
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

دوشنبه 02  آبان   1401
27 ربیع االول  1444

24  اکتبر  2022
 شماره 3654    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

 رییس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان ممعتقد است
 با شرایط کنونی قیمت مرغ، خرید گوشت قرمز برای مردم صرفه بیشتری دارد؛

هردم از باغ گرانی، بری می رسد!

در اجرای خط دو متروی 
اصفهان از برنامه عقب هستیم

مسیر حرکت خط 157 
 اتوبوسرانی اصفهان

 تغییر می کند

دفن غیراصولی زباله، 
بالی جان شهرستان های 

غربی استان اصفهان

اعالم مشموالن رتبه یک 
طرح رتبه بندی معلمان 

اصفهان

رییس کانون شورای اسالمی 
کار استان اصفهان:

تورم، مزد کارگران 
را می بلعد

 قلعه پر رمز و راز»وشاق«
 بر فراز کوه کرکس

مدیر اداره کل ورزش و جوانان استان مطرح کرد:
 اصفهان؛یکی از پایگاه های اصلی 

6کمیته ملی المپیک

3

3

3

3

5

5

5

7

وزارت نیرو اعالم کرد:
11 درصد از سد زاینده رود پر است

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری:
ایستگاه پلیس در پایانه صفه مستقر شود

زنگ خطر
 وقتی صنعت چاپ در سایه بی توجهی ها 

و بی مهری ها کمرنگ می شود؛

شهرداری چرمهین بر اساس مصوبه شماره 6/40/ش مورخ 1401/03/05 شورای محترم اسالمی شهر و به موجب ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها 

در نظر دارد نسبت به واگذاری پارکینگ خودروهای ســنگین واقع در مجموعه کارگاهی و خدماتی پیامبر اعظم )ص( به صورت استیجاری و بر اساس قیمت پایه 

کارشناسی) کارشناس رسمی دادگســتری( ماهیانه به مبلغ 45/000/000 ریال )چهل و پنج میلیون ریال( به اشــخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط از طریق 

 مزایده با شــرایط آگهی انعقاد قرارداد نماید، لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار این آگهی تا روز پنج شــنبه مورخ 1401/08/05 تا ساعت 12 به سایت ستاد 

)setadiran.ir( مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت و قیمت پیشــنهادی خود را تا ساعت 11 صبح روز یک شنبه مورخ 1401/08/15 در سایت ستاد وارد 

نمایید و اصل مدارک را تا تاریخ 1401/08/15 تا ساعت 11 صبح به دبیرخانه محرمانه )حراست( شهرداری ارائه نمایند.

آگهی تجدید مزایده
شهرداری چرمهین

ثابت راسخ- شهردارم الف:1394494

نوبت دوم

4

7

سنا
 ای

س:
عک

خبر در زاینده رود
 جاریست ...
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ترکیه: 

نباید اجازه تجزیه سوریه را بدهیم
ایسنا نوشت: وزیر خارجه ترکیه تاکید کرد که این کشور از تمامیت ارضی سوریه حمایت می کند و نباید 
اجازه تجزیه سوریه را داد.به گزارش خبرگزاری آناتولی، مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه در دیدار 
با نهادهای مدنی و تجار در استان هاتای در جنوب این کشور به فاجعه سوریه و حوادث مشابه در لیبی و 
عراق اشاره کرده و گفت: ما نهایت تالش خود را برای تضمین عمیق نشدن این فجایع و ممانعت از وقوع 

فاجعه در کشورهای دیگر به کار می گیریم.
وی گفت: اگر حمایت ترکیه از لیبی به ویژه درباره مقابله با حمله به طرابلس نبود، امروز وضعیت لیبی 
مثل سوریه می شد. اما ما توافق هایی را برای مشخص کردن مناطق دریایی با لیبی و توافقی در زمینه 
هیدروکربن امضا کردیم.چاووش اوغلو گفت: نباید بگذاریم سوریه به مرکزی برای تروریسم تبدیل شود 

و نباید اجازه تجزیه آن را بدهیم. 
 

»عمران خان« به قتل متهم شد
در اسالم آباد شکایتی از عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان با اتهام قتل ثبت شده است.

به نقل از هیندوتایمز، پرونده ای قضایی علیه »عمران خان«، نخست وزیر پیشین پاکستان با شکایت 
فردی به نام »محسن رنج ها« در دبیرخانه یکی از کالنتری های اسالم آباد ثبت شده است. در همین 
ارتباط گفته شده که پلیس اسالم آباد روز شنبه پرونده تالش برای قتل را درباره عمران خان، رییس 
حزب تحریک انصاف تشکیل داده است. عالوه بر این، پرونده دیگری مرتبط با تروریسم علیه دبیر 
کل حزب تحریک انصاف و ۱۰۰ نیروی کاری این حزب به اتهام خشونت در جریان اعتراضات ثبت شده 
اســت.اعالم پرونده قتل علیه عمران خان یک روز پس از رای کمیسیون نظارت بر انتخابات صورت 

گرفت که بر اساس آن رای، عمران خان از فعالیت سیاسی محروم می شود. 
 

طالبان از تالش برای تدوین قانون اساسی جدید خبر داد
ذبیح ا...مجاهد، ســخنگوی طالبان اعالم کرد که تــالش می  کنیم تا کار برای تهیه قانون اساســی در 
افغانستان آغاز شود و قانون اساسی تازه جایگزین قانون اساسی گذشته خواهد شد. به گزارش طلوع نیوز، 
سرنوشت قانون اساسی پس از حاکمیت طالبان در بیشتر از یک سال گذشته در افغانستان نامشخص 
بود؛ اما اکنون سخنگوی طالبان می گوید که تالش ها برای تدوین قانون اساسی جدید در جریان است.

مجاهد در توضیح تالش های انجام شده گفت: در نظر است که قانون اساسی هماهنگ و تصویب و ارکان 
باقی مانده نظام هم سازماندهی شود. چهره های سیاسی افغانستان قانون اساسی را یکی از نیازهای 

مهم کشور می دانند و از حکومت خواسته اند تا در این باره به گونه جدی فعالیت کند.

لوکاشنکو:

 بالروس قصد جنگیدن با کسی را ندارد
رییس جمهور بالروس گفت کشورش قصد ندارد با کسی وارد جنگ شود زیرا بالروس به جنگ نیاز 
ندارد.به گزارش خبرگزاری بلتا بالروس، لوکاشنکو طی بازدید از محصوالت نظامی-صنعتی در منطقه 

برست افزود: ما امروز به جایی نخواهیم رفت. فعال جنگی نیست و ما به آن نیاز نداریم.  
رییس جمهور بالروس در ادامه یک بار دیگر اطالعات منتشر شده در رسانه های اجتماعی مبنی بر 

اینکه بالروس لشکرکشی پنهان انجام می دهد را بی اعتبار و پیشنهاد کرد که به ادعاها توجه نکنید.  
لوکاشنکو گفت: ما باید آرام باشیم. اگر می خواهیم جنگی رخ ندهد، همه باید کار خود را انجام دهیم. 
پیش از این رئییس جمهور بالروس بارها اعالم کرده بود که در حال حاضر نیازی به بسیج نیروهای 
نظامی در بالروس نیست.وزارت دفاع بالروس نیز اعالم کرد که در صورت لزوم می تواند ذخیره ای 

متشکل از ۵۰۰ هزار نیروی آموزش دیده را بسیج کند.

 کارشناس مسائل سیاسی مطرح کرد:

پایان بحران یک ساله عراق
یک کارشناس مسائل عراق، انتخاب رییس جمهور  ایمنا
را دستاوردی بزرگ در تاریخ یک ساله عراق دانست 
و گفت: دولت جدید با به دســت آوردن رای دو سوم اعضای پارلمان 
قانونی است و کار خود را آغاز خواهد کرد، اما صدر به عنوان یک جریان 
تاثیرگذار و دارای پایگاه اجتماعی در عــراق همچنان خارج از معرکه 

ایستاده است.
فرزان شهیدی در گفت وگو با ایمنا، درخصوص پایان ناآرامی ها در عراق 
اظهار کرد: بن بست سیاسی یک ساله عراق پس از انتخابات مهرماه 
سال گذشته تاکنون شکسته شد و ســرانجام گروه های سیاسی این 

کشور برای معرفی رییس جمهور و نخست وزیر به توافق رسیدند.
وی با اشاره به برگزاری نشست پارلمان در هفته گذشته افزود: در دوره 
دوم رای گیری پارلمان، نامزد کردها به نام »عبدالطیف رشید« در برابر 
رقیب خود »برهم صالح« آرای بیشــتری به دســت آورد و به عنوان 

رییس جمهور انتخاب شد.
این کارشناس مسائل عراق، محمد ســودانی را که نامزد گروه هیئت 
هماهنگی شیعه است، براساس قانون مکلف به تشکیل دولت جدید 
دانست و گفت: این روند یک دستاورد بزرگ در تاریخ یک ساله عراق 
به شمار می آید زیرا در این مدت شــاهد تنش ها، درگیری ها و حتی 
بحران های خونین در کشــور عراق برای تشکیل دولت جدید بودیم تا 

اینکه سرانجام گره ها باز و بن بست شکسته شد.
وی، عبور عراق از این مسیر سخت را دستاوردی بزرگ خواند و تاکید 
کرد: مرحله بعد مربوط به معرفی کابینه خواهد بود که در آن سودانی 
مکلف است به عنوان نخســت وزیر جدید، کابینه خود را تشکل دهد و 
برای گرفتن رای اعتماد به پارلمان معرفی کند تا دولت جدید شــکل 

گیرد.
شهیدی با اشــاره به مهلت ۳۰ روزه ســودانی برای تشــکیل کابینه 
خاطرنشان کرد: ســودانی قول داده که ظرف دو هفته دولت جدید را 
برای گرفتن رای اعتمــاد به پارلمان معرفی کنــد، در مرحله بعد امید 
عراقی ها آن است که با تشکیل دولت جدید و کارآمد بتوانند مطالبات 

مردم عراق را پس از یک سال بن بست سیاسی برآورده کنند.
وی، تاکید ســودانی و ائتالف شــیعی را انتخــاب وزرا از میان افراد 
فن ســاالر و خبره عنــوان کرد و گفــت: دورنمایی که بــرای وضعیت 
سیاسی عراق می توان ترسیم کرد این است که تاکنون توافقات خوبی 
انجام شــده که اجرای آن ها می تواند بخش زیادی از مشکالت عراق 

را برطرف کند.
این کارشناس مســائل عراق پیش بینی کرد که دولت سودانی بدون 

موانع قابل توجه و ملموس تشکیل شود و ادامه داد: گره سیاسی عراق 
این گونه گشوده شد که هیئت هماهنگی شیعه برای تشکیل ائتالف به 
سوی گروه های دیگر رفت تا بتواند دو سوم آرای پارلمان را برای رای 

به رییس جمهور و نخست وزیر به دست آورند.
وی، تشــکیل ائتالف اداره دولت یا حکومت را نتیجه همکاری با اهل 
ســنت و کردها معرفی کرد و یادآور شــد: در این ائتالف توافق شد که 
رییس جمهور از بین کردها انتخاب شــود و پس از آن به نامزد هیئت 

هماهنگی برای نخست وزیری یعنی سودانی رای دهند.
شهیدی، رییس جمهور و نخست وزیر جدید را برخوردار از رای اجماع 
عموم جریان های سیاســی عراق به جز جریان صدر دانست و گفت: 
مقتدی صدر، خارج از این معرکه ایســتاد و وارد هیچ ائتالفی نشد و 
پس از معرفی رییس جمهور و نخست وزیر توسط پارلمان، جریان صدر 
اعالم کرد که هیچ گونه مشارکتی با دولت جدید نخواهیم داشت و وارد 

دولت آن نمی شویم.

جریان صدر در جایگاه مخالف
وی با اشــاره به تاکید ائتالف اداره دولت برای فراگیــر بودن جریان 

سیاســی حاکم بر عراق ادامه داد: دولت ســودانی خواستار حضور 
نماینده ای از جریان صدر در دولت فراگیر بودند تا قدرت و یکپارچگی 
نظام سیاسی این کشــور افزایش یابد، اما موضعی که از زبان محمد 
صالح العراقی، معروف به وزیر مقتدی صدر اعالم شد این بود که این 

دولت را قبول نداریم و در نتیجه با آن مشارکت نخواهیم کرد.
کارشناس مسائل غرب آســیا با تاکید بر اینکه از نظر قانونی مشکل 
عراق و تشکیل دولت جدید حل شده است، گفت: سودانی با به دست 
آوردن رای دو ســوم اعضای پارلمان برای کابینه خــود از نظر قانونی 
نخست وزیر است و دولت جدید کار خود را آغاز خواهد کرد؛ اما جریان 
صدر به عنوان یک جریان تاثیرگذار و دارای پایگاه اجتماعی در صحنه 
عراق همچنان در خارج از این معرکه ایســتاده است و نقش جریان 

مخالف را ایفا می کند.
وی با اشاره به دورنمای وضعیت سیاسی عراق خاطرنشان کرد: برخی 
از کارشناســان و ناظران صحنه عراق این نگرانی را مطرح کرده اند که 
ممکن اســت مخالفت جریان صدر با دولت جدید در آینده موانع یا 
سنگ اندازی هایی برای دولت ایجاد کند که امیدواریم این اتفاق نیفتد 

و دولت جدید به آسانی تشکیل شود و بتواند کار خود را ادامه دهد.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور گفت: طبق 
گزارشی که دریافت کردیم دیگر زندانی زیر ۱۸ سال 
نداریم و همگی آزاد شده اند.انسیه خزعلی، معاون 
اموز زنان و خانواده ریاســت جمهــوری در رابطه با 
اصالح گشت امنیت اخالقی و اقدامات دولت در این 
رابطه  اظهار کرد: تاکنون چندین جلسه در این رابطه 
برگزار شــده و مذاکراتی در حال انجام اســت ولی 
چون هنوز کار به مرحله نهایی نرســیده نمی توانم 
جزییات آن را بیان کنم.وی در ادامه گفت: جلساتی 
در رابطه با اصالح گشت امنیت اخالقی در مجلس با 
اعضای هیئت دولت و اعضای شورای عالی انقالبی 
فرهنگی برگزار شده است و در شورای عالی انقالب 
فرهنگی و کمیســیون های آن جلساتی برگزار شده 

که در رابطه با آن اطالع رســانی خواهد شد.خزعلی 
در پاسخ به این سوال که آیا دولت در این باره الیحه 
ای ارائه خواهد کرد؟ تصریح کرد: این مسئله یا باید 
در شورای عالی انقالب فرهنگی انجام بگیرد و یا به 
توافق برسند که مجلس طرحی ارائه کند.معاون امور 
زنان و خانواده رییس جمهور در پاسخ به این سوال 
که آماری از زنان زندانی بازداشــتی دارید؟ گفت: 
تعداد زیادی از زنان بازداشتی آزاد شده اند. افرادی 
که قصور کمتری را مرتکب شــده اند آزاد شــده و 
مقصرین اصلی و با سابقه در زندان نگهداری و طبق 
گزارشی که دریافت کردیم دیگر زندانی زیر ۱۸ سال 
نداریم و همگی آزاد شده اند.خزعلی در پاسخ به این 
ســوال که از زندان زنان اخیرا بازدیدی داشته اید؟ 

گفت: بله؛ اخیرا بازدیدی از زنان زندانی داشته ام و با 
آنها به گفت وگو پرداختم.معاون امور زنان و خانواده 
ریاســت جمهوری در پایان گفت: با زنان بازداشتی 
در اغتشاشــات اخیر گفت وگو کردم و در خصوص 
مشــکالت برخی زنان زندانی قول پیگیری دادیم. 
معاونــت امور زنــان و خانواده ریاســت جمهوری 
پیشنهاداتی به ســازمان زندان ها برای تسهیل در 

آزادی برخی زنان زندانی ارائه کرده است.

گشت ارشاد می رود؟

یک کارشناس اقتصادی گفت: زمان امضای برجام می گفتند که تمام مشکالت ما حل خواهد شد؛ اما واقعیت چیز دیگری بود. در حال حاضر همین حرف راجع به 
پیمان شانگهای گفته می شود.پیمان مولوی در گفت وگو با خبرآنالین گفت: عضویت دائم ایران در پیمان همکاری های شانگهای موجب خروج خودکار ایران از لیست 
سیاه FATF نخواهد شد. اگر ایران عضو دائم پیمان شانگهای شود و بخواهد تعامالت اقتصادی استاندارد با سایر کشورهای عضو داشته باشد، باید بر اساس مفاد 
 ،U-turn مبارزه با پول شویی( اقدام کند.وی ادامه داد: در حال حاضر ایران تعامالت اقتصادی را به صورت دوطرفه و بدون( AML و )گروه ویژه اقدام مالی( FATF
با هزینه بسیار باال انجام می دهد، اما عضویت در سازمان شانگهای موجب نمی شود ایران عضو پیمان های بین المللی دیگر مانند FATF شود، زیرا این دو ارتباطی 
با هم ندارند. ایران نباید عضویت در FATF را معطل نگه می داشت تا در لیست سیاه این معاهده قرار نگیرد.مولوی تصریح کرد: ممکن است روسیه به این دلیل که 
تحریم زده ترین کشور است، بدون مالحظات FATF با ایران تعامل اقتصادی داشته باشد، اما ایران برای تبادل استاندارد و عادی اقتصادی با چین و هند به عنوان دو 
قدرت اقتصادی پیمان شانگهای باید عضو FATF باشد.این کارشناس اقتصادی در خصوص عضویت دائم و یا روند عضویت ایران در پیمان شانگهای اظهار داشت: 
به نظر من، متاسفانه ما هنر زیادی در غلو و اغراق داریم به طور مثال در زمان امضای برجام می گفتند که تمام مشکالت ما حل خواهد شد؛ اما واقعیت چیز دیگری 
بود. در حال حاضر همین حرف راجع به پیمان شانگهای گفته می شود.مولوی ادامه داد: راه حل عبور از مشکالت این است که ایران به  عنوان یک کشور عادی از لحاظ 

اقتصادی بدون تحریم، بدون فشارهای بین المللی و هرگونه قطع دسترسی بانکی باشد تا بتواند فعالیت اقتصادی داشته باشد.

خبر روزمی گویند پیمان شانگهای همه مشکالت را حل می کند

وز عکس ر

 بازدید »پوتین«
 از یک مرکز 

آموزش نظامی
والدیمیر پوتین، رییس جمهور 
روسیه برای بررسی پیشرفت 
آموزش پرسنل نظامی بسیج 
شده از میدان آموزش نظامی 
منطقه نظامی غربی در استان 

ریازان بازدید کرد.

کنایه به »علم الهدی« روی آنتن زنده تلویزیون
جماران: احمد زیدآبادی، پژوهشگر سیاسی در برنامه شیوه در شبکه ۴ سیما گفت: صدها نهاد در این 
کشور ساخته شده  که اینها وابسته به نظام هستند و به خود حق می دهند در واقع فعالیت ها و تصمیمات 
و رفتارهای دولتمردان را وتو کنند. آقای هاشمی که خدا رحمتش کند؛ بقیه را بیاورید اینجا، از خاتمی تا 
احمدی نژاد و بپرسید در سیاست ها چقدر آزادی عمل داشتید؟  االن امام جمعه مشهد می تواند کل دم 
و دستگاه دولت را وتو کند! این وتو غیرقانونی است. برآیند این وضعیتی که ما داشتیم نگذاشته روابط 
عادی و حداقلی با آمریکا شکل بگیرد. اگر تصمیمات سیاسی ما را نیروهای امنیتی بگیرند اشکال دارد.

  

»احمدی نژاد« و »روحانی« و رییس دولت اصالحات کجایید؟
روزنامه هم میهن نوشت: پرسش شایع این است که چرا بیشتر فعاالن اصالح طلب در اعتراضات اخیر 
سکوت کرده اند؟ البته این سکوت منحصر به آنان نیست. دو رییس جمهور سابق و اسبق نیز همین مشی 
را داشتند و بسیاری از اصول گرایان و آقایان قم هم سکوت را ترجیح دادند.هر چند علت این سکوت ها در 
برخی موارد تفاوت های زیادی با یکدیگر دارد، ولی در یک مورد مشترک است و آن اینکه هیچ کدام شان 
خود را عامل چنین وضعی نمی دانند و برای موضع گیری نیز، نه قادر هستند  طرف معترضان را بگیرند 
و نه حاضرند طرف ساختار را بگیرند. در واقع بازی در این میدان، فراتر از ظرفیت آنان در حال اجراست. 

 
روزنامه ایران توئیتر را متهم کرد:

 نقش رباتیک در ناآرامی های ایران
روزنامه ایران نوشت: شبکه اجتماعی توئیتر قوانین خود را به نفع پشتیبانی از اغتشاشات ایران زیر پا 
می گذارد. یک پژوهشگر فضای مجازی و رسانه با اشاره به اینکه توئیتر پای ثابت ناآرامی ها در کشورهای 
مختلف جهان و ایران است درباره دوگانه توئیتر برای دســتیابی به این هدف و بر اساس بررسی فنی 
هشتگ مهسا امینی در این شبکه اجتماعی نوشت: مطابق قانون توئیتر هر حساب کاربری می تواند در 
هر ساعت حداکثر ۱۰۰توئیت و ریتوئیت ارسال کند؛ اما ترند شدن )داغ شدن( هشتگ مهسا امینی با 
اکانت های روباتیک انجام شده و به طور نمونه ۵۰ روبات فعال در این کمپین در مدت زمان ترند بودن 
این هشتگ بین ۴ تا ۵ هزار ریتوئیت انجام داده اند.سید علیرضا آل داوود همچنین براساس بررسی 
فنی حساب های کاربری که طی روزهای گذشته به نحو تاثیرگذاری به داغ کردن هشتگ مهسا امینی 
پرداختند، نوشت: در میان این حســاب ها با برخی کاربران معلوم الحال مواجه هستیم که در مقاطع 

حساس هیچ وقت دنبال منافع مردم ایران نبوده و همواره حامی تحریم علیه مردم ایران بودند. 
 

 واکنش مشاور رسانه ای تیم مذاکره هسته ای ایران 
به »تجمع ایرانیان در برلین«

مرندی، مشاور رسانه ای تیم مذاکره هســته ای ایران نوشــت : انقالب ایران در برلین رخ داده است. 
شهروندان بدبخت اروپایی که با فروپاشی اقتصادی مواجه هستند، هزینه جمع شدن همه این افراد از 
سراسر اتحادیه اروپا را پرداخت کرده اند. پس از گشت و گذار و خرید، بسیاری از معترضان »ایرانی« به 

اردوگاه های تروریستی سرد و تاریک سازمان مجاهدین خلق بازخواهند گشت.

انتقاد تند مشاور سیاسی »قالیباف« از فیلترینگ!
به گزارش خبرآنالین؛ محمدســعید احدیان، دستیار سیاســی رییس مجلس نوشت: ممنوعیت 
فعالیت اکانت های شخصی مسئولین با شمول گسترده در پلتفرم های خارجی یعنی حذف بخش 
اصلی اکانت های موثر جبهه انقالب در جنگ شــناختی. آقایان! تنها گذاشتن این مردم بی دفاع با 

سعودی اینترنشنال و بی بی سی، مثل تنها گذاشتن مردم با داعش در جنگ نظامی است.

کافه سیاست

واکنش »رابرت مالی« به 
 تجمعات خارج از ایران
 در حمایت از ناآرامی ها

ایسنا: نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران 
شامگاه شــنبه در پیامی در حســاب کاربری 
خود در توئیتر بــه تجمع گروهــی از ایرانیان 
در برلین پایتخت آلمان اشــاره و ادعا کرد که 
شــرکت کنندگان در این تجمع از مردم ایران 
حمایــت کرده اند.مالی در پیــام خود مدعی 
شــد: تظاهرکنندگان در واشنگتن و شهرهای 
اطراف جهان حمایت خود را از مردم ایران اعالم 
کردند، مردمی که به طور مسالمت آمیز تظاهرات 
می کنند تا دولت شان به حقوق بشر و کرامت 
آنها احترام بگذارد.مقامــات آمریکایی پیش 
از این نیز در طول هفته های گذشته با دخالت 
در امور داخلی ایران از ناآرامی ها در کشورمان 
حمایت و مردم را به خشــونت علیه نیروهای 
امنیتی تشــویق کرده اند. این در حالی است 
که آنها با ادعای حمایــت از حقوق مردم ایران 
کماکان به تحریم های ظالمانه خود علیه ایران 
ادامه می دهند.برخی مقامــات آمریکا حتی 
به طور صریح اعــالم کرده اند که در حال حاضر 
تمرکز آنها روی مذاکرات هسته ای با ایران قرار 
ندارد و روی ناآرامی های اخیر در ایران متمرکز 
هستند.جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات 
شــورای امنیت ملــی آمریکا روز پنجشــنبه 
گذشته با تاکید بر اینکه آمریکا به دنبال اعمال 
تحریم های بیشــتر علیه ایران اســت، گفت 
که تمرکز فعلی واشــنگتن روی دیپلماســی 
و مذاکرات هســته ای با ایران نیســت.ناصر 
کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز 
پیش تر در صفحه اینستاگرام خود در واکنش 
به اظهــارات مداخله جویانه جو بایدن، رییس 
جمهور آمریکا در واکنش به ناآرامی های اخیر 
در ایران نوشت: از آغاز تحوالت اخیر در ایران، 
روز شنبه جو بایدن، رییس جمهور آمریکا برای 
چندمین بار طی اظهاراتــی مداخله جویانه، از 
اغتشاشات در ایران حمایت کرد.وی ادامه داد: 
ایشان چون نه مشاوران امینی دارد و نه حافظه 
خوبی، به وی یادآور می شوم که ایران قوی تر و 
اســتوارتر از آن بود که با تحریم های ظالمانه و 

تهدیدات پوچ شما تسلیم شود.

بین الملل



 دوشنبه 2  آبان  1401 /  27  ربیع االول  1444  /  24  اکتبر   2022 / شماره 3654 

وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در اصفهان؛

 چالش تامین زمین برای ۸0 هزار واحد
 مسکونی استان

در طرح نهضت ملی مسکن باید ۲۴۳ هزار واحد مسکونی در استان ساخته شود اما تاکنون برای 
۹۴ هزار واحد، زمین تامین شده است.رییس اداره برنامه ریزی مسکن اداره کل راه و شهرسازی 

اصفهان درباره جزییــات طرح نهضت 
ملی مسکن گفت: سهم استان اصفهان 
۲۴۳ هزار واحد مسکونی است که ۲۰۳ 
هزار مسکن شــهری و ۴۰ هزار مسکن 
روستایی برای این طرح لحاظ شده و از 
۴۲۲ هزار نفر ثبت نامی، ۱۳۴ هزار نفر 

واجد شرایط هستند.
قــدرت ا... نوری افــزود: بــا توجه به 
تعداد افراد واجد شرایط، ۶۹ هزار واحد 
دیگر برای تکمیل ســهم شهری استان 
اصفهان )۲۰۳ هزار مسکن( نیاز است 
که از طریق نوسازی بافت های فرسوده 
و ســاخت مســکن برای افراد صاحب 

زمین )خود مالکان( تکمیل می شود.وی با بیان اینکه برای خودمالکان اعطای تسهیالت بانکی و 
تخفیف های پروانه ساخت و هزینه های نظام مهندسی در نظر گرفته شده، گفت: تاکنون برای ۹۴ 
هزار واحد مسکونی، زمین تامین شده و ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار زمین مورد نیاز دیگر برای حدود ۴۰ 

هزار واحد مسکونی شناسایی شده که نیاز به الحاق و تهیه طرح های تفکیکی دارد.
رییس اداره برنامه ریزی مسکن اداره کل راه و شهرسازی اصفهان در خصوص تامین زمین های 
مورد نیاز برای طرح نهضت ملی مســکن گفت: تاکنون ۲۹۶ هکتار زمین مازاد به راه و شهرسازی 

واگذار شده است.
به گفته عبدالحسین پارســایی، معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان تاکنون 
زمین های مازاد سازمان جهاد کشاورزی، اداره اوقاف، دانشــگاه علوم پزشکی، مصلی، آموزش 
و پرورش، شــرکت پخش فرآورده های نفتی، شــرکت آب منطقه ای، ســازمان انرژی اتمی، 
ناحیه مقاومت بســیج، دانشــگاه پیام نور، شــرکت برق و آبفا برای طرح نهضت ملی در اختیار 
راه و شهرسازی قرار گرفته و حدود ۸۵ هکتار دیگر در سطح اســتان در حال اخذ مراحل قانونی 

می باشد.
وی اظهار کرد: با دستور رییس جمهور طی ۲ ماه گذشته تفاهم نامه ای بین سازمان ثبت اسناد و 
سازمان ملی زمین و مسکن امضا شد که بر اساس آن تمامی دستگاه ها ملزم به همکاری با اداره 

کل راه و شهرسازی استان شدند.
پارسایی با اشــاره به این که دولتی ها برای تحویل زمین مازاد خود مقاومت می کنند، اضافه کرد: 
تشــخیص و شناســایی زمین های مازاد دولتی خارج از وظایف این اداره اســت، اما نامه ای به 
دستگاه های مربوطه ابالغ و مهلتی ۲ ماهه به آن ها داده شده که در صورت عدم همکاری به اداره 
کل ثبت اسناد استان اطالع داده می شود و این اداره یک ماه مهلت انتقال سند زمین های مازاد 

دولتی را به اداره کل راه و شهرسازی استان دارد که اکنون این همکاری ادامه دارد.
امیر زاغیان، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان هم درباره منازل مسکونی 
مسکن مهر  گفت: تمامی منازل مسکن مهر راه و شهرسازی به متقاضیان تحویل و تعیین تکلیف 
شده، اما ســاخت و تحویل منازل مسکن مهر شــهر های جدید اســتان بر عهده شرکت عمران 

شهر های جدید است.

وقتی صنعت چاپ در سایه بی توجهی ها و بی مهری ها کمرنگ می شود؛

زنگ خطر

صنعت چاپ؛ صنعت بزرگ و با اهمیتی اســت که در 
بیشــتر کشــورهای توســعه یافته جهان در بین پنج 
صنعت نخست جای گرفته است. اما به گفته کارشناسان و فعاالن این 
بخش، در کشــور ما صنعت چاپ در جایگاه درخور ارزش خود، قرار 
ندارد و بعد از نساجی دومین صنعتی بوده که دچار بحران شده است.

این روزها اما چاپخانــه ها حال و روز خوبی ندارند؛ مشــکالتی که با 
تورم و گرانی و افزایش قیمت مواد اولیه چاپ شــروع شد و با کرونا 
اوج گرفته و حاال می توان گفت بســیاری از چاپخانه هــا را زمینگیر 

کرده است. 
مرتضی گلرو، مدیرعامل شرکت چاپ و نشر گلرو از خراسان جنوبی 
اســت که در گفت و گو با »بازار« با بیان اینکه از ســال ۷۴ وارد این 
حوزه شده  اســت، می گوید: حدود ۲۵ سال اســت به صورت رسمی 
چاپخانه داریم و در ســال ۸۰ اولین چاپخانه افست را در شهرستان 
بیرجند راه انــدازی کردیم، چرا که در آن زمان چاپ به صورت ســنتی 

انجام می شد.
وی مشــکل اصلی را در این حوزه افزایش بی رویه مواد اولیه دانست 
و عنوان کرد: عالوه بر این با افزایش نرخ قطعات و تجهیزات، نیروی 

انسانی و حمل و نقل دســت و پنجه نرم می کنیم.گلرو تصریح کرد: 
به دلیل افزایش قیمت اگر در گذشته حدود ۵ میلیارد تومان سرمایه 

در گردش نیاز داشتیم اکنون به سه برابر افزایش پیدا کرده است.
مدیرعامل شرکت چاپ و نشر گلرو مشکل دیگر را کاهش بازار عنوان 
کرد و افزود: سفارشــات به دلیل تعطیلی یا کاهش نشریات و تیراژ 

کتاب بسیار کم شده است.
گلرو بیان کرد: در دوران کرونا تاکنون قسمت بسته بندی رونق گرفته 
اســت ولی آن مقدار نیســت که با هزینه ها و کاهش سفارشــات در 

بخش های دیگر برابری کند.
وی اعالم کرد: آموزش و پرورش نیز که بخشــی از سفارشــات ما از 
این طریق بود، با دســتور وزارت خانه سفارشــات خود را به انتشارات 
دولتی و نیمه دولتی زیرنظــر خود آموزش و پرورش می دهد و دیگر 
آموزش و پرورش اجازه اینکه سفارشات خود را به چاپخانه های آزاد 

بدهد، ندارد.
به گفته وی، تامیــن قطعه و نگهداری از تجهیزات هــم بار دیگری بر 
دوش این صنعت قرار داده و قیمت ها عالوه بر اینکه ســه برابر شده، 
تعمیرکار و نیروی فنی نیز در اســتان وجود ندارد که از دیگر استان ها 

مانند تهران باید تامین شود، که خود هزینه های باالیی به همراه دارد.
این فعال صنعت چاپ در خراســان جنوبی اظهار کرد: بازار این حوزه 
رقابتی شــده چرا که چاپخانه ها برای تکمیــل ظرفیت خالی خود در 
برخی مواقع حتی زیر یک سوم بازار هم قیمت می دهند تا بتوانند به 

نوعی از بحران پیش آمده، فقط عبور کنند.
گلرو بیان کرد: با توجه به این مشکالت دیگر هزینه ها با قیمت فروش 
برابری نمی کند و به همین دلیل امسال ۱۵ نفر از نیروهای کار را تعدیل 

کردیم و اکنون فقط ۲۰ نفر در چاپ و نشر ما مشغول به کار هستند.
گلرو تصریح کرد: چاپخانه ها یک صنعت مادر هســتند که اگر نباشند 
تمام صنایع الزم است که به دیگر استان ها درخواست بدهند که باعث 

افزایش قیمت و هزینه می شود.

وقتی قیمت کاغذ ساعتی و روزانه باال می رود
اما رییــس اتحادیه چاپخانــه داران اصفهان هم از بــی توجهی ها و 
بی مهری ها به صنعت چاپ گالیه مند اســت. انصاری پور می گوید: 
»صنایع دارویی، غذایی و کل صنایع نیازمند به صنعت چاپ هستند از 
این رو گالیه مندیم بابت بی توجهی ها و از هر تریبونی و از هر فرصتی 

باید این استفاده را بهره را ببریم تا مشکالت را پیگیری کنیم.«
انصاری پور درباره وضعیت اتحادیه چاپخانه داران اصفهان هم پیش 
از این در گفت و گویی با رســانه ها گفته بود: اگــر بخواهم از وضعیت 
اتحادیه چاپخانه داران اصفهــان صحبت کنیم بایــد گفت که توان و 
پتانسیل هیئت رییســه اتحادیه بیشتر صرف اموری شده که به نوعی 
امور جاری و پیش پا افتاده اســت، مدت زمان زیــادی درگیر همین 
مسائل نامه نگاری با ادارات می شویم که به راحتی می توانیم با قانون 

بهبود کسب و کار، رفع کنیم و نیازی به مکاتبه نداشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: امروز مشکل اساســی تامین مواد اولیه است، 
متاســفانه مواد اولیه ای که در سطح جامعه اســتفاده می شود شاید 
بتوان به جرأت گفــت که حدود ۱۵ الی ۲۰ درصــدش می تواند تولید 
داخلی باشــد، اما اکثر مواد اولیه مورد نیاز صنعت چاپ مانند کاغذ، 
مقوا، زینک وارداتی اســت و تولید داخلی ندارد که باید در این زمینه 
سیاســت گذاری کرد و این موضوع جزو یکی از خواســته های بحق 
صنعت چاپ اســت.حرف چاپخانه داران این اســت که قیمت کاغذ 
ساعتی و روزانه باال می رود و در این شرایط، شاهد بسته شدن بعضی 
از چاپخانه ها بودیم، گرانی ها فشــار زیادی را به چاپخانه داران وارد 
کرده به صورتی که اگر بسیاری از آنها در اتحادیه استان ها حفظ شود 

شاهد رشد و ارتقای این حوزه خواهیم بود. 

براساس آخرین آمار اعالم شده توسط دفتر مطالعات 
پایه منابع آب، از ابتدای ســال آبی تا سی ام مهرماه، 
حجم آب پشــت ســد زاینــده رود بــه ۱۴۰ میلیون 
مترمکعب رســیده که برابر ۱۱ درصد از حجم سد بوده 
و نسبت به ســال گذشــته ۲۵ درصد کاهش را ثبت 
کرده است.براســاس آخرین آمار اعالم شده توسط 
دفتر مطالعات پایه منابع آب، از ابتدای ســال آبی تا 

بیست ونهم مهرماه، ارتفاع کل ریزش های جوی کشور 
معادل ۲.۱ میلی متر است. این مقدار بارندگی نسبت به 
میانگین دوره های مشابه درازمدت )۷.۱ میلی متر( ۷۱ 
درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته 

)۵.۳ میلی متر( ۶۱ درصد کاهش را نشان می دهد.
همچنین میزان کل خروجی ســدهای کشور در بازه 
زمانی ابتدای سال آبی تا سی ام مهرماه، ۱.۸۱ میلیارد 
مترمکعب بوده و نســبت به سال گذشــته ۱۵ درصد 
کاهش یافته اســت. در مدت زمان مشــابه ســال 
گذشــته، میزان کل خروجی سدهای کشــور ۲.۱۲ 
میلیارد مترمکعب بوده اســت.میزان کل ورودی آب 

به سدهای کشــور، ۱۴ درصد کاهش داشته و ۰.۸۳ 
میلیارد مترمکعب در بازه زمانی یکم تا بیست وسوم 

مهرماه است.
همچنین حجم فعلی آب موجــود در مخازن ۱۸.۱۲ 
میلیارد مترمکعب بوده که در ســال گذشــته ۱۸.۱۵ 
میلیارد مترمکعب بوده است. با توجه به اینکه ظرفیت 
کل مخازن سدها ۵۰.۵ میلیارد مترمکعب بوده، اکنون 
پرشدگی سدها به ۳۷ درصد رسیده است.حجم آب 
پشت سد زاینده رود به ۱۴۰ میلیون مترمکعب رسیده 
که برابر ۱۱ درصد از حجم ســد بوده و نسبت به سال 

گذشته ۲۵ درصد کاهش را ثبت کرده است.

وزارت نیرو اعالم کرد:

11 درصد از سد زاینده رود پر است

خبر روز

یک کارشناس مطرح کرد:

ویال نصف قیمت شد!
یک کارشناس مسکن گفت: رکود بازار مسکن باعث شده تا بسیاری از صاحبان خانه های لوکس 
و الکچری در تهران و شــمال کشــور، واحدهای خود را گاهی تا ۵۰ درصد زیر قیمت نسبت به دو 
سال قبل به فروش برسانند.احمدرضا سرحدی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: رکود مسکن ابعاد 
مختلفی دارد که به اثرگذاری و اثرپذیری این بازار در اقتصاد کشور مربوط می شود. طی دهه های 
گذشــته بخش عمده ای از اقتصاد ایران روی بازار مسکن و ساخت و ساز می چرخید که عالوه بر 
بخش خصوصی، بانک ها،   نهادها و ارگان ها، سرمایه های خود را به بخش امالک آورده بودند.وی 
افزود: شرایط تورمی باعث شد تا قیمت مســکن باال برود و از قدرت خرید قشر متوسط و پایین 
جامعه خارج شود. در نتیجه مســکن به یک کاالی لوکس تبدیل شد که فقط برخی افراد قادر به 
تهیه آن هستند. بخشی از خریداران مصرفی واحدهای خود را تبدیل به احسن می کنند و در بازار 
مسکن حضور دارند؛ اما خانه اولی ها سهمی از این بازار ندارند.این عضو سازمان نظام مهندسی 
ساختمان تاکید کرد: به دلیل رکود فعالیت های عمرانی و ساختمانی درصدی از مهندسان، راننده 
تاکسی های اینترنتی شده اند. تورم روی قیمت زمین، آهن، سیمان،   شیرآالت،   دستمزد کارگر، 
مهندس و ... تاثیر می گذارد. در نتیجه قیمت تمام شــده باال رفته اســت. از آن طرف مشــتری 
برای خرید آپارتمان نیســت، بنابراین ساخت و ساز به شــدت کاهش یافته و بعضی پروژه های 
ساختمانی نیمه کاره رها شده است.سرحدی با بیان این که وزارت راه و شهرسازی در اجرای طرح 
نهضت ملی مسکن، فاقد برنامه درست بوده است، بیان کرد: آقایانی که در این وزارتخانه برنامه 
های مسکن را پیش برده اند، شناخت کافی نسبت به مسکن ندارند.این کارشناس بازار مسکن 
یادآور شــد: وقتی طرح دولت برای ساخت ســاالنه یک میلیون خانه مطرح شد، مسئوالن این 
وزارتخانه زمین قابل ساخت برای این هدف را تامین نکردند. بعدتر اعالم کردند که دستگاه های 
دولتی در واگذاری زمین مقاومت می کنند. چنین چیزی قابل قبول نیســت؛ زیرا دستگاه ها از 

درون دولت هستند.  
 

درخواست معاون وزیر کار از کارفرمایان:

اطالعات کارگران را در سامانه پایش کار وارد کنید
معاون وزیر کار از ثبت اطالعات ۵۰۰ کارگاه در ســامانه ملی پایش کار خبر داد و از همه واحدهای 
مشمول قانون کار و کارفرمایان خواست تا اطالعات مربوط به کارگران و بنگاه خود را در این سامانه 
به ثبت برسانند.به گزارش ایسنا، اسفند سال گذشته از سامانه ملی پایش کار در وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی رونمایی شد. این سامانه اهداف متعددی را دنبال می کرد که ارتقای بهره وری و 
پایداری مشــاغل، صیانت از نیروهای کار و جلوگیری از حوادث ناشی از کار از جمله آنها به شمار 
می رود.با استفاده از این سامانه اطالعات مربوط به تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت 
کار، اجرای طبقه بندی مشاغل و ساماندهی تشکل های کارگری در بنگاه ها و واحدهای تولیدی 
در قالب خوداظهاری کارفرمایان در اختیار وزارت کار قرار می گیرد تا در تصمیم سازی های مربوط 
به جامعه کار و تولید به کار گرفته شود. از مزیت های سامانه، تسهیل در ورود به آن بدون اخذ کد 
کاربری و رمز ورود است که صرفا از طریق ثبت کد کارگاهی صورت می پذیرد.علی حسین رعیتی 
فرد ،معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای گذشــته جزییات بیشتری از 
عملکرد سامانه ملی پایش کار ارائه کرد.وی از ثبت اطالعات ۵۰۰ کارگاه در سامانه خبر داد؛ اما این 

عدد را نسبت به وجود یک میلیون کارگاه در کشور ناچیز دانست.
آنطور که رعیتی فرد گفته، در این ســامانه فرم های خود اظهــاری کارفرمایان مربوط به الزامات 
قانون کار و مقررات ایمنی و حفاظت فنی جانمایی شده که با تکمیل فرم های خوداظهاری توسط 
بنگاه های اقتصادی به صورت خود ارزیابی، این بنگاه هــا می توانند نقش تاثیرگذاری در تصمیم 

سازی های دولت در جهت توسعه و تقویت جامعه کار و تولید داشته باشند.

کافه اقتصاد

رییس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان معتقد است با شرایط کنونی قیمت مرغ، خرید گوشت قرمز برای مردم صرفه بیشتری دارد؛اخبار

هردم از باغ گرانی، بری می رسد!
رییس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان گفت: درحالی که قیمت مصوب مرغ ۵۹ هزار و۸۰۰ تومان است؛ اما اکنون نرخ مرغ در اصفهان به ۶۴ هزار تومان 
رسیده است.محمدعلی فروغی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: دلیل گرانی مرغ به مواردی چون کاهش جوجه ریزی و کمبود تولید مرغ بازمی گردد، چون 
با توجه به شرایط، جوجه ریزی برای مرغدار به صرفه نیست.وی یادآور شد: البته استان اصفهان به اندازه نیاز خود تولید مرغ دارد؛ اما اگر به استان های دیگر صادر 
شود با کمبود مواجه می شویم.به گفته رییس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان، معموال فراوانی مرغ از مردادماه شروع می شد و تا این زمان هم ادامه 
داشت، اما امسال به دلیل کمبود نهاده ها و کاهش جوجه ریزی وضعیت متفاوت شده است.فروغی در پاسخ به این پرسش که آیا اصفهان واردات مرغ دارد، گفت: 
درصد بسیار کمی از شمال وارد می شود و مابقی از تولیدات استان است.وی در رابطه با میزان استقبال مردم از خرید این محصول اظهار کرد: استقبال مردم حدود 
۴۰ درصد نسبت به سال گذشته کمتر شده است اما با این وجود، با کمبود مرغ روبه رو هستیم.رییس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان یادآور شد: به 
نظر می رسد با شرایط کنونی قیمت مرغ، خرید گوشت قرمز برای مردم صرفه بیشتری داشته باشد چون هرچند گوشت قرمز گران تر است اما دفعات مصرف یک 
کیلو، از آن بیشتر از مرغ است.به گفته این مسئول شرایط قیمتی مرغ در هفته های آینده به سیاست گذاری های دولت، تامین نهاده ها و جوجه ریزی بستگی دارد.

فصل صید ماهی 
استخوانی در 

مازندران
فصل صید ماهیان استخوانی 
در مازندران آغاز شده است و تا 
پانزدهم فروردین سال آینده 

ادامه خواهد داشت.

وز عکس ر

رییس کانون شورای اسالمی کار 
استان اصفهان:

تورم، مزد کارگران را می بلعد
رییس کانون شــورای اســالمی کار اســتان 
اصفهان بــا اعتقاد بر اینکه عــدد ۱۸ میلیون 
تومان برای خط فقر درست است، گفت: اگر 
بخواهیم در جامعه کارگری ثبات معیشــتی 
داشــته باشــیم، دولت باید جلوی افزایش 
نرخ تورم را بگیــرد و تا زمانی کــه تورم مهار 
نشــود، مزد به دنبال تورم می دود و درنهایت 
تورم مزد کارگــران را می بلعد.چند روز پیش 
فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون 
شوراهای اسالمی کار خط فقر نسبی خانوارها 
در ایران را ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان اعالم 
کرد و افــزود: بدنه جامعه کارگــری ایران از 
منظر معیشت مانند بیماری اســت که با ۱۰ 
درصد قلبش زندگی می کند.احمدرضا معینی 
دراین باره به ایســنا، توضیح داد: به طورقطع 
رقم ســبد معیشــت افزایش داشته است و 
سال گذشــته در همین زمان که کارگروه مزد 
بود، هر کیلو مرغ در بــازار ۲۳ هزار تومان بود 
که اکنون به باالی ۷۰ هزار تومان رسیده و در 
آن زمان عدد سبد معیشت کارگران حدود ۹ 
میلیون تومان بود که با احتساب تورم موجود 
اکنون به بیــش از ۲ برابر رســیده و عدد ۱۸ 
میلیون تومان به نوعی به درستی اعالم شده 
است.رییس کانون شورای اسالمی کار استان 
اصفهان با تاکید بر اینکه مسئوالن باید فکری 
به حال تورم بکنند، تصریح کرد: اگرچه امسال 
عدد مــزد به نوعی معقول افزایــش یافت و 
این افزایش موجب ثبات در جامعه کارگری 
می شد، اما دوباره با یک تورم افسارگسیخته 
مواجه شدیم.وی تاکید کرد: اگر بازهم مزد را 
باال ببریم، تورم باز این افزایش را محو می کند 
و دستمزد کارگران را می بلعد، بنابراین دولت 
برای کاالهای اساســی باید فکــری بکند تا 
جلوی افزایش تورم را بگیرد.معینی با اعتقاد 
بر اینکه تورم موجود افزایــش مزد کارگران را 
خنثی می کند، گفت: اگر بخواهیم در جامعه 
کارگری ثبات معیشتی داشته باشیم، دولت 
باید جلوی افزایش نرخ تورم را بگیرد و تا زمانی 
که تورم مهار نشود، مزد به دنبال تورم می دود و 

درنهایت تورم مزد کارگران را می بلعد.

عکس: میزان
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قلعه پر رمز و راز»وشاق« بر فراز کوه کرکس

کوه وشاق که قلعه و محوطه تاریخی وشاق در دامنه و قله آن قرار دارد از ارتفاعات شــمالی رشته کوه کرکس و از شگفت  انگیزترین و زیباترین موقعیت  های طبیعی 
شهرستان نطنز محسوب می شود. قلعه وشاق برفراز یكی از ارتفاعات مشرف به روستای »اوره« قرار دارد و موقعیت آن طوری است كه دسترسی به بنای اصلی قلعه 

به سادگی میسر نیست. 
براساس شواهد و اسناد موجود، قلعه وشاق و بناهای پایین قلعه كه به دره ای موسوم به »روباه« ختم می شود، در سده هشتم هجری از اماكن معمور و مسكون بوده 
است. رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان نطنز گفت: بر فراز یکی از قله های کوهستان کرکس نطنز، قلعه ای شگفت انگیز به نام »وشاق« 
قرار دارد که رمز و راز این همه شکوه و زیبایی هنری در چنین مکان صعب العبوری معلوم نیست، همچنان که رازهای ساکنان و حاکمان مستولی بر آن در هاله ای از ابهام 
قرار دارد.حسین یزدانمهر در گفت وگو با ایسنا درباره قلعه تاریخی وشاق که به آن کوه وشاق نیز گفته می شود، اظهار کرد: کوه وشاق که قلعه و محوطه تاریخی وشاق در 
دامنه و قله آن قرار دارد در ارتفاعات جنوبی رشته کوه کرکس و از شگفت انگیزترین و زیباترین موقعیت های طبیعی شهرستان نطنز است که در حدود ۸ کیلومتری غرب 
شهر نطنز و مشرف بر جاده قدیم نطنز، کاشان، از فاصله ای بسیار دور خودنمایی می کند. این قلعه از جانب غرب و شمال، به موقعیت تاریخی کوشک و شکارگاه 
عباس آباد مشرف و چشم انداز دشت از باالی قله تا حدود کاشان پیداست.وی افزود: این قلعه از شرق نیز بر روستای اوره و شهر نطنز چشم انداز دارد 
و از جنوب آن، رشته کوه کرکس و کوه خدا که خود یکی از جاذبه های منحصر به فرد طبیعی است، پیداست. امروز بهترین مسیر برای رسیدن به 
این کوه، از معادن سنگ باالدست روستای اوره نطنز است که تنها مسیر ممکن باریکه ای است سخت و دیواره مانند که مستلزم دست به سنگ 

شدن و صخره نوردی تا ارتفاعی است که احتیاج به طناب  دارد و تنها برای کوه نوردان کارآزموده امکان پذیر است.
 در قدیم ظاهرا با استفاده از طناب یا زنجیرهایی که به میخ های ضخیم فوالدی متصل بوده و بر سینه کش صخره کوبیده شده بود، به این قلعه 
رفت و آمد می کردند.رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان نطنز، گفت: سازه های اصلی این محوطه بر فراز قله، 
دست نیافتنی است، اما آثار این دژ شکوهمند از چند کیلومتر دورتر دیده می شود و گویی دژهای تودرتویی این قله را 
احاطه کرده است، چنان که دیواره سنگی ممتد و یک درگاه در فاصله چند کیلومتری از ابتدای دره سمت اوره 
آغاز می شود.یزدانمهر تصریح کرد: همچنین دیواره هایی در جنوب غربی کمی نزدیک تر به قله وجود دارد، 
اما سازه های اطراف منحصر به این موارد نیست. برجی دیده بانی و پله های سنگی در ورود به محوطه 
پایین کاله دژ هویداست و سازه های سنگی که در کمین گاه ها تعبیه شده به خوبی نمایان است. آجر 

مصالح این دژ است و تعداد بسیار زیادی آثار ختایی و آجر در گوشه یکی دیگر از 
و کنار این محوطه پراکنده شــده و سازه های منظم 
آجری در باالی قله بیشتر به چشم 

می خورد. وی ادامه داد: شگفت آن که برای جلوگیری از دسترسی مهاجمان به بخش اصلی، سازندگان دژ بخش زیادی از دیواره کوه را کنده و به صورت دیواره صاف در 
آورده اند. کاشی های فیروزه ای، زرین فام و لعاب دار در این قلعه نکته تحیرانگیر دیگر است.رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان نطنز، 
گفت: از دیگر ویژگی های قلعه وشاق، استفاده فراوان کاشی از جمله کاشــی های فیروزه ای کتیبه دار و زرین فام است که به وفور در اطراف آن پراکنده است. به جز آن 
مقدار بسیار فراوان از انواع دیگر ظروف سفالی اعم از سفال بدون لعاب و لعاب دار است که تنوع چشم گیری دارد. در میان سفال های لعاب دار نیز لعاب های منقوش و 

ظریف فراوانی وجود دارد که حیرت بیننده را می افزاید.
یزدانمهر تصریح کرد: سفال یا کاشــی های فیروزه ای باقی مانده در رأس قلعه و ارتفاع باالی کوه دارای زمینه ای با خطوط برجسته آبی بخشی از یک کتیبه هستند. 
این کتیبه از کنار هم چیدن تعدادی سفال لعاب دار مربع شکل ۲۰ سانتی متری شــکل می گرفته و احتماال بر پیشانی بنایی شکوهمند در رأس قله بوده است. امروز 
هنوز بخش قابل مالحظه ای از این کاشــی های فیروزه ای در رأس قله به صورت شکسته و ناقص ریخته اســت. در این کتیبه هم عبارات عربی به چشم می خورد و 
هم فارســی.وی افزود: درک معنای کتیبه مقداری دشوار است و باید کاشــی های باقی مانده را کنار هم چید و به معنایی رسید. چنان که ماکسیم سیرو هم گزارش 
کرده در سال های دور کاشــی های زرین فام این دژ به ســرقت رفته و در تهران فروخته شده است. وی افزود: ماکسیم سیرو اشــاره می کند که این قلعه مستحکم 
 از ۱۵۰ کیلومتری دیده می شــود. برخی گویند اینجــا یکی از پناهگاه های فرقه  اســماعیلیان بوده که بعدها بــه صورت یک قلعه نظامی درآمده و پس از ســال ها،
  کمین گاه راهزنان بوده اســت.رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری شهرســتان نطنز گفت: در عهد حکومت ابوســعید در سال ۷۳۴ هجری

 مطابق ۱۳۳۳ میالدی این قلعه زندان امیرمحمد قوشچی یکی از صاحبان تیول شد که به وسیله امیرمحمدشاه حاکم معزول فارس به نافرمانی تحریک شده بود.

احتمال وجود آرامگاه در قلعه وشاق
یزدانمهر گفت: به هر حال راز و رمز این همه شکوه و زیبایی هنری در چنین مکان صعب العبوری معلوم نیست، همچنان که رازهای ساکنان و حاکمان مستولی بر آن 
در هاله ای از ابهام قرار دارد، اما این که سیرو اشاره می کند کاشی های زرین فام را از برج بزرگ قلعه کنده اند، این احتمال را قوت می بخشد که این برج مکانی مقدس 

و احتماال آرامگاه بوده است.
دارد فردی که برای ساکنان قلعه وشاق قداست داشــته و امکان دفن او در قبرستانی خارج از دژ وی افزود: احتمال 

فراهم نبوده است در این قلعه به خاک سپرده شده باشد. همچنین می دانیم که در 
پایین دســت این دژ باغ و عمارتی از دوره صفوی است. عمارت عباس آباد 
شکارگاه شاه عباس و احتماال دیگر ســالطین و حاکمان صفوی بوده 
و بعید نیست که دژ وشــاق مورد استفاده شــاه عباس نیز بوده و 

سازه هایی از دوران صفوی نیز در اینجا وجود داشته باشد.

  ایران گردی

مفاد آراء
8/13 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

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

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

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

م الف: 1389690  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

8/14 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  2397 14016030200700 مورخ 03 / 06 / 1401  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای قاســمعلی تدين فرزند براتعلی بشــماره شناســنامه 11 وکدملی 
1110714793 صادره از فالورجان درششدانگ يک باب خانه نيمه ساز به مساحت  
 41 / 230 مترمربع پالک 413 اصلی واقع در ششــدربلندی فالورجان خريداری 

مع الواسطه ازمالک رسمی آقای باقرقاسمی محرزگرديده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. 
بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

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

م الف: 1389508 محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
8/15 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 7810 - 1401/07/14 هيات دوم آقــای بهرام اخوات به 
شناسنامه شــماره 4670056735 کدملي 4670056735 صادره جونقان  فرزند 
کاوس در ششدانگ يکباب  ساختمان  به مساحت 80/10 متر مربع پالک  شماره 
67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان مع الواسطه از 
هوشنگ خوشنو فرزند قاسم و نسرين جزايری فرزند سيد جمال سند 95519 مورخ 

53/8/18 دفترخانه دو اصفهان

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/17

م الف: 1398289  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

8/16 شــماره نامه : 140185602024008185-1401/07/26 نظر به اينکه به 
موجب رای شــماره 140160302024001710 مورخ 1401/6/2 هيات قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی ششدانگ 
يکدرب باغ به مساحت 577/85 متر مربع تحت شماره فرعی 747  از 4786 اصلی  
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکيت آقای علی مختاری فرزند محمد مستقر 
گرديد و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحديد حدود می باشــد لذا به استناد تبصره ذيل 
ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحديد حدود ملک مرقوم در روز 
دوشنبه مورخ 1401/8/30 ســاعت 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 اعتراضــات مالکين و مجاورين مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حــدود و فقط تا 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 دادخواســت خود را به مرجع ذيصالح قضائی تسليم و 
گواهی تقديم دادخواســت 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 تسليم نمايد و اداره ثبت بدون توجه به 
 اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت مقررات ادامه ميدهد. تاريخ انتشار: 1401/08/02 

م الف: 1397487 شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

8/17  شــماره نامــه: 140185602033002462- 1401/07/14 نظر به اينکه 
سند مالکيت سه دانگ مشاع از  ششدانگ عرصه و اعيان يکباب اطاق پالک ثبتی 
شماره 1430 فرعی از 9- اصلی مفروز و مجزی شده از 275 فرعی از اصلی مرقوم 
بمســاحت 84 متر مربع واقع در کوی علياء جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز بشماره 
 دفتر الکترونيکــی 139920302033003698 و تحت شــماره چاپی 746662 

سری الف ســال 99 به نام غالمرضا راســته فرزند علی صادر و تسليم گرديده و 
بموجب نامه شــماره 1399009006637177 مورخ 1399/12/27 داديار محترم 
شعبه اول اجرای احکام کيفری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان نطنز تمامی 
سه دانگ در قبال مبلغ پنج ميليارد ريال بازداشت می باشد سپس نامبرده بموجب 
درخواست وارده 140121702033004027 مورخ 1401/07/01 منضم به دو برگ 
استشهاديه که امضاء شهود آن به شماره شناسه يکتا 140102155610000874 
و رمز تصديق 663045 و شماره 22653 مورخ 1401/07/10 که به تاييد دفترخانه 
اسناد رسمی 168 نطنز رسيده است مدعی مفقود شدن سند مالکيت سه دانگ مشاع 
از ششدانگ پالک مرقوم در اثر اسباب کشی مفقود گرديده است و درخواست سند 
مالکيت المثنی ملک فوق نموده اســت.  لذا مراتب به استناد تبصره يک اصالحی 
ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت  در يک نوبت آگهی می شــود 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 کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود 
 اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1398064  

رحمت اله شاهدي سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز

آگهی تغییرات شــرکت با مسئولیت محدود هوشــمند پرتو توان 
بشناسه ملی 14007080994 و بشماره ثبت 59195 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/07/11 محل شرکت 
به نشانی : استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، شهر اصفهان، لنبان، 
کوچه صبا، بزرگراه خیام، پالک 141، طبقه 1 به کد پستی: 8184973464 تغییر 
یافت و ماده مربوط اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1397406(

تحدید حدود عمومی

8/18 آگهی تحديد حدود عمومی سال 1401 مربوط به منطقه ثبت اسناد 
وامالک غرب اصفهان

پيرو آگهی نوبتی وابالغ مفاد آراء وبه موجب ماده 14 قانون ثبت اســناد 
وامالک تحديد حدود رقبات زير واقع دربخش 14 ثبت اصفهان بشــرح 

زير آگهی می شود:
اول : ابنيه و امالک واقع در بخش 9- ثبت اصفهان

1-ابنيه و امالک واقع در کارالدان بشماره يک اصلی و فرعی ذيل: 
156 فرعی –خانم مهديه نصر اصفهانی فرزند مرتضی و غيره نسبت به 

شش دانگ يکدرب باغ به مساحت نه قفيز 
برای روز : سه شنبه مورخ1401/08/24

دوم : ابنيه و امالک واقع در بخش 14 ثبت اصفهان
1-ابنيه و امالک واقع در برزان بشماره16 –اصلی و فرعی ذيل :

 5248 فرعــی – آقــای منوچهــر اســمعيلی فرزنــد علی نســبت به 
شش دانگ يکبابخانه به مساحت 184/18 متر مربع مفروز و مجزی شده 

از 914/2فرعی از اصلی مذکور

برای روز :چهارشنبه مورخ1401/08/25
2-ابنيه و امالک واقع در رهنان بشماره17 –اصلی و فرعی ذيل: 

1944 فرعی-آقای ســيد مجتبی خليليان فرزند ســيد محمد نسبت به 
شــش دانگ يکباب کارگاه قنــادی و زمين متصله به آن به مســاحت 
 424/30 متــر مربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــالک 433 فرعی

 از اصلی مذکور 
برای روز:  پنج شنبه مورخ 1401/08/26

3-ابنيه و امالک واقع در طاحونه و ماشــاده بشماره 18 –اصلی و فرعی 
ذيل :

1010 فرعی که قبال بشماره3078 بوده است -آقای رحيم مجتبائی رنانی 
فرزند محمد و غيره نسبت به شش دانگ يک قطعه ملک ساده به مساحت 

هيجده قفيز 
 برای روز: شنبه مورخ1401/08/28

10967 فرعی-آقای رضا سلطانی فرزند تقی نسبت به شش دانگ قسمتی 
از جوی متروکه به مســاحت 24 متر مربع که با پــالک 18/8030 توما 

تشکيل فروشگاه می دهد 
 برای روز: يکشنبه مورخ1401/08/29

 4-ابنيــه و امــالک واقــع درولــدان  بــه شــماره 36- اصلــی
 و فرعی زير:

2363 فرعی- آقای عليرضا جعفری ولدانی فرزند عباس نسبت به شش 
دانگ يکبابخانه به مساحت 139/45 متر مربع مفروز و مجزی شده از 64 

فرعی از اصلی مذکور
1052 فرعی-آقايــان فخرالــه عبدالهــی و حميد عبدالهــی فرزندان 
حسين بالســويه نســبت به 90/30 سهم مشــاع از 575 ســهم مشاع 
ســه دانگ مشــاع از شــش دانگ پالک36/1052 واقع در بخش 14 
ثبــت اصفهــان بــه موجــب آرای 140060302025004419 مورخ 
1400/04/08 و 140060302025004420 مــورخ1400/04/08 و 
آرای اصالحــی 140060302025013303 مــورخ1400/11/04 و 
1400602025013304 مورخ1400/11/04هيات بصورت شش دانگ 
ســاختمان پالک2497 فرعی ازاصلی مذکور مفروز و مجزی شــده از 

36/1052 به مساحت90/30 متر مربع 
برای روز: پنجشنبه مورخ1401/09/03

لذا در روزهای ذکر شده به ترتيب از ســاعت 8/30 صبح به بعد درمحل 
شــروع وبعمل خواهد آمد وبه موجــب ماده 14 قانون ثبــت از صاحبان 

امالک ومجاورين آنها به وســيله اين آگهی دعوت ميشود که درساعت 
مقرر درمحل حضور بهم رســانند .چنانچه هريــک از صاحبان امالک 
يا نماينــده قانونی آنها درموقــع تحديد حدود حاضرنباشــند طبق ماده 
15 قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار شــده ازطرف مجاورين تحديد 
حدود خواهدشــد واعتراض مجاورين وصاحبان امالک که درموقع مقرر 
حاضرنباشــند مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاريخ تنظيم صورت مجلس 
فقط تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد ومطابق ماده86 آيين نامه قانون ثبت 
معترض بايد اعتراض کتبی خود را مستقيما" به اداره ثبت تسليم  وظرف 
مهلت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض به واحد ثبتی دادخواست رابه مراجع 
ذيصالح قضايی تقديم ورسيد عرضحال اخذو به اداره ثبت ارايه نمايددر 
غير اينصورت متقاضی يا نماينــده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه وگواهی عدم تقديم دادخواســت را دريافت وبه اداره ثبت تسليم 
 واداره ثبت  بدون توجه بــه اعتراض عمليات ثبتی را بــا رعايت مقررات

 ادامه می دهد.
 تاريخ انتشار: مورخ :  1401/08/02

م الف: 1398752 
ابوالفضل شهرياری  رئيس  اداره ثبت اسنادوامالک منطقه غرب اصفهان
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کرونا یا آنفلوآنزا؛ اپیدمی شایع این روزها کدام است؟
مدیر گروه پیشگیری از بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان گفت: تشخیص بیماری کرونا 
و آنفلوآنزا بسیار سخت است چراکه عالئم هردو شــبیه به یکدیگر هستند.رضا فدایی  اظهار کرد: 
کرونا و آنفلوآنزا با عالئمی همچون تب، بدن درد، لرز، سرفع، گلو درد و کوفتگی نشان می دهند و 
از نظر عالئم ظاهری تفاوتی با یکدیگر ندارند.وی اضافه کرد: افراد باید در صورت بروز عالئم از خود 
درمانی، مصرف خودســرانه آنتی بیوتیک و دیگر دارو ها خودداری کنند و به نزدیک ترین پزشک 
یا مرکز بهداشت مراجعه کنند.مدیر گروه پیشگیری از بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان 
افزود: طول این بیماری وابسته به وضعیت بیمار است، اما متوســط طول این بیماری بین پنج 
تا ۷ روز است.فدایی ادامه داد: قابل ذکر است ســرفه خشک بعد از بهبودی تا هفته ها ادامه پیدا 
خواهد کرد و همینطور  قابلیت واگیر این بیماری زیاد است و همچون کرونا از طریق عطسه، سرفه 

و … منتقل می شود.
 

برگزاری مسابقات آتش نشانان پهلوان در اصفهان
مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان گفت: برای اولین بار در 
کشور یک سری مسابقه با عنوان آتش نشان پهلوان با شــرکت ۱۰ تیم و ۱۵۰ نفر شرکت کننده در 
اصفهان برگزار شــد.ابراهیم مطلبی  اظهار کرد: با ایده و تالش ورزشکاران این سازمان و ساخت 
تجهیزات الزم که همگی نماد های آتش نشانی هستند برای اولین بار یک سری مسابقه با عنوان 
آتش نشان پهلوان یا قوی ترین مردان آتش نشان در سطح شهر اصفهان برگزار شد که با استقبال 

خوب آتش نشانان همراه شد.
وی افزود: در قدم دوم و پس از موفقیت در برگزاری مرحله اول در شهر اصفهان، برای اولین بار 
اقدام به برگزاری وسیع تر این رویداد در سطح اســتان کردیم که در مهر ماه سال جاری با حضور 
۱۵۰ نفر آتش نشان از شهرستان های اســتان اصفهان این تورنومنت برگزار شد.مطلبی بیان کرد: 
امیدوارم با هماهنگی هایی که در آینده با ســازمان شــهرداری ها و دهیاری های کشور خواهیم 
داشت، بتوانیم این مسابقات را در سطح کشور نیز برگزار کنیم تا عالوه بر باال بردن توان عملیاتی 
پرسنل، روحیه، همدلی و نشاط را برای همکاران آتش نشانان در کل کشور به ارمغان آوریم. مهدی 
نصر ، مسئول امور ورزش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان نیز در گفت 
وگو با خبرنگار فارس گفت: در تاریخ های ۲۸ و ۲۹ مهرماه سال جاری یک سری مسابقه با عنوان 
آتش نشــان پهلوان به میزبانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان برگزار 
شد.وی ادامه داد: این مســابقات با همت واحد ورزش معاونت آموزش و پیشگیری سازمان با 

شرکت ۱۰ تیم و ۱۵۰ نفر شرکت کننده و سطح فنی بسیار باال برای اولین بار در کشور برگزار شد.
 

اعالم مشموالن رتبه یک طرح رتبه بندی معلمان اصفهان
مدیر منابع انسانی و امور اداری اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: معلمانی که تا 
تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ دارای سه سال سابقه یا کمتر هســتند، در رتبه یک قرار می گیرند. مهران 
اسدی اظهار داشــت: نگارش مربوط به رتبه بندی امور اداری آموزش و پرورش نواحی و مناطق 
استان اصفهان ارسال شــده اســت و همکاران ما همزمان با اداره کل آموزش و پرورش، در حال 
صدور احکام هستند.وی افزود: صدور احکام مشــمولین رتبه بندی که حائز رتبه یک شده اند در 
مرحله اول انجام شد و افرادی که تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ دارای سه سال سابقه یا کمتر هستند، 
مشمول این رتبه خواهند شد.اسدی خاطرنشان کرد: امور اداری اداره کل و نواحی و مناطق حاضر 
هستند تا این احکام در کمترین زمان ممکن صادر شود.مدیر منابع انسانی و امور اداری اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان بیان کرد: در مراحل بعدی به تدریج احکام معلمانی که رتبه های 
باالتر را کسب می کنند، صادر خواهد شد.سامانه رتبه بندی معلمان برای بارگذاری مدارک آن ها از 

بیست وششم مردادماه به صورت رسمی شروع به کار کرد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می گوید وضعیت بسیار پرخطر به نقشه کرونایی استان بازگشته است؛

رخ نمایی دوباره آنفلوآنزا

سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت:رنگ بندی کرونایی 
استان اصفهان نسبت به هفته گذشته در شــرایط بدتری قرار گرفت، 

هرچند این موضوع قابل پیش بینی بود.
پژمان عقــدک اظهار کرد: بر اســاس آخرین رنگ بنــدی همه گیری 
بیماری کووید-۱۹ شهرســتان نایین در شــرق اســتان اصفهان در 
وضعیت بســیار پر خطر و ۲ شهرســتان نطنز و دهاقــان در وضعیت 

نارنجی و پر خطر قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه رنگ بندی کرونایی شــهر ها تابع قوانین مشخصی 
است، اظهار داشت: زمانی که تعداد افراد بســتری در هر ۱۰۰ هزار نفر 
جمعیت از عددی باالتر یا پایین تر می رود، تغییر رنگ اتفاق می افتد و 

این هفته تغییر رنگ را در بین برخی از شهرستان ها داشتیم.
عقدک اضافه کرد: رنگ بندی کرونایی استان اصفهان نسبت به هفته 
گذشته در شــرایط بدتری قرار گرفت هرچند این موضوع قابل پیش 
بینی بود و اگر شــیوه نامه های بهداشتی رعایت نشــود، هفته آینده 

ممکن است شرایط بدتری هم داشته باشیم.
وی به افزایش آمار بســتری بیماران کرونایی و بدحال بســتری در 
بخش مراقبت های ویژه در یک هفته اخیر اشــاره و اضافه کرد: شمار 

بیماران بستری شده به حدود ۲۰۰ نفر رسیده است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با بیان اینکه طی روزهای 
اخیر به دلیل اختالالت در ســامانه ها، آمار روزانه کرونا دریافت نشده 
است، گفت: هنوز آمار دقیق ابتال به آنفلوآنزا در استان استخراج نشده 

و مقرر است مرکز بهداشت در این زمینه نمونه گیری کند.
 عقدک تصریــح کرد: شــواهد کلینیکی نشــان می دهد کــه ابتال به
  آنفلوآنــزا در حد کرونا و حتی بیشــتر از آن افزایــش یافته و با توجه

 به سردتر شــدن هوا، احتمال افزایش شیوع و بروز آن در هفته آینده 
بیشتر است.

وی با بیان اینکه بیماری های تنفســی از طریق هــوا انتقال می یابد، 
تاکید کرد: تنها راه های پیشــگیری از ابتال به این بیماری ها، استفاده 
از ماســک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، تهویه هوا در محیط های 

جمعی و دریافت واکسن کرونا و آنفلوآنزاست.
عقدک در پاســخ به اینکه آیا دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان تدابیر 
ویژه ای را با توجه به افزایش آمار کرونا و آنفلوآنزا در پیش گرفته است، 
گفت: تدابیر موجود همان فرآیندی اســت که ۲ ســال گذشته برای 
مقابله با کرونا در پیش گرفته شــد و با توجه به اینکه بهترین شــیوه 

نامه ها را داشتیم، مهم ترین کار، عمل کردن به این شیوه نامه هاست.
وی با اشاره به اینکه رعایت شــیوه نامه های بهداشتی بسیار کاهش 
یافته و به ۲۰ تا ۳۰ درصد رسیده است، خاطرنشان کرد: با این شرایط 
می توان انتظار داشت که شــیوع و بروز بیماری های تنفسی افزایش 

یابد.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به تعداد زیاد مراکز 
ارائه دهنده خدمات واکســن کرونا، اضافه کرد: درحال حاضر مردم 
نســبت به کرونا بی تفاوت شــده اند، اما اگر آمار مرگ و میر مجددا 

افزایش یابد، آنگاه برای دریافت واکسن مراجعه می کنند.
وی با بیان اینکه هنوز برای دریافت واکسن آنفلوآنزا نیز فرصت هست، 
تاکید کرد: ســالمندان، مادران باردار، بیماران زمینه ای و کودکان زیر 

پنج سال برای دریافت این واکسن اقدام کنند.
بر اســاس آخریــن آمار کرونا که توســط دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهان منتشر شــده و مربوط به ۲۷ مهر امسال اســت، ۱۹۴ بیمار 
دارای عالئم کرونا در بیمارســتان های اســتان بســتری هســتند و 
 ۲۳ بیمــار بدحــال در بخــش مراقبت هــای ویــژه تحــت درمان

 قرار دارند.

شواهد کلینیکی نشان می دهد که ابتال به آنفلوآنزا در 
حد کرونا و حتی بیشتر از آن افزایش یافته و با توجه به 
سردتر شدن هوا، احتمال افزایش شیوع و بروز آن در 

هفته آینده بیشتر است

با مسئولان جامعه

رییــس هیئت مدیــره انجمن روشــن بین اصفهان 
گفت:می توان از ظرفیت تشکل ها برای مناسب سازی 
و دسترسی معلوالن به فضای شهری اصفهان استفاده 

کرد.
محمدجواد خادمی در شصتمین صحن علنی شورای 
اسالمی شهر اصفهان، اظهار کرد: در شهر اصفهان چهار 
تشــکل تخصصی در حوزه نابینایان وجــود دارد که با 
همکاری و هم فکری نابینایان، مسئوالن، مردم، خیران 
و نخبگان، درصدد رفع مشکالت این قشر هستند.وی 

با اشاره به مشکالت قشر معلول، گفت: در سازمان های 
دولتی و حتــی ذی ربط در امور معلــوالن، از خود این 
قشــر به عنوان کارمند و نیروی انسانی موثر استفاده 
نمی شود و این موضوع سبب شده  که مشکالت موجود 
آن طور که باید رفع نشود.رییس هیئت مدیره انجمن 
روشــن بین اصفهان با بیان اینکه از ظرفیت تشکل ها 
می توان برای مناسب ســازی و دسترســی معلوالن 
به فضای شهری اســتفاده کرد، تصریح کرد: اصفهان 
می تواند الگویی برای اســتفاده صحیــح معلوالن از 
فضای شــهری باشد.وی افزود: کمیســیون عمران، 
معماری و شهرســازی می تواند در حفظ و ســالمت 
افراد دارای آسیب بینایی اقدامات قابل ذکری انجام 

دهد، بنابراین از اعضای کمیسیون درخواست می شود 
که در برنامه هــای خود از ظرفیت روشــن دالن برای 
ارائه مشاوره الزم اســتفاده کنند.خادمی با بیان اینکه 
روشن دالن نیازمند تفریح و سرگرمی و فضایی برای 
این امر هستند، گفت: جلساتی را با معاونت این حوزه 
داشته ایم که به نتیجه نرسید، در این راستا از اعضای 
شورای اسالمی شهر اصفهان درخواست می شود که به 

این مسئله نیز ورود کنند.
وی با اشــاره به حمل ونقل رایگان، گفــت: در قانون 
حمایت از افراد دارای معلولیت بر ضرورت اســتفاده 
رایگان از وسایل حمل ونقل عمومی تاکید شده است 

که باید مورد توجه قرار گیرد.

رییس هیئت مدیره انجمن روشن بین اصفهان:

 اصفهان می تواند الگویی برای استفاده صحیح معلوالن
 از فضای شهری باشد

 فقر و گرسنگی
 در هاییتی

برخــی از مــردم زبالــه 
گردی می کنند تا غذایی 

برای خوردن بیابند.

 دفن غیراصولی زباله، بالی جان شهرستان های غربی
 استان اصفهان

نماینده مردم فریدن، فریدون شهر، چادگان و بویین میاندشت در مجلس شورای اسالمی از مشکل دفن 
زباله در شهرستان های غرب استان خبر داد.حسین محمدصالحی  اظهار کرد: نزدیک به ۱۵ سال است که 
چند شهرستان غرب استان اصفهان به دنبال احداث مرکز بازیافت زباله هستند، اما تاکنون به نتیجه ای 
نرسیده است.وی افزود: غرب استان، جزو مناطق آبخیز زاینده رود محسوب می شود و معموال ییالقی، پر 
مرتع و سرسبز است و متاسفانه مکانی برای احداث این مرکز به خاطر مشکالت زیست محیطی وجود ندارد.

وی ادامه داد: سازمان محیط زیست برای دفن زباله های روستا ها نیز مجوز نمی دهد و این باعث مشکالت 
زیست محیطی خواهد شــد.نماینده مردم فریدن، فریدون شهر، چادگان و بویین میاندشت در مجلس 
شورای اسالمی افزود: کارگروهی برای این کار تاسیس شده و این کارگروه در تالش برای راه حل های حل 
این مشکل است و متاسفانه هیچ برنامه کامل و قابل انجامی در این برنامه وجود ندارد.محمدصالحی معتقد 
است: شهرداری ها تسهیالتی برای دفن و بازیافت کردن این زباله ها پرداخت کنند که در آینده ای نزدیک 

شهرداری ها توانایی این کار را نخواهند داشت.
 

مدیر کل طرح های توسعه شهری و منطقه ای معاونت شهرسازی و معماری 
شهرداری اصفهان مطرح کرد:

تعیین تکلیف اراضی کشاورزی با وجود سند پهنه بندی
مدیر کل طرح های توسعه شهری و منطقه ای معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان گفت: 
تعیین تکلیف اراضی کشاورزی با وجود ســند پهنه بندی انجام می شود.علیرضا ستوده اظهار کرد: بر 
اساس سند پهنه بندی، تقاضاهای مالکان پالک های واقع در حریم شــهر را در کارگروه برنامه ریزی 
توسعه استان دنبال می کنیم.وی ادامه داد: با توجه به اینکه اراضی داخل حریم ضوابط خاص خود را 
دارد، پیشنهاد می شود شهروندان زمانی که پالک آن ها داخل حریم قرار دارد، به دفتر توسعه شهری 
معاونت شهرسازی و معماری یا در منطقه محل سکونت خود به مسئول طرح تفصیلی مراجعه کنند، 
زیرا پالک های واقع در حریم ضوابط بسیار خاص خود را دارد از این رو بررسی آن باید توسط کارشناسان 
ذی صالح صورت پذیرد.مدیر کل طرح های توسعه شهری و منطقه ای معاونت شهرسازی و معماری 
شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: ســال های زیادی اراضی واقع در حریم قانونی شهر درخصوص 
بارگذاری غیرکشاورزی بدون سند باالدستی بوده است، از این رو سند پهنه بندی حریم شهر اصفهان 
توسط مشاور تهیه و سال ۹۷ مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی ایران را دریافت کرد و از آن زمان 
به بعد برای معاونت شهرسازی و معماری شهرداری به عنوان سند باالدستی پس از دریافت مصوبات 

الزم قابل اجراست.

رییس پلیس راهور استان اصفهان خبر داد:

تصادف موتورسیکلت با کامیون در لنجان
رییس پلیس راهــور فرماندهــی انتظامی اســتان اصفهان علــت وقوع تصادف یک دســتگاه 
موتورسیکلت با کامیون که منجر به جان باختن راکب موتورسیکلت شده بود را تشریح کرد.سرهنگ 
محمدرضا محمدی اظهار کرد: کارشناسان پلیس راهور فرماندهی انتظامی شهرستان لنجان درپی 
اعالم وقوع تصادف بین یک دستگاه موتورسیکلت با کامیون در محله باباشیخعلی واقع در خیابان 
زاینده رود، بالفاصله در محل حضور یافتند و به بررسی این سانحه پرداختند.وی افزود: در بررسی 
صورت گرفته مشخص شد موتورسیکلت از جلو به پهلو با کامیون برخورد کرده و بر اثر شدت جراحات 
وارده، راکب موتورســیکلت در صحنه تصادف جان خود را از دست داده است.رییس پلیس راهور 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: کارشناسان پلیس راهور پس از بررسی دقیق این حادثه، 
راننده خودروی کامیون را به علت رعایت نکردن حق تقدم مقصر تشخیص دادند و صورت جلسه به 

همراه پرونده به مرجع قضایی ارسال شد.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی 
استان اصفهان خبر داد:

ثبت نمره منفی درپی 
 بی توجهی به فرمان

 پلیس مدرسه
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهان، فرمــان پلیس 
مدرســه را برای رانندگان الزم االجرا دانست 
و گفــت: هــر راننده ای کــه به فرمــان این 
پلیس عمل نکنــد، اعمال قانــون و برای او 
نمره منفی در نظر گرفته می شود.ســرهنگ 
محمدرضا محمــدی در گفت وگو با خبرنگار 
ایمنا، اظهار کــرد: ســاماندهی گذرگاه های 
عابــر پیــاده، پررنگ کــردن خط کشــی، 
محصور کردن گــذرگاه عابر پیــاده و نصب 
ســرعت کاه در محدوده مــدارس از جمله 
وظایف شهرداری هاســت اما کارشناســی 
آن را پلیس راهــور بر عهــده دارد؛ به همین 
منظور این پلیس در راســتای حفظ امنیت 
دانش آموزان، این موضوع را با دقت بررسی و 
پیگیری می کند.وی افزود: یکی از اقدامات 
پلیس راهور فرماندهی انتظامی اســتان به 
منظور حفظ امنیت دانش آمــوزان و کنترل 
سرعت خودروهایی که در محدوده مدارس 
تردد می کننــد، راه اندازی پلیس مدرســه 
است که این افراد به اســتناد آموزش هایی 
که کارشناســان پلیس به آن هــا می دهند، 
برای خودروهای عبوری فرمان توقف صادر 
می کنند.رییــس پلیس راهــور فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهان، فرمــان پلیس 
مدرســه برای رانندگان را الزم االجرا دانست 
و گفت: شــماره پالک خودروی هر راننده ای 
که به فرمان این پلیس عمل نکند، توســط 
مســئوالن مدرســه به پلیس راهــور اعالم 
می شــود و راننده خاطی مورد اعمال قانون 
قرار می گیرد.وی با بیان اینکه عالوه بر اعمال 
قانون راننــده خاطی، بــرای وی نمره منفی 
در نظر گرفته می شــود، خاطرنشــان کرد: 
برای ایجاد نظم و انضباط ترافیکی در شهر، 
باید به قوانین و مقررات احترام گذاشــته و 
 ایــن قوانین از کودکی بــه فرزندان آموزش

 داده شود.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان:

ایستگاه پلیس در پایانه صفه مستقر شود
مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان در دیدار با فرمانده انتظامی استان اصفهان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای امنیت و قدردانی از عوامل 
سخت کوش نیروی انتظامی در پایانه های پنج گانه شهرداری اصفهان، با تاکید بر لزوم تامین کامل امنیت محیط پایانه ها، اظهار کرد: یکی از معضالت اجتماعی موجود در 
محیط پایانه ها، کارتن خوابی است که مشکالتی را ایجاد کرده است،بنابراین  باید به طور مجدد ایستگاه پلیس در پایانه صفه مستقر شود.ابوالفضل توکلی وجود انبارهای 
غیرمجاز حدفاصل پل چمران تا خیابان غرضی را از دیگر معضالت اجتماعی دانســت و افزود: با توجه به درخواست های شهروندان ساماندهی این مکان ها برای رفع 
مشکالت ترافیکی محدوده پایانه کاوه و نظارت بر عملکرد آنها ضروری است.در این دیدار سردار محمدرضا میرحیدری، فرمانده انتظامی استان اصفهان ضمن قدردانی از 
همکاری و تعامل مدیرعامل و کارکنان سازمان پایانه ها با عوامل انتظامی در ایجاد و برقراری امنیت در پایانه های پنج گانه شهرداری اصفهان، گفت: ظرفیت نیروی انسانی 
انتظامی استان محدود است، از این رو برای رفع مشکالت اجتماعی و امنیتی شهر باید کارها بین ارگان ها و دستگاه های مختلف تقسیم شود. وی با بیان اینکه کمتر از یک 

درصد کاالهایی که جابه جا می شود، غیرمجاز و قاچاق است، ادامه داد: معضل انبارهای غیرمجاز باید به صورت کارشناسی و در مدیریت استان رفع شود.



نشست شورای فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( برگزار شد و هیچ بحثی درباره حذف ایران از جام جهانی ۲۰۲۲ در آن مطرح نشد.به گزارش ایسنا، نشست شورای 
فدراسیون جهانی فوتبال )FIFA Council( در شهر اوکلند در کشور نیوزیلند برگزار شد و درباره موضوعات مختلف، تصمیماتی گرفته شد.در حالی که پیش تر 
برخی رسانه ها شایعاتی مبنی بر تصمیم فیفا برای بررسی حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی مطرح کرده بودند، در نشست اخیر فیفا درباره این مسئله 
هیچ بحثی صورت نگرفت و اعضا صحبتی درباره ایران نداشتند.جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، پس از نشست این فدراسیون در نیوزلند درباره مفاد دستور جلسه 
نشست اخیر گفت که درباره چند موضوع بحث و بررسی صورت گرفت که یکی از مهم ترین موارد، اصالح روند ترانسفر بازیکنان و ایجاد شفافیت مالی در فرآیند 
جابه جایی بازیکنان و تراکنش های مالی بین بازیکنان،  باشگاه ها، مدیر برنامه ها و کشــورها بود. به گفته اینفانتینو، گردش مالی حاصل از ترانسفر بازیکنان در 
فوتبال جهانی ساالنه در حدود ۱۰ میلیارد دالر است که باید شفاف سازی شود.وی، هم چنین از بحث درباره رقابت های جام جهانی زنان سخن گفت که قرار است 

در سال ۲۰۲۳ در دو کشور استرالیا و نیوزیلند برگزار شود. 

پایانی بر شایعه حذف ایران از جام جهانی فوتبال
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هشدار مقامات قطری:

از شبکه های اجتماعی، بلیت جام جهانی نخرید
مدیر بازاریابی و ارتباطات جام جهانی قطر برای خرید بلیت مسابقات از بسترهای غیررسمی به هواداران 
هشدار داد.حسن ربیعه الکواری، مدیر بازاریابی و ارتباطات جام جهانی ۲۰۲۲ نسبت به فروش بلیت این 
مسابقات در خارج از بستر رسمی فیفا هشدار داد و تاکید کرد قوانین قطر از فروش غیر رسمی بلیت در بازار 
موازی جلوگیری می کند.الکواری در برنامه المجلس در شبکه الکاس گفت: با وجود هشدارهای زیادی 
که ما داده ایم، برخی از حساب ها در فضای مجازی، در حال تبلیغ برای ارائه تعدادی بلیت در ازای مبلغی 
خاص هستند که این کالهبرداری محسوب می شود و کامال غیر قانونی است.الکواری افزود: این روند به 
هیچ وجه تضمینی نیست، زیرا ممکن است یک فرد بلیت را به بیش از یک نفر بفروشد.او درباره سازوکار 
دریافت بلیت بازی ها توضیح داد: تمامی بلیت های خریداری شده توسط هواداران از طریق سایت فیفا 
بلیت، بدون نیاز به پرینت یا تهیه کاغذ و به صورت الکترونیکی در اختیار خریداران قرار می گیرد. البته فیفا 
صدور تعدادی بلیت  کاغذی را برای اسپانســرها و همچنین کسانی که مستقیما بلیت را از مرکز فروش 
بلیت خریداری می کنند، آغاز کرده است.الکواری از باطل شدن هایا کارت کسانی که بلیت اصلی خود را 
برای فروش عرضه می کنند، خبر داد و اعالم کرد که با این کار، تمامی بلیت های میهمانان و هایا کارت آنها 
باطل می شود.حسن ربیعه الکواری به هواداران توصیه کرد به صورت مستمر وارد سایت فیفا و پلتفرم 

فروش مجدد شوند، به ویژه اینکه به تدریج بلیت ها در بستر فروش مجدد اسپانسرها عرضه می شود.
 

خالقیت هوادار آژاکسیو برای گرفتن امضای »امباپه« 
یکی از هواداران آژاکسیو با اقدامی جالب و باورنکردنی برای گرفت امضا از کیلیان امباپه، ستاره پی اس 
جی، تالش کرد.پاری سن ژرمن جمعه شب در چارچوب رقابت های هفته دوازدهم لیگ فرانسه به مصاف 
آژاکسیو رفت  و با نتیجه ۰-۳ برابر این تیم به پیروزی رسید. دو گل این بازی را کیلیان امباپه برای پی اس 
جی به ثمر رساند و یک گل دیگر را نیز لیونل مسی وارد دروازه حریف کرد تا سه امتیاز این دیدار را این تیم به 
دست آورده باشند.در تصاویر منتشر شده پس از پایان این بازی، یک ویدئو توجه بسیاری را به خود جلب 
کرده است. یکی از هواداران آژاکسیو عالقه زیادی داشت که امضای امباپه را بگیرد؛ اما روی سکوها بود و 
امکان انجام این کار وجود نداشت.او به همین دلیل خالقیتش را به کار گرفت و تعداد زیادی از شال های 
هواداری این تیم را گره زد و از روی سکوها به پایین فرستاد تا در تونل به امباپه برسد. نکته دوم این بود که 
او درست در زمان درست این شال ها را پایین فرستاد تا وقتی این ستاره فرانسوی از رختکن خارج می شود 
آن را ببیند. امباپه نتوانست این تالش را نادیده بگیرد و از چنین ایده ای برای گرفتن امضایش شگفت زده 

شد، خیلی زود امضایی روی این شال ها زد تا این هوادار را به آرزویش رسانده باشد.
 

تصمیم ساوت گیت: 
فهرست مخفیانه انگلیس برای جام جهانی

گرت ساوت گیت، سرمربی تیم ملی انگلیس، تصمیم جالبی را در انتخاب بازیکنانش برای جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر گرفته است. کمتر از یک ماه تا آغاز رقابت های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر باقی مانده و انگلیس در 
روز اول این رقابت ها باید به مصاف تیم ملی ایران برود. این تیم فهرست 55 نفره ابتدایی از بازیکنانش را 
به فیفا ارسال کرده که باید پیش از آغاز جام جهانی به ۲6 بازیکن کاهش پیدا کند؛ اما نکته جالب اینجاست 
که این فهرست مخفیانه است و هیچ یک از بازیکنان نمی دانند که آیا نام شان در این فهرست قرار گرفته 
است یا خیر. بازیکنانی که در آستانه حذف از این فهرست هســتند یا در دیدارهای ملی اخیر جایی در 
فهرست سه شیرها  نداشتند، امیدوار هستند که ساوت گیت را برای دعوت کردن  شان به اردوی تیم ملی 
متقاعد کرده باشند ولی  برای این که بفهمند آیا موفق به انجام این کار شده اند یا خیر باید تا ۱4 نوامبر صبر 
کنند. روزنامه دیلی میل با انتشار این خبر مدعی شده است که هدف سرمربی انگلیس از چنین کاری این 

است که تمرکز بازیکنان را برهم نزند و برنامه هایش را در آستانه جام جهانی لو ندهد.

مدیر اداره کل ورزش و جوانان استان مطرح کرد:

اصفهان؛یکی از پایگاه های اصلی کمیته ملی المپیک 
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان اصفهان با اشــاره به اقدامات مهم در 
دوران 5 ماهه مدیریتش، گفت: اصفهــان آمادگی خود را برای میزبانی 
در مسابقات جوانان کشورهای اســالمی ۲۰۲۳ اعالم کرده و با توجه به 
صحبت های انجام شــده یکی از پایگاه های اصلی کمیته ملی المپیک 
خواهیم بود. همچنین به جد پیگیر مســائل باشگاه ها به عنوان پاره تن 

ورزش هستیم.
جواد محمدی، در جمع خبرنگاران که به مناســبت هفته تربیت بدنی و 
ورزش برگزار شد، ضمن تبریک این هفته به اهالی ورزش استان اصفهان، 
اظهار کرد: اصفهان جزو اثرگذارترین استان ها در ورزش کشور است. در 
گذشته شاید جنبه تفریح داشت، اما اکنون پدیده ای فرهنگی، اقتصادی 
و حتی سیاسی است و بخش عمده جامعه در این حوزه جست وجوگر 
و مطالبه گر هستند که بار مسئولیت ســنگین تری در این حوزه بر دوش 

مسئوالن می گذارد.
مدیر اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان برگزاری چندین مجمع 
برای هیئت های ورزشی، پیش بینی مجامع انتخاباتی هیئت هایی که با 
سرپرست اداره می شدند را از مهم ترین و سخت ترین کارهای انجام شده 
در دوران مدیریتش دانست و گفت: برگزاری مجمع و انجام تشریفات 
آن که یکی از سخت ترین فرآیندهاست که تاکنون در رشته ژیمناستیک، 
تنیس، بدنسازی و ورزش های رزمی برگزار شده است. چندین هیئت 

دیگر نیز تشریفات برگزاری انتخاباتش در حال سپری شدن است.
وی تاکید کرد: در تمام مجامع اعالم کــرده ام تفکر و نقش ما حمایتی و 

سپس نظارتی و مطالبه گرانه است.
محمدی به مسابقات کشورهای اسالمی قونیه اشاره کرد و افزود: حدود 
56 کشور اسالمی از تمام قاره ها در این رقابت ها به شکل المپیک کوچک 
حضور یافتند. تقریبا یک ششم کاروان ۱۸۰ نفره ایران نمایندگان ورزش 
اصفهان بودند که عدد قابل توجهی است. ورزشکاران نیز خوش درخشیده 

و افتخار آفریدند.
وی ادامه داد: مسابقات مینی فوتبال جام پرچم را با بیش از ۱۱۰۰ تیم در 
سراسر استان و مخصوصا روستاییان و با تجهیزات ارائه شده خودمان 
برگزار کردیم. بخش اعظم کار انجام شده و قسمت باقی مانده نیز تکمیل 

و به مسابقات کشوری اعزام می شوند.
این مدیر ورزشــی درباره پروژه مجموعه نقش جهان، افــزود: در حوزه 
ورزشگاه نقش جهان با درایت شورای سیاســتگذاری، ورزشگاه نقش 
جهان فعال شــده و خروجی آن یک بار برای همیشــه، حل مشکالت 
حقوقی و پروژه های ورزشــی این مجموعه خواهد بــود. اگر این اتفاق 
رقم بخورد قدرت نرم جمهوری اسالمی در آســیا متمایل خواهد شد و 

تشکیالتی به مراتب بهتر از آزادی تهران خواهیم داشت. محمدی یادآور 
شد: در زمینه منابع مالی، از دهم اردیبهشت ماه تقریبا 56 میلیارد تومان 
اعتبار باید به صورت نقدی و اوراق خزانه تا آخر تیرماه اجرایی می شــد. 
اتفاقات عمرانی خوبی صورت گرفته، اما بیش از ۲۰۰ پروژه نیمه تمام در 
استان داریم و تالش کرده ایم با استفاده از همه ظرفیت ها به بهره برداری 
برسانیم. برخی پروژه ها ۱5 سال روی زمین مانده که پسندیده نیست. 
بخشی از این هزینه ها توسط خیران تامین شد. همچنین همیاری بخش 

خصوصی منطبق بر قوانین نیز  صورت گرفت.
وی تصریح کرد: اعتبار عمرانی ورزش به حدود ۳۰۰ میلیارد افزایش یافت. 
بالغ بر چند میلیارد درآمد به خزانه واریز شده و برای اولین بار به صورت 
تمام الکترونیک مزایده امکان ورزشی برگزار می شود. همچنین شورای 
عالی ورزش با حضور مدیران باشگاه و ورزش استان برگزار شده که آینده 

ورزش اصفهان را رقم می زند.
مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان با تاکید بر ارتباط تنگاتنگ اداره 
کل و باشگاه ها، افزود: با مدیران و باشگاه های اصفهان که پاره تن ورزش 
اصفهان هســتند، زیر  یک چتر قرار داریم تا در کنار هم هدفمند و موثر 
 عمل کنیم. تمام تالش مان بر این اســت که با تنــوع خدمات و کیفیت

 عالقه مندی مردم به ورزش را افزایش دهیم.

وی درباره انحالل تعدادی از تیم های باشــگاهی نیز گفت: در این زمینه 
مکاتبه کرده ایم و در جلسه شورای عالی ورزش استان موضوع انحالل ها 
مطرح شد. راهکارهایی برای پیشگیری از این موضوع ارائه شد که در آینده 
شاهد نتایج آن خواهیم بود. البته برخی رشته ها نیز اضافه شد، اما برای 

انحالل برخی رشته ها به جدیت مطالبه کردیم.
محمدی اعــالم کرد: بنابر صحبت هــای انجام شــده، اصفهان یکی از 
پایگاه های اصلی کمیته ملی المپیک خواهد بود که در این زمینه افزایش 
چشمگیر ملی پوش و شرکت در رقابت های بین المللی را خواهیم داشت.

وی ادامه داد: زمین خورزوق نیز قطعا یکی از پایگاه های فوتبال استان 
خواهد بود که در حال طی مراحل است تا به زودی به بهره برداری برسد.

محمدی با اشاره به تاخیر در برگزاری مجمع هیئت موتورسواری، توضیح 
داد: تنها هیئت به تاخیر افتاده موتورسواری است که در جهت آرام سازی و 
حضور در مسابقات کشوری اتفاقات خوبی رخ داده، اما به دلیل مشکوک 

به کرونا شدن به تاخیر افتاد. 
مدیر کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان در خصوص حواشی تغییر 
مدیریتی سپاهان نیز تصریح کرد: مدیریت باشگاه سپاهان و مقامات 
استان پیگیر هستند و با توجه به اینکه باشگاه ها پاره تن ورزش هستند، 

برای شادی مردم تالش می کنیم.

سوژه روز

المپیاد استعدادهای برتر ورزشی کشور؛

طالی هندبال سهم اصفهان شد
المپیاد استعدادهای برتر هندبال کشــور در بخش دختران به میزبانی اصفهان برگزار شد که استان 
اصفهان با شکست یزد در فینال، قهرمان شد.سومین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزشی کشور در 
بخش هندبال دختران با حضور ۲۳ تیم از ۲۳ مهرماه به میزبانی استان اصفهان در شهرهای اصفهان و 
مبارکه برگزار شد که در فینال این مسابقات تیم اصفهان با نتیجه ۲۷ بر ۱۹  تیم یزد را شکست داد و به 
مقام قهرمانی دست یافت.در دیدار رده بندی تیم های فارس و تهران به مصاف هم رفتند که این بازی با 
نتیجه ۱6 بر ۱5 به سود فارس به پایان رسید تا این تیم جایگاه سوم مسابقات را به خود اختصاص دهد.

در این دوره از مسابقات تیم های اصفهان، فارس، چهارمحال و بختیاری، مازندران، لرستان، کرمانشاه، 
آذربایجان شرقی، هرمزگان، خوزستان، آذربایجان غربی، قم، کرمان، البرز، زنجان، مرکزی، کردستان، 

خراسان شمالی، یزد، بوشهر، سمنان، تهران، قزوین و همدان حضور داشتند.
 

 داستان تکراری باخت دختران سپاهان
 مقابل نماینده سیرجان

در هفته اول لیگ برتر فوتبال بانوان، تیم فوتبال بانوان سپاهان در زمین خانگی مغلوب تیم شهرداری 
سیرجان شــد.در دومین روز از هفته اول، فصل تازه رقابت های لیگ برتر فوتبال بانوان در رقابتی 
حساس تیم فوتبال بانوان سپاهان و شهرداری سیرجان در ورزشگاه باغ فردوس اصفهان به مصاف 
یکدیگر رفتند، که در پایان تیم ســپاهان با نتیجه ۲ بر ۰ مغلوب نماینده ســیرجان شــد و داستان 
باخت های تکراری سپاهان مقابل ســیرجان باز هم در زمین خانگی رقم خورد.بازیکنان سپاهان 
در این بازی از همان ابتدا فشار زیادی روی دروازه مهمان خود وارد کردند. پاس های زیاد از سمت 
دفاع و رسیدن به محوطه جریمه بارها شاگردان ایراندوست را در موقعیت گلزنی قرار داد، اما موفق 
به گلزنی نشدند. تیم شهرداری سیرجان در دقیقه ۱5 با پاس گل شبنم بهشت توسط افسانه چترنور 
توانست نخسین گل این رقابت را به ثمر برســاند تا در نهایت نیمه نخست با نتیجه یک بر صفر  به 
سود سیرجانی ها به پایان برسد. در نیمه دوم همچنان حمالت پر تعداد تیم سپاهان ادامه داشت، 
طالیی پوشان  از تک تک موقعیت های گلزنی به خوبی استفاده کردند و توانستند چندین بار شانس 
گلزنی را کسب کنند، اما ضربات آن ها وارد دروازه حریف نشد.در ادامه  در دقیقه ۷4، شبنم بهشت 
توانست دومین گل شهرداری سیرجان را ثبت کند و در پایان این دیدار با حساب ۲ بر  صفر به سود 

نماینده سیرجان به پایان برسد.
 

مربی تیم فوتبال بانوان سپاهان:

سپاهان به زمان اضافه نیاز دارد
مربی تیم فوتبال بانوان ســپاهان با اشــاره به تغییر تاکتیک و ترکیب بازیکنان تیم فوتبال بانوان 
سپاهان، گفت: تا زمانی که کادرفنی جدید تاکتیک و شیوه  بازی مدنظرش را به بازیکنان القا کند و 
آن ها بتوانند انجام دهند، زمان الزم است اما من به شما قول می دهم در بازی های آینده، تیم فوتبال 
بانوان سپاهان را با انگیزه تر از گذشته مشاهده خواهید کرد.سمیه شهبازی، در نشست خبری بعد 
از بازی تیم فوتبال بانوان سپاهان مقابل تیم شهرداری سیرجان در هفته اول رقابت های لیگ برتر 
فوتبال بانوان کشور در خصوص نتیجه کسب شــده در این رقابت، اظهار کرد: تیم سپاهان با تغییر 
تاکتیک نسبت به فصل های گذشته با نفرات جدید مقابل تیمی که سالیان سال نفرات خودش را 
حفظ کرده و نفرات به راحتی و چشم بسته می توانند همدیگر را پیدا کنند، رقابت کرد و این تاکتیک 
حریف بود که مربی این تیم ســال ها با بازیکنان کار کرده و ما تا بخواهیم تاکتیک و شیوه  بازی که 
مدنظرمان است را به بازیکنان القا کنیم و آن ها بتوانند انجام دهند،زمان الزم است، اما من به شما 
قول می دهم در بازی های آینده تیم فوتبال بانوان ســپاهان را با انگیزه  بیشتری نسبت به گذشته 

مشاهده خواهید کرد.

مستطیل سبز

نمایش پیراهن و توئیت بعد از شکست؛

»طارمی« و یک حرکت 
جنجالی دیگر

مهدی طارمی در شب شکست پورتو برابر بنفیکا 
۹۰ دقیقه پر ماجــرا را ســپری کرد.به گزارش 
»ورزش ســه«، دراگائــو اســتادیوم میزبان 
حســاس ترین بازی هفته دهــم رقابت های 
لیگ پرتغال بود؛ جایی که تیم های اول و دوم 
جدول یعنی پورتو و بنفیکا رو در روی یکدیگر 
قرار گرفتند.تیم میزبــان، پورتو به دنبال از بین 
بردن فاصله سه امتیازی در صدر جدول بود در 
حالی که بنفیکا برای تثبیت صدرنشینی تالش 
می کرد. در نهایت هم این تیم مهمان بود که به 
یک پیروزی ارزشمند و یک گله دست یافت تا 
فاصله را در صدر جدول به عدد شش افزایش 
دهد. در شب شکست پورتو، مهدی طارمی شب 
پرماجرایی را در دراگائو ســپری کرد. دو دقیقه 
پس از گل بنفیکا درگیری نسبتا شدیدی شکل 
گرفت که مهدی طارمی ایفاگر نقش اصلی در آن 
بود؛ جایی که ستاره ایرانی پورتو بعد از کشیدن 
پیراهن بازیکن حریف یعنی گونزالو راموس از 
داور کارت زرد دریافت کرد. بعد از پایان مسابقه 
مهدی طارمی پیراهن خود را از تن درآورد و رو 
به هواداران بنفیکا نشان داد. البته معلوم نشد 
دلیل این حرکت طارمی چه بوده؛ اما به هر حال 
او با انجام این کار به نوعی دســت به یک کری 
خوانی زد.صحنه ای که می توانســت یک گل 
فوق العاده را به نام مهدی طارمی ثبت کند؛ اما 
با واکنش خیره کننده دروازه بان بنفیکا همراه 
بود. در جریان بازی هــم مهدی طارمی با یک 
حسرت بزرگ روبه رو شد. جایی که در دقیقه 
۱5 ضربه سر ستاره ایرانی با واکنش استثنایی 
و سوپر سیو دروازه بان بنفیکا مواجه شد.بعد از 
بازی هم طارمی جنجال آفرین شد. جایی که در 
صفحه توئیتر خود توئیت تحریک برانگیزی را 
به اشتراک گذاشت. این ستاره ایرانی نوشت: 
»ما قهرمان هســتیم. یــادآوری: در ۲۰ بازی 
گذشته ۱۱ پیروزی، فقط سه شکست و شش 
تساوی. بیاید بجنگیم.« نکته جالب توجه این 
که بیش از ۱۰۰۰ نفر از هواداران پورتو این توئیت 
را ری توئیت کرده و به نوعی در این کری خوانی 

با طارمی همراه شده اند. 

فوتبال جهان

وز عکس ر

راز و نیاز یکی از 
بازیکنان فوتبال 

پیش از بازی
تمیروف، مهاجــم دونده ازبک 
تیم پیــکان پیش از شــروع 
مســابقه تیمــش، در راهروی 
ورزشــگاه انقالب نماز ظهر را به 
جا آورد و مشغول دعا کردن بود.

پیش از ورود ریکاردو ســاپینتو به فوتبــال ایران، 
فراگیر شــدن ویدئو هایی از این سرمربی در فضای 
مجازی با محتــوای درگیری هایش بــا داوران یا 
با مشــت کوبیدن به شیشــه نیمکــت، نوید ورود 
ماجراهای جدید به فوتبال ایــران را می داد.با این 
حال سرمربی استقالل با وجود پشت سر گذاشتن 
جنجال ها و حواشــی زیاد تا اینجای لیگ، نشــان 
داده مربی ای نیست که شروع کننده درگیری ها یا 
اتفاقات حاشیه ای باشد، چه اینکه از بازی با ملوان 
تا دیدار برابر نساجی و گل گهر و حتی طی درگیری 
پس از بازی با آلومینیوم، او آغازگر جنجال ها نبود و 
کنش های رخ داده، واکنش این سرمربی معروف 
پرتغالی را به دنبال داشته اســت.جریمه سنگین 
و تاریخی کمیته انضباطی برای این ســرمربی در 
کنار محکومیت مالــی، دو جلســه محرومیت از 
همراهی تیمش از کنار زمین را هم به همراه داشت تا 

مربی ای که یک دقیقه هم سرجایش بند نمی شد، 
سخت ترین لحظات ممکن را از روی سکوها دنبال 
کند.محرومیت این ســرمربی اما ســرانجام برای 
بازی هفتــه یازدهم به پایان رســیده و او می تواند 
تیمش را در دیدار برابر هــوادار از کنار زمین هدایت 
کند. اتفاقی که همزمانی آن با بازی مقابل تیمی که 
هدایتش بر عهده ساکت الهامی است، جالب توجه 
اســت. ســرمربی هوادار که خودش از رکوردداران 
محرومیت در اثر اعتراض بــه تصمیمات داوری یا 
درگیری در کنار زمین است، این هفته باید تیمش 
را برای رقابت با آبی های تهران آماده کند و از طرف 
دیگر خودش هم مهیای تقابــل با همتای پرتغالی 
شود.بدون شک دوئل این ســرمربی ها که پویایی 
خاصی در کنار خط و در هنگام هدایت شاگردان شان 
دارند، می تواند بر جذابیت های این مسابقه افزوده 
و حتی کنار خط را در لحظاتی از بازی گیراتر از جریان 

مسابقه جلوه دهد.البته که این دو پیش از این در 
یک بازی دوســتانه به مصاف هم رفته و استقبال 
ساکت الهامی از ساپینتو با یک تخته فرش، حسابی 
به مذاق ساپینتو خوش آمد تا هر دو  در این مسابقه 
حداقل با یکدیگر چالشــی نداشــته باشندولی دو 
سرمربی غیرقابل پیش بینی استقالل و هوادار، بهتر 
از هرکسی می دانند که کمیته انضباطی در کمین این 
مسابقه نشسته و با توجه به عالقه ویژه و رویه جدید 
آنها در جریمه های مالی سرسام آور، باید مراقب این 
موضوع باشند که دوباره مسیرشــان به ساختمان 

فدراسیون فوتبال نیفتد!

ساپینتو-ساکت؛ دوئل مورد عالقه کمیته انضباطی!
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مدیر منطقه ۹ شهرداری:

دیوارنگاره 100 متری روی دیوار »13 آبان« نقش بست
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: در راستای ســاماندهی مدارس، زیباسازی فضای بصری 
شهری متناســب با محیط و یادآوری فرهنگ مطالعه و ارتباط بیشــتر دانش آموزان با کتاب، ۱۰۰ 
متر دیوارنگاره روی دیوار دبســتان دخترانه ۱۳ آبان، واقع در خیابان شــهید سردار حجازی اجرا 
شد.سیدســلمان قاضی عســگر اظهار کرد: دیوارنگاره به عنوان یک هنر محیطی می تواند نشاط و 
ساده زیستی را به شهروندان تزریق کند و از سوی دیگر بیانگر مفهومی است که می تواند در افزایش 
آگاهی عمومی آنها موثر باشد.وی ادامه داد: اجرای دیوارنگاره روی دیوارهای شهر به عنوان بخشی 
از نماهای شهری در ایجاد آرامش بصری و تبدیل فضاهای بی اثر شهری به منظری زیبا و تاثیرگذار 
از اهمیت باالیی برخوردار اســت.مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان خاطرنشــان کرد: در راستای 
ساماندهی مدارس، زیباسازی فضای بصری شهری متناسب با محیط و یادآوری فرهنگ مطالعه 
و ارتباط بیشتر دانش آموزان با کتاب، به همت واحد زیباسازی این منطقه، ۱۰۰ متر دیوارنگاره روی 
دیوار دبســتان دخترانه ۱۳ آبان واقع در خیابان شهید سردار حجازی اجرا شــد.وی با بیان اینکه 
هنرهای محیطی در ایجاد فضایی مطلوب و دل نشــین در جامعه نقش موثری دارد، افزود: حفظ 
هماهنگی بین رنگ، فرم و موضوع اثر با محیط برای آرام سازی محیط زندگی شهروندان از اهمیت 

باالیی برخوردار است.
 

مدیر منطقه ۱۱ شهرداری:

 پیاده روسازی خیابان مطهری با 40 میلیارد ریال اعتبار 
انجام می شود

مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان گفت: پیاده روسازی خیابان مطهری با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال از 
ابتدای آبان ماه آغاز می شود.حسن محمدحسینی اظهار کرد: به دنبال اجرای پروژه های محله محور 
در محله رهنان، پیاده روسازی خیابان مطهری به مساحت ۸۷۰۰ مترمربع از ابتدای آبان ماه اجرایی 
می شــود.وی، هزینه اجرای پروژه پیاده روســازی خیابان مطهری را ۴۰ میلیارد ریال اعالم کرد و 
افزود: ســاماندهی پیاده روهای منطقه به منظور ایجاد نظم بصری و زیبایی معابر در دســتور کار 
قرار دارد، از این رو از شهروندان درخواست می شود شــهرداری را در اجرای پیاده روسازی خیابان 
مطهری یاری کنند.مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان با اشــاره به آسفالت معابر این منطقه، ادامه 
داد: به منظور تامین رفاه حال شــهروندان روکش و زیرسازی آسفالت محله های طاحونه و زاجان 
با اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال در دســتور کار قرار دارد به طوری که تاکنــون این طرح بیش از ۳۰ درصد 
پیشرفت داشته است.وی تصریح کرد: ترمیم آســفالت بیش از ۶۰ هزار متر مربع از معابر منطقه 

رهنان انجام شده است.

در مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان و ناژوان انجام می شود؛

 ارائه خدمت »ثبت شکایات تخلفات ساختمانی« 
به صورت غیرحضوری

ارائه خدمت »ثبت شکایات تخلفات ســاختمانی« در مناطق پانزده گانه شــهرداری اصفهان و 
ناژوان به صورت غیرحضوری انجام می شــود.خدمت ثبت شــکایات تخلفات ســاختمانی به 
مناطق پانزده گانه شــهرداری اصفهان و ناژوان جهت اجرا به صورت غیرحضوری از طریق سامانه 
»اصفهان من« به نشــانی my.isfahan.ir ارسال شده اســت.با توجه به انجام آزمایشی این 
خدمت در منطقه هشت شــهرداری اصفهان در شهریورماه ســال جاری از طریق این سامانه، از 
بیست وپنجم مهرماه تمام درخواســت های مربوط به خدمت مذکور به صورت الکترونیکی ثبت 

و پاسخگویی می شود.

شهردار سابق اصفهان:

احداث خیابان حکیم یک تصمیم غلط و فاجعه آمیز بود

شهردار ســابق اصفهان در سال های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۰  ایسنا
گفت: وقتی کســی که مدیریت شهری را در دست 
می گیرد ازنظر علمی سابقه ای در رابطه با مســائل مدیریت شهری و 
تاریخی نداشته باشد طبیعی است که تخریب ها و رفتارهای فاجعه آمیز 
در شهر اتفاق می افتد، مانند احداث خیابان حکیم که بازار اصلی اصفهان 
را قطع و حمام خسروآغا و بسیاری از خانه های تاریخی را تخریب کرد.

حمیدرضا نیک کار در گفت وگو با ایســنا ضمن ابراز تاســف از تخریب 
حمام خســروآغا که در ورودی خیابان حکیم قرار داشت، تاکید کرد: 
احداث خیابان حکیم یک تصمیم بسیار غلط و فاجعه آمیز بود که بازار 
اصلی اصفهان را قطع کرد.وی ادامه داد: وقتی سیستم ترافیکی در دنیا 
را بررسی کنید قطعا خواهید دید که با احداث خیابان و معبر نمی توان 
معضل ترافیک را آن هم برای یک شهر تاریخی مانند اصفهان حل کرد و 
این چنین بود که در خصوص احداث فاجعه خیابان حکیم نه فقط حمام 
خســروآغا بلکه خانه های تاریخی بســیاری در آن محدوده تخریب 
شدند، همان طور که در مناطق جنوبی تر به سمت جهانباره یعنی منطقه 
یهودی نشین اصفهان نیز تخریب های بسیاری در مورد ساختمان های 
قدیمی اتفاق افتاد.وی که از تاریخ هفدهم خردادماه ۱۳۶۹ تا پانزدهم 
اسفندماه ۱۳۷۰ شهردار اصفهان بود با تاکید بر اینکه احداث خیابان و 

معبر راه حل درستی برای حل معضل ترافیک نیســت، اضافه کرد: به 
همین دلیل بود که نهضت احداث تقاطع های غیر هم سطح در آن زمان 
از اصفهان شــروع شــد و اولین مورد نیز در فلکه احمدآباد انجام شد، 
همچنین دو پل روگذر در دو سمت اصفهان، یک مورد در خیابان شیخ 
صدوق و دیگری در منطقه ۷ اصفهان با استفاده از خاک مسلح احداث 
شد و پاسخی به این مسئله  ثابت شــده علمی بود که شما نمی توانید 
مشکل ترافیکی در یک شهر به خصوص در یک شهر تاریخی را با احداث 
خیابان یا معبر حل کنید.نیک کار تصریح کرد: زمانی که من شــهردار 
اصفهان بودم هیچ بحثی در خصوص تخریب حمام خسروآغا مطرح 
نبود و قطعا اگر در این خصوص با من نامه نگاری می شد مسلما مخالف 
تخریب آن بودم؛ اگرچه شروع موضوع تخریب این حمام تاریخی در 
دوران پیش از حضور من در شهرداری اصفهان آغاز و بخش عمده ای از 
حمام در معبر واردشــد و بعد از رفتن من از شــهرداری نیز با همکاری 
معاونت عمرانی وقت با شهرداری به طورکامل تخریب شد و چیزی از 

آن باقی نماند.
شهردار ســابق اصفهان افزود: در زمانی که من مســئولیت شهرداری 
اصفهان را به عهده داشــتم ،احیا و بازســازی پل مارنان و پل جویی با 
وجود مخالفت میراث فرهنگی توسط شــهرداری انجام شد، ولی در 

مورد حمام خسروآغا متاســفانه یا فرصت نبود و یا موضوع این بود که 
بخش عمده آن به طراحی مجدد نیاز داشت که متاسفانه بعد تخریب 
شد. درهرحال احداث خیابان حکیم مسئله خطرناکی برای آن منطقه  
اصفهان بود که حمام خسروآغا نیز در ورودی آن قرار داشت و مایه تاسف 
است که با این بی توجهی عالوه بر این حمام، خانه های تاریخی بسیاری 
در آن محدوده تخریب شــدند.نیک کار گفت: وقتی کسی که مدیریت 
شهری را در دست می گیرد ازنظر علمی ســابقه ای در رابطه با مسائل 
مدیریت شهری و مسائل تاریخی نداشــته باشد طبیعی است که این 
تخریب ها و رفتارهای فاجعه آمیــز در آن اتفاق می افتد همان طور که با 
کمال تاسف در اصفهان نیز اتفاق افتاده؛ هرچند که ازنظر قانونی متولی 

بناهای تاریخی، میراث فرهنگی است.
وی با اشــاره به تقابل شــهرداری و اســتانداری با میراث فرهنگی در 
بسیاری از مباحث تاریخی شهر و استان، توضیح داد: اگرچه نمی شود 
این موضوع را به طور عام تلقی کرد و عنوان کرد که همه مدیران، عاملی 
برای چنین تقابل هایی بودند؛ اما متاســفانه در مدیریت های شهری و 
استانی، سلیقه ها بسیار تاثیرگذار است و اگر تک بعدی به مسائل شهری 
نگاه شود که با کمال تاسف در دوره هایی قبل و بعد از من در شهرداری 
اصفهان نیز اتفاق افتاد بعضی از مدیران، منافع شــهری کوتاه مدت را 
به حفظ آثار تاریخی و میراثی ترجیح می دهند و به این ترتیب تقابل به 
وجود می آید و طبیعی است که مدیریت سنتی حاکم بر میراث فرهنگی 
ایجاد تحول را به راحتی نمی پذیرد؛ البته همیشــه این تقابل ها وجود 
ندارد و مدیرانی نیز در سازمان میراث فرهنگی کشور حضور داشتندکه 

تحول گرا بودند.
نیک کار که کمتر از یک ســال و ۹ ماه مسئولیت شــهردرای اصفهان را 
به عهده داشــت، گفت: من به عنوان کســی که زاده اصفهان بودم دلم 
می خواست در اصفهان به مردم و شهرم خدمت کنم اما برخالف میلم 
و به دلیل برخــی اتفاقات که یکی از آن ها موضــوع احداث تقاطع ها و 
دیگری حفظ میراث فرهنگی بود ناچار به ترک اصفهان شدم، ولی بعد 
درحالی که برای احیای بازارچه صنایع دســتی اصفهان خیلی زحمت 
کشــیده بودیم ارگ جهان نما را احــداث کردند که با ایــن اقدام حتی 
مراجع بین المللی نیز برای اصفهان تاسف خوردند، یا حتی زمین هایی 
که قرار بود به مرکز ارکستر فیالرمونیک اصفهان تبدیل شود هم زمان با 
ساختمان جهان نما به مجتمع های مسکونی تبدیل شد و یا کارخانه های 
ریسندگی که بخشی از صنعت اصفهان است را نابود کردند؛ درمجموع 
درد دل ها درباره اصفهان بسیار زیاد است و باید واژه گریستن را به کاربرد 

و برای اصفهان گریست.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: در اجرای 
خط دو متروی اصفهان از برنامه عقب هســتیم که 
علت آن کمبود منابع مالی و اجرای آزادسازی است.

محمد نورصالحی با اشاره به روز برنامه ریزی و آمار 
افزود: تمام دســتگاه ها باید به این امر مهم اهتمام 
داشته باشــند، البته برنامه ریزی در شــهرداری از 
۲۰ سال گذشــته روز به روز تقویت شــده به طوری 
که امروز در مرحله بازنگــری برنامه اصفهان ۱۴۰۵ 
هستیم.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه 

داد: گزارش بازنگری برنامه ۱۴۰۵ به تازگی در جلسه 
تلفیق ارائه شد، زیرا به دنبال این هستیم، برنامه ای 
قوی و مناسب برای اصفهان در طول چهار سال آینده 
 تدوین شود، در این راستا با توجه به اقدامات انجام 
شــده مجموعه مدیریت شــهری باید وارد تدوین 
برنامه ۱۴۱۰ شــود تا اصفهان برنامه خوبی پیش رو 

داشته باشد.
نورصالحی با اشاره به ورود دستگاه تی بی ام به تونل 
شرقی محور زینبیه تا چهارراه ابن سینا، تصریح کرد: 
در حوزه قطار شــهری تالش زیــادی در حال انجام 
است و از تمام دست اندرکاران آن تشکر می کنیم؛ هر 
زمانی که زمینه فراهم می شود تا مردم و مسئوالن در 
جریان پیشرفت پروژه قطار گیرند، به عنوان اعضای 

شورای ششم شهر در این برنامه ها حضور می یابیم تا 
اطالعات الزم را مطرح کنیم.

وی با بیان اینکه از مسئوالن استان نیز دعوت شود 
تا در چنین مراسم هایی شــرکت و عظمت پروژه را 
مشاهده کنند، خاطرنشان کرد: از استاندار اصفهان 
به عنوان رییس شــورای ســازمان قطار شهری در 
خواست می شود که در پیگیری تامین منابع مالی و 
سایر مباحث مورد نیاز به پروژه مترو کمک کند.رییس 
شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: در اجرای خط 
دو مترو از برنامه عقب هســتیم که علت آن کمبود 
منابع مالی و اجرای آزادسازی است، در این راستا از 
تمام افرادی که در پروژه مسئولیت دارند، درخواست 

می کنم که اهتمام جدی داشته باشند.

رییس شورای اسالمی شهر:

در اجرای خط دو متروی اصفهان از برنامه عقب هستیم

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سازمان پایانه های 
مسافربری شهرداری اصفهان

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان با بیان اینکه پایانه های مسافربری، دروازه 
ورود مسافران و گردشگران به شهر اصفهان محسوب می شود، گفت: به منظور ارج نهادن به مقام شامخ 
شهدا، ۱۰ نمازخانه پایانه های مسافربری شهر اصفهان به نام شهدای راننده نام گذاری خواهد شد.ابوالفضل 
توکلی در دیدار با معاون فرهنگی اداره کل بنیاد شهید اســتان اصفهان با اشاره به برخی از فعالیت های 
فرهنگی سازمان پایانه ها با رویکرد ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اظهار کرد: به منظور ارج نهادن به مقام 
شامخ شهدا، ۱۰ نمازخانه پایانه های مسافربری شهر اصفهان به نام شــهدای راننده نام گذاری خواهد 
شد.وی با بیان اینکه پایانه های مسافربری، دروازه ورود مسافران و گردشگران به شهر اصفهان محسوب 
می شود، افزود: رانندگان اتوبوس بعد از انقالب اسالمی خدمات ماندگاری را در راستای اعزام رزمندگان 
به جبهه، بازگشت آزادگان به میهن اسالمی و جابه جایی زائران اربعین حسینی و مشهد مقدس از خود 
به جای گذاشته اند.مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان با تاکید بر ضرورت زنده 
نگه داشتن یاد و خاطره شهدا از مدیران بنیاد شهید درخواست کرد: در جهت معرفی شهدا و ایجاد فضای 
متناسب با آن در پایانه ها همکاری الزم را با این سازمان داشته باشند.مهدی شاه نوروزی، معاون فرهنگی 
اداره کل بنیاد شهید استان اصفهان نیز با بیان اینکه برگزاری ویژه برنامه های فرهنگی در راستای ترویج 
فرهنگ ایثار و شهادت ضروری است، اظهار کرد: ویژه برنامه های گرامیداشت هفته دفاع مقدس سازمان 
پایانه ها یک حرکت بزرگ و به یاد ماندنی و نشان دهنده اعتقاد و باور به ارزش های دینی و انقالبی بوده 
است.وی با بیان اینکه دفاع مقدس یک گنجینه تمام ناشدنی است، افزود: به منظور زنده نگه داشتن 
یاد و خاطره شهیدان واال مقام، نصب نماد شهدا در پایانه ها می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.معاون فرهنگی 
اداره کل بنیاد شهید استان اصفهان تصریح کرد: اداره کل بنیاد شهید آماده هرگونه همکاری در راستای 

تبیین فرهنگ ایثار و شهادت در پایانه های شهر اصفهان است.
 

 افزایش سرانه مطالعه دانش آموزان در اصفهان
 با تلفیق کتاب و سینما

مدیر سوره مهر اصفهان گفت: فصل پنجم طرح »کتاب نما« که تلفیق سینما و کتاب است، به ترغیب 
دانش آموزان به مطالعه می پردازد.علی غفرانی کجانی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان در 
ارتباط با اقدامات انجام شده برای افزایش سرانه مطالعه دانش آموزان اظهار داشت: طرح »کتاب نما« 
که طرحی فرهنگی و تلفیقی از کتاب و سینماست، اصلی ترین برنامه عنوان شده در این راستاست 
که در حال حاضر اجرا می شــود.وی افزود: طرح کتاب نما پیش از این در چهار فصل برگزار شد؛ اما 
جامعه هدف آن دانش آموزان نبوده  و عموم مردم مورد نظر بوده اند.مدیر سوره مهر اصفهان با اشاره به 
رویکرد این طرح عنوان کرد: در کتاب نما برای ترغیب مخاطبان سینما به سمت کتاب و مخاطبان کتاب 
به سمت سینما تالش می شود؛ با ورود انیمیشن های فاخر به سینما، دانش آموزان با شرایط سنی 
مشخص به عنوان جامعه هدف این طرح قرار گرفتند.وی در ارتباط با چگونگی اجرای کتاب نما تصریح 
کرد: برای مجموعه های دانش آموزی سانس های اکران انیمیشن در یکی از سینماهای اصفهان در نظر 
گرفته می شود و دانش آموزان قبل از تماشای آن به فروشگاه های کتابی که پیش از این دایر شده اند 
هدایت می شوند تا با معرفی کتاب به روش های مختلف به سمت کتاب خوانی ترغیب شوند  .غفرانی 
ادامه داد: کارشناسان ما عالوه بر معرفی، ویژگی های کتاب همچون اندازه، جلد و نوع کاغذ به کار رفته را 
برای دانش آموزان عنوان می کنند و از این طریق برای سوق دادن آنها به سمت کتاب تالش می شود.

وی اظهار داشت: برای این طرح روانشناس کودک به طور حرفه ای برای تحلیل و آنالیز وارد عمل شد 
تا بهترین نتیجه حاصل شود.مدیر سوره مهر اصفهان در ارتباط با ادامه فرآیند ترغیب دانش آموزان به 
کتاب خوانی بیان کرد: پس از اجرای طرح کتاب نما، دانش آموزان رها نمی شوند و با طرح هایی همچون 
ویترین کتاب به سمت مطالعه آن ترغیب می شوند؛ در این طرح کارشناسان با حضور در جامعه هدف، 

کتابی را به روش های گوناگون معرفی و دانش آموزان را به خواندن کتاب تشویق می کنند.

با مسئولان

خبر روزاخبار

مسیر حرکت خط 157 
 اتوبوسرانی اصفهان

 تغییر می کند
معاون هماهنگ کننده شرکت واحد اتوبوسرانی 
اصفهــان و حومــه از تغییر مســیر خط ۱۵۷ 
اتوبوســرانی از  روز گذشــته خبر داد و گفت: 
مســیر جدید این خط حدفاصل شهرک امام 
حســین)ع( تا حرم زینبیه است.امیرحسن 
رضازاده اظهار کــرد: اتوبوس های خط ۱۵۷ در 
مسیر شهرک امام حسین )ع( به سمت دارک 
نسبت به جابه جایی مســافران اقدام می کرد 
اما با تغییر ایجاد شــده، از  روز گذشته تا حرم 
زینبیه را پوشــش می دهد تا امکان دسترسی 
شــهروندان به ویژه دانش آموزان این شهرک 
به اطراف حرم برای مراجعــه به مراکز خرید و 
آموزشی فراهم شود.وی با اشاره به تغییر مسیر 
حرکت خطوط ۱۶ و ۹۱ اتوبوســرانی اصفهان، 
تصریح کــرد: از روز بیست وهشــتم مهرماه با 
توجه به تقســیم بندی خیابان باغ گلدســته و 
شــمس آبادی، خط ۱۶ اتوبوسرانی اصفهان از 
خیابان شمس آبادی به صورت رفت وبرگشت 
عبور می کند.معاون هماهنگ کننده شــرکت 
واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه ادامه داد: 
مسیر خط ۱۶ اتوبوسرانی اصفهان از مبدأ میدان 
امام خمینی )ره( شــهر خورزوق آغاز می شود 
و با گذر از خیابان هــای کاوه و چهارباغ پایین، 
میدان امام حسین )ع(، خیابان باغ گلدسته 
میدان انقالب، پل فلــزی، خیابان های حکیم 
نظامی، نظر غربی، وحید و رودکی، سهروردی، 
ســه راه ســیمین و خیابان جانبازان به پایانه 
کوی ولی عصر )عج( می رســد که بــا توجه به 
تغییرات اعمال شــده، خیابان شمس آبادی 
جایگزین خیابان باغ گلدسته شده است.وی 
با اشاره به تغییر مسیر خط ۹۱ خاطرنشان کرد: 
با توجه به تغییرات اعمال شده، مسیر این خط 
به صورت رفت و برگشت در میانه خط از خیابان 
باغ گلدســته عبور می کند؛ مسیر جدید از مبدأ 
شــهربازی ملک شهر آغاز می شــود و با گذر از 
میدان شهید علیخانی، خیابان بهارستان، سه راه 
ملک شــهر، کاوه و چهارباغ پایین، میدان امام 
حسین )ع( باغ گلدسته، پل آذر، توحید، میدان 

آزادی و هزار جریب به پایانه صفه می رسد.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان خبر داد:

آمادگی ناژوان برای بازدید گروه های دانش آموزی و دانشجویی
مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: این مجموعه گردشگری برای حضور گروه های دسته جمعی شهروندان از جمله اردوهای دانش آموزی و دانشجویی آمادگی دارد.

مهدی قائلی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: تعدادی از مراکز گردشگری شهر در مدیریت طرح ساماندهی ناژوان استقرار دارد و در حال خدمت به شهروندان 
و گردشگران است.وی با بیان اینکه از جمله این مراکز مجموعه آکواریوم، باغ خزندگان، باغ پرندگان، باغ گیاهان گرمسیری، تله سی یژ، شهربازی ناژوان و مجموعه 
صدف هاست، ادامه داد: آغاز ساعت کاری باغ پرندگان در روزهای هفته از ساعت هشت صبح، پایان زمان فروش بلیت آن ساعت ۱۷:۳۰ و تعطیلی مجموعه ساعت 
۱۸ خواهد بود.مدیر طرح ساماندهی ناژوان خاطرنشان کرد: تونل آکواریوم ناژوان، مجموعه هیجان انگیز و جذاب باغ خزندگان، موزه بی نظیر صدف ها و باغ زیبای 
گیاهان استوایی، هر روز هفته از ساعت ۹ صبح پذیرای عالقه مندان خواهد بود و تا ساعت ۱۸ فرآیند فروش بلیت آنها ادامه خواهد داشت، همچنین زمان تعطیلی 
این مرکز ساعت ۱۸:۳۰ است.وی با اشاره به افزایش استقبال شهروندان در روزهای تعطیل از مراکز گردشگری ناژوان، افزود: مجموعه های آکواریوم، باغ خزندگان، 
موزه صدف ها و باغ گیاهان استوایی در روزهای تعطیل تا ساعت ۱۹ فروش بلیت دارد و تعطیلی این مراکز ساعت ۱۹:۳۰ است.قائلی تصریح کرد: فعالیت شهربازی 

و کارتینگ ناژوان نیز در شش ماهه دوم سال از ساعت ۱۷ آغاز می شود و تا ساعت ۲۳:۳۰ فروش بلیت خواهد داشت.

وز عکس ر

عکس: ایمنا

کتابخانه ای برای 
مطالعه هنرمندان 
و هنردوستان در 
قلب جهانشهر هنر 

و صنایع دستی
کتابخانــه  تخصصــی هنــر 
اصفهان یکی از ده ها کتابخانه 
تخصصی شهر اصفهان است 
کــه روزانه مراجعــان خاص 
خــود از هنرجویــان و دانش 

آموختگان را دارد.
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برای اولین بار اجرای شبکه فاضالب در شهرک 209 اردستان با مشارکت شهرداری 
و یکی از خیرین عملیاتی شد.مدیر آبفای اردستان اعالم کرد: اجرای پروژه شبکه 
فاضالب شهرک 209 اردستان به طول 1400 متر اواسط شهریور آغاز شد و پیش بینی 
می شود این پروژه تا روزهای پایانی مهر ماه به اتمام برسد.رضا دهقانی به ضرورت 
اجرای شبکه فاضالب در منطقه شهرک 209 پرداخت و اظهار داشت: این شهرک 
در باالدست چاه شماره یک ،که یکی از منابع مهم تامین کننده آب شرب اردستان 
است قرار دارد، در نتیجه عدم اجرای شــبکه فاضالب در این منطقه باعث آلودگی 

منابع آب های زیر زمینی می شود.مدیرآبفای اردستان با بیان اینکه هم اکنون 40 
درصدجمعیت شهر اردستان تحت پوشش شبکه فاضالب قرار دارند، عنوان کرد: 
از سال 1376 تاکنون حدود 40 کیلومتر شبکه فاضالب در شهر اردستان اجرا شده 
است، این درحالیست که می توان با سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت 
سایر دستگاه ها اجرای شبکه فاضالب در شــهر اردستان را تکمیل کرد.دهقانی با 
اشاره به اینکه در حال حاضر 2 هزار و 800 فقره انشعاب فاضالب به مشترکین در شهر 
اردستان واگذار شده، تصریح کرد: اگر 10 کیلومتر دیگر لوله گذاری شبکه فاضالب 
با مشارکت بخش خصوصی در شهرک هایی با تراکم 70 درصد به باال اجرایی شود، 
می توان 700 فقره دیگر انشعاب فاضالب به متقاضیان واگذار کرد.وی با بیان اینکه 
فاز یک تصفیه خانه فاضالب اردستان در سال 1385 در مدار بهره برداری قرار گرفت، 
خاطر نشــان کرد: در حال حاضر 14لیتر درثانیه میزان پساپ تولیدی در اردستان 
است که این میزان پســاب برای بیایان زدایی در این منطقه کویری استفاده می 
شــود؛ اما طبق مطالعات صورت گرفته ظرفیت تولید پساب در اردستان 85 لیتر 
درثانیه برآورد شده است.مدیرآبفای اردستان تکمیل شبکه فاضالب در این منطقه 
را ضروری برشمرد و عنوان کرد: منطقه اردستان دارای 64 رشته قنات است که این 
قنوات ، یکی از تامین کننده های اصلی آب کشاورزی به شمار می آیند و بعضی از 

این قنوات برای تامین آب شرب مردم در فصول گرم سال نیز استفاده می شود.

هم اکنون بیش از 80 درصد قطعات و تجهیزات مورد نیاز پاالیشگاه اصفهان در 
داخل کشور ساخته می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر تامین کاالی پاالیشگاه 
اصفهان با بیان اینکه این مجموعه 24 درصد از سوخت مورد نیاز کشور را تامین 

می کند، گفت: 100 درصد از قطعات فلزی و 60 درصد از کاال های شیمیایی مورد 
نیاز در کشور تولید می شود.مسعود خزائیلی افزود: استفاده پاالیشگاه اصفهان 
از کاال ها و تجهیزات داخلی در دوسال گذشــته 43 میلیون یورو صرفه جویی 

ارزی به دنبال داشته است.

فــوالد مبارکه ســه تفاهم نامــه همــکاری در چهاردهمیــن نمایشــگاه معرفی 
فرصت های سرمایه گذاری کشــور و نهمین نمایشــگاه بین المللی بورس، بانک، 
بیمه و خصوصی سازی را به امضا رساند.رویداد »کیش اینوکس 2022« متشکل از 
چهاردهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور و نهمین نمایشگاه 
بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی، روز دوشنبه 25 مهرماه با حضور 
رییس کل سازمان خصوصی ســازی، رییس کل بیمه مرکزی، سرپرست شورای 
عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دستیار و مشاور معاون علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، مدیران کشوری و سیاست گذاران این حوزه گشایش یافت.250 سازمان 
و شــرکت فعال در این حوزه ازجمله گروه فوالد مبارکه در بخش نمایشگاهی این 

رویداد در قالب 90 غرفه به ارائه آخرین دستاوردها و توانمندی های خود در حوزه های 
بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی از تاریخ 25 تا 28 مهرماه در محل نمایشگاه های 
بین المللی جزیره کیــش پرداختند.در جریان برپایی این نمایشــگاه، غرفه فوالد 
مبارکه شــاهد حضور پررنگ مدیران، فعاالن و موثرترین افراد در حوزه های مالی 
ازجمله مدیران بانک های ملی، ملت و کارآفرین بود.در حاشیه این رویداد، شرکت 
پشتیبانی، توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه، شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 
و صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان تفاهم نامه همکاری  سه جانبه ای را در 
راستای رفع نیازهای صنعت فوالد کشــور به ویژه فوالد مبارکه از طریق شرکت های 

دانش بنیان مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان امضا  کردند.

مدیر بازاریابی و صادرات ذوب آهن اصفهان، خواستار در اولویت قرار گرفتن مواردی 
نظیر تولید و صادرات محصوالت با ارزش افزوده باال و تکمیل سبد محصوالت خاص 
از جمله تیرآهن های بال پهن جهت افزایش سهم در بازارهای هدف صادراتی شد و 
گفت: طی سال گذشته بالغ بر 45 درصد محصوالت فوالدی ذوب آهن به بیش از 20 
کشور مختلف در آسیا، آفریقا و اروپا صادر شد.محمد نورانیان راد با تاکید بر اهمیت 
صادرات به عنوان موتور محرک توســعه اقتصادی و رمز بقای کشورها در بازارهای 
جهانی، اظهار کرد: با توجه به رکود نسبی بازار داخلی طی سال های اخیر، توسعه کمی 
و کیفی صادرات محصوالت در دستور کار قرار گرفت و با برنامه ریزی کالن انجام شده 
در حوزه بازاریابی و فروش، رشد قابل توجه حجم صادرات و در کنار آن تنوع بخشی به 
محصوالت صادراتی و بازارهای هدف انجام  شد.وی افزود: طی سال گذشته بالغ بر 
45 درصد محصوالت فوالدی ذوب آهن اصفهان به بیش از 20 کشور مختلف در آسیا، 
آفریقا و اروپا صادر شد، همچنین از نظر درآمد صادراتی، عالوه بر تحقق بیش از صد 
درصدی درآمد ارزی پیش بینی شده در بودجه سال گذشته، مبالغ قابل توجهی نیز 
از محل استرداد حقوق گمرکی ورودی و همچنین تسویه مالیات بر ارزش افزوده از 
محل پروانه های صادراتی به حساب شرکت برگشت داده شد که این دستاوردها با 
توجه به سیاست های کالن دولت در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی و قطع وابستگی 
به نفت از اهمیت بســزایی برخوردار اســت.   مدیر بازاریابی و صادرات ذوب آهن 
اصفهان با اشاره دستاوردهای مدیریت صادرات از جمله تداوم رشد صادرات، افزایش 
تعداد بازارهای هدف صادراتی، افزایش صادرات به کشــورهای منطقه، آفریقایی، 
جنوب شرق آسیا و اروپا و برگشت بالغ بر  صددرصد ارز حاصل از صادرات به چرخه 
اقتصادی کشور، افزود: این دســتاوردها در کنار اخذ هفت لوح صادرکننده نمونه و 
یک لوح صادرکننده ممتاز سبب شد، ذوب آهن اصفهان در سال 1399 عنوان تنها 

مدال آور ملی صادرات در صنعت فوالد )باالترین نشان صادرات کشور( را کسب کند. 
وی گفت: با توجه به ثبت جهانی برند و لوگوی ESCO وZOBESCO و اقدامات 
انجام شده برای دریافت و تمدید گواهینامه های بین المللی از جمله تمدید گواهینامه 
CARES و دریافت گواهینامه HOMOLOGATION برای صادرات محصول به 
اروپا به عنوان اولین تولیدکننده داخلی و به ویژه صادرات نخستین محموله میلگرد 
تولیدی شرکت به یکی از کشور های اروپای شرقی طی سال جاری، این مدیریت 
آماده افزایش صادرات به بازارهای اروپایی اســت. نورانیان راد در ادامه با اشاره به 
برخی چالش ها و موانع فعلی صادرات در عرصه بین المللی، اظهار کرد: تحریم های 
ظالمانه بین المللی، تبعات ناشی از جنگ روسیه و اوکراین به ویژه دامپینگ کشور 
روسیه که منجر به کاهش شدید قیمت های فوالد شده، اختالفات آمریکا و چین 
که بر بازارهای آسیای جنوب شــرقی تاثیرگذار بوده و مشکالت اقتصادی چین که 
صادرات به این کشور را دچار مشکل کرده از جمله چالش ها محسوب می شود.وی 
اضافه کرد: همچنین در بعد داخلی با چالش های متعددی از جمله تغییرات مکرر 
و گاهی غیرکارشناسی قوانین و مقررات، وضع عوارض صادراتی، کمبود و افزایش 
بهای حامل های انرژی، رقابت منفی برخی رقبای داخلی، افزایش مکرر هزینه های 
حمل جاده ای، ظرفیت محدود پذیرش تریلرها در مرزها و گمرک ها و بسته شدن 
مرزها به دفعات از سوی طرفین )ایران و کشورهای همسایه( مواجه بوده و هستیم، 
هر چند با وجود تمام این موانع و مشــکالت و با در نظر گرفتن نیاز ارزی شرکت، با 
تدابیر موثر و به موقع صورت گرفته عالوه بر افزایش چابکی فرآیند، افزایش صادرات 
به بازارهای جایگزین در کشورهای همسایه و حوزه CIS در دستور کار قرار گرفت که 
از نتایج اقدامات انجام شده می توان به افزایش سه و نیم برابری صادرات کالف به 

بازارهای حوزه CIS  اشاره کرد.

برای اولین بار در منطقه اردستان صورت گرفت؛

اجرای شبکه فاضالب در اردستان با مشارکت شهرداری

  مدیر تامین کاالی پاالیشگاه اصفهان مطرح کرد:

پاالیشگاه اصفهان در آستانه خودکفایی

 حضور گروه فوالد مبارکه در رویداد»کیش اینوکس 2022«
و امضای سه تفاهم نامه همکاری

مدیر بازاریابی و صادرات ذوب آهن اصفهان:

آماده توسعه صادرات ذوب آهن به اروپا هستیم

منبع: بازار
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