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8 صفحه

سال سیزدهم
قیمت: 3000 تومان

وفور گوشت در بازار و دست کوتاه مردم در خرید؛

فراوانی هست، ارزانی نیست

    آمریکا چه مدالی برای حسن یزدانی
 کنار گذاشت؟

 نقره برای پسرطالیی 
ایران!

اصفهان، می تواند 
 میزبان میهمانان
 وزارت خارجه باشد

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

بیمارستان های استان در 
حال پوست اندازی هستند

مدیرکل امور مالیاتی استان خبرداد:

تخصیص 2100 میلیارد 
تومان به شهرداری ها از 
محل قانون ارزش افزوده

اصفهان به وقت دولت 
سیزدهم؛

دستاوردهای 
بیست وپنجمین 

سفر چه بود؟

 آغاز طرح توانمندسازی اقشار کم درآمد
 با نصب پنل های خورشیدی در اصفهان 
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جمع آوری معتادان متجاهر در 
اصفهان

اعتراض سپاهان به شبکه تلویزیونی 
اصفهان

     حواشی تلخ حاشیه نشینی
         در این نقطه شهر، امید هم رنگ می بازد؛

شهرداری نایین باســتناد مصوبه های 2-8 شــماره 78/6/147 مــورخ 1401/03/21 و 
3-8 شماره 78/6/158 مورخ 1401/3/23 و مصوبه 3-8 شــماره 78/6/131 مورخ 
1401/03/08 شورای محترم اسالمی شهر نایین در نظر دارد نسبت به واگذاری حق بهره 
برداری از اماکن شهرداری شهر نایین را با قیمت پایه کارشناسی و با مشخصات جدول و 
پالن تفکیکی و کروکی محل که به پیوست می باشد را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.
لذا متقاضیان محترم می توانند تا پایان وقت اداری روز دوشــنبه مــورخ 1401/06/07 
با تکمیل اســناد مزایده و مدارک مورد نیــاز به انضمام یک فقره فیــش واریزی نقدی 
بــه حســاب 0105850675005 شــهرداری نــزد بانک ملــی نایین به عنوان ســپرده 
شــرکت در مزایده را در دو پاکــت جداگانه سربســته الک و مهر شــده )در پاکت الف 
فیش واریز نقدی ســپرده، فتوکپی شناســنامه، کارت ملــی و دیگر اســناد مزایده و 
 در پاکت ب برگ پیشــنهاد قیمت( در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( 

بارگذاری نمایند.
شرایط مزایده:

1- متقاضی موظف است ظرف مدت هفت روز از تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهادی قیمت، 
به امور مالی شهرداری مراجعه و از نتیجه مزایده  مطلع و در صورت برنده شدن ظرف مدت 
هفت روز نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید. عدم انعقاد قرارداد در مهلت مقرر انصراف 
تلقی شده و در این صورت ســپرده تودیعی متقاضی به نفع شهرداری ضبط و متقاضی 

هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.
2- هزینه های مرتبط با موضوع بر عهده برنده مزایده می باشد و کمیسیون در رد یا 

قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
3- قیمت پیشنهادی بایستی به عدد و حروف نوشته شود و در صورت مبهم بودن مبلغ 
پیشنهادی، ناخوانا و مخدوش بودن به درخواست متقاضی ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

4- متقاضیان در صورت تمایل به منظور کســب اطالعات بیشــتر مــی توانند به امور 
قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

5- رعایت منع مداخله وزراء و نماینــدگان مجلس و کارمندان دولت و شــهرداریها در 
معامالت دولتی و شهرداریها مصوب دی ماه 1337 

6- پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد مزایده را بدون تغییر، حذف و یا قراردادن شرط، امضاء 
نموده و در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری نمایند.

7- متقاضیان بایستی کپی شناسنامه و کارت ملی و اسناد حقوقی مرتبط با شغل مورد 
نظر خود را ضمیمه درخواست در پاکت )الف( ارائه  نمایند و همچنین اشخاص حقوقی 
باید کپی آگهی های تاسیس و آخرین تغییرات در مورد دارندگان امضاء مجاز پیشنهاد 
دهنده برای اسناد مالی و تعهدآور و گواهی کد اقتصادی نیز در سامانه ستاد ضمیمه نمایند.

8- سپرده نفرات دوم و سوم شرکت کنندگان در مزایده تا تنظیم قرارداد واگذاری با برنده 
مسترد نخواهد شد.

            تجدید آگهی مزایده بهره برداری از اماکن شهرداری

حسن شفیعی – شهردار نایینم الف:1363877

اداره کل پست استان اصفهان در نظر دارد فراخوان انجام امور نظافت، باربری، 

نامه رسانی و سایر امور خدماتی و توزیع مرسوالت شهر اصفهان و مبادله بین 
استانی با استفاده از خودروهای سبک و سنگین دولتی به صورت حجمی به 
شماره 2001004342000004 را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی 
پاکتها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
https://setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان در 
صورت عدم عضویت در سامانه، نســبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی 

اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
تاریخ انتشار فراخوان: 1401/05/27

مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/05/30
زمان بازگشایی پاکتها:1401/06/10

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :
ضمانتنامه بانکی/ فیش نقدی به مبلغ 4/000/000/000 ریال

اطالعات تماس و آدرس دستگاه:
اصفهان- خیابان نشــاط اداره کل پســت اســتان اصفهان طبقــه اول تلفن 

 32206040

مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(

حمید باقری- مدیر کل پست استان اصفهان م الف:1367465

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شرح زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد 
شرايط واگذار نمايد.

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

موضوع فراخوان : محوطه سازی زیر نوار نقاله ها ، سرندها و سیلوهای احیا مستقیم 1 و 2 

آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکاران
) ارزیابی کیفی(

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان   1401-29

نوبت دوم

نوبت اول

مبلغ تضمين)ريال (مبلغ برآورد )ريال(محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

401-2-203
عملیات بهره برداری آب و 

فاضالب و خدمات مشترکین 
منطقه بوئین و میاندشت

32.115.877.9171.605.793.000جاری

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 13:00 روز شنبه به تاریخ 1401/06/12
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1401/06/13

دريافت اسناد : سايت اينترنتی
WWW.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  36680030-8- 031

)  داخلی 334  (

از آنجاییکه این شرکت در نظر دارد نسبت به محوطه سازی زیر نوار نقاله ها ، سرندها و سیلوهای واحد احیا مستقیم 1 و 2 اقدام نماید ، لذا از کلیه پیمانکاران 
توانمند که در زمینه فوق الذکر دارای تخصص و توانایی و همچنین سابقه کار مشابه میباشند ، دعوت میگردد ضمن ارسال نامه اعالم آمادگی نسبت به ارسال 

مدارک و مستندات ممهور به مهر شرکت بر اساس موارد ذیل اقدام نمایند:
 1( سوابق کار مشابه با موضوع فراخوان در سالهای اخیر

 2( مدارک رتبه سازمان برنامه و بودجه
 3( توان فنی - پشتیبانی شامل: چارت سازمانی ، تحصیالت و رزومه پرسنل دفتر فنی

 4( توان تجهزاتی شامل : لیست تجهیزات و ماشین آالت به همراه اسناد مالکیت و امکانات اجرایی نصب و مونتاژ مصالح ساختمانی ، دستگاه جوش و…
5( مدارک مرتبط با توانایی مالی شرکت شامل صورت های مالی حسابرسی شده

 6( گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کار
 نحوه ارسال اسناد و مدارک :

 کلیه متقاضیان در صورت تمایل ، الزم است حداکثر تا تاریخ 8 شهریور ماه 1401 نسبت به ارسال اسناد و مدارک به نشانی : اصفهان ، 75 کیلومتری جنوب 
غربی اصفهان ، شرکت فوالد مبارکه ، صندوق پستی 161  -84815 اقدام نمایند. 

در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن 3098 -0315273 سرکار خانم قاسمی یا شماره تماس 3098 - 0315273 آقای آذرخش تماس حاصل 
فرمایید. 

ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
 بدیهی است پس از بررسی اسناد ، از شرکتهای توانمند جهت مراحل بعدی دعوت به عمل خواهد آمد. 

ص

شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران
اداره کل پست استان اصفهان 

4

قلعه های اصفهان، تجلی 
قامت تاریخ

6

 بازار گوشت قرمز و مرغ در اصفهان از جمله بازار هایی است که این روز ها با کمترین خرید مردم روبه رو شده است. این کاهش به ویژه در محالتی که مولفه های اقتصادی پایینی دارند بیشتر 
به چشم می  خورد تا جایی که برخی مردم حتی برای چند ماه هم اقدام به خرید کمترین میزان گوشت و مرغ نمی کنند.در عین حال مغازه های فروش گوشت و مرغ در نقاط مرفه شهر ثبات 

نسبی در تعداد مشتریان خود دارند و مشکلی در فروش آن ها مشاهده نمی شود.

??
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»پوتین« کوتاه آمد
»میخائیل اولیانوف« نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین اتریش در پیامی توئیتری از 
موافقت »والدیمیر پوتین« رییس جمهور روسیه با اعزام تیمی از آژانس بین المللی انرژی اتمی به 
نیروگاه اتمی زاپوروژیا خبر داد.وی در این پیام توئیتری نوشت: »رؤسای جمهور روسیه و فرانسه در 
گفت وگوی تلفنی بر ضرورت ماموریت فوری آژانس بین المللی انرژی اتمی به نیروهای هسته ای 
زاپوروژیا تاکید کردند. والدیمیر پوتین، آمادگی طرف روس برای تسهیل چنین ماموریتی را ابراز داشته 
است«.رییس جمهور فرانسه روز جمعه تلفنی با رییس جمهور روسیه درباره تحوالت اوکراین گفت وگو 
کرد.بر اساس گزارش کرملین، پوتین در این تماس تلفنی با مکرون درباره ادامه موانع برای صادرات 
مواد غذایی و کود روسیه صحبت کرد.پوتین همچنین درباره اقدام نیروهای اوکراینی در بمباران نیروگاه 
هسته ای زاپوریژیا در اوکراین هشدار داد و گفت که این اقدام ممکن است فاجعه بسیار بزرگی را ایجاد 
کند. از سوی دیگر »سرگئی ریابکوف« معاون وزیر خارجه روسیه جمعه )۱۹ اوت( با اشاره به فاجعه 
اتمی سال ۱۹۸۶ گفت که حضور نظامی روسیه در نیروگاه هســته ای »زاپروژیا« در جنوب اوکراین 

تضمینی در برابر »سناریوی چرنوبیل« است.
 

نخست وزیر جنجالی فنالند آزمایش مواد مخدر انجام داد
نخست وزیر فنالند از انجام آزمایش مصرف مواد مخدر درپی حضور در یک مهمانی جنجالی خبر داد.

بر اساس این گزارش، »سانا مارین« نخست وزیر فنالند در نشستی خبری که در پی رسوایی حضور 
وی در یک مراسم خصوصی جنجالی برگزار شد، اعالم کرد که نتیجه آزمایش وی یک هفته بعد اعالم 
خواهد شد. مارین در اظهاراتی به منظور دفاع از خودش گفت: در روزهای اخیر اتهامات بسیار خطرناکی 
مطرح شده است مبنی بر اینکه من مواد مخدر مصرف کردم. من این اتهامات را بسیار سنگین می 
دانم.وی افزود:با وجود اینکه درخواســت انجام آزمایش به منظور اثبات عدم مصرف مواد مخدر را 
غیرقابل توجیه می دانم به منظور دفاع از خودم و رفع تردیدها، آزمایش دادم.مارین همچنین گفت 

که نتایج آزمایش یک هفته بعد مشخص و در رسانه ها اعالم خواهد شد.
 

حمله تروریستی به هتلی در پایتخت سومالی
رسانه های خبری از حمله گروه تروریستی »الشباب« به هتلی در موگادیشو پایتخت سومالی خبر 
دادند.شبکه العربیه گزارش داد که دو خودروی بمب گذاری شــده در موگادیشو پایتخت سومالی 
منفجر شد.رسانه های سومالی نیز با اعالم این خبر از تیراندازی بین افراد مسلح و نیروهای امنیتی 
سومالی در هتلی در جنوب موگادیشو خبر داده و گزارش دادند که افراد مسلح در تالش برای یورش به 
هتل هستند و با مقاومت نیروهای امنیتی مواجه شده اند. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از برخی منابع 
امنیتی سومالی از حمله گروه تروریستی الشباب به هتلی در موگادیشو و کشته شدن چند نفر خبر 
دادند.وبگاه »الیوم السابع«، ارتش آمریکا هم از کشته شدن ۱۳ عضو گروه تروریستی الشباب که به 

سربازان ارتش سومالی حمله کرده بودند، خبر داد.
 

کشته شدن 100 تروریست در عملیات نظامی ارتش بورکینافاسو
ارتش بورکینافاسو اعالم کرد که از ۱۵ جوالی تا ۱۵ آگوست، ۱۰۰ تروریست را طی عملیات های مختلف از 
پای درآورده است.ارتش بورکینافاسو روز جمعه اعالم کرد که ۱۰۰ تروریست طی عملیات های مختلف 
در چندین نقطه از خاک این کشور بین ۱۵ جوالی تا ۱۵ آگوست سال جاری میالدی کشته شدند.از سال 
2۰۱۵، بورکینافاسو، مانند همسایگانش نیجر و مالی، شاهد حمالت و کشتارها از سوی عناصر وابسته به 
القاعده و داعش است که به مرگ هزاران نفر و آوارگی نزدیک به دو میلیون نفر از مردم این کشور شده 
است.با توجه به تداوم وضعیت امنیتی در بورکینافاسو، این کشور همچنان شاهد حمالت خونینی مانند 

کشتار ستینگا در شمال این کشور است که در آن ۸۶ غیرنظامی در اواسط ژوئن کشته شدند.

بررسی گفت وگوهای تلفنی رییس دولت سیزدهم در سال اول؛

الیزه-پاستور؛ شلوغ ترین خط تلفن یک سال گذشته

ایسنا با روی کار آمدن سید ابراهیم رییسی در ۱2 مرداد ۱۴۰۰ 
به عنوان رییس جمهوری اســالمی ایران، ســران 
کشورهای مختلف، گفت وگوهای تلفنی زیادی با رییس دولت سیزدهم 
داشتند، اما در این میان، خط الیزه-پاستور شلوغ ترین خط تلفنی یک 
سال گذشته بوده و رییسی و امانوئل مکرون، رییس جمهوری فرانسه در 
این یک سال، شش بار به صورت تلفنی با یکدیگر گفت وگو و تبادل نظر 

داشتند که محور اصلی همه آن ها مذاکرات هسته ای بوده است.
آخرین گفت وگوی تلفنی رییســی و مکرون در  یک مرداد ۱۴۰۱ صورت 
گرفت که در این گفت وگوی ۱2۰ دقیقه ای، موضوع مذاکرات رفع تحریم ها، 
راهکارهای تقویت همکاری های دوجانبه، تحوالت منطقه ای و بین المللی 
و چالش های عمده جهانی از جمله امنیــت غذایی و امنیت انرژی بین 

سران دو کشور مطرح شد.
رؤسای جمهور ایران و فرانسه همچنین ۳۰ بهمن درباره آخرین وضعیت 
مذاکرات هســته ای وین، ۹ بهمن درباره لغو تحریم ها، راستی آزمایی، 
ضمانت معتبر به عنوان مبانی اساســی توافق هســته ای و راهکارهای 
تقویت روابــط تهران-پاریــس، ۸ آذر درباره مبارزه مشــترک با کرونا، 
همکاری های منطقه ای و مذاکرات هســته ای و لــزوم ادامه مذاکرات 
تا حصول نتیجه، ۱۴ شهریور درباره توســعه روابط به ویژه در زمینه های 
اقتصادی و تجاری، همکاری برای تشکیل دولت قوی در لبنان و مذاکرات 
لغو تحریم ها و ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ درباره توسعه روابط ایران و فرانسه بر اساس 
منافع مشترک و احترام متقابل و تامین حقوق ملت ایران در هر مذاکره ای 

با یکدیگر تلفنی مذاکره و گفت وگو کردند.
گفت وگوهای تلفنی رییســی و مکرون نشان می دهد که رییس جمهور 
فرانسه نقش رابط سران تروئیکای اروپایی )انگلیس، فرانسه و آلمان( 
و آمریکا را درباره مذاکرات هسته ای بر عهده گرفته است؛ چرا که در این 
مدت نخست وزیر انگلیس و صدراعظم آلمان با رییس جمهوری اسالمی 
ایران گفت وگویی نداشتند و تکلیف گفت وگو با رییس جمهور آمریکا هم 
که مشخص اســت.پس از مکرون، والدیمیر پوتین رییس فدراسیون 
روسیه، رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه و مصطفی الکاظمی 
نخست وزیر عراق در یک سال گذشته، پنج بار با رییس دولت سیزدهم به 

صورت تلفنی گفت وگو کرده اند.
رییسی و پوتین آخرین بار و پیش از سفر رییس جمهور روسیه به ایران، 
در ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ با یکدیگر درباره همکاری کشــورهای مســتقل برای 
خنثی سازی فشارهای غیرقانونی کشورهای غربی مذاکره تلفنی داشتند. 
رؤسای جمهور ایران و روسیه همچنین  ۵ اسفند درباره بحران اوکراین، 2۵ 
آبان درباره همگرایی مشترک دو کشور در موضوعات دوجانبه، منطقه ای و 
بین المللی و لزوم نهایی کردن سند جامع همکاری بلندمدت، 2۳ شهریور 
درباره دیدار مشــترک و 2۷ مرداد ۱۴۰۰ درباره سند جامع همکاری های 

ایران و روسیه با یکدیگر به صورت تلفنی گفت وگو کردند.
از طرفی رییسی و اردوغان ۱2 اردیبهشت ۱۴۰۱ عالوه بر تبریک عید فطر 
به یکدیگر درباره سفر اواخر مرداد رییس جمهور ترکیه به ایران و موضوع 
فلسطین صحبت کردند. رؤسای جمهور ایران و ترکیه همچنین 2 بهمن 

درباره رابطه بلند مدت و همه جانبه و همکاری دو کشور، ۱۸ بهمن درباره 
تقویت سطح روابط تهران-آنکارا، ۱۷ آذر درباره ضرورت همکاری مشترک 
و جدی دو کشور در حوزه اقتصادی و مبارزه با تروریسم و 2۰ مرداد ۱۴۰۰ 
درباره ضرورت تســریع در برگزاری نشست شورای عالی همکاری های 
راهبردی ایران و ترکیه در تهران با یکدیگر تلفنی مذاکره و گفت وگو کردند.

مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق هم از دیگر رهبرانی است که در یک 
سال گذشته با رییس جمهوری اســالمی ایران پنج بار به صورت تلفنی 
صحبت کرده است. این دو آخرین بار ۸ خرداد ۱۴۰۱ در گفت وگوی تلفنی 
خود، همکاری های منطقه ای و اجرای تفاهمات دوجانبه را مورد تاکید 
قرار دادند. رؤسای دولت ایران و عراق همچنین در ۱۴ اردیبهشت عالوه 
بر تبریک عید فطر درباره انسجام و وحدت در عراق، ۱۶ بهمن درباره قابل 
حل و فصل بودن مشکالت منطقه به شــرط عدم مداخله خارجی، 2۶ 
آبان درباره خدشه دار نشــدن وحدت و ثبات در عراق به عنوان موضوعی 
راهبردی و 2۶ مرداد ۱۴۰۰ درباره آرمان های مشترک دو ملت و لزوم ایجاد 
نشدن خلل در روابط دوجانبه توسط دشمنان تلفنی مذاکره و گفت وگو 
کردند.طی یک سال گذشته شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، چهار 
بار با رییسی به صورت تلفنی صحبت کرده که سه بار آن به بهانه تبریک 
اعیاد مختلف بوده، اما موضوعات دیگری هم در آن مطرح شده است. 

رییســی و امیر قطر ۱۹ تیر ۱۴۰۱ عالوه بر تبریک عید قربان به یکدیگر، 
درباره رایزنی ها و دیدارهای دیپلماتیک پرشــمار و فشرده مقامات دو 
کشــور صحبت کردند. در ۹ تیر ۱۴۰۱ هم بررســی راهکارهای رسیدن به 
توافق هسته ای و پیشنهاد کمک به قطر در برگزاری جام جهانی فوتبال از 
موضوعاتی بود که میان سران ایران و قطر مطرح شد. در ۱2 اردیبهشت 
رییسی و شیخ تمیم بن حمد به بهانه تبریک عید فطر با یکدیگر گفت وگو 
کردند و در ۱۴ فروردین هم تبریک حلول ماه رمضان باعث شد تا سران دو 
کشور درباره توسعه روابط تهران-دوحه به نفع دو ملت و ملت های منطقه 

با یکدیگر به صورت تلفنی گفت وگو کنند.
از طرفی نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان در این یک سال سه بار 
به صورت تلفنی با رییس رییس جمهور ایران گفت وگو کرده است. رییسی 
و پاشینیان در ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ بر تغییر نکردن جغرافیای سیاسی منطقه 
تاکید کردند. این دو همچنین در  ۱2 خرداد درباره گسترش همکاری های 
دو و چندجانبه در حوزه های انرژی و حمل و نقل و ۱۳ دی درباره توسعه 
سطح همکاری های اقتصادی تهران-ایروان وحمایت از تمامیت ارضی و 

حق حاکمیت کشورها با یکدیگر به صورت تلفنی صحبت کردند.
۱۱ گفت وگوی تلفنی دیگر رییسی با سران کشورهای مختلف، با موضوع 

تبریک مناسبت های متفاوت بوده است. 

»انتخاب« به نقل از ســی ان ان نوشت: یک مقام 
ارشد دولت آمریکا گفت که ایران رسما از یک تقاضای 
کلیدی و خط قرمزی خود که نقطه  اختالف بزرگی در 

مذاکرات بود، صرف نظر کرده است.
به گزارش »انتخاب«؛ به گفته  این مقام آمریکایی، 
ایران در پاسخ اخیر خود به پیش نویس اتحادیه اروپا 
برای احیای برجام، خواستار حذف سپاه پاسداران از 
فهرست سازمان های تروریستی خارجی وزارت امور 
خارجه آمریکا نشده است.این مقام با اشاره به اینکه 
ایاالت متحده مکررا و به طور مداوم این درخواست 
را رد کرده، گفت: »در نســخه فعلی متن، آنچه آن ها 

مطالبه می کردند، کنار گذاشته شده است؛ بنابراین 
اگر به توافق نزدیک تر هستیم، به همین دلیل است.«

ایــن مقــام گفــت کــه ایرانی هــا همچنیــن از 
درخواست های خود برای لغو تحریم چندین شرکت 
مرتبط با سپاه صرف نظر کرده اند.این مقام مسئول 
افــزود: »رییس جمهور قاطعانه و ثابــت قدم بوده 
است که نام سپاه پاسداران ایران از لیست تروریسم 

حذف نشود.«
این مقــام البته گفت کــه »در حالی کــه فاصله تا 
توافق نزدیک تر از دو هفته پیش اســت، اما نتیجه 
 نامشــخص اســت، زیرا برخــی شــکاف ها باقی 

مانده است.
 رییس جمهور بایدن فقط توافقــی را تایید می کند 
که منافع امنیت ملی ما را تامین کند.«یکی دیگر از 
مقامات ارشد دولت آمریکا گفت که پیشرفت از این 
نقطه به بعد ممکن است کند باشد، اما به نظر می رسد 
در حال حاضر شتاب بیشتری نسبت به سال گذشته 

وجود دارد.

ادعای یک مقام ارشد دولت آمریکا:

 ایران از یک خواسته  کلیدی خود در توافق احیای برجام 
صرف نظر کرده است

شــورای امنیت ملی آمریکا در توئیتی برخی ادعاهای مطرح شده توسط مقامات و منابع مختلف درخصوص مفاد پاســخ ایران به متن نهایی اتحادیه اروپا بر 
سر احیای برجام را تکذیب کرد.جیم ریش، سناتور جمهوری خواه ارشد آمریکایی روز جمعه در رشــته توئیتی با طرح ادعاهایی نوشت: ایران به دنبال دریافت 
تضمین های برجامی از دولت بایدن است تا نظارت های آژانس بین المللی انرژی اتمی را تمام کرده، از فعالیت شرکت های غربی در ایران حفاظت کند و به ایران 
اجازه دهد تا در صورت خروج دولت بعدی از توافق، برنامه تسلیحات هسته ای خود را تسریع کند.وی در توئیت بعدی مدعی شد: این درخواست ها از سوی ایران 
باج خواهی هستند. این موضوع در تاریخ به عنوان یکی از شکست های بزرگ سیاست خارجی بایدن ثبت خواهد شد و در کنار خروج فاجعه بار از افغانستان جای 
خواهد گرفت. حتی الزم نیست اشاره کنم که این توافق امنیت شرکا و آمریکایی ها را در منطقه به خطر خواهد انداخت.جیم ریش در توئیت دیگری ادعا کرد: ایران 
به نقشه خود برای ترور مقامات پیشین آمریکایی ادامه می دهد، روسیه را با پهپاد برای حمله به اوکراین مجهز کرده، نظارت های آژانس اتمی را مختل می کند، 
به جهاد اسالمی فلسطین برای حمله به اسرائیل کمک ارائه می دهد و به نیروها و دیپلمات های مان حمله می کند. رفع تحریم های برجامی بایدن تنها تروریسم 
ایران را افزایش می دهد.توئیتر رسمی شورای امنیت ملی آمریکا در واکنش به این ادعاها نوشت: هیچ چیزی در اینجا حقیقت ندارد. ما هرگز چنین شرایطی را 

نخواهیم پذیرفت. ما همچنین برای اینکه ایران برنامه هسته ای اش را شدیدا تسریع کند، از توافقی که کارایی داشت خارج نمی شدیم.

خبر روزواکنش شورای امنیت ملی آمریکا به انتشار ادعاهایی درباره مذاکرات وین  

وز عکس ر

یک توپ ضد هوایی 
در مانور نظامی تایوان

ســربازان تایوانــی در پایگاهی در 
جنوب شــرقی این کشور یک توپ 
ضد هوایی دوقلوی ۳۵ میلی متری 
اورلیکن را به کار مــی گیرند. تایوان 
در حال برگــزاری مانورهای نظامی 
برای نشان دادن توانایی خود برای 
مقاومت در برابر فشــار چین برای 
پذیــرش کنترل سیاســی پکن بر 

جزیره است.

مقام آمریکایی:   

هنوز در حال بررسی پاسخ ایران به پیشنهاد اروپا هستیم
یک مقام آمریکایی در مصاحبه ای گفت که این کشــور هنوز در حال بررســی پاســخ ایران به پیشنهاد 
اروپاست. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا گفت گزارش های منتشر شده مبنی بر پذیرش یا تمایل ما به 
دادن امتیاز به ایران برای بازگشت به توافق هسته ای کامال نادرست است. این مقام آمریکایی که با اسکای 
نیوز صحبت می کرد، افزود: »ما در حال بررسی پاسخ ایران به پیشنهاد اروپا بوده و ارتباط منظم خود با 
اتحادیه اروپا را حفظ کرده ایم«.وبگاه آمریکایی »دیپلماتیک« نیز به نقل از مقامات اروپایی گزارش داد 
اتحادیه اروپا منتظر پاسخ ایاالت متحده به نظرات ایران در مورد متن پیشنهادی اتحادیه اروپا در خصوص 
برجام است. یک مقام اتحادیه اروپا عصر پنجشنبه به وقت واشنگتن در خصوص زمانی که انتظار می رود 
ایاالت متحده پاسخ خود را ارائه دهد، گفت: »هر لحظه، اما البته ممکن است فردا باشد«. یکی دیگر از 

مقامات اروپایی اوایل پنجشنبه گفت: »در انتظار واکنش آمریکا هستیم«.
 

طرح قانونگذاران آمریکایی برای دائمی کردن یک قانون 
تحریمی علیه ایران

گروهی از نمایندگان کنگره آمریکا طرحی برای دائمی کردن یکی از قانون های تحریمی علیه ایران ارائه 
کرده اند.»تیم اسکات«، »ماگی هاســان« و »بیل هاگرتی«، نمایندگان مجلس سنای آمریکا طرحی 
موسوم به مستحکم کردن »قانون تحریم های ایران« )آیسا( ارائه کرده اند.هدف این طرح، دائمی کردن 
»قانون تحریم های ایران« است که به »قانون داماتو« هم شهرت دارد و به رییس جمهور ایاالت متحده 
اجازه اعمال تحریم های ثانویه علیه بخش انرژی ایران را می دهد.قانون داماتو در سال ۱۹۹۶ به تصویب 
کنگره رسید. از آن زمان به بعد، مفاد این قانون به نحوی توسعه یافته  تا دیگر صنایع ایران را هم شامل 
شود. این قانون هر ده سال یک بار تمدید می شود.تیم اسکات درباره این طرح گفته است: »تحریم های 
آمریکا یک بازدارنده ضروری ضد این رژیم خطرناک و بی ثبات است و به همین دلیل است که طرح من 

به دنبال آن است تا تحریم ها علیه ایران را دائمی کند.«

فعال سازی روابط ایران و لبنان از طریق همکاری در 
پروژه های راهبردی

»علی حمیه« وزیر کار و حمل و نقل دولت پیشبرد امور لبنان در گفت و گو با خبرگزاری المرکزیه دیدار اخیر 
خود با »مجتبی امانی« سفیر ایران در لبنان را بسیار سودمند دانست و اظهار داشت: دیدار با سفیر ایران در 
لبنان فرصتی بود تا روابط با ایران را از طریق همکاری در انجام پروژه های راهبردی فعال سازی کنیم. وی 
افزود: پروژه های راهبردی در خدمت فعال سازی خدمات عمومی این وزارتخانه است و دیدار با مجتبی 
امانی این فرصت را به وجود آورد تا درباره فعال سازی دو کشور برای انجام این پروژه ها گفت و گو کنیم.  
حمیه با تاکید بر اینکه این نشست مثبت بود، افزود:در این نشست چند موضوع که می تواند بحرانی که 

لبنان پشت سر می گذراند را کاهش دهد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

خشم نهاد آمریکایی از درآمد ایران پس از توافق احتمالی  
معاون رییس یک نهاد آمریکایی در توئیتی از میزان درآمد ایران پس از حصول توافق احتمالی در وین 
انتقاد کرد.آندریا استریکر، معاون رییس بنیاد دفاع از دموکراسی در توئیتی با انتشار عکسی مدعی شد 
که در صورت توافق احتمالی در وین بر سر برجام، ایران در سال اول به درآمدی 2۷۵ میلیارد دالری دست 

خواهد یافت و این مبلغ تا انتهای سال 2۰۳۰ تا یک تریلیون دالر افزایش پیدا خواهد کرد.
وی در این توئیت با طرح ادعاهایی از دست یابی ایران به این دارایی ها انتقاد کرد و مدعی شد که ایران تا 

2۰۳۰ در صورت اقدام برای دست یابی به سالح هسته ای »توقف ناپذیر« می شود.

کافه سیاست

اولیانوف:

 امیدواریم تا قبل از اول 
سپتامبر، اجماعی برای احیای 
توافق هسته ای داشته باشیم

نماینده روســیه در مذاکرات وین با اشــاره 
به اینکه موارد زیــادی برای احیــای توافق 
هسته ای حاصل شده است، گفت: امیدواریم 
تا قبل از اول سپتامبر، اجماعی برای احیای 
توافق هسته ای داشته باشــیم.»میخائیل 
اولیانوف« نماینده روســیه در سازمان های 
بین المللی مســتقر در وین گفــت احتمال 
حصول توافق در مذاکــرات رفع تحریم های 
ایران و احیای توافق هســته ای وجود دارد.

اولیانــوف در این باره اظهار داشــت: »موارد 
زیادی برای احیای توافق هســته ای حاصل 
شده است. امیدواریم تا قبل از اول سپتامبر، 
اجماعی برای احیای توافق هسته ای داشته 
باشــیم«.به نوشــته وبگاه »ریانووستی«، 
وی با بیــان اینکه هنوز مســائل پیچیده ای 
برای احیای توافق هســته ای ایــران وجود 
دارد، اما توضیــح داد: »۳ متن برای احیای 
توافق هســته ای وجود دارد و اتحادیه اروپا 
در تالش اســت بین دیدگاه هــای طرف ها 
ارتباط برقرار کند«.این دیپلمات روس درباره 
کارشــکنی های آمریکا در رونــد مذاکرات 
وین تصریح کرد: »مــا این تصــور را داریم 
که واشــنگتن خواهان حل و فصل ســایر 
موضوعات باقی مانده غیــر مرتبط با توافق 
هسته ای است. دولت آمریکا در دنیای کامال 
متفاوتی زندگی می کند زیرا آنچه در این پروژه 
نوشته شده دست یافتنی نیست«.اولیانوف با 
رد ادعاهای آمریکا و رژیم موقت صهیونیستی 
درباره برنامه موشــکی و هســته ای ایران، 
تاکید کرد: »هیچ  کس نتوانسته ثابت کند که 
ایران موشــک هایی با قابلیت حمل کالهک 
اتمی دارد. درخواســت هایی از سوی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی درباره اورانیوم ایران و 
غنی سازی آن وجود دارد، اما موضوع فوری 
نیست«.به نوشته ریانووستی، وی همچنین 
افزود که توافق بر ســر احیای برجام ممکن 
اســت »به معنای واقعی کلمــه در چند روز 

آینده« حاصل شود.

بین الملل
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آفت انار برای اولین بار در کشور در شهرضا مهار می شود

مدیر جهاد کشاورزی شــهرضا گفت: برای اولین بار در کشور در شهرســتان شهرضا طرح مدیریت 
تلفیقی کرم گلوگاه انار در قالب پایلوتی عمومی در سطح ۲۶ هکتار از باغات انار شهرضا به مرحله اجرا 
درآمده است.امیر صفرپور در گفت وگو با خبرنگار فارس در شهرضا با اشاره به اصالح نظام اقتصادی 
کشور اظهارداشــت: با اصالح اقتصادی و هدفمندی یارانه ها در اســتان اصفهان و شهرستان های 
آن همچون تمامی استان های کشــور اکیپ ها و تیم های بازرســی اصناف، صنعت و معدن و نیز 

جهادکشاورزی در بازار حضور یافته و بر قیمت ها و کاالها نظارت می کنند.
وی افزود: یکی از کاال های مــورد هدف هوشمندســازی یارانه ها، گندم، آرد و نان اســت، دولت 
هم در قالب هوشمندســازی و ســاماندهی یارانه گندم و آرد به این موضوع ورود کرده که گام اول 
عملیاتی شــدن این طرح، هوشمندســازی توزیع و فروش نان اســت.صفرپور با اشاره به اضافه 
شدن کارگروه آرد و نان به جهاد کشاورزی شهرضا گفت: در گام اول نصب و راه اندازی دستگاه های 
 کارتخوان هوشمند در واحد های نانوایی است که یارانه از طریق این دستگاه ها برای مردم محاسبه

 و پرداخت می شود.مدیر جهاد کشاورزی شهرضا در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه 
با توجه به کاهش منابع آبی و ضرورت تغییر الگوی کشــت و ارزش افزوده باالی آن در شهرستان 
شهرضا کشت گیاهان دارویی دنبال می شود، بیان کرد: ســودآوری و درآمد بسیار گیاهان دارویی 
نشــان از این دارد که از این ظرفیت می توان به عنوان راهی برای رشد اقتصادی بهره برد، به همین 

دلیل توسعه کشت گیاهان دارویی در شهرضا به عنوان یکی از اولویت هاست.
وی با اشاره به اینکه امسال در ۶۵ هکتار از مزارع شهرستان شــهرضا گیاهان دارویی از جمله زیره 
سبز، زعفران و گل محمدی کشت شده است، گفت: سعی کردیم با توجه به محدودیت منابع آبی، 
کشت محصوالت جالیزی در شــهرضا محدود و با روش آبیاری تیپ انجام شود تا در مصرف آب 

کشاورزی صرفه جویی شود.
 

برداشت 225 تن گیاه دارویی از مراتع اصفهان
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان از برداشت ۲۲۵ تن کتیرا، باریجه و 
کرفس از مراتع استان طی ۷۵ روز خبر داد.حسینعلی نریمانی با بیان اینکه تمام ۶ میلیون و ۳۰۰ 
هزار هکتار مراتع اســتان قابلیت بهره برداری گیاهان دارویی، صنعتی و مرتعی دارد، اظهار داشت: 
تاکنون یک میلیون هکتار از مراتع استان برای این امر شناسایی و برای آنها طرح تعیین شده است.
وی با بیان اینکه گیاهان دارویی بیشتر در مراتع فریدون شهر، سمیرم، تیران و کرون و فریدن رویش 
دارد، افزود: بهره برداران مرتعی هر سال در قالب طرح ها درخواست می دهند و متناسب با پتانسیل 
تولید آن محصول، هر سال با بهره برداران قرار داد می ببندیم.معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری با اشاره به اینکه امسال ۲۴ قرار داد با بهره برداران مرتعی شامل گیاهان کتیرا و باریجه 
منعقد شد، خاطرنشان کرد: مراتع گیاه دارویی آنغوزه امسال به دلیل خشکسالی پتانسیل برداشت 
نداشت و در دســتور کار نبود.نریمانی با بیان اینکه در این ۲۴ قرارداد طی ۷۵ روز برداشت گیاهان 
دارویی ۳۵ هزار نفر روز مشغول به کار بوده اند، گفت: امسال تاکنون ۷۵ تن کتیرا و باریجه از مراتع 

استان و ۱۵۰ تن کرفس از مراتع فریدونشهر برداشت شده است.
وی، سود خالص بهره برداران مرتعی را در سال جاری حدود سه میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: 
درآمد دولت از بهره برداری گیاهان دارویی در قالب این ۲۴ قرارداد ۲۰ درصد سود خالص بهره برداران 
است؛ به بیان دیگر دولت بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان در قالب بهره مالکانه از برداشت گیاهان دارویی 

و محصوالت فرعی به دست می آورد.
 معــاون فنــی اداره کل منابع طبیعــی و آبخیزداری اســتان اصفهــان اضافه کرد: بهــره برداران
  همچنین پس از برداشــت محصول بر اســاس قــرارداد برای حفــظ مرتع موظف بــه عملیات

 اصالحی و احیایی هستند تا ســال های آینده نیز مراتع قابلیت بهره برداری داشته باشند؛ از این 
 رو موظفند تا فصل بهره برداری بعدی، حدود ۷۰۰ میلیون تومان نیز عملیات احیایی با بذر پاشــی

 در مراتع انجام دهند.

وفور گوشت در بازار و دست کوتاه مردم در خرید؛

فراوانی هست، ارزانی نیست

رییس اتحادیه فروشندگان گوشت ســفید اصفهان گفت: در بازار گوشت 
قرمز و سفید کمبودی نداریم؛ اما شرایط اقتصادی موجب شده که فروش 
به کمترین میزان برسد.درحالی که قیمت گوشت قرمز و سفید با کاهش 
قدرت خرید مردم بازار را با رکود مواجه کرده است تولیدکنندگان نیز متحمل 

ضرر شده و از قیمت تمام شده این اقالم راضی نیستند.
 بازار گوشــت قرمز و مرغ در اصفهان از جمله بازار هایی است که این روز ها 
با کمترین خرید مردم روبه رو شده است. این کاهش به ویژه در محالتی 
که مولفه های اقتصادی پایینی دارند بیشتر به چشم می  خورد تا جایی که 
برخی مردم حتی برای چند ماه هم اقدام به خرید کمترین میزان گوشت و 
مرغ نمی کنند.در عین حال مغازه های فروش گوشت و مرغ در نقاط مرفه 
شهر ثبات نسبی در تعداد مشتریان خود دارند و مشکلی در فروش آن ها 
مشاهده نمی شود.حداکثر قیمت گوشت قرمز در استان اصفهان به ازای 
هر کیلو ۱۷۰ هزار تومان و حداکثر قیمت مرغ به ازای هر کیلو حدود ۶۰ هزار 
تومان است.شرایط بد اقتصادی موجب کاهش توان خرید مردم به ویژه 
اقشار ضعیف جامعه شده است و برخی خانواده ها با درآمد اندک مجبور 
به کاهش مصرف گوشت قرمز و سفید در وعده های غذایی خود شده اند. 
با وجود تالش برای ثبات قیمت ها در بازار، اما همین قیمت های مصوب 
نیز برای برخی دهک های جامعه قابل پرداخت نیست.یکی از شهروندان 
ساکن در شمال شهر اصفهان در این باره می گوید: وضعیت االن به گونه ای 
است که بسیاری توان خرید گوشت گوسفند برای مصرف خانواده خود را 
ندارند و به همین دلیل به سایر گوشت ها همچون گوشت سفید و مرغ روی 

می آورند، اما قیمت آن هم به قدری زیاد اســت که برای برخی خانواده ها 
قابل پرداخت نیست. یک کارگر با این حقوق اندک چگونه می تواند چنین 

هزینه هایی را در هرماه بپردازد؟
یکی دیگر از شهروندان اصفهانی گفت: اینکه قیمت مرغ و گوشت در تمام 
فروشــگاه ها مقدار تعیین شده و مشــخصی دارد نکته مثبتی است، اما 
برخی خانواده های پرجمعیت و کم درآمد توانایی پرداخت همین مبالغ را 
هم ندارند و مسئوالن باید به فکر آنان باشند.گوشت قرمز و سفید به اندازه 
نیاز در تمام مراکز عرضه اســتان اصفهان وجود دارد و هیچگونه کمبودی 
در بازار مشاهده نمی   شــود، اما عدم توان خرید مردم موجب می شود که 
فروشندگان گوشت و مرغ، فروش مناسبی نداشته باشند. اگرچه فراوانی 
گوشت قرمز و سفید در بازار از افزایش قیمت آن ها جلوگیری می کند، اما 
عدم مدیریت صحیح مازاد این محصوالت می تواند آسیب زا باشد.هر چند 
راه اندازی سامانه رهتاب به یکسان بودن قیمت در تمام مراکز عرضه مرغ 
کمک شایانی کرده است، اما برخی فروشندگان این صنف معتقدند که این 
سامانه در افزایش قیمت مرغ تاثیر داشته و با وجود حذف واسطه ها، دست 
دالالن بزرگ تری را به بازار مرغ باز کرده اســت. آن ها معتقدند که پیش از 
سامانه رهتاب فضای رقابتی بیشــتر بوده و مرغ با قیمت مناسب تری به 
دست مصرف کنندگان می رسید. از این رو نظارت دقیق بر فرآیند های سامانه 
رهتاب امری ضروری است.همچنین هزینه های تولید و نگهداری مرغ برای 
تولیدکنندگان باعث نارضایتی و متضرر شدن آن ها از نرخ های عرضه کنونی 
شده است. از آنجایی که کاهش تولید تاثیر بسزایی در افزایش قیمت ها در 

بازار مرغ دارد، این موضوع نیازمند توجه جدی است.یکی از فروشندگان مرغ 
در اصفهان   اظهار داشت: مردم به علت ناتوانی در پرداخت برخی هزینه ها از 
خرید مرغ دوری می کنند و به رغم وجود بار تعداد مشتریان ما افت پیدا کرده 
است؛ از طرفی عدم مدیریت صحیح باعث شده که تولیدکنندگان نیز ناراضی 
باشند و به علت هزینه باالی نگهداری و تولید با ضرر های مالی روبرو شوند.

وی ادامه داد: اگر تولیدکنندگان به خاطر این شــرایط تولید خود را کاهش 
دهند قطعا افزایش قیمت و نابه سامانی در بازار به وجود خواهد آمد.

کاهش 30 درصدی خرید مرغ از بازار
رییس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید استان اصفهان در ارتباط با قیمت 
مرغ در بازار اظهار داشت: در چند روز اخیر قیمت مرغ به ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان 
رسید، اما به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، قیمت ها افت پیدا کرد .قیمت 
مرغ گاهی تا همین میزان افزایش می یابد، امــا چون مردم قدرت خرید 
ندارند کاهش پیدا می کند.محمدعلی فروغی با اشاره به کاهش خرید مرغ 
توسط مردم عنوان کرد: میزان خرید مردم نسبت به زمانی که قیمت ها کمتر 
بود به میزان ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است.وی در ارتباط با فراوانی مرغ 
مورد نیاز استان در مراکز عرضه تصریح کرد: از لحاظ تامین مرغ مشکلی در 
استان وجود ندارد و اگر بار توسط مرغدارن عرضه شود قیمت کاهش یافته 
و در صورت عدم عرضه قیمت مرغ باال می رود.رییس اتحادیه فروشندگان 
گوشت سفید استان اصفهان در ارتباط با تاثیر سامانه رهتاب در ثبات قیمت 
مرغ بیان کرد: همه فروشگاه ها و تعاونی های عرضه مرغ باید بار مورد نیاز 
خود را از سامانه رهتاب خریداری کنند و همه نرخ مشخصی دارند.وی با 
بیان اینکه در بسیاری از زمان ها سامانه رهتاب به یکنواخت بودن قیمت مرغ 
کمک کرده است، گفت: برخی شهرستان ها که سامانه رهتاب ندارند مرغ را 
با قیمت کمتری عرضه می کنند و برخی دیگر هم با وجود این سامانه باز هم 
قیمت های پایین تری دارند، اما نمی توان گفت که قیمت مرغ در اصفهان 
همیشه باالتر از سایر استان ها است.فروغی افزود: واسطه ای در عرضه مرغ 
وجود ندارد و با وجود سامانه رهتاب مرغ از مرغدار به کشتارگاه و از کشتارگاه 
به فروشنده می رسد.وی با اشاره به راهکار دولت برای افزایش قدرت خرید 
مردم از بازار مرغ تصریح کرد: تهیه کاالبرگ و یارانه دولت می تواند به افزایش 
قدرت خرید مردم کمک کند و چون این یارانه فقط مخصوص خرید مرغ 
است، صرف کاال های دیگر نمی شود و اگر طبق گفته مسئوالن این طرح در 
شهریورماه اجرا شود شــاید توان خرید مردم از بازار مرغ افزایش یابد.در 
بازار گوشت قرمز نیز هیچ کمبودی احساس نمی شود و بار مورد نیاز استان 
تامین است، اما شرایط اقتصادی مردم موجب شده که در برخی محالت 
فروش گوشت به کمترین میزان خود برسد.با وجود  ثبات نسبی قیمت ها در 

بازار، اما برخی توان پرداخت هزینه گوشت درجه یک را ندارند.
یکی از مسئوالن شعب فروش گوشــت اظهار داشت: در محله های سطح 
باالی شهر تغییر محسوسی در تعداد مشتریان با افزایش یا کاهش قیمت 
گوشت رخ نمی دهد، اما در سایر نقاط شهر حتی افزایش کم قیمت گوشت 
با کاهش قدرت خرید مردم از تعداد مشتریان ما می کاهد. قیمت گوشت 
قرمز نسبت به درآمد مردم زیاد است، اما نسبت به بسیاری کاال های دیگر 

اینگونه نیست.

مدیرکل بنیاد مســکن و انقالب اســالمی استان 
اصفهان گفت: در سال جاری متقاضیان روستایی و 
شهرهای با جمعیتی کمتر از ۲۵ هزار نفر می توانند 

از تسهیالت ۱۰۰ میلیون تومانی بهره مند شوند.
غالمحسین خانی، در جمع اصحاب رسانه، اظهار 
کرد: افرادی که در گلشــهر اقدام به ساخت و ساز 
خانه های مســکونی کردند برای اخذ سند به بنیاد 

مسکن مراجعه کنند. همچنین بخشی از زمین ها 
در گلشهر بر اساس بخشنامه هایی که بنیاد مسکن 
دارد باید به مردم واگذار شــود که قرار شد با امور 
مربوط به زمین در دفتر مرکزی در تهران مکاتبه ای 
داشته باشــیم تا در این واگذاری مردم از خدمات 
بهتری در راستای اخذ اسناد مالکیت خود بهره مند 
شــوند که نتیجه این مکاتبه نهایتا تا یک ماه آینده 

به فرماندار گلپایگان اطالع داده می شود.
وی با بیان اینکه در اســتان اصفهان ساالنه حدود 
۱۰ هزار واحد مسکونی از تسهیالت خاص بهره مند 
می شوند، ادامه داد: بنیاد مســکن در روستاها از 

طریق اعتبارات تملک دارایی، اســتانی، ملی و... 
طرح های هادی را اجرا می کند. همچنین از سال 
۸۴ تاکنون برای مساکن روستایی تسهیالت ارزان 

قیمتی را در اختیار متقاضیان قرار می دهیم.
به گزارش ایســنا، مدیرکل بنیاد مسکن و انقالب 
اســالمی اســتان اصفهان گفت: در ســال جاری 
متقاضیان روستایی و شهرهای با جمعیتی کمتر 
از ۲۵ هزار نفر می توانند از تســهیالت ۱۰۰ میلیون 
تومانی بهره مند شوند، اما با قول هایی که در شورای 
عالی مسکن داده شده اســت، انتظار داریم مبلغ 

تسهیالت به ۲۰۰ میلیون تومان ارتقا یابد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان اصفهان خبر داد:

 تسهیالت 100 میلیون تومانی بنیاد مسکن
 برای متقاضیان روستایی

خبر روز

مدیرکل امور مالیاتی استان خبرداد:

تخصیص 2100 میلیارد تومان به شهرداری ها از محل قانون 
ارزش افزوده

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: امسال بالغ بر ۲۱۰۰میلیارد تومان از محل قانون ارزش 
افزوده به شهرداری ها پرداخت شــده اســت.عباس مزیکی اظهار کرد: با توجه به کارتخوان هایی 
که دســت مردم بود و در ســال گذشته 
تعدادی ساماندهی شد تعداد اظهارنامه 
مالیاتی مشاغل امسال نسبت به سال 
قبل بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است.

وی  افزود: در مجموع در سال ۹۹ تعداد 
۲۲۹ هزار اظهار نامه گرفتیم و امسال که 
مربوط به سال گذشته است ۳۴۴ هزار 
عملکرد اظهارنامه دریافت شده و افرادی 
که از تبصره ۱۰۰ استفاده کرده اند امسال 
رشد داشته و سنوات گذشته از مجموع 

اظهارنامه ها تقریبا ۶۰ درصد خود اظهاری می کردند که امسال ۷۶ درصد خود اظهاری داشته اند.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: روش محاسبه برای کل کشور پیشنهادی که برای محاسبه 
تبصره بود به صورت یکنواخت و خارج از سیستم دستی کامال اتوماتیک انجام شد و به نظر می رسد 
از این باب هم یک نوع عدالت مالیاتی در کل کشور انجام شــد به هر حال محاسبه کردن و تبصره 
استفاده کردن و شرایطی که دارد در تبصره ضریب سود اســتفاده اکثر مشاغل نصف شد و بعضی 
مشاغل مجدد معترض بودند کاهش پیدا کرد از مزایای تبصره این بود که تقریبا اکثر اظهارنامه ها 
پذیرفته می شود و مدارک و اسناد را نمی خواهند نگهداری کنند.وی ابراز داشت: با توجه به گردش 
عملکرد اصناف در کارتخوان ها مالیات بهتری نســبت به سال های گذشــته در یافت شد هرچند 
تعدادی معترض بودند که به درستی از کارتخوان ها استفاده نکرده اند؛ اما توصیه موکد مان به فعاالن 
اقتصادی این است که حتما از کارتخوان ها استفاده کنند و اگر عملکردی کارت به کارت انجام شود 
این ها در محاسبات لحاظ نمی شود.مزیکی گفت: اعتماد ما بر شــفافیت اصناف است و سازمان 
هم در آن طرف نسبت به ضرایب که واقعیت آن را تعدیل خواهد کرد و همچنان که در سال ۱۴۰۰ هم 
تعدیل را داشته ایم در حالی که نظام مالیاتی کال به سوی شفاف سازی پیش می رود و آن هم استفاده 
از روش های الکترونیکی است که ماموران کمتر می خواهند به صورت تخمینی آن را محاسبه کنند.

مزیکی بیان کرد: نکته ای که امسال از فعاالن اقتصادی خواهش می کنیم در نظر داشته باشند اینکه 
قانون سامانه فروش مودیان در نیمه دوم سال اجرایی شود و سازمان در نظر دارد تا آن را مرحله ای 
اجرا کند و ادارات مالیاتی هم اطالعات و آموزش های الزم را به همه فعاالن اقتصادی خواهند داد و 
خود این سامانه کمک خواهد کرد تا موضوع شفاف سازی و جلوگیری از فرار مالیاتی و شرکت های 
سوری برطرف خواهد شد و ما هم با مردم همراهی خواهیم کرد.مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان 
تاکید کرد: بیشتر ساماندهی کارتخوان ها انجام شد و حدود ۲۹۳ هزار عدد آن باقی مانده است که 
تعداد دیگری که اقدام به ســاماندهی نکرده اند طی چند  روز گذشته قطع شده است و اگر کسبه 
واقعا فعال هستند باید در امور مالیاتی اقدام کنند.وی تصریح کرد: در بخش خصوصی هم تاکنون 
۲۵ هزار پرونده تسلیم امور مالیاتی شده و به مرور در موضوع رسیدگی قرار می گیرند و مالیات های 
آن مطالبه می شود و در بررسی اظهارنامه های عملکرد ۱۴۰۰ نزدیک چهار هزار میلیارد تومان تخفیف 
و تشویق در نرخ بوده که این ها را فعاالن اقتصادی به ویژه شــرکت ها استفاده کرده اند تا کمکی به 

گسترش اشتغال آن ها از بخش مالیات باشد.
مزیکی گفت: آنچه در قانون بودجه آمده است در سال گذشته ۲۷۰ میلیارد تومان پیش بینی شده 
بود تا از طریق مالیات دریافت شود و امسال ۴۳۰ میلیارد تومان پیش بینی شده که از قسمت فرار 

هم قابل تامین است.

کافه اقتصاد

 خبر

طرح توانمندسازی اقشار کم درآمد با نصب پنل های خورشیدی در اصفهان آغاز شد.مدیر دفتر بازار برق و منابع تولید پراکنده شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
گفت: بر اساس  طرح توانمندسازی اقشار کم درآمد با نصب پنل های خورشیدی، نهاد های حمایتی شامل بهزیستی، کمیته امداد و بسیج سازندگی و اداره کل 
امور روستایی استانداری اصفهان، خانوار های کم برخوردار را برای بهره مندی از تسهیالت ویژه نصب سامانه برق خورشیدی ۵ کیلوواتی به شرکت توزیع شناسایی و 
معرفی می کنند.سارا صالحی افزود: در روند اجرای این طرح با تامین کل هزینه سرمایه گذاری از محل تسهیالت تا سقف ۱۲۰ میلیون تومان نسبت به نصب سامانه 
۵ کیلوواتی برق خورشیدی و انعقاد قرارداد خرید تضمینی ۲۰ ساله با نرخ مصوب حمایتی اقدام شود.وی ادامه داد: همچنین در این طرح قرار است، کل مبلغ 
اقساط از محل درآمد حاصل از خرید تضمینی برق پوشش داده شود و عالوه بر آن متقاضی می تواند از مانده مبلغ درآمد برای بهبود معیشت خود استفاده کند.

مدیر دفتر بازار برق و منابع تولید پراکنده شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: قرار است تا پایان سال در سراسر استان به ۵ هزار خانوار واجد شرایط تسهیالت 
ویژه طرح حمایتی برق خورشیدی پرداخت شود.پیش از این در شهرستان اصفهان برای مشترکان عمومی در ۲۰۲ نقطه با مجموعه ظرفیت ۲۶۰۰ کیلووات پنل 

خورشیدی نصب و راه اندازی شده که برای مشترکان در سال گذشته بیش از ۶۹ میلیارد ریال درآمد به دنبال داشته است.

آغاز طرح توانمندسازی اقشار کم درآمد با نصب پنل های خورشیدی در اصفهان 

 برداشت خرما در 
»منصوره عاصی« شادگان

برداشت خرما از نخلستان های روستای 
منصوره عاصی در شــادگان با آغاز اولین 
موج گرما و شرجی »خرماپزون« از اواخر 
مرداد ماه شروع شد. شــادگان یکی از 
مراکز عمده تولید انواع خرما در اســتان 
خوزستان است که امسال به دلیل تنش 
آبی و عدم تامین حقابه رو به نابودی رفته 
اند. شادگان بیشترین سهم تولید خرمای 
استعمران را به خود اختصاص داده است 

که ارزش صادراتی باالیی دارد.

وز عکس ر

نماینده مردم اصفهان:

 انتقال آب از دریاهای 
جنوب به فالت مرکزی 

صرفه اقتصادی ندارد
نماینــده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اســالمی، گفت: انتقال آب از خلیج فارس 
و دریای عمان تنها تا شــعاع ۱۰۰ کیلومتری 
صرفه اقتصادی دارد و بیش از آن نه از جنبه 
صنعتی و نــه از جنبه های دیگــر مقرون به 

صرفه نیست.
حجت االسالم حسین میرزایی در گفت وگو 
با ایسنا، درباره راهکارهای مدیریت منابع آبی 
در بحران خشکسالی بیان کرد: یکی از پروژه 
هایی که این روزها برای دسترسی به منابع 
آب پایدار مطرح می شود، انتقال آب از خلیج 
فارس و دریای عمان است؛ اما این انتقال تا 
شعاع حدود ۱۰۰ کیلومتری سواحل منطقی و 
معقول است اما انتقال آن به عمق سرزمین 
نه صرفه اقتصادی دارد و نه از جهت امنیتی و 

هزینه های آن قابل توجیه است.
وی در ادامه بــا تاکید بر اینکــه  انتقال آب 
از دریاهــای جنوب به فــالت مرکزی صرفه 
اقتصــادی نــدارد، اظهار کــرد: قیمت تمام 
شده انتقال این آب به عمق ۱۰۰۰ کیلومتری 
کشور بســیار گران اســت و قطعا مشتری 
خاصی ندارد. نه از جنبه صنعتی و نه از جنبه 
کشــاورزی قابــل توجیه نیســت.بنابراین 
سرمایه گذاری در این حوزه صرفه اقتصادی 
چندانی ندارد. از ســوی دیگر ما هر ساله با 
بارندگی های موســمی روبه رو هستیم که 
متاسفانه به  جای مدیریت صحیح و مهار این 
آب ها، تبدیل به سیل شده و به خانه و زندگی 

مردم آسیب وارد می کند.
نماینــده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اسالمی، تصریح کرد: الزم است در وهله اول 
با مدیریت، برنامه ریــزی دقیقی برای مهار 
آب های سطحی داشته باشیم. از سوی دیگر 
می توان با استفاده از آب شیرین کن ها از آب 
دریا برای تامین آب مناطق مجاور استفاده 
کرد و باید ســواحل دریــای خلیج فارس و 
دریای عمان از این ظرفیــت به بهترین نحو 

بهره مند شوند.

عکس: تسنیم
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قلعه های اصفهان، تجلی قامت تاریخ

  ایران گردی

مفاد آراء
5/189 آگهي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

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

 تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 5002 - 1401/05/03 هيات ســوم آقای مرتضی جوانی 
جاوانی به شناســنامه شــماره 16 کدملي 1290209812 صادره اصفهان فرزند 
حسين در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 112 متر مربع از پالک 28 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب از مالکيت مالک رسمی حسين 
رضايی طبق سند انتقالی 36698 مورخ 1347/08/20 دفترخانه 86 اصفهان مورد 

ثبت صفحات 268 الی 271 دفتر 54 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/14

م الف: 1367223  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/190 آگهي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 5957 - 1401/05/25 هيات چهارم آقای علی صالحی 
مورکانی به شناسنامه شماره 30 کدملي 6209883419 صادره باغ بهادران فرزند 
حسن در ششدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 180/38 متر مربع از پالک 
شــماره 68  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب از مالکيت 
مالک رسمی صديقه نهاوندی طبق ســند انتقالی 14262 مورخ 1324/09/15 

دفترخانه 15 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/14

م الف: 1367262  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/191 آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون 
تعيين تکليف اراضی وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 

در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
نظر به اينکه برابر رای شماره 140160302033000019 مورخ 1401/04/20 
هيات اول موضوع قانــون تعيين تکليف اراضی تکليــف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز تصرفات 

و مالکيت آقای ابوالفضل عصار زاده مهابادی فرزند علی کد ملی 1180027612 
شماره شناسنامه 1180027612 در ششــدانگ قطعه زمين مزروعی  به مساحت 
2824/25 متر مربع پالک ثبتی 48 فرعی از شــماره 152- اصلی واقع در بخش 
11 حوزه ثبتی نطنز خريداری عادی و مع الواسطه از مالکين رسمی سيد ابراهيم 
مسعوديان فرزند سيد حســين محرز گرديده اســت. لذا در اجرای ماده 3 قانون 
مذکور در دو نوبت بــه فاصله 15 روز و به منظور اطالع عمــوم از طريق روزنامه 
کثيراالنتشار و محلی آگهی می شود تا چنانچه شخص يا اشخاصی به رای مذکور 
اعتراضی داشته باشند از تاريخ انتشار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل تسليم و رســيد اخذ نمايد و معترض بايستی ظرف مدت يکماه از 
تاريخ تســليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقديم دادخواست در مراجع 
ذيصالح قضايی نموده و گواهی تقديم دادخواســت را به اين اداره تســليم نمايد 
بديهی اســت در صورتی که اعتراضی در مهلت قانونی واصل نشــد يا معترض 
گواهی تقديم دادخواست به دادگاه محل را ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور 
 ســند مالکيت خواهد نمود صدور ســند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/14

م الف: 1366649  رحمت اله شاهدی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
نطنز 

مفاد آراء
5/192 آگهی موضوع ماده 3 قانــون وماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  1272 14016030200700 مورخ 26 / 03 / 1401  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حســينعلی فانی قهدريجانی فرزند عباس بشــماره شناسنامه 57 
وکدملی 1110324189 صادره از فالورجان درششدانگ يک باب خانه به مساحت  
20 / 189 مترمربع پالک 582 فرعی از 385 اصلی واقع در قهدريجان خريداری مع 
الواسطه ازمالک رسمی آقای قاسم کاظم زاده قهدريجانی 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: 1401/05/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/14

م الف: 1366420 محمد علی ناظمی اشــنی - رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

وقت اجرای قرار تحریر ترکه
5/193 بدینوســیله اعالم می نمایــد به موجب درخواســت غالمرضا مرشــدی  به 
طرفیت علی مرشــدی قــرار تحریر ترکه هاجر شــفیعی  طی شــماره 0100253  در 
شــورای حل اختالف اصفهان صادر و وقت اجرای قرار ســاعت 18 روز چهارشــنبه 
مورخ 1401/06/30 تعیین گردیده اســت لذا از ورثه یا نماینده قانونی آنها، بستانکاران 
 و مدیونیــن به متوفــی و کســان دیگری که حقــی بر ترکــه متوفی دارنــد دعوت 
می شــود در موعد مذکور در محل این شــورا واقع در شهرســتان اصفهان به آدرس 
 خیابان ارباب حاضر شــوند عــدم حضــور مدعوین مانع اجــرای قــرار نخواهد بود. 

م الف: 1359334 شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان 

وجود قلعه های تاریخی با ویژگی های منحصر به فرد در پهنه نصف جهان، گواه روشــنی 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 تهدید ها و دشمنان بوده است.ویژگی بارز قلعه بنا بر 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 بیشتر شد.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، واژه ای تركی از ریشه قاالماق و قالماق )روی هم نهادن و ماندگار شدن( 

است، بنایی با ویژگی های خاص كه از استحكام و ماندگاری حیرت انگیزی برخوردار است، قلعه ها در زمان صلح و آرامش كاربردی شبیه به كاخ و تفرجگاه داشتند.
در بررسی تاریخچه ساخت قلعه در ایران در می یابیم كه فرقه اسماعیلیه بزرگ ترین و مستحكم ترین قلعه ها را در ارتفاعات رشته كوه های البرز بنا نهاد.

باستان شناسان قلعه های ایران را به دو نوع جلگه ای و كوهستانی تقسیم بندی می كنند، نوع جلگه ای به شــكل مربع و یا مربع مستطیل است كه در چهار گوشه آن 
برج های مدوری برای دفاع ساخته شده و مصالح به كار رفته در آن بیشتر از خشت و گل است، اطراف برخی از این قلعه ها خندق حفر می كردند و برای رفت و آمد به آن 
از پل های متحرك بهره می بردند.قلعه های كوهستانی هم بیشتر در گذرگاه های صعب العبور كوهستان ها و منطبق با موقعیت طبیعی صخره ها بنا می شدند از این رو 
طرح هندسی مشخصی نداشــتند، این قلعه ها دارای كنگره مخصوص كمانداران بود، در پایین دست این قلعه ها پرتگاه های عمیق تعبیه می شد و مصالح به كار رفته 

در آن نیز بیشتر از نوع سنگ های كوه یا رودخانه ها بود.
یافته های باستان شناسان نشان می دهد بیشه كوچك، حیاط بیرونی و محاط، برجك دفاع، دیوار حائل، اتاق نگهبان دروازه، خندق، كنگره  های باالی دیوارها )سازه هایی 

چوبی بودند كه در باالی دیوار قرار می گرفتند(، درز پیكان ها و دروازه زندان از بخش هایی مشترك قلعه هاست.
شواهد تاریخی حاكی از آن است در قرن دوازدهم هجری ایجاد قلعه در گذرگاه  ها به شیوه گذشــته متوقف و پاسگاه  ها و سربازخانه  هایی به شیوه جدید احداث شد، 

همچنین در كرانه خلیج فارس قلعه  هایی با سبك معماری غربی ساخته شد.
ساخت قلعه با آنكه روش های دفاعی پیشرفته تر شد همچنان تا قرن 16 ادامه یافت، تا اینكه دستیابی بشر به باروت و توپ، سرانجام توپخانه ها را با قلعه ها جایگزین 
كرد، از آن پس قلعه ها به اقامتگاه شاهان و بزرگان تبدیل شد اما در عین حال كاربری سنگر یا زندان نیز داشت، در همین زمان بود كه زیبایی و معماری قلعه ها اهمیت 

یافت چرا كه نماد قدرت و اعتبار ساكنان آن به شمار می رفت.
در گوشه و كنار كهن دیار نصف جهان نیز قلعه هایی استوار از هزاره های دور بر جای مانده كه از دریچه هریك از آنها می توان فراز و فرود تاریخ را به نظاره نشست.

كارشناســان وجود قلعه ها و ارگ های مختلف در پهنه اصفهان را دلیلی برای تمدن اصیل این خطه می دانند، این پراكندگی آثار تاریخی و باســتانی نصف جهان را به 
جورچینی از مقصدهای گردشگری تبدیل كرده است.

ارگ گوگد، دومین بنای خشتی ایران
این قلعه فاخر تاریخی در زمان صفویه درمسیر جاده معروف ابریشم ساخته شده و در زمان صلح به عنوان كاروانسرا، محل استراحت كاروان تجار و حاكمان والیات ایران 
بوده و در زمان جنگ نیز به عنوان دژ نظامی از آن استفاده می شد. وجود اتاق های سنتی در كنار حیاط سرسبز با حوضی بزرگ و پر آب، حكایت خانه های قدیمی و باغ 

های ایرانی را به بازدید كنندگان و گردشگران یاد آوری می كند.

این قلعه تاریخی در پنج كیلومتری شهر گلپایگان، در سال 1378 با نظارت اداره میراث فرهنگی بازسازی و به شماره 2574 در فهرست آثار ملی ثبت  و در سال 1390 به 
بخش خصوصی واگذار شد.

این قلعه دیدنی كه به عنوان دومین بنای خشتی و گلی ایران زمین از آن یاد شده، به شكل مربع و به وسعت 6 هزار و 400 متر مربع ساخته شده و دارای چهار برج قرینه 
هر كدام به ارتفاع 12 متر است.

ارگ بیاضه، استوار در دل كویر
این قلعه كه نمونه بارز یك ارگ و دژ كویری است در 53 كیلومتری خور و بیابانك از توابع شهرستان نایین در روستایی به نام بیاضه قرار دارد، این قلعه به سبك معماری 

عهد ساسانی قرن ها به عنوان دژ مستحكم و تسخیرناپذیر كویر مركزی ایران كاركردهای گوناگون دفاعی و مسكونی داشته است.
به گفته مورخان، ناصرخسرو هنگام عبور از مسیر نایین به طبس در این روستا توقف داشته و در ســفر نامه خود از قلعه كهن آن یاد كرده است، در دوره های معاصر نیز 

جهانگردان غربی مانند سون هدین ، آلفونس گابریل و مك كرگور هنگام عبور از كویر مركزی ایران از این بنا سخن گفتند.
اتاق های متعدد و طبقات مختلف قلعه تا چند سال قبل به عنوان محل نگهداری اموال و انبار غله روستاییان مورد استفاده قرار می گرفت.

قلعه باستانی بیاضه كوهی از خشــت و گل و دژی بزرگ كه محوطه عظیمی را به خود اختصاص داده است.  دور تا دور آن را خندقی به عمق7 تا13 متر دربرگرفته است، 
درون آن تعداد زیادی اتاقك و راهروهای پیچ در پیچ وجود دارد، چاه های متعدد و كانال داخلی خندق از دیگر تجهیزات قلعه است. آسیاب های دستی و سه میدانگاه 
از دیگر سازه های آن است، بخشی از خندقی كه دور آن بوده، در سال 1367 توسط افراد ناآگاه برای احداث جاده پر شده، باروهای بلند آن خراب شده و برج های بزرگ 
آن كم كم رو به نابودی است.این قلعه در كنار آثار باستانی چون بازار زرگرها، مســجد جامع، حسینیه قدیمی و همچنین وجود درخت زیتونی با قدمت هزار ساله جاذبه 

های خوبی برای جهانگردان داخلی و خارجی به شمارمی آید.

قلعه دیو اصفهان بر فراز صفه
قلعه شاه  دژ اصفهان كه به قلعه دیو شهرت دارد، بر باالی كوه صفه قرار گرفته است. این بنا نزدیك به 15 هكتار وسعت دارد و باستان شناسان قدمت آن را به قرن پنجم یعنی 
زمان حاكمیت سلجوقیان نسبت داده اند، این بنا معماری شبیه به معماری  های قلعه های ساسانی دارد، در این قلعه حفره  هایی سنگی وجود دارد كه یادآور استودان  
های )استخوان  دان های( زرتشتی است كه در بسیاری از نواحی باستانی ایران دیده می شود، فضاهای موجود در قلعه شاه  دژ، دارای تزییناتی مانند گچ بری و نقاشی های 

دیواری است، قلعه شاه  دژ بنایی سنگی است كه سفت  كاری آن با سنگ الشه و مالط خاك و گچ نماسازی شده و با سنگ های تراش خورده ساخته شده است.
این قلعه شامل ارگ مركزی، سربازخانه  ها، تاسیسات جانبی مانند حمام، كارگاه آهنگری و چرم  سازی، انبار و آشپزخانه و محل پخت و پز است، بناهای دیگری مثل 

آب  انبارها، آبگیر و بند، انبارهای منفرد، برج  های دیده  بانی و دیوار بزرگ دفاعی در محدوده قلعه ساخته شده است.
به گفته كاوشگران، قلعه شاه  دژ ساختاری الیه الیه دارد، طراحی این ساختار به طور كامل باستانی است، چندین الیه فشرده از ارگ مركزی آن محافظت می كنند كه دیوار 

بزرگ دفاعی، برج  های دیده  بانی و دو الیه برج و بارو، بیرونی  ترین الیه تا درونی ترین الیه آن هستند.
این بنا بر اساس اسناد تاریخی در دوره های گذشته گنج خانه، سالح  خانه و شاید رصدخانه نیز بوده است، قلعه شاه دژ در گذشته با نام دزگوه نیز شهرت داشت و اكنون 

مسیر دسترسی به این قلعه كوهستانی از طریق تل كابین مهیا شده است.
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         در این نقطه شهر، امید هم رنگ می بازد؛

     حواشی تلخ حاشیه نشینی
»خاله عکــس نگیر«، »عکــس نگیرید«، »چــرا از ما عکس  ایسنا
می گیرید؟«، »ما بدمون میاد از ما عکس بگیرید!«، »مگه دست 

خودتونه از هرکی می خواید عکس می گیرید«...
خورشید هنوز باال نیامده، اما محله شــلوغ و پر رفت وآمد است، جمعیت بچه ها اما 
بیشتر از همه به چشــم می آید. بچه های قد و نیم قد همه جا هستند؛ در زمین های 
خاکی و رها شده، کنار خرابه ها و خانه های نیمه ساخته، در کوچه  پس  کوچه های تنگ 
و باریک، جلوی در خانه های به هم چســبیده، کنار هر گودال آب، تپه خاک، جدول 
و درختی، درست جلوی چشم کارتن خواب ها، بیخ گوش معتادان تزریقی، دور و بر 

خرده فروشان مواد، دنبال دیوانه ها، همراه ضایعات جمع کن ها و ...
فرقی ندارد چند سال دارند، همه غرق دنیای کودکی شان هستند، دنیای شان مثل 
دنیای همه کودکان در هر نقطه این کره خاکی است، با این تفاوت که به پیشانی شان 
انگ حاشیه نشینی خورده اســت.نزدیک تر که می رویم صدای فریاد و خشم شان 
کمتر می شود و خیلی زود به حضورمان عادت می کنند. اینجا محل گذر است و حضور 

غریبه های عجیب وغریب برای بچه ها عادی...
بعضی ها پابرهنه اند و برخی لباس های کهنه دارند، اما سر و وضع همه شان بد نیست. 
قیافه ها و لهجه ها و گویش هایشان اما خیلی متفاوت است؛ انگار هرکدام از گوشه ای 
از کشور اینجا جمع شده و نمایشگاه اقوام ایرانی و خارجی در این محله به راه افتاده 
است.در محوطه کوچکی که با یک تاب و سرسره و چند دستگاه ورزشی قرار است 
محوطه بازی باشد، بچه ها  از سر و کول هم باال می روند. کمی بعد از اینکه دخترک 

نشسته روی تاب را هل می دهم، می پرسم از ما ترسیدی!؟
شــانه هایش را باال می اندازد و می گوید: فکر کردیم از بهزیستی اومدید، میخاید ما 

را ببرید!
می پرسم مگه تا االن کسی را بردند؟

با دســتش به دختری که خودش را از روی یک وسیله ورزشــی آویزان کرده اشاره 
می کند و می گوید: مبینا را میخاستن ببرن...

رو به مبینا می کنم و می پرسم چرا می خواستن ببرنت؟
مبینا با بی تفاوتی نگاه می کند، اما دوســتش به جای او جواب می دهد: باباش که 
مرد، مامانشم رفت شهرستان سر خاک باباش، داداش هاش می زدنش... و بعد 

حواسش پرت بچه هایی می شود که می خواهند سوار تاب شوند.
کوچک و بزرگ حاال کنار همین یک تاب جمع شــده اند و برای تصاحب تاب رقابت 

شدیدی درگرفته. در میان شلوغی و هیاهوی بچه ها می پرسم مدرسه نمی روید؟
حضور غریبه ها برای بچه ها تازگی ندارد، اما سرگرم کننده است. با شوخی و خنده به 
همدیگر اشاره می کنند و می گویند: خاله این مدرسه نمیره! این بی سواده! خودت 

بی سوادی... و شروع می کنند به دعوا و توی سر و کله هم زدن...
بچه ها در محله همراه ما می شوند، حتی وقتی به زمین های خاکی و سراغ پاتوق های 
معتادان می رویم کنارمان هستند، با وسایل باقی مانده روی زمین سرگرم می شوند 
و وقتی می فهمند دنبال چه چیزی هستیم، می آیند و بســته های خالی مواد را از 

روی زمین پیدا می کنند و به ما نشــان می دهند! با دیدن تعجب ما، چشمان شان 
برق می زند و برای مان از طرز استفاده و حتی قیمت مواد می گویند، اما وقتی سوال 
می کنیم چه کسانی و کجا این بسته ها را می فروشند حواس شان هست که حرفی 

نزنند!
می گویند از این ها همه جا هست، در کوچه و محله و بعضی ها در خانه های شان هم 
دیده اند، اما کسانی که اینجا پاتوق می کنند غریبه اند.آن ها که کمی بزرگ تر شده اند 
با اینکه بیشترشان هنوز به قول قدیمی ها هنوز پشت لب شان سبز نشده، سر کوچه، 
کنار تیر چراغ برق یا زیر ســایه نیم بند آفتاب ایستاده و یا ســوار بر موتورسیکلت در 
محله می چرخند و روزشان را به شب می رسانند. در زمین خاکی کنار مادی بچه ها 
مشغول فوتبال هستند، اما از اینکه مزاحم بازی شان شدیم اصال خوش شان نمی آید. 

بیشترشان نمی خواهند با ما هم کالم شوند و نگاه شان پر از غضب است.
آن هایی که حاضر می شــوند یکی دو کلمه حرف بزنند عالقه ای به درس و مدرسه 
نشان نمی دهند، یکی می گوید مدرسه رفتن پول می خواهد و دیگری می گوید درس 

بخوانیم که چی بشه!؟

کسی سراغی از بچه ها نمی گیرد
اهالی محله می گویند کسی سراغی از بچه هایی که مدرسه نمی روند نگرفته، با اینکه 
اهالی محل برای آموزش و پرورش نامه نوشته اند که نمی توانند به مدرسه کمک کنند، 
چون بیشتر خانواده ها دوست ندارند بچه هایشان از درس و مدرسه محروم شوند، اما 
مشکل اصلی خانواده هایی است که به غیر از فقر مالی، دچار فقر فرهنگی هم هستند 

و مدرسه رفتن یا نرفتن بچه ها دغدغه جدی برای شان نیست!
در هر ساعت شبانه روز و در هر گوشه و کناری که بشود پناه گرفت چند نفر مشغول 
کشیدن مواد مخدر هستند، درحالی که از کنارشــان زن و بچه های مردم رفت وآمد 
می کنند.چند نوجوان از وسط زمین خاکی رد می شوند، اما غرورشان اجازه نمی دهد 

جلوی دوربین بیایند و از سختی دیدن این صحنه های تکراری برای مان بگویند.
یکی از پســرها همان طور که سرش را زیر انداخته و به ســرعت در حال رفتن است 

می گوید یک بار معتادان دنبال او افتاده بودند اما از دست شان فرار کرده...
دو دختر نوجوان اما راحت تر با ما صحبت می کنند، می خندند و می گویند این مسیر 

هر روزشان است و ترسی از رفت وآمد جلوی این معتادان و کارتن خواب ها ندارند.
دخترها می گویند چند وقت قبل بهزیستی ســپیده را برد، اما قبل از اینکه به مرکز 

دختران آسیب دیده برود مدتی هم در بیمارستان بستری شد.
فاطمه دختر همسایه ســپیده می گوید خیلی وقت اســت از او خبر ندارد، اما مادر 
فاطمه می گوید همان بهتر که بهزیســتی ســپیده را برد، چون اینجا می ماند حتما 
معتاد می شد! فاطمه این را هم می گوید که وقتی پدر یکی از دختران فامیل شان به 
زندان افتاده، بهزیستی او را برده و حاال برای خودش خانم تحصیل کرده ای شده، اما 

دوستانی هم داشته که از این مراکز فرار کرده اند و دوباره روز از نو روزی از نو...
از کنار چند پسر نوجوان و جوانی که مشغول خوردن تخمه کنار دیوار یک ساختمان 

متروکه وسط زمین های خاکی هستند، رد می شــویم. نه حاضرند حرف بزنند و نه 
اجازه می دهند عکس و فیلم بگیریم. تهدید می کنند که دوربین روشن نباشد، چون 
بچه های محل همه آشنا هســتند. راه مان را در زمین خاکی می گیریم و وقتی دور 
می شویم یکی دوتای شــان با صدای بلند می خندند و می گویند: چه جرأتی کردید 
اومدید ســراغ ما! حاال که میخاید بدونید ما خالف کاریم و حداقل وضعمون از شما 

خیلی بهتره...

بی سوادی کودکان ، زیر سایه فقر فرهنگی و مالی
مریم شاه زمانی، رییس هیئت مدیره انجمن امداد دانشجویی مردمی ایما که چند 
سالی است عمده فعالیتش در حوزه آموزش کودکان محروم و بازمانده از تحصیل 
است، می گوید: تمرکز اصلی این انجمن روی کودکان است که به دلیل سن کم آموزش 
پذیری راحت تری دارند و مستعد یادگیری هستند، درحالی که شاید سخت تر بتوان 
باورهای کسانی که سنی از آن ها گذشته را تغییر داد، اگرچه انجمن از این افراد هم 
غافل نمی شود و از ۵ سال تا هر ســنی آموزش دارد.وی ادامه می دهد: پایه اصلی 
فعالیت ما شناسایی کودکان است، در این راستا به سراغ خانواده هایی می رویم که 
کودک زیر ۱۵ سال دارند تا به این کودکان آموزش دهیم و به تبع خانواده نیز در کنار 
کودک آموزش بینند.شــاه زمانی علت اصلی ترک تحصیل و بی سوادی کودکان را 
درجه اول فقر فرهنگی می داند و توضیح می دهد: بسیاری از خانواده ها هنوز دلیلی 
نمی بینند که فرزندشان را به مدرسه بفرستند و درس بخوانند که به نظر من علت اصلی 
فقر فرهنگی و آموزشی والدینی است که خودشان هم در شرایط خوبی بزرگ نشده اند 
و احساس نمی کنند فرزندشــان باید درس بخواند. این موضوع باعث می شود در 
کنار فقر اقتصادی که یکی از علت های ترک تحصیل است، خانواده نیز چالشی برای 
باسوادی کودکان باشــد.رییس هیئت مدیره انجمن امداد دانشجویی مردمی ایما 
خاطرنشان می کند: مشــکل اصلی این مناطق مثل سایر مناطق، در درجه اول فقر 

فرهنگی و آموزشی است و این تنها چیزی است که باال و پایین شهر ندارد. درحالی که 
باید تالش کنیم آموزش بیشتری به کودکان دهیم، آن ها را با مسائل و مشکالت روبه 
رو کنیم، قدرت حل مسئله و اعتمادبه نفس آن ها را باال ببریم و کمک کنیم شخصیت 
خودشان را بشناسند و در مسیر زندگی هدف داشته باشند، در این صورت می توان 
امیدوار بود آینده بهتری داشته باشــند.این فعال اجتماعی با همه این اوصاف، به 
آینده حصه خوش بین نیست و می گوید: اتفاقات زیادی افتاده، در افغانستان جنگ 
و ناامنی بیشتر شده و مهاجران زیادی از ترس جان و مال شان به اینجا می آیند، برای 
همین مهاجرت در منطقه افزایش پیدا کرده اســت. از طرفی وقتی مهاجرت اتفاق 
بیفتد تعداد خانه های این مناطق نسبت به تقاضا کم است و باعث می شود رهن و 
اجاره مخصوصا در دو سال اخیر زیاد شود و خانواده هایی که از پس هزینه ها برنمی آید 
مجبور می شوند کودکان شان را هم سر کار بفرستند، بدون اینکه هیچ زمانی برای بازی 

و درس خواندن و استراحت بچه ها وجود داشته باشد.

کرونا شرایط کودکان حاشیه نشین را سخت تر کرد
وی با اشاره به اینکه کرونا نیز شرایط کودکان حاشیه نشین را سخت تر کرد، می گوید: با 
شیوع کرونا و غیرحضوری شدن مدارس، خیلی از بچه ها به دلیل قطع ارتباط شان با 
مدرسه، ترک تحصیل کردند. شرایط اقتصادی هم متاسفانه بدتر و باعث شد خانواده 
نه تنها از پس هزینه های تحصیل، که از پس هزینه های خوراک و پوشاک فرزندانش 
هم بر نیاید و حتی خود کودکان مجبور به کار شدند.شاه زمانی اضافه می کند: متاسفانه 
درحالی که حصه وضعیت خوبی ندارد و جمعیت روزبه روز در حال افزایش اســت، 
البته امیدوارم در ســال های آینده اتفاقات خوبی بیفتد، اما مسائلی وجود دارد که 
یک سازمان مردم نهاد قادر به حل آن نیست، ازجمله موضوع مهاجرت اتباع افغان 
که مجبور به ترک کشورشان هستند، یا ساکنان روستاها و شهرهای کوچکی که به 
دلیل نبود امکانات، مجبور به کوچ به اصفهان و ناگزیر به سکونت در حاشیه می شوند.

جامعه

رییس دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهــان گفت: 
بازســازی و نوسازی بیمارســتان هایی که نیازمند 
اســتانداردهای جدید هســتند جز مصوبات سفر 
رییس جمهور به اســتان اصفهان است.شــاهین 
شیرانی، در حاشیه بازدید از بیمارستان شهر گوگد، 
اظهار کرد: این بیمارســتان سال هاست که ساخته 
شده، اما در طول سال های گذشته فعالیت مناسبی 

که منجر به ارائه خدمات مطلوبی به مردم شــود را 
نداشته است. در سال گذشــته بودجه ۵۵ میلیارد 
تومانی برای این بیمارســتان در نظر گرفته شد تا 
براساس اســتانداردهای الزم نوســازی شود.وی 
ادامه داد: طــی بازدیدی که صــورت گرفت، روند 
نوســازی پیشــرفت خوبی داشــته و طی برنامه 
زمان بندی شده و با توجه به بودجه موجود تا قبل از 
پایان سال بخش های اورژانس، درمانگاه تخصصی 
و زنــان و زایمان به بهــره برداری خواهد رســید و 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در حد امکان در 
زمینه امکانات نرم افزاری و ســخت افزاری کمک 
الزم را خواهد کرد.رییس دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان گفت: زمانی که این بیمارستان ساخته شده 

بر اساس استانداردهای آن زمان بنا شده، در حالی 
که این استانداردها اکنون با هدف ارتقای سالمت 
مردم تغییر کرده اســت، بنابراین اســتانداردهای 
جدیــد باید در این بیمارســتان نیز  رعایت شــود. 
شــیرانی تصریح کرد: تمام بیمارستان های استان 
اصفهان در حال پوست اندازی هستند. بازسازی و 
نوسازی بیمارستان هایی که نیازمند استانداردهای 
جدید هســتند، جزو مصوبات سفر ریاست جمهور 
به استان است. دولت فعلی دولت کار است و برای 
مردم باید تالش کنیم. نماینده گلپایگان و خوانسار 
نگاه خوبی در حوزه پزشکی دارد و با کمک خیرین 
این بیمارســتان خدمات خوبی را به مــردم ارائه 

خواهد داد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

بیمارستان های استان در حال پوست اندازی هستند

مدرسه زیرزمینی 
برای تحصیل 

دختران در کابل به 
دور از چشم طالبان

رییس کمیته امداد نطنز خبر داد:

تخصیص 220 میلیارد ریال وام به افراد مستعد اشتغال
رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( نطنز گفت: در ســال جاری ۲۲۰ میلیارد ریال وام به افراد مســتعد 
اشتغال تخصیص می یابد.مهدی مزرعه خطیری در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: مقرر شده در سال جاری 
۲۲۰ میلیارد ریال وام اشــتغال به افراد مددجو و غیر مددجوی مستعد، تخصیص یابد.وی افزود: عالوه 
بر شهروندان مددجو، افراد غیر مددجوی ۱۸ تا ۶۰ ساله که فاقد کار تمام وقت بوده و سرپرست خانوار و 
یا مجرد بیکارمستعد اشتغال و جزو ۵ دهک اول درآمدی، همچنین فاقد بیمه اجباری باشند می توانند 
از این وام بهره مند شوند.رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( نطنز گفت: به منظور اجرایی شدن برنامه 
راهبردی و عملیاتی اشتغال و خودکفایی کمیته امداد و حمایت و توانمندی اقشار آسیب پذیر در سال تولید، 
دانش بنیان و اشتغال آفرین، شناسایی و معرفی مستعدان اشتغال خانوارهای ۵ دهک پایین درآمدی در 
راستای قطع زنجیره فقر به خصوص در نسل جوان این وام تخصیص یافته است.مزرعه خطیری تصریح 
کرد: در سال گذشته ۱۵۶ مورد تسهیالت اشتغال  به مبلغ ۷۲ میلیارد ریال )در قالب طرح های هدایت و 
راهبری شغلی( به مددجویان پرداخت شده که منجر به ایجاد ۲۲۵ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم 

از طریق پرداخت وام و اجرای طرح کاریابی شده است.
 

 دستگيری  پنج محکوم و متهم متواری در گلپايگان
پنج محکوم و متواری در گلپایگان شناسایی و دستگیر شدند .فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان 
گفت: با انجام مجموعه اقدامات هوشمندانه پلیس ۵ نفر از محکومان و متهمان متواری شناسایی 
و پس از هماهنگی با مقام قضایی در مخفیگاه شان دســتگیر شدند. سرگرد علی اصغر محمدی، 
هدف از تشــدید فعالیت های انتظامی را افزایش ضریب امنیتی در سطح شهرستان عنوان کرد و 
افزود: برخورد قاطع و قانونی با مخالن نظم و امنیت عمومی به طور ویژه از اولویت های پلیس در این 
شهرستان است.وی از شهروندان خواست در صورت اطالع از مخفیگاه این افراد در سطح استان، 

مراتب را به مرکز فوریت های ۱۱۰ پلیس آگاهی شهرستان اطالع دهند.
 

بار َکج به مقصد نرسید
محموله ۱۲ میلیارد ریالی قاچاق در کاشــان کشف و جمع آوری شــد.فرمانده انتظامی شهرستان 
کاشان گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی هنگام کنترل خودرو های ورودی به داخل شهرستان 
به ۵ دستگاه خودروی سواری شامل سمند و پژو۴۰۵ مشکوک و آن ها را برای بررسی بیشتر متوقف 
کردند.سرهنگ ایرج کاکاوند افزود: در بازرسی از این خودرو ها ۸ دستگاه لوازم خانگی، ۳۷۸ بسته 
قرص و پودر نیروزا، ۳ عدد باند، ۳ دســتگاه الکترو ویس، ۹۸ دستگاه ساز، ۴ عدد چنگ، ۵۱۶ ثوب 
شلوار و گرمکن ورزشی و ۳ هزار و ۲۰۰ عدد مایع بهداشتی کشف شد.وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش 
ریالی این کاال ها را ۱۲ میلیارد ریال برآورد کردند، ادامه داد: این کاال ها به ســازمان نگهداری و فروش 
اموال تملیکی منتقل و رانندگان خودرو ها نیز برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

   

مرگ جوان 1۷ ساله در استخر آب در خمینی شهر
رییس مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: جوان ۱۷ ساله بر اثر غرق شدگی در استخر آب جان خود را از 
دست داد.فرهاد حیدری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه ویژه ترافیکی در استان اصفهان اظهار 
داشت: در یک مورد حادثه، دو دستگاه پراید در ساعت ۱۹ و ۳۷ دقیقه روز ۲۸ مرداد در محور خمینی شهر 
چهار راه ماربین با یکدیگر برخورد کردند.وی افزود: برای امدادرسانی به این حادثه سه کد اورژانس اعزام 
شده است.رییس مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به ۹ مصدوم این حادثه تصریح کرد: در این حادثه 
۶ نفر خانم، دو نفر آقا و یک پسر بچه مصدوم شده است.وی گفت: مصدومان این حادثه به بیمارستان 

اشرفی خمینی شهر منتقل شدند.

وز عکس ر

خبر روزشهرستان ها

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس استان خبرداد:

بهره برداری از 101 واحد 
آموزشی در استان اصفهان

مدیرکل نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس 
استان اصفهان یکی از دستاوردهای شاخص 
این اداره کل را در یک ســال گذشته ساخت 
و تکمیــل فضاهای آموزشــی، پرورشــی و 
ورزشــی عنوان کرد و گفت: در این مدت  ۱۰۱ 
پروژه در استان به بهره برداری رسیده است.

مجید نســیمی در گفت وگو بــا ایرنا افزود: 
این پروژه هــا در قالب ۶۴۴ بــاب کالس با 
زیربنای ۸۴ هــزار و ۲۴۸ مترمربع تکمیل و 
تحویل آموزش وپرورش استان شده است.

وی با اشــاره به وضعیت پروژه های تحویلی 
برحســب محل تامین اعتبار گفــت: بر این 
اساس ۱۱پروژه با ۶۵ کالس درس و ۱۱ هزار 
و ۴۹۰ مترمربع زیربنا توسط خیرین استان 
احداث شــده که ۱۱ درصد مجموع پروژه ها را 

شامل می شود.
مدیرکل نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس 
اصفهان افــزود: همچنین ۶۸ پروژه با ۳۶۳ 
باب کالس و ۶۲ هــزار و ۱۵۱ مترمربع زیربنا 
با مشارکت خیران اســتان احداث شده که 
۴۵ درصد مجموع پروژه ها شــمار می آید.

وی همچنین به ۲۲ پروژه با ۴۴ باب کالس 
و زیربنای ۲۲ هزار و ۳۹۵ مترمربع توســط 
دولت اشــاره کرد که ۲۲ درصــد پروژه های 
آموزشی، پرورشی و ورزشی استان را شامل 
می شود.نســیمی به پروژه هــای تحویلی 
براساس نوع کاربری اشــاره کرد و گفت: در 
حوزه فضاهای آموزشــی ۶۳ پروژه با ۴۳۹ 
باب کالس و ۱۲ پروژه با ۲۷ کالس در بخش 
توسعه فضای آموزشی احداث شده است.

وی خاطرنشــان کــرد: در حــوزه فضاهای 
ورزشــی نیز از مجموع ۱۰۱ پروژه، ۱۰ ســالن 
ورزشــی و زمین چمن با زیربنای ۱۲ هزار و 
۵۱۵ مترمربع و در بخش فضای پرورشی نیز 
۱۶ فضای پرورشی در قالب سالن نمازخانه، 
کتابخانــه، اجتماعات و خوابگاه در اســتان 
احداث، تکمیل و تحویل آموزش و پرورش 

شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان خبرداد:

جمع آوری معتادان متجاهر در اصفهان
۷۴ خرده فروش مواد مخدرو معتاد متجاهر در اصفهان شناسایی و دستگیر شدند.فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان گفت: به منظور ارتقای سطح امنیت 
عمومی در نقاط آلوده و پیشگیری از گســترش کانون های جرم خیز در سطح شهرستان با اســتفاده حداکثری از ظرفیت های موجود طرح جمع آوری خرده 
فروشان مواد مخدر به مرحله اجرا درآمد.سرهنگ حسین بســاطی افزود: در این طرح ماموران با انجام مجموعه اقدامات هوشمندانه و فنی پلیسی موفق به 
شناسایی و دستگیری ۳۸ خرده فروش مواد مخدر شدند.وی ادامه داد: در این طرح همچنین یک دستگاه خودروی متخلف توقیف و ۳۶ معتاد متجاهر جمع 
آوری و پس از هماهنگی با مقام قضائی به مراکز ترک اعتیاد معرفی شدند.سرهنگ بساطی گفت: این گونه طرح ها به صورت مستمر در سطح این شهرستان 
ادامه خواهد داشت و از شــهروندان می خواهیم در این زمینه با پلیس همکاری داشته باشــند و هرگونه اخبار و اطالعات خود پیرامون افراد و موارد مشکوک را 

بالفاصله از طریق شماره تماس ۱۱۰ اطالع دهند.



باشگاه سپاهان با انتشار پستی به شبکه تلویزیونی اصفهان به دلیل عدم پخش صحنه آهسته یکی از اتفاقات مهم بازی اعتراض کرده است . سپاهان موفق شد با نتیجه 
2 بر 1 نساجی مازندران را از پیش رو بردارد ولی این پیروزی شاگردان مورایس تحت تاثیر صحنه جنجالی برخورد رضا جعفری و رشید مظاهری قرار گرفت که بسیاری از 
کارشناسان داوری معتقد به اخراج گلر سپاهان بودند. این موضوعی است که البته سپاهانی ها به شیوه دیگری به آن معترض هستند و معتقدند چند ثانیه پیش از برخورد 
مهاجم نساجی و رشید مظاهری یک پنالتی برای سپاهان گرفته نشده که البته کارگردان تلویزیونی مسابقه به آن هیچ اشاره ای نکرده تا فشار زیادی روی نماینده اصفهان 
پس از این پیروزی اتفاق بیفتد. حاال پس از این مسابقه باشگاه سپاهان با انتشار تصویری از برخورد شهریار مغانلو و حامد شیری در محوطه جریمه نساجی مازندران شبکه 
تلویزیونی اصفهان و عملکردش را زیر سوال برده و نوشته است:  خطا واضح تر از این؟! چرا دوربین صداوسیمای مرکز اصفهان از پخش تصاویر آهسته این دوصحنه خودداری 
می کند؟ در صحنه اول که از دریچه دوربین روابط عمومی باشگاه برداشت شده، اگر خطای مدافع تیم نساجی بر روی شهریار مغانلو به درستی اعالم می شد، شاید جریان بازی 
به گونه ای دیگر ادامه پیدا می کرد. چرا نگاه تبعیض آمیز و یکجانبه گرا در صداوسیما به تصویربرداری مسابقات هم کشیده شده؟ در صحنه بعد مجددا خطای واضحی بر روی 

یاسین سلمانی در محوطه جریمه صورت گرفته، اما دوربین صداوسیمای مرکز اصفهان، باز هم از خیر پخش تصویر آهسته گذشته است. هردو صحنه به وضوح خطاست.

اعتراض سپاهان به شبکه تلویزیونی اصفهان

یکشنبه 30  مرداد  1401 /  23  محرم 1444  /  21   آگوست  2022 / شماره 3605 

عجیب ترین انتقال سال؛ آبی ها کاپیتان رقیب را می خواهند!
دیلی میل ادعا کرد که چلسی قصد دارد برای خرید هری مگوایر، کاپیتان منچستریونایتد، اقدام کند. 
در فاصله 10 روز تا پایان بازار نقل و انتقاالت تابستانی، چلسی همچنان به دنبال تقویت خط دفاعی 
اش است و اکنون دیلی میل ادعا کرده که آنها از باشگاه منچســتریونایتد در مورد شرایط خرید او 
سوال کرده اند. آبی های لندن در چند هفته اخیر برای خرید وسلی فوفانا، مدافع لسترسیتی، اقدام 
کرده بودند اما هنوز این باشگاه حاضر به فروش این مدافع فرانسوی نشده است. اما بعد از اینکه 
منچستریونایتد برای خرید کریستین پولیشیچ، هافبک آمریکایی چلسی، ابراز تمایل کرد، باشگاه 
لندنی هم تصمیم گرفت در مورد شــرایط به خدمت گرفتن مگوایر پرس و جو کند. البته آنطور که 
دیلی میل ادعا کرده که همچنان فوفانا گزینه اصلی چلسی است و با توجه به اصرار خود این بازیکن 
به انتقال به استمفوردبریج، آبی ها امیدوار هســتند که این اتفاق در چند روز آینده رخ بدهد؛ اما به 

خدمت گرفتن مگوایر هم در برنامه نقل و انتقاالتی چلسی قرار گرفته است.
 

نگرانی بزرگ »ژاوی«!
ژاوی این روزها منتظر تماس متئو آلمانی است تا به او خبر ثبت قرارداد ژول کنده را بدهد؛ اما فعال 
احتمال رخ دادن چنین اتفاقی بعید است. تنها دو روز به بازی بارسلونا و رئال سوسیداد باقی مانده 
و هنوز قرارداد ژول کنده در اللیگا ثبت نشده است. بارسا پس از فعال کردن چهار اهرم مالی، توانست 
قرارداد تمام خریدهای خود به غیر از کنده را ثبت کند؛ اما مدافع فرانسوی که چندی پیش از سویا 
به بارسا پیوست، هنوز مجوز بازی برای این باشگاه را ندارد. او بازی هفته نخست برابر رایو وایه کانو 

را به همین دلیل از دست داد.
 

یوفا به پاریسن ژرمن هشدار داد
اتحادیه فوتبال اروپا، یوفا، به باشگاه پاریسن ژرمن هشدار داده در صورتی که صورت های مالی اش را 
با قوانین فرپلی مالی تطبیق ندهد، جریمه خواهد شد.پاریسن ژرمن یکی از باشگاه هایی است که به 
دلیل برخورداری از حمایت دولت قطر، همواره حضوری فعال در بازار نقل و انتقاالت دارد و همین مسئله 
باعث شده تاکنون چندین بار توسط یوفا جریمه شود.اکنون نشریه فرانسوی اکیپ گزارش داده که این 
باشگاه در هر یک از سه سال گذشته، 30 میلیون کسری در صورت های مالی اش داشته است و یوفا از 
این باشگاه خواسته تا در سال آینده این کمبود را جبران کند.به نظر می رسد این بار یوفا قصد دارد عالوه بر 
جریمه مالی، محرومیت ورزشی هم برای باشگاه پاریسی در نظر بگیرد. براساس سیستم کنترلی جدید 
یوفا، باشگاه هایی که نتوانند کسری صورت های مالی را جبران کنند، با محرومیت روبه رو خواهند شد.

 
رونالدینیو:

» ژسوس« می تواند یکی از بهترین های دنیا باشد
رونالدینیو، اســطوره فوتبال برزیل، از گابریل ژسوس، مهاجم جدید آرســنال، به عنوان یکی از بهترین 
مهاجمان لیگ برتر نام برد.ژسوس پس از شش فصل حضور در منچسترسیتی، در این تابستان با انتقالی 
53 میلیون یورویی راهی آرسنال شد.این ملی پوش برزیلی بعد از نمایش های خوب در دیدارهای پیش 
فصل، فصل جدید لیگ برتر را هم خوب آغاز کرد و در پیروزی 4-2هفته قبل برابر لسترسیتی، دو گل زد و 
دو پاس گل داد.رونالدینیو که زمانی گفته بود ژسوس می تواند از لیونل مسی هم بهتر شود، اکنون در گفت 
وگو با میرر بار دیگر از هموطنش تعریف کرد. او گفت:» وقتی گابریل به منچسترسیتی رفت، من گفتم که 
او می تواند یکی از بهترین بازیکنان دنیا شود. وقتی فرصتی به او داده شد، او نشان داد که چه کارهایی 
می تواند انجام بدهد. اما در منچسترسیتی هیچ وقت محبتی که بازیکنی با کیفیت او شایسته اش هست 
را احساس نکرد.در آرســنال او این فرصت را پیدا کرده که نقطه محوری تیم باشد، سرمربی و هواداران 

محبت زیادی به او ابراز کرده اند و او تا همین جا هم پاسخ آنها را داده است«.

بنابر گزارش یک ســایت آمریکایی جدال حسن یزدانی و دیوید تیلور در مســابقات جهانی کشتی آزاد 
می تواند یکی از بهترین مبارزات باشد.مسابقات جهانی کشــتی آزاد از 19 شهریورماه به میزبانی بلگراد 
صربستان آغاز می شود که در وزن 86 کیلوگرم حسن یزدانی از ایران و دیوید تیلور از آمریکا،دو مدعی بزرگ 
برای کسب مدال طال هستند. آخرین مبارزه این دو کشتی گیر در مسابقات جهانی اسلو بود که یزدانی موفق 
شد با برتری عنوان قهرمانی را کسب کند حاال مسابقات صربستان پنجمین رویارویی این دو ستاره جهان 
خواهد بود.یک سایت آمریکایی در تحلیل وزن به وزن کشــتی آزاد این بار به وزن 86 کیلوگرم پرداخت 
و نوشت: 8 کشتی گیر برتر بر اساس امتیازات جمع آوری شده در مسابقات رنکینگ دار جایگاه شان در 

مسابقات قهرمانی جهان مشخص شده است.
از سال 2017 هر مدال طالی جهان یا المپیک در وزن 86 کیلوگرم توسط حسن یزدانی یا دیوید تیلور به 
دست آمده است. یزدانی در سال های 2017، 2019 و 2021 عناوین جهانی را به دست آورد در حالی که تیلور 
در سال 2018 طالی جهان و طالی المپیک 2021 را به دست آورده است. رقابت یزدانی و تیلور ممکن است 
در حال حاضر بهترین رقابت در تمام کشتی ها باشد و احتماال در مسابقات امسال شاهد یک مسابقه مجدد 

مانند فینال جهانی سال قبل خواهیم بود. 
در بردهایی که تیلور مقابل یزدانی داشته، حســن یزدانی در تایم نخست 

پیشتاز بود؛ اما در وقت دوم کشــتی گیر آمریکا موفق شد به برتری 
برسد. تیلور به وضوح از سرعت خود برای غلبه بر یزدانی استفاده 
کرد تا در 3 مسابقه اول پیروز شود. یزدانی سال گذشته سرانجام 
در فینال جهانی 2021 انتقام خود را گرفت و با نتیجه 6 بر 2 تیلور را 
شکست داد. در آن مسابقه یزدانی در وقت استراحت با نتیجه 2 بر 
صفر پیش افتاد و برای اولین بار در مسابقات خود توانست در وقت 
دوم از تیلور پیشی بگیرد. آیا این بدان معناست که یزدانی طلسم را 
شکسته و متوجه شده است که چگونه تیلور را شکست دهد یا تیلور 
امسال انتقامش را خواهد گرفت؟ نمی توان گفت تیلور و یزدانی در 
وزن 86 کیلوگرم چقدر از بقیه کشتی گیران جلوتر هستند یا رقابت 
آنها چقدر شدید است. اگر آنها دوباره در فینال جهانی 2022 مالقات 

کنند، مطمئنا شاهد آتش بازی خواهیم بود.
مدعیان؛ مایلز آمین، ابوبکر آباکاروف، بوریس ماکویف، عظمت 

دولت بکوف، عثمان گوچن هستند.
پیشتاز این گروه مایلز آمین دارنده مدال برنز المپیک است. این 
کشتی گیر عنوان شماره 3 را در این وزن پس از تیلور و یزدانی دارد. 
آمین عالوه بر مدال المپیک خود، یک قهرمانی اروپا و یک عنوان 
بازی های مدیترانه ای را به دســت آورد که در فینال های مربوطه 
ابوبکر آباکاروف و فاتح اردین مدال آوران جهان را شکســت داد. 
این احتمال وجود دارد دیدار آمین در مرحله یک چهارم نهایی با 

عظمت دولت بکوف از قزاقستان باشد. دولت بکوف با کسب مدال در مسابقات رنکینگ دار تونس ثابت 
کرده در مسابقات جهانی صربستان یک تهدید اســت.ترکیه دو مدعی در وزن 86 کیلوگرم دارد که فاتح 
اردین و عثمان گوچن هستند. اردین، دارنده مدال نقره جهان در سال 2018 است و گوچن را در مسابقات 
ملی ترکیه در دسامبر گذشته شکست داد. با وجود این باخت، گوچن نماینده ترکیه در مسابقات قهرمانی 
اروپا 2022 بود، جایی که با شکست مایلز آمین مدال برنز را کسب کرد. اردین همچنین در فینال بازی های 
مدیترانه ای به آمین باخت؛ اما در مسابقات رنکینگ دار قزاقستان دولت بکوف را شکست داد. گوچن و 
اردین هر دو پتانسیل کسب مدال در مسابقات جهانی را دارند و رقبای خطرناکی در این وزن خواهند بود.

پیش بینی مدال:
راند پنجم جدال حسن یزدانی و دیوید تیلور نزدیک است در حالی که رقبای زیادی در این بین وجود دارند 
که اگر یزدانی و تیلور شکست بخورند مصافی در فینال نخواهند داشت و این اتفاق یکی از ناراحتی های 
بزرگ رویداد کشتی است. اگر آنها برای کسب طال با هم دیدار کنند، انتظار نبردی سخت مشابه 2 مسابقه 

گذشته در المپیک و مسابقات قهرمانی جهان را داشته باشید.
مدال طال: دیوید تیلور

مدال نقره: حسن یزدانی
مدال برنز: مایلز آمین و ابوبکر آباکاروف

خبر روز

شکایت رسمی فوالد از پرسپولیس
پیوستن سینا اسدبیگی به پرسپولیس یکی از موضوعات جنجالی بازار نقل و انتقاالتی لیگ برتر بود. در 
شرایطی که این بازیکن با ذوب آهن تمدید کرده و در بازی های دوستانه پیش فصل نیز حضور یافته بود، 

ناگهان راهی ساختمان باشگاه پرسپولیس شد و قراردادش را با این تیم به ثبت رساند.
این مسئله با اعتراض ذوبی ها همراه شد و آنها اعتقاد داشتند که فسخ قرارداد اسدبیگی غیرقانونی بوده؛ 
اما این بازیکن معتقد بود طبق یکی از بندهای موجود در قراردادش، به صورت قانونی به قراردادش با ذوب 
آهن پایان داده و به پرسپولیس پیوسته است.در شرایطی که هنوز پرونده اعتراض ذوب آهن به حضور 
اسدبیگی در جمع شاگردان گل محمدی باز است، او در دیدار روز جمعه برابر فوالد به میدان رفت و همین 

مسئله بهانه ای شد تا خوزستانی ها نسبت به حضور این بازیکن در زمین معترض باشند.
 

پرسپولیس، پیش قدم شد
رییس سازمان خصوصی سازی گفت: پرسپولیس با احتساب جذب لوکادیا قراردادهایش را در سایت 
کدال اصالح کرد .حسین قربانزاده درباره اینکه برخالف نقل قولی که مدتی قبل از او منتشر شده مبنی 
بر اینکه نیاز است قراردادهای سرخابی ها منتشر شود؛ اما به تازگی نقل قول دیگری از او انتشار یافته 
که نیازی به انتشار قرارداد باشگاه های استقالل و پرسپولیس نبود، اظهار داشت: تناقضی در کار نبوده 
است. هیچ وقت انتشار متن قراردادها الزام نشده بلکه مجموع قرارداد بازیکنان و کادرفنی جداگانه 
الزامی بود که باشگا ه ها، وزارت ورزش و سازمان خصوصی سازی از ابتدا با هم توافق کرده بودند. وی 
افزود: ما در آغاز راه هستیم و برای باشــگاه داری حرفه ای باید باشگاه های دیگر نیز به این پروسه 
شفافیت بپیوندند. در آن زمان این الزام برای همه معنا دارد؛ اما فعال  انتشار همین مجموعه ارقام کفایت 
می کند.رییس سازمان خصوصی سازی در گفت و گو با برنامه شب های فوتبالی ادامه داد: این اقدام 
آغازی برای شفافیت است. هر دو باشگاه هم مجموع قرارداد بازیکنان و کادرفنی خود را اعالم کردند. 
پرسپولیس اطالعیه خود را روی سایت کدال گذاشته بود و استقالل هم این اطالعیه را نهایی می کند. 

با این اتفاق عمال پروسه بازگشایی نماد آغاز می شود.
 

واکنش کنایه آمیز »نعمتی« به نیمکت نشینی
سیامک نعمتی هافبک پرســپولیس با اتمام مسابقه این اســتوری را روی صفحه اینستاگرامش 
هم رسانی کرد.نعمتی که انتظار می رفت در ترکیب پرسپولیس برابر فوالد حضور داشته باشد در تمام 
مسابقه روی نیمکت بود تا فعال فصل برای او خوب آغاز نشده باشــد؛ او در پایان مسابقه  با انتشار 
تصویری از خود با عنوان »خدایا شکرت« به نیمکت نشینی اش واکنشی دوپهلو و کنایه آمیز نشان 
داد. جمله ای که اگر مورد اعتراض هواداران یا کادرفنی پرسپولیس مواجه شود، راه فرار را برای او باز 
می گذارد!با توجه به تعدد هافبک ها در ترکیب پرسپولیس و همچنین حضور چهره هایی مثل عمری که 
به عنوان یک بازیکن جوان به اسکواد پرسپولیس اضافه شده، نعمتی فعال گزینه نیمکت پرسپولیس 
است که شاید چندان با سابقه و کیفیت او متناسب نیست. با این حال بازیکنان به صورت طبیعی باید 

گوش به فرمان کادرفنی باشند نه تصمیم گیر و منتقد تصمیمات سرمربی.

 مهدی هاشمی نسب:

 انتقام مادرم را گرفتم!
مربی تیم فوالد می گوید هواداران پرسپولیس قدر زحمات بازیکنان سابق شان را نمی دانند.مهدی 
هاشمی نسب، مربی تیم فوالد و بازیکن اسبق پرسپولیس پس از تساوی بدون گل این دو تیم در 
هفته دوم لیگ برتر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خدا انقدر به من لطف داشــته که 21 سال پیش 
جواب این فحاشــی ها را داده ام؛ آن هم نه مقابل 40 هزار تا بلکه مقابل 80 هزار تماشــاگر. انتظار 

محرومیت ندارم زیرا اتفاقی رخ نمی دهد.

مستطیل سبز

نکونام:

»وریا« برای من یک الگو است
سرمربی فوالد خوزستان با اشاره به بازگشت 
تماشــاگران به ورزشــگاه ها از هفته دوم، از 
بدون تماشاگر شــدن بازی تیمش در هفته 
اول انتقاد کرد.جواد نکونام، ســرمربی فوالد 
خوزستان درباره اینکه آیا اهدافش در فوتبال 
محقق شده یا خیر گفت: دو هفته از بازی ها 
گذشته است. از روز اول که شروع کردیم، تیم 
ما کامل بود. در این دو هفته پیشرفت خوبی 
داشتیم و کیفیت تیم ما نسبت به بازی هفته 
قبل بیشتر شــده بود. پرســپولیس فوتبال 
بازی می کند و جلوی این همه هوادار پا پس 
نمی کشد. از این موضوع خوشحال هستم. 
فوتبال بدون تماشاگر معنی ندارد. سرمربی 
فوالد درباره فرهنگ هواداری در فوتبال ایران 
و فحاشــی به برخی از اعضای کادرفنی فوالد 
و بازیکنــان این تیم گفــت: االن چه بگویم؟ 
نمی دانیم چه باید کنیم. مهدی شــیری چه 
گناهی کرده که باید فحــش بخورد؟ مهدی 
هاشــمی نسب، حســین کعبی و خودم چه 
کار کردیم؟ به خدا زشــت اســت. یک کدام 
از کســانی که برای فوتبال تصمیم می گیرد، 
جای ما بنشینند و ببینند فحش خوردن چطور 
است؟ کمیته اخالق و کمیته انضباطی جای ما 
بنشینند. فوتبال یک بازی است و همه برای 
بردن بازی می کنند. وی  در واکنش به سوال 
خبرنگاری مبنی بر اینکه هواداران پرسپولیس 
مدعی بودند فوالد وقت کشــی کرده اســت، 
گفت: من باید جواب هوادار را هم بدهم؟ شما 
سوال خودتان را بپرسید.  نکونام در پاسخ به 
این سوال که گفته می شود تیمش از مدعیان 
قهرمانی اســت، گفت: بعد از دوسال بازیکن 
گرفتیم. تا چند بازیکن گرفتیم، گفتند فوالد 
مدعی شده است. هر تیمی را بخواهند بزنند، 
سریعا می گویند کهکشانی است. ما با چهار 
تیم قابل قیاس نیستیم. وی درباره عملکرد 
وریا غفوری گفت: بازیکنان بزرگ به یک تیم 
شخصیت بزرگ می دهند. وریا یک بازیکن 
فوق العاده با شخصیت است. فکر نمی کردم 
بتواند به سرعت بازی کند. از عکس العمل و 
رفتار وریا غفوری در این مدت ممنون هستم. 

او برای من یک الگو است.

فوتبال جهان

عکس خبر روز

پایان دوران مثلث 
طالیی رئال مادرید

یکی دیگر از بهترین مثلث های 
تاریــخ فوتبال در خــط هافبک 
سرانجام به پایان کار خود رسید. 
کاســمیرو در انتقالــی 60 + 10 
میلیون پوندی از رئال مادرید به 
منچستریونایتد پیوست. او پس 
از 9 سال از رئال مادرید جدا شد. 
جدایی کاسمیرو از رئال مادرید به 
معنی پایان دوران مثلث طالیی 

خط هافبک این تیم است.

دریافت کننــده تیم ملی والیبال ایــران تاکید کرد، 
حضور در دیدارهای جام واگنــر کمک می کند تا به 

شرایط فیزیکی و ذهنی الزم برسد.
به نقل از سایت فدراسیون والیبال، جواد معنوی نژاد 
در مورد شکســت 3 بر 2 تیــم ملی ایــران مقابل 
صربســتان در جام واگنر لهســتان اظهار داشت: 
مســابقات جام واگنر دیدارهای دوستانه ای است 
که بسیار به تیم کمک می کند تا پیش از مسابقات 
قهرمانی مردان جهان که بســیار حساس است به 

آمادگی کامل برسد.
دریافت کننده تیم ملی والیبال ایــران افزود: این 
مسابقات برای من، علی اصغر مجرد و جواد کریمی 
محک خوبی اســت، چون چندین مــاه از میادین 

رســمی و بین المللــی دور بودیم و حضــور در این 
دیدارها کمک می کند تا به شرایط فیزیکی و ذهنی 
الزم برسیم و در مسابقات مهم آینده بتوانیم به تیم 

ملی کمک کنیم.
معنوی نژاد با تاکید بر اینکه مســابقه با لهستان و 
صربســتان در جام واگنر بسیار به ایران کمک کرده 
تا به روند تیمی الزم برســد، تصریــح کرد: پنج ماه 
است که تمرینات توپی ام را شروع کرده ام، اما حدود 
یک سال است که در هیچ مســابقه رسمی حضور 
نداشته ام و مسابقات واگنر کمک می کند به آمادگی 

الزم برسم و به تیم ملی کمک کنم.
وی با بیان اینکه تیم ایران بــا حضور در جام واگنر 
با آمادگی صد درصد به مســابقات جهانی خواهد 

رفت، درباره صحبت های ســرمربی لهستان گفت: 
نیکوال گربیچ یکی از مربیان برتر جهان است که هر 
سال در یکی از تیم های مطرح مربیگری می کند و 
باعث افتخار من است که این مربی از من صحبت 
کرده است. دو ســال در ورونا شــاگردش بودم و 
هیچ موقع خاطــرات و درس هایی را که به من داد، 

فراموش نمی کنم.

واکنش »معنوی نژاد« به صحبت های سرمربی لهستان

   آمریکا چه مدالی برای حسن یزدانی کنار گذاشت؟

  نقره برای پسرطالیی ایران!



یکشنبه 30  مرداد  1401 /  23  محرم 1444  /  21   آگوست  2022 / شماره 3605 
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه خبر داد:

آغاز به کار چهارمین خط اتوبوس تندروی اصفهان
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: چهارمین خط اتوبوس تندروی اصفهان 
حدفاصل پایانه جی تا سه راه درچه واقع در خیابان آتشگاه آغاز به کار کرد.سیدعباس روحانی  اظهار 
کرد:خط چهار اتوبوس تندروی اصفهان از ســه راه درچه در غرب اصفهان تا پایانه جی در شرق، به 
طول ۱۸ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است.مدیر عامل شرکت 
واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه با اشــاره به خط جدید تندرو در این کالن شهر، خاطرنشان کرد: 
این خط از پایانه جی آغاز شده است و با گذر از خیابان های همدانیان، نیرو، هشت بهشت شرقی و 
غربی، نشاط، چهارراه نقاشی، فلسطین، چهارراه فلسطین، بلوار هشت بهشت، میدان امام حسین 
)ع(، شمس آبادی، شیخ بهایی و آتشگاه، به سه راه درچه می رسد.وی تصریح کرد: تبادل مسافر 
با خطوط یک، دو و سه اتوبوس تندرو،   همچنین  تبادل مسافر با خط یک مترو و خطوط پر مسافر 

شمالی جنوبی اتوبوسرانی از مزایای خط چهار  تندرو است.
 روحانی اضافــه کرد: با راه انــدازی خط چهار تندرو،   اتصال شــمال، جنوب، شــرق، غرب و مرکز شــهر 
 اصفهان به یکدیگر و ارتباط مســافران درون استانی و برون شهری به مرکز شــهر انجام  می شود و زمینه 
 رونق پایانه مســافربری جی نیز فراهم می شــود.وی تاکید کرد: توســعه حمل ونقل ترکیبی و استفاده

  از ظرفیت موجود جهت خدمت رســانی مطلوب تر به مســافران و رانندگان از دیگر ویژگی های چهارمین 
خط BRT اصفهان است.

 

معاون مدیرکل نوسازی و تحول اداری شهرداری اعالم کرد:
شناسایی بیش از 3۸00 نقطه قوت و فرصت در شهرداری اصفهان

معاون مدیرکل نوسازی و تحول اداری شهرداری اصفهان گفت: اختصاص ۱۴۲۰ نفر ساعت فعالیت 
کارشناسی برای ارزیابی دقیق نظام ها و فرآیندهای کاری شــهرداری منجر به شناسایی بیش از 
۳۸۵۰ نقطه قوت و فرصت بهبودی در مجموعه های وابسته به این نهاد شد.محمدعلی اعرابی در 
گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در ســومین دوره فرآیند ارزیابی داخلی تعالی ســازمان ها و 
شرکت های وابسته به شهرداری اصفهان، بر اســاس ارزیابی های انجام شده از ۱۵ سازمان و پنج 
شرکت که از تاریخ بیست وهشــتم خردادماه تا پنجم مردادماه توسط تیم ارزیابی ۶۵ نفره، شامل 
۱۰ ارزیاب خارج از شهرداری اصفهان و ۵۵ ارزیاب داخلی با صرف زمان ۱۴۲۰ نفر ساعت فعالیت 
کارشناسی صورت گرفت، بیش از ۱۲۰۰ نقطه قوت و بیش از ۲۶۵۰ فرصت بهبودی شناسایی شد.وی 
اضافه کرد: از بین فرصت های بهبودی شناسایی شده، برای تمام سازمان ها و شرکت ها به تفکیک 
معیارهای الگوی تعالی ســازمانی، تعداد ۵۲۰ پروژه بهبودی تعریف و همچنین ۲۵ تجربه برتر در 
این مجموعه ها شناسایی شــد که قابل تسری و الگوبرداری در سطح شــهرداری اصفهان و سایر 

سازمان های مشابه است.
 

مسیر خط ۷4 اتوبوسرانی اصفهان تغییر یافت
معاون هماهنگ کننده شرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه گفت: بر اساس تغییرات جدید 
خط ۷۴، مسیر این خط پایانه مترو قدس، خیابان امام خمینی )ره(، خیابان امام رضا )ع(، میدان 
شهید بختیاری، خیابان بهشت، خیابان میرزاطاهر، خیابان شهید مطهری، خیابان شهید بهشتی، 
خیابان شهید مطهری و کنار گذر بزرگراه خرازی است.امیرحسن رضازاده اظهار کرد: به منظور بهبود 
خدمات اتوبوسرانی به شهروندان، مسیر خط ۷۴ اتوبوسرانی اصفهان تغییراتی خواهد داشت، از 
این رو مسیر این خط از خیابان میرزاطاهر، پل وحید، مطهری، خیابان صائب، خیابان شهید بهشتی، 
خیابان شهید مطهری، کنار گذر بزرگراه شهید خرازی تا چهارراه جهاد و خیابان میرزاطاهر است.وی 
خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند پیشنهادها یا انتقادهای خود را به شماره پیام کوتاه ۳۰۰۰۱۶۴۶ 

ارسال کنند یا با شماره تلفن ۳۸۱۸۸ تماس بگیرند.

اصفهان به وقت دولت سیزدهم؛

 دستاوردهای بیست وپنجمین سفر چه بود؟

یک سالگی دولت ســیزدهم بهانه ای برای بازخوانی  
عملکرد دولت و دستاوردهای بیست و پنجمین سفر 
استانی به اصفهان است، سفری که هنوز بعد از گذشت حدود ۲ ماه مصوبات 

آن به استان ابالغ نشده است.
۱۲ مرداد سال ۱۴۰۰ بود که با برگزاری مراسم تحلیف رییس جمهور فعالیت 
دولت ســیزدهم آغاز شــد، دولتی که در ابتدای کار با قیمت های افســار 
گسیخته در بازار، روند صعودی قیمت ارز و دالر و … همراه بود و تحریم های 
اعمال شده از ســوی آمریکا نیز نمکی بر همه این نامالیمت ها بود. در این 
بین حجت االسالم سید ابراهیم رییسی و کابینه اش همه توان خود را به کار 
گرفتند تا شرایط را برای زندگی مردم بهتر کنند. از جمله راهکارهای دولت 
ســیزدهم برای حل چالش های مردم در شــهرها و استان های مختلف 
بازدیدهای میدانی از همه مناطق کشور بود به گونه ای که می توان گفت هر 
دو هفته یک بار سید ابراهیم رییسی و وزرایش در یک استان حضور یافته و 

از نزدیک مطالبات مردم را دنبال کردند.
تا پیش از سفر رییس جمهور به اســتان اصفهان، هم صدایی همه اقشار 
مردم در زمینه احیای دائمی زاینده رود بیش از هر مطالبه دیگری به چشم 

می خورد.
سعید دادگستر، دبیر جامعه جوانان متحد اسالمی استان اصفهان در این 

باره هشدار داد که این تنش آبی باید مدیریت شود و اگر این وعده وعیدها 
و توافقات هیئت دولت با کشــاورزان و مردم عملی نشود، دوباره ماجرای 

تنش ها در اصفهان تکرار می شود.
وی در این ارتباط راه حل این بحران را کامال ســاده دانست و گفت: همین 
که مصوبات ۹ ماده ای آب در شورای عالی آب اجرا شود، احیای زاینده رود 
و جاری بودن همیشگی آن شدنی است اما این امر نیاز به عزم و اراده قوی 
دارد.رسیدگی به بناهای تاریخی و ممانعت از تخریب آثار تاریخی به عنوان 
نماد و هویت اصفهان نیز از دیگر مطالبات مردم اصفهان از رییس جمهور 
بود.در این زمینه مرمت های نامناسب بناهای تاریخی به ویژه در مساجد 
تاریخی میدان ثبت شــده جهانی نقش جهان بیش از هــر چیز دیگری 

خودنمایی می کند.
علیرضا جعفری زند، باســتان شــناس و فعال حوزه میراث فرهنگی در 
این ارتباط گفت: اولیــن اولویت اصفهان در حوزه میــراث فرهنگی حفظ 
بناهای موجود اســت که یکی از حیاتی ترین آن ها در حال حاضر مسجد 
شیخ لطف ا... اســت. همچنین در این گزارش ناایمنی بازار بزرگ اصفهان 
و همچنین نبود موزه مناســب در اصفهان از جمله نکاتی بود که به دولت 
سیزدهم یادآور شــد. تکمیل پروژه های نیمه تمامی که سال ها مانده و به 
قولی به پروژه های میراثی این استان تبدیل شده است نیز از دیگر مطالبات 

مردمی بود و هست. 
وضعیت پروژه هایی مانند قطار ســریع الســیر اصفهان – تهــران، مترو 
اصفهان – بهارســتان، آزاد راه اصفهان – شیراز، دهکده المپیک اصفهان و 
رینگ حفاظتی شهر اصفهان  از این دست دغدغه ها و مطالبات بوده است.
تصویب سند زیســت بومی گاوخونی به عنوان ســندی که بیش از هفت 
سال است که روی میز مسئوالن خاک می خورد و هنوز اراده ای جدی برای 
بررسی آن وجود نداشته اســت، خبرگزاری مهر این مطالبه را نیز در قالب 
گزارشــی با عنوان »برهوت شــدن تاالب گاوخونی چالش ملی است«، 

بررسی کرده است.
منصور شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در این 
ارتباط گفت: وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست باید به طور ویژه 
برای احیای تاالب گاوخونی اقدام کنند زیرا اگر این تاالب خشک شود گرد 
و غبار حاصل از خشکی آن می تواند تا شعاع هزار کیلومتری استان را نیز 
تحت تاثیر قرار دهد.در نهایت رییس جمهور در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ســال 
۱۴۰۱ تحت عنوان بیست و پنجمین سفر استانی به اصفهان سفر کرد.رییس 
جمهور در بدو ورود به اصفهان گفت: دولت برای رفع مشــکل آب اصفهان 
برنامه دارد، او همچنین عدم بهره برداری از پروژه های دهه ۶۰ را شایسته 

اصفهان ندانست و خواستار تسریع در بهره برداری از این پروژه ها شد. 
همچنین سید ابراهیم رییسی در جمع کشاورزان شرق اصفهان گفت: باید 
طرح تقسیم عادالنه آب در منطقه عمل شود به نحوی که افراد به حق خود 
برسند.وی از دانشگاهیان خواست از نظر فنی و حقوقی در زمینه آب نظرات 

خود را منعکس کنند تا از نظرات آنها استفاده شود.
سید رضا مرتضوی، استاندار اصفهان در شورای اداری استان اصفهان که با 
حضور رییس جمهور و هیئت دولت برگزار شد به بیان اولویت های اصلی و 
مهم اصفهان پرداخت. مشکالت ناشی از فرونشست در اصفهان،فرسودگی 
۳۳ درصد از جاده های اصفهان، کمبود ۱۶ هــزار معلم در اصفهان از جمله 
مئاردی بود که مرتضوی به آنها اشاره داشت. در سفر استانی رییس جمهور 
تقریبا برای ۳۰ دســتگاه مصوباتی به انجام آمد و در مجموع ۲۱۷ مصوبه 
عمرانی به تصویب رسیده و تعداد قابل توجهی مصوبه در رابطه با بنگاه های 
اقتصادی در این استان به تصویب رســید و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان 
تسهیالت برای رفع مشکالت پیش بینی شد. گفتنی است؛ بر اساس گفته 
محمدرضا جان نثاری، معاون سیاســی امنیتی استانداری اصفهان هنوز 

مصوبات سفر رییس جمهور به اصفهان ابالغ نشده است.
انتظار مردم استان اصفهان این اســت که با توجه به مصوبات خوبی که در 
سفر رییس جمهور به استان اصفهان انجام شده است، این مصوبات هر چه 
زودتر برای اجرایی شدن به دستگاه های اجرایی استان اصفهان ابالغ شود.

شهردار اصفهان گفت:از این هفته هر دو هفته یک بار 
پروژه های عمرانی، فرهنگی و خدماتی را تا پایان سال 
رونمایی یا آغاز خواهیم کرد. علی قاسم زاده در برنامه 
رادیویی »سالم اصفهان«، با تاکید بر تالش شهرداری 
اصفهان برای اتمام پروژه های نیمه تمام شــهر، اظهار 
کرد: از این هفته هر دو هفته یک بار پروژه های عمرانی، 
فرهنگی و خدماتی را تا پایان ســال رونمایی یا آغاز 
خواهیم کرد.وی با بیان اینکه در این هفته پروژه های 
منطقه ســه شــهرداری کلنگ زنی می شــود یا مورد 
بهره برداری قرار می گیرد، افــزود: بازار بزرگ اصفهان 

شریان و جریان اصلی شهر محسوب می شود که در 
طول تاریخ بــا اتصال دو میدان عتیــق یا میدان امام 
علی )ع( به میدان امام )ره(، دو دولتخانه سلجوقی 
و صفوی را به هم وصل کرده است.شهردار اصفهان با 
تاکید بر اینکه از سال ۹۸ کار بزرگی در محور گردشگری 
میدان تا میدان آغاز شــده اســت، تصریح کرد: این 
پروژه حــدود ۲۰ کیلومتر طول دارد کــه مرمت کف و 
سبک سازی ســقف آن توســط مرمت گران در حال 
انجام است، اما به دلیل شــرایط خاص بازار و عرض 
کم، انجام این پروژه طوالنی و فرسایشــی شده بود 
و باعث نارضایتی بازاریان شــد، از این رو در یک سال 
اخیر به سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری بر تکمیل 
هر چه سریع تر این پروژه تاکید شد.وی خاطرنشان 

کرد: یک کیلومتر از مرمت کف و سبک ســازی سقف 
محور گردشــگری میدان تا میدان آماده بهره برداری 
است و روز چهارشنبه دوم شــهریورماه ۱۴۰۱ با حضور 
بازاریان رونمایی خواهد شد.قاسم زاده گفت: در این 
هفته  ایستگاه شــماره ۲۷ آتش نشانی اصفهان را در 
خیابان چهارباغ پایین که نزدیک ترین ایستگاه به بازار 
اصفهان، بافت تاریخی شــهر و محور چهارباغ است و 
می تواند دغدغه شهرداری را برای ایمنی بازار کاهش 
دهد، افتتاح خواهیم کرد.وی با بیان اینکه در این هفته 
پروژه ای با عنوان مرکز تخصصی ویژه کودک و نوجوان 
در محله دردشت کلنگ زنی خواهیم کرد، تصریح کرد: 
احداث این کتابخانه و مرکز تخصصی، یکی از نیاز های 

مهم اهالی منطقه برطرف خواهد شد.

شهردار مطرح کرد:

رونمایی و کلنگ زنی پروژه های جدید عمرانی در شهر اصفهان

در راستای معرفی غذاهای آیینی اصفهان:

»طعم نذری« به نمایش عموم در آمد
مدیر باغ بانوان ناژوان اصفهان گفت: برای نخستین بار غذاهای آیینی )غذاهایی که در رسوم مذهبی شهر 
اصفهان پخت می شود( در نمایشگاهی با عنوان »طعم نذری« به نمایش عموم در آمد.زهره ابوالقاسمی 
در گفت وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به اقدام 
مدیریت باغ ناژوان جهت معرفی غذاهای 
آیینی شــهر اصفهان اظهار کرد: نمایشگاه 
»طعم نذری« در باغ بانوان ناژوان اصفهان 
با حضور اقــوام مختلف برگزار شــده  که 
جلوه ای از سفره و غذاهای آیینی است.وی 
افزود: در این نمایشگاه ۶۰ غذا از سه نقطه 
شهر شــامل مناطق دو، هفت، ۱۱ و ۱۵ به 
نمایش عموم گذاشته می شود که در مدت 
برگزاری نمایشگاه سه سفره شناسنامه دار 
که مردم اصفهان در ایام محرم و صفر می چینند ازجمله سفره »حضرت ابوالفضل )ع(، »امام حسن )ع(« 
و »حضرت رقیه )س(« چیده می شود.مدیر باغ بانوان ناژوان تصریح کرد: در حاشیه برگزاری این نمایشگاه 
سه غذای مصلح ازجمله »خورشت قیمه، »شله زرد« و »آش رشته« که خوراک تمامی اقوام است، پخت و 
از بازدیدکنندگان پذیرایی می شود.وی با اشاره به جایگاه دوم اصفهان در غذای نذری بعد از آذربایجان گفت: 
هدف از اجرای این برنامه، تقویت جایگاه و فرهنگ نذری در بین مردم است و ذکر این نکته که برای نذری 
دادن نیازی نیست که جمعیت ۱۰۰ نفری را غذا داد بلکه به پنج تا شش نفر هم می توان فرهنگ نذری را ادا 
کرد.ابوالقاسمی با اشاره به روستایی در اصفهان که فرمانداری به همت مردم روستا توانست مراسم های 
آیینی نذورات روستا را جهانی کند، ادامه داد: نذورات در اصفهان همواره از ارزش واالیی برخوردار بوده است 

و طی سالیان گذشته در حفظ و نگهداری آن قدم برداشته اند.
 

در راستای اشاعه ادب فارسی برگزار می شود:

سعدی خوانی و سعدی پژوهشی در»عمارت هنرمند«
مدیر عمارت هنرمند با بیان اینکه نشست سعدی خوانی و سعدی پژوهی شنبه های هر هفته در عمارت 
هنرمند برگزار می شود، گفت: اگرچه فضای محدودی داریم ؛اما توانســتیم این فضا را به پاتوق اهالی 
فرهنگ و هنر اصفهان تبدیل کنیم.فرید صلواتی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به فعالیت عمارت 
هنرمند، اظهار کرد: قبل از شــیوع بیماری کرونا، مثنوی خوانی، حافظ خوانی و شاهنامه خوانی به شکل 
هفتگی در عمارت هنرمند اجرا می شد که هدف اصلی برگزاری این گونه نشست ها خوانش صحیح اشعار 
و متن کتاب های این شاعران بزرگ ایرانی بود. در این نشســت ها که با حضور استادان برگزار می شد، 
اشکاالتی که در خوانش افراد وجود داشت، شنیده و با دوباره خوانی به شکل صحیح، این اشکاالت رفع 
می شد.وی با اشاره به همه گیری ویروس کرونا در دو سال اخیر، افزود: باوجوداین بیماری، نشست های 
هفتگی در عمارت هنرمند تعطیل شد و در زمان هایی به شکل ماهانه این جلسات برگزار می شد. استقبال 
خیلی خوبی از این نشست ها می شد و حتی نوجوانان و جوانان در سنین ۱۶ و ۱۷ ساله در این جلسات 
حضور می یافتند.مدیر عمارت هنرمند ادامه داد: با فروکش کردن شیوع ویروس کرونا و واکسیناسیون 
عمومی، با توجه به اینکه تاکنون در رابطه با سعدی در مدت پنج سال فعالیت عمارت هنرمند شعرخوانی ها، 
برنامه ای نداشتیم برای اولین بار در عمارت شــاهد برپایی سعدی خوانی و سعدی پژوهش هستیم.

وی اضافه کرد: در این نشست ها هر دو کتاب گران سنگ بوستان و گلستان سعدی خوانش می شوند، و 
استادان اسالمی و شایان هر دو را تصحیح می کنند. روش صحیح خوانش، چگونه خوانش و از خوانش 
هم بهره بردن هدف اصلی این نشست ها فرهنگی و ادبی است.صلواتی اظهار کرد: در فضاهایی شاهد 
هستیم که برخی روش صحیح خوانش اشعار و سخنان این بزرگان را بلد نیستند. درواقع نسل جدید 

ارتباط کمتری با این مسائل می گیرند که فضای مجازی یکی از عوامل مهم این آسیب ادبی است.

با مسئولان

خبر روزاخبار

 »درختان مایع«
 به اصفهان می آیند

رییس اداره فنی و اجرایی سازمان پارک ها و 
فضای سبز شــهرداری اصفهان گفت: مراحل 
اجرایی نصب ســه دســتگاه درخت مایع در 
ســطح شــهر اصفهان در حال انجام است.

امیر رضایــی، اظهار کرد: درخــت مایع تحت 
عنوان »LIQUID ۳« کــه در مقابل یکی از 
شــهرداری های بلگراد، پایتخت صربستان 
قرار گرفته اســت، راه حــل بیوتکنولوژیکی 
جدید برای تصفیه هوا و کاهش انتشــار دی 
اکســید کربن در مناطق شــهری محسوب 
می شــود.وی با بیان اینکه طرح درخت مایع 
به عنوان یکی از ۱۱ راه حل نوآورانه و هوشمند 
در پروژه های توســعه شهری ســازمان ملل 
شناخته شده است، اضافه می کند: تکنولوژی 
این درخت شبیه ســازی شــده از تکنولوژی 
فتوبیوراکتور ها و دارای ساختار ساده تر است 
که اســاس و هدف ایجاد آن تصفیه هوا بوده 
و مباحث تجاری تولید جلبک مطرح نخواهد 
بود.رضایی تصریح می کند: در فناوری درخت 
مایــع از ریزجلبک ها اســتفاده می شــود و 
ریزجلبک ها به دلیل سرعت باالی فتوسنتز، 
باعث حذف ســریع دی اکسید کربن و تولید 
اکسیژن بسیار می شــود.وی با بیان اینکه از 
زیست توده درخت مایع می توان برای تولید 
سوخت، کود زیســتی، پروتئین و دیگر موارد 
استفاده کرد، تاکید می کند: این گونه گیاهی 
قابلیت استفاده به عنوان مبلمان شهری، محل 
درج تبلیغات شــهروندی و المان فضاسازی 
داخل مراکــز اداری را دارد و امکان نصب پنل 
خورشــیدی بر روی آن جهــت نورپردازی و 
ایســتگاه شــارژ تلفن همراه نیز وجود دارد.

رییس اداره فنی و اجرایی ســازمان پارک ها 
و فضای سبز شهرداری اصفهان افزود: هدف 
از ایجاد این ســاختار جدید با عنوان درخت 
مایع، جایگزینــی درختکاری ها و پارک های 
شهری نیست، بلکه استفاده از این سیستم 
در محل هایی اســت که به رغم بار ترافیکی و 
آلودگی باال، امکان کاشــت درخت یا توسعه 
فضای سبز وجود ندارد.درخت مایع، راه حلی 

مبتکرانه برای کاهش آلودگی هواست.

رییس شورای شهر:

اصفهان، می تواند میزبان میهمانان وزارت خارجه باشد
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: از وزارت امور خارجه درخواست می شود که مرکز همایش های بین المللی اصفهان یکی از پیوست های سفرهای داخلی و خارجی 
وزارت خارجه باشد، البته باید فکر شود چه اجالس هایی را می توان در این مجموعه برگزار کرد.به گزارش خبرنگار ایمنا، محمد نور صالحی در بازدید معاون دیپلماسی 
اقتصادی وزارت امور خارجه از مرکز همایش های بین المللی اصفهان، اظهار کرد: در گذشته برای احداث این مرکز بین المللی تفاهم نامه ای با دولت منعقد شده بود که به 
دالیل مختلف تعهدات محقق نشد و شهرداری تاکنون احداث این مرکز را به مرحله نهایی رسانده است.وی با بیان اینکه بهره برداری مهم ترین بخش این پروژه محسوب 
می شود، گفت: اگر بهترین سازه، معماری و طراحی را نیز انجام داده باشیم، اما اجالس های بین المللی در آن برگزار نشود، اتالف هزینه شده است.رییس شورای اسالمی 
شهر اصفهان تصریح کرد: از وزارت امور خارجه درخواست می شود که این مرکز یکی از پیوست های سفرهای داخلی و خارجی وزارت خارجه باشد، البته باید فکر شود چه 
اجالس هایی را می توان در این مجموعه برگزار کرد.وی خاطرنشان کرد: برای تکمیل بخش هایی همچون هتل در حال رایزنی با سرمایه گذار داخلی هستیم که امیدواریم 
به زودی این موضوع نیز به نتیجه برسد.نورصالحی با اشاره به اینکه مشارکت سرمایه گذاران خارجی که مجری برگزاری اجالس های بین المللی هستند، می تواند کمک 

خوبی باشد، اضافه کرد: برای میزبانی اجالس های مهم سطح دنیا نیازمند رایزنی قوی هستیم .

رونمایی از سایت 
اصفهان رضوی با 
حضور خادمیاران

مســئول کانون تخصصی خبر و 
فضای مجــازی اصفهــان ، در 
مراســم تقدیر از خادمیــاران و 
یاوران رضوی کانون تخصصی خبر 
و فضای مجازی استان اصفهان 
از ســایت خبری اصفهان رضوی 

رونمایی کرد.
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مدیر آبفای خمینی شــهر از عملیات اجرایی توسعه و اصالح شبکه های آب 
و فاضالب خیابان شهدای خوزان این شــهر به طول ۳۴۸۰ متر در چهار ماه 
ابتدای سال جاری خبر داد.علی قیصری با اشاره به این که عملیات اصالح 
شــبکه فاضالب این خیابان به طول ۱۴۸۰ متر با توجه به فرسودگی یکی از 

خطوط اصلی جمع آوری فاضالب در خمینی شهر انجام شده، اظهار داشت: 
در این عملیات که با لوله هایی در قطرهای ۴۰۰ و ۳۰۰ میلی متر و با هزینه ای 
بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال انجام شــد، کلیه خطوط اصلــی و فرعی و اتصالت 

فرسوده اصالح شد.
وی افزود: همچنین با توجه به فوریت موضوع و تقویت فشار در محله های 
اطراف این خیابان، در حــدود ۲۰۰۰ متر لوله گــذاری در قطرهای ۱۱۰ و ۱۶۰ 
میلی متر نیز در این خیابان اجرا و نزدیک به ۵۰ فقره انشعاب آب نیز اصالح 
شد.وی همچنین به اصالح و توسعه شبکه توزیع آب منطقه خمینی شهر در 
چهار ماهه نخست سال جاری اشاره و تصریح کرد: در این مدت ۴۶۵۰ متر 
از شبکه آب شهرهای خمینی شهر، درچه و کوشک در قطرهای ۴۰۰، ۲۰۰، ۱۱۰ 

و 9۰ میلی متر اصالح و توسعه یافت.
مدیر آبفای خمینی شهر درباره اصالح و توسعه شبکه فاضالب در این منطقه 
نیز بیان کرد: ۱۰۴۶ متر اصالح و ۱۲۸۳ متر توسعه شبکه فاضالب در قطرهای 
۵۰۰، ۳۰۰، ۲۵۰ و ۲۰۰ میلی متر در چهار ماهه نخست سال جاری در شهرهای 

خمینی شهر و درچه انجام شده است.
قیصری با اشاره به این که شهرستان خمینی شــهر دارای چهار شهر و یک 
روستاست، افزود: در حدود ۳۵۰ هزار نفر در شهرها و نزدیک به ۳۵۰۰ نفر در 

روستای این شهرستان از خدمات شرکت آب و فاضالب بهره مند هستند.

شــهردار اصفهان گفــت: از اینکه بخش خصوصــی برای بهره بــرداری از مرکز 
همایش های بین المللی امام خامنه ای پیشگام شود، استقبال می کنیم واگر 
وزارت خارجه به این جمع بندی برســد که می تواند ایــن مجموعه را مدیریت 
کند، حاضر به همکاری هســتیم.به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری 
اصفهان، علی قاسم زاده در جریان بازدید معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور 
خارجه از مرکز همایش های بین المللی امام خامنه ای اظهار کرد: مجموعه مرکز 
همایش های بین المللی از یک ســو به عنوان معماری دوره جمهوری اسالمی 
می تواند نقطه آغاز تلقی شود و از سوی دیگر به لحاظ بین المللی ظرفیتی را ایجاد 
کرده که بتوانیم میزبان انواع اجالس ها باشیم.وی با بیان اینکه شهرداری اصفهان 
به عنوان سرمایه گذار اصلی، نگاه بسته ای نسبت به این مجموعه ندارد، افزود: 
از اینکه بخش خصوصی برای بهره برداری از این مرکز پیشگام شود و بتواند این 
مجموعه را به نفع نظام فعال کند، استقبال می کنیم.وی افزود:همچنین اگر وزارت 
خارجه به عنوان بخش دولتی به این جمع بندی برسد که می تواند این مجموعه را 

مدیریت کند، حاضر به مشارکت هستیم.شهردار اصفهان تصریح کرد: شهرداری 
اصفهان این آمادگی را دارد که از این ظرفیت به نفع نظام جمهوری اسالمی ایران 

و تعامالت بین المللی استفاده کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: پروژه باند دوم محور چادگان به 
تیران )در حوزه شهرستان چادگان( به طول ۱۸ کیلومتر تا پایان امسال تکمیل 
می شود.به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی )اصفهان(؛ علیرضا قاری 
قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان اظهار کرد: محور تیران به چادگان 
از محورهای گردشگری پرتردد استان محسوب می شود که در میان محورهای 
دو خطه استان اصفهان بیشترین و سنگین ترین ترافیک را به خود اختصاص 
داده اســت.  وی با بیان اینکه طول ایــن محور ۳۱ کیلومتر اســت و در حوزه 
شهرستان های تیران و کرون و چادگان واقع شده است گفت: در حوزه چادگان 
این مســیر ۱۸ بوده که از ابتدای چادگان تا کیلومتر ۱۲.۵ در سنوات گذشته به 
بهره برداری رسیده است.  مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان اذعان داشت: 
عملیات اجرایی ۵.۵ کیلومتر باقی مانده در حوزه چادگان )از کیلومتر ۱۲.۵ الی 
کیلومتر ۱۸( از سال ۱۴۰۰ آغاز و در دست اجراســت.  وی با اشاره به پیشرفت 
فیزیکی حدود ۶۵ درصدی این بخش از پروژه عنــوان کرد: تاکنون برای اجرا 

۱۱.۵ میلیارد تومان هزینه شده است.  قاری قرآن بیان داشت: با توجه به اولویت 
دار بودن پروژه بــا پیگیری های به عمل آمده اعتبار خوبی برای آن اخذ شــده 
است و در صدد هستیم تا به لطف خدا این پروژه را در حوزه شهرستان چادگان 
تا پایان سال تکمیل کنیم.  وی با اشاره به اینکه چالش هایی در مسیر این پروژه 
وجود داشت، خاطرنشان کرد: در جلسه شورای مشترک اداری استان اصفهان 
و شهرستان چادگان چالش های مرتبط با این پروژه مطرح، مصوبه ای اخذ و 
در خصوص آن تصمیم گیری شد تا در اجرای این مسیر موانعی وجود نداشته 
باشد و کار با ســرعت پیش برود.  مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در 
خصوص بخشی از پروژه به طول ۱۳ کیلومتر که در حوزه شهرستان تیران و کرون 
قرار دارد ،اذعان داشت: در رابطه با مطالعات این محور در سال ۱۳99 قرارداد با 
مشاور منعقد و  مطالعات محور تیران به چادگان به صورت کامل انجام پذیرفت. 
همچنین براساس برآوردهای به عمل آمده، اقدامات این میزان از پروژه حدود 

۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

رییس کل دادگســتری استان، دادســتان عمومی و انقالب اصفهان با همراهی 
دادستان های شــهرهای همجوار از اردوگاه حرفه آموزی محكومین مواد مخدر 
در منطقه اسدآباد بازدید به عمل آوردند.به گزارش روابط عمومی دادگستری کل 
اســتان اصفهان، حجت االسالم و المســلمین جعفری رییس کل دادگستری 
استان در حاشیه این بازدید با تاكید بر لزوم نظارت دادستان های شهرستان ها 
بر این اردوگاه، بیان داشت: كلیه دادستان های حوزه های قضایی كه محكومان 
جرائم مواد مخدر آن شهرها به این اردوگاه اعزام می شوند باید بر روند اداره و طریقه 
خدمات رسانی و حرفه آموزی به محكومان، نظارت داشته باشند.وی افزود: اردوگاه 
حرفه آموزی اسدآباد، از نظر پذیرش مددجو، جنبه استانی دارد و دادستان های 
شهرهایی كه زندانیان مواد مخدر خود را به این اردوگاه می فرستند باید با هماهنگی 
كامل در ایجاد روند واحــد در اعطای مرخصی ها، اســتفاده از نهادهای ارفاقی، 
تاسیسات حقوقی، طبقه بندی زندان و سامان دهی مشاغل زندانیان، نحوه ورود 
سازمان حمایت از زندانیان به امور مربوط به مددجویان و استفاده از بخشنامه ها 
و آیین نامه ها و قوانین مربوط به پایان محكومیت زندانیان عمل کنند.عالی ترین 
مقام قوه قضاییه در استان از ایجاد تســهیالتی برای خانواده های زندانیان این 
اردوگاه خبر داد و اظهار داشت: با توجه به مسافتی كه بین این اردوگاه و شهرهای 
استان وجود دارد و مشكالتی كه خانواده ها برای مالقات با زندانیان دارند؛ تدابیری 
اندیشیده شده است تا با هماهنگی با دیگر دستگاه های استان امر ایاب و ذهاب 
خانواده ها به اردوگاه تســهیل شود .جعفری همچنین با اشــاره به افزایش آمار 

محكومین حوزه مواد مخدر در استان و وجود كمبودها و محدودیت هایی از نظر 
فضای فیزیكی، اعتبارات و امكانات نگهداری زندانیان از اتخاذ تصمیماتی از جمله 
ایجاد سه كارگروه تخصصی در جهت بهبود شــرایط این اردوگاه خبر داد.حجت 
االسالم و المسلمین جعفری بر لزوم ریل گذاری و حركت دستگاه قضایی استان، 
سازمان زندان ها، استانداری و دیگر نهادهای مسئول در امر مبارزه با مواد مخدر 
در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری )مدظل(، رییس محترم قوه قضاییه 
و دولت محترم تاكید و تصریح كرد: كلیه دستگاه های مسئول در امر مبارزه با مواد 
مخدر در استان از جمله دستگاه قضایی، استانداری، شورای مبارزه با مواد مخدر، 
سازمان زندان ها باید با هماهنگی كامل در امر پیشگیری تالش کنند  تا شاهد تحقق 
منویات رهبر معظم )مدظله(، رییس محترم قوه قضاییه و دولت محترم در جهت 
كاهش جمعیت كیفری زندان ها باشیم.باالترین مقام قضایی استان همچنین 
از آزادی تعدادی از زندانیان، ظرف ســه ماه آینده خبر داد و تصریح كرد: با در نظر 
گرفتن شرایط قانونی از جمله نداشتن سابقه كیفری، نداشتن محكومیت دیگری 
كه منجر به حبس باشد و باقی ماندن كمتر از چهارماه  از دوران حبس، تعدادی از 
زندانیان مواد مخدر استان ظرف سه ماه آینده آزاد خواهند شد.وی در پایان با ابراز 
تاسف از مالقات چهره هایی كه به جای نقش آفرینی در جامعه و  تالش در میدان 
كار با روی آوردن به اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، آسیب های جبران ناپذیری به خود، 
خانواده و جامعه وارد می كنند، توجه بیشتر مسئوالن و خانواده ها در امر مراقبت و 

تربیت فرزندان را خواستار شد. 

مدیر آبفای خمینی شهر خبر داد:

 توسعه و اصالح شبکه های آب و فاضالب خیابان شهدای

 خوزان خمینی شهر به طول ۳۴۸۰ متر

شهردار اصفهان:

 از مشارکت بخش خصوصی و دولتی برای رونق بخشی 

به مرکز همایش ها استقبال می کنیم

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان اعالم کرد:

تالش برای دوبانده شدن ۱۸ کیلومتر مسیر چادگان به تیران تا پایان سال

 بازدید رییس کل دادگستری استان از اردوگاه حرفه آموزی محکومین
 مواد مخدر در اسدآباد

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

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3
تلفن: ۸-۳۶۲۸۴۱۶7-۰۳۱     فکس: ۳۶۲۸۴۱۶۶

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

مدیر عامل شرکت شستاگفت: توسعه و افزایش تولید کارخانه ذوب آهن، 
در پیشرفت طرح های عمرانی اثر بخش است.

ابراهیم بازیان در بازدید از کارخانه ذوب آهن اصفهان، توسعه کشور را در گرو 
رشد صنعت از جمله صنایع فوالدی دانســت و گفت: توسعه فعالیت ذوب 
آهن موجب پیشرفت ســایر بخش ها از جمله معادن کشور به ویژه معادن 

زغال سنگ است.
مدیرعامل شرکت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی »شستا« افزود: ذوب 
آهن اصفهان از استوانه های صنعت کشور است و اکنون با نیم قرن تجربه و 
با پشتوانه مهارت و دانش کارکنان خود باید با رویکرد دانش بنیان به سمت 

توسعه های اساسی برود.
وی با اشــاره به تالش ذوب آهن برای تولید محصــوالت خاص و با ارزش 
افزوده باال ادامــه داد: ریل تولیدی ذوب آهن محصولی راهبردی اســت و 
همچنین محصوالت ساختمانی جدید این شرکت می تواند، سرعت ساخت 
و ایمنی ساختمان را افزایش دهد و در کاهش قیمت تمام شده آن نیز موثر 
اســت.مدیرعامل هلدینگ شســتا تاکید کرد: هلدینگ شستا، رویکرد هم 
افزایی را نه تنها در شرکت های تابعه خود بلکه در سراسر کشور پیگیری کرده 

و با این رویکرد از ذوب آهن برای توسعه و بالندگی بیشتر حمایت می کند.
امیر حســین نادری، مدیرعامل شرکت ســرمایه گذاری صدرتامین نیز در 
این بازدید با اشاره به طرح بازسازی باتری شــماره ۲ این شرکت گفت: در 
راستای هم افزایی، درصدد هستیم زغال سنگ مورد نیاز این مجتمع عظیم 

صنعتی تامین شود.
مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهــان نیــز گفــت: ایــن مجتمــع بــرای 
نخســتین بــار در تاریــخ بهــره بــرداری از برنامــه تولیــد خــود 
 پیــش اســت و امیدواریــم بــا ایــن رونــد برنامــه تولیــد امســال 

محقق شود.
ایرج رخصتی با اشاره به اینکه ذوب آهن در سال گذشته، رکورد جدیدی در 
تولید ساالنه خود ثبت کرد، افزود: تولید محصوالت خاص و با ارزش افزوده 
باال، اولویت اصلی ذوب آهن اصفهان است و در این زمینه هم در شش ماه 
گذشته ۱۲ محصول جدید را تولید کرده اســت.مدیرعامل شرکت شستا و 
صدر تامین با بازدید از خطوط تولید شــرکت فرآورده های نسوز ایران برای 
اجرای طرح های توســعه این شــرکت و تامین نیاز های بازار داخل برنامه 

ریزی کردند.

فارس  امیر افشــین خواجه فرد، معاون وزیر دفــاع و مدیرعامل 
سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای 
مسلح، در ســخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته اصفهان، ضمن 
گرامیداشت روز صنعت دفاعی اظهار داشت: امروز در کشــور ما شهدا در تمام 
عرصه های انقالب اسالمی، دفاع مقدس، ترور، هسته ای و علمی، دفاع از حرم و 
سالمت حضور دارند و در این راستا شــاهد بودیم که کشورمان در سخت ترین 

شرایط تحریم چه دستاوردهایی ارائه داد.
وی با بیان اینکه در کشور در تمام ابعاد تحریم داشتیم ؛اما زمانی که این مورد در 
بحث صنعت دفاعی مطرح باشد شرایط متفاوت است، افزود: اصفهان شهری 
صنعتی است و پس از تهران در صنعت دفاعی جزو سرآمدهاست، در اصفهان 
هســا و دیگر مجموعه ها، مجموعه های ویژه ای هستند و از خادمان این عرصه 
تشکر می کنم. خواجه فرد بیان داشت: با نگاهی به تاریخ، ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ 
و کودتای آمریکایی را می بینیم که نشان می دهد با ورود به این عرصه ها دیگر 
شــاهد چنین حوادثی نخواهیم بود، در آن زمان ارتش و تجهیزاتی داشتیم اما 
میدان رزم، بهره برداری و نحوه بهره برداری را تعیین نمی کردیم ولی در حال حاضر 

محصوالت مان درون زاست.
معاون وزیر دفاع با تاکید بر اینکه امــروز در صنعت دفاعی توان طراحی داریم، 
اظهار کرد: ایــن موضوع یک ویژگی منحصر به فرد اســت و در گام دوم انقالب 
اسالمی ملت ما خواهند دید که محصوالتی را در تیراژهای مناسب برای نیروهای 

مسلح تولید خواهیم کرد، هرچند در شرایط فعلی نیز به این مرحله رسیده ایم. 
وی، پیرامون ویژگی های صنعت دفاعی گفت: درون زا بودن صنعت دفاعی امری 
مهم است زیرا دشمن از توانایی و جزییات سالح ما بی خبر خواهد بود و با توجه به 

تغییرات حوزه علم، می توانیم سالح را به ســمت بهره های مختلف علم سوق 
دهیم.خواجه فرد با یادآوری اینکه سالح و تجهیزات صنایع دفاعی عملیات محور 
است، بیان داشت: تجهیزات و سالح ها با توجه به نظر فرماندهان سالح ها ساخته 
می شــود و در این راستا سالح هایی ساخته می شــود که منطبق بر بوم کشور و 
تهدیدات است؛ به همین دلیل دشمن در مقابل نیروهای مسلح مان سر تعظیم 
فرود می آورد و ناامید است البته که ناامیدی دشمن تنها به سالح بازنمی گردد 
زیرا آنچه که سالح ها را به حرکت درمی آورد اعتقادات نیروها است که دشمن از 

آن بی بهره است. 
معاون وزیر دفاع با اشاره به سخنرانی رییس جمهور در مجموعه هسا خاطرنشان 
کرد: برای ساخت هواپیمای تجاری و مسافربری توان علمی داریم؛ اما نیازمند 
عزم ملی هستیم؛ در ادامه دست نیاز به سمت استان داریم، اقدامات الزم پس از 
دستور رییس جمهور انجام شد و در این راستا منطقه ویژه اقتصادی کنار مجموعه 
هسا می تواند در این حوزه فعال شود و از مسئوالن درخواست دارم در این زمینه 

کمک کنند تا کار سرعت بگیرد زیرا کار جهادی و انقالبی است.
وی با اشاره به اهمیت منابع و سرمایه انسانی اظهار داشت: امروز در وزارت دفاع 
ســرمایه انســانی وجود دارد، البته اگر کاری انجام می دهیم با قدرت زنجیره 
تامین مان است.خواجه فرد گفت: در مجموعه سازمان هوایی بیش از ۱۸٠ شرکت 
دانش بنیان به کار گرفته شده است، همچنین بیش از ۲٠٠ مجموعه در حوزه های 

تخصصی به ما کمک خدماتی، مهندسی می دهند.
مدیرعامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خبر 
داد: در حوزه معیشت و مسکن موظف به تامین زمین هستیم و پیش بینی ها و 
تالش هایی صورت گرفته است و در ادامه زمین هایی را در اختیار خواهیم گذاشت.

مدیر عامل شرکت شستا:

ذوب آهن اصفهان از استوانه های صنعت کشور است
انجام اقدامات برای هواپیماسازی در اصفهان
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