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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

بلوکه شدن اعتبارات خط دو متروی اصفهان تکذیب شد؛

کدام پول؟ کدام اعتبار؟

رییس پلیس راهور استان مطرح کرد:

 آموزش قوانین رانندگی به
 3 هزار دانش آموز اصفهانی

احداث مسیر ویژه تردد 
 معلوالن و سالمندان 

در باغ رضوان

گالیه دانشجویان 
اصفهانی از فروش کتب 

دانشگاهی با قیمت 
مخدوش

 احتمال بازگشایی
 زاینده  رود برای کشت 

پاییزه ضعیف است

اصفهان در یک قدمی 
بحران آب؛

این یک هشدار 
خیلی جدی است

بازیکن تیم بسکتبال ذوب آهن:
 برخی ها می خواهند 
 ذوب آهن را دچار 

حاشیه کنند
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استاندار اصفهان:
رونق صنعت گردشگری اولویت  اصلی 

نصف جهان است
رییس اداره هواشناسی کاشان خبر داد:

کاهش 5 درجه ای دمای دشت کاشان

 نشسته در خشکی
 ایستاده در غبار!

سرپرست اداره آبخیزداری استان اصفهان می گوید خشکسالی اراضی کشاورزی 
منشأ ریزگردهای داخلی است؛

3

مدیر کل میراث فرهنگی استان اعالم کرد:
سفر بیش از 35 هزار گردشگر خارجی 

به اصفهان

5

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود
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حفظ آب حفظ زندگی است
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روسیه: 
دعوت های آمریکا به صلح، ریاکارانه است

وزارت خارجه روسیه گفت، درخواست های صلح آمریکا در مســئله اوکراین تنها بر اساس ریاکاری و 
تالش برای »شکست استراتژیک« روسیه هستند.به نقل از خبرگزاری تاس، ماریا زاخارووا، سخنگوی 
وزارت خارجه روسیه در پاسخ به سخنان جان کربی، هماهنگ کننده شورای امنیت ملی آمریکا در حوزه 
ارتباطات راهبردی گفت: دولت جو بایدن ،رییس جمهوری آمریکا همچنان به ارسال پیام های متناقض 
ادامه داده و در حالی درباره »خطر هسته ای روسیه« هشــدار می دهد که همزمان ادعای حمایت از 
حل وفصل سریع و مسالمت آمیز مناقشه اوکراین را دارد.جان کربی درسخنان اخیر خود که در گفت وگو 
با شبکه خبری ای بی سی مطرح شد، مدعی شد که روسیه از آغاز مذاکرات خودداری کرده و نشانه ای 
مبنی بر آماده بودن خود ارائه نمی کند.زاخارووا گفت: نماینده شورای امنیت ملی آمریکا - که از اظهار نظر 
درباره حمله تروریستی در پل کریمه هم خودداری کرد - در مصاحبه ای با یکی از شبکه های پیشروی 

تلویزیون آمریکا گفت که روسیه از »آغاز مذاکرات صلح« جلوگیری می کند.

رییس پارلمان ارمنستان:
 نیروهای جمهوری آذربایجان باید خاک ما را ترک کنند

رییس پارلمان ارمنستان در دیدار با رییس شورای فدراسیون روسیه خروج نیروهای جمهوری آذربایجان 
ازخاک ارمنستان را خواستار شد.رییس پارلمان ارمنستان که به روسیه سفر کرده در دیدار با مقام های 
ارشــد این کشــور خروج نیروهای جمهوری آذربایجان از خاک ارمنستان را خواســتار شد.به گزارش 
خبرگزاری »آرمنا پرس« »آلن سیمونیان« رییس پارلمان ارمنستان در »مسکو« با »والنتینا ماتوینکو« 
رییس شورای فدراسیون روسیه دیدار کرد. طی این دیدار طرفین  به روابط چند جانبه بین ارمنستان و 
روسیه اشاره کردند و رییس پارلمان ارمنستان جزییات حمالت جمهوری آذربایجان به ارمنستان را به 
ماتوینکو ارائه کرد.وی به این مقام ارشد روس گفت: »موضع ما صریح است. نیروهای مسلح جمهوری 
آذربایجان باید قلمرو ارمنســتان را ترک کنند.«در این دیدار همچنین  ضرورت حل و فصل همه جانبه 
مناقشه قره باغ کوهســتانی به طور گسترده مورد بحث قرار گرفت.ســیمونیان اظهار داشت:جمهوری 

ارمنستان تمام تالش خود را برای برقراری صلح با دوام  در منطقه انجام می دهد.

وعده »بایدن« به »زلنسکی« برای ارسال پدافند هوایی 
پیشرفته به اوکراین

رییس جمهور آمریکا طی یک تماس تلفنی با همتای اوکراینی خود به او وعده داده واشنگتن اقدام 
به ارسال سامانه های پدافند هوایی پیشرفته خواهد کرد.جو بایدن، رییس جمهور آمریکا در تماس 
تلفنی با ولودیمیر زلنســکی، رییس جمهور اوکراین به او وعده ارسال ســامانه های پدافند هوایی 
پیشرفته داده اســت.گفت وگوی تلفنی بایدن با زلنســکی بعد از آن انجام شد که روسیه با فرمان 
رییس جمهور این کشــور »والدیمیر پوتین«، شــهرهای مختلف اوکراین را هدف حمالت سنگین 

موشکی و پهپادی قرار داد.
طبق بیانیه کاخ ســفید بایدن، در این تماس تلفنی »حمالت موشکی روسیه در سراسر اوکراین از 
جمله کی یف را محکوم کرده و به کسانی که عزیزان شان را در این حمله نابخردانه از دست داده اند، 
تسلیت گفت.«مطابق این بیانیه بایدن به زلنســکی قول داده آمریکا کمک های الزم را به اوکراین 
برای دفاع از خودش در برابر روسیه در اختیار این کشــور قرار خواهد داد و از جمله اقدام به ارسال 
»سامانه های پدافند هوایی پیشرفته« می کند.کاخ سفید مشخص نکرده که بایدن درباره چه نوع 
سامانه پدافند هوایی با زلنسکی گفت وگو کرده ؛اما وبگاه شبکه خبری سی ان ان نوشته ایاالت متحده 
پیش تر به اوکراین گفته بود قصد دارد یک سیستم ضدهوایی نروژی موسوم به  »سامانه پیشرفته 

موشک های سطح به هوا« )ناسماس( در اختیار اوکراین قرار دهد.

نشست نمایندگان عراق با وزیرخارجه این کشور درباره حمالت اخیر به مواضع تروریست ها؛

پاسخگویی »فواد حسین« به  پارلمان 
کمیسیون روابط خارجی پارلمان عراق نشستی مشترک  ایسنا
با وزیر خارجه این کشــور درخصوص حمالت اخیر به 
مواضع تروریست ها در اقلیم کردستان عراق برگزار کرد.به گزارش ایسنا به 
نقل از الســومریه نیوز، کمیســیون روابط خارجی پارلمان عراق به ریاست 
محسن المندالوی، معاون اول رییس پارلمان نشستی با فواد حسین، وزیر 
خارجه این کشور برگزار کرد و حمالت اخیر به مواضع تروریست ها در اقلیم 
کردستان را بررسی کردند.روز دوشــنبه کمیته روابط خارجی پارلمان عراق 
اعالم کرده بود که فواد حسین، وزیر خارجه این کشور به منظور بررسی حمالت 
اخیر ایران به مواضع تروریست ها در اقلیم کردستان عراق و همچنین حمالت 
ترکیه به این منطقــه هفته آینده به پارلمان می رود.بخش اطالع رســانی 
پارلمان عراق اعالم کرد که کمیته روابط خارجی پارلمان عراق به ریاست عامر 
الفائز  نشستی در این خصوص برگزار کرد و اعضای این کمیته تصمیم گرفتند 
که وزیر خارجه این کشــور هفته آینده برای بررسی این حمالت در پارلمان 

حاضر شود.
محمد الحلبوسی، رییس پارلمان عراق در جلسه اخیر این پارلمان دستور 
داده بود که کمیســیون های امنیــت و دفاع و روابــط خارجی، یک کمیته 
مشترک در راستای بررسی حمالت اخیر ایران به مواضع تروریست ها در 
شمال عراق تشکیل دهند.به گزارش ایسنا، جلسه پارلمان عراق روز شنبه به 
ریاست محمد الحلبوسی، رییس این پارلمان و حضور ۱۹۸ نماینده برگزار 
شد.در این جلسه مسئله حمالت اخیر ایران به مواضع تروریست ها در اقلیم 
کردستان عراق مورد بررسی قرار گرفت.بر اساس این گزارش، روابط عمومی 
نیروی زمینی ســپاه اخیرا در اطالعیه ای از آغاز عملیات یگان های قرارگاه 
حمزه سیدالشهدا )ع( این نیرو برای انهدام مواضع گروهک های تروریستی 
و ضد ایرانی وابسته به استکبار جهانی در اقلیم شمال عراق که در روزهای اخیر 
با عبور از مرزهای جمهوری اسالمی ایران در شمال غرب کشور برخی پایگاه 
های مرزی کشورمان را مورد حمله قرار داده اند، خبر داد .در این اطالعیه آمده 
است: در پی تعرضات روزهای گذشته عوامل گروهک های تروریستی و ضد 
انقالب وابسته به اســتکبار جهانی و النه کرده در اقلیم شمال عراق مبنی بر 
عبور از مرزهای جمهوری اسالمی ایران و مورد حمله قرار دادن برخی پایگاه 
های مرزی کشــورمان که با پاسخ قاطع رزمندگان اســالم همراه و با برجا 
گذاردن تلفات ، منجر به فرار تروریست های مهاجم شده است.این اطالعیه 
می افزاید: به رغم تذکرات و هشدار های متعدد به مقامات اقلیم در خصوص 
جلوگیری از اســتقرار و فعالیت گروهک ها و تروریست های مزدور و اجیر 
شده ضد انقالب علیه جمهوری اسالمی و قصور و بی توجهی آنان نسبت به 
اقدامات در خور و پیشگیرانه؛ نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با 
به کارگیری یگان های عملیاتی قرارگاه حمزه سیدالشهدا )ع( امروز ) شنبه( 

انهدام مقر ها و مراکز استقرار، طراحی و توطئه چینی گروهک های متجاوز 
تروریستی و ضد انقالب در آن سوی مرزهای کشور در اقلیم شمال عراق را با 
عملیات آتشباری و حمالت توپخانه ای آغاز کردند.عالوه بر این، سردار محمد 
پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مرکز هدایت 
عملیات ضد تروریست های ضدایرانی مستقر در اقلیم شمال عراق، با اشاره 
به عملیات چهارشنبه گذشته رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا )ع ( گفت: 
در این عملیات که در عمق اقلیم شمال عراق مورد اصابت قرار گرفت تاکنون 
۷۳ فروند موشک بالستیک زمین به زمین و ده ها فروند پهباد انهدامی به طور 
دقیق به مواضع و اهداف مورد نظر در محل استقرار و فعالیت تروریست ها 
اصابت و منجر به انهدام کامل آن ها شده است .وی افزود: در مرحله جدید 
عملیات این اهداف کــه در ۴۲ نقطه پراکنده و در مــواردی از همدیگر ۴۰۰ 
کیلومتر فاصله داشته اند به طور قطعی متعلق به گروهک های تروریستی 
ضدایرانی بوده است.فرمانده نیروی زمینی سپاه در پایان با اشاره به لزوم 
تصمیم گیری مقامات اقلیم شمال عراق برای جمع آوری بساط گروهک های 
تروریســتی ضدانقالب و توطئه گر علیه جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد: 
عملیات رزمندگان اســالم تا خلع ســالح کامل گروهک های ضدانقالب و 
تروریستی تجزیه طلب النه کرده در اقلیم شمال عراق ادامه دارد.همچنین 
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه کشــورمان روز دوشنبه در پاسخ به 

سوالی در مورد حمالت اخیر ایران به مقر گروهک های تروریستی در منطقه 
اقلیم کردستان عراق و اظهارات اخیر آقای ناظم دباغ، نماینده اقلیم کردستان 
در ایران گفت: همانطور که پیش از این به صورت رسمی اعالم کردیم اقدام 
ایران در ضربه زدن به مقر گروهک های معاند مسلح و تروریستی در منطقه 
اقلیم کردستان عراق، متعاقب همه اقدام های رسمی بود که ایران پیشاپیش 
انجام داده بود. ما در مورد اقدامات این گروهک های تروریســتی در این 
منطقه یادداشت های رسمی همراه با مستندات به طرف عراقی و مقامات 
اقلیم داده بودیم و به آنها در مورد اقدامات این گروهک های تروریستی علیه 
ایران هشدار دادیم ولی با توجه به عدم اتخاذ اقدامات بازدارنده از سوی این 
طرف ها ایران راسا در این زمینه اقدام کرد تا امنیت ملی خود و امنیت مرزها 
و شــهروندانش را برقرار کند.ســخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه اقدام 
ایران بر اساس مقررات بین المللی و منشور سازمان ملل قانونی بوده است، 
گفت: ایران همچنین به درخواست دولت عراق برای گفت وگو در این زمینه 
پاسخ مثبت داد. نشستی بین مسئوالن ذی ربط در بغداد برگزار و جزییات 
بررسی شد. ما به حاکمیت و تمامیت ارضی عراق احترام می گذاریم و انتظار 
داریم که دولت عراق نیز حاکمیت خود را بر تمام سرزمینش اعمال کند و از 
تبدیل بخش هایی از خاک این کشــور برای تعرض به مرزها و امنیت ملی 

ایران پیشگیری کند. 

 آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشــی جدید 
گفته ایران فرآیند غنی ســازی اورانیوم با سومین 
آبشــار از ســانتریفیوژهای نســل ششــم را که به 
تازگی در نظنز نصب کرده، آغاز کرده اســت.آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در گزارشــی کــه به رویت 
رویترز رسیده مدعی شده ایران فرآیند غنی سازی 
اورانیــوم با ســومین آبشــار از ســانتریفیوژهای 
پیشرفته نسل ششــم که اخیرا در تاسیسات نطنز 
نصب شده را آغاز کرده اســت. آژانس بین المللی 
انرژی اتمی پیش از این در گزارش خود در روز نهم 
شهریورماه، غنی سازی در دومین آبشار از سه آبشار 
سانتریفیوژی نسل ششــم را گزارش داده بود.  دو 

روز قبل تر از این تاریخ )هفتم شهریورماه( آژانس 
غنی سازی در نخستین آبشار سانتریفیوژی را اعالم 
کرد.این نهاد بین المللی ۱۲ مرداد ماه در گزارشی به 
اعضای خود اعالم کرده بود کــه ایران فرآیند نصب 
سه آبشــار از ســانتریفیوژهای IR-۶ در کارخانه 

غنی سازی سوخت نطنز را به اتمام رسانده است.
خبرگــزاری رویترز گــزارش داده در گزارش جدید 
آژانس ادعا کرده ایران قصد خود برای نصب ســه 
آبشار جدید از سانتریفیوژهای پیشرفته نسل دوم 
در ســایت نطنز را نیز به اطالع این نهــاد دیده بان 

هسته ای سازمان ملل متحد رسانده است.
در این گزارش تصریح شده از زمان گزارش فصلی 

قبلی آژانس بین المللی انــرژی اتمی در خصوص 
فعالیت های هسته ای ایران، فرآیند نصب یک آبشار 
غنی سازی با سانتریفیوژهای نسل چهارم و ۶ آبشار 

با سانتریفیوژهای نسل دوم تکمیل شده است.
مطابق ایــن گــزارش، ایران از میان ســه آبشــار 
ســانتریفیوژی نســل دوم دیگری که گفته قصد 
دارد در نطنز نصب کند، فرآیند نصب دو آبشار را آغاز 

کرده است.

ادعای آژانس:

غنی سازی در آبشار سوم سانتریفیوژهای نطنز آغاز شده است

مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه با اشاره به هزینه هایی که ایران در طول چهار دهه گذشته برای بیش از ۵ میلیون اتباع افغانستان متحمل شده و بار سنگین 
آن بر اقتصاد ایران، از بی توجهی نهادهای بین المللی و اعمال اســتانداردهای دوگانه دولت های غربی انتقاد کرد.»علیرضا محمودی« مدیرکل کنسولی وزارت 
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران با »مایکل اشپیندلگر« رییس مرکز بین المللی توسعه سیاست های مهاجرتی در وین دیدار و درباره مسائل مهم   مورد عالقه 
دو طرف بحث و تبادل نظر کرد.در این دیدار، مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه با اشاره به هزینه هایی که ایران در طول چهار دهه گذشته برای بیش از ۵ میلیون 
اتباع افغانستان متحمل شده و بار سنگینی که این موضوع بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است، بر عزم و اراده جمهوری اسالمی ایران و  همچنین تاکیدات موکد 
مسئوالن کشور برای رسیدگی به امور مهاجران افغان، به ویژه در زمینه نیازهای آموزشی و بهداشتی آنان تاکید کرد. وی همچنین از بی توجهی نهادهای بین المللی 
و اعمال استانداردهای دوگانه توسط دولت های غربی در خصوص مهاجران انتقاد کرد.اشپیندلگر هم با تاکید بر لزوم توسعه همکاری ها با ایران و توجه به جایگاه 
مهم ایران در مدیریت مهاجرت، خواستار توسعه گفت وگوها و همکاری های مشترک شد.در این دیدار طرفین بر تداوم گفت وگوها در خصوص مسائل چندوجهی 

مهاجرت توافق کردند.

انتقاد ایران از بی توجهی نهاد های بین المللی به موضوع مهاجران افغانستانی
فرمانده دانشگاه عالی دفاع ملی:

به خیابان آمدگان دست به 
خشونت نمی زدند، اعتراضات 

دامنه دار تر می شد

خبر روز

وز عکس ر

شهادت کودک 
فلسطینی توسط 

نظامیان صهیونیست
وزارت بهداشــت فلسطین از 
شهادت کودک فلسطینی که 
چند روز پیش به ضرب گلوله 
نظامیان صهیونیست به شدت 

مجروح شده بود، خبر داد.

انگلیس، پلیس امنیت اخالقی ایران را تحریم کرد
وزارت امور خارجه انگلیس با صدور بیانیه ای به بهانــه حوادث اخیر، پلیس امنیت اخالقی ایران 
را تحریم کرد.در این بیانیه که یک نســخه آن در تارنمای وزارت امور خارجه انگلیس منتشر شد 
پنج مقام ارشد امنیتی کشورمان از جمله غالمرضا سلیمانی، رییس سازمان بسیج مستضعفین، 
حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه پاسداران ناجا و حســین اشتری،فرمانده کل انتظامی کشور در 
فهرست تحریم ها قرار گرفته اند.طبق تحریم های وضع شــده این افراد قادر به سفر به انگلیس 
نخواهند بود و هر یک از دارایی های آنها که در این کشور یا توســط افراد انگلیسی در هر نقطه ای 
نگهداری می شود، مسدود خواهد شد.در همین حال جیمز کلورلی وزیر امور خارجه انگلیس در 
اظهاراتی مداخله جویانه ادعا کرد: این تحریم ها پیام روشنی را به مقامات ایران می فرستد مبنی 
بر اینکه ما شما را به خاطر سرکوب ها و خشونت تکان دهنده ای که بر مردم خود تحمیل کرده اید، 

بازخواست می کنیم.

 انتقاد صریح رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی
 از صداوسیما به خاطر دعوت از »رائفی پور«

رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی از صدا و سیما به خاطر دعوت از رائفی پور انتقاد کرد.نورنیوز 
در توئیتر نوشت: گرچه صداوسیما با برنامه »شیوه« شکل و محتوای امیدوارکننده ای را در برنامه 
های گفت وگو محور در معرض نگاه مخاطبان قــرار داد ؛اما رپرتاژ »ثریا« برای فردی که با اظهارات 
غیرکارشناسی و بعضا کذب شعور مخاطب را به سخره گرفت، نشان داد که تشخیص منافع ملی در 

رسانه ملی همچنان یک آرزوست.

بازدید شبانه معاون رییس جمهور از خوابگاه دانشگاه شریف
پس از بروز برخی حاشــیه ها در روزهای آغازین ســال تحصیلی جدید، محمد مخبر معاون اول 
رییس جمهور در یکی از خوابگاه های این دانشگاه حضور یافت و از نزدیک دغدغه ها و گالیه های 
برخی از دانشجویان ورودی های جدید و قدیم را شنید و به آنها برای رفع مشکالت قول مساعد داد.

در این دیدار صمیمانه که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رییس دانشگاه صنعتی شریف نیز حضور 
داشتند، نمایندگان دانشــجویان گروه های مختلف حاضر در خوابگاه روایت های خود را از برخی 
مسائل اخیر در فضای دانشگاه ارائه داده و شرایط موجود در دانشــگاه را در روزهای اخیر تشریح 

کردند. 

سفیر انگلیس در تهران مجددا به وزارت امور خارجه احضار شد
پیرو اعالم تحریم های خود سرانه و بی اســاس انگلیس علیه جمهوری اسالمی ایران، سفیر این 
کشور توسط مدیرکل غرب اروپا به وزارت امور خارجه احضار شــد. در این مالقات مراتب اعتراض 
شدید جمهوری اسالمی ایران به انگلیس به دلیل مداخله در امور داخلی جمهوری اسالمی ایران به 

سفیر اعالم و اقدام مداخله جویانه این کشور قویا محکوم شد.

فعال سیاسی:
 »مرگ بر دیکتاتور شعار ماست«!

خبرگزاری دانشجو نوشت: حمید رسایی در برنامه جهان آرا گفت: »مرگ بر دیکتاتور« شعار ماست 
که باید با صدای بلند بگوییم، اما دیکتاتور کیست؟ رضاخانی که با کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ روی 
کار آمد و محمدرضاشاهی که جنایات بی شماری مرتکب شد؛ هر دو نفر هم قانون اساسی را تغییر 

دادند تا جانشین خود را انتخاب کنند.

کافه سیاست

فرمانــده دانشــگاه عالی دفــاع ملی گفت: 
آن هایی که به خیابان آمدند، براساس برآورد 
غلط، تصور می کردند که با چاشنی خشونت 
می توانند بــه اهــداف خود برسند.ســردار 
»اسماعیل احمدی مقدم« فرمانده دانشگاه 
و پژوهشــگاه عالی دفاع ملــی و تحقیقات 
راهبردی درباره وقایع اخیر کشور با بیان اینکه 
موضوع اختالف رویکرد، بحثی بسیار جدی 
است، ادامه داد: نوسانات سیاست گذاری و 
رویکرد در کشــورمان همواره با چالش هایی 
مواجه بوده که هم اکنون نیــز با آن ها مواجه 
هستیم؛ االن که اثبات شده غرب رو به افول 
اســت و به دلیل مشــکالت زیادی که دارد، 
نمی تواند مشکالت ما را رفع کند، باز هم برخی 

می گویند که غرب بهتر است.
فرمانده دانشــگاه عالی دفاع ملــی اضافه 
کرد: االن رفتار غرب را در زمینه اغتشاشــات 
کشــورمان می بینید که همه آن ها شمشیر 
را از رو بــرای ما بســته اند؛ آن هــا نقاب ها و 
لبخندهایشان را کنار زدند به نحوی که عنوان 
می شود غربی ها مغول های کرواتی هستند؛ 
یعنی هر وقت ایجاب کند، کروات هایشان را باز 
می کنند و شمشیر و داس به دست می گیرند.

وی افزود: ولی در مقابــل، نگاهی وجود دارد 
که بر اســاس آن توجه به آســیا پاسفیک را 
در اولویت می داند؛ زیرا ما با هیچ کشوری از 
شرق حتی در دوران دفاع مقدس هم روابط 
خصمانه نداشتیم؛ این کشورها منافقین را در 
خاک خود پذیرش نکردند و در تحریم ها علیه 
کشورمان نیز هر کجا توانستند، شرکت نکردند. 
وی سپس عنوان کرد: در اغتشاشات یکی در 
عرصه اجتماعی ناراضی است و می خواهد از 
نظر حجاب و زندگی سبک غربی آزاد باشد و 
دیگری به لحاظ وجود مشــکالت اقتصادی 
ابراز نارضایتی می کند؛ حال اگر رســانه های 
غربی کاری به این قبیــل موضوعات داخلی 
کشورمان نداشته باشــند، آیا اغتشاشات به 

این شکل خواهد بود؟ 

بین الملل
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معاون طیور سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

 پروانه پرورش شترمرغ تنها برای مناطق خاص اصفهان
 صادر می شود

 معاون طیور سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: پروانه بهره برداری برای پرورش شترمرغ 
فقط برای مناطق مشخصی صادر می شــود و تولیدکنندگان پیش از اقدام، باید به این نکته توجه 
داشته باشند.محمدحسن انصاری با اشاره به ظرفیت های استان اصفهان در بخش های مختلف 
دامپروری اظهار داشت: یکی از این حوزه ها پرورش شترمرغ است که استان اصفهان در این زمینه 
فعالیت خوبی دارد.وی با بیان اینکه در اصفهان ۴۵ واحد پرورش شترمرغ فعالیت می کنند، ابراز 
داشت: این واحدها دارای پروانه بهره برداری هستند که در شهرهای مختلف استان فعالیت می کنند.

معاون طیور سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه این واحدها با ظرفیت ۱۲ هزار 
و ۲۸۰ قطعه در استان فعالیت دارند، تصریح کرد: از کل واحدهای پرورش شترمرغ در استان ۳۵ 
واحد پرواری هستند که ظرفیت آنها هفت هزار و ۵۹۸ قطعه اســت.وی با بیان اینکه شش واحد 
از این تعداد واحدها مولد هستند، گفت: این واحدهای مولد ۲۸۵ قطعه ظرفیت دارند.انصاری با 
اشاره به اینکه گوشت شترمرغ طی چند سال اخیر صادرات هم داشته است، افزود: بخش زیادی 
از این گوشت از استان اصفهان به کشور عراق صادر شده اســت.وی با اشاره به اینکه صادرات تخم 
نطفه دار شترمرغ هم از اســتان اصفهان به برخی از کشورهای همسایه شــمالی انجام می شود، 
تاکید کرد: در طول یک سال گذشته تمام فعالیت های حوزه طیور به دلیل اعالم مناطق پرخطر در 
استان با محدودیت مواجه شده است.معاون طیور سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره 
به اینکه واحدهای جدید پرورش شترمرغ در مناطقی که تراکم واحدهای پرورش طیور زیاد است 
با محدودیت روبه رو خواهد شد، گفت: بر این اســاس پروانه بهره برداری برای پرورش شترمرغ 
فقط برای مناطق مشخصی صادر می شود.وی با بیان اینکه مثال برای شهرستان های خمینی شهر 
و فالورجان هیچ پروانه بهره برداری پرورش شــترمرغ دیگر فعال صادر نمی شــود، اظهار داشت: 

اصفهان و کوهپایه بیشترین واحد پرورش شترمرغ را در سطح استان به خود اختصاص داده اند.
 

معاون شرکت آب منطقه ای اصفهان:

احتمال بازگشایی زاینده  رود برای کشت پاییزه ضعیف است
معاون شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: اکنون مقدار آب موجود در سد ۱۵۱ میلیون مترمکعب، 
میزان ورودی آن ۶ مترمکعب بر ثانیه و میزان خروجی آن برای تامین آب آشــامیدنی حدود ۱۷ 
مترمکعب بر ثانیه است.محمود چیتیان اضافه کرد: از طرفی گزارش های اداره کل هواشناسی استان 
حاکیست که پاییز امسال کم بارش خواهد بود به همین دلیل از لحاظ فنی احتمال ضعیفی وجود 
دارد که این رودخانه برای کشت پاییزه در آبان امسال رهاسازی شــود.وی با اشاره به رصد روزانه 
وضعیت سد و سرچشمه های رودخانه ادامه داد: ســال آبی گذشته از لحاظ ورودی آب به مخزن 

سد، سال مناسبی نبود و خشکسالی در پاییز امسال  نیز استمرار یافته است.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان اضافه کرد: بازگشایی زاینده رود بر اساس 
ابالغ ساالنه مبتنی بر برنامه منابع و مصارف حوضه آبریز انجام می شود، بر همین اساس جلسات 
مکرری از ابتدای سال با حضور ذی نفعان بخش کشاورزی برگزار شده و اکنون آگاهی و اطالعات 
کشاورزان نسبت به وضعیت این سد کامال به روز است.چیتیان، روند بازگشایی سد برای کشت پاییزه 
را در وهله نخست تقاضا و نیاز آبی کشاورزان و ســپس اعالم به سازمان جهاد کشاورزی دانست و 
گفت: سازمان جهاد کشاورزی درخواست کشاورزان را به شرکت آب منطقه ای اعالم می کند و این 
درخواست توسط آب منطقه ای بررسی و در صورت امکان تامین منابع آبی و پس از تصویب آن در 
کارگروه سازگاری با کم آبی و ابالغ برنامه، اجابت خواهد شد.وی ابراز امیدواری کرد که بارندگی به 
حد مناسبی برسد تا بتوان به نیاز کشاورزان پاسخ داد، هرچند که در حال حاضر شرایط تابع وضعیت 

هیدرولوژی )آب شناسی( حوضه زاینده رود است.

اصفهان در یک قدمی بحران آب؛

این یک هشدار خیلی جدی است

طبق گفته سخنگوی صنعت آب، در حال حاضر هیچ شهر 
و استان خاصی وجود ندارد که بتوان آن را دچار تنش آبی 
قلمداد کرد با این حــال خودمان می دانیم و مســئوالن هم می دانند که 
شرایط آبی کشور وخیم است. با پایان یافتن سال آبی مشخص شده که 
بارش های سال آبی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ کاهشی ۱۸ درصدی نسبت به سال های 
نرمال داشته و البته با وجود کاهش بارش ها، با حداقل تنش، سال آبی را 
پشت سر گذاشتیم. هرچند در استان هایی همچون خوزستان، چهارمحال 
و بختیاری، همدان و تا حدودی هم اصفهان، در مقاطعی از سال مشکالت 
جدی در زمینه بی آبی را تجربه کردیم و برخی از این استان ها تا چندین روز 
با بی آبی روبه رو بودند. حاال فیروز قاســم زاده، ســخنگوی صنعت آب 
می گوید: سیاست ها یی که در تابستان اعمال کرده ایم همچنان ادامه دارد 
و در تالشیم تا حد ممکن جیره بندی آب اتفاق نیفتد.این در حالی است که 
سخنگوی صنعت آب هفته گذشته سال آبی ۱۳۹۹-۱۴۰۰  را کم آب ترین 
 ســال نیــم قــرن اخیــر گذشــته دانســته و گفته بــود: ســال آبی
 ۱۴۰۰-۱۴۰۱ در بین ۵۳ سال اخیر، رتبه ۴۴ را از نظر میزان بارش ها داشت 
و جزو ۲۰ درصد سال های کم آب نیم قرن اخیر کشور بود.با این تفاسیر آیا 
کار به جیره بندی آب می رسد؟ آقای سخنگو می گوید فعال که نه. سخنگوی 
صنعت آب در این زمینه توضیح می دهد: در حــال حاضر مدلی که برای 
تامین  وجود دارد تنش آبی در شهرها را نشان نمی دهد.قاسم زاده اما این 

هشــدار را هم می دهد که در صورتی که در آینده شرایط بارش، دما و… به 
سمتی برود که برخی از شهرها دچار تنش آبی شوند، احتمال جیره بندی 
آب وجود دارد و در آن صورت به مردم اطالع رســانی خواهیم کرد.هرچند 
قاسم زاده تاکید کرده که در حال حاضر شهر و استان خاصی وجود ندارد که 
بتوان آن را دچار تنش آبی قلمداد کرد، به عبارتی سطح حساسیتی که وجود 
دارد مســئله ای مبنی بر تنش آبی را نشان نمی دهد؛ اما سخنگوی آبفای 
استان اصفهان برای چندمین بار هشدار »بی آبی« برای اصفهان را داد و از 
شهروندان خواست که صرفه جویی در مصرف آب را جدی بگیرند. مجید 
مختاری گفت: »با توجه به کاهش ذخیره سد زاینده  رود، اگر مصرف بهینه 
رعایت نشود با بحران آب در اصفهان مواجه خواهیم شد.«مختاری با اشاره 
به اینکه ذخیره سد زاینده رود به کمتر از ۱۶۰ میلیون مترمکعب رسیده است، 
گفت: این در حالی است که در استان اصفهان منابع آب زیرزمینی نیز به 
حداقل خود رسیده و چاه های فلمن )چاه ساحلی مخزنی( هم با توجه به 
خشکی رودخانه زاینده رود آبدهی ندارند و در این شرایط بیشتر استفاده 
ما از منابع آب سطحی است.وی ادامه داد: باید توجه داشت که چاه های 
فلمن سال های پیش ۳.۲ مترمکعب در ثانیه آبدهی داشت، اما اکنون به 
دلیل خشکی رودخانه زاینده رود و بی آبی چاه های فلمن، ۲۵ درصد از منابع 
تامین آب اصفهان موجود نیست.سرپرســت روابط عمومی و سخنگوی 
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با بیان اینکه براساس پیش بینی 

ســازمان هواشناســی در ماه های مهر و آبان بارندگی نخواهیم داشت و 
بارندگی های موثر بر منابع آبی اصفهان از اواسط آذر ماه شروع می شود، 
گفت: امید اســت طبق پیش بینی ها در آذر ماه شاهد بارندگی ها باشیم؛ 
اکنون مشکلی در تامین آب شرب نداریم، اما الزم است با توجه به اینکه در 
استان اصفهان همیشه محدودیت منابع آبی وجود داشته، مصرف بهینه 
آب بیش از پیش فرهنگ سازی شود.مختاری با بیان اینکه الگوی مصرف 
آب یک خانوار در ماه در استان اصفهان ۱۴ متر مکعب است، ابراز داشت: 
این ۱۴ مترمکعب معــادل ۲۴ دبه آب با گنجایــش ۲۰ لیتر و یا ۳۱۱ عدد 
بطری آب معدنی در روز است که محاسبه ریالی این ۳۱۱ بطری آب بالغ بر 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در روز می شود.وی با بیان اینکه مردم اصفهان 
همواره در زمینه مصرف بهینه آب همراه بوده اند، تصریح کرد: برنامه فرهنگ 
سازی مصرف آب را به طور جدی دنبال می کنیم، زیرا اگر مصرف بهینه آب 
رعایت نشود و شرایط بارندگی ها به همین شکل باشد و با توجه به اینکه 
منابع آب زیر زمینی و فلمن را نداریم، به بحران آب نزدیک می شویم و قطعا 
با مشکل آب مواجه خواهیم شد.وی با بیان اینکه با توجه به شروع فصل 
سرما در شهر اصفهان از آب چاه استفاده نمی شود، تاکید کرد: خط قرمز 
شرکت آبفا، تامین و تحویل آب شــرب سالم و بهداشتی به مردم است و 
مرکز بهداشت و بهداشت محیط استان از بخش های مختلف و چاه ها نمونه 

گیری انجام می دهند.

مدیر امور زراعت ســازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان گفــت: تاکنون بیش از ۸۰ هــزار تن گندم 
به صورت تضمینی و توافقی از کشــاورزان استان 

اصفهان خریداری شده است.
پیمان فیروزنیا با اشــاره به سیاســت های دولت 
سیزدهم در تامین امنیت غذایی مردم اظهار داشت: 
بر این مبنا دولت سیزدهم از هر گونه اقدامی که در 

جهت تامین امنیت غذایی باشد، حمایت می کند.
وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین مولفه های تامین 
امنیت غذایی کشت گندم است، ابراز داشت: بر این 

مبنا طلب گندمکاران استان به صورت کامل پرداخت 
شده است تا آنها برای کشت فصل بعدی مشکلی 
نداشــته باشــند.مدیر امور زراعت ســازمان جهاد 
کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه در سال 
زراعی جاری بیش از ۲۰۵ هزار تن گندم در ســطح 
استان اصفهان کشت شده است، تصریح کرد: تولید 

گندم در سطح استان اصفهان مطلوب است.
وی با اشــاره به اینکه بیش از ۸۰ هــزار تن گندم به 
صــورت تضمینی و توافقی از کشــاورزان اســتان 
اصفهان خریداری شده اســت، خاطرنشان کرد: با 
توجه به محدودیت های موجود عملکرد کشاورزان 
استان قابل قبول اســت.فیروزنیا با اشاره به اینکه 

در ســال جاری  زراعی بیش از ۱۹۲ هزار و ۷۲۹ تن 
گندم آبی در سطح استان تولید شده است، افزود: 
در زمینه تولید گندم دیم هم استان اصفهان بیش 
از ۱۳ هزار و ۱۹۱ تن تولید داشــته است.وی با بیان 
اینکه در سطح اســتان اصفهان ۱۹۵ هزار تن جوی 
آبی هم تولید شــده، تاکید کرد: یک هزار و ۵۰۰ تن 
 جو دیم هم در ســطح اســتان اصفهان تولید شده
 است.مدیر امور زراعت ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهان خاطرنشــان کرد: سطح برداشت 
جو آبی از ۵۰ هزار هکتار از اراضی اســتان و ســطح 
برداشت جو دیم از ســه هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی 

استان بوده است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی اصفهان خبر داد:

 خرید تضمینی و توافقی بیش از ۸0 هزار تن گندم
 از کشاورزان استان اصفهان

خبر روز

اگر مصرف بهینه آب رعایت نشود و شرایط بارندگی ها به 
همین شکل باشد و با توجه به اینکه منابع آب زیر زمینی 
و فلمن را نداریم، به بحران آب نزدیک می شویم و قطعا 

با مشکل آب مواجه خواهیم شد

گازرسانی به 6۷0 واحد گلخانه ای در شهرستان تیران وکرون
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: شهرستان تیران و کرون به لحاظ تعداد واحد گلخانه ای 
قطب مهم استان اصفهان است و توسعه گازرسانی دربخش کشاورزی این شهرستان بسیارحائز 
اهمیت بوده است.ابوالقاسم عسکری 
در مراســم تکریم و معارفه رییس اداره 
گاز تیران و کرون که با حضور فرماندار و 
امام جمعه عســگران برگزار شد، گفت: 
شهرستان تیران و کرون به لحاظ تعداد 
واحد گلخانه ای قطب مهم استان است و 
توسعه گازرسانی دربخش کشاورزی این 
شهرستان بسیارحائز اهمیت بوده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش 
از۷هزار و ۵۲۷ واحد کشــاورزی و دام 
و طیور در ســطح اســتان، مشترک گاز 
طبیعی هســتند، گفت: از این میزان ۲هزار و ۶۷۴ واحد مربوط به گلخانه های اســتان می شود که 
درحال حاضربالغ بر ۶۷۰ گلخانه گازرسانی شــده در تیران و کرون فعال هستند.این مقام مسئول 
گازرسانی به بخش کشــاورزی را به عنوان یکی از پروژه های اولویت دار این شرکت نام برد و اظهار 
کرد: با توجه به روند رو به رشد واحد های تولید محصوالت کشاورزی به ویژه کشت گلخانه ای طی 
سال های اخیر در استان اصفهان، گازرســانی به بخش کشــاورزی نیز در این سال ها همزمان با 
توسعه شبکه های گازرسانی شتاب خوبی داشته است.عسکری گفت: با توجه به شرایط کم آبی در 
کشور باید الگوی کشت کشاورزی تغییر یافته و به سمت شیوه های نوین آبیاری رفته و سایر صنایع 
زیربنایی نظیر گاز نیز موظفند به این چرخه کمک های الزم را انجام دهند.مدیرعامل شــرکت گاز 
اســتان اصفهان، ضمن تاکید بر مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی، تصریح کرد: این انرژی ارزشمند 
یک سوخت پاک وجایگزین بسیار مناسب برای سوخت های آالینده است و در صورتی که این انرژی 
پاک عالوه بر مصارف خانگی و عمومی، سوخت صنایع را تامین کند حجم بسیاری از آلودگی ها به 

ویژه استان اصفهان که از واحد های صنعتی زیادی برخوردار است، کاهش خواهد یافت.
 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون مطرح کرد:

توسعه گردشگری کشاورزی در تیران و کرون
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون گفت: با توســعه کشت گلخانه ای، گیاهان دارویی و 
بهینه سازی مصرف آب، گردشگری کشاورزی در شهرستان تیران و کرون توسعه یافته است.مهدی 
آرپناهی اظهار کرد: ۷۰۰ گلخانه ســبزی و صیفی و گل های زینتی فرصت اشــتغال زایی و صادرات 
غیرنفتی در شهرستان تیران و کرون را افزایش داده است.وی با بیان اینکه مدل های نوین کشاورزی 
که در این گلخانه ها مورد استفاده قرار گرفته، فرصتی شده تا الگوسازی در نقاط مختلف بر اساس 
این شهرستان صورت بگیرد، افزود: با توسعه کشت گلخانه ای، گیاهان دارویی و بهینه سازی مصرف 
آب، گردشگری کشاورزی در این شهرستان توسعه یافته است.آرپناهی عنوان کرد: جمعیت زیادی 
از مردم عامه و افراد متخصص عالقه مند به بازدید از این فرصت هســتند و از طرفی هم موقعیت 
جغرافیایی و طبیعت بکر این شهرستان بستر را برای حضور گردشگران جذاب تر کرده است.مدیر 
جهاد کشاورزی شهرســتان تیران و کرون با بیان اینکه رتبه اول تولید موسیر کشور متعلق به این 
منطقه است ، بیان کرد: بیش از ۲۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان به کاشت موسیر اختصاص دارد، 
این کشــت فرصت خوبی را برای اشــتغال و درآمدزایی محلی ایجاد کرده است.وی با بیان اینکه 
تیران کرون رتبه دوم کاشت زعفران اســتان اصفهان را داراست، خاطرنشان کرد: سطح زیر کشت 

زعفران این شهرستان بیش از ۲۴۰ هکتار است و متوسط برداشت از هر هکتار ۶.۵ کیلوگرم است.

کافه اقتصاد

اخبار

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی، جزییات یارانه تعلق گرفته به کشاورزان تولید کننده گندم و دانه های روغنی را تشریح کرد.به گزارش تسنیم 
حجت االسالم والمسلمین محمدتقی نقدعلی به تشریح جزییات یارانه کشاورزان تولید کننده محصوالت اساسی پرداخته و اظهار داشت: بحث یارانه ای که مطرح 
شده عمدتا پیرامون کشت محصوالت اساسی مانند گندم و یا دانه های روغنی است، از همان روز اول که مجلس فعلی تشکیل شد، بحث افزایش قیمت گندم در 
دستور کار قرار گرفت و می توانم بگویم که قیمت دولتی خرید گندم، به سقف قیمت جهانی رسیده است.وی افزود: عالوه بر این دولت جدا از قیمت خرید گندم، 
مبلغی را به عنوان مشوق و یارانه گندم مدنظر قرار داده و این مسئله توسط وزیر جهاد کشاورزی در کمیسیون اعالم شد، البته قیمت خرید تضمینی گندم هم قبل 
شروع سال زراعی اعالم شد.نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: طرح های زیادی برای رفاه حال کشاورزان در نظر گرفته شده از 
جمله بحث یارانه نهاده ها، مشوق ها و تسهیالت تعلق گرفته به کشاورزانی که الگوی کشت را رعایت کنند، بخشودگی آب بها و برق بها، اما به طور خاص می توانم به 

مبلغی اشاره کنم که به عنوان مشوق عالوه بر قیمت خرید تضمینی گندم و دانه های روغنی به کشاورزان پرداخت خواهد شد.

جزییات یارانه کشاورزان تولید کننده گندم و دانه های روغنی در اصفهان

فصل صید ماهی 
استخوانی

ماهیــان  صیــد  فصــل 
اســتان  در  اســتخوانی 
مازنــدران آغاز شــده و تا 
پانزدهــم فروردین ســال 

آینده ادامه خواهد داشت.

وز عکس ر

استاندار اصفهان:

رونق صنعت گردشگری 
اولویت  اصلی نصف جهان است

اســتاندار اصفهان گفت: توسعه صنایع دانش 
بنیان و رونق صنعت گردشگری از اولویت های 
اصلی استان اصفهان است و از سرمایه گذاران 
حمایت ویژه می شود.ســیدرضا مرتضوی در 
گفت و گو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه توسعه 
صنایع دانش بنیان از جمله مهم ترین اولویت 
های مدنظر قرار گرفته شده در استان اصفهان 
است، اظهار داشت: رونق صنعت گردشگری و 
در حوزه های مختلف آن نیز دیگر اولویت استان 
است که به دنبال آن هســتیم.وی با اشاره به 
اینکه این دو موضوع باید در جهت گیری های 
دستگاه های اجرایی و خدماتی استان مدنظر 
قرار گیرد، ابراز داشت: امیدواریم مصوباتی که 
در قبال این حوزه ها داریم به صورت دقیق مورد 
بررسی قرار گیرد تا به خوبی به مرحله اجرایی 
برسد.استاندار اصفهان با اشاره به فعالیت بنگاه 
ها و واحدهای مهم اقتصادی ایران در اســتان 
اصفهان تصریح کرد: طبق مصوبه ای که داشته 
ایم مقرر شده اســت که انجام تمامی عملیات 
های مالی و بانکی بنگاه های اقتصادی استان 
در بانک های داخل اســتان انجام شود.وی با 
اشاره به اینکه این صنایع و واحدهای اقتصادی 
باید نسبت به تمرکز حساب های بانکی خود در 
شعب بانکی استان اقدام کنند، گفت: اولویت 
اول برای این موضــوع بانک هــای دولتی و 
بانک های مشــمول اصل ۴۴ است.مرتضوی 
با بیان اینکه بنگاه هــای اقتصادی باید نتیجه 
اقدامات خود در این موضوع را تا یک ماه آینده 
به معاونت اســتانداری منتقل کنند، افزود: به 
منظور هرگونه حمایت بانکی، تسهیالتی و رفع 
موانع تولیــد اجرای این مصوبه توســط بنگاه 
های اقتصادی مورد تاکید و انتظار اســت.وی 
با اشاره به لزوم تجاری ســازی علم و فناوری 
های دانش بنیان در سطح اســتان افزود: در 
مورد توسعه علوم مهندسی و دانش بنیان مقرر 
شد بنگاه های اقتصادی و صنایع بزرگ استان 
اصفهان در خریدها، قراردادهای سال خدمات 
و برون سپاری حداکثر بهره برداری را از شرکت 

های مستقر در استان داشته باشند.

عکس: ایرنا



4 چهارشنبه  20  مهر  1401 /  15 ربیع االول  1444  /  12  اکتبر   2022 / شماره 3644 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  ایران گردی

مفاد آراء
7/88 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 5029 - 1401/05/04 هيات سوم آقای امير حسين حالجی 
 رنانی به شناســنامه شــماره 91 کدملي 1290660212 صــادره اصفهان فرزند

حبيب اله در ششدانگ قطعه زمين محصور با مســتحدثات بصورت انبار ضايعات 
به مســاحت 598/50 متر مربع از پالک 553 فرعی از 19 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب از مالکيت متقاضی طبق سند انتقالی 36551 مورخ 

1400/10/13 دفترخانه 261 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/05

م الف: 1391335  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی

7/89 چــون تحديد حدود شــش دانگ يک قطعــه زمين مزروعی قســمتی از 
پــالک شــماره 2468 اصلــی واقــع در خــور بخــش 5 خــور و بيابانک که 
طبق پرونده ثبتــی به نام خانــم زيبا مجد فرزنــد حاجی ســلمان و آقای تيمور 
غالمرضا فرزند عبدالکريم هر يک نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ 
 در جريــان ثبــت اســت و بموجــب رای شــماره 140160302029000064 
مورخ 1401/04/02 هيــات قانون تعييــن تکليف اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رســمی مســتقر در اداره ثبت خور و بيابانک به نام خانم صديقه غالمرضائی 
 فرزند مرتضــی قلی مــورد تاييد قرار گرفته اســت لــذا بنا به دســتور ماده 14 
آيين نامــه قانون تعيين تکليف اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی و بنا 
به دســتور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضــای مالک تحديد 
حدود ملک مرقوم در روز شــنبه مــورخ 1401/08/14 ســاعت 9 صبح در محل 

 شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به کليــه مالکين و مجاورين
 اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند اعتراضات مجاورين 
و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی 
به مدت 30 روز پذيرفته خواهد شــد و طبــق تبصره 2 ماده واحــده قانون تعيين 
تکليف پرونده هــای معترضی ثبت معترض ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم 
اعتراض به اين اداره بايستی با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضائی گواهی 
 تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تســليم نمايد.  تاريخ انتشار: 1401/07/20 
م الف: 1390919 محمد علی بيطرف رئيس ثبت اسناد و امالک خور و بيابانک

فقدان سند مالکیت
7/90 شماره نامه: 140185602210005208- 1401/07/12 تمامت 131/875 سهم 
مشاع از 237740 سهم شــش دانگ پالک 2248/1482 واقع در بخش 6 ثبت اصفهان 
 به نام رمضانعلی ســیامکی سابقه ثبت و ســند مالکیت کاداســتری به شماره مسلسل
 918753 ب/93 در دفتر امالک 466 صفحه 408 ذیل شــماره ثبت 99788 دارد سپس 
خانم زهرا ســیامکی احد از ورثه نامبرده به موجب گواهی انحصــار وراثت 1167 مورخ 
1396/3/16 شعبه 10 حقوقی طبق وکالتنامه های 150438 مورخ 1401/6/8 و 149377 
مورخ 1400/12/07 و 150499 مورخ 1401/06/16 دفتر 65 اصفهان بوکالت از طرف 

حمیدرضا سیامکی و محمد باقر و لیال و سعید و مریم شهرت همگی سیامکی و خانم نگار 
صیرفی زاده اصفهانی طی وکالتنامه 20144 مورخ 1401/03/01 دفترخانه 224 اصفهان 
بوکالت از طرف احد از ورثه به نام خانم شــهال سیامکی  با ارائه درخواست کتبی بانضمام 
چهار برگ استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شــماره 26609 و ذیل شماره 26608 و 
شناسه یکتای 140102150331000541 و شناسه یکتای 140102150331000540 
رمز تصدیق 251740 و 721922  مــورخ 1401/6/17  به گواهی دفترخانه 65  اصفهان 
رسیده است  مدعی هستند که  سند مالکیت مورث  آنها مفقود شده است  و درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده اند لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1392041 ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان

آگهی مزایده  

دهیاری روستای باقرآباد 

با توجه به مصوبه شماره 100 مورخه 1401/03/09 شورای اسالمی بخش مرکزی و مجوز شماره 940 مورخه 1401/04/05 کمیته تطبیق، دهیاری باقرآباد در نظر دارد 
نسبت به فروش مصالح و مشتقات معدنی واقع در محدوده روستای باقرآباد را با شرایط ذیل از طریق مزایده واگذار نماید:

قیمت کارشناسی مقدار به تننوع مصالحردیف
هر تن )ریال(

قیمت کل 
کارشناسی )ریال(

مبلغ سپرده 
آدرس محل )ریال(

روستای باقرآباد4/306120/000516/720/00025/836/000مخلوط خاک معدنی1

روستای باقرآباد4/906120/000588/720/00029/436/000اورسایز2

روستای باقرآباد31/712250/0007/928/000/000396/400/000نخودی3

2- متقاضیان جهت شرکت در مزایده از روز چهارشنبه مورخه 1401/07/20 با مراجعه به دهیاری روستای باقرآباد به آدرس اردستان روستای باقرآباد به آقای مجید 
شفیعی به شماره تماس 09132616889 مراجعه و نسبت به اخذ فرم اعالم قیمت پیشنهادی اقدام و پس از تکمیل به همراه فیش واریزی سپرده شرکت در مزایده 

در پاکت بسته قرار داده و در موعد مقرر تحویل نمایند. )به درخواست هایی که مخدوش و ناخوانا باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد( 
3- متقاضیان بایستی حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1401/07/26 نسبت به تحویل مدارک مزایده طبق بند 2 بصورت کامل اقدام و به دبیرخانه محرمانه 

فرمانداری اردستان تحویل نمایند. )به درخواست هایی که بعد از تاریخ مقرر ارسال می گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد( 
4- متقاضیان بایستی جهت شرکت در مزایده نسبت به واریز وجه سپرده طبق جدول باال به حساب جاری شماره 3875142445619619 به نام دهیاری باقرآباد 

نزد پست بانک واریز و فیش واریزی مربوطه را همراه مدارک طبق بند دو به دهیاری ارسال نمایند.
5- برندگان مزایده در صورت انصراف از شرکت در مزایده سپرده واریزی آنها به نفع دهیاری ضبط و وصول خواهد شد.

6- درخواست های متقاضیان در کمیسیون معامالت بررسی می گردد و دهیاری باقرآباد در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
7- تاریخ بازگشایی پاکت ها و اعالم اسامی برندگان روز چهارشنبه مورخه 1401/07/27 می باشد.

8- متقاضیان شرکت در مزایده بایستی پس از تکمیل فرم شماره 2 )اعالم قیمت پیشــنهادی( ذیل فرم مربوطه نسبت به امضاء قبول شرایط شرکت در مزایده 
اقدام نمایند.

                                                                                                           دیدنی های شهر پرافتخار؛ از اسکله و اروند تا بازار و موزه

                                                               خرمشهر؛ قلب خوزستان
خرمشهر، مرکز استان خوزستان است، شهری که همه ما با شنیدن نامش به یاد سال های پرحادثه و فراموش 
نشــدنی و پر از افتخارش در طول جنگ تحمیلی با عراق می افتیم. امروز نزدیک به 200 هزار نفر در این منطقه 
آزاد تجاری زندگی می کنند. مسافران زیادی برای مقصد تعطیالت خود این منطقه را انتخاب کرده و به بازدید 
از جاذبه های گردشگری خرمشهر می پردازند. درواقع؛ خرمشهر شهری گرمسیری با مردمانی سختی کشیده 
ولی خونگرم است که با جاذبه های گردشگری متنوعش، می تواند میزبان خوبی برای نیمه دوم سال باشد. در 

ادامه، بیشتر با جاهای دیدنی و جاذبه های گردشگری خرمشهر آشنا می شویم.
از جمله مهم ترین جاذبه های آن می توان به قایق و لنج ســواری بر روی رودخانه کارون، موزه دفاع مقدس، 
مناطق عملیاتی 8 سال دفاع مقدس، بازارها و رســتوران ها با غذاهای محلی اشاره کرد. برای سفری کوتاه به 

شهر خرمشهر با ما همراه شوید.

اسکه قایقرانی خرمشهر
اسکه قایقرانی، اسکله ای زیبا در بلوار ساحلی بایندر رودخانه کارون خرمشهر است . با مراجعه به این اسکله یا 
سایر اسکله های شهر می توانید از قایق سواری و لنج سواری لذت  ببرید. این اسکله در منطقه کوتشیخ قرار دارد 
و هر روز شهروندان زیادی به آن مراجعه می کنند. البته چند نکته را برای ایمنی خود و عزیزان تان حتما رعایت 
کنید: از اسکله های مجاز استفاده کنید، جلیقه نجات بپوشید، در تاریکی و زمانی که وزش باد شدید است سوار 

قایق نشوید و از قایقرانان بخواهید حرکات نمایشی انجام ندهند.

مسجد جامع خرمشهر
مسجد جامع خرمشهر که نمادی از مقاومت است در روز 31 شهریور سال 1359 به خاطر فاصله کم با مرز شلمچه 
از اولین مناطقی بود که مورد جمله عراقی ها قرار گرفت و یکی از  ســاختمان  هایی بود که در این شهر، پس از 
بازپس گیری به صورت نیمه سالم باقی مانده و چون این مسجد در زمان مقاومت قبل از اشغال مرکز فرماندهی 
و تدارکات و گردهمایی مدافعان شهر بود، لقب نماد مقاومت را به خود گرفت که در حال حاضر نیز بین بازماندگان 
جنگ و عالقه مندان به تاریخ جنگ ایران و عراق به همین عنوان شــناخته می  شــود. این مورد از جاذبه های 
گردشگری خرمشهردر خیابان چاسبی، مرکز شهر قرار گرفته است. این مسجد از دیرباز به دلیل قرار گرفتن آن 

در کنار بازارهای سیف و صفای خرمشهر به  عنوان یکی از مساجد پرتردد شهر شناخته می  شد.

موزه جنگ خرمشهر
این موزه زمانی ساختمان شرکت نفت بود و در سال 1309 ســاخته شده است. محل دقیق آن در خیابان امام  
خمینی)ره( )لب شط سابق( و در کنار پل شهید جهان  آرا)پل فلزی( قرار دارد. این مورد از جاذبه های گردشگری 
خرمشهر نیز در روزهای آخر مهرماه ســال 1359 به اشــغال عراقی ها درآمد. طی دفاع مقدس آن ها از این 
ساختمان به عنوان محل دیدبانی استفاده می کردند و امروز نیز دست نوشته های آن ها بر روی دیوارها قابل 
مشاهده است. یکی از دست نوشته  ها، جمله آمده  ایم تا بمانیم بوده که در این مرکز بسیار قابل توجه است. با 
بازسازی قسمتی از ساختمان، در سال 75 این مکان به عنوان مرکز فرهنگی دفاع مقدس افتتاح شد. مساحت 
مرکز فرهنگی دو هزار و چهارصد متر و دارای کتابخانه، سالن نمایش فیلم، آرامگاه سه شهید گمنام که در نوروز 

سال 85 در این مکان دفن شده  اند، است.

کنزالمال
خرمشهر جزو مناطق آزاد تجاری شناخته شده و به همین دلیل برای خرید کردن بسیار مناسب است به همین 
دلیل مراکز خرید را می توان در لیست جاذبه های گردشگری خرمشهر به حساب آورد. کنزالمال که در مسیر آباد 
به خرمشهر واقع شده یکی از لوکس ترین مراکز تجاری منطقه است. مجتمعی که بیش از 400 واحد تجاری، 
فودکورت و فضاهای تفریحی و رفاهی دارد. کاالهای آن گمرکی نمی خورند و به همین دلیل حســابی شلوغ 
 اســت. پیشــنهاد می کنیم که روزهای غیر تعطیل را برای رفتن به این مکان انتخاب کنید تا با مشکل ازدحام

 فوق العاده زیاد و جای پارک مواجه نشوید.

کشتی زمان جنگ اروند صغیر
رودی که از مینوشهر عبور می کند را اروندصغیر نیز می  نامند، اروند صغیر این روزها آماده  پذیرایی از گردشگران 
است. حتی بخش  هایی از این رود به صورت پیش  ساخته با ایجاد برخی تسهیالت، به گردشگران خدمات می 
 دهد. کشــتی باقی مانده از زمان جنگ در اروند صغیر نیز یکی از جاذبه  های گردشگری این منطقه  تاریخی در 
جنوب ایران است. در واقع این کشتی پتانسیل آن را دارد که همانند کشتی یونانی واقع در جزیره زیبای کیش 

مورد توجه گردشگران قرار گیرد.

بازار ماهی فروشان خرمشهر
موقعیت قرار گیری خرمشهر باعث شــده تا صنعت ماهیگیری در آن رونق زیادی داشته باشد و در بسیاری از 
غذاهای لذیذ محلی مردم منطقه، ماهی عضوی جدانشدنی باشد. به همین دلیل بازدید از بازار ماهی فروشان 
قسمتی از جاذبه های گردشگری خرمشهر است. بازار ماهی  فروشان در نزدیکی رودخانه کارون قرار دارد و از لنج 
 ها و قایق  های صیادی زیادی که ماهی  های تازه  ای صید کردن و قصد فروش آن  ها را دارند، تشکیل می  شود. 

در این بازار می  توانید انواع ماهی  های کپور، سنگسر، شوریده، شانگ و صبور را پیدا کنید.

ساختمان تاریخی هالل احمر
ساختمان تاریخی هالل احمر که زمانی کنسولگری انگلیس بود، در دوره قاجار ساخته شده است. از ویژگی های 
آن طراحی به گونه ای است که به دلیل وجود ایوان های جلوی طاق از شدت تابش آفتاب به درون ساختمان 
کاسته شده و در گرمای تابســتان هوای داخل بنا خنک و مطبوع است. قطور بودن جرزها و وجود الیه  ضخیم 
کاهگل بر روی بام، کمک مضاعفی به کاهش دمای هوا و کاهش چشمگیر آن نسبت به دمای خارج از ساختمان 

کرده است. این اثر در سال 1379 به  عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

قصر فیلیه )کاخ شیخ خزعل(
ایــن مــورد از جاذبــه هــای گردشــگری خرمشــهر 92 ســال قبل توســط شــیخ خزعــل کــه آن زمان 
حاکم خوزســتان بــود در مســاحت 788 متــر مربع ســاخته شــد. بنایی باشــکوه که حــوادث تاریخی 
زیــادی را پشــت ســر گداشــته اســت. در زمانــی نــه چنــدان دور مــردم زیــادی بــرای بازدیــد از آن 
 مراجعــه مــی کردنــد. ســاختمانی بــا نقاشــی بــزرگ در ورودی آن کــه متاســفانه در ســال 89 کامال 

تخریب شد.

تاالب ناصری خرمشهر
تاالب ناصری، چشم اندازی زیبا برای گردشگران و دوستداران محیط زیست در خوزستان است. این تاالب که در شمال خرمشهر و اراضی غرب راه آهن واقع شده پذیرای 
انواع پرندگان از سیبری است  که هر سال برای زمستان گذرانی به این تاالب مهاجرت می کنند. خرمشهر هر سال با وجود تاالب ناصری، کانال  های آبیاری، مزارع پرورش 
ماهی و نیزارها میزبان پرنده  های مهاجر است.تاالب ناصری که به تاالب نیشکر نیز شهرت دارد؛ یکی از زیباترین تاالب  های خوزستان در خرمشهر محسوب می  شود. این 
تاالب در سال 1378 هجری شمسی، از زه آب های کشاورزی شرکت های نیشکر به نام واحد های میرزاکوچک خان و امیرکبیر که در محدوده غرب رودخانه کارون واقع 
هستند تشکیل شده که به همین دلیل، جزو تاالب های انسان ساز به شمار می رود. وسعت تاالب نیشکر »ناصری« خرمشهر 29700 هکتار بوده و دو متر عمق دارد. این تاالب 
درتقسیم بندی اکوسیستم های آبی جزو  اکوسیستم های لب شور و شور قرار دارد و باتوجه به نزدیکی آن به تاالب بین المللی شادگان پذیرای تعداد بی شماری از پرندگان 
آبزی و کنار آبزی است. با شروع فصل سرما و مهاجرت پرندگان از عرض  های جغرافیایی باال همچون سیبری، روسیه و آسیای میانه به سمت تاالب  های ایران برای زمستان 
گذرانی و تخم  گذاری به مناطق گرمسیر، انواع پرندگان را می توان در این منطقه مشاهده کرد. یکی از راه های کسب درآمد در این منطقه، ماهیگیری در تاالب است. در بخش 
های کناری این تاالب، گیاهان علف شور و گز مشاهده می شود، به همین دلیل حاشیه تاالب، به مکانی امن برای جانوران تبدیل شده است. در تاالب ناصری، عالوه بر قایق  
سواری و مشاهده مناظر پیرامون، می توانید به ماهیگیری نیز بپردازید.در تحقیقات به عمل آمده تاکنون 41 گونه پرنده در شهرستان خرمشهر شناسایی شده که عمدتا این 
پرندگان شامل گونه  های زمستان  گذر، انواع مرغابی  ها شامل خوتکا، اردک ارده ای، اردک مرمری، اردک سرسبز، آنقوت، تنجه و پرندگانی نظیر پلیکان و فالمینگو می شود که 
این پرندگان از گیاهان و موجودات آبزی تغذیه می  کنند. این تاالب، عالوه بر پرندگان، زیستگاه موجودات آبزی دیگری نیز  هست که از جمله  آنها می توان ماهی های شلج، 
بوشلمبو، بیاح، شانک، میگو و خرچنگ آب  های شیرین را نام برد.برای پایش و حفظ جمعیت پرندگان، گشت  های مشترک با نیروهای دامپزشکی به طور مستمر انجام می  

شود و تاکنون موردی از مرگ و میر پرندگان در اثر بیماری های ویروسی نظیر آنفوالنزای پرندگان در شهرستان خرمشهر مشاهده نشده است. 

   پیشنهاد ویژه
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 گالیه دانشجویان اصفهانی از فروش کتب دانشگاهی 
با قیمت مخدوش

ایمنا نوشت: دانشــجویان اصفهانی از فروش کتب دانشــگاهی با مخدوش کردن قیمت اصلی، 
گالیه دارند.با آغاز ترم جدید دانشــگاه ها مراجعه به کتاب فروشی های سطح شهر برای تهیه کتب 
دانشگاهی یکی از دغدغه های اصلی دانشجویان است، اما حاال عده ای از دانشجویان اصفهانی در 
تماس با ایمنا، در رابطه با مخدوش کردن قیمت اصلی کتب دانشگاهی توسط فروشنده های مراکز 
فروش و ارائه آن ها بــا قیمت های جدید اعتراض دارند و خواهان تعیین تکلیف رســیدگی فوری 
مسئوالن به این موضوع هستند.محمد، دانشجوی دانشگاه اصفهان می گوید: به تازگی به یکی از 
نمایندگی های فروش کتاب های دانشــگاهی برای خرید مراجعه کردم و پس از درخواست کتاب 
مورد نظر از فروشنده در عین ناباوری دیدم اقدام به مخدوش کردن قیمت اصلی کتاب کرد و چندین 
برابر آن قیمت را به من اعالم کــرد در صورتی که همان کتاب در یکی از فروشــگاه های اینترنتی با 
قیمت اصلی به فروش می رسد.شهروندان می توانند مشکالت خود را از طریق تماس با شماره تلفن 
۸_۳۵۵۴۴۱۱۲ در اختیار این رسانه قرار دهند؛ نهادهای مسئول نیز می توانند برای پاسخ گویی به 

دانشجویان از همین طریق اقدام کنند.
 

وام 100 میلیون تومانی برای کارفرمایانی که مددجویان 
کمیته امداد را شاغل می کنند 

مدیرکل کمیته امداد گفت: کمیته امداد امام خمینی)ره( در راستای کمک به اشتغال خانواده های 
تحت حمایت های تشــویقی را بــرای کارفرمایان مد نظر گرفته اســت. کریــم زارع  اظهار کرد: به 
کارفرمایانی که برای افراد تحت پوشش کمیته و افراد پنج دهک اول جامعه شغل ایجاد می کنند 
۱۰۰ میلیون تومان وام تعلق می گیرد.وی افزود: بسته های تشویقی برای کارفرمایانی که افراد تحت 
پوشش کمیته امام خمینی )ره( و یا افراد پنج دهک بیکار اول جامعه را شاغل می کنند، به دو دسته 
تقسیم می شود.مدیرکل کمیته امداد گفت: به ازای به کارگیری هر یک نفر وام ۱۰۰ میلیون تومانی 
به کارفرما تعلق می گیرد و بسته دوم تشویقی این است که به نیابت از کارفرما تا سه سال بیمه او را 
پرداخت می کنیم.زارع تصریح کرد: اگر فردی که صاحب شرکت، کارخانه و کارگاه در مناطق محروم 
باشــد و یا در مشــاغل مربوط به دانش بنیان برای افراد تحت کمیته امداد و افراد پنج دهک اول 

جامعه شغل ایجاد کند، می تواند از هر دو بسته تشویقی استفاده کند.
 

آموزش قوانین رانندگی به 3 هزار دانش آموز اصفهانی
رییس پلیس راهور استان اصفهان از ارائه آموزش قوانین رانندگی و ترافیک به ۳ هزار دانش آموز 
اصفهانی در مقاطع مختلف تحصیلی در مهر ماه امسال خبر داد.سرهنگ محمدرضا محمدی گفت: 
موضوع رانندگی با فرهنگ افراد آمیخته شده است به طوری که وقتی مردم به یک شهر سفر می کنند 
از نوع رانندگی و رفتار ترافیکی شــهروندان آن شــهر به فرهنگ آن ها پی می برند.وی با بیان اینکه 
فرهنگ رانندگی صحیح را باید از پایه شــروع کرد و از همان ابتدای شکل گیری شخصیت افراد به 
آنان آموزش داد، افزود: در همین رابطه پلیس راهور همه ساله طرح همیاران پلیس را با استفاده 
از دانش آموزان مقطع ابتدایی اجرا می کند.ســرهنگ محمدی بیان کرد: از آنجا که یکی از کاربران 
ترافیک همین کودکان هستند هم خودشــان قوانین را فرا می گیرند و هم به والدین خود متذکر 
می شوند که این کار تاثیر بسزایی در کاهش تخلفات رانندگی داشته است.رییس پلیس راهور استان 
اصفهان از حضور کارشناسان پلیس راهور استان در مدارس خبر داد و عنوان کرد: یکی از کار هایی که 
در حوزه فرهنگ سازی قوانین رانندگی صورت می گیرد، اعزام کارشناسان پلیس راهور به مدارس 
و آموزش دانش آموزان است که در این راستا از ابتدای مهر ماه تاکنون ۳ هزار دانش آموز در مقاطع 

مختلف تحصیلی توسط کارشناسان پلیس تحت آموزش قرار گرفته اند.

سرپرست اداره آبخیزداری استان اصفهان می گوید خشکسالی اراضی کشاورزی؛ منشأ ریزگردهای داخلی است؛

نشسته در خشکی، ایستاده در غبار!

سرپرست اداره جنگل کاری منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان یکی 
از دالیل اصلی منشأ گردوغبار داخلی را به غیر از هجوم ریزگردهای خارجی، 
خشکسالی اراضی کشاورزی دانست و گفت: این زمین ها با رهایی و نبود 
کشت و کار طی خشکسالی های متوالی به منشأ ریزگردهای داخلی تبدیل 
شده اند.رضا شــفیعی در گفت وگو با ایمنا، در پاسخ به اینکه چرا »کشت 
در اراضی شیب دار« که به نابودی جنگل ها می انجامد، در استان اجرایی 
می شــود، اظهار کرد: امسال کاشــت گونه های باغی بادام، گردو و انجیر 
با وجود ارزآوری اقتصادی باال در اراضی شــیب دار، طی تعیین مبالغ به 
استان، مورد مخالفت سازمان منابع طبیعی قرار گرفت.وی ادامه داد: با 
اجرای این طرح که مجوز آن توسط مسئوالن دولتی هم صادر می شود، 
درختان کهن و ارزشمند ۱۰۰ ساله جنگل های بلوط نابود خواهد شد؛ این 
طرح ممکن است در اراضی ملی استان اجرایی نباشد؛ اما در زمین های 

روستایی و مردمی که در اختیار دولت نیست، اجرایی شده باشد.

وسعت 65 هزار هکتار جنگل های طبیعی زاگرس در اصفهان
سرپرســت اداره جنگل کاری منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 
با اشاره به وســعت ۶۵ هزار هکتار جنگل های طبیعی زاگرس در استان، 
افزود: ۴۰ هزار هکتار از جنگل های زاگرس در فریدون شهر و ۲۵ هزار هکتار 
در سمیرم وجود دارد که گونه های شاخص در این جنگل ها شامل درختان 

کهنسال بلوط، محلب )آلبالوی تلخ(، گالبی وحشی و ارژن است.
وی استان اصفهان را یکی از ۱۱ استان کشور در حیطه جنگل های طبیعی 
زاگرس معرفی کرد و گفت: وسعت این جنگل ها به نسبت سایر استان های 
کرمانشاه، فارس و کردستان بسیار اندک است؛ اما درختان کهن و باارزش 
جنگل های زاگرسی استان، به عنوان ذخیره گاه های جنگلی به لحاظ وجود 
گونه های ژنتیکی و درحال انقراض، اهمیت بسیاری دارد و در قانون نیز بر 

حفظ و حمایت از گونه های ذخیره گاهی تاکید شده است.

5 تا 10 هزار هکتار از جنگل های بلوط فریدون شهر گرفتار آفت جوانه خوار
شفیعی با بیان اینکه از سطح ۴۰ هزار هکتار جنگل های بلوط شهرستان 
فریدون شهر اصفهان، حدود پنج تا ۱۰ هزار هکتار آن به صورت پراکنده گرفتار 
آفت جوانه خوار است، اظهار کرد: خشکسالی، کمبود بارندگی و ریزگردها 
عامل اصلی این پدیده است.وی اضافه کرد: از محل اعتبارات طرح صیانت 
برای مبارزه با آفات و بیماری ها برای مقابلــه با آفت جوانه خوار بلوط در 
سطح ۸۴۵ هکتار از جنگل های فریدون شهر با اعتبار ۴۳۰ میلیون تومان 
در سال ۱۴۰۰ هزینه شده است.سرپرست اداره جنگل کاری منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان اصفهان با بیان اینکه جنگل های زاگرس بیشتر در 
مناطق غربی و جنوبی استان قرار دارد و بیش از هر زمان دیگری نیازمند 
مراقبت است، تصریح کرد: آتش ســوزی در این جنگل ها با استقرار در 

مناطق صعب العبور و دوردست توسط انسان به ندرت اتفاق می افتد؛ اما با 
افزایش دما و کاهش چشمگیر بارش ها و رطوبت خاک، خطر آتش سوزی 

بیشتر مراتع استان را تهدید می کند.

کاشت اسکوپاریا در 45 هزار هکتار از اراضی اصفهان
وی با اشاره به ثمره طرح توسعه جنگل به شیوه بذرکاری طی ۵۰ سال 
گذشته در استان، گفت: اکنون نزدیک به ۴۵ هزار هکتار از جنگل های 
دست کاشت در اصفهان بادام اسکوپاریاست که با توجه به کاشت بذر 
آن به روش دیم و نیاز آبی کم بیشــتر در شهرستان هایی با حداقل ۲۰۰ 
میلی متر بارندگی کاشــته شده است.شفیعی با اشــاره به ایجاد ۳۰۸ 
هزار هکتار جنــگل کاری در بیابان های اصفهان که حــدود ۱۵ درصد از 
جنگل های دست کاشت کشور را شامل می شود، اظهار کرد: این جنگل ها 
شامل گونه های طاق، قره باغ، آتری پلکس و شورگز است که با دو سال 
آبیاری طی ۱۷ تا ۱۸ نوبت در ۹ شهرستان بیابانی استان مستقر شده و 
با توسعه، سدی در مقابل ریزگردها و گردوغبار داخلی خواهد شد.وی 
یکی از دالیل اصلی منشأ گردوغبار داخلی را به غیر از هجوم ریزگردهای 
خارجی، خشکسالی اراضی کشاورزی دانســت و افزود: این زمین ها 
با رهایی و نبود کشــت و کار طی خشکســالی های متوالی به منشــأ 

ریزگردهای داخلی تبدیل شده اند.

شفیعی با بیان اینکه از سطح ۴۰ هزار هکتار جنگل های 
بلوط شهرستان فریدون شهر اصفهان، حدود پنج تا ۱۰ 
هزار هکتار آن به صورت پراکنده گرفتار آفت جوانه خوار 
است، اظهار کرد: خشکسالی، کمبود بارندگی و ریزگردها 

عامل اصلی این پدیده است

با مسئولان جامعه

رییس مرکز تحقیقات سالمندی کشور با بیان اینکه 
اکنون حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار ســالمند در کشور ازدواج 
نکرده و به تجرد قطعی رســیده اند، گفت: حمایت از 
زنان سالمند، کمتر است و به دلیل اینکه ممر درآمدی 
ندارند، بیشتر در معرض آسیب قرار می گیرند.احمد 
دلبری در گفت وگو با ایمنا، اظهار کرد: طی سال های 
اخیر به علت افزایش امید به زندگی در افراد و وجود 
تکنولوژی ها و اتفاقات نو در حوزه بهداشــت، درمان 

و پیشگیری، با افزایش ســالمندان در کشور روبه رو 
بوده ایم که به نوعی موفقیت محســوب می شــود. 
توجه به عمر افراد جامعه به تنهایی کافی نیســت و 
همزمان با افزایش ســن، باید بــه کیفیت زندگی و 
ســرویس های مورد نیاز آن ها نیز توجه شود.وی با 
بیان اینکه با وجود  افزایش ســن افراد، توجه کافی 
به سالمت جسمی، روحی، روانی و اجتماعی آن ها 
نشــده اســت، افزود: طی ۴۰ سال گذشــته درصد 
جمعیت ســالمندان کشــور دو برابر شــده و از پنج 
درصد در ســال ۱۳۵۵ به ۱۰ درصد طی سال ۱۳۹۵ و 
۱۴۰۰ رسیده است. دو برابر شدن جمعیت سالمندان 
کشــور، ۲۰ ســال به طــول می انجامد، ایــن بدان 

معناست که کشور آمادگی فراهم کردن سرویس های 
مورد نیاز این جمعیت را ندارد.

رییس مرکز تحقیقات سالمندی کشور با بیان اینکه 
ایران در جهان و آســیا باالترین نرخ رشد سالمندی 
را دارد؛ امــا با وجود  ســرعت باالی رشــد جمعیت 
ســالمندی، آمادگی برای رویارویی با این جمعیت 
درحال حاضر و آینده نزدیک وجود ندارد، تصریح کرد: 
اکنون حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار ســالمند در کشور ازدواج 
نکرده و به تجرد قطعی رســیده اند. براســاس آمار 
ارائه شده توســط جمعیت شناسان، برآورد می شود 
جمعیت سالمند حال حاضر کشور در سال ۱۴۳۰ به 

بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برسد.

رییس مرکز تحقیقات سالمندی کشور مطرح کرد:

رسیدن حدود ۸0 تا ۹0 هزار سالمند به تجرد قطعی

مدرسه یک کالسه 
روستای بنه کلو

مدرسه یک کالسه روستای 
بنــه کلــو از توابــع اســتان 
کهگیلویه و بویراحمد، آماده 
اســتقبال از دانــش آموزان 
اســت. این مدرسه به کمک 

خیرین ساخته شد. 

 سخنگوی قوه قضاییه: گزارش  مراجع رسمی درباره مهسا امینی منتشر شده
 و جای ابهام نیست؛

پایان پرسش و شبهه
روز گذشته نشست خبری مسعود ستایشی با حضور اصحاب رسانه برگزارشد.  ایسنا
سخنگوی قوه قضاییه در این نشست خبری گفت: گزارش  مراجع رسمی درباره 

مهسا امینی منتشر شده و جای ابهام نیست.
در ادامه گزیده ای از سخنان سخنگوی قوه قضاییه را می خوانید:

   )با اشاره به وقایع پس از مرگ مهســا امینی(: هر آنچه که در این زمینه تاکید شود برای روشن 
شدن اذهان افراد جامعه موثر است . ما مجددا با خانواده ایشــان ابراز همدردی می کنیم و به کلیه 
کسانی که در این حوادث اخیر صدماتی دیدند و مشکالتی برا ی شــان پیش آمد می گوییم هدف 
جامعه اسالمی و حکومت اســالمی، رافت و محبت و توجه به جامعه است و برای همه کسانی که 
ناآگاهانه به میدان آمدند آرزوی رفع مشکل و سالمت را داریم. توجه دارید عده ای در این ایام توسط 
اراذل و اوباش و بی توجه به حاکمیت مورد تعرض واقع شدند و افرادی برای حفظ جان و مال مردم 
به میدان آمدند و دفــاع کردند. اینکه بگویید نیروی انتظامی بودند مــی گوییم که آنها از خود مردم 

بودند که دفاع کردند.
  االن صحنه شفاف و روشن است و جایی برای ابهام نیست و گزارش های علمی از سوی مراجع 

رسمی )سازمان پزشکی قانونی( نسبت به موضوع خانم مهسا امینی منتشر شده است .
  نسبت به اعالم نظریه پزشکی قانونی بعضی ها تقاضایی مطرح کرده بودند که زودتر مطرح شود 
اما دیدید که قوه قضاییه با دقت و براساس وعده ای که داده بود دقت را فدای سرعت نکرد و با تمسک 
به خرد جمعی و تشکیل یکی از بی نظیرترین و قوی ترین سطح کمیسیون های تخصصی با حضور 
۱۹ نفر از صاحب نظران رشته های مختلف در این عرصه و با اختصاص وقت موسع و با مداقه موضوع 
را بررسی کردند و هیچ گزارشی نبود که مطرح نشده باشد و چیزی که مغفول باشد در این قصه دیده 
نشد. نهایتا نظریه پزشکی قانونی منتشر شد. گزارش شفاف و روشن و در کمال صداقت به آگاهی 
افکار عمومی رسید و برای دستگاه قضایی رعایت عدالت حد و مرزی ندارد و قوه قضاییه محل تظلم 
خواهی عموم افرادی است که از این ناحیه متضرر شدند. کسانی که ظلمی به ملت وارد کردند باید 

عملکرد خود را جبران کنند.
   ظلم بزرگ به مردم از سوی دشمنان و اصحاب داخلی آنان صورت گرفت که به طور قطع قابل پیگرد 
است. قوه قضاییه پیرو فرامین رهبری، بیانیه ای به ملت ایران تقدیم کرد و گفتیم قائل به دسته بندی 
متهمان در این زمینه هستیم و از کسانی که عناصر اصلی هستند و زمینه ساز بودند، نمی گذریم ولی 
کسانی که احساسی بودند و هیجانی عمل کردند و با تحریک صورت گرفته وارد میدان شدند و مرتکب 

قتل و جنایت نشدند، قطعا با رافت اسالمی با آنها برخورد خواهد شد.
   در یک مرحله در تهران حدود ۴۰۰ نفر از دستگیر شدگان تعیین تکلیف و آزاد شدند و طرح تفکیک 

و طبقه بندی بازداشتی ها پیگیری می شود و مراتب ادامه می یابد.
   اینکه وضعیت فرد متهم سریعا تعیین تکلیف شو،د جای تقدیر دارد. گزارش داشتیم تا چند روز 
پیش ۱۷۰۰ نفر بالقید در مرحله تحقیقات آزاد شدند و تعدادی هم هستند که تعیین تکلیف می شوند 

و مفتخریم بگوییم بازداشتی های ما حداقلی است .
   کســانی که محرک اصلی بودند، با آنها با قاطعیت برخورد می شود و تصمیمات دستگاه قضایی 

در این زمینه بازدارنده است.
  بخشی از ریشه های اخیر در زاهدان شناسایی شدند و قبل از نشست با دادستان زاهدان تماس 
گرفتم و ایشان گفت عده ای در این استان شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند و قوه قضاییه با 
این افراد شاخص و ریشه، برخورد بازدارنده دارد. دادستان زاهدان گفتند تعدادی از سارقان مسلح در 
این رابطه شناسایی و تعدادی دستگیر شدند و از آن زمان دیگر گزارش سرقت نداشتیم. عده ای خانم 
و آقا در استان زاهدان دستگیر شدند که زاهدانی و بلوچی نبودند. نکته مهمی است چه کسانی درصدد 

برهم زدن امنیت کشورند؟ ما با هرگونه اخاللگری و تعرض به جان و مال مردم برخورد می کنیم.

وز عکس ر

گزارش

رییس اداره پست اردستان مطرح کرد:
معضلی به نام کوچه های بی نام 

و نشان و خانه های بی پالک

خبر روز

رییس اداره پست شهرستان اردستان گفت: 
تعداد قابل توجهی از کوچه های شهر اردستان 
بی نام و نشان و خانه های آنها بی پالک است 
که باعث شــده نیروهای اداره پســت برای 
توزیع مرسوالت به زحمت بیفتند و گاهی تا 

دو سه روز در پی یک آدرس معطل شوند.
مهدی جعفری اظهار کرد: بــا توجه به اینکه 
پســت به عنوان یک نهاد و پدیده اجتماعی 
از جملــه ابزارهای حاکمیتی دولت اســت، 
گسترش فرهنگ استفاده از آن حفظ محیط 
زیســت را به دنبال خواهد داشت که به این 
دلیل شعار امسال روز جهانی پست به عنوان 
پست در خدمت زمین نام گذاری شده است.

وی با بیان اینکه هیچ نقطه ای از شهرستان از 
خدمات اداره پست محروم نیستند، تصریح 
کرد: یکی از مشــکالتی که همــکاران ما در 
توزیع مرســوله با آن روبه رو هستند، معطل 
ماندن بیش از ۲۵۰ کارت های سوخت، کارت 
خودرو و سند مالکیت است که در اداره پست 
اردســتان بدون نشــانی و آدرس نادرست 
معطل مانده که از شــهروندان درخواســت 
داریم برای دریافــت آن به این اداره مراجعه 
کنند.رییس اداره پست شهرستان اردستان 
معضل اصلی اداره پست شهرستان اردستان 
را موضوع همگام سازی و عدم پالک کوبی کد 
پستی ساکنان نقاط شهری شهرستان عنوان 
کرد و گفت: بســیاری از کوچه شهرک های 
جدید و بافت های فرســوده در شــهرهای 
اردستان، زواره و مهاباد فاقد نام و کد پستی 
هســتند که باعث شــده نتوانیم مرسوالت 

شهروندان را به موقع به دست آنها برسانیم.
جعفری بر لزوم همگام ســازی پالک های 
شهری تاکید کرد و گفت: تعداد قابل توجهی 
از کوچه های شــهر اردستان بی نام و نشان و 
خانه های آنها بی پالک است که باعث شده 
نیروهای اداره پست برای توزیع مرسوالت به 
زحمت بیفتند و گاهی تا دو سه روز در پی یک 
آدرس معطل شوند. این موضوع می تواند در 
زمان وقوع حوادث برای امدادرسانی باعث 

اتفاقات جبران ناپذیری شود.

رییس اداره هواشناسی کاشان گفت: تفسیر نقشه های هواشناسی بیانگر جوی پایدار طی روزهای آینده بر دشت کاشان است که دمای هوا با ۵ درجه کاهش روبه 
رو خواهد شد.عباس ارغوانی افزود: پدیده غالب جوی غالبا صاف همراه با وزش باد و از فردا  تا یکشنبه آینده به صورت قسمتی ابری همراه با وزش باد پیش بینی 
می شود که سرعت وزش باد به ۱۵ متر بر ثانیه می رسد.رییس اداره هواشناسی کاشان، تصریح کرد: پیش بینی می شود بارش های فصل پاییز با تاخیر برای آذرماه 

به شرایط نرمال برسد، بنابراین به کشاورزان سفارش می کنیم در مدیریت کاشت و مصرف آب برنامه ریزی الزم را داشته باشند.
وی تاکید کرد: با توجه به آغاز فصل پاییز و احتمال کاهش ناگهانی دما، به گلخانه داران ســفارش می شود نسبت به تامین سوخت مورد نیاز برنامه ریزی کرده و 
پسته کاران نیز پس از برداشت محصول، نسبت به انجام محلول پاشی با »فروت ســت« اقدام کنند.رییس اداره هواشناسی کاشان گفت: زعفران کاران مناطق 
کوهستانی با توجه به شرایط مناسب دمایی نسبت به آبیاری اول محصول خود اقدام کنند و پنبه کاران نیز با توجه به پیش بینی کاهش دما، فاصله آبیاری مزارع 

را افزایش دهند.

رییس اداره هواشناسی کاشان خبر داد:
کاهش 5 درجه ای دمای دشت کاشان



سرمربیتیمبسکتبالذوبآهن:

سطح  رقابت های لیگ برتر بسکتبال سخت تر شده است
سرمربیتیمبسکتبالذوبآهنگفت:کاهشتیمهایحاضردرلیگباعثشدهکهســایرتیمهابتوانندبازیکنانباکیفیتتریجذبکنندواستخوانبندی
تیمهانسبتبهفصلقبلقویتروسطحبازیهاسختترشدهاســت.فرزادکوهیانپسازپیروزیتیمشمقابلتیمبسکتبالصنعتمسکرماندرهفته
سومرقابتهایلیگبرتراظهارداشت:واقعیتایناستکهتمریناتمابرایرسیدنبهآمادگیکاملبرایحضوردرمسابقاتکافینبودوهنوزهمبهآمادگی
کاملومدنظرماننرسیدهایم؛امابازیکنانمنسبتبهدوبازیقبلبهترظاهرشدندوباتمرکزبیشتریبازیکردند.ویافزود:البتهماهنوزدرجریانبازینوسان
داریمواینمشکلبایدبرطرفوثباتبرتیمحاکمشودوآنزمانمیتوانیمازریتمبازیبفهمیمکهدرلیگامسالبهچهصورتبایدحرکتکنیم.سرمربیتیم
بسکتبالذوبآهن،پیرامونسطحکیفیمسابقاتامسالخاطرنشانکرد:دربازیهایامسالتیمهایرقیبباآمادگیوکیفیتبهتریمقابلماظاهرشدند؛
البتهلیگامسالسطحخوبیداردوتیمهایحاضردرلیگکیفیتخوبیدارند؛ازطرفیتعدادتیمهایحاضردرمسابقاتکمترشدهوسایرتیمهاتوانستهاند

کهبازیکنانباکیفیتتریجذبکنندواستخوانبندیتیمهانسبتبهفصلقبلقویتروسطحبازیهاسختترشدهاست.

 چهارشنبه 20  مهر  1401 /  15 ربیع االول  1444  /12اکتبر   2022 / شماره 3644 

تالشبرایجذبستارهانگلیسی:

»هالند« وارد عمل شد
ارلینگهالند،ستارهمنچسترسیتی،درتالشاســتتاجودبلینگامرابرایپیوستنبهاینباشگاه
متقاعدکند.بلینگامدرچندفصلاخیرخودشرابهعنوانیکیازبهترینوبااستعدادترینبازیکنان
حالحاضراروپاکهمیتواندآیندهبســیاردرخشانیداشتهباشــد،معرفیکردهاست.اینستاره
انگلیسیدرسال2020ازبیرمنگامبهبروســیادورتموندملحقشــدودرطولدورانحضورشدر
بوندسلیگاتوانستتجربیاتبسیاریرابهدستآوردوحتیدرسن19سالگیبهبازوبندکاپیتانی
دورتموندنیزبرسد.همیندرخششدرترکیبدورتموندوهمچنینعالقهگرتساوتگیتبهاوباعث
شدهکهبسیاریازباشــگاههایبزرگاروپاییبهدنبالجذباینبازیکنبرایفصلآیندهباشند.
پیشازاینبسیاریازرسانههایانگلیسیواســپانیاییمدعیشدهبودندکهرئالمادریدشانس
اولجذببلینگاماستومدیراناینباشگاهپیشنهادیرانیزبرایانتقالاوبهسانتیاگوبرنابئوآماده
کردهاندتابتواننددورتموندرابرایانجاماینانتقالمتقاعدکنند.اماحاالاسکایاسپورتخبرداده
استکهرئالیکرقیبجدیدرمسیرجذببلینگامداردکهممکناستباعثدردسراینباشگاه
شودوکاررابرایآنهاسختکند.منچسترســیتیدرحالبررسیشرایطجذباینستارهانگلیسی
استوازیکاهرمبسیارمهمدراینراهبهرهمیبردکههالندنامدارد.ایندوبازیکنپیشازایندر
دورتموندبایکدیگرهمبازیبودندورابطهبسیارنزدیکیباهمدارند.هالندمشتاقاستکهدوبارهبا

بلینگامدرورزشگاهاتحادهمبازیشود.


خط خوردن یک مدافع دیگر: کابوس بارسا تکمیل شد
ژاویهرناندز،ســرمربیبارســلونا،برایبازیبااینتربامعضلیاساســیدرخــطدفاعیتیمش
روبهرواست.بارســلونادراولیندیدارازدوربرگشتمرحلهگروهیلیگقهرماناناروپادرورزشگاه
نوکمپمیزباناینتراستتاانتقامشکستدربازیهفتهقبلرابگیرد.مصدومیتمتعددبازیکنان
بارسادرچندهفتهاخیرباعثشدهکهدستژاویبرایانتخابترکیبمدنظرشبستهباشدوازهمین
رووضعیتدشواریدارد.آنهااینهفتهبرابرسلتاویگوبهپیروزیرسیدند؛امااینمربیجوانپساز
پایانبازیاعالمکردکهبههیچوجهازاینشرایطراضینیستوعملکردتیمشنسبتبههفتههای
گذشتهافتکردهاست.اودرحالحاضربازیکنانیچونهکتوربیرین،ژولکنده،ممفیسدیپای،
فرانکیدییونگورونالدآرائوخورادراختیارنداردودرحالیکهامیدواربودبتواندازچادیریاضدر
دیداربرابراینتربهرهببرد،متوجهشدکهچنینچیزیممکننیست.اوبهترینمدافعمیانیحاضردر
تیمبیبارسلوناست؛امابراساسقوانیناعالمشدهازسوییوفابرایاستفادهازبازیکنانتیمبیدر

لیگقهرمانان،نمیتوانداینتیمرادربازیبرابراینترهمراهیکند.


مهاجمدورتموند:

 بچه لوسی بودم؛ اما سرطان جنگجویم کرد
سباستینهالر،مهاجمدورتموند،روایتجالبیراازمبارزهبابیماریسرطانمطرحکردهاست.هالر
کهفصلگذشتهیکیازستارههایآژاکسدرلیگقهرمانانولیگهلندبوددراینفصلبهبروسیا
دورتموندمنتقلشــد.بااینحال،اوفرصتیبرایدرخشــشدرترکیباینتیمپیدانکردچوندر
تمریناتپیشفصلمتوجهشدکهبهسرطانبیضهمبتالستوبایدرونددرمانشراخیلیزودشروع
کندتاازپیشرویاینبیماریجلوگیریشود.اینبازیکندرگفتوگوباسایتیوفادربارهشرایطش
اظهارداشت:»مناحساسخوبیدارم.ازنظرفیزیکیتواناییالزمرادارموازنظرروانیهمدرشرایطی
هستمکهبتوانمبااینبیماریمبارزهکنم.یکبازهزمانیمشخصدرذهنمتعریفکردهام.«اودرباره
زماناتمامشیمیدرمانیگفت:»سههفتهپسازآخرینمرحلهشیمیدرمانیبایدبررسیهاییرا
انجامدهمتامشخصشودکهآیانیازبهعملدارمیاخیر.منبچهلوسیبودموهرگزهیچنگرانی

نداشتموایناولینچالشمهمزندگیمناست.«

          نشانه هایی قطعی از یک سقوط؛

     پایان یک ابرستاره: افول تدریجی پادشاه نور
شایدبرایبسیاریباورشسختباشد؛اماکریســتیانورونالدوبهپایاننزدیکونزدیکترمیشود.باید
بهتماشایافولاودرپیراهنپرزرقوبرقمنچستریونایتدودرلیگاروپاعادتکنیم.کریستیانورونالدوبا
وجودتمامتالشهایژرژمندسنتوانستدرتابستانازمنچستریونایتدجداشودودرفصلجاریشروع
خوبینداشتهوبهوضوحناراضیاست.ایننارضایتیدرعملکردفوقستارهپرتغالیهماثرنامطلوبگذاشته
استواینرادربازیاخیربیناسپانیاوپرتغالدرلیگملتهایاروپا)شکست0-1وحذفپرتغال(شاهد
بودیم.دردقایقپایانیوزمانیکهپرتغالبرایزدنگلتساویتالشمیکرد،رونالدوصاحبیکبختخوب
گلزنیدرمحوطهجریمهشدولیمثلیکبازیکنمعمولیبهتوپضربهزدوتوپراهیبهدروازهپیدانکرد.
همینفرصترااوچندسالقبلبهراحتیتبدیلبهگلمیکرد.رونالدودرآنصحنهبهخوبیبرایخودش
فضاسازیکردومدافعمقابلشراجاگذاشتتابسیاریبهیادروزهایاوجشبیفتند؛امااوکاریکهدرآن
تبحرداشت؛انجامندادوتمامکنندگیاومثلهمیشهنبود.دربقیهدقایقبازینیزرونالدوسایهایازگذشته
خودبود.اوچندباراقدامبهشوتزنیکردولیهمهبلوکهشدند.برایسرزنیاقدامکردولیدیربهتوپمی
رسید.هرکاریکردبهگلبرســدوتیمشرانجاتدهدولینشد.همینبازیفرصتخوبیبرایمنتقدان
رونالدوفراهمکردتافرضیهایکهازسال2015تکرارمیکنند؛دوبارهپیشبکشند.اینکهرونالدوبرایتیمش
بازیکنمفیدینیست.شایداالناینادعابهواقعیتنزدیکترشدهباشد.دیگرهمتیمیهایرونالدوهم
اصرارندارندهمهتوپهارابهاوبرسانند.زمانیرونالدودرهرزمینیپادشاهیمیکرد.سیستمبازیتیمحول
محوراوطراحیمیشدولیحاالدیگراینگونهنیست.همهاینرامیدانندبهغیرازخودش.رونالدوهنوزبه
خودشباورداردومنتظربازیبعدیوفرصتیاستتاباردیگرخودشرااثباتکند.شایدرونالدودیگردر
میانبهترینهایحالحاضرفوتبالدرصدرجدولنباشدولیمطرحکردناینقضیهکهاوتمامشده،بی
انصافیمحضاست.رونالدوبازیکنی37سالهاستوشایدطبیعیایناستکهمثلهر37سالهدیگری
درسطحاولفوتبالدنیانباشد.یوهانکرویف،دیاستفانوومارادونادر37سالگیازفوتبالسطحاولدنیا
کناررفتهبودندولیرونالدوهنوزدرباالترینسطحبازیمیکند.اینکهچرابرخیاصراردارنداوفوتبالیستی
تمامشدهاست،شایدبهاینبرمیگرددکهبرایآنهایکچهرهمحبوبودوستداشتنینیستوفوتبالش
رانمیپسندند.رونالدوراهموارهباآمارگلهایشارزیابیمیکنند.بهخصوصدراسپانیاوآرژانتیندرابتدا
رونالدوراکمترجدیمیگرفتند.زمانیخورخهوالدانودرمقایسهبینمسیورونالدوگفتکهمسیدرکوچهو
خیابانساختهشدهولیرونالدودرسالنبدنسازی.سبکبازیرونالدوجدیدبودوقبالدیدهنشدهبود؛امادر
موردمسیمیتوانستیددیهگومارادونارامثالبزنید؛انگارکهدرحالتقلیدفوتبالدیهگواست.رونالدووقتی
بهعنوانیکفوتبالیستجواندرمنچستریونایتدمطرحشد،بهسرعتواردقلبفوتبالدوستانانگلیسی
شد.اودریبلمیزد،ازهرنقطهایاقدامبهشوتزنیمیکردوگلهایشاز40متری،حیرتانگیزبود.قبل
ازرونالدوبازیکنیباخصوصیاتشبیهشندیدهبودیم؛اماهراندازهدرانگلیساوچشمهاراخیرهمیکرد،
دراسپانیاوآرژانتیناینچنیننبود.درمورداومیگفتندکهصرفاتماشاییبازیمیکندوفوتبالشسطحی،
ظریفوبدوننبوغالزماستولیایندرستنبود.رونالدوبدونشکتاثیرگذارترینفوتبالیستقرناست.
کریستیانوازطبقهمتوسطنیست؛امامثلقهرمانسریالهایملودراماستکههرگزچندانجدیگرفتهنمی

شوند.اوحاالبهقهرمانفیلمهایصامتیشبیهاستکهدرگوشهایرهاشدهاند.
مســیورونالدودیگرنمیتواننددراینسن،پیچســادهایدریکچرخدندهباشندوکمکیبرایظهورو
درخششستارههایجدید.نهمسیونهرونالدونمیتوانندکارپرسینگرااززمینحریفشروعکنند.زمانی

زیرنظرگواردیوالومورینیوایــنکارراانجاممیدادندولیحاالدیگرتوانشراندارند.شــایدبرایخیلیها
باورکردنینباشــدولیرونالدوبهافولنزدیکونزدیکترمیشود.امسالهیچتیمبزرگیاورانخواستو
مجبورشددریونایتدبماندودرلیگاروپابازیکند.اودرهمینپیراهنسرخرنگپرزرقوبرقخواهدماند

تاباالخرهناپدیدشود.پایانیکابرستاره.

خبر روز

هافبکتیمفوتبالذوبآهن:

امیدوارم داوران تحت تاثیر بازی رسانه ای استقالل قرار نگیرند
تیمفوتبالذوبآهناصفهانروزجمعهبیستویکممهرماه،درچارچوبهفتهنهم ایمنا
لیگبرترفوتبالبایددرورزشگاهفوالدشهرپذیرایتیممدعیاستقاللتهرانباشد؛
گاندوهادرهفتهجاریحســابیدرحالتمرینهســتندتامانندتقابلباپرسپولیسوسپاهان،یقه

استقاللرانیزبگیرندوبهروزهایبدونباختشانادامهبدهند.
درحاشیهتمرینگاندوهاباسجادجعفری،هافبکجوانوآیندهدارذوبآهن،درخصوصشرایطاین

تیمبرایتقابلبااستقاللوحواشیپیشآمدهبهگپوگفتپرداختیمکهدرادامهمیخوانید:
شرایط تان در آستانه جدال حساس مقابل استقالل چگونه پیش می رود؟

اینروزهاتمریناتمانبهخوبیسپریمیشود،بچههاســرحالهستندوباکیفیتوروحیهدرحال
تمرینهستیم،امیدوارمدرمقابلاستقاللکهتیمپرمهرهایاستوتاهفتهپایانینیزجزومدعیان

قهرمانیلیگبرترخواهدبود،نتیجهمناسبیبهدستبیاوریمودلهوادارانراشادکنیم.
پیش بینی تان از نتیجه دیدار با استقالل چیست؟ آیا می توانید سه امتیاز کامل را کسب کنید؟

اگرفوتبالخوبیارائهدهیموتالشمضاعفیداشتهباشیمقطعامیتوانیماستقاللراشکستدهیم،
همانطورکهدرهفتههایاخیرمقابلپرسپولیسوسپاهاننمایشمناسبمانرانشاندادهایموحتی
میتوانستیمدربرابرشانبهپیروزیدستپیداکنیم.استقاللنیزچیزیازپرسپولیسوسپاهانبیشتر
نداردوحتیضعفهایبیشتریداردکهبااستفادهازآنانمیتوانیمبرندهاینبازیسختباشیم.

بدون شک انگیزه های زیادی برای بازی دارید؛ همین طور است؟
برایپیروزیدربرابراستقاللواردزمینفوالدشهرخواهیمشدتادرجدولچندپلهایصعودکنیم،قطعا
پیروزیدرمقابلتیمهاییماننداستقاللانگیزهمانراچندبرابرخواهدکردواعتمادبهنفسبیشتری

بهتیممانمنتقلمیکندکهدرادامهراهبهسودمانخواهدبود.
در روزهای اخیر حواشی داوری بازی استقالل و فوالد باال گرفته و مدیران آبی ها معتقدند بازی برابر شما 
باید بدون اشتباه داوری قضاوت شود؛ در این باره نظرتان چیست؟ ضمن اینکه گل سالم خودتان در بازی 

هفته گذشته برابر نساجی به اشتباه مردود اعالم شد و پیروزی از دست تان پرید.
زمانیکهیکاشتباهداوریعلیهتیمهایپرطرفداررخمیدهد،اعضایتیم،هوادارانورسانههابهداوران
حملهورمیشوندوآناشتباهاتکهممکناستبرایهرتیمیپیشبیایدرابزرگجلوهمیدهند.

دربازیهایهفتهگذشتهبهگواهکارشناســانبرایاستقاللیکپنالتیاعالمنشــداماازآنطرف،
گلمارابهاشــتباهمردودکردند؛آنگلیکهزدمســالمبودولــینمیدانمداورچگونــهآنراردکرد!
هرقدرهمبهداوراعتراضکردیــمقبولنمیکرد.متاســفانهذوبآهنبهاینخاطــرکهطرفداران

کمترینسبتبهســرخابیهادارد،ازحمایتبرخیمدیرانسود
نمیبردومســئوالنتنهادرحالطرفداریکردنازسرخابیهاویا

سپاهانهستند.
فکر می کنیــد ممکن 
است در بازی ذوب آهن 

و اســتقالل، کوبــل داوری علیــه تیم تان 
قضاوت کند؟

اگرسیســتمکمکداورویدئوییبهفوتبالمابیایدهمهچیز
درستمیشود.تمامتیمهابایددستبهدستیکدیگربدهند
تااینتکنولوژیبهایرانبیایــدوحرفوحدیثیپیشنیاید.
امیــدوارمداورانبازیذوبآهنواســتقالل،تحتتاثیربازی
رسانهایومصاحبههایبازیکنانومدیراناستقاللقرارنگیرند
وعادالنهقضاوتکنند.نمیخواهیمداورانحقاستقاللرابهما
بدهندفقطبهدنبالپایمالنشدنحقخودمانهستیموناحقی

برایهیچتیمیصورتنگیرد.

گپ و گفت

احتماالت یک انتقال: 
»طارمی« در آرسنال؛ چرا؟
آرسنالدرنظرداردپیشنهادیرابرایانتقال
مهدیطارمی،ســتارهایرانــیپورتو،بهاین
باشــگاهدرماهژانویهارائهکند.طارمیآغاز
درخشانیدرفصل23-2022داشتهوموفق
شــدهطی12دیداریکهباپیراهنپورتودر
تمامیرقابتهاانجامدادههفتگلوهفت
پاسگلرابهنامخودشبهثبتبرساند.نام
اینبازیکندرطولپنجــرهنقلوانتقاالت
تابستانیبارهادرکنارباشگاههایبسیاری
بهگوشرسیدوگفتهمیشدکهچندباشگاه
لیگبرتریشرایطاورازیرنظردارند.اخیرا
نیزچندرسانهانگلیســیمدعیشدهبودند
کهچلســیهمچناندرحالبررسیشرایط
اوستواینماهنیزاســتعدادیابهایشرا
برایتماشــایبازیاوبهپرتغالفرستاده
اســت.حاالنشــریهپرتغالیآبوالخبرداده
اســتکهآرســنالهمواردکورسرقابتبا
حریفهمشــهریاشبرایجذبطارمی
شدهوقصدداردپیشنهادیرادرپنجرهنقل
وانتقاالتزمستانیبرایانتقالاینبازیکن
بهورزشــگاهاماراتارائهکند.گفتهمیشود
پورتونیزآمادهاســتتامذاکراتــیرابرای
فروشاینمهاجــمکهقــراردادشبااین
باشگاهدرتابستان2024بهپایانمیرسد،
آغازکند.اینباشــگاهدرطــولپنجرهنقل
وانتقاالتزمستانیســالگذشتهلوئیس
دیازرابــهلیورپولفروخــتواحتمالدارد
کهدراینزمســتاننیزبهتوافقمشابهیبا
آرسنالبرســرانتقالطارمیبرسد.آرسنال
بهخوبیازاینموضوعباخبراســتکهاگر
طارمیبتوانــدنمایشدرخشــانیدرجام
جهانی2022قطربرایتیــمملیایرانارائه
کند،اینباشــگاهبارقبایجدیدتریبرای
جذباوروبهروخواهدبودوبههمیندلیل
قصدداردکهمذاکراتبرایخریداورازودتر
آغازکند.منابعنزدیکبــهاینبازیکنگفته
بودندکهنمایندگاناوترجیحدادنددرپنجره
نقلوانتقاالتتابستانیاقدامیبرایانتقال
اوبهباشــگاهیدیگرنداشــتهباشندچون
منتظردرخششطارمیدرجامجهانیوبرابر

انگلیس،آمریکاوولزهستند.

فوتبال جهان

وز عکس ر

خاقانی در سرمای شدید 
به فوتبال برمی گردد!

سبحانخاقانیرایکیازبدشانسترین
فوتبالیستهایایرانمیتوانتوصیف
کرد؛هافبــکجــواناســتقاللکهدر
نخستینروزشــروعتمریناتاینتیم
برایفصلبیستودوملیگبرتردچار
پارگیرباطصلیبیشــد،زانــویخودرا
بهتیغجراحانســپردهومدتیاستبا
تمریناتسبکبرایبازگشتبهمیادین

آمادهمیشود.

بازیکنتیمبســکتبالذوبآهنگفت:برخیهابا
مطرحکردنمباحثیمثلمیلیاردیبودنذوبآهن،
میخواهندتیممارادچارحاشیهکننددرحالیکهما
بودجهاینداشتیمکهبخواهیمیاریازدهمودوازدهم
تیمراجذبکنیم.ارســالنکاظمیپسازپیروزی
تیمشمقابلتیمبسکتبالصنعتمسکرماندر
هفتهسومرقابتهایلیگبرتراظهارداشت:امسال
تیممابهخاطربرخیمشکالتدیرترازقبلتشکیل
شــدبههمیندلیلآمادگیالزمراهنوزبهدســت
نیاوردهایموهرچقدربازیهاپیشبرودهماهنگی
مابیشترخواهدشد.ویافزود:جداازبازیونتیجه
دوستدارمکهیکمسئلهرامطرحکنم؛متاسفانه
برخیهابامطرحکردنمباحثیمثلمیلیاردیبودن
ذوبآهن،میخواهندتیممارادچارحاشــیهکنند،

میخواهمخطاببهاینافــرادبگویمکهذوبآهن
یکباشگاهقدمتداراستکهبدونحسابوکتاب
کاریراانجــامنمیدهد؛مااالنیــاریازدهمتیمرا
نداریمچونبودجهاینداشــتیمکــهبخواهیمیار

یازدهمودوازدهمتیمراجذبکنیم.
بازیکنتیمبســکتبالذوبآهــنتصریح:همین
مسئلهرامطرحکردمتابرایهواداراندرموردنحوه
بستهشدنتیمسوءتفاهمیایجادنشود؛ماامسال
بهخاطرمشــکالتمالی3بازیکناصلــیتیمرا
همازدســتدادیمودرحقیقتیــکپلهبهعقب
رفتهایم؛البتهباشگاهدرحالتالشاستوامیدوارم
هرچهسریعترشرایطیفراهمشودکهبتوانیمباتیم
کاملمانتمرینکنیموبههماهنگیالزمبرســیم.
ویدرپاسخبهاینکهباشــگاهذوبآهنمطالبات

فصلگذشتهبازیکنانراتســویهکردهاستیاخیر؛
گفت:هنوزمطالباتفصلگذشــتهتســویهنشده
اســت.کاظمیپیرامونســطحرقابتهایامسال
گفت:تیمهایلیگشــرایطبهتریپیــداکردهاند؛
لیگامسالبا4تیمکمترنسبتبهفصلقبلبرگزار
میشــودوبازیکناناینچهارتیمبینسایرتیمها
پخششــدندوقطعاتیمهانســبتبهقبلقدرت
بیشــتریدارند؛ازطرفدیگرمســابقاتامسال
بهصورترفتوبرگشــتبرگزارمیشودوشرایط

میزبانینیزروندمسابقاتراتغییرمیدهد.

بازیکنتیمبسکتبالذوبآهن:

 برخی ها می خواهند ذوب آهن را دچار حاشیه کنند
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مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری خبر داد:

احداث مسیر ویژه تردد معلوالن و سالمندان در باغ رضوان
مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان از احداث مسیر ویژه تردد معلوالن و سالمندان در 
باغ رضوان با اعتبار ۶۵۰ میلیون ریال خبر داد.علی حاجیان با اعالم این خبر گفت: در راستای افزایش 
رضایت مخاطبان، تسهیل در تردد معلوالن و سالمندان و دسترسی آسان به خدمات اداری، مسیر ویژه 
تردد بین ساختمان های شماره یک و دو آرامستان باغ رضوان با رعایت استانداردهای مربوطه ایجاد 
شده است.وی ادامه داد: این مسیر ویژه با عرض ۱۸۰ سانتی متر و طول ۶۰ متر با استفاده از آجرهای 
خشتی و ســنتی با اعتباری بالغ بر ۶۵ میلیون تومان در مدت ۱۵ روز احداث شد.مدیرعامل سازمان 
آرامستان های شــهرداری اصفهان همچنین خبر داد: در راستای ترویج فرهنگ غنی ایثار و شهادت، 
زنده نگه داشتن یاد و نام شهیدان و پاسداشت فداکاری ها و مجاهدت های دلیرانه شهیدان واال مقام، 
ساختمان های شماره یک و دو سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان به ترتیب به نام شهیدان مانیان 
و کیانی از شهدای این سازمان نام گذاری شــدند.وی با بیان اینکه این اقدام با هدف تکریم نام های 
نورانی شهدا و ماندگار کردن عظمت جایگاه آنها اجرا شد، افزود: سالن جلسات ساختمان اداری سازمان 
آرامستان های شهرداری اصفهان نیز به نام سردار دل ها، شهید حاج قاسم سلیمانی مزین شده است.

 
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان:

عملیات ایمن سازی خیابان عشوریون انجام شد
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان از اجرای عملیات ایمن ســازی خیابان عشوریون خبر داد و گفت: با 
بهره گیری و اجرای روش های نوین در ایمن سازی تردد عابران پیاده، می توان اقدامات موثری در راستای 
پیشگیری و کاهش تصادفات درون شهری انجام داد.سیدسلمان قاضی عسگر اظهار کرد: اجرای عملیات 
ترافیکی و هشدار دهنده در خیابان عشوریون به منظور حفظ سالمتی و آرامش شهروندان، ایجاد امنیت 
و نظم شهری در عبورومرور وسایل نقلیه با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال انجام شد.وی افزود: وجود 
عالئم و تابلوهای هشدار دهنده ترافیکی یکی از مهم ترین عوامل برای جلوگیری از تخلفات رانندگی و 
رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی است.مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان تصریح کرد: با در نظر گرفتن 
نحوه تردد وســایل نقلیه و عابران پیاده و به منظور حفظ ایمنی شــهروندان و کاهش تصادفات، اداره 
حمل ونقل و ترافیک این منطقه اقدام به نصب تابلوهای هشدار دهنده و عالئم ترافیکی، سرعت گیر، 
گل میخ های طرح چدن و پالستیکی در خیابان عشــوریون کرد.وی اضافه کرد: به منظور ایمن سازی 
محل عبور دانش آموزان مقابل مدرسه شــهید رضایی واقع در خیابان عشوریون نیز خط کشی و نصب 
سرعت گیر، گل میخ، تابلوهای عالئم ترافیکی و هشدار دهنده مربوط به محل عبور دانش آموزان انجام 
شد.قاضی عسگر خاطرنشان کرد: پروژه آرام سازی و نصب سرعت گیرها در معابر سطح منطقه از ابتدای 

سال جاری تاکنون اجرا شده و سهم قابل توجهی در ایمن سازی و روان سازی معابر دارد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اعالم کرد:

سفر بیش از 35 هزار گردشگر خارجی به اصفهان
ورود گردشــگران خارجی به شــهر گنبدهای فیروزه ای افزایش دو برابری داشته است.مدیر کل میراث 
فرهنگی استان اصفهان با بیان اینکه ظرفیت هتل های استان با توجه به افزایش گردشگران خارجی نسبت 
به پارسال افزایش یافته است، گفت: ورودی گردشگران خارجی در نیمه نخست امسال نسبت به پارسال 
افزایش دو برابری داشته و از فرودین ۱۴۰۱ تا به امروز بیش از ۳۵ هزار گردشگر خارجی به استان اصفهان 
سفر کرده اند.ایزدی افزود: گردشگران اروپایی از کشور های فرانســه، پرتغال، آلمان و اسپانیا بیشترین 
حضور را در اصفهان دارند.وی با بیان اینکه شاهد افزایش ورود گردشگران از کشور های برزیل و کلمبیا هم 
هستیم که اتفاق خوبی در حوزه گردشگری است، گفت: مهر و آبان زمان حضور پرتعداد گردشگران خارجی 
در اصفهان است.مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان افزود: ۹ اثر میراثی ملموس و ناملموس استان به 
ثبت جهانی رسیده، در حالی که بیش از دوهزار اثر میراثی ملموس و ناملموس این استان ثبت ملی است.

بلوکه شدن اعتبارات خط دو متروی اصفهان تکذیب شد؛

کدام پول؟ کدام اعتبار؟

روز یکشــنبه بود که محمدنورصالحی، رییس شورای 
شهر اصفهان در نطق پیش از دســتور جلسه پنجاه و 
هشتم، صحبتی کرد که خیلی زود تبدیل به تیتر یک رسانه های محلی 
شــد.نورصالحی گفت: سال گذشــته با تالش های شــهرداری ۷۵۰ 
میلیارد تومان اعتبار برای توســعه حمل ونقل تامین شــد؛ اما دیوان 

محاسبات استان اصفهان آن را بلوکه کرده است.
رییس شــورا دامه داد: »تامین منابع مترو که شهرداری در سال های 
اخیر روی آن حســاب کرده، کار ســخت و زمان بری است و به علت 
میزان ســودی که بانک مرکزی می دهد، مردم عادی اوراق مشارکت 
خریداری نمی کنند. در همین راستا سال ۱۴۰۰ با تالش های شهرداری 
۷۵۰ میلیارد تومان تامین شــد کــه ۵۵۰ میلیارد تومــان آن مربوط 
 به خط دو متــرو و ۲۰۰ میلیارد تومــان برای خرید اتوبــوس در نظر 
گرفته شــد. این مبلغ دو مــاه پیش به حســاب شــهرداری آمده، 
اما دیوان محاســبات اســتان، آن را بلوکه کرده اســت؛ عالوه بر این 
شــهرداری دو ماه اســت که ســود آن را پرداخت می کنــد، اما از آن 

استفاده نمی کند و در شــرایطی هســتیم که ارزش این پول هر چه 
می گذرد کمتر می شــود. به این ترتیب باید وام بگیریم تا سود اوراق 
مشارکت و ســود وام را پرداخت کنیم، ضمن اینکه ارزش پول از بین 
می رود و کار شهر زمین می ماند، بنابراین از رییس دیوان محاسبات و 
 مسئوالن و نمایندگان اصفهان در مجلس می خواهیم که این موضوع

 را پیگیری کنند.«
اما در حالی که نورصالحی از بلوکه شدن اعتبار خط دو متروی اصفهان 
توسط دیوان محاسبات خبر داده بود و از رییس دیوان محاسبات هم 
خواســته بود این موضوع را پیگیری کند، روز گذشته این خبر توسط 

مدیرکل دیوان محاسبات تکذیب شد.
باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از سید مجتبی ارشاد، مدیرکل دیوان 
محاسبات استان اصفهان نوشت: »بلوکه شــدن اعتبار خط دو مترو 
اصفهان توسط دیوان محاســبات صحت ندارد و نمی دانیم که رییس 

شورای شهر اصفهان بر چه اساسی این حرف ها را گفته است.«
وی اضافه کــرد: هیچ گونــه اعتبــاری در خصوص خــط دو متری 

اصفهــان در کار نبــوده بلکه یــک مجوز فــروش اوراق مشــارکت 
 بــوده کــه در بودجــه ســال ۱۴۰۰ بــرای شــهرداری اصفهانــی

 پیش بینی شده بود.
ارشاد خاطرنشان کرد: شــهرداری اصفهان به قانون فروش اوراق که 
باید برای مردم فروخته می شــد، اعتنایی نکرد و ترک فعل داشــته 
اســت.مدیر کل دیوان محاســبات اســتان اصفهان تصریح کرد: در 
شهریور سال ۱۴۰۱ این اوراق به یک شــرکت تامین سرمایه فروخته 
شد و وجهی که شهرداری اصفهان در مقابل فروختن این اوراق تحویل 
گرفت در بانک های خصوصی واریز کردند که بر اساس قانون این کار 

نباید صورت می گرفت.
وی عنوان کرد: درکل خبر بلوکه شــدن اعتبار خــط دو مترو اصفهان 

توسط دیوان محاسبات استان اصفهان را تکذیب می کنیم.
حاال باید منتظر پاسخ نورصالحی باشــیم که با قاطعیت گفت دیوان 
محاسبات این پول را بلوکه کرده و مدیرکل دیوان هم با قاطعیت می 
گوید اساسا هیچ اعتباری در کار نبوده که بخواهد بلوکه بشود یا نشود.

قائم مقام مدیر شهرســازی الکترونیک شهرداری 
اصفهان گفت: تعامل شــهرداری این کالن شــهر با 
سایر شهرداری های کشور باعث ارائه خدمات بهتر به 
شهروندان می شود، در این راستا با توجه به راه اندازی 
ســامانه هوشمند توســعه شــهری، این اقدامات 

افزایش کیفیت خدمات ارائه شده را به همراه دارد.
عباس افرادی در گفت وگو با ایمنا، اظهار کرد: با توجه 
به بازدید تیم شهرداری قم از فعالیت های شهرسازی 

الکترونیک و منطقه هفت شهرداری اصفهان، مدیران 
شهری این کالن شــهر به صورت مســتقیم از روند 
اجــرای این طــرح در بخش هــای مختلف مطلع 
شــدند.وی افزود: در این جلسه فرآیندهای جاری 
در شهرســازی الکترونیک و اقدامات صورت گرفته 
مورد بررســی و تعامل دو طرف قرار گرفت و بحث و 
بررسی در این خصوص صورت پذیرفت.قائم مقام 
مدیر شهرســازی الکترونیک شــهرداری اصفهان 
تصریح کرد: در این راســتا مدیران شــهرداری قم 
با حضــور در بخش های مختلــف همچون امالک، 
دفاتر پیشخوان، طرح تفصیلی و شهرسازی ضمن 
صحبت با کارشناســان و شــهروندان مشــکالت و 

چالش های این ســامانه را بررسی کردند.وی اظهار 
کرد: شــهرداری اصفهان به ویژه معاونت شهرسازی 
و معماری ارتباط بســیار خوبی با سایر کالن شهرها 
در بخش های مختلف ایجاد کرده و در طول ســال 
میزبان شــهرداری های مختلف کشور در اصفهان و 
برگزاری نشست های تخصصی و تبادل نظر و انتقال 
و دریافت تجربیات اســت.افرادی گفت: مسئوالن 
شــهرداری قم در بازدید از مجموعــه فعالیت های 
حوزه شهرسازی الکترونیک، ضمن ابراز خرسندی 
از مجموعه اقدامات صورت گرفته، خواستار تعامالت 
بیشــتر در این خصوص بین شــهرداری اصفهان و 

قم شدند.

قائم مقام مدیر شهرسازی الکترونیک شهرداری مطرح کرد:

ارائه خدمات بهتر به شهروندان در سایه تعامل شهرداری ها

بلوکه شدن اعتبار خط دو مترو اصفهان توسط دیوان 
محاسبات صحت ندارد و نمی دانیم که رییس شورای 

شهر اصفهان بر چه اساسی این حرف ها را گفته است

با حضور مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان انجام شد؛

تقدیر هیئات مذهبی و تشکل های دینی از فرماندهی 
انتظامی اصفهان

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان به همراه جمعی از هیئات مذهبی و مداحان با حضور در ستاد 
فرماندهی انتظامی اســتان از خدمات و تالش های فرماندهان و کادر انتظامی استان تقدیر کردند.به 
گزارش مهر، حجت االسالم مهدی فوقی به همراه جمعی از هیئات مذهبی و مداحان با حضور در ستاد 
فرماندهی انتظامی استان از سردار میرحیدری، معاونان و کادر انتظامی استان در راستای خدمت رسانی 
در ماه محرم و صفر و همچنین تالش های آنان در مقابله با اغتشاشات اخیر تقدیر کردند.در ابتدای این 
نشست، حجت االسالم فوقی ضمن تبریک هفته وحدت و گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، گفت: جان 
برکفان فرماندهی انتظامی که در عرصه دفاع ار ارزش ها و آرمان های انقالب قدم بر می دارند، همیشــه 
تالش خود را برای برقراری امنیت و آرامش اجتماعی مردم داشته و دارند.وی افزود: این دیدار با هدف 
پاسداشت تالش های فرماندهی انتظامی استان در برقراری نظم و امنیت در مراسم عزاداری ماه های 
محرم و صفر و همچنین رشادت های هوشــمندانه آنان در عرصه دفاع از ارزش های انسانی و مقابله با 
اغتشاشگران اخیر است.مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان تصریح کرد: اینجانب به نمایندگی از 
طرف همه خادمان عرصه تبلیغات اسالمی استان، پنج هزار هیئت مذهبی استان و مداحان، درخشش و 
جانبازی همه مدیران و کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان را پاس می دارم و عزت روز افزون ایشان 
را از خداوند طلب می کنم.همچنین سردار محمدرضا میرحیدری، فرمانده انتظامی استان اصفهان نیز در 
این نشست جوانان و نوجوانان را سرمایه های ارزشمند کشور برشمرد و گفت: باید بیشتر تامل کنیم که چرا 
دشمن توانسته است برخی از این سرمایه های عظیم را به نفع خود تسخیر کند و بازیچه خود قرار دهد.

وی یکی از دالیل سوء گرفتن و پذیرش تفکرات دشمنان توســط جوانان و نوجوانان را غفلت مسئوالن 
و موثرین جامعه، از فضای حقیقی و مجازی دانست و اظهار کرد: از یک طرف غفلت ما و از طرف دیگر، 
توطئه چینی و هزینه دشمن و استفاده از همه ظرفیت های خود علیه نظام اسالمی این آسیب را متوجه 
انقالب اسالمی کرده است.فرمانده انتظامی استان با اشاره به اغتشاشات اخیر در سطح کشور و استان و 
بیان پیچیدگی های آن، افزود: پلیس با صبوری و هوشمندی و صد البته همراهی مردم، توانست افراد 
فریب خورده را مدیریت کند و با عامالن و محرکان این هنجارشــکنی ها، مقابله کند.سردار میرحیدری 
خاطر نشان کرد: در اســتان اصفهان با وجود  کثرت تجمعات، کمترین هزینه و تعرض به مردم و اموال 
عمومی نسبت به دیگر استان ها تحمیل شد و انصافا تمام کادر انتظامی استان در مقابل این اغتشاشات 
سینه سپر کردند.وی در پایان سخنان خود از توجه مدیرکل تبلیغات اسالمی استان و تالش های هیئات 
مذهبی و مداحان و دغدغه ایشان نسبت به ترویج فرهنگ اهل بیت علیهم السالم قدردانی و اقدامات 
موثر تشکل های دینی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی و ارائه خدمات به مردم را ارزشمند دانست.

با مسئولان

خبر روزگزارش

فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( 
استان اصفهان:

مسائل امروز کشور ما 
داخلی و خانوادگی است

فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( اســتان 
اصفهان گفت: مسائل امروز کشور ما داخلی و 
خانوادگی است و ربطی به خارجی ها و بیرونی 
ها ندارد و خودمان باید آن را درون خانواده حل 
کنیم.ســردار مجتبی فدا در جلسه روشنگری 
با اصناف اســتان اصفهان اظهار کرد: مســائل 
اقتصادی، کســادی بازار، مباحــث مالیاتی و 
کرونا فشار هایی را بر اصناف وارده کرد، اما تدین 
و اعتقاد به کشور و میهن و جمهوری اسالمی را 
باالتر از مسائل شــخصی می دانند.وی با بیان 
اینکه انقالب اســالمی به ما عزت، شــرافت و 
آقایی داد، گفت: در این راه با جنگ، ســختی، 
تحریم و مســائل و مشکالت متعددی مواجه 
شــدیم، اما روی پای خودمان ایســتادیم و 
امروز سرنوشــت خودمان را تعیین می کنیم.

وی اضافه کرد: نظام جمهوری اسالمی طی۴۳ 
سال گذشته توســط مردم اداره شده و به این 
امر افتخار می کنیم و هر کاری که در توان نظام 
بوده برای مردم انجام داده است.ســردار فدا 
خاطرنشان کرد: مسائل و مشکالت اقتصادی، 
سوء مدیریت و نارسایی و برخی بی توجهی ها 
در کشــور وجود دارد، اما جمهوری اسالمی هر 
چه در توان داشــته انجام داده است.فرمانده 
ســپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان با 
بیان اینکه دشــمنان منافع خود را در کشور ما 
از دســت دادند و به دنبال برگشت منافع خود 
هستند، افزود: انقالب اسالمی منافع غربی ها 
را از بین بــرد و به همین دلیل جبهه وســیعی 
را علیه ما تشــکیل دادند.ســردار فــدا اضافه 
کرد: نــا آرامی های اخیر در اصفهان خســارت 
کمتری به دنبال داشت که بخشی از آن ناشی 
از هوشیاری، هوشمندی و درایت مردم و عدم 
همراهی اصناف بود و بخشی هم با حضور موثر 
نیرو های نظامــی و انتظامــی و هماهنگی ها 
و پیش بینی های انجام شــد.وی تاکید کرد: 
مســائل امروز کشــور ما داخلی و خانوادگی 
اســت و ربطی به خارجی ها و بیرونی ها ندارد 

و خودمان باید آن را درون خانواده حل کنیم.

مدیرکل امور فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان از اتمام عملیات جابه جایی تاسیسات بزرگ شهری در پروژه تقاطع غیرهمسطح شهدای 
ورزشکار خبر داد و گفت: در این پروژه شاهد جابه جایی تاسیسات بزرگ شهری همچون فیبرنوری، آب وفاضالب، برق و گاز بودیم که به دلیل ابعاد و گستردگی، 
اقدام دشوار و بزرگی بود.امیر درخشان فر اظهار کرد: پروژه تقاطع غیرهمسطح شهدای ورزشکار با هدف روان سازی و کم شدن ترافیک منطقه از شرق به غرب 
و منطقه دولت آباد در مناطق هفت و ۱۴ شهرداری اصفهان در حال انجام است.وی با بیان اینکه هزینه اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح شهدای ورزشکار حدود 
۸۵ میلیارد تومان و هزینه جابه جایی تاسیسات نیز ۳۷ میلیارد تومان است، تصریح کرد: در مراحل نخست آغاز عملیات احداث پروژه شهدای ورزشکار، با 
همکاری شرکت های تاسیساتی از جمله برق و مخابرات، دکل های برق توسط شرکت برق منطقه ای و کابل های فیبر نوری توسط مخابرات جابه جا شد.مدیرکل 
امور فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان ادامه داد: در این پروژه شاهد جابه جایی تاسیسات بزرگ شهری همچون فیبرنوری، آب و فاضالب، 
برق و گاز بودیم که به دلیل ابعاد و گستردگی، اقدام دشوار و بزرگی بود.وی با اشاره به جزییات جابه جایی تاسیسات پروژه تقاطع غیرهمسطح شهدای ورزشکار، 
گفت: در بخش تاسیسات مربوط به آب و فاضالب، جابه جایی هایی همچون کلکتور اصلی فاضالب به طول ۷۴۰ متر، لوله آب ۴۰۰ میلی متری فوالدی به طول 

۲۳۰ متر، لوله آب ۲۵۰ میلی متری فوالدی به طول ۳۲۰ متر و لوله آب ۲۰۰ میلی متری فوالدی به طول ۳۰ متر انجام شد.

اتمام عملیات جابه جایی تاسیسات بزرگ شهری در پروژه شهدای ورزشکار

نمایشگاه »مادر 
ایران« از دریچه 

لنز دوربین
نمایشــگاه مــادر ایــران به 
مناسبت هفته دفاع مقدس با 
موضوع مادران شهدا در عمارت 
تاریخی سعدی اصفهان برپا 
شــده؛ در این نمایشــگاه از 
ســه هنر چیدمان، نقاشی و 
همچنین عکس استفاده شده 

است.

وز عکس ر

عکس:صاحب نیوز 



   

مدیر نورد ذوب آهن اصفهان در خصوص تولیدات این مجموعه در شــش 
ماه اول سال جاری، گفت: در کارگاه نورد ۳۵۰ دو رکورد تولید محصول کالف 
تیرماه ۲۰,۸۰۰ و شــهریورماه ۲۰,۹۰۰ تن در مجموع بــه میزان ۴۱,۷۰۰ تن و 
در ســایزهای ۵.۵ تا ۱۲ با کمترین ضایعات در نیمه اول سال جاری به ثبت 
رسید.محمدامین یوسف زاده با بیان اینکه در مجموع برای نخستین بار در 
۶ ماهه نخست امسال تناژ بی سابقه ۹۶,۴۴۷ تن کالف به ثبت رسید، اظهار 
کرد: مجموع تولید کالف در ســال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۶۸ هزار و ۶۱۴ تن بوده که 
نشان می دهد تولید کالف در ســال ۱۴۰۱ حدود ۱۵ درصد نسبت به مشابه 
سال قبل رشد داشته اســت. این رقم در کل سال ۱۳۹۹ برابر ۳۸ هزار و ۴۰ 
تن بوده که گویای رشد چهار برابری در دو سال اخیر است. وی با بیان اینکه 
مهندســی نورد و کارگاه ۳۵۰ این آمادگی را دارد در صورت تامین شمش و 
قطعات ضروری امســال رکورد ۲۰۰ هزار تن درسال برای تولید کالف را ثبت 
کند، افزود: در کارگاه نورد ۶۵۰ نیز ۲,۴۳۰ تن ریل و همچنین H۲۴ )سبک و 
سنگین( در مرحله نخست تولید آزمایشی که موفقیت آمیز هم بود به میزان 
۱,۲۰۰ و تیرآهن ۳۰ سبک نیز برای نخستین بار با طرح جدید به میزان ۲,۷۱۸ 
تن با حداقل ضایعات تولید شــدند و همچنین با تغییر طرح منحصر به فرد 
که در نورد تیرآهن ۳۰ انجام گرفت، به طوری کــه روش تولید با تمرکز روی 

تاندم میل و قفسه A۵ این محصول با شــرایط بهتری، با همان تناژ، اما با 
کیفیت باال که عیوب فلزی و ابعادی آن به نصف کاهش پیدا کرد، تولید شد.

به نقل روابــط عمومی ذوب آهــن اصفهان، یوســف زاده تصریح کرد: آرک 
TH۳۶ اواخر سال گذشته تولید شد، اما نتایج آن در نیمه نخست امسال و 
به میزان ۱,۱۰۰ تن به ثمر نشست که این محصول استراتژیک، در ایمن سازی 
معادن به ویژه در اکتشافات عمقی حرف اول را می زند.مدیر نورد ذوب آهن 
اصفهان اظهار کرد: ریل R۱۸ نیز از جمله سایر محصوالت بود که حدود ۱,۰۰۰ 
تن در شش ماهه امسال تولید شد و تیرآهن ۱۸ نیز در کارگاه نورد ۵۰۰ رکورد 
تولید ۹۱۵, ۷۴را به ثبت رساند.یوســف زاده گفت: تولیــد تیرآهن ۲۰ برای 
نخستین بار در کارگاه نورد ۵۰۰ به میزان ۵۰۰ تن به ثبت رسید و این فرصتی 
شــد تا در کارگاه ۶۵۰ فرصت تولید محصوالت صنعتی و استراتژیک ایجاد 
شود.وی اظهار کرد: ناودانی ۱۸ نیز به صورت انیورسال در نورد ۵۰۰ با رعایت 
کیفیت، شــکل ظاهری و تناژ تولیدی به میزان ۵,۶۹۰ تن به ثبت رســید و 
ناودانی۲۰ سنگین کارگاه ۶۵۰ به روش انیورسال نیز نورد شد.به گفته مدیر 
نورد ذوب آهن اصفهان، در شش ماهه ابتدایی امسال حدود ۸۲۰ هزار تن 
انواع محصول با ارزش افزوده باال در کارگاه های مختلف مهندسی نورد ذوب 

آهن اصفهان تولید شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اصفهان گفت: در زمان حاضر ۸۷.۹ درصد 
روستاهای استان به اینترنت پرســرعت متصل هستند و زمینه رشد و توسعه 
بیش از پیش این روستاها با اتصال به شبکه ملی اطالعات و اینترنت محقق 

خواهد شد.
جعفر مطلب زاده اظهار داشــت: از ابتدای ســال جاری تاکنون ۳۴ روستای 
استان اصفهان به اینترنت پرسرعت متصل شده و هنوز ۱۱۳ روستای دیگر در 
این استان به این فناوری  مجهز نشــده اند و با بهره مندی آنها از این فناوری، 

پوشش روستاهای این خطه به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.
وی اضافه کرد: با اتصال سه روستای جدید در شهرستان های کاشان و فریدون 
شهر به اینترنت پهن باند سیار، تعداد روســتاهای بهره مند از این فناوری در 

سطح استان به ۸۱۵ روستا رسیده است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اصفهان افزود: ارتقای فناوری ۲ سایت 
مزبور در روستای »الزگ«  از توابع بخش قمصر شهرستان کاشان و روستاهای 
»کلوسه« و »وستگان« در پشتکوه موگویی شهرستان فریدون شهر انجام شد.

وی ادامه داد: برای ارتقای هر کدام از این سایت ها ۲۷ میلیارد ریال هزینه شده 
است و این طرح در مجموع با سرمایه گذاری ۵۴ میلیارد ریالی وزارت ارتباطات 

و فناوری اطالعات انجام شد.
مطلب زاده گفت: اتصال این روستاها به شبکه ملی اطالعات در راستای تحقق 
دسترسی همگانی به ارتباطات دیجیتال در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم 

استان، رونق اقتصادی و تسهیل زندگی مردم صورت گرفته است.

مدیر آبفای سمیرم از آغاز طرح جهاد آبرسانی در این شهرستان خبر داد و گفت: با 
اتمام  عملیات اجرایی این طرح ۱۱۱۰۸ نفر در ۱۹ روستا از آب شرب پایدار بهره مند 
می شوند.مجید صابری با بیان این که جهاد آبرسانی در شهرستان سمیرم در قالب 
طرح جهاد آبرسانی به ۱۰ هزار روستا در ۳۱  استان کشور با همکاری قرارگاه سازندگی 
امام حسن مجتبی )ع( در حال انجام است، خاطرنشــان کرد: این عملیات در 
شهرستان سمیرم از اواخر مرداد ماه سال جاری آغاز و تا کنون در حدود ۴۲۰۰ متر 
حفاری و ۲۲۰۰ متر لوله گذاری انجام شده است.وی اضافه کرد: طرح جهاد آبرسانی 
هم اکنون در سه محور گردنه بیژن به سمت روستاهای سرباز و نورآباد، محور تل 
محمد به سمت روستاهای شــاملو، ماچان لو و قاسم لو و محور چشمه شهید به 
سمت روســتای کردان در حال انجام است. مدیر آبفای سمیرم خاطرنشان کرد: 
این عملیات در شهرستان سمیرم با ۱۲۹ کیلومتر لوله گذاری خطوط انتقال و شبکه 
توزیع آب، احداث ۱۵ باب مخزن با ظرفیت ۵۵۰۰ متر مکعب، دو ایستگاه پمپاژ و 
حفر و تجهیز سه حلقه چاه اجرایی می شود.صابری در پایان خاطرنشان کرد: در 

شهرستان سمیرم ۱۰۰ روستا تحت پوشش خدمات شرکت آبفای این شهرستان 
قرار دارند که آبرسانی به ۱۹ روستا به صورت سیار انجام می شود و با تحقق طرح 

جهاد آبرسانی، به آب شرب پایدار متصل خواهند شد.

طرح بزرگ محیط زیســتی تصفیه گازوییل شــرکت پاالیش نفت )پاالیشگاه( 
اصفهان با هدف تولید گازوییل یورو ۵ در مدار تولید قرار گرفت.با اجرای طرح بزرگ 
محیط زیستی تصفیه گازوییل، همه گازوییل تولیدی این شرکت، یورو ۵ و مطابق 
با استاندارد های روز دنیا شد و در اختیار هموطنان قرار می گیرد.مدیرعامل شرکت 
پاالیش نفت اصفهان، گفت: با اجرایی شدن این طرح کالن ملی، میزان گوگرد ۲۳ 
میلیون لیتر گازوییل تولیدی از ۱۰ هزار به زیر ppm ۱۰ )قسمت در میلیون( کاهش 
می یابد.محســن قدیری افزود: پروژه تصفیه گازوییل یا گوگرد زدایی از گازوییل 
شرکت پاالیش نفت اصفهان در هوای پاک شهر و استان اصفهان و همه استان های 
وابسته به این شهر تاثیر بسزایی خواهد داشــت.مدیرعامل شرکت پاالیش نفت 
اصفهان با اشاره به اینکه در این طرح محیط زیستی، روزانه حدود ۳۰۰ تن از گوگرد 
گازوییل تولیدی حذف خواهد شد، تصریح کرد: گوگرد استحصالی به صورت گرانوله 

تولید می شــود و در اختیار شــرکت های متقاضی قرار خواهد گرفت.طرح بزرگ 
تصفیه گازوییل )سوخت دیزل( با سرمایه گذاری ۶ هزار و ۷۸۴ میلیارد تومان و ۵۱۱ 
میلیون یورو در پاالیشگاه اصفهان اجرا شده اســت و برآورد افزایش سودآوری آن 
۲۶۳ میلیون دالر در سال پیش بینی می شود.۹۰ درصد از تجهیزات طرح ملی تصفیه 
گازوییل توسط تولیدکنندگان داخلی تهیه شده و با راه اندازی آن در پاالیشگاه اصفهان 
روزانه یکصد هزار بشــکه گازوییل یورو ۵ تولید می شود.با بهره برداری از طرح کالن 
تصفیه گازوییل، همه گازوییل تولیدی روزانه پاالیشگاه اصفهان مطابق با استاندارد 
بین المللی یورو ۵ تصفیه شده و ۳۰۰ تن گوگرد حذف می شود.شرکت پاالیش نفت 
اصفهان )پاالیشگاه اصفهان( در حال حاضر وظیفه تامین حدود ۲۵ درصد از سوخت 
کشــور را به عهده دارد و بنزین و گازوییل از محصوالت اصلی این شــرکت به شمار 

می آید به طوری که سوخت ۱۶ استان از جمله اصفهان را تامین می کند.

مدیر نورد ذوب آهن اصفهان مطرح کرد:

تولید۸۲۰هزارتنمحصولباارزشافزودهباالدرنوردذوبآهن

پوششاینترنتپرسرعتدرروستاهایاستاناصفهانبه۸۷.۹درصدرسید

با اجرایی شدن طرح جهاد آبرسانی محقق می شود؛

بهرهمندیبیشاز11هزارنفردر1۹روستایشهرستانسمیرم
ازآبشربپایدار

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان:

طرحتصفیهگازوییلپاالیشگاهاصفهاندرمدارتولیدقرارگرفت
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