
از ابتدای امسال و حتی در دوران محدودیت مصرف برق، ۲۰ درصد انرژی بیشتر به صنایع کشور تحویل داده شد که ۱۳ درصد از آن به صنایع فوالدی اختصاص دارد.

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                           

شنبه ۲۳  مهر   ۱4۰۱  
۱8   ربیع االول   ۱444

۱5  اکتبر    ۲۰۲۲
 شماره ۳646       

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

3

7

معاون شرکت آب منطقه ای اصفهان:

نیروگاه برق آبی زاینده رود از مدار خارج شد

3

مدیرکل محیط زیست اصفهان می گوید ۲ نیروگاه اصفهان امسال مازوت سوزی 
نخواهند داشت؛

آلودگی در اوج!

میراث روستایی؛ حلقه 
مفقوده حوزه میراث 

فرهنگی کاشان

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی:

موارد مشکوک ابتالی گربه ها 
به ویروس هاری در اصفهان 

افزایش پیدا کرده است

3

5

5

7

توسعه صنایع آالینده 
به جای حمایت از 

صنایع دستی در اصفهان

5

بیشترین آمار تخلف صنفی در اصفهان 
مربوط به نانوایان و خرده فروشان 

میوه و سبزی است؛

گران فروشی در صدر

خدمات؛ همچنان در صدر سهم اشتغال از بخش های اقتصادی

 برگزاری نهمین المپیاد هندسه ایران
 در اصفهان

صنعت ِ اصفهان در صدر نیست!

 گالیه شهروندان از سرویس دهی خط 8۰ اتوبوسرانی اصفهان؛

پاسخ مسئوالن: نه، مشکلی نیست!

 فرا رسیدن اربعین حسینی را  تسلیت می گوییم .

7

  واکاوی تقابل سپاهان
 و صنعت نفت آبادان؛

جذاب و پرهیجان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

پنجشنبه 21  مهر  1401
16 ربیع االول  1444

13  اکتبر  2022
 شماره 3645    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان از »افزایش« و خبرگزاری ایرنا از 
»کاهش« نرخ بیکاری در استان خبر می دهند؛

در دنیای تو، نرخ بیکاری چند است؟! 

پیشرفت ۷0 درصدی 
 پروژه تقاطع غیرهمسطح 

شهدای ورزشکار

کتابخانه های عمومی 
باید به شبکه فرهنگی 
با فعالیت چندمنظوره 

تبدیل شود

ارزیابی عملکرد 14 ماه 
فعالیت شورای شهر 

اصفهان

مدیرکل دامپزشکی استان در نشست 
خبری با اصحاب رسانه درباره »هاری« 
حیوانات هشدار داد، از محیط زیست 
گالیه کرد  و از خالی ماندن پست های 
سازمانی دامپزشکی اصفهان خبرداد؛

کمبودها و کامیابی ها 

مدیر منطقه 14 شهرداری در جمع خبرنگاران مطرح کرد:
 ایجاد سومین میدان بزرگ شهری 

منشأ تحول در منطقه 14 اصفهان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان می گوید از اول سال تا 18 
مهرماه امسال تعداد روزهای هوای 
پاک اصفهان صفر بوده؛
سهم صفر اصفهان از 
هوای پاک

5

8

7

8

3

3

3

7

5

7

کاهش 50 درصدی میزان برداشت سیب 
پاییزه در اصفهان

 حضور قدرتمند شرکت های اصفهانی
 در نمایشگاه پایتخت

 پله پله تا رفع محرومیت 

 آیین کلنگ زنی و بهره برداری از پروژه های 
منطقه 10 شهرداری اصفهان  برگزارشد؛

شهرداری زرین شهر به استناد مجوز شماره 180 مورخ 1401/5/10 شورای اسالمی شهر در نظر دارد، یک قطعه زمین به مساحت حدودی 12 متر مربع 

واقع در شهرک حمل و نقل زرین شهر را جهت نصب کانکس و ایجاد سوپرمارکت به صورت اجاره به مدت یک سال از طریق مزایده عمومی  و با بهره گیری از 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره مزایده 5001093283000009 اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده 

و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا ساعت 13 مورخ 1401/7/26 به سامانه مذکور به  آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 

آگهی مزایده 

حسین اسماعیلی احمدی –شهردار زرین شهر م الف: 1389433

شهرداری زرین شهر به استناد بودجه مصوب سال 1401 خود در نظر دارد عملیات  اجرای زیرسازی، لکه گیری، روکش آسفالت و سرعت گیر آسفالتی 

در معابر سطح شهر زرین شهر را با اعتبار اولیه 13/787/240/000 ریال از محل اعتبارات شهرداری  از طریق مناقصه عمومی و با بهره گیری از سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره مناقصه 2001093283000007 به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید، لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت 

اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا ساعت 14 مورخ 1401/7/24 به سامانه مذکور به  آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 

آگهی مناقصه عمومی 

حسین اسماعیلی احمدی –شهردار زرین شهر م الف: 1389438

شهرداری زرین شهر  به استناد مجوز شماره 5 مورخ 1401/1/17 شورای اسالمی شهر در نظر دارد، نسبت به واگذاری یک باب مغازه )سوپرمارکت( واقع 

در ترمینال مسافربری زرین شهر را به صورت اجاره به مدت یک سال را  از طریق مزایده عمومی و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

به شماره مزایده 5001093283000008  اقدام نماید، لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا 

ساعت 13 مورخ 1401/7/26 به سامانه مذکور به  آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 

آگهی مزایده 

حسین اسماعیلی احمدی –شهردار زرین شهر م الف: 1389441

شهرداری زرین شهر به استناد مجوز شماره 26 مورخ 1401/2/4 شورای اسالمی شهر در نظر دارد، یک قطعه زمین واقع در زرین شهر خیابان امام شمالی 

کوچه شهید مهدیان را جهت پارکینگ وسائط نقلیه به صورت اجاره به مدت یک سال را از طریق مزایده عمومی و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( به شماره مزایده 5001093283000010  اقدام نماید، لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از 

تاریخ انتشار تا ساعت 13 مورخ 1401/7/26 به سامانه مذکور به  آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 

آگهی مزایده 

حسین اسماعیلی احمدی –شهردار زرین شهر م الف: 1389445

شهرداری چمگردان به استناد مجوزهای شورای محترم اسالمی شهر چمگردان 1401/382/ش و 1401/359/ش در نظر دارد نسبت به :
فروش دو قطعه زمین واقع در خیابان صاحب الزمان حد فاصل نواب صفوی و باغ برجی با متراژ زیر اقدام نماید

1- پالک شماره 9 به متراژ 212/30 متر مربع

2- پالک شماره 15 به متراژ 261/7 متر مربع

متقاضیان می توانند حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ 1401/7/28 جهت دریافت اســناد و آگاهی از شــرایط داخلی مزایده و به واحد امور قراردادها مراجعه و تا پایان وقت اداری همان روز پاکت های 

مزایده را تحویل دبیرخانه حراست شهرداری نمایند.    هزینه چاپ آگهی در روزنامه و کارشناسی هر یک از موارد فوق به نسبت بعهده برنده مزایده می باشد.        شماره تماس شهرداری: 522404۷1 

آگهی مزایده

علی پور بافرانی- شهردار چمگردان م الف: 1389449

نوبت دوم

نوبت دوم

نوبت دوم

نوبت دوم

نوبت دوم

  والدت    با سعادت حضرت  رسول اکرم )ص( و امام جعفر صادق )ع(  را  تبریک  می گومیی

فراخوان مناقصه عمومی 

شرکت آب و  فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصات ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکتها از طریق درگاه 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس:  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 

در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند.          

شرکت آب و  فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

شماره فراخوان سامانه ستاد و شماره مناقصهمبلغ تضمینمبلغ برآوردموضوع مناقصهمدت

4 ماه

توسعه شبكه جمع آوري فاضالب 

محله هيستان منطقه خوراسگان  

)یک مرحله ای با ارزیابی فشرده (

19,990,807,2531,000 ,000,000
  2001001434000116

401-3- 219,2

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق 

 درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 

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

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/06/18  می باشد.

تاریخروزساعتعنوان

1401/07/27چهار شنبه13:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

1401/08/07شنبه13:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

1401/08/08یکشنبه 08:00زمان بازگشائی پاکتها

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای 

الف:

1-3- آدرس: اصفهان، خیابان شــیخ کلینی، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب 

استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق )292( 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

1-4- مرکز تماس:021-41934

2-4- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

 5- اطالعات تمــاس دفاتر ثبت نــام ســایر اســتانها، در ســایت ســامانه )www.setadiran.ir( بخش

 ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

رییس پلیس آگاهی استان خبر داد:

متالشی شدن 90 
سازمان جرم در اصفهان

5

یمنا
س: ا

عک

نوبت دوم

مدیر گروه بیماری های قابل انتقال 
بین انسان و حیوان مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت:

فارس و اصفهان بیشترین 
موارد شناسایی شده بیماری 

سالک را دارند

3 6



همراهی »پوتین« و »بن سلمان« برای شکست »بایدن« در انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا؟

وقتی ورق برمی گردد

یک کارشناس مســائل آمریکا اظهار کرد: به نظر می رسد شاهد یک نوع 
همراهی بین پوتین و بن سلمان برای شکست دموکرات ها و دولت بایدن 

در انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا هستیم.
اســفندیار خدایی در گفت وگــو با ایســنا در ارتباط بــا آخرین وضعیت 
دموکرات ها در انتخابــات میان دوره ای کنگره که قرار اســت در آبان ماه 
برگزار شود، اظهار کرد: در نظرسنجی ها شاهد برتری شکننده دموکرات ها 
هستیم. البته باید به این موضوع توجه داشــت که این برتری در حدی 
نیســت که بتوان روی آن حساب کرد و از دیگر ســو بیشتر سازمان های 
نظرسنجی در آمریکا عموما دموکرات هســتند و در انتخابات چند دوره 
اخیر مشــاهده کرده ایم که  بعضا نتیجه انتخابات با نتیجه نظر سنجی ها 

متفاوت بوده است.
وی با بیان اینکــه این احتمال وجــود دارد که دموکرات هــا تعدادی از 
کرسی های خود را در مجلس نمایندگان از دســت بدهند، گفت: در این 

ارتباط کاهش محبوبیت دولت بایدن نیز تاثیرگذار بوده است.
خدایی با اشــاره به برخی از دالیلی که باعث کاهش محبوبیت بایدن در 
جامعه آمریکا شده اســت، افزود: بایدن تالش کرد که با اتخاذ برخی از 
سیاســت های اقتصادی وضعیت در آمریکا را به خصــوص بعد از اتمام 
کرونا بهتر کند ولی جنگ اوکراین و افزایش قیمت ســوخت تا حدودی 
بر روی این سیاســت ها تاثیر گذاشــت.این کارشناس مســائل آمریکا 

همچنین با اشاره به تصمیم اخیر اوپک پالس برای کاهش تولید نفت و 
مخالفت دولت عربستان با پیشنهاد واشنگتن مبنی بر اینکه اوپک پالس 
اجرای این سیاســت را یک ماه به تعویق بینــدازد، گفت: تصمیم اوپک 
پالس باعث افزایش قیمت سوخت در آمریکا خواهد شد و در این شرایط 

انتخاباتی این موضوع به نفع دموکرات ها نیست.
وی با اعتقاد بر اینکه به نظر می رســد ائتالفی بین پوتین و بن ســلمان 
به وجود آمده که در جریان انتخابــات میان دوره ای کنگره دموکرات ها با 
شکست روبه رو شوند و به نوعی جمهوری خواهان بتوانند کنگره را هدف 
بگیرند، تصریح کــرد: در همین چارچوب این تحلیــل وجود دارد که بن 
ســلمان از طریق نفوذ خود در بازار نفت می خواهد بر روی سیاست های 
آمریکا تاثیرگذار باشد و این موضوع در درازمدت به نفع عربستان نخواهد 
بود و اگر دموکرات ها به پیروزی برســند کار عربستان تمام خواهد شد. 
عموما وقتی قدرت های کوچک بخواهند با قدرت های بزرگ بازی کنند، 

احتمال شکست شان زیاد است.
این کارشــناس مســائل آمریکا با تاکید بــر اینکه در صــورت پیروزی 
دموکرات ها در انتخابات کار برای بن ســلمان جهت تعامــل با آمریکا با 
توجه به سیاســت در پیش گرفته سخت تر خواهد شــد، ادامه داد: بهتر 
این بود که بن سلمان به این مسیر وارد نمی شد، چرا که عموما و به طور 
کلی جمهوری خواهان و دموکرات ها دنبال چالش با عربستان نیستند.

اخبار
شنبه 3 2 مهر 1401 / 18 ربیع االول 1444 / 5 1 اکتبر 2022 / شماره 3646

عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقالب: 

کشور مسیر خود را طی می کند
مهدی فضائلی، مستند خود برای عادی بودن وضعیت کشور را مطرح کرد.مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ 
و نشر آثار رهبر انقالب نوشت : »رســانه های بیگانه دارند حنجره خودشون رو پاره می کنند که ثابت کنند 
کشور در حال انقالب، جنبش یا خیزش است اون وقت آقای رییسی برای شرکت در اجالس »سیکا« عازم 

قزاقستان شده ، یعنی کشور داره مسیر خودش رو طی می کنه !«
 

»مهدی نصیری« از سیاست کنار کشید؟
مهدی نصیری، سردبیر سابق روزنامه کیهان در کانال تلگرامی خود نوشت: ...احساسم این است که نظام 
ممکن است پس از این همه حادثه و ضایعه به جای شنیدن صدای مردم و معترضان وارد فاز برخورد با 
نویسندگانی چون بنده و صاحب نظران منتقد شود که قطعا هیچ دستاوردی برای نظام نخواهد داشت و 
تنها ممکن است انفجار اجتماعی را به تاخیر انداخته تا در فرصت و با بهانه ای دیگر با ابعادی سهمگین تر 
برگردد. من ظرف دو سه سال اخیر همه انتقادهایی را که به ذهنم می رسید همراه با راه حل ها با مسئوالن 
و عالی ترین سطوح سیاسی مطرح کردم و به تعیبر شاعر آنچه شرط بالغت بود گفتم و اگر تاکنون شنیده 
نشده، پس از این هم شنیده نخواهد شد و من باید به تکرار مکررات رو بیاورم که برای همه مالل آورست. 
ضمن آن که اینترنت نیز با انسداد مواجه شده و کار را مشکل کرده. بنا بر این اکنون در این نوشته اعالم می 
کنم که تا اطالع بعدی به موضوعات سیاسی حساسیت برانگیز )به استثنای مباحث اندیشه ای و نظری 

سیاسی و غیر سیاسی( نخواهم پرداخت.
 

 واکنش نمایندگی ایران در سازمان ملل به خبر نشریه
 آمریکایی نیوزویک

نمایندگی جمهوری اسالمی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک در واکنش به خبر نشریه آمریکایی 
نیوزویک مبنی بر درخواست گروهک تروریستی کومله از آمریکا برای کمک و حمایت تاکید کرد:»کومله 
جزو گروهک های فعال تروریستی اســت که صدها نفر از مردم را در مهاباد و دیگر شهرهای ایران به 
شهادت رسانده است«.نمایندگی کشورمان اضافه کرد: »اگر دولت آمریکا در مبارزه با تروریسم جدی 
است، نباید هیچ تسهیالت و امکانی برای فعالیت و یا مالقات در اختیار این گونه گروهک ها قرار دهد.«  
خاطرنشان می شود، نشــریه نیوزویک در هفته جاری خبر داده اســت که رهبر گروهک تروریستی 
کومله خواستار کمک آمریکا برای مقابله با ایران شده است.وی در سخنرانی مجازی در یکی از مراکز 
مطالعاتی و پژوهشی آمریکا )موسسه واشــنگتن در امور مطالعات خاورنزدیک( که به البی اسراییل 
در آمریکا نزدیک است، ضمن تایید حضور این گروهک تروریستی در اقلیم شمال عراق ، از فشارهای 
وارد شده برای پایان دادن به حضور آنها در شمال عراق ابراز نگرانی کرده و خواستار حمایت آمریکا در 

این رابطه شده است.

کاخ سفید: 

توافق با ایران در آینده ای نزدیک بعید است
جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید اعالم کرد توافق با ایران در 
آینده ای نزدیک بعید است.این مقام ارشد دولت بایدن افزود: دستیابی به توافق با ایران نزدیک به نظر 
نمی رسد. کربی در حالی که کشورش با تداوم تحریم های دارویی جان بیماران را در خطر قرار داده است، با 
حمایت از ناآرامی ها در ایران گفت: در حال همکاری با شرکت های فناوری برای تضمین دسترسی مردم 
ایران به اینترنت هستیم.هماهنگ  کننده ارتباطات شورای امنیت ملی آمریکا همچنین گفت که واشنگتن 
همچنان احتمال اعمال تحریم های بیشتر علیه مقامات جمهوری اسالمی ایران و گروه های نیابتی آن 

را پیگیری می کند.

آیت ا... جوادی آملی:

 »تازیانه فقر« پشت مردم را 
زخم کرده است

مرجع تقلید جهان تشــیع گفــت: در احادیث می 
خوانیم که هیــچ تازیانــه ای دردناک تــر از فقر 
نیســت و امروز این تازیانه پشــت مــردم را زخم 
کرده و مسئولین باید برای رفع مشکالت تدبیری 

بیندیشند.
 آیت ا... جــوادی آملی در دیدار با حجت االســالم 
و المسلمین حســینی، امام جمعه و نماینده ولی 
فقیه در کاشــان گفت: مومن نه کسی را بازی می 
دهد نه کســی می تواند او را بازی دهد چون او بر 
هوای نفســش غلبه کرده و در روایــات داریم که 
سبک ترین بت ها، مجسمه های سنگی هستند و 

سنگین ترین بت ها هوای نفس!
مرجع تقلید جهان تشــیع با اشــاره به انواع تبلیغ 
تصریح کــرد: تبلیغ یک زمان در قالب ســخنرانی 
است، این اثر خودش را دارد؛ یک زمان تبلیغ عملی 
است. اگر به درد مردم برسیم تبلیغ عملی کردیم و 

این موثرتر است.
وی ادامه داد: پیامبر اســالم )ص( فرموده اند که 
خدایا به نان مــا برکت بده و بین مــا و آن جدایی 
نیفکــن! زیرا اگر نان نباشــد ما نمــی توانیم نماز 
بخوانیم و روزه بگیریم. نان در این حدیث به معنای 
اقتصاد اســت. با اختالس و تورم، اقتصاد ساخته 
نمی شود و اگر اقتصاد سالم نباشد، خبری از دین 

نخواهد بود.
جوادی آملی تصریح کرد: در احادیث می خوانیم 
که هیچ تازیانه ای دردناک تر از فقر نیست و امروز 
این تازیانه پشت مردم را زخم کرده و مسئولین باید 

برای رفع مشکالت تدبیری بیندیشند.

پیشنهاد پوتین به اردوغان درباره ایجاد »هاب گازی« در 
ترکیه

رییس جمهور روســیه به همتای ترکیه ای خود گفت که ترکیه مطمئن ترین مسیر برای تحویل گاز 
به اتحادیه اروپاست و پیشنهاد ایجاد مرکز )هاب( عرضه در این کشــور را مطرح کرد.در حالی که 
صادرات گاز روسیه به اروپا به دلیل تحریم های مرتبط با جنگ اوکراین و نشت در خطوط لوله کلیدی 
مختل شده، »والدیمیر پوتین« رییس جمهور روسیه پنجشنبه )۱۳ اکتبر( در دیدار با »رجب طیب 
اردوغان« همتای ترکیه ای خود گفت مســکو توســعه یک هاب گازی در ترکیه را بررسی می کند. 
به تحلیل رویترز، این پیشــنهاد در حالی مطرح شده که روســیه به دنبال حفظ اهرم انرژی خود 
بر اروپاست. پوتین در خصوص این پیشــنهاد گفت: در طول کار روی این هاب که می توانیم با هم 
ایجاد کنیم، البته این بســتری نه تنها برای عرضه بلکه برای تعیین قیمت خواهد بود زیرا موضوع 
قیمت گذاری، موضوعی بسیار مهم است. امروز قیمت ها بسیار باالســت. ما به راحتی می توانیم 
آن را در سطح عادی بازار بدون رنگ و بوی سیاســی تنظیم کنیم. به نوشته رویترز، در گفت و گوی 
تلویزیونی که از دیدار این دو رییس جمهور پخش شد، اردوغان درباره این پیشنهاد اظهارنظر نکرد؛ 

اما سخنگوی کرملین بعد از آن به اسپوتنیک گفت پاسخ ترکیه بسیار مثبت بود.
 

نتانیاهو:

 درگیری های قدس به خاطر تسلیم شدن در برابر حزب ا... 
است

نخست وزیر ســابق رژیم صهیونیستی انتقاد خود از توافق ترســیم مرزهای دریایی بین بیروت و 
تل آویو را تکرار کرده و آن را تسلیم شــدن در برابر حزب ا... لبنان و دلیلی بر ایجاد درگیری  از سوی 
فلسطینیان در قدس عنوان کرد.»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی در ادامه 
مخالفت ها و انتقاداتش با توافق ترســیم مرزهای دریایی با لبنان، عملکــرد کابینه »یائیر الپید« 
نخست وزیر فعلی تل آویو را ضعیف ارزیابی کرده و آن را »تسلیم شدن به حزب ا...در لبنان« خواند.

طبق گزارش پایگاه خبری »آی ۲۴«، با توجه به توافق مرزی دریایی بین تل آویو و بیروت از یک سو 
و تشدید درگیری های خشونت آمیز در شرق قدس از سوی دیگر، نتانیاهو، رهبر اپوزیسیون با انتشار 
بیانیه ای در رسانه ها شدیدا الپید را موردحمله قرار داده و خطاب به وی گفت: »وقتی در لبنان تسلیم 
نصرا... شوید، در قدس هم شورش هایی به پا می شود«.نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی در 
ادامه این بیانیه خود از نیروها و نظامیان رژیم صهیونیســتی که در میدان درگیری با فلسطینیان 

حضور دارند، تقدیر کرده و بار دیگر بر حمایت کاملش از نظامی گری آنان تاکید کرد.
 

آمریکا تمامی طرف های عراقی را به کنار گذاشتن خشونت 
تشویق کرد

آمریکا از انتخاب عبداللطیف رشــید به عنــوان رییس جمهور جدید عراق اســتقبال کرد و تمامی 
طرف های عراقی را به کنار گذاشتن خشونت و حل و فصل اختالفات با روش های مسالمت آمیز 
دعوت کرد.به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای در خصوص انتخاب عبداللطیف 
رشید به عنوان رییس جمهور و محمد شیاع الســودانی به عنوان نخست وزیر مکلف اعالم کرد: در 
حالی که رهبران عراقی دولت جدیدی تشکیل داده اند، ما آنها را تشویق می کنیم که اراده مردم عراق 
را که به دولتی رای داد که نیازهایش را برطرف ســازد، مد نظر قرار دهند.در این بیانیه آمده اســت: 
آمریکا تمامی طرف ها را به کنار گذاشتن خشونت و حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات از طریق 
روند سیاسی تشویق می کند.آمریکا بر پای بندی خود برای شــراکت با مردم و دولت عراق جهت 
انجام اولویت های مشــترک بیشــتر تاکید و اعالم کرد: ما خواهان ادامه همکاری قدرت مند بین 

کشورهایمان هستیم.

خبر روز

فرمانده نیروی هوافضای سپاه: 

متاسفانه عده ای  هنوز به این 
نتیجه نرسیده اند پشت این 
اتفاقات، دشمنی دشمنان 

کشور و ملت وجود دارد
به گــزارش مهــر ؛ فرمانده نیــروی هوافضای 
سپاه گفت: انتقاد وجود دارد ولی باید در درون 
خودمان حل شود، اکنون که می بینیم شرایط 
کشور چگونه است و فتنه ای رخ داده آیا باید به 
این فتنه دامن زد و خواست دشمنان را محقق 
ساخت؟ســردار حاجی زاده با تاکیــد بر اینکه 
دشمنان به دنبال هک کردن شخصیت ملت ها 
هستند تا جای دوست و دشمن را تغییر دهند، 
اظهار کرد: ما باید این صحنه جنگ را درک کنیم و 
پیرو مطالب مقام معظم رهبری که سال هاست 

آن را تکرار می کنند به جهات تبیین بپردازیم.
ســردار امیرعلی حاجــی زاده، فرمانده نیروی 
هوافضای سپاه به حوادث اخیر اشاره کرد و گفت: 
این اتفاقات ذهن ملت شریف ایران را مخدوش 
و حوادثی رخ داد که هزینه هایی برکشور تحمیل 
شــد که قطعا این جزو اهداف اصلی دشمنان 
نظام و کشــور ما بود که اگر ما شــناخت کافی 
در ابعاد این قضیه نداشته باشــیم، تکرار پذیر 
خواهند بــود .وی گفت: در ایــن اتفاق اخیر که 
خانمی مرحوم شــد، همه ملت ایران ناراحت 
شدند اما در مقابل منافقین، آمریکایی ها، رژیم 
صهیونیستی و سعودی های خبیث و گروه های 
کومله و دموکرات خوشــحال شــدند و تمامی 
شــبکه های معاند علیه کشــور ما غوغاسازی 
کردند که این کار تصادفی نیست و نشانه دشمنی 
است و اگر خواص و عوام مسئله دشمن را جدی 
بگیرند، آن موقع اســت که تشخیص خودی از 
غیرخودی سخت نیست، ما اکنون درگیر یک 
جنگ ترکیبی در حوزه های اقتصادی، نظامی 
و امنیتی هستیم و دشــمنان امروز امنیت ما 
را نشــانه گرفته اند؛ زیرا اگر بخواهیم اقتصاد، 
سیاست و فرهنگ کشــور بهبود یابد، در سایه 
امنیت امکان پذیر است و این امنیت مثال زدنی 
که در کشــور ما وجود دارد در هیچ جای جهان 
سراغ نداریم که دشمن در سال های ۷۸ ، ۸۸ 
، ۹۶ و ۹۸ و فتنه اخیر به دنبــال برهم زدن این 

امنیت است .

بین الملل ادعای جدید »ایالن ماسک«:

 اینترنت ماهواره ای در ایران فعال است و کار می کند!
اقتصادآنالین،تابناک و خبرفوری با انتشار تصویر پاسخ توئیتی از ایالن ماسک به یک کاربر که از او درباره فرجام اینترنت ماهواره ای و ادعایش برای فعال شدن 
این ماهواره در ایران نوشته بود، نوشته اند این سرمایه دار آمریکایی فعالیت محدود این اینترنت در ایران را تایید کرده است.بر اساس آنچه اقتصاد آنالین از این 
توئیت ترجمه کرده، ایالن ماسک در پاسخ به یکی از کاربران توئیتر که پرســیده بود آماری از اینترنت استارلینک در ایران دارد، پاسخ داد که در ایران چند دستگاه 
فعال شده اند. این درحالی است که پیش تر دولت آمریکا از این مولتی میلیاردر آمریکایی در این باره خواسته بود و بعضی از محدودیت های تحریمی شان را در 
این زمینه رد کردند ؛اما عیسی زارع پور در اوایل مهرماه با تاکید بر غیر مجاز بودن این تجهیزات برای ورود به کشورمان تاکید کرده بود تالش ایالن ماسک برای اتصال 
شبکه اینترنت ماهواره ای در ایران برخالف پروتکل های اتحادیه جهانی مخابرات و امواج رادیویی است و خبرگزاری آناتولی ترکیه هم نوشته بود اگر ایالن ماسک 
بخواهد بدون کسب مجوزهای قانونی و خالف قوانین بین المللی اقدام کند ، با شکایت ایران مواجه خواهد شد. حاال باید دید واکنش وزارت ارتباطات کشورمان 

به این توئیت چیست و آیا ادعای مالک استارلینک درست است؟استارلینک برای فعالیت نیاز به تجهیزات گران قیمتی دارد که واردات آنها به کشور ممنوع است.

عکس: فارس

ایرنا:وزارت امور خارجه فرانسه روز پنجشنبه با تکرار 
ادعای اتحادیه اروپا در مورد اســتفاده از پهپادهای 
ایرانــی در جنگ اوکراین اعالم کــرد که فروش این 
پهپادها به روســیه، ناقض قطعنامه شورای امنیت 
ســازمان ملل در تایید توافق هسته ای است.وزارت 
امور خارجه فرانسه همچنین تاکید کرد که پاریس با 
شرکایش در اتحادیه اروپا برای چگونگی پاسخگویی 
به این مسئله در حال هماهنگی است.پیش تر پیتر 
استانو ،سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا ضمن تکرار ادعای پرواز پهپادهای ساخت ایران 
در جنگ اوکراین، درباره تبعات همکاری تسلیحاتی 
ایران و روســیه هشــدار داد.چندی است که برخی 
اخبار تایید نشده  از ارسال پهپادهای ایران به روسیه 
منتشر شده که بارها از سوی مقام های ایرانی رد شده 

اســت. اوکراین و ایاالت متحده آمریکا، جمهوری 
اسالمی ایران را به ارسال ســالح برای روسیه متهم 
کرده اند.در همین زمینه، وزارت امور خارجه اوکراین 
در بیانیه ای مدعی شد: »عرضه سالح به روسیه برای 
جنگ افــروزی علیه اوکراین اقدامی غیردوســتانه 
است که ضربه ای جدی به روابط اوکراین و ایران وارد 
می کند.« اوکراین همچنین اقدام به ابطال استوارنامه 
سفیر ایران در این کشور و کاهش پرسنل دیپلماتیک 
ایران کرد که این اقدام دولت اوکراین، واکنش ایران 
را به همراه داشت و سخنگوی وزارت امور خارجه دوم 
مهر ماه ضمن ابراز تاسف از تصمیم دولت اوکراین در 
مورد روابط دیپلماتیک با جمهوری اسالمی ایران، این 
تصمیم را براساس گزارش های تایید نشده و ناشی 
از فضاسازی رســانه ای طرف های خارجی خواند و 

از اقدام متناســب ایران در این زمینه خبر داد.ناصر 
کنعانی تصریح کرد: جمهوری اســالمی ایران اخبار 
منتشر شــده در خصوص تحویل پهپاد به روسیه به 
منظور استفاده در جنگ اوکراین را بی اساس دانسته 

و آن راتایید نمی کند.
ســخنگوی وزارت امور خارجه افزود: مــا از ابتدای 
منازعه تاکنون، همواره سیاست اصولی و روشن خود 
را مبتنی بر بی طرفی فعال و مخالفت با جنگ و لزوم 
حل و فصل سیاســی اختالفات دو طرف و به دور از 

خشونت اعالم کرده ایم.

 فرانسه ادعای اتحادیه اروپا درباره پهپادهای ایرانی 
را تکرار کرد

عکس خبر  

بازدید »کیم جونگ 
اون« از مدارس 

انقالبی
براساس تصاویری که خبرگزاری 
رسمی کره شمالی منتشر کرده 
کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی 
در مراسمی به مناسبت هفتاد و 
پنجمین سالگرد مدرسه انقالبی 
Mangyongdae و مدرســه 
انقالبــی Kang Pan Sok در 

پیونگ یانگ حضور یافته است.



خبر  روز

آغاز برداشت ۷۰۰ تن پسته در نطنز
کارشناس امور زراعت جهاد کشاورزی شهرستان نطنز گفت: برداشت ۷۰۰ تن پسته از ارقام مختلف در 
شهرستان نطنز آغاز شده است.اسفندیار حاجی زاده در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: این ۷۰۰ تن پسته 
از ۷۳۰ هکتار از باغات زیر کشت این محصول در شهرســتان نطنز برداشت خواهد شد.وی افزود: با 
توجه به اینکه درختان پسته این منطقه اکثرا جوان هستند، این میزان برداشت می شود و در سال های 
آینده با توجه به افزایش سن درختان شاهد رشد برداشت پسته در نطنز خواهیم بود.کارشناس جهاد 
کشاورزی شهرستان نطنز گفت: با این حال با توجه به بادزدگی و وزش تند باد در ماه های ابتدایی سال، 
شاهد افت ۱۵ درصدی عملکرد در برداشت پسته در نطنز بوده ایم.وی با بیان اینکه برداشت پسته تا 
اواخر آبان ماه در شهرستان نطنز ادامه دارد، درباره آغاز به کار ترمینال ضبط پسته در بادرود، خاطرنشان 
کرد: ترمینال ضبط پسته در شهر بادرود فعال شده است و از شهرستان های همجوار مانند اردستان 
و آران و بیدگل نیز پسته های خود را به این مرکز می آورند.حاجی زاده خاطرنشان کرد: با توجه به این 
موضوع احتماال در سال آینده شاهد افزایش کشت این محصول در منطقه خواهیم بود و همچنین با 

توجه به تنش های آبی موجود در این منطقه، کشت پسته می تواند مفید باشد.
 

بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار به طرح های تولیدی 
شهرستان فریدون شهر پرداخت می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان گفت: اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان برای 
پرداخت به ۳۰ طرح تولیدی در شهرستان فریدون شهر در حال بررسی است که پس از تصویب برای 
جذب ابالغ خواهد شد.امیر رضا نقش روز پنجشنبه در دیدار و گفت و گو با فعاالن بخش کشاورزی، 
صنعت و اصناف شهرستان فریدون شهر اظهار داشت: دولت سیزدهم برای رفع موانع تولید در کشور، 
اهتمام جدی دارد.وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت های قانونی ایجاد شده مانند سامانه ستاد سهیل، 
بنیاد برکت و سایر ظرفیت های پیش بینی شده خواستار پیگیری مجدانه تمامی مسئوالن استانی 
و شهرستانی برای رفع مشــکالت تولید کنندگان فریدون شهر شد.معاون هماهنگی امور اقتصادی 
اســتانداری اصفهان در ادامه این دیدار پس از شنیدن مشکالت واحدهای تولیدی بخش صنعت و 

کشاورزی با صدور دستورات الزم، پیگیری مجدانه رفع مشکالت مطروحه در جلسه را  دستور داد.

رییس اداره راه و شهرسازی آران و بیدگل:

جاده کنارگذر آران و بیدگل مطالبه مردم است 
رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان آران و بیدگل گفت: مهم ترین مطالبه مردم، احداث جاده کنارگذر 
آران و بیدگل است که دو هفته پیش پیمانکار آن انتخاب شد. امیرحسین عصارزاده در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: پروژه کنارگذر آران و بیدگل نیاز به اعتبار دارد که اعتبار آن هنوز ابالغ نشده است. احداث جاده 
کنارگذر آران و بیدگل و اتصال آن به سه راه چرمشهِر استان تهران مهم ترین مطالبه مردم در حوزه راه و 
شهرسازی بوده که در حال پیگیری است. مناقصات طراحی جاده برگزار شده و دو هفته پیش پیمانکار 
آن نیز انتخاب شده است تا فاز دوم طراحی را انجام دهند. وی افزود: عملیات احداث جاده ابوزیدآباد 
به کاشان به یک موسسه خیریه واگذار شده است که به دنبال جذب اعتبارات آن نیز هستیم. ساخت 
پل های این جاده در حال انجام است و تاکنون ۶ کیلومتر از این جاده به طور تقریبی احداث شده و امسال 
۲ کیلومتر آن آسفالت شده است. همچنین بیش از ۴ کیلومتر جاده قاسم آباد به حسین آباد بعد از ۸ سال 
آسفالت و خط  کشی آن انجام شد و اکنون در حال نصب عالئم راهنمایی و رانندگی هستیم. رییس اداره 
راه و شهرسازی شهرستان آران و بیدگل، گفت: اعتبارات حوزه راه همیشه در پایان تیرماه ابالغ می شد 
که مجلس زمان تخصیص اعتبارات را تا آخر مهرماه تعیین کرد که هنوز اعتبارات این بخش ابالغ نشده 
است. عصارزاده خاطرنشان کرد: در حوزه راه ها و در بخش اعتبارات سال ۱۴۰۰ اتفاقات خوبی رخ داد 
که پیگیر هستیم مانند پارسال اعتبارات خوبی برای امسال جذب کنیم. پل نوش آباد به کاشان و جاده 

سفید شهر به کاشان به پیمانکار واگذار شد و پیمانکار سقف اولین پل را زده و آماده بتن ریزی است. 

بیشترین آمار تخلف صنفی در اصفهان مربوط به نانوایان و خرده فروشان میوه و سبزی است؛شهرستان ها

گران فروشی در صدر
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف استان اصفهان گفت: نانوایان و خرده فروشــان میوه و سبزی بیشترین تخلفات صنفی را در سطح استان اصفهان دارند.جواد محمدی 
فشارکی در گفت و گو با بازار با اشاره به اینکه بازرسی و نظارت بر اصناف در طول سال انجام می شود، اظهار داشت: با وجود برخی از تخلفات، اصناف و صاحبان واحدهای 
صنفی فراوانی مطابق قانون مشغول به فعالیت هستند.وی با بیان اینکه از ابتدای شهریورماه تاکنون بیش از ۲۴ هزار و ۴۹۹ بازرسی از اصناف در سطح استان اصفهان انجام 
شده است،  ابراز داشت: از بازرسی های انجام شده برای ۵۶۱ واحد صنفی به دلیل تخلفات گوناگون پرونده تشکیل شده است.مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف استان اصفهان 
با اشاره به اینکه پرونده های تشکیل شده برای بررسی بیشتر به ادارات تعزیرات حکومتی فرستاده شده است،  تصریح کرد: از جمله تخلفاتی که در بین واحدهای صنفی وجود 
دارد، گران فروشی و درج نکردن قیمت است.وی با بیان اینکه در سطح استان اصفهان دو صنف نانوایان و صنف خرده فروشان میوه و سبزی بیشترین آمار تخلف را داشته 
اند، خاطرنشان کرد: مهم ترین تخلفات این واحدهای صنفی هم گران فروشی، کم فروشی و درج نکردن قیمت بوده است.محمدی فشارکی تاکید کرد: از عموم هم استانی 

های عزیز می خواهیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف واحدهای صنفی در اسرع وقت مراتب را از طریق شماره ۱۲۴ اطالع دهند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.

توسعه صنایع آالینده به جای 
حمایت از صنایع دستی در اصفهان

عضو اتحادیه صنایع دستی اصفهان گفت: دولت ها 
اقدام خاصی برای حمایت از تولیدکنندگان صنایع 
دستی انجام نداده و در مقابل انواع تسهیالت مالی 
و حقوقی را برای توســعه صنایــع آالینده فراهم 
ساخته اند.عباس شیردل در گفت و گو با بازار اظهار 
کرد: حدود ۱۰ سال قبل مجلس شورای اسالمی 
طرح حمایت از هنرمندان و اســتادکاران صنایع 
دستی را در دســتور کار قرار داد و آن را به تصویب 
رساند؛ اما به نظر می رسد که این قانون همچنان 
بالتکلیف مانده است.وی افزود: پیرو این مصوبه، 
دولت وقت در آن زمان مکلف شد تا در اجرای قانون 
بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغالن 
صنایع دستی شناسه دار و ساماندهی و بیمه کردن 
همه واجدان شرایط اقدام کند، اما تاکنون چنین 
اتفاقی نیفتاده است.عضو اتحادیه صنایع دستی 
استان اصفهان بیان کرد: مطابق این قانون، دولت 
مکلف شده بود که در حمایت از هنرمندان، تامین 
بودجه دولتی بیمــه هنرمنــدان را اجرایی کند تا 
باعث دلسردی فعاالن این حیطه نشوند.وی ادامه 
داد: این موضوع تنها دو سه سال پی گرفته شد و 
پس از آن به دلیل کمبود بودجــه و بدهی دولت، 
سهمی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشد 
و کسانی که اخیرا وارد این عرصه شدند نتوانسته 
اند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی باشند و از 
این تسهیالت محروم شدند.شیردل با بیان اینکه 
رسته های مختلف صنایع دســتی باید به شکل 
علمی به نسل جوان آموزش داده شود، تاکید کرد: 
همچنین الزم است سطح دانش هنرمندان فعلی 
این عرصه را افزایش دهیم، اما هنوز بســترهای 
الزم برای این امور فراهم نشده است.عضو اتحادیه 
صنایع دستی استان اصفهان اضافه کرد: اتحادیه 
صنایع دستی طبق اساسنامه، اجازه ورود به خرید 
و فروش و تجارت آثار صنایع دستی را ندارد و تنها 
می تواند این اقدامات را مدیریت کند.وی افزود: 
با وجود شعارهای مختلف درخصوص حمایت از 
صنایع پاک طی چند دهه گذشته دولت ها هیچ 
اقدام خاصی برای حمایــت از صنعتگران و تولید 
کنندگان صنایع دستی انجام نداده و در مقابل انواع 
تســهیالت مالی و حقوقی را برای توسعه صنایع 

آالینده در شهرها فراهم کرده اند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان از 
احداث ۵۰ هکتار گلخانه در این استان تا آخر سال و 
با هدف گسترش این نوع کشت خبر داد.احمدرضا 
رییس زاده در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: به ازای 
احداث هر هکتــار گلخانه ۱۰ میلیــارد تومان هزینه 
می شود و بر همین اساس ۵۰۰ میلیارد تومان برای 

بهره برداری از طرح های مورداشاره نیاز است.
وی ادامه داد: تیــران وکرون، دهاقان، شــهرضا و 
نجف آباد به عنوان کانون اصلی توسعه این کشت در 
استان، شهرستان های محل ســاخت گلخانه های 

مزبور خواهند بود.مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد 
کشاورزی اصفهان اضافه کرد: در نیمه نخست امسال 
نیز ۵۰ هکتار گلخانه باهدف گسترش این کشت در 
استان به بهره برداری رســید.رییس زاده با اشاره به 
اینکه وضعیت نامناسب منابع آب در استان دلیلی 
بر ضرورت تغییر نوع کشت اســت، اظهار داشت: بر 
همین مبنا باید پروژه هایی مانند کشت گلخانه ای که 
بهبود بهره وری در مصرف آب را به دنبال دارد، افزایش 
یابد.وی بابیان اینکه تولید محصوالت گلخانه ای در 
اســتان بیش از  ۳۸۰ هزار تن در سال است، اضافه 
کرد: خیار، گوجه و فلفل دلمه ای رنگی بیشــترین 
تولیدات این بخــش به شــمار می روند.مدیر امور 
باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان خاطرنشان 

کرد: ازآنجاکه کمبود تســهیالت و اعتبارات چالش 
این بخش است از مســئوالن وزارتخانه درخواست 
داریــم حمایت های خود را از ایــن صنعت افزایش 
دهند.تاکنون بالغ بر ۲ هــزار و ۴۰۰ هکتار گلخانه در 
استان اصفهان احداث شده است.استان اصفهان با 
۵۶۸ هزار هکتار اراضی باقابلیت کشاورزی که معادل 
پنج درصد از مساحت اســتان و سه درصد از اراضی 
کشاورزی کشور است و همچنین شرایط متنوع آب 
و هوایی، استعداد تولید انواع محصوالت کشاورزی 
را دارد به گونه ای که در مناطق گرم و خشــک استان 
خرما، انار و پسته، در مناطق سرد و کوهستانی بادام 
و گردو و در مناطق معتدل و ســرد انواع محصوالت 

دانه دار و هسته دار کشت می شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

 ۵۰هکتار گلخانه تا آخر سال در استان اصفهان احداث می شود

جشنواره ملی زرشک 
در روستای افین

جشــنواره ملی زرشک در روستای 
افین، مرکز زرشک استان خراسان 
جنوبی در شهرستان زیرکوه با حضور 
معاون وزیر جهاد کشاورزی، معاون 
وزیر میــراث فرهنگــی، معاونین 
اســتاندار، نماینــدگان مجلــس، 
مدیــران کل ادارات و کشــاورزان 

برگزار شد.

عکس روز

فارس
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مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی گاز عنوان کرد:

آمادگی پاالیشگاه های گاز برای گذر از فصل سرد
مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز گفت: شرکت ملی گاز ایران و پاالیشگاه های گاز کشور در 
آمادگی کامل برای گذر از فصل سرد قرار دارند و پیش بینی های الزم برای گذر از پیک زمستان اندیشیده 
شده است.احمد زمانی با بیان اینکه اکنون با برنامه ریزی های دقیق و پیچیده موفق به کاهش روزهای 
تعمیرات اساسی در پاالیشگاه های کشــور و در نتیجه افزایش ۴ میلیارد مترمکعبی تولید گاز طی ۶ ماه 
اول سال شدیم، اظهار کرد: تاسیسات پاالیشگاهی، انتقال و گازرسانی و ذخیره سازی گاز برای مواجهه با 
ایام سرد سال از آمادگی خوبی برخوردار هستند.وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این راستا، گفت: 
مدیریت های ذی ربط در شرکت ملی گاز ایران با اتخاذ دیپلماسی فعال در عرصه بین الملل در حال مذاکره 
برای توسعه نقش کشور در عرصه تجارت گاز هستند.به گفته مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی 
گاز، زیرساخت های الزم برای صادرات و واردات، سوآپ گاز در کشور موجود است و این ظرفیت نیز در بخش 
پاالیشگاه های کشور برای ایفای نقش وجود دارد.زمانی در خصوص پیک مصرف گاز در زمستان نیز گفت: 
هر چند توسعه روابط گازی با سایر کشورها می تواند به پایداری تامین گاز کشور کمک کند،  ولی همچون 
سال گذشته تدابیر الزم برای تامین گاز مورد نیاز با اولویت مصارف خانگی در شرکت اندیشیده شده است.

 
سرپرست دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت خبر داد:

 آغاز ثبت نام متقاضیان شرکت در مزایده بیش از ۵ هزار معدن
 از ۲۶ مهرماه

سرپرست دفتر بهره برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت از آغاز ثبت نام متقاضیان شرکت در 
مزایده و محدوده ۵ هزار و ۳۴۹ معدن از ۲۶ مهر ماه خبر داد و گفت: پروسه ثبت نام در کل کشور تا ۲۶ 
آذر ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.مهدی حمیدی افزود: ۵ هزار و ۳۴۹ فقره محدوده و معدن را که 
شامل مجوز برداشت، درخواست اکتشاف، پروانه برداشت، گواهی اکتشاف، پروانه بهره برداری و معادن 
متروکه می شــود، به صورت مزایده از ۲۶ مهرماه در اختیار متقاضیان قرار می دهیم تا از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( قیمت های پیشنهادی خود را ارائه کنند.سرپرست دفتر بهره برداری 
معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه این محدوده ها در ۳۱ استان کشور به اضافه جنوب 
کرمان واقع شده اند، گفت: این اســتان ها در ۴ بخش قرار گرفته اند که در بخش اول شامل محدوده 
ها و معادن استان های خراسان رضوی، خراســان شمالی، خراسان جنوبی، هرمزگان و بوشهر است و 
متقاضیان از ۲۶ مهر ماه تا ۱۱ آبان ماه فرصت ثبت نام دارند که به همین روال ســایر استان ها تا ۲۶ آذر 
ماه بخش بندی شده اند و بازه زمانی آنها در سایت اداره کل صمت استان ها اعالم می شود.حمیدی با 
بیان اینکه محدوده های مورد مزایده که در سطح کشور معین شده اند در سامانه کاداستر معادن با رنگی 
متفاوت مشخص شده است، افزود: روی هر کدام از این محدوده ها کد شناسایی هست که متقاضیان 
می توانند با آن کد سوابق محدوده مورد نظرشان را از دبیر خانه اداره کل صمت همان استان دریافت کنند 

تا با مطالعه بیشتری وارد مزایده شوند.

معاون شرکت آب منطقه ای اصفهان:

نیروگاه برق آبی زاینده رود از مدار خارج شد
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: به دنبال کاهش تراز و حجم مخزن سد 
زاینده رود، نیروگاه برق آبی از مدار خارج شد.محمود چیتیان اظهار کرد: تنها نیروگاه برق آبی اصفهان به طور 
کامل از مدار خارج شد.وی با بیان اینکه با اجرای تمهیدات الزم و دستورالعمل های بهره برداری آب خروجی 
فاقد کدورت است، تاکید کرد: با توجه به کاهش تراز آب دریاچه سد زاینده رود و خارج شدن نیروگاه از مدار به 
منظور تامین آب مورد نیاز مجبور به خروج آب از دریچه های تحتانی سد هستیم و در این راستا نمونه برداری 
برای آزمایش های مربوطه و کنترل کیفی به صورت روزانه انجام می گیرد.براساس آخرین آمار ذخیره سد 

زاینده رود با ظرفیت اسمی یک میلیارد و ۲۳۵ میلیون مترمکعب به ۱۵۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

با مسئولان

خدمات؛ همچنان در صدر سهم اشتغال از بخش های اقتصادی

صنعت ِ اصفهان در صدر نیست!

بررســی آماری نشــان می دهد که بخش خدمات در 
تابستان امسال، با ۵۰.۴ درصد بیشترین سهم اشتغال 
را به خود اختصاص داد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱.۶ درصد 
تعداد شاغالن در این بخش افزایش یافته است.شاغالن بخش خدمات 
در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته که ۴۸.۸ درصد بوده 
، ۱.۶ درصد افزایش داشته است.تابستان امسال، بخش های صنعت با 
۳۳.۸ درصد بدون تغییر و بخش کشــاورزی با ۱۵.۸ درصد نسبت به 
مدت مشــابه سال گذشته رشــد ۱.۶ درصدی را نشــان می دهد.طبق 
گزارش های آماری، حدود ۶۳ میلیون و ۷۰۲ هزار نفر جمعیت ۱۵ساله 
و بیشتر در کشــورمان داریم که از این تعداد ۲۶ میلیون و ۱۱۲ هزار نفر 
جمعیت فعال )نرخ مشارکت اقتصادی( هستند. همچنین از این تعداد 
۲۳ میلیون و ۷۷۹ هزار نفر جمعیت شاغل و ۲ میلیون و ۳۳۳ هزار نفر 
جمعیت بیکار هستند.۱۱ میلیون و ۹۷۶ هزار و ۸۱ نفر در بخش خدمات 
مشغول به کار هستند که از این تعداد ۹ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۸۲۴ نفر از 
مردان و ۲ میلیون و ۹۳ هزار و ۲۵۷ نفــر از زنان خدمات ارائه می کنند.

براین اساس، ۴۴۰ هزار و ۹۶۵ نیروی جدید مرد و  ۱۰۵ هزار و ۷۴۰ نفر 
نیروی جدید زن در بخش خدمات مشغول به کار شدند.تعداد شاغالن 
در بخش صنعت هشــت میلیون و ۲۹ هــزار و ۳۱۳ نفــر و  در بخش 

کشاورزی سه میلیون و ۷۶۳ هزار و ۴۴۹ نفر ثبت شده است.

بیشترین شاغالن متعلق به کدام بخش اقتصادی است؟
ســهم اشــتغال ناقص نشــان می دهد که ۹.۲ در صد جمعیت شاغل 
۱۵ساله و بیشتر، دارای اشــتغال ناقص بوده اند. این شاخص در بین 
مردان بیشــتر از زنان و در نقاط روستایی بیشــتر از نقاط شهری بوده 
است. سهم اشــتغال ناقص در تابستان ۱۴۰۱ نســبت به فصل مشابه 
ســال قبل ۰.۳ درصد کاهش پیدا کرده اســت.همچنین بررسی سهم 
شاغالن ۱۵ساله و بیشتر با ساعت کار معمول ۴۹ ساعت و بیشتر نشان 
می دهد، ۳۹.۶ درصد شــاغالن، به طور معمول، ۴۹ ساعت و بیشتر در 
هفته کار می کنند. این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است 
نشان می دهد در کشــور تعداد زیادی از شاغلین بیشــتر از استاندارد 

کار می کنند. این شاخص نســبت به فصل مشابه سال قبل یک درصد 
افزایش داشته است.افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغالنی 
هستند که در هفته مرجع، حاضر در سرکار یا غایب موقت از محل کار بوده 
و به دلیل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدانکردن کار با ساعت کار بیشتر، 
قرار داشتن در فصل غیرکاری و... کمتر از ۴۴ ساعت کارکرده، خواهان و 
آماده برای انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده اند.گفتنی است؛ در بهار 
امسال نیز بررسی اشتغال در بخش های عمده فعالیت اقتصادی نشان 
می داد که بخش خدمات با ۵۱.۲ درصد بیشــترین سهم اشتغال را به 
خود اختصاص داده است که این امر نشانگر رشد ۲.۴ درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال قبل بود و در تابستان امسال اندکی رشد را هم تجربه 
کرده است. بخش های صنعت با ۳۲.۷ درصد و کشاورزی با ۱۶ درصد در 
مراتب بعدی سهم اشتغال را به خود اختصاص داده بودند که در تابستان 

نیز همان جایگاه را حفظ کرده اند. 

سهم اشتغال در بخش های اقتصادی اصفهان
از جست و جو در میان مصاحبه ها، به صحبت های مدير گروه طرح های 
آماری سازمان مديريت و برنامه ريزی اصفهان در سال ۹۸ برخوردیم که 
در اردیبهشت آن سال خبرداده بود بر اساس آخرين آمار، سهم اشتغال 
مردم اين استان در بخش خدمات در سال ۹۷ به ۴۸.۹ درصد رسيد و 
نسبت به سال ۹۶ حدود ۳.۶ درصد افزايش يافت.در سال اردیبهشت 
ســال ۹۹ اما معاون آمار و اطالعات ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اصفهان خبر داد که سهم بخش »خدمات« در اشتغال اصفهانی ها در 
سال ۹۸ با کاهش روبه رو شده اســت. بررسی آمار نیروی کار سال ۹۸ 
نشان می دهد که سهم بخش های کشاورزی و صنعت در اشتغال این 
استان افزایش؛ اما ســهم خدمات کاهش یافت.در سال ۱۴۰۰ بخش 
خدمات همچنان پیشتازی خود را در اصفهان حفظ کرد و در صدر سهم 
داران بخش های اقتصادی از اشــتغال قرار گرفت و پس از آن صنعت 
و کشــاورزی قرارداشتند. درصد اشــتغال در بخش خدمات، صنعت و 
کشاورزی در اصفهان در این سال و در زمستان ۱۴۰۰ به ترتیب ۵۰، ۴۲ و 
۷ بود. اما اینکه وضعیت بخش های اقتصادی و سهم آنان در اشتغال 
اصفهانی ها طی یک سال گذشته چگونه بوده؟ سوالی است که رییس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اخیرا در گفت و گو با »ایرنا« در 
پاســخ به آن گفت:  تا این لحظه نتایج تفکیکی طرح آمارگیری نیروی  
کار بهار سال ١٤٠١ و میزان اشــتغال در بخش های کشاورزی، صنعت و 
خدمات در اختیار ما قرار نگرفته است به همین دلیل نمی توان به طور 

قطعی درباره هریک از آنها اظهارنظر کرد.



    از »کردعلیا« و »آب ملخ« تا »شاه لوالک« و »نوغان«؛

  به اصفهان رو ، آبشارهایش را ببین!
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استان زیبای اصفهان، نه تنها مهد آثار باســتانی و جاذبه های تاریخی است بلکه مانند دیگر نقاط ایران، سرشار از جاذبه های طبیعت گردی هم 
هست. از زیباترین مکان های طبیعی موجود در استان اصفهان هم چشمه ها و آبشارها هستند ؛ آبشارهایی که معموال در فصل پاییز و زمستان 

و البته بهار زیبایی خاص خود را دارند و پذیرای مردم و گردشگران می شوند. در ادامه با چند آبشار معروف در این استان آشنا می شویم.
آبشار کرد علیا: آبشــار کرد علیا در 95 کیلومتری غرب اصفهان و شمال روستای کرد علیا )یا کرد باال از توابع شهرســتان تیران و کرون( در ارتفاعات داالنکوه 
قرار دارد. این آبشار که از آب شــدن چال برف های داالنکوه جریان می یابد، در اوایل بهار آبریزی بیشتری دارد و در تابستان خشک می شود. ارتفاع این آبشار 

حدود 50 متر است.
آبشار آب ملخ: آبشار آب ملخ در 60 کیلومتری شهر سمیرم و در مجاورت روستای آب ملخ قرار دارد. آبشار آب ملخ از دو قسمت تشکیل شده است. قسمت 
اول آن سرچشمه آبشار است که از دل کوه بیرون می آید و بخش دیگر که در زیر سرچشمه آن قرار گرفته، طاقدیسی سبز رنگ است که همچون پلی روی رودخانه 
ماربر خم شده است. وجه تسمیه آبشار به آب ملخ به این دلیل است که در آب این آبشار ترکیبات خاصی وجود دارد که موجب از بین رفتن ملخ ها شده و همچون 

یک آفت کش طبیعی برای آبیاری مزارع استفاده می شود.
این آبشار به آبشار تخت سلیمان نیز معروف است و دلیل آن این است که در این منطقه یک قطعه سنگ بزرگ و طبیعی وجود دارد که مانند یک پل روی رودخانه 
آب ملخ قرار گرفته و دو دره را به یکدیگر متصل می سازد. برخی از اهالی منطقه نیز اعتقاد دارند که این پل مانند یک تخت، محل استراحتگاه حضرت سلیمان 

بوده است.
پشت آبشار پرتگاه خطرناک و زیبایی وجود دارد که آب ملخ را به یکی از خطرناک ترین آبشارهای ایران تبدیل کرده است. بهترین زمان بازدید از آبشار آب ملخ 

فصل بهار و تابستان است. از محل روستای آب ملخ تا روستا حدود یک ساعت پیاده روی دارد.
آبشار سمیرم: آبشار سمیرم در 4 کیلومتری شرق شهرستان سمیرم در اعماق تنگه ای با دیواره ای سنگی قرار دارد. این آبشار در گذشته در حدود 70 متر ارتفاع 
داشته که در اثر فرسایش، از ارتفاع آن کاسته شده و در حال حاضر به حدود 35 متر رسیده اســت. آب آبشار در نهایت به حوضچه های مصنوعی می ریزد که در 

اطراف آبشار و برای برای استراحت بازدیدکنندگان احداث شده است.
آبشار سمیرم یک آبشار دائمی است؛ اما با توجه به وجود باغ های سیب در باالدست و استفاده از آب آن برای آبیاری باغ ها و مزارع، میزان آب در تابستان به نحو 

چشمگیری کاهش می یابد بنابراین پرآب ترین و باشکوه ترین زمان برای بازدید از آبشار، اوایل فصل بهار است.
آبشار خفر: آبشار خفر در 5 کیلومتری روستای خفر و 75 کیلومتری جنوب شهرستان سمیرم استان اصفهان قرار دارد. ارتفاع این آبشار در حدود 30 متر است 
و روی دامنه های پرشیب دنا در محدوده ای تحت عنوان دره قاش مستان واقع شده است. دسترسی به آبشار از روستای خفر مستلزم صرف یک ساعت پیاده روی 

سبک است. آب این آبشار بلند و پرآب از قله های مرتفع دنا تامین می شود. بهترین زمان بازدید از این منطقه اردیبهشت تا شهریور ماه است.
آبشار بی بی سیدان: آبشار بی بی سیدان در 48 کیلومتری جنوب غربی سمیرم در مجاورت روستای بی بی سیدان و رودخانه سمیرم در ورودی تنگه ای به نام 

تنگه نازی قرار دارد.
آبشار سیاه دره: آبشار سیاه دره یکی از آبشارهای استان اصفهان است که در شهر دامنه از توابع بخش مرکزی شهرستان فریدن )در غرب استان اصفهان( قرار 

دارد.
آبشار پشندگان: آبشار پشندگان در پایین دست روستای پشندگان از توابع دهستان پشتکوه شهرستان فریدون شهر در فاصله 75 کیلومتری جنوب فریدون 

شهر قرار دارد. ارتفاع این آبشار حدود 45 متر است و در بهار و تابستان چشم انداز بی نظیری را خلق می کند.
وجود انواع درختان جنگلی همچون سیب، زالزالک، بنه، بلوط، گردو و انواع پرندگان وحشی، بر زیبایی این منطقه افزوده است.

آبشار پونه زار: آبشار پونه زار یکی از زیباترین آبشارهای ایران است که در نزدیکی روستای دربند )پس از روستای چغیورت( از توابع شهرستان فریدون شهر استان 
اصفهان واقع شده است. ارتفاع این آبشار 75 متر است و مسیر دسترسی به آن در حدود 3 کیلومتر به صورت پیاده روی در شیب نسبتا مالیم رو به پایین است.

این آبشار به دلیل رویش پونه در آبراهه های آن، به این نام معروف شده است.
آبشار دورک: این آبشار در نزدیکی روستای دورک از توابع پشتکوه شهرستان فریدون شهر قرار دارد و از یک دیوار بلند سنگی به پایین سرازیر می شود. بهترین 
زمان برای بازدید از این آبشار در فصل بهار و تابستان است زیرا در بیشتر مواقع در فصل زمستان مسیرهای ارتباطی روستای دورک به دلیل بارش برف، مسدود 

می شود.روستای دورک در 140 کیلومتری شهرستان فریدون شهر و در مجاورت رودخانه آب گوکان )رودخانه دورک( قرار دارد.
آبشار شاه لوالک: این آبشار در 5 کیلومتری جنوب شهر چرمهین از توابع شهرســتان لنجان در استان اصفهان واقع شده است. آبشار شاه لوالک در کوهی به 
همین نام به ارتفاع 2750 متر از رشته کوه های واقع در زاگرس مرکزی قرار دارد و ارتفاع آن به 70 متر می رسد. منحصر به فرد بودن این آبشار از این جهت است 
که به صورت چشمه ای پرآب و خروشان، از دیواره مرتفع کوه با شیب منفی سرچشمه می گیرد در حالی که اغلب آبشارهای ایران به صورت جوی روانی از روی 
سطح سرازیر می گردند. این آبشار از آبشارهای دائمی استان اصفهان است؛ اما میزان آبدهی آن در طول سال متفاوت است. این آبشار در زمستان کامال یخ زده 
و قندیل های زیبا و قطور یخی به ارتفاع 70 متر تشکیل می دهد. در بهار شعبه ای دیگر از آبشار شاه لوالک جریان می یابد که ارتفاع آن نزدیک به 90 متر است و آبی 

خروشان دارد که در نزد مردم منطقه به آبشار هولوکی معروف است.
آب آبشار در محلی که نزد مردم منطقه به حوض معروف است روی زمین آرام می گیرد. بقایای حوض قدیمی به صورت تخته سنگ های بزرگ و حجاری شده 

مشهود است. بر بدنه یکی از سنگ ها، کتیبه ای به زبان فارسی حک شده است.
این آبشار نزد مردم منطقه با نام های آبشار شالورا، شاهلران و شاهلورا نیز شناخته می شود.

آبشار طرزه: این آبشار یکی از جاذبه های طبیعی منطقه پشتکوه شهرستان فریدون شهر است که از ارتفاعات زاگرس مرکزی سرچشمه می گیرد و در روستای 
زیبای طرزه واقع شده است. ارتفاع این آبشار حدود 40 متر است و در تمام فصول سال جریان دارد.

آبشار نوغان: آبشار نوغان، آبشاری است که در امتداد رودخانه قم رود )اناربار( واقع شده، این آبشار نام خود را از نام پلی )پل نوغان( گرفته که روی این رودخانه 
بنا شده است.
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مفاد آراء
7/104 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر آراء صادره هيئــت موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضي ذيل محرز گرديده اســت. لذا مشخصات متقاضي وامالک 
مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
هاي تعيين شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي ميشود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند، مي توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
لنجان تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکيت صادر  خواهد شد. 
1- راي شــماره 140160302015000199 مورخ 1401/04/25 آقای ابراهيم 
عطائی کچوئی فرزند نصراله نسبت به شش دانگ يکباب خانه به مساحت 215/95 
 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شــهر  بخش 9 ثبت اصفهان

 مع الواسطه خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/08

م الف: 1391887 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
مفاد آراء

7/105 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هيئــت موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد ســند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرســتان لنجان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضي ذيل محرز گرديده اســت. لذا مشخصات متقاضي 
وامالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
در روزنامه هاي تعيين شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي ميشود 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند، 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک لنجان تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
 انقضاي مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض، طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

 خواهد شد. 

1- راي شماره 140160302015000327 مورخ 1401/06/27 آقای حميدرضا 
قاسمی فرزند محمد نسبت به شــش دانگ يکباب خانه به مساحت 140/67 متر 
 مربع مفروز از پــالک 107- اصلي واقع در زرين شــهر  بخــش 9 ثبت اصفهان

 مع الواسطه خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/08

م الف: 1391715 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
مفاد آراء

7/106 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هيئــت موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضي ذيل محرز گرديده اســت. لذا مشخصات متقاضي وامالک 
مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
هاي تعيين شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي ميشود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند، مي توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
لنجان تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکيت صادر  خواهد شد. 
1- راي شــماره 140160302015000319 مورخ 1401/06/27 خانم افســانه 
حسينی ريزی فرزند سيد کمال  نســبت به يک دانگ مشاع از شش دانگ  يکباب 
خانه به مساحت 132/50 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شهر  

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
 2- راي شماره 140160302015000320 مورخ 1401/06/27 خانم خيرالنساء 
سليميان ريزی فرزند حيدر  نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ  يکباب خانه به 
مساحت 132/50 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شهر  بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
3- راي شماره 140160302015000321 مورخ 1401/06/27 خانم بهناز السادات 
حسينی ريزی فرزند سيد کمال نســبت به يک دانگ مشاع از شش دانگ  يکباب 
خانه به مساحت 132/50 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شهر  

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
4- راي شماره 140160302015000322 مورخ 1401/06/27 خانم اکرم حسينی  
ريزی فرزند سيد کمال  نسبت به يک دانگ مشــاع از شش دانگ  يکباب خانه به 

مساحت 132/50 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شهر  بخش 9 
ثبت اصفهان مع الواسطه خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/08

م الف: 1392090 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
تحدید حدود اختصاصی

7/107 شماره نامه : 140185602024007766-1401/07/17 نظر به اينکه به 
موجب رای شــماره 140160302024000424 مورخ 1401/2/19 هيات قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ يکباب 
خانه به مساحت 186/60 متر مربع تحت شماره فرعی 5099 از اصلی 4483 مفروز 
و مجزی شده از شــماره 103 فرعی از اصلی مزبور  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
در مالکيت خانم ناهيد شريعت خواه فرزند عباس مستقر گرديد و پرونده ثبتی فاقد 
سابقه تحديد حدود می باشد لذا به اســتناد تبصره ذيل ماده 13 قانون فوق الذکر و  
طبق تقاضای مالک تحديد حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1401/8/18 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب اين آگهی به کليه 
مالکين و مجاورين اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند و 
اعتراضات مالکين و مجاورين مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت 
مجلس تحديد حدود و فقط تــا 30 روز پذيرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 
86  آئين نامه قانون ثبت بايد از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره، ظرف يک ماه 
دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضائی تســليم و گواهی تقديم دادخواست را 
اخذ و به اين واحد ثبتی ارائه نمايد، درغير اين صورت متقاضی ثبت يا نماينده قانونی 
وی می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست را دريافت 
و به اداره ثبت تســليم نمايد و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با 
 رعايت مقررات ادامه ميدهد. تاريخ انتشار: 1401/07/23 م الف: 1391559 

شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

7/108 شــماره نامه : 140185602024007745-1401/07/17 چون تحديد 
حدود ششدانگ يکبابخانه پالک شماره 4196/24 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام  محمد آقاجان فرزند اسمعيل  در جريان ثبت 
است و  عمليات تحديد حدود قانونًا به عمل نيامده اينک بنا به دستور قسمت اخير 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضــای نامبرده تحديد حدود پــالک مرقوم در روز 
چهارشنبه مورخ 1401/8/18 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 

 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. 
تاريخ ا نتشار: 1401/07/23  م الف: 1391086 شبان رئيس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

7/109 چون تحديد حدود ششــدانگ يک قطعه زمين پالک ثبتی 3746 فرعی 
از 9  اصلی واقع در خوانســار جزء بخش 3 حوزه ثبتی خوانســار که طبق سوابق و 
پرونده ثبتی به نام يوسف شــهرياری فرزند عبداله در جريان ثبت است و عمليات 
تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز يکشــنبه 
مورخ 1401/08/15 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به 
موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در 
اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکيــن يا مجاورين مطابق ماده 20 
 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. 
تاريخ انتشار: 1401/07/23 م الف: 1377055 حبيب اکبري رئيس ثبت اسناد 

و امالک خوانسار
فقدان سند مالکیت

7/110 شماره نامه: 140185602210004295- 1401/06/08 چون خانم زهرا 
خسروی طی وکالت نامه شماره 15044 مورخ 1387/3/9 دفترخانه 140 اصفهان 
بوکالت از طرف آقای محمد کريميان با تســليم دو برگ استشهاد شهود بشماره 
شناســه يکتا 1401/02155843001280 رمز تصديق 908126 و شماره ترتيب 
35246 مورخ 1401/05/11 تنظيمی دفترخانه 140 بهارســتان اصفهان مدعی 
مفقود شدن سند مالکيت دفترچه ای شــش دانگ پالک ثبتی 54 فرعی از 2186 
اصلی واقع در بخش شش ثبت جنوب شرق اصفهان که در دفتر 260 صفحه 270 
ذيل شــماره ثبت 91326 به نام آقای محمد کريميان سابقه ثبت و سند به شماره 
چاپی 103719 دارد می باشد  و درخواست صدور سند مالکيت المثنی ملک فوق را 
نموده است. لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون 
ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره 
تسليم و رسيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بديهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکيت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1393287 ناصر صيادی صومعه مدير 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
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نماینده ولی فقیه در دامپزشکی استان اصفهان:

خدمات دامپزشکی در جامعه ناشناخته مانده است
نماینده ولی فقیه در دامپزشکی استان اصفهان گفت: خدمات دامپزشکی در ارتقای سالمت جامعه 
ناشناخته مانده و کمتر به آن پرداخته می شود.حجت االسالم احمدرضا کیانی، در نشست با مدیران 
ادارات شهرستان تیران و کرون به مناسبت هفته دامپزشکی، اظهار کرد: دامپزشکی با نظارت بر تولید 
فرآورده های گوشتی و لبنی و دستیابی جامعه به سالمت نقش غیر قابل انکار دارد که جامعه نسبت 
به آن بی اطالع است.وی افزود: ساالنه ۱۵ میلیون رأس دام علیه بیماری های دامی و مشترک بین 
انسان و دام در استان اصفهان واکسینه می شوند.نماینده ولی فقیه در دامپزشکی استان اصفهان افزود: 
نظارت بر کشتار و پرورش دام و طیور از دیگر خدمات دامپزشکی است که خسارت ها و حوادث هم برای 
این قشر دارد.وی اضافه کرد: سال گذشته دو نفر از ناظران دامپزشکی در کشتارگاه های استان اصفهان 
بر اثر حمله حیوانات جان خود را از دست داده اند. یکصد نفر از این تیم  هم در هنگام واکسیناسیون دچار 
حادثه شده اند.نماینده ولی فقیه در دامپزشکی استان اصفهان توجه به سالمت تولید فرآورده های خام 

دامی را مهم خواند و بر ضرورت اطالع رسانی در پیشگیری از بیماری ها تاکید کرد.
 

۱۱ شرکت دانش بنیان در اصفهان موفق به اخذ گواهینامه 
استاندارد شدند

مدیرکل استاندارد اصفهان گفت: تاکنون ۳۰ شرکت دانش بنیان در استان متقاضی اخذ تاییدیه استاندارد 
برای محصوالت و خدمات مطرح بودند که از بین آنها ۱۱ شرکت موفق به دریافت گواهینامه مذکور شدند.

محمود فرمانی افزود: شرکت های دانش بنیان می توانند برای محصوالت و خدمات جدید خود گواهینامه 
استاندارد دریافت کنند که این کار پس از انطباق محصوالت آنها با الزامات سازمان ملی استاندارد انجام 
می شود.وی با بیان اینکه این کار به فروش، تجاری سازی و اعتماد بیشتر مصرف کنندگان به محصوالت 
جدید شرکت های فناور کمک می کند، اظهار داشت: گواهینامه سازمان ملی استاندارد برای صادرات و 
عرضه محصوالت دانش بنیان در بازار جهانی نیز معتبر است.فرمانی با اشاره به اینکه این کار بر اساس 
همکاری سازمان ملی استاندارد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام می شود، تاکید کرد: 
حمایت از شرکت های دانش بنیان به ویژه در سالی که به »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« نام گذاری 
شده است، در دستور کار این سازمان قرار دارد.وی همچنین با اشاره به برنامه های سازمان ملی استاندارد 
برای صدور گواهینامه اســتاندارد »حالل« گفت: این موضوع با توجه به بازار جهانی محصوالت غذایی 

و کشورهایی که دارای جمعیت مسلمان هستند، اهمیت ویژه ای دارد و استاندارد آن تشویقی است.
 

فرمانده انتظامی شهرستان نطنز خبر داد:

کاهش ۱۸ درصدی سرقت ها در نطنز
فرمانده انتظامی شهرستان نطنز گفت: سرقت ها در شهرستان نطنز نسبت به سال قبل ۱۸ درصد 
کاهش داشته است.مهدی کریمی در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: با مجاهدت پلیس و همکاری 
مردم شهرستان نطنز شــاهد کاهش ۱۸ درصدی ســرقت ها در نطنز بوده ایم.وی افزود: عالوه بر 
کاهش ۱۸ درصدی ســرقت، شــاهد کاهش ۲۰ درصدی تصادفات بوده ایم که امسال نیز تالش 
می کنیم با همیاری مردم شهرستان نطنز این آمار باز هم کاهش یابد.فرمانده انتظامی شهرستان 
نطنز گفت: از مردم می خواهیم تا در راستای ارتقای امنیت جامعه و حفاظت از ارزش های اسالمی 
و جان و مال و خانواده خویش از آسیب های یاد شده، نهایت همکاری و مشارکت را با خدمتگزاران 
خود در نیروی انتظامی داشته باشند.وی تصریح کرد: شهروندان هر گونه اخبار و اطالعات پیرامون 
مسائل امنیتی، انتظامی شهرستان را در اختیار پلیس قرار دهند تا ریشه فساد و نا امنی و جنایت در 
منطقه از بین برود.کریمی خاطرنشان کرد: امروز نیازمند امر به معروف و نهی از منکر در بستر اجتماع 
هســتیم که این مهم موجب کاهش هزینه های انتظامی و امنیتی و افزایش امنیت شهروندان و 

افزایش حس آرامش در جامعه می شود.

با مسئولان جامعه

عیادت عروسک ها 
از کودکان بیمار

گروهی از هنرمندان خوزستانی 
بــه مناســبت روز جهانــی و 
هفتــه ملی کودک بــا حضور در 
بیمارستان ابوذر اهواز از کودکان 
بســتری در ایــن بیمارســتان 
عیــادت و بــا اجــرای نمایش 
عروســکی برای کودکان بیمار، 
به آن هــا روحیه، امید و شــور و 

اشتیاق هدیه کردند.

وز عکس   ر

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی:

موارد مشکوک ابتالی گربه ها به ویروس هاری در اصفهان افزایش پیدا کرده است
معاون سالمت اداره کل دامپزشکی اصفهان گفت:میزان نمونه گیری موارد مشکوک به هاری و موارد ابتال به این بیماری بین گربه ها در استان نسبت به سال های گذشته 
افزایش چشمگیری پیدا کرده و هشدارهای الزم توسط این اداره کل در نامه ای به مدیریت بحران استان ارائه شده است.علیرضا ادیبان اظهار داشت: در زمان حاضر 
نگرانی های زیادی در مورد بحرانی شدن بیماری هاری در کشور و استان اصفهان وجود دارد.  وی ادامه داد: موارد بروز بیماری هاری هم در ۶ ماه  اول سال جاری در 
بعضی از شهرستان ها و به ویژه مناطق غربی استان اصفهان از جمله فریدن، فریدون شهر و بویین و میاندشت افزایش پیدا کرده که زنگ خطر را در این زمینه به صدا 
در آورده است.معاون سالمت اداره کل دامپزشکی اصفهان افزود: یکی از موارد خطرناک تر اینکه در سال جاری سه مورد مثبت هاری در گربه های شهری در شهرستان 
های خوانسار، اصفهان و لنجان گزارش شده است.وی اضافه کرد: سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده که مشاهده وضعیت هاری در گربه ها خیلی خطرناک تر از ابتالی 
این بیماری در سگ ها یا سایر حیوانات اهلی است.ادیبان خاطرنشان کرد:  گربه ها از نظر وضعیت زندگی ارتباط نزدیک تری با انسان ها دارند و کنترل آنها هم سخت تر 
است و همین مسئله می تواند به شدت موارد بیماری را افزایش دهد.وی بیان کرد: اداره کل دامپزشکی اصفهان تذکر جدی در مورد هاری گربه ها به مقامات و مسئوالن 
استان داده  و مراقبت های بهداشتی در این زمینه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و همانطور که برای کنترل جمعیت سگ های ولگرد برنامه هایی در نظر گرفته شده 

باید برای گربه ها هم اقدامات الزم انجام شود و در صورتی که در این زمینه غفلت کنیم سال های بعدی با مشکل مواجه خواهیم شد.

مدیر گروه بیماری های قابل انتقال بین انســان و 
حیوان مرکز مدیریــت بیماری هــای واگیر وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: آمار حیوان 
گزیدگی طی سال های اخیر در کشور روند افزایشی 
داشته ؛ به گونه ای که شمار مبتالیان در سال گذشته 
، ۲۶۰ هزار مورد گزارش شــده اســت.بهزاد امیری 
افزود: در سال گذشته ۱۶ مورد فوتی به دلیل حیوان 
گزیدگی و انتقال بیماری هاری در کشور داشتیم و از 
ابتدای سال جاری تا ۲۰ مهر نیز هشت نفر بر اثر حیوان 
گزیدگی جان خود را از دست دادند که بیشترین موارد 
آن بر اثر گزش ســگ بوده اســت.وی با بیان اینکه 
افزایش آمار حیوان گزیدگــی مخاطراتی به همراه 

دارد، اظهار داشت: در حدود ۷۰۰ مرکز در سراسر کشور 
خدمات درمان بیماری هاری مانند ضدعفونی کردن 
و شست و شوی زخم، واکسیناسیون و تزریق سرم 
ضد هاری به صورت رایگان ارائه می شود.وی ادامه 
داد: با این وجود در ســال گذشته تعدادی از افرادی 
که دچار حیوان گزیدگی شده بودند، فوت کردند که 
عمده آنها اتباع خارجی بودند و دلیل مرگ اکثر آنها 
مراجعه نکردن به مراکز درمانی بود.امیری تاکید کرد: 
خدمات درمانی حیوان گزیدگی و بیماری هاری به 
صورت رایگان و برای همه افراد ساکن در کشورمان از 
جمله اتباع خارجی ارائه می شود و ما از همه افرادی 
که دچار حیوان گزیدگی می شوند می خواهیم که در 

اسرع وقت به مراکز درمانی مراجعه کنند.
وی یکی از عوامل مهم در کاهــش حیوان گزیدگی 
را پیشگیری از آن خواند و اضافه کرد: این کار باید از 
روش هایی مانند کنترل جمعیت سگ های بدون 
صاحب انجام شــود و در این ارتباط امسال سازمان 
شهرداری ها و دهیاری ها دستورالعملی که قبال در 
این زمینه نوشته شده بود را بازنویسی، تکمیل و ابالغ 

کرد و امیدواریم که اجرایی شود.

مقام مسئول در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی:

آمار حیوان گزیدگی در کشور افزایش یافته است

فرمانده یگان حفاظت اراضی استان خبرداد:

رسیدگی به ۴۵ گزارش زمین خواری در اصفهان در نیمه 
نخست امسال

فرمانده یگان حفاظت اراضی استان اصفهان با بیان اینکه سامانه ۱۶۵۶ برای دریافت گزارشات مردمی 
درمورد تصرف اراضی دولتی فعال است، گفت: نیمه نخست امســال ۴۵ گزارش از طریق این سامانه 
دریافت شد.سرهنگ امیرسعید باقری اظهار داشت: اجرای اقدامات پیشگیرانه با هدف جلوگیری از 
تصرف اراضی و دولتی در اولویت این یگان قرار دارد.وی ادامه داد: براین اساس در شش ماه نخست سال 
جاری جهت اطالع رسانی با نصب ۱۰۴ تابلو، عالئم هشدار دهنده و دیوار نویسی هشدارهای الزم اعالم 
شده تا مردم استان بدانند کدام اراضی مربوط به بیت المال است.فرمانده یگان حفاظت اراضی استان 
اصفهان با بیان اینکه امسال تا کنون میزان گشت زنی تیم های عملیاتی این یگان بیش از ۳۴ هزار ساعت 
بوده است، خاطرنشان کرد: تیم های گشــت و مراقبت یگان حفاظت اراضی در سراسر استان اصفهان 
به صورت پیمایش روزانه در حال گشت زنی برای رصد اراضی ملی و دولتی تحت پوشش هستند و در 
صورت مشاهده موارد مربوط به تصرف این اراضی، اقدامات قانونی الزم را انجام می دهند.سرهنگ باقری 
اظهار داشت: سامانه ۱۶۵۶ این یگان به صورت شبانه روزی به منظور دریافت اخبار و اطالعات مردمی در 
ارتباط با تصرف اراضی ملی و دولتی فعال است و در نیمه نخست سال جاری نیز ۴۵ گزارش از طریق این 
سامانه دریافت شد که مورد رسیدگی قرار گرفتند.وی افزود: در راستای افزایش آگاهی نسبت به حفظ و 
حراست اراضی ملی و دولتی استان اصفهان امسال برای عوامل یگان حفاظت اراضی استان، شش دوره 
آموزش عملی و میدانی و ۲۰ جلسه آموزش تئوری برگزار شده است و براین اساس ۸۰۰ نفر ساعت آموزش 
دیده اند.فرمانده یگان حفاظت اراضی استان اصفهان اذعان داشت: دقت، هوشیاری و تالش مجموعه 
فرماندهی یگان حفاظت اراضی استان اصفهان به همراه اقدامات پیشگیرانه و شبانه روزی به ویژه در ایام 
تعطیالت، همچنین اجرای طرح های تشدید حفاظت اراضی ملی و دولتی استان منجر به ایجاد امنیت 

پایدار در این حوزه به منظور حفظ بیت المال و کاهش جرم زمین خواری شده است.
 

رییس اداره حقوقی پلیس راهور فراجا اعالم کرد:

پیشنهاد رنگ بندی برای گواهینامه های رانندگی در سه رنگ
رییس اداره حقوقی پلیس راهور فراجا از پیشــنهاد رنگ بندی گواهینامه های رانندگی در سه رنگ و 
رده خبر داد.سرهنگ محسن صوفی ،رییس اداره حقوقی پلیس راهور در یک برنامه رادیویی یکی از 
برنامه های در دستور کار پلیس راهور را رنگ بندی گواهینامه های رانندگی عنوان کرد و گفت: در صورت 
تصویب و اجرایی شدن این پیشــنهاد پلیس راهور، گواهینامه های راهنمایی و رانندگی در سه رنگ و 
رده رنگ بندی می شود و به تناســب عدم تخلف رانندگان، رنگ گواهینامه ارتقا می یابد.صوفی خاطر 
نشان کرد: با انجام رنگ بندی گواهینامه ها و تشویق رانندگان برای ارتقا به رده و رنگ باالتر، رانندگان 
به سمت رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و عدم تخلف ترغیب می شوند.وی همچنین با بیان اینکه 
پلیس راهور نقش تصویب کننده در جریمه های راهنمایی و رانندگی ندارد و تنها نقش پیشنهاد دهنده 
دارد، افزود: بر اساس ماده ۲۱ و۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی میزان جریمه ها به 
تصویب هیئت دولت می رسد و هر ۳ سال یک بار امکان تعدیل جریمه های راهنمایی و رانندگی وجود 
دارد که در هفت سال گذشته به دالیل متعدد اعم از مســائل اقتصادی جامعه نرخ جریمه ها تغییری 
نکرده است.صوفی تصریح کرد: پلیس راهور بنا به وظیفه پیشنهاد دهندگی خود، افزایش میزان جرایم 
را با تمرکز به تخلف های حادثه ساز پیشــنهاد داده است که باید در هیئت وزیران مصوب شود.رییس 
اداره حقوقی پلیس راهور فراجا در ادامه در تشریح برنامه های پلیس راهور به منظور استفاده از ظرفیت 
مردمی در راستای برقراری نظم و امنیت با اشاره به طرح همیاران پلیس گفت: طرح همیاران پلیس 
یکی از اقدامات شاخص، موفق و اثر گذار پلیس راهنمایی و رانندگی بود و با کمک آموزش و پرورش 
انجام شــد و اجرای این طرح نشان داد که تذکر توســط کودکان خانواده در کاهش تخلفات رانندگی 

والدین نقش دارد.

خبر روزبا مسئولان

مدیر گروه بیماری های قابل انتقال 
بین انسان و حیوان مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت:

فارس و اصفهان بیشترین 
موارد شناسایی شده 
بیماری سالک را دارند

مدیر گروه بیماری های قابل انتقال بین انسان 
و حیوان مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت گفت: ۱۹ استان در کشــور با بیماری 
ســالک درگیر هســتند که فارس و اصفهان به 

ترتیب بیشترین موارد شناسایی شده را دارند.
بهزاد امیری در راستای پیشگیری، تشخیص و 
درمان بیماری سالک در دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان افزود: حدود ۱۵۰ شهرستان در کشور با 
بیماری سالک مواجه هســتند و بر اساس آمار 
سال ۱۴۰۰ تعداد موارد شناســایی شده ابتال به 
این بیماری در اســتان های فــارس چهار هزار 
و ۵۵۵ ، اصفهان ســه هزار و ۵۶۸ ، خوزســتان 
یکهزار و ۴۸۴، خراســان رضوی یکهزار و ۲۷۴ و 
سمنان ۵۷۹ مورد بوده اســت.وی با بیان اینکه 
سال گذشــته در مجموع حدود ۱۶ هزار ابتال به 
بیماری سالک در کشور شناســایی شد، اظهار 
داشت: شاخص ابتال به سالک در سال گذشته 
۲۰ در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت بود.امیری با اشاره 
به اینکه در نیمه نخست امســال نیز سه هزار و 
۷۲۳ ابتال به ســالک در کشــور شناسایی شده 
است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بیشترین 
آمار ابتال به ســالک در پاییز خواهد بود که برای 
اظهارنظر درباره این آمار باید منتظر آمار ســاالنه 
باشیم.مدیر گروه بیماری های قابل انتقال بین 
انسان و حیوان مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
طی چهار دهه گذشته ابتال به سالک در کشور در 
برخی سال ها افزایش و در برخی سال ها کاهش 
می یافت؛ اما در ۱۰ سال اخیر به طور کلی  نزولی 
بوده است. امیری تاکید کرد: عوامل متعددی در 
ابتال و آمار بیماری سالک نقش دارد؛ اما هرگاه 
اقدامات کنترلی و پیشگیری به دالیل مختلف 
مانند محدودیت های مالی یا بی توجهی برخی 
مسئوالن یا عدم احراز اولویت برای آن، کاهش 
می یافت شاهد افزایش آمار سالک بودیم که در 

استان اصفهان نیز این اتفاق افتاده است.

مدیرکل محیط زیست اصفهان می گوید 2 نیروگاه اصفهان امسال مازوت سوزی نخواهند داشت؛

آلودگی در اوج!

چالش های بزرگ محیط زیستی در سه دهه گذشته  مهر
گریبانگیر اصفهان شده و طی سال های اخیر به اوج 

خود رسیده است.
آلودگی هوای اصفهان چهار فصل شــده و نفس شــهر را به شــماره 
انداخته و مردم از تنفس هوای پاک محروم اند. ۸۵ روز هوای آلوده 
و ۱۱۷ روز هوای سالم بیانگر وضعیت بحرانی هوای این کالندشهر طی 
امسال است. زاینده رود این روزها مرده رود و تاالب گاوخونی بیابان 
شده به طوری که این روزها در آستانه حذف از کنوانسیون رامسر قرار 
گرفته است. پیشروی سرطان وار فرونشست که زیر پای شهر تاریخی 
اصفهان را خالی کرده است این روزها به یکی از نگرانی های این دیار 

تبدیل شده که مال و جان مردم را تهدید می کند.
دردهای امروز اصفهان نتیجه ســال ها ســوءمدیریت است و اکنون 
به درمان فوری نیاز دارد. احمدرضا الهیجان زاده که بین ســال های 
۱۳۸۵ تا خرداد ۱۳۹۱ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
بود درحالی پس از ۱۰ سال دوباره سکان مدیریت محیط زیست این 
استان را به دســت می گیرد که به اذعان او وضعیت زیست محیطی 
اصفهان نسبت به یک دهه قبل بســیار پیچیده تر و بدتر شده است. 

وی در مراســم معارفه اش در سوم شــهریورماه گفت که آلودگی هوا 
و پیگیری حقابه پایداری ســرزمین دو برنامه اصلــی او در اصفهان 
خواهد بود؛ در همین ارتباط الهیجان زاده، سرپرست اداره کل حفاظت 
محیط زیســت اصفهان در گفت و گو بــا »مهر« اظهار کرد: اســتان 
اصفهان با ســه مسئله زیست محیطی مهم دســت به گریبان است؛ 
معضل آلودگی هوا که اکنون نسبت به گذشته میزان آن بیشتر شده و 
موضوع حقابه های محیط زیست اعم از رودخانه زاینده رود و تاالب 
بین المللی گاوخونی و مســئله سوم فرونشســت زمین در اصفهان 
بوده که معلول عدم تامین حقابه های زیســت محیطی و برداشــت 

بی رویه است.
همانطور که پیش تر گفتم درمورد دو مســئله یعنی آلودگی هوا و آب، 
مخصوصا آلودگی هوا، باید کار شود که در دســتور کار ما قرار دارد و با 
جدیت دنبال می کنیــم چون در زمینه آب یکســری برنامه ها از قبل 

تدوین شده و اکنون باید اجرایی کردن آن ها را دنبال کرد.
وی افزود: درمــورد آلودگی هوا نیز طرح جامــع کاهش آلودگی هوا 
از گذشته وجود داشــته اما افراد و دستگاه های مســئول که نسبت 
به کاهش آالیندگی مکلف شــدند آنچنان که باید و شــاید به میدان 

نیامدند و البته درمورد آلودگی هوا مشــابه مسئله آب نیز تدوین های 
خیلی محکمی وجود ندارد.

الهیجان زاده گفت: کاری که در حال حاضــر در زمینه آلودگی هوا در 
پیش گرفته ایم، ساماندهی کوره های آجر است که در شرق اصفهان و 
همچنین نزدیک به شهر در منطقه دولت آباد و برخوار وجود دارد. این 
کوره ها فوری باید ساماندهی شــود هرچند که برنامه ساماندهی نیز 
تا حدودی جلو رفته؛ اما باید با جدیت دنبال کرد و در این راســتا هم 
طرح های تشویقی برای آنها در نظر گرفت و هم مباحث جرم انگاری را 
دنبال کرد که این دو را شروع کردیم. موضوع بعدی ریخته گری هاست 
که تعداد آن ها به صدها واحد می رسد. در حالی که این ریخته گری ها 
باید طبق قوانین قبلی توســط ســازمان صنعت، معــدن و تجارت و 
شهرداری، به عنوان کارگاه های مزاحم شهری به بیرون از شهر منتقل و 
محلی در خارج از فضای شهر برای آنها جانمایی می شد ولی تعدادی 
انگشت شمار از این واحدهای ریخته گری از شهر خارج شدند. در این 
راستا اکنون پیش نویس خروج واحدهای ریخته گری را آماده کردیم 
و آن را به جریان خواهیم انداخت؛ هرچند شــاید کاری یکی دو ساله 
باشد؛ اما خروج این ها به عنوان یکی از منابع آلوده کننده هوای شهر 

اصفهان تاثیر شگرف و مهمی خواهد داشت.
همچنین ساماندهی واحدهای ســنگبری را دنبال می کنیم که تعداد 
آنها در اصفهان خیلی زیاد بوده و به حدود ۲ هزار واحد می رسد. این ها 
باید در زمینه پســماند و موضوع آب هم ســاماندهی شوند. این سه 
برنامه و سیاســت را اکنون شــروع کردیم؛ اما برای ساماندهی همه 

دستگاه ها هم باید کمک کنند.
وی در پاســخ به این ســوال که ســال گذشــته شــاهد فک پلمب 
مشــعل های نیروگاه شــهید منتظری و مازوت ســوزی در هشــت 
کیلومتری شهر اصفهان بودیم، آیا امســال هم قرار است در ماه های 
سرد سال شــاهد مازوت ســوزی نیروگاه های اطراف این کالنشهر 
باشــیم؟ گفت: خیلی تالش می کنیم که امسال اجازه مازوت سوزی 
به ۲ نیروگاه اصفهان )نیروگاه شهید منتظری و اسالم آباد( داده نشود 
چون اثر آن را سال گذشــته مشــاهده کردند. در این راستا مکاتبات 
زیادی صورت گرفته و از طریق رییس محترم حفاظت محیط زیست 
با وزیر نیرو و نفت صحبت شده است. البته چند کار بر زمین مانده ملی 
هم وجود دارد که یکی از مهم ترین آنها خروج خودروهای فرســوده 
به ویژه از داخل کالن شهرهاســت. همچنین در روزهایی که شــرایط 
هوا مناســب نیســت باید از تردد خودروهایی که معاینه فنی ندارند 

جلوگیری و برای آنها جرائمی که باید در نظر گرفته شود.



شنبه 3 2 مهر 1401 / 18 ربیع االول 1444 / 5 1 اکتبر 2022 / شماره 3646

ناراحتی »تن هاخ« از مصدومیت »مارسیال«
اریک تن هاخ، سومین مصدومیت آنتونی مارسیال در این فصل را تایید و آن را ناامیدکننده خواند.

آنتونی مارسیال یکشنبه گذشته در گودیسون پارک در ترکیب اصلی حضور داشت تا منچستریونایتد 
با نتیجه ۲ بر یک اورتون را شکست دهد. با این حال شیاطین سرخ با مصدومیت مهاجم فرانسوی 

که در دو بازی اخیر خود سه گل به ثمر رسانده بود، مواجه شدند.
اریک تن هاخ در کنفرانس مطبوعاتی پس از رویارویی با اومونیا نیکوزیا با رســانه ها صحبت کرد. 
سرمربی هلندی نظر خود را در مورد مصدومیت ملی پوش فرانســوی بیان کرد و گفت: نمی توانم 
به شما بگویم که او چه مصدومیتی دارد یا چقدر مصدومیتش جدی است. ما تا ۲۴ ساعت منتظر 
می مانیم تا وضعیت او را بررسی کنیم و بتوانیم پاسخ شما را بدهیم.او در ادامه افزود: مصدومیت 
مارسیال برای او و یونایتد ناامیدکننده است. این که همه بازیکنان در دسترس نباشند مایوس کننده 
است، زیرا می دانم که به آن ها نیاز داریم. یونایتد توانست در دیدار برگشت خود برابر اومونیا قبرس 

با تک گل اسکات مک تومینای به برتری برسد تا هم چون بازی رفت برنده از زمین خارج شود.
 

مورینیو:

 تیم های حذف شده لیگ قهرمانان نباید به لیگ اروپا بیایند
سرمربی رم عنوان کرد باشگاه های حذف شده لیگ قهرمانان نباید به لیگ اروپا راه پیدا کنند.

شاگردان مورینیو پس از تســاوی مقابل رئال بتیس، پس از این تیم اســپانیایی و لودوگورتس 
بلغارستان در رده سوم گروه قرار گرفتند. البته رم هم چنان امیدوار است که لودوگورتس را کنار بزند 
و به عنوان تیم دوم راهی دور بعد شود. این تســاوی به معنای اطمینان از صعود بتیس به مرحله 

بعدی بود.
از مورینیو پرسیده شــد که آیا رم مدعی قهرمانی در لیگ اروپاست یا نه؟ که او گفت: من  بتیس را 
به عنوان نامزد قهرمانی می بینم، اما کوسه های غرق شده لیگ قهرمانان از دور بعد وارد خواهند شد. 
آن ها نباید بعد از حــذف از لیگ قهرمانان به لیگ اروپا بیایند اما این واقعیت اســت. این موضوع 
ممکن است جالب باشد که تیم های حذف شده لیگ قهرمانان را در دور بعد لیگ اروپا خواهیم دید.

در میان تیم هایــی که در حال حاضر در گروه های لیگ قهرمانان اروپا ســوم شــده اند می توان به 
بارسلونا، یوونتوس، آژاکس، اتلتیکو مادرید و میالن اشــاره کرد. اگر رم نتواند در جمع دو تیم برتر 
گروه C قرار گیرد، به لیگ کنفرانس راه پیدا خواهد کرد، جایی که از عنوانی که فصل گذشــته تحت 

هدایت مورینیو به دست آورده بود دفاع می کند.
این مربی پرتغالی افزود: ما می خواهیم به مرحله دوم برســیم، اما اگر ســوم شویم، نامزد حفظ 

قهرمانی در لیگ کنفرانس می شویم.
 

ضد حال »مسی« به هواداران بارسلونا
فوق ستاره آرژانتینی پاری ســن ژرمن پســتی را که بازیکن اینتر بعد از دیدار برابر بارسلونا منتشر 

کرد، الیک کرد.
هواداران بارسلونا شب تلخی را برابر اینتر در لیگ قهرمانان اروپا تجربه کردند. بارسلونا امید زیادی 
داشت که در دیدار برابر اینتر به پیروزی برسد تا هم شکست در دیدار رفت را جبران کند و هم شانس 
خود را برای صعود به دور بعد افزایش دهد؛ اما آبی  اناری ها در این بازی به سختی توانستند که یک 

تساوی بگیرند تا شانس آنها برای صعود به دور بعد بسیار کم رنگ شود.
الوتارو مارتینس، ســتاره اینتر که یکی از گل های تیمش را در این بازی به ثمر رساند بعد از بازی 
عکس خوشحالی خود بعد از گلزنی در نوکمپ را منتشــر کرد و نوشت: قلب، شخصیت و تواضع. 
پیش به سوی جلو ای اینتر.مسی این پســت را الیک کرد تا به نوعی هواداران بارسلونا را که بعد از 
بازی بسیار ناراحت و ناامید هستند، تحریک کند. این اقدام مسی در حالی است که خبرهای زیادی 

درباره بازگشت او به آبی اناری ها در تابستان به گوش می رسد.

خبر  روز

از استقاللی بودنم خجالت کشیدم؛

حمله تند »یزدانی« به »ساپینتو«
سیاوش یزدانی با انتشار توئیتی، به برگزاری جشن تولد ساپینتو اعتراض کرد.

به گزارش »ورزش سه«، به نظر می رسد با توئیتی که سیاوش یزدانی به اشتراک گذاشت، بازگشت 
او به ترکیب تیم در روزهای پیش رو، ممکن نباشد چرا که او به صورت کامال مستقیم و با متنی تند و 
تیز، از سرمربی تیمش به انتقاد پرداخت. هرچند، چندساعت بعد این توئیت را پاک کرد.هفته گذشته 
بود که ریکاردو ساپینتو 50 ساله شد و آبی ها برای برگزاری جشن تولد او، عالوه بر لباسی که با شماره 
50 برای سرمربی پرتغالی اســتقالل تدارک دیده بودند، یک کیک را نیز به محل برگزاری تمرین تیم 
برده تا تولد وی را تبریک بگویند. ویدئویی از جشن کوتاه استقاللی ها در صفحه اینستاگرام ساپینتو 
منتشر شد که بازتاب هایی را نیز در پی داشــت. در این کلیپ کوتاه و در شرایطی که سرمربی آبی ها 
لباس خود را نیز از تن درآورده، توســط عوامل تیم و چند نفر از بازیکنان مانند سیدحسین حسینی، 
رضا میرزایی، امیرعلی صادقی و... محاصره شده و آنها طبق رسم برگزاری جشن های تولد، صورت 
ساپینتو را در کیک کوبیدند. در شرایطی که رسانه رسمی استقالل تصاویر این جشن کوچک را منتشر 
نکرد، خود ساپینتو بود که ویدئوی این لحظات را استوری کرد که با حاشیه هایی نیز همراه بود. اما مهم 
ترین واکنش را مدافع آبی ها به این موضوع داشت که او کلمات تندی را علیه سرمربی تیمش به کار 
برد و از ساپینتو با لفظ »تولد ندیده« یاد کرده است.یزدانی در این توئیت اعالم کرده بابت برگزاری تولد 
ساپینتو، از استقاللی بودنش خجالت کشیده اســت. بازیکنی که در هفته های گذشته برای تیمش 
بازی نکرد و شــاید این توئیت، عواقبی هم برای وی در پی داشته باشــد و او نیز به کمیته انضباطی 

باشگاه احضار شود.

تجربه بین المللی برای دوچرخه سواران جوان سپاهان
سپاهان با تیم جوانان خود در تور بین المللی مرند - ارس شرکت می کند. دومین دوره تور بین المللی 
دوچرخه سواری مرند - ارس با حضور ۱0 تیم ملی و باشگاهی به مدت سه روز در سه مرحله در استان 
آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.برای تیم دوچرخه ســواری فوالد مبارکه سپاهان در این رقابت، 
علیرضا عبدالهی، سید علیرضا فرقانی، معراج صالح پور، فرزاد شهبازی، مهدی حفیظی رکاب می زنند.

مهران اسماعیلی، یاسر رضوانی و محمد باقری کادر فنی سپاهان در تور بین المللی دوچرخه سواری 
مرند - ارس را تشکیل می دهند.

 

اولین تساوی تیم نونهاالن سپاهان و نوین فوالد یزد
دیدار نونهاالن نوین فوالد یزد و فوالد مبارکه سپاهان با تساوی خاتمه یافت. در این دیدار که در ورزشگاه 
صدوقی یزد برگزار شد، نونهاالن نوین فوالد یزد و فوالد مبارکه سپاهان به تساوی صفر بر صفر رضایت 
دادند.دیدار بعدی تیم نونهاالن ســپاهان در  ۲۸ مهرماه در مجموعه ورزشــی صفاییه و با تیم وصال 

شیراز برگزار خواهد شد.
 

وزنه بردار اصفهانی ۲ مدال آسیایی کسب کرد
وزنه بردار اصفهانی به مدال نقره و برنز مسابقات قهرمانی آسیا دست پیدا کرد.مسابقات وزنه برداری 
قهرمانی آســیا در منامه بحرین در حال برگزاری است که مســعود چترایی، علیرضا معینی و رسول 
معتمدی از اصفهان همراه با تیم ملــی در این رقابت ها حضور دارند.در مســابقات وزن ۸۹ کیلوگرم 
مسعود چترایی روی تخته رفت و در حرکت یک ضرب ابتدا وزنه ۱۶0 کیلوگرمی را از دست داد، سپس 
وزنه ۱۶۲ کیلوگرمی را باالی ســر برد، اما در مهار وزنه ۱۶5 کیلوگرمی موفــق نبود.چترایی در حرکت 
دوضرب، اما با مهار وزنه ۱۹۶ کیلوگرمی به مدال نقره این رقابت ها دســت پیــدا کرد.این وزنه بردار 
اصفهانی با مجموع ۳5۸ کیلوگرم موفق به کسب مدال برنز شد تا یک نقره و برنز به دست آورده باشد.

کافه ورزش

دستیار اسکوچیچ:

»تاج« بعد از ویلموتس 
فرار کرد

مربی ســابق تیم ملی فوتبال ایــران با انتقاد 
از اخراج دراگان اســکوچیچ از این تیم، گفت: 
شــرایط در تیم ایران را تا به حال تجربه نکرده 
بودم و از روز اول بی اعتمــادی و بی احترامی 
وجود داشــت.باوجود گذشــت زمان از ایجاد 
تغییرات در تیم ملی فوتبــال ایران و برکناری 
دراگان اســکوچیچ از این تیم، واکنش ها به 
این تصمیم فدراســیون فوتبــال ادامه دارد. 
فدراسیون فوتبال بعد از روی کار آمدن مهدی 
تاج به عنوان رییس جدید، اسکوچیچ را با وجود 
صعود به جام جهانی قطــر از کار برکنار کرد.در 
ادامه، کارلوس کی روش سرمربی پرتغالی به 
عنوان جانشین اسکوچیچ انتخاب شد تا تیم 
ملی را در جام جهانی هدایت کند. این موضوع 
در هفته های گذشــته واکنش اســکوچیچ و 
دستیارانش را به دنبال داشت. در جدیدترین 
مورد، »کرونوسالو رندولیچ« دیگر مربی تیم 
ملی در زمان هدایت اســکوچیچ نســبت به 
برکناری هموطن خــود از نیمکت ایران انتقاد 
کرد.رندولویچ گفــت: نمی توان توضیح داد که 
یک نفر در ۱۷ بازی ۱5 برد داشته باشد و ایران 
را از یک وضعیت تقریبــا ناامیدکننده به جام 
جهانی برســاند، میلیون ها دالر به فدراسیون 
فوتبال بدهد و سپس او را حذف کنند.وی ادامه 
داد: مربی ها وقتی نتیجــه نمی گیرند عوض 
می شــوند؛ اما این مثالی است که نه نتیجه و 
نه قرارداد امضا شــده معنایی نداشت! اول از 
همه، دراگان اسکوچیچ یک بی عدالتی بزرگ 
را تجربه کرد.دستیار ســابق اسکوچیچ در تیم 
ملی ایران تصریح کرد: من تــا به حال چنین 
چیزی را تجربه نکرده بودم، زیرا از روز اول بی 
اعتمادی و بی احترامی وجود داشت. با وجود 
اینکه دراگان اســکوچیچ با آشــفتگی دائمی 
فدراسیون در آنجا نتیجه معجزه آسایی گرفت، 
انگار منتظــر اعدام بود.رند.لویــچ افزود:طی  
دو سال و نیمی که اســکوچیچ آنجا بود، چهار 
رییس فدراســیون تغییر کردند. مهدی تاج، 
رییس فعلی فدراســیون، اولین بار زمانی که 
مارک ویلموتس -مربی سابق تیم ملی ایران 

پیش از اسکوچیچ- اخراج شد، فرار کرد. 

فوتبال جهان

وز عکس ر

رقابت های 
تپانچه بادی

ISSF؛ چین در 
مقابل کره جنوبی

مهلت ۲ هفته ای اوقاف برای پرداخت بدهی ورزش وجوانان اصفهان
معاون ثبتی و حقوقی اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت:براساس تعامل صورت گرفته بامدیرکل ورزش وجوانان استان، اجاره های معوقه موقوفات این نهاد 
تا۲ هفته آینده پرداخت می شود.حجت االسالم اصغر توسلی با اشاره به دیدار با مدیرکل و معاونان ورزش و جوانان استان اصفهان اظهار داشت: این جلسه در راستای 
تعامل و همکاری بین دو مجموعه اوقاف و ورزش و جوانان برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان برگزار شد.وی در ادامه با بیان اینکه برخی از مراکز و فضاهای ورزشی در 
استان اصفهان نیز موقوفه است و در اختیار اداره کل ورزش و جوانان قرار دارد، افزود: در این دیدار به وضعیت موقوفات ورزشی چهار شهرستان اصفهان، شهرضا، کاشان 
و فالورجان رسیدگی شد.معاون امور ثبتی و حقوقی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه در این دیدار مقرر شد که مسئوالن ورزش و جوانان استان 
اصفهان نسبت به پرداخت اجاره بهای معوقه موقوفات اقدام کنند، اضافه کرد: این معوقات قرار است در بازه زمانی ۲ هفته ای پرداخت شود.وی اضافه کرد: البته باید 
توجه داشت که برخی از این موقوفات از سال ۹۴ و برخی از سال ۹۸ قراردادی با اوقاف نداشته اند و باید بعد از شناسایی و ارائه نظر کارشناسان نسبت به میزان بدهی 
اداره ورزش و جوانان اعالم نظر شود.حجت االسالم توسلی با تاکید بر اینکه جوانان در مجموعه اوقاف و امور خیریه از اهمیت باالیی برخوردار هستند و همه تالش خود 

را برای تعامل با اداره ورزش و جوانان خواهیم داشت، افزود: از سوی دیگر نیز باید توجه داشته باشیم اجرای نیات موقوفه نیز برای ما امری ضروری است.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: فوتبال ایران لیاقت این را دارد که در 
زمین های مناسبی بازی کند و فدراســیون فوتبال باید یک دپارتمان برای زمین 
داشته باشد.خوزه مورایس در نشست خبری پس از بازی با تیم صنعت نفت آبادان 
اظهار کرد: تیم ما از ابتدای فصل سعی داشــت بازی با کیفیت و مثبت از خودش 
نشان بدهد. بازی ساده ای نبود زیرا نفت بازی قبلی خود را باخته بود و مربی این 

تیم نیز به تازگی تغییر کرده بود.
وی افزود: به تیم نفت تبریک می گویم و از گلزنی مســعود ریگی خوشحالم و فکر 
می کنم گلی که در این بازی زد برای وی پاداش بود.ســرمربی تیم فوتبال ســپاهان 
اصفهان ادامه داد: خوشحالم از اینکه اولین بازی لیگ بود که همه هافبک های تیم مان 
را در اختیار داشتیم و این قســمتی از تیم را همیشه کم داشتیم و بازیکنان مان عالی 
بودند.مورایس ادامه داد: از عملکرد تدافعی تیم راضی هستیم و به نحو احسن توانستند 

بازی خود را انجام دهند.وی توضیح داد: واضح است 
که در بازی قبلی که مقابل پرســپولیس داشتیم 

یک موقعیت مانند بازی با صنعت نفت داشتیم 
که نتوانستیم خوب استفاده کنیم ولی در بازی 
اخیر اســتفاده کردیم. در آن لحظه یک گل مهم 

زده شود و خوشحالم که همه بازیکنانم 
به نحو احسن بازی می کنند و باید 

برای بازی بعدی آماده شــویم.
ســرمربی تیم فوتبال سپاهان 
اظهار کرد: چنــد هفته پیش 
بــود کــه گفتــم از عملکرد 
وینگر راضی نیســتم ولی 
االن خوشحالم و یکی از 
وینگرهای مــا گل زد و در 

کل خیلی خوشحالم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان:

 فوتبال ایران باید زمین های بهتری
 داشته باشد

 واکاوی تقابل سپاهان و صنعت نفت آبادان؛

جذاب و پرهیجان
تسنیم هفته  نهــم رقابت های لیگ برتــر فوتبال، جام 
خلیج فارس، با برگزاری ۴ دیدار آغاز شد که در 
این رقابت ها سپاهان اصفهان در ورزشــگاه تختی آبادان تیم فوتبال 

صنعت  نفت را با نتیجه ۲ بر صفر شکست داد.
ســپاهان در یکی از مهم ترین بازی های هفته نهم، صنعت  نفت را در 
آبادان شکســت داد تا عالوه بر کســب ۳ امتیاز با ارزش، با یک پله 
صعود به یک قدمی صدر جدول برســد. به این ترتیب سپاهانی ها ۱۶ 
امتیازی شده و با توجه به شکست گل گهر مقابل نساجی به رده دوم 

جدول صعود کردند.
این دیدار در شرایطی برگزار شد که سپاهان با صدر جدول تنها ۲ امتیاز 
فاصله داشت و با توجه به هم  امتیاز بودن تیم های رده نخست تا سوم 
جدول و نزدیکی امتیازات تیم های رده نخســت تا دهم جدول، برای 
سپاهانی ها چاره ای جز پیروزی مقابل صنعت  نفت باقی نمی گذاشت.

بازی سپاهان و صنعت نفت را می توان یکی از نمایش های خوب تیم 
مورایس در چند هفته اخیر دانست. ســپاهانی ها مقابل صنعت نفت 
کیفیت بازی باالیی از خود نشان داده و در هر دو فاز هجومی و دفاعی 
عملکرد خوبی از خود به جا گذاشتند. آنالیز دقیق و شناخت کامل نقاط 
ضعف حریف، اتخاذ تاکتیک درست و استمرار در پیاده کردن آن، دقت 
در زدن ضربات آخر و حفظ تمرکز روانی در طول روند بازی، ۴ فاکتور 

پیروزی بخش سپاهان در این دیدار به شمار می رود.
ســپاهان در این بازی نیاز مبرمی به برد داشــت و بر همین اساس 
مورایس باز هم ترکیب تیمش را تغییر داده و سپاهان مقابل صنعت 
نفت با ۲ تغییر نسبت به بازی قبل به میدان رفت. سرمربی زردپوشان 
در این دیــدار ترجیح داد که دو وینگر راســت و چــپ تیمش، یعنی 
حسینی و علی نژاد را از ترکیب اصلی خارج کرده و به جای آنها از فرشاد 

احمدزاده و الویس کامسوبا بهره بگیرد.
سپاهانی ها با توجه به کیفیت پایین چمن ورزشگاه تختی و شناخت 
دقیقی که از نوع و تاکتیک صنعت نفت آبادان داشــتند که مبتنی بر 
حمالت ســریع، شــوت زنی از راه دور و فرار از جناحین است، ترجیح 
دادند فشــرده تر بازی کرده و با اجرای پرسینگ باال و گرفتن مالکیت 
توپ و فضا، تیم کریمی را به زمین خودی بکشانند و از کندی مدافعان 
صنعت نفت در برگشت به عقب و ضعف آنها در عمق خط دفاعی بهره 

برده و دست به خلق موقعیت بزنند.
مورایس ســپاهان را با همان آرایش ۱-۴-۱-۴ به میدان فرســتاد 
و از فرناندز بعد از چنــد هفته مصدومیت در پســت هافبک مرکزی 
بهره گرفت و وظیفــه پخش توپ را بر عهده مثلــث خط میانی، یعنی 

احمدزاده- فرناندز- کامســوبا قرار داد. شــاگردان مورایس وظیفه 
داشــتند با توجه به ضعف دفاع های وســط صنعت نفت و خألهای 
موجود در عمق دفاع این تیم، در حمالت، از سرعت باال و قدرت حمل 
توپ بازیکنانی مانند احمدزاده، رضاییان، نورافکن و کامسوبا در کنار 
قدرت بازی  ســازی و خالقیت فرناندز بهره بگیرند و دســت به خلق 

موقعیت بزنند.
سپاهانی ها تالش داشتند که با پرس ســنگین طالیی پوشان آبادان 
فرصت بازی ســازی را از هافبک های آنها گرفتــه و با هدف قرار دادن 
فضای پشــت مدافعان، با ایجاد چندضلعی های ترکیبی، ارسال های 
عرضی و عمقی دست به خلق موقعیت زده و به گل برسند. سپاهانی ها 
در نیمه نخست به خوبی ارتباط خط میانی و حمله صنعت نفت را قطع 
کرده و با اســتفاده از فرارهای سریع و ارســال های عمقی بارها خط 
دفاع صنعت نفت را به هم ریخته و موقعیت های خوبی را ایجاد کردند.

نگاهی به آمار بازی سپاهان و صنعت نفت به خوبی مشخص می  کند 
که شــاگردان مورایس آنالیز دقیقــی از نحوه بازی طالیی پوشــان 
داشته و نقاط ضعف این تیم را به خوبی شناســایی کرده و در بیشتر 
فاکتورهای هجومی از جمله مالکیت تــوپ، تعداد و دقت پاس تیم 

برتر میدان بودند؛ با این حال صنعت نفتی ها موقعیت های خطرناک 
بیشــتری را خلق کردند ولی این تیم مورایس بود که از موقعیت های 
ایجادشــده، بهره وری بیشــتری داشت.ســپاهان در این بازی مزد 
دوندگی باالتر و فرصت طلبی مهاجمانش را گرفت؛ شاگردان مورایس 
که انگیزه باالیی برای رســیدن به صــدر جدول دارند، توانســتند با 
دوندگی و زیرکی، از کمترین فرصت ها باالترین بهره را برده و دســت 
پر به خانه برگردند. در فاز تهاجمی، سپاهانی ها عملکرد خوبی داشته 
و موقعیت های خطرناکی را خلق کردند و با فرصت طلبی توانستند به 
اهداف شان دســت پیدا کنند.یکی دیگر از عوامل موفقیت سپاهان 
حفظ تمرکز روانی بازیکنان در طول بازی بود. شــاگردان مورایس با 
وجود آنکه در دقایق زیادی تحت فشــار قرار داشتند، بازی را با تمرکز 
باالیی آغاز کرده و با اجرای دقیق تاکتیک های خواسته شده به برتری 
رسیدند.ســپاهانی ها در فاز دفاعی نیز خوب ظاهر شــده و عملکرد 
مثبتی داشتند. زردپوشان اصفهانی اگرچه دقایق زیادی تحت فشار 
قرار داشتند، اما با تمرکز باالی خود کمترین اشتباه ممکن را مرتکب 
شده و مدافعان ســپاهان در طراحی و اجرای تاکتیک های هجومی 

نقش موثری داشتند.
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  شهردار اصفهان:

محله محوری، رویکرد جدید مدیریت شهری است
شهردار اصفهان گفت: محله محوری در راستای تحقق عدالت در توزیع خدمات در دستور کار مدیریت 
شهری اصفهان است.علی قاسم زاده با بیان اینکه بر اساس عهدی که با مردم بسته ایم هر دو هفته 
یکدبار در قالب طرح »به احترام مردم اصفهان« افتتاح پروژه ها را در محالت و یا در ســطح کالن 
شهری در دستور کار داریم، اظهار داشت: این امر را ادامه خواهیم داد تا در حد توان خود محرومیت 
زدایی را در ســطح محالت اصفهان تحقق بخشــیم.وی با تاکید بر اینکه رویکرد مدیریت شهری 
محله محوری است، ابراز داشت: مدیریت شهری بیشتر به دنبال توزیع عادالنه خدمات در محالت 
به خصوص محالت کمتر برخوردار است.شــهردار اصفهان، فعالیت در حوزه محله محوری را یکی 
از راهکارهای اصلی کاهش سفرهای درون شــهری و در نتیجه کاهش آالینده های جوی به دنبال 
کاهش تردد اعالم کرد و گفت: همچنین باید توجه داشت که با این رویکرد تقسیم عادالنه خدمات 

را خواهیم داشت و کمتر شهروندان کمتر مجبور می شوند از حاشیه ها به مرکز شهر سفر کنند.
 

مدیر منطقه ۷ شهرداری:

پاتوق محلی و آب نما در خیابان شاهد ایجاد می شود
مدیر منطقه هفت شــهرداری اصفهان با بیان اینکه پاتوق محلی و آب نمای محله شاهد در خیابان 
شاهد با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال پیش بینی شده اســت، گفت: ایجاد پاتوق های محلی در 
راستای انسان محور شدن شــهر و ایجاد فضایی برای توقف شهروندان است.علی اصغر شاطوری 
با اشاره به پروژه های محله محور محله شــاهد، اظهار کرد: مدیریت شهری برای افزایش رضایت 
شــهروندان، اجرای پروژه های محلی را در اولویت کارهای خود قرار داده اســت.وی افزود: ایجاد 
پاتوق های محلی در راستای انسان محور شدن شهر و ایجاد فضایی برای توقف شهروندان است.

مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان با اشاره به تاکید اعضای شورای اسالمی شهر و شهردار اصفهان 
در خصوص محله محوری، گفت: پاتوق محلی و آب نمای محله شاهد در خیابان شاهد با اعتباری 
بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال پیش بینی شده است.وی تصریح کرد: درخواست شهروندان محله شاهد، 
آرام سازی و ایمن سازی ترافیکی، دیوار نگاره، افزایش روشنایی و نورپردازی سطح محله است که 
این موارد در دستور کار قرار گرفت و در مرحله تصویب طرح ها در سازمان طراحی است.شاطوری، 
اتصال خیابان شاهد و اوحدی را از دیگر خواسته های اصلی این محله ها خواند و خاطرنشان کرد: 
برنامه ریزی برای این اقدام در معاونت ترافیک شهرداری در حال بررسی است که اگر از این منظر 

دچار اشکال نباشد، اجرایی خواهد شد.
 

احداث سرعت گیر آسفالتی در خیابان شهیداشرفی   اصفهانی
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان با بیان اینکه بهسازی و ارتقای ایمنی محورها، شبکه معابر اصلی 
و فرعی یکی از اولویت های برنامه های ترافیکی منطقه اســت، گفت: احداث سرعت گیر آسفالتی 
در خیابان شهید اشرفی اصفهانی با هزینه ای بالغ بر ۵۰۰ میلیون ریال اجرا شده است.سیدسلمان 
قاضی عسگر با بیان اینکه بهســازی و ارتقای ایمنی محورها، شــبکه معابر اصلی و فرعی یکی از 
اولویت های برنامه های ترافیکی منطقه اســت، اظهار کرد: احداث سرعت گیر آسفالتی در خیابان 
شهید اشرفی اصفهانی )محدوده محله ســودان، کوچه انقالب( به منظور جلوگیری از مخاطرات 
احتمالی، کاهش ســرعت غیرمجاز و ایمن ســازی معبر با هزینه ای بالغ بر ۵۰۰ میلیون ریال اجرا 
شــد.وی افزود: در راســتای کاهش حوادث، تصادفات و امنیت در عبور و مرور، ایمن سازی دور 
برگردان در محدوده خیابان شهید اشرفی اصفهانی نیز اجرایی شد.مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان 
تصریح کرد: برای دید بهتر در شب و جلوگیری از وقوع حوادث، سرعت گیر آسفالتی احداث شده 
در خیابان شهید اشــرفی اصفهانی رنگ آمیزی و تابلو و عالئم هشــدار دهنده ترافیکی و گل میخ 

نصب شد.

با مسئولان

معاون استاندار اصفهان:

رونق گردشگری شهرستان فریدون شهر مستلزم ایجاد 
زیرساخت هاست

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با اشاره به ظرفیت های گردشگری فریدون شهر 
گفت: باید به این شهرستان بر اساس الگوی گردشگری نگاه کنیم تا با ایجاد زیرساخت ها، شاهد رونق 
این صنعت باشیم.محمدرضا جان نثاری در نشست با نخبگان شهرستان فریدون شهر در غرب استان 
اصفهان اظهار داشت: البته باید مراقبت کنیم تا عالوه بر توسعه گردشگری شاهد تهاجم فرهنگی در این 
شهرستان نباشیم و فرهنگ اصیل مردم منطقه حفظ شود.وی با بیان اینکه بیشترین دغدغه نخبگان 
فریدون شــهر در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و مهاجرت جمعیت است، ادامه داد: ما نیز معتقدیم 
می توان با ارائه خدمات مناسب رفاهی به مردم از جمله جوانان، بر فعالیت های فرهنگی نیز سرمایه 
گذاری کنیم تا همانگونه که مردم شهرستان فریدون شهر انتظار دارند بتوانند اصول انقالبی گری خود را 
حفظ کنند.معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با اشاره به دغدغه مردم فریدون شهر 
مبنی بر مدیریت منابع آب با اولویت شهرستان، خاطرنشان کرد: با توجه به مطالب عنوان شده نیاز است 
شرکت آب منطقه ای همراهی و همکاری بیشتری در حوزه مدیریت منابع و مصارف آب داشته باشد.

جان نثاری عنوان کرد: گالیه از عملکرد آموزش و پرورش از جمله مشکالت نخبگان شهرستان فریدون 
شهر است که می طلبد نگاه عمیق تری به این حوزه شود و با فراهم کردن زیرساخت ها شاهد کاهش 
مشکالت باشیم.وی گفت:درخواست آموزش دینداری به صورت جدی در آموزش و پرورش از جمله 
نکات قابل توجه در صحبت های نخبگان است که به دلیل این نگاه ویژه از نخبگان شهرستان قدردانی 
می کنیم.معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با بیان اینکه مدیریت استان اصفهان 
آمادگی انجام کارهای ریشه ای در شهرستان ها برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را دارد، خاطر نشان 
کرد: نخبگان شهرستان فریدون شهر معتقدند اغتشاش های اخیر اعتقادشان به جمهوری اسالمی 
را محکم تر کرده اســت؛ این نوع نگاه برای ما جای مباهات دارد.وی با اشاره به نگاه دولت به مناطق 
محروم، عنوان کرد: عدد و رقم های توزیع اعتبارات گویای نکته ویژه دولت به مناطق محروم است و 
تالش خواهیم کرد با توزیع عادالنه اعتبارات و پیگیری مشکالت، عدالت نسبی میان همه شهرستان 
های استان برقرار شود.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان در جریان چهاردهمین 
سفر شهرستانی کاروان خدمت دولت مردمی، با نخبگان شهرســتان فریدون شهر دیدار و گفت و گو 

کرد و بر توسعه زیرساخت های گردشگری و حفظ فرهنگ اصیل مردم این شهرستان تاکید داشت.
 

میراث روستایی؛ حلقه مفقوده حوزه میراث فرهنگی کاشان
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری شهرستان کاشان گفت:اغلب روستاهای 
کاشــان دارای قابلیت های مهم گردشگری و میراثی اســت.احمد دانایی نیا با بیان اینکه کاشان  به 
اندازه ای غنی است که بتوان هر هفته به بهانه های مختلف ویژه برنامه های گردشگری در این منطقه 
برگزار کرد، گفت: یکی از رسالت های اصلی حوزه میراث فرهنگی کاشان در دوره جدید موضوع پرداختن 
به میراث روستایی است.وی با بیان اینکه نگاه عمیق به حوزه میراث فرهنگی روستایی می تواند برکات 
زیادی داشته باشد، افزود: از جمله این اثرگذاری ها در حوزه اقتصاد، پخش گردشگر در منطقه کاشان 
و ... است و به این نقطه رسیدیم که باید در راستای »تفکری دوباره برای گردشگری« ورود پیدا کنیم.

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری شهرستان کاشــان با بیان اینکه اغلب 
روستا های کاشان قابلیت های مهم گردشگری و میراثی دارد، ابراز داشت: روستای پنداس از توابع 
بخش برزک شهرستان کاشان قابلیت معماری، گردشــگری و میراثی قابل توجهی دارد.وی ضمن 
اشاره به برگزاری همایش بازنمایی هویت روستایی در روستای پنداس از توابع بخش برزک شهرستان 
کاشان که طی دو روز ۲۸ و ۲۹ مهر برگزار می شود، گفت: روستای پنداس قابلیت های بسیار زیادی دارد 
و موضوعات آموزشی نیز برای این همایش در نظر گرفته شده است و جشنواره غذا و بازی های بومی 

و محلی نیز در این همایش برگزار می شود.

خبر  روزشهرستان ها

دبیر انجمن اسالمی دانشجویان 
مستقل دانشگاه اصفهان:

دانشگاه محل تبیین، 
گفت وگو و عقالنیت است

دبیر انجمن اســالمی دانشــجویان مستقل 
دانشــگاه اصفهان گفت: همواره قشر دانشجو 
و دانشــگاهیان را به عنوان جامعه آرمان خواه 
و مطالبه گر می شناســند، بنابراین ســاحت 
دانشگاه محل تبیین، گفت وگو و عقالنیت است.
امیرحسین هادی درخصوص ناآرامی های اخیر 
دانشگاه اصفهان اظهار کرد: برای تحلیل فضای 
ملتهبی که در دانشگاه ها ایجاد شد و ریشه یابی 
آشــوب های خیابانی، باید بــه گفتمان و نوع 
تحــرکات لیدر های این جریــان دقت کرد که 
پروژه خشــونت گرای تحریف مفهوم انقالب، 
به نیــت نهضت زدایی از جمهوری اســالمی و 
اعتبارزدایی از تعابیر و مفاهیمی همچون انقالب 
اسالمی و حکومت مردم ســاالر دینی را دنبال 
می کند.وی با اشاره به استفاده ضدانقالب از 
تمام ظرفیت رســانه ای خود برای القای یک 
حرکت جمعیتی و تعابیر کاذبی، چون خیزش 
و انقالب افزود: شــاهد این ادعا آن است که 
در فضای مجازی، جمهوری اســالمی روزی 
چندین بار توسط این متوهمان سقوط می کند، 
در حقیقت هدف این جریــان نه تنها اعتراض 
به مرگ مهســا امینی نیســت، بلکه مسائل 
کالن تری، چــون آزادی و حجاب و پوشــش 
در جمهوری اســالمی هم دستاویزی شده که 
از طریق آن نظام را به چالش بکشــانند.دبیر 
انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه 
اصفهان، فعــال کردن گســل های اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی را راهکار این جریان برای 
درگیر کردن حاکمیت به ابعاد مختلفی از جنگ 
هیبریدی دانســت و گفت: اگر ریشــه تمام 
این طراحی ها و ســناریوچینی ها را دشمنی 
ساختارمند بر ضدحاکمیت جمهوری اسالمی 
و اقتدار ملی ندانیم، به این نتیجه ختم خواهد 
شد و در این برهه هاست که جای خالی فرهنگ 
اعتراض صحیح و قانونمند احساس می شود.
وی این خأل، را باب مفتوحی برای به هم فشرده 
شــدن دندان های دشمنان از خشــم بر ضد 

انقالب، امام)ره( و همه این آرمان ها دانست .

 گالیه شهروندان از سرویس دهی خط 80 اتوبوسرانی اصفهان؛

پاسخ مسئوالن: نه، مشکلی نیست!

برخی از شــهروندان اعالم کردند به دلیل کمبود ناوگان، خط ۸۰ اتوبوســرانی 
اصفهان عالوه بر سرفاصله زمانی باال، فرســودگی دارد و می طلبد که اقدامات 
الزم در این خصوص در نظر گرفته شود.به گزارش ایمنا، حمل ونقل و جابه جایی 
درون شهری از جمله امور اساسی و مهم در هر جامعه به شمار می رود که تاثیرات 
قابل توجهی بر الگوی زندگی و تعامالت اجتماعی شــهروندان دارد، از این رو 
مدیران شهری همواره به شهروندان توصیه می کنند به منظور کاهش ترافیک و 
آلودگی هوا، سفرهای درون شهری خود را با این وسیله حمل ونقل عمومی انجام 
دهند؛ از سوی دیگر شرکت واحد اتوبوسرانی شهرها وظیفه دارد با درنظرگرفتن 
اقدامات الزم در راستای افزایش کیفیت و کمیت خطوط اتوبوسرانی تالش کند و 
نظارت و مدیریت این خطوط را انجام دهد.اتوبوسرانی اصفهان بیش از ۱۰۰ خط 
مختلف در این کالن شهر را مدیریت و نظارت می کند؛ یکی از آن ها خط ۸۰ است 
که از سه راه ملک شهر آغاز می شود و به پایانه صفه در جنوب شهر ختم می شود 
که با توجه به عبور از خیابان کاوه، کندروی بزرگراه های شهید اردستانی، شهید 
آقابابایی و شهید خرازی، خیابان های مشــتاق دوم، آبشار دوم بزرگراه شهید 
همت و خیابان های سعادت آباد، فرایبورگ، آزادی و هزارجریب یکی از خطوط 
اصلی کالن شهر اصفهان محسوب می شود.در این بین برخی از شهروندان در 
تماس با خبرگزاری ایمنا، اعالم کردند که سرفاصله زمانی خط ۸۰ اتوبوسرانی 

اصفهان زیاد است. شهروندان می گویند کمبود اتوبوس و فرسودگی ناوگان باعث 
ایجاد مشکالتی برای آنها شده و می طلبد که شرکت واحد اتوبوسرانی اقدامات 

الزم را برای کاهش این مشکالت در نظر بگیرد.

کیفیت خدمت رسانی خط ۸۰ با ۲۳ اتوبوس مطلوب است
سیدعباس روحانی، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه اما 
در این باره  اظهار کرد: در خصوص گالیه شــهروندان از سرفاصله زمانی حرکت 
ناوگان خط ۸۰، با توجه به راه اندازی تعدادی از ناوگان متوقف شده در تعمیرگاه 

و رفع نقص های فنی، تعدادی اتوبوس به ناوگان این خط اضافه شده است.
وی با بیان اینکه درحال حاضر ســرفاصله زمانی خط ۸۰ اتوبوسرانی اصفهان 
حدود ۱۰ دقیقه است، ادامه داد: با توجه به ورود بیش از ۳۴۰ اتوبوس جدید به 
ناوگان اتوبوســرانی اصفهان، تعدادی از آن به این خط اضافه شد که با کاهش 
سرفاصله زمانی این خط همراه بود.مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 
و حومه با بیان اینکه ۲۳ دســتگاه اتوبوس در حال سرویس دهی در خط ۸۰ 
است، خاطرنشان کرد: با توجه به حجم ترافیک سنگین مهرماه و استقبال بسیار 
خوب شهروندان از اتوبوس، در حال حاضر ســرویس دهی این خط مطلوب 

ارزیابی شده است.

سخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهان، در تشــریح اقدامات الزم برای 
اطمینان از سالم بودن مسیر خروجی بخاری، گفت: از 
عالئم سالم بودن بخاری، سالم بودن شیشه بخاری، 
شــعله های آبی رنگ، اطمینان از نبود بو یا نشت گاز 
با اســتفاده از کف صابون است.سرآتشــیار فرهاد 
کاوه آهنگران در گفت وگو با ایمنا، اظهار کرد: با توجه به 
اینکه هوای شهر اصفهان رو به سردی پیش می رود 
و در روزهای آینده شاهد کاهش دمای هوا خواهیم 
بود، باید مــوارد ایمنی در خصــوص نصب بخاری و 
مخاطرات گاز دی اکســید کربن در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه باید پیش از سرد شدن هوا نسبت به 
سرویس دهی بخاری منازل اقدام و وسایل گرمایشی 
توسط افراد متخصص سرویس شود، ادامه داد: از 
عالئم سالم بودن بخاری، سالم بودن شیشه بخاری، 
شــعله های آبی رنگ، اطمینان از نبود بو یا نشت گاز 
با اســتفاده از کف صابون است.سخنگوی سازمان 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: باز بودن مسیر لوله بخاری بسیار مهم 
است، بنابراین اگر منزل مسکونی نوساز است یا در 
مجاورت آن به تازگی ساخت وساز انجام شده است، 
باید باز بودن مســیر لوله بخاری آن به وسیله جسم 

سنگین کنترل و تست شود.وی با بیان اینکه اطمینان 
از مسدود نبودن مسیر خروجی لوله بخاری را با نور 
چراغ قوه از باالی پشت بام می توان حاصل کرد، زیرا 
در صورت باز بودن مسیر، نور چراغ از پایین قابل رؤیت 
است، اضافه کرد: در زمان اســتفاده از بخاری، باید 
لوله های آن گرم باشــد، حتی اگر بخاری روی شمع 
بوده، باز هم لوله های آن باید گرم باشد.کاوه آهنگران 
تاکید کرد: گرفتگی در مســیر دودکــش بخاری یا 
سوخت ناقص آن باعث می شود گاز مونوکسید در هوا 
منتشر شــود و به دلیل اینکه هیچ گونه رنگ و بویی 

ندارد، می تواند بسیار خطرناک باشد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری مطرح کرد:

لزوم توجه به ایمنی وسایل گرمایشی در فصل سرد سال

برگزاری نهمین المپیاد 
هندسه ایران در اصفهان

رییس اداره اســتعدادهای درخشــان آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان گفت: نهمیــن المپیاد 
هندســه ایران به میزبانــی اداره اســتعدادهای 
درخشان اســتان اصفهان به صورت جهانی برگزار 

می شود.
احسان صنعتکار با اشاره به نهمین المپیاد هندسه 
ایران همراه با کارســوق ملی فراگیر هندسه گفت: 
این مسابقات یادواره دانشــمند مومن و جهادگر 

دکتر سعید کاظمی آشتیانی است.
وی ادامه داد: برگزاری المپیاد از ســوی سازمان 
ملی پرورش اســتعداد های درخشــان و کمیته 
المپیــاد هندســه ایــران و بــه میزبانــی اداره 
استعداد های درخشان استان اصفهان )دبیرخانه 
دبیرســتان فرزانــگان امین ۳ اصفهــان( انجام 

می شود.
صنعتکار، برگزاری این المپیاد را در ســه ســطح 
مقدماتی شامل پایه های هفتم و هشتم، متوسطه 
که پایه های نهم و دهم را در بر می گیرد و پیشرفته 
که شامل یازدهم و دوازدهم اســت، عنوان کرد و 
گفت: شرکت کنندگان در ۳۱ اســتان کشور با ۴۴ 

حوزه و ۶۳ کشور جهان به رقابت می پردازند.
رییس اداره اســتعداد های درخشــان آموزش و 
پرورش استان اصفهان کشور های شرکت کننده را 
آذربایجان، بولیوی، کاستاریکا، آرژانتین، پاراگوئه، 
کرواســی، آفریقای جنوبی، پاکســتان، کلمبیا، 
آلبانی، پاناما، کوبا، اتریش، پرو، کوزوو، ارمنستان، 
تاجیکستان، گرجستان، ازبکستان، ترکمنستان، 
گواتماال، اســترالیا، ترکیه، لهســتان، اســلواکی، 
جمهوری چــک، مالــزی، اســلوونی، جمهوری 
دومینیکن، مغولستان، اکوادور، چین، مقدونیه، 
الجزایر، روسیه، مکزیک، الســالوادور، رومانی، 
مولــداوی، ایتالیا، ســوئد، نپال، ایران، ســوریه، 
نیجریه، ایرلنــد، صربســتان، نیکاراگوئه، برزیل، 
فرانســه، هلند، بالروس، فنالند، هند، بلغارستان، 
فیلیپین، هنگ کنــگ، بنگالدش، قرقیزســتان، 
ونزوئال، بوســنی و هرزگوین، قزاقستان و ویتنام 

نام برد.

آگهی مزایده نوبت دوم

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان مجاز
 ایران خودرو استان اصفهان

حمید شهبازی – شهردار سده لنجان 

هیات مدیره انجمن 

شهرداری ســده لنجان در نظر دارد تعداد ۲ پالک زمین با کاربری کارگاهی خود را طبق مشخصات اعالم شــده در جدول زیر از طریق مزایده به متقاضیان واجد 
شرایط واگذار نماید.

بدینوسیله از اعضا انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان مجاز ایران خودرو اســتان اصفهان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی 

عادی که راس ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ به آدرس خیابان اشرفی اصفهانی )کهندژ( خیابان صمدیه لباف ساختمان 

آفتاب طبقه سوم با دستور کار ذیل تشکیل می شود حضور به هم رسانید.

دستور جلسه:
۱- استماع گزارش عملکرد هیات مدیره، مالی و بازرس

۲- انتخابات اعضا هیات مدیره و بازرسان

م الف: 1۳9۳۲9۰

قیمت پایه کل )ریال(قیمت پایه هر متر مربعکاربری-  موقعیت زمینمساحتشماره پالکشماره مجوز شورانوبت آگهیردیف
۱۲/۰۰۰/۰۰۰۸/۱۳۳/۶۰۰/۰۰۰کارگاهی۷۱۴۲۳۳۶۷۷/۸/ش/۱۴۰۰نوبت دوم۱

۱۲/۰۰۰/۰۰۰۸/۴۶۲/۴۰۰/۰۰۰کارگاهی۷۱۴۲۳۴۷۰۵/۲/ش/۱۴۰۰نوبت دوم۲

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ مهلت دارند جهت اخذ اسناد مزایده به ساختمان شهرداری و نیز جهت کسب اطالعات 
بیشتر به سایت شهرداری و یا با شماره ۵۲۴۳۲۳۲۳-۰۳۱ تماس حاصل فرمایند.

نوبت اول
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چاپخانه: نشر فرهنگ           آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به افزایش دو درصدی مصرف 
گاز صنایع استان، گفت: در نیمه نخست سال جاری بیش از هشت میلیارد و 

863 میلیون و 862 هزار متر مکعب در این بخش مصرف شد.
ابوالقاسم عسکری با بیان اینکه طی شش ماهه نخست امسال در مجموع 
بالغ بر ۹ میلیارد و 863 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در سطح استان مصرف 
شده اســت، اظهار کرد: این میزان نیز نســبت به مدت مشابه سال قبل یک 

درصد افزایش داشته است.
وی با اشــاره به میزان مصرف گاز خانگی و تجاری در ســطح استان افزود: 
حجم گاز مصرفی طی شــش ماهه نخست امســال در این بخش بیش از 
۹47 میلیون مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 12 درصد 

کاهش نشان می دهد.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، مصرف گاز در بخش عمومی شامل 
اماکن مذهبی، آموزشی، ارگان های دولتی را بیش از 53 میلیون متر مکعب 
طی شش ماهه نخست ســال اعالم کرد و گفت: با توجه به اینکه فصول گرم 
سال از 15 فروردین تا نیمه آبان ماه است در این بازه زمانی مصرف گاز طبیعی 

در بخش صنعت بیشتر می شود.
عسکری با بیان اینکه گاز طبیعی به عنوان انرژی اصلی تامین کننده سوخت 

صنایع، نقش مهمی در افزایش تولید استان دارد، خاطرنشان کرد: عالوه بر 
این در کاهش آلودگی محیط زیست نیز بسیار موثر است.

وی اضافه کرد: رعایت الگوی مصرف و الزامات ایمنی و استفاده از تجهیزات 
مصرف بهینه در بخش های صنعتی، تجاری، خانگی ضروری است.

روستای قورتان، دومین میزبان طرح ملی نذر آب۵ در اصفهان

بالغ بر ۷۵ مصوبه الزم االجرا، دستاورد سفر استاندار اصفهان به فریدون شهر

مدیرعامل شرکت گاز استان:

مصرف گاز طبیعی در صنایع اصفهان افزایش یافت

معاون تولید شرکت پاالیش نفت اصفهان خبرداد:

کاهش آلودگی هوای استان اصفهان با تولید بنزین اکتان ۹۵

در پاالیشگاه اصفهان بنزین اکتان ۹5 تولید و در کاهش آالیندگی هوای استان 
اصفهان و استان های همجوار تاثیر بسزایی دارد.معاون تولید شرکت پاالیش 
نفت اصفهان با بیان اینکه تولید روزانه 23 میلیون لیتر گازوییل یکی از محصوالت 
پاالیشگاه اصفهان است، گفت: در این پاالیشــگاه گاز ال پی جی، نفت سفید و 
بنزین و گازوییل تولید و در 17 استان توزیع می شــود.اصغر صابری با اشاره به 
اینکه بنزین این پاالیشگاه قبال در دو واحد تولیدی به نام CRU با اکتان 87 تولید 

می شد، افزود: در حال حاضر با احداث واحد بنزین سازی در این شرکت، بنزین 
با اکتان ۹5 و سوپر تولید می شود که ترکیبات آالینده آن بسیار کمتر است و در 
کاهش آالیندگی هوای استان اصفهان و استان های همجوار تاثیر بسزایی دارد.به 
گفته معاون تولید شرکت پاالیش نفت اصفهان، با تولید بنزین و گازوییل بهینه، 
ساالنه از انتشــار 400 تن گوگرد در هوا جلوگیری خواهد شد.پاالیشگاه اصفهان 

یکی از استراتژیک ترین پاالیشگاه های کشور محسوب می شود.

مدیر آبفای سمیرم از آغاز طرح جهاد آبرســانی در این شهرستان خبر داد و گفت: 
با اجرایی شدن این عملیات 11108 نفر در 1۹ روستا از آب شرب پایدار بهره مند می 
شوند.مجید صابری با بیان این که جهاد آبرسانی در شهرستان سمیرم در قالب طرح 
جهاد آبرسانی به 10 هزار روستا در 31 استان کشور با همکاری قرارگاه سازندگی امام 
حسن مجتبی )ع( در حال انجام است، خاطرنشان کرد: این عملیات در شهرستان 
سمیرم از اواخر مرداد ماه سال جاری آغاز و تا کنون در حدود 4200 متر حفاری و 2200 
متر لوله گذاری انجام شده است.وی اضافه کرد: طرح جهاد آبرسانی هم اکنون در 
سه محور گردنه بیژن به سمت روستاهای سرباز و نورآباد، محور تل محمد به سمت 

روستاهای شاملو، ماچان لو و قاسم لو و محور چشمه شهید به سمت روستای کردان 
در حال انجام است.مدیر آبفای سمیرم خاطرنشان کرد: این عملیات در شهرستان 
سمیرم با 12۹ کیلومتر لوله گذاری خطوط انتقال و شبکه توزیع آب، احداث 15 باب 
مخزن با ظرفیت 5500 متر مکعب ، دو ایستگاه پمپاژ و حفر و تجهیز سه حلقه چاه 
اجرایی می شود.صابری در پایان خاطرنشان کرد: در شهرستان سمیرم 100 روستا 
تحت پوشش خدمات شرکت آبفای این شهرســتان قرار دارند که آبرسانی به 1۹ 
روستا به صورت سیار انجام می شــود و با تحقق طرح جهاد آبرسانی، به آب شرب 

پایدار متصل خواهند شد.

روستای قورتان از توابع شهرستان ورزنه به عنوان دومین روستا ،میزبان طرح 
ملی نذر آب5 اســت.معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر اســتان گفت: در 
راســتای تحقق اهداف جمعیت هالل احمر، طرح ملی نذر آب با چهار رویکرد 
زیست محیطی و آب رسانی، پزشــکی و سالمت، خدمات حمایتی و آموزش 
و توانمندســازی در روســتا های چوپانان، قورتــان و ورکان در مهرماه برگزار 
می شود.عادل زاده افزود: ارائه خدمات دندانپزشکی، چشم پزشکی، مامایی، 
توانبخشی، غربالگری، مشاوره و ویزیت رایگان با حضور پزشکان متخصص 
پوست، داخلی و اطفال، توزیع بسته های معیشتی و لوازم التحریر بین دانش 

آموزان، برگزاری کارگاه های همدلی و مهــارت زندگی، ارتباط موثر با نوجوانان 
و جوانان روستا، برگزاری مســابقات فرهنگی و نیز فضای دوستدار کودک از 
جمله فعالیت های نذر آب 5 در این روستاست.وی، هدف اصلی این طرح را 
کاهش تنش های آبی در مناطق کم برخوردار و همچنین ارائه خدمات حمایتی 
و سالمت محور در راستای کاهش آالم بشری بیان کرد و گفت: قبل از این در 
روستای چوپانان شهرستان نایین و به همت خیرین داوطلب، 18 دستگاه تانکر 
آب اهدا و خدمات حمایتی، سالمت و آموزشی ارائه شده بود.سومین میزبان 

طرح ملی نذر آب 5، روستای ورکان شهرستان کاشان خواهد بود.

سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان در پایان سفر دو روزه خود به شهرستان فریدون 
شهر در نشست مشترک شــورای اداری شهرستان و اســتان اظهار کرد: مصوبات 
جمع بندی ما، نتیجه بازدیدها و جلســات متعددی اســت که قبل و حین سفر در 
حوزه های مختلف اقتصادی، عمرانی، نشست با نخبگان و ... استخراج و به صورت 
موردی بررســی شــده بود.وی ادامه داد: در مجموع بالغ بــر 75 مصوبه برای رفع 
مشکالت و آبادانی شهرستان به تایید رسید.مرتضوی با اشاره به معضالت اساسی 
شهرستان فریدون شهر در بخش راه و محورهای مواصالتی، عنوان کرد: با مصوبات 
اخیر مشکالت موجود در بخش راه سازی به خصوص راه های بین روستایی کاهش 
خواهد یافت و امیدواریم تا دو سال آینده این معضالت که متعلق به چند دهه گذشته 
است، رفع شود.استاندار اصفهان در خصوص عملیات گازرسانی به سراسر شهرستان 

فریدون شهر گفت: گزارش امیدبخشی از گازرسانی به روستاهای فریدون شهر ارائه 
و مقرر شد طی 24 ماه نسبت به این مطالبه مردم در شهرستان فعالیت های قابل 
توجهی صورت گیرد.وی، نوسازی و تجهیز مدارس را از دغدغه های اهالی شهرستان 
فریدون شــهر عنوان کرد و افزود: باتوجه به محدودیت هایی که در ایجاد زیرساخت  
آموزشی فرزندان سرزمین مان در این شهرســتان وجود دارد، با همکاری اداره کل 
نوســازی مدارس در آبان و بهمن ماه جاری و شهریور ماه ســال آینده پروژه های 
متعددی به بهره برداری خواهد رسید.مرتضوی خاطر نشان کرد: در بخش بهداشت 
و سالمت نیز با محوریت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و شبکه بهداشت شهرستان 
ارتقای قابل توجهی را طی ماه های آینده در حوزه سالمت و درمانگاه های تخصصی 

خواهیم داشت.

منبع : بازار

با اجرایی شدن طرح جهاد آبرسانی محقق می شود؛

بهره مندی بیش از 11 هزار نفر در 1۹ روستای شهرستان سمیرم از آب شرب پایدار
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