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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

 مدیرعامل آتش نشانی شهرداری اصفهان در نشست خبری با اصحاب رسانه 
از موفقیت ها و مشکالت آتش نشانی و آتش نشانان سخن گفت؛

قصه احساس و استرس و آتش 

وقتی رقبا ناامیدکننده ظاهر می شوند؛
 همه چیز

  بر وفق مراد 
»کی روش« 

56 مصوبه اجرایی ثمره 
سفر یک روزه استاندار 
اصفهان به شهرستان 

فریدن

10هزار دانش آموز 
اصفهانی متقاضی 

استفاده از سرویس 
مدرسه

تعیین تکلیف 9200 
هکتار از اراضی بستر 
رودخانه های اصفهان

توسعه گردشگری سالمت 
در اصفهان در قالب 

سفرهای ارزان قیمت؛

مثلث طالیِی سفر  
و سالمت

حکایت قالیشویان؛ قصه عشق، 
ارادت و حماسه کاشانی ها

 ساعات فعالیت متروی
7 اصفهان تغییر کرد

5

3

8

3

5

3

5

8

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان:
هوشمندسازی یارانه آرد در حال آزمون و خطاست

مدیرکل انتقال خون استان اعالم کرد:
نیاز به گروه خونی O منفی در اصفهان

  لوکس های نجومی 
و بی کیفیت های ارزان

پادشاهی قیمت ها در بازار لوازم التحریر اصفهان؛

شرکت توزیع برق آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 
استان اصفهان

شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمت مورد نیاز خود به شرح ذیل را، از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکار 

واجد صالحیت واگذار نماید.

شرکت توزیع برق استان اصفهان- امور تدارکات و انبارها 

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از روز شنبه مورخ 1401/07/09 تا ساعت 19:00  شــنبه مورخ 1401/07/16 بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد(

مدت تحویل پیشنهادات: از روز شنبه مورخ 1401/07/16  تا ساعت 08:30 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/07/27 بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

محل تحویل پیشنهادات: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
تضامین مورد قبول: پیشنهاد دهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شــرکت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر یا فیش واریزی به حساب 
جاری سپهر صادرات به شماره 105042522005 و یا اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید )موضوع قانون 
نحوه انتشار اوراق مشارکت( نام شرکت توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند. به پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر و 

چک شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
سایر توضیحات: 

1- هزینه درج  آگهی مناقصه در صفحات داخلی روزنامه های زاینده رود- عصر رسانه به عهده برنده مناقصه می باشد.
2- داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13- 36273011 داخلی 4274 و 4275 واحد مناقصات تماس حاصل نمایند.

 3- اســناد و مدارک و اطالعات این مناقصه از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir قابل دسترسی 
می باشد و همچنین آگهی این مناقصه در سایت پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس http://iets.mporg.ir و سایت شرکت توزیع برق استان اصفهان 

به آدرس www.epedc.ir قابل دسترسی می باشد.
4- به پیشنهادات فاقد مهر و  امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الک گرفته شده با الک غلطگیر و یا پیشنهاداتی که پس 

از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
5- کلیه فرایند مناقصه بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد گرفت اما ارسال سپرده شرکت در مناقصه 

بصورت الک و مهر شده قبل از برگزاری مناقصه الزامی است.
6- آدرس: اصفهان خیابان شریعتی- شرکت توزیع برق استان اصفهان- دبیرخانه

  www.setadiran.ir 7- الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: - مرکز تماس 1456 

تاریخ بازگشایی شماره مناقصهموضوع مناقصهردیف
پاکات مناقصه 

ساعت بازگشایی 
پاکات مناقصه

مبلغ ضمانتنامه 
)ریال(

1
مناقصه برونسپاری 
بهره برداری امور برق 
شهرستان اردستان

09/002/332/000/000 صبح2293/14011401/07/27

2
مناقصه برونسپاری 
بهره برداری امور برق 

شهرستان نایین
09/301/786/000/000 صبح2294/14011401/07/27

4

6

an
a :

س
عک

سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

031-36284167-8

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir



 شنبه 09  مهر  1401 /  4 ربیع االول  1444  /  1  اکتبر   2022 / شماره 3635 

»ترامپ« قصد اخراج داماد و دخترش از کاخ سفید را داشت
یک نویسنده و روزنامه نگار آمریکایی در کتاب جدید خودش نوشت، »دونالد ترامپ«، رییس جمهور 
ســابق آمریکا در زمان ریاســت جمهوری خود، چندین بار قصد اخراج »ایوانکا ترامپ« و »جارد 
کوشنر«، دختر و دامادش که به عنوان مشاور ریاست جمهوری او فعالیت می کردند را داشته و در 

یک مقطع نیز خواست این کار را با توسل به »توئیتر« عملی کند.
به نوشته روزنامه »واشنگتن اگزماینر«، »مگی هابرمن«، روزنامه نگار »نیویورک تایمز« در کتاب 
جدیدش تحت عنوان »مرد شیاد: شکل گیری دونالد ترامپ و درهم شکستن آمریکا« نوشته است، 
ترامپ یک بار در نشســتی با »جان کلی«، رییس دفتر ســابق دوران ریاست جمهوری او و »دون 
مک گان«، مشاور حقوقی وقت کاخ سفید درباره قصدش برای اخراج این زوج از دولتش صحبت 
کرد. ایوانکا ترامپ و جارد کوشنر هر دو به عنوان مشاور وقت کاخ سفید فعالیت می کردند .بر اساس 
این کتاب،  او در این نشســت گفت، می تواند برای این منظور صرفا توئیت کند که داماد و دخترش 
کاخ سفید را ترک می کنند؛ اما این حرف با مخالفت جان کلی مواجه شد.هابرمن نوشت: »کلی و 
مک گان نسبت به این پیشنهاد مقاومت و اظهار نگرانی کردند، چنانچه دختر و داماد ترامپ در برابر 

این مسئله مقاومت کنند ترامپ دیگر نخواهد توانست از آنها حمایت کند.«
او ادامه داد: »کلی جلوی ترامپ را گرفت که آنها را از طریــق توئیتر اخراج نکند و گفت، ترامپ باید 
قبل از انجام این کار با آنها مستقیما حرف بزند. ترامپ حرف او را قبول کرد و سپس هرگز این کار را 
عملی نکرد.« ایوانکا ترامپ و کوشــنر در تمام مدت ریاست جمهوری ترامپ در سمت شان در کاخ 

سفید باقی ماندند.

انتقاد »اردوغان« از رفتار نابرابر واشنگتن با متحدان ناتو
ایسنا نوشت: اردوغان از موضع تغییر یافته آمریکا در بحبوحه تنش ها بین ترکیه و یونان انتقاد کرد 
و واشنگتن را به دلیل رفتار نابرابر با متحدان ناتو مورد انتقاد قرار داد.به نقل از آناتولی، رجب طیب 
اردوغان، رییس جمهور ترکیه در یک مصاحبه تلویزیونی با تاکید بر اینکه آمریکا »نمی تواند متحد 
دیگری مانند ترکیه پیدا کند« گفت: »در اهمیت ترکیه و یونان در ناتو هیچ مقایسه ای وجود ندارد«.

اردوغان یادآور شد که ترکیه در بین پنج کشور برتر ناتو هم از نظر مشارکت در ناتو و هم از نظر قدرت 
ارائه شده توســط نیروهای زمینی خود قرار دارد.وی همچنین گفت که بر اساس تصاویر پهپادها، 
خودروهای زرهی مستقر در جزایر یونانی وجود دارند که قرار است غیرنظامی شوند که به گفته وی 
این امر »غیرقابل قبول« است.وی افزود: انتظار ما از آمریکا این است که یونان را وارد محاسبات 
اشتباه نکند و اجازه ندهد افکار عمومی بین المللی دستکاری شود.او تصمیم اخیر واشنگتن برای 
لغو تحریم تســلیحاتی دولت یونانی قبرس را محکوم کرد و آن را »از نظــر محتوا و زمان غیرقابل 
توضیح« خواند و گفت که این اقدام بی پاسخ نخواهد ماند و متعهد شد که تمام اقدامات الزم را برای 

محافظت از ترک های قبرس انجام دهد.
 

وزارت امور خارجه آمریکا: 

واشنگتن اقدامات شدیدتری علیه روسیه انجام خواهد داد
ایرنا نوشت: وزارت امور خارجه آمریکا چهارشنبه شب اعالم کرد که انتظار می رود در روزهای آینده 
اقدامات بیشتری از سوی واشنگتن علیه روسیه در واکنش به برگزاری همه پرسی در مناطق اشغالی 
اوکراین انجام شود.به گزارش رویترز، ند پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به خبرنگاران 
گفت: ما به همکاری با متحدان و شرکا ادامه خواهیم داد تا بر روسیه و افراد و نهادهایی که به تصرف 
و اشغال کمک می کنند، فشار بیشتری وارد کنیم.سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا برای 
اقدامات بیشتر علیه روسیه در حالی انجام می شود که اتحادیه اروپا شریک نزدیک آمریکا پیش 

از این خود را برای تحریم بیشتر روسیه آماده کرده بود.
 

هشدار ایران نسبت به ظهور گروه های تروریستی از جمله داعش در افغانستان؛

یک خطر کامال جدی

ســفیر و معاون نمایندگی دائم جمهوری اســالمی ایران نزد سازمان 
ملل متحد، تروریســم و ظهور گــروه های تروریســتی را یک تهدید 
 جدی برای افغانســتان ،همســایگان افغانســتان، منطقه و جامعه 

بین المللی دانست.
به گزارش ایســنا، زهرا ارشــادی ســفیر و معاون نمایندگی ایران که 
در جلسه شــورای امنیت ســازمان ملل متحد با موضوع افغانستان 
ســخن می گفت، گزارش ها در مــورد ظهور گروه های تروریســتی 
مرتبط با داعش در افغانســتان را نگــران کننده خوانــد و تاکید کرد، 
مقامــات هیئت حاکمــه سرپرســتی افغانســتان بایــد متعهد به 
مبارزه با تروریســم، تضمین همــه گام های مناســب برای حمایت 
از اماکن دیپلماتیک و کنســولی علیه هرگونه صدمــه و جلوگیری از 
حمالت به اماکن، ماموران دیپلماتیک و کارمندان کنســولی باشند.

 افغانستان نباید دیگر به محل امنی برای گروه های داعش و القاعده 
تبدیل شود.

ارشادی توجهات را به گزارش اخیر ســازمان ملل در مورد افغانستان 

جلب کرد که در آن آمده است: افغانستان با یک بحران انسانی فزاینده، 
سقوط اقتصادی و چالش ها در مورد ایجاد یک دولت فراگیر روبه رو 
است و حقوق  اساســی زنان و دختران از جمله دسترسی به آموزش 

نادیده گرفته می شود.
سفیر و معاون نمایندگی کشورمان تصریح کرد:جامعه بین المللی باید 
به کمک به افغانستان ادامه دهد. دیگر  درگیری ها نباید توجهات را از 
شرایط  افغانستان منحرف کند. کمک های توسعه ای و انسانی برای 
اینکه مردم افغانستان زنده بمانند، ضروری است. البته اینها راه حل 

طوالنی مدت نیستند و باید با توسعه اقتصادی تکمیل شود.
ارشــادی اضافه کرد: تحریم ها علیــه برخی افــراد و مجموعه ها در 
افغانســتان نبایــد مانعــی در برابــر همکاری هــا در زمینه هــای 
انســانی ،اقتصادی و یا توســعه ای با افغانستان باشــد. تحریم ها 
نباید تاثیــری بــر روی تالش ها برای احیــای اقتصاد افغانســتان 
داشــته باشــد.همانگونه که دبیــر کل ســازمان ملل به طــور مکرر 
 خواســتار اقدامات درجهــت فرصت دادن بــه اقتصاد افغانســتان

 شده است .
ســفیر و معاون نمایندگی دائم کشــورمان به مقامات هیئت حاکمه 
سرپرستی افغانســتان یادآوری کرد، به تعهدات بین المللی خود به 
ویژه درخواســت های مکرر برای تشــکیل یک حکومــت فراگیر که 

منعکس کننده جامعه چند قومیتی افعانستان باشد، عمل کنند.
وی تاکید کرد، فقط یک حکومت متشــکل از همه افغان ها می تواند 

حقوق آنها را تضمین و از آن محافظت کند.
وی با اشــاره به هزینه های مادی و معنوی جمهوری اســالمی ایران 
در راه  مبــارزه مواد مخــدر و همچنیــن میزبانی از میلیــون ها آواره 
افغانی افزود: به عنوان یکی از همســایه های افغانســتان، ایران از 
ظرفیت ها و منابع خود برای کمک به مردم افعانســتان جهت غلبه بر 
چالش هایی که با آن مواجه هســتند اســتفاده کرده است، اما ایران 
و دیگر همســایگان نباید احســاس کنند که همه بار پذیرش آوارگان 
 افغانی بر دوش آنهاســت. دیگر کشــورها نیز باید پذیــرای آوارگان

 افغانی شوند.

دبیر ســتاد حقوق بشــر قوه قضاییــه، اقدامات 
مداخله جویانــه آمریکا به بهانــه حمایت از حقوق 
بشــر ایرانیان را محکوم کرد و گفت: آمریکایی که 
با تحریم های خود حقوق بشر میلیون ها ایرانی را 
نقض کرده و جان بسیاری از ایرانیان را به مخاطره 
انداخته اســت، چگونه می توانــد دم از حمایت از 

حقوق آنان بزند؟
کاظم غریب آبادی روز چهارشنبه در دیدار با سفرای 
بلژیک و آلمان در ایران به طــور جداگانه،  با تاکید 
بر عزم راسخ جمهوری اسالمی ایران برای پیگیری 
حقوق شهروندان خود، از جمله مهسا امینی، اظهار 

کرد: درباره فوت خانم امینی از همان دقایق اولیه، 
تیم های تحقیقاتی مختلفی از ســوی دولت، قوه 
قضاییه و مجلس شــورای اسالمی برای تحقیق و 
تفحص درباره این واقعه تشکیل شد. یک تیم ویژه 
پزشکی نیز با عضویت روسای ســازمان پزشکی 
قانونی، ســازمان نظام پزشکی و نمایندگان برخی 
انجمن های پزشکی تشکیل و مامور شد تا پرونده 
خانم امینی را بررسی و علت فوت را در کوتاه ترین 
زمان ممکن گزارش کند.دبیر ســتاد حقوق بشــر 
قوه قضاییه افزود: متاســفانه، برخی از کشورهای 
اروپایی و رویه های بین المللی حقوق بشــری در 

اقدامی شتابزده و البته سیاسی، ادعاهایی درباره 
ضرب و شــتم خانم امینی مطــرح کردند که این 
ادعاها طبق بررسی های اولیه و گزارش بیمارستان 
کسری، رد شــده اند. با این وجود، علت فوت در 
دست بررسی است و نتایج آن به زودی مشخص 

و گزارش خواهد شد.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه:

 آمریکا چگونه می تواند از حقوق ایرانیان دم بزند؟

معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی با شرکت در شصت و ششمین کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین با رافائل گروسی، مدیر 
کل آژانس، هیئتی از روس اتم و همچنین وزیر امور خارجه مجارستان دیدار و گفت وگو کرد.محمد اسالمی گفت: با شرکت و سخنرانی در شصت و ششمین کنفرانس 
عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین بر مواضع صریح و قانونی جمهوری اســالمی ایران تاکید و انتظارات خود از آژانس و این نشست را بیان کردیم.وی 
اظهار کرد: برای ما حائز اهمیت است که بتوانیم به منظور پیشبرد برنامه های توسعه بر اساس سند جامع راهبردی صنعت هسته ای، موانع موجود بر سر راه کشور 
را از میان برداریم.وی تصریح کرد: تحریم های ظالمانه ای بر ایران تحمیل شده است و امیدواریم با تعامالت اثربخش بتوانیم ضمن رفع تحریم ها که هدف قانون 
اقدام راهبردی مجلس شورای اسالمی است؛ مسیر توسعه را تسهیل کنیم.رییس سازمان انرژی اتمی ایران بیان کرد: کنفرانس عمومی در اصل می تواند با برگزاری 
مالقات های دوجانبه یا چندجانبه، فرصت گفت وگو درباره مسائل مختلف را فراهم کند و ما نیز همانند سال گذشته از فرصت به دست آمده در جریان برگزاری این 
کنفرانس استفاده کردیم و مالقات هایی با کشورهای دیگر داشتیم.وی توضیح داد: یکی از مالقات ها با رافائل گروسی و معاونان وی بود و با این هیئت درباره مسائل 
باقی مانده به گفت وگو پرداختیم. در جریان مالقات با رافائل گروسی، فضای همکاری بین آژانس و ســازمان انرژی اتمی را مرور کردیم.وی ادامه داد: جمهوری 

اسالمی ایران همواره مقید است که ضوابط پادمان را رعایت کند.

خبر روزدیدارهای دوجانبه رییس سازمان انرژی اتمی ایران در وین

وز عکس ر

درگیری حامیان 
جریان صدر با 

 نیروهای امنیتی
 در منطقه سبز بغداد

روزنامه اطالعات:

مردم نمی دانند با چه کسی باید درد دل کنند
روزنامه اطالعات در یادداشتی به قلم سیدمسعود رضوی نوشت: مردم نیازمند سخن نو و بیان مشکالت 
برای یافتن راه حل هستند. یک گروه ویژه در پس رسانه ملی و مجازی و دیگر مجاری عمومی برای ابراز 
نظر و بیان و نقد نشسته اند و به جای تسهیم و تســهیل فرصت گفت وگو و نقد سازنده،گاهی با ادبیات 
فرسوده و بی نسبت با اندیشه و عواطف نســل های اخیر هرچه می خواهند می گویند و ابایی ندارند که 
دربرابر هر فرد منتقد و متفاوتی نیز اتهام و کیفرخواست و تکفیر به میان آورند. اینها به جای حل مشکل و 
رفع موانع در راه توسعه و پیشرفت، تضاد و تناقض را در خیابان و سیاست و میدان می افزایند. این وضع 
همان دور باطل است که دارد توش و توان و فرصت و زمان را از مردم و میهن ما می گیرد و آشتی و همدلی 
را به مخاطره می اندازد.  جامعه سال هاست نیازمند امید و سخن نو و ابداع و مهر و ابتکار است. جوانان 
ایران نمی دانند با چه کســی باید درد دل کنند، نمی دانند در کجا و چگونه از خألهای زندگی و آینده شان 
ســخن بگویند. اگر فقط فاصله میان ارزش پول ملی و یک متر مسکن و یا یک خودروی بی کیفیت را 
بسنجیم، آنگاه به بسیاری پرســش ها و ســخن ها که در دل و روح این جوانان موج می زند و پاسخی 

نمی گیرد، پی خواهیم برد.
 

استاندار تهران: 

با اطالع عرض می کنم، اغتشاشات اخیر تمام شد 
به گزارش ایسنا؛ استاندار تهران گفت: تهران چند شب است که در امنیت به سر می برد.محسن منصوری 
در مراسم یادواره شــهدای دفاع مقدس و مدافع حرم صفادشــت اظهار کرد: با اطالع عرض می کنم، 
اغتشاشات اخیر تمام شده و تهران چند شب است که در امنیت به سر می برد.وی با تاکید بر ناامیدی 
دشمن از ادامه اغتشاشات افزود: ببینید دشمن چقدر ناامید شده است که یکی از سردمداران اغتشاش 
از خارج از کشور با عوامل داخلی شان تماس گرفته و گفته بود به هر ترتیب که می توانید نگذارید آتش 
آشوب ها خاموش شود، حتی اگر در یک بن بستی یک سطل آشغال آتش بزنید.وی ادامه داد: ما حساب 
افراد غافل را از آشوبگران جدا می کنیم، اما در این میان با سلبریتی هایی که در آتش اغتشاشات دمیدند 

برخورد خواهیم کرد.
 

واکنش آذری جهرمی به محدودیت های اینترنت؛
 آزموده را آزمودن خطاست

محمد جواد آذری جهرمی، وزیر پیشــین ارتباطات با انتشــار مطلبی در کانال تلگرامی اش نسبت به 
محدودیت های اینترنت واکنش نشان داد و نوشت: تا سخنی می گویم یا نقدی مطرح می کنم، فریاد ها 
بلند می شود که مگر در زمان شما فالن کار نشد و یا در زمان شما فالن سیستم پایه گذاری نشد؛ هر چند 
بسیاری از این انتساب ها صحیح نیست، اما فرض کنید همه ادعا های شما در مورد عملکرد بنده درست 
باشد، بنده با همه همین تجاربی که شما می گویید عرض می کنم: »این مسیر تعامل با فضای مجازی 

قطعا غلط است، آزموده را آزمودن خطاست«.
 

جعل ناشیانه نامه منتسب به قوه قضاییه درباره »مهسا امینی«
خبرگزاری میزان نوشت: یک نامه جعلی منتسب به قوه قضاییه پیرامون پرونده فوت مرحومه مهسا 
امینی منتشر شد. این نامه که به صورت ناشیانه جعل شده، نگارندگان آن حتی ابتدایی ترین اصول 
نامه نگاری را نیز رعایت نکرده اند. نامه جعلی منتشر شــده، که یک گروه مدعی هک آن شده، فاقد 
سربرگ قضایی و شماره نامه بوده و حتی جاعالن تاریخ نامه را نیز مد نظر قرار نداده اند.به عالوه، ادبیات 
به کار برده شده در این نامه از سطحی بسیار پایین برخوردار بوده و هیچ قرابتی با ادبیات مرسوم در 

نامه نگاری قضایی و حقوقی ندارد.

کافه سیاست

جانشین فرمانده کل سپاه: 

آمریکا هرگز مطلبی را از 
روی خیرخواهی نمی گوید

سردار علی فدوی،جانشین فرمانده کل سپاه 
پاسداران در حاشــیه حضور در ناحیه مقاومت 
بســیج حضرت روح ا... )ره( در گفت وگویی 
اظهار داشت: جنگ بین حق و باطل تمام شدنی 
نیست و حق و باطل تا آخر دنیا در تقابل با هم 
هستند، در عصر ما نماینده باطل شیطان بزرگ 
آمریکاســت، که خود آمریکایی هــا در داخل 
کنگره نیز به این امر اذعان دارند.وی افزود: از 
آن طرف نماینده مطلق جبهــه حق نیز انقالب 
اسالمی اســت و آمریکایی ها همواره راه های 
مختلف را برای مقابله با انقالب اسالمی را ایجاد 
کرده و یا اتفاقات مختلف را صید کردند، از قبل 
اینترنت، فضای مجازی و شبکه های ماهواره ای 
را به عنوان ابزار خباثت فراهم کردند و متاسفانه 
برخی ها این ابزار ها را باور می کنند.جانشــین 
فرمانده کل سپاه پاســداران با بیان اینکه باور 
کردن دشمن خطاست، گفت: هرگاه کسی در 
جبهه باطل قرار گیرد، ضرر خواهد کرد، چرا که 
سرانجامی جز جهنم ندارد، یک خیر در دنیا از 
آمریکایی ها برای هیچ کشــوری صادر نشده 
است.فدوی اضافه کرد: جوان ها نباید به آنچه 
که مصدر و سرمنشأ آن آمریکا باشد گوش کنند، 
این امر خیلی واضح و روشن است  که آمریکا 
هرگز مطلبــی را برای خیرخواهــی نمی گوید، 
این روال ۴۳ ســال قبل بوده و امروز نیز ادامه 
دارد، برخی اوقات دروغ جلوه پیدا می کند، ولی 
انسان نباید فریب دروغ را بخورد، چرا که ضرر 
آن ابتدا به خودش می رسد.وی با تاکید بر جهاد 
تبیین گفت: امروز وظیفه همه ما جهاد تبیین 
است، اما در این امر موفق نبودیم، چرا که اگر در 
جهاد تبیین موفق بودیم، در خیابان های تهران 
و برخی دیگر از شهر ها این روال را نمی دیدیم، ما 
به طور کامل موفق نشدیم  که ارزش های واالی 
الهی را تبیین کنیم.ســردار فدوی با بیان اینکه 
دشمن واقعیت را طوری وارونه جلوه می دهد، 
که متاسفانه برخی اوقات جوانان خود ما نیز آن 
را قبول می کنند، افزود: سال های طوالنی است، 
که امام )ره( دستور تبیین دادند و از آن به جهاد 

یاد کردند، باید تبیین و به وظیفه عمل کنیم.

سفیر و معاون نمایندگی دائم کشورمان به مقامات 
هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان یادآوری کرد، به 
تعهدات بین المللی خود به ویژه درخواست های مکرر 
برای تشکیل یک حکومت فراگیر که منعکس کننده 

جامعه چند قومیتی افعانستان باشد، عمل کنند

بین الملل
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مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان:

هوشمندسازی یارانه آرد در حال آزمون و خطاست 
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان گفت: ۹۸ درصد از نانوایان استان اصفهان که آرد یارانه ای 
نوع اول و دوم دریافت می کنند به دســتگاه  کارتخوان مجهز شدند.محســن ضیایی درخصوص طرح 
مدیریت هوشمند یارانه آرد اظهار کرد: تاکنون ۴۳۰۰ واحد خبازی در استان اصفهان به دستگاه کارتخوان 
هوشمند مخصوص طرح هدفمند کردن یارانه نان مجهز شده است.وی افزود: براین اساس می توان گفت 

۹۸ درصد خبازان استان که آرد یارانه ای نوع اول و دوم دریافت می کنند به این دستگاه ها مجهز شدند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان گفت: بانک ســپه روزانه به میزان ۱۵ درصد میزانی که 
نانوایان فروش داشته باشند، به حســاب نانوایان واریز می کند تا نانوایان به استفاده از کارتخوان های 
هوشمند تشویق شوند.ضیایی اضافه کرد: فرآیند هوشمندسازی یارانه آرد در حال آزمون و خطاست تا 
مشکالت طرح شناسایی شده و زیرساخت های آن کامال فراهم شــود.وی تصریح کرد: اکنون در حال 
فرهنگ سازی برای استفاده از این دستگاه های کارتخوان در نانوایی ها هستیم و پس از گذر از این مرحله، 

دیگر مراحل این طرح نیز اجرایی خواهد شد.
 

گزارش پروازهای خارجی کشور در مرداد ماه ۱۴۰۱؛

افزایش 100 درصدی اعزام و پذیرش مسافر در 5 ماهه اول سال
بررسی آمار پروازهای خارجی در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ نشــان می دهد پرترددترین مسیر در پروازهای 
خارجی مسیر مشهد- نجف با تعداد ۱۸۹ پرواز بوده اســت.بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز 
اطالعات و آمار شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، پرترددترین مسیر در پروازهای خارجی در مرداد 
ماه سال ۱۴۰۱ مسیر مشهد- نجف با تعداد۱۸۹ پرواز بوده و ۸۰ درصد نشست و برخاست کل پروازهای 
بین المللی در چهار فرودگاه مشهد، شیراز، تبریز و اصفهان انجام شده است.طبق گزارش منتشر شده 
شرکت فرودگاه ها، کل پروازهای فرودگاه های تحت مالکیت شرکت فرودگاه ها در مرداد ماه ۱۴۰۱نسبت به 
ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۶ درصد، اعزام و پذیرش مسافر ۷ درصد و ارسال و پذیرش 
بارو پست ۸ درصد کاهش را نشان می دهد.بر اساس آمار در پروازهای بین المللی فرودگاه های تحت 
مالکیت شرکت در مرداد ماه سال جاری نسبت به تیرماه در نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر 
و ارسال و پذیرش بار و پست ۱۰۰ درصد افزایش اعالم شده است.طبق بررسی انجام شده، در پروازهای 
بین المللی فرودگاه های تحت نظارت یا مالکیت در مرداد ماه ۱۴۰۱ نســبت به ماه گذشته در نشست و 
برخاست ۱۲ درصد، در اعزام و پذیرش مسافر۱۵ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۱۴ درصد کاهش 
را نشان می دهد.طبق آمار، در پنجمین ماه سال جاری حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست کل پروازها 
به ترتیب در۹ فرودگاه مهرآباد، مشهد، شــیراز، اهواز، کیش، اصفهان، تبریز، بندرعباس و آبادان انجام 
پذیرفته است. در مرداد ۱۴۰۱ حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست پروازهای بین المللی در چهار فرودگاه 
مشهد، شیراز، تبریز واصفهان انجام شده است.براســاس گزارش منتشر شده توسط مرکز اطالعات و 
آمار شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، درمرداد ماه سال ۱۴۰۱ مسیر مشهد به نجف با تعداد۱۸۹ 
پرواز، پرترددترین مسیر در پروازهای بین المللی و بیشترین مسافر در مسیر نجف به مشهد بوده است.

 

پیش بینی تولید 400 میلیون تخم چشم زده قزل آال
معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیالت گفت: پیش بینی می شود امسال ۳۸۰ تا ۴۰۰ میلیون عدد تخم 
چشم زده ماهی قزل آال در داخل تولید شود.مهدی شکوری افزود: سال گذشته ۳۳۰ میلیون عدد تخم 
چشم زده ماهی قزل آال با کیفیت در داخل تولید شد که نسبت به پنج سال گذشته حدود ۴ برابر افزایش 
داشته است.شکوری، نیاز فعلی کشور به تخم چشم زده برای تولید ماهی قزل آال را نزدیک به ۵۰۰ میلیون 
عدد عنوان کرد و اظهار داشت: حدود ۱۶۰ میلیون عدد تخم چشم زده از خارج وارد می شود.وی ادامه داد: 
هنوز تقاضا برای تخم چشم زده وارداتی وجود دارد و برخی از مزارع پرورش قزل آال ترجیح می دهند از 

تخم چشم زده وارداتی استفاده کنند.

پادشاهی قیمت ها در بازار لوازم التحریر اصفهان؛

 لوکس های نجومی و بی کیفیت های ارزان

بعد از دو ســال که ابزارهای الکترونیکی امپراتوری 
بازار مدارس را به دســت گرفته بودنــد، حاال گویی 
لوازم التحریر با قیمت های نجومی خود قرار اســت تالفی این دو سال 
را دربیاورد و پادشاهی کند تا جایی که یک بســته مداد ۱۰ هزار تومانی 
۱۰۰هزار تومان شده است، البته این موضوع در مورد اجناس ایرانی صدق 
می کند و خارجی ها قیمت های متفاوت تری را تجربه می کنند.گرچه به 
گفته یکی از فروشندگان لوازم التحریر در کوچه تلفنخانه اصفهان که از 
فروشندگان عمده لوازم التحریر محسوب می شود، ۷۰ درصد مشتری 
ها ترجیح می دهند که لوازم التحریری که می خرند با کیفیت باشــد و 
با اینکه برخی از جنس های ایرانی هم کیفیت مناسبی دارند، اما لوازم 
خارجی که لوکس تر و متنوع تر هستند بازارشان هم داغ تر است. این 
خارجی ها اکثرا از چین و هند وارد می شوند و در برخی مواقع و به ندرت 
ایتالیایی یا آلمانی هم هســتند و معموال به شــکل دانه ای خریداری 

می شوند.

تورم 50 تا 60 درصدی دربازار لوازم التحریر
تا جایی که بررســی ها نشــان می دهد یک خانواده برای راهی کردن 
فرزند خود به مدرسه باید حداقل بین ۶۰۰ هزار تا دو میلیون تومان برای 
خرید لوازم تحریر دست به جیب شوند؛ البته این رقم بسته به کیفیت 
لوازم التحریر حساب می شــود و به جز هزینه ثبت نام مدرسه، لباس  

فرم، هزینه سرویس، کتب درسی و کمک درسی است.این روزها بازار 
نوشت افزار هم مانند سایر کاالها متاثر از تورم عمومی بوده است. رییس 
اتحادیه صنف لوازم التحریر فروشــان اصفهان در گفت و گو با بازار این 
موضوع را تاکید می کند و می گوید: امسال با توجه به نوع کاالها تورم ۵۰ 

تا ۶۰ درصدی را در بازار لوازم التحریر شاهد هستیم.
ســید محمدرضا اعتصامی، تاکید می کند که این قیمــت ها از طریق 
بازرسان این اتحادیه به شدت رصد می شود و مردم اگر از فروشگاه های 
رســمی خریداری کنند، می توانند در صورت مشاهده خالفی در زمینه 
قیمت ها به این اتحادیه اطالع دهنــد.وی از آموزش و پرورش و ارگان 
هایی که خودسرانه اقدام به زدن نمایشگاه لوازم التحریر در آستانه مهر 
می کنند، دل پری دارد و می گوید: از ۶۰۰ عضــو اتحادیه لوازم التحریر 
طی دو سال گذشته ۸۵ نفر به دالیل مختلف از جمله کرونا و نمایشگاه 
هایی که به شــکل خالف در مدارس برپا می شود، تعطیل شده اند و یا 
تغییر کاربری داده اند.وی اضافه می کند: طبق قانون، مدارس حق کار 
اقتصادی ندارند، این در حالی است که در فصل آغاز سال تحصیلی می 
بینیم که برخی از مدارس، اقدام به برپایی نمایشگاه های لوازم التحریر 
و کیف و کفش می کنند و به کسب و کارهایی که شغل شان فروش لوازم 
التحریر اســت ضربه می زنند.به گفته اعتصامی، این نمایشگاه ها تنها 
به آموزش و پرورش ختم نمی شود و فروشگاه های زنجیره ای هم در 
این ایام بره کشان شان است. آنها بدون نظارت خاصی اداره می شوند و 

معموال اجناس بنجل و بی کیفیت با قیمت های ارزان در آنها به فروش 
می رسد.این در حالی است که به گفته رییس اتحادیه لوازم التحریر و 
کتابفروشان اصفهان، فروشــگاه های خرد لوازم التحریر تحت نظارت 
و بازرســی اتحادیه قرار می گیرند و اتحادیه عالوه بر قیمت بر طرح ها و 
مســائل فرهنگی این کاالها نظارت دارد تا خانواده ها با اطمینان خرید 

کنند.

واردات لوازم التحریر، صدای تولیدکنندگان را درآورد
در همین ارتباط یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با بازار می گوید: 
نقطه تاریک و تاسف بار در این میان بحث تولید داخلی است چراکه حتی 
با وجود اینکه ظرفیت باالیی در بسیاری از محصوالت وجود دارد، باز هم 
واردات صدای فریاد تولیدکننده را بلند کرده است.زهرا مسائلی ادامه می 
دهد: سطح تولید داخلی تا حد بسیاری به کاالی مشابه خارجی نزدیک 
شده؛ اما به گفته مسئوالن اصفهان سهم تولید داخلی همچنان در بازار 
فقط ۳۰ درصد است.وی تاکید می کند: این در شرایطی است که تولیدات 
داخلی می تواند نیاز کشور را تامین کنند و حتی مازاد تولید را به کشورهای 
مختلف صادر کنند؛ چرا که ظرفیت تولید کشور در نوشت افزار، چهار برابر 
نیاز بازار است.این کارشناس کارشناس اقتصادی بیان می کند: بسیاری 
از تولیدکنندگان لــوازم التحریر از این موضوع ناراحتنــد، آنها یا از دایره 
رقابت با کشورهای چین، مالزی و تایوان خارج شده اند یا آنکه با توجه 

به حجم واردات دیگر توان رقابت با این کشورها را ندارند.

استفاده از نمادهای غربی برای فروش بیشتر

حاکم بودن باور نادرست بی کیفیت بودن کاالی داخلی در ذهن جامعه 
ایرانی و عدم فرهنگ سازی الزم در بازار نوشت افزار باعث شده که مردم به 
تولیدات داخلی اعتماد نداشته باشند و بر فرهنگ دیرینه »کاالی خارجی 
بهتر است« استوار بمانند. عاملی که باعث شده برخی تولیدکنندگان به 
جای نام و برند خود نام یک برند معروف خارجی را بر روی کاالهای شان 
حک کرده و به خاطر فروش بیشــتر از طرح هایی با نمادهای غربی در 
تولیدات خود بهره ببرند.با این اوصاف فروشــگاه ها و نمایشگاه هایی 
که اقدام به توزیع و فروش لوازم التحریر قاچاق و بی کیفیت می کنند، 
اقتصاد و فرهنگ را توأمان با یکدیگر به قربانگاه می برند و گویی مسئوالن 
ذی ربط نتوانسته اند به صورت ریشه ای بر این معضل غلبه و آن را حل 
و فصل کنند.رییس اتحادیه لوازم التحریر و کتابفروشــان اصفهان در 
این ارتباط می گوید: لوازم التحریری که در واحدهای صنفی به فروش 
می رســد، حداقل ۱۰ تا ۲۰ درصد ارزان تر از فروشگاه ها و نمایشگاه های 
فصلی اســت.وی تصریح می کند: در واقع فروشگاه های زنجیره ای و 
نمایشگاه های فصلی از بین اقالم مختلف لوازم التحریر یک یا دو مورد را 
با تخفیف به فروش می رسانند و سایر اقالم با کیفیت پایین و قیمت باال 
به خانواده ها ارائه می شود. از شهروندان درخواست داریم تا در زمان خرید 
لوازم التحریر دقت به خرج دهند و اقالم مورد نیازشــان را از واحدهای 

صنفی فروش لوازم التحریر تهیه کنند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: توسعه 
صنعت کشــاورزی این استان مســتلزم افزایش 
طرح های آب و خاک به ویژه گســترش پروژه های 
آبیاری جدید اســت.مهرداد مرادمنــد در گفت وگو 
با ایرنا افــزود: افزایش اراضی تجهیز و نوســازی و 
تسطیح لیزری شده، توســعه کانال های آبیاری و 
احیای قنوات از جمله دیگر اقدامات حوزه آب و خاک 
است که برای پیشرفت صنعت کشاورزی استان باید 
به آنها توجه شــود.وی اضافه کرد: وجود بیشترین 

کارخانه تولید لوله و اتصاالت مرتبط با آبیاری، فعالیت 
کارشناسان مجرب در زمینه پروژه های آبی، فعالیت 
تشــکل های کشــاورزی از قبیل تعاونی های تولید 
روستایی، وجود تعداد زیاد ادوات مورد نیاز عملیات 
تسطیح در استان و شرکت های توانمند و مسلط به 
اجرای این عملیات از جمله ظرفیت های اجرای طرح 
های مرتبط با آب و خاک است. رییس سازمان جهاد 
کشاورزی اصفهان با اشــاره به بهره وری در مصرف 
آب به عنوان یکی از اصلی ترین نتایج اجرای اینگونه 
طرح ها اظهارداشت: ســامانه های جدید آبیاری از 
ابتدای ســال تاکنون در بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار 
از زمین هــای زراعی این منطقه اجرا شــد که جمع 

مزارع مجهز به این سامانه ها را به  ۱۳۵ هزار هکتار 
رساند.مرادمند ادامه داد: در هفته دولت امسال ۱۷۹ 
طرح در بخش های مختلف کشاورزی با اعتبار ۸۲۱ 
میلیارد تومان به بهره برداری رسید که ۵۷ پروژه آن 
مربوط به آب و خاک و امور مهندسی بود.وی تصریح 
کرد: تخصیص اعتبارات مورد نیاز مهم ترین چالش 
اجرای طرح های مهندسی و آب و خاک است و در 
صورت تامین آن می توانیم شمار پروژه های مورد نیاز 
در طول سال را افزایش دهیم.استان اصفهان ۵۶۴ 
هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد؛ اما به دلیل کمبود 
منابع آبی، تنها حدود ۲۰۰ هزار هکتار از آن ها زیر کشت 

محصوالت زراعی و باغی می رود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

توسعه صنعت کشاورزی اصفهان مستلزم افزایش 
طرح های آب و خاک است

خبر روز

مدیر امور برق اردستان خبر داد:

پرداخت ۸50 میلیون تومان پاداش به خوش مصرف های برق 
مدیر امور برق شهرستان اردستان گفت: امور برق شهرستان اردستان در تابستان گذشته بیش از ۸۵۰ 
میلیون تومان پاداش مدیریت مصرف به مشترکان خانگی که الگوی مصرف را رعایت کردند، پرداخت 
کرده است.محسن قاسمی، در نشســت خبری، اظهار کرد: امور برق شهرستان اردستان در راستای 
پیشگیری از سرقت، رفع ضعف ولتاژ، زیبایی مبلمان شهری و... سال گذشته اقدام به تبدیل حدود ۳۰ 
کیلومتر از شبکه های مسی خود به سیم کابل را انجام داده است.وی با بیان اینکه امور برق اردستان 
امسال قصد دارد حدود ۱۰۰ کیلومتر دیگر از سیم های مسی شبکه را به سیم کابل تبدیل کند که قرارداد 
۵۰ کیلومتر آن برای دهستان برزواند، روستاهای بخش مهاباد و زواره انجام شده است، افزود: طرح 
اصالح روشنایی معابر و تعویض المپ های پرمصرف گازی با »ال ای دی« از دیگر برنامه های این اداره 

است که در خیابان و بلوارهای پرتردد شهرستان در حال انجام است.
مدیر امور برق شهرستان اردستان، تصریح کرد: با برنامه ریزی های انجام شده و فرهنگ سازی که 
بین مشترکان امور برق شهرســتان صورت گرفته، ۸۵ درصد مشترکان خانگی اردستان در تابستان 
گذشته الگوی مصرف را رعایت کردند که حدود ۴۰ درصد صورتحساب های مشترکان امور برق اردستان 
شامل دریافت پاداش شدند.قاسمی با بیان اینکه امور برق شهرستان اردستان در تابستان گذشته 
بیش از ۸۵۰ میلیون تومان پاداش مدیریت مصرف به مشترکان خانگی که الگوی مصرف را رعایت 
 کردند پرداخت کرده است، ادامه داد: خوشبختانه در چند سال گذشته تمامی مشترکان فشار قوی 
برق صنعتی، کشاورزی و... همکاری الزم را با امور برق داشتند و با وجود دریافت پاداش های قابل 
 توجه، رتبه برتر استان را کســب کردند.وی گفت: تابستان امســال با برنامه ریزی و هماهنگی هایی
  که وزارت نیرو با دیگر وزارتخانه ها انجام داد خوشبختانه در بخش خانگی قطعی برق اصال نداشتیم

 و به صورت بسیار محدود و هماهنگ شده در دیگر بخش ها قطعی برق انجام شد و توانستیم تابستان 
 را با کمترین تنش و قطعی پشت ســر بگذاریم.به گفته مدیر امور برق شهرستان اردستان، این اداره 
 به بیش از ۳۴ هزار مشــترک خانگی، صنعتی، کشــاورزی و... خدمات برق ارائــه می دهد و این 
مشترکان حدود ۲۸ میلیارد ریال به این اداره بدهکار مصرف برق هستند که ۷ میلیارد ریال آن مربوط 

به مشترکان خانگی است.
 

معاون سیاسی امنیتی فرمانداری فریدون شهر تاکید کرد:

سرانه آرد فریدون شهر، 4 کیلوگرم افزایش یابد
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری فریدون شهر گفت: در حال حاضر سرانه آرد شهرستان 
فریدون شــهر به ازای هر نفر در ماه ۸ کیلوگرم اســت که باید این میزان به ۱۲ کیلوگرم افزایش یابد تا 
پاسخگوی نیاز مردم باشد.علی کاظمی در گفت وگو با ایســنا درباره اجرای طرح اصالح قیمت ها در 
فریدون شــهر و حذف ارز ترجیحی، اظهار کرد: فریدون شهر شهرســتانی مصرف کننده و تولید کننده 
محسوب نمی شود و دارای کارخانه های تولیدی و صنعتی نیست و بیشتر اجناس مورد نیاز را باید از تهران 
و شهرهای دیگر وارد کند و قیمت ها در این شهر تابع قیمت های استانی و کشوری است، اما در بسیاری 
از اقالم در مقایسه با مراکز توزیع مانند اصفهان، کاشان و نجف آباد به دلیل حمل و نقل بار، قیمت کاالها 
در فریدون شهر کمی بیش تر از مراکز توزیع است.وی افزود: در فریدون شهر تنها گوشت قرمز، نهاده های 
دامی، لبنیات، شیر و ماست و مرغ تولید می شود که به همین دلیل قیمت این اقالم در فریدون شهر 
در مقایسه با دیگر شهرستان ها ارزان تر است، اما در دیگر اقالم مصرف کننده هستیم.معاون سیاسی 
امنیتی و اجتماعی فرمانداری فریدون شهر، تصریح کرد: برای اجرای بهتر طرح اصالح قیمت ها و حذف 
ارز ترجیحی از همان روزهای اول بسیج اصناف را ساماندهی و بازرسی ها را به شکل منسجم فعال کردیم 
و با هر گونه تخلف در قیمت ها برخوردم می کنیم.کاظمی ادامه داد: در حوزه کاالهای اساسی زمانی که 
کشور با کمبود روغن و برخی اقالم دیگر روبه رو شد دو هفته درگیری داشتیم که بعد از مدتی این کمبود 

را جبران کردیم و در حال حاضر هم مشکل خاصی از نظر تامین اقالم نداریم.

کافه اقتصاد

شهرستان ها

رییس گروه مشترکین و درآمد شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: برنامه ریزی برای تعیین تکلیف ۹۲۰۰ هکتار از اراضی بستر رودخانه های استان اصفهان طی یک 
سال گذشته انجام شد.شهرام نخعی با اشاره به بحران آبی کشور، حفاظت از منابع آبی به ویژه در بخش آب زیرزمینی را ضروری دانست و  اظهار کرد: کارکنان صنعت 
آب در شرایطی که منابع آبی به دالیل مدیریتی و تغییرات اقلیمی دچار چالش شده و به بحران های زیست محیطی دامن زده، برای پویایی چرخ بزرگ تامین و انتقال 
آب کشور شبانه روزی کار می کنند تا همه بخش ها از جمله شرب و بهداشت شهر ها و روستاها، صنعت و کشاورزی از آب پایدار بهره مند شوند.وی با بیان اینکه تعیین 
تکلیف حدود ۸۰ هزار نامه و هشت هزار پرونده طی سال ۱۴۰۰، حاکی از اراده جدی کارمندان و مدیران شرکت آب منطقه ای اصفهان برای رفع مشکالت متقاضیان و 
مشترکین است، افزود: این شرکت طی سال گذشته ۲ هزار و ۲۳۵ قرارداد آب بها و پساب بها با بخش های مختلف منعقد کرده که از این تعداد ۴۴ قرارداد آب بها با 
بخش صنعت، ۲ هزار و ۱۴۹ قرارداد آب بها با بخش کشاورزی، ۲۲ قرارداد با سایر بخش ها و ۲۰ قرارداد پساب بها بوده است.رییس گروه مشترکین و درآمد شرکت 
آب منطقه ای اصفهان اضافه کرد: طی سال ۱۴۰۰ همچنین ۱۹ قرارداد اجاره اراضی بستر به مساحت ۵۰ هکتار منعقد شده و برنامه ریزی دقیقی برای تعیین تکلیف 

۹ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی بستر رودخانه های استان انجام شده است که قدم بزرگی در حفظ اموال محسوب می شود.  

تعیین تکلیف 9200 هکتار از اراضی بستر رودخانه های اصفهان

افزایش ساالنه 
باغ های پسته اردستان

سرپرســت اداره جهــاد کشــاورزی 
شهرستان اردســتان گفت: سه هزار 
هکتار باغ پســته، نیمی بارور و نیمی 
غیربارور، در این شهرستان وجود دارد 
و پیش بینی می شود تا پایان مهرماه 
ســال جاری هزار و ۵۰۰ تن محصول 
پســته از این باغ ها برداشت شود که 
۹۵ درصد آن به خارج از استان و کشور 

صادر می شود.

وز عکس ر

رییس مرکز آموزش علمی کاربردی علویجه:
علویجه؛ میزبان رویداد 
شتاب توت درختی است

رییس مرکز آموزش علمی کاربردی علویجه 
در اســتان اصفهان از برگزاری رویداد شتاب 
توت درختــی در این مرکز خبــر داد و گفت: 
این رویداد بــا هدف شناســایی ایده های 
فناورانه درباره استفاده بهینه از توت درختی و 
ایجاد زمینه های سرمایه گذاری بر روی آنها 
بهمن امسال برگزار می شود.محمد پورجم 
افزود: تــوت یکی از درخت های ســازگار با 
اقلیم ایران است و در بسیاری از مناطق آن از 
جمله استان اصفهان و شهر علویجه از توابع 
شهرســتان نجف آباد، کشــت می شود؛ اما 
چالش های بســیاری درباره استفاده بهینه 
از محصوالت آن وجود دارد.وی اظهار داشت: 
در بسیاری از شهرهای کشور از جمله استان 
اصفهان این درخت به وفور وجــود دارد اما 
به دالیــل مختلف، برنامه مشــخصی برای 
برداشــت و جمع آوری محصوالت آن وجود 
ندارد و ساالنه میزان زیادی از این محصول 
از بین مــی رود و باعث کثیف شــدن معابر 

می شود.
 پورجم با تاکید بر لزوم بــه کارگیری ایده ها

 و روش های جدید و فناورانه برای برداشت، 
 جمــع آوری و فــرآوری محصــوالت این

 درخــت و اســتفاده از ســایر اجــزای آن، 
خاطرنشــان کرد: بــا توجه بــه اهمیت این 
موضوع، رویداد شــتاب )استارت اپ( توت 
درختی در بهمــن امســال در مرکز آموزش 
علمی کاربردی علویجه برگزار می شــود.وی 
با اشاره به اینکه عالقه مندان به این موضوع 
می تواننــد ایده های خــود را در زمینه های 
تجاری سازی، ماشــین آالت، کشاورزی و 
مســائل فرهنگی و اجتماعی در این رویداد 
ارائه کنند، گفت: با شماری از سرمایه گذاران 
برای حمایت از ایده های برتر مذاکره شــده 
اســت.رییس مرکز آموزش علمی کاربردی 
علویجه افزود: حمایت از ایــده های جدید 
در زمینــه چگونگی فرآوری و بســته بندی 
محصوالت درخت توت به اشــتغال زایی و 

رونق اقتصادی منجر می شود.

بازار
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حکایت قالیشویان؛ قصه عشق، ارادت و حماسه کاشانی ها

آیین سنتی مذهبی قالیشویان اهالی فین کاشان در آستان شهید اردهال، امامزاده علی بن امام محمد 
باقر )ع( برگزار شد. قالیشویان تنها آیین مذهبی اســت که تاریخ برگزاری آن بر اساس تقویم هجری 
شمسی است؛ دومین جمعه مهر، موعد قالیشویان اســت؛ روزی که هزاران نفر از اهالی فین کاشان، 

چوب به دست در آستان فرزند امام محمدباقر علیه السالم در مشهد اردهال جمع می شوند.
»قالی مقدس« را به عنوان نمادی از پیکر مثله شــده امامزاده سلطان علی بن امام محمد باقر )ع( از 
خادمان حرم تحویل می گیرند، »حسین حسین گویان« به طرف چشمه می برند، شست و شو می دهند 

و دوباره به خادمان بارگاه تحویل می دهند.
حکایت این آیین به ســال ۱۱۳ هجری قمری بر می گردد، زمانی که حضرت ســلطان علی در پاسخ به 
دعوت دوستداران اهل بیت )ع( که از اهالی چهل حصاران و فین کاشان بودند و به اذن پدر بزرگوارش 
برای ترویج تشیع ماموریت یافت راهی ایران شود. ایشان سه سال مجاهدت کرد و سرانجام به همراه 
جمعی از یارانش در ۲۷ جمادی الثانی ســال ۱۱۶ هجری قمری مصادف با مهر، در »اردهال« کاشان 
به شهادت رسید.کاشــانی ها که برای یاری حضرت عازم اردهال شده بودند وقتی رسیدند که ایشان به 
شهادت رسیده بود، پس به نشانه عزت و احترام پیکر مطهر امامزاده را در قالی، ارزنده ترین هنر دست 
خود پیچیدند و تشییع و خاکســپاری کردند. از آن زمان به بعد هر ســال آیین قالیشویان را به صورت 
نمادین برگزار و ســوگواری می کنند.این مراسم در فهرســت میراث جهانی نیز ثبت شده و همه ساله 

گردشگران داخلی و خارجی در آن حضور می یابند.

استقبال از مراسم قالیشویان با جمعه جار
محمــد احترامــی، مســئول ســتاد برگــزاری مراســم قالیشــویان فیــن کاشــان در گفــت وگو 
با خبرنــگار باشــگاه خبرنگاران جوان گفت: همانند ســال های گذشــته مراســم »جمعــه جار« در 
 شــب نخســتین جمعه مهر برگزار شــد تا خبر از برگــزاری آیین قالیشــویان در دومیــن جمعه این

 ماه بدهد.
وی توضیح داد: به دلیل اینکه قدیم وسایل اطالع رســانی وجود نداشت، اهالی فین خبر نزدیک بودن 
قالیشــویان را یک هفته قبل از شروع این مراســم در مناره مســجد جامع فین جار می زدند و اکنون 
سال هاست که این مراسم تحت عنوان جمعه جار برگزار می شود، در این شب هیچ مسجدی در منطقه 

فین کاشان نماز جماعت برگزار نمی کند و تمام افراد در نماز جماعت مسجد جامع شرکت می کنند.
مسئول ستاد برگزاری مراسم قالیشویان فین کاشان ادامه داد: روز پنجشنبه هم همانند سال های قبل، 

پیاده روی اهالی فین از مسجد جامع تا مشهد اردهال برگزار شد.

سه شب سوگواری قبل از مراسم قالیشویان
احترامی اظهار کرد: امسال مراسم قالیشویان جمعه هشتم مهر مصادف با سوم ربیع االول با سخنرانی 
حجت االسالم ناصر رفیعی و مداحی سیدمهدی میردادماد در مشهداردهال برگزار و این مراسم زنده از 

شبکه اصفهان و برخی دیگر از شبکه های سراسری پخش شد.
وی اضافه کرد: از سه شب قبل از برگزاری مراسم قالیشــویان مراسم عزاداری در صحن عامربن ناصر 

فینی برگزار شد.
احترامی گفت: ۲۵ مرداد امسال در شورای فرهنگ عمومی اولین بار شهادت حضرت سلطان علی بن 
باقر )ع( به تاریخ قمری یعنی ۲۷ جمادی الثانی و مراسم ســنتی مذهبی قالیشویان فین کاشان در 
دومین جمعه مهر به نام روز بزرگداشت حضرت ســلطان علی بن امام محمدباقر )ع( در تقویم رسمی 

کشور ثبت شد.

قالیشویان، حماسه ای در امتداد کربال
مجید زجاجی، نویسنده و پژوهشگر حوزه دین گفت: امامزاده ســلطانعلی بن امام محمد باقر )ع( به 
دعوت هیئتی از فین و چهل حصاران کاشــان به این منطقه تشریف آوردند و در سه سال حضور خود به 
اقامه نماز جمعه و جماعت، ارشاد و تبلیغ دین اسالم و رفع مشکالت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مردم 
منطقه پرداخت.وی  ادامه داد: حضرت ۲۷ جمادی الثانی ســال ۱۱۶ هجری قمری به دست دشمنان 
کینه توز در ۳۲ سالگی پس از جنگی نابرابر به همراه بیش از صد نفر از یاران با وفایش از جمله عامربن 

ناصر فینی، حسین بن بهروز کاشانی و عبدالکریم باریکرسفی به شهادت رسید.
این پژوهشــگر مذهبی به میزبانی اهالی روستا های جاسب و خاوه اردهال و اســتقبال ۶ هزار نفر از 
اهالی منطقه از ایشان اشاره و اضافه کرد: مردم تمام امور سیاسی، مذهبی، اعتقادی، اجتماعی و حتی 

اقتصادی خود را در اختیار امامزاده سلطانعلی قرار دادند.
زجاجی، دعوت حضرت ســلطانعلی از یاوران خود برای مقابله با دشمن را یادآور شد و گفت: متاسفانه 
دشمن، قاصد را به قتل رساند و نگذاشت این پیام دعوت را به منطقه فین برساند و زمانی خبر درخواست 
یاری امامزاده به مردم فین رسید که آن حضرت را به شهادت رسانده بودند.وی افزود: حضرت سلطان 
علی بن باقر )ع( با لب تشنه جنگید، سر از بدن مبارکش جدا کردند و برای خوش خدمتی به دارالسلطنه 
قزوین و یا بنا بر نقلی دیگر به شــام فرســتادند؛ البته بنابر قول رایج ســر مبارک دوباره به پیکر مطهر 
امامزاده ملحق شد.به گفته این پژوهشــگر کاشــانی، وقتی اهالی فین به اردهال می رسند دشمنان 
از جمله زرین کفش قاتــل حضرت را به درک واصل و منطقه را از لوث وجــود آنان پاک می کنند.وی با 
بیان اینکه نهضت شهید اردهال ۵۵ سال پس از واقعه عاشــورا و در امتداد آن رخ داد، گفت: بنا بر نقل 

مرحوم آیت ا...مرعشی نجفی در کتاب »مزارات علویین«، خلیفه سپاهی ۶۰۰ نفری را از شام برای به 
شهادت رساندن حضرت سلطانعلی به منطقه اعزام کرد که این نشانه اهمیت جایگاه سیاسی، اجتماعی 
و فعالیت ارشــادی موفق امامزاده در حوزه ماموریتش دارد.این اســتاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: 
حرکت امامزاده سلطانعلی و دفاع آن حضرت از خود، دین و مکتبش به صورت حماسه و نهضت ثبیت 
شد، همانطور که مرحوم آیت ا... میرســیدعلی یثربی )ره( فرمودند: »ما از شیعیان علی بن باقر )ع( 

هستیم«.
زجاجی، نهضت شهید اردهال را نهضتی الهی و معنوی آن هم دور از مدینه دانست و اظهار کرد: حضرت 
ســلطانعلی نخســتین امام جمعه در عصر معصوم در ایران بودند.وی با بیان اینکه زوایای مختلفی از 
جمله انتظار فرج، تجدید بیعت با والیت، ثبات قدم در مســیر اهل بیــت )ع( و ایجاد تعاون و وحدت 
اسالمی در مراسم قالیشویان دیده می شود، ادامه داد: این آیین، اعالم آماده باش مردم منطقه اردهال، 

خاوه، نشلج، فین، کاشان و دیگر نقاط کشور برای مقابله با دشمنان اسالم و تبلور تولی و تبری است.
این پژوهشــگر دینی اظهار کرد: حدیثی از امام رضا )ع( هست که فرمودند: »نعم موضع و االردهال« ، 
»اردهال خوب مکانی است« که بر اساس آن نمی توان وجهی غیر از قیام شهید اردهال و مجاهد، مهاجر 
فی سبیل ا...، شــهید، نایب خاص امام و فرزندی از ذریه حضرت زهرا )س( ذکر کرد که یک سال در 

زمان پدر بزرگوارش و دو سال در زمان امام صادق )ع( نماینده امام زمان شان بودند.

 قالیشویان تجلی سنت و مذهب در منطقه فرهنگی کاشان
احمد دانایی نیا، رییس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی کاشــان اظهار کرد: مراسم 
قالیشویان )جمعه قالی(، مصداق بارزی از عالقه مردم کاشان به اهل بیت )ع( و تجلی سنت و مذهب 
در این منطقه فرهنگی است.وی یادآور شد: قدمت، عظمت و غنای این میراث معنوی به گونه ای است 
که نه تنها در فهرست میراث فرهنگی ملی بلکه در سال ٢٠١٢ در فهرست میراث جهانی نیز به ثبت رسیده 
است.رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاشان معتقد است: جاذبه های فراوانی 
از حیث گردشگری نیز در این آیین سنتی مذهبی نهفته شده، به طوری که همه ساله، گردشگران داخلی 
و خارجی زیادی را به سمت خود می کشاند.به گفته دانایی نیا، اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی کاشان بر آن است تا از طریق واکاوی و بازنمایی هرچه بیشــتر و عمیق تر این مراسم به جامعه 

ایران و نیز در عرصه بین الملل، گردشگری مذهبی را نیز رونق دهد.

قالیشویان، پیوند سوگواری و هنر سنتی
عباس تراب زاده، کارشناس اداره میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی کاشان، ویژگی اصلی این 

آیین قالیشویان را برگزاری آن بر مبنای گردش سال شمسی یعنی دومین جمعه مهر دانست.
وی گفت: با توجه به استفاده از قالی جوشقان قالی، آیین قالیشــویان، به نوعی پیوند عزاداری و هنر 
سنتی به شمار می رود.کارشناس اداره میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی کاشان، افزود: در این 
آیین، آب نمادی مقدس است که پیکر شهید در آن شست وشو داده شده به این منظور چشمه شاهزاده 

حسین )ع( قبل از ورود قالی برای شست وشو الیروبی و با گالب عطرآگین می شود.
لیشــویان  تــراب زاده بــا اشــاره بــه حضــور پرده خوانــان و تعزیــه خوانــان در مراســم قا
اضافــه کــرد: مراســم تعزیــه خوانــی در ســومین جمعــه مهــر بــا عنــوان جمعــه نشــلجی ها 
 برگــزار می شــود.وی برپایــی بازارچــه اردهــال را از دیگــر ســنت های پیوســت ایــن مراســم

 اعالم کرد.

گزارش

مفاد آراء
7/20آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره 2565  14016030200700 مورخ 13 / 06 / 1401  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مرتضی ســخاوت جو فرزند عبدالحسین بشــماره شناسنامه 629 
وکدملی 1288721234 صادره از اصفهان درششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی 
باکاربری زراعی به مساحت  01 / 4768 مترمربع پالک 393 اصلی واقع در اسفهران 
خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای عبداله محمدیان زاد محرزگردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول:  09 / 07 /1401 
تاریخ انتشار نوبت دوم :  24 /07/ 1401

م الف: 1385263  محمد علی ناظمی اشــنی  رئیس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
7/21 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  2339 14016030200700 مورخ 29 / 05 / 1401  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم صدیقه محمودیان فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 664 وکدملی 
 1091321507 صــادره از نجف آباد درششــدانگ یک باب مغازه  به مســاحت

  60 / 61 مترمربــع پالک 5 اصلی واقع در شــهرک قــدس منصورآباد خریداری 
مع الواسطه ازمالک رسمی آقای احمد میرزا مسعود فرزند محمود میرزا محرزگردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم 
وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 

تاریخ انتشار نوبت اول:  09 / 07 /1401 
تاریخ انتشار نوبت دوم :  24 /07/ 1401

م الف: 1385248 محمد علی ناظمی اشــنی  رئیس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

تحدید حدود اختصاصی
7/22 چون تحدید حدود شــش دانــگ یک قطعه زمین مزروعی پالک شــماره 
2380 اصلی واقع در خور بخش 5 خور و بیابانک که طبق پرونده ثبتی به نام خانم 
زیبا مجد فرزند حاجی ســلمان و آقای تیمور غالمرضــا فرزند عبدالکریم هر یک 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ در جریان ثبت است و بموجب رای شماره 
140160302029000055 مورخ 1401/03/07 هیات قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت خور و بیابانک به نام آقای هادی 
علیخانی فرزند خسرو مورد تایید قرار گرفته است لذا بنا به دستور ماده 14 آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
یکشنبه مورخ 1401/08/01 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی به مدت 30 روز پذیرفته خواهد شد 

و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.
تاریخ انتشــار: 1401/07/09 م الف: 1385051 محمد علی بیطرف رئیس 

ثبت خور و بیابانک 
تحدید حدود اختصاصی

2/316 شــماره نامه: 140185602033002362- 1401/07/04 چون تمامی 
ششدانگ قطعه زمین معروف نه قفیزی معروف به باغ کوی بشماره پالک  1584  
فرعی ) که در راستای استاندارد ســازی به پالک 4731 فرعی تبدیل شده است(  
از 33- اصلی واقع در شــهر نطنز جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و 
پرونده ثبتی به نام خانم سمیه غالمرضائی فرزند دخیل عباس  در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15  ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز دوشنبه مورخ 1401/08/09 وقت  
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضــات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیــدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/07/09  م الف: 1386321 رحمت اله شاهدي 

سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز
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اصفهان در »سکته« هم باالتر از میانگین کشوری است؛

بازهم اصفهان در صدر!
آمار شیوع سکته مغزی و قلبی در افراد باالی ۱۸ سال در استان اصفهان یک درصد بیشتر از میانگین 
کشوری است.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز؛ مسئول برنامه فشار خون و دیابت معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در آستانه روز جهانی قلب )هفت مهر( در جمع خبرنگاران 
گفت: آمار شیوع سکته های مغزی و قلبی در افراد باالی ۱۸ سال در کشور ۶ و ۷ دهم درصد است که 
استان اصفهان یک درصد بیشتر از میانگین کشوری است.دکتر رامش حسین خانی با بیان اینکه 
طرح غربالگری بیماری های قلبی عروقی فشار خون و دیابت در اصفهان برای پیشگیری از سکته 
بین جوانان ۲۰ تا ۳۰ سال در حال اجراســت،  گفت: در افراد باالی ۳۰ سال نیز طرح خطر سنجی 
سکته اجرا می شود.وی با بیان اینکه قبل از همه گیری کرونا ۴۰ تا ۴۲ درصد مرگ و میر ها ناشی از 
بیماری های قلبی و عروقی بود، گفت: سال گذشته این عدد به ۳۳ درصد کاهش یافت که علت فوت 
شدن افراد مبتال به این بیماری بر اثر کرونا بود.مسئول برنامه فشار خون و دیابت معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: ۳۳ درصد افراد باالی ۱۸ سال مبتال به بیماری فشارخون، ۱۸ 

درصد در مرز دیابت و ۱۳ و ۶ دهم درصد هم دارای دیابت هستند.
 

مدیرکل نوسازی مدارس استان خبر داد:

تکمیل ۷0 طرح آموزشی طی شش ماه گذشته
با بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه، ۷۰ طرح آموزشی در سال جاری در استان تکمیل و تحویل داده 
شده است.مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان در اردستان گفت: در سال جاری با تالش صورت 
گرفته ۷۰ طرح آموزشــی با بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه از محل منابع دولتی و کمک خیران 

تکمیل و تحویل دانش آموزان استان شده است.
مجید نســیمی افزود: در ســال جاری ۱۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای خرید تجهیزات هنرستانی، 
کالسی، اداری، هوشمندســازی و کیت های آزمایشگاهی هزینه و بین مدارس استان توزیع شده 
است.وی با بیان اینکه مطالعات صورت گرفته نشان می دهد در استان اصفهان ۳ هزار کالس درس 
در اولویت تخریب و نوسازی قرار دارند، گفت: ساماندهی این تعداد کالس به اعتبار ۳ هزار میلیارد 

تومانی نیاز دارد که مشارکت خیران را می طلبد.
 

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری مطرح کرد:

افزایش رویت مار در اصفهان
مدیرعامل آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: با وجود افزایش رویت مارها در 
شهر اصفهان اما طی سال های اخیر و تا این لحظه هیچ گونه مارگزیدگی گزارش نشده است.آتشپاد 
دوم ابراهیم مطلبی در گفت وگو با مهر با اشــاره به اینکه آمار رویت مار در شهر اصفهان در یک سال 
اخیر هشت درصد افزایش داشته، اظهار داشت: در ماه های اردیبهشت تا مرداد ماه بیشترین آمار 
رویت مار را داریم، به این دلیل که مارها در این زمان از محل زندگی خود خارج می شــوند و خود را 
نشان می دهند اما تا زمانی که آسیبی به آن ها نرسانیم، مشکلی ایجاد نمی کنند.وی با بیان اینکه 
مار همیشه از مردم فراری اســت و فقط نباید این حیوان را اذیت کرد، افزود: شایعه حمله مارها به 
اصفهان صحت ندارد و هیچ گونه مار گزیدگی در اصفهان طی سال های اخیر و تا این لحظه گزارش 
نشده است.مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: 
همیشه شکایت رویت مار را داریم نه نیش مار و این حیوان به ویژه با گرم شدن هوا در منازل همجوار 

با مادی ها، زمین های کشاورزی و کوهستانی رویت می شود.
مطلبی با بیان اینکه محیط زندگی مار جنگل و بیشه اســت و مردم عادی نباید این حیوان را صید 
کنند، ابراز داشت: نیروهای ما با روش خاص خود آن ها را زنده گیری یا صید می کنند و به این شکل 

مشکلی برای افراد به وجود نمی آید.

توسعه گردشگری سالمت در اصفهان در قالب سفرهای ارزان قیمت؛

مثلث طالیِی سفر  و سالمت

مشــاور وزیر میراث فرهنگی گفت: توســعه کمی و کیفی گردشگری 
داخلی در ایام پساکرونا از برنامه های مهم پیش روی اصفهان است و 
گردشگری سالمت نیز در قالب سفرهای ارزان قیمت توسعه خواهد 

یافت.
علیرضا ایزدی در گفت و گو با خبرنگار بازار با اشــاره به فرارسیدن روز 
جهانی گردشگری اظهار داشت: برنامه های متعددی در سطح استان 

به منظور گرامیداشت این روز برگزار می شود.
وی یکی از برنامه ها را برپایی نمایشگاه گردشگری در اصفهان دانست 
و ابراز داشت: این نمایشگاه با حضور ۸۰۰ نفر از فعاالن این صنعت از 

سراسر کشور برپا می شود.
مشاور وزیر و مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به اینکه 
این نمایشگاه در قالب ۲۰۰ غرفه برپا می شــود، تصریح کرد: حضور 
فعاالن صنایع دســتی از سراسر کشور در این نمایشــگاه هم از دیگر 

بخش های برگزاری این رویداد بزرگ اقتصادی است.
وی با اشــاره به اینکه ۱۱ طرح گردشگری در سطح اســتان اصفهان 
افتتاح می شود، خاطرنشان کرد: نواختن زنگ گردشگری هم از جمله 
دیگر برنامه های پیش رو برای گرامیداشــت روز جهانی گردشــگری 
است که در سطح استان اصفهان برگزار می شــود.ایزدی تاکید کرد: 

برگزاری کالس آموزشی گردشگری ویژه نوجوانان در سطح دبیرستان 
های استان و با مشارکت جامعه راهنمایان گردشگری استان از دیگر 

برنامه هایی است که در هفته گردشگری برگزار می شود.

توسعه صنعت گردشگری اصفهان در قالب مثلث طالیی
وی یکی از برنامه های مهم در سطح استان اصفهان را توسعه صنعت 
گردشگری در قالب مثلث طالیی دانست و گفت: این موضوع در سطح 

استان های فالت مرکزی ایران اجرایی می شود.
مشــاور وزیر و مدیرکل میراث فرهنگی اســتان اصفهان با اشــاره به 
ظرفیت های این اســتان در توسعه گردشگری ســالمت تاکید کرد: 
زیرســاخت های مناســب درمانی و حمل نقل و در کنــار آن مراکز 
تفریحی و گردشــگری فراوان در این اســتان باعث شــده است که 
گردشگری سالمت بتواند آینده درخشــانی در استان اصفهان داشته 

باشد.
وی با بیان اینکه در نظر داریم گردشگری سالمت را در قالب سفرهای 
ارزان قیمــت توســعه بدهیم، ابراز داشــت: توســعه کمــی و کیفی 
گردشگری داخلی به ویژه در ایام پساکرونا از جمله دیگر  برنامه های 

استان اصفهان در ایام هفته گردشگری است.

با مسئولان جامعه

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بیش 
از ۵۰۰ هزار نفر در استان تاکنون دوز اول واکسن کرونا 

را دریافت نکرده اند.
پژمان عقدک با اشــاره به اینکه تاکنون ۸۶ درصد از 
جمعیت اســتان اصفهان دوز اول واکســن کرونا را 
دریافت کرده اند، اظهار داشت: طبق آخرین آمار ۷۷ 
درصد از جمعیت اســتان نیز نوبت دوم واکسن، ۴۱ 
درصد نوبت سوم و ۴.۵ درصد نوبت یادآور را دریافت 

کرده اند.وی با بیان اینکه جمعیتی حدود بیش از ۵۰۰ 
هزار نفر در استان تاکنون واکسن کرونا دریافت نکرده 
اند، به وضعیت شــیوع بیماری اشاره و خاطرنشان 
کرد: تا روز دوشــنبه شــمار بســتری های کرونا در 
بیمارستان ها و مراکز درمانی استان ۱۸۴ نفر بود که 
۱۸ نفر به دلیل شدت بیماری در بخش مراقبت های 

ویژه بستری بودند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص 
بازگشایی مدارس و احتمال شیوع دوباره کرونا نیز 
ابراز داشــت: هیچ دغدغه ای برای بازگشایی مجدد 
مدارس وجود نــدارد چون زمانی که کرونا شــدت 
داشت و بین مردم نیز شناخته شــده نبود، دانش 

آموزان و دانشجویان تا بهمن ۱۳۹۸ به کالس درس 
رفتند و اتفاقی رخ نداد.

عقدک با اشاره به واکسیناســیون کامل سنین پنج 
تا ۱۲ سال استان، گفت: بیش از ۸۰ درصد جمعیت 
سنین ۱۲ تا ۱۸ سال هم واکسن کرونا دریافت کردند.

وی اضافه کرد: با وجود ایــن، همچنان به مدارس و 
دانشگاه ها توصیه شده که تهویه و فاصله گذاری در 
کالس ها و بهداشت فردی دانش آموزان، دانشجویان 
و اســاتید و معلمان رعایت شود و نیز تاکید شده که 

واکسیناسیون اولیای مدارس کامل انجام شود.
به گزارش مهر، استان اصفهان بیش از پنج میلیون و 

سیصد هزار نفر جمعیت دارد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی:

نیم میلیون نفر در استان اصفهان واکسن کرونا دریافت نکرده اند

زندگی دختر آتش نشان 
به روایت تصویر

افروز اعظمی متولــد ۱۳۶۹ و دانش 
آموخته معمــاری و دختر یک آتش 
نشان نمونه اســت که این روزها پا به 
پای آتش نشــان ها در حال فعالیت 
برای ایمنی و پیشگیری قبل از وقوع 
حادثه و آتش سوزی است. به گفته 
این بانوی فعال در حوزه پیشگیری، 
ما تمام تالش مان را می کنیم که زنگ 

آتش نشانی کمتر به صدا در بیاید. 

شمارش معکوس برای فیلترینگ دائمی؟
چرا اینستاگرام و واتس اپ این روزها با بحران فیلترینگ در ایران روبه رو شدند؟ این پرسشی است 
که باقری، عضو ناظر مجلس در کمیته محتوای مجرمانه فضای مجازی دلیلش را استنکاف گروه 
متا وابســته زاکربرگ از امضای تفاهم 
نامه با ایران می داند. وی به ایسنا گفته 
است:»از نظر من چنانچه اینستاگرام و 
واتس اپ قرارداد و تفاهم نامه ای امضا 
کنند و شروط جمهوری اسالمی ایران را 
بپذیرند و متعهد به پذیرش مسئولیت 
شــوند، منعی برای فعالیت آنها وجود 
نخواهد داشــت.«این روزها فیلترینگ 
واتس اپ و اینستاگرام به چالشی بزرگ 
برای مردم بدل شده است. شورای عالی 
امنیت کشور به دلیل بحران های امنیتی این اپلیکیشن ها را فیلتر کرده و البته به صورت همزمان 
دسترســی به پهنای باند بین الملل هم محدود شده اســت.این اتفاقات بهانه ای شده در دست 
طرفداران صیانت تا برخالف وعده های قدیمی سید ابراهیم رییســی به دنبال فیلترینگ دائمی 
این پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی باشند.در حالی که معیشت میلیون ها نفر در کشور به این 
اپلیکیشن ها گره خورده، چه بالیی بر سر آنها و کاسبی مردم می آید؟ مهدی باقری، عضو کارگروه 
تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است محدودیت های 
اعمالی در دسترسی به نرم افزارهای اینســتاگرام و واتس اپ همچنان ادامه داشته باشد؟ تاکید 
کرد:»من از اینکه کسی گفته باشد که بعد از بازگشتن به شــرایط عادی قصدی برای جلوگیری از 
فعالیت این نرم افزارها وجود دارد یا اینکه کسی ادعا کرده باشد که همچنان اجازه فعالیت به این 
نرم افزارها داده خواهد شد، بی اطالع هستم؛ در این مورد فعال تصمیم گیری نشده است و از هیچ 
نهاد، کمیسیون، کمیته و فردی نشنیده ام که در این زمینه تصمیمی گرفته باشند.«باقری در ادامه با 
تاکید بر اینکه در تصمیمات ملی تمام جوانب باید لحاظ شود، گفت:» نه از طرفی راضی هستیم که به 
کسب و کار کسی لطمه ای وارد شود و نه از طرفی راضی هستیم که به بهانه کسب و کار، اغتشاش گران 
از فرصت اینترنت استفاده کنند و به جان و مال مردم و بیت المال لطمه بزنند؛ قطعا  کسی که حتی 
کسب و کارش درگیر فضا مجازی است راضی نیست که بدون هیچ جرمی و به خاطر تحریک اوباش، 

عزیران و اعضای خانواده اش کشته شود.«
این عضو کارگروه تعیین مصادیــق محتوای مجرمانه رایانه ای گفت:»در خصوص اینســتاگرام و 
واتس اپ تمامی مسائل وابسته به این است که آیا با ایران همکاری می کنند یا نه؛ نمی شود که به 
پیام رسانی مثل واتس اپ اجازه فعالیت داده شود اما قصد این پیام رسان ابزارسازی و بسترسازی 
برای آشوب ها باشد؛ ما خدمت به مردم را یک طرف مسئله می دانیم و از طرف دیگر نمی خواهیم 
که ابزار دست دشمن را با دســت خودمان فراهم کنیم. آنچه که مهم اســت این است که چنانچه 
اینستاگرام و واتس اپ یا هر نرم افزار دیگری به قوانین جمهوری اسالمی پای بند باشند، قطعا هیچ 
مشکلی برای فعالیت در ایران نخواهد بود.«در همین باره »خبرآنالین« هم نوشت: در این شرایط و 
درحالی که اعالم شده بود فیلترینگ ها موقتی هستند حاال سکوت سید ابراهیم رییسی که حمایت 
از کسب و کارهای اینترنتی مردم در این شــبکه های اجتماعی از وعده های دولتش بود و هشدار 
عیسی زارع پور برای انتخاب وتوسعه پیام رسان های بومی برای کسب و کارهای اینترنتی در کنار 
تهدیدهای مداوم طراحان طرح صیانت ، این ابهام رابیشتر کرده که احتماال این محدودیت ها دائمی 
شوند.در دل تمام این محدودیت های اعمال شده ، دسترسی مردم با وی پی ان ها به بسیاری از 
این شبکه های اجتماعی یا پیام رسان ها مقدور بود و هر روز تهدید توسعه اینترنت های ماهواره ای 
رواج پیدا می کند و عمال وزیر ارتباطات هم گفت اگرچه فعال دسترسی به این اینترنت در کشور بعید 

است؛ اما ویژگی این مدل از اینترنت ، عدم امکان فیلترینگ است.

وز عکس ر

خبر روزگزارش

معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی عنوان کرد:

مرگ بیمار بر اثر هاری 
حتمی است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی، درباره بیماری هاری و چگونگی درمان 
افرادی که دچار گزش حیوانات هار می شوند، 

توضیحاتی ارائه داد.
محمدرضا سهرابی، با اشــاره به شعار امسال 
روز جهانی هاری با عنوان »پایان مرگ ناشی 
از هاری با رویکرد ســالمت واحــد« انتخاب 
این شــعار را نشــان دهنده اهمیت مشارکت، 
همــکاری و هماهنگی بین بخشــی در تحقق 
اهداف برنامه راهبردی جهانی برای پیشگیری و 
کنترل هاری برشمرد و گفت: هدف اصلی برنامه 
راهبردی جهانی پیشگیری و کنترل هاری که از 
سوی سازمان جهانی بهداشت، سازمان جهانی 
بهداشت حیوانات و سازمان خواربار و کشاورزی 
ملل متحد تدوین شده»به صفر رساندن مرگ 
انسان به علت هاری ناشــی از گزش سگ تا 
سال ٢٠٣٠ میالدی« است.وی خاطرنشان کرد: 
استراتژی های اصلی برای رسیدن به این هدف 
شامل آموزش و اطالع رسانی جامعه، بهبود و 
ارتقای نظام مراقبت حیوان گزیدگی و بیماری 
هاری و دسترسی به خدمات پیشگیری پس از 
تماس برای همه مردم است.معاون بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی شــهید بهشتی گفت: 
هاری یک بیماری ویروسی کشنده، قابل انتقال 
بین حیوان و انسان است که معموال به واسطه 

گزش حیوان هار به انسان منتقل می شود.
وی تاکید کرد: در صورت بروز بیماری در انسان 
متاسفانه مرگ بیمار حتمی )۱۰۰ درصد( است 
اما به رغم کشــندگی باالی بیماری، در صورت 
انجام اقدامات به موقع شامل شست وشوی 
صحیح محل گزش بــا آب و صابــون و مواد 
ضدعفونی کننده، واکسیناسیون و تزریق سرم 
ضد هاری می توان از ابتالبه هاری پیشگیری 
کرد.سهرابی با اشاره به اینکه همه پستانداران 
خونگرم نســبت به بیماری هاری حســاس 
هســتند، گفت: ســگ، گربه، روباه، گرگ، 
شغال، کفتار، راســو، خدنگ، خفاش و…، 

همگی می توانند به هاری مبتال شوند.

رییس اداره انجمن اولیا  و مربیان اداره کل آموزش و پرورش اصفهان گفت: ۱۰ هزار دانش آموز در کالن شهر اصفهان متقاضی استفاده از سرویس مدرسه هستند.
شهرام صانعی اظهار داشت: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در دوره نام نویســی به اولیای دانش آموزان سفارش کرد که فرزندان خود را در مدارس 
محدوده محل زندگی ثبت نام کنند و اکنون دانش آموزانی که در محدوده ثبت نام شدند مشکلی ندارند و سرویس مدرسه نیز برای آنان تامین شده است.وی 
ادامه داد: دانش آموزانی که در حال حاضر مشکل سرویس دارند، خارج از محدوده ثبت نام کردند که به خانواده ها تاکید می شود در سال های آینده سعی کنند 
فرزندان خود را در محدوده محل زندگی ثبت نام کنند.رییس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه سرویس های 
مدارس در دوره دوساله شیوع کرونا از خدمات دهی خارج شدند و امسال تعداد آنان بســیار کم بود، افزود: با کمک سازمان تاکسیرانی و معاونت حمل و نقل 
شهرداری اصفهان بسته های تشویقی توسط سازمان تاکســیرانی آماده و به رانندگان ارائه شد که به چرخه سرویس مدارس بازگردند.صانعی خاطرنشان کرد: 
تاکنون چهار هزار دستگاه خودرو سواری و ون به چرخه سرویس مدارس کالن شــهر اصفهان بازگشتند و مشکل بیش از ۴۰ هزار دانش آموز که برای سرویس 
مدارس ثبت نام کرده بودند، رفع شده است.وی اضافه کرد: همچنان ۱۰ هزار دانش آموز دیگر در کالن شهر اصفهان متقاضی سرویس مدارس هستند که امید 

است با حمایت سازمان تاکسیرانی مشکل آنان نیز حل شود.

10هزار دانش آموز اصفهانی متقاضی استفاده از سرویس مدرسه

عکس: مهر

مدیرکل انتقال خون استان اعالم کرد:

 نیاز به گروه خونی O منفی
 در اصفهان

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان از رشد ۹.۱۹ درصدی 
اهدای خون در ۶ ماهه امسال در مقایسه با سال قبل خبر 
داد و گفت: در حــال حاضر وضعیت ذخیره خون اســتان 
مناســب اســت، اگرچه هنوز ذخیره گروه خونی O منفی 

پایین است.
علی فتوحی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه در ۶ ماهه 
اول سال ۱۴۰۰، ۸۰ هزار و ۶۸۹ نفر برای اهدای خون به مراکز 
انتقال خون استان مراجعه کردند، اظهار کرد: از این تعداد 
۶۵ هزار و ۶۲۳ نفر موفق به اهدای خون شدند.وی با بیان 
اینکه در ۶ ماهه اول ســال جاری ۸۹ هــزار و ۴۳ نفر برای 
اهدای خون مراجعه کردند، گفت: از این تعداد ۷۱ هزار و ۶۶۰ 

نفر موفق به اهدای خون شدند.
مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان افزود: اهدای خون 
در استان در نیمه نخست سال جاری و در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته ۹.۱۹ درصد رشد داشته است.
وی با اعالم اینکه ۹۷ درصد از اهداکنندگان خون مردان و ۳ 
درصد زنان هستند، یادآور شد: مردان ۴ بار در سال و زنان ۳ 

بار در سال امکان اهدای خون دارند.
فتوحی در مورد وضعیت ذخیره خون در اســتان نیز گفت: 
در حال حاضر ذخیره خون استان به ۸ روز رسیده و مناسب 
است. در روزهای گذشته میزان ذخیره خون استان کاهش 
یافته بود، اما در ایام عزاداری با مراجعه مردم کمبود خون 

جبران شد.
وی بــا تاکید بــر اینکــه در همه شــرایط نیاز بــه خون و 
فرآورده های خــون داریم و بیماران نیازمند چشــم انتظار 
اهداکنندگان خون هستند، گفت: به همه گروه های خونی 
نیاز داریم، اگرچه هنوز ذخیــره گروه خونی O منفی پایین 
و خوب نشده اســت.مدیرکل انتقال خون استان با اشاره 
به اینکه با اهدای یک واحد خون جــان ۳ نفر نجات پیدا 
می کند، تصریح کرد: هر واحد خون تبدیل به فرآورده های 
خون شامل پالکت، پالسما و خون کامل می شود.فتوحی 
از اهداکنندگان خون درخواســت کرد بــا اطمینان خاطر 
و بدون نگرانی برای اهــدای خون مراجعه کننــد و اظهار 
کرد: خون اهدایی به سرعت توســط سلول های خون ساز 
جایگزین می شود و مشــکلی برای اهداکنندگان خون به 

وجود نمی آید.



رییس کمیته داوران روند و دالیل حذف یا انتخاب داوران بین المللی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی ایران برای سال ۲۰۲۳ را تشریح کرد.به نقل از  سایت رسمی 
فدراسیون فوتبال، خداداد افشاریان در مورد عدم معرفی علیرضا فغانی در لیست سال آینده گفت: همانطور که همه می دانند آنچه تمام داوران ایران در سال های 
گذشته در عرصه بین المللی کسب کردند، فغانی خودش به تنهایی همه این افتخارات مانند حضور در سه دوره جام جهانی، سه دوره جام ملت های آسیا ، بازی های 
المپیک، فینال جام باشگاه های جهان  و صدها بازی بزرگ دنیا در آسیا و جهان و هر افتخار دیگری که می خواسته را به دست آورده است.افشاریان عنوان کرد: 
فغانی در سال ۲۰۲1 توسط کمیته داوران وقت در لیست بین المللی قرار نگرفته بود، اما با هماهنگی فدراسیون فوتبال مجددا به لیست بازگشت. در سال ۲۰۲۲ 
خودم به عنوان مسئول کمیته داوران وی را به عنوان نفر نخست لیست معرفی کردم، چرا که شانس اصلی قضاوت در جام جهانی بود و به اعتقادم حق او بود که در 
صدر لیست قرار بگیرد و امیدواریم در جام جهانی نیز بسیار موفق عمل کند. اما باتوجه به تغییر محل جغرافیایی زندگی فغانی، اینکه در اول سال میالدی 44سال 
و 9 ماه سن خواهد داشت و تورنمنتی وجود ندارد که او تا به حال موفق به حضور در آن نشده باشد. به اعتقاد همه اعضای کمیته داوران، داورانی در داخل کشور 
داریم که توانایی حضور در جام ملت های آسیا و درخشیدن در عرصه بین الملل در آینده را دارند. به همین دلیل برای سال ۲۰۲۳ نام فغانی را در لیست قرار ندادیم. 

توضیحات افشاریان درباره حذف »فغانی« از فهرست داوران بین المللی فوتبال
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پاسخ خواهر رونالدو به پرتغالی ها؛

 نمک نشناسید!
خواهر کریستیانو رونالدو بعد از شکست پرتغال از اســپانیا، هواداران پرتغالی را به قدرناشناس 
بودن متهم و انتقادهای تندی خطاب به آنها مطرح کرد.بیمار، بی روح و بسیار قدرناشناس؛ اینها 
صفاتی است که خواهر کریستیانو رونالدو به هواداران تیم ملی پرتغال که بعد از شکست این تیم 
مقابل اسپانیا از برادرش انتقاد کرده بودند، نسبت داد.کریستیانو رونالدو بعد از نمایش نه چندان 
خوب در بازی تیم ملی کشورش مقابل اســپانیا که با شکست پرتغالی ها همراه بود با انتقادهای 

زیادی مواجه شد. 
خواهر او بــه دفاع از کریســتیانو پرداخت و گفت منتقــدان هر چه بگوینــد او همچنان بهترین 
فوتبالیســت دنیاســت.رونالدو  چند فرصت کلیدی پرتغال برای گلزنی را هــدر داد تا در نهایت 
پرتغالی ها شانس صعود به مرحله نیمه نهایی لیگ ملت ها را از دست بدهند. هواداران پرتغالی 
در پایان بازی حمالت شــدیدی علیه او در شبکه های اجتماعی ســازمان دادند و بسیاری از آنها 
این سوال را مطرح کردند که آیا رونالدو تنها به خاطر اسمش باید همچنان بازیکن ثابت تیم ملی 

باشد و از ابتدا به میدان برود؟
 

واکنش باشگاه بایرن به جذب بازیکن جدید
مدیر ورزشی باشــگاه بایرن مونیخ به احتمال جذب بازیکنان جدید واکنش نشان داد.باشگاه 
بایرن مونیخ فعالیت زیادی در فصل نقل و انتقاالت تابستانی داشــت. بایرن با بازیکنانی مثل 
سادیو مانه، دی لیخت، ماتیس تل و نصیر مزراوی قرارداد امضا کرد؛ اما این تیم در فصل جاری 
رقابت های بوندسلیگا عملکرد خوبی از خود نشان نداده اســت.بایرن در بوندسلیگا در رده پنجم 

جدول رده بندی قرار دارد. 
این تیم در 4 بازی اخیر یک شکست و سه تساوی را تجربه کرده است تا انتقادها از ناگلزمن و تیم 
او باال بگیرد.بسیاری براین باور هستند که بایرن برای بازگشت به روزهای اوج باید هر چه سریع تر 
یک جایگزین بزرگ برای روبرت لواندوفسکی جذب کند.حسن صالح حمیدزیچ، مدیر ورزشی 
بایرن در این زمینه گفت: من زیاد موافق جذب بازیکن در زمستان نیستم چرا که معموال بازیکنانی 
را که الزم باشــند در تابســتان جذب می کنیم با این حال جام جهانی را با دقت دنبال می کنیم تا 

بازیکنی را که شایسته حضور در تیم باشد، جذب کنیم.
 

تمرین ویژه »لواندوفسکی« در بارسلونا
ستاره لهستانی بارسلونا زودتر از موعد مقرر به تمرین آبی اناری ها برگشت تا نشان دهد که انگیزه 
باالیی برای درخشــش در فصل جاری دارد.روبرت لواندوفسکی یکی از بازیکنان بارسلونا بود که 
تمرین این تیم را برای حضور در اردوی تیم ملی کشورش ترک کرد. لواندوفسکی در دو دیدار تیم 
ملی فوتبال لهســتان برابر ولز و هلند به میدان رفت.طبق قوانین فیفا این بازیکن می توانســت 
روز چهارشنبه استراحت کند و روز پنجشــنبه خود را به تمرین آبی اناری ها برساند؛ اما او به خود 

استراحت نداد.
 روزنامه الموندو اعالم کرد که لواندوفسکی روز چهارشنبه به تنهایی خود را به محل تمرین بارسلونا 

رساند تا تمرینات خود را دنبال کند و با آمادگی بیشتری فصل را ادامه دهد.
طبق اعالم الموندو این رفتار لواندوفســکی کادر فنی و باشگاه بارســلونا را غافلگیر کرد و نشان 
می دهد که این بازیکن لهســتانی تا چه اندازه حرفه ای است.لواندوفسکی در سن ۳۳ سالگی 
بعد از ۸ سال حضور در بایرن مونیخ، این تیم را ترک کرد تا پیراهن بارسلونا را برتن کند. او شروع 
بسیار خوبی در آبی اناری ها داشته و در رقابت های اللیگا در صدر جدول بهترین گلزنان قرار دارد و 
در لیگ قهرمانان اروپا هم در دو بازی ۳ گل به ثمر رساند است تا بهترین خرید تیمش لقب گیرد.

وقتی رقبا ناامیدکننده ظاهر می شوند؛

همهچیزبروفقمراد»کیروش« 

نتایج ایران و رقیبانش در پنجــره بازی های ملی  ایسنا
باعث امیدواری بــه تیم ملی برای صعــود از دور 

گروهی جام جهانی شده است.
نگاهی به عملکــرد ایران و رقیبان این تیم در جــام جهانی حکایت از 
سنگینی کفه ترازو به سمت شاگردان کی روش دارد. اگر چه بازی های 
ملی مالک کاملی بــرای ارزش گذاری تیم های ملی نیســت؛ اما در 
فاصله حدود ۵۰ روز تا شــروع جام جهانی قطر، ایران نتایج امیدوار 

کننده ای در قیاس با انگلیس، ولز و آمریکا کسب کرده است.
هر چهار تیم ایران به همراه انگلیس، ولز و آمریکا دو دیدار تدارکاتی یا 
رسمی را در پنجره بازی های ملی انجام دادند و در عین ناباوری ایران 
تنها تیمی بود که توانست یک دیدار را پیروز شود و نشان دهد که تیم 
دســت و پا بســته این گروه نخواهد بود و برای صعود از دور گروهی 

تالش می کند. 

انگلیس
تیم ملی انگلیس در ادامه نتایج ناامید کننده خود، با قبول شکســت 
یک بر صفر از ایتالیا، به ســطح دوم لیگ ملت ها ســقوط کرد تا گرت 

ساوت گیت در فاصله دو ماه تا جام جهانی در لبه پرتگاه قرار گیرد!

سه شیرها در دیدار با آلمان هم تا یک قدمی رقم خوردن فاجعه پیش 
رفتند؛ اما در نهایت به تســاوی سه بر ســر برابر رقیب همیشگی خود 
دست یافتند تا با یک تســاوی آبرومندانه به کار خود در دومین دوره 

لیگ ملت ها پایان دهند.
با نتایجی که کسب شــد، مطبوعات انگلیسی به شدت ساوت گیت را 
تحت فشار گذاشتند و حتی از توخل، مربی آلمانی به عنوان جانشین 

مناسب برای ساوت گیت نام بردند. 

ولز
تیم ملی ولز هم مانند انگلیس به دســته دوم لیگ ملت ها ســقوط 
کرد. هم تیمی های گرت بیل ابتدا با نتیجه دو بــر یک مقابل بلژیک 
شکســت خوردند و در دومین بازی با یک گل مقابل لهســتان تن به 

شکست دادند. 
با این نتایج، ولز راهی دسته دوم لیگ ملت ها شد و باید طی  دو سال 

آینده برای بازگشت به سطح نخست تالش کند. 
نتایج اخیر ولز باعث خوش بینی تیم هایی مانند ایران و آمریکا شده 
که بتوانند در جام جهانی قطر با شکست دادن این تیم به عنوان یکی 

از دو تیم راهی مرحله بعد شوند. 

آمریکا
تیم ملی آمریکا بعد از انجام دو دیداری تدارکاتی با تیم های آسیایی، 
با یک باخت و یک تساوی به کار خود پایان داد تا نگرانی ها درباره این 

تیم افزایش یابد. 
آمریکا به جز نتایج ضعیفی که مقابل ژاپن و عربستان کسب کرد، در 
خلق موقعیت و گلزنی هم ناکام بود و تیــم جوان و کم تجربه آمریکا 

نشان داد که شاید آماده جام جهانی نباشد!

ایران
در بازگشت کارلوس کی روش به ایران، »تیم ملی« سر و سامان گرفت 
و در نخستین بازی خود با یک گل اروگوئه، قهرمان دو دوره جام جهانی 

و تیم سیزدهم جهان را با تمام ستاره هایش شکست داد. 
بعد از آن، تیم ملی ایران سه شنبه شب جلوی سنگال به تساوی یک بر 
یک دست یافت که دروازه ایران توسط مدافع خودی باز شد و باز هم 

رقیبان نتوانستند به تیم ملی گل بزنند. 
با نتایجی که سه رقیب ایران کسب کردند و عملکرد رضایت بخش تیم 
ملی با کارلوس کی روش، امیدها به نتایج خوب ایران در جام جهانی 

افزایش یافته است.

سوژه روز

اولتیماتوم »یحیی«؛ به این شرط در پرسپولیس جا داری!
مهاجم مصدوم سرخ ها تنها در صورت موافقت با شــروط یحیی گل محمدی به تیم پرسپولیس اضافه 
خواهد شد.تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس در حالی جریان دارد که عیسی آل کثیر بازیکن فصل گذشته 
این تیم نیز در تمرینات شرکت می کند.مهاجم مصدوم فوتبال ایران پس از عدم موافقت با درخواست کادر 
فنی برای انجام به موقع عمل جراحی از لیست این تیم در فصل جاری کنار گذاشته شد تا باالخره با تاخیری 
پنج ماهه اقدام به این کار کند. آل کثیر پس از پشت سر گذاشتن دوران نقاهت خود مجوز تمرین در چمن را 
پیدا کرد تا از یحیی گل محمدی درخواست کند همراه با این تیم تمرینات خود را پشت سر بگذارد. سرمربی 
پرسپولیس نیز برای ارتقای روحیه مهاجم فصل گذشته خود با آن موافقت کرد؛ اما برای اضافه کردن او به 
لیست بازیکنان این تیم شروطی را گذاشته است.پرسپولیس برای استفاده دوباره از آل کثیر مشکلی ندارد 
و با توجه به جای خالی که در لیست بزرگساالن خود دارد می تواند او را در نیم فصل دوم به اختیار بگیرد.

گل محمدی برای اینکه بار دیگر به آل کثیر فرصت پوشیدن پیراهن پرسپولیس را بدهد آمادگی کامل او 
برای بازی کردن در فشردگی رقابت های باشگاهی و همچنین برگزاری تمام تمرینات بدنسازی زیر نظر 
مستقیم کادر فنی را جزو مهم ترین خواسته های خود دانسته و تنها در صورت رعایت اصول حرفه ای از سوی 

این بازیکن قید جذب مهاجم خارجی دیگر را خواهد زد و آل کثیر را به تیم اضافه می کند.  
 

تصمیم مهم استقالل و »ساپینتو«
خبر ورزشی نوشت: برخالف اخبار هفته های اخیر شاید آبی ها قید بازگشت یک ستاره به استقالل را 
بزنند.این روزها خبر معاوضه کاوه رضایی با ارسالن مطهری در نیم فصل مسابقات لیگ برتر بدجور سر 
زبان ها افتاده و این خبر در فضای مجازی دست به دست می چرخد! اما این خبر با هیچ متر و معیار و 
عقل و منطقی قابل پذیرش نیست، چرا که کاوه رضایی نه برای تراکتور  چندان بازی کرده و نه گلی زده 
که در حال حاضر استقالل خواهان بازگشت او باشد. شش هفته از لیگ برتر گذشته و اگر معیار خبری 
که این روزها دست به دست می چرخد هفته های گذشته باشد که کاوه رضایی نمی تواند برای بازگشت 
به استقالل شانسی داشته باشد.استقالل نیاز به یک گلزن تمام عیار دارد، اما تا کنون کاوه رضایی آن 
گلزن تمام عیار نبوده و فکر معاوضه ارسالن با این بازیکن فقط بیهوده و دور از منطق است. اما تا پایان 
نیم فصل اول، 9 هفته باقی مانده است و در این هفته های پیش رو کاوه می تواند به روزهای اوج خود 
بازگردد و نظر سرمربی تراکتور را برای بازی در لیگ برتر جلب کند. استقالل در هفته هایی که گذشت تا 
حدودی سینوسی عمل کرده و گاهی خوب در میدان ظاهر و گاهی هم نتوانسته انتظارات را برآورده 

کند و هنوز معلوم نیست تیم ساپینتو در این لیگ چه سرنوشتی دارد.
 

خشم سرمربی پرتغالی استقالل و ترک زمین به حالت قهر!
ریکاردو ساپینتو ، سرمربی استقالل در بازی دوستانه هم نتوانست خشم خود را کنترل کند.استقالل 
برای آمادگی بیشتر قبل از آغاز دوباره لیگ برتر به مصاف تیم ملی دانشجویان رفت؛ اما در این دیدار 
یک بار دیگر سرمربی استقاللی ها رفتاری هیجانی توام با خشم را از خود به نمایش گذاشت. در این 
بین او به بازیکنانش قول داده بود درصورتی که این دیدار را با پیروزی پشت سر بگذارند دو روز به آنها 
مرخصی می دهد که با عدم تحقق این موضوع، مرخصی اســتقاللی ها نیــز به یک روز کاهش پیدا 
می کند.رقابت های لیگ برتر که یک دوره رقابت فرسایشی با انواع و اقسام اتفاقات محسوب می شود 
می طلبد تا مربیان با طمأنینه و آرامش خاطر بیشتری کار را دنبال کنند این در حالی است که فعال چنین 
ویژگی هایی در سرمربی استقاللی ها دیده نمی شود و جالب اینکه این مربی حتی در بازی دوستانه 
و در ســطح پایین تری نســبت به رقابت های لیگ برتر هم از کوره در رفت و در دقیقه ۸۵ مسابقه به 
حالت قهر از بازیکنانش نیمکت را ترک کرد. این مربی البته فردای روز بازی با مسئوالن فنی تیم ملی 
دانشجویان تماس گرفت و از این بابت مراتب عذرخواهی و تشکرش را اعالم کرد. این در حالی است 
که آرامش ساپینتو می تواند آرامش استقالل را در جریان رقابت های فصل جاری تضمین کند که تا به 

امروز چنین ویژگی ای در رفتار این سرمربی دیده نشده است.

مستطیل سبز

آتش زیرخاکستر تغییرات 
مدیریتی در مهد کشتی ایران

هیئت کشتی اســتان مازندران به عنوان مهد 
کشــتی ایران در حالی دســتخوش تغییر و 
تحوالت مدیریتی شده که تجربه نشان می دهد 
احتماال این اتفاق در آینده با حواشــی زیادی 
همراه خواهد بود.روز چهارم مهرماه فدراسیون 
کشــتی در حکمی امید شــایگان را به عنوان 
سرپرســت هیئت کشــتی اســتان مازندران 
منصوب کرد. بدین ترتیب عسگری محمدیان 
رییس پیشین هیئت کشــتی استان در کمال 
تعجب و در حالــی که هنوز زمان ریاســتش 
به پایان نرســیده بود، بر کنار شد.عســگری 
محمدیــان روز 4 تیرماه ســال 99 بــه عنوان 
رییس هیئت کشتی این استان انتخاب شده 
بود و چنــد روز قبل و پیش از پایان ریاســت 
چهار ساله اش با پیشــنهاد مدیرکل ورزش و 
جوانان استان مازندران و موافقت فدراسیون 
کشتی کنار گذاشته شد.تجربه نشان داده هر 
گونه عزل و نصب در رأس امور هیئت کشــتی 
اســتان مازندران همواره با فراز و نشــیب ها و 
حواشی زیادی همراه بوده و بی تردید این بار 
هم روزهــای پر تالطمی در انتظار فدراســیون 
کشتی و اداره کل ورزش استان خواهد بود. در 
نتیجه می توان از این تغییر و تحول مدیریتی به 
عنوان آتش زیر خاکستر یاد کرد که متوجه مهد 
کشتی ایران شــده و در صورت وقوع می تواند 
گریبان متولیان این رشــته را هم بگیرد.به هر 
حال برکناری عســگری محمدیــان در حالی 
صورت گرفت که در رقابت هــای جهانی ۲۰۲۲ 
صربســتان ۸ نماینده در کشــتی آزاد و چند 
فرنگی کار تیم ملی از اســتان مازندران بودند 
و خوش درخشــیدند. این بدان معناست که 
رییس برکنار شده و همکارانش در طول مدت 
فعالیت در عرصه کشتی استان به درستی مسیر 
خود را طــی کردند و در تمامی رده های ســنی 
کشتی آزاد و فرنگی با رشــد و نتایج مطلوب 
همراه بودند. هر چند عده ای معتقدند یکی از 
از دالیلی اصلی عزل عسگری محمدیان، عدم 
تحقق وعده های او در خصــوص جذب منابع 
مالی و اسپانسر بوده، اما این همان نکته مبهمی 
است که گویا عسگری محمدیان هم پاسخی 

برای آن ندارد!

در بازگشت کارلوس کی روش به ایران، »تیم ملی« 
سر و سامان گرفت و در نخستین بازی خود با یک گل 
اروگوئه، قهرمان دو دوره جام جهانی و تیم سیزدهم 

جهان را با تمام ستاره هایش شکست داد

فوتبال جهان

وز عکس ر

حرکت جنجالی 
رونالدوی عصبانی

رونالدو از شدت عصبانیت دست 
به اقدامی جنجالــی زد و بار دیگر 
بازوبند کاپیتانی پرتغال را به زمین 
انداخت. رونالــدو پیش از این در 
مســابقات یورو ۲۰۲۰ هم بعد از 
حذف شدن شــان این اقــدام را 
انجام داده بود و از سوی هواداران 
و رسانه های پرتغال به شدت مورد 

انتقاد قرار گرفت.

کارلوس کی روش بعد از بازی با سنگال در رختکن 
تیم ملی از همه بازیکنان به خاطر تالش شان در دو 
بازی تدارکاتی تشــکر کرد.کی روش ضمن تشکر 
از بازیکنان تیم ملی در مورد دیدار با ســنگال گفت: 
بازیکنان من در بازی با سنگال بعد از گلی که دریافت 
کردند شــخصیت تیمی باالی خود را نشان دادند. 
ما حاال یک تیم کامل هســتیم کــه در جام جهانی 
حرف های زیادی برای گفتن داریم و مسلما مقابل 
هیچ حریفی از پیش بازنده نیستیم. بازیکنان ما در 
بازی با اروگوئه و سنگال کیفیت باالی خود را مقابل 
بهترین ستاره های فوتبال جهان نشان دادند و من از 
این بابت خیلی خوشحالم.کی روش در ادامه گفت: 

اروگوئه وسنگال هر دو از بهترین تیم های قاره های 
خود هستند و من بیشــتر از نتیجه این دو بازی از 
عملکــرد و کیفیت بازیکنان راضی هســتم. تیم ما 
البته در جام جهانی بهتر و با انگیزه تر بازی می کند و 
همین مسئله مرا امیدوار کرده است. البته باید قبل 
از سفرها به قطر بازیکنان را در اختیار داشته باشیم 
و یک بــازی دیگر هم برگزار کنیم تــا به هماهنگی 
بیشتری برســیم و با آمادگی کامل مقابل انگلیس 
قرار بگیریم؛ اما این دو بازی درس های زیادی برای 
ما و حریفان داشــت. اینکه آنها باید بدانند در قطر 
با یک تیم سختگیر مواجه هســتند که حرف های 

زیادی برای گفتن دارد.

    کی روش: 

  در جام جهانی حرف های زیادی برای گفتن داریم
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مزار شهدای گمنام در پارک کوثر خوراسگان گلباران شد
مدیر منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهان برنامه های هفته دفاع مقدس در این منطقه را تشریح کرد و گفت: 
در هفته دفاع مقدس مراسم غبارروبی، عطرافشــانی و گل گذاری روی مزار شهدای گمنام در پارک کوثر 
خوراسگان با حضور امام جمعه خوراسگان، مسئوالن، بسیجیان، هیئت های مذهبی و عموم شهروندان 
انجام شد.هوشــنگ نظری پور در دیــدار با مدیرکل حفظ و نشــر ارزش های دفاع مقــدس اظهار کرد: 
گرامیداشــت هفته دفاع مقدس تجدید میثاق با جان فشانانی اســت که برای حفظ آرمان های سید 
الشهدا )ع( جان بر کف، تمام هســتی خود را در طبق اخالص گذاشتند تا خط سرخ آل محمد )ص( که 
نماد درخشش و پویایی حق و حقانیت اســت، تا قیام حضرت حجت )ع( امتداد یابد.وی با بیان اینکه 
امســال و همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس برنامه های مختلفی در منطقه ۱۵ شــهرداری تدارک دیده 
شد، افزود: گرامیداشت هفته دفاع مقدس در این منطقه با مراسم غبارروبی، عطرافشانی و گل گذاری 
روی مزار شهدای گمنام در پارک کوثر خوراسگان با حضور امام جمعه خوراسگان، مسئوالن، بسیجیان، 
هیئت های مذهبی و عموم شهروندان آغاز شد.مدیر منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهان با بیان اینکه یکی از 
ثمرات بزرگ دفاع مقدس، فرهنگ سازی است، خاطرنشــان کرد: در دفاع مقدس جوانان و رزمندگان 
اسالم با از خودگذشتگی و ایثارگری ، فرهنگ ایثار و شــهادت را بنیان نهادند که به عنوان فرهنگ ارزشی 
تمام جریان ها و مسائل دیگر را تحت الشــعاع قرار می دهد، در همین راستا یادواره شهدای واال مقام در 
محله های سفلی، گورت و اباذر برگزار شده است.وی با اشاره به دیدار با خانواده های معظم شهدای منطقه 
۱۵ در هفته گرامیداشت دفاع مقدس، اظهار کرد: در دیدار از خانواده های معزز شهدا سعی بر آن بوده است 
که اگر خانواده های این شهدا از مشکلی رنج می برند تا حد امکان رفع و به آن رسیدگی شود.محمد رضایی، 
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس اصفهان نیز در این دیدار ضمن گرامیداشت مقام 
شامخ شهیدان، اظهار کرد: خوراسگان همواره یکی از مناطق شهیدپرور اصفهان بوده است که در طول هشت 
سال دفاع مقدس عالوه بر پشتیبانی از جبهه های جنگ و حضور رزمندگان و ایثارگران از این خطه، بیش 

از ۶۰۰ شهید تقدیم انقالب کرده است که تعدادی از آنها سرداران دلیر و فرماندهان دفاع مقدس بوده اند.
 

رییس اداره خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان:

پالک »شهر خالق صنایع دستی« در ورودی میدان امام )ره( 
نصب شد

رییس اداره خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان گفت: پالک »شهر خالق صنایع دستی« به عنوان یک 
نشان بین المللی که توسط سازمان یونسکو به اصفهان اهدا شد، در ورودی گذر سعدی به سمت میدان 
امام )ره( نصب شد.محسن معصومی در گفت وگو با ایمنا، اظهار کرد: اداره خالقیت و نوآوری شهرداری 
اصفهان به عنوان دبیرخانه نظام پیشــنهادات شهروندی و بستر ارائه پیشــنهاد توسط شهروندان برای 
ایجاد شــهری خالق، پویا و نوآور در معاونت برنامه ریزی و توسعه ســرمایه انسانی شهرداری تشکیل 
 شده اســت.وی ادامه داد: شــهروندان می توانند در راســتای ارتقای شــهر، از طریق مراجعه به درگاه

 http://idea.isfahan.ir/ و انتخاب گزینه پیشنهادات شهروندان، ایده های خود را ثبت کنند.رییس 
اداره خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان با بیان اینکه تمام ایده های ثبت شده توسط شهروندان پس 
از بررسی به کمیته تخصصی مربوطه ارجاع می شــود و در صورت دارا بودن ابعاد تخصصی اقداماتی در 
راستای عملیاتی کردن آن در نظر گرفته می شــود، خاطرنشان کرد: به صاحبان ایده هایی که قابل قبول 
واقع شود، توسط شهرداری هدایای نقدی اهدا خواهد شــد.وی اضافه کرد: اصفهان در سال ۱۳۹۴ از 
سوی شبکه شهرهای خالق سازمان یونسکو به عنوان شهر خالق صنایع دستی انتخاب شد و با توجه به 
اینکه حدود یک سوم از صنایع دستی کشور در نصف جهان وجود دارد، دبیرخانه شهر خالق صنایع دستی 
اصفهان در اداره خالقیت و نوآوری شهرداری تشکیل شد که وظیفه اصلی آن مسئله یابی در حوزه صنایع 
دستی و حل آن است.معصومی تصریح کرد: سازمان یونســکو به صورت ویژه روی شهرهایی که جزو 
شبکه شهرهای خالق جهان قرار می گیرند، فعالیت می کند و عالوه بر آن، این شهرها، در حوزه گردشگری 

پیشرفت زیادی خواهند کرد.

معاون شهردار اصفهان:

برای اجرای پروژه های عمرانی مترو به ۲۰۰۰ میلیارد 

تومان اعتبار نیاز داریم

معاون مالی و اقتصادی شــهردار اصفهان با بیان اینکه امسال برای 
انجام پروژه های عمرانی قطار شهری به دو هزار میلیارد تومان اعتبار 
نیاز داریم، گفت: ظرفیت و درآمد شهر محدود است و مجبور هستیم 
برای ادامه پروژه مترو از تسهیالت وام استفاده کنیم تا سرعت پروژه 

دچار مشکل نشود.
محســن رنجبر در جلسه علنی شورای اسالمی شــهر اصفهان، اظهار 
کرد: قطار شهری به عنوان زیرساخت حمل ونقل پاک در شهر اهمیت 
بسزایی دارد، به طوری که تمام دولت ها در ادوار مختلف به این موضوع 

با تدوین قوانین و تامین اعتبار ورود کرده اند.
وی ادامه داد: برای پروژه قطار شــهری اصفهان در سال گذشته ۵۵۰ 
میلیارد تومان اوراق مصوب در دولت و بودجه شهرداری مشخص شده 

است تا در سال جاری هزینه شود.
معاون مالی اقتصادی شهردار اصفهان با بیان اینکه تامین این مقدار 
اوراق مشارکت در تعهد دولت و شهرداری اصفهان است، تصریح کرد: 
دولت برای ســال ۱۴۰۱ نزدیک به ۲۲۵ میلیارد تومــان از محل اوراق 
مشارکت تامین مالی می کند و در کنار آن و در بخش دیگر، اعتبار ۵۰ 

میلیارد تومانی نیز پیش بینی کرده است که در مجموع این عدد ۲۷۵ 
میلیارد تومان می شود.

وی با تاکید بر اینکه امسال برای انجام پروژه های عمرانی قطار شهری 
به دو هزار میلیارد تومــان اعتبار نیاز داریم، افــزود: ظرفیت و درآمد 
شهر محدود است و مجبور هستیم برای ادامه پروژه از تسهیالت وام 

استفاده کنیم تا سرعت پروژه دچار مشکل نشود.
رنجبر با اشاره به قرارداد ۵۹۰ میلیون یورویی برای پروژه مترو معادل 
۱۸ هزار میلیارد تومان، گفت: این قرارداد منعقد شده و برای شهر خوب 
است، اما باید به دنبال این باشــیم که قانون به طور کامل اجرا شود و 

دولت نیز به تعهد خود بر اساس قانون مصوب عمل کند.
وی با بیان اینکه شهرداری اصفهان بیشــتر از ظرفیتی که در قانون به 
انجام آن متعهد شده، هزینه کرده است و همچنان هزینه می کند و بر 
این اساس از تمام منابع در دســترس بهره می برد، اظهار کرد: امسال 
نیز ۶۰۰ میلیارد تومان برای اصفهان دیده شــده است که این تعهد نیز 
میان دولت و شهرداری به صورت مســاوی تقسیم می شود، اما این 

ارقام نمی تواند این پروژه سنگین را به نتیجه برساند.

برخی از شــهروندان اعالم کردند که وجود ســگ های 
ولگرد در اطراف خیابــان میرزاطاهر واقــع در منطقه 
۹ شــهرداری اصفهان باعث کاهش سطح امنیت این 
محدوده شده و خطرات جانی و مالی را متوجه ساکنان 
کرده است.به گزارش ایمنا، موضوع سگ های ولگرد و 
افزایش جمعیت این حیوان در سال های اخیر به یکی 
از معضالت مهم شهرهای کشور تبدیل شده است.طبق 
ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، یکی از وظایف شهرداری 
»تنظیف، نگهداری و تســطیح معابر، انهــار عمومی، 

مجاری آب ها و فاضالب، تنقیه قنوات مربوط به شهر و 
تامین آب و روشنایی« است،بنابراین این نهاد شهری 
باید اقدامات الزم را برای پاک سازی شهر از نازیبایی ها 
در نظر بگیرد.یکی از مواردی که می تواند شهر را نازیبا کند، 
وجود سگ های ولگرد است، از این رو معاونت خدمات 
شــهری شــهرداری اصفهان به عنوان متولی نگهداری 
شــهر زیبای خدا، باید اقداماتی همچون زنده گیری و 
عقیم سازی آنها را در نظر گیرد تا شهر را از این حیوانات 
مصون کند.در این بین برخی از شهروندان در تماس با 
خبرگزاری ایمنا، اعالم کردند که وجود سگ های ولگرد 
در اطراف خیابان میرزاطاهر واقع در منطقه ۹ شهرداری 
اصفهان باعث کاهش سطح امنیت این محدوده شده 

و خطرات جانی و مالی را متوجه ســاکنان کرده است. 
این شهروندان می گویند در اواخر شب سگ های ولگرد 
از اطراف محدوده ناژوان متفرق می شوند و به حاشیه 
خیابان میرزاطاهر می آیند.در همین راستا رییس اداره 
هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری اصفهان 
اظهار کرد: عملیات زنده گیری سگ های ولگرد توسط 
نیروهای این اداره انجام می شود.میرعسگری، ادامه 
داد: در هر یک از مناطق پانزده گانه شــهرداری یکی از 
نیروهای اداره خدمات شهری در خصوص زنده گیری 
ســگ های ولگرد، انتقال به پناهگاه در محدوده گردنه 
زینل و عقیم سازی آنها فعالیت می کند که این اقدام با 

جدیت در حال انجام است.

 گالیه شهروندان از وجود سگ های ولگرد در اطراف
 خیابان میرزاطاهر

استفاده از 1۸0 آب انبار در استان اصفهان
مدیرکل اوقاف و اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: ۱۸۰ آب انبار در استان اصفهان در چرخه 
استفاده اســت که البته برخی از آنها به 
مناطق گردشگری نیز تبدیل شده است.

حجت االسالم محمدحســین بلک در 
جمع خبرنگاران با اشــاره به تقارن ایام 
دهه وقف با هفته دفــاع مقدس  اظهار 
کرد: افق دید شهدا، جانبازان و ایثارگران 
دفاع مقدس با واقفان در یک راستاست 
و همه بــه ابدیت می نگریســتند و افق 
دید آن ها فراتر از زمان و مکان است و از 
داشته های خود برای خدا گذشتند و رمز 
بقای آن ها کار برای خداست.وی ادامه داد: شهدا و واقفان کسانی هستند که رفاه و امنیت جامعه 

خود را به امکانات و آرامش شخصی ترجیح می دهند.

۷00 مرکز آموزشی اصفهان در بستر وقف ایجاد شده است
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه مسئله آموزش، امنیت، سالمت و بهداشت 
شهروندان در شاخص های توسعه یافتگی هر جامعه ای است، افزود: از این رو در استان اصفهان 
در بحث آموزش با استفاده از ظرفیت وقف شرایط خوبی داریم، ۷۰۰ مرکز آموزشی در بستر وقف در 
استان اصفهان تعریف شده و در هر دوره حدود ۲۰۰ هزار دانش آموز در این مدارس تحصیل می کنند.
وی ادامه داد: همچنین از محل درآمد های موقوفه صارمیه در اســتان اصفهان تاکنون ۱۷ مدرسه 
راه اندازی شده است.حجت االســالم بلک در ادامه با اشاره به اجرای طرح مهر تحصیلی در استان 
اصفهان در آستانه بازگشایی مدارس ابراز داشت: در سال گذشته یک هزار بسته توزیع شده و  امسال  
به همین میزان توزیع بسته آموزشی در دستور کار است.وی با بیان اینکه در حوزه بهداشت و درمان 
نیز موقوفاتی داریم که در ارائه خدمات به مردم اقدامات جدی دارند، افزود: برای مثال دو بیمارستان 
بزرگ شهید صدوقی و امیرالمومنین هر ۲ موقوفه است، باید توجه داشت به جز این دو مورد مراکزی 

داریم که در سال دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره بها می دهند.
مدیرکل اوقاف و اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان با اشــاره به خدمات آب آشامیدنی در آب 
انبار های استان اصفهان گفت: ۱۸۰ آب انبار در استان اصفهان در چرخه استفاده است که البته برخی 

از آن ها به مناطق گردشگری نیز تبدیل شده است.

درآمد همه موقوفات با توجه به نیات واقفان هزینه خواهد شد
وی گفت: درآمد همه موقوفات با توجه به نیات واقفان هزینه خواهد شــد، از سویی نیز باید توجه 
داشت که اوقاف در استان اصفهان زیرساخت های مناســبی را نیز در اختیار دستگاه های امنیتی 
قرار داده است.حجت االسالم بلک با بیان اینکه مردم در همه شهر ها و روستا های کشور با توجه به 
ظرفیت موجود مستاجر وقف هستند، افزود: برای مدیریت این موقوفات رفتار مسالمت آمیز وجود 
داشته، همانطور که در بسیاری از استان ها شاهد مستاجر بودن شهروندانی در بهترین مناطق شهری 
در امالک موقوفه هستیم و با پرداخت حداقل اجاره در امالک موقوفه در این منازل زندگی می کنند.

وی افزود: در استان اصفهان نیز موقوفات زیاد کشاورزی، مسکونی، تجاری و … داریم، در منطقه 
حصه اصفهان در جریان خواست مردم و مشکالت شان هستیم، برای تسهیل مشکالت جلساتی 
را با رییس سازمان اوقاف داشتیم و مقرر شد که معافیتی نسبت به پذیره اعمال کنیم و در قبال آن 

حقوق عرصه را به شهروندان ارائه دادیم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان افزود: در سال گذشته ۲۵ میلیارد تومان از محل درآمد 

موقوفات اجرای امینانه نیات را داشتیم.

با مسئولان

خبر روزگزارش

عضو شورای شهر اصفهان تشریح کرد:

راهکار جلوگیری از خروج 
سرمایه از اصفهان

رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر 
اصفهان گفــت: حفظ طبقه خــالق، جلوگیری 
از مهاجرت و خروج آن هــا از اصفهان و تقویت 
اکوسیستم کارآفرینی از جمله مزیت های طرح 
کمک به ایجــاد صندوق های ســرمایه گذاری 
خطرپذیر است.مصطفی نباتی نژاد در خصوص 
طرح کمک به ایجاد صندوق های سرمایه گذاری 
خطرپذیر، اظهــار کرد: این طــرح در تاریخ ۱۸ 
شهریورماه ۹۷ مصوب و در تاریخ ۱۹ شهریورماه 
همان سال یعنی یک روز بعد از تصویب طرح، 
جهت اجرا به شهرداری اصفهان ابالغ شد.وی 
ادامــه داد: حفظ طبقــه خــالق، جلوگیری از 
مهاجرت و خــروج آن ها از اصفهــان و تقویت 
اکوسیستم کارآفرینی از جمله مزیت های طرح 
کمک به ایجــاد صندوق های ســرمایه گذاری 
خطرپذیر اســت.رییس مرکــز پژوهش های 
شورای اســالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: 
اصلی تریــن عیب این طــرح، خطرپذیر بودن 
سرمایه گذاری است، چرا که سرمایه به صورت 
ذاتی ترسو است و به ســمت ریسک نمی رود.

وی با اشاره به تعیین بودجه برای صندوق های 
ســرمایه گذاری خطرپذیر، اضافه کرد: سرمایه 
اولیه این صندوق هفت میلیارد تومان و ســهم 
شــهرداری حدود ۳۲ درصــد از آن مبلغ بوده 
که به صورت کامل پرداخت شــده اســت. در 
احکام برنامه ۱۴۰۵ شــهرداری تاکید شــده 
که سهم شــهرداری اصفهان تا ســال ۱۴۰۵ به 
۲۰ میلیارد تومان برسد. این در حالی است که 
جذب سرمایه در این صندوق محدودیتی ندارد 
و بر اســاس تصمیم هیئت مدیره خواهد بود.

نباتی نژاد گفت: کمک به ایجــاد صندوق های 
ســرمایه گذاری خطرپذیر در اصفهــان، ایجاد 
دفتر صندوق هــای خطرپذیر موفــق، انتقال 
تجربه به مدیران اصفهانی، استفاده از ابزارهای 
نوین تامین مالی از بازار ســرمایه برای تقویت 
اکوسیســتم کارآفرینی شــهر، تسهیل تامین 
مالی استارت آپ ها، اســتفاده از ظرفیت های 
صندوق هــای خطرپذیــر  و...از اهــداف 

صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر است.

در حدود یک هفته گذشته انجام شد؛

برقراری بیش از 6 هزار تماس با سامانه 13۷
رییس اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ شهرداری اصفهان گفت: حدود یک هفته گذشته، بیش از شش هزار پیام تلفنی با این اداره برقرار شده است که تمام این موارد 
دسته بندی و پیگیری می شود.محمد قاسمی در برنامه رادیویی صدای شهر، اظهار کرد: مهم ترین هدف از فعالیت اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ شهرداری اصفهان 
جلب رضایت شهروندان بدون چشم پوشی نسبت به مسائل مختلف است.وی با بیان اینکه در حدود یک هفته گذشــته بیش از شش هزار پیام تلفنی با اداره 
ارتباطات مردمی شهرداری اصفهان برقرار شده است که تمام این موارد دسته بندی و پیگیری می شود، افزود: عالوه بر این تماس ها، مشاوره هایی در ارتباط با اجرای 
طرح زوج و فرد خودروها در هفته اول مهرماه به شهروندان ارائه شد، ضمن اینکه توصیه می شود شهروندان برای کاهش ترافیک در هسته مرکزی شهر، از وسایل 
حمل ونقل عمومی استفاده کنند.رییس اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه به آغاز وزش باد در فصل پاییز و احتمال سقوط 
درختان، به شهروندان توصیه می کنیم خودروهای خود را زیر درختان شهر پارک نکنند.وی با بیان اینکه هر هفته یک نکته آموزشی به شهروندان ارائه می شود، گفت: 
در بعضی مناطق، شهروندان اقدام به ایجاد مانع در مجاورت منزل خود می کنند و این موضوع می تواند ضمن ایجاد خسارت به خودروهای عبوری، آسیب های 
دیگری را برای شهر به همراه داشته باشد، بنابراین اگر حادثه ای در این خصوص اتفاق افتد، پرداخت هر گونه خسارت بر عهده فردی است که مانع گذاری کرده است.

ساعات فعالیت متروی 
اصفهان تغییر کرد

با توجــه به برنامه ریزی هــای انجام 
شده، نخستین قطار خط یک متروی 
اصفهان از ایســتگاه قــدس و دفاع 
مقدس از ساعت ۵:۵۵، دومین قطار 
۶:۱۵ و ســومین قطار ۶:۳۷ حرکت 
می کند و پس از حرکت قطار سوم تا 
ساعت ۲۱ با سرفاصله زمانی ۱۱ دقیقه 
به شهروندان خدمت رســانی انجام 

می شود.

وز عکس خبر ر

»یاد ایام« در منطقه 9 اصفهان 
برگزار شد 

مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان گفت: به مناســبت 
گرامیداشــت هفته دفاع مقدس و به منظور برجسته 
کردن یاد و خاطر شــهدا، جانبازان و ایثارگران هشــت 
سال جنگ تحمیلی، همچنین ترویج فرهنگ شهادت 
و دفاع از مرز وبوم ایران اسالمی ویژه برنامه »یاد ایام« 
با همکاری فرهنگسرای پایداری در سطح منطقه برای 

عموم مردم برگزار شد.
سیدسلمان قاضی عسگر با اشــاره به اینکه رزمندگان 
دفاع مقدس با دالور مردی های خود موجب زنده نگه 
داشتن اسالم و انقالب شدند، اظهار کرد: ملت ایران در 
جنگ تحمیلی با تکیه بر الطاف الهی، اتحاد، استقامت 

و همبستگی در برابر استکبار جهانی ایستادگی کرد.
وی خاطر نشان کرد: هشت سال دفاع مقدس، یادآور 
ایستادگی و مقاومت مردمانی است که برای صیانت و 
حفاظت از این آب و خاک در جبهه های حق علیه باطل 

جان خود را تقدیم انقالب اسالمی کردند.
مدیر منطقه ۹ شهرداری با بیان اینکه اجرای برنامه ها 
و اقدامات مناسب در هفته دفاع مقدس حال و هوای 
شهر را به سال های مقاومت و ایثار می برد و روحیه جهاد 
و شهادت در جامعه باز نشر داده می شود، خاطرنشان 
کرد: به همین مناسبت آیین نکوداشت خانواده شهدا 

در منطقه ۹ برگزار شد.
وی افزود: فضا سازی متناســب با این ایام در سطح 
منطقه، دیدار از خانواده شــهدا، اجرای نمایشــنامه با 
عنوان دریای موجی، اجرای روایت گری و خاطره گویی 
رزمندگان، غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای محله 
جروکان از برنامه های اجرا شده شهرداری این منطقه 
در راســتای گرامیداشت هشــت سال ایســتادگی و 

مقاومت است.
قاضی عســگر گفت: به مناســبت گرامیداشــت هفته 
دفاع مقدس و به منظور برجســته کــردن یاد و خاطر 
شهدا، جانبازان و ایثارگران هشت سال جنگ تحمیلی، 
همچنین ترویج فرهنگ شــهادت و دفاع از مرز وبوم 
ایران اســالمی ویژه برنامــه »یاد ایام« بــا همکاری 
فرهنگســرای پایداری در ســطح منطقه بــرای عموم 

مردم برگزار شد.



   

دبیر مرکــز اطلس خوراک ایران گفت: ایده ایجاد جشــنواره گــز اصفهان به 
منظور ایجاد تحول در حوزه زیرساخت و معرفی و توجه به محصوالت جدید 
گز شــکل گرفت تا در آن همه دغدغه های موجود در موضوع گز، هم در حوزه 
قانون گذاری و تولید محصوالت جدید و هم در زمینه ترکیب صنایع دســتی 
با گز و همچنین محصوالت دانش بنیان بر پایه گز مطرح شــده و گز اصفهان 
بتواند بر اساس اصالت های پیش بینی شده جلو برود.ستار کیان پور به ایسنا 
گفت: در سال ۱۳۹۷ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور 
تصمیم گرفت که گونه های مختلف گردشگری را در کشور راه اندازی کند و یکی 
از آن ها گردشگری خوراک اســت که مجموعه خوراک، نوشیدنی، سوغات و 
گیاهان دارویی در آن جای می گیرند. پیشنهاد اصفهان این بود که با توجه به 
ظرفیت های این استان، موضوع ایجاد کمیته ملی گردشگری خوراک ایران 
با محوریت اصفهان شکل بگیرد و در این خصوص مکاتبه هایی با تهران انجام 
و دفاعیه طرح با همکاری دانشــگاه های اصفهان برگزار شد و درنهایت نیز با 
تشکیل جلسه ای در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان با حضور دانشگاه های 
استان مصوب شد که ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
کشور که بعد به وزارتخانه تبدیل شد، مســئولیت کمیته گردشگری خوراک 
ایران را به اصفهان واگذار کند.وی افزود: در این طرح، جشنواره ها و برنامه های 
مختلفی برای توسعه گردشگری خوراک و معرفی ظرفیت های ایران در زمینه 
خوراک و نوشیدنی و سوغات دیده شد که بر اساس این موضوع، پویشی نیز به 

نام »من ایرانیم، خوراک ایرانی را دوست دارم« شکل گرفت.
دبیر مرکز اطلس خوراک ایران با اشــاره به وجود سه مکتب خوراک چینی، 
رومی و ایرانی در دنیا و با بیان اینکه اگرچه ایران در حوزه خوراک دارای مکتبی 
در دنیاست، ولی نتوانســته از این ظرفیت خوب و بالقوه در حوزه اقتصادی 
اســتفاده کند، تصریح کرد: اولین مشــکلی که ما برای تجاری سازی در این 
زمینه با آن مواجه هستیم نداشــتن یک اطلس جامع از ظرفیت های بالقوه  
خود در حوزه خوراک، نوشیدنی و ســوغات است؛ ازاین رو طرح مرکز اطلس 
خوراک ایران از دل این دبیرخانه شــکل گرفت تا ظرفیت های بالقوه در این 
حوزه را شناسایی کرده و یک دانشنامه کامل و مرجعی از خوراک و نوشیدنی 
و سوغات ایران را شکل دهد.کیان پور ادامه داد: ازآنجاکه فردوسی بزرگ در 

طول تاریخ برای حفظ زبان فارسی تالش کرد، یکی از اصالت های تاریخی و 
تمدنی ما نیز حفظ خوراک فارسی است و برای اینکه بتوانیم خوراک فارسی را 
حفظ کنیم به یک دانشنامه جامع و مرجع، هم به صورت آفالین و هم به صورت 
دیجیتال نیاز داشــتیم که یکی از فعالیت های ما در دوازدهمین نمایشــگاه 
گردشگری، صنایع دستی و هتل داری اصفهان رونمایی از شناسنامه خوراک 

ایران خواهد بود.
وی با اشــاره به برنامه های مختلفی که در حوزه ســوغات در نظر گرفته شده 
است، یادآور شد: یکی از موضوعات بسیار مهم در این زمینه که کمتر روی آن 
کارشده موضوع گز اصفهان است درحالی که در زبان عامیانه گاهی گز اصفهان 
از خود اصفهان نیز برند پررنگ تری دارد، اما کمتر به آن پرداخته شده و اگرچه 
موضوعی مانند شکالت توســعه پیداکرده و جنبه های مختلف اقتصادی آن 
نیز شکل گرفته و باوجود اینکه زحمت های بسیاری نیز در حوزه گز انجام شده، 

ولی بسیاری از کارها در این زمینه انجام نشده است.
کیان پور گفت: بــرای اینکه بتوانیــم تحولی در حوزه زیرســاخت، معرفی و 
همچنین توجه به محصوالت جدید گز شــکل دهیم ایده ایجاد جشنواره گز 
اصفهان به عنوان یکی از مجموعه های اثربخش درنظر گرفته شــد که در آن 
تمام دغدغه هایی که در مورد گز وجود دارد، هم در حوزه قانون گذاری و تولید 
محصوالت جدید و هم در حوزه ترکیب صنایع دســتی با گز )با تاکید بر حوزه 
بسته بندی( و همچنین در حوزه محصوالت دانش بنیان بر پایه گز ارائه و فعال 
شود؛ به این ترتیب جشنواره گز اصفهان را آغاز کردیم تا ان شاءا... گز اصفهان 

بتواند بر اساس اصالت های پیش بینی شده جلو برود.
دبیر مرکز اطلس خــوراک ایران اضافه کــرد: برای برگزاری یک جشــنواره 
خوب و ماندگار و با توجه به آموزه های همیشــگی مبنی بــر اینکه احترام به 
پیشکسوت ها یک ضرورت اســت، یکی از فعالیت های ما در این جشنواره، 
تجلیل از پیشکسوتان گز اصفهان است که بر این اساس از موسسان و بانیان 
گز کرمانی، گز مظفری، گز نیک، گز نیوشــا و گز شــیرین تجلیل خواهد شد. 
همچنین با توجه به اینکه یکی از حوزه های مهم در این خصوص، کارآفرینی 
در حوزه گز اســت، بنابراین دو مجموعــه گز آنتیک و گز معــراج نیز به عنوان 

مجموعه های موفق در حوزه کارآفرینی معرفی خواهند شد.

سیزدهمین سفر شهرستانی اســتاندار اصفهان که به شهرستان فریدن رقم 
خورد،  ۵۶ مصوبه اجرایی به همراه داشت.

سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان در جلسه شورای اداری مشترک استان 
که در جریان سیزدهمین سفر شهرستانی کاروان خدمت دولت مردمی در 
شهرســتان فریدن برگزار شد، بیان کرد: در جلسه شــورای اداری مشترک 
استان اصفهان و شهرستان فریدن ۵۶ مصوبه در بخش های مختلف مانند 
زیرساخت ها، راه و جاده، خدمات کشاورزی، آموزش و پرورش، سالمت به 

تصویب رسید که هر کدام از آن ها چند بند جداگانه دارد.
وی با بیان اینکه امیدواریــم که همه مصوبات در تاریخ مقرر به ســرانجام 
برسد، ادامه داد: در این صورت شاهد تحولی چشمگیر در شهرستان فریدن 

خواهیم بود.
اســتاندار اصفهان تصریح کرد: در ادامه سفر، یکی از ویژه ترین برنامه هایی 
که انجام شد، مالقات با مردم بود به طوری که ۷۲ نفر از مردم این شهرستان 
درمالقات رو در رو با مسئوالن استان، مسائل و مشکالت خود را مطرح کردند 
و بررسی شــد.مرتضوی برطرف کردن مســائل مرتبط با شهرک گلخانه ای 
مستقر در شهرســتان فریدن را یکی از مهم ترین دستاورد های سفر به این 
شهرستان دانست و گفت: نتیجه این موضوع باب خوبی برای رویکرد های 
جدید در حوزه کشاوزی و تولید در این شهرســتان باز می کند و امیدواریم 

ثمرات آن را در آینده شاهد باشیم.
وی با اشاره به اینکه چگونگی اجرای ۵۶ مصوبه جلسه شورای اداری بستگی 
به حجم و اعتبارات هر یک از آن ها دارد و متفاوت است، اظهار کرد: به طوری 
که زمان اجرای برخی از آن ها از یک تا دو ماه و برخی تا پایان امسال یا سال 

آینده است و در مجموع همه آن ها باید تا سال ۱۴۰۲ اتمام یابد.
اســتاندار اصفهان خاطرنشان کرد: درباره اعتبارات ســفر رییس جمهور به 
اصفهان تاکنون در سه مرحله تامین اعتبارات سفر رییس جمهور انجام شد 

و هر سه مرتبه توزیع اعتبارات صورت گرفته است.

مرتضوی تاکید کرد: تالش ما بر این اســت که تخصیص ایــن اعتبارات با 
توزیع متوازن و جامع در سراســر اســتان به ترتیب اولویت پروژه هایی که 

شهرستان ها معرفی کردند، انجام شود.
وی افزود: از محل اعتبارات سفر رییس جمهور به اصفهان در سفر به فریدن 
برای حل چند مورد از مشکالت آن ها گشایش هایی حاصل شد که از جمله 
آن ها می توان به توسعه بیمارستان شهرســتان، نوسازی اورژانس، تامین 
و نوســازی برخی از واحد های آموزشــی، رفع نقاط حادثه خیز و خدمات 

ورزشی اشاره کرد.
استاندار اصفهان بیان کرد: دو سالن وزشــی از ۱۰ تا ۱۲ سال قبل کلنگ زنی 
شده، اما نیمه تمام رها شــده بود و با پیگیری مسئوالن استان و شهرستان 
و نماینده مجلس در ردیف مصوبات ســفر رییس جمهور بــه اصفهان قرار 
گرفت و تامین اعتبار شــد و در جلســه شــورای اداری مجددا بررســی و 
 مقرر شــد که یکی از آن ها در دهه فجر امســال و دیگری اوایل سال آینده 

بهره برداری شود.
مرتضوی تصریــح کرد:یکی از مهم تریــن و اســتراتژیک ترین مواضع در 
جمهوری اســالمی که روی آن تاکید می شــود بحث تولید و امنیت غذایی 
است.استاندار اصفهان گفت: از مصوبات خوب جلســه اخیر  بحث ارتقای 
مرکز هنرستان کشاورزی شهرســتان فریدن به عنوان مرکز رشد و فناوری 
کشاورزی اســت که این راهبرد اساسی یعنی نوسازی و جوان سازی حوزه 
کشــاورزی  که  سیاست های کشــور اســت و گام اول را با این سفر در این 

شهرستان برداشتیم که در آینده تاثیرگذار  خواهد بود.
وی در پایان اضافه کرد: در زمینه روستا ها نیز در بخش تامین زیرساخت ها 
مانند راه و جاده، تامین گاز برای واحد های دامداری و گلخانه ها، تامین آب 
برخی روســتا ها و تعیین تکلیف برخی تداخالت در زمین های کشــاورزی 
تاکید و مهلت گذاشــته شد که موضوع تداخالت توســط جهاد کشاورزی و 

کمیسیون رفع تداخالت بررسی و رفع شود.
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مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان به مناسبت روز آتش نشانی، میزبان اهالی رسانه بود. 
آتشپاد دوم ابراهیم مطلبی خبر داد که نقشه پهنه بندی خطر کالن شهر اصفهان 
با همکاری معاونت برنامه ریزی شهرداری پس از سال ها به ثمر رسید و اکنون 

این نقشه کامل و جامع در اختیار آتش نشانی قرار دارد.
مطلبی همچنین میانگین زمان حضور بر ســر حوادث توسط امدادگران آتش 
نشانی اصفهان را ســه دقیقه و ۵۲ ثانیه عنوان کرد و تاکید کرد: می کوشیم این 

زمان را روز به روز کاهش دهیم.
در ادامه صحبت های مدیرعامل آتش نشانی اصفهان را در این نشست خبری 

می خوانید:
طی یک سال گذشته ۵۵۱ هزار و ۵8۳ تماس با سامانه ۱۲۵ ثبت شده است، 
از این تعداد، ۱۲ هزار و ۱۵۲ تماس به عملیات منجر شد که پنج هزار و ۴۴ حریق، 

چهار هزار و ۹۶۶ حادثه و ۲ هزار و ۱۴۲ خدمات ایمنی در محل بوده است.
 بیشترین حادثه آتش سوزی در فصل گرما و در ماه های خرداد، تیر و مرداد 
رخ داده است، حوادث آسانسور در سال جاری به دلیل کاهش قطعی برق نسبت 

به سال گذشته کاهش یافت.
 طی یک سال اخیر حوادث مربوط به آسانسور به دلیل کاهش قطع برق ۳۱ 
درصد کمتر شد و همچنین حوادث مرتبط با کوهستان ۲۵ درصد کاهش یافت.

 بیشترین حوادث در کالن شهر اصفهان بین ساعات ۱۳ ظهر تا ۱۴ بعد از ظهر 
و ۱8 عصر تا ۲۰ شــب اتفاق می افتد، از ابتدای سال جاری تاکنون در مقایسه با 
مدت مشــابه ســال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ حوادث آسانســور ۳۱ درصد و حوادث 

کوه نوردی ۲۵ درصد کاهش یافته است.
 سال های پیش روزی نبود که در کوه صفه حادثه نداشــته باشیم از این رو 
امسال ساعات استقرار اکیپ کوهستان افزایش یافت و مسیرهای عبور و مرور 

ایمن شناسایی و عالمت گذاری شد.
 سازمان آتش نشانی اصفهان در سطح کشور تنها سازمانی است که در صورت 
تماس شــهروندان با ۱۲۵، محل و آدرس فرد تماس گیرنده برای ما مشخص 
می شود و این مهم به رغم چالش های امنیتی با هدف تسهیل در امدادرسانی به 

شهروندان اجرایی شد. 
 برای همراه شــدن با تکنولوژی و فناوری های جهانی در این سازمان تالش 
می کنیم، اعتقاد داریم که هزینه کردن در این بخش، در آمد است زیرا ثانیه ها در 

زمان وقوع حوادث و امدادرسانی برای ما ارزشمند هستند.
 عمر ناوگان آتش نشانی این کالن شهر حدود ۱۵ سال و میانگین استاندارد 

جهانی آن حدود 8 سال است.
استاندارد جهانی برای رسیدن گروه های امداد و نجات به محل حریق و حادثه 
سه دقیقه تا پنج دقیقه است، زمان رســیدن به محل حوادث مهم است و هم 
اکنون در کالن شهر اصفهان این زمان به ســه دقیقه و ۵۲ ثانیه رسیده که سبب 
شده این کالن شــهر جزو سه شهر اول کشــور در کاهش زمان رسیدن به محل 

حوادث باشد.
تعداد افراد نجات یافته از حریق طی یک سال اخیر چهار هزار و ۶۵۶ نفر بوده 
است. بر پایه آمار بیشــترین حریق طی این مدت در منطقه هشت و بیشترین 

حوادث در منطقه پنج شهرداری اصفهان بوده است.
 به دنبال مناقصه ۱۰ میلیارد تومانی برای خرید تجهیزات مورد نیاز ســازمان 
هستیم. امسال ۱۰۰ میلیارد تومان برای نوسازی تجهیزات سازمان بودجه در نظر 

گرفته شده است.
هر حادثه ای که پیش می آید آتش نشانی اصفهان پیش گام است از این رو 
در حادثه متروپل آبادان در همان ساعات اولیه یک اکیپ ۱۷ نفره امداد و نجات 

به خوزستان اعزام شدند و امدادگران ما ۲۲ روز در حادثه متروپل تالش کردند؛ 
همچنین در سیل مردادماه در یزد نیز از آتش نشانی شهرداری اصفهان نیرو اعزام 
شد. در حادثه متروپل آبادان و سیل یزد، برخی کمبودها در حوزه تجهیزات آتش 
نشانی احساس شــد و از این رو در صدد تامین آن ها هســتیم. با تمام توان، 
تجهیزات، تفکر و امکانات پای شهر اصفهان ایستاده ایم و این شعار نیست ضمن 
اینکه در مباحث ایمنی با هیچ فردی شوخی نداریم زیرا وقتی در دل خطر رفته 

باشید، معنای ایمنی را درک می کنید.
) با اشاره به کاهش ۶ درصدی حریق در مراکز تجاری این کالن شهر( : طی یک 
سال اخیر به طور جدی به موضوع ایمنی اصناف و بازار اصفهان ورود کردیم و در 
این راستا کمیته ای از کارشناسان راه و شهرســازی، نظام مهندسی و مدیریت 

بحران شهرداری تشکیل شد.
 بیشترین ساختمان های آسیب پذیر شهر اصفهان پاساژهای تجاری هستند، 
متاسفانه برای ایمنی بازار با مقاومت حوزه اصناف روبه رو شده ایم. برای نمونه 
ورودی پاساژ شکری اصفهان ترک داشت و برخی موارد ایمنی را به پایان رساندند 
اما با توجه به اینکه ساز و کار قانونی نداریم و ضابط قضایی نیستیم و از سوی دیگر 
پلمب پاساژ به کسبه آسیب می زند الزم است موارد ناایمن این پاساژ احصا شود 

و ایمنی حداقلی در این مراکز را شاهد باشیم.
بازار اصفهان یک مقوله خطر بالقوه است که اگر حادثه ای رخ دهد به فاجعه 
بازار تبریز می رسد؛ همچنین ســاختمان های بلند مرتبه باید به تجهیزات خود 
ایمنی مجهز باشد که در بحث ایمنی ساختمان، پیشگیری اهمیت دارد و همکاران 
ما در این حوزه تالش می کنند تا ضریب ایمنی شهر را باال ببرند. در این راستا از 
پالک ایمنی که برای ایمن ترین ساختمان های شهر اصفهان در نظر گرفته شده، 
رونمایی می شــود که مشوقی اســت برای شــهروندان و اصناف که به ایمنی 
ساختمان روی آورند و برندی است که بر ارزش افزوده ساختمان های اصفهان 

موثر است. نصب پالک ایمنی برای ساختمان های ایمن رایگان خواهد بود.
 )با اشاره به کمبود نیروی امدادگر آتشن شانی اصفهان(: هم اکنون ۶۹۱ نفر 
پرسنل در آتش نشــانی خدمت می کنند که با توجه به ایستگاه ها و حجم کاری 
تنها ۵۰ درصد نیرو در اختیــار داریم و کمبود ۵۰ درصدی نیرو در این ســازمان 
احساس می شود که در این راستا برای اســتخدام ۵۰۰ نفر نیرو در حال رایزنی 
هستیم . طبق اســتانداردها به ازای هر ۵۰ هزار نفر جمعیت یک ایستگاه آتش 

نشانی الزم است.  
اصفهان یک شهر ساحلی، شیمیایی و هسته ای است، از این رو نیاز است برای 
حوادث احتمالی شیمیایی و هســته ای تجهیزات و آمادگی برای امدادرسانی 
داشته باشیم که در این راســتا زمینی در منطقه هسته ای اصفهان برای استقرار 

یک ایستگاه آتش نشانی خریداری شده و به زودی تجهیز می شود.
 )با اشاره به افزایش هشت درصدی مشــاهده مار در اصفهان (: حضور این 
خزنده در کنار ما خطرناک نیســت، زیرا این حیوانات از انسان فراری  هستند و 
هیچ گونه مارگزیدگی طی یک سال اخیر در اصفهان گزارش نشده است.  محیط 
زندگی مار جنگل و بیشه است . مشاهده این حیوان در چنین جا هایی نیازی به 
تماس با ۱۲۵ ندارد، اما با مشــاهده آن ها در کوچه و خانه باید به آتش نشانی 

اطالع داد تا برای زنده گیری و رهاسازی آن ها در طبیعت اقداماتی انجام شود.
آتش نشانان پس از بازنشسته شدن به مشکالت متعدد مانند بیماری های 
ریوی و یا قلبی دچار می شوند، برای مثال یکی از مهم ترین مسائل آن ها باال رفتن 
ضربان قلب در زمان وقوع حوادث و اعالم به آتش نشــانی اســت که به یکباره 

ضربان قلب 8۲ در دقیقه به ۱۵۰ تا۱۶۰ در دقیقه می رسد.
 بیســیم آتش نشــانی اصفهان از آنالوگ به دیجیتال تبدیل می شود تا برد 

مسافت رادیویی آن بهبود یابد.

مدیرعامل آتش نشانی شهرداری اصفهان در نشست خبری با اصحاب رسانه از موفقیت ها و مشکالت آتش نشانی و آتش نشانان سخن گفت؛

قصه احساس و استرس و آتش 
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