
آگهی فراخوان عمومی شماره
401-2-200/2

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

فراخوان شناسایی سرمایه گذار تامین مالی احداث بخشی از تاسیسات فاضالب شهر دامنه 
در ازای واگذاری بخشی از پساب حاصله به روش بیع متقابل

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                           

چهارشنبه 23 شهریور   1401  
17   صفر   1444

14  سپتامبر   2022
 شماره 3626       

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

7
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عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان:

معماری امروز شهر اصفهان فاقد هویت است

5

رییس اتحادیه کتاب و لوازم التحریر اصفهان می گوید قیمت لوازم التحریر ایرانی و 
خارجی نسبت به سال گذشته حدود ۶۰ درصد افزایش داشته است؛

بوی ماه مهر و گرانی و نگرانی!

محله های اصفهان 
میزبان راویان دفاع 

مقدس می شوند

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان:

ساماندهی ۹۵ درصد 
معلمان مدارس اصفهان 

انجام شد

نایب رییس اتحادیه گوشت سفید 
استان:

10 درصد مردم اصفهان 
دیگر توان خرید مرغ را 

ندارند
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  یک حادثه که اتفاق افتاد؛
 سوپراستار شکست خورد

گرایی؛ نابغه ها باید گاهی 
فروتن باشند
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مدیرکل پزشکی قانونی استان 
اصفهان می گوید از ابتدای امسال 

۵73 نفر با خودزنی و با هدف 
دریافت دیه به پزشکی قانونی 

اصفهان مراجعه کرده اند؛

 یک آمار قابل تامل
 و قابل توجه!

نوبت اول

 مدیریت شهری اصفهان برای اربعین چه خدماتی به مردم ارائه می دهد؟
سرپرست روابط عمومی سازمان انتقال خون خبرداد:

کاهش ذخیره گروه خونی O منفی در اصفهان

گالیه شهروندان اصفهانی از تعطیلی ایستگاه های دوچرخه؛
فعال منتظر باشید!

شهر در شور غم ارباب
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شماره 
مناقصه  

شرکت

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد(
تاريخ توزيع موضوع مناقصه

دفترچه
مهلت تهیه 

دفترچه

آخرین مهلت  
بارگذاری و 

تحویل پاکات

بازگشائی  
اسناد ارزیابی 

کیفی
مبلغ تضمین

401140722001093905000006

اجرای پروژه های 
مرتبط با درخواست 
های مردمی شامل 
انتقال نیرورسانی 

،رفع حریم و جابجایی 
تاسیسات و روشنایی 

در محدوده امور 
برق منطقه 4

1401/06/201401/06/271401/07/091401/07/101.830.000.000

 زنگ خطر افزایش »مجردان سالمند« به صدا درآمده است؛
آمارهایی که بوی  » امید«  نمی دهند

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

چهارشنبه 16  شهریور  1401
10 صفر  1444

07  سپتامبر  2022
 شماره 3620    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

مدیر کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی اصفهان از سیاست هایی می گوید که روند 
صادرات فرش را نزولی کرده است؛

مقرراتی که»مانع شده اند«

بررسی صحبت ها پیرامون مشکل 
مهدی تاج:

 پرونده قضایی» تاج«؛
 از شایعه تا واقعیت!

مربی تیم فوتبال ذوب آهن:

فدراسیون مجوز حضور 
بانوان اصفهانی را صادر 

کند

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

۹0 کانون سالک خیز در 
استان اصفهان شناسا یی 

شد

مدیرعامل سازمان پایانه های 
مسافربری شهرداری اصفهان:

متولی فروش بلیت 
در پایانه ها، اداره کل 

راهداری است

رییس کل دادگستری استان در  
نشست هماهنگی نمایندگان سه 
قوه در استان اصفهان مطرح کرد: 

اضافه  شدن 770 
نفر نیروی جدید به 
حوزه های قضایی 

استان

مدیرکل تامین اجتماعی استان توضیح داد:

سهم استان از  وام سفر اربعین 
چقدر است؟

آیت ا... جنتی: 
زائران اجازه ندهند اختالفات 
سیاسی به مراسم اربعین 
ضربه ای بزند
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مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان: 
سرویس دوشنبه های باغ رضوان فعال شد

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی:
 چهارمین خط BRT اصفهان بهره برداری می شود

جای این بنرها در شهر نیست!

تبلیغات جدید شهرداری اصفهان با موضوع فرهنگ سازی،
 انتقادات مختلفی را به دنبال داشته است؛

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                           

چهارشنبه ۹ شهریور  1401  
3   صفر   1444

31    آگوست   2022
 شماره 3614      

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان
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همزمان با هفته دولت؛
 گذر چهارباغ میزبان جامعه هدف 

بهزیستی شد

2

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می گوید از هر راهی برای پیگیری مطالبات
 800 میلیارد  تومانی از تأمین اجتماعی اقدام کرده اند، بی فایده بوده است

لطفا بدهی تان را بپردازید

مجوز حضور بانوان در 
 ورزشگاه فوالدشهر 

صادر نشده است

  مدیرعامل سازمان مدیریت
 پسماند شهرداری :

روزانه ۵0 تن میزان شیرابه 
اصفهان صحیح نیست

 فرمانده کل سپاه پاسداران
 انقالب اسالمی:

مجاهدت های شهید علیجانی 
برای همیشه ماندگار خواهد بود
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 تاج ریاست فدراسیون فوتبال دوباره بر 

سر »تاج« گذاشته شد؛
آن 18۵ دقیقه رمزآلود!

5

      رهبر انقالب اسالمی در دیدار 
رئیس جمهور و اعضای هیئت 

دولت مطرح کردند :

تقدیر از حضور مردم 
 اصفهان در تشییع 

آیت ا... ناصری

رنا
 ای

س:
عک

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی اعالم کرد:

اعطای فرزندخواندگی به دختران مجرد

معاون دانشجویی دانشگاه اصفهان:
 کمیت و کیفیت فعالیت های دانشگاه اصفهان

 مورد رضایت نیست

3

در نشست قائم مقام وزیر صمت با خبرنگاران و مسئوالن 
اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد:

اصفهان و مشکالتی که دیده نمی شود 

3

 مدیرکل گمرکات اصفهان در نشست خبری
 با اصحاب رسانه خبرداد:

 رشد ۹۵ درصدی درآمد 
 گمرکات استان طی
 ۵ ماهه سال جاری

اصالح هندسی میدان امام حسین )ع( شاهین شهر و هدایت آبهای سطحی آن

     مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(

سعید ابریشمی راد – شهردار شاهین شهر م الف:1373960

چاپ اول

شهرداری شاهین شهر در نظر دارد فراخوان اجرای اصالح هندسی 

میدان امام حســین )ع( شاهین شــهر و هدایت آبهای سطحی 

آن به شــماره 2001094734000024 را از طریق ســامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان 

تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 

شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، 

نســبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضــای الکترونیکی )به 

صورت بر خط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی 

اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان: 1401/06/06

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/06/17
- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/06/27
- زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/06/28

نوع و مبلغ تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار )شــرکت در 
مناقصه(:

ضمانتنامه بانکی / فیش نقدی به مبلغ 1/2۵0/000/000 ریال
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 

شاهین شهر میدان فاطمیه شهرداری مرکزی – 03145225200

آگهی مزایده  )مرحله دوم(

مهدی مختاری- شهردار م الف:1374033

نوبت اول

شهرداری کلیشاد و سودرجان به اســتناد مصوبه شماره 1401/6/4682 

مورخ 1401/01/21 شــورای محترم اسالمی شــهر در نظر دارد نسبت به 

فروش ضایعات شامل آهن آالت، ضایعات پلی اتیلن و الستیک اقدام 

نماید. لذا از متقاضیان واجد الشــرایط دعوت می گردد مطابق اطالعات 

ذیل جهت مشــاهده حضوری به ســاختمان خدمات شهری شهرداری 

مراجعه و جهت شرکت در مزایده به سامانه ستاد مراجعه نمایند. 

1401/06/07 الی 1401/06/26مهلت بازدید و اخذ اسناد 

1401/06/07 الی 1401/06/27مهلت تحویل اسناد 

1401/06/28بازگشایی اسناد 

2/615/000/000 ریالاعتبار اولیه )پایه کارشناسی(

- شرکت کنندگان قیمت پیشنهادی خود را از طریق سامانه ستاد ارسال نمایند.
- محل تحویل اسناد مزایده واحد دبیرخانه حراست شهرداری می باشد.

- شرکت کنندگان باید سپرده ای معادل 5 درصد به مبلغ 130/750/000 ریال 
پایه ی کارشناسی شده را به حساب سپرده شهرداری واریز و یا نسبت به صدور 
ضمانت نامه بانکی در وجه شــهرداری تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده 

اقدام نمایند.
- شرکت کنندگان الزامًا باید مدارک ضمانت نامه خود شامل فیش واریز بانکی 

یا برگ ضمانتنامه بانکی را در داخل پاکت به واحد حراست شهرداری به صورت 
فیزیکی ارســال فرمایند. ضمنًا اطالعات کامل را نیز )شامل نام شرکت، نوع 

مزایده( روی پاکت مربوط درج نمایند.
هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 

- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده در سامانه مندرج 
می باشد.

- شهرداری در رد و قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

آگهی مناقصه   )مرحله دوم(

مهدی مختاری- شهردار م الف:1374117

نوبت اول

شهرداری کلیشاد و سودرجان   به استناد بودجه مصوب سال مالی 1401 

در نظر دارد نسبت به اجرای فاز یک فرهنگسرای خیابان شهید رجایی 
)اجرای فونداسیون و ستون های زیرزمین و سقف( را از طریق مناقصه 
عمومی به افراد واجد االشــرایط حقیقی یا حقوقی واگذار نماید.  لذا از 
متقاضیان دعوت می گردد مطابق  با زمان بندی اعالم شــده به سامانه 

ستاد مراجعه نمایند.

الف( مشخصات
اجرای فونداســیون، دیوارهای حائل و ســتونهای طبقه زیرزمین طبق 
نقشه و مشخصات مناقصه با اعتبار 15/000/000/000 ریال طبق فهرست 

بهاء ابنیه سال 1401 
ب ( زمان بندی

-  شهرداری در رد و قبول پیشنهادات مختار می باشد. 
- سایر شرایط در اسناد مناقصه موجود می باشد. 

- شرکت کنندگان باید سپرده ای معادل 5 درصد معادل قیمت پایه 
ی کارشناسی شده را به حساب ســپرده شهرداری واریز و یا نسبت 
به صدور ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری تحت عنوان سپرده 

شرکت در مناقصه اقدام نمایند.
آدرس دریافــت و تحویل مــدارک: اصفهان- شــهر کلیشــاد و 
سودرجان- خیابان مطهری- ساختمان مرکزی  شهرداری – واحد 

دبیرخانه شهرداری 
شماره تماس : 03137488000

1401/06/09 الی 1401/06/26مهلت بازدید و اخذ اسناد 

1401/06/09 الی 1401/06/27مهلت تحویل اسناد 

1401/06/28بازگشایی اسناد 
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خبر در زاینده رود
 جاریست ...

نوبت دوم

نوبت دوم

چاپ دوم

   

عملیات اجرایی بدنه سازی مسیل 
شهرداری شاهین شــهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایی بدنه سازی مسیل به شــماره 2001094734000049 را از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق 

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.متقاضیان شرکت در فراخوان در 

صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت بر خط( برای کلیه صاحبان امضای 

مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
   - تاریخ انتشار فراخوان: 1401/06/15                  

  - مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/06/31     
  - مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/07/10               

 - زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/07/11          
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار )شرکت در مناقصه(:           

ضمانتنامه بانکی / فیش نقدی به مبلغ 675/000/000 ریال    

  اطالعات تماس و آدرس دستگاه: شاهین شهر میدان فاطمیه شهرداری مرکزی – 03145225200

مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم(

سعید ابریشمی راد – شهردار شاهین شهر م الف: 1377321

چاپ اول
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چاپ دوم

                     آگهی مزایده اجاره شماره 13044)نوبت سوم(

سعید ابریشمی راد – شهردار شاهین شهر م الف: 1380901

چاپ اول

شهرداری شاهین شهر در نظــر دارد واگذاری ساختمان گلفروشی واقع در 

آرامستان بهشت معصومه را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج 
 در اســناد مزایده، با بهره گیری از ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت
 )www.setadiran.ir( و با شــماره مزایــده 5001094734000036 به 

صورت الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت: 1401/06/22 

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/07/07
تاریخ بازدید: 1401/06/24

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/07/17
زمان بازگشایی: 1401/07/18

زمان اعالم به برنده: 1401/07/19
ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است:

 1- برگزاری مزایده صرفًا از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت

 می باشــد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شــامل خرید و دریافت اســناد 
مزایــده )در صــورت وجــود هزینــه مربوطــه(، پرداخــت تضمیــن 
شــرکت در مزایــده )ودیعــه(، ارســال پیشــنهاد قیمــت و اطــاع از 
 وضعیت برنده بــودن مزایده گــران محتــرم از این طریق امــکان پذیر 

می باشد.
2- کلیه اطاعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد 

اعان عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
3- عاقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت 

گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.
مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934

 اطاعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام اســتانها، در ســایت ســامانه 
)www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام / پروفایل مزایده گر« موجود 

است.
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد، جهت شناسایی سرمایه گذاران واجد شرایط، فراخوان پروژه ای تحت 

عنوان » تامین مالی احداث بخشی از تاسیسات فاضالب شهر دامنه در ازای واگذاری بخشی از پساب حاصله« را در قالب 
قرارداد بیع متقابل با مشخصات ذیل ، برگزار نماید. لذا بدینوسیله از سرمایه گذاران واجد شرایط دعوت به عمل می آید.

الف- شرح مختصری از پروژه
-نحوه اجرای پروژه: بیع متقابل

-دوره احداث: 3 سال
-دوره بهره برداری از پساب قابل واگذاری: 20 سال

جمعیت افق)1430(: 7103 نفر
میانگین حجم پساب ساالنه: 300.000 مترمکعب

-شرح عملیات:
-اجرای شبکه فاضالب شهر دامنه به طول تقریبی 4۵ کیلومتر

-عملیات بهره برداری شبکه فاضالب در طول بهره برداری
از عالقه مندان خواهشمند است مدارک ذیل را تا پایان مهلت مقرر به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

تحویل نمایند:
مدارک الزم اشخاص حقوقی: 1-آخرین روزنامه رسمی مبنی بر دارندگان امضاهای مجاز معتبر 2-اساسنامه 3-تصویر کارت ملی 

و شناسنامه دارندگان امضای مجاز 4- اظهارنامه امکان تامین منابع مالی پروژه ۵-اطالعات کلی و حقوقی شرکت
محل تحویل اسناد: اصفهان ، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابر، شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ، دبیرخانه کمیسیون 

معامالت )اتاق 2۹2(

مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 13:00 روز شنبه مورخ 1401/07/0۹
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن: 8 - 03136680031  

داخلی 2۵3



وقتیدستان»حاجقاسم«خلیجفارسرامحافظتمیکند؛

خط شکنی به نام شهید سلیمانی

از قدیم گفته اند که همواره این محدودیت هاســت که باعث می شود تا 
انسان ها به بهتر از آنچه که باید دسترسی پیدا کنند؛ موضوعی که درباره 

یک اختراع تمام ایرانی هم به خوبی صدق کرده است.
۱۴ شهریور ماه بود که از ناو جنگی شهید سلیمانی رونمایی شد. ناوی 
که جدیدترین و مدرن ترین شناور جنگی نیروی دریایی سپاه شناخته 

می شود و ویژگی های خاص آن را از هم ردیفانش متمایز کرده است.
یک تعریف ساده از یک اختراع پیچیده

به طور کلی در تعریف ناوشــکن اینگونه آورده شــده که توانایی پرتاب 
موشک هدایت شونده را داشــته و می تواند آنها را حمل کند. این ناوها 
معموال با دو موشک انداز تجهیز می شوند که بیشتر آنها موشک اندازهای 

عمودی هستند.اما حاال سوال اینجاست که...
به گزارش »باشــگاه خبرنگاران جوان«؛ سیستم موشک انداز عمودی 
در اصل نوعی سیستم پیشرفته دارای تعدادی سلول است که هریک 
توانایی نگاه داشــتن تعداد زیادی موشک آماده به شــلیک را دارند.

ســلول ها قادرند تا هر نوع موشــکی را نگهداری کنند ویژگی که باعث 
می شــود تا ناو برای هر ماموریتی نوع مناسب موشــک ها را انتخاب 
کند. زمانی هم که کشتی در موقعیت شلیک قرار بگیرد موشک ها ابتدا 
به سمت باال حرکت می کنند و زمانی که به اندازه کافی از شناور فاصله 

رفتند به مسیری که پیش تر برای شان تعیین شده، حرکت می کنند.
البته این ناو ویژگی دیگری هم دارد که سردار تنگسیری فرمانده نیروی 
دریای سپاه درباره آن اینگونه گفته است: این ناو دو بدنه دارد و اگر برای 
یکی از بدنه ها مشکلی ایجاد شــود برای مثال در نبرد موشک بخورد، 

اصال غرق شدنی نیست.
در تعریف این ویژگی باید گفت که تک بدنه یا چند بدنه بودن یکی دیگر 
از ویژگی های شناورهاســت که در اصطالح التین به نام Monohull یا 
Multihull  شناخته می شــوند. اگر بخواهیم با یک مثال این قابلیت 
را شرح دهیم باید به شناورهای کاتاماران اشاره کنیم که در آن دو بدنه 
جدا از هم به وســیله یک بدنه میانی به هم وصل شده اند.این قابلیت 
شناور جدید، یگان های دریایی سپاه را قادر می سازد تا در مناطق بسیار 
نزدیک به ساحل نیز با ســرعت باال حرکت کرده و تقریبا از هر نقطه ای 

به شلیک اقدام کنند.
نوع طراحی که در این شناور وجود دارد قابلیتی را ایجاد کرده که ناو بتواند 

حتی در عمق های بسیار کم در حدود دو متر و کمتر هم حرکت کند.
یکی دیگر از مزایای مهم این نوع طراحــی ایجاد قابلیت حرکت در آب 
های بسیار کم عمق، شاید چیزی در حدود دو متر یا کمتر است. ویژگی 
که باعث شده تا این ناو در مناطق تقریبا ساحلی هم از سرعتش کاسته 

نشود و توان شلیک از هر نقطه ای را داشته باشد.

خط شکنی نیروی دریایی سپاه در حوزه طراحی
 محمد شلتوکی، کارشناس و پژوهشگر حوزه دفاعی در این باره معتقد 
است که  طراحی و ساخت این شناور حائز نکات قابل توجهی است که 
حکایت از خط شــکنی این نیرو در حوزه طراحی و ساخت تجهیزات و 

شناورهای رزمی دارد؛ خطوطی که همه حوزه های طراحی بدنه، ابعاد، 
تسلیحات و... را شامل می شود .

وی گفته است که »در اولین نگاه، نخستین ویژگی برجسته شناور شهید 
سلیمانی، طراحی بدنه آن است، البته نیروی دریایی سپاه پیش از این 
با ساخت »شناور شــهید ناظری« در زمینه طراحی شناورهای رزمی، 
خالقیت و خط شــکنی از خود نشــان داده بود، لیکن در شناور شهید 
سلیمانی این خط شکنی به بلوغ رســیده و ما شاهد طراحی شناوری 
از نوع »کاتاماران« یا »۲ بدنه« هستیم که این نوع طراحی به پایداری 
بیشتر شــناور در فورس های دریایی باال و همچنین قابلیت دستیابی 
آن به سرعت های باالتر کمک شــایانی می کند به طوری که بنا به گفته 
سردار »علیرضا تنگســیری« فرمانده نیروی دریایی سپاه، این شناور 
با استفاده از ۴ موتور می تواند به ســرعت ۴۵ گره دریایی )بیش از ۸۰ 

کیلومتر بر ساعت( دست پیدا کند.«
به گفته این کارشــناس از دیگر ویژگی های ظاهری بارز شــناور شهید 
سلیمانی استفاده از خطوط شکســته در طراحی بدنه با زاویه های تند 
است که این نوع طراحی در دنیا برای کاهش سطح مقطع راداری بسیار 
مرسوم است؛ هر چه ســطح مقطع راداری شــناور کمتر باشد، کشف 
آن توسط سامانه های شناســایی راداری دشمن سخت تر خواهد بود؛ 
موضوعی که در شناور شهید سلیمانی مورد توجه طراحان قرار داشته و 

برای کاهش بیشتر ســطح مقطع راداری از پوشش های جاذب امواج 
راداری نیز در بدنه استفاده شده است.

به گفته سرلشکر باقری رییس ســتاد کل نیروهای مسلح جمهوری 
اســالمی، این طراحی تماما به دســت جوانان نخبه و دانش آموخته 
دانشــگاه های کشــور صورت گرفته و دارای بدنه شناساگریز با سطح 
مقطع راداری بسیار پایین است که می توان آن را به عنوان دستاورد ملی 

برای کشور دانست.
وی گفته است که این شناور با توجه به نوع طراحی، قابلیت دریانوردی 
و اجرای انواع عملیات در آب های دور و در شــرایط نامســاعد دریایی 
و اقیانوس ها را دارد.شــناور کشتی رزمی شهید ســلیمانی نسبت به 
شناور های هم اندازه خود از قابلیت مانور بسیار باالتر و شعاع چرخش 
بسیار کمتری برخوردار اســت که این قابلیت در اجرای تاکتیک های 

متنوع آفندی و پدافندی بسیار اهمیت دارد.

حکایت دستی که هفتصد کیلومتر دورتر به دشمنان سیلی می زند
و اما از هرچه بگذریم نام این شناور خوش تر است؛ موضوعی که فرمانده 
نیروی دریایی سپاه درباره آن گفته که اینها مجبورند که این ناو را صدا 
بزنند و باید بزرگی نام شهید سلیمانی را اعتراف کنند. االن دست حاج 

قاسم هفتصد کیلومتر دورتر از خاک ایران به دشمنان سیلی می زند.

گیشه
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نظر فعال اصالح طلب درباره عملکرد دولت »رییسی«
فعال سیاسی اصالح طلب گفت: دولتی که با شعار انقالبی بودن روی کار آمد و فسادستیزی را جزو 
اولویت های کاری خودش قرار داده بود، امروز می بینیم با وجود آنکه منتقدان منصف کمتر دست 
به افشاگری می زنند، اخباری از درون این دولت منتشر می شود که نشان می دهد موضوع بحران 
ها بسیار جدی اســت.غالمرضا انصاری در گفت وگو با نامه نیوز درباره عملکرد دولت سیدابراهیم 
رییسی گفت: میزان ناکارآمدی دولت سیزدهم را در همین موضوع اعزام زائران اربعین کامال می توان 
مشاهده کرد. با وجودی که چند سال گذشــته نیز حضور انبوه زائران را در راهپیمایی اربعین شاهد 
بودیم ؛اما در این دولت نوع خدمات رســانی به زائران انتقادات زیادی را در پی داشت.وی افزود: 
تا زمانی که خود مردم مســائل اعتقادی و دینی را پیگیری می کنند،  می بینیم ســازماندهی نسبتا 
مطلوب وجود دارد و امــور جلو می روند ولی وقتی دولت ورود می کنــد، معادالت طور دیگری می 
شود. دولت سیزدهم با تخصیص وام ۵ میلیونی بدون ضامن و اعالم گسترده این موضوع از رسانه 
های همگانی و صداوسیما، تشویق مردم به حضور در راهپیمایی اربعین را تکلیف اداری برای خود 

تعریف کرد.
 

لفاظی گانتز؛ 

هر توافق هسته ای با ایران باید شامل نابودی تمام 
سانتریفیوژها باشد

»بنی گانتز« وزیر جنگ رژیم موقت صهیونیســتی شامگاه دوشــنبه با »آنتونیو گوترش« دبیرکل 
ســازمان ملل در نیویورک دیدار کرد.گانتز با اعالم این خبر گفت: »با دبیرکل ســازمان ملل درباره 
ضرورت تشکیل جبهه بین المللی در برابر چالش ها مخصوصا تهدید ایران گفت وگو کردم«.به نوشته 
وبگاه شبکه »الجزیره«، وی با تکرار ادعاهای نخ نما شده و بی اساس علیه جمهوری اسالمی ایران، 
در این دیدار اظهار داشت: »هرگونه توافق هسته ای با ایران باید شامل نابودی تمام سانتریفیوژهای 
این کشور باشد تا بعدا مورد استفاده قرار نگیرند«.وزیر جنگ رژیم کودک کش صهیونیستی با عجز و 
البه درباره اینکه ایران »تولید سانتریفیوژها را افزایش داد و آنها را به تاسیسات مستحکم زیرزمینی 
منتقل کرد«، افزود: »اگر توافقی با ایران امضا شــود، باید مطمئن شــویم که سالح اتمی نداشته 
باشد«.روز دوشنبه نیز »یائیر الپید« نخســت وزیر این رژیم که به برلین سفر کرده بود، در نشست 
خبری مشترک با »اوالف شولتز« صدراعظم آلمان گفته بود: »ما باید به طور جمعی برای مقابله با 
تهدید ایران و پایان دادن به مذاکرات توافق هسته ای کار کنیم. بازگشت به توافق هسته ای با ایران 

اشتباه بزرگی خواهد بود«. 
پیش از این، سه کشــور اروپایی عضو برجام )آلمان، فرانســه و انگلیس( در بیانیه ای ادعا کردند: 
»متاسفانه انتخاب ایران این بود که این فرصت حیاتی دیپلماتیک را مغتنم نشمرد. ایران در عوض 

به تداوم برنامه هسته ای خود فراتر از توجیه غیرنظامی ملموس ادامه داد«.

وزیر خارجه ایاالت متحده: 

 با توجه به پاسخ ایران به طرح اتحادیه اروپا، احیای برجام 
در آینده ای نزدیک نامحتمل است

وزیر خارجه ایاالت متحده گفت که با توجه به پاسخ ایران به طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا، دستیابی 
به توافق برای احیای برجام در آینده نزدیک نامحتمل است.آنتونی بلینکن که به مکزیک سفر کرده 
بود در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره توافق احتمالی با ایران احیای برجام اظهار داشت: »نمی توانم 
زمان خاصی را پیش بینــی کنم جز این که دوباره بگویم به نظر می رســد ایران یــا تمایلی به انجام 
کارهایی ندارد که برای دستیابی به توافق الزم است یا نمی تواند.«آنتونی بلینکن اخیرا نیز گفته بود 

که پاسخ ايران به پيشنهاد اتحاديه اروپا برای احيای برجام گفت وگوها را يک گام به عقب می برد.

مکرون:

 آشکارا و قاطعانه از یونان در برابر ترکیه حمایت می کنیم
رییس جمهور فرانسه شامگاه سه شنبه گفت که پاریس آشکارا و قاطعانه از یونان در برابر تهدیدات ترکیه 
حمایت می کند.»امانوئل مکرون« رییس جمهور فرانسه در گفت وگو با »کریاکاس میتسوتاکیس« نخست 
وزیر یونان گفت که فرانسه به صورت آشــکارا و قاطعانه از یونان در مقابل تهدیدات ترکیه حمایت می کند.
رییس جمهور فرانسه اضافه کرد که پاریس با برخی اقدامات ترکیه که در تضاد با حق حاکمیت یونان بوده، 
مخالف است. مکرون همچنین گفت که فرانسه با یونان در خصوص حمایت از اوکراین در تمامی زمینه ها 
موافق است.رییس جمهور فرانسه تاکید کرد که این کشور تا زمانی که نیاز باشد به حمایت نظامی و اقتصادی 
از اوکراین ادامه خواهد داد. در حالی که تنش ها بین آنکارا و آتن طی روزهای اخیر خبرســاز شده است، 

»مولود چاووش اوغلو« وزیر خارجه ترکیه به یونان درباره عواقب اقداماتش هشدار شدید داد.
 

تداوم تبعیض علیه مسلمانان در انگلیس
رســانه ها از تبعض نژادی نظام مند در دولت های انگلیس علیه مســلمان مقیم این کشور که عمدتا اهل 
جنوب آسیا هستند، خبر دادند.در تداوم تبعیض علیه مسلمانان مقیم انگلیس، رسانه های این کشور روز 
دوشنبه از سلب تابعیت شهروندی انگلیس و معرفی مسلمانان مقیم این کشور به عنوان »شهروند درجه 
دوم« خبر دادند.به گزارش وبگاه »ایسترن آی« اندیشکده »روابط نژادی« مستقر در لندن گزارش کرد که 
اختیارات سلب شهروندی که از سال ۲۰۰۲ در انگلیس ارائه شد، اعطای »شهروندی درجه دو« را به طور عمده 
برای مسلمانان مقیم این کشور در نظر گرفته است.اندیشکده روابط نژادی در گزارش خود نوشته است که 
اختیاراتی که اجازه می دهد عنوان شهروندی انگلیس بدون اطالع قبلی حذف شود، اینک منجر به ایجاد شکل 
دیگری از اقلیت در این کشور شده اســت.در حالی که دولت انگلیس مدعی است تنها کسانی که اقدامات 
شان تهدیدی جدی برای امنیت ملی باشد یا مرتکب جنایات فجیع شوند، تابعیت خود را از دست می دهند،.

 
وزیر دفاع اوکراین:

 دیگر به متحدان غربی اعتمادی نداریم
وزیر دفاع اوکراین گفت که کشورش در جریان جنگ با روسیه آموخت که دیگر به متحدان غربی خود 
اعتماد نداشته باشد و به وعده های آنها دل خوش نکند.با وجود کمک های نظامی گسترده کشورهای 
اروپایی و آمریکا به اوکراین برای جنگ با روسیه، مقامات کی یف اما همچنان به انتقادها از غربی ها 
ادامه می دهند. »الکسی رزنیکوف« وزیر دفاع اوکراین شامگاه دوشنبه گفت که کشورش در جریان 
جنگ با روســیه آموخت که دیگر به متحدان غربی خود اعتماد نداشته باشد و به وعده های آنها دل 
خوش نکند.به نوشته وبگاه »ریانووستی«، رزنیکوف در مصاحبه ای تلویزیونی اظهار داشت که کی یف 
اخیرا آموخته است به وعده های شرکای غربی در پشت صحنه اعتماد نکند، بنابراین، مقامات اوکراینی 

برای برقراری صلح در کشور، آماده امضای یک سند چندجانبه با تضمین های امنیتی ویژه هستند.
وی در ادامه توضیح داد: »ما چیزهای زیادی یاد گرفته ایم، از جمله اینکه به تالش های مختلف برای 
کمک به ما جهت دستیابی به صلح در اوکراین اعتماد نکنیم. متاسفانه، در سال ۲۰۱۴ چنین اقداماتی 

توسط متحدان ما انجام شد، اما ابزارها و توافق هایی که قبال وجود داشت، مفید نبود«.

تماس تلفنی »پاشینیان« با »پوتین« پس از تشدید 
درگیری های مرزی باکو و ایروان

به دنبال تشدید درگیری های مرزی ارمنستان و جمهوری آذربایجان در بامداد روز سه شنبه، نخست وزیر ارمنستان 
با رییس جمهور روسیه تماس تلفنی برقرار کرد. همزمان با تشــدید درگیری های مرزی جمهوری آذربایجان و 
ارمنستان، نیکول پاشــینیان نخست وزیر ارمنســتان با والدیمیر پوتین رییس جمهور روسیه به صورت تلفنی 
گفت و گو کرد. خبرگزاری اسپوتنیک ضمن اعالم این خبر به جزییات این مکالمه تلفنی هیچ اشاره ای نکرده است. 

خبر روز

صدراعظم آلمان در دیدار با »الپید«: 

ایران حق داشتن سالح 
اتمی را ندارد

صدراعظم آلمان در نشست خبری مشترک با 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی، با ادعای اینکه 
توجیهی برای رد پیشــنهادهای اتحادیه اروپا 
توسط ایران وجود ندارد، مدعی شد دستیابی به 
توافق در آینده نزدیک غیرممکن است.»اوالف 
شولتز« صدراعظم آلمان که در برلین میزبان 
»یائیــر الپیــد« نخســت وزیر رژیــم موقت 
صهیونیستی بود، در نشست خبری مشترک با 
الپید شرکت کرد.شولتز به عنوان اولین سخنران 
در این نشســت گفت: »من با نخســت وزیر 
اسراییل درباره تحوالت اوکراین و لزوم توقف 
تجاوز روسیه گفت وگو کردم. ما در حال تالش 
برای کاهش قیمت انرژی هستیم که به دلیل 
جنگ روسیه در اوکراین افزایش یافته است«.

به نوشــته وبگاه شبکه »اســکای نیوز«، وی 
با ادعای اینکه تســلیحات ارســالی غرب به 
اوکراین باعث تغییر روند جنگ شــد، توضیح 
داد: »خون ریزی در اوکراین باید متوقف شود. 
ما باید مســتقل از منابع انرژی روسیه باشیم 
و جهت ارائه جایگزین هایــی برای آنها تالش 
خواهیم کرد. ما تولید برق را افزایش خواهیم 
داد و ۸۰ درصد انرژی از منابع پاک خواهد بود«.

شولتز درباره مسئله فلســطین اظهار داشت: 
»اســراییل نباید به طور یکجانبه مواضع خود 
را بر فلســطینی ها تحمیل کند. ما خواهان راه 
حلی پایدار برای مناقشه در خاورمیانه بر اساس 
راهکار دو دولتی هستیم«.شبکه »الجزیره« 
نیز به نقل از شــولتز گــزارش داد: »ایران حق 
دستیابی به ســالح اتمی را ندارد. دستیابی به 
توافق با ایران در آینــده ای نزدیک غیرممکن 
است«.وی درباره رد و بدل شدن پاسخ ها بین 
ایران و طرف های غربی  مذاکرات وین درباره 
متن پیشنهادی نیز مدعی شد: »هیچ توجیهی 
برای ایران جهت رد پیشنهادهای اتحادیه اروپا 
وجود ندارد. پاسخ ایران به پیشنهاد اروپا درباره 
توافق هسته ای مثبت نبود«.نخست وزیر رژیم 
صهیونیســتی نیز به عنوان سخنران بعدی در 
این نشست خبری گفت: »ما با آلمان شراکت 
راهبردی داریم و به برلیــن کمک می کنیم تا 

قابلیت های هوایی خود را توسعه دهد«.

بین الملل اولیانوف:

 پاسخ ایران، مانعی سر راه احیای برجام ایجاد نمی کند 
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین در ارتباط با اظهارات ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره مذاکرات وین در صفحه 
توئیترش نوشت: واقعا، هیچ مسئل های در پاسخ ایران]به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای توافق در مذاکرات وین[ وجود ندارد که مانعی جدی سر راه توافق باشد.

اولیانوف ادامه داد: نهایی شدن مذاکرات وین صرفا به اراده سیاسی کشورهای مشارکت کننده در آن بستگی دارد.این اظهارات اولیانوف در پی این مطرح می شود که 
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری هفتگی اش در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا طرف مقابل مذاکرات پاسخ ایران را داده اند و همچنین در توضیحی 
درباره ادعای آمریکایی ها مبنی بر اینکه ما برخی شکاف ها در مذاکرات را پر کردیم و ایران از برخی درخواست های غیر مرتبطش با برجام کوتاه آمده است، گفت: همانطور 
که می دانید ما پاسخ خود را چندی پیش ارائه دادیم و منتظر دریافت پاسخ رسمی طرف دیگر هستیم.وی ادامه داد: همواره بر این موضوع تاکید کرده ایم که طرف های 
دیگر مذاکرات مخصوصا آمریکایی ها باید رفتارهای سازنده ای را برای دستیابی به توافق در پیش بگیرند. آمریکا کشوری است که از برجام خارج شده است و با اعمال 
تحریم های غیر قانونی و یکجانبه هزینه های زیادی را به دولت و ملت ایران تحمیل کرده و با توجه به این عملکرد اکنون حق ندارد در مقام مدعی قرار گیرد و ژســت 
طلبکارانه به خودش بگیرد. این آمریکاست که باید برای بازگشت به روند توافق اثبات کند که عضوی قابل اعتماد است و یک رژیم قانون گریز و بحران آفرین نیست. 

عکس: فارس

مدیرکل آژانــس بین المللی انــرژی اتمی گفت، خأل 
نظارتی بر برنامه هســته ای ایران بزرگ تر و بزرگ تر 
می شود.رافائل گروســی در کنفرانس خبری پیش 
از نشســت شــورای حکام گفت با خاموش شــدن 
دوربین های نظارتــی آژانس، خأل نظارتــی بر برنامه 
اتمی ایران بزرگ و بزرگ تر می شــود. گروسی افزود: 
آژانس در دو بخش نظارت های پادمانی و نظارت هایی 
که برجام تعیین کرده، در ایران فعالیت دارد و پرونده 

پادمانی ایران را مستقل بررسی می کند.
به گفته مدیرکل آژانس، نظــارت بر برنامه اتمی ایران 
در حال سخت تر شدن است. او از این کشور خواست 
شــفاف عمل کند تا آژانس به تصویر دقیقی از برنامه 
اتمی اش برسد: پروســه تحقیقات ما همچنان ادامه 

دارد و در کنــار آن نظارت های برجامــی وجود دارد که 
تصمیم گیری برای آن تنها به عهده کشــورهای طرف 
مذاکره با ایران نیست و همه کشورهای آژانس باید در 
خصوص آن نظر دهند.گروسی گفت: ما سواالتی داریم 
و برای مــن توضیح دهید چرا این موضوع سیاســی 
تعبیر می شــود. امیدواریم ایران همکاری با ما را هر 
چه سریع تر آغاز کند. بدون گفت وگوهای شدید قادر 
به حل مسئله پادمانی نیســتیم. ما تنها می خواهیم 
این موضوع روشن شــود. آن ها منافع ملی خود را از 
دید خودشان پیش می برند؛ اما باید به آژانس احترام 
بگذارند. من اینجا کارهایی که موظف هستم را انجام 
می دهم و نه کارهایــی که می خواهــم.در ادامه این 
نشست خبری، گروسی  در پاسخ به سوال خبرنگاری 

درباره برنامه هسته ای ایران و مسائل پادمانی آژانس 
گفت: » تحقیقات فعلی که در تالش برای انجام آن با 
همکاری ایران هستیم، فعال ثمربخش نبوده است و 

همچنان منتظر هستیم این اتفاق رخ دهد«.
مدیرکل آژانس در بخش دیگری گفت: این بسیار ساده 
است. ما آثاری از اورانیوم را در مکان هایی پیدا کردیم 
که هرگز اعالم نشــدند، مکان هایی که هرگز قرار نبود 
فعالیت هسته ای داشته باشند و برای ما سوال شده 

که چرا می گویید این یک فعالیت سیاسی است؟

مدیرکل آژانس انرژی اتمی:

کمبود نظارتی بر برنامه هسته ای ایران بزرگ تر و بزرگ تر می شود 

عکس روز  

دیدار سخنگوی 
 انصارا... یمن

 با امیرعبداللهیان
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مدیر کل سرمایه گذاری استانداری:

۴۰ درصد مشکل فعاالن اقتصادی اصفهان مربوط به بانک هاست
مدیر کل سرمایه گذاری اســتانداری اصفهان گفت: ۴۰ درصد مشکل فعاالن اقتصادی استان مربوط به 
بانک ها و ۴۰ درصد در ارتباط با محیط زیست، مالیات، تامین اجتماعی، شرکت شهرک ها و آب، برق و 
گاز است.محسن ایروانی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اظهار داشت: بالغ بر ۸۰ درصد مصوبات ستاد 
از سوی ارگان های مربوطه اجرایی می شود و در صورت سرپیچی به عنوان ترک فعل به دادستانی معرفی 
می شود.وی با بیان اینکه به جز یک تا دو بانک، بانک ها همراهی خوبی داشتند، ادامه داد: به دنبال طرح  
مشکل  فعاالن اقتصادی با بانک ها در ستاد تسهیالت و رفع موانع تولید، امروزه شاهد کاهش مشکالت 
هستیم.مدیر کل سرمایه گذاری اســتانداری اصفهان تصریح کرد: تاکنون ۳ مورد سرپیچی بانک ها از 
مصوبات داشتیم که با طرح در هیئت خبرگان بانکی و بررسی در هیئت انتظامی مستقر در بانک مرکزی، 
برخورد قانونی با مدیران متخلف انجام می گیرد.وی گفت: در پرونده های غیربانکی نیز ۶ پرونده تخلف 
و سرپیچی از مصوبات ستاد تسهیالت گزارش شد که به عنوان ترک فعل به دادستانی اعالم شده است.

ایروانی همچنین به بررسی  ۲۴ پرونده از فعاالن اقتصادی در این جلسه اشاره کرد و افزود: از این تعداد 
۹ پرونده بانکی اســت.ایروانی افزود: طی مذاکراتی که با بانک ها و دستگاه های اجرایی صورت گرفته، 
مصوبات مورد نیاز برای رفع مشکالت واحدهای اقتصادی تصویب شد.وی اعالم کرد: عمده مشکالت طرح 
شده در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استمهال بدهی  های معوقه و عدم پرداخت تسهیالت از سوی بانک 
هاست که فعاالن اقتصادی قادر به تهیه مدارک مورد نیاز نیستند و منتج به دریافت تسهیالت نمی شود و 

غالبا این مسئله در ستاد رفع و رجوع می شود.
 

رییس جهاد کشاورزی شهرضا:

میوه های آلوده به آفت در شهرضا جمع آوری می شود
رییس جهاد کشاورزی شهرضا گفت: میوه های آلوده به آفت و به ویژه انار آلوده به کرم گلوگاه تا پایان شهریور 
از سطح باغات شهرضا جمع آوری خواهد شد.امیر صفرپور در گفت وگو با مهر اظهار داشت: تیم تحقیقاتی 
مربوطه شهرضا از سال ۱۳۹۵ تاکنون، به بررسی علمی فیزیولوژی، بیواکولوژی و اقدامات مدیریتی آفت 
مذکور در نقاط مختلف شهرستان پرداخته و حدود ۲۰ تیمار متفاوت را در قالب طرح های پایلوت مورد تست 
و بررسی قرار داده است.وی افزود: پیرو اقدامات صورت گرفته قبلی و در راستای تحقق اهداف کوتاه و بلند 
مدت پروژه  مذکور که در آستانه ثبت به عنوان طرح ملی در مورد مدیریت این آفت در سطح کشوری قرار 
گرفته، طرح جمع آوری میوه های آلوده نیز یکی از ساده ترین، کم هزینه ترین و در عین حال کاربردی ترین 
روش های کاهش جمعیت آفت است.رییس جهاد کشاورزی شهرضا بیان کرد: با قطعیت می توان گفت 
این طرح در صورت اجرای همگانی، کامل و در زمان مقتضی، در سطح همه مناطق انارکاری شهرستان منجر 
به کاهش ۱۵ الی ۲۰ درصدی جمعیت آفت در سطح کل شهرستان در سال جاری و در سال های آتی خواهد 
شد.وی گفت: با توجه به ظهور عالئم خســارات آفت بر روی میوه از مرداد و شهریور ماه و تشخیص ساده 
میوه های آلوده در این بازه زمانی، خواهشمند است همه باغداران نسبت به جمع آوری و حذف این میوه ها 
که برخی روی درختان هستند، برخی ریخته در کف باغ و بعضی هم در مسیرهای تردد بین باغات هستند، 
سریع اقدام کنند.صفرپور تصریح کرد: همچنین با توجه به همگانی بودن اجرای طرح مذکور، ضروری است 
در صورت بی اطالعی سایر باغداران منطقه، هر شخص نسبت به اطالع رسانی به باغات مجاور از این بازه 
زمانی تا هنگام برداشت میوه و حتی پس از برداشت مبادرت ورزیده و با همتی جمعی، همه مناطق پاکیزه 
از وجود میوه های آلوده شود.الزم به ذکر است با توجه به بررسی های کارشناسی و حضور فعال کارشناسان 
مربوطه در این عرصه، نسل سوم این آفت که از خطرناک ترین و خسارت زا ترین نسل آن بوده، در شهرستان 
آغاز شده و جمع آوری میوه های آلوده طی این بازه  زمانی منجر به حذف و نابودی الروهای سنین مختلف 
موجود در میوه، شفیره و تخم آفت خواهد شد و عالوه بر کاهش خسارت در سال جاری از جمعیت انتقالی 
به سال آینده )نسل سوم - نسل زمستانگذران( تا حد زیادی خواهد کاست و در صورت ادامه دار بودن این 
پروسه در کنار سایر روش های کنترلی و مدیریتی از جمله مسدود کردن تاج میوه انار طی چند سال متوالی، 

جمعیت این آفت در سطح شهرستان به زیر آستانه خسارت خواهد رسید.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان خبر داد:اخبار

افزایش دو برابری ذخایر گندم در استان اصفهان
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان گفت: ذخایر گندم استان اصفهان دو برابر زمان مشابه در سال گذشته است و مشکلی از جهت ذخیره سازی وجود 
ندارد.محسن ضیایی در گفت وگو با تسنیم در ارتباط با میزان خرید تضمینی گندم در استان اظهار داشت:خرید تضمینی گندم در استان اصفهان ۵۳ هزار و ۵۰۰ تن 
بوده و در غالب ۱۴ هزار و ۸۰۸ محموله گندم به دولت تحویل داده شده است.وی افزود: این میزان نسبت به سال گذشته از نظر وزنی حدود ۱۵۰ درصد رشد داشته 
که از نظر ریالی نیز حدود سه برابر سال گذشته وجه پرداخت کرده ایم چراکه نرخ خرید تضمینی گندم افزایش داشته است.مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان 
اصفهان در ارتباط با بازه زمانی خرید تضمینی گندم در استان عنوان کرد: خرید تضمینی گندم به طور معمول تا پایان شهریور انجام می شود؛ اما از تهران درخواست 
کردیم که مراکز ملکی استان تا پایان مهرماه باز باشد تا اگر کشاورزی از این چرخه بازمانده و موفق به تحویل گندم خود نشده است تا پایان مهر ماه نسبت به این 
کار اقدام کند.وی با اشاره به تعداد مراکز خرید تضمینی گندم در استان اصفهان بیان کرد: ۴7 مرکز در همه شهرستان ها قرار داشتند و بسته به میزان برداشت هر 
شهرستان در این باره برنامه ریزی کردیم و از کاشان شروع و سپس به شرق، جنوب و غرب استان رفتیم و االن در حال جمع آوری گندم از این ناحیه استان هستیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان:

بیش از ۱۹۰ کیلومتر طرح 
 راه سازی در اصفهان 

در حال اجراست
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان 
گفت:  هم اکنون ۱۹۳ کیلومتر طرح راه سازی 
در قالب ساخت آزادراه و بزرگراه در سطح این 
استان در دست اجراست.علیرضا قاری قرآن 
افزود:در زمان حاضر ۲7 قرارداد توسط این 
اداره کل در مجمــوع با مبلغ قــرارداد ۴۸۰ 
میلیارد تومان در حوزه راه منعقد شــده که  
برای این قراردادها ۲۹۰ میلیارد تومان هزینه 
شده است.  وی با اشاره به نقش تقاطع در 
نقاط حادثه خیز، ادامه داد: در حال حاضر 
۶ دســتگاه تقاطع غیرهمسطح )۱۲ پل( با 
هزینه ای بالغ بر ۸۳.۵ میلیــارد تومان در 
سطح اســتان اصفهان در دست اجراست 
و مناقصه چهار طرح تقاطع غیر همســطح 
دیگر )۱۱ پل( با اعتبــار ۱۱۴ میلیارد تومان 
برگزار شده اســت.مدیرکل راه و شهرسازی 
استان اصفهان اظهار داشــت: این اداره کل 
در حوزه مهندسی و ساخت به منظور ایجاد 
تردد ایمن و رفع نقاط حادثه خیز، تبدیل و 
ارتقای راه های موجود )از راه های اصلی به 
بزرگراهی و راه های بزرگراهی به آزادراه ها( 
را در اولویت های کاری قرار داده است.  وی 
اضافه کرد: براســاس آخرین آمار مجموع 
راه های اســتان اصفهان تا پایان سال ۱۴۰۰ 
به ۱۱ هــزار و ۶۸۴ کیلومتر رســیده و طول 
آزادراه های استان ۴۸۰ کیلومتر، بزرگراه ها 
۲ هزار و ۱7۴ کیلومتر، راه های اصلی ۲ هزار 
و ۲۴۵ کیلومتر و راه های فرعی یکهزار و ۸۵ 
کیلومتر است.  قاری قرآن خاطرنشان کرد: 
حدود ۴۱۱ دستگاه پل با دهانه باالی ۶ متر، 
۱۵ هزار و ۵۸7 دســتگاه پل با دهانه کمتر 
از ۶ متر )آبرو( و ۲ دســتگاه تونل در استان 
اصفهان موجود است.وی  بیان کرد: راه های 
استان اصفهان به عنوان چهارراه حمل و نقل 
کشــور از تردد باالیی برخوردارنــد از این رو 
اســتان اصفهان قلب تپنده و پیوند دهنده 
کریدور شمال به جنوب و غرب به شرق کشور 

محسوب می شود.   

رییس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان 
گفت: اســتان اصفهان با برخورداری از کارشناسان 
و متخصصان مجرب، رتبه نخســت خدمات فنی و 
مهندسی ساخت و تجهیز گلخانه در کشور را داراست.

مهرداد مرادمند اظهار کرد: خدمات فنی مهندســی 
نه تنها در اســتان اصفهان بلکه در دیگر نقاط کشور 
نیز برای ساخت و توســعه گلخانه ها ارائه می شود.

وی ادامه داد: ۲۱ شــرکت گلخانه ســاز فعال و ۱۲ 
کارگروه تولیدی سازه و تجهیزات گلخانه ای در این 

استان به کار مشغول هستند.رییس سازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان خاطرنشان کرد: این خطه 
با بیش از ۶۰ نصاب گلخانه اولین استان توانمند در 
خصوص ارائه خدمات فنی و مهندســی ساخت و 
تجهیز گلخانه های فلزی مدرن در سطح کشور است.

مرادمند تصریح کرد: وجود گلخانه های استاندارد و 
پیشرفته و مجهز به سامانه های جدید دارای اتاقک 
ورود، ســامانه کنترل خودکار دمــا و رطوبت و نور و 
دریچه های دارای توری ضد ورود حشرات و همچنین 
توانایی توسعه اینگونه گلخانه ها در دیگر نقاط کشور 
از دیگر ویژگی های فنی مهندســی این اســتان به 
شــمار می رود.وی با بیان اینکه اســتان اصفهان از 
جمله پیشــتازان تولید محصوالت به روش کشت 

گلخانه ای در کشور محسوب می شود، گفت: مجموع 
گلخانه های این خطه به ۲ هزار و ۳۵۰ هکتار رسیده 
است.رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
اظهارداشــت: تولیــدات گلخانــه ای در این منطقه 
شامل خیار، گوجه، فلفل دلمه ای رنگی، بادمجان، 
توت فرنگی، ســبزی برگی و غده ای و همچنین گل 
زینتی است.استان اصفهان ۵۶۴ هزار هکتار اراضی 
کشــاورزی دارد، اما به دلیل کمبــود منابع آبی، تنها 
حدود ۲۰۰ هزار هکتار از آن ها زیر کشــت محصوالت 

زراعی و باغی می رود.
مجموع اراضی باغی استان اصفهان حدود ۸۰ هزار 
هکتار است و مجموع تولیدات باغی و گلخانه ای آن 

در شرایط عادی حدود ۸۰۰ هزار تن برآورد می شود.

 استان اصفهان؛ پیشتاز تولید محصوالت به روش 
کشت گلخانه ای 

سوزوکی دیزایر؛ 
خودروی وارداتی 

جایگزین ۲۰۶؟
خودروهای هندی »دیزایر« و 
»سوئیفت« احتماال با قیمت 
حدود ۳۰۰ میلیون تومان وارد 

کشور شوند.

عکس روز

چهارشنبه ۲3  شهریور  ۱۴۰۱ / ۱7  صفر ۱۴۴۴ / ۱۴  سپتامبر ۲۰۲۲ / شماره 3۶۲۶
نایب رییس اتحادیه گوشت سفید استان:

۱۰ درصد مردم اصفهان دیگر توان خرید مرغ را ندارند
نایب رییس اتحادیه گوشت سفید اســتان اصفهان گفت: پس از افزایش قیمت مرغ از کیلویی 
۲۹ هزار تومان به ۵۸ هزار ۹۰۰ تومان، ۱۰ درصد از مردم اصفهــان دیگر توان خرید مرغ را ندارند و 
۹۰ درصد هم مانند گذشــته مرغ را خریداری نمی کنند، اما روند خرید در حال بازگشت به شرایط 

سابق است.
مجید محمدنژاد افزود: درحال حاضر تاحدودی کمبود مرغ در بازار وجود دارد، اما به گونه ای نیست 
که مردم در صف بایستند. طبق قانون همچنان مرغ باید در سامانه رهتاب فروخته شود اگر مرغ 

در این سامانه فروخته شود شاهد هیچ گونه تخلفی نخواهیم بود.
نایب رییس اتحادیه گوشت سفید استان اصفهان با اشاره به اینکه مرغ اصفهان صادر نمی شود و 
در استان مورد استفاده قرار می گیرد، عنوان کرد: در روز هایی که خرید مرغ به شدت پایین آمده 
بود کشتارگاه ها مرغ های مازاد را فریز کردند و در حال حاضر مرغ یخ زده با قیمت ۴7 هزار تومان 
فروخته می شــود.محمدنژاد خاطرنشــان کرد: مرغ با قیمت ۵۶ هزار و ۴۰۰ تومان از کشتارگاه 
خریداری و با قیمت ۵۸ هزار و ۹۰۰ تومان به دســت مصرف کننده می رسد.قیمت ماهی واحد و 
ثابت نیست بلکه متغیر است و در هر صورت طرفداران خود را دارد و بیشترین ماهی که در اصفهان 

فروخته می شود ماهی قزل آال و ماهی جنوب است.

فروش فرش های ماشینی بدون برچسب ممنوع!
اداره کل استاندارد استان تهران به مراکز عرضه هشدار داد .به فرش های ماشینی بدون برچسب 
توقیف می شــود.به گزارش ایســنا، اداره کل اســتاندارد اســتان تهران تاکید کرد که برچسب و 
نشانه گذاری فرش های ماشینی مشمول مقررات اســتاندارد اجباری است و تولیدکنندگان باید 

در تولید به این امر دقت کنند.
تاکنون کارشناسان استاندارد با همراهی اتحادیه فرش ماشــینی و موکت تهران، در بازدیدهای 
خود از مراکز عرضه، ۱۰ برند فرش ماشینی، را به دلیل نداشــتن برچسب و نشانه گذاری، توقیف 
و جهت اعمــال قانون به مراجــع قضایی ارجاع دادند.گفتنی اســت، پیــش از این درخصوص 
اجباری بودن اســتاندارد ملی برچســب و نشانه گذاری )اســتاندارد ملی به شــماره ۱۳۶۰( و 
 ممنوعیت عرضه فرش های ماشــینی بدون برچســب، به تولیدکنندگان اطالع داده شده  است.
این برچسب در پشت فرش ها درج می شود و باید شامل مشخصات کامل فرش از جمله تراکم، 

جنس نخ، ابعاد، درجه و غیره باشد.

سرپرست ایران ایر:

تا امروز تاخیر آزاردهنده نداشتیم
سرپرســت شــرکت ایران ایر )هما( با بیان اینکه تا امروز تاخیر آزاردهنــده ای برای پروازهای 
اربعین در این شرکت نداشتیم، گفت: بلیت های لغوشده توســط زائران و بلیت های برگشت که 
تا کنون فروش نرفته، از ســاعت ۲۰ روی سیســتم قرار می گیرد.به گزارش ایسنا، شمس الدین 
فرزادی پور در نشســتی با بیــان اینکه مجموعــا ۱۹۸ پرواز بــرای اربعین برنامه ریزی شــده، 
اظهار کرد: تا امروز ۸۴ پــرواز انجام شــده و ۱۱۴ پرواز باقی مانــده که در روزهــای آینده ارائه 
خواهد شــد. در بــازه ۱۵ تا ۳۱ شــهریور ماه، ۴۳ هــزار و ۵7۰ صندلی ارائه شــده اســت که از 
 این تعــداد ۱۸ هزار و ۲۱۰ صندلی فروخته شــده و ۲۵ هــزار و ۳۶۰ صندلی باقی مانده اســت.

وی ادامه داد: تعداد کل صندلی هایی که به صورت قطعی فروخته شــده، ۲۶ هزار و ۱۹۴ صندلی 
است و ۸۰۰ صندلی رزرو شــده که به لحاظ نقص مدارک منتظریم تحویل داده شود، در مجموع 
۲۶ هزار و ۹۰۰ صندلی خواهیم فروخت، باقی مانده صندلی ها خصوصا در مســیرهای برگشــت 

موجود است.

با مسئولان

رییس اتحادیه کتاب و لوازم التحریر اصفهان می گوید قیمت لوازم التحریر ایرانی و 
خارجی نسبت به سال گذشته حدود ۶۰ درصد افزایش داشته است؛

بوی ماه مهر و گرانی و نگرانی!

با شیوع کرونا حدود دو سال ابزارهای الکترونیکی 
فارس  

آموزشــی تا حدی جای دفتر، مداد و پاک کن را 
گرفته  بودند، گرچه لوازم التحریر اقالم جداناپذیر سیستم آموزشی است، 
اما در این دو سال نرم افزارهای آموزشی نقش پررنگ تری از دفترهای نو، 
مداد و پاک کن های جدید داشــتند، بــا این حال که تقاضــا برای تهیه 
لوازم التحریر کاهش یافت، اما این اقالم نیز در قیاس با توان قدرت خرید 
خانواده ها، افزایش قیمت چشمگیری داشته است.ماه مهر نزدیک است 
و در این ماه همیشه مشامت پر می شود از بوی کیف، کتاب، دفتر نو و ذوق 
باز شدن مدارس در وجودت جان می گیرد؛ حاال فرقی نمی کند کالس اول 
دبستان باشید یا سال ها از دوران مدرسه تان گذشته باشد. شاید این روزها 
برای بچه های محصل روزهای خوبی باشد، چون با پدر و مادرشان راهی 
نمایشگاه ها و مغازه های نوشت افزار می شوند تا لوازم مورد نیاز یک سال 
تحصیلی شــان را تهیه کنند.امســال بعد از پایان تعطیلی ها و بازگشایی 
مدارس بعد از دو سال تعطیلی، مردم نسبت به خرید و تهیه لوازم التحریر 
شور خاصی دارند، در حالی که در زمان مراجعه به بازار و برخورد با قیمت ها 
گاهی با خرید اقالم ضروری و شاید دست خالی به خانه برگردند؛ این در 
حالی است که تا چند ســال قبل چون اجناس ارزان تر بود، خانواده ها آن 
چنان رقمی برای خرید لوازم التحریــر در نظر نمی گرفتند، اما در این چند 
سال اخیر با وجود افزایش قیمت ها، خانواده ها برای خرید لوازم التحریر 

باید بودجه ای خاص کنار بگذارند و به همین خاطر خرید لوازم التحریر برای 
قشر متوسط و رو به پایین جامعه مشکل شده است.

 روزهای پر تنش والدین با رسیدن بوی ماه مهر
همیشه در آستانه مهر ماه تقاضا برای خرید لوازم التحریر افزایش می یابد 
و مردم درصدد تدارک آغاز مدرسه ای خاطره انگیز برای فرزندان هستند، 
در سال های اخیر بروز برخی آشفتگی ها و التهابات در بازار و نوسان قیمت، 
شیرینی این ایام را به کام عده ای از مردم تلخ کرده و روزهایی پر تنش و پر 
اضطرابی را برای مردم رقم زده است؛ کودکانی که هنوز معنی تورم، گرانی، بی 
پولی را نمی فهمند و تنها چیزی که توجه شان را جلب می کند زیبایی و تنوع 
لوازم التحریر موجود در بازار است؛ این روزها همه خانواده هایی که فرزند 
دانش آموز دارند از هزینه های باالی تحصیل فرزندان خود سخن می گویند.
در این گزارش به سراغ رییس اتحادیه صنف کتاب و لوازم التحریر اصفهان و 
پدران و مادرانی رفتیم که قرار است برای فرزندان خود برای سال تحصیلی 
جدید لوازم التحریر تهیه کنند و در مقابل آن نیز فروشندگان لوازم التحریر 

هستند که نظرات آن ها را هم از وضعیت بازار جویا شدیم.

افزایش ۶۰ درصدی قیمت لوازم التحریر
سید محمدرضا اعتصامی، رییس اتحادیه کتاب و لوازم التحریر اصفهان 

در گفت وگو با خبرنگار فارس با اشــاره به وضعیت بازار لوازم التحریر در 
اصفهان اظهار داشت: جنس به اندازه کافی در بازار وجود دارد و لوازم التحریر 

فروش ها آماده فروش هستند و کیفیت اجناس تضمین شده است.
وی با بیان اینکه اجناس ایرانی و خارجی در بازار موجود است، اما اگر 
خانواده ها جنس ایرانی خرید کنند، کیفیت آن باالتر است، گفت: با توجه 
به اینکه در آستانه ماه مهر قرار داریم، فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای در 
اصفهان اقدام به فروش لوازم التحریر کرده اند که کیفیت آن بسیار پایین 
است و خانواده ها با خرید از این فروشگاه ها هزینه مضاعفی به اقتصاد 
خانواده متحمل می کنند، در حالی که وقتی از یک فروشــگاه خرد که 
یک سال منتظر بوده که جنس خود را بفروشد، خرید کنند هم تضمین 
کیفیت دارند و هــم اینکه اگر جنس مورد پسندشــان نبود، می توانند 
مرجوع کنند.اعتصامی با بیان اینکه قیمت لوازم التحریر ایرانی و خارجی 
نسبت به سال گذشته حدود ۶۰ درصد افزایش داشته است، بیان کرد: 
بیشــترین افزایش قیمت مربوط به لوازم التحریر اصلی مانند دفتر و 
مداد بوده است.رییس اتحادیه کتاب و لوازم التحریر اصفهان تصریح 
کرد: مردم اگر از فروشگاه های معتبر سطح شهر نوشت افزار خریداری 
کنند قیمت آن ها مشخص و ثابت است و خرید از این مغازه ها به نفع 
مردم است تا خرید از فروشگاه های زنجیره ای و بزرگ در سطح شهر 
اصفهان.وی با بیان اینکه هزینه نوشت افزار برای ۳ ماه یک دانش آموز 
ابتدایی حداقل ۲۵۰ هزار تومان و برای مقطع پیش دبستانی ۴۵۰ هزار 
تومان اســت، عنوان کرد: خانواده ها اگر بخواهند نوشــت افزار فانتزی 

بخرند قیمت ها افزایش پیدا می کند.

انتقاد از فروش لوازم التحریر در مهدهای کودک و پیش دبستانی ها
اعتصامی با انتقاد از اینکه در بعضی از پیش دبستانی ها و مهدهای کودک، 
مدیران لوازم التحریر دانش آموزان را تهیــه و اقدام به فروش می کنند، 
گفت: این امر سبب شده فروشندگان که یک سال تالش کردند و عوارض، 
مالیات، خدمات و بیمه پرداخت کرده اند، نتوانند آن طور که باید فروش 
داشته باشــند.رییس اتحادیه کتاب و لوازم التحریر ادامه داد: مدیران 
مهدهای کودک و پیش دبســتانی ها به جای اینکه کار اقتصادی کرده و 
خودشان اقدام به فروش لوازم التحریر کنند، اجازه دهند این قشر که ۲ 
سال و نیم انتظار کشیدند تا مدارس بعد از کرونا باز شود، فروش داشته 
باشــند.وی با بیان اینکه قدرت خرید مردم پایین است و فروشندگان 
لوازم التحریر از خرید مردم راضی نیستند، تصریح کرد: شغل لوازم التحریر 
یک شغل فصلی است و در سال یک تا دو بار مردم خرید می کنند و در 
مقابل فروشگاه های زنجیره ای اقدام به فروش نوشت افزار می کنند و 
سبب شده از ۶۰۰ نفر صنف لوازم التحریرفروش در شهر اصفهان حدود 
۱۰۰ نفر به دلیل نداشــتن فروش الزم پروانه کسب شــان را باطل کنیم.
اعتصامی با بیان اینکه خانواده ها به جای خرید از فروشگاه های بزرگ به 
کتاب فروشی های سطح شهر بروند و اوقات فراغت فرزندان خود را در 
کتاب فروشی ها بگذرانند، گفت: خانواده ها فرزندان شان را با کتاب  آشنا 
کنند تا ســرانه مطالعه در جامعه افزایش پیدا کند و آشتی خانواده ها با 

کتاب فروشی ها اتفاق بیفتد.



   در پاییز به کجا سفر کنیم؟

  از »ابیانه« تا »الموت«
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آب و هوای چهار فصل ایران در هر زمانی از سال جذابیت های ویژه ای دارد؛ اما وقتی سخن از پادشاه فصل ها به میان می آید، زیبایی طبیعت جلوه دیگری پیدا 
می کند. چهره هزار رنگ طبیعت در فصل پاییز در هر گوشه کشور از شمال تا جنوب، به بهترین شــکل ممکن به نمایش در می آید و شیفتگان این فصل زیبا را به 

وجد می آورد.
در پاییز با تغییر رنگ برگ های درختان جلوه دیگری از طبیعت را می توان مشــاهده کرد. در ادامه با برخی از مقاصد پاییــزی مطلوب، اعم از کویرها، جنگل ها، 

چشمه ها، جاده ها و بهترین شهرهای ایران برای مسافرت در پاییز آشنا خواهید شد.

جنگل ابر
جنگل ابر یکی از مقصدهای اصلی پاییز گردهای رمانتیک باز بوده اســت. این جنگل در 45 کیلومتری شــمال شاهرود و در مسیر شــاهرود به آزادشهر در 12 
کیلومتری روستای ابر قرار گرفته است. این جنگل ها قسمتی از قدیمی ترین جنگل های دنیا هســتند، جنگل های هیرکانی که میلیون ها سال قدمت دارند 
و از دوران ژوراسیک، یعنی دوره سوم زمین شناسی باقی مانده اند و گون های گیاهی و جانوری متعدد داشته و همواره خاطره انگیزترین مناظر را برای عکس 
برداری در اختیار دوستداران سلفی می گذارد.سمنان با »ریگ جن« و »حمام پهنه« و بسیاری از آثار طبیعی و باستانی اش، مقصدی بکر برای عاشقان حرفه 

ای گردشگری در داخل و خارج از کشور به شمار می رود که طبیعتش در فصل پاییز، رویایی تر از همیشه می شود. 

جنگل ناهارخوران گرگان
جنگل ناهارخوران در گرگان، جاده زیبای اسالم به خلخال وجنگل الیمستان یا منطقه رویایی و سرســبز لندویل که پر از آبشار و درختان هزار رنگ است. ناهار 
خوران یکی از مقصدهای بکر طبیعت گردی ایران در فصل پاییز به شمار می رود و بیش از 300 هکتار وسعت دارد.این جنگل مسیر حجاج خانه خدا برای عزیمت 
به سمت عربستان بوده و گویا منزلگاهی برای استراحت و صرف نهار بوده است.درختان ممرز، افرا پلت، نمدار، گیالس وحشی، آزاد، خرمندی و درختچه های 

تمشک، کوله خاص، ازگیل و درختان تنومند بلوط و حیوانانی از جمله گزار، شغال، خفاش، عقب و راسو و جغد از پوشش گیاهی و جانوری این جنگل هستند.

اسالم به خلخال
یکی از رویایی ترین نقاط ایران زمین که می توان در آن پاییز هزار رنگ را به تماشا نشست، جاده اســالم به خلخال است. این جاده 70 کیلومتری، که هر چهار 
فصلش، فوق العاده دیدنی است ، بخشی از بهشت ایران زمین به شمار می رود. این جاده از گیالن آغاز می شود و در خلخال، در جنوب استان سرسبز و خوش 

آب و هوای اردبیل به پایان می رسد.

دشت الر
دشت الر با زیبایی های بی نظیر خود در کوهپایه قله دماوند و در استان مازندران بخش الریجان شهرستان آمل واقع شده است.این دشت در قدیم مکانی برای 
فرار پادشاهان از گرمای هوا بود. تنوع گیاهی و جانوری دشت الر بسیار است و در آن گون، آویشن، کاســنی و شیرین بیان پیدا می شود. جانوران زیادی مانند 
پلنگ، گرگ، روباه، عقاب طالیی، افعی البرزی، بزمجه، مارمولک، خرس قهوه ای، گراز، کل و بزکوهی، قوچ و میش، آهو و... نیز در این دشت وجود دارد. دشت 
الر از شمال به کوه های شهرستان نور مازندران از شرق و شمال شرق به کوه دماوند، از جنوب شرق به ایرا، شهرستان دماوند و پلور آمل، از جنوب به افجه و امامه و 
لواسان بزرگ و از غرب به خاتون بارگاه و گرمابدر گسترده شده است. دشت الر با گل های زرد و شقایق های بی شمارش و وجود چشمه سارهای فراوان همیشه 

جذابیت خود را حفظ کرده است.

دریاچه جنگلی چورت
دریاچه چورت یکی از زیباترین دریاچه های ایران است که پاییز بسیار زیبایی دارد. دریاچه »چورت« به علت زمین لرزه ای در حدود 70 سال پیش و نیز به دلیل 
بسته شدن مسیر چشمه ای که در کنار دریاچه قرار دارد، ایجاد شده و در شمال شرقی مازندران قرار دارد. نام اصلی این دریاچه »میانشه« است، اما به دلیل قرار 

داشتن روستایی به نام »چورت« در همین نزدیکی آن را بیشتر با این نام می شناسند.

کویر ورزنه اصفهان
کویر ورزنه با وسعتی بیشتر از 1000 کیلومتر حدودا در 100 کیلومتری اصفهان، در شهر ورزنه، جایی میان یزد و اصفهان، واقع شده است.انواع تپه های شنی، شکل 
گرفته از فرسایش باد، یکی از زیباترین تابلوهای طبیعت را در کویر »ورزنه« شکل داده است. در این کویر تنها صدایی که به گوش می رسد و سکوت و آرامش آن 

را برهم می زند، وزش باد است.

تاالب کرد خورد مالیر یا تاالب آق گل 
یکی از بهترین تفرجگاه های پاییزی تاالب »کردخورد «یا تاالب »آق گل« است که در حدفاصل استان های مرکزی و همدان در 20 کیلومتری شمال شرقی مالیر 
و یک کیلومتری جنوب شرقی روستای کردخورد )اسالم آباد( قرار دارد.این آبگیر به علت پوشش گیاهی، در فصل پاییز اقامتگاهی دنج برای 46 گونه از پرندگان 
ایران و همچنین پرندگان مهاجر روسیه و قفقاز ایجاد کرده است. با سفر به این تاالب در فصل پاییز، پرندگانی مانند اردک، غاز، فالمینگو، مرغ باران، حواصیل، 

آب چلیک و کاکایی را خواهید دید.

روستای الویج چمستان
در کوهپایه های البرز استان مازندران، در شهرستان کوچک چمستان یک روستای زیبا وجود دارد که شهرت بیشتری نسبت به سایر شهرهای منطقه دارد و جنگل 
های رنگارنگ و طبیعت بی نظیرش مسافران پاییزی را جذب خود می کند. آب گرم الویج با داشتن امالح معدنی و خاصیت گوگردی تاثیر مفیدی در درمان یا 

پیشگیری از بیماری های پوستی دارد و خنکای پاییز را به تن تان گرم می کند.

الموت
یکی از منحصربه فردترین قلعه های ایران قلعه الموت است که به رنگ سرخ و خاکستری رنگ به نظر می آید . در شمال غربی قزوین و در روستای گازرخان 
بقایای قلعه تاریخی الموت وجود دارد . حیف است تا الموت بروید و به دریاچه اوان با منظره نفس گیرش سر نزنید.اوان، دریاچه ای با زالل ترین آب هاست 

که می توان در آن قایق سواری و ماهیگیری کرد.

روستای سرخ ابیانه
یکی از بهترین گزینه ها برای سفر یک روزه و دیدن طبیعت و تاریخ در کنار هم، سفر به روستای سرخ ،یعنی ابیانه است؛ ابیانه روستای زیبای تاریخی است که در 
استان اصفهان، شهرستان نطنز در دامنه کوه کرکس و در دهستان برزرود واقع شده است. ابیانه در 70 کیلومتری جنوب شرقی کاشان و در 40 کیلومتری شهرستان 
نطنز قرار دارد. این روستا دارای بناهای تاریخی مختلف و سبک معماری بومی و بی نظیری است که در بین لیست مشهورترین روستاهای ایران قرار گرفته است.

آتشکده »هارپاک« و مساجدی چون جامع، حاجتگاه، پرزله، یسمان، امامزاده زیارت و معبد هرشوگا از خانه ها و عمارت های تاریخی و منحصر به فرد معماری 
ابیانه هستند . اگر به طبیعت بیشتر عالقه مند هستید بهتر است سری به غار »پری هل« ابیانه بزنید. این غار یکی از زیباترین غارهای ایران است که در زمان های 

قدیم پناهگاهی برای چوپانان و گوسفندان شان بوده و دارای قسمتی است که به آن موزه غار گفته می شود که قندیل های آهکی دارد .
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مفاد آراء
6/170 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابــر آرا صادره هيــات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 5359 - 1401/05/12 هيات ســوم آقای علی محمودی رنانی به 
شناسنامه شماره 53 کدملي 1129582302 صادره فريدونشهر فرزند محمد در ششدانگ 
يکباب ساختمان به مســاحت 220/19 متر مربع از پالک 3261 فرعی از 16  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب مالکيت مالک رسمی سيد تقی حسنی طبق 

اظهار نامه ثبتی 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/23

م الف: 1371258  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

6/171 آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف 
اراضی وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در اداره ثبت اسناد 

و امالک نطنز
نظر به اينکه برابر رای شــماره 140160302033000022 مورخ 1401/04/26 هيات 
اول موضوع قانون تعيين تکليــف اراضی تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رســمی مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک نطنز تصرفات و مالکيت آقای 
عبدالرضا قاســميان دســتجردی فرزنــد مرتضی کد ملــی 6609306291  شــماره 
شناســنامه 4820 در ششــدانگ يکدرب باغ به مســاحت 830  متر مربــع پالک ثبتی 
3251 فرعــی از شــماره 193- اصلی واقع در بخــش 11 حوزه ثبتی نطنــز خريداری 
 عادی و مع الواســطه از مالک رســمی خانم فاطمه توکل طرقی فرزند ميرزا جواد محرز

 گرديده است.
 لذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت بــه فاصله 15 روز و به منظور اطالع عموم 
از طريق روزنامه کثيراالنتشــار و محلی آگهی می شود تا چنانچه شخص يا اشخاصی به 
رای مذکور اعتراضی داشته باشــند از تاريخ انتشار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل تسليم و رسيد اخذ نمايد و معترض بايستی ظرف مدت يکماه از تاريخ 

تسليم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقديم دادخواست در مراجع ذيصالح قضايی 
نموده و گواهی تقديم دادخواست را به اين اداره تسليم نمايد بديهی است در صورتی که 
اعتراضی در مهلت قانونی واصل نشد يا معترض گواهی تقديم دادخواست به دادگاه محل 
را ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت خواهد نمود صدور سند مالکيت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/23

م الف: 1371740  رحمت اله شاهدی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز 
مفاد آراء

6/172 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابــر آرا صادره هيــات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
 رديــف 1- راي شــماره 6403 - 1401/06/05 هيــات اول آقای اصغر جمشــيديان 
قلعه سفيدی به شناسنامه شماره 12 کدملي 1290010404 صادره اصفهان فرزند حاجی 
اسمعيل در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 158/80 متر مربع پالک شماره 206  
فرعی از 24  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت 

صفحه 178 دفتر 414 و صفحه 122 دفتر 575 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/07

م الف: 1380272  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

6/173 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 1743 مورخ 1401/6/5 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای فريدون وحيدا  به شناسنامه 
شماره 127 کدملی 1288520417 صادره اصفهان فرزند محمد باقر  در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 298/27 متر مربع پالک شماره 4513   اصلی 

واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی 
اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 

لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم 
نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/07

م الف: 1380794  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

6/174 آگهي موضوع ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده 13 آئين نامه قانون مذکور اداره ثبت اسناد وامالک خوروبيابانک

برابر آراء صادره هيأت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک خوروبيابانک تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است  لذا مشخصات متقاضيان و امالک  مورد تقاضا 
به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود  در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند  ميتوانند  از تاريخ 
انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به  اداره ثبت اسناد وامالک خوروبيابانک 
تسليم  و پس از اخذ رسيد،  ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مرجع قضايی تقديم نمايند بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
1. راي شماره  140160302029000076  مورخ 1401/05/03  هيات ،آقای  ابوالفضل 
وهاب  فرزند محمد  به شــماره شناســنامه 2 و کد ملــی 5409874854  صادره از خور 
ششدانگ يک باب خانه  به مساحت 366.74  متر مربع قسمتی از پالک  شماره 10 فرعی 
 از 3287  اصلی واقع در خور  بخش 5   حوزه  ثبت ملــک خوروبيابانک  خريداری عادی

 مع الواسطه ازمالک  رسمی  آقای جمال وهاب فرزند مال بابا
2. راي شــماره  140160302029000078 مورخ  1401/05/08  هيات ، آقای مرتضی 
قلی عظيمی فرزند مصطفی قلی به شماره شناسنامه 77 و کد ملی 5409736281  صادره 
از خور ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی و مشجر به مساحت504  مترمربع  پالک 2568  
اصلی واقع در خور بخش 5 حوزه ثبت ملک خوروبيابانک  خريداری عادی مع الواسطه از 

آقای اسماعيل عليخانی  فرزند تقی 
3. راي شماره  140160302029000080  مورخ  1401/05/25  هيات ، آقای غالمحسن 
آزادی فرزند حسين به شماره شناسنامه 355 و کد ملی 5409976126  صادره از خور 432 

سهم مشاع  از 504 سهم ششدانگ قنات و مزرعه کاظم آباد به مساحت ششدانگ 48000  
مترمربع پالک 3394  اصلی واقع در مزرعه کاظم آباد شــمال جندق بخش 6 حوزه ثبت 
ملک خوروبيابانک  خريداری عادی مع الواسطه از مالکين رسمی  مشاعی آقای  ميرزا احمد 

طباطبايی فرزند ميرزا هيبت اله و آقای هاشم آزادی فرزند مهدی
تاريخ انتشار نوبت اول :     23/ 1401/06                                                                                                   

تاريخ انتشار نوبت دوم:      1401/07/07                                                                                      
م الف: 1379307  محمد علی بيطرف  رئيس ثبت خوروبيابانک 

تحدید حدود اختصاصی
1401 نظــر  /06 /15-140185602024006536 نامــه :  6 شــماره  /175
 به اينکــه به موجــب رای شــماره 140160302024000587 مــورخ 1401/03/05 
هيات قانــون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
ششدانگ يکباب خانه کلنگی به مســاحت 157/95  متر مربع تحت شماره فرعی 5095    
از اصلی 4483 مفروز و مجزی شــده از شــماره 4483/90   باقی مانــده مزبور  واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان در مالکيت آقای حميد بذر افشــان فرزند اسمعيل  مستقر گرديد و 
 پرونده ثبتی فاقد سابقه تحديد حدود می باشد لذا به اســتناد تبصره ذيل ماده 13 قانون 
فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحديــد حدود ملک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 
1401/07/20 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب اين آگهی 
به کليه مالکين و مجاورين اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند و 
اعتراضات مالکين و مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس 
تحديد حدود و فقط تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86  آئين نامه قانون 
ثبت بايد از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره، ظرف يک ماه دادخواست خود را به مرجع 
ذيصالح قضائی تسليم و گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين واحد ثبتی ارائه نمايد، 
درغير اين صورت متقاضی ثبت يا نماينده قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و 
گواهی عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد و اداره ثبت بدون توجه 
 به اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت مقررات ادامه ميدهد.   تاريخ انتشار: 1401/06/23 

م الف: 1378503 شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
ابالغ اخطاریه

6/176 آقای مهدی کاظمی زرد خشوئی به اطالع می رســاند همسر شما جهت اجرای 
دادنامه با مشــخصات فوق الذکر به اين دفتر مراجعه و تقاضای ثبــت طالق را نمودند 
تالش اينجانب جهت انصراف نامبرده از طالق موثر واقع نشد لذا در اجرای قانون حمايت 
از خانواده به شما اخطار می گردد ظرف مدت يک هفته از تاريخ ابالغ اين اخطاريه جهت 
اجرای دادنامه به دفترخانه مراجعه نماييد و يا در صورت وجود مانع شرعی يا قانونی مراتب 
را کتبا اعالم نماييد در غير اين صورت برابر مقررات و ضوابط شــرعی و قانونی نسبت به 
اجرای دادنامه اقدام می گردد. م الف: 1379962 مرتضی حجتی سردفتر دفترخانه 

ازدواج 109 و طالق  12 شهر زرين شهر 



چهارشنبه 23  شهریور  1401 / 17  صفر 1444 / 14  سپتامبر 2022 / شماره 3626
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان می گوید از ابتدای امسال ۵۷۳ نفر با 

خودزنی و با هدف دریافت دیه به پزشکی قانونی اصفهان مراجعه کرده اند؛

یک آمار قابل تامل و قابل توجه!
به گزارش »مهر« ؛ مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: ۵۷۳ نفر از ابتدای امسال تاکنون با 
خودزنی و با هدف دریافت دیه به پزشکی قانونی اصفهان مراجعه کرده اند.منصور فیروزبخت با اشاره به 
آمار پنج ماهه پزشکی قانونی استان اصفهان در زمینه مراجعات نزاع به مراکز این سازمان اظهار کرد: در 
این بازه زمانی ۱۸ هزار و ۳۹۴ نفر در این زمینه به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کرده اند.

وی افزود: از این تعداد شش هزار و ۳۱۴ نفر زن و ۱۲ هزار و ۸۰ نفر مرد بودند.مدیرکل پزشکی قانونی 
استان اصفهان با بیان اینکه در بین این مراجعه کنندگان ۵۷۳ مورد خودزنی بوده است، ادامه داد: از 
این افراد ۴۴۸ مرد و ۱۲۵ زن بوده اند که با ادعای نزاع و با هدف دریافت دیه و خسارت به مراکز پزشکی 
قانونی مراجعه کردند.وی تصریح کرد: همه این افراد به مراجع قضایی ارجاع داده شدند.فیروزبخت 
ابراز داشــت: افرادی که اقدام به خودزنی می کنند نه تنها از آسیب رساندن به خود سودی نمی برند 
بلکه با مشکالت قانونی و قضایی نیز روبه رو خواهند شد.وی همچنین به جراحات ناشی از تصادفات 
ساختگی در استان اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون ۴۰ فقره جراحت ناشی از 
تصادف ساختگی شناسایی شده که ۶ زن و ۳۴ مرد بوده است و این افراد نیز به مراجع قضایی ارجاع 
داده شدند.مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان همچنین به آمار مرگ و میر ناشی از غرق شدگی 
در استان اصفهان اشاره کرد و افزود: در پنج ماهه اول امسال  ۳۱ نفر بر اثر غرق شدگی جان خود را از 
دست دادند که ۲۴ نفر آن ها مربوط به دو ماهه تابستان بوده است.وی ابراز داشت: از کل تلفات غرق 
شدگی پنج ماهه اول امسال  ۲۵ مرد و ۶ نفر زن بوده که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

که آمار تلفات ۲۰ نفر بود، افزایش داشته است.
 

سرپرست روابط عمومی سازمان انتقال خون خبرداد:

کاهش ذخیره گروه خونی O منفی در اصفهان
سرپرست روابط عمومی سازمان انتقال خون اصفهان گفت: اصفهان با کمبود ذخیره خونی O منفی 
روبه رو شده که این ذخیره حدود ۲ روز است.فرشته آرامش اظهار کرد: طبق آمار در حال حاضر ذخیره 
خونی تا ۷ روز تامین است و کمبود در گروه خونی O منفی مشاهده می شود و از مردم می خواهیم 
برای اهدا اقدام کنند.وی افزود: استقبال شــهروندان برای اهدای خون در شهریور مطلوب بوده، اما 
به علت عمر سه روزه پالکت اهداکنندگان باید به صورت مســتمر حضور داشته باشند تا خون برای 
بیمارستان ها، بیماران تاالسمی و سرطانی تامین شود.آرامش در خصوص نذر خون که از عاشورای 
حســینی آغاز شــده بود و تا پایان صفر ادامه دارد، اضافه کرد: همانند عاشــورای حسینی، اربعین 
۲۶ شهریور در مرکز خواجو از ساعت ۸ تا ۱۳:۳۰ و پایگاه خمینی شــهر از ساعت ۸ تا ۱۲:۳۰ میزبان 
اهداکنندگان خواهیم بود.سرپرست روابط عمومی سازمان انتقال خون اصفهان در پایان اظهار کرد: از 

اهداکنندگان می خواهیم برای عدم اتالف وقت از نوبت گیری اینترنتی استفاده کنند.
 

اعطای وام اشتغال زایی به سربازان ترخیص شده
از مهرماه سال گذشته تاکنون به هزار و ۱۳۴ نفر از سربازان ترخیص شده ساکن استان اصفهان وام 
اشتغال زایی داده شده است.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری با بیان اینکه این طرح از 
مهرماه سال گذشته اجرایی شده، گفت: در این مدت به این سربازان ترخیص شده دارای گواهینامه 
مهارت آموزی ۹۷۰ میلیارد ریال وام اشتغال زایی طرح مهارت آموزی نیرو های نظام وظیفه اعطا شده 
است.امیررضا نقش افزود: مبلغ این وام ها بسته به نوع طرح ارائه شده ۵۰ میلیون تومان با سود ۴ 
درصد و ۱۰۰ میلیون تومان با سود ۱۸ درصد و زمان بازپرداخت ۳ تا ۵ ساله تعیین شده است.وی در 
ادامه گفت: متقاضیان ترخیص شده می توانند با مدارک الزم و طرح توجیهی به معاونت نظام وظیفه 

فرماندهی انتظامی استان اصفهان به نشانی خیابان قائمیه مراجعه کنند.

با مسئولان جامعه

خشک شدن آب سد 
اکباتان همدان

ســد اکباتان همدان به عنوان یکی از مهم 
ترین ســدها و ذخایر آبی استان همدان 
در پنج کیلومتری شــهر همدان و بر روی 
رودخانه آبشــینه واقع شــده که ظرفیت 
مخزنی آن حــدود ۳۶ ملیون مترمکعب 
است و حدود ۶۳ درصد از نیازهای آبی شهر 
همدان را تامین می کند. این روزها با عدم 
بارش ها و گرمای شدید هوا این سد دچار 
بحران شدید کمبود آب شده و تقریبا تمام 

ذخیره آب پشت سد خشک شده است.

وز عکس خبر ر

معاون اداره کل آموزش و پرورش استان مطرح کرد:

تسریع انتقال کتب درسی سال تحصیلی جدید به مناطق مختلف استان اصفهان
معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان از تســریع انتقال کتاب های درسی در سال تحصیلی جدید در مناطق 
مختلف استان خبر داد.علی مدینه در خصوص فرآیند توزیع کتب در استان بیان کرد: روند انتقال کتب درسی سال تحصیلی جدید به مناطق تسریع می شود 
تا در خصوص کتب درســی دانش آموزان و والدین دغدغه ای نداشته باشند.معاون پژوهش، برنامه ریزی و توســعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان تاکید کرد: دیر اقدام کردن برای ثبت نام از مشــکالتی است که در توزیع کتب درسی با آن مواجه هســتیم.وی در خصوص این بازدید ها اظهار داشت: 
بازدید صورت گرفته از انبار کتب درسی به منظور بررســی روند توزیع کتب بوده و تاکنون ۹۵ درصد کتب در استان اصفهان توزیع شده است و درصدد هستیم تا 
پیش از شروع سال تحصیلی این فرآیند تکمیل یابد.معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ادامه داد: بازدید 
از پروژه های نیمه تمام ورزشگاه ها و مدارس به منظور بررسی میزان پیشرفت پروژه ها و برنامه ریزی جهت آماده سازی مناسب در فرصت باقی مانده پیش از 

آغاز سال تحصیلی صورت گرفت.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان 
گفت: در نظر داریم، نه تنها زنگ مهر را با اشــاره به 
هفته دفاع مقدس بلکه زنگ ایثار را در برنامه آغاز 

سال تحصیلی در اصفهان داشته باشیم.
احمدی نیا اظهار کرد: خدمت در مدارس شاهد ویژه 
و خاص اســت، زیرا در اینگونه مدارس در خدمت 
یادگاران عزیز شهدا و فرزندان جانبازان گرانقدر قرار 
داریم و باید دین خود را به شهدا و ایثارگران ادا کرده 

و زمینه ساز رشد و شکوفایی استعدادشان باشیم.
وی تصریح کرد: خانواده های شاهد و ایثارگران حق 
بزرگی بر گردن نظام جمهوری اسالمی ایران دارند 
و باید با آسیب شناســی و رفع مشکالت آموزشی 
فرزندان شــاهد و ایثارگــر، زمینه رشــد و ارتقای 

تحصیلی و علمی این عزیزان فراهم شود.
احمــدی نیا با تاکیــد بر مصونیت دانــش آموزان 
در فضای تهاجمات رســانه ای دشــمنان از طریق 
آگاهی بخشی به آنان به ضرورت اشاعه فرهنگ ایثار 
و شهادت در محیط های فرهنگی و علمی اشاره کرد 
و اظهار داشــت: دانش آموزان، با بصیرت و آگاهی 
نقش خود را در پیشــبرد اهداف انقالب اســالمی 
نمایان می کنند؛ در این راســتا با نشر و پخش آثار 
شهدای دوران هشت ســال دفاع مقدس می توان 
این فرهنگ اصیل و اسالمی را به نسل های آینده به 

خوبی انتقال داد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان 
ضمن بیــان نیازمندی جامعه امروز به گســترش 

فرهنگ تعلیم، تربیت و آموزش گفت: باید نیاز های 
فکری و معنوی نسل فعلی و نســل های بعدی را 
تامین کنیم و فرهنگ آموزش، تربیت و به خصوص 
فرهنگ ایثار و شــهادت را در بین نسل جوان ارتقا 
دهیم و در امر آموزش در شرایط کنونی گام های موثر 

و بهتری برداریم.

نواخته شدن زنگ ایثار در آغازسال تحصیلی مدارس اصفهان

دستگیری اراذل و اوباش بزرگراه خرازی اصفهان
فرمانده شهرستان انتظامی اصفهان گفت: ماموران انتظامی اصفهان با انجام اقداماتی هوشمندانه 
موفق به شناسایی و دستگیری اراذل و اوباش بزرگراه خرازی اصفهان در کمتر از ۶ ساعت شدند.

سرهنگ حسین بساطی با اشاره به شناسایی و دستگیری اراذل و اوباش بزرگراه خرازی اصفهان 
گفت: اراذل و اوباشــی که در بزرگراه خرازی اصفهان با رانندگی خطرناک خود و همچنین حمله به 
رانندگان و سرنشینان خودرو های عبوری موجب مزاحمت شهروندان شده بودند، توسط ماموران 
انتظامی فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان شناســایی و دستگیر شدند.وی افزود: این افراد 
با انجام حرکات نمایشی موجب برخورد ۲ خودرو با یکدیگر و همچنین برخورد خودروی دیگری با 
گاردریل های بزرگراه شدند و سپس با سالح سرد به راننده و سرنشینان خودرو ها حمله و آن ها را 
مورد ضرب و شتم قرار دادند.فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان پیرامون شناسایی و دستگیری 
این افراد تصریح کرد: ماموران انتظامــی این فرماندهی با انجام اقداماتی هوشــمندانه موفق به 
شناســایی اراذل و اوباش ذکر شده در کمتر از ۶ ساعت شــدند و آن ها را در یکی از شهرستان های 
همجوار دستگیر کردند.وی با اشــاره به تحویل متهمان به مرجع قضایی خاطرنشان کرد: اصفهان 
مکان امنی برای اراذل و اوباش نخواهد بود و بدون شک افرادی که اقدام به حمل سالح سرد کرده و 

موجب رعب و وحشت در میان مردم می شوند، با برخورد قاطع پلیس مواجه خواهند شد.
 

سقوط مرد 60 ساله از کوه صفه اصفهان
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از سقوط مرد ۶۰ ساله از کوه صفه 
اصفهان خبر داد.فرهاد کاوه آهنگران با اشاره به حادثه سقوط از ارتفاع در اصفهان گفت: این حادثه 
در کوه صفه اصفهان اتفاق افتاد.وی با بیان اینکه این حادثه در منطقه فوقانی چشمه خاجیک کوه 
صفه رخ داد، افزود: بالفاصله اکیپ تخصصی نجات در کوهستان مستقر در ایستگاه شماره ۱۲ به 
محل حادثه اعزام شد.سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه در این حادثه مرد ۶۰ ساله از کوه سقوط کرده بود، افزود: نیرو های امداد و نجات آتش نشانی 
فرد حادثه دیده را با ایجاد کارگاه عملیاتی و استفاده از برانکارد، طناب و تجهیزات تخصصی به محل 
امن منتقل و تحویل عوامل اورژانس دادند.وی به شهروندان توصیه کرد جهت صعود از مسیر های 

اصلی کوه صفه و همراه با باشگاه های مجاز کوه نوردی اقدام به کوه  نوردی کنند.
 

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان خبر داد:

کشف بیش از ۹۹ کیلو تریاک در اصفهان
معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان اصفهان از کشف ۹۹ کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک در عملیات 
عوامل یگان تکاوری اصفهان ودستگیری ۲ متهم در این زمینه خبر داد.سرهنگ مهرداد فراشی گفت: 
عوامل یگان تکاوری فرماندهی انتظامی اصفهان در راستای مقابله و برخورد با قاچاق مواد مخدر، 
طی گشت زنی در یکی از محورهای مواصالتی شهرستان به یک دستگاه خودرو سواری پژو مشکوک 
و جهت بررسی وارد عمل شــده و به راننده خودرو دســتور توقف دادند.وی افزود: راننده خودرو با 
مشاهده ماموران بدون توجه به دســتور توقف پلیس از محل متواری شده که در نهایت ماموران با 
هوشیاری و سرعت عمل موفق به توقیف خودرو شدند.معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان 
تصریح کرد: ماموران پس از متوقف کردن خودرو پس از هماهنگی با مقام قضایی به بازرســی از 
داخل خودرو پرداخته و در بازرسی انجام شده موفق به کشــف ۹۹ کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک از داخل 
خودرو شدند.این مقام انتظامی با اشاره به اینکه در این عملیات ۲ متهم دستگیر و پس از تشکیل 
پرونده به همراه مواد مکشوفه برای انجام اقدامات قانونی تحویل پلیس مبارزه با مواد مخدر شدند 
بر تداوم و استمرار مبارزه همه جانبه و برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان موادمخدر تاکید و از عموم 
شهروندان خواست تا در صورت اطالع از هرگونه فعالیتی در این راستا، مراتب را به مرکز فوریت های 

پلیسی ۱۱۰ اعالم کنند.

خبر روزاخبار

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان:

ساماندهی ۹۵ درصد 
معلمان مدارس اصفهان 

انجام شد
مدیرکل آمــوزش و پرورش اصفهــان درباره 
آخرین وضعیت بازگشایی مدارس این استان 
گفت: ساماندهی ۹۵ درصد معلمان مدارس 
استان اصفهان انجام شــده است.به گزارش 
خبرنگار مهر، محمدرضــا ابراهیمی، مدیرکل 
آموزش و پرورش استان اصفهان درباره آخرین 
وضعیت پیش از شروع سال تحصیلی جدید 
اظهار داشت: چند روزی بیشتر تا پروژه عظیم 
مهرماه یعنی بازگشــایی مدارس باقی نمانده 
است و حال و هوای ویژه ای در شهر و کشور ما 
رخ خواهد داد که با نشاط و شادی دانش آموزان 
همراه است.وی افزود: برای اینکه این پروژه 
انجام می شــد، باید اقدامات مهمی را به ویژه 
بعد از ۲ ســال تعطیلی به دلیــل کرونا انجام 
می دادیم کــه آماده کردن فضــا و تجهیزات و 
اجرای فرآیند ثبت نام دانش آموزان از آن جمله 
بود و تاکنون بیش از ۹۵ درصد از دانش آموزان 
مان را ثبت نــام قطعی کرده ایــم و پنج درصد 
از آنان به دالیل مختلف ثبت نام نشــده اند که 
از خانواده آنها درخواســت می شود به فرآیند 
ثبت نام سرعت بخشند و اگر مشکلی در فرآیند 
ثبت نام داشتند، به قســمت ارزیابی عملکرد 
ادارات و نواحی مربوطه مراجعه کنند تا موانع 
این موضوع برطرف شــود.ابراهیمی در پاسخ 
به این ســوال که تا چه زمانــی فرصت برای 
ثبت نام دانش آموزان وجود دارد، اظهار داشت: 
دانش آموزان تا پایان شهریور فرصت دارند، اما 
این موضوع را به روزهای پایانی موکول نکنند 
تا دچار مشکل نشوند؛ البته افرادی که تاکنون 
ثبت نام نشده اند احتماال یا جزو دسته افرادی 
هســتند که از محلی به محل دیگــر جابه جا 
شده اند یا اتباع خارجی هستند که انتظار داریم 
این افراد سریع تر فرآیند ثبت نام را انجام دهند.

مدیرکل آمــوزش و پرورش اســتان اصفهان 
افزود: ممکن است دانش آموزان به مدرسه ای 
برای ثبت نام مراجعه کنند که ظرفیت آن تکمیل 
شده باشد که نیاز اســت به سرعت به نزدیک 

ترین مدرسه با منزل مسکونی مراجعه کنند.

زنگ خطر افزایش »مجردان سالمند« به صدا درآمده است؛

آمارهایی که بوی  » امید«  نمی دهند

آمار مجردان قطعی کشور درحال افزایش اســت و با پدیده زنانه شدن 
سالمندی مواجه هستیم. ســالمندان مجرد بیش از سالمندان متاهل 
در معرض بیماری های جسمی و قلبی عروقی قرار می گیرند و احساس 

شکست، امید نداشتن به آینده و افسردگی گریبانگیر آن ها خواهد بود.

رسیدن حدود ۸0 تا ۹0 هزار سالمند به تجرد قطعی
احمد دلبری، رییس مرکز تحقیقات سالمندی کشــور اظهار می کند: طی 
سال های اخیر به علت افزایش امید به زندگی در افراد و وجود تکنولوژی ها 
و اتفاقات نو در حوزه بهداشت، درمان و پیشگیری، با افزایش سالمندان در 
کشور روبه رو بوده ایم که به نوعی موفقیت محسوب می شود. توجه به عمر 
افراد جامعه به تنهایی کافی نیســت و همزمان با افزایش سن افراد باید به 
کیفیت زندگی و سرویس های مورد نیاز آن ها نیز توجه شود.وی با بیان اینکه 
به  رغم افزایش ســن افراد جامعه، توجه کافی به سالمت جسمی، روحی، 
روانی و اجتماعی آنان نشده اســت، می افزاید: طی ۴۰ سال گذشته درصد 
جمعیت سالمندان کشور دو برابر شــده و از پنج درصد در سال ۱۳۵۵ به ۱۰ 
درصد طی سال ۱۳۹۵ و ۱۴۰۰ رسیده است. دو برابر شدن جمعیت سالمندان 
کشور، ۲۰ ســال به طول می انجامد، این بدان معنی است که کشور آمادگی 
فراهم کردن سرویس های مورد نیاز این جمعیت را ندارد.وی با بیان اینکه 
کشور ایران در جهان و آســیا باالترین نرخ رشد سالمندی را دارد؛ اما به رغم 
سرعت باالی رشد جمعیت سالمندی، آمادگی برای رویارویی با این جمعیت 
درحال حاضر و آینده نزدیک وجود ندارد، تصریح می کند: اکنون حدود ۸۰ تا 

۹۰ هزار سالمند در کشور ازدواج نکرده و به تجرد قطعی رسیده اند. براساس 
آمار ارائه شده توسط جمعیت شناســان، برآورد می شود جمعیت سالمند 

حال حاضر کشور در سال ۱۴۳۰ به بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برسد.

مهیا نبودن تمهیدات ازدواج جوانان
رییس مرکز تحقیقات ســالمندی ادامه می دهــد: جمعیت زیادی در 
گروه سنی میان ســالی قرار دارند که از ســن ازدواج آن ها گذشته؛ اما 
ازدواج نکرده اند. بخشــی از این افراد متولد دهه ۶۰ هستند و نگرانی از 
نداشــتن فردی برای نگهداری و مراقبت از آن ها وجــود دارد. افزایش 
سالمندان با وضعیت تجرد قطعی به علت تغییرات فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصادی رخ داده طی سال های گذشته بوده است و بخش زیادی از 
افراد جامعه به هر دلیلی تمایل به ازدواج ندارند.وی با بیان اینکه ازدواج 
کردن نیازمند تمهیداتی است و مشکالتی نظیر اقتصادی، تامین مسکن 
و شغل در رأس دالیل ازدواج نکردن قرار دارد، می گوید: دوره سالمندی در 
جهان به عنوان فرصت و موفقیت تلقی می شود و دارای رتبه اول در سند 
سرمایه گذاری اشتغال و کارآفرینی در جهان توسعه یافته است؛ بنابراین 
در ابتدا باید از این موضوع به عنوان فرصت استفاده کرد و اشتغال پنهان 

موجود در این حوزه را شناخت و به کار گرفت.

لزوم فعال کردن مراقبت های خانگی حوزه سالمندان
دلبری با تاکید بر لزوم فعال کردن مراقبت های خانگی حوزه سالمندان، اضافه 

می کند: تعداد زیادی جوان و میانسال جویای کار در جامعه وجود دارد و باید 
به سمتی پیش رفت که به عنوان مراقبان خانگی به کار گرفته شوند. در آینده 
پاسخگوی نیاز سالمندی کشــور در حوزه مراقبت نخواهیم بود؛ چراکه تعداد 
فرزندان کاهش می یابد، کارکرد آن ها تغییر می کند، برخی فرزندان مهاجرت 
می کنند و تغییرات فرهنگی و اجتماعی منجر به ایجاد فاصله میان فرزندان 
و والدین می شــود.وی با بیان اینکه راهکار کمک کننده در کشورهای دارای 
اقتصاد مشابه با ایران، ایجاد بانک زمان بوده است، اظهار می کند: کشور باید به 
سمت ایجاد زیرساخت های ایجاد بانک زمان برسد. در بانک زمان افراد جوان 
و میانســالی که توان کار کردن دارند، با توجه به شغل خود ویزیت سالمندان 
را انجام می دهند و این اقدام آن ها در صنعت بیمه ای کشور ذخیره می شود؛ 
هنگامی که فرد به سن سالمندی رسید از ارز زمانی که برای خود ذخیره کرده 
است استفاده می کند یا آن را به بستگان خود نظیر پدر یا مادر، ارجاع می دهد.

آمار ســالمندان مجرد، زنانه شــدن جمعیت و حمایت کمتر از 
زنان سالمند

وی با بیان اینکه ۳۰ درصد از سالمندان کشور بدون همسر زندگی می کنند 
و این میزان در زنان به ۴۹ تا ۵۰ درصد و در مردان به ۱۰ درصد می رســد، 
تصریح می کند: زنانه شدن جمعیت از سایر موضوعاتی است که کشور 
درگیر آن است. حمایتی که از زنان سالمند می شود کمتر است و به دلیل 
اینکه فاقد ممر درآمد هستند بیشــتر در معرض آسیب قرار می گیرند؛ 
همچنین تابوی ازدواج مجدد در سن سالمندی برای مردان بسیار کمتر 
است.دلبری با تاکید بر اینکه در حوزه ســالمندی نیازمند عزمی ملی، 
حاکمیتی و بسیج عمومی هستیم، خاطرنشان می کند: باید درخصوص 
حوزه سالمندی با همکاری سه قوا تصمیمی جدی گرفته شود، در غیر 
این صورت چالش موجود در حوزه جوانان طی سال های گذشته هنگام 

رسیدن به جمعیت سالمندی تبدیل به بحران و ابربحران می شود.

نگران کننده بودن روند افزایش سالمندان در کشور
احسان کاظمی، روان شناس اظهار می کند: آمار دقیقی از سالمندان کشور 
موجود نیســت اما روند افزایش ســالمندان نگران کننده است. افزایش 
مراقبت های پزشکی، خودمراقبتی ها و توسعه بهداشت عمومی منجر به 
افزایش میانگین عمر افراد شده است.وی با بیان اینکه بسیاری از جوامع 
درگیر پیری جمعیت هستند، می افزاید: روند افزایشی سالمندان، روندی 
نگران کننده اســت؛ چراکه برای برنامه ریزی های اقتصادی، اجتماعی و 
آموزشی نیازمند نیروی جوان، مولد و پرانرژی هستیم. ممکن است آمار 
سالمند در یک جامعه از کشور ما بیشتر باشد ؛اما به علت مولفه های مختلف 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به بحران ســالمندی نرسیده باشند ولی 
جامعه ایران که جامعه ای درحال توسعه است، قطعا به نیرو کار جوان نیاز 
دارد.این روان شناس با اشاره به علت افزایش سالمندانی که به تجرد قطعی 
رسیده اند، تصریح می کند: عوامل متعددی در این موضوع دخیل هستند و 
الزاما مسائل اقتصادی علت این اتفاق نیست. جامعه به سمتی می رود که 
درخصوص بسیاری از مفاهیم پایه و کلیدی زندگی دچار معنازدایی شده ؛ 

در واقع معنای برخی مسائل نظیر ازدواج کم رنگ شده است.

عکس: تسنیم
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پیشنهاد سعودی جدی شد؛ 211 میلیون پوند برای کریستیانو!

این پیشنهاد، اشک یونایتد را درمی آورد!
یک رسانه انگلیسی می گوید کریستیانو رونالدو برای انتقال در ماه ژانویه به عربستان سعودی از این 
کشور پیشنهادی 211 میلیون پوندی دریافت کرده است.روزنامه انگلیسی میرر در گزارشی می گوید 
روزشمار حضور کریستیانو رونالدو در منچستریونایتد به پایان نزدیک می شود و این ابرستاره پرتغالی 
در روزهای اخیر پیشنهادهایی از عربستان سعودی را به عنوان گزینه ای جدی بررسی می کند.رونالدو 
که پنج توپ طال در کارنامه دارد امســال تابســتان از قصد خود برای ترک یونایتد پرده برداشت؛ اما 
بر خالف تصور او و مدیر برنامه هایش سیلی از پیشــنهادها از طرف باشگاه های اروپایی برای جذب 
کریسیتیانو سرازیر نشد. تیم های بزرگی مثل چلسی، بایرن مونیخ، پاری سن ژرمن و اتلتیکو مادرید 
به ترتیب شایعات درباره جذب ستاره پرتغالی را تکذیب کردند تا در نهایت پنجره تابستانی بسته شود و 
او خود را دوباره در اردوی شیاطین سرخ ببیند.امسال تابستان رونالدو که مشتاق بازی در چمپیونزلیگ 
بود پیشنهاد یک باشگاه عربستانی را رد کرد. باشــگاهی که به نام آن اشاره نشده است. در پیشنهاد 
تابستانی سعودی ها به رونالدو گفته شده بود هفته ای 2 میلیون پوند دستمزد دریافت خواهد کرد. اما 
روزنامه میرر ادعا کرد پیشنهاد جدیدی از عربستان به دست رونالدو رسیده که مبلغ آن 211 میلیون پوند 
به ازای یک سال بازی است.میرر می گوید بر خالف ماه های گذشته، پیشنهاد جدید سعودی ها حاال 
برای کریستیانو گزینه ای جدی است. شاید علت این تغییر نظر رونالدو این باشد که او حاال دورنمای 
بازی در چمپیونزلیگ را بعید می بیند و خودش و مدیر برنامه هایش به این نتیجه رســیده اند که با 

شرایط فعلی بهتر است به پیشنهاد نجومی سعودی ها جواب مثبت بدهند.
 

توهین مدافع »پی اس جی« به داور: 

به من دست نزن!
میکروفون کار گذاشته شــده روی پیراهن داور بازی پاری سن ژرمن و برســت باعث دردسر پرسنل 
کیمپمبه، مدافع فرانســوی، شده اســت.پی اس جی این هفته در چارچوب رقابت های هفته ششم 
لیگ فرانسه به مصاف برست رفت و با تک گل نیمار برابر این تیم به پیروزی رسید.  با موافقت مسئوالن 
لیگ فرانسه، شرکت آمازون پرایم ویدئو، میکروفرونی را در جریان این بازی روی پیراهن ژرمی پینیار 
جاسازی کرده بود تا از اتفاقات درون زمین با جزییات کامل آگاه شود. حاال تصاویر و صداهای ضبط شده 
باعث شده است که کیمپمبه تا حدی به دردسر بیفتد. وقتی این بازیکن با کاردونا، بازیکن حریف، درگیر 
می شود، داور بازی سعی می کند هر دو طرف را آرام کند اما این مدافع فرانسوی خطاب به داور می گوید:» 
وای، به من دست نزن. چرا به من دست زدی؟ دیگر این کار را نکن.«این بازیکن در جریان درگیری با 
بازیکن حریف خودش را روی زمین انداخت؛ اما داور بازی معتقد بود که مشکلی برای او پیش نیامده 
اســت. به عقیده پینیار، این تالش از ســوی کیمپمبه برای تلف کردن وقت بود و به او گفت:» اگر تیم 
پزشکی را صدا کنم، تو باید دو دقیقه بیرون از زمین بمانی.«همین موضوع باعث ناراحتی این بازیکن 
شد و کریستوف گالتیه از او خواست با توجه به این که یک کارت زرد هم دارد، برای ادامه درمان از زمین 
بازی بیرون بیاید و با داور درگیر نشود. در نهایت، پس از پایان بازی مشخص شد که این مدافع فرانسوی 

از ناحیه ماهیچه پا دچار مصدومیت شده است و قادر به همراهی این تیم در دو بازی بعدی نیست.
 

ستاره سابق ایتالیا سرمربی بولونیا شد
تیاگو موتا، ستاره ایتالیایی سابق بارسلونا و اینتر، هدایت بولونیا را برای ادامه فصل برعهده گرفت.نتایج 
ضعیف بولونیا در پنج هفته ابتدایی لیگ ایتالیا باعث شد که مدیران این باشگاه به فکر ایجاد تغییراتی 
در کادر فنی باشند.  به این ترتیب و با اعالم این باشگاه، سینیشا میهایلوویچ که در طول این مدت تنها 
سه امتیاز از پنج بازی به دســت آورده بود، از هدایت این باشگاه برکنار شد. مدیران این باشگاه حاال 
تصمیم گرفتند که یک مربی جوان را به عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب کنند. به این ترتیب تیاگو 

موتا با قراردادی که تا ژوئن 2024 ادامه خواهد داشت عهده دار این سمت شد. 

خبر  روز

پورتو »طارمی« را نمی فروشد
خبرنگار مطرح ترکیه ای مدعی شده تیم فوتبال پورتو راضی به فروش مهدی طارمی نیست.

درخشــش های متعدد و پی در پی مهدی طارمی با پیراهن تیم فوتبال پورتو در تمامی رقابت های 
فوتبال اروپا در دو فصل اخیر و تاثیر گذاری باالی این بازیکن ایرانی بر موفقیت پورتو در بازی های 

مختلف سبب شده تا بسیاری از تیم ها به دنبال جذب این بازیکن باشند.
اما در تازه ترین ادعا اکرم کونر، خبرنگار مشــهور ورزش ترکیه مدعی شده که پورتو راضی به فروش 
مهدی طارمی در هیچ برحه از زمان نبوده اســت. این خبرنگار ترک زبان در صفحه شــخصی اش 
در فضای مجازی در این باره نوشت: باشــگاه پورتو خواهان تمدید قرارداد ماتئوس اوریبه، بازیکن 

کلمبیایی و مهدی طارمی مهاجم ایرانی اش است.
قرارداد طارمی تا سال 2024 اعتبار دارد، ولی این اقدام غول فوتبال پرتغال نشان می دهد می خواهد 

ستاره ایرانی اش را برای سال های طوالنی نگه دارد.
 

لژیونر تنیس روی میز:

لیگ ترکیه جایی برای پیشرفت ندارد
غزل مالطلب گفت: پیشــنهاد ترکیه را رد کردم به این دلیل که حضور در آن مســابقات کمکی که به 

پیشرفت من نمی کرد و جایی برای پیشرفت نداشت.
 غزل مالطلب، لژیونر تنیس روی میز کشــورمان  در گفت وگو با  باشــگاه خبرنگاران جوان ، درباره  
حضورش در لیگ تنیس روی میز فرانسه اظهار کرد: حضور در لیگ  ایران هیچ پیشرفتی در ارتقای 
سطح بازی من نداشت و همیشــه دنبال این بودم تا بتوانم در اروپا بازی کرده و  سطح فنی خود را 
افزایش دهم. خداراشکر این اتفاق برای من رخ داد و  تمام تالشم را می کنم تا بتوانم نماینده خوبی 

برای تنیس روی میز در فرانسه باشم.
وی افزود: حتی از لیگ ترکیه نیز پیشنهاد داشــتم؛ اما واقعیت  این است جای پیشرفت در لیگ 
ترکیه زیاد نبود و به همین دلیل به آن پاســخ منفی دادم. البته از چند کشور دیگر هم پیشنهاداتی 
به دستم رسید ولی نه از نظر مالی و نه از نظر پیشرفت خیلی برای من جالب توجه نبود. باید بگویم 
حضورم در لیگ های اروپایی فقط برای پیشرفت اســت و من نیز برای پیشرفت تصمیم گرفتم که 

به لیگ فرانسه بروم.
 

لیگ فوتبال مختص سرخابی هاست
مدیرعامل نفت مســجد ســلیمان روی خط برنامه مجله فوتبال گفت: طی چهار پنج سالی که تیم 
در لیگ برتر است،تازه امروز و دیروز خبرگزاری ها متوجه ما شــدند. این لیگ سرخابی و وجود ما 
در بازی با این هاست. ما در استانی هستیم که هشت سال جنگ را مدیریت کرد. االن به این متهم 
شدیم که شرایط برگزاری مسابقات را نداریم.هدایت یزدی درباره اتفاقاتی که در ورزشگاه این تیم 
در دیدار با پرســپولیس رخ داد، گفت: آقای پیروانی در جلسه هماهنگی در مسجد سلیمان حضور 
نداشتند. نماینده و ناظر داوری چند روز قبل در ورزشگاه حاضر شده چمن را بازدید کردند. من هم 

دو ساعت قبل بازی چمن را دیدم. مشکلی نبود و چمن ایرادی نداشت.
 مدیرعامل نفت مســجد سلیمان در پاســخ به اینکه اگر چمن مشکلی نداشــت چرا چمن زن در 
ورزشگاه مشغول چمن زنی بود؟ اظهار کرد: حضور آقای گل محمدی و افشین پیروانی و تحت تاثیر 
قرارگرفتن ناظر داوری باعث حضور یک باره ماشــین چمن زنی در ورزشگاه شد! اگر مربی من در 

آزادی حضور پیدا کند و بگوید چمن ایراد دارد آیا ناظر چمن را کوتاه می کند؟
حمیدرضا گرشاسبی، مدیرعامل فوالد خوزستان درباره بازی لغو شده این تیم مقابل ملوان بیان کرد: 
به ما گفتند بازی با ملوان لغو شد. من صحبت کردم و آقای مهدی اظهار داشت ما اطالع داده بودیم 
روی چمن کاور بکشند. ما هزینه کردیم و قانونا بازی باید 24 ساعت لغو می شد، اما این مسئله هم 

به دلیل بارندگی انجام نشد، ما هم بازگشتیم.

خارج از گود

شیلی باالخره به آرزویش می رسد؟

احتمال حذف یک تیم از 
جام جهانی قطر!

با اطالعات جدیدی که توســط شیلی به فیفا 
ارائه شــده احتمال حــذف اکــوادور از جام 
جهانی 2022 جدی شده اســت.اطالعات و 
مدارک جدیدی که از طرف فدراسیون فوتبال 
شیلی درباره بایرون کاستیو، بازیکن تیم ملی 
اکوادور به فیفا ارائه شده احتمال حذف این 
کشور از جام جهانی قطر را جدی کرده است. 
شیلی اطالعاتی شامل پاسپورت های جعلی 
و هویت های چندگانه کاستیو را در اختیار فیفا 
قرار داده و مدعی اســت این مــدارک ثابت 
می کند این فوتبالیست متولد کلمبیاست و نه 
اکوادور.شیلی مدارکی به دست آورده که چند 
سال پیش در اکوادور دادگاهی برای رسیدگی 
به اتهام جعل پاسپورت بایرون کاستیو برگزار 
شد و او در این دادگاه به جرائم خود اعتراف 
کرد. رســانه ها می گویند فدراسیون فوتبال 
اکوادور بعد از شکایت شــیلی به فیفا تالش 
کرده بود این مدارک از بایگانی ها خارج نشده 
و به دســت فیفا نرســد. این خبر در حالی 
مطرح می شــود که تنها چند روز به برگزاری 
آخرین جلســه کمیســیون تجدیدنظر فیفا 
باقی مانده است. این آخرین فرصتی است 
که شیلی دارد تا بتواند رای فیفا را برای اخراج 
اکوادور از جام جهانی دریافت کند. جلســه 
کمیســیون تجدیدنظر قرار است فردا برگزار 
شود.بایرون کاستیو که در پست دفاع راست 
بازی می کند در مرحله انتخابی جام جهانی 
در آمریکای جنوبی هشت بازی برای تیم ملی 
اکوادور انجام داد. شیلی از وقتی که از صعود 
به جام جهانی بازماند شکایتی رسمی به فیفا 
ارائه داد و مدعی شد کاستیو در کلمبیا به دنیا 
آمده و تابعیت اکوادوری نــدارد و در نتیجه 
اکوادوری ها از بازیکنی غیرمجاز در تیم شان 
استفاده کرده اند.روزنامه دیلی میل در سایت 
خود یک فایل صوتی منتشــر کرد که دنیای 
فوتبال و آمریکای جنوبی را شوکه کرده است. 
در این فایل صوتی، بایرون کاستیو چهار سال 
پیش در اکوادور مقابل دادستان قرار گرفته و 

به سواالت او پاسخ می دهد.

فوتبال جهان

وز عکس ر

»مایکل موریرا« 
دوباره در تیم کی روش

فیزیوتراپ ســابق تیم ملی ایران در 
کادرفنی کارلوس کی روش، بار دیگر 
در اردوی تیم ملی حاضر خواهد شد. 
او به همراه این سرمربی در تیم ملی 
کلمبیا هم مشــغول بــه کار بود و در 
آخرین تجربه کاری به همراه سی کیو، 

در تیم ملی مصر فعالیت می کرد.

بیم و امید ساکت و هوادار؛ عبور از میدان مین
تیم جوان شده هوادار بازی  های خوبی را ارائه می دهد؛ اما در دو هفته اخیر نتوانســته امتیاز بگیرد.هوادار تهران در هفته ششم لیگ برتر مقابل تیم قدرتمند مس 
رفسنجان با نتیجه دو بر یک شکست خورد ولی در قامت یک تیم شکســت خورده و سرافکنده ظاهر نشــد.هواداری ها در این مسابقه به  رغم شکست خوردن 
موقعیت های زیادی به روی دروازه حامد لک ایجاد کردند و از 10 شوت به سمت دروازه مس 4تای آن درچارچوب بود و یکی از آنها نیز به تیرک دروازه برخورد کرد. 
هوادار در این بازی مالکیت ۵۵ درصدی داشت و با هشتاد پاس بیشتر از حریف در رفسنجان این تیم را تحت فشار گذاشت.ساکت الهامی در فصل نقل و انتقاالت با 
خرید بازیکنان جوان میانگین سنی این تیم را به زیر 2۶سال کاهش داد. او سبک بازی هوادار را تغییر داده و مقابل تیم های پرستاره و مدعی هم صرفا به دفاع کردن 
نمی پردازد. همین موضوع باعث شد بازی  آنها با پرسپولیس پر گل شود؛ اما در آن بازی هم هوادار مالکیت بیشتری داشت.هوادار در فصل نقل و انتقاالت هیچ خرید 
خاصی نداشت و جزو تیم های کم خرج این فصل بودند و ساکت الهامی در این شرایط به دنبال حفظ این تیم در لیگ و در درجه دوم بهبود رتبه یازدهمی پارسال 
هوادار است.هوادار نسبت به پایان هفته ششم سال قبل یک امتیاز بیشتر دارد و با توجه به بازی های خوب این تیم، می توانند با یک پیروزی شرایط خود را به حد 

زیادی باتوجه به نزدیکی تیم ها در جدول تغییر دهند.نکته قابل توجه در مورد ساکت الهامی تغییر رفتار اوست که به حد زیادی به چشم می آید. 

البته که نباید از مقاومت جانانه نمس هم به راحتی گذر 
کرد. جایی که او عالوه براینکه تا آخرین نفس این پا و 
آن پا کردن محمدرضا برای انتخاب سمت مناسب جهت 
اجرای سالتو ایستادگی کرد و در یک دقیقه پایانی هم 
هر بار گرایی برای کمرگیری نشست، سر و سینه اش را از 
او پایین تر آورد تا مایه فن را به کشتی گیر کشورمان ندهد

کمیسون اخالق ورزش کشــور در نامه ای به رییس 
جدید فدراســیون فوتبــال درباره هنجارشــکنی و 
رفتارهای مغایر اخالق برخی تماشاگران در ورزشگاه  
ها ابراز نگرانی کرده اســت. کمیسیون اخالق ورزش 
کشور در نامه ای به مهدی تاج، رییس جدید فدراسیون 
فوتبال با اشاره به انتشــار برخی تصاویر و بروز برخی 
رفتارهای نابهنجار از ســوی تعدادی از تماشــاگران 
فوتبال در ورزشــگاه ها که موجب دغدغه و تشویش 
خاطر جامعه اخالق مدار ایران اسالمی شده است، به 
رییس فدراسیون فوتبال تذکر داده و خواستار اتخاذ 
تدابیری برای مدیریت صحیح حضور تماشاگران در 
ورزشگاه ها شده است.در این نامه با اشاره به پذیرش 
مسئولیت اتفاقات درون ورزشگاه ها توسط مدیران 

ذی ربط، برخورد با هنجارشــکنان و رفتارهای خالف 
فرهنگ و اخالقی در ورزشــگاه ها  مــورد تاکید قرار 
گرفته است.در بخشــی از این نامه آمده است: برادر 
گرامی جناب آقای تاج، ریاســت محترم فدراسیون 
فوتبال، ضمن تبریک انتصــاب جنابعالی به عنوان 
ریاست فدراسیون فوتبال، به آگاهی می رساند احترام 
به قوانین و ارزش های اخالقی و فرهنگی هر کشــور 
جزو الینفــک مقررات بین المللــی از  جمله در حوزه 
ورزش است و انطباق الزامات فدراسیون های جهانی 
با هنجارهای فرهنگی و ارزش های اخالقی پذیرفته 
شده جامعه از وظایف مدیران ورزش کشور محسوب 
می شود.انتشار برخی تصاویر مرتبط با حضور بانوان در 
مسابقات لیگ برتر حاکی از هنجارشکنی و رفتارهای 

مغایر ارزش های اخالقی توسط تعدادی از تماشاگران 
بوده و این امر موجب تشــویش خاطر جامعه اخالق 
مدار کشور شده اســت.بر همین اساس ضمن درک 
تعهدات بین المللی و لزوم پاســخگویی به مطالبات 
جامعه، انتظار اســت تمهیدات الزم بــرای مدیریت 
صحیح حضور تماشاگران در ورزشگاه ها  فراهم شده و 
ضمن مسئولیت پذیر کردن مدیران ذی ربط، با هرگونه 
هنجارشکنی و رفتارهای خالف فرهنگ و ارزش های 

اخالقی برخورد شود.

کمیسیون اخالق در نامه ای به تاج:

 به هنجارشکنی در ورزشگاه ها پایان دهید

 یک حادثه که اتفاق افتاد؛ سوپراستار شکست خورد

گرایی؛ نابغه ها باید گاهی فروتن باشند

گرایی، قهرمان المپیکی کشــتی فرنگی کشــور در میان بهت و حیرت 
کشتی دوســتان ایرانی فینال مســابقات جهانی را به کشتی گیر کشور 

میزبان واگذار کرد.
گرایی که با اقتدار تمام حریفانش را یکی پس از دیگری شکست داده بود 
تا به فینال رقابت های جهانی برسد و طالی خودش در اسلو را تکرار کند، 

در دیدار نهایی به مصاف ماته نمس صربستانی رفت.
گرایی که روی کمرگیری نمس توانسته بود به پشت او برسد و او را خاک 
کند، درحالی که پیش بینی می شد به خاطر مجری فن بودن کشتی گیر 
صرب امتیازی دشت نکند، تابلوی دو امتیاز رییس تشک را خیلی زود 

مشاهده کرد تا تابلوی امتیازات عدد 2 را مقابل نام گرایی نمایش دهد.
فنی که می توانست پنج امتیاز داشته باشد و کار را تمام کند اما داوران با 

بررسی صحنه تنها دو امتیاز به گرایی دادند.
محمدرضا گرایی که مهارت بی نظیری در کندن حریف از تشک و اجرای 
فن سالتو داشت، توانست ماته را سالتو کند؛ اما با توجه به اینکه چرخش 
کاملی به بدن حریف نداده بود، بعد از رفتن صحنه به بازبینی مجدد، تنها 

دو امتیاز از این فن گرفت تا حساب کار چهار بر صفر شود.
گرایی که با اعتماد به نفس همیشگی خودش در ثانیه های پایانی کشتی 

در وقت اول گاردش را باز کرده بود، بعد از پایان کشتی در این وقت، با فراغ 
بال خاصی به ســمت مربیان تیم ملی رفت و کمترین نگرانی ای بابت 

بازگشت حریف نداشت.
در وقت دوم کشتی هم گرایی پویا کشتی می گرفت و قصدی برای اداره 
کشــتی و اصطالحا از کار انداختن جریان آن نداشــت. او روی یکی از 
کمرگیری های خودش بعد از اینکه با نمس در هم گره خوردند، روی فن 
خودش به پل رفت تا دو امتیاز به حریف برسد. در ادامه درحالی که انصافا 
گرایی قصدی برای کم کاری نداشت و هم چنان به دنبال زدن فن بود، از 
سوی داور و رییس تشک اخطار گرفت تا در خاک بنشیند و یک امتیاز 

هم برای حریف صرب ثبت شود.
درحالی که انتظار می رفت محمدرضا با توجه به قدرت بدنی باالی خودش 
در خاک مستحکم بماند و فن نخورد، در میان ناباوری با یک بارانداز دو 
امتیاز دیگر از دست داد تا تنها یک دقیقه فرصت برای بازگشت به مسابقه 
داشته باشد. اتفاقی که در گذشته هم مشابهش را کم ندیده بودیم. اما 
این بار گرایی نتوانست در آخرین لحظات مســابقه به موقعیت برتری 
بازگردد تا با شکستی تلخ برای کشتی دوستان ایرانی و مشخصا تلخ تر 
برای خودش، گردن آویز طال را در وقت دوم از دســت بدهد و به جایش 

صاحب مدال نقره شود.
البته که نباید از مقاومت جانانه نمس هم به راحتی گذر کرد. جایی که او 
عالوه براینکه تا آخرین نفس این پا و آن پا کردن محمدرضا برای انتخاب 
سمت مناسب جهت اجرای سالتو ایستادگی کرد و در یک دقیقه پایانی 
هم هر بار گرایی برای کمرگیری نشست، سر و سینه اش را از او پایین تر 

آورد تا مایه فن را به کشتی گیر کشورمان ندهد.
هرچند کسب مدال نقره و عنوان نایب قهرمانی دنیا هم بسیار ارزشمند 
است، اما هضم شکســت در رقابت برده واقعا دشوار است. به خصوص 
که با کشتی های بی حرف و حدیث این دوره گرایی و البته پیش بودن او 
از حریف صربش تا پایان وقت نخست، همه برای شادی پس از پایان 
مسابقه به جهت قهرمانی او آماده شده بودند و ناکامی تیم در کسب مدال 

طال تا آن لحظه، غم این شکست را دوچندان کرده بود.
کمااینکه خود محمدرضا هم حیــرت زده، در بهت فرو رفته بود و باورش 
نمی شد کشتی برده را در دو دقیقه واگذار کرد. او که اصال نمی توانست با 
تبدیل طال به نقره آن هم روی فن خودش کنار بیاید، برای ثانیه های زیادی 
روی تشک ماند تا در نهایت درمیان بهت و سکوت تماشاگران ایرانی روی 

زانو ایستاد تا داور دستان حریف را باال ببرد... عجب باختی.
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مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان:

محوطه مقابل دادسرای آیت ا...شاهرودی ساماندهی شد
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: به منظور آراستگی ســیمای عمومی و رفع نیاز مراجعه کنندگان به 
دادسرای آیت ا...شاهرودی، محوطه مقابل این دادسرا با نصب نیمکت، سطل زباله و نورپردازی با هزینه ای 
بالغ بر ۵۰ میلیون تومان ساماندهی شد و در اختیار شهروندان قرار گرفت.سیدسلمان قاضی عسگر اظهار کرد: 
ساماندهی فضاهای شهری نقش موثری در آرامش روانی و کاهش آسیب های اجتماعی دارد زیرا هرگونه 
بی نظمی بصری موجب ایجاد تنش های روحی و بصری می شود و با ساماندهی و بهبود اقدامات زیباسازی 
در این حوزه می توان سیما و منظر شهری را با رویکرد انسان محور ارتقا بخشید.وی افزود: با توجه به نیاز 
مبرم محوطه سازی مقابل دادسرای آیت ا... شاهرودی واقع در خیابان نبوی منش، شهرداری منطقه ۹ برای 
ساماندهی این محوطه در راستای خدمت رسانی مطلوب به شهروندان اقدام کرد.مدیر منطقه ۹ شهرداری 
اصفهان خاطرنشان کرد: به منظور رفع نیاز مراجعه کنندگان به دادسرای آیت ا...شاهرودی، آراستگی سیمای 
عمومی این محوطه با استفاده از نیمکت، سطل زباله و نورپردازی با هزینه ای بالغ بر ۵۰ میلیون تومان انجام 
شد و در اختیار شهروندان قرار گرفت.وی اضافه کرد: در عناصر پیام رسانی محیطی یکی از ابزارهای مدیریت 
شهری ارائه پیام های فرهنگی است که اگر مدیریت شهری از ظرفیت های تخصصی خود در راستای ارائه 

پیام های فرهنگی استفاده کند، شهروند آگاه، قانون مدار و به تمام حقوق شهروندی خود آشنا می شود.
 

مدیر منطقه پنج شهرداری خبر داد:

نصب سرعت گیر در معابر منتهی به 30 مدرسه در منطقه ۵
مدیر منطقه پنج شــهرداری اصفهان از اجرای طرح ترافیکی و آماده ســازی این منطقه برای مهرماه و 
بازگشایی مدارس خبر داد و گفت: بعضی مدارس به خط  کشی، نصب سرعت گیر و عالئم ترافیکی نیاز 
دارد که در این راستا حدود ۳۰ مدرسه شناسایی شده است و تا پایان شهریورماه نواقص آنها رفع می شود.

احمد رضایی با اشاره به وقفه دو ســاله در فعالیت مراکز آموزشی شــهر اصفهان، اظهار کرد: امسال با 
تشکیل ستاد مهر شهرداری اصفهان با شعار »تمام شهر مدرسه است«، اقداماتی همچون رنگ آمیزی 
جداول محدوده گذرگاه های عابرپیاده با رنگ های زرد و مشکی، هرس درختان و پرچین های فضای 
سبز، نظافت رفیوژهای میانی خیابان ها و ساماندهی خیابان های کم عرض در برنامه های منطقه پنج 
اولویت بندی شده است که تا پایان شهریورماه انجام می شود.وی اضافه کرد: انتظار شهروندان این است 
که حمل ونقل عمومی در روزهای ابتدایی مهرماه خدمات شایسته ای را برای دانش آموزان فراهم کند که 
در این زمینه با شرکت های واحد اتوبوسرانی و مدیریت تاکسیرانی مذاکرات الزم انجام شده است.مدیر 
منطقه پنج شهرداری اصفهان با بیان اینکه بعضی مدارس به خط کشی، نصب سرعت گیر و عالئم ترافیکی 
نیاز دارد، افزود: حدود ۳۰ مدرسه در این خصوص شناسایی شده است که تا پایان شهریورماه نواقص 
آنها با کمک آموزش وپرورش رفع می شود.وی با اشاره به نصب استند دوچرخه در ۱۵ مدرسه، گفت: در 
راستای استفاده دانش آموزان از ناوگان حمل ونقل عمومی، سرویس مدارس و دوچرخه برای دسترسی 
آسان تر به مدرسه، در تالش هستیم ضمن شناسایی گلوگاه ها و نقاط پرتراکم به ویژه در سطح معابر فرعی، 
نسبت به نصب تابلوهای موقت هدایت ترافیکی با هدف تسهیل در دسترسی به معابر اصلی اقدام کنیم.

 

تالش مدارس اصفهان برای تامین سرویس
تاکنون فقط ۴ هزار سرویس برای مدارس اصفهان تامین شده و مدارس در تالشند باقی مانده نیاز 
خود را تامین کنند.مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: برای 
تامین نیاز تمامی مدارس اصفهان چهار هزار سرویس دیگر نیاز است.حمد پرورش افزود: پیش از 
همه گیری کرونا ۸ هزار راننده در شهر اصفهان مشغول به فعالیت بودند که بسیاری از آنان به علت 
تعطیلی مدارس از این حوزه خارج شدند. وی در ادامه گفت: هزینه ماهانه ورودی سرویس های 
سمند و مشابه آن ۳۳۰ هزار تومان و سرویس های پراید و مشابه آن ۳۰۰ هزار تومان است و به ازای 

هر کیلومتر مسیر ۲۰ هزار تومان افزوده می شود.

با مسئولان

شورای اسالمی شهر و شهرداری نیز با ارگان های ذی ربط 
همکاری و همراهی خواهد داشت؛ در مرز چذابه یک 
پایانه مسافربری به استان اصفهان اختصاص داده شده 
است و شهرداری با مصوبه شورای اسالمی شهر در این 

زمینه همکاری می کند

گالیه شهروندان اصفهانی از تعطیلی ایستگاه های دوچرخه؛

فعال منتظر باشید!
»ایمنا« نوشت:برخی از شهروندان اعالم کردند ایستگاه های دوچرخه اصفهان تعطیل شده است و 
مسئوالن شهری باید در این خصوص چاره اندیشی کنند.طی سال های گذشته ایستگاه های دوچرخه 
در میدان ها و خیابان های پررفت وآمد شهر اصفهان که از گذشــته های دور به »شهر دوچرخه ها« 
شهرت داشته است، راه اندازی شد، اما داستان دوچرخه سواری مردم اصفهان همواره پرفرازونشیب 
بوده است و در چند مرحله بنا به دالیل مختلفی این ایستگاه ها تعطیل شد و از فعالیت بازماند و این 
روزها شهروندان این کالن شهر تنها وجود فیزیکی چند ایستگاه دوچرخه را شاهد هستند.در شهر 
اصفهان به عنوان کالن شهری که بیشتر روزهای آن با آلودگی هوا سپری می شود، باید بسترهای الزم 
برای استفاده هرچه بیشتر شهروندان از مدل های حمل ونقلی همچون دوچرخه فراهم باشد، اما در 
بعضی موارد این موضوع مغفول مانده است.دوچرخه سواری شهروندان عالوه بر کاهش آلودگی هوا 
و ترافیک معابر شهری، باعث افزایش سرانه ورزشی و تفریحی آنها می شود و می تواند افزایش امید 
به زندگی شهروندان را نیز به دنبال داشته باشد.در این بین برخی از شهروندان در تماس با خبرگزاری 
ایمنا، خواستار پیگیری بازگشایی ایستگاه های دوچرخه در سطح شهر شدند؛ آنها اعالم کردند در 
گذشته در این ایستگاه های دوچرخه با ارائه مدرک شناسایی، به شهروندان دوچرخه امانت داده 

می شد، اما در حال حاضر این ایستگاه ها از مدار خارج شده است و به آنها خدمت رسانی نمی کند.

راه اندازی مجدد ایستگاه های دوچرخه با حمایت شهرداری اصفهان
معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان اظهار کرد: سال های گذشــته پیمانکار ایستگاه های 
دوچرخه شرکت مهندسی نیک اندیش )از شرکت های وابسته به شهرداری اصفهان( بود، اما در دوره 
گذشته یک شرکت خصوصی به  عنوان بهره بردار آن انتخاب شد.حسین حق شناس،  ادامه داد: این 
شرکت خصوصی به دالیل مختلفی همچون مشکالت اقتصادی نتوانست به خوبی ایستگاه های 
دوچرخه را مدیریت کند و به مرور تعداد ایســتگاه های فعال آن کاهش یافت.معاون حمل ونقل و 
ترافیک شهردار اصفهان با بیان اینکه امسال قرارداد سه ساله این شرکت خصوصی با شهرداری پایان 
می یابد، خاطرنشان کرد: پس از پایان این قرارداد و با توجه به اینکه با تعدادی شرکت دانش بنیان در 
این خصوص مذاکره شده است، این ایستگاه ها با حمایت شهرداری دوباره راه اندازی می شود.وی 
تاکید کرد: ایستگاه های دوچرخه اصفهان با اولویت ایستگاه های مرکز شهر راه اندازی خواهد شد.

 
معاون شهردار اصفهان خبر داد:

نصب ۵0 تابلوی نمایشگر زمان بندی در ایستگاه های اتوبوس
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان با اشــاره به نصب حدود ۵۰ تابلوی نمایشگر در ایستگاه های 
منتخب اتوبوس، گفت: شــهروندان می توانند محل اتوبــوس را از این تابلوها مشــاهده کنند یا با نصب 
اپلیکیشن »اصرو« روی تلفن همراه، عالوه بر مشــاهده محل اتوبوس ها، بهترین مسیر برای رسیدن به 
مقصد را انتخاب کنند.حسین حق شناس اظهار کرد: از ابتدای مهرماه با افزایش حجم ترددها در شهر به دلیل 
بازگشایی مدارس و دانشگاه ها، تعداد اتوبوس های ناوگان اتوبوسرانی اصفهان به حدود ۹۰۰ دستگاه می رسد 
و وضعیت نامناسب فعلی شهر سامان می گیرد، همچنین سرفاصله زمانی تردد اتوبوس ها کاهش می یابد 
و کمبودی از نظر کمیت اتوبوس ها نخواهیم داشت.وی ادامه داد: اقدامات دیگری در خصوص مهندسی 
خطوط اتوبوسرانی و تسریع در تردد اتوبوس ها در راستای عدالت در استفاده عموم شهروندان از خدمات 
این سیستم حمل ونقل عمومی انجام شده است که راه اندازی خط چهارم تندرو و خط پرش در خیابان های 
امام خمینی )ره(، مسجدسید، عبدالرزاق و دیگر خیابان های اصفهان که به صورت ابتکاری و در راستای 
بهبود خدمات و جبران کمبود اتوبوس ها انجام شد، از جمله اقدامات معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
اصفهان در این خصوص است. وی خاطرنشان کرد: سامانه نرم افزاری اتوبوسرانی نیز در روزهای گذشته به 
بهره برداری رسیده است که عالوه بر نمایش اتوبوس های خراب و متوقف در مسیر به اپراتور، مسیر و محل 
دقیق ناوگان را نیز به شهروندان نشان می دهد تا بتوانند طبق آن سفر درون شهری خود را برنامه ریزی کنند.

خبر  روزاخبار

 عضو هیئت علمی دانشگاه
 هنر اصفهان:

معماری امروز شهر اصفهان 
فاقد هویت است

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان گفت: 
بهتر اســت که اصول مکتب اصفهــان به طور 
قانونی تدوین و تصویب شود و همه طرح های 
عمرانی ملزم بــه پیروی از آن اصول باشــند 
و بر اســاس آن اصول شــکل بگیرند.مهدی 
محمودی کامل آباد ضمن اشــاره به مالحظه 
وضعیت دانشگاه ها و نظامات رسمی معماری 
از جمله نظام مهندســی ســاختمان و قوانین 
شهرسازی کشور، اظهار کرد: من به این نتیجه 
رســیده ام که راه نجات معماری و شهرسازی 
کشــور و راه برون رفت معماری امــروز ما که 
شاهد نوعی درجا زدن و عدم پیشرفت است، 
تعریف ساختار تشــکیالتی معماری زیر نظر 
یک نهاد ثابت و بدون تغییر مانند نهاد رهبری 
اســت.مدیر گروه رشــته معماری دانشکده 
معماری و شهرسازی دانشــگاه هنر اصفهان 
افزود: به طور مشــخص بنیاد معماری ایران 
باید با شخصیت قانونی زیر نظر مقام رهبری و 
خارج از تصمیمات مستقیم دولت ها کار کنند 
تا بتوانند تصمیمات بلندمدت و اساســی را به 
اجرا بگذارند، چراکه معموال تحوالت در معماری 
و شهرســازی طی برنامه هــای کوتاه مدت به 
نتیجه نمی رسند و به صورت بلندمدت می توانند 
اثربخش باشــند.وی با تاکید بــر اینکه این 
ناپایداری در تصمیمات معماری و شهرسازی 
که با تغییر دولت ها اتفاق می افتد مهلک ترین 
آفت برای حیات معماری کشــور است، گفت: 
به طور خاص در مورد معماری اصفهان باید گفت 
که مکتب اصفهان در معماری و شهرســازی 
یکی از ســبک های مهم و اصلــی معماری و 
شهرســازی ایران اســت.محمودی کامل آباد 
ادامه داد: پیشنهاد من این است که شهرداری 
و اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان همراه 
با اداره کل میراث فرهنگی اســتان و دانشکده 
معماری و شهرسازی دانشــگاه هنر اصفهان، 
اصول مکتب اصفهان را به طور قانونی تدوین و 
تصویب کنند و همه طرح های عمرانی ملزم به 
پیروی از آن اصول باشند و بر اساس آن اصول 

شکل بگیرند.

عکس خبر  روز

نیاز ضروری 
اصفهان به احداث 
موزه سینما و عکس

در رویداد »ســینما و موزه« به 
بدقولــی مســئوالن در احداث 
موزه ســینما و عکس در شــهر 
اصفهان و ضرورت فعالیت این 

موزه اشاره شد.

محله های اصفهان میزبان راویان دفاع مقدس می شوند
رییس فرهنگسرای پایداری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان گفت: محله های مختلف شهر همزمان با هفته دفاع مقدس میزبان 

برنامه ای با عنوان »روایتگری محله ها« می شوند.
سیدآرش میریان اظهارکرد: در طرح »روایتگری محله ها« گروه های روایتگری به همراه خادمان شهدا در محالت حضور می یابند و اجرای سرود، تئاتر خیابانی 

و مداحی با محور انتقال سیره شهدا از دیگر بخش های این برنامه دو ساعته است.
وی با بیان اینکه انتخاب راویان از بین پیشکســوتان دفاع مقدس خواهد بود، افزود: با توجه به اینکه محله ها از قبل شناسایی شده اند، اگر آن محله شهید 
شاخص و ایثارگری داشته باشــد، از این ظرفیت نیز بهره خواهیم برد. در واقع تالش می کنیم راوی روایتگر ســیره شهدا را در محله ای که شهید شاخص آن 
منطقه غواص است، از بین افرادی انتخاب کنیم که سابقه و تجربه غواصی در جنگ داشته اند یا اگر آن محله شهید یا رزمنده مدافع حرم دارد، راوی آن از بین 

رزمندگانی انتخاب شود که سابقه حضور در بیرون مرزها و دفاع از حریم والیت در جبهه مقاومت را داشته اند.
رییس فرهنگسرای پایداری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان همچنین از آماده سازی ویدئوهای کوتاه سه دقیقه ای با هدف آشنایی 
عموم با سیره و منش شهدای آرمیده در گلستان شهدای اصفهان خبر داد و گفت: قرار است این فیلم های کوتاه عالوه بر رسانه ملی و استانی در گستره فراگیر 

فضای مجازی نیز توزیع و بازنشر شود.

مدیر پروژه چهارباغ عباســی با اشــاره به مرمت و 
بازسازی مادی فرشادی، گفت: اقداماتی همچون 
۲۸۰ مترمربع سنگ مالون، مرمت کامل این مادی، 
بتن ریزی به میزان ۱۵۰ مترمکعب، سنگ فرش به 
مســاحت یک هزار مترمربع و جمع آوری بتن های 
مازاد جهت آزادسازی ریشه درختان در این مادی با 

۲۰ میلیارد ریال اعتبار انجام می شود.
محمدعلی ســمیعی اظهــار کرد: در دوره ششــم 
مدیریت شــهری و به دســتور شــهردار اصفهان، 
کوچه هــای منتهی بــه چهارباغ عباســی مرمت و 

بازسازی می شود.
وی بــا بیان اینکــه عملیــات مرمت و بازســازی 
کوچه های منتهی به گذر فرهنگی چهارباغ به همت 
منطقه یک شهرداری و سازمان نوسازی و بهسازی 
شــهرداری انجام می شــود، ادامه داد: در سه ماه 
گذشته عملیات زیرســازی و خاک برداری مادی 

نیاصرم انجام شده است و تمام اقدامات الزم برای 
بازسازی این مادی انجام می شود.

مدیر پروژه چهارباغ عباســی با اشــاره بــه اعتبار 
۲۰ میلیارد ریالــی برای مرمت و بازســازی مادی 
فرشادی، خاطرنشان کرد: اقداماتی همچون ۲۸۰ 
مترمربع ســنگ مالون، مرمت کامــل این مادی، 
بتن ریزی به میزان ۱۵۰ مترمکعب، سنگ فرش به 
مساحت یک هزار مترمربع و اصالح بتن و جمع آوری 
بتن های مازاد جهت آزادسازی ریشه درختان در این 

مادی انجام می شود.

مدیر پروژه چهارباغ عباسی مطرح کرد:

بازسازی مادی فرشادی با 20 میلیارد ریال اعتبار

 مدیریت شهری اصفهان برای اربعین چه خدماتی به مردم ارائه می دهد؟

شهر در شور غم ارباب

رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهــان با بیــان اینکه شــورای 
ششــم شــهر و شــهرداری در راســتای برگزاری مراســم اربعین با 
ارگان هــای ذی ربط همــکاری و همراهــی دارد، گفت: یــک پایانه 
مســافربری در مرز چذابه به اســتان اصفهان اختصاص داده شده 
 اســت و شــهرداری با مصوبه شورای اســالمی شــهر در این زمینه

 همکاری  می کند.
محمد نورصالحــی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص مراســم 
اربعین، اظهار کرد: مردم همه ساله مشتاق برگزاری راهپیمایی اربعین 
هستند. این در حالی اســت که در ســال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به دلیل 

شیوع کرونا و بسته بودن مرزها این مراسم انجام نشد.
وی با بیان اینکه امســال پس از تعطیلی دو ســاله مراسم اربعین با 
اشتیاق و استقبال بیشــتر متقاضیان برگزار خواهد شد، ادامه داد: بر 
اساس گزارش معاون وزیر کشور و پیش بینی ها ۳۰ تا ۴۰ درصد مازاد 
بر سال ۹۸ مردم ایران متقاضی حضور در راهپیمایی اربعین هستند.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه تاکنون پیش بینی ها 
در این راستاست که بالغ بر پنج میلیون نفر در مراسم اربعین شرکت 

خواهند کرد، تصریح کرد: اقداماتی برای برپایی مراســم راهپیمایی 
اربعین در شورای اسالمی شهر اصفهان و شهرداری انجام گرفته است 
تا در پایانه های حمل ونقل مسافر برای زائرانی که به صورت زمینی به 

کربال عزیمت می کنند، شرایط تسهیل شود.
وی اضافه کرد: اقدامات کالن در راســتای برگزاری مراسم راهپیمایی 
اربعیــن در دولت و بــا محوریت وزارت کشــور انجام می شــود، اما 
شهرداری و شورای اسالمی شهر نیز به تســهیل ورود و خروج مردم 

کمک خواهد کرد.
نورصالحی خاطرنشان کرد: شورای اسالمی شــهر و شهرداری نیز با 
ارگان های ذی ربط همکاری و همراهی خواهد داشــت؛ در مرز چذابه 
یک پایانه مسافربری به اســتان اصفهان اختصاص داده شده است 
و شهرداری با مصوبه شــورای اسالمی شــهر در این زمینه همکاری 

می کند.
وی گفت: همه ســاله شــرکت های اتوبوسرانی شــهرهای مختلف 
از جمله اصفهــان تعدادی اتوبوس بــرای تردد بیــن پایانه مرزی و 
داخل شــهرهای مرزی اعزام می کنند و اتوبوس ها در مســیرهایی 

 که فاصله طوالنی بــا پایانه مرزی و مســافربری و نیــز پارکینگ ها 
وجود دارد، مستقر شده اند تا انتقال مردم به سمت نقطه صفر مرزی 

را انجام دهند.
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان افزود: بر اساس تقسیم بندی 
وزارت کشور و وظیفه ای که برای شهرداری های کالن شهرها مشخص 
شده، تیم های مختلفی از آتش نشانی و خدمات شهری برای حضور 
و خدمت رسانی به مردم در مراسم راهپیمایی اربعین حضور می یابند.

وی با اشــاره به ضرورت توجه به برگزاری مراسم اربعین، اضافه کرد: 
طی سال های گذشــته راهپیمایی اربعین در عراق بین نجف تا کربال 
برگزار می شد و در پی آن در شهرهای دیگر به ویژه شهر اصفهان نیز بین 

مراکز مذهبی و امامزاده ها این راهپیمایی انجام می شود.
نورصالحی ادامه داد: امســال نیز مانند ســال های گذشته در سطح 
شهر اصفهان مراســم پیاده روی اربعین برگزار خواهد شد و مجموعه 
مدیریت شهری در راستای تسهیل تردد، برقراری موکب ها و خدمات 
مورد نیاز اقدام خواهد کرد تا هم زمان با سراسر کشور در اصفهان این 

مراسم به صورت باشکوه برگزار شود.
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طرح تکریم از زائرین اربعین حســینی همزمان با ایام اربعین ســاالر شهیدان 
حضرت اباعبدا... حسین )ع( از روز جمعه 18 شهریور ماه آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت ســپاهان، این  طرح  توسط شرکت نفت 
سپاهان و  شرکت کیمیا اسپیدی  قشم )شرکت توزیع کننده محصوالت اسپیدی( 
در دو منطقه از جاده اربعین)استان همدان و اســتان کرمانشاه( و با هدف ارائه 

خدمات به خودروهای زائرین گرامی  از روز جمعه اجرایی شده است.
در این طرح عالوه بر توزیع روانکار دیزلی و بنزینی با قیمت مصوب،تعویض روانکار 
اســپیدی نیز در موکب ها به صورت رایگان صورت می پذیرد و زائرین محترم با 
اقالمی نظیر دستمال کاغذی اســپیدی و تی شرت اسپیدی جهت زیارت  حرم  

حضرت اباعبدا... حسین )ع( و مراسم اربعین بدرقه می شوند.
الزم به ذکر است؛ مرکز کرمانشاه به صورت شبانه روزی آماده خدمات رسانی به 

زائران اربعین حسینی است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: شرکت گاز اصفهان رتبه اول گازرسانی 
به صنایع را در کشور با 17 هزار و 500 صنعت داراست و ساالنه 16 میلیارد مترمکعب 
گاز طبیعی در راستای اشتغال و رونق و صنعت برای گازرسانی به واحد صنعتی در 

سطح استان توزیع می شود.
به گزارش خبرگزاری فارس ، ابوالقاسم عســکری مدیرعامل شرکت گاز استان 
اصفهان در مراسم تکریم و معارفه رییس اداره گاز شهرضا با بیان اینکه شهرضا رتبه 
اول پروژه های هفته دولت استان در حوزه گاز را با اعتبار ۹ میلیارد تومان به خود 
اختصاص داده است، اظهار داشت: بزرگ ترین پروژه گازرسانی به منطقه چغاد 
شهرضا شامل دامداری ها، مرغداری ها و گلخانه ها با اعتبار 8 میلیارد تومان بود که 

در هفته دولت به بهره برداری رسیده است.
وی با بیان اینکه در شــهرضا بالغ بر 10 میلیارد تومان پروژه عمرانی و 12 میلیارد 
پیمان اجرا، تعمیرات و نگهداری ایســتگاه ها را داریم، افزود: دو ایستگاه تقلیل 
فشار دو کارخانه آســفالت با هزینه 12 میلیارد ریال از محل بودجه های عمرانی 

شرکت گاز در شهرضا به بهره برداری رسید.
عسکری با بیان اینکه با اجرای این پروژه ها از مصرف یک میلیون و 500 هزار لیتر 
سوخت های مایع پیشگیری می شود، گفت: ســاالنه 16 میلیارد متر مکعب گاز 
طبیعی در راستای اشتغال و رونق صنعت و اقتصاد، برای گازرسانی به بیش از 17 

هزار و 500 واحد صنعتی در سطح استان توزیع می شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه به فرموده رهبر معظم انقالب 
جهاد تبیین یکی از وظایف مســئوالن نظام اســت و طی 43 ســال گذشته در 

راستای جهاد تبیین حرکت های ارزشمندی انجام شده است، بیان کرد: شرکت 
گاز اصفهان رتبه اول گازرسانی به شهرهای کشور با 114 شهر گازرسانی، رتبه برتر 
گازرسانی به روستاها با 1500 روستا، رتبه اول گازرسانی به صنایع با 17 هزار و 500 

صنعت را داراست.
وی با بیان اینکه شرکت گاز استان اصفهان رتبه اول توزیع گاز به همراه تهران را با 
توزیع ساالنه بیش از 22 میلیارد مترمکعب را داراست، ادامه داد: بیش از 3 برابر 

قطر کره زمین در استان اصفهان شبکه انشعاب ایجاد شده است.
عسکری با بیان اینکه ساالنه بیش از  360 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در سطح 
شهرستان شهرضا برای مصارف خانگی، تجاری و صنعتی توزیع می شود، ادامه 
داد: با اجرای گازرسانی در بخش های مختلف ســاالنه از مصرف بیش از 360 
میلیون لیتر سوخت مایع و حمل و نقل 18 هزار و 100 تانکر سوخت جلوگیری شده 
و اهمیت خدمات این شرکت به لحاظ نقشی که گاز طبیعی در تولید و اشتغال و به 

عنوان یک انرژی پاک در کاهش آلودگی هوا دارد، بسیار موثر است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به اینکه گاز بهای مصرفی بر اساس 
مصوبات قانونی محاسبه می شود، خاطرنشــان کرد: همه مشترکان موظف به 
پرداخت به موقع گاز بهای مصرفی هستند، چرا که توســعه گازرسانی، آبادانی 
شهرستان ها و ایجاد آسایش برای شهروندان قطعا از طریق پرداخت به موقع گاز 

بها، بهتر و بیشتر محقق خواهد شد.
در این مراسم مســعود بهالو به عنوان سرپرست اداره گاز شــهرضا معرفی و از 

خدمات امیدرضا خامسی در مدت تصدی این مسئولیت تقدیر به عمل آمد.

مدیرعامل ســازمان نوسازی و بهسازی شــهر اصفهان از اجرای پروژه بازار 
حســن آباد باهدف اتصال این بازار به بــازار میدان امــام)ره( و بازار بزرگ 
اصفهان خبر داد و گفت: بعد از سال ها، مســیری که بعد از چهارسو مقصود 
در بازار میدان به حسن آباد قطع شــده بود با احیای سقف ها مجددا متصل 

می شود.
محمدعلی ایزدخواستی در خصوص اجرای پروژه بازار حسن آباد و ضرورت 
این طرح اظهار کرد: این بازار یکی از بازارهای منشــعب از میدان امام)ره( 
است که در پیرامون این میدان واقع شــده و از سمت جنوبی میدان توسعه 

پیدا کرده و به بازار چهارسو مقصود متصل می شود. 
وی ادامه داد: این بازار یکی از قدیمی ترین بازارهای اصفهان به شمار می رود 
که به دروازه حســن آباد اتصال پیدا می کند. دروازه حســن آباد از آثار دوره 
آق قویونلوها در اصفهان است که در دوره صفویه این بازار وسیع تر از وضعیت 
فعلی بوده و تا چهارسو نقاشی امتداد پیدا می کرد و در دوره قاجار به چهارباغ 
صدر هم متصل شده بود.مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان 
با بیان اینکه در طول تاریخ بخشی از دهانه های این بازار و سقف از بین رفته 
است، تصریح کرد: بعد از چهارســو مقصود کوچه ای وجود دارد که در طول 
مسیر بخش هایی دارای سقف اســت؛ اما در قسمت هایی با انقطاع سقف 

مواجهیم و در نهایت به بازار حسن آباد می رسیم. 
وی با اشاره به لکه هایی از سقف هایی که در این مسیر دچار تخریب و ریزش 
شده اســت، گفت: در نتیجه وقتی گردشــگران از میدان تا چهارسو مقصود 
حرکت می کنند، احساس می کنند بازار در این نقطه به پایان رسیده است و 
دیگر به راه خود ادامه نمی دهند درصورتی که یکی از بازارهای فعال در حوزه 

کارگاه های صنایع دستی بازار حسن آباد است.
ایزدخواستی ادامه داد: باتوجه به اهمیت و ضرورت این بازار، احیای سقف 
این بازار از ابتدای سال در دستور کار سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان 
قرار گرفت تا دهانه های بازار حســن آباد را به یکدیگر متصل و به یک پیکره 

واحد با بازار پیرامون میدان و بازار بزرگ تبدیل شود.
وی با بیــان اینکه کف بخش هایــی که دهانه هــای بازار وجود نداشــت، 
آسفالت بود و اکنون به ســنگ فرش تبدیل شده است تا کل بازار حسن آباد 
پیوسته شــود، اظهار کرد: همچنین جرز، ســقف و دیواره های بازار هم بعد 
از ســنگ فرش در مرحله احیا قرار گرفت. به جز یک قسمت کوچک جنب 
امامزاده احمد)ع( که در تاریخ هم جزو بازار نبوده است، بقیه بازار حسن آباد 

به هم وصل می شود.
مدیرعامل سازمان نوســازی و بهسازی شــهر اصفهان اظهار کرد: عملیات 
احداث ســقف های بازار حســن آباد از مطالعات تاریخی، بررسی اسناد و 
عکس های بازار آغاز شده و ما بر اساس مستنداتی که به آن دست یافته ایم، 
مکان دقیق دهانه هــای بازار را شناســایی کردیــم تا به احیای ســقف و 
دهانه های بازار منجر شــود.وی با اشــاره به پیشــرفت حدود 50 درصدی 
پروژه بازار حســن آباد تصریح کرد: تاکنون 20 دهانه با آجرهای مستحکم 
و بر اســاس طرح هایی که در مســتندات تاریخی وجود داشت، احیا شده 
است.ایزدخواستی تصریح کرد: با اجرای این طرح، مناسب سازی جداره ها 
نیز باتوجه به اینکه برخی از واحدهای تجاری طی زمان مدرن شــده بود، در 
دستور کار قرار گرفته اســت تا با محیط بازار همسان شود.وی افزود: ما در 
قسمت هایی نیاز به تغییراتی در شکل موجود مسیر گذر بودیم تا بتوانیم آن 
را با بازار میدان تطبیق دهیم، بر همین اســاس در طبقه باال که بالکن هایی 
ایجاد شده بود، آزادسازی از سوی شهرداری منطقه سه صورت گرفت. بعد 
از اجرای کامل پروژه در یک اتمسفر معماری ســنتی اصفهان قرار خواهیم 

گرفت که نشان دهنده یک دوره تاریخی است.
مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شــهر اصفهان گفت: گرچه این بازار 
در دوره های قبل از صفوی هم وجود داشته اما اکنون یک بازار صفوی احیا 
می شود؛ چراکه دهانه های پیرامونی مربوط به دوران صفوی است و تصاویر 

و مستندات هم بازار صفوی را به نمایش می گذارد.

بازدید جمعی از اصحاب رسانه از تاسیسات آب و برق اصفهان

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان:

بازار حسن آباد به بازار بزرگ اصفهان متصل می شود

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان:

اراضی غیرفعال در شهرک های صنعتی را تعیین تکلیف می کنیم

نفت سپاهان در خدمت زائرین اربعین حسینی

اصفهان، رتبه اول گازرسانی به صنایع را در کشور داراست

جمعی از اصحاب رسانه و خبرنگاران اصفهان از تصفیه خانه آب باباشیخعلی، سد 
زاینده رود و نیروگاه برق اصفهان بازدید کردند.در این بازدید تعاملی که به میزبانی 
شرکت آب منطقه ای اصفهان برگزار شد، اصحاب رسانه در جریان آخرین وضعیت 
سد زاینده رود، مراحل تصفیه آب و تولید برق قرار گرفتند.اصحاب رسانه در ابتدا با 
حضور در تصفیه خانه آب باباشیخعلی اصفهان با فرآیند تصفیه آب آشنا شدند و در 
ادامه از آزمایشــگاه کنترل کیفیت آب این تصفیه خانه که از مجهزترین و پیشرفته 
ترین آزمایشگاه های تخصصی برای نظارت بر کیفیت و سالمت آب شرب در سطح 
کشور محسوب می شود، بازدید کرده و از نزدیک در جریان آزمایش های تخصصی 
بر روی آب ورودی به شبکه توزیع قرار گرفتند.قائم مقام و سرپرست روابط عموی 
آبفای اســتان اصفهان در جریان این بازدید با اشاره به این که تامین و سالمت آب 
شرب خط قرمز این شرکت به حساب می آید به اجرای طرح جهاد آبرسانی در سه 
شهرستان استان اشاره و خاطرنشــان کرد: این عملیات به منظور آبرسانی پایدار 
به ۹7 روستا ) 65 روســتای اصلی و 32 روستای مسیر طرح ( در شهرستان های 
نایین، فریدون شهر و ســمیرم با مبلغ بالغ بر 1640 میلیارد ریال در حال اجراست.
مجید حبیبیان افزود: با اجرای این طرح که با همکاری قرارگاه سازندگی امام حسن 
مجتبی )ع( در حال پیشرفت است بیش از 21 هزار نفر از آب شرب پایدار بهره مند 

می شــوند.در ادامه این بازدید که به میزبانی شرکت آب منطقه ای اصفهان برگزار 
شد، اصحاب رسانه اصفهان از سد زاینده رود و نیروگاه برق اصفهان دیدن کردند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اســتان اصفهان گفت: پیگیری جهت 
تعیین تکلیف اراضی فاقد اقدام و فعال سازی کارخانه های راکد و زیر ظرفیت 

در دستور کار جدی این شرکت است.
رسول ســواری با بیان اینکه خروجی ایجاد شهرک های صنعتی باید اشتغال 
باشد، اظهار کرد: در سنوات گذشــته زمین هایی واگذار شده که بخشی از آنها 

ساخته شده؛ اما فعال نشده و بخشی هم اصال ساخته نشده است.
وی افزود: شــرکت شــهرک های صنعتی هزینه هــای زیادی بــرای ایجاد 
زیرساخت در شهرک ها و نواحی صنعتی انجام داده است و افرادی زمین هایی 

را در اختیار گرفته اند که از این زیرساخت بهره برداری نمی کنند.
ســواری گفت: پیگیری جهت تعیین تکلیف اراضی فاقد اقدام و فعال سازی 

کارخانه های راکد و زیر ظرفیت در دستور کار جدی این شرکت است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان با بیان اینکه هدف اصلی 
ما به بهره برداری رسیدن زمین های صنعتی و ایجاد اشتغال است و دنبال پس 
گرفتن زمین ها نیستیم، اظهار داشت: تیم های کاری در معاونت صنایع کوچک 
و امور حقوقی شرکت شهرک های صنعتی استان تشکیل شدند و با قوت دنبال 

این کار هستیم تا این اتفاق رخ دهد و خروجی آن به اشتغال منجر شود.
وی بیان کرد: بهره برداری از زیرساخت های ایجاد شده در شهرک ها و نواحی 
صنعتی، توسعه اشــتغال را برای اســتان به دنبال دارد و از معضالت ناشی از 
بیکاری در جامعه کاســته خواهد شد.ســواری با اشــاره به برنامه شرکت در 
خصوص ایجاد شهرک های جدید گفت: سیاست و برنامه هایی در گذشته وجود 
داشته که نمی توانیم همه آنها را نادیده بگیریم، اما برنامه کلی این است که از 
ایجاد لکه های صنعتی و بدون مطالعه پرهیز و با نگاه آمایشی و زیست محیطی 

و مدیریت متمرکز واحدهای صنعتی، نســبت به توسعه و ایجاد شهرک های 
جدید اقدام کنیم.مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: قرار بر این است که شهرک های صنعتی بزرگ و متمرکز را بر 
اساس شرایط و ضوابط حاکم ایجاد کنیم و با در نظر گرفتن مسئله تامین آب و 
زیرساخت های برق و گاز و ترانزیت و جاده های مواصالتی مطالعه و جانمایی 
انجام شود.وی با بیان اینکه باید از توسعه نامتوازن جلوگیری کنیم، یادآور شد: 
مباحث توسعه و ایجادی در شهرک ها باید مطابق با ضوابط و استانداردها باشد، 

اما نباید متوقف شود.

مدیر مخابرات منطقه اصفهان:

منطقی شدن تعرفه خدمات ارتباطی تنها راه استمرار خدمات مخابراتی است

مدیر مخابرات منطقه اصفهان گفت: منطقی شدن تعرفه خدمات ارتباطی خصوصا 
تلفن ثابت تنها راه استمرار خدمات مخابراتی است.اسماعیل قربانی اظهار کرد: 
انتظارات مردم و حاکمیت از شرکت مخابراتی با ســرمایه گذاری آینده  نگر و با 
نگهداری تضمین کننده برآورده خواهد شد که الزمه تحقق آن، تامین هزینه های 
مورد نیاز این بخش با اهمیت از طریق بازنگری در تعرفه متناسب با تورم است.

وی افزود: حرکت شــرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگ ترین و گسترده ترین 
اپراتور ارائه  دهنده تلفن ثابت در کشور و تامین کننده زیرساخت های ارتباطی سایر 
اپراتورها به سمت توسعه زیرساخت های مخابراتی و ارائه سرویس های متناسب 
با نیاز جامعه قطعا مسیری پر هزینه است که امیدواریم با بازنگری در تعرفه های 
تلفن ثابت در آینده ای نزدیک، بتوانیم با تامین بخشی از این هزینه ها، به نقطه 
مطلوب ارتباطی از منظر مردم و حاکمیت برسیم.این مقام مسئول، تناسب هزینه 

و درآمد را اولین شرط بقای یک کسب و کار غیر دولتی دانست و عنوان کرد: در هر 
فعالیت اقتصادی در دنیا اگر نظام فایده و هزینه برقرار نباشد؛ توسعه متناسب 
با نیاز متوقف خواهد شد و  چه بســا به نابودی آن کسب و کار منجر شود ولی در 
شرکت مخابرات ایران با وجود عدم افزایش چندین ساله تعرفه های مخابراتی به 
خصوص در بخش ثابت،تالش شده که فرآیند توسعه متوقف نشود ولی روند آن 
بسیار کند شده است.مدیر مخابرات منطقه اصفهان نیاز به ارتباطات را از اساسی 
ترین نیازهای امروز جامعه دانست و گفت: یک زمانی انتظار مردم از مخابرات تنها 
ارائه سرویس مکالمه صوتی از طریق تلفن ثابت بود ؛اما امروزه با پیشرفت های 
حاصل شده در عرصه ارتباطات، مخابرات عمال به یک ظرفیت و یک بستر کسب و 
کار برای بسیاری از فعالیت های مردمی و حاکمیتی تبدیل شده و همین موضوع 

احساس نیاز به توسعه ارتباطات را بیش از پیش ضروری می کند.
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