
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در ارائه گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی 
فوق العاده صاحبان ســهام در خصوص افزایش ســرمایه برای ســال منتهی 
به ۲۹ اســفندماه ۱۴۰۰ گفت: این افزایش ســرمایه به منظور احداث نیروگاه 
سیکل ترکیبی، خرید ۵۰ دســتگاه لوکوموتیو، جبران مخارج انجام شده بابت 
مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های ســرمایه پذیر و جبران مخارج بابت 
ســرمایه گذاری های صورت گرفته، بوده است.محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل 
شــرکت فوالد مبارکه در ارائه گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده 
صاحبان سهام در خصوص افزایش سرمایه برای سال منتهی به ۲۹ اسفندماه 
۱۴۰۰ اظهار کرد: این افزایش ســرمایه به منظور احداث نیروگاه سیکل ترکیبی، 
خرید ۵۰ دستگاه لوکوموتیو، جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش 
سرمایه شــرکت های ســرمایه پذیر و جبران مخارج بابت سرمایه گذاری های 
صورت گرفته بوده اســت.وی افزود: به دلیل محدودیت های ناشــی از قطعی 
سراســری برق در کشــور و تحت تاثیر قرار گرفتن تولید در شــرکت و این که 
انرژی الکتریکی پیش نیاز مهم در توســعه صنعت است و هزینه های سنگین 
توقف خطوط تولید فوالد ناشی از قطعی برق بوده، شرکت فوالد مبارکه درصدد 
احداث نیروگاه ســیکل ترکیبی اســت تا تولید برق در نیروگاه سیکل ترکیبی 
با ظرفیت اســمی ۹۱۴ مگاوات ســاعت و ظرفیت عملی ۷۵۰ مگاوات ساعت 
را محقق کند و زمینــه افزایش تولید ۵۰۰ هزار تن تختال دیگر عملیاتی شــود.

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: انعقاد قرارداد خرید ۵۰ دستگاه 
لوکوموتیو دیزل الکتریک با شــرکت مهندسی و ســاخت لوکوموتیو مپنا برای 
تسهیل حمل و نقل و جابه جایی محصوالت خود در شبکه ریلی کشور و کاهش 
هزینه های حمل)تعداد ۲۹ دستگاه در ســال ۱۴۰۱ و تعداد ۲۱ دستگاه در سال 

۱۴۰۲ و در مجموع ۵۰ دســتگاه( از دیگر دالیل این افزایش ســرمایه اســت.
طیب نیا خاطرنشان کرد: پرتفوی سرمایه گذاری شرکت فوالد مبارکه اصفهان، 
یک پرتفوی استراتژیک در راستای تحقق سیاست های مدون بر مبنای نقشه 
راه سرمایه گذاری شرکت اســت؛ سیاســت هایی نظیر خرید و فروش سهام 
مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و ... با انجام تحلیل های 
استراتژیک در زنجیره تولید فوالد در گروه فوالد مبارکه انجام می گیرد.وی تاکید 
کرد: مشارکت در افزایش سرمایه های شرکت های سرمایه پذیر نیز با هدف حفظ 
درصد سهامداری و در راستای تحلیل های فوق الذکر صورت می گیرد. سیاست 
تکمیل زنجیره تولید در سطح گروه منجر به تســهیل عملیات افزایش تولید و 
در نتیجه افزایش سودآوری می  شود و همچنین شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
قصد دارد به منظور تحقق اهداف شــرکت های زیرمجموعه در راستای افزایش 
سرمایه های در نظر گرفته شده آن ها، بخشی از منابع حاصل از افزایش سرمایه 
پیشنهادی را صرف مشــارکت در افزایش سرمایه شــرکت های سرمایه پذیر 
کند.مدیرعامل فوالد مبارکه اظهار داشت: فوالد مبارکه در این افزایش سرمایه 
همچنین قصد جبران مخارج بابت ســرمایه گذاری های صورت گرفته را دارد و 
این در حالی است که در حوزه های زیرساختی و زیربنایی در صنعت فوالد کشور، 
گام های بلندی برداشته و با وجود اعمال تحریم ها و محدودیت های بین المللی 
طی سال های گذشته، امروز به نقطه ای رسیده که این تحریم ها را مدیریت و با 
حمایت از نخبگان و شــرکت های دانش بنیان نقش مهمی را در این عرصه ایفا 
می کند.با تصویب افزایش ســرمایه ۸۰.۸۸ درصدی فوالد مبارکه از محل سود 
انباشته در مجمع عمومی فوق العاده شرکت فوالد مبارکه، بزرگ ترین افزایش 

سرمایه بورس از محل سود انباشته محقق شد.

آمار ضد و نقیض مسئوالن هنگام بروز حوادث طبیعی، تاریخچه ای قدیمی دارد.حوادث طبیعی همچون سیل، زلزله و... ممکن است کشور های زیادی را در برگیرد و 
طبیعتا این حوادث در اکثر اوقات با خود مورد فوتی و یا مصدوم به همراه دارد ؛اما موضوع مهم اینجاست که هنگام وقوع این حوادث و بالیا باید مرجع واحد و دقیقی جهت 

اعالم افراد مجروح و یا فوتی وجود داشته باشد که متاسفانه با نگاهی به گذشته می توان متوجه شد که برخی آمار مسئوالن با یکدیگر تناقض های بسیار زیادی دارد.

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                      

چهارشنبه  12  مرداد  1401  
5   محرم   1444

3    آگوست   2022
 شماره 3592     

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

3

3

طالسازی با تکنولوژی پیشرفته در اصفهان

اصفهان؛ در رتبه سوم استفاده از بنزین آزاد

3

  آمار ضد و نقیض مسئوالن در حوادث طبیعی؛

هرکسی اول بگه برنده است!

 معاون اداره کل راه و شهرسازی استان
 در نشست خبری مطرح کرد:

تخصیص 1100 میلیارد 
 تومان به 13پروژه راه 

استان اصفهان

مدیر پروژه چهارباغ عباسی:

مراسم تجلیل از حافظان 
ایمنی و امنیت در چهارباغ 

برگزار می شود

رییس بیمارستان شهید بهشتی اردستان:

مردم در جلسات عزاداری 
حتما ماسک بزنند

7

5

7

8

استاندار اصفهان:
نقاط حادثه خیز باید تا نیمه 
اول سال آینده اصالح شود

5

مجری و مدیر پروژه بررسی 
فرونشست زمین در اصفهان:

 نرخ فرونشست
  در اصفهان کم
 نشده است

مقصد نهایی فوق ستاره پرتغالی 
کجا خواهد بود؟

 »CR7« جایی برای
نیست!

کف بازار اجاره بها در اصفهان؛

افغانستانی ها اجاره را گران کرده اند؟
3

رنا
 ای

س:
عک

مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان:
 ساعات کاری در اداره های استان تغییر می کند

مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان:
 ساعات کاری در اداره های استان تغییر می کند

مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان:
 ساعات کاری در اداره های استان تغییر می کند 
ساعات کاری در اداره های استان تغییر می کند

مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان:
 ساعات کاری در اداره های استان تغییر می کند 
ساعات کاری در اداره های استان تغییر می کند

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان

شركت توزيع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالی مورد نياز خود را به شرح ذیل و باستـناد قانون برگزاری 

مناقصات و آئين نامه معامالت شرکت ، ازطريق برگزاری مناقصه عمومي یک مرحله ای به پیمانکاران واجدین شرایط 

واگذار نماید.

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایتهای زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز یک شنبه 

مورخ ۱۴۰۱/۰6/۰6 به نشانی: اصفهان-خیابان طالقانی ، امور برق منطقه یک اصفهان– دبیرخانه امور ، تحویل نمایند. به پیشنهادهایی 

كه بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

         http://tender.tavanir.org.ir             : سایت  اینترنتی معامالت توانیر به نشانی
http://iets.mporg.ir           : سایت  اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی
http://eepdc.ir     :سایت  اینترنتی شركت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی

جهت كسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن3۴۱۲۲3۵۰-۰3۱ کارشــناس قرارداد ها و مناقصات امور و جهت آگاهی بیشتر درمورد 

الزامات، اطالعات، شرح خدماِت این مناقصه با شماره تلفن : 3۴۱۲۲3۴۰ تماس حاصل فرمائید.

نوع و مبلغ تضمین شركت در مناقصه: در اسناد درج شده است۰

ارایه تاییدیه برون سپاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و ثبت نام در سایت  https://www.eepdc.irجهت به روز رسانی 

مدارک ثبتی الزامی است. )در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 3۲۲۴۱۱۵3 آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید(

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا ۷۲ ساعت قبل از بازگشایی پاکتها برای خود محفوظ می دارد.

 شرکت کنندگان در مناقصه می بایســت دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد 

مناقصه و مزایده ، ازآخرین اصالحات احتمالی اســناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه 

گران می باشد.

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

 حضور پیشنهاد دهندگان )هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه( در جلسه بازگشایی پاكات آزاد می باشد.

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

 شركت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول كلیه پیشنهادات مختار می باشد.   

 سایر اطالعات وجزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان

63

شماره 
مناقصه 

موضوع مناقصهشماره سامانه
تاريخ توزيع 

دفترچه
مهلت 

دریافت اسناد

آخرین 
مهلت تحویل 

پاکات

تاریخ 
برگزاری 
مناقصه

ساعت 
برگزاری 
مناقصه

مبلغ 
تضمین 
)ریال(

۴۰۱۱۴۰۲۸۲۰۰۱۰۹3۹۵۴۰۰۰۰۰۲

اصالح ساختار شبکه 
فشارضعیف)تبدیل 
شبکه سیمی به کابل 
خودنگهدار(محدوده 
شهرداری منطقه یک

۱۴۰۱/۰۵/۱۲۱۴۰۱/۰۵/۲۴۱۴۰۱/۰6/۰6۱۴۰۱/۰6/۰۷۰۹:۰۰۹۰۸.۰۰۰.۰۰۰

مدیرعامل فوالد مبارکه:

افزایش سرمایه در فوالد مبارکه به منظور سرمایه گذاری در حوزه های 
زیرساختی صنعت فوالد کشور است

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

سه شنبه 11 مرداد  1401 
04 محرم   1444

02  آگوست  2022
 شماره 3591    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

معاون اداره کل هواشناسی استان توضیح می دهد که چرا همه جا باران بارید به جز نصف جهان؛

فصل تنهایی اصفهان!

حمایت از اصفهان در حوزه حمل 
و نقل حمایت از کل کشور است

هالل احمر اصفهان در 
سیالب اخیر به بیش از چهار 

هزار نفر امدادرسانی کرد

مدیرکل استاندارد : 
باالترین استانداردسازی 

مصالح ساختمانی در اصفهان 
مربوط به سیمان و کاشی است

رشد 10 برابری دریافت 
ضمانت نامه بانکی در 
گمرکات استان اصفهان

معاون حمل و نقل شهردار:

 BRT چهارمین خط
اصفهان آماده 
بهره برداری است

چه چیزی مردم این شهر را آزار می دهد؟
 »اصفهان شهر زندگی« 

در شعار  یا واقعیت؟!

   تعبیر عجیب وزیر ورزش
 از قرارداد ننگین؛
 این»سونامی 
ویلموتس« است!

6

7

7

3

5

5

7

3

3

5

مشارکت 130 موکب از استان 
اصفهان در مراسم اربعین

نصب 100 هزار متر پرچم 
ریسه ای ویژه ماه محرم در شهر

چکش بر سر هنر نصف جهان
طمع قاپیدن نام قلم زنی ایران؛

اداره کل راه وشهرســازی اســتان اصفهان در نظر دارد پروژه زير را از طريق مناقصه عمومی واگذار نمايد ، بدينوســيله از شــركتهای دارای صالحيت و شــرایط 

 مندرج در اســناد مناقصه دعوت می گردد برای دريافت اســناد مناقصه تا روز سه شــنبه مورخ 1401/05/18 به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی
 http://setadiran.ir  مراجعه نمایند. 

                   آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1401/23/ن 

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان اصفهان م الف:1359202

شهرداری فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه 6/205 مورخ 1401/02/20 شورای محترم اسالمی شــهر فالورجان جایگاه عرضه گاز طبیعی 

 CNG متعلق به شهرداری واقع در فالورجان خیابان مالصدرا را از طریق مزایده عمومی به شرکت های دارای مجوز رسمی از شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران و تجربه مفید و تخصص الزم با شرایط ذیل به مدت یکسال شمسی با قیمت کارشناسی بصورت اجاره واگذار نماید.

- قیمت پایه اجاره ساختمان و کلیه تجهیزات جایگاه بر اساس قیمت کارشناسی ماهیانه مبلغ 635/000/000 ریال می باشد.
- شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشــنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشــنبه مورخ 1401/05/30 به دبیرخانه حراست شهرداری 

تحویل نمایند.
- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

آگهی مزایده

محمد علی عزیزی- شهردار فالورجان م الف:1359445

شهرداری فالورجان در نظر دارد به استناد موافقتنامه شماره 333934 مورخ 1400/07/19 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان نسبت به خرید 
آسفالت 012 و 019 مورد نیاز معابر سطح شهر تا مبلغ 15/000/000/000 ریال از طریق اسناد خزانه 008 با سررسید سال 1403 با شرایط زیر اقدام نماید.

آگهی مناقصه

محمد علی عزیزی- شهردار فالورجان م الف:1359531

نوبت اول

نوبت اول

نوبت اول

مهلت تحویل پاکت های پیشنهاد تا پایان وقت اداری روز شنبه  مورخ  29/ 1401/05
گشایش پاکت های الف-ب-ج، ساعت 9 روز  یکشنبه مورخ  1401/05/30
نشانی:  اصفهان  ـ  خيابان سعادت آباد                           تلفن:  6681068 3– 031

شماره ردیف
مبلغ برآورد موضوع پروژهمناقصه

) ریال (
مبلغ ضمانتنامه شرکت 

صالحیت و شرایط شرکت کنندگاندر مناقصه )ریال(

1401/23/ن1
واگذاری امور نقلیه برای ماموریتهای درون شهری و 
برون شهری کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان از محل اعتبارات سازمان ملی زمین و مسکن

45،090،000،0002،255،000،000
گواهینامه تایید صالحیت از اداره 
کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 

)رشته فعالیت حمل و نقل(

پروژه خرید آسفالت 012 و 019 و تحویل در محل 

محل پروژه: سطح شهر فالورجان مبلغ اعتبار پیش بینی شده: 15/000/000/000مدت پروژه : 2 ماه

نحوه پرداخت: اسناد خزانه 008 با سررسید سال  1403محل اعتبار: اعتبارات استانی) دولتی(

1- آخرین مهلت بارگذاری اسناد و پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1401/05/30 می باشد.

3

سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

031-36284167-8

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir

نوبت دوم

 رییس اداره هماهنگی امور مناطق و سازمان های معاونت حمل ونقل و ترافیک
  شهرداری اصفهان می گوید با وجود افزایش دوبرابری نرخ ورودی پارکینگ ها، 

همچنان پارکینگ های اصفهان، ارزان تر  از همه شهرهاست؛

مصائب و مناقب پارکینگ داری!



    تالش های آنکارا برای بهبود وجهه خود با توافق آزادی صادرات غالت؛

داستان موفقیت خیالی؟!

به گزارش خبرآنالین، »ســمیح ایدیز« ســتون نویس پایگاه المانیتور در 
مقاله ای با عنوان »تمجید از میانجی گری اردوغان در معامله غالت اوکراین 
محدودیت هایی دارد« نوشت: رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه به 
دلیل توافقی که با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در ۲۲ ژوئیه 
در اســتانبول برای رســیدن غالت اوکراینی به بازارهای جهانی امضا کرد، 
تمجیدهای گسترده ای دریافت کرد. حامیان اردوغان او را به عنوان رهبری 
معرفی می کنند که جهان را از گرســنگی نجات داد و او سعی خواهد کرد از 
این امر برای منافع خود در داخل کشــور استفاده کند، جایی که تردیدها در 
مورد شایســتگی دولت او در حال افزایش است. مشاوران او امیدوارند که 
این مسئله موجب تقویت حمایت داخلی ضعیف او قبل از انتخابات ریاست 
جمهوری سال آینده شــود. حمایت عمومی از اردوغان به دلیل فروپاشی 
اقتصادی ترکیه که عمدتا به دلیل سیاست های غیرمتعارف اوست، کاهش 

یافته است.
ستایش اردوغان از جانب غرب به خاطر میانجی گری او با دبیرکل سازمان 
ملل، نوعی داستان موفقیت است که او برای بهبود وجهه بین المللی خود 

نیز به دنبال آن بوده است.
آیا او می تواند از این معامله برای غلبه بر وجهــه مخدوش خود در ایاالت 

متحده و اروپا و ایجاد زمینه برای بهبود روابط با غرب، استفاده کند؟
مایکل کراولی از نیویورک تایمز در تیتر مقاله خود در ۲۳ ژوئیه، احســاس 
واشــنگتن را منعکس کرد: »رهبر ترکیه با وجود کمک بــه توافق اوکراین 
همچنان برای بایدن دردسر است«.کراولی نوشت: »در مجموع، اقدامات 
اردوغان - و توانایی محدود بایدن برای مهــار آنها - بر موقعیت منحصر به 
فرد رهبر ترکیه به عنوان یک متحد نظامی که اغلب در تضاد با دســتور کار 
متحدان غربی اش اســت، تاکید می کند«.رویکرد سرسختانه اردوغان و 
اصرار این کشور بر خرید سامانه های دفاع هوایی اس-۴۰۰ ساخت روسیه 
که منجر به اخراج از برنامه پیشرفته تولید هواپیماهای جنگنده F-۳۵ شد، 
یک شکست استراتژیک برای ترکیه بود. آنکارا در حال حاضر چاره ای جز 
انتخاب دومین گزینه و تالش برای خرید جت های جنگنده F-۱۶ از ایاالت 
متحده نداشته و در حال حاضر سخت مشغول البی در واشنگتن است.کنگره 
آمریکا، جایی که روابط آمریکا و ترکیه در سال های اخیر بدتر شده است، هنوز 
باید متقاعد شود. این کشور خواستار تضمین های امنیتی از ترکیه در مورد 
حریم هوایی یونان و شمال سوریه قبل از تایید فروش F-۱۶ است. اردوغان 
هم در موقعیتی نیست که تسلیم چنین خواسته هایی شود.ترجیح اردوغان 
برای دیپلماسی سخت، که اغلب از طریق کانال های نامنظم انجام می شود، 
بسیار بیشتر با شخصیت او سازگار است تا نقش یک دولتمرد خیرخواه. او 
به عنوان یک پوپولیست باتجربه از طریق دیپلماسی بلندگو رشد می کند و 
معتقد است که این امر با گروه های مذهبی ملی گرا که به حمایت شان تکیه 
می کند، خوب است. برای مثال، این صداها او را به خاطر موضع منفی او در 
مورد درخواست سوئد و فنالند برای عضویت در ناتو تحسین می کنند.با این 
حال، دیپلمات های کهنه کار هشدار می دهند که اختالط سیاست داخلی و 
سیاست خارجی برای دستیابی به دستاوردهای سیاسی همیشه به امنیت 
بلندمدت و منافع اقتصادی ترکیه آسیب رسانده است.علی تویگان، سفیر 

بازنشسته ترکیه تاکید کرد: بدترین دشمنان یک سیاست خارجی سالم، 
عجله، لفاظی های تهاجمی و الف زنی هستند. تویگان در وب سایت خود 
Diplomatic Opinion نوشــت: »دولت با افتخار آن را سیاست خارجی 
قاطعانه جدید ترکیه می خواند، اما در واقعیت، ثابت کرده اســت که بازنده 
است. ما ترک ها باید از خود بپرســیم که چرا تقریبا در هر موضوعی با یک 
جبهه گســترده علیه خود روبه رو هستیم. چگونه اســت که ما به نقطه ای 
رسیده ایم که حتی نگرانی های قابل درک ما با خصومت و در بهترین حالت 
با بی تفاوتی مواجه می شود؟«.لفاظی های تهاجمی اردوغان و موضع ظاهرا 
سازش ناپذیر او در مورد بسیاری از مسائل، ائتالف هایی را ایجاد کرده است 
که قبال وجود نداشتند. حمایت قوی که متحدان سنتی غربی آنکارا و شرکای 
منطقه ای سابق آنکارا در زمینه حقوق اکتشاف انرژی در شرق مدیترانه به 
یونان می دهند، نمونه ای بارز است.در جاهای دیگر می توان به ترکیب غیر 
محتمل ایاالت متحده، اروپا، روسیه و ایران در مخالفت با عملیات نظامی 
اردوغان علیه یگان های مدافع خلق کرد )YPG( در شمال سوریه اشاره کرد.

اردوغان بر سر دوراهی قرار دارد. به نظر می رسد او مصمم است به رویکرد 

تندروی خود در قبال آمریکا و اروپا بچسبد، اما ترکیه نمی تواند بدون حمایت 
غرب بر بحران اقتصادی فعلی خود غلبه کند و اگر بحران اقتصادی فروکش 
نکند شانس انتخاب مجدد او در سال ۲۰۲۳ به خطر خواهد افتاد.بنابراین، 
اردوغان اکنون در حال تالش برای بهبود روابط با کشورهای منطقه ای است 
که قبال از آنها جدا شــده بود. هدف او تقویت اقتصاد از طریق روابط بهتر با 
امارات، عربستان سعودی و اسرائیل است. او همچنین در حال بررسی راه 
هایی برای برقراری مجدد روابط با مصر است.او به دلیل حمایت شدیدی که 
از اخوان المسلمین به ویژه پس از بهار عربی کرد، با همه این کشورها درگیری 
جدی داشــت. اردوغان در آن زمان معتقد بود که تظاهرکنندگان در خیابان 
های عربی - که بسیاری از آنها پرتره های او را حمل می کردند - او را به عنوان 
رهبر تعیین کننده آینده خاورمیانه معرفی خواهند کرد. اما این نتیجه به جایی 
نرسید و در نهایت او مجبور شــد لحن شدید ضد اسراییلی و طرفدار اخوان 
المسلمین خود را کاهش دهد. نیاز او به کار با نظم منطقه ای مستقر، تمایل 
ایدئولوژیک او را برای به قدرت رسیدن احزاب اسالم گرا مانند حزب عدالت و 
توسعه )AKP( در تمام طول منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا مغلوب کرد.

اخبار
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معلوم هست سرپرست وزارت رفاه چه می کند؟
جمهوری اســالمی نوشــت: سرپرســت وزارت کار برای چندمین بار از پاســخ دادن به سوال های 
خبرنگاران طفره رفت. ویدئویی که در فضای مجازی منتشر شــده نشان می دهد سرپرست وزارت 
کار هیچ گونه  عالقه ای به پاسخگویی و ارائه گزارش به رسانه ها ندارد.»زاهدی وفا« در دوران معاونت 
وزارت اقتصاد هم از پاسخگویی به رسانه ها فراری بود و این روزها هم مانند گذشته رابطه حسنه ای 
با رسانه ها ندارد. ظاهرا گزارش دقیقی از عملکرد ۵۰ روزه سرپرست وزارت کار هم در دسترس نیست 

و مشخص نیست او طی دو ماه گذشته چه اقداماتی انجام داده است.
 

انتقاد شدید پناهیان از برخی نمایندگان مجلس:

 روی شان را زیاد نکنند
پناهیان به اظهارات برخی نمایندگان واکنش نشان داد. علیرضا پناهیان با بیان اینکه نماینده ای که 
از مردم رای گرفته، حاال به مردم می گوید گروه فشــار! چرا به مردم توهین می کنید؟، گفت: همین 
گروه فشار به تو رای دادند که در مجلس بشــینی، حاال در مجلس طغیان می کنی؟وی با بیان اینکه 
شما نمایندگان مجلس نوکر مردم هستید، این مردم ارباب شما هستند و گاهی می خواهند سر شما 
داد بزنند، افزود: امام خمینی)ره( دوبار گفتند که عامل اصلی فســاد و بدبختی ملت، هیئت حاکمه 
آن کشور است.قدرت در هیچ کشوری نقطه ای نیست و هرمی است، تمام این هرم باید صالح باشد.

 
انبارلویی: 

ادعای شکست خوردگی دولت رییسی، توهمی بیش نیست
یک فعال سیاســی اصولگرا گفت: فکر نمی کنم مســئوالن این دولت برای رســیدن به هدفی اراده 
ای کرده باشــند؛ اما به آن هدف نرسیده باشــند.کاظم انبارلویی در گفت و گو با نامه نیوز در واکنش 
به منتقدان که این دولت را دولت شعارهای شکســت  خورده می نامند، گفت: بیان اینکه این دولت 
شکست خورده و به اهدافش نرسیده، توهمی بیش نیست و فقط در ذهن کسانی است که آرزو دارند 

مملکت را تسلیم آمریکا کنند.
وی افزود: دولت آقای روحانی با وجودی که می دید روند مذاکرات به خسارت محض رسیده، نفت 
نمی فروخت چون می گفت »FATF باید تصویب شود«؛ مطالبات مردم را پاسخ نمی داد، می گفت 
»با مشکل اداره کشور مواجه ایم، باید با دنیا ارتباط داشته باشیم و برای نیل به این مقصود نیز راهی 
نیست جز آنکه با آمریکا و اروپا بسازیم«؛ این رویکرد بن بســتی در روابط جمهوری اسالمی با دنیا 

ایجاد کرده بود.
 

 توضیح دفتر نشر معارف انقالب درباره شایعه ترور
 امام خمینی )ره(

دفتر نشر معارف انقالب تاکید کرد که فرآیند پزشکی بیماری و رحلت امام خمینی)ره( طی سه دهه 
گذشته بارها توسط تیم متخصص پزشکی در رسانه ها برای اطالع افکار عمومی بیان شده است .دفتر 
نشر معارف انقالب اعالم کرد: پیرو انتشار شــایعه ای در فضای مجازی توسط یکی از افراد در رابطه 
با ترور بیولژیک امام خمینی)ره( و ادعای آگاه شــدن آیت ا... هاشــمی رفسنجانی از این موضوع، 
به اطالع می رســاند این ادعا فاقد صحت بوده و برای نخســتین بار پس از ۳۳ سال از رحلت امام 
 خمینی)ره( تولید شده است و هیچ گونه اشــاره ای به این موضوع در خاطرات و دست نوشته های

 آیت ا.. هاشمی رفســنجانی وجود ندارد و فرآیند پزشــکی بیماری و رحلت امام)ره( طی سه دهه 
گذشته بارها توســط تیم متخصص پزشکی در رســانه ها برای اطالع افکار عمومی بیان شده است 
.لذا از رسانه ها و فعاالن مجازی خواهشمند است نســبت به طرح ادعاهای غیرمستند توسط افراد 

غیرمسئول حساسیت داشته باشند.

بایدن:

 »ایمن الظواهری« را در افغانستان کشتیم!
جو بایدن، رییس جمهور آمریکا چند ســاعت پس از زمینه سازی رســانه ای رسما اعالم کرد ایمن 
الظواهری رییس القاعده در افغانستان کشته شده است.به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، یک شب 
پس از حمله پهپادی آمریکا به حوالی کابل افغانستان، کاخ سفید خود را برای اعالم یک خبر آماده 
کرد. کاخ سفید از سخنرانی بایدن در ساعات پیش رو برای اعالم خبر عملیات ضد تروریستی موفق 
پهپادی در کابل خبر داد و خبرنگار اسوشــیتدپرس به نقل از منابع خبری خود اعالم کرد بایدن خبر 
کشته شدن ایمن الظواهری، فرمانده القاعده را رسما اعالم می کند.خبری که چند ساعت بعد رسما از 
سوی بایدن اعالم شد و او اشاره کرد الظواهری که یکی از فرماندهان اصلی عملیات تروریستی یازدهم 
سپتامبر بوده را در حوالی کابل کشته اند.الظواهری پس از کشته شدن بن الدن در سال ۲۰۱۱ رییس 
القاعده شد و سال ها عملیات های بسیاری برای دستگیری یا کشتن او توسط آمریکا انجام گرفت.

 

»الظواهری« در خانه دستیار وزیر طالبان هدف قرار گرفت
منابع مطلع آمریکایی می گویند سرکرده سازمان تروریستی القاعده در خانه یکی از دستیاران ارشد 
وزیر امور داخله طالبان هدف قرار گرفت و از موشک »هل فایر« برای این حمله استفاده شد.بعد از 
انتشار گزارش هایی درباره کشته شــدن »ایمن الظواهری« سرکرده سازمان تروریستی القاعده در 
حمله پهپادی آمریکا به کابل، روزنامه »نیویورک تایمز« بامداد سه شنبه جزئیات بیشتری از این حمله 
منتشر کرد.نیویورک تایمز به نقل از مقامات فعلی و سابق دولت آمریکا نوشت: »ایاالت متحده در 
یک حمله با هواپیمای بدون سرنشین، ســرکرده القاعده و طراح اصلی حمالت ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را 
در افغانستان کشت.«این منابع به این روزنامه گفتند: »ایمن الظواهری در حمله کابل کشته شد که 
اولین حمله در افغانستان از زمان خروج نیروهای آمریکایی در سال گذشته و یک پیروزی تبلیغاتی 
بزرگ برای تالش های دولت بایدن در مبارزه با تروریسم است«.مقامات مذکور - که نام یا سمت آنها 
فاش نشد - تاکید کردند: »این حمله توسط سیا انجام شد نه ارتش آمریکا. این حمله موفقیت آمیز 
بود و تلفات غیرنظامی در پی نداشت. با سقوط کابل به دست طالبان، سیا تالش های مخفیانه ای را 

برای یافتن الظواهری آغاز کرد و معتقد بود که بازگشت طالبان به قدرت او را کمتر محتاط می کند«.
 

ترس یونان از زیردریایی های آلمانی نیروی دریایی ترکیه
یونان از آلمان به دلیل فروش زیردریایی  به ترکیه انتقاد و تاکید کرد که مسلح ساختن آنکارا خطر تغییر 
موازنه قوا در منطقه را به دنبال دارد.یونان روز دوشنبه از آلمان به دلیل فروش »زیردریایی های تیپ ۲۱۴« 
به ترکیه انتقاد و تاکید کرد که افزایش تنش ها بین دو کشور »خطر تغییر موازنه قوا« در منطقه را به دنبال 
دارد.به نوشته روزنامه »دیلی صباح«، »نیکوس دندیاس« وزیر خارجه یونان در گفت  وگو با »کاترین 
کولونا« وزیر امور خارجه فرانسه گفت: »این زیردریایی ها خطر تغییر موازنه قوا در شرق مدیترانه را به نفع 
کشوری دارند که با وجود عضویت در ناتو، یونان را تهدید به جنگ کرده است.«وی، ترکیه را به نقض حقوق 
حاکمیت یونان متهم کرد و گفت که یونان با رعایت قانون هیچ یک از همسایگان خود را تهدید نمی کند.

 

پاسخ مشروط جریان صدر عراق به درخواست »هادی 
العامری« برای مذاکره

جریان صدر در پاسخ به درخواست رهبر ائتالف »الفتح« برای گفت وگو با چارچوب هماهنگی شیعیان 
عراق چند شرط را مطرح کرد.به گزارش سایت شبکه سومریه نیوز، صالح محمد العراقی، از اعضای 
جریان صدر و مسئول انتشــار مواضع مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق در توئیتر با انتشار پیامی 
در صفحه »وزیر القائد«، )وزیر مقتدی صدر( به درخواست هادی العامری، رهبر ائتالف الفتح برای 

گفت وگو میان جریان صدر و چارچوب هماهنگی شیعیان عراق پاسخ داد.

خبر روز

درخواست آلمان از ایران 
برای پذیرفتن بسته 

پیشنهادی اروپا
ایســنا: وزیر امــور خارجه آلمــان طی یک 
ســخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل با 
مطرح کردن ادعاهایی علیه برنامه هسته ای 
ایران، بر احیای توافق هســته ای تاکید کرد.

وبگاه وزارت امور خارجه آلمان نوشت: آنالنا 
بربوک، وزیر امور خارجه این کشور در مجمع 
عمومی سازمان ملل، طی دهمین کنفرانس 
بازبینــی پیمان عدم اشــاعه هســته ای در 
نیویورک در بخشی از سخنرانی اش به مسئله 
هسته ای ایران پرداخت و مدعی شد: ایران 
هیچ توجیهی برای بسیاری از فعالیت های 
هســته ای اش نــدارد. به طور مثــال، هیچ 
کشور غیرهســته ای نیازی ندارد که تا سطح 
۶۰ درصد غنی ســازی اورانیوم انجام دهد. 
اظهــارات اخیر تهــران عمیقــا نگران کننده 
هستند.او با درخواست از ایران برای پذیرفتن 
بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای 
توافق هســته ای، گفت: توافق منصفانه ای 
روی میز اســت. تا وقتی فرصت هست باید 
از آن اســتفاده کنیم.ادعای بربوک در حالی 
مطرح می شــود که محمد اسالمی، رییس 
سازمان انرژی اتمی ایران اخیرا در گفت وگو 
با ایســنا در واکنش به اظهارات اخیر رافائل 
گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی مبنی بــر اینکه »کشــوری که اهداف 
نظامی ندارد، غنی سازی ۶۰ درصد نمی کند«، 
اظهار کرد: در غنی ســازی ۶۰ درصد اهداف 
جمهوری اســالمی ایران مکتوب اســت و 
ما بــا نظارت خــود آژانس غنی ســازی ۶۰ 
را آغــاز کردیم.وی بــا تاکید بــر اینکه برای 
پیشــبرد اهداف و برنامه های مــان مطابق 
پادمان عمل می کنیم، خاطر نشــان کرد: در 
گذشته همه این رآکتورها حتی رآکتورهای 
تحقیقاتی غنی سازی ۹۰ درصد داشتند؛ اگر 
آنها باطل بــوده، بقیه اش هم باطل اســت. 
رییس ســازمان انرژی اتمی تاکید کرد: هر 
کشــوری برنامه های خــودش را دارد ولی 
چارچوب و ضوابط آژانس بین المللی انرژی 

اتمی بر آن حاکم است.

بین الملل ایران از رژیم صهیونیستی به شورای امنیت شکایت کرد
یک رسانه صهیونیستی گزارش داده ایران از رژیم صهیونیستی بابت اظهارات اخیر یک مقام این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرده است.

کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داده موضوع شــکایت ایران اظهارات اخیر »ایوال هوالتا«، مشاور امنیت داخلی این رژیم بوده که در مصاحبه ای 
گفته بود »اسراییل طی یک سال گذشته اقدامات زیادی در ایران انجام داده است.«طبق گزارش کانال ۱۳، نماینده ایران در سازمان ملل شکایت کرده که هوالتا 

در آن مصاحبه »اظهاراتی تحریک آمیز بر سر زبان آورده و به مسئولیت اسراییل در انجام حمالت تروریستی و خرابکارانه در خاک ایران اعتراف کرده است.«
مطابق این گزارش نماینده ایران در سازمان ملل همچنین تاکید کرده »رژیم اسراییل بایستی بابت چنین اقداماتی مسئول شناخته شده و با تبعات آنها مواجه 
شود.«رژیم صهیونیستی در سال های گذشته تالش کرده شکست راهبردی خود در برابر ایران را با توسل به اقدامات تروریستی و عملیات های خرابکارانه جبران 
کند. این رژیم سال ۱۳۹۹ محسن فخری زاده، یکی از دانشمندان هسته ای برجسته ای ایران را ترور کرد.دستگاه های اطالعاتی ایران شبکه های وابسته به عوامل 
جاسوسی رژیم صهیونیستی را  شناسایی و متالشی کرده اند. به عنوان مثال، وزارت اطالعات یک مردادماه سال جاری اعالم کرد که شبکه  ای از عوامل سازمان 

جاسوسی رژیم صهیونیستی توسط سربازان گمنام امام زمان )عج( شناسایی و کلیه  عناصر عملیاتی بازداشت شدند.

با وجــود همکاری های گســترده ایــران با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، مدیر کل آژانس شــبانگاه 
دوشــنبه بــه وقــت تهــران در نشســت اعضای 
»ان پی تی« )عدم اشاعه ســالح هسته ای( از نیاز 
به دسترسی بیشتر به تاسیســات هسته ای ایران 

سخن گفت.
به گزارش خبرگزاری آلمانی »دی پی ای« »رافائل 
گروســی« در زمینه برنامه هســته ای ایران گفت: 
»ما به دسترســی هایی نیــاز داریم که بــا عمق و 
وسعت برنامه هســته ای آنها متناسب باشد. تنها 
در آن صورت است که آژانس می تواند ضمانت های 
ضــروری و معتبــری ارائه دهــد مبنی بــر اینکه 
فعالیت ها در جمهوری اســالمی ایران در راستای 

اهداف صلح آمیز است.«
گروسی در حالی این ســخنان را بیان کرد که ایران 
تاکید می کند به عنوان یکی از امضاکنندگان پیمان 
منع گسترش سالح های اتمی )ان پی تی( و عضوی 
از آژانس بین المللی انرژی اتمی، حق دستیابی به 

فناوری هسته ای را برای مقاصد صلح آمیز دارد.
عالوه بر این، بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی 
تاکنون بارها از تاسیســات هســته ای ایران بازدید 
کرده اند؛ اما هرگز مدرکی که نشان دهد برنامه صلح 
آمیز انرژی هسته ای ایران به سمت مقاصد نظامی 

انحراف داشته باشد، پیدا نکرده اند.
ایران عالوه بــر این در ســال ۲۰۱۵ بــه توافقی با 
کشورهای موســوم به گروه ۱+۵ برای حل و فصل 

تنش ها بر سر برنامه هسته ای خود دست پیدا کرد. 
به رغم اذعان آژانس بین المللی انرژی اتمی به پای 
بندی ایران به تمامی تعهداتــش، دولت آمریکا در 
اردیبهشت ماه ســال ۱۳۹۷ به صورت یک جانبه از 

این توافق خارج شد.
از ســوی دیگر، رژیم صهیونیســتی تنهــا دارنده 
سالح های هســته ای در منطقه غرب آسیاست و با 
حمایت های آمریکا برنامه تســلیحات هســته ای 
خودش را از نظارت های بین المللی دور نگاه داشته 

است.

گروسی:

 به دسترسی های متناسب با وسعت و عمق برنامه 
هسته ای ایران نیاز داریم

عکس خبر  روز

تعیین سفیر جدید 
ایران در سیرالئون 
بر اساس پیشــنهاد حسین 
امیرعبداللهیــان، وزیــر امور 
خارجه کشــورمان و تصویب 
رییس جمهور، »ســید خلیل 
ســاداتی« به عنوان ســفیر 
جدید جمهوری اسالمی ایران 

در سیرالئون تعیین شد.
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کف بازار اجاره بها در اصفهان؛

افغانستانی ها اجاره را گران کرده اند؟
فصل رهن و اجاره شروع شده است؛ صاحب خانه ها اجاره را به قدری افزایش داده اند که مستاجران ناچار به 
جابه جایی شده اند، اما جست وجو بی فایده است، گویی تامین اجاره بهای خانه از رویا دست نیافتنی تر شده 
است.خبرنگار ایمنا نوشــت: کمتر از ۲۰ روز به آخر ماه مانده، اما آخر ماه همانا و مشخص کردن تکلیف خانه 
هم همانا! صاحب خانه طی این چند سال خیلی با ما راه آمد؛ اما امسال پسرش را داماد کرده و با شرمندگی 
زیاد گفته است که باید خانه را تا آخر ماه خالی کنم.ساعت هشت صبح است. آماده می شوم، ماشین را آتش 
می کنم تا سری به چند بنگاه بزنم. امروز را مرخصی گرفته ام که تا آخر شب خانه ای پیدا کنم و از این دلهره رها 
شوم. برای شروع، سمت خیابان پروین شاید بهتر باشد؛ به محل کارم نزدیک است و هزینه های رفت و آمدم 
را می توانم مدیریت کنم.در یکی از خیابان های محله چشمم به بنگاهی می خورد که صاحب آن سحرخیزتر از 
سایر همکارانش بوده و درحال آب پاشی جلوی مغازه است؛ حق هم دارد، هوا خیلی گرم است. به تابلویی که 
اطالعات خانه ها روی آن نوشته زل می زنم.۲۰۰ متری خیابان تاالر، سه خواب، حیاط اختصاصی /   ودیعه: ۴۰۰ 

میلیون تومان، اجاره هشت میلیون تومان
آپارتمان دوخوابه صفر حکیم شفائی /   ودیعه: ۵۰۰ میلیون تومان، اجاره رایگان

آپارتمان ۱۳۵ متری خیابان تاالر /   ودیعه: ۲۰۰ میلیون تومان اجاره ۹ میلیون تومان
۱۸۵ متر آپارتمان سه خوابه خیابان آذربهرام /   ودیعه: ۸۵۰ میلیون تومان، اجاره رایگان

سرم سوت می کشد. درآمد خانوار چقدر باید باشد که بتواند هشت، ۹ یا ۱۵ میلیون تومان اجاره پرداخت کند، آن 
هم برای خانه ای در این منطقه که از مرکز شهر فاصله دارد؟ خانه فعلی ام در خیابان دشتستان است. سه سال 
پیش که این خانه را اجاره کردم ۵۰ میلیون تومان ودیعه نزد صاحب خانه گذاشتم و اکنون بعد از سه سال اجاره 
ماهیانه ام از ۷۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۵۰۰ تومان رسیده است. با پس اندازی که دارم می توانم حدود ۱۵۰ 
میلیون تومان برای ودیعه خانه جدید جور کنم اما با حقوق کارمندی چطور می توانم چنین اجاره هایی پرداخت 
کنم؟مسیرم را به سمت یکی دیگر از محله ها تغییر می دهم. شاید در »خانه اصفهان« قیمت خانه ها مناسب تر 
باشد. خانه پدری ام آنجاست. می توانم روزها بچه ها را به مادرم بسپارم.بر شیشه یکی از امالکی ها اطالعیه ای 

نصب شده که توجهم را جلب می کند: »از پذیرفتن اجاره های غیرمعمول معذوریم!«
صاحب بنگاه درب مغازه ایستاده و با مغازه همسایه در حال گپ وگفت است: »مثال فصل رهن و اجاره است! 
انتظار داشــتم هواخوری بقیه فصل ها در این فصل جبران شــود. از وقتی هم که این اطالعیه را زده ام دیگر 

صاحب خانه ها امالک شان را به من نمی سپارند! تقصیر من چیست، مستأجر بنده خدا گناه دارد!«
از او سراغ خانه می گیرم، با پولی که دارم توصیه می کند به خیابان گلستان بروم و آنجا به دنبال خانه بگردم. 

نزدیک ظهر شده و بنگاهی های این منطقه شلوغ تر است.
- کمتر از چهار میلیون تومان اجاره برای من صرفه ندارد. شما اجاره نکنی یک نفر دیگر همین مبلغ را پرداخت 

می کند.
- آقا، انصاف داشته باشید؛ من یک حقوق بگیر ساده ام، اگر چهار میلیون تومان آن را برای اجاره بدهم، در طول 

ماه نمی توانم خرج زن و بچه ام را بدهم.
- آقای صادقی! انصاف بدهید؛ امســال اجاره من دو میلیون تومان بوده است، قبول دارم که تورم و گرانی ها 

فشار زیادی آورده است، اما با کدام چرتکه حساب می کنید که اجاره خانه تان باید ۱۰ میلیون تومان شود؟
بانوی میانسالی که گویا برای تمدید قرارداد به بنگاه آمده است این جمله را خطاب به صاحب خانه اش می گوید.
- شرمنده ام خانم امجدی؛ همین االن یک افغانستانی پای معامله همین خانه نشسته است. ودیعه اش ۳۰۰ 
میلیون تومان بیشتر از شماست و حاضر است تا ۱۰ میلیون تومان اجاره هم پرداخت کند. شنیده ام همسایه 
کوچه کناری هم امسال خانه اش را به یک خانواده افغانستانی کرایه داده است، ۵۰۰ میلیون تومان رهن و هر 

ماه چهار میلیون تومان اجاره!
به نظر می رسد به جز گرانی و تورم و از بین رفتن انصاف، حضور اتباع و قیمت های پیشنهادی آنان نیز در افزایش 
قیمت ها بی تاثیر نبوده و من در این محله هم نمی توانم با بودجه ای که دارم خانه یا حتی آلونکی برای اجاره 

پیدا کنم.
خدا بزرگ است، فردا دوباره شهر را می گردم شاید در محله های پایین تر خانه ای پیدا شود.

برداشت سیب امسال در استان اصفهان و شهرستان سمیرم وضعیت خوبی نداشته است؛

تاوان خشکسالی، سوز سرمازدگی

سیب گالب از ارقام بومی ایران و اصفهان  عارفه ماندگاری 
اســت و به دلیــل طعم و بــوی خوبش 
طرفداران زیادی دارد. درختان سیب گالب، اوایل بهار شکوفه می دهند 
و اواخر همین فصل می توان اولین محصول شان را چید. ارقام سیب 
گالب استان به ترتیب تاریخ رسیدن شامل گالب اصفهان، گالب کهنز و 
ســلطانی است. بیشــترین باغ های سیب گالب اســتان اصفهان در 
شهرســتان های ســمیرم، شــهرضا و دهاقان قرار دارد.ســمیرم از 
تولیدکنندگان بنام سیب در کشور هم هست و ۱۰ درصد از سیب کشور از 
باغ های این شهرســتان سردســیر جنوب اســتان اصفهان برداشت 
می شود.برداشت ســیب اما امسال در اســتان اصفهان و شهرستان 
سمیرم وضع خوبی نداشته و پیش بینی می شود محصولی که تا اواخر 
مرداد برداشتش به پایان می رســد، ۴۵ درصد کمتر از پارسال باشد؛ 

دلیلش هم ادامه خشکسالی است و سرمازدگی بهاره.

هجوم سرمای بهاره به شکوفه های سیب
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ این روز ها به هر باغ ســیبی که 
در استان اصفهان سر بزنید یا برداشــت محصول را تمام کرده اند و یا 

هفته های آخر برداشت را سپری می کنند.
روز هایی که باغداران، یک ســال را به امید آمدنــش و عایدی خوب 
از برداشت محصول شان پشــت سر گذاشــتند و حاال نشد آنچه که 

باید می شد؛ فصل مشترک صحبت های بیشــتر باغداران این است:  
محصول باغ سیب مان امسال تقریبا نصف شده.

یکی از باغداران می گفت: گرمای پیش از نوروز ســبب شــد درختان 
زودتر شکوفه بزنند و ســرمای نابهنگام فروردین، بیشتر شکوفه ها را 
از بین برد.به گفته وی، در برخــی از باغ ها حتی تا ۹۰ درصد محصول از 

بین رفته است.
باغدار دیگری می گوید: من ۶۰۰ اصله درخت سیب بهاره دارم که دست 
کم باید ۷۰۰ تن ثمر می داد، اما امسال فقط ۷ تن سیب از این درختان، 

برداشت کردم که خیلی کم است.
باغدار دیگری به خســارت سرمازدگی ســال های قبل اشاره می کند 
و می گوید: هر ســاله کم و بیش این مشکل را داشــته ایم و بیمه هم 
هزینه هایمان را پرداخت نمی کرد، اما امســال، بــا توجه به افزایش 
زیان، در حال پیگیری هســتیم تا دســت کم نیمی از خسارت را به ما 

پرداخت کنند.

برداشت سیب بهاره تا نیمه تابستان
احمدرضا رییس زاده، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان گفت: برداشت سیب گالب از دو هزار هکتار باغ سیب گالب بهاره 

استان، اوایل تیر آغاز شده و تا نیمه مرداد ادامه دارد.
وی افزود: وسعت کل باغ های سیب گالب استان حدود سه هزار هکتار 

است که یک سوم آن باغ های سیب گالب سلطانی است که محصول 
آن در پاییز برداشت می شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، پیش بینی 
کرد: تــا نیمه تابســتان، بیش از ۸ هــزار تن انواع ســیب گالب بهاره 
برداشت و روانه بازار شــود که حدود ۴۵ درصد کمتر از پارسال است.

رییس زاده از سرمازدگی بهاره و استمرار خشکسالی به عنوان دو عامل 
مهم کاهش برداشت سیب گالب در اســتان اصفهان نام برد.سمیرم، 
شهرضا و دهاقان در جنوب اســتان اصفهان، بیشترین باغ های سیب 

گالب را دارند.

سرما، دشمن سیب بهاره
مصطفی طایی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سمیرم گفت: هوا در 
اسفند و قبل از رسیدن سال نو، برای کشــاورزی خوب بود، اما در نیمه 
دوم فروردین، کاهش محسوس دما سبب شد، ۵۰ درصد سیب بهاره از 
بین برود.وی، مهم ترین عامل کاهش ۵۰ درصدی برداشت سیب بهاره را 
سرمازدگی می داند و می گوید: البته خشکسالی هم در کاهش محصول 
بی تاثیر نبوده هرچند امسال به اندازه کافی آب به باغ های سیب رسید.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سمیرم این نکته را هم اضافه می کند 
که درخت سیب بهاره جزو درختانی است که وقتی در سالی پر بار است، 
ممکن است در سال بعدی کمتر میوه دهد که البته این موضوع سبب 
این افت چشــمگیر برداشت نمی شــود.طایی در مورد صادرات سیب 
بهاره گفت: سیب بهاره به صورت تازه خوری مصرف می شود، بنابراین 
در بازار های داخلی مانند میادین میوه وتره بار اصفهان، قم، یزد، تهران و 

شیراز عرضه می شود، اما به خارج از کشور صادر نمی شود.

بیمه، چترش را بیشتر باز کند

وی به موضوع خسارت باغداران سیب می پردازد و می گوید: پیش از 
این صندوقی در فرمانداری فعال بود که به کشاورزان و باغداران زیان 
دیده، تسهیالت بالعوض یا کم بهره پرداخت می کرد، اما با ورود بیمه، 
این صندوق غیرفعال شد.به گفته مدیر جهاد کشاورزی سمیرم، بیشتر 
کشاورزان زیر پوشش بیمه هستند، اما بیمه بســیاری از آن ها کامل 
نیست و آن هایی هم که بیمه هستند، خســارت شان کامل پرداخت 
نمی شود.طایی معتقد اســت، دولت و فرمانداری باید برای حل این 
مشکل به میدان بیایند و راهکار هایی را برای حمایت بیشتر از کشاورزان 
و باغداران اتخاذ کنند.وی یکی از این راهکار ها را در نظر گرفتن فرصت 
بیشتری برای کشاورزان به منظور بازپرداخت وام هایشان دانست تا 
بتوانند از این شرایط سخت گذر کنند.کشاورز و باغدار می دانند از باد و 
باران و سرما و گرما گریزی نیست؛ سالی محصولش را پربار می کنند 
و سالی نتیجه تالشــش را نابود؛ اما آن ها چشم به حمایت مسئوالنی 
دارند که متولی کشــت و کار هســتند و می تواننــد راهکار هایی به کار 
بگیرند که کشــاورز و باغدار، متحمل ضرر کمتری شــوند و در تنگنای 

معیشت نمانند.

اســتاندار اصفهان گفت:نقاط حادثه خیز در اســتان با 
اولویت نقاطی که بیشــترین میزان حوادث را موجب 
شده است، باید تا پایان ۶ ماهه اول سال آینده اصالح 
شود.ســیدرضا مرتضوی در دومین جلســه راهبری 
بررســی وضعیت تصادفات اســتان اصفهان افزود: 
اداره کل راهداری و شــهرداری موظف به شناسایی و 
احصای نقاط حادثه خیز در استان و کالن شهر اصفهان 
و اعالم این گزارش به معاونت هماهنگی امور عمرانی 
استانداری هستند.وی با بیان اینکه تعداد کشته های 
تصادفات در استان اصفهان نگران کننده است، گفت: 

حدود ۵۱ درصد جان باختــگان این حوادث مربوط به 
شهر اصفهان است که باید با جدیت بیشتر شناسایی 
علت و عوامل بروز این حوادث در دستور کار بخش های 
مربوطه قرار بگیرد.استاندار اصفهان افزود: از سویی با 
توجه به اینکه آمار حوادث ترافیکی و جان باختگان در 
اصفهان، نجف آباد و کاشــان باالست، فرمانداران این 
شهرستان ها باید نسبت به تشکیل کارگروه ویژه برای 
این موضوع اقدام کنند و با اتخاذ مصوبات موثر ، موجب 
کاهش این آمار در مناطق مربوطه شوند.وی همچنین 
بر تقویت و توسعه دوربین های ثبت تخلفات رانندگی در 
شهر اصفهان، نجف آباد، کاشان و خمینی شهر تاکید کرد 
و گفت: این تجهیزات کمک بسیار موثری بر مدیریت 
ترافیک و کاهش تصادفــات دارد.مرتضوی همچنین 

ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان را موظف کرد 
که از طریق پیگیری تمامی ظرفیت های استانی و ملی 
و همچنین در بخش معادن بــه تامین اعتبارات برای 
حوزه راه ها و زیرساخت های استان اقدام کند و گزارش 
آن را در جلسه بعدی شــورا ارائه دهد.وی خاطرنشان 
کرد: همچنین الزم اســت تا درخصوص افزایش عمر 
ناوگان حمل و نقل و آســیب هایی که از این حیث در 
استان وجود دارد، با نگاه کارشناسی به بررسی موضوع 
پرداخته شود.استاندار اصفهان با توجه به بروز حوادث 
متعدد در اتوبان کاشان – اصفهان به دلیل خارج شدن 
خودروها از یک باند به باند مقابل، بر نصب  نیوجرسی در 
این مسیر تاکید کرد و افزود: این موضوع باید در اولویت 

ترافیکی قرار بگیرد.

استاندار اصفهان:

نقاط حادثه خیز باید تا نیمه اول سال آینده اصالح شود

گزارش

اصفهان؛ در رتبه سوم استفاده از بنزین آزاد
رییس صنف جایگاه داران کشور گفت: مصرف بنزین آزاد طی سه سال اخیر رشد صعودی داشته و هم اکنون حداقل ۵۰ درصد بنزین مصرفی کشور به نرخ آزاد است 
که کالن شهر تهران رتبه اول تقاضای مصرف بنزین آزاد در کشور را دارد.به نقل از فارس، اســدا... قلی زاده با اشاره به افزایش تقاضای مردم برای مصرف بنزین آزاد 
گفت: مصرف بنزین آزاد طی سه سال اخیر رشد صعودی داشته و هم اکنون حداقل ۵۰ درصد بنزین مصرفی کشور به نرخ آزاد است.وی ادامه داد: اواخر سال ۹۸ 
تقاضای مردم برای بنزین آزاد به ۱۵ درصد کل مصرف هم نمی رسید، ولی اکنون با رشد تقاضا مواجه هستیم و در ماه های اخیر برخی روزها مصرف بنزین آزاد در 
کشور تا ۶۰ درصد کل فروش بنزین را شامل شده است که کالن شهر تهران، صدرنشین استفاده از بنزین آزاد و مشهد و اصفهان و شیراز در رتبه های بعدی قرار دارند.

رییس صنف جایگاه داران کشور ادامه داد: بعد از افول کرونا، شیب رشد مصرف بنزین قابل مالحظه است و پیش بینی می شود تا پایان سال حداقل ۶۰ درصد بنزین 
مصرفی کشور به نرخ آزاد باشد و این موضوع مصرف کل کشور را هم رشد ۱۵ درصدی داده است. آمارهای میدانی نشان می دهد، اکثریت مردم در کشور ماهانه از 
بنزین به نرخ آزاد استفاده می کنند.رییس صنف جایگاه داران کشور گفت: مصرف باالی خودروها عامل مهمی در افزایش مصرف است و خودروهای عمومی هم 
از روند تخصیص بدون توجه به کارکرد رضایت ندارند و جهت تخصیص عادالنه بنزین به خودروهای عمومی باید این وسایل نقلیه براساس داده های gps سوخت 

دریافت کنند که هم صرفه جویی در مصرف و هم توزیع عادالنه سوخت یارانه ای را در پی خواهد داشت.

طالسازی با تکنولوژی 
پیشرفته در اصفهان

کارگاه های طال سازی در اصفهان به دلیل استفاده 
از تجهیزات مدرن و پیشــرفته ســاخت خود و 
نیروی انســانی ماهر، جزو کارگاه های شناخته 
شده در ایران است. در کارگاه طالسازی به ترتیب 
ایده پردازی، طراحی و پیاده سازی، قالب سازی 
سه بعدی، ریخته گری، در مرحله آخر تمیز کاری، 
پرداخت و اعمال ابزار بــر روی مدل و بعد از جال 
زدن و شست وشو مدل به مرحله  نهایی؛ یعنی 
آبکاری می رسد، زیرا آب و رنگ مدل، یکی از مهم 

ترین فاکتور های اصلی است.

وز عکس ر

گفت و گو

فرونشســت زمین در اصفهان طی چند ســال گذشــته از ســوی سازمان 
زمین شناسی، ســازمان نقشــه برداری و محققین مختلف موردبررسی قرار 
گرفته است. این مطالعات حاکی از وضعیت نامناسب فرونشست زمین در 

دشت اصفهان - برخوار است.
با توجه به پیشروی فرونشست زمین در مناطق مسکونی و درگیر شدن برخی از 
المان های شهری، شهرداری اصفهان اقدام به تعریف و انجام پروژه مطالعاتی 
برای شناخت بیشتر این پدیده کرده است. به اعتقاد مسعود مجرب، مجری و 
مدیر پروژه بررسی فرونشست زمین در اصفهان، گردآوری مطالعات پیشین و 
نسخه سطحی پیچیدن برای فرونشست اصفهان کاری علمی و اصولی نیست. 
بنابراین نیاز است یک تیم تحقیقاتی با تخصص های مختلف زمین شناسی، 
سازه، هیدرولوژی، ژئوتکنیک، ســنجش از دور و مخاطرات طبیعی طی یک 
شرح خدمات مشخص و مدون مراحل شناخت، پایش و اقدامات پیشگیرانه 
و جبرانی را مطالعه و انجام دهد. آنچه در ادامه می خوانید گفت وگوی ایسنا با 

مسعود مجرب است.
شما به عنوان مجری مطالعات فرونشســت اصفهان، وضعیت پیشروی این 

پدیده را چطور ارزیابی می کنید؟
با توجه به نبود مطالعات جامع و کاربردی در خصوص بررسی فرونشست دشت 
اصفهان –برخوار، مطالعه حاضر در مرحله شناخت تعریف شده است. مرحله 
شناخت شامل گردآوری اطالعات پایه، تعیین نرخ فرونشست و بازدیدهای 
میدانی اســت. در مرحله بعد مدل ژئوتکنیکی و تغییرات سطح آب بررسی 
خواهد شد. در مرحله آخر نقشه های ریسک فرونشست، مدل سازی رفتاری 
آبخوان و سامانه بانک اطالعات مکانی فرونشست شهر اصفهان اجرا خواهد 
شد. بخشــی از مطالعات به ارائه راهکارهای کنترل فرونشست زمین شامل 
راهکارهای بلندمــدت و کوتاه مدت خواهد پرداخــت. می دانیم اگر به صورت 
منظم حقابه زاینده رود داده شود و این رودخانه جریان یابد، به طور تقریبی بعد 
از ۱۰ سال می توانیم بگوییم فرونشست زمین در اصفهان را کنترل کرده ایم. باید 
توجه داشت وقتی آب را از آبخوان برداشت می کنیم، همان زمان فرونشست 
اتفاق نمی افتد و یک تاخیری وجود دارد، بنابراین وقتی زاینده رود طی دو یا سه 
سال پرآب شود، انتظار نداریم فرونشست فوری از بین برود. شوربختانه اگر 
روند برداشت آب زیرزمینی همچنان ادامه یابد، احتمال اینکه آبخوان را از دست 
دهیم بسیار زیاد است. به عبارت دیگر آبخوانی که می تواند ذخیره استراتژیک 
شــهر در یک بحران باشــد، دیگر نمی تواند آب را در خود ذخیره کند. بنابراین 
نیاز است هرچه سریع تر بعد از مرحله شناخت ابعاد فرونشست، راهکارهای 
بلندمدت و کوتاه مدت اجرایی شود. این مهم مگر با اهتمام مسئولین شهری و 

استانی و همکاری مردم اصفهان، امکان پذیر نیست.
پس برای کنترل فرونشست زمین بیش از یک دهه زمان می خواهیم؟

باید در نظر داشــت که طبیعت و زمین به نوعی رفتــار نمی کنند که هر وقت ما 
دوست داشتیم به آن فشار بیاوریم و هر وقت به داد آن رسیدیم، پاسخ مثبت 
به ما بدهند. راهکارهای کاهش نرخ فرونشســت در دنیا مشــخص است. 
کشورهایی همچون آمریکا و ژاپن با این مسئله مواجه شده اند که پس از عالج 

بخشی، نتیجه گرفته اند. متاسفانه ما به دلیل مدیریت بد منابع آب زیرزمینی 
برای تامین آب شرب، صنعت و از همه مهم تر آب کشاورزی به منابع زیرزمینی 
فشار آورده ایم. راهکارهای موثر عموما در درازمدت اثر خواهند داشت. بنابراین 
با اجرای سیاست های کالن در خصوص مدیریت منابع آب می توان بعد از یک 

دهه روند روبه بهبود را مشاهده کرد.
متاسفانه امروز تمام دشت های کشور چنین وضعیتی دارند.

دقیقا؛ به غیر از گیالن و مازندران امروز تمام دشت های کشور همچون دشت 
سمنان، همدان، رفسنجان، تهران و ... همه درگیر فرونشست شده اند.

پس چرا فرونشست دشت اصفهان از اهمیت باالیی برخوردار است؟
به طورقطع آثار تاریخی اصفهان، سرسبزی و طراوت آن، موضوع فرونشست 
را پررنگ کرده است. شوربختانه شــهر اصفهان که بخشی از آبخوان اصفهان 
– برخوار است، درگیر فرونشست زمین است و بســیاری از سازه ها و مناطق 
مســکونی آن در خانه اصفهان، هفتشویه، شــهرک نیروی هوایی و... درگیر 
فرونشست شده اند. باتوجه به قرارگیری شــهر اصفهان درست روی آبخوان 
اصفهان – برخوار که یکی از مهم ترین کالن شــهرهای کشــور درگیر مستقیم 
با فرونشست شــده اســت. در بازدیدهای میدانی مشخص شــد که عالوه 
بر ســاختمان های مســکونی و المان های شــهری، مدارس نیز تحت تاثیر 
فرونشست قرار گرفته اند. متاســفانه لوله های گاز تحت فشار است و با توجه 

به حفاظ پنجره کالس ها در یک آتش سوزی احتمالی فاجعه بار خواهد بود.
در حال حاضر نرخ های متفاوتی از فرونشست زمین در اصفهان اعالم می شود، 

آیا نرخ های متفاوت از بحرانی بودن آن حکایت دارد یا خیر؟
محققین با روش هــا، داده ها و دقت های مختلف بــه مطالعه و تعیین نرخ 
فرونشســت پرداخته اند. برخی میانگین ســاالنه، برخی میــزان حداکثر و 
برخی میانگین چندساله را بیان می کنند. همچنین برای پردازش داده های 
راداری )اینســار( روش های مختلفی برای شهر و دشــت وجود دارد که نیاز 
است متناسب با محدوده مورد مطالعه انتخاب شوند. با توجه به تغییر الگوی 
افت آب زیرزمینی و همچنین وجود بی هنجاری های محلی در برداشت آب 
زیرزمینی، نرخ و الگوی فرونشست زمین سال به سال تغییر می کند. یکی از 
کارهای ضروری این است که ساالنه نرخ رخداد نشست را با تصاویر ماهواره ای 
و GPS پایش کنیم. بنابراین اگر حتی یک دوره ای مطالعه نشان دهد که نرخ 
فرونشست زمین کم شده، نمی توانیم برای آبخوان نسخه بپیچیم و نیازمند به 

بررسی یک دوره بلندمدت هستیم.
در حال حاضر میزان نرخ فرونشست چقدر است؟

نرخ هایی که اعالم می شود براساس مطالعات مختلف از صفر تا ۱۸ سانتی متر 
در سال است. این آمارها و نرخ ها ممکن است برای رسانه ها جذاب باشد، اما 
باید دید چه میزان از مساحت اصفهان، چه نرخی از فرونشست را تجربه می کند 
و این نرخ نشست چه میزان آســیب را وارد می کند. بنابراین باید نقشه های 
آسیب پذیری فرونشســت زمین را تولید کنیم و بفهمیم کجای شهر اصفهان، 
چقدر در معرض فرونشست است که تمام این موارد در فاز شناخت قرار دارد. 

بنابراین اعالم یک عدد به عنوان نرخ فرونشست به هیچ عنوان علمی نیست.

مجری و مدیر پروژه بررسی فرونشست زمین در اصفهان:

نرخ فرونشست در اصفهان کم نشده است



روستایی کوهستانی در سمیرم اصفهان با قدمت هزاران ساله؛

عروس دنا، جهنم سفید!
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مفاد آراء
5/78 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

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

قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 14105 - 1400/11/27 هيات سوم آقای محسن ياری به شناسنامه 
شــماره 8 کدملي 1290927138 صادره اصفهان فرزند ابراهيم  در ششــدانگ يکباب 
ساختمان به مساحت 454/29 متر مربع از پالک شماره  370 فرعی از 19  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان از مالکيت متقاضی مورد ثبت صفحه 
47 دفتر 533 امالک و نيز طبق سند انتقالی 107915 مورخ 1400/05/10 دفترخانه 112 

اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/12

م الف: 1351576  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/79 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابــر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشــخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطــالع عمومي در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 

خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 4489 - 1401/04/18 هيات دوم آقای اصغر سی منی برزانی  به 
شناسنامه شماره 35 کدملي 1290432831 صادره اصفهان فرزند رحيم  در ششدانگ يک 
باب ساختمان به مساحت 178/18 متر مربع قســمتی از پالک شماره  31 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت اصغر سی منی برزانی از سند 

شماره 25078 مورخ 1390/05/25 دفترخانه شماره 137 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/12

م الف: 1351740  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

5/80 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره  1275 14016030200700 و 14060302007001274 
و   140160302007001278 و   140160302007001273 و
140160302007001279 مورخ 26 / 03 / 1401  هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی خانمها وآقایان 
آتوسا عدیلی فرزند هوشنگ بشــماره شناســنامه 450 وکدملی 1285708261 
صادره از اصفهان وسید محسن افتخاری فرزند سید شاپوربه شناسنامه 646 کدملی 
1284768351 صادره ازاصفهان وسید حسن افتخاری فرزند سید شاپور به شناسنامه 

250 وکدملــی 1291113983 صادره از اصفهان وبدرالزمــان صالحی مازندرانی 
فرزند صالح به شناســنامه 99 وکد ملی 1288393643 صادره از اصفهان وســید 
امیرفاخرافتخاری فرزند سید حسن به شناسنامه وکدملی 1272131981 صادره از 
اصفهان به ترتیب نسبت به نیم دانگ مشاع ویک دانگ مشاع ودودانگ مشاع ونیم 
دانگ مشاع ودودانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشجر با کاربری زراعی 
به مســاحت 69 / 6111 مترمربع پالک 247 فرعی از 411 اصلی واقع در شرودان 
فالورجان خریداری رسمی ازمالک رسمی محرزگردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/12

م الف: 1350183 محمد علی ناظمی اشنی رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان 
مفاد آراء

5/81 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  4775 14006030200700 مورخ 11 / 10 / 1400  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم زهرا امانی فرزند پرویز بشماره شناسنامه 179 وکدملی 1291097767 صادره 
از اصفهان درششدانگ یک باب مغازه به مساحت 59 / 68 مترمربع پالک 6 فرعی 
از 6 اصلی واقع در کرســگان خریداری مع الواســطه ازمالک رسمی آقای قدمعلی 
قربانی فرزند حسین محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت 
به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/12

م الف: 1351056 محمد علی ناظمی اشنی رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

5/82 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره 1575 14016030200700 مورخ 12 / 04 / 1401  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم فرزانه گزچیان دردشتی فرزند محمد کاظم بشماره شناسنامه 5937 وکدملی 
1291990526 صادره از اصفهان درششدانگ یک باب خانه به مساحت 69 / 271 
مترمربع پالک 538 اصلی واقع در کرفشــان خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی 
آقای مرادعباسی محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/04/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/12

م الف: 1351533 محمد علی ناظمی اشنی رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

5/183 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

نظر به این کــه برابر آراء شــماره 13996030203300041 مورخ 1399/08/22 
و اصالحی شــماره 140160302033000008 مــورخ 1401/02/25 صادره از 
هیات اول موضوع قانون تعییــن تکلیف اراضی تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اســناد و امالک نطنز تصرفات 
و مالکیت آقای داریوش علی زاده طاری فرزند یداله  بــه کدملی 0046420274 
 و شــماره شناســنامه 2035  ششــدانگ یکباب خانــه به مســاحت 245/70 
متر مربع مفروز از  پالک ثبتی 1814 فرعی از شــماره 1- اصلــی واقع در بخش 
11 حوزه ثبتی نطنز خریداری عادی و مع الواســطه از مالک رســمی  آقای ســید 
جواد فتاح زاده طــاری و عــادی از خانم مهیــن کریمی طاری  محــرز گردیده 
 اســت لذا دراجرای مــاده 3 قانون مذکــور در دو نوبــت به فاصلــه 15 روز و به

 منظور اطالع عمــوم از طریق روزنامه کثیراالنتشــار و محلی آگهی می شــود 
تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی به رای مذکور اعتراضی داشته باشــند از تاریخ 
 انتشــار آگهی ظرف مدت دو مــاه اعتراض خــود را به اداره ثبت محل تســلیم و

 رســید اخذ نماید و معترض بایســتی ظــرف مدت یک مــاه از تاریخ تســلیم 
 اعتراض به اداره ثبــت محل مبادرت بــه تقدیم دادخواســت در مراجع ذیصالح

 قضایی نموه و گواهی تقدیم دادخواســت را به این اداره تسلیم نماید بدیهی است 
در صورتی که اعتراضی در مهلت قانونی واصل نشــد یا معتــرض گواهی تقدیم 
دادخواســت به دادگاه محل را ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 

خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/28
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/05/12

م الف: 1349956 رحمت اله شاهدی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز
مفاد آراء

5/84 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایي قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابــر آراء صادره هیئــت موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي شهرســتان لنجان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضي ذیل محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضي 
وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
در روزنامه هاي تعیین شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي میشود 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند، 
مي توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت 
 انقضاي مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض، طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
 1- راي شــماره 140160302015000185 مورخ 1401/04/21 آقای قربانعلی 
شیر محمدی بابا شیخعلی فرزند علی مراد  نسبت به شــش دانگ یکباب خانه به 
مساحت 206 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرین شهر  بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/12

م الف: 1350799 مصطفي شمسي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان

مفاد آراء
5/85 آگهي موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد ســند رســمی و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور اداره ثبت اســناد وامالک 

خوروبیابانک
برابر آراء صادره هیــأت موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اســناد و امالک خوروبیابانک 
تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت  لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک  مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  
اعتراض خود را به  اداره ثبت اسناد وامالک خوروبیابانک تسلیم  و پس از اخذ رسید،  
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 1. راي شــماره  140160302029000061 مورخ  1401/04/01  هیات ، آقای 
علی اصغر طاهری فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 46 و کد ملی 5409718471  
صادره از خور ششدانگ زمین مزروعی مشجر به مساحت 213.78 مترمربع قسمتی 
از  پالک 2880 اصلی واقع در خور بخش 5 حوزه ثبت ملک خوروبیابانک  خریداری 

عادی مع الواسطه از آقای حسین طاهری فرزند علی اصغر
2. راي شــماره  140160302029000062  مورخ  1401/04/01  هیات ، آقای 
علی اصغر طاهری فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 46 و کد ملی 5409718471  
صادره از خور ششدانگ زمین مزروعی مشجر به مساحت 1792  مترمربع قسمتی 
از  پالک 2880 اصلی واقع در خور بخش 5 حوزه ثبت ملک خوروبیابانک  خریداری 

عادی مع الواسطه از آقای حسین طاهری فرزند علی اصغر
3. راي شــماره  140160302029000063  مورخ  1401/04/01  هیات ، آقای 
علی اصغر طاهری فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 46 و کد ملی 5409718471  
صادره از خور ششدانگ زمین مزروعی مشجر به مساحت 504 مترمربع قسمتی از  
پالک 2757 اصلی واقع در خور بخش 5 حوزه ثبت ملک خوروبیابانک  خریداری 

عادی مع الواسطه از آقای حسین طاهری فرزند علی اصغر
4. راي شــماره  140160302029000064  مــورخ 1401/04/02  هیــات ، 
خانم  صدیقــه غالمرضایی  فرزند مرتضی قلی  به شــماره شناســنامه و کد ملی 
5400000657  صادره از خور ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 
784 متر مربع قسمتی از پالک  شــماره 2468 اصلی واقع در خور  بخش 5   حوزه  
ثبت ملک خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک  رسمی  خانم سکینه 

غالمرضایی فرزند ابوالقاسم مجد
تاریخ انتشار نوبت اول :     12/ 1401/05                                                                                                 

تاریخ انتشار نوبت دوم:      1401/05/27                                                                                       
م الف: 1357720  محمد علی بیطرف رئیس ثبت خوروبیابانک 

تحدید حدود اختصاصی
5/86 چون تحدید حدود ششــدانگ ســه باب بناهای تحتانــی و فوقانی پالک 
ثبتــی 490 فرعی 15 اصلــی واقع در  بخش 3 ثبت خوانســار به نام آقای ســید 
جمال ســید صالحی فرزند فضــل اله  در جریان ثبت اســت و عملیــات تحدید 
حــدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضــای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شــنبه 
مورخ 1401/06/12 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا 
به موجب ایــن آگهی به کلیــه مجاورین اخطار مــی گردد که در روز و ســاعت 
مقرر در این آگهــی در محل حضــور یابنــد و اعتراضات مالکین یــا مجاورین 
مطابق مــاده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیــم صورت مجلــس تحدیدی تا 30 
 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریــخ انتشــار: 1401/05/12 م الف: 1342819 

حبیب اکبري رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار

روستا خفر، یک روستای کوهستانی محسوب می شود و معماری روستا برگرفته از توپوگرافی آن است.دردامنه های بلندترین قله دنا، روستای گردشگری خفر واقع 
شده که یکی از روستاهای ییالقی در استان اصفهان به شمار می رود. این روستا تقریبا در مرز میان استان اصفهان و استان کهگیلویه و بویر احمد واقع شده است.

به طور دقیق تر؛ روستای خفر در منطقه پادنای سمیرم واقع شده است. این روستا در دامنه بلندترین قله دنا بنا شده و همین امر باعث شده که آب و هوای روستا 
کوهستانی باشد. روستای خفر بهار و تابستان های بسیار خنک و خوش آب و هوایی دارد، اما زمستان های روستا سرد و برفی است. از نظر برخی کارشناسان، روستا 
خفر با قدمت ۵ هزار سال، جزو قدیمی ترین روستاهای منطقه پادنا محسوب می شود.نام روستای خفر، داستان های بسیاری دارد که برخی در میان مردم محلی 

و برخی در میان کارشناسان رواج گرفته است. 
در یک روایت نام روستا را برگرفته از موقعیت جغرافیایی آن می دانند. روستای خفر در دامنه کوه قرار دارد و همین باعث شده که نام روستا ابتدا»خور« گذاشته شود. 
خور به معنای جای گود و بعدها نام روستا به حفر و نهایتا به خفر تبدیل می شود.اما در روایت دیگر نام روستا را به قبیله ای به نام غور یا خور ربط می دهند.  این قبیله 
در این منطقه زندگی می کردند و با گذر زمان غور به خفر تغییر کرده است. اما در روایت دیگری به کور یا گبر اشاره می کنند که آیینی قبل از اسالم بوده و در این منطقه 
معرفی شده است.روستای خفر به دلیل وقعیت جغرافیایی که دارد، جاذبه های طبیعی بسیار در خود نهان کرده است. از جمله پوشش گیاهی و جانوری متنوع روستا 
که برای عالقه مندان به طبیعت جای شگفتی دارد. در ادامه به برخی از مهم ترین جاذبه های این روســتای زیبا اشاره می کنیم.عالوه بر پوشش گیاهی و جانوری، 

روستای خفر همانطور که بیان شد در دامنه بلندترین قله دنا که قله »قاش مستان« است، قرار دارد و بهترین مسیر کوه نوردی برای صعود به قله های دنا نیز در این 
روستا قرار گرفته است.روستا خفر یک روستای کوهستانی محسوب می شود. بافت روستا در این راستا متمرکز و از مصالح بومی خشت و سنگ و چوب استفاده 
شده است. اغلب خانه های این روستا بافت سنتی خود را حفظ کرده اند و همین امر بر زیبایی بصری آن افزوده چرا که خانه های قدیمی روستا ایوان دار هستند.در 
روستای خفر، دو امامزاده قرار دارد. یکی از این امامزاده ها، امامزاده سیداحمد است که نسب وی به حضرت موسی بن جعفر)ع( می رسد. امامزاده دارای بقعه ای 
خشتی و گلی است.دومین امامزاده روستای خفر، امامزاده سید محمد که فرزند امامزاده سید احمد است. امامزاده در میان روستا قرار دارد و بنای قدیمی اتاقکی 
۳ در ۴ بوده که هنوز پا برجاست و ضریح فلزی نیز روی مزار دیده می شود. در بنای جدید امامزاده گنبد دوپوش ۱۸ متری روی بقعه قرار گرفته و دو گلدسته با ارتفاع 
۲۰ متر کنار گنبد ساخته شده است. آبشار خفر نیز یکی از جاذبه های طبیعی و مشهور روستای خفر است. این آبشار در ۵ کیلومتری روستا و روی دامنه رشته کوه دنا 
قرار دارد. ارتفاع آبشار در حدود ۳۰ متر است. آب آبشار از میان کوه های دنا سرچشمه می گیرد و به سمت روستا جاری می  شود.عالوه بر جاذبه های ذکر شده، روستا 
دو رودخانه نیز دارد که بر طبیعت زیبای روستا تاثیر بسیاری گذاشته است. همچنین چشمه ها و غارهای  متعددی در اطراف روستا و روی دامنه کوه دیده می شوند.
روستای خفر را می توان یکی از روستاهای نمونه گردشگری استان اصفهان دانست. با این حال در این روستا هتل یا مهمانسرا وجود ندارد و گردشگران برای اقامت 

باید به خانه های محلی بروند. بهترین فصل سفر به این روستای زیبا نیز بهار و تابستان است. 



با لباس رسمی بر سر حادثه حاضر شدن و گرفتن عکس 
یادگاری اقدام مسئولین ماست؟ عکسی که در فضای 
مجازی غوغای بسیار زیادی ایجاد کرد و این موضوع تنها 
باعث شد مردم حس نارضایتی به شهردار تهران داشته 

باشند!

امداد رسانی 
به سیل زدگان 

روستای آهنگران

عکس خبر

چهارشنبه 2 1 مردا د 1401 / 5 محرم 1444 / 3 0 آگوست 2022 / شماره 3592
سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد:

 توقف 3 روزه فعالیت سامانه های الکترونیکی بیمه ای
 تامین اجتماعی

فعالیت ســامانه های الکترونیک بیمه ای سازمان تامین اجتماعی از ســاعت ۱۴ روز پنجشنبه سیزدهم 
مردادماه به صورت موقت و به مدت ســه روز، برای ارتقای بانک های اطالعاتی ســرویس های بیمه ای 
متوقف می شود.به نقل از سازمان تامین اجتماعی، توقف فعالیت ســامانه های بیمه ای به منظور ارتقای 
بانک های اطالعاتی و بهبود عملکرد خدمات مرتبط با این سامانه ها انجام می شود و در این مدت که مصادف 
با تعطیالت پایان هفته و نیز تعطیالت ایام تاسوعا و عاشورای حسینی است، تمام سرویس های بیمه ای 
به جز سرویس استحقاق درمان از دســترس خارج می شوند.براساس این گزارش، زمان توقف فعالیت 
سرویس های بیمه ای در میانه ماه و بین تعطیالت رسمی انتخاب شده است تا بیمه شدگان و کارفرمایان 
محترم با کمترین محدودیت ممکن مواجه شوند و برای استفاده از خدمات در روزهای آتی مهلت کافی 
داشته باشند. همچنین برای آن دسته از کارفرمایان یا بیمه شدگانی که تاریخ پرداخت اقساط حق بیمه، بیمه 
سربازی آنان در این بازه زمانی قرار گرفته است، تمهیدات الزم اتخاذ شده تا بتوانند بعد از رفع محدودیت، 
اقساط خود را پرداخت کنند؛ ارسال ابالغ های قانونی پرداخت حق بیمه نیز در این بازه زمانی متوقف خواهد 
شد.الزم به ذکر است سامانه نسخه الکترونیک تامین اجتماعی در این ایام در دسترس پزشکان و مراکز 
درمانی قرار دارد و صرفا عکس بیمه شدگان و بازنشستگان در این سامانه قابل رویت نخواهد بود و احراز 
هویت بیمه شدگان تامین اجتماعی با اســتفاده از کارت شناسایی عaکس دار انجام خواهد شد.سازمان 
تامین اجتماعی همچنین شماره تلفن مرکز ارتباطات و نظارت مردمی این سازمان را که در این ایام به صورت 
شبانه روزی، اطالعات و راهنمایی های مورد نیاز را به مخاطبان و ذی نفعان ارائه خواهد کرد، ۱۴۲۰ اعالم کرده 

که بدون نیاز به شماره گیری کد و با استفاده از تلفن ثابت و تلفن همراه قابل دسترسی است.
 

رییس پلیس راهور استان اصفهان خبر داد:

لزوم اخذ مجوز برای تعویض رنگ و قطعات اصلی وسیله نقلیه
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت: تغییر رنگ و تعویض قطعات اصلی وسیله نقلیه 
منوط به دریافت مجوز کتبی از واحدهای شماره گذاری پلیس رهنمایی و رانندگی است.سرهنگ محمدرضا 
محمدی اظهار کرد: برخی از دارندگان وسایل نقلیه با توجه به شرایط ظاهری و فنی وسیله نقلیه، متقاضی 
تغییر رنگ یا قطعات اصلی وسیله نقلیه هستند که این امر نیازمند دریافت مجوز است.وی افزود: براساس 
ماده ۲۱ و ۲۲ آیین نامه پلیس راهنمایی و رانندگی، مالک وسیله نقلیه چنانچه قصد تغییر رنگ یا تعویض 
هر یک از قطعات اصلی وسیله نقلیه شامل موتور، شاسی و اتاق را داشته باشد، باید مجوز الزم برای تغییر 
رنگ یا تعویض قطعات اصلی را از واحد شــماره گذاری پلیس راهنمایی و رانندگی دریافت کنند.رییس 
پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه رانندگان پس از طی مراحل قانونی اقدام به 
اعمال تغییرات بر وسیله نقلیه کنند، خاطرنشان کرد: پس از دریافت مجوز کتبی از واحدهای شماره گذاری 

پلیس   و رانندگی، رانندگان مجاز به تغییر رنگ و تعویض قطعات اصلی وسیله نقلیه هستند.
 

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان خبر داد:

اعتراف زنان سارق به 100 فقره سرقت
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از دستگیری چهار زن سارق که به ۱۰۰ فقره سرقت اعتراف کردند، خبر 
داد.سرهنگ حسین بساطی اظهار کرد: درپی سرقت های متعدد تلفن همراه از صاحبان مغازه ها، موضوع 
به صورت ویژه در دستور کار ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان قرار گرفت.وی افزود: تحقیقات 
در این خصوص ادامه داشت تا اینکه سرانجام ماموران کالنتری ۲۰ فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان با 
هوشیاری توانستند ردپای باندی متشکل از چهار زن سابقه دار را در این سرقت ها به دست آورند و طی یک 
عملیات منسجم و ضربتی آنها را دستگیر کنند.فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با بیان اینکه متهمان در 
تحقیقات صورت گرفته به ۱۰۰ فقره سرقت اعتراف کردند، تصریح کرد: این افراد در پوشش خریدار به مغازه 

  آمار ضد و نقیض مسئوالن در حوادث طبیعی؛

هرکسی اول بگه برنده است!

باشگاه خبرنگاران جوان آمار ضد و نقیض مسئوالن هنگام بروز 
حوادث طبیعی، تاریخچه ای قدیمی 
دارد.حوادث طبیعی همچون ســیل، زلزله و... ممکن است کشور های 
زیادی را در برگیرد و طبیعتا این حوادث در اکثر اوقات با خود مورد فوتی 
و یا مصدوم به همراه دارد ؛اما موضوع مهم اینجاســت که هنگام وقوع 
این حوادث و بالیا باید مرجع واحد و دقیقی جهت اعالم افراد مجروح 
و یا فوتی وجود داشته باشد که متاسفانه با نگاهی به گذشته می توان 
متوجه شد که برخی آمار مسئوالن با یکدیگر تناقض های بسیار زیادی 
دارد.راه دوری نمی رویم، چند روز گذشته سیل عظیمی در فیروزکوه و 
منطقه امامزاده داوود رخ داد که با توجه به گفته مسئوالن، فاجعه بزرگی 
تلقی می شود، اما نکته جالب درباره آمارها بود؛ روز شنبه ساعت ۱۷:۳۰ 
جالل ملکی، ســخنگوی آتش نشانی شــهرداری تهران اعالم کرد که 
آخرین آمار فوتی ها برای ســیل به ۲۲ نفر رسید، این درحالی است که 
روز بعد یعنی یکشنبه، ساعت ۱۰ صبح منصوری استاندار تهران در یک 
برنامه زنده تلویزیونی گفت که آخرین آمار ۱۹ نفر اســت و کماکان کار 
امداد و نجات ادامه دارد!سوالی در ذهن جرقه می زند که تکلیف این ۳ 
نفر چه می شود؟ اگر اشــتباهی رخ داده اعالم شود و گرنه چرا باید هر 
مســئولی وظیفه خود بداند که آمار اشــتباه به مردم بدهد؟چند روز 

گذشته، ولی پور رییس ســازمان امداد و نجات گفت که مجموع تمام 
فوتی های سیل اخیر ۵۹ نفر است؛ اما رسانه ای ساعاتی بعد به نقل از 
همین مســئول عدد ۶۱ را در صفحه خود مننتشر کرد.خبرنگار باشگاه 
خبرنگاران جوان با رییس سازمان امداد و نجات تماس گرفت؛ اما این 
مسئول در جواب اعالم کرد که مصاحبه ای انجام نشده است!البته این 
تمام قصه نیست! بعضی ها می گویند سیل تهران مربوط به شهرداری 
است و این سازمان هم باید پاسخگو باشد؛ اما شاید برای تان جالب 
باشد که بدانید مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران به خبرنگاران 
گفت: ســیل منطقه امامــزاده داوود مربــوط به شــهرداری و حیطه 
مسئولیت آن نیست؛ اما با این حساب باز هم به میدان آمده است.اما 
دقیقا چه میدانی، چه اقدامی؟ آیا با لباس رسمی بر سر حادثه حاضر 
شدن و گرفتن عکس یادگاری اقدام مسئولین ماست؟ عکسی که در 
فضای مجازی غوغای بسیار زیادی ایجاد کرد و این موضوع تنها باعث 
شــد مردم حس نارضایتی به شهردار تهران داشــته باشند!با توجه به 
چنین موضوع مهمی، برخی مســئوالن حاشــیه ها را مهــم تر از جان 
هموطنان شان دانستند و به این موارد بی اهمیت، بال و پر دادند برای 
مثال منصوری، استاندار تهران در توئیت خود نوشت:» چند روز گذشته، 
وسط معرکه و بحران، چند مجموعه نظارتی، تعدادی از مدیران استان 

را دعوت )بخوانید احضار کرده اند( و دنبال مقصر می گردند. مرحبا به 
این زمان شناســی! بگذارید این چند روز کارمان را بکنیم. وقت برای 
قهرمان بازی زیاد است«.طبق قانون مدیریت بحران، سازمان مدیریت 
بحران وظیفه دارد هنگام حوادث و بالیای طبیعی، میان دستگاه های 
مختلف کشور، انسجام و هماهنگی ایجاد کند تا تفرقه ایجا نشود البته 
این موضوع به اطالع رسانی هم مربوط است.این تناقض ها تنها مربوط 
به دیروز و امروز نیست و سابقه  زیادی دارد، برای مثال چند سال قبل 
در حالی که فرماندار دزفول از بی اطالعی درباره خســارات جانی حادثه 
سقوط یک فروند بالگرد در شــمال دزفول خبر می داد، هالل احمر از 
کشته و مصدوم شدن ۱۰ نفر در این اتفاق می گفت و یا در گذشته رییس 
پلیس راهنمایی و رانندگی ایران اعالم کرده بود که آمار تلفات تصادف 
های نوروزی، پنج درصد کاهش داشته اما پیش از این سایر مقام های 
پلیس هم بدون اشاره به میزان دقیق کشته شدگان در تصادفات جاده 
ای، ادعا کردند که میزان تلفات ۱۰ تا هفت درصد کاهش داشته است و 
....انگار باید منتظر ماند و دید که باالخره چه ســازمان و ارگانی وظیفه 
اطالع رسانی دقیق آمار کشته شدگان و مصدومان را در هنگام حوادث 
و بالی طبیعی بر عهده دارد. به نظر می رسد در هر حادثه ای باید شاهد 

آمارهای ضد و نقیضی باشیم.

با مسئولان جامعه

خسارت 30 میلیارد تومانی سیل اخیر به عشایر استان اصفهان
مدیرکل امور عشایر استان اصفهان گفت: درمجموع برآورد شده که ســیل اخیر تاکنون ۳۰ میلیارد تومان به عشایر استان اصفهان خسارت وارد کرده است.مختار 
اسفندیاری درخصوص خسارات سیل اخیر به عشایر استان اظهار کرد: این سیالب در مناطق عشایری سمیرم، فریدون شهر، شهرضا، دهاقان، چادگان و فریدن 
اتفاق افتاده و تاکنون حدود ۸۳۵ چادر عشایر و اثاثیه منزل آن ها را از بین برده اســت.وی افزود: همچنین حدود ۲۶۵ کیلومتر از جاده های مناطق عشایرنشین 

در سیل اخیر از بین رفت، بیش از ۱۲۰۰ رأس دام عشایر در اثر این سیالب تلف شد و ۱۵۰ هکتار از زمین های کشاورزی و باغات عشایر نیز در این سیل آسیب دید.
مدیرکل امور عشایر استان اصفهان گفت: درمجموع برآورد شده که تاکنون ۳۰ میلیارد تومان خسارت به عشایر استان اصفهان وارد شده است.اسفندیاری تصریح 
کرد: تاکنون اقداماتی در راستای کمک رسانی به عشایر انجام شده که ازجمله آن می توان به اهدای پتو، نایلون، غذا، نان و خرما اشاره کرد که در حد کمک های اولیه 
است.وی ادامه داد: خسارات عشایر برآورد شده و به استانداری، وزارت جهاد کشاورزی و ستاد بحران اعالم شــده است. اگر اعتباری برای جبران این خسارات 

توسط دولت در نظر گرفته شود، به عشایر اختصاص خواهد یافت.

رییس قــرارگاه جهــادی امــام صــادق )ع( گفت: 
آزادســازی ۳زندانــی در ایــام والدت امام حســن 
مجتبی )ع( با هزینه یک میلیــارد و ۱۰۰ میلیون ریال 
از جدیدتریــن اقدامات قرارگاه جهــادی امام صادق 

)ع( است.
مهدی فدایی در جمع اصحاب رسانه با اشاره به اینکه 
همزمان با شــیوع کرونا نسبت به تاســیس  قرارگاه 
جهادی امام صادق )ع( اقدام شد، گفت: در طول این 
مدت حدود چهار هزار بسته معیشتی داشتیم که پس 
از پایش و تحقیقات الزم در میان خانواده های نیازمند 

در حومه شهر اصفهان توزیع شد.وی با اشاره به توزیع 
۱۰ هزار پرس غذای گرم میان نیازمندان افزود: در این 
ایام همچنین برای ترخیص بیماران نیازمند، کمک های 

نقدی انجام گرفت.
رییس قرارگاه جهــادی امام صادق )ع( با اشــاره به 
دیگــر فعالیت های جهــادی این قــرارگاه بیان کرد: 
تعمیر و ترمیم خانه افراد نیازمند به ویژه افراد کهنسال 
وتوزیع یک هزار بسته فکری و خالقانه برای کودکان از 
جمله این اقدامات بوده است.وی از توزیع ۵۰۰ بسته 
بهداشتی شامل ماســک، مواد ضدعفونی و کتابچه 
راهنما در ایام شیوع کرونا خبر داد و تاکید کرد: همزمان 
با توزیع این بسته ها، راهنمایی شــفاهی در ارتباط با 
پیشگیری از بیماری و موارد مرتبط دیگر به افراد ارائه 
شد.فدایی با بیان اینکه در زمان های موردنیاز اردو های 
جهادی با حضور خودجوش نیرو ها انجام می شــود، 

گفت: آزادسازی سه زندانی در ایام والدت امام حسن 
مجتبی )ع( با هزینه یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال از 
جدیدترین اقدامات این مرکز بود که ذیل آن اتفاقات 
خوب دیگری نیز رقم خورد.در ادامه مدیر روابط عمومی 
مرکز فرهنگی مکتب الصادق )ع( با اشاره به اینکه این 
مرکز دو بخش قرارگاه فرهنگی و جهادی دارد، اظهار 
کرد: پایه و اساس قرارگاه فرهنگی مکتب الصادق )ع(، 
تربیت مدیران نخبه و انقالبی است که سال گذشته در 
دو بخش خواهران و برادران و در دور بخش نوجوانان 
و جوانان برگزار شد. علی صفاری با اشاره به برگزاری 
۱۴۰ جلســه تربیتی موثر در این راستا افزود: برگزاری 
جشن های فرهنگی ویژه بزرگساالن و عزاداری دهه 
فاطمیه با سخنرانی دکتر حبشی بازخورد خوبی داشت 
به نوعی که جشــن منطقه ای میالد امام حسن )ع( 

منجر به آزادی سه زندانی شد.

آزادسازی 3 زندانی توسط قرارگاه جهادی امام صادق )ع(

رییس پلیس فتای استان اصفهان خبر داد:

کالهبرداری نوجوان 1۷ ساله از شهروندان با ارسال لینک 
جعلی ابالغیه قضایی

رییس پلیس فتای اســتان اصفهان از دستگیری نوجوان ۱۷ ســاله ای که با ارسال لینک جعلی 
مشاهده ابالغیه قضاییه به تلفن همراه شهروندان ۱۰ میلیارد ریال کالهبرداری کرده بود، خبر داد.

سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی اظهار کرد: درپی مراجعه تعدادی از شهروندان به پلیس فتا و ارائه 
مرجوعه قضایی مبنی بر برداشــت غیرمجاز از حســاب بانکی آنها پس از ورود به لینکی ناشناس 
جهت پرداخت هزینه احراز هویت، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: شاکیان اظهار کردند پس از دریافت پیامکی با عنوان شکوائیه علیه شما و ورود به لینک معرفی 
شده برنامه ای تحت عنوان اپلیکیشن قوه قضاییه را دانلود و جهت احراز هویت مبلغ ۲۰ هزار ریال از کاربران 
درخواست کرده و پس از آن شــاکی جهت پرداخت وجه درخواستی اقدام به ثبت اطالعات کارت بانکی 
خود می کند و کل موجودی حساب آنها برداشت می شود.رییس پلیس فتای استان اصفهان ادامه داد: در 
بررسی های اولیه مشخص شد درگاه بانکی که شاکیان از طریق آن اقدام به پرداخت وجه کرده اند، درگاهی 
جعلی بوده که اطالعات حساب بانکی وی را به سرقت برده است و اپلیکیشن جعلی نیز با دسترسی به 
پیامک ها اقدام به سرقت رمز دوم یک بار مصرف کرده و با دسترسی به لیست مخاطبین پیامک مذکور را 
برای سایر افراد ارسال می کند.وی تصریح کرد: برابر تحقیقات صورت گرفته با توجه به گستردگی این شگرد 
مجرمانه، ارزش کالهبرداری این پرونده بیش از ۱۰ میلیارد ریال پیش بینی می شود و اقدامات تخصصی 

کارشناسان جهت شناسایی سایر مال باختگانی که از این طریق از حساب آنها برداشت شده، ادامه دارد.
 

راه اندازی سامانه خودرویی ثبت تخلفات در شاهین شهر
مدیر روابط عمومی شهرداری شاهین شهر گفت: سامانه متحرک )خودرویی( ثبت تخلفات با اعتباری 
بالغ بر هفت میلیارد ریال راه اندازی شــد.بهرام نوری، شهردار شاهین شــهر اظهار کرد: با هدف نظم 
بخشی و کنترل ترافیک شهری، سامانه متحرک )خودرویی( ثبت تخلفات با اعتباری بالغ بر هفت 
میلیارد ریال راه اندازی شد.وی افزود: سامانه متحرک )خودرویی( مجهز به چهار دوربین ثبت تخلف 
است.مدیر روابط عمومی شهرداری شاهین شهر خاطرنشان کرد: این سامانه متحرک اقدام به ثبت 
تخلفاتی نظیر توقف های دوبل در تقاطع ها و پارک خودرو ها در ایستگاه های اتوبوس و تاکسی می کند.

 

توقیف خودروی حامل روغن سوخت قاچاق در کاشان
فرمانده انتظامی کاشان از کشف محموله ۳۰ میلیاردی ریالی روغن سوخت قاچاق در شهرستان 
کاشــان خبر داد.ســرهنگ ایرج کاکاوند گفت: ماموران انتظامی، در ورودی شهر کاشان، به یک 
دستگاه تریلی در حال حرکت مظنون شدند و خودرو را با هماهنگی مقام قضایی توقیف کردند.وی 
ادامه داد: در بازرسی از خودرو، ۳۲ هزار لیتر روغن سوخت بدون هرگونه مجوز قانونی کشف شد که 
ارزش آن ۳۰ میلیارد ریال برآورد می شــود.به گفته فرمانده انتظامی کاشان، در این زمینه دو متهم 

بازداشت و به همراه پرونده، به مرجع قضایی معرفی شدند.
 

تصادف پراید با 2 موتورسیکلت در نجف آباد
مدیر روابط عمومی اورژانس استان اصفهان از مصدوم شدن ۶ نفر درپی تصادف یک خودروی سواری پراید 
با ۲ موتورسیکلت در نجف آباد، خبر داد.عباس عابدی گفت: ساعت ۰۰:۴۶ بامداد، حادثه تصادف خودروی 
سواری پراید با دو موتورسیکلت به مرکز اورژانس اصفهان، گزارش شد.وی با بیان اینکه این حادثه در خیابان 
بهشتی امیرآباد نجف آباد رخ داد، افزود: بالفاصله ســه واحد امدادی اورژانس به محل حادثه اعزام شد. 
مدیر روابط عمومی اورژانس اصفهان خاطرنشان کرد: شش نفر شامل سه زن، دو مرد و یک کودک در پی 
این حادثه مصدوم و جهت دریافت اقدامات درمانی بیشتر به بیمارستان منتظری نجف آباد، منتقل شدند.

خبر روزاخبار

رییس بیمارستان شهید بهشتی 
اردستان:

مردم در جلسات عزاداری 
حتما ماسک بزنند

رییس بیمارستان شهید بهشتی اردستان گفت: 
مردم برای حضور در جلســات عزاداری محرم 
حتما ماسک بزنند و واکسن یادآور خود را تزریق 
کنند.علی صادقی در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کرد: میزان مراجعه کنندگان سرپایی ویروس 
کرونا به بیمارستان اردستان نسبت به دو هفته 
گذشته بیش از دو برابر شده اســت. البته به 
واســطه میزان واکسیناســیون که در جامعه 
انجام شد، میزان بستری بیماران کرونایی کمتر 
از پیک های قبلی اســت.وی افزود: وضعیت 
کنونی بیماری کرونا در اردستان پرخطر است 
و شــاهد حجم زیادی از مراجعــات به مراکز 
درمانی هستیم. همچنان تاکید می کنیم هیچ 
بیماری به اسم سرماخوردگی و آبریزش نداریم 
و هرچه وجود دارد کرونا تلقی می شود.رییس 
بیمارستان شهید بهشــتی اردستان به کسانی 
که قصد حضور در مجالس پرجمعیت را دارند 
توصیه کرد برای حضور در جلســات عزاداری 
حتما ماسک بزنند و واکسن یادآور خود را تزریق 
کنند، زیرا در حال حاضر بیشتر افرادی که دچار 
بیماری کرونا می شوند و به بیمارستان مراجعه 
می کنند کسانی هستند که یا واکسن نزدند و یا 
نوبت های بعدی واکســن خود را تزریق نکرده 
اند.صادقی با بیان اینکه تب، ســرفه، آبریزش 
بینی و عالئم گوارشی از شایع ترین نشانه های 
ســویه جدید کرونای امیکرون است، تصریح 
کرد: هر فردی که این گونه عالئــم اولیه را دارد 
باید سریعا به پزشک مراجعه کند و خود را از ۵ 
روز تا یک هفته در خانه قرنطینه و اگر عالمت ها 
ادامه دار بود مجدد به پزشک مراجعه کند.وی 
خاطرنشان کرد: با مشــاهده وضعیت جامعه 
کمتر از یک ســوم از مردم شهرستان اردستان 
شیوه نامه های بهداشــتی را رعایت می کنند و 
ماسک می زنند. کسانی که در مجالس عزاداری 
بدون ماســک حضور پیدا می کننــد اگر ناقل 
بیماری باشند و افراد دیگر را درگیر کرونا کنند، 
گناهی بزرگ مرتکب می شــوند که خود ائمه 

اطهار هم راضی نیستند.
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ماجرای قرض دادن جت گران قیمت »لئو« به رفیق قدیمی؛

معرفت به سبک »مسی«
خبرورزشی نوشت: لیونل مسی لطف بزرگی به لوئیس سوارس کرد تا او بتواند بازگشت باشکوهی 

به تیم سابق خود داشته باشد.
لوئیس سوارس به باشــگاه اول خودش یعنی ناسیونال اروگوئه پیوســت و البته حضور در مراسم 
پراحساس استقبال هواداران باشگاه برای او به لطف بهترین دوستش یعنی لیونل مسی عملی شد.
مسی، ستاره پاری سن ژرمن، به هم تیمی سابق خود در بارسلونا جت شخصی خود را که ارزشی ۱۲ 
میلیون پوندی دارد، قرض داد تا سوارس بتواند با خانواده اش به شــکلی مجلل به کشورش برود 
و در مراسم معارفه باشگاه ناسیونال شــرکت کند. این جت که شماره ۱۰ مسی روی قسمت دم آن 
خودنمایی می کند نام این ستاره آرژانتینی را به همراه اسم همسر و فرزندانش تیاگو، چیرو و متئو 
روی خود دارد. برنده هفت توپ طالی فوتبال جهان البته بعد از اولین حضور ســوارس در ورزشگاه 
گران پارک سنترال و همراه با تیم ناسیونال به او تبریک گفت و برای او آرزوی موفقیت کرد. مسی در 
پیام خود نوشت که از این بعد وضعیت و اخبار باشگاه ناسیونال را از پاریس دنبال خواهد کرد. ستاره 
آرژانتینی نوشت: »می دانم که بودن در ناسیونال برای تو چقدر مهم است، بازگشت به خانه ات و به 
کشورت بعد از مدت های طوالنی و آماده شدن برای جام جهانی در چند ماه آینده. حاال من باید از 

اینجا ناسیونال را پیگیری کنم.«
 

AFC قانون گل های خارج از خانه را در لیگ قهرمانان آسیا 
حذف کرد

کنفدراسیون فوتبال آسیا قانون گل های خارج از خانه را در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا حذف کرد.
به نقل از روزنامه »االقتصادیه« عربستان، کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفت قانون گل در خانه 

حریف را برای تعیین برنده مسابقات لیگ قهرمانان آسیا حذف کند.
بر اساس تصمیم AFC، در صورت تســاوی دو تیم ابتدا وقت های اضافه و سپس ضربات پنالتی 
تعیین کننده برنده بازی های لیگ قهرمانان آســیا و همچنیــن AFCکاپ در فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۳ 
می شود.مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در فصل ۲۰۲۳-۲۰۲۴ با فرمت جدید و از پاییز تا بهار برگزار 

می شود تا تقویم این رقابت ها با تقویم فوتبال غرب آسیا هماهنگ شود.
 

شرایط عجیب پدیده فوتبال؛ مخفی شدن با نظر پلیس!
محمد احتاراین، یکی از جواهرات فوتبال هلند نتوانســته مســیر فوتبالــش را آن طور که خودش 

می خواست، شکل بدهد.
به گزارش فوتبالی، احتاراین در روز ۳۱ آگوست پس از درخشش در آیندهوون و در حالی که به تازگی 
هجده ساله شده بود، راهی یوونتوس شد. تورینی ها تصمیم گرفتند که او را به سمپدوریا قرض بدهند 
تا تجربه اندوزی کند. این بازیکن بعد از آن اعالم کرد که دچار مشکالت خانوادگی شده و نتوانست 
اولین بازی خود را در سمپدوریا داشته باشد. مشکالت وی در خارج از زمین باعث نگرانی یوونتوس 
شد و بدین ترتیب این بازیکن در اوایل سال ۲۰۲۲ راهی آژاکس شد. کمی بعد احتاراین در مصاحبه 
ای، به شدت به مدیران سمپدوریا حمله کرد که مارکو النا، مدیر این باشگاه اتهامات بازیکن هلندی 

را تکذیب کرد.
بازگشت به هلند به نظر می رسید که به معنی احیای بازیکن هلندی - مراکشی باشد اما این اتفاق 
رخ نداد. این بازیکن حاال وارد حاشیه های جدیدی شده است چرا که اتمام یک رابطه عاشقانه باعث 
شده تا با تهدیدهایی مواجه شود و در حال حاضر امنیت وی تضمین شده نیست. پلیس به احتاراین 
توصیه کرده است که خودش را مخفی کند و بدین ترتیب این بازیکن در تمرینات آژاکس حاضر نمی 

شود تا مورد حمله قرار نگیرد. 

سوال  روز

شروع »بزن بزن« قبل از آغاز لیگ برتر؛

 »داد زن ها«با قدرت شروع کردند!
مهر: بدعت بد و نامیمونی که از چند فصل قبل از فوتبال ایران گذاشته شده بود و صحنه های زشتی 

را رقم زد، حاال قبل از شروع مسابقات و در دیدارهای تدارکاتی به چشم آمده است!
 بیست و دومین رقابت های لیگ برتر 
فوتبال ایران از ۲۱ مردادماه سال جاری 
به طور رسمی آغاز می شــود تا ۱۶ تیم 
حاضر در این مســابقات توانایی های 
فنی خود را به رخ بکشــند تا با کســب 
تجربه های گذشــته برای بهبود شرایط 

فنی و باشگاه داری خود اقدام کنند.
اکثر باشگاه های لیگ برتری با کاهش 
روند شــیوع ابتــال به ویــروس کرونا 
تصمیم به برگزاری اردوهای تدارکاتی 

در داخل و خارج از کشور گرفتند.
در بیــن تیم هــای مدعــی قهرمانــی 
سپاهان، فوالد و اســتقالل تصمیم گرفتند راهی ترکیه شــوند؛ اما در آنجا باشــگاه های دیگری 
همچون هوادار، نســاجی مازندران، تراکتور تبریز و… نیز اردو برگزار کردند تا با چند بازی دوستانه 

آماده شروع مسابقات شوند.
باشگاه هایی همچون پرسپولیس، پیکان، صنعت نفت آبادان، نفت مسجدسلیمان و… نیز ترجیح 

دادند در کشور بمانند و خود را با آب و هوای داخل کشور مهیای بازی ها کنند.
برگزاری اردوهای پیش فصل نه تنها کمک ویژه ای به اعضای تیم برای شناخت همدیگر از فوتبال 
مورد تایید سرمربی می کند بلکه آنها را دور از هرگونه استرس و حاشیه برای اتحاد و همدلی آماده 

خواهد کرد.
فوتبال باشگاهی ایران که در سال های اخیر با بی اخالقی در سطوح مختلف روبه رو بود نه تنها در 
اردوهای پیش فصل روی حل ایــن معضل اخالقی و فرهنگی اقدام نکرد بلکه به پیشــواز آن نیز 

رفته است.
ساکت الهامی ،مربی پر حاشیه چند سال اخیر که بارها از ســوی کمیته های اخالق و انضباطی با 
محکومیت روبه رو شده بود بار دیگر جنجال آفرینی کرد. سرمربی جدید هوادار در اردوی ترکیه با 
حمید مطهری همتای خود در نساجی مازندران زد و خورد فیزیکی پیدا کرد تا بهت و حیرت به چهره 

توریست و ورزشکاران حاضر در کمپ گرین پارک ترکیه بنشیند.
تمرین »بزن بزن« در بین مربیانی که باید آرامش را به بازیکنان خود القا کنند در حالی رقم خورده 

است که هیچ فعالیت فرهنگی در باشگاه های لیگ برتری را شاهد نیستیم.
تیم ها در فصلی که بار دیگر قرار است طرفداران خود را در ورزشــگاه ها داشته باشند ایجاد تشنج 
می کنند و هدف موفقیت در لیگ برتر را توجیهی بر هر ابزار و وسیله کرده اند. چند مربی لیگ برتری 
برای شاهد ضرب المثل قدیمی فرهنگ کشور کفایت می کنند. آنها فوتبال را به روزی رسانده اند که 

باید گفت: »وای به روزی که بگندد نمک«!
دعوا و درگیری تنها به اردوی ترکیه خالصه نمی شــود. مس کرمان به دلیل خشــونت و درگیری 
بازیکنان خود با گل گهر ســیرجان مجبور به نیمه کاره رها کردن این بازی دوســتانه می شود. امیر 
عرب براقی در قضاوت دیدار تدارکاتی بین پرســپولیس و مس کرمان نیز مجبور می شود بارها از 

کارت های زرد و قرمز خود استفاده کند.
فضای مســمومی کــه در پیــش فصــل بــا دســتان دســت اندرکاران فوتبالی رقــم می خورد 
مشــخص نیســت تبدیل به وحشــت اهالی فوتبال از تماشــای آن خواهد شــد یا اینکه ورود 
 نهادهــای اخالق مــدار بــرای ترویــج فرهنگ ورزشــکاری از شــدت ایــن حجم بــد رفتاری 

خواهد کاست.

سوژه

چرا میالن 20 میلیون یورو 
برای »طارمی« هزینه 

نمی کند؟
در حالی که مهــدی طارمی یکی از گزینه های 
تقویت خط حمله باشــگاه میالن اســت؛ اما 
بعید به نظر می رسد این باشگاه ایتالیایی ۲۰ 
میلیون یورو برای مهاجم ایــران هزینه کند.

مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران 
در سه فصل گذشــته در لیگ پرتغال حضور 
داشــت. او کارش را در تیم ریوآوه شروع کرد 
و دو فصل در تیم پورتو درخشــید تا به یکی از 
سوژه های نقل و انتقاالت فوتبال اروپا تبدیل 
شود.درخشش طارمی در لیگ قهرمانان اروپا 
مقابل تیم های بزرگی چون یوونتوس، چلسی 
و میالن هم مزید بر علت شد تا توجهات به این 
مهاجم ایران بیشتر شــود.در آستانه سومین 
فصل حضور در پورتو، طارمی اظهار تمایل کرد 
که برای درآمدزایی این باشگاه پرتغالی در ۳۰ 
سالگی به تیم دیگری منتقل شود. همزمان با 
این انتشار مصاحبه طارمی، رسانه های ایتالیا از 
تمایل باشگاه میالن به جذب مهاجم ۳۰ ساله 
ایران خبر می دهند.نشــریه »کالچو مرکاتو« 
چند روز پیش در گزارشی اعالم کرد میالن یکی 
از گزینه های خود یعنی مهدی طارمی را زیر نظر 
دارد؛ اما باشــگاه پورتو هم حاضر نیست این 
مهاجم را با مبلغی کمتر از ۲۰-۲۵ میلیون یورو 
 blastingnews آزاد کند.همچنین وب سایت
ایتالیا با انتشار مطلبی، زیر نظر گرفتن طارمی 
از سوی میالن را تایید کرد اما مشکل اصلی را 
مبلغ باالی این بازیکن عنوان کرد که به جای 
او می توان این مبلغ را بــه تکمیل کادر فنی و 

تقویت سایر بخش های تیم اختصاص داد.
این رسانه با بیان اینکه میالن عالوه بر »دیووک 
اوریگی« به دنبال یــک گزینه دیگر برای خط 
حمله است، نوشــت: »در میان نام هایی که 
مالدینی و ماســارا دنبال می کنند، نام مهدی 
طارمی، مهاجم ایرانی شاغل در پورتو نیز وجود 
دارد که روســونری فصل گذشــته در مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان اروپا با آن روبه رو شده 
بود. میالن اوضاع را با دقت زیر نظر دارد، اما به 
خوبی می دانیم که پورتو یک فروشــگاه گران 
قیمت است و برای جواهراتش ارزش زیادی 

قائل است. 

فوتبال جهان

وز عکس ر

بازگشت کهکشانی ها 
با دالرهای آمریکا

هرچند تور آمریکا و بازی با تیم های 
بارسلونا، کالب آمریکا و یوونتوس، 
دســتاورد چشــمگیری برای تیم 
رئال مادرید به همراه نداشــت؛ اما 
دالرهای آمریکا بدرقــه راه این تیم 
شــد.این تیم با جذب اسپانســر و 
حامی مالی، توانســت با ســفر به 
آمریکا مبلغی بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون 

یورو درآمدزایی داشته باشد.

واکنش سپاهان به درگیری جنجالی »فرناندز« در ترکیه
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان نسبت به حواشی اخیر بازیکن جدید خود واکنش نشان داد.پیرو حواشی ایجاد شده در خصوص مانوئل فرناندز بازیکن تیم 
فوتبال فوالد مبارکه سپاهان چند نکته حائز اهمیت است.پس از پایان اردوی سپاهان در ترکیه، مانوئل فرناندز پیش از عزیمت به ایران با اجازه کادر فنی، 

برای دریافت وسایل خود به استانبول مراجعه کرده و پس از انجام این کار برای صرف شام به رستوران می رود.
هنگام حضور فرناندز در رستوران بر سر حضور این بازیکن اسبق بشیکتاش، بین هواداران بشــیکتاش و شخص دیگری درگیری فیزیکی به وجود می آید 

که در این میان فرناندز برای میانجی گری به این درگیری ورود می کند و هیچ گونه برخورد فیزیکی در این مشاجره از سوی فرناندز به وجود نمی آید.
با توجه به اینکه فرناندز ،بازیکن بشیکتاش ترکیه بوده و همیشــه از سوی برخی از رسانه های این کشور حاشیه هایی برای این بازیکن ایجاد می شده، این 
بار نیز حاشیه جدیدی از سوی همان رســانه ها برای فرناندز ایجاد شد و متاسفانه برخی از رســانه های داخلی بدون در نظر گرفتن چنین مواردی اقدام به 
بازنشر این خبر کردند.در پایان باشگاه فوالد مبارکه ســپاهان وقوع هرگونه درگیری فیزیکی فرناندز و حضور وی در کلوپ شبانه در روز های گذشته را قویا 

تکذیب می کند.

برای  بزرگی  نع  ما لدو  رونا دستمزدی  لبات  مطا
امیدهایی است که اتلتیکو ممکن است برای جذب 
باشد. در مورد  ل داشته  تاریخ رئا بهترین گلزن 
یوونتوس هم به نظر می رسد هیچ شانسی برای 

بازگشت رونالدو به تورین وجود ندارد

رییس کمیته تربیت بدنی مجلس شورای اسالمی با 
انتقاد از تعلل در اجرای قانون شرح وظایف و اختیارات 
وزارت ورزش و جوانان گفت که ظرفیت های این قانون 

بر باد رفته است.
احمد راستینه در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی 
این سوال را از ســجادی، وزیر ورزش و جوانان کرد و 
گفت: آیا حال ورزش خوب است؟ آیا صعود به جام 
جهانی را به حساب حال خوب ورزش می گذاریم؟ آیا 
بازگشت مسببین پرونده ویلموتس به فوتبال با نظارت 
ضعیف را حال خوب ورزش می دانیم؟ چطور ممکن 

است مسببین چند صد میلیاردی پرونده ویلموتس و 
خسارت به بیت المال سودای بازگشت به تاج ورزش 
ایران را داشته باشــند و شــما به عنوان وزیر ورزش 

بگویید حال ورزش خوب است.
وی ادامه داد: یک مجمع در وزارت ورزش بدون حضور 
وزیر و معاونانش تشــکیل و انتخابات آن برگزار می 
شود، سپس مسئولین آن با حجم باالی تخلفات با 
تنظیمات خارج از وزارتخانه انتخاب می شوند که اگر 
نظارت بود این اتفاقات رخ نمی داد ؛اما هنوز وزیر می 

گوید حال ورزش ما خوب است. 

راستینه ادامه داد: ما در بازدیدهای نظارتی خود به یکی 
از استان ها شاهد اداره یک باشگاه هزار میلیاردی در 
مرکز اســتان بودیم، در حالی که در روستاهای همان 
استان یک متر سرانه ورزشی نیز وجود نداشت و آیا 
این وظیفه شما نیست که سرانه ورزشی را براساس 

قانون تامین کنید؟

 چطور ممکن است مسببین پرونده ویلموتس،
 سودای بازگشت به تاج ورزش ایران را داشته باشند؟

مقصد نهایی فوق ستاره پرتغالی کجا خواهد بود؟

جایی برای »CR7« نیست!

ایمان گودرزی  بحث تکراری هر تابســتان؛ کریستیانو 
رونالــدو می خواهــد از این تیــم برود، 
بنابراین برنامه نقل و انتقاالت تابســتانی باشگاه کامال به هم خواهد 
خورد، رئال ۲۰۱۸،یوونتوس ۲۰۲۱ و حاال منچستریونایتد ۲۰۲۲. سال 
گذشته در همین زمان، رونالدو رسانه ها را به خاطر گزارش - درست 
- مبنی بر اینکه می خواهد از تورین جدا شود، مورد انتقاد قرار داد. با 
این حال، تنها چهار روز قبل از بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت، او به 
یونایتد پیوســت. جورجیو کیه لینی، کاپیتان وقت یووه، هرج و مرج 
یوونتوس در فصل گذشته را ناشــی از رفتن دیر هنگام رونالدو از تیم 
اعالم کرد و گفت:» اگر او زودتر می رفت برای مــا بهتر بود.« یونایتد 
اکنون باید از همان »اثر رونالدو« بترسد. آماده سازی پیش فصل آنها 
حداقل خوب پیش رفت، هرچند هنوز هیچ کس مطمئن نیســت که 

این به دلیل نبودن رونالدو بود یا علی رغم آن.
کریستیانو رونالدو به منچستریونایتد گفته که فکر نمی کند فصل آینده 
تیم شانسی برای کســب عناوین داشته باشــد. از سویی »تن هاگ 
«انتظار نداشت که مجبور شود تابســتان امسال به دنبال یک مهاجم 
جدید برود. او فکر می کرد ایــن قضیه می تواند تــا ژانویه به تعویق 

بیفتد. درخواست جدایی رونالدو همه چیز را تغییر داده و چیزی جز 
ناآرامی و عدم اطمینان بیشتر در تیم ایجاد نکرده است. دیدن پیوستن 
ارلینگ هالند به منچسترسیتی برای یونایتد به اندازه کافی سخت بود، 
تا اینکه خرید داروین نونز توســط لیورپول باعث شد شیاطین سرخ 
شکست را با پوست و استخوان خود احساس کنند و به خوبی متوجه 
این موضوع شــدند که هیچ مهاجمــی در مارکت وجود نــدارد! البته 
تفاوت بزرگ بین وضعیت فعلی یونایتد و شــرایطی که یووه در فصل 
گذشته داشــت، این اســت که علنا هیچ خریداری برای این بازیکن 
۳۷ ساله وجود ندارد. کامال مشخص اســت که پرتغالی به رسیدن به 
آنچه می خواهد عادت کرده و چیزی که او می خواهد این است که به 
بازی برای یک تیم مدعی لیگ قهرمانان اروپا به فوتبالش ادامه دهد. 
یونایتد در فصل آینده حتی در این رقابت ها حضور هم نخواهد داشت 
و به محض اینکه مشخص شد این تیم در بین چهار تیم صعود کننده 
به لیگ قهرمانان نیست، مندز دست به کار شد و برای ستاره پرتغالی 
به دنبال تیم می گشــت. حاال کمتر از یک هفته مانده به شروع فصل، 
هیچ یک از بزرگان اروپا در موقعیتی نیستند که به رونالدو پیشنهادی 
برای خروج از اولدترافورد ارائه دهنــد. در واقع، ۹ تیم برتر فصل آینده 

لیگ قهرمانان اروپا نمی توانند برنده ۵ توپ طال را بخرند یا حتی بدتر 
از آن، او را نمی خواهند.

البته در روزهای اخیــر خبرهایی مبنی بر احتمال پیوســتن رونالدو 
بــه اتلتیکو مادرید منتشــر شــده بود که بــه دالیل زیــادی تعجب 
برانگیز اســت. اول اینکه، رونالدو برای رقیب بــزرگ روخیبالنکوها، 
یعنی رئال بازی کــرده همچنین چالــش های زیادی بــا هواداران 
این تیم داشــته و آخرینش در نشــان دادن عدد پنــج بعد از باخت 
یوونتوس در وانــدا متروپولیتانو بود. از ســوی دیگــر او کامال برای 
بازی زیر نظر دیگو ســیمئونه کــه از تیمش می خواهــد از جلو دفاع 
کند، مناســب نیســت و مهم تر از همه، مطالبات دستمزدی رونالدو 
مانــع بزرگی برای امیدهایی اســت کــه اتلتیکو ممکن اســت برای 
جذب بهترین گلزن تاریخ رئال داشــته باشــد. در مــورد یوونتوس 
 هم به نظر می رسد هیچ شانســی برای بازگشــت رونالدو به تورین

 وجود ندارد.
با ماندن نیمار در پی اس جی، شانســی برای جــذب رونالدو در این 
تیم پاریســی هم وجود نخواهد داشــت. بارســایی ها هم که رابرت 

لواندوفسکی را به جای رونالدو می خواستند و او را نیز گرفتند. 



یی  رکینگ ها پا  ، چی عمو گفته  به 
۲۵ آبان، باغ پرندگان، شیخ  مثل 
بهایی، جلفا، اردیبهشت، چمران و 
پشت مطبخ  زیان ده بوده است، 
ولی پارکینگ های حکیم، طالقانی، 
مدی  درآ هشت بهشت  و  نی  کرما

بیشتر از هزینه ها داشتند
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برابر قانــون، شــهرداری ها طبق منابــع مالی در  زینب ذاکر
دســترس موظف به احداث پارکینگ عمومی در 
سطح شهر هســتند، اما موضوع اینجاســت که این اقدام باعث از دست رفتن 
جرائم تخلفات رانندگی به عنوان یکی از منابع درآمدی شهرداری ها می شود و 

شاید این دوراهی، زمینه ساز تناقضی در انجام وظیفه شده است.
البته دیدگاهی هــم در این زمینه وجود دارد که می گوید طبق علم شهرســازی 
مدرن، اصال نباید در مراکز شــهری پارکینگ تاســیس کرد، چــرا که افزایش 
پارکینگ های درون شــهری به معنای دعوت خودروهای شــخصی بیشتر به 
خیابان هاست و زمانی که تعداد خودروهای شخصی در شهر افزایش پیدا کند، 
باید محل پارک نیز برای آن ها پیش بینی شــود، بنابراین پارکینگ های درون 
شهری باید به اطراف حلقه مرکزی شهر انتقال پیدا کند تا شهروندان خودروهای 
شخصی خود را از مرکز شهر دور و در آن اماکن پارک کنند و در کل بهتر است به 
جای افزایش تعداد پارکینگ ها در مرکز شــهر، زیر ساخت های مرتبط با حمل 
و نقل عمومی را به ســمت مراکز عمومی شــهر مانند مراکز تجاری، خدماتی، 
درمانی و اداری افزایش داد.اما به هرحال یکی از وظایف شهرداری طبق قانون 

ساخت پارکینگ است. '
قانون گذار منابــع مالی متعددی را هم برای شــهرداری جهت انجام وظیفه در 
زمینه ساخت پارکینگ در نظر گرفته اســت، به طور مثال بر اساس بند )الف( 
ماده ۲۳ قانون تخلفات رانندگــی حدود ۶۰ درصد از کل درآمدهای ناشــی از 
تخلفات رانندگی در محدوده شهرها به شهرداری های محل اختصاص می یابد تا 
برحسب مورد صرف ساخت توقفگاه های عمومی )پارکینگ ها( و سایر اقدامات 
الزم شود.آمار دقیق و جدیدی از درآمد شهرداری ها از محل پارکینگ داری در 
شهرهای بزرگی مثل تهران و مشهد و شــیراز وجود ندارد؛ اما در سال ۹۸ سهم 
شهرداری تهران از وجوه ناشی از جریمه های تخلفات رانندگی در محدوده شهر 
تهران حدود ۷۱۲ میلیارد تومان بوده و سهم درآمدی از کسری پارکینگ و طرح 
ترافیک نیز مبالغی معادل آن بوده اســت. در همین سال؛ زهرا بهرام نژاد عضو 
شورای شهر وقت تهران گفت که در طول ســال های ۸۰ تا ۹۸ بیش از ۵۰ هزار 
کسری پارکینگ در محل های پایتخت ایجاد شده است و گزارش های دریافتی 
از میزان تحقق درآمد در پنج ماه نخســت ســال ۹۸ شــهرداری تهران نشان 
می دهد، تا پایان مردادماه مبلغ ۲۳۳ میلیارد تومان از محل عوارض کســری 
پارکینگ درآمد محقق شده و این رقم تقریبا ۸ برابر رقم پیش بینی شده از این 
محل در بودجه مصوب ۹۸ شهرداری تهران تا پایان مردادماه است.این در حالی 
است که در سال ۹۶ شورای شهر وقت تهران تصویب کرده بود که افزایش درآمد 
شهرداری تهران از پارکینگ ها و پارکومترهای حاشــیه خیابان به ۹۵۰ میلیارد 
تومان افزایش پیدا کند. )شهرداری تهران از جمله شهرداری هایی است که منابع 
مالی جهت رفع معضل نبود پارکینگ را دارد.( درآمد شــهرداری مشهد از محل 

پارکینگ داری هم در سال ۹۶ به مبلغ شش میلیارد تومان می رسد.

اما در اصفهان وضعیت چگونه اســت؟ طبق گفته رییس اداره هماهنگی امور 
مناطق و ســازمان های معاونــت حمل ونقل و ترافیک شــهرداری اصفهان در 

مجموع درآمد منهای هزینــه همه پارکینگ های 
سطح شهر در ســال گذشــته یک میلیارد تومان 
بوده است که خب ثابت می کند »مجید عموچی« 
درست می گوید که پارکینگ های اصفهان، ارزان تر 
از همه شهرهاســت و درآمد شــهرداری از محل 
پارکینگ داری هم گویا کمتر از بســیاری از کالن 
شــهرهای دیگر اســت. به گفته عموچی، حتی 
دوبرابر شــدن نــرخ پارکینگ های شــهرداری 
اصفهان هــم باعث جبران هزینه ها نمی شــود. 
شهرداری اصفهان در حال حاضر ۴۳ پارکینگ در 
اختیار دارد که در مجمــوع ظرفیت پارک ۹ هزار و 
۵۰۰ دســتگاه خودرو را دارد. از این ۴۳ پارکینگ، 
۵ پارکینگ روبــاز و بقیه پارکینگ ها مســقف و 
طبقاتی اســت که طبیعتا هزینــه پارکینگ های 

مسقف و مکانیزه بیشتر هم هست. بنا بر مصوبه اخیر شورای شهر اصفهان برای 
افزایش نرخ پارکینگ های شهرداری، نرخ قبلی برای خودروهای شخصی در 

پارکینگ های مسقف، در ســاعت اول ورود ۱۲۰۰ تومان و از ساعت دوم به بعد 
هر ساعت ۸۰۰ تومان بود. با تصویب افزایش دو برابری، این نرخ برای ساعت 
اول ورود ۲۴۰۰ و ســاعت دوم به بعد هر ســاعت ۱۶۰۰ 
تومان تعیین شد اما عموچی می گوید که افزایش نرخ 
پارکینگ های شــهری عمال در اســتفاده از پارکینگ ها 
تاثیری ندارد: » بــا وجود افزایــش صددرصدی، نرخ 
پارکینگ ها هنوز عدد باالیی نیســت، اما شــاید برای 
خودروهایی که به صورت طوالنی مدت در پارکینگ های 

شهر پارک می کنند، تاثیر داشته باشد.«
اما نرخ قبلی ورودی پارکینگ هــای اصفهان در حالی 
۱۲۰۰ تومان بود که این رقم تا ســال ۹۸ در کالن شهری 
مثــل تبریــز، ۱۵۰۰ تومان و بــرای هرســاعت اضافه 
هــم ۱۰۰۰ تومان لحاظ شــده بود و پیشــنهاد افزایش 
 نرخ وصــول ورودی بــه ۲۰۰۰ تومان هم بــا مخالفت
 روبــه رو شــد. در تهــران نــرخ ورودی و توقــف در 
پارکینگ های شــهرداری در ســال جدید افزایش ۲۵ 
درصدی داشــته اســت. بر اســاس الیحه شــورای شــهر پایتخت؛ پارکینگ 
های روبــاز پاییــن ترین نــرخ توقــف و پارکینگ هــای مکانیــزه ۱.۵ برابر 

پارکینگ های روبــاز تعیین شــده، حداقل نــرخ کرایــه در پارکینگ های رده 
ســوم بــرای ورودی ۲۹۰۰ و رده یک ۴۹۰۰ تومان تعیین شــده اســت و برای 
پارک شــبانه روزی از ۲۵ هــزار تومان، بــرای پارکینگ های رده ســوم تا ۴۲ 
هزار تومان بــرای پارکینگ های رده یــک در نظر گفته شــده و پارکینگ برج 
میــالد مطابق پارکینگ هــای رده یک و نــرخ توقف پایانه های مســافربری 
 برای ســواری، اتوبوس، مینی بوس معادل حداکثر ۲۵ درصــد در نظر گرفته 
شده اســت. البته این افزایش ۲۵ درصدی و شــیوه نرخ گذاری پارکینگ ها 
توسط شهرداری، انتقاد معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران را به دنبال 
داشت که گفت نرخ های ورودی و توقف پارکینگ های شهرداری تهران از نرخ 
اتحادیه کمتر اســت و تاکید کرد این نرخ ها انگیزه سرمایه گذاری در پارکینگ 
را از بین می برد.به هرحال رییس اداره هماهنگی امور مناطق و ســازمان های 
معاونــت حمل ونقل و ترافیک شــهرداری اصفهــان تاکید دارد کــه پارکینگ 
های اصفهان ارزان ترین پارکینگ های کشــور هســتند و طبق برخی برآوردها 
این گفته صحیح به نظر می رســد. با این حال اصفهان واقعــا با معضل کمبود 
پارکینگ روبه رو است؛ به عنوان مثال در خیابان پررفت و آمدی مثل »ارتش« 
که ادارات و اماکن مهمی مثل توپخانه ارتــش، بهداری ارتش، درمانگاه فراجا، 
ســاختمان های اداری، نمایندگی خودرو، تربیت معلم و ... در آن وجود دارد، 
یک پارکینگ هم نیست و دوربین های هوشمند راهور هم آماده ثبت تخلفات 
خودروها در زمینه پارک ماشــین ها هســتند! البته اگر به دیدگاه ذکرشده در 
ابتدای مطلب برگردیم، این گزاره درست اســت که شهرسازی مدرن با ساخت 
پارکینگ های متعدد در هسته اصلی شهر مخالف است . »عموچی« هم به این 
گزاره اشــاره می کند و می گوید: »ظرفیت پارکینگ به ویژه در مرکز شهر کافی 
نیست، اما سیاســت گذاری هم باید به صورتی باشــد که باعث افزایش حجم 
تردد در هسته مرکزی شهر نشود، چراکه در مرکز شهر مراکز جذب سفر زیادی 
داریم و هرچقدر هم پارکینگ ســاخته شود باز هم شــهروندان با وسایل نقلیه 
شــخصی می آیند که باعث افزایش ترافیک و آلودگی هوا می شود، درحالی که 
یکی از دالیلی که باعث می شــود شهروندان از وســیله نقلیه شخصی استفاده 
 نکنند و از حمل ونقــل عمومی اســتفاده کنند، دغدغه پیدا کــردن جای پارک

 خودرو است.«
اما خب این ســخنان زیبا وقتی زیباتر می شود که زیرساخت های حمل و نقل 
عمومی در کالن شهری مانند اصفهان آماده باشــد نه اینکه بعد از چنددهه تنها 
یک خط متروی مستقیم با هزار »اما« و »اگر« و شاید و باید ساخته شده باشد 
که مدیرانش می گویند خرج آن بیشتر از دخل آن است و وضعیت اتوبوس ها 
هم که اظهرمن الشمس اســت! به گفته عموچی، پارکینگ هایی مثل ۲۵ آبان، 
باغ پرندگان، شیخ بهایی، جلفا، اردیبهشت، چمران و پشت مطبخ  زیان ده بوده 
اســت، ولی پارکینگ های حکیم، طالقانی، کرمانی و هشت بهشــت درآمدی 

بیشتر از هزینه ها داشتند. 

رییس اداره هماهنگی امور مناطق و سازمان های معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان می گوید با وجود افزایش دوبرابری نرخ ورودی پارکینگ ها، همچنان پارکینگ های اصفهان، ارزان تر از همه شهرهاست؛

مصائب و مناقب پارکینگ داری!

تا ۱۸ مردادماه؛

حسینیه شهدای صفه، میزبان عزاداران حسینی می شود
رییس اداره فرهنگی و اجتماعی منطقه پنج شهرداری اصفهان از برگزاری مراسم سوگواری حضرت 
اباعبدا...)ع( در حسینیه شــهدای صفه، برپایی موکب عزاداری در خیابان چهارباغ باال و پرده خوانی 
عاشــورا در میدان جلفا ویژه ایام ماه محرم خبر داد.محمد مصطفایی اظهار کرد: مراســم سوگواری 
حضرت اباعبدا... )ع( در حسینیه شهدای پارک کوهستانی صفه از هشتم مردادماه آغاز شده و به مدت 
۱۰ شب میزبان شهروندان است.وی با بیان اینکه حجت االســالم کاظمی و حجت االسالم فرهادی، 
سخنرانی این مراسم را برعهده دارند و مهدی خیامیان به مداحی و روضه خوانی می پردازد، افزود: این 
مراسم بعد از نماز مغرب و عشا در قسمت ورودی پارکینگ زاگرس در جوار آرامگاه شهدای صفه برگزار 
می شود.رییس اداره فرهنگی و اجتماعی منطقه پنج شهرداری اصفهان افزود: پرده خوانی عاشورا از 
دیگر برنامه های ویژه ماه محرم است که از دهم مردادماه آغاز شده و به مدت پنج شب از ساعت ۱۹ تا 
۲۰ در میدان جلفا برگزار می شود.وی با بیان اینکه معرفی سیره و شخصیت حضرت عباس )ع( موضوع 
این پرده خوانی است، گفت: از ابتدای ماه محرم موکب حضرت رقیه )س( همراه با غرفه های فرهنگی، 
پایش سالمت، فضاسازی و همچنین غرفه هایی مرتبط با معرفی فرهنگ عاشورایی با مشارکت اداره 
کل ورزش و جوانان استان اصفهان برپا شده است.مصطفایی ادامه داد: موکب حضرت رقیه )س( در 

خیابان چهارباغ باال روبه روی سی وسه  پل، میزبان سوگواران و عزاداران حسینی است.
 

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

رعایت پروتکل های بهداشتی در مجالس عزاداری
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه افرادی که در برابر بیماری کرونا واکسینه نشدند و 
دارای بیماری زمینه ای هستند، باید سعی بر شرکت مجازی در مراسم عزاداری داشته باشند، گفت: با توجه 
به پیش بینی بازگشایی مدارس و دانشگاه ها، آماده سازی فضا و امکانات آموزشی در دستور کار است.پژمان 
عقدک در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: به علت افزایش تراکم و ترافیک جمعیت در ایام محرم، افرادی 
که اقدام به راه اندازی دسته جات می کنند، افراد هماهنگ کننده هیئت ها و متولیان امر مراسم عزاداری باید 
دقت نظر در موضوع سالمت داشته باشند تا افرادی که به تخلیه هیجانات و احساسات خود در عزاداری ها 
می پردازند، دچار مشکل نشوند.وی با بیان اینکه در تراکم این ایام فاصله میان افراد کم می شود و امکان 
انتقال بیماری کرونا وجود دارد، افزود: افراد شــرکت کننده در مراسم عزاداری از ماسک استفاده و فاصله 
اجتماعی را رعایت کنند و در صورت درنظر گرفته شدن محیطی بسته برای عزاداری، حتما تمهیداتی نظیر 
تهویه برای مکان موردنظر اندیشیده شود.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: افرادی که 
در برابر بیماری کرونا واکسینه نشدند و دارای بیماری زمینه ای هستند باید سعی بر شرکت مجازی در مراسم 

عزاداری داشته باشند تا دچار مشکالتی نشوند و طول درمان یا عوارض درمانی آن ها افزایش پیدا نکند.
 

برگزاری دوساالنه جایزه کتاب اصفهان
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان در نظر دارد بیست و ششمین جایزه کتاب استان را با 
هدف شناسایی و معرفی کتاب های برتر، حمایت و تشویق پدیدآورندگان و کمک به اعتالی سطح دانش 
و فرهنگ مکتوب برگزار کند.دوساالنه جایزه کتاب اصفهان، یک رویداد بزرگ فرهنگی در عرصه کتاب 
استان است که با توجه به ظرفیت باالی اصـفـهان می تواند به جریان علمی بالنده در سطح استان و کشور 
تبدیل شود. بدین منظور اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در نظر دارد با حمایت معاونت 
امور فــرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، خانه کتاب و ادبیات ایران و همکاری شرکت تعاونی ناشران 
اصفهان، بیست و ششمین جایزه کتاب استان را با هدف شناسایی و معرفی کتاب های برتر، حمایت و 
تشویق پدیدآورندگان و کمک به اعتالی سطح دانش و فرهنگ مکتوب برگزار کند.اهداف دوساالنه جایزه 
خوانی در جامعه، ارتقای سطح دانش و فرهنگ مکتوب  کتاب اصفهان، توسعه فرهنگ کتاب و کتابـ 

جامعه، معرفی کتاب های برتر استان و حمایت و تشویق پدیدآورندگان آثار برگزیده استان است.

خبر  روزاخبار

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری مطرح کرد:

لزوم کنترل چرخه کامل 
 پسماندهای ساختمانی 

در اصفهان
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان بر لــزوم کنترل دقیق پســماندهای 
ســاختمانی از مبدأ تا محل تخلیه و افزایش 
توان نظارتــی برای شناســایی و برخــورد با 

تخلفات احتمالی تاکید کرد.
غالمرضا ســاکتی اظهــار کــرد: به تازگی در 
جلسه ای با مدیرعامل سازمان حمل ونقل بار 
شهرداری اصفهان مشکالت مشترک در حوزه 
مدیریت شهری مورد بررسی قرار گرفت و بر 
شناسایی اهداف مشترک و برنامه ریزی برای 

دستیابی به آن تاکید شد.
وی ادامه داد: در جلســه برگزار شده، موضوع 
مدیریت پسماندهای ســاختمانی و عمرانی 
به عنــوان یکــی از ســرفصل های مشــترک 
سازمان های مدیریت پســماند و حمل ونقل 
بــار به طور دقیق بررســی شــد و ضمن مرور 
فرآیندهــای جاری، نقــاط نیازمند اصالح در 

فرآیندها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان خاطرنشــان کرد: لزوم کنترل دقیق 
پسماندهای ساختمانی از مبدأ تا محل تخلیه، 
لزوم افزایش توان نظارتی برای شناســایی و 
برخورد با تخلفات، لزوم دفاع از حقوق عموم 
جامعه و جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان، 
لزوم برگزاری جلســات هم اندیشی هفتگی، 
تشکیل کارگروه مشــترک بین این سازمان و 
سازمان حمل ونقل بار همچنین لزوم بررسی 
و بازنگــری فرآیندهــای اجرایــی موجود و 
تدوین فرآیندهای جدیــد از جمله مهم ترین 
تصمیمات در نظر گرفته شــده در این جلسه 

بود.
وی اظهار امیدواری کــرد که برگزاری این گونه 
جلســات بتوانــد معضــل تخلفــات حوزه 
پسماندهای ساختمانی و عمرانی را به میزان 
قابل توجهی کاهش و سطح سالمت، بهداشت، 
زیبایی شــناختی و رفاه محیط زیست شهری 

را ارتقا دهد.

گفت وگوی بی 
واسطه اهالی رسانه 

با رییس شورای 
اطالع رسانی استان

عکس خبر

سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری خبر داد:

احداث »باغ نور« در اصفهان
سرپرست سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان با اشاره به استقبال شهروندان و گردشگران از محور نوری هشت بهشت که در نوروز سال ۱۴۰۱ در شهر اصفهان برپا شد، 
از احداث یک جاذبه گردشگری تازه در اصفهان با نام »باغ نور« خبر داد.حمید قنادنیا اظهار کرد: همزمان با نوروز سال ۱۴۰۱ محور نوری شامل انواع سازه ها و المان های 
نوری در محور هشت بهشت اجرا شد و مورد استقبال چشمگیر شهروندان و گردشگران نوروزی قرار گرفت.وی با بیان اینکه به دنبال استقبال گردشگران از این محور 
نوری، شهرداری مصمم شد که آن را در مکان مناسبی با استفاده از تکنیک ها و تکنولوژی های نوین در نورپردازی اجرا کند، افزود: در حال حاضر مکان اجرای این پروژه 
که نام »باغ نور« بر آن گذاشته شده از سوی شهرداری در حال بررسی و انتخاب است و به زودی از میان گزینه های پیشنهادی تعیین خواهد شد.سرپرست سازمان 
زیباسازی شهرداری اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر مرمت المان های زیباسازی در دو زیرگذر صفه و میدان قدس )یا میدان تمدن( در دست طراحی و بررسی قرار 
دارد که به زودی اجرایی خواهد شد.وی با بیان اینکه سازمان زیباسازی، باز زنده سازی میراث ماندگار شهر را در دستور کار قرار داده است، تصریح کرد: برخی از میراث 
موجود در شهر مانند درهای قدیم، سازه ها و المان های قدیمی که ارزش هنری دارد، اما خدشه دار شده یا میان شلوغی سازه های شهر گم شده است، باز زنده سازی و 
مرمت می شود.قنادنیا ادامه داد: قرار است این المان ها و سازه ها دارای پالک ثبتی و شناسنامه مشخصی شود تا سابقه و ویژگی های آنها را به مخاطبان معرفی  کند، 

البته مکان یابی بعضی از این آثار در شهر مشخص شده است که پس از هماهنگی های درون سازمانی نسبت به اجرای این طرح اقدام می شود.

مدیر پروژه چهارباغ عباســی گفت: به پیشــنهاد 
کســبه و بازاریان چهارباغ، به زودی مراسم تجلیل 
از حافظان ایمنی و امنیت در چهارباغ برگزار خواهد 
شــد.محمدعلی ســمیعی در گفت وگو با خبرنگار 
ایمنا اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۱۴۰۰ کسبه 
در خیابان چهارباغ در رسته های مختلف پوشاک، 
اغذیه فروشــی و کتاب فروشی مشــغول فعالیت 

هســتند.وی افــزود: از اوایل انقــالب، بازاریان و 
کســبه به عنوان نیروهای مورد وثــوق نظام نقش 
مهمــی در تامین امنیــت جامعه داشــته اند و به 
همین جهت تعامــل و ارتباط با کســبه در اولویت 
و در دســتور کار شــهرداری قرار دارد.مدیر پروژه 
چهارباغ عباسی با اشاره به برگزاری مراسم تجلیل 
از حافظان ایمنــی و امنیت چهاربــاغ با همکاری 
کســبه و بازاریان، فرماندهی نیــروی انتظامی و 
شــهرداری در گذر چهارباغ در آینده نزدیک، گفت: 
هر کجا کســبه و بازاریان به عنوان حامیان معنوی 
و اجتماعی و مشــاور در کنار مسئوالن قرار گرفتند، 

اتفاقات خوشــایندی در جامعه رقم خورده است.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از پنج جلسه با 
کسبه چهارباغ در حوزه های مختلف برگزار و منجر 
به تدوین اســنادی در این حوزه شد که یکی از آنها 

سند راهبری در حوزه کالبدی چهارباغ است.
ســمیعی گفــت: بیــش از ۹۰ مصاحبه با کســبه 
چهارباغ انجام شــده اســت، همچنیــن اعضای 
شــورای اســالمی شــهر و مدیــران شــهرداری 
دیدارهــای متعــددی بــا بازاریــان و کســبه 
 چهاربــاغ داشــتند که منجــر به تعامل دوســویه

 شده است.

مدیر پروژه چهارباغ عباسی:

مراسم تجلیل از حافظان ایمنی و امنیت در چهارباغ برگزار می شود

عکس: ایمنا
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مدیر روابــط  عمومی صداوســیمای مرکز اصفهــان برنامه هــا و تولیدات 
معاونت ها و واحدهای مختلف صدا و ســیمای مرکز اصفهان در ماه محرم 
امســال را تشــریح کرد.امیرحســین جعفری درباره برنامه های سازمان 
صداوســیمای مرکز اصفهان در ایام محرم گفت: معاونت سیما در دهه اول 
محرم عالوه بر اختصــاص برنامه های روتین خــود، ویژه برنامه »نینوا« با 
موضوع قیام خونین امام حســین )ع( و عزاداری مــاه محرم، به مدت ۹0 
دقیقه از ششم محرم ساعت شش، »آیین عشق بازی« به مدت 75 دقیقه 
ساعت 21:45، »قافله عشــق« به مدت 50 دقیقه، ارتباط با عتبات عالیات 
ســاعت 23:25، »این رســتخیز« به مدت 15 دقیقه، »کوچه های باران« 
تولیدی از مشهد مقدس و پوشش مراسم احلی من العسل، شیرخوارگان، 
شام غریبان و روز عاشورا و تاســوعا را تدارک دیده است.به گفته وی، تولید 
ویژه برنامــه »موج پرچم« با موضوع پوشــش عزاداری هــای هیئت های 
مذهبی، پخش سخنرانی ها، کلیپ و نماهنگ، تهیه گزارش از هیئت عزاداری 
و همچنین برقراری ارتباط زنده با کربال، پخش موشــن های جدید، تهیه و 
پخش برنامه های تامینی، ســاخت کلیپ ویژه محرم، ساخت انواع کالکت 
نوحه خوانی و وله های گرافیکی ویژه محرم از دیگر برنامه های شبکه اصفهان 
هستند.این مسئول در خصوص ویژه برنامه های رادیو اصفهان تصریح کرد: 
معاونت صدای مرکز اصفهان در ایام محرم، تامین، پخش نمایش و مستند 
با موضوع محرم، ویژه برنامه »خیمه« را به مدت 80 دقیقه با محوریت امر به 
معروف و نهی از منکر، همراه با بخش هایی مانند تهیه گزارش های مردمی 
و انعکاس عزاداری ها، تلفن و پیامک های مخاطبان، ارتباط با شهرستان ها 
و انعکاس مراسم عزاداری و اخبار مرتبط به صورت زنده ساعت 18 پخش 
می کند، همچنین ویژه برنامه »آوای محرم« هر روز بعدازظهر ساعت 15 به 
مدت 40 دقیقه به پخش مرثیه های متناســب با محرم می پردازد و ضمن 

آن نیز از نکات پندآموز، اخالقی و داستانک های مرتبط استفاده می شود.
مدیر روابط عمومی صداوســیمای مرکز اصفهان افزود: برنامه »اشــک و 
عشــق« با ســاختار ترکیبی نمایشــی به معرفی چهره های شاخص کمتر 
شــناخته شــده در قالب نمایش و روایت می پردازد و به مدت 25 دقیقه 
ســاعت 8:30 و 20:30 پخش می شــود. »گهــواره« جمعــه _چهاردهم 
مردادماه_ ســاعت ۹، »حدیث راه عشق« ســیزدهم و چهاردهم مردادماه 
ســاعت 17، »زیــارت وارث« از هشــتم مردادمــاه ســاعت 6:10 برنامه 
»سوگ ها و آواها« ساعت ســه بامداد، اجرای مســابقه پیامکی لبیک یا 
حســین با محوریت کتاب 10 درس پیرامون امر به معروف و نهی از منکر از 
حجت االسالم والمسلمین قرائتی و همچنین پخش برنامه های »ایستگاه 
مخاطب« و برنامه هــای اذان گاهی )نجــوای بیداری و قــرار بندگی( در 
خصوص جایگاه نماز در واقعه عاشــورا و ســیره عبادی امام حسین )ع( 
و یاران ایشــان به مدت 40 دقیقه از دیگر برنامه های رادیو اصفهان در ایام 
محرم است.جعفری خاطرنشــان کرد: برنامه های آرشیوی رادیو نیز مانند 
»رستخیز عظیم« با موضوع واقعه عاشورا از دریچه ادبیات، شعر و حکایات 
متناسب »محله های عاشقی« با موضوع معرفی مراسم عزاداری های سنتی 

در محله های قدیمی اصفهان، »آینه« با بیان نــکات اخالقی و »نکته های 
ناب« به پخش سخنرانی های متناسب با مسائل روز جامعه و واقعه عاشورا 

می پردازد.
وی تصریح کرد: معاونت خبر مرکز اصفهان نیز همگام با ســایر واحد های 
مرکز، با تولید و پخش 70 گزارش خبری ویژه محــرم در تلویزیون و رادیو، 
80 خبر مکتوب و 120 عنوان محتوای متناســب این ایام و همچنین ارسال 
و پخش گزارش های ویژه از شبکه های سراسری، فضای مجازی و سایت 
خبرگزاری به موضوع محرم می پردازد.مدیر روابط عمومی صداوســیمای 
مرکــز اصفهان با بیــان اینکه معاونت فضــای مجازی مرکــز اصفهان نیز 
برنامه های مختلفی بــرای ماه عزاداری آل ا... در نظر گرفته اســت، تاکید 
کرد: تولید دو اثر ویدئویی با موضوع رســم و رسوم عزاداری های محرم در 
شهرستان های اســتان اصفهان، تولید دو اثر ویدئویی احساسی از مراسم 
تعزیه خوانی، تحریف ها و بدعت های عزاداری، تولیــد یک اثر ویدئویی با 
موضوع گزارش از حضور اقلیت های مذهبی در هیئت های عزاداری و نذر های 
آن ها )به ویژه عالقه آن ها بــه حضرت عباس)ع( و نذر هــای آن ها در روز 
تاسوعا(، تولید دو نماهنگ متناسب با محرم، راه اندازی صفحه اختصاصی 
ویژه محرم در وب سایت مرکز و بارگذاری تولیدات )آیین ها، رسوم مذهبی 

و روزشمار محرم( از جمله برنامه های این معاونت جدید است.
این مسئول، اطالع رسانی برنامه های صداوسیمای مرکز به مناسبت محرم، 
بارگذاری پویش و ارسالی های مردمی، راه اندازی پویش با همکاری برنامه 
ویژه محرم سیمای اصفهان و انتشار آثار دریافتی از مردم در فضای مجازی 
و پخش از سیمای مرکز، طراحی و تولید 10 پوستر و عکس نوشت و تقطیع 
و انتشار قســمت های شاخص برنامه های صداوســیمای مرکز، ویژه ایام 
محرم در فضای مجازی نیز از دیگر اقدامات معاونت فضای مجازی مرکز 

اصفهان ویژه ماه محرم است.

معاون اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: اعتبار مصوبات سفر رییس 
جمهوری به استان اصفهان برای پروژه های با پیشرفت باالی 50 درصد، 1100 میلیارد 

تومان است که هنوز این مبلغ ابالغ نشده است.
بهزاد شاهســوندی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در تامین قیر پروژه ها برای 
روکش آسفالت راه ها مشکل داریم، اظهار کرد: ورود شرکت های تولید کننده قیر به 
بورس و فروش شخصی یا صادرات آن طی سال های اخیر سبب شد برای تامین 

قیر با چالش هایی مواجه شویم.
وی ادامه داد: با وجود اینکه شرکت ملی نفت سهمیه قیر ساالنه در اختیار وزارت 
راه گذاشته که حدود چهار میلیون تن اســت، اما این میزان به نسبت پروژه های 
راه در سطح کشــور عدد ناچیزی است.معاون مهندسی و ســاخت راه های اداره 
کل راه و شهرســازی استان اصفهان افزود: از ســوی دیگر قیمت قیر به نرخ روز 
تعیین می شود و این نوسانات قیمت که بیشتر افزایشی بوده سبب متضرر شدن 
پیمانکاران پروژه ها می شد؛ از این رو تالش کردیم که قیر را از پروژه های راه سازی 
حذف و بتن غلتکی را جایگزین کنیم که هم به دالیل زیست محیطی و نیز کیفیت 
و دوام روکش مناسب تر است.شاهسوندی با بیان اینکه کشور های توسعه یافته 
از فناوری بتن غلتکی از 60 سال پیش اســتفاده می کردند، اضافه کرد: اگر همه 
پروژه های ما به سمت بتن غلتکی برود به لحاظ فنی و دوام و کیفیت کار به نفع 
کشورمان خواهد بود، زیرا روکش آسفالت اکنون باید با سه الیه قیر انجام شود که 
ممکن است 20 سال دوام داشته باشد درحالی که در پروژه ها نیز اکنون سه الیه قیر 
استفاده نمی شود و یک الیه تا دو الیه است، اما دوام روکش بتن غلتکی حداقل 20 
سال است و این عمر روکش آسفالت را 2 برابر افزایش می دهد و کامال استاندارد 
است.وی با بیان اینکه در محور پرترافیک مجلســی- بروجن به دلیل نوسانات 
نرخ قیر برای نخستین بار در اســتان از روکش بتن غلتکی استفاده شده، ادامه 
داد: این محور حدود 28.5 کیلومتر طول دارد که هفت کیلومتر آن دو سال پیش 
به بهره برداری رسید و ادامه پروژه در دست اجراست.معاون مهندسی و ساخت 
راه های اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان درخصوص محور تیران- چادگان 
گفت: 13 کیلومتر از این محور در حوزه شهرســتان تیران است و پس از گردنه در 
حوزه شهرستان چادگان قرار دارد.شاهسوندی ادامه داد: قرار بود پنج کیلومتر حوزه 
چادگان تا پایان سال گذشته به بهره برداری برسد که به دلیل مشکالت اعتباری 
ناتمام ماند و اکنون با ابالغ اعتبار فعال شده و آسفالت مسیر مانده که امید است 
امسال این محور تا باالی گردنه چادگان به بهره برداری برسد.وی ابراز داشت: این 
محور در حوزه شهرستان تیران و کرون نیز هشت کیلومتر تا روستای گالب ادامه 

دارد و تکمیل این پروژه حدود 175 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که به دلیل ترافیک 
باال جزو پروژه های اولویت دار ماست.معاون مهندسی و ساخت راه های اداره کل 
راه و شهرسازی استان اصفهان به ساخت محور تیران- سامان به عنوان یکی از 
پروژه های شاخص ملی و دارای ردیف اعتباری اشاره کرد و گفت: این محور یکی 
از پروژه های مهم غرب استان است که تاکنون 25 درصد آن اجرایی شده و 13.5 
کیلومتر آن در حوزه استان اصفهان باقی مانده اســت که در صورت تامین اعتبار 
این محور ســال 1402 به بهره برداری خواهد رسید.شاهسوندی، اتمام باند دوم 
محور دامنه-خوانسار- گلپایگان- خمین به طول 110 کیلومتر در استان اصفهان را 
از دیگر پروژه های شاخص برشمرد و خاطرنشان کرد: بخشی از این محور از سه 
راهی دامنه تا خوانسار به بهره برداری رسیده و 1۹ کیلومتر دیگر باقی مانده است، 
این پروژه فعال است و ردیف ملی دارد.وی با بیان اینکه پروژه ملی محور نایین- 
انارک- خور- طبس در شرق اصفهان 253 کیلومتر طول دارد که 142 کیلومتر آن 
چهار خطه اجرا شده است، افزود: 30 کیلومتر این پروژه در محور چوپانان در دست 

اجراست و مطالعات مابقی مسیر انجام شده که در سنوات آتی به خوروبیابانک 
متصل خواهد شد.معاون مهندسی و ســاخت راه های اداره کل راه و شهرسازی 
استان اصفهان با اشاره به همجواری این استان با ۹ استان کشور، خاطرنشان کرد: 
استان اصفهان قلب تپنده راه های کشور و کریدور شمال-جنوب و شرق به غرب 

کشور است که حفظ آن ها توجه ویژه می طلبد.

   اختصاص 1100 میلیارد تومان برای پروژه های راه در ســفر رییس جمهوری 
مصوب شد

شاهسوندی، مجموع راه های آسفالته استان اصفهان را 11 هزار و 648 کیلومتر تا 
پایان سال گذشته اعالم کرد و گفت: در حال حاضر 27 قرارداد در سطح استان داریم 
که هزینه مجموع آن ها بالغ بر 480 میلیارد تومان است، اما باید توجه داشت که 
افزایش قیمت ها شامل این قرارداد ها می شود و برای 1۹3 کیلومتر راه سازی که 
در دست اجراست ،هزینه 732 میلیارد تومان با در نظر گرفتن افزایش قیمت ها 

پیش بینی کردیم.وی با بیان اینکه تاکنون در قالب قرارداد 2۹0 میلیارد تومان در 
سطح استان هزینه شده است، تصریح کرد: اعتبار مصوبات سفر رییس جمهوری 
به استان اصفهان برای پروژه های راه یک هزار و 100 میلیارد تومان اختصاص دادند 
که برای پروژه های با پیشــرفت باالی 50 درصد بوده و هنوز این مبلغ ابالغ نشده 
است.معاون مهندسی و ساخت راه های اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با 
اشاره به اینکه پروژه کمربندی کاشان به طول 28 کیلومتر با مشکالتی مواجه است، 
خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این محور از اراضی ملی عبور می کند 20 کیلومتر 

آن نیاز به آزادسازی دارد و هفت کیلومتر در دست اجراست.

 چالش راه سازی در مناطق حفاظت شده
شاهســوندی با بیان اینکه پروژه محور کاشــان- برزوک بــا دو پیمانکار فعال 
است و ســعی می کنیم تا پایان 1402 تا ورودی برزوک به صورت چهار خطه بهره 
برداری شود، اظهار داشــت: برای پروژه های راه سازی که از مناطق حفاظت شده 
محیط زیست عبور می کنند، طرح را در اختیار اداره محیط زیست قرار می دهیم تا 
تدابیری برای آن در نظر گیرند؛ اکنون سه کیلومتر از محور نایین- انارک از منطقه 
حفاظت شده عبور می کند که از محیط زیست خواستیم تدابیر خود را به ما برای 
کاهش تلفات احتمالی حیات وحش ارائه کند.وی درخصوص عبور جاده چهل 
کیلومتری محور برکان به گلپایگان از پــارک ملی و پناهگاه حیات وحش موته و 
لزوم اتخاذ تدابیری برای کاهش تلفات با نصب تابلو های هشدار و سرعت گیر در 
جاده ها، ابراز داشت: نصب سرعت گیر به لحاظ فنی در چنین جاده ای برای تردد 
مسافران مناسب نیست هر چند که با توصیه اداره کل محیط زیست در همین محور 
خاکریز هایی با ارتفاع سه متر ایجاد کردیم که برابر با ساخت راه یا پل برای ما هزینه 

داشت و این اقدام برای جلوگیری از تلفات حیات وحش آن منطقه بوده است.

   امسال تاکنون 12 پروژه در دست اجرا داریم
معاون مهندسی و ســاخت راه و شهرسازی استان اصفهان با اشــاره به اینکه از 
ابتدای سال 1401 تاکنون 12 پروژه جدید راه ســازی را آغاز کردیم و برای بخشی 
از طرح ها پیمانکار انتخاب شده، خاطرنشان کرد: این طرح ها تاکنون حدود 157 
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.شاهسوندی اضافه کرد: سیل اخیر به پروژه های راه و 
شهرسازی آسیبی وارد نکرده، زیرا پروژه های جدید بر اساس مطالعات سیل انجام 
می شود که راه ها در مسیر رودخانه ها و ابراهه های فصلی نباشد، اما به محور های 

قدیمی آسیب رسیده که اعالم میزان خسارات با اداره راهداری استان است.

مدیر روابط  عمومی  صداوسیمای مرکز اصفهان اعالم کرد:

تدارک صدا و سیمای مرکز اصفهان برای محرم

معاون اداره کل راه و شهرسازی استان در نشست خبری مطرح کرد:

تخصیص ۱۱۰۰ میلیارد تومان به ۱۳پروژه راه استان اصفهان
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