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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

   مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان می گوید میراث فرهنگی اصفهان سد راه احیای 
دیواره منارجنبان است؛

  پای »میراث فرهنگی« در کفش »میراث«!

مدیر کل راه و شهرسازی استان 
تشریح کرد:

آخرین وضعیت نهضت 
ملی مسکن در اصفهان

گیاهان پر آب بر از 
الگوی کشت اصفهان 

حذف می شوند

سرشماری حیات 
 وحش اصفهان از

 نیمه آبان آغاز می شود

امکان دسترسی 
عمومی به کتاب 
در اولویت برنامه 

کتابخانه های عمومی 

آب انبار کازرونی؛ از زیباترین و منحصربه فردترین انبارهای ایران
»زنده« در روزگار خشکسالی

 بیمه سالمت ماهانه 100 میلیارد تومان
8 در استان  هزینه درمانی پرداخت می کند
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مسئول سازمان بسیج سازندگی استان اعالم کرد:
 توزیع 210 هزار بسته کمک معیشتی

 در اصفهان
مدیرکل حوزه شهردار اصفهان:

 دومینوی تغییرات در شهرداری
 شایعه است

 قصه غصه دستمزد در دور تسلسل!
 ترمیم حقوق کارمندان؛ از زیاد شدن قدرت خرید تا نگرانی از افزایش تورم

احترامًا شهرداری دهاقان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 542 مورخ 1401/6/15 شورای محترم اسالمی شــهر دهاقان و نامه شماره 2041/1/6737 مورخ 
1401/6/30 فرمانداری محترم شهرستان دهاقان نسبت فروش یک قطعه پالک زمین با کاربری آموزشگاه رانندگی در محل بلوار جانبازان به مساحت 585 متر 
مربع با قیمت پایه 17/000/000 ریال و قیمت کل 9/945/000/000 ریال را از طریق انتشار آگهی مزایده محدود به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت شرکت 
در آگهی مذکور و کسب اطالعات بیشتر و دریافت برگ شرکت در مزایده به واحد امالک شهرداری مراجعه و یا از طریق سایت شهرداری اقدام و پیشنهاد خود را تا 

روز پنجشنبه مورخ 1401/08/12 به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل نمایند. 
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. ضمنا هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

شماره تلفن های تماس: 031-53338201-4 

آگهی مزایده محدود ) مرحله اول- نوبت اول(

نادر بدریان دهاقانی- شهردار دهاقان م الف:1401523

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: کاالی مورد نیاز خود را به شرح ذیل، به استناد قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه 

معامالت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت مناقصه عمومی دو مرحله ای از بین تولید کنندگان و فروشندگان واجد 

شرایط که در سامانه الکترونیکی دولت ثبت نام نموده اند، خریداری نماید.

الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای  همراه با ارزیابی کیفی 

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

شهرداری چمگردان به استناد مجوزهای شورای محترم اسالمی شهر چمگردان 1401/359/ش و 1401/23/ش در نظر دارد نسبت به: 

فروش دو قطعه پالک با مشخصات زیر اقدام نماید:
1- پالک شماره 9 به متراژ 212/30 متر مربع واقع در خیابان صاحب الزمان حد فاصل نواب صفوی و باغ برجی 

2- پالک واقع در کوچه بعثت به متراژ 237/90 مترمربع
متقاضیان می توانند حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ 1401/8/19 جهت دریافت اسناد و آگاهی از شرایط داخلی مزایده به واحد امور قراردادها مراجعه و تا پایان وقت 

اداری همان روز پاکت های مزایده را تحویل دبیرخانه حراست شهرداری نمایند.
هزینه چاپی آگهی در روزنامه و کارشناسی، هر یک از موارد فوق به نسبت بعهده برنده مزایده می باشد.

شماره تماس شهرداری: 52240471

آگهی  مزایده

علی پور بافرانی – شهردار چمگردان م الف:1401758

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت https://www.setadiran.ir/setad/cms  دریافت 

و حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1401/08/22 در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد فیزیکی )پاکت الف- 

ضمانت نامه( خود را به نشانی: اصفهان چهار باغ عباسی- خیابان عباس آباد- ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان 
 اصفهان طبقه همکف- دبیرخانه، تحویل نمایند.  به پیشــنهادهایی که بعد از مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

عدم ارسال پاکت الف) ضمانت نامه بانکی( تا موعد اعالم شده موجب ابطال مدارک مناقصه گر می گردد.

شــماره تلفن واحد مناقصات: 34121482-031 آقای کریمی و جهت آگاهی بیشــتر در مورد الزامات، اطالعات و شــرح خدمات 

مناقصات با شماره تلفن کارشناس معاونت مهندسی: 34121448-031 آقای مهندس آقابابائی

جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تماس 41934-021 ، دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768-021 تماس 

حاصل فرمائید. 

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
 شرکت کنندگان در مناقصه می بایست 72 ساعت قبل  از آخرین مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند،  در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت 

این بند به عهده مناقصه گران می باشد.

 پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

 پیشنهاد دهنده می بایست صرفا در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام کرده باشد.

 به مدارک، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش، مشروط  یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد. 

 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

 سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

شماره مناقصه 
مرجع

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد(

تاریخ توزیع 
دفترچه 

آخرین مهلت 
دریافت 

اسناد

آخرین مهلت 
بارگذاری و 

تحویل پاکات

بازگشائی اسناد 
ارزیابی کیفی

مبلغ تضمین 
)ریال(

4011101520010012110000261401/08/071401/08/121401/08/22
 1401/08/23
ساعت 9 صبح

8/500/000/000

 NA2XSYBY 185 موضوع مناقصه: کابل کراسلینگ آلومینیومی زره دار 1 در

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

 سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی در 
 حالی از افزایش بیماری های تنفسی
 در استان خبر داده که طبق آمار، 
 اصفهانی ها 94 روز هوای آلوده 

نفس کشیده اند؛

اینجا برای نفس کشیدن  
هوا  کم است

3

مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان با اشاره به لزوم ساماندهی حریم منارجنبان، گفت: شهرداری این منطقه دو سال است برای حریم منارجنبان طرحی تعریف 
کرده است، اما سازمان میراث فرهنگی به رغم دستور وزیر میراث فرهنگی اجازه ساماندهی این حریم را نمی دهد.

خبر در زاینده رود
 جاریست ...
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ارتش سوریه یک کاروان نظامی آمریکایی را وادار به 
عقب نشینی کرد

نیروهای ارتش سوریه یک کاروان نظامی آمریکا را در منطقه القامشلی واقع در استان الحسکه در 
شمال سوریه وادار به عقب نشینی کردند.نیروهای ارتش سوریه یک کاروان نظامیان آمریکا را که قصد 
ورود به دو روستای الدمخیه الصغیره و تل ذهب در حومه القامشلی را داشتند، مجبور کردند این منطقه 
را ترک کنند. منابع محلی در روســتای الدمخیه الصغیره گفتند که یک ایست بازرسی ارتش سوریه 
در روستای مذکور، یک کاروان نظامیان آمریکایی متشــکل از شش خودروی نظامی به همراه یک 
خودروی شبه نظامیان »قسد« را که قصد عبور از این ایست بازرسی را داشت، مجبور به عقب نشینی 
کردند. بنابر گزارش خبرگزاری سوریه )سانا(، به گفته این منابع کاروان نظامیان اشغالگر آمریکا پس 
از خروج از منطقه مجاور روستای الدمخیه به ســمت روستای تل ذهب حرکت کرده و قصد ورود به 
این روستا را داشتند که نیروهای ارتش سوریه مانع آن شدند.بر اساس این گزارش، اهالی روستاها و 
شهرک های حومه الحسکه با حمایت نیروهای ارتش سوریه با تعدادی از کاروان های نظامیان آمریکا 
که قصد نفوذ به این مناطق را داشتند، مقابله کرده و با پرتاب سنگ و سر دادن شعارهایی در مخالفت 

با حضور نیروهای اشغالگر در خاک سوریه، آن ها را وادار به عقب نشینی کردند.
 

صربستان 7 ماه پس از انتخابات، دولت تشکیل می دهد
انتظار می رود قانون گذاران صربستانی برای تشکیل یک دولت جدید آن هم درست هفت ماه پس 
از انتخابات پارلمانی در این کشــور رای دهند.به نقل از خبرگزاری آناتولی، این کشــور حوزه بالکان 
سوم آوریل سال جاری میالدی برای تعیین رییس جمهوری جدید، اعضای پارلمان با ۲۵۰ کرسی 
و مقام های محلی انتخابات برگزار کرد.الکساندر ووجیچ، رییس جمهوری صربستان گفته که »آنا 
برنابیچ«، نخســت وزیر کنونی باز هم برای ســومین بار در دولت جدید خدمت خواهد کرد و کابینه 
او ۲۵ وزیر دارد که شامل چند وزارتخانه جدیدالتاســیس از جمله وزارت علوم، اختراعات و توسعه 
فناوری، وزارت گردشگری و جوانان و وزارت سرمایه گذاری عمومی می شود.نخست وزیر صربستان در 
سخنرانی پارلمانی خود اعالم کرد، دولت جدید با چالش های بزرگ تری روبه رو است و به اقداماتش 
برای حفظ ثبات در این کشور ادامه می دهد.والدیمیر اورلیچ، رییس پارلمان صربستان نیز در جلسه 
پارلمان این کشور خاطرنشان کرد که رای گیری برای کابینه جدید طوالنی می شود و دولت به زودی  
تشکیل خواهد شد. الکساندر وولین، وزیر کشور سابق صربستان نیز که اخیرا بابت یک سری اظهارات 
مناقشــه برانگیزش در مرکز توجه قرار گرفته، بخشــی از دولت خواهد بود. وی پیش تر گفته بود که 

صربستان به اتحادیه اروپا تعلق ندارد.
 

»بوریس جانسون« به نفع اوکراین در آمریکا البی می کند
روزنامه فایننشــال تایمز انگلیس به نقل از منابع نزدیک به بوریس جانســون نوشت، این نخست 
وزیر اسبق انگلیس قصد دارد با استفاده از وزنه سیاسی خود تعهد کامل آمریکا به کمک به اوکراین 
در جنگ با روسیه را تضمین کند.به نقل از پایگاه خبری راشا تودی، این خبر بعد از آن گزارش شد که 
جمهوری خواهان آمریکا وعده دادند در صورتی که در انتخابات میان دوره ماه نوامبر کنگره این کشور 
پیروز شوند، ممکن است کمک های واشــنگتن به اوکراین را متوقف کنند.جانسون یکی از حامیان 
سرسخت اوکراین بوده است. بر اساس این گزارش، این نخست وزیر اسبق انگلیس حاال خواستار 
»صرف زمان بیشتری در واشنگتن دی.سی برای البی کردن به نفع تداوم حمایت دو حزبی آمریکا 
از اوکراین است.« به نوشته راشا تودی، این برنامه های جانسون احتماال بعد از صحبت های چند روز 
پیش کوین مک کارتی، رهبر اقلیت مجلس نمایندگان آمریکا درباره اینکه جمهوری خواهان احتماال 
در صورت پیروز شدن در انتخابات کنگره، به سراغ کاهش دادن حمایت واشنگتن از اوکراین خواهند 

رفت، فوریت بیشتری یافته اند.

واکنش آمریکا به اظهارات امیرعبداللهیان درباره ادعای به کارگیری پهپادهای ایرانی در »اوکراین«؛

تکرار مکررات
سخنگوی  وزارت خارجه آمریکا در یک نشست خبری با تکرار ادعاها درباره 
به کار رفتن پهپادهای ایرانی در جنگ  روسیه علیه اوکراین، به سوالی درباره 

بخشی از اظهارات اخیر وزیر امور خارجه ایران درباره این ادعا پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، ند پرایس، ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک 
نشست خبری که مشــروح آن در وبگاه وزارت امور خارجه آمریکا منتشر 
شده، در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به این که دولت آمریکا گفته بود 
در حال همکاری با هیئت کارشناسان ســازمان ملل در زمینه یمن درباره 
پهپادهای ایرانی است، اطالعات تازه ای  در این باره وجود دارد یا نه، گفت: 
همان طور که می دانید، هفته پیش جلســه ای غیرعلنی در شورای امنیت 
سازمان ملل برگزار شد که در آن یکی از کارشناسان سازمان ملل شواهدی 
درباره کمک های پهپادی ایران در جریاناتی متعدد ارائه کرد. اطالعاتی که 
ارائه شد، تا جایی که می دانم، عمدتا اطالعات گردآوری شده آمریکا نبود. 
اطالعاتی نبود که ما مستقیما به ســازمان ملل داده باشیم. این اطالعات 

توسط خود سازمان ملل گردآوری شده بود.
پرایس در ادامه مدعی شد: همان طور که آژانس بین المللی انرژی اتمی 
نهادی مســتقل اســت، این واقعیت که خود ســازمان ملل توانسته این 
اطالعات را به اعضای شــورای امنیت ارائه کند، نشانه  مهمی برای این بود 
که شواهد روشن و بی  شک  و شــبهه ای از حمایت ایران در زمینه فناوری 
پهپادی از بازیگران مخرب متعدد وجود دارد، از حوثی ها گرفته تا روسیه و 
دیگر مناطق درگیری در جهان.سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه 
گفت: ما دنبال این هستیم که ببینیم چه کار بیشتری می توانیم با اختیارات 
خودمان و به طور جمعی به همراه شــرکا و متحدان مان در سراسر جهان 

جهت پاسخگو کردن ایران برای این کار انجام بدهیم.
  واشــنگتن چند ماه پیش، مدعی شــده بود اطالعاتی در دســت دارد که 
 نشــان می دهد ایران برنامه دارد به روســیه صدها پهپاد برای اســتفاده 
 در جنــگ اوکراین بفروشــد و مقامــات روس قرار اســت آموزش های
  الزم را بــرای روش اســتفاده از ایــن پهپادهــا در ایران دریافــت کنند. 
عالوه بر این، دولت آمریکا پیش تر مدعی شده بود پهپادهای ساخت ایران 
در یمن و اتیوپی نیز به کار رفته اند.اخیرا اوکراین و دیگر کشورهای اروپایی 
نیز مدعی شده اند که روسیه از پهپادهای ســاخت ایران در جنگ اوکراین 

استفاده کرده است.
مقامات روسیه این ادعا را »بی اســاس« تلقی کرده و گفته اند، روسیه از 

پهپادهای ساخت خودش در جنگ اوکراین استفاده می کند.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در نشستی خبری در پاسخ 
به سوالی در ارتباط با ادعای رسانه های غربی در مورد استفاده از پهپادهای 
ایرانی در جنگ اوکراین و همچنین همکاری های نظامی تهران و مســکو 
تصریح کرد: روابط ایران و روسیه در زمینه های مختلف رو به رشد است و 
یک رابطه همه جانبه است. این روابط مبتنی بر منافع و مصالح دو کشور 
و همچنین مبتنی بر چارچوب های قانونی اســت و متعارض با هیچ روند 
بین المللی نیست. در این مسیر کشورها آزاد هستند که روابط خود را مبتنی 
بر منافع و مصالح دو طرف  پیش ببرند.سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت: 
روابط ایران و روسیه علیه هیچ طرفی نیست. ناقض هیچ رویکرد و چارچوب 

بین المللی هم نیســت و ما در ایــن زمینه مرعوب برخی از جوســازی ها 
نمی شویم.کنعانی در همین چارچوب گفت: کارزار رسانه ای غرب و آمریکا 
در ارتباط با مناسبات و روابط ایران روسیه کارزاری است ناظر بر دستیابی 
به اهداف خاص سیاسی. این کارزار رسانه ای در راستای فرافکنی در مورد 

نقش مخربی است که این کشورها خود در جنگ اوکراین ایفا می کنند.
وی ادامه داد: رفتار ایران ســازنده و مسئوالنه اســت و به عنوان کشوری 
مستقل روابط خود را با کشورهای مختلف از جمله روسیه به پیش می برد و 

ما مرعوب جوسازی و کارزارهای رسانه ای غربی نمی شویم.
ســخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کــرد: ما صادر کننده تســلیحات به 
هیچ کدام از طرف ها در این جنــگ برای جنگ نیســتیم. روابط ما با دو 
کشور اوکراین و روسیه دوستانه بود. متاســفانه در نتیجه فضاسازی ها و 
جوسازی های غلط دیگران اوکراین اقدام به کاهش سطح روابط با ایران 
کرد ولی با وجود این موضوع ، روابط برقرار اســت و ما آمادگی داریم که به 
پایان یافتن این جنگ کمک کنیم. طرف هایی که ایران را متهم به حمایت 
از یک طرف جنگ در این بحران می کنند در واقع با یک کارزار رسانه ای رفتار 
فرافکنانه ای نسبت به اتهامات و رفتارهای خود دارند؛ چرا که خود آنها اقدام 
به ارسال میلیاردها دالر تســلیحات به یک طرف جنگ کرده اند، ادعاهایی 
که آنها علیه ایران مطرح می کنند یک اتهام زنی بی حاصل اســت. ما این 
اتهامات بی حاصل را مردود می شــماریم و نمی پذیریــم و بارها مواضع و 

دیدگاه های خود را در مورد بحران اوکراین اعالم کردیم.
پرایس در ادامه این نشست خبری در پاسخ به این سوال که چه واکنشی 
به این اظهارات اخیر وزیر امور خارجه ایران دارد که اخیرا گفته اســت، اگر 
برای ایران محرز شود که پهپادهای ایران در جنگ اوکراین علیه مردم به کار 
می روند، نباید بی تفاوت بمانیم، مدعی شد: واکنش من فقط همان است 
که هفته پیش گفتم، ایرانی ها در کریمه حضور داشته اند. ایرانی ها وقتی 
روس ها این حمالت مرگ بار و هولناک را علیه شــهرهای اوکراینی انجام 
داده اند در کنار روسیه بوده اند. پس یا وزیر امور خارجه فریب داده می شود 

یا سعی می کند جهان را فریب دهد.
واکنش پرایس در پی این مطرح می شود که حسین امیر عبداللهیان، وزیر 
امور خارجه ایران ، دوشنبه گذشــته در جمع  مدعوین هجدهمین مجمع 
عمومی سازمان خبرگزاری های آسیا و اقیانوسیه  )اوآنا( که با حضور ده ها 
تن از رؤسای خبرگزاری های شرکت کننده در مجمع عمومی سازمان اوآنا 
برگزار شد، در بخشــی از ســخنان خود، جنگ اوکراین و اتهامات وارده به 
ایران از ســوی طرف های غربی را یکی از موضوعات روز سیاست خارجی 
عنوان و تاکید کــرد: همانگونه که ایران مخالف جنــگ و آوارگی مردم در 
افغانستان، سوریه، یمن و عراق بود، موضع جمهوری اسالمی ایران مبنی 
بر مخافت با جنگ و آوارگی در اوکراین نیز از روز نخست به صورت شفاف 

اعالم شده است. 

یک کارشناس مســائل غرب آســیا گفت: به نظر 
می رسد مکانیزم و سازوکار انتخاب رییس جمهور 
در لبنــان و همچنیــن اختالف نظرهای سیاســی 
موجود بین گروه هــا و احزاب سیاســی ، دو علت 
عمده ای است که باعث شــده اعضای پارلمان در 
لبنان برای انتخاب رییس جمهور جدید این کشور 

به توافق نرسند.
حسن السجردی در گفت وگو با ایســنا در ارتباط با 
تشکیل جلسه پارلمان لبنان و عدم موفقیت مجدد 
اعضای پارلمان برای رسیدن به توافق جهت انتخاب 
رییس جمهور جدید این کشــور اظهار کرد: اختالف 

سیاســی بین گروه های سیاســی در لبنان بیش 
از گذشــته خود را نشــان می دهد و اگر در گذشته 
اختالف و دعوای عمده بین دو جریان ۱۴ مارس و 
۸ مارس بود اکنون اختالفات ابعاد بیشتری گرفته 
و احزابی که پیش از این حول محور این دو جریان 
فعالیت می کردند، بیش از گذشته فعال شده اند و 

خود اقدام به نقش آفرینی می کنند.
وی همچنین با بیان این که سیســتم و ســازوکار 
انتخاب رییس جمهور در لبنان نیز یکی از مســائل 
عمده اســت که باعث عــدم توافــق گروه ها برای 
انتخاب رییس جمهور جدید و ایجاد خأل سیاسی در 

این کشور می شود، اظهار کرد: براساس این سازوکار 
رییس جمهور لبنان باید از بین مسیحیان انتخاب 
شود،جامعه مسیحیان در لبنان جامعه سیالی است 
که بعضا با کشورهای منطقه و فرامنطقه ارتباط دارد 
ما شاهد یک نوع نوگرایی در جامعه مسیحی لبنان 
با توجه به این ارتباطات هستیم و این خود می تواند 
یکی از عوامل موثر در عدم رســیدن به توافق برای 

انتخاب رئیس جمهور جدید باشد.

یک کارشناس مسائل غرب آسیا پاسخ داد:

 چرا لبنانی ها برای انتخاب رییس جمهور جدید
 به توافق نمی رسند؟

 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

اگر شرایط امنیتی آرام شود می توان محدودیت پلتفرم ها را برداشت
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی گفت: اگر شرایط امنیتی آرام شود می توان پلتفرم های دارای محدودیت را باز کرد، اما همزمان باید پلتفرم 
های داخلی تقویت شوند تا به مرور کسب و کارها به سمت آنها سوق پیدا کنند.علی اصغر عنابستانی در گفت و گو با ایسنا،اظهار کرد: امنیت و آرامش مسئله بسیار 
مهمی است و مادر تمام توسعه و پیشرفت هاست، بنابراین امیدوارم شرایط امنیتی کشور شرایط مناسبی باشد تا متولیان امر و شورای عالی امنیت ملی که به صورت 
مشخص این دستور محدودیت موقت را برای مردم صادر کرده، این محدودیت را بردارند و اوضاع به روال عادی برگردد.این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه معتقدم که پلتفرم ها باید بتوانند در روال عادی کار کنند، تصریح کرد: اما آن طرف هم باید تالش بسیار زیادی شود که پلتفرم های داخلی که 
می توانند بستر مناسبی برای کسب و کار و رفاه اجتماعی باشند، تقویت شده و زیرساخت هایشان تقویت شود. همچنین پهنای باند بیشتری به آنها اختصاص داده 
شود تا پلتفرم های خارجی بستر آسیب و نا امنی در کشور ایجاد نکنند.نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: اینگونه نمی شود که ما بگوییم 
چون پلتفرم های خارجی بستر ایجاد شغل در کشور شدند، پس هر آسیبی به کشور بزنند و جرات نداشته باشیم با آنها برخورد کنیم و کاری انجام دهیم. عنابستانی 
گفت: اگر االن شرایط امنیتی آرام شود و شورای عالی امنیت تصمیم بگیرد که این پلتفرم ها را باز کند تا بتوانند روال عادی شان را سیر کنند، همزمان با این موضوع 

باید پلتفرم های داخلی تقویت شوند به شکلی که به مرور کسب و کارها به سمت آنها سوق پیدا کرده و در پلتفرم های داخلی حضور پیدا کنند.

اظهار نظر روز

وز عکس ر

تظاهرات ضد دولتی 
در کوچک ترین کشور 

اروپای شرقی
هزاران نفــر بــه حمایــت از برگزاری 
انتخابــات زودهنــگام و مخالفــت با 
سیاست ضد روسی در کشور، مخالفت 
با مقامات مولداوی به خیابان ها آمدند. 
در این میان، تظاهرکنندگان سعی کردند 
خود را به ساختمان مجلس برسانند که 
در نهایت به درگیری با پلیس و بازداشت  

برخی معترضان خاتمه یافت.

نماینده مردم مالیر: 

اروپا و آمریکا تشنه برجام هستند
نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی گفت: با وجود اظهارات برخی مقامات غربی، آمریکا تشنه 
برجام است و می خواهد این توافق هرچه زودتر احیا شــود؛ این اشتیاق درباره اروپا جدی تر و شدیدتر 
است.احد آزادیخواه ، نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با مهر، درباره اظهارات 
اخیر »رابرت مالی« دیپلمات ارشد آمریکایی مبنی بر اینکه برجام در اولویت سیاست های آمریکا قرار 
ندارد، گفت: وقایع اخیر قطعه های پازلی است که از نظر غرب باید کنار هم قرار بگیرند تا اهداف آنها محقق 
شود. دشمن در فقره اخیر تالش زیادی کرد تا آشوب ها را به خیابان بکشد و تا حدی نیز در این زمینه به 
اهداف خود رسید؛ اما قاطبه ملت ایران با وجود همه گالیه مندی هایی که دارند کشور، امنیت و نظام خود را 
قبول دارند.آزادیخواه تصریح کرد: آنچه در روزهای اخیر در خیابان ها رخ داد نتیجه سرکردگی و هزینه های 

بسیاری است که دشمنان جمهوری اسالمی در مدت اخیر صرف کرده بودند. 
 

فارس:

 مراقب جان »علی کریمی« باشید!
خبرگزاری  فارس در مطلبی نوشــت:  علی کریمی در توئیتی نوشــت: »از طرق مختلفی تهدید شده و 
می شویم ولی نه از طریق تماس مستقیم. البته من مهم نیستم. من هم چنان عزادار و نگران هموطنانم در 
جای جای میهن عزیزم هستم«. کریمی در چند هفته گذشته نقش لیدری را برای اغتشاش گران بازی 
کرده و اکنون در خارج از کشور نیز تالش می کند همین نقش را ایفا کند. اما یک مسئله جدی وجود دارد: 
ضدانقالب پروژه خطرناکی را در دست اقدام دارد: پروژه کشته سازی! ... انگیزه علی کریمی از انتشار این 
توئیت معلوم نیست؛ کریمی بارها نشان داده است برای خودنمایی حاضر است چنین جوسازی هایی را 
انجام دهد اما تحلیل پروژه های جاری ضدانقالب و عملکرد این جریان در هفته های گذشته نشان می دهد 
که این توییت می تواند شروع یک پروژه کشته سازی با محوریت خود علی کریمی باشد. قابل پیش بینی 

است در شرایط کنونی »خون« کریمی از »نفس« او بیشتر به درد ضدانقالب می خورد. 

گفت وگوی »بلینکن« و رییس رژیم اسراییل درباره ایران
وبگاه وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه ای از دیدار آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه این کشور و 
اسحاق هرتزوگ، رییس رژیم صهیونیستی در واشنگتن خبر داد.طبق این بیانیه، بلینکن و هرتزوگ 
درباره آنچه آن را »تقویت روابط دوجانبه آمریکا-اسراییل، نگرانی های امنیتی مشترک، از جمله جنگ 
متجاوزانه روسیه در اوکراین و تاثیر مخرب ایران در منطقه«خوانده اند، گفت وگو کرده اند.در این بیانیه آمده 
است، از دیگر موضوعات مورد بحث آن ها، »فرصت های توسعه و تعمیق روابط اسراییل با کشورهای عربی 
و تداوم فعالیت بی نظیر مجمع نقب« بود.طبق این بیانیه، از دیگر محورهای دیدار و گفت وگوی آن دو، 
تنش های شدت گرفته و خشونت در کرانه باختری میان فلسطین و رژیم اسراییل بود که بلینکن در این 

زمینه بر ضرورت تنش زدایی از وضعیت از سوی طرفین تاکید کرد.

بایدن، تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال می کند
یک رسانه آمریکایی گزارش داده دولت جو بایدن، رییس جمهور آمریکا طی روزهای آینده از تحریم های 
جدیدی علیه ایران در ارتباط با اغتشاشات اخیر رونمایی خواهد کرد.پایگاه پولیتیکو در خبری به نقل از 
منابع مطلع نوشته تحریم های جدید آمریکا فرماندهان میانی پلیس ایران را شامل خواهد شد. آمریکا 
این فرماندهان را به بدرفتاری با »تظاهرات کنندگان« متهم کرده است. پولیتیکو مدعی شده بایدن با 
درخواست هایی از سوی برخی »فعاالن« برای تغییر حکومت در ایران رو به رو است، اما او و دستیارانش 
تمایلی به انجام چنین اقدامی ندارند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا در همین ارتباط گفته دولت بایدن 

در خصوص این رویکرد متحد است و در این خصوص »چند دسته وجود ندارند.«

کافه سیاست

کارشناس روابط بین الملل:
نمی شود همه منفعت طلب 

باشند و ایران اخالق مدار
حسن بهشتی پور، کارشناس روابط بین الملل  
در خصوص ادعاها درباره فروش پهپاد توسط 
ایران به روســیه گفت: من نمی توانم فروش 
پهپاد به روســیه را تایید یا رد کنم چراکه هیچ 
اطالعات موثقی در این باره نــدارم. اما بگذارید 
ارزیابی خودمــان را روی این فرض بنا کنیم که 
که ایران تســلیحات نظامی به روسیه فروخته 
باشــد. قراردادهای نظامی بین ایران و روسیه 
مربوط به دیروز یا امروز نیست که بخواهیم ایران 
را به جنگیدن با اوکراین متهم کنیم. دولت ایران 
از مدت ها پیش هم با شوروی هم با آمریکا و 
انگلستان قراردادهای نظامی داشته است. ما 
از شــوروی توپ های صد و سی میلی متری و 
ماشین های حمل و نقل و ... را وارد می کردیم. 
روابط نظامی شاه با آمریکا هم که زبانزد خاص و 
عام بود. بعد از انقالب هم غربی ها بودند که ما را 
تحریم کردند و تصمیم گرفتند روابط شان را با ما 
قطع کنند وگرنه ما همانطور که ارتباطات تجاری 
خود را با روسیه حفظ کردیم با غربی ها هم حفظ 
می کردیم؛اما اعمال تحریم از جانب آنان بود و ما 
مجبور شدیم یک سری از نیازهای نظامی خود 
را از چین و روســیه تامین کنیم و خودمان هم 
دست به تولید بزنیم. هم اکنون قدرت ایران در 
تولید سالح به جایی رسیده است که می توانیم 
آن ها را صادر کنیم. با این حال نمی توانیم برای 
کشوری که آن سالح را می خرد تعیین تکلیف 
کنیم که چه زمانی و چطور از این سالح استفاده 
کند. همانطور که وقتی روســیه قرار است به ما 
سوخو ۳۵ یا سالح های دیگری را بفروشد نمی 
تواند برای ما تعیین تکلیف کند که کی و چطور 
از آن ســالح اســتفاده کنیم. این قراردادهای 
تجاری صرفا در زمینه ســالح نیستند. خیلی 
متاســفم که برخی در ایران می گویند کشور ما 
مستعمره روسیه شده است و از روسیه خط می 
گیرد چرا که چنین حرفی بسیار غیر واقع بینانه 
است.بهشتی پور افزود: چطور همه  کشورها می 
توانند بر اساس منافع ملی خود عمل کنند و در 
در میدان سیاســت کارت بازی کنند اما وقتی 
نوبت ایران می رسد توقع داریم که ایران اخالق 

مدارانه رفتار کند؟ 

بین الملل
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مدیرکل سازمان صمت اصفهان مطرح کرد:

شناسه کاال ؛ راهی برای مبارزه با تولید زیرپله ای و قاچاق کاال
 رییس ســازمان صمت اصفهان گفت: تولید کنندگان و وارد کنندگان ملزم به داشتن شناسانه کاال برای 
محصوالت خود هستند که این اقدام برای مبارزه با قاچاق کاال و تولید محصوالت زیرپله ای انجام شده 
است.امیرحسین کمیلی در گفت وگو با خبرنگار بازار، با اشاره به روز صنعت و معدن اظهار کرد: قصد ما 
این است که ظرفیت های اســتان اصفهان در رویدادهای آتی در حوزه صنعت معدن و تجارت مطرح و 
مشکالت برطرف شود تا شاهد شکوفایی استان باشیم.وی، در ارتباط با برنامه های سفر دو روزه مسئوالن 
به استان اصفهان افزود: اجالس صنعت و معدن با حضور فعاالن اقتصادی استان و مسئوالن برگزار می 
شود، نشست تخصصی با امیر رضا نقش، معاون اقتصادی اســتانداری اصفهان، افتتاح و رونمایی از 
دستاوردهای صنعتگران اصفهان، بازدید از شهرک علمی تحقیقاتی و نشست با فعاالن حوزه دانش بنیان 
از برنامه های این مناسبت است.مدیرکل ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان تاکید کرد: 
بازدید از شرکت پلی اکریل، افتتاح نمایشگاه برق الکتریک و نشست صنعت و معدن از دیگر رویدادها 
خواهد بود و کلنگ زنی کارخانه سرم ســازی گلپایگان از رخدادهای ارزشمند این ایام است.وی خبر از 
حضور وزیر اقتصاد و دارایی در اصفهان در پایان هفته داد و در ادامه گفت: روز پنجشنبه نشست شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر اقتصاد برگزار می شود.کمیلی در پاسخ به وضعیت 
پیش آمده به واسطه قطع اینترنت اظهار کرد: برای شرکت های بزرگ به دلیل داشتن زیر ساخت های 
اختصاصی مشکلی پیش نیامده و خسارت واحدهای کوچک جبران خواهد شد.وی به ایجاد اشتغال 
مستقیم برای ۱۲ هزار و ۲۳۰ نفر در استان اصفهان با فعال شدن واحدهای تولیدی و صنعتی اشاره کرد و 
گفت: هر هفته جلسات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استانداری اصفهان برگزار شده است 
که در این راستا در ۶ ماهه ابتدای امسال ۱۸۱ جلسه تخصصی برگزار شده که از دستاوردهای آن بازگشت 
۶۴ واحد صنعتی راکد در استان اصفهان به چرخه فعالیت و تولید بود.مدیر کل صمت استان اصفهان از 
صدور هزار و ۵۰۰ مجوز برای طرح های ایجادی و توسعه یاد کرد و ادامه داد: یک هزار و ۳۰۳ مجوز صنعتی 
در استان طی یک سال گذشته صادر شده است که میزان سرمایه گذاری برای این تعداد جواز تاسیس، 
۶۰ هزار و ۶۲۷ میلیارد تومان با اشتغال ۳۵ هزار و ۶۹۵ نفر خواهد بود.وی خاطر نشان کرد: عالوه بر ۱۰۰ 
پروژه کالن که در سطح ملی در حال انجام است، مردمی ســازی یارانه ها و شفاف سازی فعالیت های 
فعاالن اقتصادی از آن جمله است، بدین منظور تمام فعالیت های فعاالن اقتصادی در سامانه تجارت 
ثبت شده و تولید کنندگان و وارد کنندگان ملزم به داشتن شناسانه کاال برای محصوالت خود خواهند بود .

 

آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن در اصفهان
مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان در مورد آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن در اصفهان گفت: 
تاکنون اسکلت و سقف بیش از شش هزار واحد از این طرح در سطح استان انجام شده و نازک کاری بالغ 
بر یک هزار و ۵۰۰ واحد در مرحله پایانی قرار دارد.علیرضا قاری قرآن اظهار کرد: در حال حاضر بر اساس 
ثبت نام های انجام شده، در استان اصفهان بیش از ۴۲۲ هزار نفر متقاضی بهره مندی از مزایای این طرح 
بودند که تا کنون افزون بر ۱۳۳ هزار نفر حائز شرایط فعال )در انتظار بررسی تا تخصیص پروژه( هستند.

مدیر کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان بیان کرد: در حال حاضر از متقاضیانی که تایید نهایی شده اند 
برای ۳۲ هزار نفر افتتاح حساب شده و از متقاضیانی که افتتاح حساب های آنها انجام شده بیش از ۱۴ 
هزار و ۶۰۰ نفر به پروژه ها معرفی )تخصیص( شدند.وی افزود: با تالش های به عمل آمده تاکنون برای 
بیش از ۱۶ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن در سطح استان اصفهان، پروانه ساختمانی اخذ شده و 
فونداسیون بیش از ۱۰ هزار واحد انجام شده است.قاری قرآن در ادامه بیان کرد: تا کنون اسکلت و سقف 
بیش از شش هزار واحد از این طرح در سطح استان انجام شده و نازک کاری بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ واحد 
در مرحله پایانی قرار دارد.وی گفت: در زمان حاضر برای بیش از ۹۱ هزار واحد در این استان زمین تامین 
شده که متناظر با خواسته ها نیست به طور مثال در شهری به زمین مازاد نیاز است و در شهری زمین مازاد 
بر نیاز وجود دارد بنابراین با توجه به جلسات کارشناسی برگزار شده برای رفع مشکالت زمین بررسی دقیق 

صورت پذیرفته و در سطح استان الگویی برای آن تعیین شده است.

ترمیم حقوق کارمندان؛ از زیاد شدن قدرت خرید تا نگرانی از افزایش تورم

قصه غصه دستمزد در دور تسلسل!

باالخره بعد از رفت و برگشت های بســیار و با وجودی 
نگرانی کارشناســان اقتصادی از افزایــش نرخ تورم و 
کسری بیشتر بودجه، قرار اســت با ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان 
کشوری و لشکری قدرت خرید مردم افزایش یابد.براساس آمار و اطالعاتی 
که نمایندگان مجلس در روزهای اخیر اعالم کرده اند، دولت برای اجرای الیحه 
افزایش حقوق کارکنان خود، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان منابع تامین کرده  
که این اعتبار قرار است صرف افزایش حقوق کارمندان دولت، بازنشستگان 
صندوق کشوری و مستمری بگیران و بازنشستگان صندوق لشکری شود.

باالتر رفتن خط فقر و رسیدن آن به عدد ۱۸ میلیون تومان، درحالی رخ داده 
اســت که چند روز پیــش طرح متناسب ســازی حقوق کارکنــان دولت و 
بازنشستگان کشوری و لشــکری در قالب یک الیحه دوفوریتی به صحن 
مجلس رفت. طبق تصمیم اخیر دولت و مجلس، قرار است دست کم یک 
میلیون تومان به حقوق کارمندان و ۹۰۰ هزار تومان به دریافتی بازنشستگان 
بخش دولتی اضافه شود که درنهایت حداقل حقوق برای کارمندان دولت به 

پیشنهاد خود دولت به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش می یابد.

تورم به چندین برابر چند سال گذشته رسیده است
اصغر سلیمی، عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اسالمی به 

ایسنا، گفت که مبالغ پیش بینی شــده برای ترمیم حقوق کارکنان دولت 
و بازنشســتگان یک کمک جزئی بوده و الزم است گام های اساسی تری 
برای تامین حداقل ملزومات معیشتی مردم برداشته شود.به گفته اصغر 
سلیمی، تورم این روزها به چندین برابر چند سال گذشته رسیده و این تورم 
در سفره های مردم نیز کامال مشهود است. قیمت خودرو و مسکن نسبت 
به چند سال گذشــته چندین برابر افزایش یافته است. قیمت ملزومات 
معیشتی مردم نیز به طور چشــمگیری افزایش یافته است. با این وجود 
افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در ابتدای سال بسیار ناچیز 
بود و این رقم اصال  کفاف زندگی معمولــی را نمی دهد. اگر یک خانواده، 
مسکن نداشته باشد حقوقی را که ماهیانه دریافت می کند، باید فقط برای 
اجاره بها پرداخت کند. کارمندان نیز اقشــاری هستند که نمی توانند شغل 
دیگری داشته باشند. به طور قطع افزایش حقوق ۱۰ یا ۱۵ درصدی دردی از 
این اقشار دوا نمی کند، اما به هر حال کمکی به این اقشار محسوب می شود. 
دولت باید در این مسیر گام بردارد تا مردم بتوانند حداقل های زندگی خود 
را تامین کنند.اما یکی از اساتید اقتصاد دانشگاه اصفهان معتقد است که 
این تصمیم در فضای فعلی یک اقدام نمایشی است و دولت در نظر دارد 
کاهش قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان خود را تاحدودی از این مسیر 
جبران کند.هوشنگ شجری به ایسنا، می گوید: به طورقطع مقامات دولت 

هم می دانند که این کار عالوه بر افزایش کسری بودجه، موجب افزایش نرخ 
تورم خواهد شد و این افزایش حقوق را در چرخه زمانی کوتاه خنثی می کند 
و قدرت رفاهی برای مردم نخواهد داشت.وی در پاسخ به این سوال که چرا 
دولت ابتدای امسال با برنامه ریزی مشخص افزایش دستمزد کارکنان و 
بازنشســتگان خود را تعیین نکرد، توضیح می دهد: دولت تصور نمی کرد 
که نرخ تورم این چنین افزایشی باشد و شاید افزایش نرخ تورم بیش از 

پیش بینی دولت بود و از سوی دیگر برجام هنوز به نتیجه نرسیده است.

منطق اقتصادی پشت سر چنین تصمیمی وجود ندارد
این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با تاکید بر اینکه منطق اقتصادی پشت 
سر چنین تصمیمی وجود ندارد، تصریح می کند: با افزایش حقوق کارکنان 
دولت، کسری بودجه و وابستگی دولت به سیستم بانکی بیشتر می شود 
و شاید ناچار به خریداری بیشتر اوراق بهادار باشد، بنابراین معتقدم در این 
برهه از زمان چنین تصمیمی هیچ اثر مثبتی بر زندگی مردم نخواهد داشت 
و شاهد افزایش تورم، نقدینگی، خلق پول و ... بدون نتیجه موثر برای دولت 
باشیم.وی درباره فشار افزایش مالیات ها از ابتدای امسال، می گوید: فشار 
این مالیات ها به اشکال مختلف روی مصرف کننده و بازار نهایی و سرمایه 
همچون ســقوط بورس اوراق بهادار اثرگذار اســت، از سوی دیگر موجب 
کمانه کردن مالیات به ســمت مصرف کننده نهایی و فشار این مالیات بر 
دوش مردم خواهد شد.شجری درباره میزان افزایش نرخ تورم به دنبال 
افزایش دستمزدها، توضیح می دهد: نرخ تورم تاحدودی جنبه روانی دارد و 
به سرعت غیرقابل اندازه گیری است، البته موجب افزایش نقدینگی و بیشتر 
شدن کسری بودجه دولت و وابستگی دولت به سیستم بانکی و درنهایت 
موجب بار سنگین بدهی های دولت می شود و در آخر در چرخه رکود صنایع 

و بدهی صنایع قرار گیریم.

افزایش دستمزدها از طریق مالیات جبران می شود

اما بهنام ابراهیمی، دیگر کارشــناس اقتصادی اصفهــان درباره افزایش 
دستمزد کارکنان دولت به ایســنا، می گوید: به طورقطع افزایش دستمزد 
کارکنان دولت بر نرخ تورم اثرگذار اســت، البته دولت در تالش است تا از 
طریق مالیات این افزایش دســتمزدها را جبران کند.وی با اشاره به رشد 
باالی درآمدهای وصولی مالیات طی چند ســال گذشته، اظهار می کند: 
با توجه به سیاســت مالیاتی موجود، بار تورم زای حقوق و دستمزد کمتر 
می شود، اما معتقدم امروز چاره ای به غیراز افزایش حقوق دستمزد کارکنان 
دولت نیســت و نمی توانیم حقوق کارکنان و بازنشستگان را تثبیت کنیم 
درحالی که قیمت ها دو تا ســه برابر باال می رود.این کارشناس اقتصادی 
با اعتقاد بر اینکه به طورقطع افزایش قیمت ها از ریشــه های دیگر نیز رخ 
می دهد، تاکید می کند که افزایش یک باره ۵۰ درصدی دستمزد کارکنان و 
بازنشستگان دولت آثار جالبی در اقتصاد نخواهد داشت و اگر این کار در 
چند مرحله ۱۰ درصدی باید انجام شود تا بار روانی و عکس العمل بازار به 
آن کمتر شود، از سوی دیگر می توان منافع کارکنان دولت را رعایت کنیم و 

همچنین اثر تورمی ناشی از بار روانی این طرح کمتر خواهد شد.

معــاون برنامه ریــزی و اقتصــادی وزارت جهــاد 
کشاورزی گفت: زیرســاخت های الزم برای اجرای 
طرح الگوی کشــت در تمام اســتان ها انجام شده 
است، اما ۱۷ استان به صورت ویژه در اولویت اجرایی 
قــرار دارند.محمد قربانی اظهار کــرد: ۱۵ محصول 
بنا بر تغییرات اقلیم آبی برای الگوی کشــت در نظر 
گرفته شده اســت. محصوالت اساسی مثل گندم، 
جو، یونجه، شــلتوک، نخود، کلزا، دانه های روغنی 

کال ذرت علوفه برای پشــتیبانی از تولید دام، سیب 
زمینی، چغندر قند، پنبه، ذرت دانه ایی، گوجه فرنگی، 
نیشکر، ســویا و پیاز اســت که در مجموع این ۱۵ 
محصول ۸۹ درصد سطح زیر کشت کل محصوالت 
زراعی را در بر می گیرد.قربانی با بیان اینکه در راستای 
عملیاتی کردن بند ت ماده ۳۵ سیاســت های کلی 
برنامه ششم ما الگوی زراعی را شروع کردیم، چون 
در اکثر کشورها الگوی کشت عمدتا تمرکز بر زراعت 
دارد، گفت: زیرســاخت های الزم برای اجرای طرح 
الگوی کشت در تمام استان ها انجام شده است، اما 
۱۷ استان به صورت ویژه در اولویت اجرایی قرار دارند.

قربانی افزود: اســتان هایی مثل فارس، اصفهان، 

خراسان رضوی، آذربایجان غربی، مازندران تهران، 
گلستان، جنوب کرمان، همدان، کرمانشاه، اردبیل، 
قزوین، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، 
هرمزگان، کردستان این ۱۷ اســتان استان ویژه ما 
هستند، چون ۸۱.۲ درصد تولید ما تو این ۱۷ استان 
است.وی درباره دلیل انتخاب این استان ها گفت: 
سطح زیر کشــت، میزان تولید است، چون بعضی 
از استان ها سطح زیر کشت شــان شاید کم باشد، 
ولی چند بار، چون تولید محصوالت کشاورزی دارند 
وارد الگوی در واقع این انتخاب ویژه ما شدند بقیه 
اســتان ها ۱۸.۲ درصد در واقــع ۱۸.۸ درصد از کل 

تولیدات را در بر می گیرند.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد:

17 استان در اولویت ویژه اجرای الگوی کشت

خبر روز

معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت:

منعی برای واردات خودرو از کره  و ژاپن نداریم
معاون صنایع حمل ونقــل وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات خودرو از کشــورهایی 
همچون کره و ژاپن به دلیل بدعهدی های گذشته و موضع گیری های آن ها پاسخ داد: فعال قاعده ای برای 

منع واردات از این کشورها نخواهیم داشت، زیرا بحث تنوع واردات از برندهای مختلف مطرح است.
منوچهر منطقی  در نشستی خبری که با تمرکز بر موضوع واردات خودرو برگزار شد، در پاسخ به سوالی 
در رابطه با اینکه با توجه به رفتار کره ای ها و موضع گیری سیاسی آن ها واردات خودرو از این کشور صورت 
خواهد گرفت؟ تصریح کرد: فعال قاعده ای برای واردات از کشورها و خودروسازان بدعهد گذشته نخواهیم 
داشت. اگر محدودیتی ایجاد شود، خودروهای وارداتی تنها به محصوالت چینی محدود خواهد شد. 
اینکه چگونه قرار است واردات از این کشورها انجام شود هم برعهده واردکنندگان گذاشته  شده است و 
بایستی این اجازه را دهیم که این سازوکار را واردکنندگان تعیین کنند.وی در رابطه با واردات خودروهای 
اقتصادی نیز اظهار کرد: با توجه به تعریف دنیا از خودروهای اقتصادی، خودرویی اقتصادی است که 
قیمت تمام شده آن در محدوده ۶٠٠٠ الی ٨٠٠٠ دالر با تمرکز بر ۶٠٠٠ دالر باشد. در داخل نیز بر این تعریف 
برنامه ریزی شده است که در محدوده همین قیمت مناسب واردات صورت گیرد. اما این نکته مطرح 
است که با توجه به فرآیندی که برای واردات وجود خواهد داشت و مهم تر اینکه مقرر شده خودروها در 
بورس کاال عرضه شوند، قطعا قیمت خودرویی که به دست مصرف کننده خواهد رسید، اقتصادی نخواهد 
بود. بر همین اساس در آیین نامه تمرکز بر واردات خودروی اقتصادی است تا خودرو در محدود ۶٠٠٠ و 

نهایت ٨٠٠٠ دالر وارد شود و توسعه فناوری در داخل صورت گیرد.
 

این سه کشور، خواهان تجارت با ایران شدند
رییس سازمان توسعه تجارت ایران در مراسم بیست و ششمین سالروز ملی صادرات از احیای توافقات 
تجاری با سه کشور خبر داد و در خصوص وضعیت توسعه تجارت کشور و اقدامات و راهکارهای قابل 
پیگیری در زمان باقی مانده دولت ســیزدهم برای جهش و تحول در حــوزه صادراتی، اظهار کرد: این 
اقدامات در دو بخش پیگیری می شود که یکی از مهم ترین بخش ها، مسائلی در مورد مانع زدایی بود.

علیرضا پیمان پاک ادامه داد: در خصوص مانع زدایی، تصمیم ها و سیاست هایی که مانع جدی بر سر 
راه توسعه صادرات و تجار بود را برطرف کردیم. در خصوص مشکالتی که بازگشت ارز ایجاد کرده بود با 
روش های مختلف از جمله واردات در قبال صادرات در همه گروه های کاالیی – جز چند گروه محدود - 
تسریع در اعاده و کاهش قوانین متزاحم توانستیم راه را برای تجار باز کنیم.پیمان پاک با بیان اینکه در 
این مسیر سازمان توسعه تجارت برنامه های خود را هدفمند به اجرا درآورد، تاکید کرد: این هدفمندی را 
در حضور در نمایشگاه های بین المللی مانند نمایشگاه مسکو و اعزام و پذیرش هیئت های تجاری اجرا 
کردیم که دستاوردهای خوبی داشت. برای سال ۲۰۲۳ هم برنامه کامل نمایشگاهی و حضور هدفمند 
در این نمایشگاه ها، آماده شده است.وی با اشاره به برنامه برای حضور در بازارهای بکر و نوظهور مانند 
آفریقا، اوراسیا و جنوب شرق آســیا، افزود: از ابتدای سال تا امروز ۴۰ هیئت تجاری از آفریقا به ایران 
آمدند و هفته آینده نیز ۳۱مدیر خرید از شرکت های بزرگ روسیه و بالروس به تهران می آیند تا توافقات 
مهمی صورت گیرد. برای ارتباط میان تجار و معرفی محصوالت خود، پلتفرم های B۲B و B۲C تعریف 
شد.رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اقداماتی که در حوزه رفع موانع پولی و بانکی و لجستیکی 
انجام شده، اظهار کرد: با توافق نامه های تجاری مانند اوراسیا که مغفول مانده بود و در دولت سیزدهم 
پیگیری و به نتیجه رسیده است، می توان بازارهای جدید را با قابلیت رقابت برای کاالی ایرانی ایجاد 
کرد. توافقات تجاری با اندونزی، پاکستان، ترکیه و سایر کشورهای دیگر نیز در حال انجام و احیاست.

وی به ایجاد خطوط کشتیرانی، توسعه لستیک و احداث کریدور سبز گمرکی اشاره و تاکید کرد: کریدور 
سبز تجربه خوبی بود که در مورد سایر کشورها نیز اجرا خواهد شد. امروز صندوق ضمانت صادرات با 
۱۰کشور موافقت نامه دارد تا با جایگزینی »ال سی« بتواند ضمانت نامه و بیمه نامه های مدنظر را صادر 

کند. با اصالح روابط توانستیم ارز را با کمترین هزینه و باالترین سرعت در منطقه مبادله کنیم.

کافه اقتصاد

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان:اخبار

گیاهان پر آب بر از الگوی کشت اصفهان حذف می شوند
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: در راستای طرح الگوی کشت بیش از ۱۳۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی، زراعی و باغی به سیستم های 
نوین آبیاری مجهز شده اند. رستمی با بیان اینکه استان اصفهان اولین استانی است که در بحث الگوی کشت تحقیقات کرده و طرح الگوی کشت برای کل شهرستان های 
شمال و جنوب و شرق و غرب استان و برای اراضی دیم و آبی و باغات حتی در دهستان ها تعریف شده، اظهار کرد: اگر تامین آب به اندازه کافی و در زمان مناسب انجام 
نشود این طرح در هر منطقه ای باشد با مشکل روبه رو می شود.وی افزود: الگوی کشت رایج منطقه متناسب با میزان آب در اختیار و با هدف حذف گیاهان پر آب بر و 
جایگزینی با گیاهان کم آب بر در نظر گرفته می شود تا با افزایش بهره وری از منابع آب بتوانیم تولید پایدارتر را حفظ کنیم.اصغر رستمی به الگوی کشت مناسب در مناطق 
کویری اشاره کرد و گفت: غالت و گلرنگ در اولویت هستند و همچنین کاشــت پنبه که از گذشته در مناطق شرق رایج بوده در الگوی کشت پیشنهاد شده و کشت های 
کم آب بر و کشت های در فضای گلخانه ای در نظر گرفته شده و به طور کلی حذف گیاهان پر آب بر و جایگزینی گیاهان کم آب بر که با شرایط خاکی و گرمای منطقه سازگار 
هستند، توصیه شده است.معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اهمیت کشت در گلخانه افزود: در استان اصفهان دو هزار و 
۴۰۰ هکتار به کشت گلخانه ای اختصاص دارد که در صورت ارائه تسهیالت این میزان افزایش پیدا می کند.رستمی گفت: با توسعه کشت گلخانه ای محصوالت مباحث 

سرت )جداسازی محصوالت کشاورزی براساس سایز( و بسته بندی و صنایع تبدیلی را می توان فراهم کرد.

آغاز برداشت 
چغندر قند از 150 

هکتار مزارع بویین 
میاندشت

برداشــت چغندر قند از ۱۵۰ هکتار 
مــزارع بوییــن میاندشــت آغاز 
شد. مدیر جهادکشــاورزی بویین 
میاندشــت گفت: متوسط عملکرد 
چغندر قند، ۸۰ تن در هکتار است و 
پیش بینی می شــود امسال بیش 

از ۱۲ هزارتن چغندر برداشت شود.

عکس خبر

در سال  جاری صورت گرفت؛

افزایش 5 درصدی ارزش 
کاالهای صادراتی اصفهان

مدیرکل گمــرکات اصفهان گفــت: صادرات 
کاال از گمرکات اســتان از ابتدای سال جاری 
تا پایان مهر یک میلیــون و ۲۴۴ هزار تن به 
ارزش ۸۲۳ میلیون و ۷۵۸ هزار دالر بود که از 
نظر ارزش نسبت به مدت مشابه پارسال پنج 
درصد افزایش یافت.به گزارش ایرنا، رســول 
کوهســتانی پزوه افزود: این مقدار صادرات 
از لحاظ وزنی، مشابه هفت ماه نخست سال 
گذشته اســت.وی اقالم صادراتی گمرکات 
استان اصفهان را ۶۷۱ نوع کاال برشمرد و اظهار 
داشت: چدن، آهن و فوالد ۳۲۶ میلیون دالر با 
سهم ۴۰ درصد، محصوالت پتروشیمی ۱۳۳ 
میلیون دالر با سهم ۱۶ درصد، محصوالت لبنی 
۶۹ میلیون دالر با ســهم هشــتدرصد، فرش 
ماشینی و دســتباف ۶۴ میلیون دالر با سهم 
هشــت درصد، محصوالت تولیــدی از آهن 
و چدن ۶۰ میلیون دالر با ســهم هفت درصد 
بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند.

مدیرکل گمرکات اصفهان، کشــورهای هدف 
صــادرات از طریق گمرکات اســتان اصفهان 
را ۸۷ کشــور برشــمرد و تصریح کرد: در این 
مدت ارزش صادرات به عــراق ۳۲۹ میلیون 
دالر، پاکستان  ۱۴۲  میلیون دالر، ترکیه  ۸۴ 
میلیــون دالر، افغانســتان ۵۱ میلیون دالر و 
ارمنســتان ۴۱ میلیون دالر بوده است.وی با 
اشاره به پنج مبادی گمرکی صادراتی استان 
اصفهان بیان داشت: از مجموع ۸۲۴ میلیون 
دالر صادرات گمرکات استان در سال جاری، 
۴۶۳ میلیون دالر از طریــق گمرک اصفهان، 
۲۲۴ میلیــون دالر از طریق گمرک کاشــان، 
۱۰۲ میلیــون دالر از طریق گمرک اختصاصی 
ذوب آهن، ۳۰ میلیــون دالر از طریق گمرک 
اختصاصــی مجتمع فوالد مبارکــه و گمرک 
تجاری و ۶ میلیون دالر از طریق فرودگاه شهید 
بهشتی انجام شده است.به گزارش ایرنا، وجود 
قطب های صنعتی نظیر فوالد، منســوجات، 
هواپیماســازی، لوازم خانگی، رنگ سازی و 
صنایع نظامی از دیگــر دالیل اهمیت گمرک 

اصفهان محسوب می شود.
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مفاد آراء
8/36 آگهــي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف 

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

قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 5029 - 1401/05/04 هيات ســوم آقای امير حسين 
حالجی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 91 کدملــي 1290660212 صادره 
اصفهــان فرزندحبيب اله در ششــدانگ قطعــه زمين محصور با مســتحدثات 
بصورت انبار ضايعات بــه مســاحت 598/50 متر مربع از پــالک 553 فرعی 
از 19 اصلــي واقع در اصفهــان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غــرب از مالکيت 
 متقاضــی طبــق ســند انتقالــی 36551 مــورخ 1400/10/13 دفترخانــه

 261 اصفهان

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/05

م الف: 1391336  شــهرياري رئيــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

تحدید حدود اختصاصی
8/37  شــماره نامه : 140185602024008310-1401/07/30 چــون تحدید حدود 
ششــدانگ پالک ثبتی 2269/1  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان کــه طبق پرونده ثبتی 
به نام آقای رضا موحدی و شــرکاء  در جریان ثبت اســت و به علت عدم حضور متقاضی 
ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1401/09/28 ساعت 9 صبح 
 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی بــه کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعییــن تکلیف پرونده های 
معترضی ثبــت معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض بــه این اداره با 
 تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره

 تسلیم نمایید. 
تاریخ انتشار: 1401/08/05 

 م الف: 1398718 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
8/38 نظر به اینکه سند مالکیت  شش دانگ یکباب خانه بشماره پالک ثبتی 6367 فرعی 
مفروز از 3254 فرعی از 159- اصلی بمساحت 169/50 متر مربع واقع در بادرود  جزء بخش 
نه حوزه ثبتی بادرود بنام آقای سید فرهاد طباطبائی بشماره چاپی 536867 ذیل ثبت 16118 
در صفحه 373 دفتر 131 امالک نطنز ثبت و صادر و تســلیم گردیده و مع الواسطه بموجب 
سند انتقال شــماره 19373 مورخ 1389/07/18 دفترخانه 23 بادرود به طاهره طباطبائی 
بادی فرزند سید حســین انتقال قطعی گردیده  که در دفتر 22 صفحه 388 امالک بادرود 
ذیل ثبت 4178 بنامش ثبت گردید. سپس مشارالیها با ارائه درخواست کتبی بشماره وارده 
140121702022002069 مــورخ 1401/07/27 بانضمام دو برگ استشــهادیه محلی 
که امضاء شهود آن ذیل شماره 48102 و شناســه یکتا  140102155818000898 مورخ 
1401/08/02 به گواهی دفترخانه 23  بادرود  رسیده مدعی است که سند مالکیت آن به علت 
اسباب کشی مفقود گردیده چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120- آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1400994 رضا طویلی رئیس ثبت اسناد و امالک بادرود 

 ابالغ اجرائیه
8/39 ابالغ اجرائیه کالسه 1 / 139904002120000176 بدینوسیله به خانم شراره امیری 
نام پدر: تقی تاریخ تولد 01 / 03 / 1339 شماره ملی 460968671 شماره شناسنامه 2 احد از 
وراث بدهکار پرونده اجرائی کالسه 9900311 به نشانی : 1- اصفهان پایگاه هشتم شکاری 
بلوک 446 ) متن سند ( و 2 – سمنان گرمسار بلوار آیت اله کاشانی به سمت میدان امام آخرین 
دور برگردان نبش کوچه مریم جنب امالک پاسارگاد وپوشاک هوتن پالک 3987 ) اعالمی 
بستانکار ( که برابر گزارش ماموران ابالغ در آدرس متن سند. شناخته نگردیده اید ودر آدرس 
اعالمی بستانکار حضور نداشته وابالغ واقعی به شما میسر نشده است ابالغ میگردد که برابر 
سند ازدواج شماره 10720 مورخ 31 / 01 / 1384 تنظیمی دفتر ازدواج شماره 11 شهرابریشم 
بین مورث شما ) رضاقربانی ( وخانم اعظم قدیری علی الحساب مبلغ 1021286142000 
ریال بدهکار می باشید که براثرعدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس 
 از تشریفات قانونی اجرائیه صادر وبه کالسه فوق دراین اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده
 19 / 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد ازتاریخ انتشار این آگهی که 
تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج 
ومنتشر می گردد ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام ودرغیر اینصورت 
بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد . مقتضی 
است نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا اقدام واال بدون ابالغ اخطاریه دیگری عملیات اجرائی 
علیه مورث شما ادامه خواهد یافت . م الف: 1398599 محسن اسماعیل زاده  مسئول 

واحد اجرای اسناد رسمی فالورجان  

موسس آب انبار کازرونی

آب انبار کازرونی؛ از زیباترین و منحصربه فردترین انبارهای ایران

زنده در روزگار خشکسالی

حاج محمدحســین کازرونی، تاجــری خیر و اهل 
اصفهانی بود که شــرکت اســامیه و مســعودیه را 
در دوره مظفرالدین شــاه تاســیس کرد تا عاوه بر 
تقویت اقتصاد ملی، دوری از تسلط کاالهای بیگانه 
بر بازارهای ایران نیز فراهم شود. وی در سال ۱۳۰۰ 
شمسی برای خرید کارخانه نساجی وطن )کارخانه 
هفت دســت( با عطاءالملک دهش وارد شراکت 
شد و پس از مدت زمانی تمامی سهم شریک خود 
را خریداری کرد. این کارخانه توانســت با تولید نخ، 
 پارچه و پتو، بخــش عمده ای از نیازهای کشــور را

 برآورده کند.ســرانجام وی در اردیبهشت ۱۳۱۱ در 
سن ۸۵ ســالگی درگذشــت و او را در تخت فوالد 
در تکیــه اش به امانــت دفن کردنــد و بعدها پیکر 
او را بــه نجــف اشــرف منتقــل شــد و در صحن 
شــریف علوی دفن کردند. باتوجه بــه خدماتی که 
وی بــرای اصفهان بــه ارمغان آورده بــود، روزنامه 
 اخگــر در توصیــف او نوشــته اســت: »مرحــوم

 کازرونی عاوه برآن که تاجر زحمتکش خوبی بود، به 
عمران و آبادی عاقه زیادی داشت چه بسیار  مزارع 
بایری را که آباد کرده و باعث رونــق فاحت و اداره 

کردن معیشت عده زیادی از فاحین شد«. 

آب انبار کازرونی يكی از مکان های دیدنی مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد اصفهان اســت. این آب انبار یکی از زیباترین و منحصربه فردترین 
آب انبارهای ايران محســوب می شــود. مجموعه  تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد در شــهر اصفهان با داشتن مســجد، آب انبارها )آب انبار کازرونی(، 
حوض خانه، مبال )حاجت خانه و طهارت خانه(، وضوخانه، چله خانه، حوایج خانه، اتاق ها، حجره ها، تاالر اروسی، ایوان ها و حیاط، شبيه کاروان سرا و پناهگاهی 
امن برای مسافران و زيارت كنندگان، چله نشينی عرفا و اسكان بی بضاعتان در فصل زمســتان بود. اين مجموعه  با مرور زمان به قبرستان عمومی تبديل شد. 
بعد از انقاب اسامی، قبرســتان عمومی به مجموعه  تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد تبديل و دفن متوفی در آن ممنوع شد.قدمت اين آب انبار به دوره  
قاجاريه می  رسد. این بنای تاریخی با شماره  ثبت ۹۰۶۹ در سال ۱۳۸۲ در فهرستی آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این آب انبار در سال ۱۳۳۶ هجری قمری 
با هزینه و همت حاج محمدحسین کازرونی ساخته شده است.پان آب انبار کازرونی هشت ضلعی است. پلکان های ورود به مخزن آب و سقف این آب انبار 

در سمت شمال شرقی قرار دارد. آب انبار کازرونی به لحاظ معماری متفاوت با آب انبارهای ایران 
اســت و درعین حال از معروف ترین آب انبارهای ایران به شــمار می رود. این آب انبار بر خاف 
پان استوانه  و گنبد مخروطی دارای سقف مسطح و پان خزینه استوانه  در هشت ضلعی است. 
دسترسی به مخزن آب این آب انبار از طریق پاشــیر یا پلکان است.در هشت ضلعی های دیوار 
این آب انبار، ایوان های  طاقی شكل، با  طاقچه هایی جهت استراحت مسافران و زیارت کنندگان 
تعبیه شده است. این ایوان ها دارای تزیینات آجری اســت. در ایوان ها دریچه و پنجره هایی با 
مشبك زیبا، جهت تامین نور مخزن آب یا خزینه تعبیه  شــده است.آب انبارهای ایران در دوره  
قاجاریه، با تزیینات پركاربرد ســردرها، با آب انبارهای دوره  های قبل متمایز می شوند. آب انبار 
کازرونی نیز از این سردر مستثنی نیست. این آب انبار دارای سردر زیبا با كتیبه  بسم ا... الرحمن 
الرحیم با رنگ زرد با خط کوفی است. در این سردر تزیینات پركاربرد تزیینات پركاربرد ستاره، 
ماه و خورشید با رنگ های  زرد، قهوه ای، سفید و آبی قابل مشاهده است.در اطراف قوس سردر 
آب انبار کازرونی، کتیبه  به خط نستعلیق به رنگ الجوردی نوشته شده و در این کتیبه نام میرزا 
عبدالجواد خطیب، خطاط آن به چشم می خورد.در سقف این آب انبار چهار بادگیر به شكل مناره 
باریک و دوازده دهانه ساخته شده است. این بادگیرها حدود چهار متر از سطح بام ارتفاع دارند. 
نقش و وظیفه  چهار بادگیر، تصفیه و خنک کردن آب داخل آب انبار است.هر بادگیر از چهار بخش 
بدنه، پنجره یا دریچه، گریو یا گردن گنبد و قسمت باالی بادگیر تشكیل شده است. بدنه   بادگیرها 

شامل تزیینات کاشی کاری فیروزه ای و مشکی به صورت زیگزال روی زمینه آجری است و  پنجره  یا دریچه های خنک کننده به صورت آجر کاری تزیین شده اند.
گریو یا گردن گنبد بادگیرها شامل کتیبه  سوره نصر در چهار بخش با خط کوفی بنایی با کاشی کاری فیروزه  با خطوط کاشی کاری زردرنگ تزیین شده اند. قسمت 
باالی بادگیر به صورت گنبدی شکل با کاشی کاری فیروزه  و نقوش اسلیمی تزیین شده  است. در آب انبار تکیه کازرونی زیبا همچنان آب ذخیره سازی می شود.

اما محمدحسین کازرونی كیست؟ محمدحسین کازرونی از تجار معروف شــهر اصفهان بود. وی دو شرکت اسامیه و مسعودیه را در زمان در مظفرالدین شاه 
برای توسعه  اقتصاد كشور بنا نهاد. همچنین کارخانه  هفت دست )کارخانه نساجی( را در سال ۱۳۰۰ شمسی تاسیس كرد.وی عاوه بر تجارت، به عمران و آبادی 
شهر اصفهان و روستاهای اطراف نیز كوشــش می كرد. همچنین فرد خیری بود. از  کازرونی بناهای موقفی مثل مسجدهایی در خیابان های عباس آباد، سپه 
و میر، دبستان و دبیرستان کازرونی در میدان طوقچی و تکیه و آب انبار کازرونی به یادگارمانده است.محمدحسین کازرونی پس از وفاتش در تکیه کازرونی به 
امانت دفن شد. سپس طبق وصیتش پیکر وی را به نجف اشرف منتقل شد و در صحن شــریف علوی دفن شده است.آب انبار کازرونی در مجموعه  تاریخی، 
فرهنگی و مذهبی تخت فوالدشهر اصفهان، روبه روی تکیه ایزد گشســب و در مجاورت تکیه کازرونی قرار دارد.در تخت فوالد اصفهان به جز آب انبار کازرونی، 

آب انبار مسجد رکن الملک و آب انبار مسجد مصلی با قدمت دوره قاجاریه و آب انبار تکیه  لسان االرض مربوط به دوره  صفویه وجود دارد.

با توجه به شــرایط گرم و خشــکی که 
اصفهان داشته، تامین و نگهداری آب 
برای مردم از اهمیت بســیاری برخوردار بوده و به 
همین دلیل خیرین آن زمان برای به دست آوردن 
اجر و ثواب سقایت، نســبت به احداث آب انبارها، 
ســقاخانه ها و ســنگاب  اقدام می کردنــد. یکی 
از ایــن آب انبارهــا، آب انبــار کازرونی اســت که 
محمدحســین کازرونی آن را ساخت و وقف مردم 
اصفهان کرد. این بنا با معماری بومی و متناســب 
با فضای تخت فوالد و با چهار بادگیر به شکل مناره 
طراحی شــده که از زیبایی خاصی برخوردار است.

،،
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مدیرکل سازمان انتقال خون استان خبر داد:

کمبود بودجه، مهم ترین مشکل اداره کل انتقال خون استان 
اصفهان

مدیرکل سازمان انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه بیشتر تجهیزات اداره کل انتقال خون استان، 
عمری ۲۰ ساله دارد و در معرض از کارافتادگی است، گفت: طی سال جاری متعهد به تهیه ۱۶۰ هزار واحد 
خون شده ایم که با احتساب متوسط هزینه هر کیسه خون، حداقل به ۹۲ میلیارد تومان بودجه نیاز داریم.

علی فتوحی در نشست مشترک اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان با انجمن خیریه انتقال خون استان 
اصفهان اظهار کرد: کمبود بودجه، مهم ترین مشکل اداره کل انتقال خون استان اصفهان است.

وی افزود: سازمان انتقال خون استان اصفهان طی سال جاری متعهد به تهیه ۱۶۰ هزار واحد خون شده 
است، اما با احتساب متوسط هزینه هر کیسه خون ۵۵۰ هزار تومانی، حداقل به ۹۲ میلیارد تومان بودجه 

نیاز داریم و این در حالی است که بودجه امسال این اداره تنها ۴۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به کمبود ۵۰ میلیارد تومانی بودجه برای انجام تعهد مذکور سال 

جاری، تصریح کرد: این مقدار اعتبارات تنها تا نیمه سال جوابگوی نیاز بیمارستان ها خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: بیشتر تجهیزات اداره کل انتقال خون استان، عمری ۲۰ ساله دارد و در معرض خراب 
شدن و از کارافتادگی است؛ بنابراین  تجهیز و به روزرسانی آنها باید در اولویت قرار گیرد تا خدمت رسانی به 
بیماران بدون وقفه باشد.فتوحی با بیان اینکه کمبود شدید پایگاه های انتقال خون در سطح شهر و استان 
از سایر مشکالت این اداره است، گفت: کمبود در پایگاه های انتقال خون، شاخص های عملکردی اداره کل 

را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
 مدیرکل سازمان انتقال خون استان اصفهان اضافه کرد: ۳۸ سال پیش، زمینی به متراژ ۱۳ هزار مترمربع
  در خیابان مشــتاق به این اداره واگذار شــد، اما همچنان بالتکلیف و بدون ســاخت باقی مانده است،
  در حالــی کــه خیــران می تواننــد با احــداث ایــن زمیــن و ســاخت پایگاه بــرای شهرســتان ها، 

در این زمینه کمک کننده باشند.
 

معاون اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان:

سرشماری حیات وحش اصفهان از نیمه آبان آغاز می شود
معاون محیط زیســت طبیعی و تنــوع زیســتی اداره کل حفاظت محیط زیســت اصفهان گفت: 
سرشــماری حیات وحش در مناطق حفاظت شــده اصفهان از نیمه آبان ماه امســال آغاز خواهد 
شد.حســین اکبری در گفت وگو با مهر اظهار داشت: سرشماری حیات وحش اصفهان متناسب با 
برنامه ریزی های انجام شده از نیمه دوم آبان ماه امسال آغاز می شود.وی ادامه داد: این طرح در 
سطح ۱۰ منطقه تحت مدیریت محیط زیست استان اصفهان شامل مناطق قمیشلو، موته، عباس 
آباد، کاله قاضی، کرکس، قمصر و بــرزک، کهیاز، یخاب، داالنکوه، کوه بزرگــی و خارو و با مجموع 
مساحت یک میلیون و هفتصد هزار هکتار متناســب با شرایط آب و هوایی و بازه های زمانی اعالم 
شده از سوی رؤسای مناطق انجام خواهد شــد.معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره 
کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشــاره به اینکه سرشماری حیات وحش نیاز به زمان 
مناسب دارد، خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که متاسفانه امسال بارندگی های پاییز دیر هنگام و 
از نیمه دوم آذر ماه خواهد بود و شرایط برای سرشماری چندان مناسب نیست؛ اما ما مطابق با نیرو 
و امکانات، ظرفیت مناطق و زمان بندی، سرشماری را از نیمه آبان امسال انجام خواهیم داد.اکبری 
ابراز داشت: تصمیم بر این است که امســال از ظرفیت همه عالقه مندان، سازمان های مردم نهاد، 
همیاران محیط زیست، جوامع محلی و نیز محیط بانان با تجربه و حتی رسانه ها در طرح سرشماری 

حیات وحش استان استفاده شود.
وی خاطرنشان کرد: هدف ما انجام سرشماری جامع و کامل از حیات وحش استان در سال جاری 
است تا آمار و اطالعات خوب و علمی مطابق با ظرفیت هر منطقه برای برنامه ریزی های حفاظتی 

جمع آوری شود.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی در حالی از افزایش بیماری های تنفسی در استان 
خبر داده که طبق آمار، اصفهانی ها ۹۴ روز هوای آلوده نفس کشیده اند؛

اینجا برای نفس کشیدن هوا کم است

»نفس اصفهان برید« این جمله، بارها و بارها در ذهن اصفهانی هایی که 
از آلودگی هوا و ترافیک کالفه شده اند، تکرار  شده است.شهری که طبق 
آمار، در اغلب موارد منفی در صدر قرار می گیرد و گوی سبقت را برای ابتال 
به بیماری های مختلف از دیگر استان ها می رباید. نفس کشیدن شاید 
طبیعی ترین سهم انسان از زندگی باشد ولی با این اوصاف، اصفهانی ها 
از در دسترس ترین سهم خود هم بی نصیب هستند. بنا بر گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان، کالن شــهر اصفهان بر اســاس  آمار اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا سی ام مهرماه، طی هفت ماه 
بدون داشــتن یک روز هوای پاک، ۱۲۲ روز هوای سالم و ۹۴ روز هوای 
ناسالم داشته است.این در حالی است که این کالن شهر در مدت مشابه 
سال ۱۴۰۰ نیز بدون ثبت یک روز هوای پاک، ۷۰ روز هوای ناسالم و ۱۴۳ 
روز هوای  سالم داشت.بر اساس آمار، در هفت ماه نخست سال ۱۳۹۹ 
نیز چهار روز هوای پاک، ۴۵ روز هوای ناسالم و ۱۷۰ روز هوای سالم برای 
کالنشهر اصفهان ثبت شد.ثبت ۹۴ روز هوای آلوده در اصفهان طی هفت 
ماه سال ۱۴۰۱ رکورد در تعداد روز هوای آلوده این کالن شهر در یک دهه 
اخیر و حاکی از شــرایط فاجعه بار آلودگی هوای آن محسوب می شود.

نگاهی به آمار کیفی هوای کالن شهر اصفهان در سال ۱۴۰۱ نشان می دهد، 
ماه مهر ۱۸ روز هوای سالم با میانگین شاخص های باالتر از AQI ۹۰ و ۱۲ 

روز هوای ناسالم برای گروه های حساس داشت.همچنین ماه شهریور 
۲۳ روز هوای سالم و هشت روز هوای ناسالم برای گروه های حساس در 
این کالن شهر ثبت شــد. ماه مرداد با ۶ روز هوای ناسالم برای گروه های 
حســاس و ۲۵ روز هوای ســالم شرایط کیفی مناســب تری نسبت به 
ماه های دیگر سال  داشت.بر اساس آمار موجود تیرماه امسال  نیز با ثبت 
۱۷ روز هوای ناسالم برای گروه های حساس، ۲ روز هوای ناسالم برای 
عموم شهروندان و ۱۲ روز هوای سالم، رکورددار بیشترین روز های آلوده 
طی شش ماه ابتدایی امسال بوده است.در همین زمینه بابک صادقیان، 
رییس اداره امور آزمایشگاه های حفاظت محیط  زیست اصفهان با بیان 
اینکه کاهش محسوس نزوالت جوی، کشت نشدن اراضی کشاورزی و 
فعال شدن کانون های گردوغبار از علل افزایش روز های ناسالم در شش 
ماه ابتدای سال است، در خصوص عوامل تشدید کننده این وضعیت اظهار 
داشت: »اثر مخرب فعالیت های غیر اصولی واحد های صنعتی و معدنی 
به ویژه واحد های سنتی تولید آجر، گچ و…، در بطن کانون های بحرانی 
فرســایش بادی مجاور کالن شــهر اصفهان مزید بر علت بوده است«. 
 ۷ ماه بدون هوای پاک برا ی کالن شــهری همچون اصفهان که به لطف 
زاینده رود خشک، زمین های کشــاورزی و باغات رو به خشکی رفته، 

فاجعه ای است که نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت.

مردم اصفهان بیشتر از ۹۰ روز هوای آلوده نفس کشیده اند و این یعنی 
ریه اصفهانی ها نیاز به هوای تازه دارد.

ابتال به بیماری های تنفسی در اصفهان افزایش یافته است
آلودگی هوا در حالی به یکی از صدها مشــکل اصفهانی ها تبدیل شده 
که سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز از افزایش بیماری های 
تنفســی در اســتان خبر داد. پژمان عقدک در این باره اظهار کرد: تعداد 
افراد مراجعــه کننده با عالئم تنفســی در کلینیک ها، مراکز ســرپایی، 
بیمارستان ها و مطب ها افزایش یافته و بار آنفلوآنزا زیاد شده است.وی 
در گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار کرد: بیماری کرونا نسبت 
به ســه هفته پیش یک افزایش یک و نیم برابری داشته است و تعداد 
افراد بستری داخل بیمارستان ها و تعداد افراد بستری در آی سی یوها 
افزایش پیدا کرده است.وی با اشاره به رنگ بندی کرونا در استان اصفهان 
افزود: در حال حاضر شهرستان نایین در وضعیت قرمز، نطنز و دهاقان در 
وضعیت نارنجی و اصفهان و ۸ شهرستان دیگر استان در وضعیت زرد و 
۱۰ شهرستان نیز در وضعیت آبی قرار دارند و به نظر می رسد شرایط کرونا 
نسبت به یک ماه قبل در وضعیت بدتری قرار گرفته است.عقدک با اشاره 
به افزایش بیماری های تنفسی در استان گفت: تعداد افراد مراجعه کننده 
با عالئم تنفسی در کلینیک ها، مراکز سرپایی، بیمارستان ها و مطب ها 
افزایش یافته و بار آنفلوآنزا زیاد شده اســت، در استان اصفهان از ۱۳۵ 
تست اختصاصی آنفلوانزا ۲۵ درصد از آن  تست ها مثبت شده و در کشور 
همین بررسی که شده تا ۵۰ درصد تست های مثبت آنفلوآنزا گزارش شده 
است.سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با بیان اینکه امسال 
بی توجهی و عدم استفاده از ماسک، شیوع و بروز بیماری های تنفسی را 
باال برده است، بیان کرد: طی ۲ سال گذشته به دلیل وجود کرونا و رعایت 
پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک احتمال ابتال به بیماری های 
تنفسی کم بود.وی ادامه داد: در یکی دو ماه اخیر به دلیل رعایت نکردن 
پروتکل های بهداشتی که آمار آن در کشور زیر ۳۲ درصد است و استفاده 
کمی از ماســک که به زیر ۲۰ درصد رســیده اســت، مقداری شیوع در 
وضعیت بیماری های تنفسی را داشــته ایم و چون تازه وارد فصل سرما 
شده ایم این شرایط ادامه پیدا می کند و ممکن است هم کرونا و آنفلوآنزا 
آمار آن افزایش پیدا کند.عقدک با تاکید بر اینکه هر دو بیماری کرونا و 
آنفلوآنزا توصیه های یکسانی دارند، تصریح کرد: مردم باید ماسک بزنند 
به خاطر اینکه به صورت هوابرد این ویروس ها منتقل می شود و ماسک 
می تواند بسیار کمک کننده در پیشگیری باشد.سخنگوی دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان اضافه کرد: »مردم سعی کنند در محیط های تجمعی 
حضور پیدا نکنند و با افراد دارای عالمت فاصله بیش از یک متر را رعایت 
کنند و اگر مجبور شــدند در محیط های تجمعی حضور پیدا کنند، حتما 
تهویه وجود داشته باشد«. رعایت فاصله اجتماعی،استفاده از ماسک، 
دوری از محیط های تجمعی و هزاران راهــکار دیگر دوای درد ریه های 
مردم اصفهان نیست.باید چاره ای اندیشید چراکه »هوای پاک« شاید 

تنها مطالبه اصفهانی ها باشد.  

با مسئولان جامعه

مدیرکل کتابخانه های عمومی اصفهان  گفت: امکان 
دسترســی عمومی به کتاب به منظــور نهادینه کردن 
و ترویج فرهنگ کتاب خوانی، یکــی از اولویت های 
این نهاد در اســتان است.حجت االسالم والمسلمین 
رمضان علی معتمدی افزود: درمجموع کتابخانه های 
استان اصفهان باید از این شــاخص برخوردار شوند 
که همه افراد جدای از ســن، جنس و قشر بتوانند از 
امکانات فرهنگی و اجتماعی آن بهره مند شــوند.وی 
اظهار داشت: در این راســتا کارکرد کتابخانه ها باید از 
یک ســالن صرف برای مطالعه یا بــه امانت گرفتن 

کتاب، به شبکه ای فرهنگی با فعالیت های چندمنظوره 
تغییر کند. مدیرکل کتابخانه هــای عمومی اصفهان 
گفت: تعامل با ســایر دســتگاه های فرهنگی مانند 
آموزش وپرورش و کانون پــرورش فکری کودکان و 
نوجوانان و درمجموع چندمنظوره کردن کتابخانه های 
عمومی، تأثیر بسیاری در افزایش جذب مراجع به این 
مکان فرهنگی دارد.وی همچنین بر ضرورت تشکیل 
هیئت های اندیشه ورز در کتابخانه های عمومی استان 
تاکید کــرد و گفت: این هیئت ها که باید متشــکل از 
اعضای فعال کتابخانه ها به همراه معتمدان محالت 
باشند مناسب است که به ارائه نظر، ایده های مناسب 
و کارساز برای جذب بیشــتر افراد به این مکان های 
فرهنگــی بپردازند.مدیــرکل کتابخانه های عمومی 
اصفهان افــزود: همچنین نیروهــای کتابخانه های 

عمومی اســتان که بالغ بــر ۴۰۰ نفر هســتند باید در 
ارائه فعالیت ها به سمت وســوی به روزرسانی کردن 
برنامه ها، رویدادمحوری و فعالیت های مناســبتی 
بپردازند.حجت االســالم معتمدی یادآور شــد: در 
راستای گســترش فرهنگ کتاب خوانی در جمهوری 
اسالمی ایران و تبیین جایگاه کتاب، هفته ای با عنوان 
هفته کتاب نام گذاری شــده کــه نهادهای متعددی 
برای ترویج فرهنگ کتاب خوانــی بین مردم تالش 
می کنند.وی با اشــاره به نقش مهم کتاب و مطالعه 
در ارتقــای فرهنگ شــهروندی گفت: بدون شــک 
تربیت شهروندانی اهل مطالعه، سبب ارتقای سطح 
آگاهی، بصیرت و قانون مداری می شود که الزمه آن 
تعامل، ارتباط مؤثر و اجرای برنامه های مشترک بین 

شهرداری و کتابخانه هاست.

مدیرکل کتابخانه های عمومی اصفهان مطرح کرد: 

امکان دسترسی عمومی به کتاب در اولویت برنامه کتابخانه های عمومی 

شیوع موج جدید 
آنفلوانزا در کودکان

فرارســیدن فصل پاییز و ســرد 
شدن تدریجی هوا باعث افزایش 
بیماری هــای تنفســی از جمله 
ســرماخوردگی و آنفلوانزا شده 
اســت.در حال حاضــر بیماری 
شبیه سرماخوردگی بین کودکان 
به شــدت شــیوع پیدا کرده که 
پزشــکان معتقدند این بیماری 
آنفلوآنزاست و به صورت ناگهانی 

آغاز می شود.

سارقان سابقه دار منازل اصفهان دستگیر شدند
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان از دستگیری ۲ سارق سابقه دار منازل در اصفهان خبر داد. سرهنگ 
حسین ترکیان گفت: به دنبال وقوع سرقتی همراه با خشــونت در یکی از محالت خیابان جی اصفهان 
ماموران آگاهی دو متهم سابقه دار شناسایی و دستگیر کردند.وی افزود: این دو متهم با اقدامات خشنونت 
آمیز باعث ایجاد رعب و وحشت برای بانوی ۴۵ ساله شده بودند و به سرقت گوشی موبایل، طال و دالر و 
لوازم منزل به ارزش بیش از سه ملیلیاردریال اعتراف کردند.سرهنگ ترکیان گفت: پرونده این متهمان 

در اداره آگاهی استان باز است. 

جریمه میلیونی برای به کارگیری مشموالن غایب
فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان گفت: اگر کارفرمایان مشموالن غایب سربازی را به کار گیرند ۸۲ 
میلیون جریمه می شوند.سرهنگ علی اصغرمحمدی اظهار کرد: ادارات و شرکت ها ازبه کارگیری افرادی 
که خود را برای سربازی معرفی نکرده اند، خودداری کنند و تامین اجتماعی نیز آن ها را بیمه نکند. همچنین 
ادارات صمت، کار و تعاون و رفاه اجتماعی در معرفی این افراد اقدامات الزم را انجام دهند، اگر کارفرمایی 
از این افراد به عنوان نیروی کار استفاده کند، ۸۲ میلیون تومان جریمه خواهد شد.وی افزود: حفاری های 
اداره آب برای رعایت مباحث ایمنی باید با هماهنگی راهور باشد و این موضوع در کمیسیون مربوطه نیز 
مطرح شده، اما گاهی هماهنگی انجام نمی شود. حفاری انجام شده در خیابان شهید احمدی سبب رخ 
دادن حادثه شد و مقصر اداره آبفا بود.محمدی ادامه داد: جایگاه سوخت خیابان آیت ا... خوانساری فضای 
کوچکی برای سه نوع سوخت مختلف را ندارد و با توجه به تردد وسایل نقلیه سنگین در این قسمت از شهر، 
قرار شد پمپ گازوییل به جایگاه سوخت بلوار آیت ا... محمدی انتقال یابد، اما هنوز انجام نشده است. 
شاهد سرقت سیم برق در حاشیه شهر و روستا هایی همچون تیکن، نیوان،سعید آباد و... هستیم که اداره 

برق باید جایگزین جمع آوری ترانس های برق را در دستور کار خود قرار دهد.
 

رفع تصرف زمین خواری 243 میلیارد ریالی در شهرستان چادگان
فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف یک مورد زمین خواری به ارزش ۲۴۳ میلیارد ریال در شهرستان 
چادگان و رفع تصرف زمین مربوطه خبر داد.سردار محمدرضا میرحیدری گفت: ماموران اداره مبارزه با 
جرائم اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان چادگان با اشرافیت و هوشمندی باالی خود از یک مورد 
زمین خواری در یکی از روستا های این شهرستان مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.وی 
افزود: در بررسی های میدانی مشخص شد، فردی بدون داشتن مجوز قانونی زمینی به مساحت ۱۶ هزار 
و ۲۰۱ متر که از اراضی ملی بوده را از طریق شخم و شیارزنی و کاشت محصول به تصرف خود در آورده است.

سردار میرحیدری با بیان اینکه برابر ارزیابی صورت گرفته توسط کارشناسان مربوطه ارزش این زمین بالغ 
بر ۲۴۳ میلیارد ریال است، عنوان کرد: ماموران با حضور نماینده حقوقی اداره منابع طبیعی پس از اطمینان 
از صحت موضوع، نســبت به انعکاس تخلف صورت گرفته به مرجع قضایی اقدام و در ادامه با پیگیری 

ماموران و نماینده سازمان شاکی، متهم متعهد به جبران خسارت وارده شد.
 

کشف حدود 30 کیلوگرم تریاک در سمیرم
فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم از کشف ۲۹ کیلو و۸۰۰ گرم ماده مخدر تریاک در عملیات مشترک 
پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی با ماموران واحد رزمی یگان تکاوری فرماندهی انتظامی استان 
خبر داد.سرهنگ علی قربانپور افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان سمیرم در عملیاتی 
مشــترک به همراه اکیپ کویر یگان تکاوری فرماندهی انتظامی استان حین کنترل و رصد هوشمندانه 
محور مواصالتی شهرستان به یک دستگاه خودروی سمند مشکوک شدند و به آن دستور توقف دادند.

وی افزود: ماموران با یک اقدام ضربتی آن را متوقف و در بازرسی دقیق ۲۹کیلو و۸۰۰ گرم تریاک که  در 
خودرو جاساز شده بود را کشف کردند.

عکس خبر

خبر روزناجا

محیط بانان محیط زیست؛ 
حافظان نیازمند حمایت

یک پژوهشــگر حــوزه بوم شــناختی گفت: 
محیط بانان بــرای حفاظت از محیط زیســت 
با مشــکالت زیادی روبه رو هســتند؛ از لحاظ 
حقوقــی وضعیت محیط بانان هنوز به شــکل 
کامل مشخص نیست و از آن ها حمایت کافی 
به عمل نمی آید.بهمن ایزدی در گفت وگو با ایمنا، 
اظهار کرد: قوانین حمایتی محیط بانان را در دو 
بخش می توان دسته بندی کرد و اجرای صحیح 
قوانین حقوقی بدون شــک بایــد از موقعیت 
شــغلی محیط بانان دفاع و برای آن ها امنیت 
شــغلی ایجاد کند.وی با بیان اینکه ســازمان 
محیط زیست با قوانین دســت وپاگیر و تکیه 
بر روش های کهنه و قدیمی که هیچ گونه بازده 
و راندمانی ندارد به دنبال پیشــبرد اهداف خود 
اســت، افزود: آیا نباید مطابق با شــیوه های 
نویــن در دیگــر کشــورها و حتی در کشــور 
خودمان ازجمله دســتاورد »برابری مدیریت 
محافظت مشــارکتی« که حدود ســه تا چهار 
سال در پارک ملی گلســتان در حال اجراست، 
استفاده کنند؟ آیا هنوز در این عصر باید با تکیه 
بر سیرت گذشته برای مدیریت مناطق حرکت 
کرد؟این پژوهشــگر حوزه بوم شناختی گفت: 
قوانین استفاده از سالح محیط بان ها با سایر 
نیروهای مســلح در کشــور متناسب نیست. 
براساس ماده ســه قانون، اگر جان محیط بان 
و همکارش در خطر بود یا افرادی قصد تصرف 
پاسگاه های محیط بانی را داشتند، می تواند در 
منطقه اســتحفاظی خودش، آن هم از کمر به 
پایین به فردی که روبه روی او ایستاده شلیک 
کند.وی با اشــاره به اینکه تهاجم و درازدستی 
گروه های متخلــف در مقابل نبود قانون حمل 
سالح توسط محیط بانان، حوادث بسیار تلخی را 
برای آن ها رقم می زند، تصریح کرد: با مدیریت 
فیزیکی و تکیه بر ســالح نمی تــوان مناطق را 
محافظت کرد، اما وقتی محیط بانی اســلحه 
دارد باید قوانین برای آن هــا همانند مقررات 
سایر نیروهای مسلح، محیط بانان را هم مورد 
حمایت قرار دهد؛ چراکه نبود این قوانین سبب 
شده محیط بانان در مناطق حفاظتی خود مورد 

تهاجم برخی از متخلفان قرار بگیرند.

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان اعالم کرد:

توزیع 210 هزار بسته کمک معیشتی در اصفهان
مسئول سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان از توزیع ۲۱۰ هزار بسته کمک معیشتی بین نیازمندان در شش ماه نخست امسال در استان اصفهان خبر داد.سرهنگ 
پاسدار حسن عجمی با اشاره به اهدای بسته های کمک معیشتی به نیازمندان گفت: بسیج سازندگی استان اصفهان در راستای لبیک به فرمان رهبر معظم انقالب 
و محرومیت زدایی در شش ماه اول امسال  ۲۱۰ هزار بسته کمک معیشتی شامل برنج، روغن، حبوبات و گوشت تهیه و بین نیازمندان استان خانواده های محروم 
و نیازمند توزیع کرده است.وی با بیان اینکه هزینه هر بسته کمک معیشــتی حدود ۶۰۰ هزار تومان که در مجموع تقریبا ۱۰ هزار میلیارد ریال است از محل اعتبارات 
سپاه، خیرین و گروه های جهادی تامین شده است، افزود: طرح کمک های مومنانه همچنان ادامه دارد که در مرحله جدید بسته هایی تهیه شده است که در آبان ماه 
بین نیازمندان توزیع می شود.مسئول سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان با اشاره به توزیع ۱۰ هزار بســته لوازم التحریر به مناسبت بازگشایی مدارس و آغاز 
سال تحصیلی جدید بین دانش آموزان نیازمند، از احداث و واگذاری ۲۲ واحد مسکونی برای محرومین سطح استان خبر داد و تاکید کرد: از ابتدای امسال  تاکنون 
جهادگران گروه های جهادی عالوه بر احداث ۲۲ واحد مسکونی ۴۹ واحد مسکونی محرومین را بازسازی و مرمت کردند و در اختیار محرومان قرار داده اند. همچنین 

به منظور کمک و تسهیل در امر ازدواج جوانان ۷۰ سری جهیزیه شامل لوازم اساسی منزل به زوج های نیازمند اهدا شده است.

عکس: ایرنا



باشگاه سپاهان توضیحاتی درباره بحث ممنوع الخروجی »گئورگی گولسیانی« مدافع سابق خود که در پرسپولیس حضور دارد، ارائه کرد.به تازگی خبری مبنی 
بر عدم پرداخت مالیات گئورگی گولسیانی مدافع سابق تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان توسط باشگاه سپاهان و پرداخت مالیات توسط خود بازیکن در برخی 
از رسانه ها منتشر شد.روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان ضمن تکذیب این خبر، به جهت تنویر افکار عمومی و رفع هر گونه شبهه در این خصوص اعالم 
می کند: ۱- باشگاه فوالد مبارکه سپاهان بر اساس روال کاری خود، به محض خروج بازیکن، کلیه مراحل مربوط به امور مالی و حقوقی تا مراحل نهایی و ابطال 

پروانه کار را انجام می دهد و پس از آن همه مسائل حقوقی و مجوزهای مربوطه با کارفرمای جدید این بازیکن است.
۲- تا تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ مفاصاحساب مالیاتی توسط بازیکن با همکاری باشگاه سپاهان تهیه و در اختیار باشگاه جدید قرار گرفته است.

۳- با توجه به قوانین مالیاتی کشور بازیکن با همکاری باشگاه سپاهان مالیات سال ۱۴۰۰ خود را پرداخت کرده است.
لذا تاکید می شود پاسخگویی مسائل بازیکن بر عهده باشگاه جدید بوده و هیچ ارتباطی با باشگاه فوالد مبارکه سپاهان ندارد. این باشگاه در زمان مقتضی و طبق 

درخواست بازیکن، اقدامات الزم را به موقع انجام داده است.

اطالعیه باشگاه سپاهان درباره مدافع پرسپولیس
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کورس »امباپه« و »هالند« بر سر آقای گلی
ستاره فرانسوی تیم فوتبال پاریسن رژمن توانست جای مهاجم تیم فوتبال منچسترسیتی را در 
صدر جدول گلزنان لیگ قهرمانان اروپا بگیرد.در پایان شــب اول از هفته پنجم مرحله مقدماتی 
لیگ قهرمانان اروپا، تیم فوتبال پاری سن ژرمن موفق شد با نتیجه 7 بر ۲ از سد مکابی عبور کند. 
در این مسابقه امباپه، ستاره فرانســوی تیم فوتبال پاریس توانســت ۲ گل برای تیمش به ثمر 
برساند و به این ترتیب مجموع گل های زده خود در این فصل را به عدد 6 رساند تا باالتر هالند قرار 
بگیرد.در این جدول هالند با 5 گل، لواندوفســکی با 5 گل، محمد صالح با 5 گل و مسی با ۴ گل 

در رده های بعد قرار دارند.
 

درخواست هواداران دورتموند: بایکوت جام جهانی!
هواداران بروسیا دورتموند بار دیگر با بنری که در بازی برابر منچسترسیتی همراه داشتند خواهان 
بایکوت جام جهانی ۲۰۲۲ شدند.دورتموند در پنجمین دیدار از مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا 
در ورزشگاه خانگی اش میزبان منچسترسیتی بود و این بازی با تساوی به پایان رسید. بسیاری 
از فوتبال دوستان آلمانی در طول چند ماه گذشته اعتراضاتی را علیه برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ در 
قطر برگزار کرده و نارضایتی شان را از این موضوع اعالم کردند. دلیل اصلی مخالفت آنها با برگزاری 
جام جهانی در این کشور، رفتارهای ضد حقوق بشری مقامات قطری خصوصا در زمینه برخورد با 
کارگران مهاجر در جریان ساخت ورزشگاه هاست.در حالی که کمتر از یک ماه به آغاز این رقابت ها 
باقی مانده، بار دیگر اعتراض هایی از ســوی هواداران فوتبال آلمان نسبت به این موضوع شکل 
گرفته است.هواداران دورتموند بنر بزرگی را در ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک در جریان بازی برابر 
منچسترسیتی به همراه داشتند که روی آن نوشته شده بود:» قطر ۲۰۲۲ را بایکوت کنید«. بسیاری 
از هواداران باشــگاه های مختلف آلمانی پیش از این اعتراض های مشابهی را نسبت به برگزاری 
این جام جهانی در کشور قطر ابراز کرده بودند و به نظر می رســد که حتی در آستانه برگزاری این 

تورنمنت نیز همچنان قصد ندارند دست از اعتراض بکشند.
 

بنفیکا بدون شکست؛
قاتل یووه در UCL، تیمی که باختن بلد نیست!

بنفیکا بدون شکســت در ۲۰ بازی پیش می رود و حاصل این نتایج، صدرنشــنی لیگ پرتغال و 
صعود به دور حذفی لیگ قهرمانان اســت.وقتی لیگ قهرمانان اروپا قرعه کشی شد، کمتر کسی 
شانسی برای بنفیکا در گروه H قائل بود. در حضور یوونتوس و پاری سن ژرمن به نظر نمی رسید 
که نماینده پرتغال توان صعود به دور حذفی را داشــته باشــد. بنفیکا اما در فصلی که به نظر می 
رسد یکی از بهترین فصل های دهه اخیر این تیم باشــد، هم در UCL و هم لیگ پرتغال فراتر از 
انتظار ظاهر شده و بدون باخت پیش می رود. این تیم، یووه را ۴-۳ شکست داد تا با حذف این 
تیم،جشن صعود بگیرد.شاگردان راجر اشمیت در حالی صعود خود را در این گروه سخت پیش 
از برگزاری بازی های هفته پایانی قعطی کرده اند که در طول بازی های این فصل هیچ شکستی 
متحمل نشــده اند. آنها در ۲۰ بازی )مجموع لیگ پرتغال و چمپیونز لیگ( ۱7 برد و ۳ مســاوی 
کسب کرده اند که یک آمار قابل توجه به شمار می رود.بنفیکا بازی رفت مقابل یووه را ۲-۱ برده بود 
و بعد از دو تساوی مقابل PSG در بازی برگشت بیانکونری را دوباره شکست داده و ۱۱ امتیازی 
شد. این تیم هم امتیاز با PSG پرستاره در هفته پایانی حتی شانس صعود به صدر جدول گروه 
H را هم خواهد داشــت؛ البته اگر یوونتوس از پاریس امتیاز بگیرد و این تیم هم بتواند مکابی را 
شکســت دهد.بنفیکا همین چند روز پیش با پیروزی یک بر صفر مقابل پورتو، صدرنشینی خود 
در لیگ پرتغال را هم مستحکم تر کرد. این تیم از ۱۰ بازی، 9 برد و یک مساوی کسب کرده و بدون 

باخت و با ۲8 امتیاز صدرنشین لیگ کشورش است.

از مصدومیت تا افت کیفیت؛

آمریکا در بحران؛ فرصت تاریخی برای ایران!
   افت آمریکا، سومین حریف تیم ملی در جام جهانی 
بعد از نمایش ضعیف این تیم مقابل ژاپن و عربستان 
برای کمتر کسی پوشیده مانده اســت. در فاصله کمتر از یک ماه تا جام 
جهانی خبرگزاری آسوشیتدپرس هم وضعیت آمریکا را بررسی و بحران 
این تیم را تایید کرده؛ مجموعه ای که تعداد زیادی از بازیکنان اصلی اش 
نیمکت نشین یا مصدوم هســتند.بعد از غیبت در جام جهانی روسیه، 
آمریکا با جوان ترین تیم در میان ۳۲ تیم به قطر سفر می کند. در محافل 
فوتبال آمریکا گروه بازیکنان فعلی را مستعدترین نسل تاریخ این کشور 
می دانند، ولی این تیم هنوز به افتخار قابل توجهی نرسیده و از طرف دیگر 
بسیار پرنوسان بوده است. آمریکا در آخرین بازی مرحله مقدماتی جام 
جهانی شکســت خورد و تنها به خاطر تفاضل گل بهتر توانست آخرین 
سهمیه قاره را به دست آورد.کیسی کلر که در بازی تاریخی جام جهانی 
۱998 مقابل ایران درون دروازه ایستاده بود، درباره وضعیت آمریکا خوش 
بین نیست و گفت: »واقعا نگرانم. در دو بازی اخیر هیچ نکته ای وجود 
نداشت که اعتماد نسبت به این تیم را باال ببرد. هنوز هم بازیکنان کلیدی 
در باشگاه  دقایق بازی کافی ندارند. تعدادی دیگر هم در حال بازگشت از 
مصدومیت هستند. در فرآیند آماده ســازی هیچ نکته امیدوارکننده ای 
وجود ندارد.«آمریکا جام جهانی را با بازی مقابل ولز شروع می کند و از 
نگاه الندن داناوان، مهاجم ســابق این تیم، نتیجه ایــن بازی می تواند 
سرنوشت ساز باشد: »اگر مقابل ولز نتیجه خوبی بگیریم، می توانیم تیم 
خطرناکی در این تورنمنت باشــیم. اگر نه، اوضاع برای ما خوب پیش 
نخواهد رفت. این تیم جوان و کم تجربه حد وسط ندارد، یا خیلی خیلی 

خوب است یا خیلی خیلی ضعیف.«

نتایج ناامیدکننده
آمریکا در فیفا دی قبلی دو بر صفر به ژاپن باخت و با عربستان به تساوی 
بدون گل رسید. شاگردان گرگ برهالتر در هفت بازی قبلی مقابل تیم های 
حاضر در جام جهانی سه شکست، سه تساوی و تنها یک برد داشته اند و در 
شش بازی حتی نتوانستند گلی بزنند. کریستین پولیشیچ هم به ضعف 
تیمش معترف است و گفت: »این نتایجی نیست که انتظار داشتیم قبل 
از جام جهانی بگیریم.«البته گروهی امیدوارند که برگزاری بازی در میانه 
فصل فوتبال اروپا به نفع آمریکا باشد. استو هولدن، بازیکن سابق این 
تیم گفت: »به خاطر عملکرد خوبی که این تیم در لحظات بزرگ داشته، 
هنوز به این تیم باور دارم. در بازی های بزرگ، وقتی فشار در اوج باشد، 
این بازیکنان اطمینان خوبی به خودشان دارند.«پولیشیچ، اولین بازیکن 
آمریکایی است که در فینال لیگ قهرمانان بازی کرده و برنده شده، ولی در 

این فصل با تصمیم توخل و بعد از او پاتر بیشتر روی نیمکت چلسی بوده 
است. او در بازی شنبه مقابل منچستریونایتد هم در دقیقه 7۴ به زمین 
رفت.برهالتر ۴9 ســاله اولین آمریکایی است که فرصت حضور در جام 
جهانی به عنوان بازیکن و مربی را پیدا کرده است. او برادر جی برهالتر، 
مدیر تجاری فدراسیون فوتبال این کشور اســت که کارش را از دسامبر 
۲۰۱8 شروع کرد. سیســتم مورد عالقه برهالتر ۳-۳-۴ است و در این 
مدت از 9۱ بازیکن استفاده کرده که 56 نفر از آنها در ترکیب اصلی بوده اند.

ده آندره یدلین ۲9 ساله تنها بازیکن بازمانده آمریکا از جام جهانی ۲۰۱۴ 
است. میانگین سن آمریکا ۲۳/8۲ سال اســت، در حالی که میانگین 
سن بازیکنان حاضر در جام جهانی ۲7/5 برآورد می شود. برهالتر گفت: 

»حضور در جام جهانی برای این بازیکنان یک دستاورد بزرگ است.«

مشکالت در دروازه  و خط دفاع
آمریکا از ســال ۱98۰ مثل دوره فعلی درون دروازه مشــکل نداشــته و 
تونی مئوال، کیسی کلر، برد فریدل و تیم هاوارد خیال سرمربی را راحت 
می کردند. مت ترنر که در ۱۴ بازی مرحله مقدماتی و دو بازی دوستانه 
اخیر درون دروازه آمریکا ایستاد، در آرسنال ذخیره آرون رمزدیل است و 
در لیگ برتر فرصت بازی پیدا نمی کند. زک استفن که در منچسترسیتی 

فرصت بازی نداشت به میدلزبورو در چمپیونشــیپ قرض داده شده، 
درست مثل اتان هوروات که از ناتینگهام فارســت به لوتون رفته.پارگی 
تاندون آشیل مایلز رابینســون ضربه ای به قلب دفاع آمریکا بود. واکر 
زیمرمان و آرون النگ که در دو بازی دوســتانه اخیر در مرکز دفاع بازی 
کردند، عضو تیم هایی هســتند که از پلی آف لیگ  آمریکا کنار رفته اند و 
بیش از یک ماه دور از شرایط مسابقه خواهند بود. سرجینیو دست که به 
طور قرضی از بارسا به میالن رفته، از ماه آوریل تنها دو بار در ترکیب اصلی 
بوده است.جیووانی رینا، گوش تیم به دلیل مصدومیت های متوالی از 
ماه آوریل گذشته تنها یک بازی 9۰ دقیقه ای با پیراهن دورتموند داشته. 
تیم وه آ، مهاجم لیل هم دو ماه ابتدای فصل را به دلیل مصدومیت از دست 
داد.پولیشیچ، تایلر آدامز و وستون مک کنی، سه بازیکن کلیدی آمریکا 
به دلیل مصدومیت یا محرومیت تنها پنج بار در کنار هم در ترکیب اصلی 
بوده اند؛ بازی دوستانه با اکوادور در ســال ۲۰۱9، مقدماتی جام جهانی 
مقابل هندوراس و کانادا، بازی دوســتانه مقابل اروگوئه و عربســتان.
آلکسی الالس، مدافع  آمریکا در جام جهانی ۱998 درباره این وضعیت 
گفت: »تیم در شرایط ایده آلی نیست و برهالتر هم این موضوع را تایید 
خواهد کرد. شما دوست دارید بازیکنان مرتب بازی کنند و کیفیت خوبی 

به نمایش بگذارند.«

خبر روز

حکم عجیبی که پرسپولیسی ها را شوکه کرد!
یک شرکت البسه به تازگی حکمی از دادگاه گرفته و باشــگاه پرسپولیس را حدود ۲7 میلیارد تومان 
بدهکار کرده است!رضا درویش از بابت این حکم حسابی شوکه شده است.درویش باور نمی کرد بابت 
لباس تیم ۲7 میلیارد بدهکار باشد و حسابی متعجب شده است.مدیرعامل پرسپولیس در این رابطه 
به خبرورزشی گفته است: »سرمان را چرخاندیم یک آقایی حکم ۲7 میلیارد تومانی علیه باشگاه گرفته 
بود! حاال این موارد بدهی هایی بود که رو شد و حدود ۴۰ فرد، شرکت و نهاد روی هم رفته حدود 7۰۰ یا 
8۰۰ میلیارد تومان از باشگاه پرسپولیس طلب داشتند! انگار شما وسط رینگ مانده اید و محمد علی 
کلی هم مرتب از چپ و راست به شما مشت می زند! من مدیر  یا هر کس دیگری هم باشد گیج و مبهوت 
می شود. خدا را شکر تیم رفت به بورس و پای شرکت خصوصی سازی وسط آمد. حداقل اینکه با یک 
فراخوان تا حدودی اسامی طلبکاران مشخص شد و حداقل متوجه شدیم باشگاه به چه افراد، شرکت 
یا نهادهایی بدهکار است. در بحث حرفه ای سازی موظف هستیم که حداقل بدهی به طلبکاران ورزشی 
را بپردازیم.«شنیدیم باشگاه پرسپولیس در صدد آن است که از طریق حقوقی و تنظیم لوایح جدید روی 
این شکایت اعتراض کند چرا که بدهی ۲7 میلیاردی را قبول ندارد.ظاهرا این رقم ۲7 میلیارد تومانی 
مربوط به تامین پیراهن و البسه تیم پرسپولیس از سوی یک شرکت معروف در سال های اخیر بوده که 

رضا درویش باید پرداخت کند و تبدیل به دردسر جدید این باشگاه شده است.
 

»اصولی« با چه رزومه ای مدعی ریاست سازمان لیگ است؟!
عضو سابق سازمان لیگ گفت: وضعیت فوتسال و فوتبال مشهد را همه می دانند احسان اصولی، رییس 
هیئت فوتبال مشهد و رییس کمیته فوتسال با چه رزومه موفقی به دنبال ریاست سازمان لیگ است؟ 
کریم منصوری در مورد حواشی این روزهای ســازمان لیگ و صحبت های مطرح شده در مورد اینکه 
احسان اصولی، رییس کمیته فوتسال به دنبال رییس سازمان لیگ فوتسال است، اظهار داشت: مبارک 
باشد ان شاءا... ، از این فدراسیون غیر از این انتظاری نمی رفت. البته هنوز نظر تاج در مورد ریاست احسان 
اصولی بر سازمان لیگ مشخص نشده است؛ اما مسبب این اوضاع نابسامان و عدم نتیجه گیری و عدم 
قهرمانی تیم ملی در جام ملت های آسیا، رییس کمیته فوتسال بود.وی افزود: مشخص نیست اصولی 
با چه تجربه ای وارد فوتبال و فوتسال کشور شده است. از شورای شهر مشهد به هیئت فوتبال رفته و بعد به 
یکباره عضو هیئت رییسه فدراسیون فوتبال شده است. وی هیچ شناخت کافی از فوتبال و فوتسال ندارد 

و تازه به دنبال قانون گذاری در فوتسال است. واقعا حضور این افراد جای تاسف دارد.
 

صدرنشینی خطرناک است!
سرمربی تیم فوتبال فجر شهیدسپاسی گفت:. تا آخر فصل هزار اتفاق می افتد؛ اما آخر فصل می گویند 
کدام تیم به لیگ برتر صعود کرد. االن به این صدرنشینی جایزه نمی دهند.مهدی رجب زاده پس از  برد 
۳ بر صفر مقابل خلیج فارس ماهشهر و صدرنشینی در لیگ یک در نشست خبری اظهار داشت: این 
پیروزی را به هواداران و مردم فهیم خوب استان تبریک می گویم. بازی خوبی انجام دادیم. می دانستیم 
ممکن است بازی سختی شود. در طول هفته با بازیکنان خیلی صحبت کردیم تا از نظر روانی آمادگی 
یک بازی سخت را داشته باشند. هیچ تیمی در لیگ یک ضعیف نیست البته منهای تیم امید وحدت 
که تکلیفش روشن نشده است. تیم خلیج فارس هم خوب بود و خوب بازی کرد چند بازیکن تکنیکی و 
سرعتی داشتند و با احترام به حریف وارد زمین شدیم. در دقیقه یک گل زدیم و فکر می  کنیم سریع ترین 
گل فصل را به ثمر رساندیم. بعد از آن هم توانستیم بازی را مدیریت کنیم و موقعیت های خوبی ایجاد 
کردیم و گل های بعدی را هم زدیم.رجب زاده در مورد اینکه فجر پس از ۱۰ هفته به صدر جدول رسید، 
گفت: اسم صدر بسیار بسیار خطرناک اســت. روی این موضوع خیلی حساسم. در این ۲۱ سالی که 
حرفه ای کار کرده ام باال و پایین زیاد دیده ام. من به عنوان نفر اول کادر فنی باید مراقب باشم تا گرفتار 
صدر جدول نشویم. می خواهیم از فوتبال مان لذت ببریم و فوتبال خوبی ارائه دهیم و شاداب و باطراوت 

و پله پله پیشرفت کنیم.

مستطیل سبز

واکنش فیفا به درخواست 
حذف ایران از جام جهانی

فدراسیون جهانی فوتبال با انتشار گزارشی از 
تیم ملی فوتبال ایران، به صورت غیر مستقیم 
به تالش ها برای حذف این تیم از جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر واکنش نشان داد و آن را رد کرد.

در شرایطی که کمتر از یک ماه دیگر تا شروع 
جام جهانــی ۲۰۲۲ قطر باقی مانده اســت، 
فشــارهای مختلفی به فدراســیون جهانی 
فوتبال بــرای حذف تیم ملی ایــران از جام 
جهانی وارد شده بود.این فشارها طی یک ماه 
اخیر با ارسال نامه های مختلف به فیفا صورت 
گرفته بود؛ از کمپینی که خواهان کنار گذاشتن 
ایران از جام جهانی شــده بود تا نامه سفیر 
آمریکایی ســازمان ملل. همچنین چند روز 
پیش هم باشگاه شاختار دونتسک اوکراین 
از فدراسیون جهانی خواســته بود ایران را به 
دلیل آنچه کــه دخالت نظامــی در اوکراین 
نامیده بود، از جام جهانــی کنار بگذارد و تیم 
ملی این کشور را جایگزین ایران کند.هرچند 
فیفا در این مدت به صورت مستقیم واکنشی 
به درخواســت ها برای حذف ایران نشــان 
نداد؛ اما بعد از نامه کمپین، روزنامه »مارکا« 
اســپانیا مدعی شــد فیفا در جلسه شورای 
خود حتی بحث حذف ایران را مطرح نکرده 
اســت.همچنین باوجود افزایش فشارها به 
فیفا بعد از نامه باشــگاه اوکراینی، نگرانی ها 
بابت حذف ایران از جام جهانی بیشتر شده 
بود ولی در نهایت فیفا با انتشــار گزارشــی، 
تمام شایعات و گمانه زنی ها را رد کرد.سایت 
فدراسیون جهانی فوتبال در گزارشی با عنوان 
پنج بازیکن ایــران در جام جهانــی که باید 
آنها را تماشــا کرد، حضور تیم ملــی در این 
رقابت ها را تایید کرد. در بخش ابتدایی این 
گزارش آمده است: »در حالی که ایران برای 
شرکت در سومین دوره متوالی جام جهانی 
فوتبال آماده می شــود، بهترین نســل این 
کشور آرزو دارد در ششمین حضورش در این 
رقابت ها، از مرحله گروهی عبور کند.«در این 
مطلب از امیر عابدزاده، امید نورافکن، احمد 
نوراللهــی، مهدی طارمی و ســردار آزمون به 
عنوان پنج بازیکن کلیدی و تاثیرگذار ایران در 

جام جهانی یاد شده است.

فوتبال جهان

وز عکس ر

ادامه تمرینات سه 
 ملی پوش فوتبال

 در »پک«
شــجاع خلیل زاده، محمدحسین 
کنعانی زادگان و امیــد ابراهیمی 
در ادامه برنامه های آماده ســازی 
کارلوس کی روش برای حضور در 
جام جهانــی در مجموعه تمرینی 

»پک« تمرین کردند.

با بازگشت مهدی تاج به فدراســیون فوتبال، محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه 
سپاهان احتماال دوباره به تیم مدیریتی او اضافه و در مرکز ملی فوتبال مشغول به 
کار می شود.به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه احکام جدیدی که مهدی تاج، رییس 
فدراسیون فوتبال برای پست های مختلف در نظر گرفته است، نام محمدرضا ساکت 
مدیرعامل فعلی باشگاه ســپاهان هم دیده می شود.ســاکت که یکی از نزدیکان 
جدانشدنی مهدی تاج در دوره قبلی ریاست او در فدراسیون فوتبال بود، این بار برای 
ریاست مرکز ملی فوتبال مدنظر تاج است و احتمال دارد از مدیریت خود در باشگاه 
سپاهان استعفا بدهد.ساکت در دوره گذشــته، پست های مختلفی در فدراسیون 
مهدی تاج داشت؛ از دبیر کلی فدراســیون فوتبال گرفته که با بحث بازنشستگی و 
انتخاب غیر قانونی ابراهیم شکوری به جای او خبرساز و جنجالی شد تا حضور در 
سازمان تیم های ملی و کمیته فنی فدراسیون.وی مدتی هم در مرکز ملی فوتبال بود 
و به عنوان سرپرست تیم ملی فعالیت می کرد؛ اما در نهایت و با جدایی تاج، به تدریج 
از فدراسیون کنار رفت.در حال حاضر سعید قاسمی معاون مرکز ملی فوتبال است و در 
صورت نهایی شدن تصمیمات، ساکت به عنوان رییس این مرکز انتخاب خواهد شد.

بعد از یک دوره حضور جنجالی؛

احتمال استعفای »ساکت« از سپاهان
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     مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان می گوید میراث فرهنگی اصفهان سد راه احیای دیواره منارجنبان است؛

  پای »میراث فرهنگی« در کفش »میراث«!

 سید سلمان قاضی عسگر، مدیر 
منطقه 9 شهرداری اصفهان ظهر 
سه شنبه در عمارت باغ زرشک میزبان خبرنگاران 
اصفهانی بود تــا از عملکرد خود ســخن بگوید و 
گریزی هم به مشکالت و موانع موجود بر سر راه 
برخی پروژه ها بزند؛ از جمله پروژه احیای دیواره 
منارجنبان که قاضی عسگر گفت میراث فرهنگی 

سد راه احیای آن است. 
در ادامه صحبت های مدیر منطقه 9 شهرداری در 

این نشست را می خوانید:
بــر پایــه آمــار اداره کل میــراث فرهنگــی و 
گردشگری اســتان، مجموعه منارجنبان در سال 
جاری بیشــترین بازدیدکننده را در شهر اصفهان 
داشته است، این درحالی است که پارک کنار این 
مجموعه تاریخی، منظری ناهمگون و مخدوش 
ایجاد کرده است. در همین راستا طرح باغ عرفا و 
ساماندهی این پارک در دستور کار قرار گرفت و در 
این باره با اداره میراث فرهنگی و گردشــگری ۲ 
ســال اســت که جلســاتی داشــته ایم؛ اما این 
سازمان نه اجازه تعمیرات و بازسازی این مکان را 
می دهد نه خودشان برای دیواره منارجنبان کاری 
انجــام می دهند. شــهرداری برای طــرح احیا و 
ســاماندهی دیواره منارجنبان بودجه اختصاص 
داده است، سازمان میراث فرهنگی الزم است که 
برای تسهیل قوانین کمک کنند که ما حریم درجه 

یک منارجنبان را ساماندهی کنیم .
 وزیر میراث فرهنگی در سفر اخیر به اصفهان، 
از منارجنبان نیز بازدید داشــتند و شرایط موجود 
پارک کنار مجموعه تاریخی و رهاسازی زباله ها و 
… را دیدند و زمانی که در جریان مشــکالت قرار 
گرفتند به مدیرکل میراث فرهنگی دستور دادند تا 
با تســهیل قوانین مسیر ســاماندهی این مکان 
هموار شود؛ اما متاسفانه همچنان بالتکلیف مانده 

 در حالــی که اگر میــراث فرهنگی کمــی قوانین
  را تســهیل کنــد دیــواره منارجنبــان را احیــا 

خواهیم کرد.
 وظیفه مــا حفظ کوچه باغــات قدیمی در این 
منطقه است، احیای مادی ها و بازآفرینی محالت 
منطقه 9 شهر اصفهان را با رعایت عرق اجتماعی 

مردم و حفظ شرایط بومی اجرا خواهیم کرد.
 به رغم تسهیالتی که دولت در طرح بازآفرینی 
برای مالکان در نظــر گرفته و شــرایط خوبی که 
مهیاســت؛ اما مردم منطقه 9 از طرح بازآفرینی 
استقبال نمی کنند. طرح بازآفرینی بافت فرسوده 
منطقه 9 از محله نصرآباد و منارجنبان آغاز شــده 
است، اگر مصوبات قانونی آن سپری شود فاز اول 
بازآفرینــی محله ســودان تا پایان ســال جاری 

کلنگ زنی می شود.
 طی یک سال اخیر تنها ۳۶ پروانه برای طرح 
بازآفرینی در این منطقه صادر کرده ایم، اگر با این 
روند حرکت کنیم ۵۲ سال طول می کشد که بافت 

فرسوده منطقه 9 احیا شود.
از ۲ هزار هکتار وســعت منطقه 9 شهر اصفهان 
۱۷۰ هکتار آن بافت فرسوده است، حدود ۱۲ هکتار 
از بافت فرسوده این منطقه در محله سودان واقع 
شــده و از این رو اگر طرح بازآفرینــی در محله 
ســودان اجرا شــود بزرگ ترین احیــای بافت 

فرسوده کشور خواهد بود.
 بازآفرینی بافت فرســوده در کوهانســتان و 
منارجنبان تحول بسیار بزرگی در محالت محروم 
به شــمار مــی رود. بیــش از ۸۵ درصــد از گذر 
خیابان های این منطقه کمتر از چهار متر اســت و 
بیش از 9۰ درصد ســاختمان ها در ایــن منطقه 

ناپایدار و خالف ساز است.
 بسیاری از ساختمان های بافت فرسوده سند 
ندارنــد، این در حالی اســت که بــا اجرای طرح 

بازآفرینی آپارتمان ســند دار به مالک آنها تعلق 
می گیرد.

 ۵۳ درصد سازه های منطقه 9 مقاوم نیست و 
بر سر خط حریم بین شهر اصفهان و خمینی شهر 
اختالف وجــود دارد. معــاون سیاســی امنیتی 
استانداری اصفهان به این مســئله ورود کردند و 
اختالط بین کاربری های سازگار و ناسازگار و حفر 
چاه های غیر مجاز و برداشــت بی رویه آب های 

زیرزمینی نیز در دستور کار قرار دارد.
 وجود معابر ارگانی پرشــمار در این منطقه از 
معضالت و مشــکالتی اســت که بــا آن مواجه 
هســتیم. نبود قانون سبب شــده که ادارات این 
منطقه در کهندژ و آتشگاه پارکینگ نداشته باشند؛ 
اما احیای بافت فرســوده راهکار حل این معضل 

است.
معضل سد معبر در سراسر شــهر وجود دارد، 
مهم ترین دلیل ســد معابر وجود قوانین ضعیف 

بازدارندگی است.
 بودجه امســال منطقه 9 شــهرداری اصفهان 
۲۳۵ میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال 
۱۴۰۰ این مجموعه که ۱۵۰ میلیارد تومان بود، سال 

جاری حدود ۵۰ درصد افزایش داشته است.
۳۶ هزار متر مربع اراضی این منطقه به عنوان 
کاربری ویژه شناخته می شــود، درخصوص این 
اراضی که به عنــوان کاربری ذخیــره بودند طی 
سال های گذشته مشکالتی وجود داشت. از سال 
پیش مشــاوران خوبی در این زمینــه گرفتیم و 
گستره های ویژه طرح تعیین شد، ماه گذشته در 
کمیسیون ماده پنج مصوب شد که با ابالغ مصوبه 
این ۳۶ هزار متر، مردم منطقه از بالتکلیفی در می 
آیند زیــرا در مناطقی از جمله بزرگراه به ســمت 
آتشــگاه و میدان میوه تره بار قدیــم پهنه بزرگی 
وجود دارد که هم کاربری تجاری و هم مسکونی 

است در حالی که در بازنگری طرح تفصیلی شهر 
اصفهان در ســال ۱۳9۵ اینجا گســتره ویژه بوده 

است.
 طرح ایجــاد هایپر گل و گیاه را به کمیســیون 
ماده پنج ارائه کردیم که در صورت موافقت محلی 
برای ارائه خدمــات در زمینه باغبانی، نهال و گل و 
گیاه در غرب شهر اصفهان در این منطقه راه اندازی 

خواهد شد.
 )با اشــاره به انتقــال خط لوله آب به ســمت 
خیابان اشــرفی اصفهانــی با اعتبــار ۱۵ میلیارد 
تومان(۱۳۰ هــزار اصله درخت چنــار در منطقه 9 
وجود دارد که به دلیل آب و هوا زود خزان می کنند 
زیرا درخت چنــار با آبیــاری قطره ای ســیراب 
نمی شــود و ریشــه ها غرقابی آبیاری می شود و 
همچنین درخــت چنار تحمل گرمــای ۳۲ درجه 
ســانتیگراد به باال را ندارد در حالی که اصفهان در 
سال های اخیر در تابســتان ها دمای ۴۰ درجه را 
تجربه می کند و در این شرایط درختان آسیب می 

بیند.
در فصل درختکاری سال گذشــته یک هزار و 
۴۳۰ اصله درخت و سه هزار و ۷۴۰ اصله درختچه 
در این منطقه کاشته شد و همچنین الیروبی ۱۲۰ 
کیلومتر از مادی های منشــعب از رودخانه زاینده 

رود در این منطقه در دستور کار قرار دارد.
برای ساماندهی خیابان بهشــت ۵۵ میلیارد 
تومان هزینه شــده و دیگر هزینــه ای نخواهیم 
داشــت، بیشــترین هزینه به مبلغ ۴۳ میلیارد 
تومان برای آزاد سازی این خیابان بوده و هشت 
میلیارد تومان نیز در زمینــه پیمان عمرانی و امور 
زیرسازی، جدول کشی و آســفالت هزینه شده 
است و با ساماندهی این خیابان دسترسی چند 
محله به خیابان های آتشــگاه و آزادان تســهیل 

می شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه ســرمایه انسانی شهردار 
اصفهان با بیان اینکه اصالح بودجه ۱۴۰۱ و تدوین بودجه 
۱۴۰۲ در دســت اقدام اســت، گفت: بازنگری برنامه 
پنج ســاله ۱۴۰۵، تدوین آمارنامه ۱۴۰۰، پیاده ســازی 
نظام جامع آمــاری و تهیه اطلس هــای موضوعی از 
جملــه اقدامات این معاونت در ســال جاری اســت.
ســعید ابراهیمــی در همایش »تجربه شــهر« که در 
کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار شد، با بیان 
اینکه شــهرداری به عنــوان یک نهــاد عمومی وظیفه 

خدمات رســانی به شــهروندان را بر عهده دارد، ادامه 
داد: از حدود ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته در مدل های بررسی 
عملکرد دستگاه ها مباحثی همچون خالقیت، نوآوری، 
کارآفرینی، تحقیق و توســعه، دانــش و اطالعات به 
عنوان متغیرهای تعیین و توصیف عملکرد ســازمان 
تعیین شده است.معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انسانی شــهردار اصفهان تصریح کرد: برخی معتقدند 
این شاخصه ها نقش جهشــی در عملکرد کارکنان نیز 
دارد، بنابراین امیدواریم در شهرداری از این شاخصه ها 
بیشتر استفاده شــود.ابراهیمی با بیان اینکه معاونت 
برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی به نوعی مغز متفکر 
شهرداری اصفهان محسوب می شود که امیدواریم از این 
ظرفیت و جایگاه برای کمک بیشتر به این مجموعه بهره 

ببریم، تاکید کرد: در طول یک ســال اخیر سعی کردیم 
اقداماتی که در معاونت برنامه ریزی از گذشته تاکنون 
انجام شده اســت را متوقف نســازیم و آنها را توسعه 
دهیم.وی با بیان اینکه هدف غایی مدیریت شــهری 
ایجاد شهری با کیفیت زندگی بهتر است، اظهار کرد: نهال 
معاونت برنامه ریزی با تالش گذشتگان و کارکنان، امروز 
به درختی تنومند تبدیل شده و رویش هایی نیز داشته 
است.ابراهیمی با بیان اینکه اصالح بودجه ۱۴۰۱ و تدوین 
بودجه ۱۴۰۲ در دست اقدام است، گفت: بازنگری برنامه 
پنج ســاله ۱۴۰۵، تدوین آمارنامه ۱۴۰۰، پیاده ســازی 
نظام جامع آماری و تهیه اطلس های موضوعی از جمله 
اقدامات انجام شده در معاونت برنامه ریزی و توسعه 
سرمایه انسانی شهرداری اصفهان در سال جاری است.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار:

تدوین بودجه 1402 شهرداری اصفهان در دستور کار است

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان مطرح کرد:

 دمونتاژ دستگاه های حفار خط 2 مترو در ایستگاه
 ابن سینا

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان گفت: عملیات اجرایی خط دو متروی اصفهان طبق برنامه 
پیش رفته است و دو دستگاه TBM تونل های جبهه شمالی این خط، پس از دمونتاژ از ایستگاه 
ابن سینا خارج می شود.سیدمحســن واعظی فر اظهار کرد: برای پروژه متروی اصفهان سه خط 
پیش بینی شده است که خط یک آن به طول حدود ۲۲ کیلومتر از ایستگاه قدس واقع در خیابان 
امام خمینی )ره( تا ایســتگاه دفاع مقدس در نزدیکی پایانه صفه با ۲۰ ایســتگاه به بهره برداری 
رسیده و ظرفیت جابه جایی حدود یک صد هزار مســافر را در روز دارد.وی با اشاره به احداث خط 
دو متروی اصفهان، گفت: این خط به طول ۲۴.۷ کیلومتر از شمال زینبیه و محله دارک آغاز شده 
است و به میدان شهدای خمینی شهر ختم می شود.مدیرعامل ســازمان قطار شهری اصفهان با 
بیان اینکه برای خط دو متروی این کالن شــهر ۲۳ ایستگاه پیش بینی شــده که اولویت اجرا در 
این خط، ۱۶ ایستگاه است، خاطرنشان کرد: فاز نخست احداث خط دو از دارک تا خیابان کهندژ 
 در حال اجراســت و عملیات حفاری آن از دو جبهه کاری شــمال و غرب همزمان در حال انجام

 است.وی با اشاره به ورود دستگاه حفار مکانیزه TBM به ایستگاه شاهد در مسیر خط دو متروی 
اصفهان، خاطرنشان کرد: ایستگاه شاهد، پنجمین ایستگاهی اســت که دستگاه حفار از سمت 
شمال شرق )دارک( بدون خطا وارد آن شد که این موفقیت را مرهون تالش کارگران و مهندسان 
هستیم.واعظی فر با اشاره به فعالیت دســتگاه TBM از جبهه غرب، اضافه کرد: عملیات حفاری 
با استفاده از یک دستگاه حفار مکانیزه به قطر 9.۵ متر از ایستگاه شهید حجازی واقع در خیابان 
کهندژ آغاز شد و پس از عبور از بزرگراه شهید خرازی به ایستگاه شهید خرازی در خیابان صاحب 
روضات رسید؛ در ماه های گذشــته این دستگاه وارد ایستگاه کاشانی شــده و در حال حاضر نیز 
عملیات حفاری در ایستگاه خلجا در حال انجام است.وی گفت: عملیات اجرایی خط دو متروی 
اصفهان طبق برنامه پیش رفته اســت و دو دســتگاه TBM پس از دمونتاژ، از ایستگاه ابن سینا 
خارج می شود.مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان با بیان اینکه هزینه های احداث مترو بسیار 
زیاد است، افزود: تامین منابع مالی این پروژه بسیار سخت است، اما مدیریت شهری تمام تالش 

خود را برای تامین آن به کار گرفته است که جای قدردانی دارد.
 

مدیران مناطق پانزده گانه و ناژوان:

 کدام خدمات در سامانه »اصفهان من«
 ارائه می شود؟

مدیران مناطق پانزده گانه و ناژوان ملزم به اجرای خدمات ارائه شــده روی میز خدمت، از طریق 
ســامانه My.isfahan.ir به صورت کامال غیرحضوری شــدند.با توجه به خدمات موجود و قابل 
ارائه به صورت الکترونیکی روی سامانه »اصفهان من« به نشانی My.Isfahan.ir و برنامه ریزی 
انجام شده در خصوص توسعه کمی و کیفی خدمات مذکور، مدیران مناطق پانزده گانه و ناژوان بر 
اساس تاکید شهردار اصفهان موظف شدند نسبت به جاری سازی بعضی از خدمات شهرداری به 
شرح پیوســت به عنوان فاز اول خدمات قابل ارائه به صورت کامال غیرحضوری، تمهیدات الزم بر 
اساس شیوه نامه الصاقی را در نظر بگیرند.مطابق با سطح بندی و زمان بندی صورت گرفته، روال 
اجرای خدمات باید به گونه ای انجام شود که خدمات دارای اولویت یک، از ابتدای مهرماه و سایر 
خدمات اعالم شده در این فاز، پس از استقرار خدمات سطح یک، به طور کامل پیاده سازی و به 

شهروندان ارائه شود.
مناطق هشــت، ۱۲ و ۱۳ به عنوان مناطق پایلوت در اجرای کامل خدمــات الکترونیک از ابتدای 
شهریورماه در نظر گرفته شده و اقدامات ســایر بخش ها نیز در این رابطه به طور مستمر پایش و 

ارزیابی خواهد شد.

خبر روزاخبار

مدیرکل حوزه شهردار اصفهان:

 دومینوی تغییرات 
در شهرداری  شایعه است

مدیرکل حوزه شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه 
دومینوی تغییرات در شهرداری این کالن شهر 
شایعه اســت، گفت: افرادی که شایعه پراکنی 
می کنند، آرامش سیســتم شهرداری را به هم 
می زنند و در عملکرد کارکنان تاثیرات منفی به 
جا می گذارند.مهدی سلطان آقایی در گفت وگو 
با خبرنــگار ایمنا، بــا بیان اینکــه در روزهای 
اخیر شــایعاتی مبنی بر دومینــوی تغییرات 
در شــهرداری اصفهان مطرح شــده که کامال 
بی اساس است، اظهار کرد: برخی افراد با در نظر 
گرفتن بعضی اهداف و به جهت افزایش منافع 
شخصی خود، شایعاتی در حوزه جابه جایی ها 
مطرح می کنند که به نظر من باید با این افراد 
صحبت کرد، زیرا آرامش سیســتم شهرداری 
را به هم می زنند و در عملکرد کارکنان تاثیرات 
منفی به جا می گذارند.وی تصریح کرد: تغییر 
مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان که به تازگی 
انجام شد، بر اساس بعضی اقتضاهای فردی 
انجام شــد و باید مدیر دیگری جایگزین وی 
می شد،بنابراین این اقدام به معنای دومینوی 

تغییر نیست.
مدیــرکل حوزه شــهردار اصفهان با اشــاره به 
نگاه پرونده ای به حل مســائل در شهرداری، 
گفت: بعضی از مسائل ســال ها در شهرداری 
اصفهان بالتکلیف و الینحل باقی مانده بود که 
از جمله آن ها می توان به اختالف شــهرداری 
با ســازمان اوقاف و امــور خیریه در خصوص 
بعضی زمین های وقفی اشــاره کرد، از این رو 
جلسات مستمر برای بررســی وضعیت این 
زمین ها و رفع مسائل شــرعی آن برگزار و هر 
کدام جداگانه تعیین تکلیف شــد.وی ادامه 
داد: بعضی از پرونده ها در شهرداری گره خورده 
و سال ها بر زمین مانده است، از این رو هر هفته 
روزهای شنبه پس از جلســه کمیته سالمت 
اداری، جلســاتی با حضور شــهردار و رییس 
شورای اسالمی شهر اصفهان برگزار می شود و 
به این پرونده ها رسیدگی می شود، زیرا شهردار 
اصفهان معتقد است به مسائل مختلف باید در 

اسرع وقت رسیدگی شود.

مدیرکل برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان خبر داد:

آغاز برگزاری جلسات کمیته های بازنگری برنامه اصفهان 1405
مدیرکل برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان از آغاز برگزاری جلسات کمیته های بازنگری برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: فرآیند بازنگری )تکمیل 
و تدقیق( برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ در حال اجراست.مهدی آصالح اظهار کرد: برگزاری جلسات کمیته پیشران و پشتیبان یکی از مهم ترین گام های بازنگری 
برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ است که خروجی آن یکی از ورودی های اصلی برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ )تکمیل و تدقیق(محسوب می شود.وی با اشاره به 
ضرورت بازنگری برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵، افزود: بازنگری برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ که با توجه به تاکیدات شورای اسالمی شهر اسفندماه سال گذشته به 
شهرداری اصفهان تکلیف شد، به مرحله برگزاری جلسات کمیته های پیشران و پشتیبان و تخصصی رسیده است.مدیرکل برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان 
تصریح کرد: از آنجایی که در آسیب شناسی صورت گرفته از برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵، ضرورت استفاده از نظرات تمام ذی نفعان در تدوین برنامه مطرح شده 
بود، در فرآیند بازنگری برنامه ضمن دریافت نظرات شهروندان و نیز مدیران شهر و شهرداری و خبرگان دانشگاهی در قالب مصاحبه، به منظور دسترسی به نظرات 
حوزه های مختلف و تکمیل شبکه مسائل و راهکارهای مطرح شده در اسناد فرادست و مصاحبه ها، مجموعه جلسات گروه های کانونی در قالب سه کمیته اصلی 

)پیشران، پشتیبان و تخصصی( در نظر گرفته شده است.

تجربه شهر
نشســت »تجربه شــهر« با 
حضور علی قاسم زاده، شهردار 
اصفهــان و مدیران شــهری 

برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا



   

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( اســتان اصفهان گفت:دشمنان نظام و 
آمریکا از عدم آگاهی دانش آموزان و دانشــجویان ما سوءاستفاده کردند و 
بعد از ۲ سال تعطیلی مدارس و دانشــگاه ها خواستند کشور را به اغتشاش 
بکشند.ســردار مجتبی فدا در نشست »سه شــنبه های مقاومت« شاهین 
شهر اظهار کرد: اغتشاشات اخیر به این دلیل شکل گرفت که دانش آموزان 
و جوانان ما از دســتاورد های انقالب بی اطالع هســتند.وی افزود: امروز 
جایگاه نظام مقدس جمهوری اسالمی نه تنها در منطقه بلکه در جهان تعیین 
کننده شده و این اتفاق برای آمریکا و هم پیمانانش غیر قابل تحمل است.

ســردارفدا در خصوص زمان حکومت پهلوی در ایران بیان کرد: بعضی ها به 
خاطر عدم اطالع کافی می گویند زمان پهلوی بهتر بود در صورتی که اگر تاریخ 
را مطالعه کنند، متوجه خواهند شد در آن دوران فقط ذلت ملت ایران را همراه 
خود داشت، ارتشی که رضا شاه با آن همه هزینه ایجاد کرد در خدمت مردم 

ایران نبود و در جنگ جهانی دوم حتی ۲ ساعت هم دوام نیاورد.
فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان اقتدار و عزت ملت ایران 
را هدیه انقالب اسالمی دانســت و گفت: ما حتی در ابتدای جنگ تحمیلی 
سیم خاردار را وارد می کردیم، در صورتی که امروز دستاورد هایی در زمینه های 

علوم ماهواره ای، هسته ای و بنیادی را با افتخار در منطقه و دنیا ارائه کرده ایم.
وی با اشاره به کارشکنی های دشــمنان نظام و انقالب عنوان کرد: دشمنان 
نظام و آمریکا همیشــه با کارشــکنی های خود ســعی در تضعیف انقالب 
داشــتند و در وقایع اخیر به خاطر اینکه تیرشان در برجام به هدف نخورد، از 
عدم آگاهی دانش آموزان و دانشجویان ما سوءاســتفاده کردند و بعد از ۲ 
سال تعطیلی مدارس و دانشگاه ها خواستند کشــور را به اغتشاش بکشند 
که با هوشــیاری و بصیرت اکثریت جامعه ناکام ماندند.سردار فدا با اشاره 
مشــکالت اقتصادی مردم تصریح کرد: ما نمی گوییم مشکلی وجود ندارد، 
ولی در دولت جدید اقدامات موثری صورت گرفته اســت که نتایج مثبت و 
شــیرینی آن را به زودی جامعه ما خواهد چشــید و آنچه باید مردم بدانند 
این است که جمهوری اســالمی هیچ گاه خالف نمی کند و در جهت عزت و 
آزادگی ملت ایران گام برمی دارد.فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان 
اصفهان خاطرنشــان کرد: امروز عدم نظارت بر فضای مجازی و بی توجهی 
به نظام آموزش و پرورش باعث شــده همه آنچه انقالب برای ما به ارمغان 
آورده است به آسیاب دشمن ریخته شود و باید مسئوالن توجهی ویژه ای به 

این موضوع داشته باشند.

مدیرکل بیمه سالمت اســتان اصفهان گفت: بیمه ســالمت ماهانه ۱۰۰ میلیارد 
تومان در این استان هزینه درمانی برای بیمه شدگان در حوزه بیماران سرپایی و 

بستری پرداخت می کند.
محمدحسین صفاری در گفت و گو با ایرنا به مناسبت هفته بیمه سالمت افزود: 
یکی از اولویت های مهم دولت سیزدهم در توسعه نظام سالمت، برخورداری همه 

اقشار مردم از خدمات بیمه است.
وی ادامه داد: در زمان حاضر یک میلیون و ۸۰۰ هزار بیمه شــده در پنج صندوق 
بیمه ای زیر پوشــش بیمه سالمت استان اصفهان هســتند که چهار هزار و ۹۰۰ 

موسسه تشــخیصی درمانی طرف قرارداد در این اســتان به این افراد خدمات 
رسانی می کنند.

مدیر کل بیمه سالمت اســتان اصفهان اظهار داشــت: یکی از راه های حفظ و 
ارتقای سطح سالمت جامعه، همکاری متقابل ســازمان بیمه سالمت و مراکز 

تشخیصی درمانی است.  
وی اضافه کرد: با تغییر رویکرد ســازمان بیمه ســالمت و اســتقرار ســازمان 
الکترونیک، بــا هدف حمایت از موسســات درمانی مشــمول طرح نســخه 
الکترونیک، همراهی و همگام کردن گروه های مختلف پزشــکی در دستور کار 

مدیریت ارشــد قرار گرفت و با تخصیص اعتبارات الزم، مطالبات موسســات 
تشخیصی درمانی طرف قرارداد در بخش دولتی دانشگاهی و خصوصی به روز 
پرداخت می شود. صفاری خاطرنشــان کرد: با توجه به نقش موثر داروخانه ها 
در تامین ســالمت جامعه و جلوگیری از اخالل در روند درمانــی بیماران، کلیه 
مطالبات و هزینه های ناشی از تغییر سیاســت های نرخ ارز ترجیحی دارو در 
طرح دارویار که از ۲۳ تیرماه امسال شروع شد به طور مستمر به داروخانه های 
طرف قرارداد پرداخت می شود.وی با اشــاره به پوشش همگانی بیمه سالمت 
گفت: با شناسایی و ثبت نام شهروندان بدون پوشــش بیمه درمانی، افزایش 
۲ برابری بیمه شدگان رایگان بیمه سالمت و رشد ۲۵ درصدی کل بیمه شدگان 
استان در یک سال گذشته اتفاق افتاده که حاکی از افزایش ضریب نفوذ پوشش 

بیمه درمانی در استان اصفهان است.
به گزارش ایرنا، از حدود ۴۰ میلیون فرد زیرپوشــش بیمه سالمت همگانی در 

کشور، یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از آنها ساکن استان اصفهان هستند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: قرار اســت که در اســتان اصفهان 
عملیات ساخت حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکن در حوزه شهری و ۵۰ هزار واحد 

در حوزه روستایی اجرایی شود.
 عباس مقتدایی در مورد پیگیری های مجلس شورای اسالمی برای تسریع 
طرح نهضت ملی مسکن اظهار داشت: در گذشته در اصفهان جلسه نهضت 
ملی مسکن در قالب شورای مسکن استان تشکیل و گزارش های مختلفی 

ارائه شد.
وی افزود: جلسات این کمیســیون حداقل یک بار در ماه تشکیل می شود 
و مســئوالن اســتان، ارگان های دخیل در طــرح نهضت ملی مســکن و 
مجموعه های انبوه ســاز و خدمت رسان مثل شــرکت آب، برق و گاز در این 
جلسات حضور دارند و من نیز به نمایندگی از مجلس به عنوان عضو ناظر در 

این جلسات شرکت می کنم.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســالمی تصریــح کرد: 
گزارشــاتی که در جلســه اخیر ارائه شــد، گویای این اســت که باید روند 
اجرایی طرح نهضت ملی مســکن ســرعت بیشــتری پیدا کند و بر همین 
اســاس پیشــنهاداتی هم مطرح شــد. مجلس با جدیت روند ســاخت 

طرح نهضت ملی مســکن را دنبال می کند، چون طرح ســاخت ۴ میلیون 
 مســکن در ســطح کشــور را مصوب کرده و این اتفاق باید ظرف ۴ ســال 

آینده بیفتد.
وی یادآور شد: قرار است که در اســتان اصفهان عملیات ساخت حدود ۲۰۰ 
هزار واحد مسکن در حوزه شهری و ۵۰ هزار واحد در حوزه روستایی اجرایی 
شود و بر همین اساس الزم اســت راهکاری پیدا شود تا هم زمان با ساخت 
این ساختمان ها، عملیات اجرایی مراکز مهمی مانند درمانگاه ها، مدارس و 
ورزشگاه نیز پیش بینی شــود و این مباحث در قالب شورای مسکن استان 

پیگیری شد.
مقتدایی گفت: در جلســه اخیر تاکید کردم که باید به رونــد اجرایی کار ها 
سرعت بخشیده شــود تا برخی از عقب ماندگی های گذشــته جبران شود. 
عالوه بر این در اســتان تهران مجموعه ای از الگو های پیشــرفته وجود دارد 
که با اســتفاده از آن برخی از آپارتمان ها و برج هــای بلندمرتبه ظرف ۶ ماه 
ساخته شده بودند و قرار شد تا با پیگیری از مجموعه وزارتخانه های مربوطه، 
شرایط استفاده از فناوری های جدید برای ساخت و ساز سریع تر در استان 

فراهم شود.

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان:

بعضی  به دلیل بی اطالعی می گویند زمان پهلوی بهتر بود

 بیمه سالمت ماهانه ۱۰۰ میلیارد تومان در استان اصفهان
 هزینه درمانی پرداخت می کند

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن باید سرعت بیشتری پیدا کند
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