرداری می باشد.
8- ســایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اســناد مناقصه مندرج 

گردیده است.

آگهی مناقصه عمومی مرحله سوم- نوبت دوم

احسان کوزه گر آرانی- شهردارم الف: 1358841
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 مقصد ذوب آهن، 
باشگاهی با نیم قرن سابقه؛

ناکجا آباد!

یمنا
س: ا

عک
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کنایه »زاخارووا« به »جانسون«:

 می توانی به عنوان زن، دبیرکل ناتو شوی!
ایسنا نوشت: سخنگوی وزارت خارجه روسیه در کانال تلگرامی خود نوشت، بوریس جانسون می تواند 
به عنوان یک زن برای شــرکت در رقابت دبیرکلی ناتو معرفی شود!یکی از منابع خبرگزاری تاس در 
»موسسات بین المللی بروکسل« پیش تر گفته بود توافقی نانوشــته میان اعضای ناتو وجود دارد 
تا دبیرکل آتی این ائتالف نظامی یک زن و ترجیحا از کشــورهای تازه پیوسته به این سازمان باشد.

هم چنین اعالم شــده این احتمال وجود دارد که بوریس جانسون، نخست وزیر مستعفی انگلیس 
بخواهد بعد از کناره گیری از سمتش، برای دبیرکلی ناتو پیش قدم شود.حاال ماریا زاخارووا، سخنگوی 
وزارت امور خارجه روسیه این موضوع را دستمایه شوخی قرار داده و در کانال تلگرامش نوشته است: 
»هیچ چیزی نمی تواند مانع از این شود که بوریس جانسون ناگهان زن درون خود را کشف نکند!«وی 
افزود: تعداد جنسیت هایی که در کشورهای عضو ناتو به رسمیت شــناخته شده این امکان را برای 
جانسون فراهم می کند تا یکی از آن ها را که بیشتر مناسب اوســت، برای خود انتخاب کند!زاخارووا 
همچنین نوشت: »حتی اگر ناتو، دبیرکل خود را از میان افرادی که خودشان را زن می نامند، انتخاب 

کند، آن افراد می توانند ناگهان مرد درونی خود یا یک جنسیت دیگر  را  کشف کنند!«
 

 تالش چارچوب هماهنگی شیعیان عراق
 برای ایجاد کانال های گفت وگو با »صدر«

ایسنا نوشت: به دنبال ناآرامی های روز شنبه در بغداد، پایتخت عراق، یک منبع در چارچوب هماهنگی 
شیعیان از تالش این چارچوب برای ایجاد کانال های ارتباطی و گفت وگو با جریان صدر خبر داد.

شفق نیوز به نقل از یکی از رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان عراق )به جز جریان صدر( اعالم کرد 
که این چارچوب در حال تالش برای ایجــاد کانال هایی برای گفت وگو با مقتدی صدر، رهبر جریان 
صدر است؛ چراکه روابط میان دوطرف تیره شده و همین مسئله احتمال درگیری مسلحانه میان 
حامیان دوطرف را تقویت می کند.این منبع که نامش را فاش نکرده است در این باره گفت: سازوکار 
این گفت وگو مبنی بر ارتباط مستقیم با رهبران برجسته جریان صدر است تا ابتکارعمل های سیاسی 
برای مهار بحران کنونی مورد بررسی قرار گیرد و با مقتدی صدر نیز دیدار شود.وی افزود: سید عمار 
حکیم، رهبر جریان اســالمی حکمت ملی، هادی العامری، رییس ائتالف الفتح و حیدر العبادی، 
رییس ائتالف النصر این روند را رهبری می کنند.این منبع ادامه داد: چارچوب هماهنگی شیعیان 
درحال حاضر برای برگزاری »تظاهرات میلیونی« آماده می شود تا از نهادهای کشور دفاع کند و آغاز 
این تظاهرات و یا عدم برگزاری آن به گفت وگو با مقتدی صدر و نتایج ابتکارعمل های پیشــنهادی 

بستگی دارد.
 

خیز پادشاه مراکش برای بهبود روابط کشورش با الجزایر
پادشاه مراکش با تاکید بر اینکه هرگز اجازه نخواهد داد هیچ فردی به الجزایری ها اهانت کند، گفت 
که با مقامات الجزایر برای بهبود روابط میان دو کشــور تالش خواهد کرد.به نقل از سایت مراکشی 
هسپرس، محمد ششم، پادشاه مراکش در ســخنرانی از مردم کشورش خواست به رویکرد حفظ 
ارزش های برادری و حسن همجواری با کشور همسایه الجزایر ادامه دهند.محمد ششم اظهار کرد: 
الجزایری ها در تمامی شرایط و احواالت ما را در کنار خود خواهند یافت.همچنین پادشاه مراکش 
گفت: در خصوص ادعاهایی که مراکشی ها را به ناسزاگویی به الجزایری ها متهم کرده، باید بگویم 
کسانی که به شکلی غیرمسئوالنه این ادعاها را مطرح کردند، به دنبال روشن کردن آتش فتنه میان 
دو ملت برادر هستند.وی افزود: مرزهای میان دو کشور )مراکش و الجزایر( هرگز فضای ارتباط و 
توافق میان آنها را مسدود نخواهند کرد بلکه ما می خواهیم این مرزها پل هایی برای آینده مراکش 

و الجزایر بوده و الگویی برای دیگر ملت های منطقه مغرب باشند.

وقتی منطقه سیالبی هم آتلیه عکاسی مسئوالن می شود؛

»مهدی باکری« ام آرزوست...

این روزها و در البه الی هجم و هجوم اخبار  پریا پارسادوست
سیل در سرتاسر ایران، یک عکس حسابی 
خودنمایی کرد؛ شهردار تهران با کت و شلوار رفت الی گل و الی و عکس 
گرفت )گفت عکس بگیرند( و بعد با همان پاچه های شلوار و کفش های 
گلی و کثیف دوباره به ساختمان شهرداری برگشت تا به  گفته همراهانش 
در جلسه شرکت کند. اطرافیان و تیم رسانه ای شهردار که حتی از حضور 
شهردار در آسانسور محل جلســه با آن کفش های کثیف عکس گرفته 
بودند، یحتمل تصور می کردند این تصویر ســند »جهادی بودن« آقای 
شهردار است و نمی دانستند دست برقضا نتیجه معکوس دارد و تازه در 
این میان عده کثیری هم هستند که انتقاد می کنند چرا جناب شهردار به 
نیروی خدماتی زحمتکشی که حاال مجبور است دنبال شهردار راه برود و 
ته مانده های گل و خشت و خاک را از روی زمین جمع کند و پاک کند، فکر 
نکرده است؟ بعد از شهردار هم نوبت به نمایندگان مجلس رسید که خود 

را به آتلیه عکس سیالب تهران برسانند و عکس بگیرند! 
اما برگردیم به حدود چهل و خرده ای سال قبل؛ اوایل انقالب. »مهدی 
باکری« شــده بود شــهردار ارومیه و البته تنها 9 ماه در این سمت ماند 
و بعد، استعفا کرد و راهی جبهه ها شــد و تا زمان شهادتش که فرمانده 

لشکر عاشورا بود، در منطقه ماند و حتی بعد از شهادت نیز؛ پیکر او هرگز 
پیدا نشد و به خانه بازنگشت.این خاطره را شاید شنیده باشید: »باران 
شدیدی در شهر باریده بود و جوی ها را لبریز از آب کرده بود. وقتی شهید 
باکری این وضعیت را می بیند، تلفن را برمــی دارد و گروه های امدادی 
را خبر می کند. گروه های امداد به سرپرســتی مهدی باکری به ســمت 
محالت مستضعف نشین که گرفتار سیل شده بودند، راه می افتند. حجم 
آب لحظه به لحظه بیشتر می شد و مردم سراسیمه از خانه هایشان بیرون 
می آمدند. بعضی از خانه ها ویران شده  و تیرک هایشان بیرون زده بود. 
گروه های امدادی به خاطر حجم زیاد آب و گل و الی به سختی کارشان 
را پیش می بردند. شهید باکری متوجه خانه ای شد که آب آن را فراگرفته 
بود. در حیاط خانه پیرزنی فریاد می کشید و کمک می خواست. مهدی 
باکری در را هل داد و باز کرد. آب تا باالی زانو رسیده بود. از پیرزن پرسید 
که آیا کسی زیر آوار مانده یا نه؟ پیرزن بر سر و صورت زنان گفت که وسایل 
خانه و کل زندگی اش زیر آوار مانده و آب به زیرزمین رفته اســت. گویا 
جهیزیه دخترش که با سختی آن را جمع کرده بود در زیرزمین جامانده 
و خیس شده بود. آقا مهدی به کمک دوستانش جلوی در، سد خاکی 
درست کردند تا آب بیشــتری داخل خانه نیاید. شهید باکری به کوچه 

دوید و وانت آتش نشانی را پیدا کرد و به خانه پیرزن آورد. چند لحظه بعد 
شیلنگ پمپ در زیرزمین فرو رفت و آب مکیده شد. پمپ کار می کرد و 
آب زیرزمین لحظه به لحظه کم می شد. مهدی غرق گل و الی شده بود. 
پس از دقایقی پمپ همه آب زیرزمین را خالی کرد. پیرزن که حالش بهتر 
شده بود، شروع کرد به دعا کردن مهدی باکری. گفت: خدا خیرت بدهد 
پسرم. آن شهردار فالن فالن شده کجاست تا کمی از غیرت تو یاد بگیرد. تا 
لحظه ای که شهید باکری وسایل را جمع کند و از خانه بیرون برود، پیرزن 
مشغول دعا کردن مهدی و نفرین شهردار ارومیه بود!«مهدی باکری، آن 
روز نه خبرنگار و عکاس که حتی کارمند روابط عمومی شهرداری را با خود 
نبرد، که حتی به آن پیر زن و هم محله ای هایش هم نگفت که شهردار، 
خود اوست و زیاده عرضی نیست جز اینکه از کجا به کجا رسیدیم؟ چه 
شد که به اینجا رســیدیم؟ آن روزها رقص دالورانی چون باکری میدان 
مین برای عکس یادگاری نبود. چه میدان مین، چه وسط سیل؛ عاشق 
بودند و برای خدا کار می کردند. حاال غم سیالبی که آمده و بی محابا جان 
و مال می گیرد و با خود می برد به کنار؛ داغ اینکه از آن همه صفا و خلوص 
و سادگی در »موقعیت مهدی« به این خودنمایی و فخرفروشی و ریا در 

منطقه سیالبی رسیدیم، سنگین است! 

وزیران امورخارجه آمریکا و عمان در یک تماس تلفنی 
با یکدیگر گفت وگو و دربــاره مذاکرات احیای برنامه 
جامع اقدام مشترک رایزنی کردند.به گزارش ایسنا، 
بدر بن حمد بن حمود البوسعیدی، وزیر امورخارجه 
عمان و آنتونی بلینکن، همتــای آمریکایی او در یک 
تماس تلفنی با یکدیگر گفت وگو و تبادل نظر کردند.

بنابر گــزارش وب ســایت وزارت امورخارجه عمان، 
دو طرف در این تماس دربــاره موضوعات دوجانبه، 
منطقــه ای و بین المللی، ازجمله جنــگ اوکراین و 
اوضاع یمن رایزنی کردند.همچنین مذاکرات احیای 
توافق هسته ای با ایران که واشــنگتن در سال ۲۰۱۸ 
به طور یک جانبه از آن خارج شــد، از دیگر موضوعات 
مورد بحث در گفت وگوی وزیــران امورخارجه عمان 
و آمریکا بوده اســت.به گزارش ایسنا، آخرین دور از 

گفت وگوهای غیرمستقیم میان آمریکا و ایران برای 
حل وفصل مسائل باقی مانده درخصوص احیای توافق 
هسته ای، اخیرا با تسهیل گری اتحادیه اروپا در دوحه، 
پایتخت قطر انجام شد؛ اما این مذاکرات نیز به دلیل 
نبود اراده سیاسی کافی در میان مقامات آمریکایی 
برای حصول توافق، نتیجه ملموسی به دنبال نداشت. 
حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران پس 
از انجام این گفت وگوها تاکید کرد: ما برای رســیدن 
به توافقی خوب، قــوی و پایدار مصمم هســتیم و 
برخالف برخی از ادعاهای طرف آمریکایی، هیچ گونه 
مطالبه زیاده خواهانه و هیچ گونه مطالبه فرابرجامی 
مورد ادعای آمریکا را نداریم.وزیر امور خارجه گفت: 
مطالبات ما کامال در چارچوب توافق سال ۲۰۱۵ است 
و اگر در حوزه ای طرف آمریکایی احســاس می کند 

موضوع فرابرجامی اســت ما در گفت وگوها به طرف 
آمریکایی تاکید کرده ایم که این کشور می بایست هر 
آنچه که مانع نفع اقتصادی ایران از برجام می شود را 
بردارد. ما در  رایزنی های اخیر بر یک موضوع اساسی 
تمرکز کردیم و آن بحث تضمین موثر از سوی آمریکا 
در حوزه های مرتبط با هر آن چیزی است که بخواهد 
نفع اقتصادی ایران از برجام را تحت تاثیر قرار دهد و 

مطالبه و خواسته ما زیاده خواهانه نیست.

گفت وگوی برجامی وزیران خارجه آمریکا و عمان

قرن نو : آیت ا... ایازی گفت : نباید خطیب نمازجمعه یک نگاه محدود سیاسی داشته باشد و تنها به نفع یک حزب و جریان سیاسی نزدیک به خود سخن بگوید. نگاه 
مطلق به یک جریان سیاسی موجب می شود تا روز به روز نمازگزاران کمتری در فریضه مهم نماز جمعه حاضر شوند.آیت ا... ایازی، یکی از اساتید برجسته حوزه های 
علمیه در رابطه با حواشی پیش آمده پس از اظهارات ائمه جمعه در هر هفته گفت:به هر میزان که منزلت ائمه جمعه کشور کاهش پیدا کرده و افراد ضعیف و حتی 
فرصت طلب در پشت تریبون این فریضه مهم قرار بگیرند، به همان اندازه مخاطبان و مشتاقان حضور در نماز جمعه کاهش پیدا خواهد کرد.وی معتقد است که نباید 
فضای نماز جمعه در اختیار برخی از کانون های سیاسی جهت تخریب و تسویه حساب با افراد قرار بگیرد. متاسفانه گاهی مشاهده می شود که گعده های سیاسی 
هدفمند آن هم با استفاده از امکانات و بودجه های عمومی تندترین شعارها را در حین نماز جمعه علیه افراد مطرح می کنند. وی با ارائه آماری تامل برانگیز از میزان 
حضور مردم در نمازهای جمعه سراسر کشور، عنوان داشت: آمارها نشان می دهد که تنها دو دهم درصد از جمعیت مردم یک شهر در فریضه مهم نماز جمعه حضور پیدا 
می کنند. این آمار نشانگر آن است که تالش های اشتباه موجب شده تا جایگاه مهم نماز جمعه تقلیل پیدا کند.آیت ا... ایازی در بخش دیگری از گفت وگو با دیده بان 
ایران با پرداختن به برخی حواشی ایجاد شده در نماز جمعه شهرهای مهمی همچون؛ »مشهد« و »اصفهان«، بیان داشت: موضع گیری های امامان جمعه مشهد و 

اصفهان را هم می توان ذیل برخی رفتارهای مدیریت شده بررسی کرد.

واکنش روزچند درصد مردم به نماز جمعه می روند؟ 

وز عکس ر

»اردوغان« دست 
یک جوان را بوسید

رجب طیب اردوغان در مســیر 
جاده ای که از فرودگاه به سمت 
شــهر می رفت، در کنار باغ فندق 
توقف کرد و ســاعاتی را در کنار 
تولیدکننــدگان فندق ســپری 
کرد. اردوغــان همچنین مدتی 
با مــورات یشــیلیورت مبتال به 
اوتیسم و مادرش نشه و پدرش 
ابراهیم یشیلیورت گفت وگو کرد.

تکذیب ادعای یک محافظ در مورد شهیدشدن امام خمینی)ره(
به دنبال ادعای فردی به نام حمید نقاشــیان که ادعا کرده امام خمینی)ره( به شهادت رسیده است 
سایت جماران آن را تکذیب کرد.این سایت نوشت: اخیرا ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده که در 
آن، فردی که خود را محافظ امام)ره( خوانده است، ادعاهایی را در خصوص بیماری و رحلت رهبر کبیر 
انقالب اسالمی بیان کرده است؛ شایان ذکر است که این فرد جز دوره کوتاهی در ابتدای ورود امام)ره( 
به ایران در سال ۵۷، در بیت امام و حفاظت از ایشان نقشی نداشته و ادعاهایی که مطرح شده نیز به 
هر انگیزه و علت که بیان شده، سراسر کذب و بی پایه است.قرار است موسسه تنظیم و نشر آثار امام 

خمینی)ره( درباره این موضوع در روزهای آینده بیانیه ای منتشر کند.
 

وزارت اطالعات اعالم کرد:

یک تبعه  سوئد به اتهام جاسوسی بازداشت شد
وزارت اطالعات اعالم کرد که سربازان گمنام امام زمان)عج(، یک تبعه  کشور پادشاهی سوئد را به اتهام 
جاسوسی، شناسایی و بازداشت کردند.به گزارش ایســنا، متن اطالعیه وزارت اطالعات به این شرح 
است: سربازان گمنام امام زمان) عج(، یک تبعه کشور پادشاهی سوئد را به اتهام جاسوسی، شناسایی و 
بازداشت کردند.متهم سوئدی که در سفرهای چندگانه  پیشین به ایران، به دلیل برخی رفتارها و ارتباطات 
مشکوک، در لیست مظنونین واحد ضدجاسوسی وزارت اطالعات قرار گرفته بود، همیشه از لحظه  ورود به 
کشور، کلیه تحرکات، ارتباطات و سفرهایش به شهرهای مختلف کشور )که کال خارج از مقاصد و رویه های 
گردشگری انجام می شدند( تا هنگام خروج از مرزهای جمهوری اسالمی ایران، دقیقا تحت نظر ماموران 
زبده  ضدجاسوسی این وزارت خانه قرار می گرفت. یافته های ساختار ضدجاسوسی وزارت این بود که 
متهم سوئدی در همه سفرهای قبلی، با رعایت اصول حفاظتی و پنهان کاری، با تعدادی از عناصر مظنون 
اروپایی و غیراروپایی که در ایران تحت نظر قرار داشتند؛ ارتباط برقرار می کرد. متهم مورد بحث، چند ماه 
پیش و درپی دستگیری یک جاسوس دیگر اروپایی، با ماموریت کسب اطالع از چگونگی افشای هویت 
آن جاسوس و نوع و میزان اطالعاتی که به تور اطالعاتی این وزارت خانه افتاده بود، مجددا وارد کشور شد. 
این بار نیز و در کل مدت ماموریت آخر، تماس های وی با مرتبطین اشــاره شده، تحت کنترل مستمر 
سربازان گمنام امام زمان)عجل ا... تعالی فرجه الشریف( قرار داشت و باالخره با تکمیل مستندات؛ در 

هنگام خروج از کشور با حکم مرجع قضایی بازداشت شد.
 

کیهان: 

 چرا در باره نمایندگانی که در گل عکس گرفتند
 نیت خوانی می کنید؟اینها مدیران جهادی اند!

کیهان با اشاره به انتقاداتی که از عکس های یادگاری نمایندگان در سیل امامزاده داود منتشر شده است 
نوشت: عده ای خرده گیری کرده اند که »چرا فالن شهردار یا نماینده مجلس، هنگام حضور در منطقه 
سیل زده، چکمه پایش نیست؟ یا چرا از آن ها، درحالی که پاچه شلوارشان گلی است، عکس گرفته 
شده و البد می خواستند کار نمایشی انجام دهند«. این که مسئوالن، هنگام حادثه، روز باشد یا شب، 
مسئولیت شناس باشند و از نزدیک، امدادرسانی را مدیریت کنند، وظیفه آنهاست نه امری مستحب. 
بنابراین خرده گیری و نیت خوانی درباره رفتار آنها بی جاست. چراکه هم کشف انگیزه دشوار است و هم 
آنها به وظیفه خود عمل کرده اند و منتی بر سر کسی ندارند. البته که خدمت به خلق برای رضای خدا، 
با ظاهرسازی، زمین تا آســمان فرق دارد. اما پیشرفت بسیار مهمی حاصل شده که مدیران برخالف 
گذشته، احساس می کنند وظیفه ای متوجه آن هاست و از این مسئولیت، شانه خالی نمی کنند. این 
فرهنگ باید تعمیق شود تا هیچ مدیری نتواند از نوکری مردم شانه خالی کند.اما با وجود  عصبانیت و 
آشفتگی مدعیان اصالحات از مدیریت جهادی و لمس واقعیت ها و دردها و مشکالت مردم از سوی 
مسئوالن، دولت و سایر قوا روحیه جهادی و تالش خستگی ناپذیر دارند و در مقابل سختی ها و موانع 

و تخریب ها خسته نمی شوند.

کافه سیاست

پاسخ رییسی به منتقدان: 

مصمم به اجرای 
امربه معروف و نهی از منکر 

هستیم
رییــس جمهــور گفــت : متاســفانه گاهی 
مشــاهده می شــود برخی افراد تحت تاثیر 
جوسازی ها، از وظایف قطعی و قانونی خود 
سر باز می زنند که این امری خطرناک است؛ 
چرا که دشمن از همین اهرم استفاده و برای 
عقیم ماندن بســیاری از مسائل مهم کشور، 
با ایجاد جوســازی برخی مدیران را منفعل 
می کند. سیدابراهیم رییسی، پرداختن به امر 
به معروف و نهی از منکر را وظیفه آحاد امت 
اســالمی دانســت و تصریح کرد: جامعه ای 
که نســبت به این فریضه بســیار مهم دینی 
حساس نباشد، جامعه زنده ای نیست. برای 
داشتن جامعه تراز انقالب اسالمی نباید امر 
به معروف و نهی از منکر در جامعه سســت 
شود.رییسی با اشاره به وظیفه قانونی دولت 
و دستگاه های اجرایی در اجرای قانون امر به 
معروف و نهی از منکر، گفت: همه دولتمردان 
و دستگاه های در این رابطه مسئولیت دارند 
و باید با دقت و جدیت وظایف خود را انجام 
دهنــد.وی در ادامه توجه بــه ظرفیت عظیم 
مردمی در کشــور و ســازمان های مردم نهاد 
را در راســتای احیای فریضه امر به معروف 
و نهی از منکر مورد تاکید قــرار داد و تصریح 
کرد: هر جا به مردم میدان داده شد، موفقیت 
حاصل شده اســت. اساسا هنر امام خمینی 
)ره( و رهبــری، آوردن مردم بــه میدان بود 
بنابرایــن نباید از این ظرفیــت بزرگ غفلت 
شد.رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان 
خود بــر ضــرورت کار تبیینی و تنویــر افکار 
عمومی در زمینه معروف ها و منکرات تاکید 
کرد و از صاحبان نفوذ کالم خواســت تا برای 
مردم تمایز میان حق شخصی با حقوق جامعه 
را به روشــنی تبیین کنند. وی بــا بیان اینکه 
اگر امنیــت اجتماعی، اقتصــادی و اخالقی 
در جامعه نباشد، همه ضرر می کنند، افزود: 
باید همه در مســیر تامین امنیت اقتصادی 
و اخالقی باشــند تا جامعــه از ناهنجاری ها 

دور باشد.

بین الملل

عکس: فرارو



دوشنبه 10  مرداد  1401 /  3 محرم 1444  /  1  آگوست  2022 / شماره 3590 
در سال جاری صورت گرفت؛

استرداد 22 هزار میلیارد ریال معوقات بانکی استان
رییس کل دادگستری اســتان در پنجمین جلسه ســتاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی قوه قضاییه در اســتان با بیان اینکه بررســی میزان مطالبات بانک های استان یکی از 
موضوعاتی است که از سال گذشــته در ستاد پیگیری شــده، گفت: این بدهی ناشی از پرداخت 
تســهیالت کالن به افراد خاص تحت عناوین سرمایه گذاری اســت که بازپرداخت نشده است.

حجت االسالم و المسلمین جعفری افزود: به موازات اهتمام جدی و ویژه دستگاه قضایی استان 
برای حمایت از تولید، اشــتغال، رونق اقتصادی و بهبود کســب و کار، باید مانع از سوءاستفاده 
برخی افراد شــد که پیگیری وصول مطالبات بانکی کالن در استان یکی از همین موارد است.وی 
افزود: از سال گذشــته تاکنون با پیگیری های جدی در این زمینه بالغ بر ۲۲ هزار میلیارد ریال از 
مطالبات بانک های استان اصفهان و در تهران با شناسایی اموال و امالک این بدهکاران مسترد و 
وصول شده است.رییس کل دادگستری استان با تاکید بر اینکه پیگیری برای بازگرداندن مابقی 
مطالبات و دفاع از حقوق بیت المال به طور جدی ادامه دارد، گفت: امیدواریم بانک ها نیز در اعطای 
تسهیالت دقت بیشــتری داشــته و با اخذ ضمانت های الزم، مانع از سوءاستفاده سودجویان و 

مفسدان اقتصادی شوند.
 

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خبر داد:

بازگشایی محور اصفهان به خوزستان
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان اصفهان گفت:اتوبوس های 
مســافربری که از اصفهان به سمت خوزســتان حرکت می کردند در مسیر اســتان چهارمحال و 
بختیاری ســمت جاده لردگان با ریزش کوه در جاده مواجه شــدند.محمدعلی صلواتی افزود: 
همچنین اتوبوس هایی که از مبدأ تهران، مشهد و سایر شهر ها به سمت خوزستان در حرکت بوده اند 
نیز گرفتار این حادثه شــدند.معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
اصفهان گفت: ابتدا گفته شد این مسیر در کمتر از یک ساعت باز خواهد شد، اما فرآیند بازگشایی 
مسیر جلوی تونل کمی طوالنی شده و بیش از چهار ساعت به طول انجامید.صلواتی تصریح کرد: 
اکنون این مســیر کامال باز بوده و تردد ها برقرار است.براســاس گزارشات مردمی، اتوبوس های 
مسافربری که از اصفهان به سمت خوزســتان در حال حرکت بوده اند، در ورودی تونلی در جاده 
لردگان با ریزش کوه مواجه شدند. این اتفاق منجر به بازگشت برخی از این اتوبوس ها به مبدأ و 

کنسل شدن سایر سرویس های اصفهان-خوزستان شد.

به علت سرمای دیررس بهاره و تگرگ امسال؛

کاهش ۷0 درصدی برداشت آلوچه در قمصر کاشان
برداشت آلوچه خشکباری در باغ های قهرود و جوینان بخش قمصر کاشان ۷۰ درصد کاهش یافته 
است. مدیرجهاد کشاورزی کاشان گفت: برداشت آلوچه از اول مرداد آغاز شده و تا ۱۵ شهریور در 
باغ های این منطقه ادامه دارد. رضا مظلومی با اشاره به اینکه در سال های عادی بیش از ۳هزار و 
۵۰۰ تن آلوچه از این منطقه برداشت می شود، افزود: به علت سرمای دیررس بهاره و تگرگ امسال 

تولید این محصول ۷۰ درصد کاهش یافته است.
وی، آلوچه منطقه قهرود کاشــان را از مرغوب ترین و بهترین نوع آلوچه با عنوان برقونی نام برد و 
گفت: درآمد ناخالص حاصل از برداشت آلوچه برای باغداران ۳۴ میلیارد ریال است و بیش از ۷۰ 

درصد آلوچه قهرود و جوینان به صورت خشکباری صادر می شود.
مدیر جهاد کشاورزی کاشان افزود: در مدت برداشــت این محصول، ۲۰ هزار نفر روز کارگر فصلی 
مشغول کار می شوند. این محصول پس از برداشــت به صورت تیزابی و آفتاب خشک فله ای به 

دیگر شهرستان های کشور ارسال می شود.

یک صد و هفدهمین نشست شورای گفت وگوی دولت با بخش خصوصی با محوریت معضل آبی اصفهان برگزار شد؛

دغدغه ثابت، دلواپسی دیرینه

سید شمس الدین حسینی دریک صد و هفدهمین 
نشست شورای گفت وگوی دولت با بخش خصوصی، 
هدف از حضور در این جلسات را شناخت بیشــتر نسبت به موضوعات 
اقتصادی استان ها مطرح کرد و اظهار داشت: مسائلی که در این شوراهای 
گفت وگو مطرح می شــود، مربوط به حکمرانی است. در حوزه شاخص 
محیط کسب وکار در بین ۱9۰ کشور جهان در رتبه ۱۲۷ قرار داریم و این نشان 
از آن دارد که حال کســب وکار ما خوب نیست.رییس کمیسیون جهش 
تولید مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه امروز در برنامه هفتم توسعه 
باید نظام حکمرانــی را اصالح کنیم، بیان کــرد: از زمان ورود به مجلس 
برنامه اصالح ماده یک و هفت اصل ۴۴ قانون اساسی را در دستور کار قرار 
دادیم و اگر استاندار به این دو مورد توجه داشته باشد اوضاع کسب وکار 

در اصفهان اصالح می شود.

اصفهان دارای رتبه نخست فرار سرمایه گذاران بومی
رییس مجمع نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسالمی اصفهان با 
بیان اینکه این نشست ها باید به یک خروجی عملیاتی برای رفع مشکالت 
فعاالن اقتصادی تبدیل شود، گفت: در حال حاضر صنایع ما از ماشین آالت 
قدیمی استفاده می کنند که این به آمار تولید ما لطمه وارد کرده است. ما 
در سال گذشــته قانون رفع موانع تولید را تصویب کردیم که با استفاده از 

این قانون بانک ها از بنگاه داری خارج شــده و به رسالت بانکداری خود 
می پردازند.سید ناصر موســوی الرگانی با اشــاره به اینکه رتبه اول فرار 
سرمایه گذاران بومی از استان را در کشور داریم، بیان کرد: این نشان می دهد 

که دستگاه های اجرایی در جهت رفع مشکالت ضعیف عمل کردند.

آب ارتباط مستقیم با تولید دارد
مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به اینکه عمده مشکالت اصفهان مربوط به حل معضل آب است، گفت: 
مسئله آب ازاین جهت در برنامه شــورای گفت وگو بیان شد که با تولید 
ارتباط مســتقیم دارد. با میزان حجم آبی که در استان وجود دارد امکان 
تولید جدید وجود ندارد و به همین جهت تولید، فشار زیادی بر آب های 
زیرزمینی وارد می کند. اگر با همین روال پیش برویم تا 9 سال دیگر هیچ 
آبی زیر پای ما نیست و از ۳ تا ۴ سال دیگر فرونشست ها به طورجدی تری 

خود را بروز  می دهند.

رفع مشکالت اقتصادی اصفهان در گرو حل معضل آب است
سید محمد موسویان، دادستان عمومی و انقالب مرکز استان اصفهان 
در این جلسه خاطرنشان کرد: با برگزاری جلسات تخصصی توانسته ایم 
از تعطیلی برخی واحدهای بزرگ استان جلوگیری کنیم. در حال حاضر 

مشکل 8۰ درصد از صنعتگران ما مشــکالت بانکی و مالیاتی است. اگر 
بخواهیم جهت تولید اتفاق بیفتد باید مشــکل آب حل شود و الزمه این 
امر آن است تا در سیاســت های کالن و کشوری برای مسئله تصمیمات 

الزم اتخاذ شود.

جایگاه اصفهان در شاخص بهبود کسب وکار ارتقا یافته است
 رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی استان اصفهان نیز 
در این نشست با اشاره به اینکه این شــورا از منظم ترین شوراهای گفت 
و گو در کشور اســت، تصریح کرد: جلسات کارگروهی به صورت هفتگی 
برگزار می شود و بر اساس آمار ارائه شده، شــورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی اســتان اصفهان رتبه اول را در کشور به خود اختصاص 
داده است.مسعود گلشیرازی ادامه داد: نتیجه برگزاری چنین جلساتی 
آن بوده که امروز جایگاه اصفهان در شاخص بهبود کسب وکار ارتقا یافته 
است.یک صد و هفدهمین نشست شورای گفت وگوی دولت با بخش 
خصوصی با حضور استاندار و معاونان آن، اعضای کمیسیون ویژه جهش 
تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسالمی، اعضای 
هیئت رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی و نمایندگان مردم 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی و جمعی از فعاالن اقتصادی به منظور 

رفع مشکالت فعاالن اقتصادی برگزار شد.

مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت 
آب منطقه ای اصفهان گفت: میزان پرشدگی سدهای 
استان اصفهان نسبت به میانگین بلند مدت با کاهشی 
معادل ۶۷ درصد مواجه بوده است.احسان  ا... امینی با 
اشاره به آخرین وضعیت ذخیره آبی شش سد بزرگ 
اســتان اصفهان، اظهار داشــت: ذخیره سد مخزنی 
زاینده رود با ظرفیت نرمال یک میلیارد و ۲۳9 میلیون 
متر مکعب امروز به ۲۷۷ میلیون مترمکعب رســید.

وی با بیان اینکه ذخیره آبی سد زاینده رود نسبت به 

سال گذشته ۱۴درصد کاهش داشــته، ادامه داد: در 
مقایسه با بلندمدت )۵۰ سال(، ذخیره آب این سد ۷۰ 
درصد کاهش یافته است.مدیر بهره برداری و نگهداری 
از تاسیســات آبی شــرکت آب منطقه ای اصفهان به 
وضعیت سد گلپایگان اشــاره کرد و گفت: این سد در 
حال حاضر 8 میلیون مترمکعب آب ذخیره داشــته 
است و حجم آن نسبت به سال گذشته در مدت زمان 
مشابه ۳۰ درصد افزایش و در مقایسه با بلند مدت ۵۵ 
درصد کاهش نشــان می دهد.وی افزود: ذخیره سد 
قره آقاچ سمیرم به ۲۱ میلیون مترمکعب رسیده است.

امینی با بیان اینکه ذخیره سد حنای سمیرم تاکنون 
به هفت میلیون مترمکعب رسیده، تصریح کرد: حجم 
این سد نسبت به سال گذشته ۲9 درصد کاهش و در 

مقایسه با بلند مدت ۳۷ درصد کاهش ذخیره آبی دارد.
وی ادامه داد: ســد خمیران در تیران و کرون تاکنون 
چهار میلیون مترمکعب ذخیره آبی داشــته است که 
مشابه سال گذشته است.مدیر بهره برداری و نگهداری 
از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای اصفهان افزود: 
سد باغکل واقع در خوانسار نیز هم اکنون دو میلیون 
مترمکعب آب دارد و بر این اســاس حجم آبی ســد 
باغکل در مقایســه با ســال قبل ۲۵ درصد افزایش 
نشان می دهد.وی با اشاره به این که میزان پرشدگی 
سدهای اســتان ۲۴ درصد اســت، خاطر نشان کرد: 
بررسی وضعیت سدهای اســتان نشان می دهد که 
میزان پرشدگی سدها نسبت به میانگین بلند مدت با 

کاهشی معادل ۶۷ درصد مواجه بوده است.

آخرین وضعیت ذخیره آبی ۶ سد بزرگ استان اصفهان:

 ذخیره سد زاینده رود ۷0 درصد کاهش یافت

خبر روز

با میزان حجم آبی که در استان وجود دارد امکان تولید 
جدید وجود ندارد و به همین جهت تولید، فشار زیادی بر 
آب های زیرزمینی وارد می کند. اگر با همین روال پیش 
برویم تا 9 سال دیگر هیچ آبی زیر پای ما نیست و از 3 تا 
4 سال دیگر فرونشست ها به طورجدی تری خود را بروز  

می دهند

در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان صورت می گیرد؛

بهره وری از ضایعات سنگ ها و تولید سنگ های مهندسی
با تکیه بــر فناوری و دانش و بهره وری از ضایعات ســنگ های طبیعی، ســنگ های مهندســی 
تولید می شود.مدیر عامل صنایع تولیدی پرتیکان مســتقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
گفت: بهره وری از ضایعات سنگ های 
طبیعــی در واقــع یــک ارزش افزوده 
باالتری را نسبت به سنگ های طبیعی 
ایجاد می کند که به صنعت ســنگ های 

مصنوعی و مهندسی رسیدیم.
محمد جــواد نصــر اصفهانــی افزود: 
سنگ مهندسی در دنیا به دو دسته پایه 
سیمان و رزین تقســیم می شود که در 
حال حاضر این صنایــع تولیدی هر دو 
نوع ســنگ را تولید می کند.وی گفت: 
در واقع سنگ مهندسی به واســطه افزایش زیبایی و تنوع طرح و رنگ در نمای داخلی و بیرونی 
ساختمان ها، سنگ فرش و کف پوش ها و همچنین محوطه سازی های بیرونی استفاده می شود.

مدیر عامل این صنایع تولیدی افزود: ســنگ های مهندســی ازنظر مقاومت در برابر سرما، گرما، 
نور خورشید، تغییر رنگ و سایش بسیار کیفیت باالیی نســبت به سنگ های طبیعی دارند.نصر 
اصفهانی، وجه تمایز محصوالت این شــرکت را مشخصات فنی و مهندسی، ارائه خدمات پس از 
فروش و دوام و ماندگاری طوالنی مدت دانست و گفت: بیش از ۵ هزار طرح در سراسر نقاط ایران 

به وسیله این شرکت اجرا شده است.
وی افزود: تولید ســنگ طال از محصوالت شاخص این شرکت اســت و از سال ۱۳9۵ صادرات 
این محصوالت به کشور های حاشــیه CIS و GCC انجام شده است.مدیر عامل صنایع تولیدی 
پرتیکان گفت: یک مجموعه بازرگانی در کشور عمان شهر مسقط حدود ۵ سالی است که راه اندازی 
کردیم و بیش از ۵۰ درصد محصوالت تولیدی این شــرکت پارسال به کشور های خاورمیانه صادر 

شده است.

 صرفه جویی ۷5 هزار تومانی در مصرف بنزین
 با اسقاط خودروی فرسوده

رییس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو های فرسوده گفت: اسقاط خودرو می تواند در 
صرفه جویی مصرف بنزین کمک کرده و حدود ۷۵ هزار تومان در روز صرفه جویی شود.

محمود مشهدی شــریف اظهار کرد: باید برای کامیون، کامیونت، ِکشــنده، کامیونت های دیزلی 
گواهی اسقاط صادر شود، بحث اسقاط کامیون سه سال کارکرده مسئله جدی است؛ برای مجوز 

واردات این خودروها نیاز به اسقاط حدود ۴۰۰ هزار کامیون است.
به گفته رییس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده، مراکز اسقاط توانایی 
اسقاط یک میلیون دستگاه بر اساس پروانه صدور دارند؛ اما موانعی سر راه فعالیت آنها وجود دارد 
و دولت باید تسهیالتی برای گواهی اسقاط در نظر بگیرد.خودروی فرسوده ۲ برابر خودروی صفر 
کیلومتر بنزین مصرف می کند.رییس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده 
بیان کرد: مراکز اسقاط این توانایی را دارند تا با خودروسازان قرارداد گواهی اسقاط ببندند و بدین 
ترتیب نیاز کشور تامین می شود.انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده اعالم 
کرده که سال 88 قیمت گواهی اســقاط، یک میلیون تومان  تعیین شده بود در حالی که این رقم 
معادل یک هفتم قیمت خودروی صفر کیلومتر بود، امروز قیمت گواهی اسقاط با توجه به قیمت 

خودرو صفر باید بررسی و تعیین شود و به حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان برسد.

کافه اقتصاد

کافه اقتصاد

فرماندار اصفهان از تخصیص بودجه ۱۷۱ میلیارد تومانی به این شهرســتان خبر داد و گفت: اعتبارات تخصیص یافته به اصفهان نســبت به سال گذشته رشد ۳ 
درصدی داشته است.محمدعلی احمدی در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان که به منظور بررسی و تصویب پروژه های پیشنهادی و تعیین اعتبارات مورد نیاز 
دستگاه های اجرایی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۴۰۱ برگزار شد، به حجم باالی تقاضا و درخواست دستگاه ها و منابع مالی محدود، اشاره 
کرده و اظهار داشت: حجم تقاضا و درخواست های دستگاه های اجرایی شهرستان برای پیش بینی اعتبارات در مواردی چند برابر بیشتر بود که امری کامال منطقی 
است، اما تخصیص اعتبارات باتوجه به منابع موجود و شرایط حاکم بر کشور صورت می گیرد.وی از افزایش اعتبارات شهرستان اصفهان نسبت به سال گذشته 
خبر داده و افزود: امسال، مجموعا ۱۷۱ میلیارد تومان بودجه به شهرستان اصفهان تخصیص یافته که این موضوع بیانگر رشد حدود ۳ درصدی اعتبارات شهرستان 
در سال جاری است.فرماندار اصفهان تصریح کرد: برای این میزان اعتبار )۱۷۱ میلیارد تومان( بیش از ۲۰۰ پروژه تعریف شده که بیشترین میزان اعتبار به اداره 
راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان، تخصیص یافته است.وی با اشاره به تخصیص ۱8۰۰ میلیارد تومان به شهرستان اصفهان گفت: این میزان اعتبار ۱8۰۰ 

میلیارد تومان هرچند پاسخگوی نیازهای شهرستان نیست، اما نسبت به اعتبارات سالیانه استان و شهرستان رقم خوبی است.

1۷1 میلیارد تومان به اصفهان تخصیص یافت

 هندوانه؛ از تولید 
تا صادرات

هرمزگان، میزبان محموله های 
هندوانــه و صیفی جــات برای 
صادرات از طریق بندر شهید باهنر 
به کشورهای حاشیه خلیج فارس 
است. این محموله ها در شهرهای 
حاجــی آباد، میناب و جاســک 
تولید و صادر می شود. همچنین 
استان هرمزگان، سرآمد در تولید 
صیفی جات خارج از فصل است. 

وز عکس ر

حسابرسی عملکرد بودجه ای  
 1۷2 دستگاه دولتی
 در استان اصفهان

مدیرکل دیوان محاســبات اســتان اصفهان 
گفت:دیــوان محاســبات اصفهــان ۲۷۶ بند 
و تبصره مربوط بــه بودجه ۱۴۰۰ در اســتان را 
اســتخراج و عملکرد آنها را بررسی کرده است.
سید مجتبی ارشاد  اظهار کرد: دیوان محاسبات 
اصفهان ۲۷۶ بند و تبصره مربوط به بودجه ۱۴۰۰ 
در استان را استخراج و عملکرد آن ها را بررسی 
کرده است.وی با اشاره به اینکه گزارش تفریغ 
بودجه ۶ ماه زودتر از موعد به مجلس ارائه شد، 
اظهار داشت: ما جزییات گزارش تفریغ بودجه 
را استخراج و دسته بندی کردیم و پس از آنکه 
این گــزارش در مجلس قرائت شــد، گزارش 
مربوط به استان اصفهان را به مسئوالن استان، 
رســانه ها و مردم اعالم خواهیــم کرد.گزارش 
دیوان محاســبات در مورد تفریغ بودجه سال 
۱۴۰۰ کل کشور دوم مرداد امسال از سوی هیئت 
رییسه مجلس شــورای اسالمی اعالم وصول 
شد.وی بابیان اینکه دیوان محاسبات، دستگاه 
نظارتی قوه مقننه است، خاطرنشان کرد: تهیه 
و تقدیم گزارش تفریغ بودجه زودتر از موعد با 
هدف بهره برداری به موقع از آن صورت گرفت به 
طوری که دولت و استانداران بتوانند در پیشنهاد 
بودجه سال ۱۴۰۲ مسائل و عملکرد های موجود 
را در نظر بگیرند و اشتباهات گذشته تکرار نشود.
ارشــاد با تاکید بر اینکه ایــن کار یک تحول در 
دیوان محاسبات کشــور اســت، اضافه کرد: 
زمانی که با حسابرسی ها، برخی از اشتباهات 
در اجرای قانون بودجه مشخص می شود باید 
بررسی شود که آیا اشکال از قانون یا پیشنهاد 
بودجه بوده و یا اینکه با انحراف در اجرای قانون 
بودجه مواجه بودیم.وی با بیــان اینکه مردم 
باید این مباحث را بدانند، تصریح کرد: امروزه 
با فضای رسانه ای ضد نظام مواجه هستیم به 
همین دلیل عملکرد دستگاه های نظارتی باید 
بصورت شفاف به مردم و رسانه ها اطالع رسانی 
شــود.وی با تاکید بر لزوم ارتباط دستگاه های 
نظارتی با رسانه ها، گفت: دستگاه های نظارتی 
می تواننــد در ارتباط با رســانه ها باعث تقویت 

اعتماد مردم به نظام شوند.

عکس: فارس

تسنیم
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قلعه کرشاهی اصفهان؛ به جامانده از دوران قاجار

ایرانگردی

مفاد آراء
5/66 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ســاختمان هاي فاقــد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتي منطقــه غرب 
اصفهان تصرفــات مالکانــه و بالمعارض متقاضيــان محرز گرديده اســت لذا 
مشــخصات متقاضيــان و امالک مــورد تقاضا به شــرح زير به منظــور اطالع 
عمومــي در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز آگهــي مــي شــود . در صورتي که 
 اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشــته باشــند 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 4435 - 1401/04/15 هيات چهارم آقای منصور باقری 
به شناسنامه شــماره 979 کدملي 1290593477 صادره اصفهان فرزند کريم  در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 206/75 متر مربع از پالک 3053 فرعی 
از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت 

متقاضی مورد ثبت صفحه 394 دفتر 516 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/10

م الف: 1351504  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/67 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  1618 14016030200700 مورخ 13 / 04 / 1401  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای امراله دهقان فرزند اســماعيل بشــماره شناســنامه 17 وکدملی 
1111385068 صادره از فالورجان درششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی به 
مساحت 25 / 99 مترمربع پالک 710 اصلی واقع در نرگان خريداری مع الواسطه 
ازمالک رسمی آقای اکبرمرتضوی گاونانی محرزگرديده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ 
رســيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند . بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/10

م الف: 1350919  محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
5/68 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 1587 14016030200700 مــورخ 12 / 04 / 1401  هيات 

اول موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــی اراضی وســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای عباس ســلجوقی پبدنی فرزند ثانی بشــماره شناسنامه 
268 وکدملی 5558824344 صــادره از کوهرنگ درششــدانگ يک باب خانه 
 به مســاحت 94 / 122 مترمربع پــالک 411 اصلی واقع در شــرودان خريداری 
مع الواســطه ازمالک رســمی آقای دکترمهدی کيانی محرزگرديده اســت لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از 
اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند. بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/10

م الف: 1350663  محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
5/69 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  1576 14016030200700 مورخ 12 / 04 / 1401  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای بهنام غفاری تبار فرزند صالح بشــماره شناســنامه 1380 وکدملی 
1110851669 صادره از فالورجان درششدانگ يک باب خانه به مساحت 09 / 180 
مترمربع پالک 407 اصلی واقع در برزوان گارماسه خريداری مع الواسطه ازمالک 
رسمی آقای عباس شيرزادی گارماسه محرزگرديده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند 
. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/10

م الف: 1350446  محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
5/70 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره   140160302001578 مــورخ 12 / 04 / 1401  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای ولی اله عباسی کرافشــانی فرزند عبدالعظيم بشماره شناسنامه 226 
 وکدملی 1170594107 صادره از لنجان درششــدانگ يک باب مغازه به مساحت

 80 / 76 مترمربع پالک 538 اصلی واقع در کرافشــان انتقــال موروثی ازمالک 
رسمی محرزگرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 
15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود رابه اين اداره تســليم وپس از اخذ رســيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور وعدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/26
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/10

م الف: 1350465  محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
5/71 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  1706 14016030200700 مورخ 21 / 04 / 1401  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای يونس جمشــيدی فرزند علی بشــماره شناســنامه 200 وکدملی 
1284881792 صــادره از اصفهان درششــدانگ يک قطعه زمين کشــاورزی با 
کاربری زراعی بــه مســاحت 17 / 10063 مترمربع پــالک 430 اصلی واقع در 
مينادشت خريداری مع الواســطه ازمالک رسمی آقای حســين جمشيدی فرزند 
قاســمعلی محرزگرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دونوبت به 
فاصله 15 روز آگهی ميشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود رابه اين اداره تســليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت 

صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/25

م الف: 1357706  محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
5/72 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  1704 14016030200700 مورخ 21 / 04 / 1401  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای يونس جمشــيدی فرزند علی بشــماره شناســنامه 200 وکدملی 
1284881792 صــادره از اصفهان درششــدانگ يک قطعه زمين کشــاورزی 
باکاربری زراعی به مساحت 63 / 852 مترمربع پالک 430 اصلی واقع در مينادشت 
خريداری مع الواســطه ازمالک رســمی آقای حسين جمشــيدی فرزند قاسمعلی 
محرزگرديده اســت لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دونوبــت به فاصله 15 

روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود رابه اين اداره تســليم وپس از اخذ رســيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت 
 انقضای مدت مذکور وعدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر

 خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/25

م الف: 1357708  محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

تحدید حدود اختصاصی
5/73  شــماره نامه: 140185602024004781- 1401/05/05 نظر به اينکه به 
موجب رای شماره 139960302024003609 مورخ 1399/08/27 هيات قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی ششدانگ 
يکباب خانه به مســاحت 164/43 متر مربع تحت شــماره فرعی 4885 از اصلی 
4483 مفروز و مجزی شــده از شــماره 131 فرعی از اصلی مزبور  واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان در مالکيت خانم مهين بهرامی مقصود بيگی فرزند اله داد مســتقر 
گرديد و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحديد حدود می باشــد لذا به استناد تبصره ذيل 
ماده 13 قانون فوق الذکــر و  طبق تقاضای مالک تحديد حــدود ملک مرقوم در 
روز چهارشــنبه مورخ 1401/06/02 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل 
خواهد آمــد و به موجب اين آگهی بــه کليه مالکين و مجاوريــن اعالم می گردد 
تا در روز و ســاعت مقرر در محل حضــور يابند و اعتراضــات مالکين و مجاورين 
مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاريخ تنظيم صورت مجلــس تحديد حدود و فقط 
تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 86  آئين نامه قانون ثبت بايد 
از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره، ظرف يک ماه دادخواســت خود را به مرجع 
ذيصالح قضائی تســليم و گواهی تقديم دادخواســت را اخذ و بــه اين واحد ثبتی 
ارائه نمايد، درغير اين صــورت متقاضی ثبت يا نماينده قانونــی وی می تواند به 
دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواســت را دريافت و به اداره ثبت 
 تسليم نمايد و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت مقررات

 ادامه ميدهد.
تاريخ انتشار: 1401/05/10  

م الف: 1358272 شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

5/74 چون تحديد حدود ششدانگ يک باب خانه پالک ثبتی 1551  فرعی از 18  
اصلی واقع در  بخش 4 ثبت خوانسار به نام آقايان عليرضا و عبداله اورعی فرزندان 
مصطفی در جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونــی آن به عمل نيامده 
است. اينک بنا به دستور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحديد حدود پالک مرقوم در روز شــنبه مورخ 1401/06/12 ســاعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات 
مالکين يا مجاورين مطابــق ماده 20 قانون ثبت از تاريــخ تنظيم صورت مجلس 

تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. 
تاريخ انتشار: 1401/05/10 

م الف: 1342913 حبيب اکبري رئيس ثبت اسناد و امالک خوانسار

وجود قلعه های تاریخی با ویژگی های منحصر به فرد در پهنه نصف جهان، گواه روشنی بر تمدن این كهن دیار شگفت آمیز است، بناهایی استوار كه از دریچه هر یك از آنها 
حقایق جالبی از زندگانی گذشتگان به چشم می آید.

قلعه ها، مهم ترین تجلی اندیشه دفاعی بشر به شمار می روند، همچنان كه نخستین اصل در زمانی كه انسان خانه سازی را آغاز كرد توجه به امنیت و امكان دفاع از خود در 
برابر تهدیدها و دشمنان بوده است. ویژگی بارز قلعه بنا به اظهار كارشناسان تاریخ، ساخت آن در دور افتاده ترین و مرتفع ترین نقطه است تا مدافعان در باالترین مكان قرار 
بگیرند. قلعه ها ابتدا با تركیب گل و چوب ساخته می شدند اما با گذشت زمان از سنگ نیز در ساخت آنها استفاده شد، به این ترتیب دوام و استحكام شان افزایش یافت. در 
معماری قلعه ها به تعبیه قسمت هایی برای نگهداری طوالنی مدت آذوقه و دام توجه شده است تا چنانچه دشمن محاصره قلعه را طول می داد مردم و ارتش توان تامین 

قوت روزانه را داشته باشند.

قلعه ای در قامت دژ
در نزدیکی کوه یخ آب در استان اصفهان قلعه ای زیبا به نام قلعه دزدها یا قلعه کرشاهی واقع شده است. موقعیت جغرافیایی دقیق این قلعه در جنوب کویر بندرریگ و شمال 
شهر ابوزید آباد در شهرستان آران و بیدگل قرار دارد. در زمان رضاخان، فردی به نام حسین کاشــی که از یاغیان و راهزنان بود با نیروهای دولتی درگیر شد. وی از این قلعه 

برای پناه گرفتن استفاده می کرد. مصالح به کار رفته در ساخت این قلعه، خشت و گل بوده و از جمله آثار تاریخی  با ارزشی است که از زمان قاجار برای ما باقی مانده است. 

معماری قلعه کرشاهی اصفهان
قلعه دارای انبار و اتاق های زمستانی و شاه نشین و همچنین دارای حوض بزرگی است که در وسط حیاط واقع شده اند. اصطبل های بزرگ و طویل نیز در قلعه دزدها برای 
نگهداری اسب و احشام تعبیه شده بود. طراحی این قلعه واقعا جالب و منحصر به فرد است. از برج های بزرگ و بلند آن گرفته تا درهم گسیختگی فضاهای مختلف باعث 

شده که این قلعه جلوه ای خاص و بی نظیر داشته باشد. انسجام فضایی کرشاهی یا کاریزشاهی و سازماندهی این قلعه به گونه ای است که در 
زمان خودش می توان آن را یکی از مستحکم ترین قلعه های محدوده آران و بیدگل به حساب آورد که در مقابل نفوذ دشمن می توانست 

مقاومت زیادی داشته باشــد. در زمان مغول که به ایران حمله شد، قلعه کرشاهی اصفهان در برابر یورش بی 

رحمانه قوم مغول، پایداری واستقامت زیادی از خود نشان داد. از آن زمان به بعد بود که این قلعه توسط راهزنان و حاکمان مختلفی مورد استفاده قرار می گرفت. آثار گلوله 
های توپ که بر روی در و دیوار این قلعه جا خوش کرده، هنوز نمایان اســت. گلوله های توپی که در جنگ بین نیروهای دولتی رضا خان و سردار حسین کاشی از راهزنان و 
یاغیان زمان خودش بود، بر پیکره این قلعه زخم هایی عمیق به یادگار گذاشته اند. سر انجام حسین کاشی در یکی از این مبارزات، توسط رضا شاه کشته شد. در این قلعه 
بازسازی های زیادی صورت گرفته. حتی در زمان خود مغول نیز بازسازی انجام شد تا بتوانند در مقابل هجوم بی رحمانه اقوام و گروهایی که قصد حمله به نواحی مرکزی 

ایران را داشتند، بایستند.

ویژگی های قلعه دزدها
قلعه دزدها یک ویژگی مهم و بارز دارد و آن این اســت که ضخامت کم پوسته زمین که در زیر ســفره های زیرزمینی آب جریان دارد، سبب شده تا حوض بزرگی که در 
وسط قلعه کرشاهی قرار گرفته، همواره مرطوب باشــد. برای این که از ورود بیگانگان به درون قلعه جلوگیری شود، تدبیر جالبی در ساخت قلعه اندیشیده شده بود. در 
بین دیوارهای این قلعه که در واقع دو ردیف دیواره چینه ای بلند و محکم هستند، خندقی حفر شده  که دهانه آن چیزی حدود 5 متر بود که می توانست جلوی ورود هر 
دشمنی را بگیرد. این قلعه که بنا به گفته گذشتگان، ساخت آن به دوران قبل از اسالم باز می گردد، دارای مســاحتی بیش از 4000 متر مربع  است. قلعه کرشاهی امروز 
دیگر به جهت مقابله با دشمن استفاده نمی شود، بلکه قلعه ای است که در آن گردشگران می توانند دمی بیاســایند و از خنکای محیط آن نهایت استفاده را ببرند، زیرا 
که این قلعه دارای وضعیت اقلیمی ییالقی  است. قلعه کرشاهی به دلیل این که در آن دسترسی به آب میسر است و معماری منحصر به فردی دارد، از جمله این که تنها 
بنایی است که در دل این کویر قرار گرفته، شایسته توجه بیشتری است و می توان با احیای دوباره آن رنگ و بوی تازه به این بنای تاریخی و عظیم بخشید تا گردشگران 

این قلعه نهایت استفاده را ببرند.کویر بتواننــد از مزایای 
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۷ مصدوم براثر تصادف در بزرگراه ذوب آهن اصفهان
تصادف ۲ دستگاه خودروی سواری در بزرگراه ذوب آهن اصفهان مقابل ساختمان های سپهر موجب 
مصدوم شدن ۷ تن از سرنشینان این خودروها شد.سخنگوی مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان 
اصفهان گفت: تصادف ۲ دستگاه خودروی سواری در بزرگراه ذوب آهن به اورژانس پیش بیمارستانی 
اعالم و سه واحد امدادی به محل اعزام شدند.عباس عابدی افزود: در این سانحه رانندگی پنج مرد و ۲ 
زن مصدوم شدند.وی ادامه داد: چهارنفر از مصدومان این حادثه پس از دریافت خدمات اولیه درمانی به 
بیمارستان الزهرا )س( و ۲ نفر دیگر به بیمارستان امام خمینی )ره( فالورجان منتقل شدند و یک نفر نیز 
به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شد. دلیل بروز این حادثه توسط پلیس در دست بررسی است.
بزرگراه ذوب آهن یکی از بزرگراه های اصفهان به سمت غرب استان و از مسیر های پرتردد منطقه است.

 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت متروی منطقه اصفهان اعالم  کرد:
الزامی شدن استفاده از ماسک در مترو

بر اساس اعالم روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت متروی منطقه اصفهان، پیرو مصوبات ستاد 
ملی مدیریت بیماری کرونا، اســتفاده از ماســک در متروی اصفهان الزامی شد.بر اساس مصوبات 
یکصدوبیستمین جلسه ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا مورخ یکم مردادماه امسال، استفاده از 
ماسک هنگام سوار شدن به هواپیما، قطار، مترو، اتوبوس، مراکز زیارتی، هیئت های مذهبی و مراکز 
تجمع در شهر های قرمز و نارنجی الزامی شد.با توجه به اهمیت فاصله گذاری اجتماعی و تاثیر آن در 
پیشگیری از شیوع بیماری از عموم شهروندان درخواست می شود عالوه بر مدیریت در زمان بندی سفر، 
از تردد های غیرضروری در ساعات شلوغ خودداری کنند، همچنین حین ورود مسافر بدون ماسک به 
ایستگاه های مترو، تذکر الزم به آن ها داده خواهد شد.با توجه به ساعات اوج سفر مسافران هنگام شب، 
خطوط مترو فعال و شهروندان یک ساعت بیشتر از آن برای سفر درون شهری خود استفاده می کنند..

 

اصفهانی ها؛ پیشتاز در اهدای خون
مدیرکل سازمان انتقال خون استان گفت: اصفهان از نظر اهدای خون در جایگاه چهارم کشور قرار دارد.علی 
فتوحی با اشاره به اینکه اهدا کنندگان جوان خون رو به کاهش هستند ،اظهار کرد: به علت تغییر در سبک 
زندگی و باال رفتن سن جمعیت، سن این گروه از اهدا کنندگان رو به افزایش است به طوری که به باالی 
۳۵ سال رسیده است.وی با بیان اینکه بانوان در استان تنها سه درصد از اهداکنندگان را تشکیل می دهند، 
گفت: این درحالیست که در برخی کشور ها و حتی دیگراستان ها این میزان باالی ۳۰ درصد است.مدیرکل 
سازمان انتقال خون استان اصفهان با اشاره به اینکه بانوان با توجه به وضعیت فیزیولوژیکی که دارند دارای 
سیستم ایمنی قوی تری نسبت به مردان هستند ،گفت: این امر موجب نگرانی بانوان و خانواده های شان 
شده که با اهدای خون دچار کم خونی شــوند.فتوحی گفت: در حال حاضر سامانه سیار انتقال خون در 

استان وجود ندارد، ولی دو پایگاه در قالب تیم های سیار اهدای خون فعال هستند.

350 بقعه در اصفهان میزبان طرح بصیرت عاشورایی 
معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: ۳۵۰ بقعه متبرکه در اســتان 
اصفهان در ماه محرم امســال میزبان اجرای طرح بصیرت عاشورایی است. به گزارش صاحب نیوز؛ 
حجت االســالم ولی ا... روان اظهار کرد: امید ما این بود که در ســال جاری بتوانیــم عزاداری بدون 
محدودیتی را در این ماه داشته باشیم که متاسفانه از حدود سه هفته پیش شاهد افزایش مجدد شیوع 
کرونا و افزایش ابتال و مرگ و میر ناشی از این بیماری در کشور و به تبع آن در استان اصفهان هستیم.

وی افزود: از این رو برنامه ریزی با توجه به شرایط فعلی برای برگزاری طرح» بصیرت عاشورایی« در 
امامزادگان در دستور کار قرار گرفت و توصیه ما این است که از فضاهای باز بقاع برای برگزاری مراسم 

استفاده شود و نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی توجه داشته باشند.

مسئول پخش خون انتقال خون استان می گوید تنها سه درصد از اهداکنندگان خون استان اصفهان زن هستند؛

پای زنان در میان نیست!

»اهدای خون، اهدای زندگی« صرفا یک شعار نیست؛  ایمنا
انتقال خون و فرآورده های خونی ساالنه جان میلیون ها 
نفر را نجات می دهد. در مردادماه سال ۱۳۵۳ سازمان انتقال خون ایران با 
هدف سامان بخشیدن به وضع آشفته خون رسانی و در جهت ترویج فرهنگ 
اهدا، تهیه و تامین خون و فرآورده های سالم و مطمئن و رایگان برای رفع نیاز 
بیماران نیازمند به ویژه مبتالیان به تاالسمی، هموفیلی و لوسمی به وجود 
آمد. از آن تاریخ به بعد، سالروز تاســیس این سازمان در نهم مردادماه، به 

عنوان »روز اهدای خون« نام گذاری شده است.

موفقیت ایران در کشورهای منطقه در جذب اهداکنندگان داوطلب
محمدرضا جابری، مسئول پخش خون انتقال خون استان اصفهان با بیان 
اینکه انتقال خون در ایران تاریخچه پرافتخاری دارد، می گوید: نخســتین 
مرکز انتقال خون در بیمارســتان ســینا تهران ایجاد شــد و در سال ۱۹۷۲ 
پیشــنهاد راه اندازی مرکز خدمات انتقال خون ملی داده شد و سال ۱۹۷۴ 
انتقال خون ایران تاســیس شده و در کشــورهای منطقه هیچ کشوری به 
اندازه ایران در جذب اهداکنندگان داوطلب و ارتقای استانداردهای جهانی 
انتقال خون موفق نبوده است.وی به نقش مهم جنگ تحمیلی در افزایش 
انگیزه های اهدای خون اشــاره می کند و می افزاید: پس از جنگ تحمیلی 
انتقال خون وارد فاز جدیدی شد، اگرچه در گذرگاه هایی مانند کرونا دچار 

مشکالتی شدیم که تاثیر بسیاری در اهدای خون داشت به طوری که ریزش 
اهداکنندگان در کشور در ایام کرونا کمتر از ۱۰ درصد و در اصفهان ۸ درصد بود 

که نسبت به سایر کشورها ریزش بسیار کمتری داشته است.

لزوم فرهنگ سازی اهدای خون بین جوانان و زنان
مسئول پخش خون انتقال خون استان اصفهان درباره اینکه استان اصفهان 
در کشور از نظر میزان اهدای خون دارای رتبه سوم یا چهارم است و در زمان 
شــیوع کرونا نیز دارای رتبه دوم یا سوم بوده است، تصریح می کند: هنگام 
شیوع بیماری کرونا با وجود تعطیل بودن برخی دستگاه ها، فعالیت دستگاه 
انتقال خون تا حدود ۱.۵ برابر افزایش یافته بود.وی درباره اینکه سن اهدای 
خون در استان اصفهان از ۳۵ تا ۶۵ سال است، می گوید: برخی از افراد با سن 
باال به دلیل بیماری ها و کهولت سن دیگر قادر به اهدای خون نیستند اما در 
گذشته ۲۵ تا ۴۵ ساله ها بیشترین اهداکنندگان بودند، بنابر ارزیابی های 
آماری، در سال گذشته ۱۶۵ هزار و ۹۴ نفر برای اهدای خون در استان مراجعه 

کردند که از این تعداد ۱۳۳ هزار و ۹۴۱ نفر موفق به اهدای خون شدند.

زنان اهداکنندگان خون، تنها حدود 3 درصد

جابری با ابراز تاســف از اینکه تنها ســه درصد از اهداکنندگان خون استان 
اصفهان زن و ۹۷ درصد مرد هســتند، می افزاید: این نگرش اشتباه است 

که زنان به دلیل مسائل فیزیولوژی در صورت اهدای خون با مشکل مواجه 
می شــوند. این موضوع آنان و خانواده هایشان را می ترســاند که با اهدای 
خون دچار کم خونی شوند، اما از نظر سیستم ایمنی، زنان قوی تر از مردان 
هستند.مسئول پخش خون انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه باید 
درخصوص افزایش اهداکنندگان جوان و زن، فرهنگ سازی جدی صورت 
گیرد، اظهار می کند: درحال حاضر ذخیره خونی اســتان هفت روز و در حد 
قابل قبول است و همواره برای تمام انواع گروه های خونی به ویژه گروه های 

منفی بیشتر نیاز است.

تشــخیص ســامت خون هــای اهدایی بــا بهره گیــری از فناوری
 استاندارد جهانی

عیسی جوادی، معاون فنی سازمان انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه 
سازمان انتقال خون اصفهان با استانداردهای جهانی درحال فعالیت است، 
می گوید: آزمایشات غربالگری بر خون های اهدایی با استفاده از تجهیزات 
مناسب و کارکنان فنی آموزش دیده، مطابق با اســتانداردهای دنیا و برای 
تشخیص سالمت تمام خون های اهدایی و با بهره گیری از فناوری مناسب 
انجام می شود.وی استفاده از دستگاه های کامال مکانیزه تعیین گروه خونی را 
یکی از اقدامات سازمان انتقال خون اصفهان جهت افزایش امنیت خون های 
اهدایی می داند و اظهار می کند: در این روش مکانیزه به میزان بسیار باالیی 
از خطا کاسته شده و تمام آزمایشات مطابق با استانداردهای کشوری انجام 
می شود. الزم است اشاره کنیم که استانداردهای انتقال خون از سطح قابل 
قبولی در جهان برخوردار اســت. ارتقای فرآیندها و استفاده از فناوری های 
نوین، امنیت خون های ما را از لحاظ سالمت به میزان باالیی افزایش داده 
است.وی با اشاره به اینکه طی سال های اخیر فرآورده های نوین به انتقال 
خون اضافه شده اســت، ادامه می دهد: یکی از روش های نوین، فرآورده 
پالکت »آفرزیس« است که با بهره مندی از دستگاه آفرزیس این محصول 
تهیه می شود، پالکت آفرزیس، کیفیت باالتری نسبت به پالکت های راندم 
)پالکت تهیه شــده از خون کامل( دارد؛ چراکه در این روش فرآورده تهیه 
شده میزان پالکت بیشتری دارد و هر پالکت آفرزیس با شش واحد پالکت 
راندم برابری می کند.معاون فنی سازمان انتقال خون استان اصفهان با بیان 
اینکه اصفهان در تولید پالکت آفرزیس با اختالف از سایر استان ها پس از 
تهران در رتبه دوم قرار دارد، تصریح می کند: به طور معمول ساالنه درخواست 
بیمارستان ها از سازمان اهدای خون افزایش پیدا می کند و از علل آن می توان 
به افزایش ســن افراد، افزایش عمل های جراحــی، افزایش تخت های 
بیمارستان، راه اندازی بیمارستان های جدید و تبدیل تخت های غیرمصرف 

کننده خون به تخت های مصرف کننده اشاره کرد.

اخبار جامعه

سهم تاالب بین المللی گاوخونی از بارندگی های اخیر، 
کمتر از یک درصد حداقل میزان نیاز آبی سالیانه تاالب 
تخمین زده شد.معاون محیط زیست طبیعی و تنوع 
زیستی حفاظت محیط زیست استان اصفهان، اظهار 
کرد: سهم تاالب بین المللی گاوخونی از بارندگی های 
اخیر حدفاصل ۶ تا ۷ مردادماه امســال بسیار ناچیز 
بود، به طوری که هیچ ســیالب و روان آبی از شــاخه 
زاینده رود و در محل ایستگاه هیدرومتری شاخ کنار، 
وارد تاالب بین المللی گاوخونی نشده است.حسین 
اکبری افزود: همچنین بر اساس پایش های میدانی، 

مقدار کمی روان  آب از سمت گردنه مال احمد نایین و 
از طریق آبراهه مجاور کوه سیاه به شمال تاالب وارد 
شده که موقت و حجم آن بســیار کم بوده و به دلیل 
نبود امکانات سنجش، تعیین میزان دقیق آن میسر 
نیست و میزان تخمینی آن حدود ده هزار متر مکعب 
برآورد می شود.معاون محیط زیست طبیعی و تنوع 
زیستی حفاظت محیط زیست استان ادامه داد: عالوه 
بر آن در روزهای شش و هفتم مردادماه، دو سیالب 
کوتاه مدت چند ساعته از سمت شــرق و ارتفاعات 
قلعه خرگوشی در استان یزد وارد شرق تاالب شد که 
به دلیل نبود تجهیــزات اندازه گیری، حجم دقیق آن 
مشخص نیست.  از سمت جنوب و از طریق رودخانه 
موسوم به »واز« آبی از سمت شهرستان ایزدخواست 
به علت وجود ســد به پایین دست ســرازیر نشده 

اســت، مگر اینکه روان ابی از آبراهه های پایین دست 
به سمت تاالب جریان یافته باشد که به علت شرایط 
بسیار صعب العبور دسترســی به جنوب تاالب، ورود 
احتمالی سیالب و حجم آن مشخص نشده است.

اکبری با بیان اینکه در ســطح تــاالب گاوخونی نیز 
هیچ گونه بارندگی ثبت و گزارش نشده است، گفت: 
بررسی های  بیشــتر و تکمیلی میدانی برای برآورد 
احجام وارد شده به تاالب در حال انجام است، ضمن 
اینکه تصاویر ماهــواره ای که تا چنــد روز آینده قابل 
دسترس خواهد بود، اطالعات بیشتر و درک بهتری 
از نمایه ها و شــاخص ها را از میزان سیالب وارد شده 
به تاالب از شــاخه های غیر زاینــده رود و زیرحوضه، 
مشروط به اینکه هوا ابری نباشد، نشان خواهد داد که 

نتایج آن در هفته آینده مشخص خواهد شد.

معاون محیط زیست استان  اعالم کرد:

سهم ناچیز تاالب بین المللی گاوخونی از بارندگی های اخیر

قصه پر غصه اعتیاد
معتــادان متجاهــر چهره ثابــت و از 
ویژگی های اصلی و معمول خیابان های 
جنوب تهران شده اند و سال هاست که در 
کوچه پس کوچه های شهر صحنه های 
دل خراشی را رقم زده اند. طی چند سال 
اخیر جمعیت این معتــادان متجاهر 
کاهش نیافته بلکه این روزها شــاهد 
افزایش تعــداد آن ها نیــز بوده ایم، به 
شکلی که آزادانه در خیابان های شوش 
و هرندی و ... در مأل عام در دید عابران به 

مصرف مواد مخدر می پردازند.

معاون آبخیزداری منابع طبیعی استان اصفهان مطرح کرد:

لزوم اختصاص ساالنه 250 میلیارد اعتبار به موضوع آبخیزداری 
برای کنترل سیاب ها

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: برای انجام اقدامات آبخیزداری 
با هدف کنترل سیالب، کاهش فرسایش، توسعه پوشش گیاهی و جلوگیری از خسارات سیل به مناطق 
پایین دست، درصورتی که ساالنه ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومان اختصاص یابد، اقدامات انجام شده طی پنج 
سال آینده به نتیجه می رسد.ابوطالب امینی درخصوص لزوم توجه به آبخیزداری در استان اصفهان و نقش 
آن در مهار سیالب ها، اظهار کرد: براساس برنامه ششم توسعه و با توجه به توجیه ارائه شده توسط وزارت 
جهاد کشاورزی، ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار هکتار استان اصفهان در دستور کار آبخیزداری قرار دارد و با توجه به مطالعات 
انجام شده براســاس اولویت، مناطق به پرخطر، کم خطر و پایین، تقســیم بندی شده است.وی افزود: 
خوشبختانه با توجه به اعتباراتی که سال های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ توسط مجلس شورای اسالمی به دستور مقام 
معظم رهبری مصوب شد، توانستیم در بسیاری از موارد موجود در برنامه ششم توسعه به نتیجه برسیم.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان ادامه داد: طبق مطالعات انجام شده 
با توجه به سطح ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتاری استان اصفهان، پیش بینی می شد یک میلیون هکتار در 
دستور کار آبخیزداری قرار گیرد؛ اما ۵۰ درصد آن در برنامه ششم توسعه پیش بینی شد.وی خاطرنشان 
کرد: در راســتای انجام اقدامات آبخیزداری با اهداف کنترل سیالب، کاهش فرسایش، توسعه پوشش 
گیاهی و جلوگیری از خسارات سیل به مناطق پایین دست، پیش بینی می شود در صورتی که ساالنه ۲۰۰ تا 

۲۵۰ میلیارد تومان برای این کار اختصاص یابد، اقدامات انجام شده طی پنج سال آینده به نتیجه برسد.
 

 خسارت ۶00 میلیارد تومانی سیاب به بخش کشاورزی
 استان اصفهان

در جریان وقوع سیل اخیر در استان اصفهان، ۶۰۰ میلیارد تومان به بخش کشاورزی خسارت وارد شده 
است.این خسارت شــامل چهار هزار هکتار از اراضی زراعی، ۵۰ هکتار باغات، ۵۰۰ کلنی زنبور عسل، ۳۰ 
واحد دام و طیور، ۱۰ واحد پرورش ماهی و نیز قنوات، استخر های ذخیره آب و کانال های کشاورزی است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: در پی فعالیت سامانه بارشی چند روز اخیر و جاری 
شدن سیل خساراتی به ۱۸ شهرستان استان وارد شد.منصور شیشه فروش افزود: خسارت هایی به ۹۸ 
کیلومتر از راه های روستایی و جاده ای، ۶۱ دستگاه ابنیه فنی و پل ها، ۲۱۳ کیلومتر از ایل راه های عشایری، 
هزار و ٢٢٠ رأس دام و ۸۷۰ چادر عشایری وارد شد.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به 
خسارت وارد آمده بر ٧۵٠ واحد مسکونی در ١٨ منطقه استان تصریح کرد: از این تعداد ۲۵۰ واحد روستایی 
نیاز به بازسازی و مابقی نیازمند تعمیر اساسی است.شیشه فروش افزود: بارش های پراکنده رگباری و 
جریان سیل در جاده کمشچه به اردستان گزارش شد که تردد خودرو ها در این مسیر توسط عوامل پلیس 

راه و راهداری صورت گرفت.
 

معاون هالل احمر استان:

بیش از 3 هزار  نفر در سیاب استان اصفهان حادثه دیدند
معاون عملیات امداد و نجات هالل احمر اســتان اصفهان گفت: ۳ هزار و ۳۶۵ نفر در سیل چند  روز 
گذشته در استان اصفهان دچار حادثه شدند.داریوش کریمی با اشاره به پیش بینی هواشناسی از روز 
دوم مرداد ماه به همه نیرو های امداد و نجات هالل احمر استان اصفهان آماده باش اعالم شد، اظهار 
کرد: در روز پنجم مرداد ماه وضعیت اضطرار اعــالم و همه در حالت وضعیت قرمز قرار گرفتند. وی با 
بیان اینکه تا پیش از این نیز جلسات آماده باش و همچنین به روز رسانی تجهیزات در برابر سیالب 
در دستور کار قرار گرفت، تصریح کرد: خودرو های سبک، نیمه سنگین و سنگین نیز در حالت آماده 

باش کامل قرار گرفتند. 

وز عکس ر

خبر روزبا مسئولان

 دبیر شورای هماهنگی مبارزه 
با مواد مخدر اصفهان:

در حال حاضر 2 مرکز 
نگهداری از معتادان متجاهر 

در اصفهان وجود دارد
دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
اســتان اصفهان، گفت: در حال حاضر ۲ مرکز 
نگهــداری از معتادان متجاهــردر اصفهان با 
ظرفیــت هرکــدام ۲۰۰ نفر در حــال فعالیت 
هســتند که همیشــه از ۴۰۰ نفــر از معتادان 
نگهداری می کنند.محســن یارمحمدیان، با 
اشاره به دستور وزیر کشور به استانداران مبنی 
بر جمع آوری معتادان متجاهر تا پایان شهریور، 
با بیان اینکه برای این موضوع قصد داریم مراکز 
باغ فدک و زندان کاشان را به زودی راه اندازی 
کنیم، گفت: برای پیگیری این موضوع چند روز 
قبل به تهران رفتم، زیرا برای راه اندازی نیازمند 
تامین اعتبار و مجوز هستیم.وی خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر ۲ مرکز نگهداری از معتادان 
متجاهر داریم کــه در بازه های زمانی مختلف 
با دستور مقام قضایی، ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر از مراکز 
ترخیص می شوند و افراد جدیدی جمع آوری 
خواهند شــد.یارمحمدیان با تاکید بر اینکه با 
راه اندازی مراکز مذکور ظرفیت مان حدود هزار 
نفر افزایش خواهد داشت، خاطرنشان کرد: 
۲ مرکز فعال مان با ظرفیت هرکدام ۲۰۰ نفر در 
حال فعالیت هستند یعنی همیشه از ۴۰۰ نفر 
از معتادان نــگاه داری می کنیم و با راه اندازی 
مراکز مذکور، ظرفیت مان به هــزار و ۴۰۰ نفر 
افزایش خواهد داشت.دبیر شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر اســتان اصفهان در پایان 
عنوان کرد: امیدواریم تا پیش از شهریور مرکز 
باغ فدک و زندان کاشــان راه اندازی شــود تا 

شرایط بهتر شود.

معاون تحقیقات هواشناسی استان:

سهم استان اصفهان از بارش ها 52 درصد است
معاون پیش بینی و تحقیقات اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: سهم بارش اســتان از بارش های تابستانی ۵۲ درصد است، کالن شهر اصفهان و مناطق مرکزی 
به طورمعمول جزو اولویت شکل گیری بارش های رگباری در فصل تابستان محسوب نمی شوند.نوید حاجی بابایی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: طی چند روز آینده 
در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، بارش های رگباری در مناطق جنوب و غرب استان به ویژه مناطق همجوار با استان کهگیلویه وبویراحمد و چهارمحال ادامه خواهد داشت.وی 
با بیان اینکه شدت بارش ها در شهرستان های چادگان، داران، فریدون شهر، شهرضا، دهاقان و سمیرم خواهد بود، افزود: سهم بارش استان از بارش های تابستانی ۵۲ درصد 
است. بارش های تابستانی عمدتا گرم هستند و در مناطقی نظیر مناطق کوهستانی و مسیل ها که با رشد ابرهای بارش زا روبه رو هستیم، امکان پذیر است.معاون پیش بینی 
و تحقیقات اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه در مراوند میمه ۷۰ میلی متر بارش رخ داده است، ادامه داد: کالن شهر اصفهان و مناطق مرکزی به طور معمول 
جزو اولویت شکل گیری بارش های رگباری در فصل تابستان محسوب نمی شوند.وی تصریح کرد: طبق رخدادهای گذشته، با توجه به بارش های رگباری در کنار کوه صفه و 

مناطق غرب، تمرکز بارش در استان در این قسمت بود اما با توجه به تغییرات جوی رخ داده، در این قسمت نیز شاهد بارش های خاصی نبودیم.
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تیم های ملی جوانان و امید کشورمان در مرکز ملی فوتبال اردوهای خود را پشت سر می گذارند. تیم جوانان خود را برای مسابقات کافا آماده می کند و تیم امید 
نیز برای مسابقات کشورهای اسالمی دوران آماده سازی خود را پشت سر می گذارد. یکی از نکات قابل توجه در برگزاری اردوی همزمان دو تیم، انتخاب محمد 
امین حزباوی از سوی دو سرمربی یعنی مرفاوی و مهدوی کیا بود. البته که تمرینات تیم جوانان زودتر از امیدها آغاز شده و ملی پوش فوالد در تمرینات جوانان 
حاضر شده بود ؛اما در ادامه مهدی مهدوی کیا اصرار بر این داشته که این بازیکن در تمرینات امید حاضر شود و در نهایت با وساطت مسئوالن فدراسیون از مرفاوی 
خواسته شد با توجه به اهمیت مسابقات کشورهای اسالمی و آماده سازی تیم امید در این رقابت ها این بازیکن در اختیار تیم مهدوی کیا قرار گیرد و سرمربی 

تیم جوانان قبول کرد که حزباوی در اردوی تیم امید شرکت کند.

»مهدوی کیا« برنده دوئل با »مرفاوی« سر یک بازیکن!

دوشنبه 10  مرداد  1401 /  3 محرم 1444  /  1  آگوست  2022 / شماره 3590 

مدیرعامل صنایع گیتی پسند:

زنگ تفریح رقبا نخواهیم بود
مدیرعامل صنایع گیتی پسند اصفهان تغییر مداوم اسکلت فنی تیم  را نادرست  ایسنا
دانست و گفت: راه روشن تیم ها، حفظ ساختار و تمرکز روی برطرف کردن نقاط 
 ضعف است. پس از گذر از دوران بحران، در دوره شکوفایی به سر می بریم و در کنار تیم داری، روی 

تیم های پایه نیز سرمایه گذاری می کنیم.
علیرضا جنتی، شکســت را امــری طبیعی در ورزش و متفــاوت با کم کاری دانســت و اظهار کرد: 
سیزدهمین سالی است که برای قهرمانی در لیگ برتر فوتسال کشور برنامه ریزی کرده و تیم را با هدف 
قرار گرفتن روی سکوی نخست بسته ایم. اما شکست در ورزش طبیعی است و هفته دوم شرایطی 

پیش آمد که به باخت منجر شد. البته موضوع کم کاری کردن برای گروه گیتی پسند متفاوت است.
وی با اشاره به شکست تیم فوتسال گیتی پسند در هفته دوم، توضیح داد: در بازی هفته دوم مقابل 
صنایع هرمزگان به  دلیل شرایط آب وهوایی و سفر زود هنگام مشکالتی برای تیم ایجاد شد و روی 
بازیکنان تاثیر منفی گذاشــت. ضمن اینکه ســالن بندرعباس مورد حمایت برای تجهیز کامل قرار 
نگرفته و سیستم های خنک کننده سالن تیم صنایع دچار مشکل بود.مدیرعامل صنایع گیتی پسند، 
خاطرنشان کرد: شکست زودهنگام تیم فوتسال مان را به فال  نیک می گیریم و امیدوارم بازیکنان مان 
از شکست شان تجربه کسب کنند تا در هفته های آینده بهترین نمایش خودشان را مقابل حریفان 
ارائه دهند.جنتی در خصوص سیاست گذاری گیتی پسند در بستن تیم های ورزشی، تصریح کرد: در 
فصل جدید، شاکله اصلی تیم در بین بازیکنان و کادر فنی را حفظ کردیم، البته چند ورودی و خروجی 

داشتیم. تغییر مداوم و هرساله سرمربی و کادر فنی تیم ها درست نیست.
وی تاکید کرد: می خواهیم روند روبه  رشــد را در تمام رشــته هایمان ارائه دهیم. راه روشن تیم ها، 
حفظ ساختار و تمرکز روی برطرف کردن نقاط  ضعف است. قطعا این روش را در تیم های فوتسال، 
والیبال و هندبال اجرایی می کنیم.مدیرعامل صنایع گیتی پســند درباره تیم والیبال گیتی ها که به 
پیشواز اولین حضورشان در لیگ برتر پس از سال ها می روند، خاطرنشان کرد: تیمی برای حضور در 
لیگ برتر بسته ایم که به هیچ عنوان زنگ تفریح رقیبان نباشد. به قرار گرفتن در مرحله پلی آف نیز 
فکر می کنیم و تالش خواهیم کرد با مالک قرار دادن همدلی و اخالق جلو برویم. جنتی تاکید کرد: 
تنها نماینده استان هستیم و امیدوارم بتوانیم یک تیم در خور شأن استان اصفهان روانه سوپر لیگ 
ایران کنیم. اصفهان سابقه ای طوالنی در والیبال دارد و می خواهیم مجددا ارزشمندی و توانایی های 
والیبال استان را به ایران نشــان بدهیم.وی در خصوص هدف گذاری باشــگاه در این رشته، اعالم 
کرد: با توجه به مشــورت هایی که در هیئت  مدیره انجام شد، برنامه ریزی چهارساله ترتیب داده ایم 
تا بتوانیم آن زمان برای قهرمانی در لیگ برتر و حضور در جام باشگاه های آسیا تالش کنیم.جنتی با 
اعالم قطعی تیم داری گیتی پسند در رشــته هندبال، افزود قطعا در رشته هندبال تیم داری خواهیم 
کرد و شخصا عالقه مند نیستم که امسال در لیگ برتر هندبال حضور پیدا کنیم.وی ادامه داد: حس 
می کنم اگر یک  سال دیگر در لیگ دسته اول بازی کنیم، ساختار و شاکله اصلی تیم تقویت می شود تا 
بتوانیم از سال آینده با یک تیم مقتدر در لیگ برتر هندبال حاضر شویم.مدیرعامل صنایع گیتی پسند، 
یادآور شد: قرار گرفتن تیم مان در لیگ دسته اول یا لیگ برتر هندبال به تصمیم اعضای هیئت مدیره 
بســتگی دارد. در هر لیگی بازی کنیم تالش مان این است که بودجه خوبی از هیئت مدیره برای تیم 
هندبال دریافت کنیم و به راه مان ادامه دهیم.وی با اشــاره به دوران بحرانــی این گروه صنعتی، از 
رسیدن زمان شکوفایی و توسعه باشگاه خبر داد و گفت: گیتی پسند یک بحران را طی کرده و اکنون 
در سال های شکوفایی به سر می بریم. عالقه مند به استفاده از جوانان بااستعداد در تیم های ورزشی 
گیتی پسند هستیم. با مطرح کردن پیشنهادها به هیئت مدیره در صدد اضافه کردن سایر رشته ها در 
مجموعه مان هستیم.جنتی با تاکید بر اهمیت سرمایه گذاری روی تیم های پایه، خاطرنشان کرد: 
عالوه  بر رشته های فوتسال، والیبال و هندبال، روی تیم های پایه نیز سرمایه گذاری کرده ایم. یکی 
از محسنات گیتی پسند در اختیار داشتن تیم های پایه از رده نونهاالن تا بزرگساالن است، زیرا آنان 

آینده سازان باشگاه گیتی پسند هستند.

مقصد ذوب آهن، باشگاهی با نیم قرن سابقه؛

ناکجاآباد!

باشــگاه ذوب آهن به  دالیل نه چندان مشــخص، انحالل رشــته های مهم 
خود را در دستور کار قرار داده اســت.به گزارش خبرنگار ایمنا، ماه ها از اخبار 
ضدونقیض در رابطه با انحالل تیم های متعدد در باشگاه ذوب آهن به دلیل 
بی پولی و مشکالت شدید مالی می گذرد؛ تصمیم مدیران ارشد ذوب آهن از 
کارخانه تا باشگاه که آینده تیم های صاحب نام و بازیکنان این باشگاه ریشه دار 
را تحت تاثیر و در آســتانه نابودی قرار داده اســت. تصمیم انحالل تیم های 
لیگ برتری باشگاه ذوب آهن، در یک ماه ونیم اخیر بیش از پیش اوج گرفته 
و هر روز به عملی شدن این تصمیمات نزدیک تر می شــویم.اما بیایید این 
موضوع را کمی متفاوت تر بررسی کنیم؛ ذوب آهن سال گذشته در بخش زنان 
به قهرمانی در لیگ دسته اول هندبال و بسکتبال و سومی در لیگ برتر والیبال 
باشگاه های کشور دست پیدا کرد؛ همچنین تیم فوتبال زنان این باشگاه با 
وجود بودجه بندی بسیار محدود مانند ســایر رشته ها، به پنجمی لیگ برتر 
رسید. در بخش مردان نیز تیم بسکتبال ذوب آهن نایب قهرمان و تیم هندبال 

این باشگاه سوم ایران شد.

انحالل کم هزینه ترین تیم ها به بهانه بی پولی
از بین این تیم های مقام آور و افتخارآفرین، قرار است چندین تیم با انحالل 
و نابودی به دست فراموشــی سپرده شــوند؛ دقیقا همان تیم هایی که نام 
ذوب آهن را در بین برترین های ایران قرار دادند، آن هم درحالی که کمترین 
بودجه و منابع مالی به این تیم هــا اختصاص یافته بود و تــا همین امروز 
بخشی از مبلغ قرارداد بازیکنان شــان نیز پرداخت نشده است. اما پرسش 
اینجاســت که چطور می توان تیم هایی که در لیگ برتر روی ســکو رفته اند 
منحل شوند؟تخصیص کمترین منابع مالی به مانند همیشه به این تیم ها، 
قطعا سوددهی خوبی برای مجموعه ذوب آهن خواهد داشت؛ در شرایطی 
که اسپانسرها نیز به سمت باشــگاه هایی می روند که اعتبار دارند و به مقام 
رسیده اند. با قرار دادن مشاوران و مدیران ورزشی، بدون شک می توان این 
تیم ها را مدیریت کرد؛ اما ظاهرا مدیران اقتصادی نفوذ بیشتری در کارخانه 

و باشگاه دارند و تفکرات شان را به هر نحوی به مدیران تحمیل می کنند!

ضد و نقیض همچون مدیران ذوب آهن!
البته که اگر مدیران به فکر مجموعه خود باشند اجازه اعمال چنین تفکراتی را 
در باشگاه نمی دهند. هرچند از کارخانه نیز آبی گرم نمی شود و به نظر می رسد 
تمام این تصمیمات از همان جا نشأت می گیرد و مدیران باشگاه کارگزارانی 
بیش نیستند.نکته عجیب اینجاست که مدیرعامل باشگاه، مدام صحبت های 
خود را تغییر می دهد و هر بار به نوع دیگری زبان به سخن می گشاید. ابتدا 
از انحالل تیم های باشگاه در تمام رشته ها به جز فوتبال خبر می دهد، سپس 
در زمانی دیگر در پاســخ به پرســش خبرنگاران ادعا می کند رویکرد تغییر 
یافته و نه تنها تیمی از باشــگاه ذوب آهن منحل نمی شود، بلکه یک تیم نیز 
اضافه خواهد شد. در گفت وگویی دیگر به فاصله چند روز مدیرعامل می گوید 
تیم های هندبال مردان و فوتبال زنان به عنوان تصمیم جدید اتخاذ شده توسط 
هیئت مدیره منحل خواهند شــد. این سخنان ضد و نقیض در صحبت های 
مدیرعامل یک باشگاه در فاصله کمتر از دو هفته، در نوع خود شاهکار است!از 

سوی دیگر این نکته را نیز باید در نظر بگیریم که موازی کاری بی پایه ترین بهانه 
برای انحالل تیم هاست؛ هر اندازه تیم های یک استان در لیگ ها خصوصا در 
سطح اول ایران بیشتر باشند، ارزش و اعتبار ورزش آن استان در رشته های 
مدنظر نیز باالتر می رود و نه تنها با داشتن یک مجموعه منطقی، سقوط، پرونده 
این باشگاه ها را نمی بندد بلکه می شود به رفتن روی سکو و مقام آوری امیدوار 
بود. نیازی هم به فداکاری باشگاه ها نیســت؛ نه گل گهر سیرجان به خاطر 
ریخت وپاش های مس رفسنجان از لیگ برتر کناره گیری می کند و نه سپاهان 
اصفهان، تیم نوین خود را فدای تیم اصلی اش خواهد کرد. ذوب آهن نیز بهتر 
است ازخودگذشتگی نکند و اجازه بدهد موازی کاری در رشته های هندبال و 
فوتبال زنان ادامه پیدا کند. قطعا دیگر باشگاه اصفهانی هم راضی به این اقدام 
نیست. ضمن اینکه اگر بنا به موازی کاری اســت، عجیب است که مدیران 

ذوب آهن تیم فوتبال مردان شان را منحل نمی کنند!

آیا انحالل تیم ها، وضعیت مالی ذوب آهن را متعادل می کند؟
ویترین باشگاه ذوب آهن، تیم فوتبال مردان شان است؛ اما آیا در سال های 
اخیر افتخاری توسط این تیم کسب شــده است؟ همان مدیرانی که اکنون 
می خواهند رشــته های غیر از فوتبال مردان ذوب آهن را منحل کنند زمانی 
همین بال را می خواستند بر سر تیم فوتبال مردان این باشگاه بیاورند. کمتر 
کسی فراموش می کند که ذوب آهن به تلخ ترین شکل ممکن در لیگ برتر 

ماندگار شــد؛ اما راز بقای ذوبی ها در تیم فوتبال مردان شــان، پافشاری و 
فعالیت مستمر بود، چراکه در تمام آن روزها تالش کردند تا تیم فوتبال بماند 
و اکنون از بحران فاصله گرفته اســت. آیا اگر مدیران ذوب آهن این روش را 
در فوتبال زنان، هندبال مردان و… اجرا کنند از بحران خارج نخواهند شد؟ 
همیشــه راحت ترین و پیش پا افتاده ترین راه حل، بدترین راهکار است که 
سرانجامی نخواهد داشت. ضمن اینکه یکی از فاکتورهایی که ذوب آهن را 
از سایر تیم ها حتی سرخابی های پایتخت متمایز کرده، داشتن تیم فوتبال 
بانوان شان است؛ ویژگی مهمی که باعث می شود باشگاه جزو حرفه ای های 
فوتبال ایران و آسیا باشد تا اگر مجددا به لیگ قهرمانان آسیا بازگشت مشکلی 
برای حضور در این رقابت ها نداشته باشد.اگر تیم های ذوب آهن منحل شود، 
پول هایی گرچه بــا مقادیر پایین که دیگر خرج آنان نمی شــود کجا خواهد 
رفت؟ مدیران ذوب آهــن می توانید تضمین دهند بســاط بی پولی پس از 
انحالل چندین رشته در ذوب آهن جمع می شود و به بدنه های دیگر مجموعه 
 خصوصا کارخانه و قسمت های غیرورزشی نمی رود؟ اگر کارخانه ذوب آهن تا 
این حد بی پول شده حداقل به طور کامل برای همگان شفاف کند. بدون شک 
وضعیت مالی ذوب آهن مانند دیگر کارخانه استان اصفهان نیست و کسی 
وجود ندارد که آن را کتمان کند؛ اما کاهــش تیم هایی که چندان از نظر مالی 
برای شان آب نمی خورد و هزینه ای برنمی دارد، دخل وخرج شان را متعادل 

نخواهد کرد!

ادعای روز

دعوت از سپاهان برای حضور در تورنمنت 4 جانبه
باشگاه نجف عراق از سپاهان برای یک تورنمنت چهارجانبه دعوت کرد.باشگاه نجف عراق برای آمادگی 
هر چه بیشتر در فصل پیش رو قصد دارد که میزبانی یک تورنمنت را با حضور چهار تیم برعهده بگیرد. این 
باشگاه عراقی از تیم های سپاهان، العهد لبنان و کربال دعوت کرد که در این رقابت به میزبانی شهر نجف 
شرکت کنند.سپاهان در اردوی ترکیه سه بازی دوستانه برگزار کرد که نتیجه آن یک باخت، یک تساوی و 

یک پیروزی برای طالیی پوشان بود. 
 

 واکنش »سعید آذری« به ماجرای دریافت حق  رشد بازیکنان
 توسط باشگاه  ها

سعید آذری، مدیرعامل اسبق باشگاه های ذوب آهن و فوالد درخصوص حق  رشد بازیکنان نکاتی را متذکر 
شد.ماجرای حق رشد بازیکنان فوتبال در بین باشگاه های ایران یکی از حلقه های گم شده یا کم اثر در ماه ها 
و سال های اخیر بوده است که به طور کامل و جامع به آن پرداخته نمی شد.به بهانه دریافت حق رشد باشگاه 
ایران جوان از باشگاه های پورتو و شباب االهلی بابت مهدی طارمی و مهدی قائدی، سعید آذری یکی از مدیران 
باسوادی که به خوبی در این زمینه آگاه و توانمند است واکنش نشان داد. او در پستی اینستاگرامی در صفحه 
شخصی اش نکاتی را متذکر شد که شاید خیلی از مدیران فوتبالی در باشگاه ها راجع به آنان چیزی نمی دانند.

 

حرکت چراغ خاموش پرسپولیسی ها برای جذب مهاجم!
باشگاه پرسپولیس نام و نشانی از بازیکن خارجی مدنظر، رسانه ای نمی کند.تجربه اخیر پرسپولیسی ها 
درخصوص گزینه های قبلی که با سنگ اندازی های زیادی روبه رو شد، باعث شده است این بار مسئوالن 
باشگاه با پنهان کاری ویژه ای برای جذب مهاجم جدید اقدام کنند.اخبار رسیده از باشگاه پرسپولیس از این 
حکایت دارد که اقدامات الزم برای جذب گزینه جدید مورد نظر کادر فنی از طریق امور بین الملل باشگاه ادامه 
دارد. باشگاه پرسپولیس این بار قصد دارد تا زمان توافق نهایی با مهاجم خارجی جدیدی که مدنظر کادر 
فنی است، نام و نشانی از او رسانه ای نشود تا کارشکنی در مسیر جذب بازیکن مورد نظرشان صورت نگیرد.

 
صنعت نفت جانشین پرسپولیس شد؛ 

مصاف شاگردان»تارتار« با خیبر خرم آباد
تیم فوتبال ذوب آهن که آخرین روزهای اردوی آماده سازی خود در تهران را پشت سر می گذارد، قرار 
است که در یک بازی تدارکاتی به مصاف تیم صنعت نفت آبادان برود. ذوبی ها پیش از این قرار بود که 
با پرسپولیس بازی کنند؛ اما بعد از قرعه کشی لیگ برتر ، مشخص شد که سبزپوشان اصفهانی باید در 
هفته نخست رقابت ها به مصاف پرسپولیس بروند به همین خاطر هر دو طرف ترجیح دادند که این 
بازی دوستانه برگزار نشود و مسابقه لغو شد.به همین دلیل مدیران ذوب آهن در میان سایر تیم های 
لیگ برتری به دنبال پیدا کردن جانشینی برای پرسپولیس بودند تا بتوانند بازی تدارکاتی مدنظرشان 
را انجام دهند و در نهایت صنعت نفت آبادان، جانشین سرخ پوشان شد و گاندوها در زمین تهرانسر به 
مصاف این تیم خواهند رفت. عالوه بر این ذوب آهن در کرج نیز به مصاف تیم خیبر خرم آباد می رود تا 

با آمادگی کامل به اصفهان باز گردد.
 

آغاز اردوی تیم ملی فوتبال نوجوانان با حضور ورزشکاران اصفهانی
ورزشــکاران اصفهانی در  اردوی تیم ملی فوتبال نوجوانان حضور دارند.حســام نفری، کسری طاهری، 
اسماعیل قلی زاده، رضا غندی پور از اصفهان به همراه ۲۳ ورزشکار در اردوی تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال 
حاضر هستند.برای این اردو برگزاری دو بازی درون اردویی نیز از سوی حسین عبدی سرمربی تیم ملی 

فوتبال نوجوانان و کادرفنی درنظر گرفته شده که جزییات آن متعاقبا اعالم خواهد شد.

مستطیل سبز

ادعای مسیمیر: 

 سپاهان یک نفوذ 
هم نداشت

توئیتر باشــگاه المســیمیر قطر پس از 
برتری مقابل سپاهان در توئیتی به شرح 
فنی اتفاقــات ایــن مســابقه تدارکاتی 

پرداخته است.
روز جمعه تیم فوتبال سپاهان در سومین 
مســابقه تدارکاتی به مصاف المسیمیر 
قطر رفــت و در حالــی که توانســته بود 
داریکااسپور ترکیه را با چهار گل شکست 
دهد و مقابل اســتانبول اسپور به تساوی 
دســت پیدا کند، مقابل المســیمیر قطر 
با یــک گل بــازی را واگــذار کرد.پس از 
این مســابقه تدارکاتی که در اســتانبول 
برگزار شــد حاال توئیتر باشگاه قطری به 
اتفاقــات این مســابقه پرداخته و ضمن 
تمجید از نمایش تیم خــودی و معرفی 
ســپاهان به عنــوان تیمــی قدرتمند در 
بخش پایانی توئیــت خود تاکید کرده که 
ســپاهان حتی یک نفوذ هم نتوانســته 
به خط دفاعــی طرح ریزی کنــد.در این 
توئیت آمده است:» در یک بازی سخت 
موفق شدیم سپاهان را ببریم. تیم ما در 
مقابل ســپاهان قدرتمند، مغلوب نشــد 
و در عوض توانســتیم قفل دروازه آنها را 
با گل فوق العاده برونو بــاز کنیم. این در 
حالی بود که سپاهان نتوانست از سد خط 
دفاعی تیم ما حتی یک بار هم عبور کند. 
درنهایت بازی با پیروزی یک بر صفر تیم 

ما تمام شد.«
 سپاهان در شرایطی بیش از یک هفته در 
ترکیه اردو زد که سه بازیکن خارجی نیز به 
این تیم اضافه شدند و طی روزهای آینده 
با یکی دو خرید دیگر آماده شــروع لیگ 

برتر می شود.
 از ســپاهان مورایس با توجــه به نفراتی 
که برای فصل بیســت و یکم جذب این 
تیم شــده اند به عنوان یکی از جدی ترین 
مدعیان کسب قهرمانی مسابقات در کنار 

استقالل و پرسپولیس یاد می شود.

گفت و گو

وز عکس ر

شادی بی حد و حصر 
سروش با پیراهن 

پرسپولیس 
سروش رفیعی که در آستانه بازی 
برای پرسپولیس در سومین مقطع 
قــرار دارد، یکی از شــاداب ترین 

بازیکنان تمرین است.

باشگاه بارسلونا قصد دارد یک بازیکن بزرگ دیگر 
را در این پنجره تابستانی به خدمت بگیرد.

عملکرد بارســا و هزینه های صورت گرفته از سوی 
آنها برای جذب بازیکنــان جدید در این پنجره نقل 
و انتقاالت تابستانی جنجال بســیاری را به دنبال 
داشــته اســت.  حاال روزنامه اســپانیایی موندو 
دیپورتیوو مدعی شده است که مدیران این باشگاه 
در حال برنامه ریزی خرید ستاره بعدی هستند که 

ممکن است بسیار گران قیمت باشد. 
این روزنامه خبر داده که بارســا بــه صورت جدی 
خواهان جذب برناردو ســیلوا از منچسترســیتی 
است. این هافبک هجومی تا ســال ۲0۲5 با این 
باشــگاه قرارداد دارد؛ اما روزنامه فرانسوی اکیپ 
پیش از این ادعا کرده بود که ســیتی آماده است 
تا مجوز جدایــی این ملی پوش پرتغالــی را با 80 

میلیون یورو صادر کند. 
این باعث می شود که ســیلوا به گران قیمت ترین 
بازیکن بارســا در این تابســتان تبدیل شــود. او 
همچنین یکی از گران قیمت تریــن بازیکنان این 
پنجره نقــل و انتقــاالت بین تمامــی لیگ های 
اروپایی نیــز خواهد شــد. پیش از ایــن اورلین 
شــوامنی با 80 میلیون یــورو از موناکــو به رئال، 
ماتیس دی لیخت با 6۷ میلیون یورو از یوونتوس 
به بایرن مونیخ، داروین نونیــز با ۷5 میلیون یورو 
از بنفیکا به لیورپول و ارلینگ هالند با ۷5 میلیون 
یورو از بروسیا دورتموند به منچسترسیتی منتقل 

شده اند.
بارســلونا در این تابســتان و تاکنون ۱۲۷ میلیون 
یورو هزینه کرده که با توجه به شــرایط این باشگاه 
باورنکردنی اســت. رافینیا بــا 58 میلیون یورو از 

لیدز، ژول کنده با 50 میلیون یورو از سویا و روبرت 
لواندوفســکی با 45 میلیون یورو از بایرن به این 
تیم منتقل شــده اند. تنها فروش قابــل توجه آنها 
نیز فیلیپه کوتینیــو با ۲0 میلیون یورو به اســتون 

ویال بوده است. 
این باشــگاه برای تامیــن هزینه هایش مجبور به 
فروش ۲5 درصد از حق پخش تلویزیونی ۲5 سال 
آینده اش به شــرکت سیکس اســتریت به مبلغ 
500 میلیون یورو شــده و هزینه خریــد بازیکنان 

جدیدش را به این شکل تامین کرده است. 

ولخرجی ادامه دارد؛ بارسا در فکر ستاره بعدی
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مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان از اجرای عملیات ایمن سازی معابر شامل نصب پنج هزار گل میخ 
در گذرگاه های عابرپیاده، نوســازی ۷۰۰ عدد انواع تابلو ترافیکی و ۳۰۰ عدد سرعت گیر برای کنترل 
سرعت خودروها در این منطقه خبر داد.سید سلمان قاضی عسگر در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار 
کرد: با توجه به نحوه تردد وســایل نقلیه و عابران پیاده و به منظور حفظ ایمنــی، بهبود عبور و مرور، 
کاهش تصادفات و ترافیک عبوری حدود سه هزار گل میخ پالستیکی و دو هزار گل میخ سرامیکی 
در گذرگاه های عابر پیاده و محل خط کشی ها نصب شد.وی افزود: گل میخ نوعی سرعت گیر و تعیین 
کننده مرز در مسیرهای شلوغ و پرتردد و وسیله ای جهت کنترل سرعت خودروهاست.مدیر منطقه ۹ 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه در طرح ساماندهی تابلوهای انتظامی و ترافیکی، همچنین حدود ۷۰۰ 
عدد انواع تابلو ترافیکی در سطح منطقه نوسازی و نصب شد، خاطرنشان کرد: این اقدام با هدف بهبود 
عبور و مرور شهری در پرترددترین نقاط سطح منطقه و حفظ سالمتی و آرامش شهروندان با اعتباری 
بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال انجام شد.وی با اشاره به دیگر اقدامات ترافیکی منطقه ۹ شهرداری، ادامه داد: 
تابلوی راهنمای مسیر چهارراه جهاد در خیابان آتشگاه با سازه تی )T( به منظور رفاه حال شهروندان 

با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد ریال تعویض شد.
 

 اصفهان، دبیر بخش گرافیک 
دومین »سوگواره بین المللی امام حسین)ع(«

رییس اداره فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان گفت: دومین سوگواره بین المللی 
امام حسین)ع( از سال گذشته با محوریت شهر قم در حالی برگزار شد که دبیرخانه بخش گرافیک آن 
در اصفهان است؛ در همان ســال بالغ بر ۱۱ هزار اثر در بخش گرافیک ارسال شد که پیش بینی می شود 
امسال به ۲۰ هزار اثر برسد.مهدی پایون در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: سوگواره بین المللی ملت 
امام حسین )ع(، پویش تولید محتوای رسانه ای و کنشگری عاشورایی در فضای مجازی است که برای 
تمامی سنین و گروه های مختلف از سال گذشــته همزمان با آغاز دهه محرم و صفر برگزار می شود.وی 
ادامه داد: دومین سوگواره بین المللی ملت امام حسین )ع( همزمان با دومین روز از دهه محرم آغاز به 
کار می کند و طی فراخوان داده شــده تمام افراد می توانند آثار گرافیکی خود را تا پایان ماه صفر به دبیر 
خانه جشنواره واقع در دفتر تبلیغات اسالمی استان اصفهان ارسال کنند.رییس اداره فضای مجازی، هنر 
و رسانه دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان با بیان اینکه عالقه مندان به شرکت در بخش مردمی می توانند با 
تولید و انتشار محتوا با هشتگ #ملت امام حسین در سوگواره شرکت کنند، ادامه داد: این سوگواره شامل 
بخش رسانه های تصویری )عکس، فیلم کوتاه ســه دقیقه )مستند کوتاه، داستانی کوتاه(، انیمیشن، 
موشن گرافیک و نماهنگ(، رسانه های خبری )خبر، نقد و تحلیل، مصاحبه و گزارش(، گرافیک )پست، 
استوری، آیکن، استیکر، گرافیک متحرک و رابط کاربری(، کنشگر عاشــورایی )توزیع محتوا، تقابل با 
مخاطب، پاسخگویی و تحلیل و رصد(، متون ادبی )کپشن نویسی، خاطر نگاری و یادداشت(، صوت و 

رادیو )نمایش کوتاه، پادکست و برنامه های ترکیبی( است.

سخنگوی آتش نشانی اصفهان خبر داد:
ریزش قسمتی از یک ساختمان 3 طبقه در ناژوان

سخنگوی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از ریزش قسمتی از ساختمان سه طبقه در 
محدوده دسترسی محلی ناژوان، خبر داد.سرآتشیار کاوه آهنگران در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: 
ساعت ۱۱:۲۵ صبح  دیروز حادثه ریزش قسمتی از ساختمانی سه طبقه، به سازمان آتش نشانی اصفهان 
گزارش شد.وی با بیان اینکه حادثه مذکور در دسترسی محلی ناژوان رخ داده بود، افزود: بالفاصله ماموران 
آتش نشانی از ایستگاه شماره ۱۴ به محل حادثه اعزام شدند.سخنگوی آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه خوشبختانه فردی زیر آوار گرفتار نشــده، ادامه داد: این حادثه به 

علت گودبرداری در مجاور ساختمان رخ داده؛اما همچنان علت حادثه در دست بررسی قرار دارد.

از تصویب طرح شفافیت تا رفع معضل ۵۷ ساله شهر در جلسه پنجاه و یکم شورا؛

یک سال گذشت

پنجاه و یکمین جلسه شورای شــهر اصفهان روز گذشته 
برگزار شد. گزارشی از شاخص ترین اقدامات شورای شهر 
در یک سال گذشته، تاکید بر تدوین برنامه جامع و عملیاتی شورای ششم، 
ساماندهی ورودی های میدان امام)ره( و تاکید بر ضرورت تامین اینترنت 
ایمن از جمله مباحث مطرح شده در این نشست توسط اعضای شورا بود. 
همچنین در پایان این جلســه شــورا محمد نورصالحی در دومین ســال 
ششمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان با ۹ رای به عنوان رییس شورای 
ششم شهر معرفی شد. ابوالفضل قربانی با ۷ رای برای دومین سال به عنوان 
نایب رییس شورای اسالمی شهر انتخاب شد. همچنین در جلسه اخیر سید 
امیر سامع به عنوان خزانه دار، فرزانه کالهدوزان منشی اول و علی صالحی 
به عنوان سخنگوی شورای شهر با اکثریت قاطع آرا انتخاب شدند. به این 
ترتیب ترکیب هیئت رییسه شورای اسالمی شــهر اصفهان بر اساس آرای 

اعضا در سال دوم فعالیت خود بدون تغییر ماند.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در یک سالگی شورای ششم، مهم ترین 
مصوبات و شاخص ترین اقدامات این شورا را تشریح کرد.محمد نورصالحی 
با اشاره به شــاخص ترین اقدامات شورای شــهر، مطرح کرد: شفافیت از 
جمله طرح هایی بود که در یک سال گذشته به همت شورای ششم تصویب 
و اجرا شــد، برخی از آثار این طرح دیده شده اما هنوز مراحلی برای تکمیل 

و به سرانجام رسیدن دارد.وی از نحوه محاسبات پروانه و دریافتی هایی که 
از مردم برای ارائه خدمات مختلف در حوزه ساخت و ساز وجود داشت نیز 
ســخن گفت و بیان کرد: این دریافت ها شامل موارد مبهم و سلیقه ای و در 
برخی موارد ناسالم بود؛ در همان روزهای نخست با همکاری مدیران شهری، 
در حالی که فرصت اصالح ارقام وجود نداشــت، اما جلسات هماهنگی با 
مدیران شهرداری انجام و تالش شد که اگر دریافت هایی خارج از مصوبات 
شــورا وجود دارد به حداقل و حتی به صفر برســد. نورصالحی با اشاره به 
سامانه های سوت زنی در شورای شهر و شهرداری عنوان کرد: این سامانه ها 
بر اساس طرح شفافیت راه اندازی شده و امید داریم تا هفته آینده شهردار، 
گزارش جامعی پیرامون فعالیت این سامانه ها به شورا و مردم بدهد. رییس 
شورای اسالمی شهر اصفهان همچنین از خریداری  ۱۷۳ دستگاه اتوبوس 
با موافقت شورا، توسط شهرداری در اســفند ۱۴۰۰ خبر داد و گفت که تالش 
می شود امسال این دستگاه ها به ناوگان حمل و نقل عمومی بپیوندند. وی 
با اشاره به  تشکیل کمیســیون ویژه آب برای پیگیری اصلی ترین مشکل 
شهر اظهار کرد: آب اصلی ترین مشکل شهر است و گرچه حل آن مستقیما 
بر عهده مدیریت شهری نیست، اما با تشکیل کمیسیون ویژه آب و اهتمام 
جدی، با بیشترین تعداد عضو و بیشترین تعداد جلسه و دعوت از چهره های 
تاثیرگذار ملی در حوزه آب، این موضوع پیگیری شد. رییس شورای اسالمی 
شهر اصفهان همچنین خاطرنشان کرد: مسائل مربوط به زمین های علی آباد 

کلنگان با ۵۷ سال سابقه عدم حل مشکل نیز توسط شورای ششم حل شد.

ورودی های میدان امام خمینی )ره( ساماندهی می شود
در ادامه  این جلسه رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای 
اسالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه در کارگروه بافت تاریخی ساماندهی 
ورودی های میدان امام )ره( و رفع نازیبایی ها مد نظر اســت، گفت: ایجاد 
مبلمان شهری زیبا و رفع مشــکالت در ورودی های این میدان تاریخی در 
دستور کار قرار دارد. رسول میرباقری با بیان اینکه سرمایه های تاریخی شهر 
اصفهان تاکنون به صورت جزیره ای توسط مناطق اداره می شود، تصریح کرد: 
در این راستا پیگیر هستیم که از طریق وزارت کشور، معاونت بافت تاریخی و 
گردشگری در چارت شهرداری قرار گیرد تا مدیریتی واحد و یکپارچه بحث 

سیاست گذاری این حوزه را دنبال کند.

برنامه جامع و عملیاتی شورای ششم تدوین شود
همچنین رییس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای اسالمی 
شهر اصفهان با اشاره به برنامه جامع و عملیاتی شورای شهر گفت: از ریاست 
و هیئت رییسه شورا مستدعی اســت که برنامه ای جامع و عملیاتی برای 
مدت باقی مانده شورای ششــم تدوین و اولویت های کاری با نظر اعضا و 
صاحب نظران امر تهیه و مبنای کاری همه قرار گیرد.نادراالصلی تصریح کرد: 
مدیریت شهری با واگذاری خدمات متعدد به شهروندان و تسهیل امور به 
دنبال مردمی سازی امور اســت، امیدواریم این مسیر برای دیگر برنامه ها 
مورد توجه قرار گیرد و روز به روز پررونق تر شود. یک سال از عمر کاری دوره 
ششم گذشت، در این مدت اتفاقات بسیاری رخ داده است، رویکرد عمومی 
شورای اسالمی شهر در خدمت رسانی، رسیدگی و توجه کافی به مردم به ویژه 
گروه های متوسط و پایین اقدام مثبتی است، اما این گزاره به معنای اینکه 

به همین اندازه باید اکتفا کرد، نیست.

ضرورت توســعه اینترنــت ایمن و ســریع برای ارائــه خدمات 
با کیفیت به اصفهانی ها

در ادامه عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان با تاکید بر ضرورت 
توسعه اینترنت ایمن اظهار کرد: با توجه به نظرات متخصصان، راه اندازی یک 
شبکه امن و اختصاصی برای ایجاد ارتباطات شهرداری و شهروندان و ارائه 

خدمات با کیفیت به صورت غیرحضوری ضروری است.
 علی صالحی در این جلسه طی  تذکری، اظهار کرد: راهبرد شورای ششم شهر 
و شهرداری رسیدن به شهر هوشــمند و افزایش ارائه خدمات الکترونیکی 
شــهروندی به خصوص در حوزه شهرســازی اســت که حساسیت های 
اطالعاتی باالیی دارد.وی افزود: امروزه شاهد تقابل های سایبری هستیم 
که در اصفهان به عنوان یکی از مناطق راهبردی کشور ممکن است رخ دهد، 
بنابراین نیازمند حرکت های اساسی در حوزه دیجیتال و ارائه خدمات مناسب 
در حوزه فناوری اطالعات به شهروندان هستیم.عضو هیئت رییسه شورای 
اسالمی شهر اصفهان گفت: بر اساس نظر متخصصان، راه اندازی یک شبکه 

امن و اختصاصی برای ایجاد ارتباطات شهرداری و شهروندان الزم است.

معاون محیط زیســت و خدمات شــهری شهردار 
اصفهان گفت: شــهرداری، یک میلیارد تومان برای 
اجرای پویــش پرچم )نصب ۱۸۰ هــزار پرچم( در 
نظر گرفته و مابقی هزینه هــا که حدود یک میلیارد 
تومان است توسط خیران، هیئت ها و مراکز فرهنگی 
پرداخــت می شــود.مهدی بقایــی در گفت وگو با 
خبرنگار ایمنا اظهــار کرد: بر اســاس برنامه ریزی 
انجام شده قرار بود، سیاه پوشی شهر تا روز پنجشنبه  

ششــم مردادماه  و قبل از ورود به ماه محرم انجام 
شود، اما این اقدام به علت شرایط جوی نامناسب 
و احتمال وزش بــاد و نزول باران، بــا تاخیر انجام 
شد.وی افزود: در آیین سیاه پوشی، تمام نقاط شهر 
سیاه پوش عزای امام حسین )ع( شده و با نصب 
ده ها پرچم ســیاه، به اســتقبال ماه محرم رفتیم.

معاون محیط زیســت و خدمات شــهری شهردار 
اصفهان با بیان اینکه شــهرداری همــواره حامی و 
پشتیبان هیئت های مذهبی بوده است، ادامه داد: 
پویش پرچم، بر عهده نهادهای مردمی و هیئت ها 
است، از این رو جلسه ای در ستاد جبهه فرهنگی به 
عنوان محل اجتماع مراکز فرهنگی و هیئت ها برگزار 
کردیم که در آن مقرر شــد با کمک افراد سرشناس 

شــهر و خیران که محور این جریان هســتند، این 
پویش برگزار شود.وی با اشاره به مردم محور بودن 
برگزاری مراسم ویژه ایام محرم و عزاداری اباعبدا... 
الحســین )ع(، اضافه کرد: شهرداری، یک میلیارد 
تومان برای اجرای پویــش پرچم )نصب ۱۸۰ هزار 
پرچم( در نظر گرفته است و مابقی هزینه ها که حدود 
یک میلیارد تومان است توسط خیران، هیئت ها و 
مراکز فرهنگی پرداخت می شود.بقایی اظهار کرد: 
اقدامات الزم برای پیگیری، آماده ســازی، چاپ، 
تولید و نصب پرچم ها بر سر در منازل در محله ها از 
طرف تشکل های مردمی و هیئت ها انجام می شود 
و شهرداری نقشی در اجرای این اقدامات ندارد، زیرا 

بار اجرای این امور، بر دوش خیران است.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان:

شهرداری در کنار خیران، حامی هیئات مذهبی است

مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری پاسخ داد:

دلیل کاهش حقوق برخی از کارکنان شهرداری اصفهان چه بود؟
مدیرکل سرمایه انسانی شــهرداری اصفهان با بیان اینکه در ماه های اردیبهشت و خرداد برای کارکنان 
شهرداری مبلغی به عنوان علی الحساب واریز شده است، گفت: با اعمال شرایط جدید پرداخت حقوق 
از تیرماه، ممکن اســت دریافتی برخی از کارکنان کاهش یافته باشد.منصور سلطانی زاده در گفت وگو با 
خبرنگار ایمنا با اشاره به حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱ کارکنان شهرداری اصفهان، اظهار کرد: در این خصوص 
از ابتدای سال مصوباتی داشتیم که برخی از آنها بخشنامه های پیشین را نقض می کرد؛ به عنوان مثال در 
یکی از بخشنامه های پیشین، حقوق کارگرانی که در دستگاه های دولتی کار می کنند، معادل سایر کارکنان 
افزایش می یافت که این بخشنامه نقض و قرار شد کارگران بر اســاس مصوبه شورای عالی کار حقوق 
دریافت کنند.وی افزود: در ارتباط با کارمندان نیز بخشــنامه های متفاوتی ارائه و در نهایت از تاریخ دهم 
تیرماه، آخرین بخشنامه در این خصوص ارسال شد که بر اساس آن توانستیم آخرین تغییرات حقوق 
و دستمزد کارکنان شــهرداری اصفهان را اعمال کنیم.مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری اصفهان گفت: 
باهدف جلوگیری از به وجود آمدن مشکالت ناشی از فشارهای اقتصادی بر کارکنان شهرداری، در ماه های 
اردیبهشت و خرداد امسال، افزایش هایی به صورت علی الحساب با اعالم قبلی در حقوق کارکنان اعمال 
شد که پس از جمع بندی در خصوص تعیین حقوق و دســتمزد کارکنان در سامانه جامع منابع انسانی 
و سامانه حقوق و دســتمزد، از تیرماه حقوق ها با تغییرات جدید پرداخت شد.وی تصریح کرد: در حوزه 
کارگری، حقوق مطابق اعالم شورای عالی کار افزایش یافت و در بخش کارمندان نیز، افزایش های قانونی 
اعمال شده است، همچنین تالش شــد در حوزه کارمندی افرادی که فعالیت، پست سازمانی و شرایط 
مشابهی دارند، بدون در نظر گرفتن نوع قراردادشان حقوق یکسان دریافت کنند.سلطانی زاده گفت: برخی 
از کارکنان شهرداری ممکن است با مقایسه حقوق ماه قبل و حقوق تیرماه، احساس کنند دریافتی آنها 
کاهش یافته است؛ مقایسه میزان حقوق دریافتی با سایر همکاران نیز می تواند سوء تفاهم هایی را ایجاد 
کند، این در حالی است که این کارکنان تفاوت هایی در سابقه کار، مدرک تحصیلی، عائله مندی و یا جایگاه 
سازمانی با یکدیگر دارند.وی اضافه کرد: اطالعیه ای برای کارکنان شهرداری منتشر شد که بر اساس آن 
هریک از افراد که در میزان حقوق دریافتی خود ابهامی داشته باشند، می توانند به مسئول امور اداری محل 
خدمت خود مراجعه و این مسئله را مطرح کنند؛ امور اداری شهرداری، پاسخگوی این افراد خواهد بود و 

در صورت وجود اشکال، آن را رفع خواهد کرد.
 

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری خبر داد:

 اجرای پروژه بازیافت پسماندهای ساختمانی
 با ۷0 میلیارد تومان اعتبار

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از اجرای پروژه بازیافت پسماندهای ساختمانی 
با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان با مشــارکت بخش خصوصی خبر داد.به گزارش ایمنا، غالمرضا 
ســاکتی اظهار کرد: طبق قانون مدیریت پســماند، پسماندهای ســاختمانی جزئی از پسماندهای 
عادی شهری به شمار می رود و مدیریت آن به شهرداری واگذار شده است.وی افزود: در حال حاضر 
پسماندهای ساختمانی در شهر اصفهان توسط سازمان مدیریت پســماند در محل گردنه زینل دفع 
می شود و مالک زمین های در حال ساخت یا پیمانکار آن موظف است پس از انجام عملیات عمرانی، 
این پسماندها را جمع آوری کند و به سایت دفع پسماندهای ساختمانی انتقال دهد.مدیر عامل سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گام بعدی در این روند را بازیافت نخاله های ساختمانی دانست و 
گفت: روزانه در شهر اصفهان حدود سه تا چهار هزار تن پسماندهای ساختمانی جمع آوری و به سایت 
دفع منتقل می شود که مقرر شده است با اجرای این پروژه، پس از بازیافت به مصالح ساختمانی تبدیل 
و در چرخه ساخت وساز به کار گرفته شود.وی خاطرنشان کرد: به منظور استقرار هرچه بهتر این پروژه، 
از چند شهر که این سیستم در آنها مستقر شده است بازدیدهایی به عمل آمد و جلسات متعددی را با 

حضور متخصصان این حوزه برگزار کردیم.

با مسئولان

دیدگاهاخبار

سیالب ها؛ نتیجه بدرفتاری 
انسان با طبیعت و تجاوز به 

حریم رودخانه ها
عضــو هیئت علمی گروه جغرافیــای طبیعی 
دانشــگاه اصفهان در گفت وگو با ایسنا، وقوع 
سیالب های اخیر در کشور را نتیجه بدرفتاری 
انسان با طبیعت و تجاوز به حریم رودخانه ها 
دانست و اظهار کرد: متاسفانه در سال های اخیر 
انسان به حریم رودخانه ها دست درازی کرده و 
ضمن اشتغال حریم رودخانه به ساخت و ساز 
و فعالیت اقتصادی )کشــاورزی، مسکونی، 
خدمات و...( پرداخته و با تداوم این فعالیت ها 
ضمن اینکه آســیب پذیری در مقابل سیالب 
تشدید می شــود، ارائه خدمات هنگام امداد 
رسانی را مختل کرده اســت. با توجه به ثابت 
بودن رفتار طبیعت و عدم توجه به رخدادهای 
تاریخی این پدیده ها، متاسفانه میزان خسارت 
و زیان افزایش می یابد.داریوش رحیمی،منشأ 
وقوع سیالب های اخیر را جریان موسمی هند 
)Indian Monsoon Current( معرفی کرد 
و توضیح داد: پدیده مونســون در تابستان بر 
روی اقیانوس هند تشکیل می شود و طی آن، 
منجر به ریزش بارش های شدید در منطقه ای 
از خلیج بنگال تا شمال شــبه قاره هند، شبه 
جزیره عربستان )به ویژه کشور عمان( و مناطق 
جنوب شرقی ایران  می شود. این پدیده که در 
دوره زمانی خرداد تا شــهریور رخ می دهد به 
مونسون معروف است. در سال هایی که از نظر 
جریان رطوبت و انرژی مناســب تقویت شود 
تا دامنه های البرز نیز کشــیده شده و منجر به 
بارش های سیل آســا در بخش های مرکزی 
ایران می شــود؛ همانند امســال یا تابستان 
۱۳۶۶)سیالب تجریش(. به گفته رحیمی، از 
نظر بارش ها، این روند هرسال وجود داشته و 
فصل بارش مونسون در کشور از تیر و مرداد و از 
جنوب شرق کشور آغاز می شود. این بارش ها 
در سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، شرق 
هرمزگان، جنوب شــرقی فارس به دلیل عبور 
طوالنی جریان هوا از روی اقیانوس و همراهی 
آن با جابجایی کمربند همگرایی حاره ای به ویژه 
در مناطق کوهســتانی منجر به ریزش شدید 

بارش می شود.

رییس سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان گفت: حداقل ۳۰ گروه جهادی از روز چهارشنبه تا کنون در حال خدمت رسانی به سیل زدگان هستند.
به گزارش صاحب نیوز؛ به دنبال فعالیت سامانه بارشی مونسون، از روز چهارشنبه بارش های سیل آسا و موسمی تابستان ۳۱ استان کشور را در برگرفت که عالوه 
بر تلفات جانی، خسارت های زیادی به برخی مناطق وارد کرد.سرهنگ پاسدار حسن عجمی با اشاره به بارندگی های روزهای اخیر و جاری شدن سیالب در 
بخش هایی از استان اصفهان، اظهار کرد: از روز چهارشنبه تا روز جمعه در ادامه بارش های فصلی بخش هایی از شهرستان های شاهین شهر و میمه، برخوار 
و  دچار آب گرفتگی و تخریب دیواره ها و خسارت هایی شدند.مسئول سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان افزود: براساس اعالم هشدارهای هواشناسی 
به گروه های جهادی اعالم آماده باش کامل شده بود که با شروع بارندگی ها و سیالبی شدن به برخی مناطق استان از جمله شهرستان های کوهپایه، چادگان، 
برخوار و شاهین شهر و میمه آسیب و خسارت هایی وارد شد که بالفاصله گروه های جهادی از قرارگاه های جهادی به این مناطق اعزام شدند.وی ادامه داد: 
گردنه بیژن در بخش پادنای سمیرم منتهی به شهرستان سی سخت استان کهگیلویه و بویراحمد بر اثر ریزش کوه و رانش کوه جاده به طور کامل مسدود شده 

بود که گروه های یک قرارگاه جهادی مستقر در شهرستان سمیرم اعزام و اقدام به اصالح و بازگشایی جاده کردند.

اعزام بیش از 30 گروه جهادی به مناطق سیل زده استان اصفهان و استان های همجوار

آرامش سرارود  
پس از مرداد 
پربارش کشور

پس از بارش های خوبی که در 
سطح کشــور در مردادماه سال 
جاری بــه ثبت رســید؛ اینک 
هرچند اندک اما قــدری از بی 
آبی ها کاهش پیدا کرده و مردم 
و کشــاورزان را امیدوار به فصل 

بارندگی پیش رو می کند.
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محمدیاسر طیب نیا، گفت: آینده ای به شــدت رقابتی در پیش داریم و آنچه 
که پیش بینی می شــود این است که باید در اســتراتژی های خود بازبینی به 
عمل آوریم. ضــرورت توجه به محصــوالت کیفی با ارزش افــزوده باالتر، از 
اهمیت بیشــتری نسبت به گذشته برخوردار اســت. مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان در جلسه کمیته مدیریت این شرکت با اشاره به اینکه آینده ای 
به شــدت رقابتی در پیش داریم، گفــت: عملکرد ۴ ماهه تولیــد، راه اندازی 
واحد گاززدایی و کربن زدایی در مجتمع فوالد ســبا و تولید تختال فوالدهای 
الکتریکی، اتفاقات خوب ســال جاری بوده که جای تقدیر و تشکر از کارکنان 
شرکت دارد.محمدیاســر طیب نیا، افزود: چشــم انداز تولید امسال، عبور از 
مرز ۱۰میلیون تن فوالد خام اســت تا تولید به میزان قابل قبولی محقق شود.

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه بازار و شرایطی که صنعت فوالد 
در آن قرار گرفته، به گونه ای اســت که قیمت محصــوالت فوالدی پایین آمده 
تصریح کرد: البته جنگ روســیه و اکراین در این امر بی تاثیــر نبود؛ آینده ای 
به شدت رقابتی در پیش داریم و آنچه که پیش بینی می شود این است که باید 
در اســتراتژی های خود بازبینی به عمل آوریم. ضــرورت توجه به محصوالت 
کیفی با ارزش افزوده باالتر، از اهمیت بیشتری نســبت به گذشته برخوردار 
اســت.مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه امروزه اهمیت مدیریت 
هزینه ها و افزایش بهره وری در اســتفاده از منابع و انرژی ها دوچندان شده 
اســت. گفت: با توجه به چالش انرژی و هزینه ها در صنعت فوالد برای مسیر 

پیش رو برنامه ریزی هایی در دستور کار قرار گرفته است

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در جلسه کمیته مدیریت:

آینده ای به شدت رقابتی در پیش داریم

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
مدیرمسئول: بهمن زین الدین

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3
تلفن: 8-3628۴۱67-۰3۱     فکس: 3628۴۱66

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

معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان درباره به کارگیری سازه های فلزی 
در طرح نهضت ملی مسکن، گفت: ذوب آهن در بحث ساخت وساز با سازه های 
فلزی و فوالدی، نامه نگاری هایی برای عقد قرارداد با وزارت راه و شهرســازی، 

شرکت ها و هلدینگ های بزرگ دولتی داشته است.
مهرداد توالئیان در گفت وگو با ایســنا درباره به کارگیری سازه های فوالدی در 
ساخت وسازها به ویژه طرح نهضت ملی مســکن، اظهار کرد: در این بحث دو 
نگاه وجود دارد که یکی مربوط به تولیدکننده و دیگری مباحث فنی و اقتصادی 
و بحث سازمان نظام مهندسی ایران است.وی افزود: مناطق شهر اصفهان به 
دلیل نزدیک بودن کارخانجات سیمان شاید ساخت وساز به روش بتن و آرماتور، 
اقتصادی باشد، اما در سایر شــهرها به دلیل وزن زیاد سیمان و هزینه باالی 
حمل  استفاده از ســازه های فوالدی در ساخت وسازها، کامال اقتصادی است.

معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان ادامه داد: از سوی دیگر سازمان 
نظام مهندسی ساختمان نقشه های ساخت وساز را به مصرف کنندگان می دهد، 
بنابراین این مجموعه نیز باید به طور همزمان بــا تولیدکنندگان بر روی تغییر 
فرهنگ ساخت وساز اقدام کند و استفاده از سازه های فلزی را در دستور کار خود 
قرار دهد.وی تاکید کرد: با ورود مهندسان به سازه های فلزی، تولیدکنندگانی 
همچون ذوب آهن نقــش خود را بهتر ایفا خواهنــد کرد.توالئیان با بیان اینکه 
استفاده از سازه های فلزی دو رشته دارد، توضیح داد: می توان از پروفیل های 
استاندارد همچون تیرآهن های سنگین، ناودانی های سنگین، نبشی های بزرگ 
و ... در سازه های جدید استفاده کنیم، این تولیدات مراحل تست را گذرانده و 
بعد از قرار گرفتن در محاسبات سازه ای، می توان اطمینان حاصل کرد که سازه 
استاندارد داریم.وی با اشاره به فاز دوم استفاده از سازه های فلزی، گفت: این 
روش استفاده از تیر ورق ها در سازه هاست و با توجه به اینکه در پروسه ساخت 
آنها دقت کافی نمی شــود، به طورقطع اســتانداردهای تدوینی در آنها رعایت 
نمی شود که در این شرایط ایمنی ساختمان ها پایین می آید.معاون بهره برداری 
شرکت ذوب آهن اصفهان با تاکید بر اینکه در ایران، غالب سازه های فلزی هم از 
نظر قیمت و هم از نظر سرعت ساخت به شدت به صرفه است، تصریح کرد: باید 
در ساخت وسازها از پروفیل های استاندارد استفاده کنیم و اگر تمام این موارد 
لحاظ شود، صد درصد ســازه های فلزی می تواند در بحث مقاوم سازی نقش 
موثری داشته باشد.وی با بیان اینکه در استان اصفهان به دلیل نزدیک بودن 
کارخانجات سیمان تقریبا تعداد سازه های فلزی بسیار کم است، تاکید کرد: 
البته در شهرهای دیگر همچون شیراز، خراسان و ... بیشتر از سازه های فلزی 

استقبال می شود.توالئیان درباره به کارگیری سازه های فلزی در طرح نهضت 
ملی مسکن، توضیح داد: در بحث ساخت وســاز با سازه های فلزی و فوالدی 
ذوب آهن نامه نگاری با وزارت راه و شهرسازی، شرکت ها و هلدینگ های بزرگ 
دولتی برای عقد قرارداد کرده است.وی با بیان اینکه ذوب آهن نزدیک ۵۰ درصد 
محصوالت خود را صادر می کند، گفت: این شرکت هر زمان ببیند در کشور نیاز 
به محصوالتش اســت، اولویت خود را تامین نیاز داخل قرار می دهد، بنابراین 
به راحتی می توان ادعا کنیم که حتی ذوب آهن و شــرکت های و کارخانه های 
دیگر می توانند نیاز داخل را برای ساخت وســاز فلزی های تامین کنند.معاون 
بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان ادامه داد: حتی اگر ساالنه یک میلیون 
مسکن در کشور ساخته شــود، طبیعی است که اگر ســاختمان ها براساس 
سازه های فوالدی ساخته شــود، نوع پروفیل آن متفاوت است و اگر سازه ها 
بتنی باشد، بیشتر از میلگرد مصرف می شود، با این وجود ذوب آهن این توان و 
آمادگی را دارد که نیاز سازه های فلزی را در کشور تولید و تامین کند.وی با تاکید 
بر اینکه سازه های فوالدی بسیار ایمن و خطای انسانی در آن کمتر و استاندارد 
است، توضیح داد: البته اگر همانند متروپل به فرض یک تیرآهن را به اشتباه 
کار کنیم و ابعاد آن مناسب نباشد، کاری از دســت تولیدکننده برنمی آید و در 
این شرایط سازمان نظام مهندســی و مهندس طراح باید از تیرآهن و پروفیل 
استاندارد و مطابق با نیاز سازه استفاده کند.توالئیان ادامه داد: از نظر استحکام، 
 ســازه های فلزی در دنیا با این روش ساخته می شــوند، چراکه حمل ونقل و 
جابه جایی سیمان سخت اســت و همه جا در دسترس نیست، اما سازه های 

فوالدی را می توان در دنیا جابه جا کنیم.

به نقل از روابط عمومی آبفای استان؛ گروه مهندسی سالمت محیط دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان، سالمت آب شرب تصفیه شده اصفهان را تایید کرد.

روابط عمومی آبفای اســتان در اطالعیه ای اعالم کرد: به اطالع می رســاند 
شــایعاتی مبنی بر آلوده بودن آب تصفیه شــده اصفهان در فضای مجازی 
منتشر شد که پایه و اساس علمی نداشــته و تنها باعث نگرانی شهروندان 
محترم اصفهان شده است.در پی وقوع بارش های اخیر در باالدست تصفیه 
خانه آب بابا شیخ علی و افزایش کدورت در رودخانه زاینده رود، زمان تصفیه 
آب نسبت به وضعیت عادی کمی طوالنی تر شده، اما تصفیه آب به صورت 
کامل انجام می پذیرد.شایان ذکر است در شرایط جوی موجود، با توجه به 
پایش های به عمل آمده توسط مرکز بهداشت استان آب شرب تصفیه شده 
اصفهان از سالمتی کامل برخوردار بوده و همه پارامترهای اندازه گیری شده 
در آن مطابق با اســتانداردهای ملی اســت و نیازی به تهیه آب بسته بندی 
توسط مصرف کنندگان وجود ندارد.با توجه به این که شرکت آب و فاضالب 
به صورت شــبانه روزی در حال تامین آب شرب ســالم برای شهروندان و 

روســتاییان اســت، از هم اســتانی های عزیز تقاضا داریم مدیریت بهینه 
مصرف آب را مد نظر قرار دهند.در صورت هر گونه مشکل و یا سوال، سامانه 
های ۱9۰ دانشگاه علوم پزشکی و ۱22 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

آماده پاسخگویی به مردم خواهند بود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به استمرار تامین آب 
شرب اصفهانی ها با وجود سیالب های اخیر، گفت: با رفع کدورت آب ظرفیت 
تولید تصفیه خانه باباشیخعلی کامل می شود.حسین اکبریان در گفت وگو با 
ایسنا، درباره آخرین وضعیت تامین آب شرب اصفهان، اظهار کرد: با توجه به 
افزایش کدورت ناشــی از بارش های اخیر و ایجاد سیالب در بستر زاینده رود 
ظرفیت تصفیه خانه باباشــیخعلی که بخش عمده ای از آب شرب ۵8 شهر و 
38۰ روستا استان را تامین می کند، کاهش پیدا کرد.وی افزود: خوشبختانه با 
تالش های صورت گرفته شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، در حال حاضر 
حدود ۱۰ مترمکعب آب تصفیه در اختیار شهروندان قرار می گیرد.مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ادامه داد: در نقاطی از شهر که افت فشار 
آب و قطعی احتمالی وجود دارد، نیز با تانکر آبرسانی سیار می شود.وی تاکید 

کرد: با رفع کدورت آب ، ظرفیت تولید تصفیه خانه باباشیخعلی کامل می شود.

معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان اعالم کرد:

توان ذوب آهن برای تامین نیاز سازه های فلزی و فوالدی

مدیرعامل شرکت آبفای استان تاکید کرد:

استمرار تامین آب شرب اصفهان با وجود سیالب های اخیر

سالمت آب شرب تصفیه شده اصفهان تایید شد
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رتبه: 3    ضریب کیفی روزنامه: ۵3.۴

منبع: تبیان

دستگاه مناقصه گزار: شهرداری مبارکه

تجدید آگهی مناقصه عمومی

محمد مهدی احمدی – شهردار مبارکه م.الف:1358602

نوبت اول

مدت انجام کار )ماه( برآورد )ریال(رتبه مورد نیازعنوان پروژه

عملیات تکمیل قسمت حیاط میانی بخش قاجاری قلعه نهچیر 
با رویکرد احیاء کاربری به تماشاخانه )آمفی تئاتر روباز(

۵ ابنیه یا 
تأسیسات

۱۱/۵3۱/۰67/۴6۰6

شرایط شرکت در مناقصه: 
۱- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ارائه ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی بابت سپرده شرکت 

در مناقصه به مبلغ ۵77/۰۰۰/۰۰۰ ریال بحساب سیبای ۰۱۰۵۱93396۰۰3 بنام شهرداری مبارکه
2- شرکت کنندگان بایستی رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت را نمایند.

3- مهلت دریافت اسناد: متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی در روزنامه و سامانه »ستاد« تا 
پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/2۵ جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات 

الکترونیک دولت مراجعه نمایند.

۴- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: مناقصه گران بایستی پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت 
اداری روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰6/۰3 در سامانه ستاد بارگذاری نمایند.

۵- زمان بازگشایی پیشنهادات: ســاعت ۱3:3۰ روز شــنبه مورخ ۱۴۰۱/۰6/۰۵ با حضور اعضای 
کمیسیون عالی معامالت در محل ساختمان شهرداری خواهد بود.

6- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات ارسالی مختار می باشد.
7- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد  و مدارک مناقصه درج گردیده است.
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