
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

یکشنبه 17  مهر  1401
12 ربیع االول  1444

09  اکتبر  2022
 شماره 3641    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

رییسحوضهآبریززایندهرود:

انتقال آب از کوهرنگ الزامی است

مدیرعامل سپاهان اعالم کرد:

نقش جهان، استانداردترین 
ورزشگاه بعد از انقالب 

 رییس هیئت مدیره کانون کارگران 
بازنشسته شهر اصفهان:

افزایش حقوق 
بازنشستگان از شهریورماه 

در حال انجام است

رییس کل دادگستری استان خبرداد:

آزادی 427 زندانی با تالش 
ستاد دیه استان اصفهان

مدیرعامل آبفای استان مطرح کرد:

کمبود 2.۵ مترمکعبی 
منابع آب شرب در اصفهان

معاون عمرانی استاندار: 

یک قدم به رفع 
معضالت زاینده رود 

نزدیک شده ایم

با روستای »هنجن« بیشتر آشنا شویم؛
 سرزمینی ساده،

 زیبا و کوچک در اصفهان

رییس شورای شهر:
 شهروندان از محور چهارباغ

7 رضایتمندی باالیی دارند

4

3

7

3

7

6

8

5

5

معاون عملیات سازمان آتش نشانی اصفهان مطرح کرد:

صیانت همه جانبه از آتش نشانان اصفهان

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن:
چنین ناداوری ندیده بودیم

 بافت فرسوده اصفهان 
مهیای میزبانی  از  گردشگران

شهردار  خبر داد:

6

سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

031-36284167-8

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir

حفظ آب حفظ زندگی است

م
سنی

: ت
س

عک



 یکشنبه 17  مهر  1401 /  12 ربیع االول  1444  /  9  اکتبر   2022 / شماره 3641 

رییس جمهور فرانسه:

 تسلیحات نظامی بیشتر به اوکراین می فرستیم
رییس جمهوری فرانسه گفته که کشورهای اروپایی به دنبال ارسال تسلیحات بیشتر نظامی به اوکراین 
هستند.به گزارش خبرگزاری رویترز، امانوئل مکرون، رییس جمهوری فرانسه همچنین اعالم کرده 
که این تسلیحات شامل هویتزرهای تایپ سزار فرانسوی هستند که برای کمک به اوکراین به منظور 
مقابله با حمالت روسیه ارسال می شوند. رییس جمهوری فرانسه همچنین گفت: ما به طور حتم بر 
روی چندین مورد درخواست کار می کنیم و چندین عضو اتحادیه اروپا از جمله خود ما به دنبال تامین 
تسلیحات برای اوکراین هستند.اوکراین در ۲۴ فوریه سال جاری میالدی هدف حمالت روسیه قرار 
گرفت و این اقدام با انتقادهای شدیدی از سوی کشورهای غربی روبه رو شد به طوری که مقام های 

مسکو تحریم شده و موجی از تسلیحات به سوی کی یف روان شد.
 

سخنگوی وزارت خارجه روسیه:

 غرب، نظامیان اوکراین را آموزش می دهد
ســخنگوی وزارت خارجه روســیه گفت: غرب نظامیان اوکراینی را آموزش می دهــد همانطور که 
کودتاچیان سال ۲۰۱۴ را آموزش داده بود.ماریا زاخاروا افزود: انگلیسی ها اخیرا چند هزار نیروی مسلح 
اوکراینی را آموزش داده اند و مربیانی نظامی از کانادا، لهستان، نیوزیلند و دیگر کشورهای غربی در این 
آموزش ها مشارکت داشتند.وی اضافه کرد: این شبیه کاری است که در سال ۲۰۱۴ کردند، آن ها افراد 
مسلحی را آموزش دادند و بعدها در سال ۲۰۱۴ این افراد با زور سالح کودتا کردند و سپس غربی ها 
تالش داشتند این تندروهای آموزش دیده را »جامعه مدنی« معرفی کنند.پوتین روز ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ 
)دوم اسفند ۱۴۰۰( با انتقاد از بی توجهی غرب به نگرانی های امنیتی مسکو، استقالل جمهوری های 
خلق دونتسک و لوگانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت و سه روز بعد در پنجشنبه ۵ اسفند 

عملیات ویژه نظامی را علیه اوکراین آغاز  کرد.
 

صدراعظم سابق آلمان: 

صلح پایدار در اروپا تنها با مشارکت روسیه امکان پذیر است
صدراعظم سابق آلمان ضمن توصیه به جدی گرفتن سخنان پوتین، تاکید کرد که اروپا تنها با مشارکت 
روسیه می تواند به صلح پایدار دست یابد.مرکل که از ســال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۱ صدراعظم آلمان بود، این 
اظهارات را در مراسم هفتاد و هفتمین سالگرد »زوددویچه تسایتونگ« از پرتیراژترین روزنامه های 
آلمان در مونیخ بیان کرد.وی افزود: جنگ سرد تا زمان به دســت آمدن صلح پایدار با کمک روسیه 
ادامه خواهد یافت. به گفته مرکل، وقایع در اوکراین نقطه عطفی است و هشدار داد اظهارات والدیمیر 
پوتین، رییس جمهور روسیه باید بسیار جدی گرفته شود. مرکل گفت: به همه ما اکیدا توصیه می شود 

که کلمات را به جای آن که از ابتدا به عنوان بلوف دسته بندی کنیم، جدی بگیریم. 
 

روسیه، سفیر فرانسه را احضار کرد
وزارت امور خارجه روسیه ســفیر فرانسه در مســکو را احضار و مراتب اعتراض به این کشور بابت کمک 
تسلیحاتی به اوکراین را اعالم کرد.به نوشته خبرگزاری »رویترز«، وزارت امور خارجه روسیه علت احضار 
سفیر فرانسه را اعتراض به حمایت تســلیحاتی این کشــور از »رژیم کی یف« اعالم کرد.در بیانیه این 
وزارتخانه آمده است:  »طرف روس به تهدیداتی اشاره کرد که با ارسال تسلیحات به رژیم کی یف و افزایش 
تعلیمات نظامی برای ارتش اوکراین تشدید می شوند«.از زمان شروع جنگ اوکراین، کشورهای غربی 
با اعمال تحریم های سنگین علیه روسیه، کمک های تسلیحاتی و مالی زیادی به کی یف ارسال کرده اند.

در جدیدترین مورد، به دنبال برگزاری همه پرسی در چهار منطقه اوکراین و تصمیم مسکو در الحاق این 
مناطق به خاک خود، اتحادیه اروپا تحریم های جدیدی علیه این کشور وضع کرد.

آیا رژیم صهیونیستی برای حمله به لبنان آماده می شود؟ 

حزب ا... در آماده باش 

سخنگوی شــورای امنیت ملی به آژانس تلگرافیک  خبرآنالین
یهودی گفت: »آموس هوخشتاین، هماهنگ کننده 
ویژه ریاست جمهوری به تعامل قوی خود برای پایان دادن به بحث های 
مرزهای دریایی ادامه می دهد. ما همچنان در ارتباط نزدیک با اسراییلی ها 
و لبنانی ها هستیم. در مرحله حساسی از مذاکرات قرار داریم و شکاف ها 
کمتر شده است. ما متعهد به دستیابی به یک راه حل هستیم و معتقدیم 
که یک سازش پایدار امکان پذیر است.«با این همه بنی گانتز، وزیر دفاع 
رژیم صهیونیستی پس از دیدار با مقامات ارشد دفاعی در بیانیه ای گفت: 
»با توجه به تحــوالت در مذاکرات مرز دریایی با لبنان، به دســتگاه های 
دفاعی دستور داده شد تا برای هر سناریویی که در آن تنش ها در مرزهای 
شــمالی لبنان اعم از آمادگی دفاعی و تهاجمی افزایش می یابد، آماده 
باشند.«این در حالی است که همین چند روز پیش، به نظر می رسید همه 
طرف ها به توافقی برای تعیین مرز دریایی بین دو کشور که هنوز از نظر فنی 
در جنگ هستند، نزدیک شده بودند. اما با مخالفت اسراییل با پیشنهادات 

اصالحی از سوی لبنان همه چیز تیره و تار شد.

آماده باش نیروها

با نمایان شدن افق فروپاشــی توافق مرز دریایی میان لبنان و اسراییل 
رسانه های عبری گزارش داده اند که هم اکنون نیروی های هوایی، دریایی 
و زمینی ارتش اسراییل به دســتور وزیر دفاع و به منظور احتمال تنش با 
لبنان در حالت آماده باش کامل قرار گرفته اند.در همین حال رسانه های 
نزدیک به حزب ا... لبنان نیز از آماده بــاش کامل این نیرو برای هر گونه 
مواجهه احتمالی با اسراییل خبر داده اند.از سوی دیگر یک مقام پنتاگون 
به الجزیره گفته است که ما از نزدیک وضعیت بین اسراییل و لبنان را زیر 
نظر داریم و با رهبران نظامی دو کشور در ارتباط هستیم.فرانسه نیز با صدور 

بیانیه ای به کلیه شهروندان خود توصیه کرد که فورا لبنان را ترک کنند.

لبنان چه می خواهد؟

در مذاکرات میان لبنان و اسراییل برای تعیین مرز دریایی که با میانجی گری 
آمریکا صورت می گیرد، برخــی اختالفات به اوج رســید. در نهایت لبنان 
اصالحاتی را در متن پیش نویس توافق پیشــنهاد کرد تا طرح پیشنهادی 
آمریکا برای حصول توافق با شکســت مواجه نشود. با این همه اما تل آویو 
مالحظات لبنان در خصوص طرح پیشنهادی آمریکا برای ترسیم مرز دریایی 
را نپذیرفت و بدین ترتیب احتمال بروز تنش را افزایش داد.اما پیشنهادات 
لبنان شامل موارد چه بود؟ اصطالح »خط آبی« حذف شود، خط بویز رد شد، 
تغییر نام میدان گازی از صیدون به میدان صیدون قانا، شرکت هایی که این 
میدان را راه اندازی کنند، مشمول هیچ تحریمی نخواهند بود و لبنان آن را 
انتخاب می کند و تل آویو نباید اختیار موافقت با شرکت های فعال در میدان 
قانا داشته باشد،لبنان می خواهد عبارت »پرداخت غرامت به تل آویو« توسط 
شرکت های فعال در میدان به تل آویو را با عبارت »توافق مالی« بین شرکت 
های عامل و تل آویو جایگزین کند، آمریکا متعهد به تسهیل کار شرکت های 

توسعه دهنده این حوزه، سریع و فوری پس از تکمیل توافق است.

    موضوع توافق چیست؟
مذاکرات لبنان و اسراییل بر سر انعقاد توافقی بر سر آب های مورد مناقشه 
و برخوردار از منابع گازی اســت. لبنان امیدوار است با تعیین تکلیف آب 
های مورد مناقشه بتواند نسبت به اکتشاف و استخراج گاز اقدام کند و نیز 
اجازه ندهد اسراییل به تنهایی از این حوزه های هم مرز یا مورد مناقشه بهره 
برداری کند.اگر این توافق با میانجی گری آمریکا به دست بیاید به ادامه 
روند فعالیت های اکتشافی کمک می کند. نتایج تحقیقاتی که شرکت 
انگلیسی »اسپکتروم« با بررسی های لرزه نگاری خود در سال ۲۰۱۲ انجام 
داد، نشان می دهد ذخایر گاز قابل برداشت در لبنان نزدیک به ۷۲۰ میلیون 
متر مکعب است.بخش نهم میدان گازی لبنان، یعنی میدان گازی قانا، در 
نزدیکی مرز اسراییل قرار دارد. شرکت های توتال و انی در سال ۲۰۱۸ برنده 
مناقصه ای شدند که موضوع آن کتشافات گازی در این میدان است. اما 
بر اســاس مفاد توافق در مورد مرزهای آبی، این میدان گاز، که بخشی از 

آن مورد ادعای اسراییل است، به طور کامل در اختیار لبنان قرار می گیرد.

   خشم نتانیاهو و تندروها
افشای این خبر و اینکه احتماال اسراییل هیچ سهمی از این میدان گازی 
نخواهد داشت خشم تندروها در اســراییل را برانگیخته است. از جمله 
نتانیاهو، الپید را به بزدلی و عقب نشینی در برابر حزب ا...متهم کرده و 

گفته: او تسلیم حزب ا... شده اســت. تنها بعد از سه ماه و پس از یک 
بار تهدید حزب ا...، یائیر الپید به شــکل ذلت باری عقب نشست. او از 
کیک دست کشید و به سختی مقداری خرده نان برای مان آورد. نصرا... 
مناطق حاکمیتی اسراییل را به دست آورد.نتانیاهو متعهد شده است در 
صورت به قدرت رسیدن بعد از انتخابات مجلس در ماه آینده این توافق 
را لغو کند.دیوید شنکر، فرستاده سابق آمریکا برای ترسیم مرز دریایی 
نیز با اذعان به اینکه اسراییل دربرابر خواسته های لبنان عقب نشینی 
کرده است بر این آتش نفت ریخت. او چندی پیش گفت: اسراییل مرز 
خود را از خط یک به خط ۲۳ عقب کشــید. به نظر من اسراییل به همه 
خواسته های لبنان پاسخ مثبت داد. لبنانی ها با منطق بازار وارد شدند. 
آنها خواسته حداکثری خود را اعالم کردند و آن را به دست آوردند.دیوید 
فریدمن، سفیر ســابق آمریکا در فلسطین اشــغالی نیز عقب نشینی 
اســراییل را اینگونه مورد توجه قرار داده است: »سال ها تالش کردیم 
به توافقی بین اســراییل و لبنان بر ســر میدان های نفت و گاز در دریا 
برسیم. در حال نزدیک شدن به توافق برای تقسیم منطقه مورد مناقشه 
به نســبت ۵۵ تا ۶۰ درصد برای لبنان و ۴۰ تا ۴۵ درصد برای اسراییل 
بودیم؛ اما هیچ کس فکر نمی کرد نتیجه، ۱۰۰ درصد برای لبنان و صفر 
برای اسراییل شود. اکنون خیلی خوشحال می شوم که بفهمم چگونه 

به اینجا رسیدیم.«

خبر روز

وزیر امور خارجه:

  هیچ گونه تسلیحاتی به روسیه برای استفاده در جنگ 
اوکراین ارسال نکرده و نخواهیم کرد

وزیر امور خارجه ایران در گفت وگو با وزیر امور خارجه فنالند تاکید کرد: با وجود کمک های نظامی برخی 
کشــورها به اوکراین، ما هیچ گونه تسلیحاتی به روســیه برای اســتفاده در جنگ علیه اوکراین ارسال 
نکرده و نخواهیم کرد، چرا که معتقدیم راه حل این بحران سیاسی است و هرگونه حمایت تسلیحاتی از 
طرفین، فرصت صلح را به تاخیر می اندازد.به گزارش وزارت امور خارجه ایران؛ در تماس تلفنی حســین 
امیرعبداللهیان و »پکا هاویستو« وزیر امور خارجه فنالند، آخرین تحوالت مناسبات دوجانبه، مذاکرات 
لغو تحریم ها، بحران اوکراین و حوادث اخیر در کشــورمان و سوء استفاده آشوبگران و اغتشاش گران و 

مداخالت خارجی در تحوالت داخلی کشورمان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
 

  ارزیابی »موسوی« از یک همکاری ویژه میان ایران،
 روسیه و آذربایجان

ســفیر جمهوری اســالمی ایران در جمهوری آذربایجان گفت: بهره برداری از ظرفیت کریدور حمل و نقل 
بین المللی شمال-جنوب که می تواند با همکاری نزدیک سه کشور ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان 
دسترسی آسان تر محصوالت کشاورزی را از روسیه و دیگر کشورها به مقاصد مختلف فراهم کند ،نقش 
این کریدور را برجسته تر خواهد کرد.سید عباس موسوی در همایش تولید و انتقال غالت در باکو اظهار 
کرد: ایران به عنوان یک محور ترانزیتی منطقه ای و جهانی آمادگی دارد تا ضمن توسعه زیرساخت های 
موجود خود از جمله سیلوها، انبارها و شبکه های حمل ونقل ریلی و جاده ای از تمام ظرفیت های خود برای 
همکاری با سایر کشورها برای تسهیل ترانزیت غالت و سایر محصوالت کشاورزی از روسیه به خلیج فارس 

و فراتر از آن استفاده کند.

نماینده تهران:

 کومله قصد حمله نظامی به ایران را داشت
نماینده مردم تهران با اشاره به تصاویر منتشر شده از مقر گروهک تروریستی پس از مورد هدف قرار گرفتن، 
گفت: این مقر در حالی مــورد اصابت قرار گرفت که برای تصمیم گیری جهت حمله آماده می شــدند تا با 
سوءاستفاده از اغتشاشات اخیر به ایران از شمال غرب حمله کنند که با غافلگیری و پیش دستی نیروهای 
سپاه پاسداران مواجه می شود و همانطور که مشخص است این مقر به طور کامل نابود شده است.»اسماعیل 
کوثری« در خصوص تحرکات کومله و دموکرات ها اظهار کرد: از ابتدای انقالب جمهوری اسالمی ایران گروهک 
تروریستی کومله با مبارزه مسلحانه تجزیه ایران را نشانه گرفته بودند که با اقدامات به موقع و برخورد سخت 
سپاه پاسداران مواجه شدند. وی افزود: سپاه بارها اعالم کرده است که اجازه شکل گیری تهدید در نزدیکی 
مرزهای ایران را نمی دهد و با توجه به همین امر مواضع گروهک تروریستی کومله را که قصد ایجاد جنگ های 

پارتیزانی از سمت غرب کشور را داشتند با پهپاد و موشک مورد هدف قرار داد و بمباران کرد.

 واکنش »کرباسچی« به دستور رییسی درخصوص 
حوادث دانشگاه شریف

مدیرمسئول روزنامه هم میهن به دستور رییس جمهور برای پیگیری حمله به دانشگاه شریف واکنش 
نشان داد.غالمحسین کرباسچی، مدیرمسئول روزنامه »هم میهن« نوشت: رییس جمهور: هیچ شخصی 
مجاز به شکستن حرمت دانشگاه نیست و همه مسئوالن تا اساتید و دانشجویان مکلفند برای حفظ تقدس 
و حرمت این محیط تالش کنند و رییس جمهور در خصوص وقایع اخیر ،نهادهای مسئول را مامور پیگیری 

کرد.پ.ن. بسیار عالیست. کاش تاریخی هم برای ارائه نتیجه اعالم می شد.

کافه سیاست

رسانه نزدیک به کنگره آمریکا: 

مکانیسم ماشه فعال شود
رســانه نزدیک به کنگره آمریکا نوشــته که 
کشــورهای غربی باید از مذاکره با ایران به 
سمت فشار بر این کشــور تغییر مسیر داده 
و ســاز و کار موســوم به »مکانیسم ماشه« 
برای فعــال کــردن تحریم های ســازمان 
ملل علیه ایــران را کلید بزنند. یــک پایگاه 
خبــری آمریکایی در تحلیلی از کشــورهای 
اروپایی خواسته با توجه به آشوب های اخیر 
در ایران با فعال کردن مکانیســم ماشــه در 
برجام تحریم های ســازمان ملل علیه ایران 
را فعال کنند.پایگاه هیل که نزدیک به کنگره 
آمریکاست مدعی شده که چنانچه مذاکرات 
وین به کاهش تحریم ها علیــه ایران منجر 
شــود آنچه به ادعای این پایگاه، »سرکوب 
خشن رژیم« خوانده شــده تشدید خواهد 
شد.این رسانه آمریکایی در ادامه بدون اشاره 
به سوابق آمریکا و کشورهای اروپایی در نقض 
عهد خود در قبــال برجام ادعا کرده  اســت: 
»آمریکا و تروئیکای اروپایی- لندن، پاریس 
و برلین- مسیر دیپلماسی را آزموده اند ولی 

تهران عالقه ای به حصول توافق ندارد.«
هیل بر همین اســاس تصریح کرده است: 
»غــرب اکنــون بایــد از مذاکره به ســمت 
فشــار تغییر جهــت دهد.«تحلیلگــران در 
ایران پیــش از این گفته اند اغتشاشــات که 
نشأت گرفته از شــکاف های درونی جامعه 
و با تحریک عوامل خارجی اســت، می تواند 
آمریکا و غــرب را به این نتیجه برســاند که 
با اســتفاده از ســالح تحریم ها و افزایش 
فشار اقتصادی شــکاف های میان جامعه و 
حاکمیت را گســترش دهد تا در نتیجه نظام 
در اثر فشارهای داخلی و بیرونی تن به تغییر 
رفتار در حوزه های مورد خواســت طرف های 
خارجی دهد.علیرضا فقیهی راد ،کارشــناس 
مسائل بین الملل چند روز پیش در گفت  و گو 
با خبرگزاری فارس در همین خصوص گفته 
اســت: »هرگونه ناآرامی و آشــوب در ایران 
منجر به ارسال پالس ضعف به بیرون خواهد 
شد و زمینه و مشروعیت برای تحریم و فشار 

بیشتر را مهیا می کند.«

بین الملل

حوزه نیوز نوشت:آیت ا...العظمی مکارم شیرازی 
با اشــاره به حوادث اخیر، ســه عامل دشــمنان 
خارجی، فضای مجازِی رها و مشکالت اقتصادی 
و معیشــتی مردم را از علل اصلی دانست و افزود: 
تا زمانی کــه این عوامل باشــد، احتمال آشــوب 
وجود دارد، چرا که دشــمنان خارجی همیشــه در 

پی ضربه زدن به نظام اسالمی هستند و مشکالت 
اقتصادی نیز بهانه به دست آن ها می دهد.

مرجع تقلید شــیعیان گفت: ســه عامل دشمنان 
خارجی، فضای مجازی رها و مشکالت اقتصادی 
و معیشتی مردم از علل اصلی حوادث اخیر است 
و تا زمانی که این عوامل باشــد، احتمال آشــوب 

وجود دارد.
آیت ا...مکارم شــیرازی در دیدار ســردار اشتری، 
فرمانده نیروی انتظامی کشــور از تالش های این 
نیرو قدردانی کرد و گفت: نیروی انتظامی به خوبی 

توانسته در برابر ناامنی ها در میدان حضور پیدا کند.
وی تاکید کرد: باید صف کســانی که به گرانی ها و 
مشــکالت اقتصادی اعتراض دارند از صف افراد 
شرور که در پی آشــوب و ناامنی در کشور هستند، 

جدا شود.
آیت ا... مــکارم شــیرازی به فوت خانــم امینی 
اشاره و بیان کرد: الزم بود نیروی انتظامی و دیگر 
نهادهای ذی ربط گزارش جدی و فوری از تحقیقات 
خود ارائــه می دادند تا جلوی ایــن بهانه ها گرفته 

شود.

آیت ا... مکارم شیرازی در دیدار فرمانده فراجا: 

 الزم بود درباره مرگ خانم امینی، گزارش فوری 
و جدی بدهید 

ایرنا نوشت: وزیر کشور در دیدار با مولوی عبدالحمید تاکید کرد: ما خود مطالبه گر خون جان باختگان بی گناه حوادث اخیر هستیم.احمد وحیدی، وزیر کشور در 
دیدار با مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان اظهارداشت: دشمنان، این روزها در حالی که خودشان در موضع ضعف قرار دارند به دنبال ایجاد مشکل 
برای مردم ایران هســتند، زیرا باید در برابر مطالبات بحق ملت ایران کوتاه بیایند و خواسته جمهوری اســالمی را بپذیرند.وی با اشاره به اینکه این ناآرامی ها از 
قبل برنامه ریزی شده بود، ادامه داد: باید جلوی دشمن را برای توسعه توطئه بگیریم چرا که از این اوضاع فقط دشمن سود می برد.وزیر کشور اذعان کرد: برای 
استانداری سیستان و بلوچستان یک فرد اقتصادی انتخاب شده تا شاهد رشد و توسعه استان باشیم.وی با اشاره به حوادث اخیر شهر زاهدان، خاطرنشان کرد: 
سوال اینجاست که اغتشاشگران چرا اموال و مغازه های مردم را آتش زدند و چرا به آمبوالنس ها حمله می کنند؟وحیدی اظهار داشت: اگر حوادث اخیر برنامه 
ریزی شده نیست، چرا دوربین ها را زده اند، دشمن برای رســیدن به اهداف خود از هیچ چیز فروگذار نمی کند.وی با تاکید بر اینکه مسئولیت ما ایجاد و حفظ 
آرامش مردم است، افزود: دشمنان دل شان به حال بلوچ، سیستانی شیعه و سنی نسوخته است.وزیر کشور با تاکید بر نقش آفرینی سازنده علما، بزرگان، سران 
طوایف و ریش سفیدان، تصریح کرد: در این شرایط، بزرگان و نخبگان جامعه باید مثل همیشه روشنگری کنند.وزیر کشور همچنین در سفر به زاهدان با مولوی 

عبدالحمید، امام جمعه مسجد مکی اهل سنت زاهدان دیدار کرد.

دیدار وزیر کشور با »مولوی عبدالحمید« 

 رژه نظامی 
در نوار غزه

رژه نظامی به مناســبت ســی 
و پنجمین ســالگرد تاسیس 
جنبش جهاد اسالمی فلسطین 

در نوار غزه.

وز عکس ر
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استاندار اصفهان: 

ترک فعل ها در احیای زاینده رود را از رییس قوه قضاییه 
پیگیر هستیم

استاندار اصفهان در خصوص مباحث احقاق حقوق عامه و ترک فعل ها در موضوع احیای زاینده رود، 
گفت: باید در این حوزه ورود جدی تری داشــته باشیم و جلســه ای را با حضور ریاست قوه قضاییه 
درخواست کرده ایم.سیدرضا مرتضوی اظهار داشت: معتقد هستیم مخابره روایت های امیدآفرین به 
جامعه بسیار بااهمیت است چرا که در همین امیدها کارهای جدید شکل می گیرد و فضا برای پیشرفت 
مهیا می شود.وی ادامه داد: گزارش های خوبی ارائه شد؛ اقدامات بسیاری در زمینه احیای زاینده  رود، 
حقوق و قوانین، چالش ها، فرونشســت، مباحث اجتماعی و مشکالتی که در حوزه مدیریت منابع و 
مصارف است انجام شده و امیدواریم در جلسات آتی بتوانیم به صورت موضوعی به هرکدام از مباحث 
ورود کنیم و موضوعات به خوبی تفسیر و تبیین شوند.استاندار اصفهان بیان کرد: بسته راهکارهای ارائه 
شده در زمینه احیای زاینده  رود الزاماتی را می طلبد، ازجمله اینکه قرارگاه آب مرور مجددی بر مطالب 
ارائه شده انجام دهد و پیگیری کنیم بخشی که در حوزه اجراســت در سطح استانی و ملی به نتیجه 
برسد. همچنین ضروری است در حوزه مباحث نظارتی مجلس ورود کند.وی تصریح کرد: در جلسه ای 
با حضور رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و آقای  طغیانی، نماینده مردم شهر اصفهان 
مقرر شد برنامه ریزی های الزم انجام شــود تا در جلسه ای با حضور نمایندگان مجلس حضور یابیم و 
مشکالتی که از ناحیه مجلس می تواند دنبال شــود را درخواست و تبیین کنیم.مرتضوی در خصوص 
مباحث احقاق حقوق عامه و ترک فعل ها در موضــوع احیای زاینده رود، گفت: باید در این حوزه ورود 
جدی تری داشته باشیم. جلسه ای را با حضور ریاست قوه قضاییه درخواست کرده ایم تا در این جلسه 
تشکیل یک شعبه ویژه برای پیگیری ترک فعل های متفاوتی که در سطح ملی و استان های مختلف 

اتفاق می افتد، مورد بررسی قرار بگیرد.

مدیرکل پست استان:
اصفهان، دومین هاب مرکزی پست کشور بعد از تهران است

مدیرکل پست استان اصفهان گفت: پست اســتان اصفهان با ۸۱۱ واحد پستی، سهم هفت درصدی 
واحد های پستی کشور را داراست.حسین باقری  با اشاره به اینکه سرمایه اصلی پست اعتماد مردم 
به خدمات این شرکت است، اظهار کرد: پیش تر خدمات پست در زمان ثبت نام کنکور، توزیع کاالبرگ، 
توزیع کارت سوخت و … بود که اکنون این خدمات توسعه یافته است.وی  با اشاره به اقدامات اساسی 
پست بعد از شیوع کرونا، توضیح داد: از فروردین ۹۹ تا ۱۴۰۰ نزدیک ۱۳۶ شغل در پست استان ایجاد 

کردیم و مرسوالت از پاکت به سمت بسته رفته است.
 مدیرکل پست استان اصفهان با اشاره به تقویت نیروی انســانی در این دوران، گفت: در دوران کرونا 
با حجم زیاد مرسوالت مواجه شــدیم که در زمان کوتاهی باید تجزیه و مبادله می کردیم، بنابراین به 
سمت هوشمندســازی تجزیه مبادالت رفتیم و این کار از طریق سیستم سورتینگ انجام می شود و 
اکنون امکان تجزیه چهار هزار مرســوله در مرکز تجزیه و مبادالت وجود دارد و از ســوی دیگر بحث 
امنیت مرسوالت دارای اهمیت است.وی افزود: با توجه به حجم مرسوالت در حال حاضر ۴۶ دستگاه 
کامیون در مرکز تجزیه مبادالت اصفهان بارگیری می کنند که حجم آن نســبت به پیش از کرونا چهار 
برابر شده است، از سوی دیگر شاهد افزایش ۳۰۰ درصدی حجم مبادالت برون استانی و ۱۰۰ درصدی 
حجم مبادالت درون استانی هستیم.باقری با بیان اینکه استان اصفهان دومین هاب مرکزی پست 
کشور بعد از تهران است که این اتفاق موجب توسعه شاخص های اقتصادی استان شده است، عالوه 
بر این موجب تسریع در ارسال مرســوله و ایجاد امنیت و از همه مهم تر رشد اقتصادی می شود.وی 
در ادامه به راه اندازی سامانه E بازار برای تقویت کسب وکار های بومی و محلی اشاره کرد و افزود: در 
دوره کرونا از تمام ظرفیت های پست اســتفاده کردیم که یکی از این موارد سامانه جامع پست برای 

رهگیری مرسوالت پستی است.

رییس حوضه آبریز زاینده رود:

انتقال آب از کوهرنگ الزامی است

رییس حوضه آبریز زاینده رود گفت: خط تونل ســوم کوهرنگ باید وارد 
مدار شود تا وضعیت حوضه آبریز با کمک بارش ها کمی به تعادل برسد در 
غیر این صورت شرایط سختی برای کشت پاییزه خواهیم داشت.علیرضا 
الماســوندی درباره اقدامات دولت برای حوضه آبریز زاینده رود، اظهار 
داشت: طرح جامع حوضه آبریز زاینده رود در مدت زمانی کمتر از چهار ماه 
تدوین شد که در آن محاسبه و میزان تخصیص ها در حوضه زاینده رود و 
عدالت در توزیع بر اساس مدل های برنامه ریزی منابع آب در طرح های 
جامع، دیده شــده اســت.وی ادامه داد: نتایج همه این ها مشخص و 
اطالعات منابع و مصارف تدقیق شده است و کاری که شاید چندین سال 
طول می کشید طی چهار ماه انجام و برنامه اقدامات احصا شده و گزارش 
اولیه خدمت رییس جمهوری ارائه شد و ایشان برای اجرا دستور دادند.

رییس حوضه آبریز زاینده رود افزود: بر اساس آن ما تقویمی در ارتباط با 
اقدامات اجرایی در حوضه زاینده رود تهیه کردیم زیرا دیگر نمی خواهیم 
درباره آن ها حرف و گفت وگو باشد و باید وارد فاز عملیاتی شده و اقدامات 
جهادی آغاز شود؛ در این راستا در حوزه تحویل حجمی از ماه های آینده 
آغاز خواهیم کرد و در حوزه تامین نیز اقداماتی شده است.الماسوندی در 
خصوص سرنوشت تونل سوم کوهرنگ که بهار امسال خط اضطرار آن وارد 
مدار شد و پس از دو هفته متوقف شد، ابراز داشت: در رابطه با تونل سوم 

کوهرنگ با استان صحبت هایی شده و با توجه به اینکه کشاورزان در این 
فصل مصارفی ندارند، حتی با فرماندار شهر کوهرنگ نیز گفت وگوهایی 
داشتیم، با استاندار اصفهان نیز مسائل را مطرح کردیم تا تعاملی صورت 
گیرد که بتوانیم انتقال تونل سوم را برای سد زاینده رود داشته باشیم و 
فکر می کنم این طرح اجرا خواهد شد.وی تصریح کرد: اگر خط کوهرنگ 
سه وارد مدار شود که باید وارد شود، کمی شرایط حوضه متعادل خواهد 
شــد و امید اســت بتوانیم با ظرفیتی که در اثر بارندگی در سرشاخه ها 
خواهیم داشت و اضافه شدن این خط، شرایط حوضه آبریز متعادل شود، 
اگر تونل سوم کوهرنگ وارد مدار نشود شرایط سختی را در حوزه کشت 
پاییزه خواهیم داشت.رییس حوضه آبریز زاینده رود در خصوص میزان 
تخصیص ها برای بخش های شرب، کشاورزی، صنعت و محیط زیست 
در سال آبی جدید ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ این حوضه، گفت: هنوز مقدار تخصیص 
برای بخش های مختلف مشخص نیست اما قرار است بخشی از خسارت 
کشاورزان برای تملک اراضی داده شود ضمن اینکه با استاندار اصفهان 
و همچنین وزیر نیرو صحبت کردم و وزیر محترم دستور دادند که طرح 
انتقال را داشته باشیم تا با بارش های ماه های پیش رو برای ذخیره سد 
زاینده رود برنامه ریزی شود.الماسوندی همچنین در اجالس مدیریت 
منابع آب فالت مرکزی ایران گفت: سد زاینده رود امسال شرایط مناسبی 

ندارد. بی انضباطی در برداشت های باالدست، جان سد را گرفته است. آب 
این سد بیش از این نباید تخلیه شود در غیر این صورت با ترک و شکست 
پایداری سد زاینده رود مواجه خواهیم شد، بنابراین انتقال آب از کوهرنگ 
الزامی اســت.علیرضا الماســوندی اظهار کرد: حکمرانی خوب آب به 
عنوان یک رویکرد با هدف توسعه پایدار یا مولفه های مختلف اقتصادی، 
اجتماعی و زیست محیطی در دنیا مطرح شده اســت. در دهه گذشته 
بســیاری از طرح های حوزه آب و محیط زیست در کشور اجرایی نشد و 
اکنون با تنش آبی در ۸۳ شهر کشور مواجه هستیم.وی افزود: براساس 
تاکید رییس جمهور بر حل مســئله اصفهان، گروهی از افراد که سابقه 
مطالعه جامع در حوزه آب داشتند، تشکیل شد. براین اساس مطالعات 
پیشین جمع آوری و در نهایت ۱۲ اقدام برای حوضه آبریز زاینده رود تدوین 
شد.رییس حوضه آبریز زاینده رود گفت: در مسیر باالدست سد زاینده رود 
آب فروشی در حال انجام است که منجر شده آب رهاسازی شده از سد 
زاینده رود به مصرف شــرب مردم اصفهان نرســد. باید از این بی نظمی 
جلوگیری شود و به هیچ عنوان مسامحه در این خصوص پذیرفته نیست. 
گفتنی است؛ اگر پروژه تونل و سد کوهرنگ سه تکمیل و به بهره برداری 
برسد با توجه به کاهش ظرفیت این خط در مجموع ساالنه ۱۲۰ میلیون 

مترمکعب آب به حوضه آبریز زاینده رود می توان انتقال داد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهان با بیان اینکه طی یک ماه اخیر بین 
۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تن تخم مرغ از استان به خارج از کشور 
صادر شده، خاطرنشان کرد: با توجه به میزان تولید 
امسال که مازاد بر تقاضاست، بعید نیست که سقف 
صادرات پنج هزار تن تخم مرغ تا پایان سال تکمیل 
شود هر چند درحال حاضر مصرف داخلی به نسبت 

افزایش یافته و در این شرایط شاید توجیه صادرات 
بیش از این وجود نداشته باشد.ایراندوست با بیان 
اینکه استان اصفهان با تولید ساالنه بیش از ۲ میلیون 
تن انواع محصوالت دام و طیور رتبه نخست کشور را 
دارد، اضافه کرد: سهم تولیدات دام و طیور این استان 

به ۱۴.۲ درصد در کشور می رسد.
وی با اشــاره به وجود ۲۰۷ واحد پرورش تخم مرغ 
در سطح اســتان، افزود: این واحدها ظرفیت تولید 
۱۵ میلیون قطعه جوجــه را دارند و این اســتان با 
تولید ســاالنه ۱۲۰ هزار تن تخم مرغ رتبه اول کشور 
در تولید این محصول اســت.معاون بهبود تولیدات 
دامی ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان با 

بیان اینکه شهرستان های کاشان، نجف آباد، اصفهان 
و شاهین شــهر و میمه به ترتیب در رده اول تا سوم 
تولید تخم مرغ در استان به شــمار می روند، گفت: 
براساس ارزیابی تیم های ممیزی، امروز واحدهای 
پرورش مرغ گوشــتی و تخم گذار اســتان اصفهان 
در باالترین سطح کیفیت و شــرایط بهداشتی قرار 
دارند.ایراندوست با اشاره به اینکه بیش از ۳۰ واحد 
پرورش مرغ تخم گذار در اســتان اصفهان ظرفیت 
جوجه ریزی بیش از ۱۰۰ هزار قطعــه را دارند، گفت: 
از هفت نمایندگی شرکت سیمرغ، ۲ نمایندگی این 
شرکت در استان و در شهرســتان های فالورجان و 

اصفهان فعال است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان:

2 هزار تن تخم مرغ از اصفهان به خارج صادر شد

خبر روز

در مسیر باالدست سد زاینده رود آب فروشی در حال 
انجام است که منجر شده آب رهاسازی شده از سد 
زاینده رود به مصرف شرب مردم اصفهان نرسد. 
باید از این بی نظمی جلوگیری شود و به هیچ عنوان 

مسامحه در این خصوص پذیرفته نیست

 تولید روزانه 3700 تن سیمان در کارخانه 
سیمان اردستان

مدیر کارخانه سیمان اردستان گفت: کارخانه سیمان اردستان در طول شبانه روز حدود ۳۵۰۰ تن 
کلینکر و ۳۷۰۰ تن ســیمان تولید می کند.حمیدرضا چیت ســاز در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
یکی از اهداف اصلی تاســیس کارخانه سیمان اردستان کمک به توســعه اقتصادی شهرستان، 
آبادانی، معیشت و ایجاد اشتغال برای خود منطقه بوده است. از ابتدای تاسیس این مجموعه، 
موضوع رفاهیات نیروی های کارخانه در دســتور کار بوده و مدیران کارخانه در طول سال خدمات 

و پاداش هایی که در قانون نیست  را در جهت تکریم نیروهای خود برای آنها در نظر می گیرند.
وی درباره تجمع کارگران کارخانه سیمان در اعتراض به حق بیمه اضافه سخت و زیان آور، افزود: 
پرداخت حق بیمه اضافه سخت و زیان آور همانگونه که در قانون مشخص شده، یک سری مراحل 
و روال قانونی دارد که هر مقدار سهم کارخانه باشد از آن استقبال می کنیم، زیرا معتقدیم موضوع 

بیمه سخت و زیان آور حق قانونی کارگر است و هیچ قصدی برای از بین بردن آن وجود ندارد.
مدیر کارخانه ســیمان اردســتان با بیان اینکه تاکنون هیچ نیروی کارخانه ســیمان اردســتان 
درخواست کتبی خود مبنی بر دریافت حق بیمه اضافه ســخت و زیان آور را نداده است، تصریح 
کرد: وضعیت اقتصادی کشــور باعث شده فروش کارخانه به شــدت کاهش پیدا کند، ولی تمام 

تالش مدیران کارخانه این است که حق نیروهای کارخانه در بخش های مختلف ضایع نشود.
چیت ساز گفت: درحال حاضر حدود ۳۵۰ نفر به صورت مســتقیم و غیرمستقیم در چهار شیفت 
کارخانه سیمان اردستان مشغول کار هســتند و نیروهای این کارخانه ماهانه به صورت میانگین 
حدود ۴۰ تا ۵۰ ساعت حق اضافه کاری دریافت می کنند. وی با بیان اینکه کارخانه سیمان اردستان 
یکی از قطب های تولید سیمان کشور است،خاطرنشان کرد: کارخانه سیمان اردستان با تالش و 
پشتکار متخصصان خود در طول شبانه روز حدود ۳۵۰۰ تن کلینکر و ۳۷۰۰ تن سیمان تولید کرده 

و با توجه به کیفیت محصوالت خود، سیمان را به ۱۳ کشور جهان صادر می کند.
 

 بهره برداری و کلنگ زنی 9 طرح در روستاهای 
بخش قمصر

فرماندار کاشــان گفت: همزمان با روز ملی روســتا، ۹ طرح عمرانی و امنیتی بــا اعتباری برابر با 
۲۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در سه روســتای جوینان، قهرود و الزگ از توابع بخش قمصر این 

شهرستان بهره برداری شده و یا عملیات اجرایی آن آغاز می شود.
محمدشریف زارعی اظهار کرد: آغاز عملیات طرح پایش تصویری در روستاهای قزاآن، جوینان و 

قهرود با اعتبار ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال از جمله این طرح هاست.
وی افزود: راه اندازی سامانه های پایش تصویری عالوه بر مدیریت جاده ها در شهرها و روستاها، 
کاربردهای انتظامی و امنیتی نیز داشته و با افزایش امنیت اجتماعی و حفظ اموال عمومی باعث 
پیشگیری از ســرقت در مناطق روستایی می شود.فرماندار کاشــان، تصریح کرد: بهره برداری از 
آسفالت خیابان شهید ایلچی قزاآن به منظور تســهیل در رفت و آمد به این روستا با هزینه چهار 
میلیارد ریال از محل اعتبارهای دهیاری از دیگر طرح های اجرا شــده برای خدمت به مردم این 
روستاست.وی  با تقدیر از پیشگامی شهروندان نیکوکار گفت: عملیات طرح تعریض جاده قزاآن 
به قمصر و همچنین عملیات ساخت ورزشگاه روســتای قزاآن از محل مشارکت نیکوکاران این 
روستا آغاز شد.شریف زارعی افزود: بهره برداری از پروژه سنگفرش، دیوارکشی و پیاده روسازی 
معبرها در روستاهای جوینان، الزگ و قهرود با اعتبار ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، از دیگر برنامه 
های روز ملی روستاست.وی تصریح کرد: جایگاه روســتا در امنیت غذایی و توسعه کشور باعث 
شده که سیاست گذاری توسعه ملی به روستاها جلب شود. روستاها با نقاط قوت و فرصت های 
متنوع پیش رو، به لحاظ مدیریتی از مناســبات اقتصادی و اجتماعی برخــوردار بوده و نیازمند 

مدیریت ویژه هستند.

کافه اقتصاد

معاون عمرانی استاندار: شهرستان ها

یک قدم به رفع معضالت زاینده رود نزدیک شده ایم
معاون عمرانی استاندار اصفهان با اشاره به تشکیل و فعالیت قرارگاه آب اســتان، گفت: با اقدامات انجام شده طی یک سال گذشته یک قدم به رفع معضالت 
زاینده رود نزدیک تر شده ایم و امروز باید اقدامات عملی در این حوزه انجام شود.مهران زینلیان در اجالس مدیریت منابع آب فالت مرکزی ایران، اظهار کرد: با 
اقدامات انجام شده در یک سال گذشته یک قدم به رفع معضالت زاینده رود نزدیک تر شده ایم.زینلیان اضافه کرد: بسته راهکارها در پنج محور کاهش مصارف 
مجاز، حذف مصارف غیرمجاز، تامین منابع جدید آب، مدیریت کیفیت آب و کاهش وابستگی به منابع آب تدوین شده است.وی با اشاره به تشکیل ۲۱ کارگروه 
تخصصی در قرارگاه آب استان اصفهان، تصریح کرد: قرارگاه اصفهان شامل مجمع ذی نفعان )سازمان های دولتی و حاکمیتی، نمایندگان مجلس، قوه قضاییه، 
شوراهای شهر و روستا، مجامع علمی، رسانه های رسمی و غیر رسمی و نهادهای مردمی( است.معاون عمرانی استاندار اصفهان گفت: در این فصل از سال با توجه 
به ظرفیت و حجم آب پشت سد زاینده رود، خروجی آب سد ۲۵ متر مکعب برثانیه است که فقط نیمی از آن به سد چم آسمان رسیده و برای آب شرب اصفهان 
استفاده می شود. همچنین همه آب هایی که در سرشاخه ها وجود داشته به سد زاینده رود وارد نشده و انتظار می رود به سرعت به آن رسیدگی شود.زینلیان تاکید 
کرد: اخیرا وزارت نیرو برای استفاده از پساب دستورالعملی را ابالغ کرده که برای کل کشور یکسان است و تفاوتی بین اصفهان و سایر شهرها در آن وجود ندارد این 

در حالی است که اصفهان با دو معضل جدی فرونشست و حقابه ها مواجه است.

سد زاینده رود با 16 درصد 
حجم آب

ســد زاینده رود به صورت روزانه آب مورد نیاز شرب 
بیش از ۵ میلیون نفر، آب مورد نیاز کشــاورزی در 
حاشیه زاینده رود، آب مورد نیاز صنایع سنگین حوزه 
مرکزی اصفهان از جمله ذوب آهن، صنایع نظامی، 
فوالد مبارکه، پاالیشگاه، نیروگاه، سیمان سپاهان، 
پلی اکریل و سایر صنایع کوچک و بزرگ در حاشیه 
زاینده رود را تامین می کنــد. در حال حاضر ذخیره 
مخزن سد زاینده رود به زیر خط قرمز رسیده که ۱۹۴ 
میلیون متر مکعب و در واقع ۱۶ درصد حجم سد را 

دربر می گیرد.

عکس خبر 

رییس کمیسیون آب و کشاورزی:

دغدغه مردم اصفهان 
نسبت به آب، بحق است

رییس کمیسیون آب و کشاورز مجلس گفت: 
رعایت حقابه محیط زیست دیگر نکته قابل 
توجه اســت، امروز ما در زمینه حقوق محیط 
زیست عقب هستیم، این عقب افتادگی ها 
حاصل غفلت برخی دستگاه های متولی در 
دوره های گذشــته بوده اســت.محمد جواد 
عســگری اظهار کرد: امنیت غذایی از جمله 
مباحث مهمی اســت که با امنیت کشور گره 
خورده و هر کشــوری که در ایــن زمینه ورود 
نکند با چالش های جــدی در آینده روبه رو 
خواهد شد.وی افزود: متاســفانه در کشور 
ایران بــا چالش جدی در بحــث آب مواجه 
هستیم وطی سال های گذشته نتوانسته ایم 
از ظرفیت های بالقوه حوضه آبی بهره ببریم، 
در این راستای مصمم هستیم در زمینه اصالح 
قانون و ســهل الوصــول کــردن قانون های 
موجود، کار را جلو ببریم.رییس کمیســیون 
آب و کشاورزی مجلس تاکید کرد: ضروری 
است در خصوص مبحث اســتفاده بهینه از 
آب، سازوکار مناســب تعریف شود. از جمله 
آن می توان به الگوی کشــت اشــاره کرد که 
مجلس شــورای اسالمی ۱۵ ســال گذشته 
دولت ها را مکلف به آن کرده، ولی دولت ها با 
دالیلی انجام نداده اند.وی ادامه داد: در رابطه 
با مبحث آب و ذخایر آب قانون های مندرج 
و کهنه اصالح شــد و وزارت جهاد کشاورزی، 
وزارت نیرو و ســازمان محیط زیست مکلف 
به اجرای رسالت آن شدند.عسگری تصریح 
کرد: مجلــس در زمینه چالش هــا از جمله 
برداشــت بی رویه از ســفره های زیر زمینی 
که خطر جدی اســت که ما را تهدید می کند، 
ورودی جدی داشته و نســبت به ترک فعل 
به دســتگاه قضایی تذکر داده ایم، به زودی 
جلسه ای با حضور مسئوالن کشوری در این 
زمینه در کمیسیون کشــاورزی برگزار خواهد 
شد.وی افزود: در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۲و 
برنامه هفتم توسعه الزم است نسبت به ارائه 
نقشــه جامع مدیریت منابع آبــی با رویکرد 

پرهیز از جزیره ای عمل کردن توجه شود.
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                                                                پیشنهاد روستاگردی؛

                     بیدهند؛ طبیعت بی نظیر

با روستای »هنجن« بیشتر آشنا شویم؛

سرزمینی ساده، زیبا و کوچک در اصفهان

روستای بیدهند یکی از جاذبه های گردشگری و طبیعی استان قم به شمار می رود که با آب و هوای مطبوع خود میزبان شهروندان و گردشگران است. باغات بزرگ 
گردو که با آب قنات آبیاری می شوند و هوای خنک و مناظر دیدنی از مشخصه های این روستاست.سفلی بیدهند قناتی است که در این روستا قرار دارد. طول این 
قنات ۲۵۰ متر است، تعداد ۱۵ میله چاه دارد و عمق مادرچاه این قنات ۱۵ متر است.همچنین امامزاده فاضل )ع(، در باالی کوهی مشرف به روستای بیدهند واقع 
شده است. بنایی متشکل از بقعه، چهار ایوان، چهار حجره و چهار غرفه در باالی حجره ها قرار دارد.سیمای عمومی این آبادی  سرسبز و باغستانی در یک امتداد شمالی 
و جنوبی و بر کناره بستر رودخانه فصلی موسوم به دره باغ قرار گرفته  است. قرار گرفتن بر فراز بلندی موسوم به گردنه گروس در شمال آبادی بیدهند و دیدن مناظر 
جالب و تماشایی آن به خصوص در زمستان هر سال بسیار جذاب و دیدنی اســت که عالقه مندان به طبیعت را به سوی خود جذب می کند.این روستا در اوایل بهار 
یکی از دیدنی ترین جاذبه های گردشگری و طبیعت گردی استان قم محسوب می شود.نکته مهم در مورد بازدید از این روستای زیبا این است که با توجه به اینکه کلیه 
باغات دارای مالکین محلی هستند، حتما قبل از ورود به باغات اجازه بگیرید و از تخریب طبیعت و درختان و یا روشن کردن آتش زیر درختان مثمر جدا خودداری 

کنید. این روستا مرد مهمان نواز و خونگرمی دارد.

روســتای هنجن اصفهان بافتی تاریخی دارد و در میان حصاری از کوه ها و رودها واقع شده است. رودخانه های »برزرود« و »چیمه رود« حیات بخش روستای 
هنجن اصفهان هستند. این روستا به دنیای امروز شباهتی ندارد و با نگاه اول تصور خواهید کرد که سوار ماشین زمان شده اید و قرن ها به عقب برگشته اید.

سبک معماری در بافت تاریخی آن تاثیری اساسی داشته و استفاده از گل، ســنگ و چوب در بناهای این روستا، اصالت تاریخی به آن بخشیده است. معماری 
تاریخی این روستا همچنان حفظ شده و با گشت در این روســتا، تاریخ و روز را فراموش خواهید کرد.این روستا به واسطه نوع جغرافیای آن و هم جواری با کوه و 
رود، آب وهوای دل چسبی دارد و برای فرار از هوای آلوده شهر و بخشیدن اکسیژن خالص به ریه، مقصدی فوق العاده خواهد بود. عالوه بر آب وهوای دل چسب، 
آرامش و سکوت روستای هنجن نطنز بسیار روح نواز است. سفر به هنجن فرصت خوبی اســت تا مسافران با آرامش این روستا، انرژی دوباره خود را پیدا کنند و 
با دوری از دغدغه های تکراری زندگی شهری، روح خود را تازه کنند.همان طور که گفتیم، گل و سنگ و چوب، مصالح اصلی ساخت بنا در این روستا هستند. این 
روستا بافت تاریخی اش را حفظ کرده و معماری اش به سبک گذشته است. روستای هنجن در دوران صفویه و قاجاریه، بیش از سایر دوره ها در مرکز توجه بوده 
است. به همین دلیل، بناهایی در این روســتا وجود دارد که می توان آن ها را در گروه جاذبه های تاریخی قرار داد.ویژگی دیگر معماری خانه های قدیمی 
روستا، در و پنجره آن هاست. این بخش از خانه های مســکونی از جنس چوب و در اندازه ای کوچک ساخته شده است. گفته می شود که 
کوچکی درها و پنجره ها به دلیل جلوگیری از ورود هوای سرد به خانه بوده است. بیشتر این بناها از دوران حکومت قاجاریه به  جا 
مانده اند.بافت تاریخی روستای هنجن نطنز، با چند بنای قدیمی و طبیعتی حاصل از جریان رودها و وجود 
کوه ها، می تواند به یکی از توریستی ترین روســتاهای ایران تبدیل شود که بزرگ ترین امتیاز آن 
سادگی است.عالوه بر خانه هایی که در بافت قدیم روستا دیده می شود، قلعه تاریخی پیش 
از اسالم، امامزاده زینب خاتون و بقعه امامزاده 
سید داوود از بناهای تاریخی این 

روستا هستند. قلعه ها یکی از زیباترین دیدنی های تاریخی در هر استان محسوب می  شوند. اگر شیفته آثار تاریخی باشید، بندبند آن برای تان دیدنی خواهد بود. 
قلعه تاریخی هنجن بر بلندای تپه و در کنار رودخانه برزرود ساخته شده است. این قلعه از جاهای دیدنی استان اصفهان محسوب می شود که گفته شده عمرش با 
زمان حکومت سلجوقیان برابری می کند.قلعه هنجن بنایی ۳طبقه با اتاق   های فراوان است که طبقات باالیی در حال حاضر تقریبا از بین رفته اند. این قلعه ،پناهگاه 
روستاییان در طول حمالت تاریخی بوده به همین دلیل، هر خانواده روستایی در این قلعه صاحب یک اتاق بوده است. در حمله مغول و همچنین در حمله افغان ها 
به ایران، اتاق های واقع در قلعه تاریخی هنجن، پناهگاه روستاییان بسیاری بود که برای حفظ جان خود از خانه فرار کرده و به این قلعه پناه برده بودند.امامزاده زینب 
خاتون یکی دیگر از جاهای دیدنی روستای هنجن اصفهان است که بنایی تاریخی محسوب می شود. در قسمت ورودی این امامزاده، درخت چنار کهن سالی واقع 
شده و زیبایی دل چسبی به این بنای ساده این امام زاده بخشیده است. امتیاز معماری این امامزاده ایوانی با سقف بلند است که به آن نمای جالبی داده ، نقاشی 
و مقرنس هایی از گچ این سقف را زیباتر کرده است.امامزاده داوود در یکی از خوش آب وهواترین و باصفاترین قسمت های روستای هنجن نطنز واقع شده است. 
در اطراف این بقعه، باغ های وسیع و خوش رنگ ولعاب بسیاری وجود دارد که هوای مطلوبی به این بخش از روستا بخشیده و منظره ای زیبا ساخته است.گفته 
می شود بقعه امامزاده داوود در روستای هنجن از دوران صفویه باقی مانده  اســت. این امامزاده ۲ حیاط جداگانه با ۳ ورودی دارد. از جذابیت های معماری این 

سازه تاریخی و زیارتی گنبد کاشی شده و فیروزه ای آن است که با پس زمینه باغ های سرسبز اطراف و آسمان آبی، قابی 
تماشایی و در عین حال ساده در این روستا خلق می کند.

  ایران گردی

مفاد آراء
7/68 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که 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 تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 3929 - 1401/04/11 هيات چهارم خانم محبوبه مارانی 
به شناسنامه شماره 3467 کدملي 1282992783 صادره اصفهان فرزند مهدی در 
ششدانگ يکباب  ساختمان  به مســاحت 85/42 مربع از پالک  536 فرعی از 24  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب از مالکيت متقاضی طبق 

سند انتقالی شماره 37800 مورخ 1370/07/01 دفترخانه 94 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/02

م الف: 1389693  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

7/69 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 1988 مورخ 1401/6/19 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقای 
مهدی قمشه دســتجردی  به شناسنامه شــماره 20325 کدملی 1282673602 
صادره اصفهان فرزند حسن در ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 146/58 متر 
مربع مفروزی از پالک شماره 299 فرعی از 4348 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی 

گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در 

صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/02

م الف: 1389715  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

7/70 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  2397 14016030200700 مورخ 03 / 06 / 1401  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای قاســمعلی تدين فرزند براتعلی بشــماره شناســنامه 11 وکدملی 
1110714793 صادره از فالورجان درششدانگ يک باب خانه نيمه ساز به مساحت  
 41 / 230 مترمربع پالک 413 اصلی واقع در ششــدربلندی فالورجان خريداری 
مع الواسطه ازمالک رسمی آقای باقرقاسمی محرزگرديده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. 
بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/02

م الف: 1389490 محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

فقدان سند مالکیت
7/71 شــماره نامــه: 140185602210004487- 1401/06/14 چــون 
آقای محمد نوری با تســليم دو برگ استشــهاد شــهود بشــماره شناسه يکتا 

140102150476000151 و رمــز تصديق 931891 مــورخ 1401/04/26 
تنظيمی دفترخانه 369 اصفهان مدعی مفقود شــدن سند مالکيت کاداستری به 
شماره چاپی 833030 ســری ب 90 که تمامت 2304 سهم مشاع از 295441 
ســهم شــش دانگ پالک ثبتی 760 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش 20 ثبت 
جنوب شــرق اصفهان به نامش سابقه ثبت و ســندمالکيت کاداستری به شماره 
فوق الذکر و شــماره دفتر امالک الکترونيک 140020302210001218 دارد 
می باشــد و درخواســت صدور ســند مالکيت المثنی ملک فوق را نموده است.   
لذا مراتــب  به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيــل ماده 120 آئيــن نامه قانون 
ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت 
به ملک مرقوم يا وجود ســند مالکيت نزد خود می باشــد از تاريخ انتشــار اين 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتــراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت 
يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت مجلس 
و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بديهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل ســند مالکيت يا ســند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1389192 ناصر صيادی صومعه مدير واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

7/72 شــماره نامه: 140185602024007282- 1401/07/04 نظر به اينکه 
چهار دانگ مشاع از ششــدانگ ســند مالکيت شــماره پالک 2426 فرعی از 
4348 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان که در صفحــه 30 دفتر 1507 امالک به 
شماره ثبت 283495 به شماره ســند تک برگ 066991 سری الف سال 94 به 
نام خانم ربابه شــاهی دستجردی سابقه ثبت و صدور ســند مالکيت دارد سپس 
خانم مهری سبز عليان به استناد وکالتنامه شماره 101804- 1401/4/26 دفتر 
91 اصفهان به وکالت از طرف مالک با ارائه درخواست 1170 مورخ 1401/7/6 
به انضمام دو برگ استشــهاديه محلی که امضاء شــهود آن ذيل شــماره يکتا 
140102150368003451 و رمــز تصديق 409667 مــورخ 1401/6/14 به 
گواهی دفترخانه اسناد رسمی 270 اصفهان رســيده است  مدعی است که  سند 
مالکيت به علت سرقت مفقودو درخواست صدور المثنی سند مالکيت را نموده  لذا 
مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا 

وجود سند مالکيت مذکور نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت يا سند معامله به اين 
اداره تسليم و رســيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکيت به 
ارائه کننده سند مســترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد 
يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1389336 مهدي شبان 

سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودروی ســواری ســپند پی کی آی مدل 
 1384 بــه رنگ مشــکی- متالیــک به شــماره پالک
 M131027084 ایران 13-669  ه 14 و شــماره موتــور 
و شماره شاســی 3048236 و شناســه ملی خودرو 
IRJC841V00I048236 بــه نام خانــم زهره ظهیری 
 دنبــه مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط 

می باشد.

 آگهی تغییرات شرکت با مســئولیت محدود ایده پرداز پاسارگاد کیان
 به شناسه ملی 10610084918 و به شماره ثبت 1187 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مــورخ 21/06/1401 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: رزیتا ولی نیا کدملی 0321445635 بعنوان عضو هیات مدیره و سید مسعود 
ولی نیا کدملی 0074704214 بعنوان عضو هیات مدیــره و امین صداقتی به کدملی 
1170758381 بعنوان عضو هیات مدیره )خارج از شرکاء( برای مدت نامحدود انتخاب 
شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری خمینی شهر )1390176(
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کشف 1۵ تن انواع مواد مخدر در اصفهان

جانشین فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان گفت: ۱۵ تن انواع مواد مخدر در ۶ ماه نخست امسال در 
استان اصفهان کشف شد.سردار محمدرضا هاشمی فر با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای کشور و به 
ویژه ۱۳ هزار و ۲۰۰ شهید فراجا و ۸۵۷ شهید فرماندهی انتظامی استان اصفهان اظهار کرد: بیش از ۳۱ هزار 
ایثارگر در استان اصفهان از سپاه، ارتش و نیروی انتظامی وجود دارد که باید مقام همه آن ها گرامی داشته 
شود.وی با بیان اینکه امنیت، اساسی ترین نیاز در جامعه بشری و مهم ترین شاخصه داشتن زندگی سالم 
اجتماعی است، ابراز داشت: یکپارچگی مردم رمز ارتقای امنیت است و تفرقه ودرگیری داخلی موجب 
شکست جامعه می شود.هاشمی فر در ادامه با اشاره به گوشه ای از فعالیت های نیروی انتظامی استان 
اصفهان در ۶ ماه نخست امسال  اظهار داشت: در حوزه مقابله با جرائم مهم شاهد کاهش چهار درصدی 
بوده ایم و ۹۰ باند سازمان یافته را شناســایی و افزایش ۱۳ درصدی کشفیات را در این زمینه داشته ایم.

سردار هاشمی فر با بیان اینکه ۲۳۱ میلیارد تومان از اموال مال باختگان امسال به ایشان بازگردانده شده 
است، گفت: همچنین  امسال  افزایش ۵۶ درصدی کشفیات کاالی قاچاق را داشتیم که ارزش کاال های 
قاچاق چهار هزار میلیارد تومان برآورد شده است.وی گفت: باند های سازمان یافته قاچاق کاال، احتکار، 

زمین خواری و مخالن نظام اقتصادی در کشور شناسایی شده اند.
 

پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی و عروقی در پژوهشکده 
قلب اصفهان

معاون پژوهشکده قلب و عروق اصفهان گفت: پژوهشکده قلب و عروق اصفهان در سال ۱۳۶۷ فعالیت 
خود را در زمینه پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی و عروقی آغاز کرد.نوشین محمدی فر با اشاره به مرکز 
تحقیقات قلب و عروق اظهار کرد: این مرکز فعالیت خود را در سال ۱۳۶۷ به عنوان یک طرح تحقیقاتی 
شروع کرد و در سال ۱۳۷۳ موافقت اصولی و قطعی را از وزارت بهداشت گرفت و از همان ابتدا به عنوان یک 
مرکز همپای بهداشت جهانی در منطقه فعالیت خود را در زمینه پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی و 
عروقی آغاز کرد.وی افزود: در سال ۱۳۹۰ پژوهشکده قلب و عروق به منظور گسترش فعالیت ها و بزرگ تر 
شدن واحد ها به شکل پژوهشکده درآمد که شامل ۷ مرکز تحقیقاتی از جمله مرکز قلب و عروق، بازتوانی 
قلبی، پرفشاری خون، فیزیولوژی کاربردی، نارسایی قلب، اقدامات تهاجمی قلب و قلب اطفال است که 
این مراکز اهداف بلند مدت پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی را دنبال می کنند.محمدی فر با اشاره 
به تحقیقی با عنوان »قلب سالم اصفهان«، گفت: این تحقیق از سال ۷۹ با همکاری مرکز بهداشت استان 
و سایر مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در پژوهشکده قلب و عروق و به منظور کنترل 

و پیشگیری بیماری های قلبی و عروقی و مداخله در سطح جامعه انجام شد.

 رییس هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته شهر اصفهان:
افزایش حقوق بازنشستگان از شهریورماه در حال انجام است

رییس هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته شهر اصفهان گفت: بهتر است که دولت قبل از هر واکنشی 
معوقات بازنشستگان را به طور یکجا همراه با حقوق مهرماه پرداخت کند. سیدحسن هاشمی اظهار کرد: 
دولت پس از مباحث و بعد از کش وقوس های فراوان، افزایش مستمری بازنشستگان را براساس مصوبه 
شورایعالی کار پذیرفت و مشخص نبود با چه دالیلی مصمم به افزایش ۱۰ درصدی حقوق این قشر گرفته 
بود.وی بیان کرد: سرانجام با تالش های صورت گرفته، واریز حقوق ها از شهریورماه طبق احکام جدید با 
افزایش ۳۸ درصدی به عالوه مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار تومان اعمال شد؛ آنچه مطرح است معوقاتی بوده که 
وعده پرداخت آن داده شده اســت.رییس هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته شهر اصفهان، افزود: 
معوقات بازنشســتگان از یکم فروردین ماه ۱۴۰۱ آغاز و تا مردادماه ادامه داد که مجموع مدت پنج ماه 
می شود؛ البته در این باره هنوز از سوی سازمان تامین اجتماعی با این دلیل که نقدینگی موجود نیست، 
اقدامی انجام نگرفته است.هاشــمی تصریح کرد: افزایش حقوق بازنشستگان از شهریورماه در حال 

انجام است و احکام آن نیز درسایت، بارگذاری شد.

فرمانده انتظامی استان:

شاخص های امنیتی در اصفهان رشد قابل توجهی داشته است

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان گفت: اســتان به لحاظ شاخص های 
امنیتی و کنترل جرایم شرایط مطلوب و رشد قابل توجهی داشته است. 
به گزارش ایرنا، سردار محمدرضا میرحیدری در مراسم صبحگاه مشترک 
نیروهای مسلح استان اصفهان به مناسبت آغاز هفته ناجا در مرکز آموزشی 
شهید بهشتی  اظهار کرد: ارتقای شاخص های امنیتی در استان به واسطه 
اتحاد، انســجام و وحدتی است که بین مســئوالن و نیروهای انقالبی و 
هماهنگی و همراهی مردم، بسیج، سپاه و دستگاه قضایی محقق شده 
است.وی اظهار داشت: لباس پلیس، لباس سربازی برای والیت و گفتمان 
پلیس نیز گفتمان خدمت، غیرت و حرکت در مســیر انبیا و اولیای الهی 
است.فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه دکترین امام عزیز ما 
از همان آغاز نهضت دفاع از حق و عدالت در عرصه های مختلف بوده است، 
گفت: امروز با تکیه بر این دکترین شاهد رشد و شکوفایی نیروهای مسلح 
در سایه  والیت هستیم.وی، راهبرد اصلی فرماندهی انتظامی کشور را مردم 
محوری عنوان کرد و با اشاره به شعار هفته فراجا با عنوان »پلیس خادم 
مردم، مردم حامی پلیس« گفت: امروز مردم مهم ترین رکن در حمایت از 
پلیس هستند و نقش اصلی را در ایجاد امنیت پایدار کشور ایفا می کنند.

ســردار میرحیدری با قدردانی از تالش ها و مجاهدت های شبانه روزی 
کارکنان فراجا تاکید کرد: از همین جا اعالم می شود که نیروهای فراجا با 
شجاعت، صالبت و شهامت هرچه تمام آماده هستند تا آخرین قطره خون 

خود از اسالم و ارزش های الهی و امنیت مردم دفاع کنند. استاندار اصفهان 
با بیان هجمه  علیه نیروی انتظامی در حوادث اخیر کشور، اظهار داشت: 
باید جایگاه و منزلت پلیس در جامعه به عنوان یک قدرت درون زا و عامل 

اقتدار موردتوجه ویژه قرار گیرد.

حفظ امنیت فقط وظیفه فراجا نیست 
استاندار اصفهان نیز در این مراسم  با اشاره به  هجمه  علیه نیروی انتظامی 
در حوادث اخیر کشور، اظهار داشت: باید جایگاه و منزلت پلیس در جامعه 
به عنوان یک قدرت درون زا و عامل اقتدار موردتوجه ویژه قرار گیرد. سید 
رضا مرتضوی افزود: یک مامور پلیس در طول روز با افراد مختلفی مواجه 
می شود، یک جا با مجرمی روبروســت که باید او را تعقیب کرده و جلوی 
دســت اندازیش به اموال عمومی را بگیرد و یک جا هم در مقابل مردم 
عادی قرار دارد که تخلفی را مرتکب شده اند.استاندار اصفهان اظهار داشت: 
یک مامور پلیس با هر کس در هر زمان و مکان و جایگاهی که با او مواجه 
می شود باید برخورد متفاوتی داشته باشد که هرکدام از این ها به تدبیر، 
اشراف و هوشمندی او برمی گردد و از این نظر است که کار پلیس یکی از 
سخت ترین کارها به شمار می آید.وی بابیان اینکه حفظ امنیت فقط وظیفه 
فراجا نیست، گفت: امنیت در مجموعه ای از حوزه های فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی تعریف می شود و هرکسی باید در امنیت حوزه مربوط 

به خود ایفای نقش کند.مرتضوی افزود: امنیت یعنی زندگی بدون دغدغه، 
نگرانی و آرامش داشتن، یعنی فردی وقتی فرزندش به مدرسه می رود و یا 
همسرش به بازار می رود اطمینان داشته باشد که برای آن ها مشکلی پیش 
نمی آید و همچنین افراد جامعه نسبت به سرمایه های مادی خودنگرانی 
نداشته باشند.وی بابیان اینکه امنیت در مجموعه ای از حوزه های فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تعریف می شود، گفت: با این اوصاف باید 
بدانیم که حفظ امنیت در جامعه فقط وظیفه فراجا نیست و هرکسی باید 
در امنیت حوزه مربوط به خود ایفای نقش کند.اســتاندار اصفهان یادآور 
شد: شغل پلیس یکی از سخت ترین و حســاس ترین مشاغل و البته 
باارزش ترین شــغل ازنظر خدمتگزاری به مردم است.وی تصریح کرد: 
بایستی عمل به قانون به عنوان یک وظیفه و تکلیف در جامعه مطرح شده و 
قانون به عنوان یک ارزش و حاکمیت آن در جامعه در اولویت قرار گیرد و در 
چنین شرایطی است که می توان از یک امنیت بسیار باال برخوردار شد.وی 
تاکید کرد: پلیس هم بایــد ضمن حضور میدانی و کســب مهارت های 
حرفه ای با تحقیق و پژوهش و بررسی بر روی رفتارهایی که در این حوادث 
اتفاق افتاد در مسیر اقتدار هرچه بیشتر خود گام های موثرتری را بردارد.

استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: مجموعه دولت و مسئوالن استان در کنار 
مردم فهیم، شهیدپرور و انقالبی استان هستند و با تمام امکانات خود از 

جایگاه رفیع و باصالبت پلیس حمایت می کنند.

باید بدانیم که حفظ امنیت در جامعه فقط وظیفه فراجا 
نیست و هرکسی باید در امنیت حوزه مربوط به خود 
ایفای نقش کند.استاندار اصفهان یادآور شد: شغل 
پلیس یکی از سخت ترین و حساس ترین مشاغل و 
لبته باارزش ترین شغل ازنظر خدمتگزاری به مردم  ا

است

با مسئولان جامعه

رییس کل دادگستری اســتان اصفهان گفت: در 
شش ماهه اول امســال با تالش ستاد دیه ۴۲۷ 
نفر از زندانیان مالی و جرائم غیرعمد با بدهی ۱۹۴ 
میلیارد تومان از زندان های اســتان اصفهان آزاد 
شدند. حجت االسالم اســدا... جعفری در حاشیه 

جلسه ســتاد دیه اســتان اصفهان اظهار کرد: در 
شش ماهه اول امســال  با تالش ستاد دیه ۴۲۷ 
نفر از زندانیان مالی و جرائم غیرعمد با بدهی ۱۹۴ 
میلیارد تومان از زندان های اســتان اصفهان آزاد 
شــدند که از این مبلغ بیــش از ۹۰ میلیارد تومان 
مربوط به گذشــت شــاکی، بیــش از ۵۲ میلیارد 
تومان مربوط به پذیرش اعســار زندانیان و بیش 
از ۳۸ میلیارد تومان مجمــوع کمک های خیران و 

تسهیالت ستاد دیه بوده است.
رییس کل دادگستری اســتان اصفهان با تقدیر از 

مردم نیکوکار و نوع دوست استان که همواره در امور 
خیر و دســتگیری از نیازمندان به ویژه مددجویان 
زندان پیشتاز بوده اند، از شــکات و خواهان های 
پرونده های مربوطــه که طلب خود را بخشــیدند 
به صورت ویژه تقدیر کــرد و گفت: از این ۴۲۷ نفر، 

۴۰۵ زندانی مرد و ۲۲ زندانی زن بوده اند.
الزم به ذکر است، در جلســه این ستاد نیز پرونده 
۴۹ نفر با بدهی بالغ بر ۳۴ میلیارد تومان بررســی 
و تصمیماتــی در خصــوص نحوه کمــک به آن ها 

اتخاذ شد.

رییس کل دادگستری استان خبرداد:

آزادی 427 زندانی با تالش ستاد دیه استان اصفهان

افتتاح بخش 
نخست مجتمع 

دامپروری عشایر 
جرقویه

در روز ملی روســتا و عشایر، 
بخــش نخســت مجتمــع 
دامپروری عشایر شهر جرقویه 
افتتاح و بــرای ۳۳۶ خانوار 

عشایری اشتغال زایی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان:

176 طرح انتظامی در گلپایگان اجرا شد
فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان از اجرای ۱۷۶ طرح مختلف انتظامی در شش ماهه اول سال جاری 
خبر داد و نتیجه آن را کاهش جرائم مختلف و افزایش کشــف و دستگیری ها بیان کرد. »علی اصغر 
محمدی« گفت: امنیت یک امر پیچیده، عام و فرابخشی است و در هر زمان یا مکان می تواند مورد تهدید 
واقع شود و اگر مردم نقش خود را به خوبی ایفانکنند، امنیت تولید نمی شود.فرمانده نیروی انتظامی 
شهرستان گلپایگان با تقدیر از مردم گلپایگان به دلیل داشتن بصیرت وحفظ هوشیاری در اغتشاشات 
اخیر، در تشریح عملکرد این نیرو در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ بیان کرد: جرایم خشن و در سرقت های 
مسلحانه کاهش صد در صدی یا بدون رویداد بوده است و سرقت های به عنف یا غیر عادی، ۶۷ درصد 
کاهش داشته و در برخورد با ناهنجاری ها و اراذل سطح یک، ۶۰ درصد افزایش دستگیری بوده است.وی 
از اجرای ۱۷۶ طرح با هدف برخورد با سارقان در سطح شهرستان گلپايگان خبر داد و تشریح کرد: سرقت 
مغازه ۲۵ درصد کاهش، سرقت از  منزل، یک درصد، سرقت داخل خودرو،۲۱ درصد، سرقت از اماکن 
خصوصی دو درصد کاهش داشته است و در مجموع میزان سرقت ها، دو درصد کاهش داشته و کشفیات 
سرقت ۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.محمدی از افزایش ۷۲ درصدی  
دستگیری معتادان متجاهر خبر داد و گفت: پلیس فتا، ۲۰ درصد افزایش کشف و دستگیری در پرونده 
های سایبری  به کالهبرداری مجازی با وجود افزایش ۲۵ درصدی ارجاع پرونده داشته است.فرمانده 
نیروی انتظامی شهرستان گلپایگان به افزایش ۴۸ درصدی کاالی قاچاق از نظر ریالی و  کیفی اشاره کرد 
و افزود: پلیس ۱۱۰، در طول شش ماهه اخیر با یک صد هزار و ۶۵ تماس تلفنی مردم به صورت فوری 
یا غیر فوری  پاسخ داده است و ۱۲۵ مورد انتقاد و شکایت مردمی در سامانه ۱۹۷ به ثبت رسیده و مورد 
بازرسی این نیرو قرار گرفته است.وی به راهنمایی ۱۳ هزار ۷۶۳ نفر مراجعه کننده برای تشکیل پرونده و 
تشکیل چهار هزار ۱۹۲ پرونده قضایی اشاره کرد و ادامه داد: هزار و ۱۸ مورد انواع گواهی نامه در شهرستان 

گلپايگان صادر شده و کاهش ۲۱ درصدی تصادفات منجر به فوت در حوادث جاده ای شاهد بودیم.
 

توقیف 3دستگاه فلزیاب توسط یگان حفاظت از میراث 
فرهنگی شهرضا

سرپرست اداره میراث فرهنگی شهرضا از توقیف ۳ دســتگاه فلزیاب توسط یگان حفاظت از میراث 
فرهنگی در شــهرضا خبرداد.حمیدرضا غضنفری گفت: با تالش و همت میراث فرهنگی و با همکاری 
عوامل فرماندهی انتظامی طی سه ماه گذشته هشت نفر در رابطه با حفاری غیر مجاز با استفاده از دستگاه 
فلزیاب و حفره یاب در شهرستان شهرضا دستگیر شدند.وی افزود: حفاری و کاوش به قصد به دست 
آوردن اموال تاریخی، فرهنگی جرم محسوب شده و سه پرونده قضایی باتوجه به این موضوع تشکیل 
شده و سه دستگاه فلزیاب توقیف شده است.سرپرست اداره میراث فرهنگی شهرضا با اشاره به رواج 
تبلیغ فلزیاب ها در بنا ها و محوطه های تاریخی و باستانی گفت: در حال حاضر خرید و فروش فلزیاب 

ممنوع است و اگر کسی را ببینیم که این دستگاه ها را عرضه می کند، حتما با او برخورد می شود.
 

انتقال هوایی دو بیمار از شهرضا به اصفهان
مدیر روابط عمومی اورژانس و فوریت های پزشــکی اســتان اصفهان از انتقال دو بیمار از بیمارستان 
امیرالمومنین )ع( شهرضا به بیمارستان های الزهرا )س( و چمران اصفهان، خبر داد. عباس عابدی 
گفت: ساعت ۱۱:۱۵ دقیقه روز جمعه ماموریت اورژانس هوایی اصفهان برای انتقال دو بیمار از بیمارستان 
امیرالمومنین )ع( شهرضا به بیمارستان های اصفهان، آغاز شد.وی افزود: درپی این ماموریت یک خانم 
۸۵ ساله با مشکل خونریزی گوارشی به بیمارستان الزهرا )س( و یک مرد ۴۵ ساله با سکته حاد قلبی 
به بیمارستان چمران اصفهان، منتقل شدند. مدیر روابط عمومی اورژانس و فوریت های پزشکی استان 

اصفهان خاطرنشان کرد: ماموریت مذکور ساعت ۱۳:۱۰ دقیقه به پایان رسید.

عکس خبر 

اظهار نظر  روزشهرستان ها

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

دشمن تخریب خانواده را 
در اولویت کار قرار داده است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: دشمن تخریب خانواده را در 
اولویت کار قرار داده و در همین راستا در پی 
از بردن قداست زنان است.زهرا شیخی اظهار 
داشــت:جهان ســلطه به این نتیجه رسیده 
که عملیاتــی ویژه و چندالیــه طراحی کند و 
در این راســتا اولویت هایی از جمله خانواده، 
اخالق زدایی و تغییر ســبک زندگی اسالمی 
ایرانی را در دســتور کار قرار داده اســت.وی 
با تاکید بر اینکــه اصل جنــگ فرهنگی به 
تغییر ذائقه جامعه ایران و خصوصا بانوان باز 
می گردد، افزود: در حال حاضر حدود ۴۵ تا 
۵٠ میلیون نفر از جامعه ایران در حال استفاده 
از فضای اینستاگرام هستند و در این راستا 
نحوه استفاده از این برنامه اهمیت فراوانی 
دارد.شــیخی عنوان کرد: اگر در اینستاگرام 
بخواهیم بر اساس فرهنگ و ارزش های خود 
اقدامی انجام دهیم، محدود می شویم و این 
موضوع نشان دهنده برنامه ریزی شدن مسیر 

از دسمت طرف مقابل است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اســالمی با تاکید بــر اینکه یکــی از اهداف 
جنگ نــرم اســتحاله ایدئولوژیک اســت 
یعنی نســل جوان مان را از آرمان های اسالم 
و انقالب اســالمی جدا کرده انــد و در ادامه 
آن گسست نســلی عمیق رقم خورده است، 
بیان کــرد: دشــمن تخریب خانــواده را در 
اولویت کار قــرار داده و در همین راســتا در 
پی از بردن قداســت زنان اســت، طبق این 
موارد شــاهدیم کشــور های مختلف در این 
مســیر با رویکرد هایی از جمله ازدواج سفید 
و خانواده های تک فرزنــدی در حال پیش 
بردن اقدامات خود هستند.وی ادامه داد: در 
گذشته ساده زیستی رکن اصلی خانواده های 
ایرانی بود، اما در حال حاضر تجمل گرایی در 
دســتور کار قرار گرفته و در مواردی از جمله 
عمل جراحی زیبایی، اســتفاده از لوازم های 
آرایشی و دیگر موارد رتبه های تک رقمی در 

دنیا را داریم.

مدیر گروه سالمت روان، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: غربالگری سالمت روان در یک هزار واحد ارائه دهنده خدمات 
جامع سالمت، خانه های بهداشــت و پایگاه های سالمت در استان انجام می شود.منصور شیری اظهار داشــت: در این مراکز، آموزش خود مراقبتی به مراجعه 
کننده ها داده می شود که از جمله این آموزش ها، مهارت های زندگی، حفظ و ارتقای مهارت حل مساله، مهارت نه گفتن و موارد مرتبط با تقویت سالمت روان است. 
وی افزود: آخرین سنجش سالمت روان طی چند ماه گذشته با هدف شناسایی و غربالگری اختالالت خفیف و شدید انجام شده ولی هنوز نتایج و خروجی آن 
بطور کامل منتشر نشده است .مدیر گروه سالمت روان، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: در مجموع این سنجش 
نشان داد که اختالالت اضطرابی و افســردگی پس از شیوع کرونا افزایش یافته است. وی با اشــاره به اینکه جوانان آنگونه که باید و شاید مهارت های زندگی را 
نمی دانند، گفت: غربالگری اولیه سالمت روان )سنجش میزان استرس، افسردگی و اضطراب( برای ۷۳ درصد مراجعان به مراکز جامع سالمت و بهداشت انجام 
شده است. وی همچنین با بیان اینکه آمار خودکشی در این استان به مراتب پایین تر از میانگین کشوری است، از اجرای برنامه های آگاهی رسانی و پیشگیری 
در این زمینه در برخی از شهرهای استان خبر داد. شیری اضافه کرد: طرح پیشگیری از خودکشی در چهار مرحله به اجرا در می آید به طوری که یک محله در شهرها 
به صورت آزمایشی انتخاب شده و با مطالعه کیفی علت های این پدیده و بررسی کمی آن در قالب پرسشنامه، برنامه های این طرح شامل غربالگری و آموزش 

تاب آوری، مهارت های زندگی و کنترل اضطراب به اجرا گذاشته می شود.

انجام غربالگری سالمت روان در یکهزار واحد خدمات جامع سالمت در اصفهان 



یک پیشکسوت تیم فوتبال استقالل می گوید آبی پوشان پایتخت باید در امر گلزنی تمرکز بیش تری داشته باشند.احمد منشی زاده، پیشکسوت تیم فوتبال استقالل 
در گفت وگو با ایسنا، درباره تساوی یک بر یک آبی پوشان پایتخت مقابل فوالد خوزستان در هفته هشتم رقابت های لیگ برتر اظهار کرد: استقالل تیم بدی نیست اما 
در ایران، بازیکنان راه دروازه را بلد نیستند. استقاللی ها نسبت به پارسال خیلی بهتر شده اند اما در گل زدن ضعیف هستند. ساپینتو آرامش ندارد و وقتی عصبی شود، 
هیچ چیزی جلودارش نیست. استقالل نسبت سال گذشته بهتر شده است و اگر تمرکز داشته باشد و از موقعیت های خود استفاده کند، می تواند عملکرد بهتری از 
خود بر جای بگذارد.وی  درباره عملکرد داور بازی استقالل و فوالد که در بازی باعث ایجاد برخی حواشی شد، خاطرنشان کرد: االن سرنوشت بازی ها دست داورها 
افتاده است. باید سیستم VAR به فوتبال ما بیاید. در برخی صحنه ها ما شاهد این هستیم که آفسایدها میلی متری گرفته می شود. داور ۲ پنالتی را برای استقالل 
نگرفت و یک نفر نیست به داور بگوید  که چه کاری دارد انجام می دهد.منشی زاده با اشاره به این که استقالل باید در امر گلزنی تمرکز بیشتری داشته باشد، گفت: تیم 
فوتبال استقالل از نظر مهره بهتر از سال گذشته است. اگر استقاللی ها راه گل زدن را یاد بگیرند، می توانند به موفقیت بهتری  دست پیدا کنند و قطعا این امتیازاتی که 

با این گل ها به دست می آید، در آینده به داد تیم خواهد رسید.

پیشکسوت استقالل: سرنوشت بازی ها دست داورها افتاده است
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عالقه باشگاه های بزرگ اروپایی به ستاره آرژانتینی اینتر ایتالیا!
مدیر برنامه های مهاجم اینتر، احتمال جدایی او از افعی ها را در میان عالقه شدید باشگاه هایی از جمله 
بایرن مونیخ، رد نکرده است.ایجنت الوتارو مارتینز مارتینز خود را به عنوان یکی از بهترین مهاجمان فوتبال 
جهان معرفی کرده است. به گفته ایجنتش، آلخاندرو کامانو، او در فصل گذشته در حالی که اینتر به عنوان 
قهرمانی سری آ نزدیک شد اما آن را کسب نکرد، نقشی برجسته ایفا کرد.ایجنت الوتارو گفت: »من تعجب 
نمی کنم ]اگر عالقه بایرن جدی باشد[ زیرا همانطور که گفتم همیشه درخواست هایی وجود دارد. اما امروز 
الوتارو ایده های بسیار روشنی دارد.« او به TyC Sports در آرژانتین گفت:»او به اینتر و جام جهانی فکر 
می کند. در آخرین پنجره نقل و انتقاالت فرصت هایی وجود داشت که با مبالغ قابل توجهی تیمش را عوض 

کند، اما او متوجه شد که بهتر است تغییری انجام نشود«.
 

تصمیم جدید بارسا:

 دیدار بازیکن و هوادار ممنوع!
مدیران بارسلونا تمهیدات جدیدی را برای حفظ امنیت و تمرکز بازیکنان این تیم در نظر گرفته اند.تجمع 
هواداران بیرون از ورزشگاه محل تمرین باشگاه بارسلونا به یکی از مشکالت اساسی این تیم تبدیل شده 
بود.  بسیاری از هواداران با اطالع از ساعت آغاز و پایان تمرین به این ورزشگاه می رفتند و منتظر می ماندند 
که بازیکنان محبوب شان را از نزدیک ببینند. یکی از افرادی که خودش را به جای هوادار روبرت لواندوفسکی 
جا زده بود، در همین مکان اقدام به دزدیدن ســاعت این بازیکن کرد. حاال مدیران این باشگاه تصمیم 
گرفته اند که این شرایط را تغییر دهند و برای محافظت بیشــتر از بازیکنان این تیم، از تجمع هواداران در 
جلوی محل تمرین پس یا پیش از آغاز آن جلوگیری کنند. اولین اقدام قابل توجه بارسا در این زمینه این 
بوده است که تیم روابط عمومی این باشگاه از انتشار زمان شروع و پایان تمرین در روزهای مختلف هفته 

روی سایت این باشگاه خودداری کرده و به این ترتیب اقدامات امنیتی  در این زمینه را آغاز کرده است.

اعتراف جالب »سادیو مانه« در خصوص»بنزما«!
سادیو مانه معتقد است که کریم بنزما پس از موفقیت هایش در رئال مادرید در ۱۲ ماه گذشته، شایسته 
برنده توپ طالی ۲۰۲۲ است. مانند بسیاری از سال ها به نظر کامال واضح است که دریافت کننده توپ 
طالی امسال ۱۷ اکتبر )بیست و پنجم مهر ۱۴۰۱( چه کســی خواهد بود. بنزما برای اولین بار در دوران 
حرفه ای خود بهترین گزینه برای بردن توپ طالست و یکی از رقبای اصلی او معتقد است که او همین 
االن کامال مستحق دریافت این جایزه است.مانه به AS گفت:»راستش را بخواهید، من فکر می کنم که 
بنزما با فاصله زیادی شایسته بردن توپ طال در سال جاری است  و من برای او بسیار خوشحالم. نمایش 

او با رئال مادرید دیدنی بود و در نهایت قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد«.

سوارز: هرگز ندیدم »مسی« مثل روز ترک بارسا گریه کند
به گزارش »ورزش سه«، قرارداد مسی با بارسلونا در تابستان سال گذشته به پایان رسید و مدیران این 
باشگاه اعالم کردند که به دلیل مشکالت مالی نمی توانند قرارداد جدیدی را با این بازیکن به امضا برسانند. 
همین اتفاق باعث شد که این ســتاره آرژانتتینی مجبور به جدایی از این باشگاه و ترک نوکمپ پس از 
سال های درخشش با پیراهن بارسا شود. ســوارز در گفت وگو با استار پالس درباره روزهای جدایی از 
بارسا اظهار داشت:» ما دوران بدی داشتیم. لئو بسیار آسیب دید، من هرگز ندیده بودم که او مثل روزی 
که از بارسا جدا شد اشک بریزد. من همیشه به این فکر می کردم که شرایط چطور پیش رفت که چنین 
اتفاقاتی افتاد.« او با اشاره به روزهای خوبی که در نوکمپ داشت گفت:» وقتی به بارسلونا آمدم به لئو 
گفتم که آمدم تا قهرمان باشم و نمی خواهم جای بازیکن دیگری را بگیرم. او متوجه شد که منظورم 
چیست و از آن به بعد رابطه ما بسیار خوب شد. وقتی هر یک از ما گل می زد دیگری بسیار خوشحال 

می شد. مسی و نیمار به من کمک کردند برنده کفش طال شوم. «

مدیرعامل سپاهان اعالم کرد:

نقش جهان، استانداردترین ورزشگاه بعد از انقالب 

مدیرعامل باشــگاه ســپاهان گفت: ثبت افتخارات ۷۰ ساله سپاهان 
برای بروز و ظهور نســل آینده واجب اســت و اکنون پــس از یک و نیم 
سال تاسیس موزه های سپاهان، ورزشگاه نقش جهان تبدیل به قطب 
گردشگری ورزشی کشور شده است. همین سیاست گذاری و توجه به 
تمام رشته ها، سپاهان را به متنوع ترین باشگاه کشور بدل کرده و امسال نیز 
با تیمی اکثرا بومی راهی مسابقات کشتی می شویم.محمدرضا ساکت، 
در آیین افتتاح فاز دوم موزه افتخارات باشــگاه فوالد مبارکه سپاهان در 
ورزشگاه نقش جهان به عنوان قطب گردشگری ورزشی اصفهان، اظهار کرد: 
نگاه حرفه ای سپاهان نگاهی چند بعدی به ابعاد مختلف ورزش است که 
در این سیاست گذاری به طبع افتخارات و خاطرات به عنوان رکن اصلی 
ثبت و ماندگار می شود تا مردم آقایان و بانوان افتخارآفرین این مرز و بوم 
را بشناسند.وی افزود: سپاهان اولین باشــگاه ایرانی است که هر سال 
موفق به دریافت مجوز حرفه ای خود می شود و امسال نیز با نظارت های 
AFC و FIFA مجوز حرفه ای با دقت و نظم بیشتری دریافت شد. این در 
حالی است که بسیاری از تیم های با سابقه موفق به کسب مجوز نشدند 
و  تنها فوالد مبارکه سپاهان و فوالد خوزســتان مورد تایید قرار گرفتند.

مدیرعامل سپاهان با تاکید بر نگاه فراگیر ورزشی این باشگاه و اهمیت 
سابقه آن، درباره ورزشگاه نقش جهان گفت:ورزشگاه نقش جهان به عنوان 

بزرگ ترین پروژه ورزشی بعد از انقالب به عنوان قطب گردشگری ورزشی 
اســتان انتخاب شــده و هر روز میزبان گروه های مختلف بازدیدکننده 
هستیم ساکت ادامه داد: طالیه دار اتفاقاتی که در اینجا افتاد شرکت فوالد 
مبارکه بود که توانست یک پروژه به گل نشسته را بر اساس مسئولیت های 
اجتماعی خود به یکی از کامل ترین استانداردترین و فراگیرترین بدل کند 

و روز به روز ابعاد استانداردی آن در حال توسعه است.
وی اضافه کرد: در چهار طبقه مجموعه ورزشگاه نقش جهان شامل تمام 
امکانات ورزشــی فراهم شده و به همت شــرکت فوالد در حال طراحی 
مجموعه موزه های باشگاه سپاهان و شرکت فوالد مبارکه سپاهان هستیم 

تا مردم از خط مقدم استقالل صنعتی بازید کنند.
ساکت درباره شرکت فوالد مبارکه سپاهان نیز تصریح کرد: شرکتی که با 
وجود  تمام تحریم ها به همت تالشــگران به عنوان صنعت بالنده خود را 
مطرح کرده و تار و پود تحریم را از هم گسسته، اکنون به بیش از ۴۶ کشور، 
محصول صادر می کند و در حوزه های مختلفی چون ورزشی، آموزشی، 
پزشــکی و درمانی مســئولیت های اجتماعی را بر عهده دارد. همچنین 
پرچم داری تامین اکسیژن بیمارستان ها در زمان اوج گیری کرونا یکی 
از افتخارات فوالد مبارکه سپاهان است.وی بیان کرد: قطب گردشگری 
ورزشی به یک رشته تعلق ندارد و بنابر سیاست گذاری های انجام شده به 

تمام رشته های قابل فعالیت در هر دو بخش بانوان و آقایان متعلق است. 
یکی از ضروریات باشگاه اسپورت کالب ســپاهان به عنوان متنوع ترین 
باشگاه ورزشی کشور ثبت افتخارات ماندگار است که تاکنون تنها ۳۰ درصد 

آن ساماندهی شده است.
ساکت در ادامه درباره اقدام بعدی باشگاه خاطر نشان کرد: قطعا در ادامه 
مسیر به سمت دیگر رشــته ها نیز خواهیم رفت. در سال های متمادی 
درصد باالیی از بازیکنان تیم ملی هندبال، از سپاهان بوده اند و مفتخریم 
افتخارات مجید رحیمی زاده به عنوان پرافتخارترین ورزشکار تاریخ باشگاه 
سپاهان و یکی از بازیکنان و مربیان ملی درخشان را در این موزه داریم. از 
سوی دیگر یادمان های افتخارآفرینی مهدی ناطقی، زینب ملکی و هاجر 

دباغی را نیز در فاز دوم به موزه نقش جهان اضافه کردیم.
مدیر عامل ســپاهان با اعالم حضور ۲۷ تیم ۹۱ رشته ۲۴۲۰ ورزشکار در 
مجموعه ورزشی ســپاهان، در خصوص اضافه شــدن رشته کشتی به 
تیم های این باشگاه، توضیح داد: با سیاست گذاری هیئت مدیره باشگاه 
و با توجه به شایستگی کشتی گیران اصفهانی در قالب تیم آینده سازان 
در مسابقات شــرکت خواهیم کرد تا نقطه روشــنی برای استعدادهای 
جوانان این حوزه باشند.ساکت یادآور شد: طبیعی است که در سال اول از 

بومی ترین افراد و کم ترین بازیکنان ملی استفاده شود.

اظهار نظر  روز

وریا غفوری در روزگار دوری از استقالل هم ترک عادت نکرد! 
وریا غفــوری، بازیکن تیم فــوالد و کاپیتان فصــل پیش اســتقالل در پایان دیدار تیمــش روبه روی 
هم تیمی های سابقش در میکسدزون ورزشگاه آزادی ایستاد و هر آنچه دل تنگش می خواست درباره 
اتفاقات پایان فصل قبل و به ویژه مدیرعامل استقالل گفت. وی با ترسو خطاب کردن مصطفی آجورلو 
صحبت هایی که در این مدت در دلش مانده بود را بیان کرد.وریا با این اقدام خود طرفداران استقالل را به 
یاد روزی انداخت که استقالل در اهواز و در هفته بیست و هفتم لیگ برتر گذشته به دیدار همین تیم فوالد 
رفته بود. آن روز غفوری پیراهن استقالل را به تن داشت و در قامت کاپیتان استقالل، صحبت های تندی را 
مطرح کرد. شایعه جدایی وریا غفوری از استقالل از همان زمان )اردیبهشت ماه سال جاری( بر سر زبان ها 
افتاد که البته در نهایت همین طور هم شد!ظاهرا تقابل استقالل و فوالد برای وریا غفوری به فرصتی برای 

اظهارنظر درباره دغدغه هایش تبدیل شده و او قصد ندارد در این باره سنت شکنی کند. 

آرسنال به دنبال جذب » طارمی«
سران تیم آرســنال در تالش برای جذب بازیکن ایرانی در نقل و انتقاالت زمستانی هستند.به نقل 
از  روزنامه پرتغالی A Bola، آرسنال در حال آماده شــدن برای ارائه پیشنهادی برای جذب مهدی 
طارمی مهاجم تیم فوتبال پورتو و ایران در نقل و انتقاالت زمستانی است. پس از رفتن پیر امریک 
اوبامیانگ و الکساندر الکازت اکنون گابریل ژسوس مهاجم اول تیم آرسنال است و ادی انکتیا نیز در 
بازی های لیگ اروپا و جام اتحادیه به میدان می رود.  در واقع انتظار می رفت که انکتیا در تابستان با 
پایان قراردادش از آرسنال جدا شود؛ اما او قرارداد خود را با این تیم تمدید کرد.با این حال، گزارش 
شــده که توپچی ها به دنبال طارمی مهاجم پورتو در نقل و انتقاالت زمستانی هستند. طارمی فصل 
جاری را بســیار خوب آغاز کرده و در ۱۱ بازی در تمامی رقابت ها ۷ گل به ثمر رســانده و ۶ پاس گل 

دیگر داده است. 
 

»انصاری فرد« اولین گلزن تاریخ فوتبال ایران به یونایتد
کریم انصاری فرد موفق شد دروازه منچســتریونایتد را باز کند و تیمش را از حریف پیش بیندازد.

به گزارش »ورزش سه«، بازی منچســتریونایتد و اومونیا در حالی برگزار شد که کریم انصاری فرد 
در خط حمله تیم قبرسی حضور داشته و از ابتدا در ترکیب این تیم بازی می کند تا حضور در مقابل 
منچستریونایتد را تجربه کند. سی و چهار دقیقه پس از شروع بازی اومونیا نیکوزیا و منچستریونایتد 
یک فرار تماشایی از پشت دفاع شاگردان تن هاخ باعث شد تا در موقعیت تک به تک قرار بگیرد و در 
حالی که فشار مدافع یونایتد را پشت سر خود حس می کرد، با ضربه دقیق توانست دروازه را باز کند.

نکته جالب اینکه انصاری فرد پس از این گل که شاید مهم ترین گل باشگاهی اش باشد، خوشحالی 
نکرد و دستان خود را باال برد و پذیرای هم تیمی هایش شد که سر از پا نمی شناختند.

این بازیکن دل »یحیی« را برد
محمد عمری برای نخستین بار در ترکیب فیکس سرخ پوشان قرار گرفت؛ اما بازی مطابق میل او پیش 
نرفت. عمری که محصول آکادمی پرسپولیس اســت و با نظر گل محمدی قراردادی بلند مدت با تیم 
بزرگساالن بســته، با عملکرد خوب در تمرینات یحیی را مجاب کرد از او در ترکیب اصلی استفاده کند.

ترافیک خط هافبک این فصل سرخ پوشان به حدی سنگین است که احسان پهلوان ترجیح داد به فوالد 
برود و پیشنهاد تمدید پرسپولیس را رد کرد. با این حال در چنین شرایطی محمد عمری برای بازی در 
پرسپولیس می جنگد.این بازیکن ۲۲ساله در میدان بزرگ بازی با سپاهان در ترکیب اصلی قرار گرفت و 
در نیمه نخست عملکرد بهتری داشت. این آغاز مسیر این وینگر جوان است و باید دید سرمربی سرخ ها در 
آینده چقدر به او اعتماد خواهد کرد.عمری که تنها عنصر سرعتی پرسپولیس در ترکیب بود در دقایق پایانی 

جای خود را به سیامک نعمتی داد؛ اما بازی مطابق میل و انتظارش پیش نرفته بود.

مستطیل سبز

تارتار: 

به سبک من احترام 
بگذارید!

ســرمربی ذوب آهن می گوید باید به سبک 
بازی همه تیم ها احترام گذاشته شود.ذوب 
آهن و نساجی در چارچوب هفته هشتم لیگ 
برتر فوتبال به مصاف هم رفتند که این دیدار با 
تساوی بدون گل به پایان رسید.مهدی تارتار، 
سرمربی ذوب آهن در نشست خبری پس از 
این دیدار اظهار کرد: بازی خوبی بود. شــاید 
بازی گل نداشت و بینندگان راضی نباشند، با 
این حال تیم ما لیاقت برنده شدن را داشت. 
ما حتی یک گل ســالم هم زدیم. همین جا 
اعالم می کنم کسانی که بازی را دیدند گفتند 
گل ما ســالم به ثمر رســید. من اینجا اعالم 
می کنم گل ســالم ما گرفته نشد. شاید کادر 
فنی نساجی هم اعتراض داشته باشند ولی 
هر مربــی و کادر فنی اگر بعد از کارشناســی 
فیلم اشتباه کرده بود، شجاعت داشته باشد 
و معذرت  خواهــی کند. ما به نســاجی هم 
موقعیت ندادیم. ضمن احترام به تیم  خوب 
نساجی و هواداران این تیم فکر می کنم آنها 
بابت این تساوی خوشــحال تر از ما باشند.

ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهن در پاسخ به 
این سوال که تیمش در نیمه اول دفاعی بازی 
کرده است، گفت: شما دیدید ما در نیمه اول 
دفاعی بازی کنیم؟ شــما نیمه اول نساجی 
را در دفاع دیدید یا نه؟ اگــر درصد مالکیت 
اعالم شود و ما بیشــتر مالک توپ و میدان 
بودیم حاضرید از من معذرت  خواهی کنید؟ 
ما در نیمه اول مالک تــوپ و میدان بودیم. 
چطور دفاع کردیم؟ می توانید موقعیت های 
نساجی را بگویید؟ خلق موقعیت مهم است؛ 
اما بحث کیفیت است. خواهشــا گذشته را 
با االن یکی نکنید. ما بــا توجه به بودجه مان 
یک جایگاه  مناسب می خواهیم که هم سال 
قبل و هم امسال به آن دست پیدا کردیم. من 
ســبک خودم را دارم و در عین حال به سبک 
باقی تیم ها احترام می گذارم.تارتار در ادامه در 
واکنش به دستور او به دروازه بان تیمش برای 
اتالف وقت، بیان کرد: من گفتم تعویض داریم 

و این را کنار خط فریاد زدم. 

سپاهان اولین باشگاه ایرانی است که هر سال موفق 
به دریافت مجوز حرفه ای خود می شود و امسال نیز 
با نظارت های AFC و FIFA مجوز حرفه ای با دقت و 

نظم بیشتری دریافت شد

فوتبال جهان

وز عکس ر

گل محمدی با موی 
تراشیده در اصفهان

یحیی گل محمدی بــا مدل موی 
جدید خود بازیکنانش را شگفت 
زده کرد. یحیی که در روزهای اخیر 
تالش کــرده تمرکز را بــه اردوی 
تیمش بازگرداند، در حالی تمرین 
تمیش پیش از بازی برابر سپاهان 
را رهبری کرد که با موهای تراشیده، 

توجهات را به خود جلب می کرد.

ســرمربی تیم بســکتبال ذوب آهن اصفهان ضمن 
شفاف ســازی درباره نقاط ضعف لیگ برتر ایران، از 
نحوه داوری بازی شاگردانش مقابل مهرام به شدت 
انتقاد کرد.فرزاد کوهیان در گفت وگو با ایســنا، درباره 
وضعیت لیگ برتر بسکتبال ایران و دالیل عدم وجود 
برنامه مدون برای این رقابت ها، توضیح داد: در حقیقت 
اینکه برنامه ای مدون نداریم و موضوعاتی مثل جدول 
مسابقات یا زمان شروع و پایان رقابت ها تغییر می کند، 
چندین دلیل مختلف دارد که باید همه آن ها را بررسی 
کرد. در وهله اول باید گروه منســجمی جدا از لیگ به 
شکل کارشناسی و تخصصی به مسائل مختلف لیگ 
رسیدگی کنند که ان شاءا... سازمان لیگ هم می تواند 

این کار را انجام دهد.وی افزود: استفاده از برنامه های 
موفق کشــورهایی دیگر  که شرایط شــان نزدیک به 
ماست هم می تواند مفید باشد و اگر برنامه آن ها نیاز 
به تغییرات جزئی داشت، می شود آن ها را اعمال کرد 
و بهره برد. البته این مهم با مطالعه و بررسی لیگ های 
مختلف قابل انجام است.ســرمربی تیم بســکتبال 
ذوب آهن اصفهان، درباره عملکرد شــاگردان خود در 
سه هفته نخست فصل جدید، توضیح داد: ما امسال 
کال ۱۰ روز توانســتیم تمرین کنیم و با تیم ناآماده وارد 
لیگ شدیم. نسبت به سال گذشته این مشکل کامال 
مشــخص اســت. توقع ما هم کادرفنی هم بازیکنان 
از خودمان بیشــتر اســت، باید تالش کنیم که به اوج 

آمادگی برسیم.وی  درباره بازی با مهرام که به باخت 
ذوب آهن انجامید، توضیح داد: اتفاقات عجیب زیادی 
در بسکتبال دیده بودیم؛ اما ناداوری به این شکل، هیچ 
گاه ندیده بودیم. در یک دقیقه و خــورده ای مانده به 
پایان بازی، بر اساس قانون بعد از گل هر تیم می تواند 
تعویض و تایم اوت داشته باشد ولی در اقدامی عجیب 
داور اجازه تعویض و تایم اوت را به ما نداد و بازی ادامه 

پیدا کرد، در نتیجه باعث باخت تیم ما شد.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن:

چنین ناداوری ندیده بودیم
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به همت مدیریت شهری و خیران؛

یک واحد مسکونی به خانواده شهید آتش نشان در اصفهان 
تحویل داده شد

مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشــاره به خرید یک واحد 
مسکونی برای خانواده شهید عزیزا... اکبری که دو سال پیش در جریان انجام یک مانور عملیاتی 
شهید شد، گفت: یکی از مولفه های اصلی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان، 
تکریم و توجه به خانواده آسیب دیدگان است.آتشپاد دوم ابراهیم مطلبی اظهار کرد: شهید عزیزا... 
اکبری دو سال پیش در زمان اجرای مانور عملیاتی دچار سانحه شد و به مقام شامخ شهادت نائل 
آمد، بنابراین با توجه به اجاره ای بودن منزل این شهید، تالش شد یک واحد مسکونی برای خانواده 
وی تهیه شود.وی خاطرنشان کرد: مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان توسط خانواده شهید اکبری تهیه شد و 
مبالغ دیگری از سوی شهردار اصفهان، اعضای شورای اسالمی شهر و خیران نیز جمع آوری و یک 

واحد مسکونی در منطقه زینبیه اصفهان برای این خانواده شهید خریداری شد.
 

مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان  اعالم کرد:

پیشرفت 7۵ درصدی احداث خیابان شهید احمدی
مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان گفت: عملیات عمرانی احداث فاز دوم خیابان شهید احمدی 
به مساحت ۳۲ هزار و ۴۰۰ مترمربع با طول ۹۰۰ متر و عرض ۳۶ متر و هشت هزار متر مربع پیاده رو با 
اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال در حال اجراست.علی اصغر شاطوری با اشاره به احداث خیابان شهید 
احمدی، اظهار کرد: احداث خیابان شهید احمدی حدفاصل میدان حج تا بلوار بعثت طبق مصوبات 
طرح تفصیلی شهر اصفهان از سال ۱۳۹۲ در دستور کار منطقه هفت شهرداری قرار دارد.وی افزود: 
یکی از مطالبات و درخواست عموم شهروندان، تکمیل خیابان شهید احمدی و اتصال به بلوار بعثت 
اســت که توافق نکردن تعدادی از مالکان پالک های در مسیر پروژه، موجب تاخیر در احداث فاز دو 
این خیابان شده است.مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان با اشاره به پیشرفت ۷۵ درصدی این 
پروژه، تصریح کرد: عملیات عمرانی احداث فاز دوم خیابان شهید احمدی به مساحت ۳۲ هزار و ۴۰۰ 
مترمربع با طول ۹۰۰ متر و عرض ۳۶ متر و هشت هزار متر مربع پیاده رو با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد 
ریال در حال اجراست . شاطوری تصریح کرد: عملیات عمرانی فاز دوم خیابان شهید احمدی با ۱۶ 
هزار متر مکعب خاکبرداری، شش هزار مترمکعب خاکریزی و ۲۷ هزار متر مربع آسفالت خیابان و 

پیاده رو و حفر چاه آب های سطحی انجام می شود.
 

 افزایش ظرفیت پارکینگ های زیرسطحی اصفهان
 به 2 هزارخودرو با راه اندازی پارکینگ توحید

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان از افزایش ظرفیت پارکینگ های زیرسطحی تحت 
نظارت شهرداری اصفهان به ۲ هزار خودرو با راه اندازی پارکینگ توحید خبر داد.حسین حق شناس با 
اشاره به وضعیت نامطلوب ترافیکی در برخی از خیابان های شهر گفت: ۱۵۴ پارکینگ در شهر اصفهان 
وجود دارد که از این میان، ۵۱ پارکینگ با ظرفیت ۱۱ هزار و ۱۷ خودرو تحت نظارت شهرداری اصفهان 
فعالیت می کند و مابقی توسط بخش خصوصی تحت نظارت اتحادیه مرتبط اداره می شود.باتوجه به 
تراکم ساخت و ساز های موجود در مرکز شهر و عدم وجود زمین با کاربری پارکینگ و همچنین افزایش 
قیمت ملک در این محدوده ها، چند سالی است شــهرداری در راستای رفع مشکل کمبود پارکینگ 
عمومی به حفاری طولی برخی از خیابان ها و احداث پارکینگ های زیر ســطحی اقدام کرده است.

حق شناس با بیان اینکه در حال حاضر تعداد ۷ پارکینگ زیرسطحی با ظرفیت هزار و ۶۵۸ خودرو در 
حال فعالیت است، تاکید کرد: این ظرفیت با راه اندازی پارکینگ زیرسطحی خیابان توحید که حدود 

۳۳۰ خودرو ظرفیت دارد به حدود ۲ هزار خودرو می رسد.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی اصفهان در گفت وگو مطرح کرد:

صیانت همه جانبه از آتش نشانان اصفهان

ایمنا آتش نشانی به عنوان یکی از پرخطرترین مشاغل که با 
جان انسان ها سروکار دارد، نیازمند برخورداری از وسایل 
ضروری زیادی است، این وسایل شامل تجهیزات ایمنی همچون ماسک، 
مقنعه، کپسول هوا، دســتکش و کاله ضدانفجار اســت که آتش نشان با 
پوشیدن و استفاده از آنها جان خود را از خطرات محفوظ می دارد و با کمک 
وسایل دیگر جان و مال افراد درگیر حادثه را نجات می دهد.با توجه به اینکه 
هر آتش نشان از ســالمت مردم و جان و مال آن ها محافظت می کند، باید 
هنگام انجام عملیات ها، از تجهیزات فردی الزم نیز برخوردار باشد که به منظور 
آگاهی از امکانات و تجهیزات آتش نشــانی اصفهان بــرای نیروهای این 
سازمان، گفت وگویی را با آتشپاد دوم عبدا... ایوبی، معاون عملیات سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان انجام داده ایم که مشروح 

آن را در ادامه می خوانید:
تجهیزات آتش نشانان هنگام انجام عملیات امداد و نجات و اطفای حریق 

شامل چه مواردی است؟
آتش نشانی یکی از مشــاغل ســخت و زیان آور به شــمار می رود و تمام 
آتش نشانان باید برای نجات جان خود یا دیگران تجهیزاتی داشته باشند تا 
در مقابل حریق و حوادث ایمن باشند؛ در این راستا نیاز است که آتش نشانان 
از تجهیزات حفاظت فردی استفاده کنند، بنابراین  با الزام این موضوع برای 
نیروها، سعی کردیم آن را در سازمان آتش نشــانی اصفهان نهادینه کنیم.

تجهیزات حفاظت فردی با نام اختصاری »PPE« در دنیا شناخته می شود 
که مخفف عبارت Personal protective equipment اســت و برای 
نجات جان افراد و به حداقل رساندن صدمات و بیماری ها در عملیات ها مورد 
اســتفاده قرار می گیرد.تجهیزات حفاظت فردی شامل کاله ایمنی، لباس 
عملیاتی، کفش ایمنی، ماسک اکسیژن، دستکش ایمنی، عینک، هود یا 
مقنعه آتش نشان و کاله ضد انفجار است و بعضی تجهیزات نیز تکمیل کننده 
تجهیزات حفاظت فردی است که شامل پروژکتور، چکمه های هارویک یا 

دستگاه های تنفس است و در صورت نیاز مورد استفاده قرار می گیرد.
 وضعیت آتش نشــانی اصفهان بــه لحاظ برخــورداری از ایــن تجهیزات 

چگونه است؟
در سازمان آتش نشانی اصفهان سعی کردیم از دو سال قبل تمام آتش نشانان 
را با تجهیزات حفاظت فردی پوشش دهیم؛ در گذشته یک کاله برای نیروها 
در سه شیفت کاری استفاده می شد و هر شیفت تحویل شیفت بعد می داد، 
اما با شیوع کرونا و تغییر رویکرد سازمان به سمت توجه بیشتر به بهداشت و 
ایمنی، از دو سال پیش تجهیزات را به صورت فردی به هر یک از آتش نشانان 
تحویل دادیم، از این رو کاله و لباس های عملیاتی تحویل نیروهای عملیاتی 
سازمان شــد و برای آتش نشــانان مقنعه نســوز تهیه کردیم، در حالی که 
سال های قبل معمول نبود.همچنین در صدد تهیه ماسک تنفسی برای هر 
یک از آتش نشانان هستیم، البته با توجه به شرایط تحریم های ظالمانه و 

موانع قانونی از جمله الزام به خرید کاالهای ایرانی، در این مسیر با مشکالتی 
روبه رو هستیم. به هر حال تمام تجهیزات ایمنی آتش نشانان خارجی است 
و نمونه ایرانی آنها به ندرت وجود دارد و اگر باشد نیز کیفیت و استانداردهای 
الزم را نــدارد، بنابراین  مجبور هســتیم برای حفظ جان آتش نشــانان از 
باکیفیت ترین و بهترین تجهیزات روز دنیا اســتفاده کنیم.تجهیز کامل هر 
نفر آتش نشان به تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی هنگام مقابله با حریق 
و حوادث، حدود ۱۰۰ میلیون تومان برای ســازمان آتش نشانی هزینه دارد، 
چراکه به عنوان مثال قیمت یک کاله ضد انفجار طبق استاندارد دنیا حدود 
۲۰ میلیون تومان، لباس اروپایی معمولی با حداقل استانداردها حدود ۴۰ 
میلیون تومان، چکمه هارویک حدود چهار میلیون تومان، دســتکش پنج 
میلیون تومان، دستگاه تنفسی آتش نشان حدود ۲۵ میلیون تومان، مقنعه 
آتش نشانان دو میلیون تومان، چراغ قوه ســاده پنج میلیون تومان و یک 
چراغ قوه ضد انفجار و ضد آب حدود ۱۵ میلیون تومان برای سازمان هزینه بر 
است.سازمان آتش نشانی اصفهان تا حد زیادی از تجهیزات به روز برخوردار 
اســت و تمام نیروهای عملیاتی این سازمان اورشــلوار عملیاتی، کاله ضد 
انفجار، کفش ایمن. مقنعه مخصوص دارند و ساالنه این امکانات و تجهیزات 
تحویل آنها می شود، به تازگی نیز چراغ قوه خریداری و تحویل نیروها شده 
است.ســعی می کنیم به هر نفر از نیروهای عملیاتی یک ماسک تنفسی 
بدهیم، زیرا با توجه به رعایت موارد بهداشتی و اینکه این دستگاه روی مجاری 
تنفسی نیروها قرار می گیرد، نیاز است که این امکان به صورت شخصی باشد، 
از این رو در صدد هستیم امسال نسبت به خرید ماسک تنفسی اقدام کنیم.

فلسفه وجودی آتش نشانی نجات جان و مال انسان ها هنگام وقوع حوادث 
و حریق هاست، لذا با به روز نگه داشتن ســازمان آتش نشانی و رسیدن به 
استانداردها روز دنیا، امدادرســانی به مردم را انجام خواهیم داد، چراکه در 
دو سال اخیر تمام نیروهای عملیاتی آتش نشانی اصفهان دارای تجهیزات 

حفاظت فردی شده اند.
اصفهان عالوه بر یک شهر تاریخی، شهری هســته ای، صنعتی و شیمیایی 
اســت و باید تمام جوانب و ابعاد ایمنی در این عرصه ها مد نظر ســازمان 

آتش نشانی باشد.
بله، همین طور است. با توجه به اینکه در نزدیکی شهر اصفهان انرژی اتمی 
قرار دارد و ممکن است به جهت وجود نیروگاه ها، حوادثی اتفاق افتد، نیاز 
است که آتش نشانی اصفهان به تجهیزات هزمت یا مقابله با مواد شیمیایی، 
میکروبی و بیولوژیکی نیز مجهز شوند.خودروی ویژه عملیات مقابله با مواد 
شیمیایی، بیولوژیکی و هسته ای )هزمت( با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد و 
۸۰۰ میلیون تومان خریداری شده است و در حال تجهیز آن هستیم؛ برای 
تجهیز و کاربری سازی این خودرو بالغ بر ســه میلیارد تومان نیاز است که 
تامین اعتبار شده و با خرید تجهیزات الزم، روند قانونی برای کاربری سازی 
آن در حال انجام است.در حال حاضر ۲۷ ایستگاه آتش نشانی فعال داریم که 
در قالب چهار منطقه عملیاتی خدمت رسانی می کنند؛ طبق استانداردها باید 
به تعداد مطلوب ۴۰ ایستگاه برسیم که در حال حاضر یک ایستگاه در میدان 
حج در مرحله سفت کاری است، سه قطعه زمین نیز برای احداث ایستگاه 

جدید آتش نشانی تملک شده است.

شــهردار اصفهان گفت: درصددیم با همکاری میراث 
فرهنگی، زیرســاخت ها را به بافت فرسوده و تاریخی 
ببریم تا به محلی برای گردشگری ایران و جهان تبدیل 
شود. علی قاســم زاده  اظهار کرد: شخصیت و هویت 
اصفهان به گذشــته این شهر و شــخصیت تاریخی 
و معماری ویژه آن اســت؛ در اصفهــان دو دولتخانه 
ســلجوقی )میدان امام علی )ع( و فضای پیرامون 
آن( و دولتخانــه صفوی )میدان امــام )ره( و فضای 
پیرامون آن( وجود دارد که در دو دوره تمدنی پایتخت 
کشور ما بوده، امروز از آن دوران آثاری بر جا مانده است 

که باید با تمام توان از آن ها مراقبت کنیم.وی تصریح 
کرد: بعضی کم لطفی ها در طول زمان باعث شده است 
غیر از پوســته ظاهری میدان امام )ره( و میدان امام 
علی )ع(، وقتی وارد بافت آن می شــویم، اگر ذره ای 
نسبت به شهر اصفهان احساس تعلق داشته باشیم، 
از شــرایط فعلی آن دلگیر و ناراحت شــویم، بنابراین 
با همکاری تمام فرهیختگانــی که دغدغه بافت های 
تاریخی را دارند، همچنین با کمک دستگاه های ذی ربط 
از جمله میراث فرهنگی، راه وشهرسازی و استانداری 
جلساتی برگزار کردیم و به مدل هایی برای بازآفرینی 
و احیای بافت های تاریخی دســت یافتیم که در این 
راستا همراهی و همکاری مردم و سرمایه گذارانی که 
عالقه مند هستند در بافت تاریخی به شهرداری کمک 
کنند، اهمیت بسزایی دارد.شهردار اصفهان تاکید کرد: 

زمانی بافت تاریخی شهر ها مرمت می شد، اما امروزه 
در ادبیات معماری جهان به این نتیجه رســیده اند که 
تنها مرمت کفایت نمی کند، بلکه باید این بافت ها احیا 
شود و زندگی در آن ها جریان پیدا کند.قاسم زاده گفت: 
در صدد هستیم با همکاری میراث فرهنگی، بافت های 
تاریخی شهر اصفهان را کف ســازی و بدنه ها را آماده 
کنیم و زیرساخت ها را به بافت فرسوده و تاریخی شهر 
ببریم و از سوی دیگر انتظار داریم شهروندانی که در این 
بافت ها صاحب ملک هستند، همچنین سرمایه گذاران 
در محور های احیا شده، هتل، مراکز بوم گردی، رستوران 
یا موزه تاســیس کنند تا به محلی برای گردشــگری 
ایران و جهان تبدیل شــود و گردشگرانی که از سراسر 
دنیا به اصفهان سفر می کنند، بتوانند بخشی از زمان 

گردشگری خود را در این بافت ها سپری کنند.

شهردار  خبر داد:

بافت فرسوده اصفهان، مهیای میزبانی از گردشگران

در نشست جوانی فصل رویش مطرح شد:

»شفقت با خود یعنی با خودت نجنگ«
روانشناس و مدرس کشوری حوزه خانواده با تشــریح اصول مهارت شفقت ورزی به خود، گفت: 

شفقت با خود یعنی با خودت نجنگ و به اندازه دیگران برای خودت وقت بگذار.
به گزارش اداره ارتباطات سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان، غالمعباس کوچکی 
در نشستی با موضوع شــفقت ورزی به خود از سلسله نشســت های جوانی فصل رویش درباره 
پرورش یک رابطه جدید با خودمان اظهار کرد: علت بسیاری از مشکالت ما این است که انسان ها 
خود را خوب نمی شناســند، قبل از این باید به سراغ پاسخ به این پرســش رفت که ارتباط شما با 

خودتان چگونه است؟
وی افزود: سوال دیگر را باید اینگونه پرسید، آخرین باری که به خودتان نگاه کرده اید چه واکنشی 
داشته اید. برای پاسخ به این ســوال باید روراست باشــیم، گاهی ما به علت بسیاری از مشکالت 
به خود توهین می کنیم، این اظهارات براســاس واکنشــی به نام خودگویی صورت می گیرد.این 
روانشــناس بیان کرد: در خودگویی ها نباید نگران قضاوت دیگران باشیم، باید اجازه بدهیم که در 
هنگام صحبت با خود اظهارات دیگران ما را دچار تزلزل در ادامه خودگویی کند.وی تصریح کرد: در 
خودگویی باید جرأت به خرج داد اما همان طور که در برخورد با دیگران مراقب صحبت های خودمان 
هستیم، در خودگویی ها نیز باید اینگونه باشــد. در حالی که برعکس است، در برخورد و صحبت با 
خود از هیچ توهینی کوتاه نمی آییم.کوچکی ادامه داد: خودگویی های ناشایست و تکرار عمل، کم کم 
در ناخودآگاه ما جای خود را ثابت می کند و می پذیریم که دچار اشکاالتی هستیم که ممکن است 
وجود نداشته باشند، این باورها کم کم در ذهن ما به سرنوشت مان تبدیل می شود.وی خاطرنشان 
کرد: گاهی پیام هایی که دریافت می کنیم سبب می شود که بجنگیم و به این نتیجه برسیم که این 
باورها درست نیست و سعی در تغییر خود برمی آییم.عضو سازمان نظام روانشناسی با بیان اینکه 
باید از خودمان ارزیابی داشته باشیم، گفت: به عنوان مثال در هر رویدادی که حضور پیدا کردیم باید 
از خود چند سوال بپرسیم، چرا رفتیم، چه شد چه می خواستیم بشود. در پاسخ به این سواالت باید 
با خود مهربان باشیم، یعنی آن چیزی که برای دوست و دیگران به کار می بریم برای خودمان هم به 
کار ببریم.وی افزود: اگر اجازه نمی دهیم در قبال خودمان واژه های خوب به کار ببریم حال خوشی 
نداریم. در حقیقت باید یاد بگیریم که ما هم انسان هستیم و ممکن است اشتباه کنیم. به خودمان 
این فرصت را بدهیم که با اشتباهات مان روبه رو شویم. ما هم فرقی با دیگران نداریم. انسان اشتباه 
می کند و در شقفت ورزی به خود اصل اول این است که ما انسان هستیم و ممکن است اشتباهاتی 
را مرتکب شویم.کوچکی اظهار کرد: دومین اصل در شــقفت ورزی به خود این است که از مشکل 
عبور کنیم. بسیاری از مشکالت ما ناشی از این است که در یک مشکل باقی می مانیم و آن را ترک 
نمی کنیم. مثال در یک میهمانی با کسی صحبتی می کنیم که شایسته نبوده است. پس از آن بارها 
خود را مالمت و سرزنش می کنیم. در این نقطه می مانیم و شــاید هزاران کلمه و جمله بدتر از آن 

صحبت را به خود بگوییم. در حالی که باید از ماجرا عبور کنیم.
وی با بیان اینکه خود شقفت ورزی یک مهارت اســت که می توان آن را ایجاد کرد یا افزایش داد، 
گفت: اگر در قبال فرد دیگری دچار رفتاری ناشایست شــدیم ابتدا باید به سراغ درک خود برویم، 
برای کسب این مهارت می توانیم از نوشتن استفاده کنیم. واژه هایی که به خود می گوییم را بنویسیم، 
سپس آن را تغییر داده و زبان خاصی برای آن به کار ببریم. این مهارت سبب می شود دفعات بعد 

دچار چنین اشتباهی نشویم.
وی گفت: برای حل مشکالت به ما می گویند ماهیت مســئله خود را درک کنید. این یعنی متوجه 
شویم وقتی با مسئله ای مواجه می شــویم چه می کنیم و چگونه عمل می کنیم. نباید روی مسئله 

تمرکز کنیم بلکه هدف این است که روی خودمان تمرکز کنیم. 
این مدرس کشوری خاطرنشان کرد: در مجموع شفقت با خود یعنی با خودت نجنگ. این موضوع 
شامل خودباوری نیست بلکه تعریفی متفاوت دارد. خود شــفقت ورزی می گوید برای خودت به 

اندازه دیگران وقت بگذار.

با مسئولان

خبر روزگزارش

رییس شورای شهر:

شهروندان از محور چهارباغ 
رضایتمندی باالیی دارند

رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: 
معتقد هستم مردم از محور چهارباغ رضایتمندی 
باالیی دارند، اگر در این خیابان یا هر مکان دیگر 
معضل، مشــکل فرهنگی و ناهنجاری رفتاری 
وجود دارد، باید با شــیوه خاص بــا آن برخورد 
شــود.محمد نورصالحی در گفت وگــو با ایمنا، 
اظهار کرد: چهارباغ یکــی از بهترین محورهای 
شــهر اصفهان اســت و با مدیریتی که در ادوار 
مختلف وجود داشــته به محــوری فرهنگی، 
تجاری، گردشــگری و تفریحی تبدیل شــده 
است. یکی از کارهای موفق شهرداری در ادوار 
گذشــته و نیز این دوره ایجاد پیــاده راه و گذر 
فرهنگی چهارباغ بوده است.وی با بیان اینکه به 
دنبال آن هستیم که ایجاد پیاده راه و گذر به تمام 
عرصه های تاریخی شهر تعمیم یابد، ادامه داد: 
دولت خانه صفوی از بازار اصفهان تا میدان امام 
)ره( و چهلستون و میدان امام حسین )ع( تا 
چهارباغ گسترده شده است که باید به محورهای 
فرهنگی، تفریحی، تاریخی و گردشگری تبدیل 
شود.رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان با 
بیان اینکه خیابان چهارباغ به عنوان اولین محور 
فرهنگی، تاریخی، تفریحی و گردشگری محور 
موفقی بوده اســت و اقدامات مناسبی در آن 
انجام می گیرد، تصریح کرد: معتقد هستم مردم 
از محور چهارباغ رضایتمندی باالیی دارند، اگر در 
خیابان چهارباغ و مراکز تجاری یا هر مکان دیگر 
معضل و مشکل فرهنگی و ناهنجاری رفتاری 
وجود دارد، باید به صورت قطعی با شیوه خاص 
با آن برخورد شــود.وی اضافه کرد: الزم است 
روی ویژگی های مثبت چهاربــاغ تمرکز کنیم، 
همچنین مردم و خانواده ها در این محور حضور 
گسترده داشته باشند و از امکانات فرهنگی آن 
استفاده کنند و برنامه های مختلف فرهنگی که 
تعارضی با کسبه محور چهارباغ نداشته باشد، در 
این محور برگزار شــود.نورصالحی خاطرنشان 
کرد: رونق بازار در محور چهارباغ به حضور کسبه 
فعال و کسب وکار موفق مرتبط است،از این رو 
باید رونق کســب وکار در این محور و نیز میدان 

امام )ره( مورد توجه باشد.

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان مطرح کرد:

اجرای پروژه های محله محور در محالت منتخب منطقه 1۵
مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان با اشاره به تاکید مدیریت شهری ششم مبنی بر ارتقای کیفیت زندگی در محالت، گفت: طرح های محله محور در محله های منتخب 
این منطقه با جدیت در حال انجام است.هوشنگ نظری پور  با اشاره به اجرای طرح های محله محور در محله های منتخب منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان، اظهار کرد: 
عملیات خاکبرداری بیش از ۱۵۰۰ متر از معابر اصلی و فرعی محله راران آغاز شده اســت که پس از تکمیل، زیرسازی آسفالت خواهد شد.وی با بیان اینکه خیابان 
۲۲ بهمن واقع در ضلع شمالی مادی راران به طول ۴۰۰ متر و عرض متوسط حدود هشــت متر، پس از زیرسازی، پیاده روسازی، جدول کشی و روکش آسفالت در 
اختیار اهالی محل قرار خواهد گرفت، ادامه داد: عملیات خاکبرداری، زیرسازی و آسفالت در دیگر معابر محله راران نیز در حال اجراست که تاکنون بیش از هشت تن 
عملیات خاکبرداری آن انجام شده و در مجموع حدود ۸۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای این اقدام در نظر گرفته شده است.مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان با اشاره به 
آغاز نهضت آسفالت از انتهای سال گذشته و اجرای بیش از ۴۰ هزار متر آسفالت در سطح این منطقه، تصریح کرد: ارتقای کیفیت آسفالت معابر یکی از عوامل بهبود 
زیرساخت های شهری است و با توجه به تاثیری که معابر استاندارد و با کیفیت در ترافیک شــهری و جلب رضایت شهروندان دارد، این امر یکی از اولویت های 

شهرداری منطقه ۱۵ به شمار می رود.

مجسمه سازی از 
مشاغل شهر اصفهان

مجسمه ســازی، تندیســگری یــا 
پیکرتراشی هنر همگذاری یا ریخت 
دادن به اشیاست و ممکن است در 
هر اندازه یا با هر مصالحی یا تکنیکی 
انجام گیرد. به فرآورده های این هنر 
تندیس، پیکــره یا مجســمه گفته 

می شود.

وز عکس ر

عکس: ایمنا



   

مدیرعامل آبفای استان اصفهان با اشاره به کمبود ۲.۵ مترمکعب برثانیه آب 
شرب در اصفهان، گفت: احداث سامانه های تصفیه جایگزین و تداوم اقدامات 
فنی، فرهنگی و قانونی در راستای مدیریت و کاهش مصرف آب امری الزامی 
است.حسین اکبریان در اجالس مدیریت منابع آب فالت مرکزی ایران، اظهار 
کرد: در استان اصفهان ۹۸ شهر، ۹۴۹ روستا و جمعیت چهار میلیون و ۸۵۸ 
هزار نفر تحت پوشش شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان هستند و ۵۸ 
شهر و ۳۰۸ روستا با ۸۹ درصد جمعیت تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان 
بزرگ قرار دارند.وی افزود: آبرسانی به ۳۲۰ روستا سیار است که هزینه باالیی 
دارد. ظرفیت فعلی طرح آبرسانی اصفهان بزرگ ۱۴ متر بر ثانیه بوده و ظرفیت 
چاه ها ۶۰۰ لیتر کاهش یافته است.مدیرعامل آبفای استان گفت: به ازای هر 
درجه افزایش دما در دماهای باالی ۲۸ درجــه مصارف آب افزایش می یابد 
و در زمان پیک مصرف ۲ ۲ متر مکعب کمبود تامین آب در استان وجود دارد.

اکبریان اضافه کرد: تصفیه خانه باباشیخعلی ۱۱.۵ متر برثانیه ظرفیت داشته و 
چاه های فلمن نیز خشک شده است. سرانه تولید آب در استان هشت درصد 
کمتر از میانگین کشور است. مصرف خانگی این اســتان پنج درصد کمتر از 
میانگین کشور و آب بدون درآمد در این استان ۳۰ درصد کمتر از میانگین کشور 
است. این استان رتبه اول شــاخص آب بدون درآمد را در کل کشور دارد.وی 
ادامه داد: سامانه آبرسانی اصفهان ۸۹ درصد جمعیت تحت پوشش استان 

را تشکیل می دهد. طول تونل این ســامانه ۱۷ کیلومتر و قدمت آن ۳۳ سال 
است. افق این طرح سال ۱۳۸۶ بود و از آن سال به بعد باید سامانه ای جدید 
راه اندازی می شد.مدیرعامل آبفای اســتان گفت: کمیت و کیفیت منابع آب 
شرب زیر زمینی بسیار کاهش یافته است. در تابستان گذشته طی دو نوبت 
آب با کدورت وارد تصفیه خانه شده که به سختی مدیریت شد. ظرفیت تونل 
و خطوط انتقال کاهش یافته و ۲.۵ مترمکعب در ثانیه کمبود منابع آب داریم.

اکبریان خاطرنشان کرد: احداث سامانه های جایگزین و تداوم اقدامات فنی، 
فرهنگی و قانونی در راستای مدیریت و کاهش مصرف آب امری الزامی است.

رییس اداره نظارت بر ساخت راه های اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
گفت: شش و نیم کیلومتر از باند دوم مسیر کاشان-برزک-ورکان تکمیل و به 
زودی افتتاح می شود.محسن قدیری  در گفت و گو با بازار با اشاره به اینکه یکی 
از مهم ترین مطالبات مردم بخش برزک ایمن سازی و ساخت باند دوم جاده 
کاشان-برزک-ورکان بوده است، اظهار داشت: به این منظور یک ردیف بودجه 
ملی برای این مسیر اختصاص داده شد.وی با بیان اینکه این پروژه برای اداره 
کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان بااهمیت بود، ابراز داشت: بر این مبنا و با 
تالش شبانه روزی باند دوم مسیر کاشان-برزک-ورکان به طول ۶ و نیم کیلومتر 
تکمیل و به زودی افتتاح می شود.رییس اداره نظارت بر ساخت راه های اداره کل 
راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به اینکه در مسیر کاشان-برزک-موته 
هم عملیات اجرایی این مسیر در حال اجراست، تصریح کرد: ۱۵ کیلومتر از این 
جاده نیز به زودی تکمیل و افتتاح می شــود.وی با اشاره به اینکه تقاطع های 

غیرهمسطح دیگر این مسیر نیز در اولویت های بعدی اجرا قرار دارند، تصریح 
کرد: امیدواریم به زودی با انتخاب پیمانکار شاهد ساخت و افتتاح از دیگر تقاطع 
های غیر همسطح باشیم.قدیری افزود: در مورد مسیر ۲۳ کیلومتری روستای 
بارونق تا سه راهی شــهر برزک نیز قراردادی به مبلغ ۱۸۰ میلیارد ریال در سال 
۱۳۹۷ منعقد شده است.وی با اشــاره به اینکه ۱۰ کیلومتر از این مسیر در حال 
اجراست، گفت: این قسمت از مسیر دارای پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد است.

رییس اداره نظارت بر ساخت راه های اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
با اشــاره به اینکه برای این پروژه ۶۱۱ هزار مترمکعب خاکبرداری شده است، 
تاکید کرد: ۳۰۰ هزار و ۵۰۰ متر مکعب خاک ریزی و ۳۵ هزار و ۸۰۲ متر مکعب 
زیراساس و ۴۴ هزار و ۷۵۰ مترمکعب اساس این پروژه نیز انجام شده است. 
وی خاطرنشان کرد: یک هزار و ۵۰۰ متر مربع ابنیه فنی و ۲۴ هزار تن آسفالت 

نیز برای این پروژه به کار رفته است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: ۳۵ هزار و ۵۹۶ واحد طرح نهضت 
ملی مســکن این استان در شــهرهای جدید بهارســتان، فوالد شهر و مجلسی 
ساخته می شود.علیرضا قاری قرآن افزود: ۱۶۸ هزار و ۳۷۱ از مجموع ۲۰۳ هزار 
۹۶۷ واحد طرح نهضت ملی مسکن نیز در سایر شهرهای استان اصفهان ساخته 
می شود.وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی تا چهار سال، ساخت چهار میلیون 
واحد مسکونی را با تامین زمین و ارائه تسهیالت مدیریت می کند و برنامه استان 
اصفهان در این زمینه معادل ۵.۸ درصد نسبت به کل کشور است و بر این اساس 
در سطح استان برای یک سال نیاز به ساخت ۵۰ هزار و ۹۲۲ واحد است.  مدیر کل 
راه و شهرسازی استان اصفهان اظهار داشــت: زمین مورد نیاز برای اجرای طرح 

نهضت ملی مسکن در استان به صورت ساالنه یک هزار و ۷۹ هکتار است و در زمان 
حاضر برای بیش از ۹۱ هزار واحد در این استان زمین تامین  شده است.وی اضافه 
کرد: تامین مسکن مورد نیاز برای متقاضیان در شهر مورد تقاضا و یا نزدیک ترین  
مجاور با امکان تامین زمین، انجام می شود.قاری قرآن خاطر نشان کرد: در زمان 
حاضر بر اساس ثبت نام های انجام شــده ، در استان اصفهان بیش از ۴۲۲هزار 
نفر متقاضی بهره مندی از مزایای این طرح هستند که تا کنون افزون بر ۱۳۰ هزار 
نفر حائز شرایط هستند.وی بیان کرد: برای سرعت بخشیدن به این طرح تاکنون 
برای بیش از ۱۶ هزار واحد پروانه ساختمانی اخذ شده و پی ریزی بیش از ۱۰ هزار 

واحد انجام شده است.

طرح بزرگ محیط زیستی تصفیه گازوییل شرکت پاالیش نفت )پاالیشگاه( 
اصفهان با هدف تولید گازوییل یورو ۵ در مدار تولید قرار گرفت.با اجرای طرح 
بزرگ محیط زیستی تصفیه گازوییل، همه گازوییل تولیدی این شرکت، یورو 
۵ و مطابق با استاندارد های روز دنیا شــد و در اختیار هموطنان قرار می گیرد.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان، گفت: با اجرایی شدن این طرح کالن 
 ppm ۱۰ ملی، میزان گوگرد ۲۳ میلیون لیتر گازوییــل تولیدی از ۱۰ هزار به زیر
)قســمت در میلیون( کاهش می یابد.محســن قدیری افزود: پروژه تصفیه 
گازوییل یا گوگرد زدایی از گازوییل شرکت پاالیش نفت اصفهان در هوای پاک 
شهر و استان اصفهان و همه اســتان های وابسته به این شــهر تاثیر بسزایی 
خواهد داشت.مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان با اشاره به اینکه در 
این طرح محیط زیستی، روزانه حدود ۳۰۰ تن از گوگرد گازوییل تولیدی حذف 
خواهد شد، تصریح کرد: گوگرد استحصالی به صورت گرانوله تولید می شود و 
در اختیار شرکت های متقاضی قرار خواهد گرفت.طرح بزرگ تصفیه گازوییل 
)سوخت دیزل( با سرمایه گذاری ۶ هزار و ۷۸۴ میلیارد تومان و ۵۱۱ میلیون 

یورو در پاالیشگاه اصفهان اجرا شده است و برآورد افزایش سودآوری آن ۲۶۳ 
میلیون دالر در سال پیش بینی می شود.۹۰ درصد از تجهیزات طرح ملی تصفیه 
گازوییل توسط تولیدکنندگان داخلی تهیه شده و با راه اندازی آن در پاالیشگاه 
اصفهان روزانه یکصد هزار بشکه گازوییل یورو ۵ تولید می شود.با بهره برداری 
از طرح کالن تصفیه گازوییل، همه گازوییل تولیدی روزانه پاالیشگاه اصفهان 
مطابق با اســتاندارد بین المللی یورو ۵ تصفیه شــده و ۳۰۰ تن گوگرد حذف 
می شود.شرکت پاالیش نفت اصفهان )پاالیشــگاه اصفهان( در حال حاضر 
وظیفه تامین حدود ۲۵ درصد از ســوخت کشــور را به عهــده دارد و بنزین و 
گازوییل از محصوالت اصلی این شرکت به شمار می آید به طوری که سوخت ۱۶ 
استان از جمله اصفهان را تامین می کند.روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین یورو ۵ و 
حدود ۲۰ میلیون لیتر گازوییل یورو۵ در این واحد صنعتی تولید می شود. ایـن 
شــرکت با حدود ۳۰ نوع فرآورده نفتی اصلی و ویژه در منطقه ای به مساحت 
۳۴۰ هکتار در شمال غربی اصفهان واقع  شده و ظرفیت آن حدود ۳۷۵ هزار 

بشکه در روز است.

مدیرعامل آبفای استان مطرح کرد:

کمبود ۲.۵ مترمکعبی منابع آب شرب در اصفهان

رییس اداره نظارت بر ساخت راه های اصفهان مطرح کرد:

تکمیل حدود ۶ کیلومتر از باند دوم مسیر کاشان- ورکان

ساخت بیش از ۳۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن شهرهای جدید اصفهان

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان:

طرح تصفیه گازوییل پاالیشگاه اصفهان در مدار تولید قرار گرفت

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