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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان در جمع خبرنگاران درباره 
احتمال افزایش قیمت بنزین سخن گفت؛

تا پایان امسال نه!

مدیرکل درمان غیرمستقیم تامین اجتماعی:

اگر کسی نمی خواهد با 
 تامین اجتماعی همکاری 

کند، مختار است 

ذوب آهن اصفهان 
پتانسیل استخراج و 
 بهره برداری از معادن 

کشور را دارد

گالیه شهروندان اصفهانی 
 از کمبود روشنایی میدان 

امام )ره(

بیشترین بارندگی 
استان اصفهان در 
خوانسار ثبت شد

معاون هماهنگی امور 
عمرانی استانداری 

اصفهان:

فعال نمی توانیم 
حقابه کشاورزان 
را تحویل دهیم

 کی روش؛
  چشم و چراغ 

ایرانی ها در جام جهانی
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 تب آنفلوانزا در اصفهان
 باال گرفت 

افزایش 20 درصدی 
مسمومیت ها در اصفهان

  اجرای20 نقطه میراث ماندگار در شهر
    مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان اعالم کرد:

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 پنجشــنبه مورخ 1401/8/19 جهت دریافت اسناد و آگاهی از شــرایط 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

آگهی مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید  را مطابــق جدول زیر از 
فروشندگان  ذیصالح انجام دهد.

نوبت دوم

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

632.000.000جاری خرید حوضچه پلی اتیلن  کنتور آب 40 * 230 /218 -2 -401

401 -3- 239/ 2PAC 2.360.000.000جاریخرید پلی آلومینیوم کلراید  مایع

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 13:00روز شنبه به تاریخ 1401/8/28

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 1401/8/29
  محل دريافت اسناد: سایت اينترنتی شركت آب و فاضالب استان اصفهان

W WW.abfaesfahan .ir 
WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031 )  داخلی 388  (

نوبت دوم

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، مجری سیاست های دولت اســت و در زمینه قیمت، سیاســت گذاری نمی کند اما تا جایی که اطالع داریم و بر اساس صحبت های مقامات عالی کشور، 
امسال قرار نیست تغییری در نرخ بنزین ایجاد شود. 

5

حفظ آب حفظ زندگی است

 درباره توله خرس بلوچی در معرض انقراض
  که پس از سه ماه مراقبت و بازپروری،

 از اصفهان به پردیسان تهران منتقل شد؛

الالیی عاشقانه برای »اللین«

والدت امام حسن عسكری )ع( را تبریک می گومیی
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جاسوس موساد در لبنان خودش را تسلیم کرد
در ادامه روند دستگیری جاسوسان رژیم صهیونیستی در لبنان چند روز قبل جوانی ۲۱ ساله خود را تحویل 
سرویس امنیتی این کشور داده و اعتراف کرد که از ۳ ســال قبل با دشمن صهیونیستی ارتباط داشته 
است.در شرایطی که کشف و انهدام شبکه های جاسوسی رژیم صهیونیستی در لبنان همچنان ادامه دارد، 
رسانه های لبنانی گزارش دادند که یک جوان ۲۱ ساله طی روزهای گذشته به مرکز پلیس لبنان در منطقه 

بعلبک رفته و به جاسوسی برای دشمن صهیونیستی اعتراف کرده است.
روزنامه االخبار در این زمینه گزارش داد، این جوان از اهالی شهر العصیره بوده و اعتراف کرده که از طریق 
اپلیکیشنی که عامل موساد در اختیار او قرار داده بود با دشمن صهیونیستی ارتباط برقرار می کرد و اکنون 
عذاب وجدان گرفته و می خواهد خودش را تســلیم پلیس کند.طبق اطالعات موجود و اعترافات این 
جوان ۲۱ ساله لبنانی با نام مخفف »م.ح.ش«، او در سال ۲0۱8 داوطلبانه تصمیم به همکاری با دشمن 
صهیونیستی گرفته و بعد از برقراری تماس با ســرویس جاسوسی اسراییل گفته بود تمایل دارد با این 
سرویس همکاری کرده و اطالعات و شماره تلفن ها و ... که اسراییلی ها به دنبال آن هستند را در اختیار 
آنها قرار دهد. به این ترتیب ارتباط جوان مذکور لبنانی با سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی از ۳ سال 
قبل از طریق اپلیکیشنی که موساد برای جذب عوامل جاسوسی راه اندازی کرده، آغاز شد. او در جریان 
اعترافات خود به بازپرسان اعالم کرد که اسراییلی ها از مهارت وی در انجام ماموریت های جاسوسی و نیز 

اینکه خودش داوطلبانه اقدام به این کار کرده شگفت زده شده بودند. 

تازه ترین نتایج از انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی
نتایج اولیه انتخابات کنست )پارلمانی( اسراییل نشان داد که بلوک بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر سابق 
این رژیم، با نزدیک شدن حزب مجمع ملی دموکراتیک اسراییل به کسب حدنصاب الزم برای ورود به 
پارلمان ،در حال از دست دادن اکثریت است.به نقل از اسپوتنیک، رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی 
اعالم کرد: »حزب ملی دموکراتیک اســراییل طبق نتایج اولیه به کســب حد نصاب الزم برای ورود به 
پارلمان نزدیک می شود که به این ترتیب بلوک نتانیاهو را با از دست دادن اکثریت خود در کنست تهدید 
می کند«.در همین حال، کمیته انتخابات رژیم صهیونیستی روز چهارشــنبه در بیانیه ای اعالم کرد که 
»آخرین مشارکت عمومی رای دهندگان در انتخابات کنست ۷۱.۳ درصد بوده که باالترین میزان از سال 
۲0۱۵ است«.نتانیاهو در مورد نتایج انتخابات کنست اظهار داشت: شروع خوبی است و ما منتظر نتایج 
واقعی هستیم.نخست وزیر فلسطین نیز به نوبه خود از ظهور احزاب راست »افراطی« در انتخابات کنست 
انتقاد کرد. وی در بیانیه ای که روز چهارشنبه از سوی کابینه فلسطین منتشر شد، گفت: ظهور احزاب راست 

افراطی در انتخابات کنست نتیجه طبیعی تظاهرات رو به رشد نژادپرستی در جامعه اسراییل است.
 

کره شمالی موشک شلیک کرد؛
 آژیر هشدار در کره جنوبی به صدا درآمد

به دنبال آزمایش موشکی کره شمالی که از روی یک جزیره کره جنوبی عبور کرده است، آژیر هشدار 
برای ساکنان این منطقه به صدا درآمد.کره جنوبی اعالم کرد که کره شمالی صبح چهارشنبه به وقت 
محلی یک موشک به ســمت دریای ژاپن پرتاب کرده است.وزارت دفاع کره جنوبی نوع موشک را 
شناسایی نکرده و گفته پیونگ یانگ یک پرتابه ناشناس شلیک کرده است.دقایقی بعد خبرگزاری 
یونهاپ به نقل از مقامات ارتش این کشور گفته کره شمالی سه موشک بالستیک کوتاه برد پرتاب 
کرده است.آزمایش موشکی کره شمالی در حالی انجام شده است که آمریکا و کره جنوبی مشغول 
برگزاری یک رزمایش هوایی گسترده در شبه جزیره کره هســتند. در اقدامی نادر پس از آزمایش 
موشکی کره شمالی، آژیر هشــدار در منطقه »الئونگ« در کره جنوبی  به صدا درآمده است. گفته 
می شود این موشــک مســتقیما از روی این جزیره عبور کرده، ارتش کره جنوبی سطح آمادگی و 

هشدار خود را در پاسخ به این آزمایش موشکی افزایش داده است.
 

رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی از دانش آموزان سراسر کشور :

آمریکا کامال آسیب پذیر است

در آســتانه ســیزدهم آبان ماه، روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار، 
جمعی از دانش آموزان سراسر کشور با رهبر انقالب اسالمی دیدار کردند.

در ادامه گزیده ای از بیانات ایشان در این دیدار را به نقل از ایسنا می خوانید:
سیزدهم آبان یک روز تاریخی است، هم تاریخی است، هم تجربه اندوز و 
تجربه آموز است. تاریخی است یعنی اینکه در این روز حوادثی اتفاق افتاده که 
در تاریخ ماندنی است این حوادث فراموش شدنی نیست، نباید هم فراموش 
بشود. تجربه آموز است چون به خاطر همین حوادث، واکنش هایی به وجود 
آمده که آن واکنش ها برای ما، برای آینده  کشور، برای آینده  عمرخودتان، برای 
آینــده  ملت تان درس اســت. از این تجربه ها اســتفاده کنیــد. آینده مال 
شماهاست دیگر. این روز هم تجسم شرارت آمریکاست، هم تجسم ضربه 
خوردن آمریکاست، هم مغلوب شدن آمریکاست، یعنی این کسانی که خیال 
می کنند آمریکا یک قدرت دست نخوردنی است، به حوادث این روز که نگاه 

کنیم، معلوم می شود نه، کامال آسیب پذیر است.
 من یک وقتی به آموزش و پرورش گفتم که مضامین اسناد النه جاسوسی 
را در کتاب های درسی بیاورید، نکردند متاسفانه، نکردند. این ها نشان می دهد 
که آمریکایی ها در این مدتی که در ایران حضور داشتند یعنی از سال حدود 
مثــال ۲۹-۲8 و اینها چــه کارهایی در ایــران کردند، چــه توطئه هایی، چه 

خیانت هایی انجام دادند.
خب یک نکته ای اینجا وجود دارد در این مسئله  تهاجم به سفارت آمریکا 
که درواقع گفتند النه  جاسوسی -که همین جور هم بود-، اینکه آمریکایی ها 
در اظهارات شان، در تبلیغات شان، در مصاحبه هایشان، در مصاحبه ای که با 
خود من کردند در سفر به نیویورک زمان ریاست جمهوری این حادثه را سرآغاز 
چالش میان ملت ایــران و آمریکا معرفی می کننــد. می گویند علت اینکه 
آمریکایی ها در مقابل ملت ایران ایستادند حرکتی بود که شما در سفارت انجام 
دادید. یعنی حمله کردید به سفارت ما و بین ما و شما اختالف به وجود آمد، 

دعوا و دشمنی شد. دروغ می گویند مسئله این نیست.
 آغاز چالش بین ملت ایران و آمریکا ۲8 مرداد سال ۳۲ است. در ۲8 مرداد 
یک حکومت ملی ســر کار بــود، حکومت مصدق یک حکومــت ملی بود. 
مشکلش هم با غربی ها فقط مسئله نفت بود. نه حجت االسالم بود، نه داعیه  
اسالم خواهی داشــت، فقط مسئله  نفت بود. نفت دســت انگلیس ها بود. 
مصدق  گفت نفت دست خودمان باشد، جرمش فقط این بود. آمریکایی ها 
نشستند علیه مصدق توطئه و کودتا ایجاد کردند؛ یک کودتای عجیب و غریب. 
با اینکه مصدق با آمریکایی ها خوش بین بود، نسبت به آنها اعتماد داشت، 
حتی عالقه داشــت، فکر می کرد دولت آمریکا در مقابل انگلیســی ها از او 
حمایت خواهند کرد. ولی اینها از پشت خنجر زدند. مصدق و اطرافیانش و همه 
را دستگیر کردند. بعضی را بعدها اعدام کردند، بعضی را هم سال های متمادی 

زندان کردند.
اختالف ملت ایران با آمریکا از روز بیست و هشت مرداد است. چرا شما 
علیه یک دولت ملــی که با انتخاب مردم ســر کار آمده بــود کودتا کردید و 
سرنگونش کردید؟ نفت را که از چنگ انگلیسی ها درآورده بود، دادید به یک 

کنسرسیومی، که در آن انگلیس بود، آمریکا بود، چند دولت دیگر بودند.
این دعوای ما با آمریکایی ها شــروعش از آن روز است. حاال سیاستمداران 

آمریکا با کمال ریاکاری و بی شرمی می گویند ما طرف دار ملت ایرانیم!

 برخی حــوادث را ما هرگز فراموش نکرده و نمی کنیم و درباره شــهادت 
سلیمانی پای حرفی که زده ایم ایســتاده ایم و در وقت خودش به آن عمل 

خواهد شد.
 آمریکایی ها از ابتدا به دنبال گماردن افراد آمریکایی و یا وابستگان به خود 
بودند و شــرایط کنونی عراق و حضور سیاســتمداران عراقی در رأس کار با 

انتخابات هیچگاه مورد نظر آن ها نبود، اما در اینجا هم شکست خوردند.
)با اشاره به نقش آشکار آمریکا در اغتشاشات چند هفته اخیر در کشور( 
اطالعیه مشترک وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه درباره اغتشاش ها 
حاوی اطالعات و کشفیات مهمی بود و نشان می دهد دشمن برای تهران و 

شهر های بزرگ و کوچک برنامه ریزی کرده بود و طراحی داشت.
)با اشاره به حضور برخی نوجوانان و جوانان در کف میدان( این ها بچه های 
خودمان هستند و ما با این ها بحثی نداریم، چون به دلیل برخی هیجان ها و 
احساسات و برخی بی دقتی ها در مسائل وارد میدان شدند، اما مهم صحنه 

گردانان اصلی هستند که با نقشه و برنامه وارد شدند.
 کسانی هم بودند که با طراحی و نقشه وارد میدان شدند و با دستگاه های 
خارجی مرتبط بودند و مرتکب جنایت شدند، این موضوع بسیار مهمی است 

که باید به آن توجه ویژه شود.
)با اشاره به جنایت دلخراش شاهچراغ( پسربچه های دانش آموزی که در 
این حادثه به شهادت رسیدند چه گناهی کرده بودند؟ پسر بچه ای که در این 

جنایت، پدر و مادر و برادر خود را از دست داد و دچار چنین غم بزرگی شد، چه 
گناهی کرده است؟ آن طلبه جوان و متدین و حزب اللهی، آرمان عزیز که در 
تهران زیر شکنجه به شهادت رسید و پیکر او را در خیابان رها کردند، چه گناهی 
کرده بود؟ افرادی که این جنایت ها را انجام می دهند چه کسانی هستند و از 
کجا دستور می گیرند؟ البته این ها قطعا بچه ها و جوان های ما نیستند، باید 
عامالن این جنایت ها شناســایی شــوند و هر کســی که ثابت شود در این 

جنایت ها همکاری داشته است، بدون تردید مجازات خواهد شد.
چرا این مدعیان حادثه شیراز را محکوم نکردند و چرا یک قضیه خالف واقع و 
دروغ را هزاران بار در سکو های خود در اینترنت تکرار می کنند، اما نام »آرشام« 

را ممنوع می کنند؟ آیا این مدعیان واقعا طرفدار حقوق بشر هستند؟
 به مسئولین رسانه ها و امور ارتباطات می گویم که در زمینه تولید محتوا و 
جهاد تبیین و برنامه ریزی برای آن احساس مسئولیت کنید و درک کنید که 

چرا دشمن روی برخی کلمات و اسامی حساس است.
دشمن یعنی آمریکا، رژیم صهیونیســتی، بعضی از قدرت های موذی و 
خبیث اروپایــی و برخی از گروهک ها با همه امکانات بــه میدان آمدند و با 
استفاده از دســتگاه های اطالعاتی، رســانه ای و ظرفیت فضای مجازی و 
بهره گیری از تجربیات گذشته در ایران و بعضی از کشور های دیگر تالش کردند 
به ملت ضربه بزنند. البته ملت به معنی واقعی در دهان بدخواهان زد و آن ها 

را ناکام کرد.

تســنیم نوشــت:به تازگی تصویر نامه ای مجعول 
منتسب به سید حسن نصرا... دبیرکل حزب ا... لبنان 
در فضای مجازی در حال بازنشر است و به شدت از 
سوی اکانت های ضدایرانی به اصطالح وایرال شده 
است.در این پیام ها ادعا شــده دبیرکل حزب ا...در 
نامه ای سری و فوری خطاب به شخصیتی خیالی)!( 
تحت عنوان »فرمانده شورای عالی جهادی« از وی 
درخواست کرده اســت اقدامات الزم به منظور اعزام 
نیروهای ۲ واحــد ۱۳۳ و گــردان عملیات خارجی 
حزب ا...تحت نام واحد ۹۱0، به ایران جهت مقابله با 
معترضین و حفاظت از شخصیت های مهم سیاسی 

ایرانی صورت پذیرد.
اما ماجرا چیست؟ بررسی های تسنیم نشان می دهد 
این نامه جعلی نخستین بار توسط یک خبرنگار زن 

صهیونیستی به نام »امیلی شرادر« که ستون نویس 
روزنامه جروزالم پست است تولید و پس از آن توسط 
بسیاری از شــبکه های تلویزیونی معاند جمهوری 
اسالمی ایران از جمله صدای آمریکا نیز بازنشر شده 
اســت.این خبرگزاری در گفت وگو با یک کارشناس 
ارشــد امنیتی درباره مطالب مندرج در این نامه به 
نکاتی دست یافته است؛ نخست آنکه عالوه بر جعل 
آشکار قالب سربرگ و مهرهای مورد استفاده در این 
نامه، قالب و لحن نگارش نامه از چارچوب نامه های 
رســمی و اداری به دور است، مانند اســتفاده کلمه 
عربی )ارجو( به معنی لطفا که در نامه های رسمی اگر 

دستوری باشد به کار نمی رود.
دوم آنکه اساســا جایگاه و پست ســازمانی تحت 
عنوان شــورای عالی جهادی در ســاختار حزب ا... و 

مقاومت اســالمی لبنان وجود خارجی ندارد!سوم 
اینکه واحدهای نظامی با شــماره های معرفی شده 
در این نامه جعلی تحت عنــوان بخش های اداری 
و عملیاتی حزب ا... وجود خارجــی ندارند و یا آنکه 

نام های اطالق شده صحیح نیست!
عالوه بر این حزب ا... هیچ گاه چنین واحدهایی در 
ساختار خود معرفی نکرده است و این مطالب صرفا 
به کرات توسط رسانه های رژیم صهیونیستی تولید و 

انتشار یافته اند!

»حسن نصرا...« فرمان اعزام نیرو به ایران داد؟ 

ایسنا نوشت: معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور در مورد پدیده موسوم به آغوش رایگان گفت: البته که این آغوش ها ارزشمند است، اما به راحتی در حال 
گرفتن آن از زنان و دختران ما هســتند و حراج می کنند. خداوند اجازه نداده که جایگاه زن با آن تقدسی که دارد به ابتذال کشیده شود.انسیه خزعلی  در مراسم 
اختتامیه جشنواره زوج های کارکنان ارتش جمهوری اسالمی ایران که در تاالر قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد، بیان کرد: امید است این پیوند مبارکی که در کنار 
مرقد امام رضا )ع( رقم زده اید، پایدار، دائم و با خیرات و برکات همراه باشد.معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور اظهار کرد: آنچه امروز شاهد هستیم، کمرنگ 
شدن خانواده است. در این چند سال به جای خانواده و مادر فضای مجازی تربیت کننده شده است. این نه به آن معناست که مادر در خانه نبوده؛ چرا بوده، اما 
تربیت به فضای مجازی سپرده شد و آنچه فرزند دریافت می کرد، به جای پدر و مادر از بیگانه بود و دیگران او را جهت دهی می کردند و هویت او را تحت تاثیر قرار 
می دادند و در نهایت  او را به پوچی و به نیستی کشاندند. دیگران به او توصیه کردند که در لحظه زندگی کن و این خوشی ناپایدار را به آینده نگری، کمال و... ترجیح 

بده و او را به خواسته های کوچک و زودگذر و آنی مشغول کردند چرا که نقش والدین به ویژه مادر که محور محبت و تربیت است، کمرنگ شد.

خبر روزانتقاد انسیه خزعلی از »آغوش رایگان«

وز عکس ر

ژست های عجیب 
»ابومازن« در 

نشست اتحادیه عرب
ژســت های عجیــب و غریب 
ابومــازن، رییس تشــکیالت 
در  فلســطین  خودگــردان 
نشست ســران اتحادیه عرب 
در الجزایر مورد توجه رسانه ها 

قرار گرفته است. 

واکنش »فارس« به »تهدید« پلیس در شهرک اکباتان؛

»پاش برسد سر ناموس مان را هم می بریم«
فارس نوشت: چندشب پیش صدای بلندگویی از شهرک اکباتان تهران در شبکه های اجتماعی پخش و 

نوشته شد که پلیس مردم را تهدید کرده و گفته پاش برسد سر ناموس مان را هم می بریم!
اما با گوش کردن به این صدا متوجه می شویم که گوینده در دفاع از مردم و کشور می گوید: ۴0 تا کشور 
آمدند به سوریه و هیچ غلطی نتوانستند بکنند. گفتند ایران جلوی مان ایستاده. برای مملکت خودمان که 
جان و خون مان را هم می دهیم. والله قسم اگر پایش برسد سر ناموس و زن و بچه خودمان را می بریم، 

اما نمی گذاریم به این مملکت آسیبی برسد.
 

 واکنش به کلیپ پربازتاب ضرب و شتم یک شهروند
 از سوی »ماموران انتظامی« 

به گزارش مهر ؛ اطالعیه پلیــس تاکید کرد : پلیس به هیچ عنوان رفتار خشــن و غیرمتعارف را تایید 
نمی کند و مطمئنا با عوامل متخلف برابر ضوابط برخورد قانونی خواهد شد.مرکز اطالع رسانی فرماندهی 
انتظامی جمهوری اسالمی ایران در پی انتشار کلیپی مبنی ضرب و شتم احدی از سوی ماموران انتظامی 
اطالعیه ای را صادر کرد. مرکز اطالع رسانی فراجا اعالم کرد بالفاصله دستور ویژه ای برای بررسی دقیق 
زمان و مکان وقوع و شناسایی متخلفین در صحنه صادر شده است.در ادامه این اطالعیه آمده است: 
پلیس به هیچ عنوان رفتار خشن و غیرمتعارف را تایید نمی کند و مطمئنا با عوامل متخلف برابر ضوابط 

برخورد قانونی خواهد شد.
 

 واکنش تند روزنامه دولت به انتشار عکس »رستم قاسمی«
 کنار زن بی حجاب

روزنامه ایران نوشت: برخی جریان های سیاسی و عناصر مرموز و معلوم الحال و به دور از اصول اولیه 
اخالقی، اقدامات و تحرکاتی مغرضانه را علیه نیروهای پرکار و پرتــالش انجام می دهند. در فضای 
مجازی و در اقدامی غیراخالقی، عکس هایی با هدف حاشیه سازی درباره وزیر راه و شهرسازی منتشر 
شده است. قطع نظر از اصالت عکس ها، انتشار عکس های خصوصی یک فرد با چه هدفی جز اغراض 
کثیف سیاسی منتشر می شود.متاسفانه بارها و به کرات شاهد بوده ایم که برخی جریان های سیاسی و 
عناصر مرموز و معلوم الحال و به دور از اصول اولیه اخالقی، اقدامات و تحرکاتی مغرضانه را علیه نیروهای 
پرکار و پرتالش انجام می دهند که نشان دهنده بی اخالقی های تمام ناشدنی است! هجمه ها و حمالتی 
که برخی نیروهای انقالبی را نشانه رفته برای این است که تصویری ضدمردمی از آنها برای افکار عمومی 

ایجاد کنند که البته مردم به اخبار غیراخالقی حساس هستند و تحت تاثیر قرار نمی گیرند.
 

راهکاری برای حذف آبرومندانه »رستم« کابینه؛

وزیر راه، بیمار است؛ رییسی برکنارش کند
ایلنا نوشت: عضو کمیسیون عمران مجلس بر ضرورت بررسی وضعیت سالمتی و عملکردی وزیر راه و 
شهرسازی توسط رییس جمهور و معاون اول وی تاکید کرد.اقبال شاکری، نماینده مردم تهران و عضو 
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی، درخصوص طرح چندباره برخی موضوعات درباره کسالت و 
بیماری رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی و ضعف جسمی و ناتوانی در اداره وزارتخانه، گفت: به عقیده 
من ریاست محترم جمهوری که مسئولیت این کار را دارند باید بررسی کنند که اگر آقای مهندس قاسمی 
توانایی انجام کار را ندارند، تصمیم دیگری گرفته شــود. من این را به صالح خود آقای قاســمی عرض 
می کنم، ما نباید فشار بیاوریم و خدای نکرده ایشان را با مشکالت دیگری مواجه کنیم. به نظر من اگر اینطور 

است و این حرف ها واقعی است، دولت پیشگام شود و اقدام متناسب داشته باشد. 

کافه سیاست

 سوئیس تحریم هایی 
علیه ایران اعمال کرد

ســوئیس هم راســتا با ادعاهای اروپا درباره 
پهپادهــای ایرانی، یک شــرکت و ســه مقام 
ایرانی را تحریم کرد.سوئیس با ادعای ارسال 
پهپادهای ایران به روسیه، تحریم هایی را علیه 
یک شــرکت و ســه مقام ایرانی اعالم کرد.به 
گزارش پایگاه خبری سوئیس اینفو، سوئیس 
مدعی شد تحریم های جدید اتحادیه اروپا را 
علیه یک شرکت ایرانی و سه عضو ارشد ارتش 
به دلیل حمایت از جنگ روسیه علیه اوکراین 
تصویب کرده است.بر اساس بیانیه دبیرخانه 
دولتی امور اقتصادی سوئیس )SECO( این 
تحریم ها علیه شــرکت صنایع هوایی شاهد و 
سه افسر ارشد نظامی ایران قرار بود اواخر روز 
سه شنبه با تصمیم وزارت اقتصاد اجرایی شود.

صنایع هوایی شاهد، شرکتی وابسته به نیروی 
هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی است 
که وظیفه طراحی و توســعه پهپاد های ایرانی 
شــاهد را بر عهده دارد.در این بیانیه ادعا شده 
که این  پهپادها به روسیه داده شده و در جنگ 
علیه اوکراین استفاده می شود.افرادی که هدف 
تحریم ها قرار گرفته اند، سرلشکر محمدحسین 
باقری، رییس ستاد کل نیرو های مسلح ایران 
و همچنین سرلشکر ســید حجت ا... قریشی 
و سردار سرتیپ ســعید آقاجانی هستند. این 
افراد در فهرســت ممنوعیت مسافرت، تجارت 
و توقیف دارایی ها قرار گرفته اند.سوئیس عضو 
اتحادیه اروپا نیســت، اما موافقت کرده که از 
تحریم های این بلوک ۲۷ کشوری تبعیت کند.
ادعاهای مقامات غربی درباره ارسال پهپادهای 
ایرانی به روســیه در حالی مطرح می شود که 
تهران و مسکو بارها این سخنان را رد کرده اند. 
واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه در سازمان ملل 
ادعاهای مطرح شده از سوی کشورهای غربی 
مبنی بر استفاده مسکو از پهپادهای تهاجمی 
ایران در جنگ اوکراین را رد کرد.نبنزیا در نشست 
شــورای امنیت که چند روز پیش برگزار شــد، 
گفت: ما بارها اعالم کرده ایــم که از پهپادهای 
ایرانی در اوکراین استفاده نمی کنیم. این ادعاها 
در راستای اعمال فشار بر شورای امنیت مطرح 
می شود و ما به طور قاطعانه آن را رد می کنیم.

بین الملل
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      مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان در جمع خبرنگاران درباره احتمال افزایش قیمت بنزین سخن گفت؛

   تا پایان امسال نه!
     مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان با تاکید بر 
اینکه مطابق آخرین اطالعات قرار نیست تا پایان امسال افزایش 
نرخ بنزین و گازوییل داشته باشیم، گفت: همواره نفت کوره در نیمه دوم سال مورد 
مصرف کارخانجات سیمان قرار می گیرد، اما اینکه امسال از مازوت در نیروگاه ها 

استفاده شود یا خیر، به عوامل اقلیمی و آب و هوایی و ... برمی گردد.
عبدا... گیتی منش، در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه وظیفه این شرکت تامین، 
ذخیره سازی و توزیع فرآورده های نفتی است، اظهار کرد: اکنون دولت یارانه قابل 
توجهی به انواع سوخت بنزین، گازوییل، نفت گاز نفت، نفت سفید و …تخصیص 

داده است.
وی افزود: این شرکت سوخت موردنیاز کشور را تامین و توزیع می کند و با داشتن 
۳۷ منطقه عملیاتی، دارای انبارهای نفت و تاسیســات مختلفی است و منطقه 
اصفهان نیز به عنوان یکی از شــرکت های راهبردی و مهم، عالوه بر تامین سوخت 

استان اصفهان، وظیفه تامین سوخت چند استان دیگر کشور را بر عهده دارد.
به گزارش ایسنا، مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان افزود: این 
شرکت با داشتن بزرگ ترین انبار نفت شهید منتظری با ظرفیت یک و نیم میلیارد 
لیتر ذخیره سازی، انبار ذخیره نفت کوره، تاسیسات سوخت گیری این شرکت برای 
تامین سوخت هواپیماها در فرودگاه اصفهان مستقر است و از سوی دیگر نواحی در 

سطح استان به عنوان مجموعه اداری فعالیت می کنند.
وی توضیح داد: ۱۲ ناحیه در استان فعال است که یکی از مهم ترین آن در کاشان قرار 
دارد و انبار نفت آن، ذخیره حجم بزرگی را بر عهده گرفته و یکی از چالش های ما این 
است که فرآورده های نفتی با قیمت نازل توزیع می شوند و دولت یارانه بسیار باالیی 
برای این ســوخت ها تخصیص می دهد، در این شرایط شاهد سوءاستفاده هایی 
خواهیم بود، به همین منظور دســتگاه های نظارتی و حراستی برای جلوگیری از 

سوءاستفاده فعالیت می کنند.
گیتی منش با بیان اینکه طی شش ماه نخست امسال روزانه ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار 
لیتر بنزین در استان توزیع شده که در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته رشد 
۲۲.۳ درصد مصرف داشته ایم، گفت: گازییل مصرفی استان بدون احتساب سوخت 
نیروگاه ها، روزانه هفت میلیون لیتر در ســطح استان است که در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته، رشد هشت و نیم درصدی داشته است.
وی همچنین با بیان اینکه مصرف نفت سفید با نفوذ گاز در سطح استان، به ۸ هزار 
خانوار رسیده و این سوخت معموال در نقاط صعب العبور مورد استفاده قرار می گیرد، 
اظهار کرد: طی شــش ماه نخست امســال، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر نفت سفید 
در استان اصفهان توزیع شده که در مقایسه با سال گذشته با کاهش ۲۳ درصدی 
مصرف مواجه هستیم.مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان در 
ادامه با تاکید بر اینکه مصرف نفت کوره در کشور با افزایش گازرسانی رو به کاهش 
رفته اســت، گفت: در نیمه نخســت امســال، ۹ میلیون لیتر نفت کوره در استان 

توزیع شده که نسبت به سال گذشته،۲۱ درصد کاهش مصرف داشته ایم.وی تصریح 
کرد: عمده مصرف نفت گاز کشور در نیمه دوم سال و بیشتر برای کارخانجات سیمان 
و نیروگاه هاست.وی گفت: میانگین روزانه مصرف گاز مایع ۲۹۴ تن در استان است 

که نسبت به سال گذشته با کاهش ۱۱ درصدی مواجه شده است.
گیتی منش توضیح داد: مدیریت جایگاه ها، استانداردسازی و ایمنی جایگاه های 
CNG در اختیار شرکت پخش فرآورده های نفتی است و روزانه یک میلیون و ۷۰۰ 
هزار مترمکعب گاز CNG در استان مصرف می شود که رشد ۷.۳ درصد نسبت به 
سال گذشته داشته است.وی همچنین اضافه کرد: مصرف نفت سفید مورداستفاده 

برای هواپیماها در نیمه نخست امسال افزایش ۲.۲ درصدی داشته است.
مدیر شــرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان با بیان اینکه این شرکت 
در مرکز پخش و انبار نفت شــهید منتظری روزانه ۲۷ میلیون لیتر انواع سوخت را 
توزیع می کند، تصریح کرد: وظیفه ما در نیمه دوم سال سنگین تر می شود، چراکه 
با افزایش مصرف گاز، انواع سوخت باید تامین شود و از اکنون ذخیره سازی نفت 

گاز و نفت  کوره انجام شده است.
وی یادآور شد: ســوخت دوم دو نیروگاه اصفهان نفت کوره و ســه نیروگاه دیگر 
اصفهان، نفت گاز است. گیتی منش با بیان اینکه استان اصفهان بزرگ ترین ناوگان 
نفت کش کشور را با داشــتن ۲۲۰۰ دســتگاه نفت کش دارد، اظهار کرد: در سطح 

استان اصفهان ۳۵۰ جایگاه سوخت فعال است که ۱۱۳ جایگاه شامل ۴۰۰۰ نازل 
 CNG تحت پوشش شرکت ها در عرصه سوخت فعالیت می کند. ۱۶۴ باب جایگاه
و ۷۰۰ نازل نیز عملیات توزیع این سوخت را در استان انجام می دهند.مدیر شرکت 
پخش فرآورده های نفتی منطقــه اصفهان با بیان اینکــه ۹۸ درصد جایگاه های 
ما استانداردسازی شــده اند، در مورد کیفیت و کمیت جایگاه های سوخت، گفت: 
اقداماتی برای رفع این نگرانی با توجه به ظرفیت واحدهای کنترل کیفی در سطح 
استان انجام شده، به طوری که تمام جایگاه ها به صورت هفتگی بررسی می شود 
و از لحاظ کیفی هر ۴۵ روز یک بار تلمبه ها مورد بررسی قرار می گیرد تا کم فروشی 
سوخت صورت نگیرد و عالوه بر اقدامات ما اداره استاندارد نیز هر شش ماه یک بار 
کنترل هایی را انجام می دهد و در بررسی های این اداره سال گذشته اعالم شد که 

۹۸ درصد نازل های سوخت استان عملکرد خوبی داشته اند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا، مبنی بر مصرف نفت کوره )مازوت( در نیمه دوم 
سال با توجه به اولویت تامین گاز در بخش خانگی، گفت: همواره نفت کوره در نیمه 
دوم سال مورد مصرف کارخانجات سیمان قرار می گیرد، بنابراین در کشور تاکید بر 

مدیریت مصرف و بهینه سازی مصرف می شود.
مدیر شــرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان با بیان اینکه در زمستان 
اولویت، تامین گاز طبیعی بخش خانگی است، اظهار کرد: در این شرایط ناچار به 

کاهش و یا قطع سهمیه گاز نیروگاه ها هستیم و تا قبل از سال گذشته تالش بر تامین 
سوخت نیروگاه ها بود، اما سال گذشــته ناگزیر به مصرف سوخت مازوت شدیم، 
اما اینکه امسال از نفت کوره استفاده شود یا خیر، به عوامل اقلیمی و آب و هوایی 

و ... بستگی دارد.
وی البته با تاکید بر اینکه با توجه به آالیندگی این سوخت، شاید نیروگاه اصفهان را 
در اولویت آخر تامین سوخت نفت کوره قرار دهیم، تصریح کرد: در تالش هستیم 
تا دولت و وزارت نفت شــرایط اصفهان را درک کنند و حتی در فصل سرد به سمت 

مصرف مازوت در نیروگاه شهید منتظری نرویم.
وی در پاسخ به سوالی درباره تغییر رنگ بنزین به بنفش، توضیح داد: دلیل تغییر 
رنگ بنزین استاندارد آن به یورو پنج اســت و قرار شده به زودی صد درصد بنزین 

اصفهان استاندارد یورو پنج داشته باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: تاکنون 
حدود ۸۰ درصد زمین طرح نهضت ملی مسکن در 
این استان پیش بینی و برای بیش از ۹۰ هزار واحد 
در این استان زمین تامین شده است.علیرضا قاری 
قرآن در گفت و گو با ایرنا افزود: به دلیل تراکم ثبت 
نام در برخــی از نقاط مانند بهارســتان تا حدودی با 
محدودیت تامین زمین مواجه هســتیم؛ اما به طور 
کلی در اســتان مســئله تامین اراضی جمع بندی 
شده و در حال ســیر مراحل قانونی از جمله الحاق، 

اخذ زمین از دســتگاه های اجرایی دیگر است.وی 
ادامه داد: بیش از ۴۲۲ هــزار نفر برای طرح نهضت 
ملی مسکن اســتان اصفهان ثبت نام کردند که در 
زمان حاضر پاالیش متقاضیان انجام شده و بیش 
از ۱۴۰ هزار نفر حائز شــرایط هســتند.مدیرکل راه و 
شهرسازی اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه طرح 
نهضت ملی مســکن در بیشــتر نقاط این استان به 
مرحله اجرا رسیده اســت، اظهار داشت: اجرای این 
طرح را در  دو روش پیــش می بریم به طوری که در 
شهرهایی که امکان پذیر است، زمین را به متقاضی 
تحویل می دهیم تا با در نظر گرفتن تسهیالت و سایر 
امکانات مربوطه خودشان اقدام به ساخت کنند و در 
شهرهایی که تعداد متقاضیان باالیی داشته باشد به 

صورت انبوه سازی انجام می شود. وی خاطرنشان 
کرد: در زمان حاضر از مجموع متقاضیان تایید نهایی 
شده، برای بیش از 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 شدند.  

قاری قرآن بیان کرد: تاکنون بــرای بیش از ۱۶ هزار 
واحد طرح نهضت ملی مســکن در ســطح استان 
اصفهان، پروانه ساختمانی اخذ شــده و پی ریزی 

بیش از ۱۰ هزار واحد انجام شده است.
وی افزود: تاکنون اسکلت و ســقف بیش از ۶ هزار 
واحد از این طرح در استان انجام شده و نازک کاری 
بیش از یک هــزار و ۵۰۰ واحد نیــز در مرحله پایانی 

قرار دارد.

 زمین بیش از ۹0 هزار واحد نهضت ملی مسکن 
در  اصفهان تامین شد

خبر روز

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان تشریح کرد:

آخرین وضعیت پرداخت تسهیالت دامدار کارت در اصفهان
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان با بیان اینکه تا 
تاریخ دهم آبان ماه مبلغ ۱,۰۶۹ میلیارد تومان تســهیالت در قالب دامدار کارت به فعاالن دام و طیور 
استان اصفهان پرداخت  شده است، گفت: اصفهان رتبه نخســت را در دریافت این تسهیالت داشته 
است.امید شــریفی اظهار کرد :۱۰ هزار و۴۹۰ واحد تولیدی برای دریافت تسهیالت از طریق سازمان 
جهاد کشاورزی اســتان به بانک معرفی شــده اند که از میان آن ها پنج هزار و ۸۶۵ واحد دام و طیور 
در قالب دامــدار کارت و مرغدار کارت تســهیالت حمایتی دریافت کردند.وی تاکیــد کرد: اصفهان با 
 فاصله ای نسبت به استان های دیگر، رتبه اول را در پرداخت تسهیالت دامدار کارت به خود اختصاص

 داده است.شریفی افزود: همان طور که رتبه نخست را هم در تولیدات دام و لبنیات دارد به همین نسبت 
استقبال فعاالن از دریافت این تسهیالت زیاد بوده است.

 
مدیر جهادکشاورزی بویین میاندشت اعالم کرد:

 آمادگی استخرهای کشاورزی بویین میاندشت
 برای پرورش ماهی

بیش از ۲۵ استخر کشــاورزی برای پرورش ماهی دربویین میاندشــت آماده شده است.مدیر 
جهادکشــاورزی بویین میاندشت با اشــاره به اینکه استخر های کشــاورزی چندمنظوره ظرفیتی 
مناسب برای پرورش ماهی و توسعه آبزی پروری منطقه است، گفت: درحال حاضر تنها ۲ استخر 
کشاورزی در زمینه پرورش ماهی فعال است و ساالنه حدود ۲۰ تن ماهی قزل آال از آن ها برداشت 
می شود.حسن ریاحی افزود: اگر بقیه اســتخر ها برای پرورش ماهی فعال شــوند میزان تولید 
به بیش از ۱۴۰ تن درســال می رســد.وی گفت: بزرگ ترین واحد پرورش ماهی قزل آالی رنگین 
کمان شهرســتان با ظرفیت ۳۰ تن درمســیر رودخانه آغچه قرار دارد که عالوه بر پرورش به تکثیر 
بچه ماهی نیز مبادرت می کند.سرپرســت واحد پرورش ماهی آغچه گفــت: این واحد دارای ۱۶ 
حوضچه است که ۵۰۰ هزارقطعه بچه ماهی ۵۰ تا ۱۰۰ گرم تولید و به واحد های دیگر عرضه می کند.

رضا کریمی، مشکل اصلی این واحد را نداشــتن برق اعالم کرد و افزود: اگر مشکل برق رسانی به 
شیالت برطرف شــود این امکان وجود دارد که تولید با ۳ برابر افزایش به ۹۰ تن درسال برسد.حاج 
حسین دوست محمدی نیز که درکنار کشاورزی به پرورش ماهی در استخر چند منظوره مشغول 
است، گفت: متاسفانه ۵ سالی است که دنبال پروانه بهره برداری هستم، اما هنوز موفق به دریافت 
آن نشــده ام از طرفی هزینه برق مصرفی برای استخر پرورش ماهی بســیار زیاد است به طوری 
 که ماهانه ۴ تا ۵ میلیــون تومان بابت هزینه برق باید پرداخت کنم که تناســبی بــا میزان درآمد 

حاصله ندارد.
فرماندار فریدن خبر داد:

ارائه تسهیالت 200 میلیون تومانی برای جوانان کارآفرین
فرماندار فریدن گفت: تســهیالت تا ســقف ۲۰۰ میلیون تومان و کارمزد ۴ درصد و به صورت ۷ ساله 
می توانیم در اختیار کارآفرینان جوان قرار دهیم.عزیزا... عباسی در گفت وگو با ایسنا، از در اختیار قرار 
دادن تسهیالت ارزان قیمت و مشاوره به جوانان باانگیزه و اشتغال آفرین این شهرستان خبر داد و اظهار 
کرد: زمینه های الزم برای اشتغال آفرینی جوانان با انگیزه شامل تسهیالت ارزان قیمت و مشاوره فراهم 
شده است و از طرفی ما تالش، پشتکار و تداوم جوانان شهرستان را برای پیگیری اشتغال می خواهیم.

وی تصریح کرد: متقاضیان در راستای شــغل مورد نظر به ادارات مربوطه مراجعه کنند تا در کارگروه 
اشتغال شهرستان بررسی و تصمیم گیری شود. همچنین تسهیالت تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان و کارمزد 

۴ درصد و به صورت ۷ ساله می توانیم در اختیار کارآفرینان جوان قرار دهیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان:اخبار

فعال نمی توانیم حقابه کشاورزان را تحویل دهیم
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با تایید اینکه در شــرایط فعلی برای آبان ماه نمی توانیم حقابه کشاورزان شرق اصفهان را تحویل دهیم، گفت: 
امیدوار به بارندگی های پیش رو هستیم تا بتوانیم در مقطعی آب به کشاورزان تحویل دهیم.مهران زینلیان در گفت وگو با ایسنا درباره وعده تحویل حقابه کشاورزان 
شرق اصفهان در نیمه دوم آبان ماه که پیش تر داده شد، اظهار کرد: الماســوندی، رییس حوضه زاینده رود طی مصاحبه ای در این خصوص اعالم کرد که به دلیل 
نداشتن ذخیره مناسب پشت سد زاینده رود، نمی توانیم حقابه کشاورزان را تحویل دهیم.وی با تاکید بر اینکه اکنون اولویت ما تامین آب شرب است، تصریح کرد: 
وقتی آبی نداشته باشیم، نمی توان به کشاورزان آب تحویل دهیم.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان درباره وضعیت منابع آبی استان، گفت: امیدوار 
به بارندگی های پیش رو هستیم تا بتوانیم در مقطعی آب به کشاورزان تحویل دهیم.وی با تایید اینکه در شرایط فعلی برای آبان ماه نمی توان حقابه کشاورزان شرق 
اصفهان را تحویل دهیم، درباره پمپاژ آب از کوهرنگ به سمت اصفهان، اظهار کرد: ما به عنوان یکی از مطالبات استان اصفهان این موضوع را از وزارت نیرو پیگیر 
هستیم و این درخواست اصلی استان از وزارت نیرو است که به تعهدات خود عمل کند و مدیریت استان همچنان پیگیر است، اما اینکه این اتفاق رخ دهد یا خیر، را 
نمی دانم.زینلیان توضیح داد: برخی مشکالت در استان باالدست وجود دارد که وزارت نیرو باید با رفع آنها، آب را از تونل سوم کوهرنگ پمپاژ و تحویل اصفهان دهند.

جمع آوری زعفران 
در افغانستان

زنان افغــان، گل زعفران را در 
مزرعــه ای در حومــه والیت 

هرات برداشت می کنند.

وز عکس ر

تصمیم جدید وزارت 
اقتصاد برای خرید نان

مشــاور وزیر امور اقتصادی و دارایی از امکان 
خرید نــان بــا کارت اعتباری نانوا در شــرایط 
خاص خبر داد و گفت: نانوایی هایی که بر پایه 
کارتخوان فروش خــود را انجام می دهند، ۱۵ 
درصد کمک هزینه علی الحساب جبران افزایش 
هزینه های اجاره و دســتمزد نانوایان دریافت 
می کنند.محمد جالل با اشــاره بــه حذف ارز 
ترجیحی اظهار کرد: از همان ابتدا راهبرد دولت در 
برنامه مدیریت هوشمند یارانه نان، بر یک اصل 
بسیار مهم متکی بود بود و آن اینکه قیمت نان 
با حذف ارز ترجیحی برای مردم هیچ تغییری 
نکند. تاکنون هم ثبات قیمت نان و ایجاد نشدن 
هرگونه تنش در سمت مردم به عنوان یک اصل 
کلیدی در نظر گرفته شده است. البته منظور، 
نان سنتی به عنوان نان عمومی مصرف مردم 
است و نان صنعتی و فانتزی الگوی متفاوتی 
دارند.وی با بیان اینکه دومین اصل نپرداختن 
به مفهومی تحت عنوان سهمیه بندی نان است، 
توضیح داد: از ابتدای اجرای طرح، الگو به نحوی 
طراحی شد که هیچ محدودیتی برای خرید نان 
در سمت مردم وجود نداشــته باشد، بنابراین 
مردم همانند سابق خرید خود را انجام می دهند 
و فقط بستر پرداخت از یک کارتخوان معمولی به 
یک کارتخوان هوشمند تغییر شکل داده است.
مشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: با اتخاذ دو رویکرد 
مذکور، همه زحمت های مربوط به جلوگیری از 
انحراف مصارف آرد غیریارانه ای در سمت دولت 
نگه داشته شد و بر پایه داده هایی که سامانه در 
اختیارمان قرار می دهد، با یک الگوی هوشمند 
جلوی انحرافات گرفته می شود.وی در پاسخ به 
این پرسش که تکلیف افرادی که به هر دلیلی 
فاقد کارت اعتباری هستند، چه می شود، گفت: 
بنای طرح بر پایه تراکنش الکترونیکی خرید 
نان طراحی شده اســت. در این راستا نانوایان 
مشخصات یکی از کارت های بانکی خود را به 
انتخاب خود در سامانه ای ثبت کنند و اگر فردی 
به آن ها مراجعه کرد کــه فاقد کارت بانکی بود، 
می توانند پول نقد را از مشــتری دریافت کنند 
و به نیابت از آن، کارت خود را برای فروش نان 

استفاده کنند.

*شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، مجری سیاست های دولت 
است و در زمینه قیمت، سیاست گذاری نمی کند اما تا جایی که اطالع 
داریم و بر اساس صحبت های مقامات عالی کشور، امسال قرار نیست 

تغییری در نرخ بنزین ایجاد شود. 
*در کشور و استان اصفهان تا جای ممکن تالش می شود که از سوخت 
مازوت اســتفاده نشــود مگر در موارد خاص که گریزی از آن نباشد و 

پارسال به این شرایط در کشور رسیدیم.
*به دلیل افزایش مصرف بنزین و نگرانی بابت احتمال رســیدن به 
حالت ناترازی تولید و مصرف این سوخت، طرحی در برخی استان ها 
برای کاهش پنج درصدی مصرف بنزین اجرا شد که یکی از راهکارهای 
آن رسیدن حداکثر برداشــت بنزین از کارت شخصی در هر روز به ۳۰ 

لیتر بود.
* از اکنون برای تامین بنزین شــب عید نوروز دغدغه داریم، در حال 
آماده سازی طرحی در این زمینه هستیم که در صورت تایید، در برخی 

از شهرهای کوچک استان اجرا می شود.
* بیشتر موارد قاچاق بنزین و سوء استفاده در واحدهای صنعتی بوده 
است به طوری که در یک مورد با تبانی یکی از جایگاه های سوخت با 
یک واحد تولیدی حالل سازی، این واحد تولیدی به جای تامین بنزین 
از طریق بورس، آن را با قیمت کمتر از جایگاه سوخت دریافت می کرد.

*مصرف بنزین در استان اصفهان ۲۲.۳ درصد افزایش یافت.

هایالیت 
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ســفر داخلی در پاییز طرفداران زیادی دارد؛ دلیل آن هم چیزی جز آب و هوای این فصل نیســت. پاییز 
فصل زیبایی  هاست. صدای خش خش برگ ها، نسیم خنک و منظره زرد و نارنجی هرکسی را مجاب به سفر 
می کند؛ اما اینکه به کجا بروید تا نهایت لذت را از این زیبایی ها ببرید مهم است؛ امروز با چند مکان که برای 

سفر در پاییز مناسب هستند، بیشتر  آشنا می شویم. 
چون بسیاری از مناطق ایران نه تنها برای سفر داخلی در پاییز مناسب هستند بلکه زیبایی های طبیعی شان 
در این فصل چندین برابر نیز می شود. شما می توانید در فصل پاییز به مناطق جنوبی و گرم ایران رفته و از 
آب و هوای معتدل این مناطق در این دوران لذت ببرید. یا اگر ســرما را دوست دارید می توانید با رعایت 
اصول ایمنی و به همراه داشتن وسایل مورد نیاز برای سفر در آب و هوای سرد به مناطقی بروید که در فصل 

پاییز مناظر طبیعی بسیار زیبایی دارند.

شیراز 

یکی از قشنگ ترین شهرها برای ســفر داخلی در پاییز، شیراز است. این شــهر پر از جاذبه های دیدنی و 
زیبایی های مثال نزدنی  است. بین تمام مردم کمتر کسی است که دوست نداشته باشد به این شهر سفر 

کند. اگر شما هم جزو آن دسته از افراد هستید حتما پاییز را انتخاب کنید.
شــهر زیبای شــیراز به علت قدمت تاریخی و جاذبه های گردشــگری تاریخی، فرهنگی و طبیعی بسیار 
زیادی که دارد تقریبا توریســتی ترین شهر کشــورمان به شــمار می رود و ســاالنه تعداد بسیار زیادی 
گردشــگر ایرانی و خارجی را پذیراســت. بســیاری از افراد بهــار را بهترین فصل برای ســفر به شــیراز 
می داننــد؛ اما فصل پاییــز مخصوصا مهر مــاه یکــی از بهترین زمان ها برای ســفر به این شــهر زیبا و 
دوست داشــتنی اســت. شــما با ســفر به شــیراز هم می توانید از جاذبه های تاریخی و باستانی فوق 
العاده شــگفت انگیز و معروف مانند تخت جمشــید و … دیدن کــرده، هم از مراکــز تاریخی فرهنگی 
و هم از مناظــر و دیدنی های طبیعی این شــهر دیدن کنید. هــوای ابری و معتدل و کمی خنک شــیراز 
 در پاییز حال و هــوای خوبی بــه آن داده و این شــهر را به مقصدی مناســب برای ســفر داخلی تبدیل 

کرده است.

   یزد 
شــهر زیبای یزد در قســمت مرکزی ایران به نام های دیگری مثل عروس کویر، ســرزمین آفتاب، شهر 
بادگیرها نیز معروف است و بافت تاریخی آن در یونسکو نیز به ثبت رسیده است. یکی از نکات جالب این 
است که سیستم قنات های شهر یزد هنوز هم در جهان شهرت دارد. در واقع بعد از شهر ونیز در کشور ایتالیا، 
یزد دومین شهر تاریخی جهان محسوب می شــود. اگر قصد انتخاب مقصدی برای سفر داخلی در پاییز 
را دارید ما سفر به شهر یزد را به شما پیشــنهاد می کنیم. در واقع پاییز را می توان بهار یزد نامید چون آب و 

هوای این شهر مرکزی در فصل پاییز در بهترین شرایط خود خواهد بود.
شــما با ســفر به یزد در فصل پاییز می توانید در آب و هوایی خنک و مطبوع از معمــاری بی نظیر و بافت 
تاریخی، بادگیرها و قنات ها، خانه های گنبدی شکل، کوچه های بسیار قدیمی و مسقف، مراکز گردشگری 

تاریخی و طبیعی آن دیدن کنید و از آسمان پر ستاره این شهر زیبا در شب ها لذت ببرید.
یکی از مکان های دیدنی بی شمار این شهر، امیرچخماق است که شامل میدان، آب انبار و مسجد می شود. 
دومین مکان دیدنی در این شهر مسجد جامع یزد است. این مسجد با کاشی کاری و معماری بی نظیرش 

از مهم ترین مکان های دیدنی این شهر به حساب می آید. 

جزیره کیش
به طور کلی باید بگوییم که اگر به دنبال پیدا کردن یک مقصد زیبا و مناسب و خوش آب و هوا با جاذبه های 
گردشگری مختلف هستید به هیچ عنوان سفر به کیش در فصل پاییز را از دست ندهید. آب و هوای جزیره 
کیش در فصل پاییز در بهترین و مطبوع ترین حالت خود قرار دارد. گهگاهی ممکن اســت باران های تند 
رگباری شروع به بارش کنند؛ اما نگران نباشید چون این باران ها زود به پایان می رسد و هوا مجددا خنک 
و صاف می شود. عالوه بر آب و هوای بی نظیر کیش شــما می توانید از تمام مراکز تفریحی و گردشگری 

این جزیره زیبا در جنوب کشورمان دیدن کرده و سفری به یاد ماندنی داشته باشید.
جزیره کیش انتخاب هر کسی اســت که دوست دارد سفر داخلی الکچری داشــته باشد. این جزیره در 
فصل پاییز بهترین آب و هوا را دارد و شــما می توانید نهایت لذت را ببرید. خرید کردن در این جزیره یکی 

از جذابیت های مهم به خصوص برای خانم هاســت. رفتن به ساحل و ســوار کشتی شدن هم یکی دیگر 
از تفریح های لذت بخش در این سفر داخلی در پاییز اســت. از مکان های دیدنی کیش می توان به شهر 

حریره اشاره کرد.

جزیره قشم
یکی از ســفرهایی که هیچ وقت از رفتن به آن پشیمان نمی شوید، جزیره قشم اســت. این جزیره گزینه 
مناسبی برای سفر داخلی در پاییز است. جاذبه های قشم آنقدر زیاد اســت که اگر ۱۰ روز هم آنجا بمانید 
حوصله تان سر نمی رود. طبیعت و منظره بی نظیر آن به شما آرامشــی می دهد که لذت سفر را چند برابر 

خواهد کرد.

هرمز
سفر داخلی در پاییز را در جزیره هرمز تجربه کنید. این جزیره به جزیره رنگین کمانی معروف است و در آن 
ما شاهد انواع رنگ ها هستیم. آب و هوا  به خصوص در فصل پاییز دلیلی برای سفر به این جزیره     است. 
از مکان های دیدنی آن قلعه پرتغالی هاســت که مهم ترین جذابه آن هم به حساب می آید . از اصلی ترین 

دالیل سفر به این جزیره زندگی سنتی و آشنایی با آداب رسوم آنجاست.

کویر مرنجاب
کویرگردی به طور قطع یکی از زیباترین سفرهایی اســت که ممکن است تجربه کنید. کویر مرنجاب که در 
نزدیکی شهر کاشان و در شمال شهرستان آران و بیدگل قرار دارد یکی از بهترین مقصدها برای سفر داخلی 
در پاییز اســت.آب و هوای مطبوع این کویر در فصل پاییز، آرامش منحصر به فرد آن و آســمان پر ستاره 
هنگام شب از زیبایی هایی است که در کمتر جایی یافت می شــود. همچنین این کویر دریاچه نمک آران 
و بیدگل و دریاچه حوض سلطان را نیز در خود جای داده اســت. عالوه بر این اگر به جاذبه های تاریخی 
نیز عالقه دارید در مسیر رسیدن به این کویر می توانید از کاروانســراهای مرنجاب و سفیدآب )مربوط به 

دوران صفویه( نیز دیدن کنید.

شهر فیلبند : اسم شهر فیلبند کمتر به گوش مان خورده است؛ اما باید گفت یکی از مقاصد 
لذت بخش در ســفر داخلی در پاییز به حســاب می آید. شاید این شــهر را به عنوان بام 
مازندران شنیده باشید. این روستا با ابرهای سفیدی پوشیده شده که جذابیت زیادی به 
این مکان داده اســت. از دیگر جذابیت های آن بودن در ارتفاعات باالست. از طریق جاده 

تهران-هراز می توانید خود را به این مقصد برسانید .

دو مقصد بی نظیر اما شناخته نشده
  روستای برگ جهان : این روستا نیز خیلی آشنا نیست؛ 
اما بهترین مقصد برای سفر داخلی در پاییز است. برگ 
جهان در ۴۹ کیلومتری تهران قرار دارد و برای ســفر یک 
روزه بسیار مناسب است. با رســاندن خود به لواسان به 
راحتی می توانید این روســتای زیبا با منظره رنگارنگ را 
پیدا کنید. آب و هوای این روستا، ارزش وقت گذاشتن 

را دارد حتما آن را امتحان کنید.

لذت سفر در  پاییز  زیبا؛

بوی بارون، نم خاک!

جاده های رویایی 
پاییزی

1- جاده اسلم به خلخال
شاید کمتر اسم این جاده را شنیده باشید؛ اما 
باید گفت یکی از جذاب ترین جاده ها برای 
سفر داخلی در پاییز به حساب می آید؛ دلیل 
آن هم بزرگی جــاده، وجود جنگل و کوه ها و 
طبیعت بکر است. در واقع این جاده، بهشتی 
در زمین اســت اگر تا به حــال آن را تجربه 
نکرده اید، حتما اگر  انتخاب بعدی تان باشد، 

پشیمان نمی شوید.

2- چالوس
با این جاده همه مان آشــنایی داریم. دست 
کم دو یا سه دفعه در ســال گذرمان به این 
جاده می افتد؛ این جاده همیشــه زیباست؛ 
اما اگر به دنبال زیبایی دو چندان آن هستید 
حتما در پاییز از این جاده به ســمت مقصد 
خود بروید ؛ دلیل آن هم تنوع رنگی، فروش 
غذاهای داغ مثل آش و آب و هوای آن است.

سفر به شمال کشور
شاید شما هم مانند بیشتر مردم باور داشته باشید که بهترین فصل ها برای سفر به شمال کشور فصل های بهار و تابستان هستند؛ اما اصال اینطور 
نیست. در واقع آب و هوای خنک و بدون رطوبت شمال کشور در فصل پاییز و مناظر زیبا و خارق العاده ای که در این فصل در این سرزمین ها پدیدار 
می شوند به قدری زیباست که پیشنهاد می کنیم اگر به فکر پیدا کردن مقصدی مناسب برای سفر داخلی در پاییز هستید به هیچ وجه سفر به شمال 
کشور را از دست ندهید.جنگل ها و پوشش گیاهی و طبیعت و مرداب ها و تاالب های این ناحیه زیبا چنان مناظر  جذاب و خیره کننده ای در این 
فصل پدید می آورند که نظیر آن ها را تنها در تابلوهای نقاشی دیده اید. پیشنهاد ما به شما این است که از طریق جاده عباس آباد – کالردشت به استان 

مازندران سفر کنید تا از طبیعت بسیار زیبای اطراف این جاده لذت ببرید.

جنگل النگدره در استان گلستان
جنگل النگدره را می توان یکی از زیباترین مناطق طبیعی و مقاصد سفر داخلی در پاییز برشمرد. تقریبا تمام افرادی که به این جنگل سفر کرده اند 
هم عقیده هستند فصل پاییز بهترین فصل برای سفر به این جنگل بسیار زیباست. درختان زیبای جنگل النگدره، جشنواره ای از رنگ های سبز و 
زرد و نارنجی و قهوه ای ایجاد می کنند و با انبوه برگان خود منظره ای خیره کننده به وجود می آورند. هوای خنک و نم باران نیز بر زیبایی و دلچسبی 

این فضا اضافه می کند.

روستای نایبند طبس
روستای نایبند واقع در شهر طبس به علت داشتن خانه های پلکانی که دارد به ماسوله کویر معروف شده است. این روستای زیبا و بکر با این که در 
دل کویر قرار گرفته؛ اما بسیار سرسبز و خوش آب و هواست و همین باعث شهرت آن شده است. نخلستان ها، باغ های سرسبز میوه، کشتزارهای 

گندم و جو و آب و هوای مطبوع این روستا باعث شده تا به مقصدی بسیار مناسب برای سفر داخلی در پاییز تبدیل شود.

آب گرم الویج در استان مازندران
الویج نام روستایی ییالقی در نزدیکی شهر نور است که در دامنه های ارتفاعات البرز قرار دارد. این منطقه نیز مانند جنگل النگدره دارای طبیعتی زیبا و 
خیره کننده است که در فصل پاییز با رنگ های متفاوت خود مناظر بسیار زیبا ایجاد می کنند. این روستا در دامنه های البرز قرار گرفته به همین دلیل 

در اطراف آن چشمه های آب معدنی فراوانی وجود دارد. 
اگر نیاز به یک مقصد زیبا و خیره کننده برای سفر داخلی 
در پاییز دارید حتما سفر به روستای الویج را در نظر داشته 
باشید چون آب و هوای خنک و چشمه های آب معدنی این 

ناحیه می تواند تجربه ای زیبا برای شما ایجاد کند.

آشوراده،  تنها جزیره دریای خزر
آشــوراده تنها جزیره در دریای خزر اســت و اکوسیستم 
جانوری بســیار متنوعی را در خود جای داده اســت. این 
جزیره دارای آب و هوای بسیار دلچسب و مطبوعی است 
و یکی از بهتریــن گزینه های برای ســفر داخلی در پاییز 

محسوب می شود.
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خلبانان پایگاه چهارم رزمی هوانیروز اصفهان توانستند عالوه بر نجات جان یک خانواده ۳ نفره در 
تصادف، زن مسنی را که به امداد پزشکی نیاز داشــت از مرگ حتمی نجات دهند.سرهنگ خلبان 
بهرام نظری، فرمانده پایگاه چهارم رزمی هوانیروز اصفهان گفت: درپی درخواست مرکز فوریت های 
پزشکی شهرضا، خلبانان پایگاه چهارم رزمی هوانیروز اصفهان در یک عملیات مردم یاری و طی ۳ 
سورتی پرواز و در کوتاه ترین زمان ممکن توانستند ضمن نجات جان یک خانواده ۳ نفره در تصادف، 
خانم مسنی هم که نیاز به امداد پزشکی داشت را از مرگ حتمی نجات بدهند.وی افزود: به دنبال 
درخواست مرکز فوریت های پزشکی شهرستان شهرضا، متوجه شدیم خانواده ۳ نفره در تصادف 
و خانم مسنی که دچار عارضه سکته مغزی شده بود، نیاز به امدادرسانی فوری دارند و جان آنها در 
معرض خطر جدی است. به محض دریافت درخواست کمک، خلبانان و گروه امدادی پایگاه خود را 
به محل های حادثه رسانده و در کوتاه ترین زمان ممکن، طی ۳ سورتی پرواز، آنها را به بیمارستان های 

شهرهای آباده و هندودر منتقل کردند.
 

بیشترین بارندگی استان اصفهان در خوانسار ثبت شد
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: بیشترین بارندگی استان در ۲۴ ساعت 
منتهی به روز چهارشنبه در شهرستان خوانسار با ۲۰.۷ میلی متر ثبت و گزارش شده است.محمدرضا 
رفیعی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پس از خوانسار، گلپایگان با ۱۸.۶ میلی متر، ابیانه با ۱۴ 
میلی متر، فریدون شهر با ۱۲.۵ میلی متر و بویین و میاندشــت با ۱۰.۸ میلی متر دارای بیشترین 
بارندگی بودند.وی ادامه داد: میزان بارش باران در چادگان ۱.۲ میلی متر، کاشــان ۰.۸ میلی متر، 
مهاباد ۰.۲ و آران و بیدگل ۰.۱ میلی متر ثبت شده است.کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی 
اصفهان اظهار داشت: این سامانه بارشــی تا اواخر پنجشنبه در اســتان فعال است و رگبار باران و 
رعد و برق و در ارتفاعات بارش برف و کاهش دما به ویژه برای مناطق جنوبی و غربی استان پیش 
بینی می شود.وی خاطرنشان کرد: همزمان با فعالیت این سامانه احتمال لغزندگی جاده ها، آب 
گرفتگی معابر عمومی، اختالل در عبور از گذرگاه های کوهســتانی، ایجاد روان آب در مســیل ها و 
مناطق مستعد، خسارت به صنعت کشــاورزی، اختالل در تردد در مسیرهای مواصالتی به استان 
های چهارمحال بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد و لرستان وجود دارد.کارشناس پیش بینی اداره 
کل هواشناسی اصفهان به شهروندان و مسافران توصیه کرد احتیاط الزم را در سفرهای برون شهری 
را داشته باشند و از فعالیت کوه نوردی خودداری و از تردد و اسکان درحاشیه مسیل ها اجتناب کنند.

 
معاون آبخیزداری اصفهان :

رفع خطر از 80 نقطه سیل خیز، مستلزم اجرای طرح های 
آبخیزداری است

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفت: بر اساس مطالعات انجام شده 
در این استان بالغ بر ۸۰ نقطه سیل خیز به منظور رفع خطر، نیاز به اجرای طرح های آبخیزداری دارد.

ابوطالب امینی اظهارداشت: این نقاط  بیشتر نواحی بیابانی را در بر می گیرد، زیرا این چنین مناطقی 
مستعد بروز سیل و سیالب است.وی با بیان اینکه مطالعات آبخیزداری تا به امروز در ۲.۵ میلیون 
هکتار از اراضی استان اصفهان انجام شده است، تصریح کرد: بر همین اساس در ۱۷۰ نقطه استان 
که از لحاظ وقوع سیل و ســیالب وضعیت بحرانی دارد، طرح های آبخیزداری و کنترل و مهار سیل 
انجام شده است.معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان اضافه کرد: همچنین 
دخل و تصرف اراضی، ایجاد شهرک های جدید، توسعه شهرها، گسترش کشاورزی و فعالیت بیشتر 
صنایع از جمله عوامل غیرطبیعی است که اراضی را از حالت طبیعی خود خارج و مستعد بروز سیالب 
می کند.امینی اظهارداشت: شمار نقاط پرخطر استان مبتنی بر مطالعات انجام شده تا به امروز است 

بنابراین انجام مطالعات بیشتر، سبب شناسایی نقاط جدید خواهد شد.

درباره توله خرس بلوچی در معرض انقراض که پس از سه ماه مراقبت و بازپروری، از اصفهان به پردیسان تهران منتقل شد؛

الالیی عاشقانه برای »اللین«

چندروز قبل  معاون طبیعی و تنوع زیســتی اداره کل 
حفاظت محیط زیســت اصفهان خبر داد که »اللین«، 
توله خرس سیاه آسیایی پس از ســه ماه تیمار در مرکز بازپروری کاله 

قاضی اصفهان به پارک پردیسان تهران منتقل شده است. 
اللین که در خطر انقراض است، در حال حاضر با هفت ماه سن در شرایط 

خوب و مناسبی به سر می برد.
خردادماه امســال بود که یک توله خرس از یک خودروی حامل مواد 
مخدر که از مبــدأ کرمان به ســمت اصفهان در حرکت بود، در ایســت 
بازرسی شهرستان نایین، پس از توقیف خودرو، پیدا و به محیط زیست 
شهرســتان تحویل شــد. توله خرس سیاه آن زمان شــرایط جسمی 
مناسبی نداشت، آسیب دیده بود و زخم هایی روی سر و کم آبی شدید 
داشت و به همین خاطر هم از محیط زیست نایین به مرکز استان برای 
اقدامات درمانی منتقل شد. این توله خرس در مرکز بازپروری حیات 
وحش استان اصفهان و تحت مراقبت های خوبی که از او شد، توانست 
سالمتی خود را به دست بیاورد و به وزن مناسبی هم برسد. توله خرس 
سیاه بلوچی وقتی تحویل حیات وحش اصفهان شد، سه کیلوگرم بیشتر 
وزن نداشت. ضمن اینکه زمانی که این توله پیدا شد حدود دو ماه داشت 

و محیط بانان در ساعات اولیه گمان کردند که توله ماده است از این رو 
نامش را اللین گذاشتند اما بعد از مدتی مشخص شد که نر است؛ اللین 

در زبان بلوچی به معنای دختر زیباست. 
فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اصفهان همزمــان با در اختیار 
گرفتن »اللین« گفت که تصمیم گیری برای سرنوشت این توله خرس 
در اختیار استان اصفهان نیست و سازمان حفاظت محیط زیست کشور 
تصمیم می گیرد؛ در حال حاضر تصمیمی برای توله خرس گرفته نشده 
و ابالغ نیز نشــده و خرس همچنان در اختیار ماست و به صورت شبانه 

روزی تحت مراقبت است و غذا دهی می شود.
اصفهان، میزبان و پناهگاه خوب و شایســته ای برای این توله خرس 
زیبای کوچولو بود. در مدت ســه ماه تغذیه مناسب و نیازهای زیستی 
و حفاظتی توله خرس انجام شــد و وزن اللین به ۱۸ کیلوگرم رسید و 
پس از گذشــت مدتی خیلی هم بازیگوش شده بود و شرایط جسمی 
بسیار خوبی داشت.بعد از سه ماه اما وقت جدایی فرارسید و اللین باید 
به استان مبدأ منتقل می شد؛ اما چون شرایط مناسب نگهداری برای 
این توله خرس فراهم نشد، حسب تصمیمات کارشناسی که بین اداره 
محیط زیست اصفهان و سازمان حفاظت محیط زیست انجام گرفت، 

اللین با انتقالی موفق به مرکز بازپروری پردیسان منتقل شد و حاال در 
پردیسان نگهداری می شود.

»اللین« گونه حساس و باارزشی است هرچند چون این حیوان از مادر 
جدا شده و شیر مادر نخورده ، بسیار آســیب پذیر شده بود. به هرحال 
وجود خرس سیاه آسیایی در استان کرمان در مناطقی از شهرستان های 
جیرفت و کهنوج و در استان هرمزگان نیز در مناطقی از ارتفاعات بشاگرد 
گزارش شده است. این گونه خرس در استان سیستان وبلوچستان از 
پراکنش بیشتری برخوردار اســت و در ارتفاعات شهرستان نیکشهر، 
چابهار، ســرباز، کوه بیرک ســراوان، خاش و بزمان ایرانشهر مشاهده 
شده است. بیشترین جمعیت این گونه در سال های اخیر در شهرستان 

نیکشهر سیستان وبلوچستان بوده است.
این نوع خرس از جمله حیوانات منزوی و شــبگرد اســت و به همین 
خاطر می توان علت رنگ سیاه آن را فهمید. با آنکه خرس سیاه آسیایی 
از آرام ترین گونه های خرس در میان پســتانداران اســت، اما این گونه 
نسبت به انسان بسیار پرخاشگر اســت با این حال انسان نسبت به او 
بسیار مهربان بوده و تالش بسیاری شد و می شود تا این گونه ارزشمند 

حفظ شود. 

بعد از سه ماه اما وقت جدایی فرارسید و اللین باید به استان 
مبدأ منتقل می شد؛ اما چون شرایط مناسب نگهداری برای 
این توله خرس فراهم نشد، حسب تصمیمات کارشناسی 
که بین اداره محیط زیست اصفهان و سازمان حفاظت 
محیط زیست انجام گرفت، اللین با انتقالی موفق به مرکز 

بازپروری پردیسان منتقل شد

با مسئولان جامعه

با شروع فصل سرما در کشور، موجی از ابتال به تب 
بیماری های تنفسی به راه افتاده و این روزها افراد 
زیادی درگیر آنفلوانزا شده اند.اگرچه با پایین آمدن 
آمار بیماران و مرگ ومیرهای کرونایی بعد از دو سال 
و نیم از شیوع ویروس کرونا، فعالیت های مختلف 
در جامعه از سر گرفته شده و کالس های مدارس و 
دانشگاه ها حضوری شد، اما پاییز امسال با شروع 
موج جدید آنفلوانزا، نگرانی هایی به همراه داشــته 
اســت.یکی از گروه هایی که این روزها بیشــتر با 
بیماری آنفلوانزا درگیر شده، دانش آموزان هستند که 

از یک سو به دلیل بی توجهی به رعایت پروتکل های 
بهداشتی و از ســوی دیگر تجمع در فضاهای بسته 

ناقالن کوچک ویروس هستند.
مهرداد زینلیان، معاون فنی مرکز بهداشت اصفهان 
در گفت وگو با ایســنا، در خصوص شیوع ویروس 
آنفلوانــزا در اصفهان، اظهار کرد: بیمــاری آنفلوانزا، 
بیماری فصلی_ ویروسی است که همه  ساله معموال 
از پاییز آغاز می شود و در ادامه افزایش و بروز پیدا 
می کند و تا اواخر ماه های زمستان در سطح جامعه 
شیوع خواهد داشت. معموال هر ۳ تا ۵ سال یک بار، 
یک اپیدمــی آنفلوانزا در ســطح کشــور به صورت 
گسترده شیوع پیدا می کند.وی با بیان اینکه اکنون 
این بیماری در سنین زیر ۱۸ سال شیوع گسترده ای 
دارد، افزود: به علت تغییرات شــدید ژنتیکی که در 
ویروس آنفلوانزا اتفــاق می افتد، ایمنی پایداری را 

ایجاد نمی کند و به همین دلیل معموال همه ســاله 
شــیوع این ویــروس به خصوص در گروه ســنی 

کودکان و نوجوانان گسترش می یابد.
معاون فنی مرکز بهداشت اصفهان، شیوع ویروس 
کرونا طی دو ســال اخیر و رعایت شــیوه نامه های 
بهداشــتی توســط مردم را دلیل کمرنگ شــدن 
شــیوع آنفلوانزا برشــمرد و گفت: در این دو سال 
اخیر موارد بروز آنفلوانزا بســیار کمتر بــود، اما در 
ماه هــای اخیر رعایــت شــیوه نامه هایی همچون 
استفاده از ماسک و مواد ضدعفونی کننده کم رنگ 
شده و مردم به خصوص با بازگشایی دانشگاه ها و 
مدارس از ماسک اســتفاده نمی کنند و یا با وجود 
اینکه فاصله گذاری ها هنوز پابرجاســت، اما رعایت 
نمی شود، به همین دلیل اکنون شاهد افزایش ابتال 

به آنفلوانزا هستیم.

تب آنفلوانزا در اصفهان باال گرفت 

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی:
 اگر کسی نمی خواهد با تامین اجتماعی همکاری کند، 

مختار است 
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی، داروسازان و داروخانه ها را شرکا و همکاران این 
سازمان در امر خدمت رسانی به مردم توصیف کرد که حق دارند پیگیر مطالبات خود باشند و گفت: 
تالش مشترک ما ، داروســازان و داروخانه داران، ارائه بهترین خدمات به مردم است؛ اما صحبتی 
که برخی در مورد عدم ارائه خدمات به بیمه شدگان مطرح کرده اند، نه مبنای عرفی دارد و نه مبنای 
منطقی و با قراردادی هم که با ما دارند، سازگاری ندارد.به گزارش ایسنا، دکتر شهرام غفاری با حضور 
در برنامه ای تلویزیونی افزود: با پرداخت ۱۰۰۰ میلیارد تومانی هفته گذشته، کل مطالبه داروخانه ها 
که مربوط به شهریور و مهرماه است به ۲۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است و طی تعاملی که با سازمان 
برنامه انجام شده در هفته آتی نیز ۱۰۰۰ میلیارد دیگر تسویه می شود تا در زمینه پرداخت مطالبات 
داروخانه ها به روز  شویم. همچنین در تعامل با وزارت بهداشــت و با همکاری بانک رفاه، به زودی 
۵ ماه از مطالبات دانشگاه های علوم پزشکی نیز پرداخت می شــود.وی اظهارکرد: داروخانه های 
طرف قرارداد، حق دارند که پیگیر مطالبات خود باشند و ما هم به این حق آنان احترام می گذاریم و 
نهایت تالش خود را کرده ایم که مطالبات به موقع پرداخت شوند؛ اما نمی پذیریم که مردم در نظام 
سالمت، گروگان گرفته شــوند. صحبتی که برخی در مورد عدم ارائه خدمات به بیمه شدگان مطرح 
کرده اند، نه مبنای عرفی دارد و نه مبنای منطقی و با قراردادی هم که با ما دارند، سازگاری ندارد. اگر 
کسی نمی خواهد با تامین اجتماعی همکاری داشــته باشد، مختار است اما گروگان گرفتن مردم، 
منطقی نیســت و تا زمانی که قرارداد دارند باید به مفاد قرارداد پای بند باشــند.وی افزود: با هزار 
میلیارد تومانی که هفته گذشته به داروخانه ها پرداخت شد، کل طلب شهریور و مهر ماه داروخانه ها از 
سازمان تامین اجتماعی حدود دو هزار میلیارد تومان است که در تالش هستیم این طلب را پرداخت 
کنیم و سازمان برنامه قولی در زمینه تامین منابع داده اســت که اگر عملی شود در هفته آتی هزار 
میلیارد تومان دیگر از این مطالبات را پرداخت می کنیــم و در زمینه پرداخت مطالبات داروخانه ها 
به روز می شویم.غفاری با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی برای اجرای طرح دارویار از تمامی 
امکانات و ظرفیت ها اســتفاده کرده و هر ماه مبلغی بیش از مبلغ تخصیص یافته توسط سازمان 
برنامه و بودجه به داروخانه ها پرداخته است ، گفت: طرح دارویار از ۲۳ تیر ماه و برمبنای یک تفاهم 
نامه ۴۳ بندی آغاز شد. به موجب این تفاهم نامه قرار بود در ابتدای اجرای طرح، در مجموع هفت 
هزار میلیارد تومان به سازمان های بیمه گر ازجمله سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود. همچنین 
به موجب بندی دیگر از تفاهم نامه یادشده، قرار بود ۵ هزار میلیارد تومان هم به صورت نقدی یا در 
قالب سهام و برای پرداخت مطالبات قبلی صرفا به تامین اجتماعی پرداخت شود و در مجموع سهم 
سازمان تامین اجتماعی از این اعتبارات حدود هفت تا هشت هزار میلیارد تومان بود که از این مبلغ 
تنها ۲۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.غفاری با تاکید براینکه برای پرداخت به موقع و کامل 
مطالبات و بهبود وضعیت نقدینگی داروخانه ها، باید تمام بندهای تفاهم نامه به صورت کامل اجرا 
شود، گفت: سازمان تامین اجتماعی در اجرای طرح دارویار ۲۴۰۰ میلیارد تومان از سازمان برنامه و 
بودجه اعتبار دریافت کرده که هزار میلیارد تومان هم از منابع خود به این مبلغ اضافه کرده و ۳۵۰۰ 
میلیارد تومان به داروخانه های طرف قرارداد پرداخت کرده است. هزار میلیارد تومان نیز طی روزهای 
گذشته به داروخانه ها پرداخت شد. وی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی، برخالف سازمان 
بیمه سالمت و بیمه نیروهای مسلح که ردیف بودجه ای مشخص دارند و اعتبارات خود را از دولت 
دریافت می کنند، ردیف بودجه ای ندارد و برای تامین منابع صرفا متکی به حق بیمه های دریافتی از 
بیمه شدگان و کارفرمایان است، گفت: وصولی متوسط روزانه سازمان تامین اجتماعی از محل حق 
بیمه ها، حدود هزار میلیارد تومان و هزینه ها و مصارف روزانه سازمان برای اجرای تعهدات، حدود 
۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ میلیارد تومان است. انتظار ما از دولت این است که وقتی به عنوان کارفرما پذیرفته است 
حق بیمه بخشی از بیمه شدگان را پرداخت کند، به تعهد خود عمل کند. رقم حق بیمه سهم کارفرمایی 

دولت ماهانه هشت هزار میلیارد تومان است.

وز عکس ر

خبر روزگزارش

افزایش 20 درصدی 
مسمومیت ها در اصفهان

رییس بخش مســمومین بیمارســتان نور و 
علی اصغــر اصفهان گفت: تعداد مســمومین 
در اصفهان نســبت به سال گذشــته ۲۰ درصد 

افزایش یافته و به مرز هشدار رسیده است.
فرزاد قشــالقی در گفت وگو بــا خبرنگار مهر 
مطرح کرد: مســمومیت با ســموم دفع آفات 
نباتی، مواد شیمیایی شــامل اسید، قلیایی و 
شوینده های خانگی، فرآورده های نفتی، فلزات 
سنگین مانند سرب، جیوه و باتری مینیاتوری، 
مسمومیت ناشی از گزیدگی جانوران سمی و 
مسمومیت ناشی از سوء مصرف مواد مخدر، 
مواد محرک و الکل از انواع مســمومیت ها در 
اصفهان است.وی تصریح کرد: بیمارستان نور 
و علی اصغر مرکز مراجعه بیماران مسموم شده 
در اصفهان اســت و عالوه بر بیماران اصفهان، 
بیماران کاشان، لرستان و چهارمحال و بختیاری 
را نیز پوشش می دهد.رییس بخش مسمومین 
بیمارستان نور و علی اصغر اصفهان ادامه داد: 
بخش مسمومین بیمارستان شامل ۲۱ تخت 
بستری و ۶ تخت icu است که در صورت لزوم 
برای بســتری بیماران غیر مســمومیت هم 
استفاده می شــود. الزم به ذکر اســت روزانه 
حدود ۲۵ بیمار در بخش مسمومین پذیرش 
و درمان می شــوند.وی با اشــاره به اینکه ۵۵ 
درصد پذیرش شــدگان را خانم ها و ۴۵ درصد 
را آقا تشــکیل می دهند، ادامه داد: ۳۰ درصد 
مسمومیت ها ناشی از سوء مصرف الکل و مواد 
مخدرها شــامل متادون و هروئین، حشیش 
و ... بوده است.قشــالقی افزود: بین ۱۰ تا ۲۰ 
درصد مســمومیت ها غیر عمدی یــا اتفاقی 
است که بیشتر در کودکان مشاهده می شود و 
مابقی عمدتا به صورت عمدی و آگاهانه صورت 
می گیرد.وی تصریح کرد: خوشبختانه بیش از 
۹۹ درصد بیماران مسموم بهبود کامل می یابند 
و میزان مرگ و میر ناشی از مسمومیت کمتر از 
یک درصد است.قشالقی گفت: در فصل گرما 
بیشــترین مسمومیت ها ناشــی از استفاده 
سموم گیاهی و گزش هاست و در فصول سرد 
غالب مسمومیت ها ناشی از منوکسیدکربن 

گزارش می شود.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  خبرداد:

شیوع زودهنگام آنفلوانزا در مهرماه
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره آمار باالی مبتالیان به ویروس آنفلوانزا، اظهار کرد: بیماری های تنفسی همانند سرماخوردگی، آنفلوانزا یا ویروس 
کرونا هرساله در ابتدای پاییز شدت می گیرند. انتظار داشتیم که امسال ویروس آنفلوانزا از اوایل آبان ماه آغاز شود، اما با شیوع زودهنگام آن در مهرماه روبه رو شدیم. 
اکنون آن چیزی که در کشور در حال رخ دادن است، افزایش تعداد بیماران مراجعه کننده با عالئمی شبیه آنفلوانزا و یا سرماخوردگی به مراکز سرپایی است.پژمان 
عقدک افزود: افزایش تعداد بیماران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی و سرپایی در حالی بود که در شیب نزولی پیک هفتم قرار داشتیم، اما دو مرتبه شاهد 
باال رفتن تعداد بیماران به ویژه در بخش بستری ها و مراقبت های ویژه هستیم. در این شرایط آنفلوانزا نیز شیوع یافته و تعداد بیشتری را نسبت به کرونا درگیر می کند، 
به طوری که اکنون در کشور  از هر دو نفر یک مبتال به آنفلوانزاست.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اعالم اینکه در حال حاضر حدود ۱۵ درصد از افرادی که با 
عالمت های سرماخوردگی مراجعه می کنند، مبتال به کرونا هستند و مابقی با دیگر بیماری های تنفسی درگیرند، توضیح داد: این بیماری از مهرماه به صورت گسترده 

شیوع و افزایش پیدا کرده، اما احتماال در هفته های آینده شیوع این ویروس فصلی گسترش پیدا خواهد کرد و تا دو ماه آینده ادامه دارد.

بچه کانگوروی 
تنها

این بچه کانگورو هنگامی که 
خیلی کوچک بود مادرش را 
از دست داد، نجات دهندگان 
او یک خرس عروسکی به او 
داده اند تا استرس وناراحتی 
اش را از بین ببرنــد، حاال او 
یــک لحظه هم ازعروســک 

خود جدا نمی شود!



رییس فدراسیون فوتبال اعالم کرد دو مدافع میانی تیم ملی در تمرینات شرکت خواهند کرد.مهدی تاج درباره دلخوری کارلوس کی روش از شرایط شجاع خلیل زاده 
و حسین کنعانی زادگان و عدم حضور این دو بازیکن در تمرینات تیم ملی اظهار داشت: با آقای شیخ حمد )رییس فدراسیون قطر( صحبت کردم. باشگاه االهلی 
کار غیر منطقی انجام داده بود. این دو بازیکن هم برگشتند و به تمرین می آیند. وی در مورد جلسه هیئت رییسه فدراسیون در روزهای گذشته عنوان کرد: جلسه 
خوبی بود؛ به هر حال خیلی وقت بود هیئت رییسه جلسه ای نداشت و صحبت های متفاوتی می شد. مسائل جاری و موضوعاتی بود که باید دنبال می کردیم و 
خدا را شکر جلسه خیلی خوبی بود.رییس فدراسیون فوتبال درباره اینکه گفته می شود کی روش از وضعیت کمپ تیم ایران در قطر ناراضی است، گفت: چیزی 
برای شفاف سازی نیســت، در قطر تعدادی هتل وجود دارد که به 32 تیم دادند. کمپ ایران را ندیدم اما طبق صحبتی که با کی روش داشتم؛ محل اسکان ما در 
قطر مانند کمپ لوکوموتیو که در جام جهانی روسیه داشتیم، نبود و امکانات محدودتری دارد.تاج ادامه داد: این امکانات در اختیار قطر نیست و فیفا آن را به تیم 
ایران تخصیص داده است. فیفا این محل را داده و آن زمان فدراسیون ما هم گرفته است؛ اگر قرار بر تعویض بود باید همان زمان انجام می شد و االن مجالی برای 

تعویض نیست ولی مجالی برای ترمیم و رفع مشکالت است که در حال انجام آن هستیم.

خبرخوب»تاج«برای»کیروش«

پنجشنبه12آبان8/1401ربیعالثانی3/1444نوامبر2022/شماره3663

پیام »صالح« به »کلوپ«:

اینپستبرایمنبهتراست!
محمد صالح، ســتاره لیورپول، از این که بار دیگر در همان پست آشنا و قدیمی اش به میدان رفته ابراز 
خوشحالی کرد.لیورپول در آخرین دیدار از مرحله گروهی لیگ قهرمانان به مصاف ناپولی رفت و موفق 
شد با نتیجه 2-0 برابر این تیم به پیروزی برسد. هرچند این پیروزی باعث نشد که آنها به صدر جدول 
راه پیدا کنند و به عنوان تیم دوم راهی مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان شدند؛ اما گرفتن انتقام باخت 
در بازی رفت و همچنین از بین بردن رکورد شکست ناپذیری این تیم در رقابت های فصل جدید اهمیت 
خاصی برای این تیم داشت. صالح بار دیگر در سمت راست خط حمله تیمش در سیستم 3-3-4 به 
میدان رفت، پستی که در سال های اخیر موفقیت های بســیاری را در آن تجربه کرده بود و در این بازی 
نیز موفق شد یکی از دو گل تیمش را وارد دروازه حریف کند. جدایی سادیو مانه، حضور داروین نونیز و 
مصدومیت دیوگو ژوتا و لوئیز دیاز باعث شده بود که این ستاره مصری طی چند هفته اخیر همیشه در 
پست محبوب و همیشگی اش بازی کند و بازگشت او به این پست توجه بسیاری را به خود جلب کرد. 
صالح پس از پایان بازی برابر ناپولی در پاسخ به سوالی در این باره گفت:» این کار من نیست، این مربوط 
به سرمربی است. هر پستی که در آن راحت باشد باعث می شود که راضی و خوشحال باشم؛ اما به مدت 
پنج یا شش سال در این پست بازی کرده ام، پس باید بگویم که بله، این پست برای من بهترین است.«

 
هشدار به هواداران؛ 

درقطردستهمدیگررانگیرید!
با نزدیک شــدن به آغاز جام جهانی قطر و محدودیت های موجود در این کشور، هشدارها و توصیه های 
امنیتی مسئوالن انگلیس به هواداران این کشور افزایش یافته است.به نقل از نشریه سان، هواداران تیم 
ملی انگلیس با هشداری جدید از سوی مقامات این کشور برای سفر به قطر و تماشای بازی های جام 
جهانی 2022 مواجه شده اند.طبق اعالم نشریه انگلیسی به آن دسته از هواداران بریتانیایی که ماه آینده 
قصد عزیمت به قطر را دارند هشدار داده شده است که از انجام هرگونه رفتاری مغایر با فرهنگ قطری ها 
که ممکن است ماموران امنیتی این کشور را تحریک کند، خودداری کنند. در همین راستا مسئوالن وزارت 
امور خارجه انگلیس به بالغ بر 3 هزار هوادار انگلیسی که قصد سفر به قطر را دارند توصیه کرده اند که از قدم 
زدن در خیابان ها و مکان های عمومی این کشور در حالی که دست در دست شخصی دیگر دارند، خودداری 
کنند. سان در بخشی دیگر از گزارش خود نوشته است: قرار است 15 مامور ویژه از پلیس بریتانیا به قطر 
اعزام شوند تا در کنترل و برقراری نظم به قطری ها کمک و نقش عامل تعدیل کننده میان نیروهای پلیس 
احتماال بیش از اندازه متعصب محلی و هواداران ایفا کنند تا از ایجاد تنش جلوگیری شود هرچند باز هم 

به هواداران هشدار داده شده که از تحریک مقامات قطری پرهیز کنند.
 

ژاوی:

مدعیقهرمانیدرلیگاروپاهستیم
ژاوی، سرمربی جوان بارســلونا، تیمش را مدعی قهرمانی در لیگ اروپا توصیف کرده است.بارسلونا در 
شرایطی در خانه ویکتوریا پلژن به میدان رفت که ناکامی این تیم در صعود به دور بعدی لیگ قهرمانان 
قطعی شده بود. اما تیم ژاوی عملکرد خوبی ارائه داده و در نهایت توانست 2-4 از سد ویکتوریا پلژن عبور 
کند. ژاوی در پایان این دیدار اعتراف کرد بازی برای بارسا بیش از حد سخت شده بود و حریف موقعیت 
های فراوانی را روی دروازه این تیم خلق کرد.ژاوی گفت:»دیدار سختی در پیش داشتیم و در نیمه اول 
اگرچه نمایش خوبی از خود ارائه دادیم، اما مشکالت زیادی را نیز در مقابل این حریف سرسخت متحمل 
شــدیم. چندین بار خطاهای غیرضروری در جریان بازی انجام دادیم و البته ویکتوریا پلژن نیز تیمی 
پرانرژی در این بازی نشان داد. آنها بیشتر از حد معمول روی دروازه ما موقعیت گلزنی ایجاد کردند.ژاوی 
درباره حضور در لیگ اروپا هم گفت: بارسلونا یکی از نامزدهای کسب عنوان قهرمانی در لیگ اروپاست. 

هدف ما رسیدن به فینال این تورنمنت و در نهایت باال بردن جام قهرمانی خواهد بود.

تحلیل رسانه هنگ کنگی از وضعیت ایران در جام جهانی 2022:

کیروش؛چشموچراغایرانیهادرجامجهانی

رسانه هنگ کنگی در گزارشی به تحلیل وضعیت تیم ملی ایران در جام جهانی 2022 پرداخت.
به نقل از سایت »channelnewsasia«، بازگشت کارلوس کی روش به عنوان سرمربی تیم ملی 
ایران باعث شــد تا آشــفتگی های قبل از جام جهانی در اردوی تیم ملی به پایان برسد و استخدام 

مجدد مربی پرتغالی این تیم را برای تاریخ سازی در جام جهانی امیدوار کند.
در پنج دوره قبلی جام جهانی، ایران هرگز از مرحله گروهی فراتر نرفته؛ اما پس از قرار گرفتن در یک 

گروه در کنار انگلیس، ولز و ایاالت متحده، امیدوار به شکستن این طلسم در دوره های قبل است.
کی روش در اواسط ســپتامبر مجددا در رأس کادرفنی تیم ملی ایران قرار گرفت و پس از اطمینان 
از صالحیت، جایگزین دراگان اسکوچیچ شــد. مربی کروات که در نتیجه برنده شدن مهدی تاج در 

انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال ایران کنار گذاشته شد.
سرمربی ســابق رئال مادرید و تیم ملی پرتغال به دنبال احیای رابطه ای است که در دوران حضور 8 
ساله قبلی خود با این تیم ایجاد کرده بود. نشانه ها از همان ابتدا مشخص است که تغییر چندانی در 

ترکیب ایران برای مربی 69 ساله رخ نداده است.
کی روش برای بازی های دوستانه ماه سپتامبر مقابل اروگوئه و سنگال، 16 نفر از ترکیب 23 نفره  
که در جام جهانی 2018 روسیه در اختیار داشت، دعوت کرد. در آن زمان ایران با چهار امتیاز از 

سه بازی بهترین نتیجه خود را در تاریخ جام جهانی کسب کرد.
این نتایج امیدوارکننده در روســیه باعث شــده که تیــم ملی در مرحله گروهی به ســختی 
جایگاهش را از دست بدهد و کی روش و همراهانش مصمم هستند که یک قدم جلوتر در قطر 
بروند.مسائل خارج از زمین اما می تواند باعث حواس پرتی ایرانی ها شود. دیدار با انگلیس 
و آمریکا در داخل کشور دارای رنگ سیاســی خواهد بود. بازی مقابل اروگوئه و سنگال در ماه 
سپتامبر تمام ویژگی های تیمی را که کی روش مربیگری می کرد، با نظم دفاعی و بی رحمی در 

ضدحمله در خود داشت.
خط دفاع ایران ســخت کار کرد تا داروین نونز و لوئیس سوارز، مهاجمان اروگوئه ای را محدود کند. 
مهدی طارمی قبل از رفتن به بیرون و تعویض شــدن حرکتی انجام داد که تنها گل بازی را در اتریش 

به ثمر رساند.
طارمی که در دو فصل اخیر با پورتو به شهرت بیشتری رســیده است، بیشتر تهدیدات هجومی ایران 
را به دوش می کشــد و می تواند به تنهایی یا در کنار ســردار آزمون عضو بایرلورکوزن مورد استفاده 

قرار گیرد.
علیرضا جهانبخش، وینگر سابق برایتون نیز می خواهد ثابت کند که هواداران فوتبال انگلیس در طول 
سه فصل حضورش در لیگ برتر اســتعدادهای او را ندیده اند، زیرا ایران به دنبال راه های جدیدی در 

جام جهانی است.

خبر روز

سرمربیپرسپولیسبهدنبالیکزوجخطرناک
یحیی گل محمدی، سرمربی پرسپولیس اصرار دارد تا مهاجم فصل قبل این تیم، سرخ پوش بماند.شاید 
هر مربی دیگری بود با داشــتن لوکادیا، دیاباته، عبدی و پاکدل دیگر نیازی به مهاجم دیگری نداشت. 
مخصوصا مهاجمی که بعد از تقریبا یک سال دوری از میادین برمی گردد. اما یحیی گل محمدی تمایل دارد 
که عیسی آل کثیر به جمع سرخ پوشان برگردد. او حتی این فرصت را در اختیار عیسی گذاشت تا با وجود 
نداشتن قرارداد با پرسپولیس چند ماهی را در کنار سرخ پوشان تمرین کند.یحیی با این کار دو چیز را نشان 
داد؛ اول اینکه به همه بازیکنانش فهماند بازیکنی که در تیم مصدوم شده به حال خودش رها نخواهد شد 
و این فرصت در اختیارش هست تا از امکانات باشگاه حتی با وجود نداشتن قرارداد استفاده کند.مسئله 
دیگر اینکه یحیی ثابت کرد به فوتبال عیسی اعتقاد دارد. ضمن اینکه در حال حاضر مهاجمان پرسپولیس 
تقریبا خصوصیاتی مشابه دارند و به نوعی سبک بازی شان یک جور است. اما عیسی بازیکنی است که 

توانایی بازی در کناره ها را داشته و می تواند یک زوج خوب برای لوکادیا و شیخ باشد.
 

واکنشAFCبهدرخشش»طارمی«درلیگقهرماناناروپا
کنفدراسیون فوتبال آســیا به تمجید از ســتاره تیم ملی بعد از درخشــش در لیگ قهرمانان اروپا 
پرداخت.مهدی طارمی ستاره تیم ملی کشــورمان به همراه پورتو در آخرین بازی از مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان اروپا مقابل اتلتیکو قرار گرفت و با گلزنی، تیمش را بــا نتیجه 2 بر یک برنده کرد تا 
به عنوان صدرنشین گروه به مرحله بعد راه پیدا  کنند.کنفدراسیون فوتبال آسیا به تمجید از ستاره 
تیم ملی کشــورمان بعد از این درخشش پرداخت و نوشت: مهدی طارمی ســتاره ایران و دایچی 
کامادا،ستاره ژاپن تیم هایشان را به مرحله بعد لیگ قهرمانان اروپا هدایت کردند. ستاره ملی پوش 
کشورمان با اتمام مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا با زدن 5 گل در رده سوم بهترین گلزنان لیگ 
قهرمانان قرار دارد.طارمی طی دو ماه گذشته درخشش بی نظیری به همراه پورتو داشته است. ستاره 

ایرانی جایزه بهترین بازیکن ماه لیگ برتر و باشگاهش را کسب کرد.
 

ایرانآمادهحذفآمریکاازجامجهانی
سرمربی سرشناس ایتالیایی پیش بینی جالبی از گروه ایران در جام جهانی کرد.شبکه »الکاس« قطر 
در آستانه آغاز مســابقات جام جهانی 2022 برنامه ای تدارک دیده که به پیش بینی این مسابقات با 
میهمانان سرشناش می پردازد.والتر زنگا ،سرمربی سرشناس ایتالیایی میهمان جدید شبکه قطری 
بود. این مربی سرشناس تحلیل جالبی از گروه دوم که تیم ملی کشورمان در کنار انگلیس، آمریکا و 
ولز قرار دارد، داشــت.زنگا در پیش بینی خود از گروه دوم، گفت:  ولز، آمریکا و ایران قدرت یکسانی 
دارند. پس من به ســراغ یک گزینه عجیب می روم و ایران را برای صعود انتخاب می کنم.این مربی 
ایتالیایی، فرانسه و آرژانتین را فینالیست این مســابقات معرفی کرد که در نهایت تیم ملی آرژانتین 

قهرمان جهان می شود.
 

آخرینتوصیههادرموردبلیتفروشیجامجهانی
دبیر کارگروه فروش بلیت جام  جهانی توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد . امیرحسین حسینی، درباره 
آخرین وضعیت فروش بلیت جام جهانی 2022 قطر، اظهار داشت: طی هماهنگی با فدراسیون جهانی 
فوتبال و با همکاری بسیار خوب و شایسته سفارت جمهوری اسالمی ایران در قطر، بلیت ها طی هفته 
جاری تحویل فدراسیون فوتبال شــد و اقدامات آتی در خصوص توزیع بلیت از جمله شمارش بلیت 
های تحویل شده، اعالم بلیت های تحویلی به فیفا، دسته بندی و فرآیند جداسازی برای خریداران و 
هواداران در حال انجام است.وی در ادامه در خصوص توزیع بلیت های جام جهانی گفت: کشور را به 19 
منطقه تقسیم کرده و بلیت ها را به صورت حضوری به خریداران تحویل می دهیم.کلیه بلیت ها تنها به 

سرگروه در قبال ارائه اصل کارت ملی تحویل داده می شود.

مستطیل سبز

تصمیمگیریدرموردجام
باشگاههایجهانباحضور
مدیروسرمربیتیمملی

بعد از قطعیــت برگزاری جام باشــگاه های 
جهان در رشته فرنگی، در خصوص رشته آزاد 
نیز ســازمان لیگ در حضور نماینده تیم ها، 
مدیر تیم های ملی و سرمربی تیم ملی آزاد 

جلسه خواهد داشت.
در روزی که برنامه لیگ برتر کشــتی فرنگی 
اعالم شد، طی جلســه ای که رییس سازمان 
لیگ با حسن رنگرز، سرمربی تیم ملی فرنگی 
بزرگساالن و علی محمدی، مدیر تیم های ملی 
فرنگی به همراه نمایندگان باشگاه ها داشت، 
تصمیم بر این شد که امسال بار دیگر بعد از چند 
سال وقفه مسابقات جام باشگاه های جهان 
برگزار شود.حمید یاری درباره اینکه آیا در رشته 
کشتی آزاد نیز این رقابت ها برگزار خواهد شد 
گفت: با توجه به اینکه لیگ فرنگی 7 تیمی شد 
و ما عمال به دلیل مسابقات امیدهای جهان و 
جام جهانی و از آن طرف هــم آغاز چرخه تیم 
ملی فرنگــی، فرصت زیادی نداشــتیم، باید 
درخصوص برگزاری لیگ فرنگــی تغییراتی 
در زمان بندی مســابقات می دادیم و برخی از 
خواسته تیم ها محقق نمی شد. نه می توانستیم 
تیم اضافــه کنیم و نه به آن شــکلی که برخی 
باشــگاه ها مد نظرشــان بود لیگ را به انجام 
برسانیم؛ اما برای آنکه نظر باشگاه ها هم تامین 
شود، برای جبران زمان بندی جدید، قرار شد که 
جام باشگاه های جهان برگزار شود. خصوصا 
اینکه در این جلسه سرمربی تیم ملی فرنگی 
و مدیر تیم های ملی هم حضور داشتند و نظر 
حســن رنگرز به عنوان مســئول فنی کشتی 
فرنگی مثبت بود و او با برگزاری این رقابت ها 
در زمستان که به چرخه تیم ملی آسیب نرساند، 
موافقت کــرد.وی ادامه داد: در مورد کشــتی 
آزاد هم جلسه ای در حضور نمایندگان تیم ها، 
محسن کاوه و پژمان درستکار خواهیم داشت 
و اگر آنها هم از این امر استقبال کنند و در بحث 
هزینه ها که قاعدتا اسپانسر آن را تامین خواهد 
کرد، مشکلی وجود نداشــته باشد می توانیم 
جام باشــگاه های جهان را در این رشــته هم 

برگزار کنیم.

فوتبال جهان

وز عکس ر

دیدار»ساکت«
با»کیروش«

محمدرضا ســاکت، عضو هیئت 
رییســه فدراســیون فوتبال، با 
حضور در آکادمــی ملی فوتبال 
و مجموعه »پک« بــا کارلوس 

کی روش دیدار کرد.

ســرمربی تیم فوتبال عربســتان ضمن تمجید از 
کارلوس کی روش گفــت که ایــران در دوره قبلی 

جام جهانی باید به مرحله حذفی صعود می کرد.
اروی رنار که میهمان شبکه تلویزیونی »الکاس« 
قطر بود پیش بینی کرد تیم ملــی فوتبال ایران به 
همراه انگلیــس از گروه B به مرحله یک هشــتم 
نهایی بیســت ودومین دوره جــام جهانی صعود 
خواهد کــرد، اما شــاگردان کارلــوس کی روش 
با شکســت مقابل ســنگال از رســیدن به مرحله 

یک چهارم نهایی این رقابت ها باز خواهند ماند.
رنار که در مرحله گروهــی جام جهانی 2018 با تیم 

ملی مراکش سابقه رویارویی با ایران داشته، اظهار 
داشــت: صعود ایران به مرحلــه دوم را می توانم 
ببینم. کارلوس کــی روش کار فوق العاده ای انجام 
داده، به خصوص در جــام جهانی 2018 که تیمش 

شایسته صعود به مرحله یک هشتم نهایی بود.
طبق پیش بینی اروی رنار، تیم ملی عربستان هم 
به مرحله یک هشتم نهایی صعود خواهد کرد و در 
آنجا توسط فرانسه از دور رقابت ها کنار خواهد رفت. 
وی معتقد است کره جنوبی و ژاپن هم می توانند به 
دور حذفی صعود کند، اما به ترتیب توسط برزیل و 

کرواسی از دور رقابت ها حذف خواهند شد.

ســرمربی فرانســوی تیم ملــی عربســتان اما 
پیش بینــی کرد قطــر با شکســت انگلیس راهی 
مرحله یک چهارم نهایی خواهد شــد، اما فرانسه 
مانع پیشــروی آنها می شــود. از دید او فرانسه و 
برزیــل در فینال به هم خواهند خــورد و در نهایت 
این شاگردان دیدیه دشان هستند که جام را برای 

دومین دوره متوالی باالی سر خواهند برد.

پیشبینیسرمربیعربستاندربارهسرنوشتایران
درجامجهانی
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مدیر طرح ساماندهی ناژوان:

 نمونه طرح گردشگری کشاورزی برای اجرا در ناژوان
 تدوین می شود

مدیر طرح ســاماندهی ناژوان گفت: به دنبــال مصوبه کمیته راهبری ناژوان، نمونه طرح گردشــگری 
کشاورزی برای اجرا در این منطقه تدوین می شود. مهدی قائلی از برگزاری دومین نشست کمیته راهبری 
ناژوان خبر داد و اظهار کرد: در این نشســت رویکرد گردشــگری جدید مدیریت ناژوان به نمایندگی از 
مدیریت شهری، با عنوان گردشگری کشاورزی مطرح شد که مورد تایید اعضای کمیته راهبری ناژوان قرار 
گرفت.وی ادامه داد: مدیریت ناژوان متعهد شد که در نشست فصل بعدی کمیته راهبری تحقق پذیری 
ناژوان اهداف، رویکردها، برنامه ها و شــیوه نامه های خود را برای اجرای طرح گردشــگری کشاورزی 
همراه حداقل یک نمونه اجرا شــده میدانی از این طرح را ارائه کند.مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: 
از مجموع ۱۲۰۰ هکتار مساحت ناژوان، بیش از ۹۰۰ هکتار آن در اختیار مردم، باغداران و کشاورزان است 
که فرصت مغتنمی برای اســتفاده و اجرای این طرح در عرصه ناژوان محسوب می شود.وی با تاکید 
بر ضرورت توجه به ظرفیت بی نظیر تلفیق شهرنشینی، کشاورزی و باغداری در عرصه ناژوان، افزود: در 
اجرای این طرح ضمن هدف گذاری برای حفظ و گسترش عرصه فضای سبز به افزایش درآمد باغداران 
و کشاورزان، توسعه بهره وری و کارآمدی باغات، احیای مزارع و زمین های از بین رفته نیز توجه ویژه ای 
خواهد شد.قائلی تصریح کرد: در حال حاضر با حمایت و مساعدت مدیریت شهری، امکان سرمایه گذاری 
ویژه در حوزه های مختلف گردشگری در محدوده ناژوان فراهم است، در واقع بستر مناسبی برای تمام 
عالقه مندان فراهم شده که نوید آینده ای روشن برای شــهر اصفهان را می دهد.وی با اشاره به مصوبات 
جلسه گذشته این کمیته، گفت: از جمله خروجی های جلسه گذشته، آغاز پروژه برداشت مکان مند اراضی 
ناژوان بود که با انعقاد تفاهم نامه و عقد قرارداد بین مدیریت ناژوان و دانشــگاه علمی کاربردی استان 
اصفهان تحت عنوان برداشــت اطالعات مکان مند عرصه ناژوان آغاز شد.مدیر طرح ساماندهی ناژوان 
خاطرنشان کرد: این پروژه به عنوان یک پروژه زیرساختی در تجمیع اطالعات و جمع آوری داده ها به منظور 
بهبود برنامه ریزی، تصمیم گیری و اجرای پروژه های آتی و همچنین در رفع مشــکل ساکنان و مالکان 

اراضی ناژوان گره گشا خواهد بود.
 

مدیر منطقه ۹ شهرداری مطرح کرد:

ساماندهی فضای سبز بوستان فرشته با 2 میلیارد ریال اعتبار
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان با اشاره به ساماندهی و اجرای طرح های فضای سبز در بوستان های 
اصلی و محلی سطح منطقه، گفت: در حال حاضر ساماندهی بوستان فرشته با اعتباری بالغ بر دو میلیارد 
ریال در حال انجام است.به گزارش ایمنا، سیدسلمان قاضی عسگر اظهار کرد: فضای سبز به عنوان عضو 
جدا ناپذیر پیکره شهرها در حفظ متابولیسم آن نقش اساسی دارد، به طوری که کمبود فضای سبز می تواند 
اختالالت جدی در روند حیات شــهروندان و شــهرها به وجود آورد.وی افزود: فضاهای سبز شهری با 
درختان و گیاهان مختلف بر کالبد شهر حیات می بخشد و آدمی را از حصار آهن و سیمان ساختمان های 
شهر رها می کند.مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان تصریح کرد: دیدن فضاها و چشم اندازهای طبیعی حتی 
نگاه های گذرا و غیرارادی افراد از محل کار یا زندگی به محیط های طبیعی، تاثیر مثبتی بر عملکرد مغز انسان 
دارد؛ بر این اساس رسیدگی به فضاهای سبز و بوستان ها عالوه بر تغییر منظر شهر، می تواند نقش موثری 
در آرامش روانی و کاهش آسیب های اجتماعی ایفا کند.وی با اشاره به ساماندهی و اجرای طرح های 
فضای سبز در بوستان های اصلی و محلی سطح منطقه، خاطرنشــان کرد: در حال حاضر ساماندهی 
بوستان فرشــته با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال در حال انجام است.قاضی عسگر گفت: کاشت انواع 
درخت و درختچه مقاوم به کم آبی، گیاهان پوششــی متنوع و گل های زینتی فصل در طرح ساماندهی 
بوستان فرشته استفاده می شود.مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان اظهار کرد: ساماندهی فضاهای سبز 
شهری با بهبود وضعیت زیست محیطی شهرها، شرایط مناسبی را با برای گذراندن اوقات فراغت شهروندان 

ایجاد می کند که ایجاد و حفظ فضای سبز در این عرصه از اهمیت بسیاری برخوردار است.

ضرورت توجه به بافت های ناکارآمد شهری در جهت رفع و سلب فرصت های جرم؛

بهای ترس شهروندان!

با افزایش بی رویــه جمعیت به ویژه جمعیت شهرنشــین طی 
دهه های اخیر در کشــور و در نتیجه، توسعه شــهرها به سمت 
پیرامون، مسئله فضا و توسعه پایدار فضایی از اهمیت قابل توجهی برخوردار 
شده است؛ در حالی که بسیاری از شهرها دارای منابع فضایی با ارزش اما 
فرسوده ای هستند که راهگشای بسیاری از مشکالت شهرها در حال حاضر 
اســت.بافت قدیمی و تاریخی شــهر، جلوه های مادی و معنوی آن را به 
نمایش می گذارد؛ همچنین این بافت بهترین نشانه هویت شهری است و 
بهسازی و نوسازی آن مانع از بی هویتی و فرسودگی شهر از درون می شود و 
توســعه بی رویه آن را محدود می کند.بافت های فرسوده شهری به جهت 
فرسودگی در فرم و فعالیت به این نام خوانده شده اند؛ حال اگر تنها مسئله 
فرســودگی کالبدی آنها مدنظر قرار گیرد، می تــوان دریافت که این عامل 
می تواند در وقوع جرم در یک محله سهم بسزایی داشته باشد، بنابراین توجه 
به بافت های ناکارآمد شــهری در جهت رفع و ســلب فرصت های جرم، 
ضروری به نظر می رسد.بافت فرســوده و ریزدانگی قطعات باعث جلب 
گروه های بزهکار به این محالت شده است و فروش مواد مخدر به صورت 
گسترده در سطح محالت، باال بودن آمار اعتیاد و همچنین باال بودن شرارت 
و باج گیری به همراه سرقت به عنف از مهم ترین معضالت محالت دارای 
بافت فرسوده به شمار می رود.همچنین سطح آموزش بسیار پایین ساکنان، 
عامل دیگر مشکالت و ناهنجاری های این محالت است و یکی از راهکارهای 
ایجاد نظارت بر فضاها، قرارگیری پنجره ها و بالکن هــای رو به خیابان و 

فضاهای عمومی است که به این ترتیب، چشمان بیشتری ناظر بر فعالیت ها 
بوده و به این وسیله، امکان وقوع فرصت های جرم کاهش می یابد.

لزوم پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی
رضا مختاری ملک آبادی، دانشــیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شــهری 
به خبرنگار ایمنا می گوید: با توجه به اینکه مکان، انســان، فعالیت و زمان 
از یک سو و عناصر سازنده فضا و از ســوی دیگر، عناصر مهم ارتکاب جرم 
هســتند، با درک صحیح قواعد و منطق مجرمان در انتخاب مکان، زمان و 
نوع رفتار مجرمانه می توان نسبت به جلوگیری از وقوع جرائم اقدام کرد.وی 
با بیان اینکه مطالعات جرم شناسی و بوم شناسی جرم هر دو تاکید دارد که 
جرم و ترس از جرم، از اصلی ترین عناصر پایداری شهر است، ادامه می دهد: 
شرط الزم برای یک محیط شهری پایدار آن است که نباید هیچ گونه تهدیدی 
را برای شــهروندان کنونی و آینده ایجاد کند.این دانشیار گروه جغرافیا و 
برنامه ریزی شهری خاطرنشان می کند: پیشگیری از جرم از طریق طراحی 
محیطی در ســال های اخیر، به عنوان یک دیدگاه اجتماعی و فضایی در 
جرم شناسی، برنامه ریزی و طراحی شهری مطرح شده است که با حذف 
فرصت های مجرمانه در محیط جغرافیایی، امکان به حداقل رساندن نرخ 

بزهکاری فراهم شود.
وی ادامه می دهد: پیشــگیری از جرم از طریق طراحی محیط مشتمل بر 
طراحی و مدیریت محیط کالبدی به منظور کاهش فرصت های جرم، جنایت 

و بزهکاری است.مختاری ملک آبادی با بیان اینکه این نگرش بر اساس این 
فرض استوار است که مجرمان و بزهکاران قبل از آن که مرتکب جرم شوند، 
وارد یک فرآیند تصمیم سازی منطقی می شوند، خاطرنشان می کند: در واقع 
مجموعه نظریه های پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی، پیشنهاد 
روش شناسی برنامه ریزی و طراحی مجدد محیطی است که بر اساس آن، 
معماران و شهرســازان می توانند مجال ترس از جرم و تبهکاری را کاهش 
دهند و کیفیت زندگی را بهبود ببخشــند، البته هدف پیشگیری از جرم از 
طریق طراحی محیطی، مشخص کردن و تغییر شرایط کالبدی و محیطی 
است که امکان ارتکاب جرم را مساعد می سازد.این دانشیار گروه جغرافیا 
و برنامه ریزی شهری تصریح می کند: به صورت عمومی طراحی محیطی 
روی زمینه هایی که در آن جرم اتفاق می افتد و تکنیک هایی که آسیب پذیری 

محیط را کاهش می دهد، تاکید می کند.

امنیت؛ بخش الینفک پایداری

فریاد پرهیز، رییس اداره مطالعات و برنامه ریزی شهری شهرداری اصفهان 
هم می گوید: طبق نظر برخی از صاحب نظــران، جرم، نتیجه عمل متقابل 
شهروندان و حرکت در چشم انداز شهری در فضا و زمان است.وی با بیان 
اینکه برای وقوع جرم در یک مکان باید چهار عنصر اصلی شــامل قانون، 
بزهکار، هدف و مکان وجود داشته باشد، می افزاید: به تازگی جرم به عنوان 
بعدی از پایداری به صورت گسترده مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته است و 
بررسی های انجام شده در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه حاکی 
از آن است که ایمنی و امنیت، اغلب نخستین اولویت در این کشورهاست.

رییس اداره مطالعات و برنامه ریزی شهری شهرداری اصفهان خاطرنشان 
می کند: با وجود اینکه این تحلیل ها نشان می دهد بخش مهمی از جامعه 
هنگام حضور در شهر، از ایمنی شــخصی خود بیمناک هستند، اما هنوز 
هزینه های ترس از جرم مورد ارزیابی قرار نگرفته است.وی تاکید می کند: 
مدیریت شهری با اعمال سیاست های شــهرگرایی اجتماعی مشتمل بر 
تمرکز بر مناطق دارای کمترین کیفیت زندگــی از نظر کالبدی، اجتماعی و 
اقتصادی و تالش برای نزدیک کردن این مناطق به استانداردهای زندگی، 
توانسته اســت به نحو قابل توجهی جرم و جنایت را در شهر کاهش دهد.
پرهیز با بیان اینکه بررسی توزیع جرم بر اساس مناطق شهری، مسئله ای 
است که در پژوهش های مختلف به آن پرداخته شده و بررسی آن ضروری 
است، تصریح می کند: تا زمانی که شــهروندان یک شهر از ایمنی و امنیت 
شخصی خود در هراس باشند، آن شــهر نمی تواند خود را پایدار بنامد.وی 
اضافه می کند: عالوه بر اینکه ایمنی و امنیت نخستین اولویت در کشورهای 
توسعه یافته و در حال توسعه است، امنیت بخش الینفک پایداری است 
و افراد برای به فعلیت رســاندن تمام ظرفیت های خود به امنیت وابسته 
هستند.رییس اداره مطالعات و برنامه ریزی شــهری شهرداری اصفهان 
می گوید: حکومت مرکزی و مدیریت شــهری با اعمال سیاســت هایی 
همچون بازتوزیع ثروت، بهبود حمل ونقل، بهداشت و خدمات اجتماعی، سبز 
کردن شهر و بازطراحی زمین های بایر توانسته اند احساس امنیت را به نحو 

شایسته ای در محدوده های بافت فرسوده بهبود ببخشند. 

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان با بیان 
اینکه ســامانه »به همــراه« تحولــی در حمل ونقل 
همگانــی اصفهان اســت، نحوه ثبت مســیرهای 
پرتقاضای شهروندان در این سامانه را تشریح کرد.

حسین حق شناس با بیان اینکه توسعه حمل ونقل 
همگانی یک روند مســتمر اســت، گفــت: هر روز 
تغییراتی در معماری شهری رخ می دهد و شهروندان 
بر اساس تغییر شرایط نیازمندی های جدید خواهند 

داشت، بنابراین الگوی تقاضا های سفر در سطح شهر 
تغییر می کند.وی با بیان اینکه برای آنکه شهرداری 
بتواند ارائه خدمات خود را با این تغییرات مطابقت 
دهد، بهترین مشــاور شــهروندان هستند، تصریح 
کرد: شهروندان با ثبت مســیر های پرتکرار خود در 
https://isfahan. سامانه »به همراه« به نشــانی

behamrah.ir، به شــهرداری کمــک می کنند تا 
بر اســاس تقاضــای آن هــا برنامه ریــزی بهتری 
برای حمل ونقل همگانی شــهر انجام شود.معاون 
حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان ادامه داد: ما 
با شناسایی دقیق نیاز های پرتکرار شهروندان تالش 
می کنیم برای خطوط اتوبوس و تاکسی برنامه ریزی 

جدید مبتنی بر تقاضا های ثبت شده انجام و ناوگان 
جدید را به مســیر های پرتقاضا تخصیص دهیم تا 
در این راســتا خدمات جدید برای رفاه بیشتر آن ها 
راه اندازی شود و با افزایش سهم حمل ونقل همگانی 
شــاهد کاهش ترافیک و آلودگی هوا باشیم.وی با 
اشاره به نحوه ثبت مسیر های پرتقاضای شهروندان 
در سامانه به همراه، گفت: شهروندان پس از ورود به 
ســامانه https://isfahan.behamrah.ir، وارد 
صفحه ثبت مسیر می شوند و سپس محدوده مبدأ 
و محدوده مقصد خــود را انتخاب می کنند، در ادامه 
زمان رفت و آمد خود را مشــخص و سایر اطالعات 

تکمیلی را وارد سامانه می کنند.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار مطرح کرد:

»به همراه« تحولی در حمل ونقل همگانی اصفهان

گلباران بهشت شهدای گمنام دانشگاه صنعتی اصفهان
آیین گرامیداشت اولین سالگرد احراز هویت شهید حسین شکرائیان و بزرگداشت شهدای حوادث 
اخیر در دانشــگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.بهشت شهدای گمنام دانشــگاه صنعتی اصفهان، در 
کنار مسجد فاطمه الزهرا )س( از ۱۴ سال پیش میزبان ســه شهید جاوید االثر بود که سال گذشته 
هویت یکی از آن سه رفیق، به نام دانشجوی شهید حسین شکرائیان پس از ۳۹ سال چشم انتظاری 
خانواده اش شناسایی شد.حجت االسالم علی رهبر، عضو هیئت علمی مرکز معارف دانشگاه صنعتی 
اصفهان در رابطه با لزوم گرامیداشت شهدای امنیت و حادثه تروریستی حرم شاهچراغ اظهار داشت: 
وظیفه هر فرد اهل نمازی است که یاد شهدای حرم شاهچراغ و پاسبانان امنیت را گرامی بدارد.رهبر با 
تاکید بر عدم تحقق رویای براندازی نظام جمهوری اسالمی تصریح کرد: تمام شهدای انقالب اسالمی 
اکنون صحنه انقالب و ایران اسالمی را می بینند، در این شرایط یا آن ها با شلیک گلوله ما را به توفیق 
شهادت می رسانند و یا نیرو های ما استکبار، صهیونیســت و وهابیت را از عرصه خارج می کنند.وی  
افزود: قبل از پیروزی انقالب اسالمی  طی ۲۰۰سال، ایران را تکه تکه کردند، اما جوانان، میانساالن و 
دانشجو های ما در ۸سال دفاع مقدس حتی یک وجب از خاک را به دشمن ندادند.حجت االسالم رهبر 
ادامه داد: شیعه خون دل خورد تا حکومت تشکیل شود، لندن نشین ها و آمریکایی ها اعتراف کرده اند که 
انقالب اسالمی با ریشه های قوی که دارد، هرگز ازبین نمی رود.استاد دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان 
اینکه طی ۳سال اخیر حدود ۲۵۰۰ تجمع اعتراضی برگزار شده و این نشان می دهد که کشور اسالمی ما 
با اعتراض مشکلی ندارد. ما حساب دانشجویان را از برانداز ها جدا می دانیم و اگر حکمی هم صادر شود 
مثل تنبیه پدرانه است.حجت االسالم رهبر تصریح داشت: تا زمانی که شیعیان حسین بن علی)ع( و 
مهدویت دارند، نمی توان بر آن ها چیره شد، شیعه ماندگار است، چون حسین و مهدویت دارد.در آیین 
گرامیداشت یاد و نام شهید شکرائیان، سید رضا نریمانی ذاکر اهل بیت در رسای مقام شهدا ذکر خواند 
و در پایان، دانشگاهیان با شاخه های گل در دست و ذکر ا... اکبر و یا حسین، بر سر مزار شهدای گمنام 
دانشگاه حضور یافتند و با آرمان های شهدای دفاع مقدس تجدید عهد و میثاق داشتند.هویت »شهید 
حسین شکرائیان«  که به عنوان شهید گمنام در سال ۱۳۸۶ در دانشگاه صنعتی اصفهان دفن شده بود، 

۵ آبان ماه ۱۴۰۰، از طریق انجام آزمایش DNA شناسایی شد.

 تجلیل از خانواده های 43 شهید  شهرستان برخوار 
در  عملیات محرم

به مناسبت سالروز  حماسه و ایثار مردم شهرستان برخوار،  از خانواده های ۴۳ شهید این شهرستان 
تجلیل شد.مراسم گرامیداشت ۱۱ آبان روز حماسه و ایثار شهرســتان برخوار شامگاه سه شنبه در 
آستان مقدس حضرت ابراهیم بن موسی بن جعفر )ع( باحضور خانواده های معزز شهدا و جانبازان 
و عموم مردم و مسئوالن برگزار شد.۱۱ آبان سالروز شهادت ۴۳ تن از شهدای شهرستان برخوار در 
عملیات محرم در سال ۱۳۶۱ است که در سال ۱۳۹۳ با تصمیم شورای فرهنگ عمومی شهرستان، 
این روز به دلیل شهادت بیشــترین تعداد از رزمندگان برخواری در یک روز، به عنوان روز حماسه و 
ایثار شهرستان برخوار نام گذاری می شود.امام جمعه دولت آباد در این مراسم با بیان اینکه بهترین 
و دوست داشتنی ترین نحوه مرگ نزد خداوند متعال، شهادت است، اظهار داشت: وعده خداوند بر 
این است که هرگز کسانى را که در راه خدا کشته شده  اند، مرده مپندار بلکه زنده  اند و نزد پروردگارشان 
روزى داده مى  شوند. حجت االسالم والمسلمین سید حسن میرافضلی افزود: شهادت مقامی است 
که خداوند تبارک و تعالی به بعضی از بندگان خاص خودش عنایت می کند و عالی ترین مقامی است 
که خداوند به انسان ها داده است.وی با اشاره به جمله معروف سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
)شرط شهید شدن، شهید بودن است( بیان کرد: این یک جمله عرفانی و بسیار دقیق است و نشان 
از حکمت این مرد بزرگ و عارف دارد.امام جمعه دولت آباد تصریح کرد: اثر خون شــهید مردم را از 
جهلی که ممکن است برای هر کســی اتفاق بیفتد نجات می دهد و مردم با افزایش بصیرت، توان 

تشخیص حق از باطل را پیدا می کنند.

با مسئولان

خبر روزاخبار

معاون شهردار اعالم کرد:

هدیه مدیریت شهری 
اصفهان برای نوجوانان

معاون شهردار اصفهان با اشاره به برنامه های 
هفته نوجوان اظهــار کرد: هدیــه مدیریت 
شــهری برای نوجوانــان اســتفاده نیم بها 
از مکان هــای تفریحی و رفاهــی در اختیار 
شهرداری در طول این هفته است و عالوه بر 
زیرساخت های شــهرداری بناهای تاریخی 
نیز با همکاری میراث فرهنگی نیم بها شده و 
می توانند استفاده کنند.مجتبی شاهمرادی  
اظهار کرد: برای هفته نوجــوان برنامه های 
متنوعی تدارک دیده شــده است که یکی از 
مهم ترین آن هــا برپایی نشســتی با عنوان 
بی واســطه بــا نوجوانــان بــود.وی افزود: 
نوجوانــان در ایــن نشســت ها رو درروی 
مدیران ارشد استان می نشــینند و با آن ها 
به بحــث و تبادل نظــر پیرامون مســائل و 
موارد مختلف می پردازند.رییس ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری 
اصفهان ادامه داد: نخستین نشست با حضور 
بنده و شــمار زیادی از نوجوانان از مناطق و 
مدارس مختلف شهر، در ســالن کنفرانس 
کتابخانه مرکــزی برگزار شــد.وی تصریح 
کرد: نشســت های بی واســطه نوجوانان با 
مدیــران کل آموزش وپــرورش و ورزش و 
جوانان استان اصفهان هم ترتیب داده شده 
که با حضور این گروه ســنی برگــزار خواهد 
شد.شــاهمرادی افزود: نوجوانان مطالبه ها 
و دغدغه هایی داشتند و آن ها را مطرح کردند 
و به آینده اصفهان امیدوار بودند.وی، هدف 
از برپایی این نشســت ها را شــنیدن بدون 
واسطه دغدغه های نوجوانان برشمرد و افزود: 
واقعیت این است که کمتر گفت وگو می کنیم 
و این نشســت ها فرصت مناسبی است که 
نوجوانان شــهر ایده ها، طرح هــا و نقدهای 
خود را به گوش مدیران، مســئوالن شــهر و 
استان برسانند.حوزه ترافیک و حمل ونقل، 
موضوعات ورزشــی و فرهنگی، آسیب های 
اجتماعی و حتی مسائل اقتصادی در سخنان 
و پرسش های نوجوانان مطرح شد که بسیار 

امیدوارکننده بود.

به گزارش ایمنا، وجود امکانات رفاهی، روشــنایی کافی و نورپردازی آثار تاریخی می تواند در افزایش بازدید گردشگران موثر باشد؛ این موارد باید توسط ارگان هایی 
همچون شهرداری و سازمان میراث فرهنگی تامین شود تا با افزایش بازدید گردشگران، عالوه بر توسعه این صنعت سبز، جلوه زیبایی از این آثار را به نمایش در آید.

میدان امام )ره( به عنوان بزرگ ترین میدان تاریخی جهان در اصفهان قرار دارد و با وجود چهار اثر تاریخی در چهار ضلع آن، ظرفیت بسیار خوبی برای پذیرش گردشگران 
محسوب می شود.در این بین برخی از شهروندان در تماس با خبرگزاری ایمنا از کمبود روشنایی میدان امام )ره( گالیه مند بودند.آنها می گویند کمبود روشنایی در این 
میدان گاهی با افزایش بزهکاری ها و کاهش امنیت افراد حاضر در این میدان همراه است و باید نهادهای مربوطه برای افزایش روشنایی آن اقدام کنند.حمید قنادنیا، 
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان اظهار کرد: کمبود روشنایی، مربوط به محوطه باز میدان امام )ره( است و این سازمان برای نورپردازی آثار تاریخی شهر 
اقدام می کند، بنابراین این موضوع باید از منطقه سه شهرداری پیگیری شود.بر این اساس، موضوع را از محمدباقر کالهدوزان، مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان 
پیگیر شدیم که وی در پاسخ گفت: روشنایی میدان امام )ره( به دو بخش نورپردازی آثار تاریخی و روشنایی محوطه آن تقسیم بندی می شود.وی تصریح کرد: تامین 
روشنایی محوطه باز میدان امام )ره( جزو وظایف معاونت خدمات شهری منطقه سه است و نورپردازی آثار تاریخی توسط دیگر ارگان ها انجام می شود.وی 
با بیان اینکه امسال تمام پایه های روشنایی میدان ساماندهی می شود، گفت: این اقدام در راســتای افزایش میزان روشنایی و ایمنی بیشتر پایه ها انجام 

می شود و اجرای نورپردازی ورودی مسجد شیخ لطف ا...نیز در دست اقدام است.

گالیه شهروندان اصفهانی از کمبود روشنایی میدان امام )ره(

مراسم تشییع پیکر 
بنیان گذار گروه 

جغرافیای دانشگاه 
اصفهان

مراسم تشییع پیکر مرحوم سیروس 
شفقی، اصفهان شناس و بنیان گذار 
رشته جغرافیا در دانشگاه اصفهان با 
حضور دانشجویان، کارکنان، اساتید و 
رییس دانشگاه اصفهان در دانشکده 
علــوم جغرافیــا و برنامه ریزی این 

دانشگاه برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: ایسنا
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مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان در نشستی با خبرنگاران درباره 
فعالیت سازمان زیباسازی در سطح شهر اصفهان سخن گفت و تاکید کرد در حال 
حاضر اثرگذاری زیباســازی در فضای شهری بسیار زیاد اســت، البته اثرگذاری 
کار سختی است، به ویژه برای مردم هنرمند اصفهان که سرمایه گذاری بیشتری 

می خواهد. در ادامه صحبت های »حمید قنادنیا« در این نشست را می خوانید:
 سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی با متریال فلز امسال برای نخستین بار 
در زمستان برگزار خواهد شــد و در حال حاضر پروپوزال این رویداد آماده شده و 

به زودی اجرایی می شود.
 فعالیت های سازمان زیباسازی از سه منظر تقسیم بندی و جامعه مخاطبان 
مشخص شده است، مردم و گردشگران، هنرمندان و نخبگان عرصه هنر و مدیریت 
شهری اصلی ترین مخاطبان سازمان زیباسازی هستند. جهت تولید محتوا برای 
جامعه هدف، اتاق های فکر در سازمان تشکیل دادیم، البته الزمه این کار حضور 
نیروهای انســانی در ســازمان بود. در اقدامی دیوار بی اعتمادی که در سال های 
گذشته بر سر مسائل مختلف با پیمانکاران یا هنرمندان شکل گرفته بود را از بین 
بردیم و در بخش کارکنان و بدنه ســازمان با تغییراتی که ایجاد شد، سعی کردیم 

هم زمان از هنرمندان و بخش خصوصی هم کمک بگیریم.
اجرای برنامه های سازمان را به دو بخش پیرایش و آرایش تقسیم کردیم و به 
این نتیجه رسیدیم که در فضای شــهری حتما نباید چیزی اضافه شود؛ گاهی با 
حذف یک المان، آرامش در شــهر حاکم خواهد شد و گاهی با آرایش یک المان 
زیبایی را به شهر اضافه می کنیم. همچنین در بین مخاطبان سازمان پایش انجام 

دادیم که بر اساس نیاز آن ها، فعالیت  و برنامه های خود را اجرا کنیم.
 فعالیت های ســازمان زیباســازی فقط مربوط به ایام نوروز نیست، سازمان 
زیباسازی در طول سال کارهای دائم و مناسبتی متفاوتی انجام خواهد داد. ضمن 
اینکه بر اساس چشم انداز و هندسه حرکتی سازمان زیباسازی، تمامی پروژه ها در 
اتاق فکر بررسی می شوند. معاونت های فنی، کارشناســان و افرادی که جامعه 

نخبگان حوزه هنر را تشکیل می دهند، اعضای اصلی اتاق های فکر هستند.
 در نــوروز 1401، در فراخوانی ملی از هنرمندان دعــوت کردیم تا در موضوعات 
فرآیندی برای تسهیلگری در پروژه های شهر آمادگی خود را اعالم کنند، پس از دو 
سال درگیری با ویروس کرونا در عید نوروز امسال تالش کردیم فضایی در شهر 

ایجاد کنیم تا نشاط و شادابی را به مردم بازگردانیم.
 تمامی کارهای اجرا شــده در عید نوروز ازنظر هزینه  و جنس به صورت موقت 
برنامه ریزی شده بود، شاید در آینده به سمتی برویم که کیفیت و جنس پروژه ها 

را پایین تر در نظر بگیریم. البته در پروژه های عید نوروز، بعضی از پروژه ها کیفیت 
نمایش به عموم را نداشت که از استفاده آن ها منصرف شدیم، ضمن اینکه به این 
نتیجه رسیدیم که کارهای دائم و فاخر را در این ماه نمی توانیم به نمایش بگذاریم.

 اصفهان نمایشگاهی از مجسمه و نمادی از هنرمندان برجسته و مرجعی برای 
هنرمندان عرصه مجسمه سازی در کشور است. پروژه های امسال فاخر، گزیده و 
باکیفیت بهتر خواهد بود، البته برخی از کارها در ادامه فعالیت های سال  گذشته 
است. امسال در هر چهارراه المانی نخواهیم داشــت، بلکه با بازیابی نقشه های 
عمارت ها یا ساختمان های از دســت رفته، آن ها را به صورت ویترین به نمایش 

خواهیم گذاشت.
 شهر اصفهان در نورپردازی و روشنایی پیشــرو است، اکنون برای نورپردازی 
سطح شهر کارهای مشارکتی انجام می شود، همچنین نورپردازی شهر اصفهان از 
سال 1400 به سمت استفاده از تکنولوژی رفته و قصد داریم کارهای متنوعی در این 

عرصه انجام شود.
 در عید نوروز بزرگ ترین محور نوری در کشور در بلوار هشت بهشت اصفهان اجرا 
شد که البته انتقادهایی به این پروژه وارد بود که تمامی آن ها را شنیدیم. مبلمان 
شهری در کشــورهای بزرگ به هیچ عنوان اقتباس یا برگرفته از هنرهای شهری 
نیست و قرار نیست هر مبلمانی که در شهر طراحی می شود، برگرفته از نمادهای 
شهری باشد. همچنین طراحی های نیمه پنهان در دیوارهای بلند سطح شهر در عید 
نورز انجام شد که با توجه به موفقیت این پروژه، در آینده ادامه خواهد داشت، اما 
سعی می کنیم با طرح های خلوت، با مفهوم و باکیفیت پروژه ها را اجرایی کنیم تا 

پس از اجرا به هم پیوستگی این طرح ها در سطح شهر نمایان باشد.
 اصالح زیرگذرها از کارهای بین بخشی است که انجام شده، اما در حال حاضر 
زیرگذرها وضعیت خوبی ندارند و در این راستا قرار است برای چهار زیرگذر پل کاوه، 
صفه و پل تمدن و شــاید میدان قدس در آینده کارهای ویژه ای انجام شــود تا 
زیباسازی زیرگذرها یکسان شود. عالوه بر این، برخی از زیرگذرها به علت نداشتن 
درپوش، در زمان بارندگی دچار آسیب می شوند که نیاز به مناسبت سازی دارند و 

این کار در آینده اجرایی خواهد شد.
 حدود 15 منطقه توسط سازمان زیباسازی برای ایجاد محوطه های چندمنظوره 
مشخص شده که به زودی این پروژه ها به مرحله اجرایی خواهند رسید. درگذشته 
نقاطی محدود به صورت پاتوق شکل گرفته بود که تصمیم داریم با اجرای پروژه های 
کالن، به جای یک نقطه، یک محور را به نمایش بگذاریم. در طراحی محوطه های 
چندمنظوره، مبلمان ویژه همه اعضای خانواده طراحی شده، فضاسازی مناسب 

برای شب ها بسیار قابل توجه است و سعی شده در این محوطه ها از میراث ماندگار 
استفاده شود. در این راستا، تاکنون 40 نقطه تعیین شده و تا پایان سال 20 نقطه 

اجرایی خواهند شد.
 میراث های ماندگار الزاما تاریخی نیستند، گاهی در سطح شهر قاب هایی داریم 
که ارزش و هویت ملی دارند و می توانیم با پاک سازی و مرمت این موارد و اضافه 
کردن برخی از مبلمان ها، آن ها را جزو آثــار فاخر نام گذاری کنیم و برای عموم به 

نمایش بگذاریم.
 مبلمان شهری بخش مهم سازمان زیباسازی است. اکنون نزدیک به 110 عنصر 
مبلمان شهری ازجمله نیمکت، ســطل زباله و پایه های روشنایی در فضای شهر 
اصفهان وجود دارد. البته قسمتی از مبلمان شهری مانند کیوسک های پلیس در 

اختیار شهرداری نیست، اما مبلمان شهری محسوب می شوند.
 ســازمان زیباســازی در مبلمان شــهری هیچ گاه خریدار نبوده و خودش با 
مشارکت سازمان های دیگر نیازها را طراحی می کرده، به طوری که می توان گفت 
سازمان زیباســازی در حوزه طراحی ها مرجع کشور بوده اســت. در حال حاضر 
مبلمان شهر اصفهان به صورت پرتابل ساخته می شود و از طراحی های سنگی یا 

چوبی ها کاسته شده است.  
 سازمان زیباسازی از سال گذشــته در محوطه های بازی به سمت تکنولوژی 
حرکت کرده و تاکنون ۹ پارک موضوعی با تکنولوژی های روز دنیا ایجاد کرده است، 
تا پایان سال 2 پارک موضوعی دیگر با ترکیبی از بازی و آموزش و 2 پارک بازی های 
خالق ساخته خواهد شد. همچنین در سطح شهر در برخی از محوطه های مشخص 
اسباب بازی های علمی آموزشــی در کنار دیگر اســباب بازی ها، به عنوان المان 

جای گذاری می شود که به زودی از یکی از این موارد در شهر رونمایی خواهد شد.
 در آذین بندی شهری تقویمی داریم که در مناسبت های مختلف المان ها به شهر 

می آیند و پس از پایان مناسبت جمع آوری می شوند و یا در دیگر شهرها به فروش 
می رسد که البته مدل کار در این حوزه به زودی تغییر خواهد کرد.

 امســال در 1۹ محله فعالیت های زیباســازی انجام دادیم که در تمامی این 
محالت به صورت میانگین 4 پروژه و درمجموع 80 پروژه اجرا شده یا خواهد شد.

 سازمان زیباســازی 51 میلیارد و  600 میلیون تومان بودجه دارد که حدود 10 
میلیارد آن برای هزینه های جاری سازمان صرف شده و حدود 41 میلیارد و 600 
میلیون تومان برای پروژه های میراث ماندگار و طراحی محوطه های چندمنظوره 
و نورپردازی ها استفاده شده است. این رقم در سال گذشته 32 میلیارد تومان بود 
و در ســال جاری به  41 میلیارد تومان رسیده اســت. همچنین حدود 7 میلیارد 

تومان  برای مناسبت ها هزینه  می شود.
 ســرقت هایی که از فضاسازی های سطح شــهر انجام شــده، برخی از این 
سرقت ها هدفمند بوده، اما بیشتر به منظور بازیافت و فروش فضاسازی ها انجام 

شده است.
مجسمه هایی که در فضای شهری جای گذاری شده، گنجینه ای از هنر دست 
هنرمندان برجسته کشور است. برخی از این آثار به موزه ها می روند، اما برخی از آثار 

به اصرار هنرمندان در فضای شهر باقی می مانند.
 سازمان زیباسازی یک کارگاه فنی دارد که اولین کارگاه فایبرگالس در این کارگاه 
شکل گرفته، یکی از اقدامات شاخص این کارگاه تبدیل اسباب بازی های آهنی به 
اسباب بازی فایبرگالس است. تا سال ۹0 مبلمان های شهری از این کارگاه خریداری 
می شد، اما پس از تشکیل سازمان زیباســازی، کارگاه فنی به این سازمان ملحق 

شد. در این 30 سال هیچ گونه ضایعاتی از این کارگاه فروخته نشده است.
تا سه هفته گذشته حدود 110 میلیون تومان خسارت ناشی از اغتشاشات در 

مناطق مختلف به سازمان زیباسازی وارد شد.

هشتمین اجالس کارشناسان معدنی کشورهای عضو اکو )سازمان همکاری 
اقتصادی( 23 آبان ماه در اصفهان به میزبانی ســازمان زمین شناســی و 

حمایت اتاق بازرگانی اصفهان برگزار می شود.
مدیر اداره روابــط  بین الملل این ســازمان از برگزاری هشــتمین اجالس 
کارشناسان معدنی کشورهای عضو اکو )ســازمان همکاری اقتصادی( در 
اصفهان به میزبانی این ســازمان و حمایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی اصفهان خبر داد.
به گفته »هانیه بخشــایی«، اجالس کارشناســان معدنی کشورهای عضو 
اکو در تاریخ 14 تا 17 نوامبر 2022 مصادف  با 23 تا 26 آبان 1401 با حضور 
کارشناســان هفت کشــور پاکســتان، جمهوری آذربایجان، قزاقســتان، 
ازبکستان، قرقیزســتان، تاجیکســتان و جمهوری اســالمی ایران برگزار 

می شود.
وی، هم اندیشــی متخصصان و مدیران حوزه کشــورهای عضــو اکو و به 
اشتراک گذاری ایده ها و دیدگاه های نوین و حل مسائل بخش زمین شناسی 
و معدنی کنونی را بــه عنوان مهم ترین اهداف برگزاری هشــتمین اجالس 

کارشناسان معدنی کشورهای عضو اکو عنوان کرد.
مدیر اداره روابط  بین الملل ســازمان زمین شناســی و اکتشــافات معدنی 
کشــور با بیان این که تبادل دانــش و ایده های نو در بخــش مواد معدنی 
زمینه ساز ایجاد توسعه پایدار در منطقه اکو است، خاطرنشان کرد: بر اساس 
برنامه ریزی های انجام شــده در دبیرخانه هشــتمین اجالس کارشناسان 
معدنی کشورهای عضو اکو، حاضران پس از برگزاری این نشست از مجتمع 

معدنی »باما« )تولیدکننده شمش ســرب و روی( واقع در استان اصفهان 
نیز بازدید خواهند کرد.

بخشایی با اشــاره به موقعیت اســتراتژیک کشــورهای اکو و قابلیت های 
معدنی آنها، خاطرنشان کرد: این عوامل موقعیت مناسبی را برای دولت های 
این کشورها ایجاد کرده که می توانند ضمن سرمایه گذاری در بخش معدن 

از مزایای آن استفاده کنند.
وی با بیان اینکه سازمان همکاری های اقتصادی نقش حیاتی و پیشرو در 
اقتصاد کشورهای خود دارند، گفت: باتوجه به چارچوب های موجود در اکو 
می توانیم ضمن توســعه همکاری ها با یکدیگر به راهکارهای مناسب برای 

افزایش مناسبات بین کشورها دست یابیم.
این مسئول سازمان زمین شناسی تصریح کرد: اجالس یاد شده هر دو سال 
یک بار در سطح کشــورهای عضو برگزار می شود و تاکنون پنج دوره اجالس 
کارشناسان معدنی کشورهای عضو اکو و رؤسای سازمان های زمین شناسی 

کشورهای عضو اکو به میزبانی ایران برگزار شده است.
سازمان همکاری اقتصادی اکو یک ســازمان اقتصادی منطقه ای است که 
سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان در سال 1341 نخستین بار این سازمان را 
پایه ریزی کردند و سال 1372 کشورهای افغانستان، جمهوری آذربایجان، 
قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان نیز به سازمان 
اکو پیوســتند و هم اکنون با 10 عضو، نزدیک به 480 میلیون نفر جمعیت و 
هشــت میلیون و 620 هزار و 6۹7 کیلومتر مربع وسعت کشورها منابع نفت، 

گاز و صنعت را در اختیار دارند.

طالبیان گفت:آستان قدس رضوی به دلیل نزدیکی به معادن خواف و سنگان 
می تواند همکاری خوبی در حوزه بهره برداری با ذوب آهن داشته باشد.

 سید مهدی طالبیان، معاون امور شرکت های بنیاد بهره وری موقوفات آستان 
قدس رضوی و مهدی قربانی، مدیرعامل موسســه عمران و توســعه رضوی و 
هیئت همراه با حضور در ذوب آهن اصفهان از خط تولید بازدید و با مهندس ایرج 
رخصتی، مدیرعامل شرکت ذوب آهن، بهزاد کرمی معاون بازاریابی و فروش و 
حمید سرال، مدیر روابط عمومی شرکت دیدار و در خصوص تعامل و همکاری 

بیشتر در جهت افزایش بهره وری هر دو مجموعه گفت وگو کردند.
مدیرعامل شرکت ذوب آهن با اشاره به توانایی های ذوب آهن اصفهان در امر 
اکتشاف و بهره برداری از معادن کشور گفت: در ســال های گذشته ذوب آهن 
اصفهان با برخورداری از معدن، دارای زنجیره تولید کامل بود و تولید در این شرکت 
بدون دغدغه انجام می شد، ولی هم اکنون به دلیل برخی تصمیمات اشتباه این 

زنجیره قطع شده و تولید با مشکل مواجه شده است.
 رخصتی یاد آور شد: ذوب آهن اصفهان آمادگی دارد تا با شرکت هایی که در زمینه 
معدن کاری فعالیت دارند همکاری داشته باشد و آستان قدس رضوی پتانسیل 
این همکاری را دارد.وی  با اشاره به اینکه معدن کاری در کشور با تولد ذوب آهن 

آغاز شده اســت، گفت: معادن کشــور از ذوب آهن اصفهان جدا نیستند و هم 
اکنون که استراتژی ذوب آهن با تولید 12 محصول جدید از بهمن ماه بر مبنای 
افزایش تنوع محصول و تولید محصوالت ارزش افزا شکل گرفته، معادن کشور 
نیز می توانند با حمایت خود از این سیاست بهره مند شوند. وی، تفکر ذوب آهن در 
تولیدات خود را ملی دانست و افزود: در شرایط کنونی که کیفیت محصوالت ذوب 
آهن اصفهان زبانزد است صادرات می تواند یکی از راه های برون رفت از مشکالت 
باشد. معاون امور شرکت های بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی به 
توسعه همکاری بین ذوب آهن اصفهان و آستان قدس رضوی اشاره کرد و گفت: 
شرکت عمران و توسعه رضوی یکی از شرکت های جدید در آستان قدس رضوی 
است که ظرفیت بسیار مناسبی برای کار های عمرانی، معدنی و صنعتی را دارد 
و می تواند بستر بسیار مناســبی برای تعامالت بیشتر هر دو مجموعه در جهت 

افزایش بهره وری باشد.
سید مهدی طالبیان به پتانسیل ذوب آهن اصفهان در حوزه اکتشاف و بهره برداری 
از معادن کشور اشاره کرد و گفت: آستان قدس رضوی به دلیل نزدیکی به معادن 
خواف و ســنگان می تواند همکاری خوبی در حوزه بهره بــرداری با ذوب آهن 

اصفهان داشته باشد که امید است این همکاری هر چه زودتر محقق شود.

غرفه گروه فوالد مبارکه در نمایشگاه بین المللی فوالد ۱۴۰۱

    مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان اعالم کرد:

  اجرای۲۰ نقطه میراث ماندگار در شهر

 اصفهان؛ میزبان هشتمین اجالس کارشناسان معدنی
 کشورهای عضو اکو

معاون امور شرکت های بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی:

 ذوب آهن اصفهان پتانسیل استخراج و بهره برداری از معادن 
کشور را دارد

گــروه فــوالد مبارکــه شــامل هلدینــگ توکافــوالد، هلدینــگ فــوالد متیــل، شــرکت فــوالد هرمــزگان، شــرکت فوالد ســنگان، شــرکت 
فلزتــدارک، شــرکت پشــتیبانی و توســعه فنــاوری و نــوآوری فــوالد مبارکــه و شــرکت ایریســا، آخریــن دســتاوردهای صنعتــی و 
پژوهشــی در زمینه هــای مختلــف مــورد اســتفاده در صنعــت فــوالد و صنایــع وابســته را در نمایشــگاه بین المللــی فــوالد 1401 ارائــه داد.
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