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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مطرح کرد:

سراشیبی ابتال به آنفلوآنزا در اصفهان
»علیقلی آقا«
موزه ای که باید حفظ شود
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»جاذبه های طبیعی«؛ ظرفیت بویین 
میاندشت برای توسعه گردشگری روستایی

 تاکنون مازوت توسط صنایع 
در اصفهان مصرف نشده است 

 فرودگاِه فعاِل اصفهان
 آخرین   گزارش   رسمی   از   شرکت   فرودگاه ها از  نشست   و   برخاست   حداقل 80 درصد پروازهای  

 بین المللی   و داخلی در   چهار   فرودگاه   مشهد،   شیراز،   تبریز   و   اصفهان   حکایت دارد؛                  

سرعت زیاد، عامل 
اصلی 12 درصد از 

تصادفات برون شهری 
اصفهان 

ما اهل مماشات و 
سازش نیستیم

دو بانده شدن 
 »جاده قدیم

  نطنز به کاشان«
 ضروری است

 شتر پیشگو، برنده بازی  انگلیس- ایران
 را مشخص کرد!
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شهرداری کوشک به استناد مصوبه شماره 1401/2515/ ک مورخ 1401/05/13 هیات 

عالی ســرمایه گذاری، در نظر دارد پروژه ســاخت، اجاره و  بهره برداری از تابلوهای 
تبلیغاتی را از طریق سرمایه گذاری به روش B.O.L.T به سرمایه گذار واجد شرایط 

طبق مشخصات خصوصی اعالم شده در شرایط فراخوان واگذار نماید.
لذا متقاضیان می توانند اســناد و مدارک پروژه را همه روزه در وقت اداری از تاریخ 
درج آگهی در روزنامه تا روز  شنبه مورخ 1401/9/12 از واحد سرمایه گذاری شهرداری 
کوشک واقع در بلوار امام خمینی)ره(، ساختمان شهرداری کوشک به شماره تلفن 

33562050-031 داخلی 115 دریافت نمایند.

تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه )حراست( شهرداری:
از تاریخ درج نوبت دوم آگهی در روزنامه تا پایان وقت اداری روز  شنبه مورخ 

1401/9/12
به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

زمان و محل تشکیل هیئت  عالی سرمایه گذاری جهت بازگشایی پیشنهادات:
راس ساعت 15 روز  یکشنبه 1401/9/13 در محل شهرداری کوشک

شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادهای رسیده مختار می باشد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد فراخوان مندرج است. 

آگهی فراخوان عمومی

حسین حفیظی – شهردار کوشکم الف:1409960

شهرداری دولت آ باد در نظر دارد نســبت به عملیات اجــاره سوله و محوطه آن 

 به مساحت 1350 متر مربع واقع در ابتدای شــهرک امام حسین )ع( جهت 
بهره برداری به عنوان فروشگاه شــهروندی )هایپرمارکت( از طریق برگزاری 

آگهی مزایده عمومی اقدام نماید.
مهلت دریافت اســناد مناقصه: تا پایان وقــت اداری روز پنج شــنبه مورخ 

 1401/09/10

مهلت ارائه پیشنهاد قیمت: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1401/09/22
زمان رمزگشــایی و اعالم نتیجــه: بعد از وقت اداری روز ســه شــنبه مورخ 

1401/09/22

محل دریافت اسناد مناقصه- تلفن 031-45822010
 )https://setadiran.ir( سامانه تدارکات الکترونیک دولت

آگهی مناقصه عمومی

محمد حسن یاری- شهردار دولت آباد م الف: 1413695

نوبت دوم نوبت اول

 
جدول اجرای پروژه تابلوهای تبلیغاتی شهرداری کوشک

اجاره پایه ماهیانه )ریال( سال پایهتعداد عنوان ردیف

2اجرای استرابورد دو طرفه در ابعاد 3*5 متر1

84 ماه 
مبلغ پایه اجاره بهاء به ازاء هر ماه در سال اول 
طبق قیمت کارشناسی ارائه شده در فراخوان 

50/000/000 ریال و  ضریب تورم 25 %

9اجرای استرابورد یک طرفه در ابعاد 3*5 متر2

1اجرای بیلبورد دو طرفه در ابعاد 6*12 متر3

3اجرای الیت باکس افقی دو طرفه در ابعاد 2*3 متر4

     سرنوشت پسماندهای اصفهان 
چه می شود؟

در اصفهان دفن 
مستقیم پسماند 
انجام نمی شود!

تشییع پیکر شهیدان مدافع وطن  در اصفهان

پیکر مطهر شهیدان حادثه تروریســتی 25 آبان خانه اصفهان، شهید سرهنگ»اسماعیل چراغی«، 

شهید»محمدحسین کریمی«و شهید»محســن حمیدی« روز گذشته از ساعت 9:30  دقیقه روی 

دستان مردم قدرشناس اصفهان تشییع شد.آیین تشییع با ســرود ملی جمهوری اسالمی و نوای 

زیات عاشورا و ذکر مصیبت اهل بیت)ع( آغاز شد و در مسیر، پیکرهای گلگون کفن فرزندان رشید 

شهر با نوای »حیدر، حیدر« و»لبیک یا حسین« از خیابان های اصفهان عبور کرد.مردم اصفهان با در 

دست داشتن پرچم  جمهوری اسالمی ایران شعار این گل پرپر آمده به عشق رهبر آمده را سردادند. 

در این آیین، جمعی از مسئوالن استانی، فرماندهان نظامی، انتظامی و همرزمان شهید، خانواده های 

معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و جمع کثیری از مردم حضور داشتند. نماز این شهدا به امامت آیت 

ا...مهدوی اقامه شد .پیکر مطهر محسن حمیدی در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده شد و 

پیکر محمد حسین کریمی در زادگاهش دلیگان برخوار و پیکر سرهنگ اسماعیل چراغی از نیرو های 

فراجا در زرین شهر و در جوار شهید قجه ای به خاک سپرده می شود. سرهنگ اسماعیل چراغی از 

نیرو های انتظامی متولد هفتم آبان ماه سال 1360 و دو نفر از نیرو های بسیج هم به نام های محمد 

حسین کریمی 30 ساله و محسن حمیدی 54 ساله در عملیات تروریستی شامگاه بیست و پنجم 

آبان در اغتشاشات منطقه خانه اصفهان به شهادت رسیدند.



دو شنبه 30  آبان  1401 /  26  ربیع الثانی  1444  /  21  نوامبر   2022 / شماره 3678 

رییس مرکز اورژانس دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

مهاجران افغانستانی، قربانی جاده نوش آباد شدند
رییس مرکز اورژانس دانشگاه علوم پزشــکی کاشان گفت: برخورد موتورسیکلت و پژو پارس در 
جاده نوش آباد به فیض آباد در غروب جمعه ۵ کشــته و مصدوم بر جای گذاشت.حسن ریاحی 
اظهار کرد: حادثه در ســاعت ۱۷:۵۵ دقیقه غروب جمعه رخ داد که منجر به کشته شدن دو نفر و 

مجروح شدن سه نفر شد.
وی افزود: سرنشین های موتورسیکلت که دو نوجوان ۱۸ و ۱۹ ساله مهاجر افغانستانی بودند بر 
اثر شدت جراحت های واردشده، جان خود را از دست دادند و  سه سرنشین خودرو پژو پارس نیز 
پس از اقدام های درمانی اولیه توسط اورژانس به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.

همچنین عضو شورای اسالمی شهر نوش آباد به ایســنا گفت: جاده فیض آباد یک جاده با عرض 
شش متر است که  برای رفت و آمد به دشت های کشاورزی شمال نوش آباد ایجاد شده اما تردد 
تریلرهای شرکت فوالد و صنایع واقع در این دشت، جان شهروندان را تهدید می کند.علی مکاریان 
افزود:خطرآفرینی و تردد غیرقانونی ده ها خودروی سنگین در این مسیر به فرمانداری و راهداری 
آران و بیدگل گزارش شــده، اما تاکنون اقدام موثری در خصوص تعریض این جاده یا جلوگیری 
از عبور خودروها انجام نشده اســت.وی افزود: انتقال کوره های آجرپزی آران و بیدگل به شمال 
نوش آباد و راه اندازی شــرکت فوالد کویر، باعث تردد خودروهای حمل آجر و فوالد با سرعت باال 
در این مســیر و حتی بافت مسکونی نوش آباد شــده در حالی که پلیس راه راهنمایی و رانندگی 
این اقدام را خالف قانون اعالم کرده است.عضو شورای اسالمی شهر نوش آباد گفت: اصالح پنج 
کیلومتر از مسیر نوش آباد به فیض آباد در سفر رییس جمهور به استان اصفهان به تصویب رسیده، 

اما هنوز هیچ بودجه ای اختصاص نیافته و اقدام عملی را شاهد نبودیم.

فرمانده انتظامی شهرستان نایین خبر داد:

کشف 660 کیلو سیم برق سرقتی در نایین
فرمانده انتظامی شهرستان نایین گفت: با دستگیری سارق ســیم برق در نایین ۶۶۰ کیلو سیم 
برق سرقتی کشف شد.سرهنگ هادی کیان مهر با اشاره به اجرای طرح تشدید مقابله با سرقت 
در این شهرستان  اظهار کرد: ماموران مستقر در ایستگاه ایســت و بازرسی شهید شرافت نایین 
حین کنترل خودرو های عبوری به یک دســتگاه کامیون مشــکوک و برای بررســی بیشتر، این 
کامیون را متوقف کردند.وی افزود: ماموران در بازرســی از داخل این خودرو ۶۶۰ کیلوگرم سیم 
و کابل مسی شبکه توزیع برق سرقتی که زیر بار کامیون جاســاز شده بود، کشف کردند.فرمانده 
انتظامی شهرســتان نایین گفت: راننده خودرو دستگیر و پس از تشــکیل پرونده برای اقدامات 

قانونی تحویل مرجع قضایی شد.
 

دستگیری 2 اغتشاشگر با 11 عدد کوکتل مولوتف
بر اساس اعالم مرکز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی استان، دو اغتشاشگر در شهرستان نجف 
آباد دستگیر و در بازرســی از مخفیگاه آن ها ۱۱ عدد کوکتل مولوتف کشف شد.مرکز اطالع رسانی 
فرماندهی انتظامی استان اعالم کرد این افراد که با تهیه مواد آتش زا قصد داشتند اموال عمومی 
و دولتی را تخریب کنند شناسایی و قبل از عملی کردن نقشــه شان دستگیر شدند.در بازرسی از 
مخفیگاه متهمان ۱۱ عدد کوکتل مولوتــف و ۳۰ لیتر بنزین که به منظور تخریب و آتش زدن اموال 
عمومی و دولتی تهیه و آماده شــده بودند، کشف شــد.در اطالعیه پلیس ضمن تاکید بر برخورد 
قاطعانه و قانونی با عوامل اغتشاش و نا امنی در جامعه از عموم مردم خواسته شده هرگونه موارد 
مشکوک و اطالعات در مورد اقدامات مجرمانه و مخالن نظم و امنیت را از طریق شماره تلفن مرکز 

فوریت های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.
 

زندگی کنار بمب های عفونی؛

فرصتی برای وعده های مسئوالن نیست!

نبود سیستم مناسب برای نظارت بر زباله های خروجی 
از بیمارستان ها معضلی است که شهرهای امروز کشور 
به واسطه پیشرفت های پزشکی با آن مواجه هستند؛ شهرستان گلپایگان نیز 
با این معضــل روبــه رو بــوده و الزم اســت راهکارهایی موثر بــه منظور 
بی خطرسازی پسماندها در نظر گرفته شود.به گزارش خبرنگار ایمنا، دفن 
زباله های شهری به ویژه پسماندهای خطرناک همواره یکی از دغدغه های 
مدیریت شهری بوده است. نحوه دفن و مدیریت زباله های بیمارستانی یکی 
از مهم ترین معضالت جوامع شــهری و تهدیدی برای سالمت شهروندان 
است.وزارت بهداشت بیمارستان ها را موظف به بی خطرسازی و دفن مجزای 
زباله های عفونی از مبدأکرده اســت، اما این اقدام هنــوز در مراکز درمانی 
شهرستان گلپایگان انجام نمی شود و پسماندهای بیمارستانی بدون رعایت 
موارد استاندارد در طبیعت دشت شمال دفن می شود.نبود سیستم مناسب 
برای نظارت بر زباله های خروجی از بیمارستان ها و انکار این موضوع می تواند 
بر حجم زباله های عفونی بیفزاید و به تهدیدی برای سالمت شهروندان تبدیل 
شــود، از این رو الزم است مســئوالن هر چه ســریع تر برای این موضوع 

چاره اندیشی کنند.

دشت شمال دستخوش پسماندها
جمعی از دوستداران محیط زیست گلشهر به خبرنگار ایمنا می گویند: حجم 
زیادی از زباله های بیمارستانی و عفونی شهرستان هر روز در دشت شمال 
گلشهر رها می شد، این مسئله با واکنش دوستداران محیط زیست مواجه 
و از انتقال زباله ها به دشت شمال جلوگیری شــد.آنان تاکید می کنند: در 
این زباله ها موادی همچون، ســرنگ های پر از خون بیماران، شیشه های 
آزمایشگاهی حاوی خون و ترشحات بیماران، پانسمان های آلوده، ظروف 
تخلیه ترشــحات بدن بیماران، تیغ هــای جراحی، ســرنگ، لباس های 
بیمارستانی، پسماند دارویی و مواد شیمایی مشاهده می شد.دوستداران 
محیط زیست گلشــهر می افزایند: دشت شمال در باالدســت شهر بوده و 
دستخوش دفن پسماند زباله شده است.محســن محسنی، مدیرعامل 
شرکت بازیافت شهرستان های گلپایگان و خوانسار در گفت وگو با خبرنگار 
ایمنا تصریح می کند: سال های متمادی پسماندهای بیمارستانی شهرستان 
گلپایگان در دشت شمال گلشهر دفن می شد که با مخالفت مردم منطقه از 
ورود و دفن جلوگیری شــد.وی ادامه می دهد: مدتی است پسماندهای 
بیمارستانی پس از بی خطر شــدن به وسیله دســتگاه اتوکالو در کارخانه 
بازیافت دفن می شود.مدیرعامل شرکت بازیافت شهرستان های گلپایگان و 
خوانسار اظهار می کند: روزانه ۱۰۰ کیلو پسماند بیمارستانی در شهرستان تولید 
و به کارخانه بازیافت برای دفن انتقال داده می شود، اما روند بازیافت انجام 
نمی شود.محســنی تاکید می کند: مطب ها، درمانگاه ها و بیمارستان های 
شهرستان را موظف کردیم دستگاه زباله ســوز را حتی به صورت مشترک 
خریداری کنند تا اثری از پســماندها باقی نماند و خاکستر آنها دفن شود؛ 
مقرر شده اســت این موضوع در جلسه نهایی ســتاد بحران اعالم نتیجه 
شود.وی تاکید می کند: خطرناک ترین نوع پسماند، پسماند بیمارستانی 
است که ضرورت دارد با حرارت ضدعفونی شود، در غیر این صورت چنانچه 

شیرابه و میکروبی وارد آب های زیرزمینی شــود، بیماری های خطرناکی 
برای شهروندان به دنبال دارد؛ بنابراین  تاکید داریم دستگاه زباله سوز حتما 

خریداری شود.

بی خطرسازی پسماندهای عفونی با دستگاه اتوکالو
نورا... میرغفاری، کارشناس محیط زیســت و عضو هیئت علمی دانشگاه 
منابع طبیعی اصفهان اظهار می کند: پسماندهای بیمارستانی خطرناک ترین 
نوع پسماند اســت و طبق قانون مدیریت پسماند جمع آوری و حمل ونقل 
آن ها نیز باید با حساسیت ویژه ای انجام شود.وی با بیان اینکه روش های 
مختلفی برای دفن پسماندهای بیمارستانی وجود دارد، خاطرنشان می کند: 
این زباله ها باید پس از بی خطرسازی دفن شود؛ در حال حاضر بیشتر رایج 
است که زباله ها در دســتگاه اتوکالو بی خطر و در محل مناسبی با پوشش 
آهک دفن شود.این کارشناس محیط زیست و عضو هیئت علمی دانشگاه 
منابع طبیعی اصفهان تصریح می کند: پسماندهای بیمارستانی باید جدا از 
پسماندهای خانگی و سایر زباله ها دفن شود، محل دفن باید ایزوله باشد 
تا شیره هایی که تولید می شود به منابع آبی و آب های سطحی نفوذ نکند.

میرغفاری ادامه می دهد: زنجیره کلی که شــامل جمــع آوری، حمل ونقل 
و دفن اســت باید خاص باشــد، چراکه می تواند ضمن ایجاد مشــکالت 
زیست محیطی در بازه های زمانی طوالنی، برای افرادی که به طور مستقیم با 
پسماندهای بیمارستانی در ارتباط هستند نیز عواقب ناگواری داشته باشد.

وی می گوید: طبق قانون مدیریت پسماند، تهیه دستگاه اتوکالو و زباله سوز 
بر عهده بیمارســتان ها، مراکز درمانی و پزشکی است که به صورت معمول 
تهیه می شود، اما در مواقعی به دلیل نبود اعتبار و نظارت، اجرایی نمی شود؛ 
راهکار مشخص است، اما این مهم در مرحله اجرا مورد توجه قرار نمی گیرد.

این کارشناس محیط زیســت ادامه می دهد: چنانچه در مرحله سوزاندن 
پسماندهای بیمارستانی، مسائل زیست محیطی مورد توجه قرار بگیرد، این 
زباله ها می تواند منبع تولید انرژی باشد و در بیمارستان برای گرم کردن آب 

از آن استفاده شود.

برخورد قضایی در انتظار متخلفان
شهاب برهانی، رییس محیط زیست گلپایگان تاکید می کند: با پیگیری هایی 
که انجام دادیم از ورود پسماندهای بیمارستانی برای دفن در دشت شمال 
گلشهر جلوگیری و زباله ها تقسیم بندی شــد تا پسماند مطب پزشکان و 
درمانگاه های شهرستان در بیمارستان امام حسین )ع(و آیت ا...گلپایگانی 
به وســیله اتوکالو بی خطر و ســپس در کارخانه بازیافت به صورت اصولی 
دفن شود.وی می افزاید: در سال جاری دو اخطاریه محیط زیستی به تمام 
مراکز درمانی شهرستان، مطب پزشــکان، درمانگاه ها و بیمارستان ها داده 
شده است تا نسبت به تهیه دستگاه زباله سوز اقدام کنند و مقرر شده است 
نتیجه نهایی اعالم شود، در غیر این صورت مراکز متخلف به مراجع قضایی 

معرفی می شوند.

فرماندار فریدن گفت: تکمیل ۴ سالن ورزشی چند 
منظوره که سال ها عملیات ساخت آن متوقف شده 

مهم ترین مطالبه ورزشی شهرستان فریدن است.
عزیز ا... عباسی در گفت وگو با ایسنا درباره مهم ترین 
مطالبات ورزشــی شهرســتان فریدن، اظهار کرد: 
در حال حاضر ۴ سالن ورزشــی نیمه کاره داریم که 
تحت عنوان پروژه فجر کلنگ زنی این ورزشگاه ها 
توسط سپاه پاسداران بر زمین زده شد که مکاتبات 
الزم برای تکمیل این ورزشــگاه ها انجام شــده که 
هنوز اقدام خاصی برای از ســرگیری ساخت این 
سالن ها صورت نگرفته اســت.وی افزود: امسال 
برنامه پیگیری از سرگیری ساخت این سالن های 
ورزشی را در دستور کار داریم. این ورزشگاه ها ۳۵ 

تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند که در سفر 
استاندار اصفهان به فریدن، استاندار بر تکمیل این 

ورزشگاه ها تاکید کرد.
فرماندار فریدن گفت: وضعیت سالن های ورزشی 
در داخــل شــهر مطلوب اســت، اما در روســتاها 
سالن های ورزشــی وجود دارد که نیمه کاره است 
و پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی داشته که استاندار 
اصفهــان بــر تخصیص اعتبــار بــرای تکمیل این 
ورزشــگاه ها تاکید کرد.عباســی تصریــح کرد: ۱۲ 
سال عملیات ساخت این ســالن ها متوقف شده 
و مهم ترین مطالبه ورزشــی فریدن تکمیل این ۴ 
سالن ورزشی چند منظوره اســت که به مرور زمان 
در حال فرســوده شدن هســتند. در داران و دامنه 

زمین چمن فوتبال داریم کــه کیفیت چمن زمین 
آن به هیچ وجه مناسب نیست.وی ادامه داد: مقرر 
شده ســازمان برنامه و بودجه برای تکمیل ساخت 
این سالن های ورزشی اعتبار الزم را اختصاص دهد 
تا از طریق ســپاه پاســداران عملیات ساخت این 
سالن ها از سر گرفته شود. برای یکی از این سالن ها 
در سفر رییس جمهور به اســتان اصفهان ۳ میلیارد 
تومان و برای یکی دیگــر ۴ میلیارد تومان اعتبار در 
نظر گرفته شد که البته هنوز این اعتبارات تخصیص 

نیافته است.

فرماندار فریدن مطرح کرد:

 »تکمیل 4 سالن ورزشی چند منظوره«؛ مهم ترین 
مطالبه ورزشی فریدن

مجموعه ورزشی زنده یاد نورا... محلوجی در نوش آباد با اعتبار ۶۰ میلیارد ریالی به بهره برداری رسید.مهین زرگرزاده، بانوی نیکوکار ورزشی در آیین گشایش مجموعه 
ورزشی زنده یاد نورا... محلوجی در نوش آباد، اظهار کرد: توسعه ورزش همگانی باعث افزایش سالمت جامعه و توسعه ورزش قهرمانی می شود و خوشحالیم که 
توانستیم سهمی در توسعه ایران عزیز داشته باشیم.وی تاکید کرد: مشکالت اقتصادی اگر اجازه نمی دهد دولت بیش از این وارد عرصه ساخت فضاهای ورزشی 
و آموزشی شود، پس نیکوکاران با هر اندازه بضاعت که دارند وارد این میدان شــده و کمک کنند تا بتوانیم فضاهای مورد نیاز ورزشی را فراهم کنیم.زرگرزاده افزود: 
عملیات ساخت این مجموعه در سال ۱۳۹۰ آغاز شد، اما برخی مشکالت ساختار اداری و اقتصادی باعث شد که این بنا بعد از ۱۰ سال با هزینه چند برابر به بهره برداری 
رسیده و در اختیار شهروندان قرار بگیرد.این بانوی نیکوکار گفت: بانوان در کارهای داوطلبانه شرکت کنند که وعده امام حسین علیه السالم بر این است که هرکس گره 
از کار مردم باز کند، خدا او را یاری می کند و حمایت های نیکوکاران، منجر به پرورش انسان های توانمند و افزایش شهروندان نیکوکاران می شود.وی افزود: مرحوم 
محلوجی، پیشگام در کارهای خیرخواهانه بود و برکت زندگی خود می دانســت و با این نگاه، میراث او را حفظ خواهیم کرد و بنای نیکنامی آن فقید سعید را ادامه 
خواهیم داد همانطور که برای ورزشگاه نوش آباد عمل کردیم.زرگرزاده گفت: آینده روشن کشور در سایه توجه به سالمت جسم و روح شهروندان است که بخشی از 

آن فضاهای مناسب آموزشی و ورزشی است و امیدوارم با همت نیکوکاران در سراسر کشور تامین شود.

خبر روزبهره برداری از مجموعه ورزشی محلوجی در نوش آباد

رییس اداره میراث فرهنگی بویین میاندشت مطرح کرد:

 »جاذبه های طبیعی«؛ ظرفیت بویین میاندشت برای 
توسعه گردشگری روستایی

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری شهرســتان بویین میاندشــت گفت: 
مهم ترین ظرفیت بویین میاندشــت برای توسعه گردشگری روســتایی، ظرفیت طبیعت گردی و 
جاذبه های طبیعی است، چراکه بیشتر مناطق این شهرستان بکر و دست نخورده است که قابلیت 
جذب گردشــگران را دارد.جواد فرهادی در گفت وگو با ایسنا درباره توسعه گردشگری روستایی در 
شهرستان بویین میاندشت، اظهار کرد: برای توسعه گردشگری روستایی برنامه هایی برای افزایش 
اقامتگاه های گردشگری و خانه های بوم گردی در روستاها و شناســاندن آداب و رسوم محلی به 
گردشگران را در دستور کار داریم. همچنین تدوین تقویم گردشگری را با پیگیری هایی که در حال 
انجام داریم و با انجام کار کارشناسی در دستور کار داریم تا برنامه هایی که در طول سال در روستاها 
برگزار می شود و توانایی جذب گردشگر را دارد شناســایی و برخی از رسوم را احیا کنیم.وی افزود: 
مکان هایی که جاذبه و پتانســیل طبیعت گردی در روستاها را دارد شناســایی می کنیم. معتقدم 
مهم ترین ظرفیت بویین میاندشت برای توسعه گردشگری روستایی، ظرفیت طبیعت گردی است. 
همچنین ســرمایه گذاری و برنامه ریزی بهتر روی آداب و رســوم محلی، نقش بسزایی در توسعه 
گردشگری روستایی دارد. بیشــتر مناطق بویین میاندشت بکر و دســت نخورده است که قابلیت 
جذب گردشگران را دارد.رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بویین 
میاندشت، گفت: برخی از روستاهای شهرستان مانند ماهورستان و مناطق غربی بویین میاندشت 
ظرفیت گردشگری طبیعی و طبیعت گردی بسیاری دارند. برخی روستاها نیز ظرفیت باالی تاریخی 

دارند که از بافت این روستاها می توان برای روستاگردی و آشنایی با آداب و رسوم بهره برد.
 

بارش 30 سانتی متری برف در سمیرم
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به بارش برف در سمیرم و در منطقه گردنه پشته، 
گفت: تمامی جاده ها برف روبی شده اند و ترددها به صورت روان انجام می شود.منصور شیشه فروش 
درخصوص وضعیت تردد در جاده ها باتوجه به بارش برف در اســتان به ایسنا، اظهار کرد: با توجه به 
سامانه بارشی که وارد استان شد، طی چند روز گذشته شاهد کاهش دما در مناطق جنوبی استان به 
ویژه شهرستان سمیرم بودیم که باعث بارش برف شد.وی ادامه داد: در سمیرم و در منطقه گردنه پشته 
حدود ۳۰ سانتی متر بارش برف گزارش شده است. خوشبختانه تمامی جاده های استان باز است و 
ترددها به صورت روان انجام می شود. در ۴۲ راهدارخانه نمک و شن مناسب ذخیره سازی انجام و 
تجهیز شده، ۵۵۰ ماشین آالت راهبر تعمیر شده و در مناطق مختلف راهدارخانه ها مستقر شده اند، 
همچنین پایگاه های امدادی از جمله هالل احمر و اورژانس برای امدادرسانی آمادگی الزم را دارند.

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با اعالم اینکه در جاده ها برف روبی انجام شده و فعال 
گزارشی از حادثه  یا خسارتی نداشته ایم، تصریح کرد: پدیده خاص جوی تا اواخر هفته نداریم و راه ها باز 
است و تردد انجام می شود، اما اعالم شده هفته آینده یک سامانه جوی توأم با بارش خواهیم داشت.

 

خسارت ۵00 میلیارد ریالی به زیر ساخت های سمیرم
فرماندار سمیرم گفت: اغتشاشگران طی چند روز گذشته حدود ۵۰۰ میلیارد ریال به زیر ساخت های 
سمیرم خسارت وراد کردند.مراد الیاس پور  اظهار کرد: با حمالت اغتشاشگران به چند اداره و مرکز 
دولتی عالوه بر آسیب رسانی به شهر روند خدمت رسانی به مردم هم مختل شده است.وی با بیان 
اینکه در جریان حوادث اخیر دو دستگاه خودروی آتش نشــانی این شهر دچار حریق شده است، 
ادامه داد:این اغتشاشگران با تهدید های مختلف مانع از فعالیت اصناف و تردد های مردم در سطح 

شهر شدند.

اخبار

نماینده مردم نطنز در مجلس:

دو بانده شدن »جاده 
قدیم نطنز به کاشان« 

ضروری است
نماینده مــردم نطنز، قمصــر و بادرود در 
مجلس شورای اسالمی گفت: جاده قدیم 
نطنز به کاشان با توجه به حادثه خیز بودن 
آن و قرار گرفتن روستاهای گردشگری در 
این مسیر باید دوبانده شــود.رحمت ا... 
فیــروزی در گفت وگو بــا ایســنا درباره 
مهم ترین مطالبات حــوزه انتخابیه خود، 
اظهار کرد: خواســته دیرینه مردم کویری 
بادرود ارتقای آن از شــهر به شهرســتان 
اســت و در دیــدار بــا علما و مســئوالن 
مختلف کشــور، نماینده رییس جمهور و 
وزرا ایــن مطالبه را با توجــه به ظرفیت و 
جمعیت باالی این شــهر مطرح کردند که 
با توجه به فاصله مناســب تا کاشان و کم 
کردن تنش هــا و اختالفاتی کــه در زمان 
انتخابات بــروز می کند، ایــن مهم قابل 
تحقق اســت.وی افزود: با توجه به اینکه 
برخی شهرها با جمعیت و پتانسیل کمتر 
از بادرود به شهرســتان تبدیل شــده اند 
خواســته مردم بادرود از دولت سیزدهم 
پیگیری این موضوع و ارتقای شهرشــان 
به شهرستان اســت.نماینده مردم نطنز، 
قمصــر و بادرود در مجلــس گفت: جاده 
قدیــم نطنز بــه کاشــان نیز بــا توجه به 
حادثه خیــز بودن آن باید دوبانده شــود. 
در این جاده روســتاهایی مانند هنجن، 
ولوجرد، کمجان، بیدهند، فریزهند، چیمه 
و ابیانه که مورد آخر جز توریســتی ترین 
روستاهای کشور اســت قرار دارند که به 
همین دالیل این جاده باید دو بانده شده 
تا مسیر تردد گردشگران نیز تسهیل شود.

فیروزی خاطرنشــان کرد: طرح دو بانده 
شدن جاده قدیم نطنز به کاشان در حوزه 
معاونت حمل و نقل و برنامه ریزی وزارت 
راه و شهرســازی قرار دارد کــه پیگیری 
می کنیم ماده ۲۳ بــرای این طرح گرفته 

شود تا جزو طرح های دولت قرار بگیرد.

حوادث

استان

آگهی دعوت 

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت آجر معک اصفهان )در حال تصفیه( به شماره ثبت ۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۹۹۰۵۲ دعوت می شود در جلسه مجمع 
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شوینده ها امسال چقدر افزایش قیمت داشتند؟
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشــتی و آرایشی ایران گفت که در سال جاری در 
یک مقطع قیمت شوینده ها ۲۵ درصد افزایش یافت، اما باتوجه به اینکه درخواست تولیدکنندگان 
افزایش ۴۵ درصدی قیمت به خاطر افزایش هزینه های تولید بود، در حال رایزنی برای افزایش 
قیمت مجدد هســتند.بختیار علم بیگی در گفت وگو با ایســنا، از مذاکره بــرای افزایش قیمت 
محصوالت شــوینده خبر داد و گفت: رایزنی ها تا این لحظه به نتیجه نرســیده اســت. باتوجه به 
افزایش هزینه های تولید در ســال جاری، تولیدکنندگان درخواست افزایش ۴۵ درصدی قیمت 
شوینده ها را داشتند، اما در سال جاری یک بار با ۲۵ درصد آن موافقت شد.وی با بیان اینکه هنوز 
مجوز افزایش باقیمانده درخواســت تولیدکنندگان داده نشــده، تصریح کرد: فعاًل از شــرکت ها 
خواهش کردیم با همین شرایط به تولید ادامه دهند تا هم زمان رایزنی ها برای تغییر قیمت انجام 
شود.رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران اردیبهشت ماه امسال 
از رایزنی برای افزایــش قیمت ها، بعد از ماه رمضان خبر داده بود که به نظر می رســد در نهایت با 
بخشی از آن موافقت شــد. او همچنین افزایش حقوق و دستمزد، هزینه های انرژی، مواد اولیه 
داخلی و خارجی، کرایه حمل و عوارض گمرکی را از دالیل افزایش قیمت عنوان کرده بود.گفتنی 
است واحدهای تولیدکننده در این بخش، بعد از محاســبه قیمت تمام شده می توانند ۱۷ درصد 

سود دریافت کنند.
 

 مدیری که باالی ۵0 میلیون حقوق می گیرد باید دغدغه
 کار و کارخانه داشته باشد

نماینده مردم اراک، خنداب، کمیجان در مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه متأسفانه بعضًا 
مدیرانی در کارخانه ها هســتند که توانمندی مدیریت ندارند، گفت: مدیری که باالی ۵۰ میلیون 
تومان حقوق می گیرد ملزم است که دغدغه کار و کارخانه داشته باشد و برای ایجاد اشتغال تالش 
کند.محمدحسن آصفری روز یکشنبه ۲۹ آبان در نشستی به مناسبت سالروز تصویب قانون کار 
اظهار کرد: وجود قانون کار علی رغم معایبی که دارد، ضروری است.وی با بیان اینکه این قانون از 
سال ۱۳۶۹ تصویب شده تا به مسائل کارگری بپردازد، افزود: استان مرکزی با بیش از ۲۵۰ هزار 
کارگر، استانی کارگری محسوب می شود و نیاز اســت که به حوزه کارگری توجه ویژه شود.وی با 
اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: این اصل یکی از مواردی است که باید موردتوجه ویژه قرار 
گیرد. این اصل یک اصل خوب بوده، اما واگذاری های نامناسبی که در قالب اجرای نامطلوب این 
اصل انجام شد سبب شد که امروز کارخانه ها با مشکل مواجه شوند.نماینده مردم اراک، خنداب، 
کمیجان در مجلس شورای اســالمی تصریح کرد: هرکدام از کارخانه های استان در حال حاضر 
باتوجه به ظرفیتی که دارند می بایست امروز دوبرابر حال حاضرشان نیروی کار داشته باشند، اما 
به دلیل واگذاری نامناســب، در حال حاضر برخی تعطیل و برخی نیمه تعطیل هستند.آصفری با 
بیان اینکه متأســفانه بعضًا مدیرانی در این کارخانه ها هستند که توانمندی مدیریت ندارند ادامه 
داد: مدیری که باالی ۵۰ میلیون تومان حقوق می گیرد ملزم است دغدغه کار و کارخانه را داشته 
باشد و برای ایجاد اشتغال تالش کند.وی اضافه کرد: نبود امنیت شغلی یکی از دالیل بروز مشکل 
اشتغال در حال حاضر اســت، افرادی که مراجعه می کنند درخواســت استخدام در شرکت های 
بزرگ دارند، چراکــه حداقل این کارخانه ها امنیت شــغلی دارند.نماینده مــردم اراک، خنداب، 
کمیجان در مجلس شــورای اسالمی گفت: اگر تحریم نباشــیم باید میلیون ها دالر برای واردات 
ماشین آالتی که در حال حاضر در کارخانه ها هستند، هزینه شود، اما متأسفانه این ماشین آالت 
بدون استفاده هستند و اســتفاده از آنها همت کارفرما و مدیران را می طلبد.آصفری اضافه کرد: 
اعتراض کارگران نباید منجر به زندانی شدن آنها و ... شود، بلکه دراین بین کارفرما و عدم پیگیری 
و توجه او نسبت به ایجاد کار و اشتغال نیز تأثیر داشته و مدیر نیز باید پاسخگو باشد، مدیران باید 

با مسئولین مربوطه رایزنی داشته باشند.

 آخرین   گزارش   رسمی   از   شرکت   فرودگاه ها از  نشست   و   برخاست   حداقل 80 درصد پروازهای   بین المللی   و داخلی در   چهار   فرودگاه  
 مشهد،   شیراز،   تبریز   و   اصفهان   حکایت دارد؛                  

فرودگاِه فعاِل اصفهان

براساس آخرین گزارش  رســمی از شرکت فرودگاه ها، 
متوســط زمان تاخیــر پروازهــای تاخیردار از ســوی 
شرکت های هواپیمایی داخلی در شهریور ماه، به ۸۶ دقیقه رسید که ۲۹ 

درصد پروازها را شامل می شود.
بر اســاس گزارش منتشرشــده توســط مرکز اطالعات و آمار شرکت 
فرودگاه ها و ناوبری هوایــی ایران، کل پروازهــای فرودگاه های تحت 
نظارت یا مالکیت این شرکت در مهر ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال 
گذشته، در تعداد نشست و برخاست ۱۱ درصد کاهش و در اعزام و پذیرش 
مسافر ۸ درصد افزایش داشته اســت، همچنین ارسال و پذیرش بار و 
پست پنج درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

کل پروازهای فرودگاه های تحت نظارت یا مالکیت شــرکت در مهر ماه 
۱۴۰۱ نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست، یک درصد و در اعزام و 
پذیرش مسافر پنج درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست هشت درصد 
کاهش داشته است. از این میان پروازهای بین المللی فرودگاه های در 
مهر ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۴۸ 
درصد، اعزام و پذیرش مسافر ۵۳ درصد و ارسال و پذیرش بار و پست 
۲۹ درصد افزایش داشته است. پروازهای بین المللی فرودگاه ها در مهر 

ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست ۲۰ درصد، در اعزام 
و پذیرش مسافر ۲۵ درصد و در ارســال و پذیرش بار و پست ۲۱ درصد 

کاهش داشته است.

کاهش پذیرش مسافر پروازهای داخلی نسبت به شهریورماه 1400

پروازهای داخلی فرودگاه های تحت نظارت یا مالکیت شرکت در مهر ماه 
۱۴۰۱ نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست، یک درصد افزایش، در 
اعزام و پذیرش مسافر ســه درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست پنج 
درصد کاهش داشته اســت. همچنین پروازهای داخلی نسبت به ماه 
مشابه سال گذشته در نشست و برخاســت ۱۴ درصد کاهش، در اعزام 
و پذیرش مسافر پنج درصد و در ارســال و پذیرش بار و پست دو درصد 
افزایش داشته است.همچنین پرترددترین مسیر در پروازهای داخلی در 
مهر ماه امسال، مشهد-تهران با ۸۴۷ پرواز بوده و بیشترین نشست و 
برخاست داخلی در پنج فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، اهواز و اصفهان 
انجام شده است. پرترددترین مسیر در پروازهای بین المللی نیز نجف-
مشهد با ۱۶۲ پرواز بوده و بیشترین مسافر نیز در همین مسیر بوده است.

حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست کل پروازها به ترتیب در ۹ فرودگاه 

مهرآباد، مشهد، شــیراز، کیش، اهواز، اصفهان، تبریز، بندرعباس و یزد 
انجام شــده اســت، از این میان حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست 
پروازهای بین المللی در چهار فرودگاه مشهد، شــیراز، تبریز و اصفهان 
انجام شــده اســت؛ همچنین حداقل ۸۰ درصد نشســت و برخاست 
پروازهای داخلی به ترتیب در ۱۰ فرودگاه مهرآباد، مشهد، کیش، شیراز، 
اهواز، اصفهان، بندرعباس، تبریز، یزد و خلیج فارس )عســلویه( انجام 

شده است.

پروازهای تاخیردار یک درصد کاهش یافت
در جدول منتشرشده شرکت فرودگاه ها، نام ۲۰ شرکت هواپیمایی فعال 
آمده است که در مهر ماه سال ۱۴۰۱، مجموعا ۱۳ هزار و ۶۴۰ پرواز را انجام 
داده اند و۳۹۴۷ پرواز با تاخیرهای بیشتر از ۳۰ دقیقه داشته اند و میزان 
تاخیر پروازهای خروجــی تاخیردار،   ۳۴۰ هــزار و ۴۹۸ دقیقه معادل 
۵۶۷۴ ســاعت و ۲۳۶ روز بوده که ۲۹ درصد پروازها را شامل می شود و 
در مقایسه با شــهریورماه ۱۴۰۱، با ۱۳ هزار و ۶۰۳ پرواز خروجی و ۴۱۵۹ 
پرواز خروجی تاخیردار که ۳۱ درصد پروازها را شامل می شد، دو درصد 

کاهش یافته است.  
در حالی که متوســط زمان تاخیر پروازهای تاخیردار در شهریورماه ۹۳ 
دقیقه بود، این رقم در مهرماه به ۸۶ رسیده که نشان از کاهش میانگین 
تاخیرهاست؛ با وجود این، چهار شــرکت هواپیمایی متوسط پروازهای 
تاخیردارشان بیش تر از ۱۰۰ دقیقه بود که در این میان بیشترین متوسط 
زمان تاخیر بــا ۱۱۸ دقیقه متعلق به ایران ایر بــود و پس از آن، کیش ایر 
با متوســط تاخیر ۱۱۶ دقیقه، فالی پرشــیا ۱۱۲ و پویاایر با ۱۰۶ دقیقه در 
رتبه های بعدی قرار گرفته اند و آساجت با ۳۸ دقیقه و ماهان با ۵۹ دقیقه 

کمترین متوسط زمان تاخیر را داشته است.
همچنین مطابق این آمار، در مهرماه ۱۴۰۱ شرکت های هواپیمایی چابهار 
ایر وآتاایر به ترتیب با ۴۹ و ۴۷ درصد و شــرکت های هواپیمایی ماهان 
و آســاجت به ترتیب با ۸ و ۱۱ درصد در پروازهای برنامه ای مســافری، 
بیشترین و کمترین درصد تاخیرات را دارند به عبارت دیگر شرکت های 

هواپیمایی ماهان و آساجت بهترین عملکرد را داشته اند.
در عین حال درمهر ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه گذشته، شرکت  هواپیمایی آتاایر 
با ۱۱ و چابهارایر و پویاایر با هشت درصد افزایش و شرکت های هواپیمایی 
کارون و سپهران با ۱۴ و آساجت و پارس ایر با ۱۰ درصد کاهش در پروازهای 
برنامه ای مسافری، بیشترین و کمترین تغییر درصد پروازهای تاخیردار 
را دارند به عبارت دیگر شرکت های هواپیمایی کارون، سپهران، آساجت، 

پارس ایر بهترین عملکرد را نسبت به ماه گذشته داشته اند.

شیردل؛ کارشناس صنایع دستی گفت: در حال حاضر به 
دلیل نبود قوانین روشن در خصوص واردات صنایع دستی 
اشتغال بیش از هشت هزار زن در شهر اصفهان در معرض 
تهدید است.عباس شیردل با اشاره به اینکه اصفهان شهر 
جهانی صنایع دستی است؛ اما تاکنون حمایت چندانی 
از سوی مسئوالن در این راستا انجام نشده است، اظهار 
کرد: باید همانند سال های گذشته زمینه مناسبی را فراهم 
کنیم تا رسته های مختلف صنایع دستی به شکل علمی 
به نسل جوان آموزش داده شود.وی افزود: در کنار این 
بسترســازی الزم است ســطح دانش هنرمندان فعلی 

این عرصه را افزایش دهیم تا شاهد تولید صنایع دستی 
ارزشــمند و مطابق اصول علمی و سنتی باشیم و تعداد 
کارهای ضعیــف در این عرصه کاهش پیــدا کند.عضو 
اتحادیه صنایع دستی اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 
مســئوالن باید از صادرات صنایع دســتی در حد امکان 
حمایت کنند، بیان کرد: اتحادیه صنایع دستی اجازه ورود 
به خریدوفروش و تجارت آثار صنایع دستی را ندارد و تنها 
می تواند این اقدامــات را مدیریت کند.وی تأکید کرد: با 
وجود شــعارهای مختلف در خصوص حمایت از صنایع 
پاک طی چند دهه گذشته دولت ها هیچ اقدام خاصی 
برای حمایت از صنعتگران و تولیدکنندگان صنایع دستی 
انجام نداده و در مقابل انواع تســهیالت مالی و حقوقی 

را برای توســعه صنایع آالینده در شهرها فراهم کرده اند.
شیردل با اشاره به اینکه صنایع دستی صنعتی پاک است 
که با سرمایه اندک محصولی با ارزش افزوده باال را بدون 
هیچ گونه آلودگــی برای محیط زیســت تولید می کند، 
تأکید می کند: در حال حاضر بیش از ۳۰ هزار نفر در استان 
اصفهان در زمینه تولید صنایع دستی به عنوان یک صنعت 
سبز مشغول به کار هستند.شیردل می افزاید: دولت باید 
همانند کشورهای هند، چین، پاکستان و ترکیه با اعمال 
قانون از این صنعت حمایت کند، هم اکنون به دلیل نبود 
قوانین روشن در خصوص واردات صنایع دستی اشتغال 
بیش از هشت هزار زن در شهر اصفهان در معرض تهدید 

است.

کارشناس صنایع دستی:

اشتغال بیش از 8 هزار بانوی فعال صنایع دستی در 
اصفهان در خطر است

خبر روز

یک فعال حوزه کار اعالم کرد

چرا دست فروشی شغل رسمی شد؟
یک فعال حوزه کار تبدیل شــدن دست فروشی به شــغل رسمی را در راستای آســان شدن شرایط 
کسب وکار در جامعه عنوان کرد و گفت: در حال حاضر توان خرید مغازه و پرداخت اجاره های سنگین 
وجود ندارد و افراد مایلند به مشاغلی بپردازند که کمترین هزینه و بیشترین سودآوری و درآمدزایی را 
برایشان داشته باشد.هادی ابوی درباره تبدیل شدن دست فروشی به شغل رسمی در کشور ابراز عقیده 
کرد و گفت: معتقدم زمانی که فضای کسب وکار را سخت می کنیم و دریافت مجوزها دشوار می شود، 
پدیده ای مثل دست فروشی رواج می یابد. در شرایط فعلی ایجاد اشتغال از هر منظر حایز اهمیت است 
و لذا این اقدام را در راستای تسهیل شرایط کسب وکار می دانم.وی افزود: سال های سال است که بر 
ساماندهی پدیده دست فروشی و دست فروشان در کشور تأکید داریم و در این راستا مکان هایی برای 
استقرار دست فروشان در نظر گرفته شده و جمعه بازارها و روزبازارها ایجاد شده است.این فعال حوزه 
کار ادامه داد: به طور حتم دست فروشی و مشــاغلی ازاین دست که بازارهای متعددی ایجاد می کند 
و عالوه بر درآمدزایی، زمینه عرضه کاالهای متنوع را فراهم می کند، هزینه کمتری برای افراد دارد. در 
حال حاضر ایجاد یک کسب وکار به قدری سخت است که اگر کســی بخواهد مغازه ای بخرد یا اجاره 
کند باید هر چه دارد برای این کار بگذارد و لذا چون توان خرید یا پرداخت اجاره های ســنگین وجود 
ندارد افراد مایل اند به مشاغلی بپردازند که کمترین هزینه و بیشترین سودآوری و درآمد را برایشان 
داشته باشد.ابوی درباره نحوه فعالیت دستفروشان گفت: دستفروشــان نمی توانند در هر گوشه و 
کناری بساط کنند بلکه ساماندهی آنها باید در دستور کار قرار گیرد چرا که برخی از مشاغل را به خطر می 
اندازند.وی تصریح کرد: اگر قرار باشد دست فروشی به شکل آزاد و در هر کجایی رواج داشته باشد به 
ضرر کسبه و مردم خواهد بود. تصور کنید شخصی سرمایه خود را به کار گرفته و مغازه ای بازکرده است 
و یک نفر دیگر اقالم و کاالهای داخل مغازه او را درســت در برابر مغازه بساط کرده و بفروشد. این کار 
شیوه خوبی نیست و کسبه را دچار مشکل می کند لذا باید بازار روزها را برای حضور دستفروشان فعال 
کنیم و مکان هایی برای فعالیت آن ها در نظر بگیریم.این فعال حوزه کار در پاسخ به این پرسش که 
آیا تبدیل شدن دست فروشی به شغل رسمی برای دولت نفعی دارد یا خیر؟ گفت: شاید از این منظر 
دولت خیلی منتفع نشود و درآمدی نداشته باشد؛ ولی سودش این است که افرادی که دنبال شغل و 
درآمد هستند در فضای موجود بتوانند آسان تر مشغول کار شوند و محصوالت مختلف اعم از خانگی و 
صنایع دستی را به فروش برسانند.در روزهای اخیر رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب وکار وزارت امور 
اقتصادی و دارایی اعالم کرد که با اعطای شناسه یکتا به دست فروشان، حرفه دست فروشی به عنوان 
کسب وکار رسمی شناخته می شود و صاحبان این مشاغل با ارائه کد ملی می توانند مجوز کسب وکار 
بگیرند. به گفته وی با همکاری و کمک شــهرداری ها و وزارت کار، شغل دست فروشی از یک حرفه 

کاذب و مزاحم به شغلی مفید و رسمی تبدیل خواهد شد.

کافه اقتصاد

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران:گزارش

امسال اندازه تهران تا اصفهان آسفالت ریزی داشته ایم
معاون شهرداری تهران گفت: به اندازه مسافت تهران تا اصفهان امسال آسفالت ریزی داشته ایم که این میزان معادل ۵ بار آسفالت کردن خیابان ولیعصر است.

عباس شعبانی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با اشــاره به قرارداد با ارتش اظهار کرد: در اتوبان یادگار امام سه زمین وجود دارد که با ارتش توافقات الزم 
صورت گرفته و مجوز دیوار کشیدن اخذ شده است و قرار بود ما به ازا داده شود، اما در زمین آموزش وپرورش ۸ سوله داریم که انبار آموزش وپرورش در آنجا قرار دارد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با اشاره به تقاطع ها گفت: ۱۸ تقاطع دارای قرارداد است و ۱۰ مورد آن ها با قرارگاه خاتم االنبیا قرارداد بسته شده است.وی با 
اشاره به آزادراه شهید شوشتری گفت: این بزرگراه بار تردد بزرگراه بسیج را کاهش دهد و این آزادراه به ۷ هزار میلیارد تومان بودجه احتیاج دارد و سهم پیشرفت 
این پروژه امسال ۱۲ درصد بوده است که ۶ درصد آن پیش رفته است و پیمانکار بدون قرارداد کار را انجام داده است و باید تا شهریور سال آینده ۹ کیلومتر و قطعه 
اول این آزادراه را تحویل دهیم.شعبانی با اشــاره به نگهداشت آسفالت شهر بیان کرد: ۱۱۰ میلیون مترمربع مســاحت تهران است و عقب ماندگی ۱۰ میلیون تن 
آسفالتی در تهران وجود دارد و امسال ۵۹۶ هزار تن آسفالت تولید و پخش شده است.معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران تصریح کرد: به اندازه مسافت تهران 

تا اصفهان امسال آسفالت ریزی داشته ایم که این میزان معادل ۵ بار آسفالت کردن خیابان ولیعصر است.

وزیر روحانی 
کشاورز شد

محمــود حجتــی وزیــر 
ســابق کشــاورزی در دوره 
مشــغول  بازنشســتگی 
کشاورزی شده است و باغ 

پسته ای را احیا می کند.

وز عکس ر

 معاون راهداری استان اصفهان 
خبر داد:

ایمن سازی 300 سه راهی در 
استان اصفهان

معاون راهداری استان اصفهان از ایمن سازی 
۳۰۰ سه راهی در استان اصفهان در سال جاری 
خبر داد.مهدی فقهی در حاشیه مراسم یادمان 
قربانیان حوادث رانندگی در اصفهان، اظهار کرد: 
همه اقدامات معاونت راهداری استان اصفهان 
در راستای ارتقای ایمنی راه های استان اصفهان 
است.وی با اشاره به گستردگی شبکه راه ها و 
تردد باالی خودروها در محورهای مواصالتی 
استان اصفهان گفت: با وجود محدودیت های 
منابع مالی، اقدامات متعددی در حوزه ارتقای 
ایمنی تردد کاربران جاده ای برنامه ریزی و اجرا 
شده است.فقهی خاطرنشان کرد: ایمن سازی 
راه های ۳۰۰ نقطه از ســه راهی های اســتان، 
اصالح شیب شــیروانی ۵۰۰ کیلومتر از راه ها 
و انجام ۳۰۰ کیلومتر رویه آسفالت در طول ۱۲ 
هزار کیلومتر از راه های استان اصفهان از جمله 
اقدامات انجام شــده و در دست برنامه ریزی 
اســت.معاون راهــداری اســتان اصفهان با 
اشاره به آغاز فصل بارش ها در استان اصفهان 
گفت: جلســات هماهنگی مناطق با حضور 
دســتگاه های امدادی برای خدمت رسانی به 
مردم در پاییز و زمســتان انجام شده است.

وی با اشــاره به فعالیــت ۶۷ راهدارخانه در 
محورهای مواصالتی استان اصفهان تصریح 
کرد: معاونت راهداری بــا ۱۰۰ اکیپ عملیاتی 
به استقبال راهداری زمستانی می رود.فقهی 
اضافه کــرد: در عملیات راهداری زمســتانی 
۵۰۰ دستگاه ماشین آالت راهداری و نفر ۵۰۰ 
نیروی انسانی متخصص جهت خدمت رسانی 
آماده باش خواهند بود.معاون راهداری استان 
اصفهان با اشاره به آغاز بارش های برف وباران 
در محورهــای مواصالتی اســتان اصفهان از 
رانندگان خواســت تا قبل از ســفر نسبت به 
برنامه ریــزی و اطالع از شــرایط جوی اقدام 
کنند.وی تصریح کرد: رانندگان باید در زمستان 
نســبت به وضعیت ســالمت خودرو به ویژه 
سیستم گرمایشــی خودرو حساس باشند و 
هنگام سفر زنجیرچرخ به همراه داشته باشند.
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مفاد آراء
8/161 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابــر آرا صــادره هيــات هــاي موضــوع قانــون تعييــن تکليــف وضعيــت ثبتــي اراضــي و 
ســاختمان هاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحــد ثبتــي منطقه غــرب اصفهــان تصرفات 
مالکانــه و بالمعــارض متقاضيــان محــرز گرديده اســت لــذا مشــخصات متقاضيــان و امالک 
 مــورد تقاضا به شــرح زيــر به منظــور اطــالع عمومــي در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهي

 مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس 

از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 10185 - 1401/08/22 هيات ســوم آقای مســعود فوالدی به شناســنامه 
شــماره 2231 کدملي 1284962792 صادره اصفهان فرزند بهمن در ششــدانگ يکباب ســاختمان 
به مســاحت 208/59 متر مربع پــالک شــماره 377 فرعــی از 40  اصلي واقــع در اصفهان بخش 
 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان مع الواســطه از ســيد تقی عقيلی فرزند ســيد اســدا... ثبت در 

سامانه امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/15

م الف: 1413347  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

»  گردنه الماس  «   ؛  تداعی کننده دوران گذشته

شاید با عبور از »گردنه الماس« کمی به یاد سادگی زندگی گذشته خودمان بیفتیم؛ زمانی که زندگی 
شهری و اینترنت را انتخاب نکرده بودیم و پدران و پدربزرگان ما چنین زندگی زیبایی داشتند.

شاید همه شــما در مورد زیبایی های جاده اسالم خلخال شنیده باشــید. برخی این جاده زیبا را 
عروس جاده های ایران می نامند و البته که حق دارند. اســتان اردبیل زیباســت و طبیعت بکری 
دارد. از طرف دیگر استان گیالن که در قسمتی از ایران مرز مشترک دارند نیز دارای طبیعتی سرسبز 
و چشم نواز است و این موضوع نیز بر هیچ کس پوشــیده نیست. حال تصور کنید جاده ای که این 
دو استان را به هم پیوند می دهد باید چطور باشد. زیبایی های جاده اسالم خلخال بی شمار است 
و چشم انسان از دیدن این همه زیبایی سیر نخواهد شــد. در این میان گردنه ای اغواکننده وجود 
دارد که به آن گردنه الماس می گویند. این گردنه در جاده اسالم خلخال وجود دارد و از نظر طبیعی 

بسیار زیباست. 
گردنه الماس در میانه راه جاده اسالم به خلخال قرار  دارد. این جاده بسیار زیبا از شهر اسالم استان 
گیالن آغاز شده و به جنوب استان اردبیل و شهر خلخال منتهی خواهد شد. این جاده از میان مراتع 
سرسبز و زمین های کشاورزی و خانه های روستایی عبور می کند. انگار که زمان در هزارساله پیش 

ایستاده و عصر، عصر عشایر و کوچ نشینی است.
خانه های اطراف گردنه الماس و جاده اسالم خلخال بسیار ساده، بی آالیش، زیبا و درعین حال با 
عشق و محبت هستند. زندگی هنوز در این مکان جریان دارد و تکنولوژی هنوز منطقه را آلوده نکرده 
است. هوا صاف، آسمان آبی و نسیم کوهستانی به صورت شما می وزد. بوی آتش و چوب در برخی 
نواحی به مشام ما می رسد. حیوانات وحشــی گاه و بی گاه از بین طبیعت خودشان را به ما نشان 

می دهند و دوباره در دل جنگل های اطراف مخفی می شوند.
روستاییان گله گوسفند، گاو و بز خود را در مراتع رها کرده اند تا از این گیاهان سرسبز و بانشاط تغذیه 
کنند. حتی انگار حیوانات هم از اینکه در چنین مکانی زندگی می کنند، شــاد هســتند. هوا بسیار 
دلپذیر، زندگی ها ساده، مردم به دور از تجمل، خانه ها بدون آالیش است و مهر و صفا درون آن ها 

جریان دارد. چه چیزی بهتر از این؟
شاید با عبور از این جاده زیبا کمی به یاد سادگی زندگی گذشته خودمان بیفتیم. زمانی که زندگی 

شهری و اینترنت را انتخاب نکرده بودیم و پدران و پدربزرگان ما چنین زندگی زیبایی داشتند.

چه نکاتی را باید برای سفر به گردنه الماس رعایت کنیم؟
جاده اســالم به خلخال که در دل خود گردنه الماس را جای داده اســت، از منطقه کوهستانی و 
سردسیر عبور می کند. از طرف دیگر این جاده زیبا در مجاورت دریای خزر نیز قرار  گرفته  و به همین 
دلیل رطوبت و مه همیشه در این جاده وجود دارد. در نتیجه به طور حتم پیش از حرکت به سمت 
گردنه الماس، از سالمت خودروی خود مطمئن شوید.از طرف دیگر بهتر است در طول روزبه سمت 
گردنه الماس سفر کنید تا بتوانید از زیبایی های آن بهره ببرید. این جاده تنها در روز زیباست و در 
طول شب جز یک جاده کوهستانی پرپیچ وخم که چشم شما را خســته می کند، چیزی نخواهد 

بود. درنتیجه به هیچ وجه در شب این جاده را برای حرکت انتخاب نکنید.
یکی از موارد دیگر که به طور حتم باید مد نظر قرار بگیرید این اســت کــه تا ۷۰ کیلومتر داخل این 
جاده پمپ بنزین وجود ندارد. از این رو پیش از حرکت حتما باک خودروی خود را پر از بنزین کنید 
تا در راه دچار مشکل نشوید. گاهی ممکن است این جاده لغزنده باشد، در نتیجه با آرامش حرکت 
کنید. از طرفی اگر راننده هســتید، حواس تان را به جاده جمع کنید و اگر می خواهید زیبایی های 

اطراف را ببینید، توقف کنید و بدون استرس و نگرانی اطراف را ببینید.

چه فصلی برای دیدن گردنه الماس مناسب است؟
سال را نباید برای سفر به گردنه الماس انتخاب کرد. مشخص است که فصل های سرد 

زمســتان این جــاده در فصل های  مثــل  ســردی 
خطرنــاک باشــد. ممکن اســت بسیار 

به طور معمول در 
ین  ا

فصل ها، جاده انباشــته از برف اســت. با اینکه حتــی در دل برف هم این جــاده و گردنه الماس 
زیبایی های خود را دارند، اما شاید اصل زیبایی را بتوان متعلق به فصل اردیبهشت دانست. در این 
فصل بارندگی به حداکثر خود می رسد و به همین دلیل تا جایی که چشم کار می کند، سرسبز است.

البته دیدن این مناظر در فصل پاییز هم خالی از لطف نیســت. در فصل پاییز همه چیز زیباست و 
فضای شاعرانه ای در هوا موج می زند. رنگ قرمز و زرد و نارنجی مناظر زیبایی را خلق می کنند و هوا 
نسبتا سرد است.اگر در فصل زمستان و سرما قصد بازدید از این جاده را دارید، حتما زنجیر چرخ 
همراه داشــته باشــید. پیش از حرکت باک بنزین خود را پر و حتما از سالمت سیستم گرمایشی 
خودروی خود اطمینان حاصل کنید. حتی اگر در فصل های پر بارش نیز عازم گردنه الماس هستید، 
به هیچ وجه در خاکی توقف نکنید، زیرا ممکن است گل باشد و چرخ خودروی شما داخل آن گیر 

بیفتد.

آیا در میانه راه جاده اسالم خلخال می توان اقامت کرد؟
به سختی می توانید مکانی برای اقامت در این جاده پیدا کنید. خبری از هتل های چند ستاره نیست 
اما در آن اطراف شاید بتوانید مسافرخانه های کوچکی را بیابید. البته اگر با تور سفر می کنید، شاید 
بتوانید یک شب را در خانه های بوم گردی این اطراف بگذرانید. شاید خودتان هم بتوانید با دیدن 
چند روســتایی از آن ها در مورد کرایه یک شب خانه هایشان بپرســید. اگر بتوانید آن ها را متقاعد 

کنید، شبی زیبا در دل طبیعت جاده اسالم خلخال انتظار شما را می کشد.

چطور به گردنه الماس برویم؟
اگر از اردبیل عازم این گردنه هستید، باید به قسمت جنوب استان بیایید و خودتان را به شهر خلخال 
برسانید. از آنجا هم تابلوهای اسالم را دنبال کنید تا وارد جاده اســالم خلخال شوید. حال اگر از 
سمت استان گیالن می خواهید وارد جاده اسالم به خلخال شــوید، باید از رشت به سمت غرب و 
جنگل گیسوم بیایید. در میانه راه با تابلوی اسالم روبه رو خواهید شد. خودتان را به اسالم برسانید 

و از آنجا تابلوی خلخال را دنبال کنید.

جاذبه های دیدنی اطراف گردنه الماس
در میان راه جاده اسالم به خلخال می توانید به پارک ازناو سری بزنید که یک جاذبه طبیعی بسیار 
دیدنی است. البته اگر از سمت استان گیالن قسمت ورود به جاده اسالم به خلخال را دارید، حتما 
کمی مسیر خود را کج کنید و سری به جنگل گیسوم بزنید. این جنگل زیبا تقابل بین دریا و جنگل 

را ببینیــد. اســت، چیزی که شــاید در طول عمر خود دیگر نتوانید مشابه آن 
درنتیجه دیدن آن را اصال از دست ندهید.

جام جهانی ۲۰۲۲ قطر آغاز شده 
و این درحالی است که همزمان 
با اقداماتی که در حوزه  فرهنگ 
و هنر برای این رویداد ورزشی 
صورت گرفته است، فرش نیز 
در کنار صنایع دستی و هنرهای 
ســنتی، به عنوان یــک هدیه 
حضور خواهد داشت.به گزارش 
ایمنا، اهــدای فرش در جریان 
جام جهانــی فوتبال از مواردی 
اســت کــه در ادوار مختلــف 
وجود داشــته و گویــی اهدای 
فرش در جریــان رویدادهایی 
از این دســت، بــه نوعی یک 
کنــش فرهنگــی محســوب 
می شود؛ کنشی که سعی دارد 
تا از فرصــت جام جهانی برای 

معرفی فرهنگ کشورمان استفاده کند.اگرچه طرح فرش هایی که به مناسبت این رویداد بافته 
شده، بیشــتر دارای طرح های مدرن اســت، اما آنچه با وجود نو بودن این طرح ها جلوه نمایی 
می کند، هنر دست است؛ دستی که گره به گره کار بافت فرش را جلو می برد و با صبر این کاالی 
فرهنگی را به مرحله تولید می رساند.پس از تجربه  اهدای فرش در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که در 
شهر تبریز از آن رونمایی شد، امسال نیز فرش هایی در تبریز بافته شده که برای اهدا به تیم های 
هم گروهی ایران، فدراسیون فوتبال ایران، فدراســیون فوتبال قطر و موزه آستان قدس رضوی 
مشهد در نظر گرفته شــده اســت.این فرش ها که در آن از رنگ فیروزه ای و سرمه ای استفاده 
شده، نقوش اصیل ایرانی اسالمی را به رخ می کشــد که درواقع نمادی از هنر و معماری ایرانی 
اســت. همچنین پرچم های کشــورهای راه یافته به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به ترتیب گروه بندی 
آن ها در هشت کتیبه و در حاشیه فرش به صورت تمام ابریشــم بافته شده است.ضمن اینکه 
رنگ زرشــکی موجود در پرچم کشــور میزبان نیز، به خصوص در مرکز فرش ها به وضوح قابل 
تشخیص اســت و در کنار آن از المان هایی چون کاپ جام جهانی، لوگوی جام جهانی ۲۰۲۲ و 
بناهای تاریخی و المان های مهم کشــورهایی که تاکنون قهرمان این رویداد ورزشــی شده اند 
همراه با پرچم کشورمان ایران و قطر به عنوان میزبان دیده می شود.از موارد دیگری که در طراحی 
این فرش ها جالب به نظر می رسد، متن آن است که کشــورهای قهرمان ادوار گذشته را نشان 
می دهد. آنچه که در این فرش های 
بافته شــده اهمیت دارد، استفاده 
از ابریشــم در بافت آن هاســت. 
ابریشــم ۸۰ درصدی کــه به گفته 
صاحب امتیاز این فرش ها مشکلی 
در تهیه آن وجود نداشته است.در 
کنار خبرهایی کــه درباره  اقدامات 
فرهنگی برای جام جهانی منتشر 
می شــود و بعضــی انتقادهایی را 
مبنی بر همراه نبودن دستگاه های 
مختلف فرهنگی و هنری به همراه 
داشته، به نظر می رسد آنچه تاکنون 
در حوزه فرش انجام شده، مبتنی 
بر برنامه بوده و در آستانه  آغاز جام 
جهانی ۲۰۲۲ قطر از فرش هایی که 
قرار است اهدا شــود، رونمایی به 

عمل آمده است.

مدیر موزه گرمابه علیقلی آقا گفت: این مکان تاریخی در هر چهار فصل سال بازدیدکننده دارد و 
یک اثر میراثی و وقفی محسوب می  شود.ملیحه قریشــیان در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار 

کرد: موزه گرمابه علیقلی آقا بیش از ۳۰۰ سال قدمت دارد و مربوط به دوره صفوی است.
وی با تاکید بر حفظ این بنای مهم تاریخی شهر اصفهان افزود: همه باید در حفظ و حراست از 
این آثار گران بها و بناهای تاریخی کوشا باشیم.مدیر موزه گرمابه علیقلی آقا به بازدید گردشگران 
از این موزه اشاره کرد و گفت: این مکان تاریخی که در هر چهار فصل سال بازدیدکننده دارد یک 
اثر میراثی و وقفی محسوب می  شود.وی تصریح کرد: تابستان، زمان اوج بازدیدهای گردشگران 
خارجی و داخلی از این موزه عهد صفوی است، البته در دوران شیوع کرونا شمار بازدیدکنندگان 
کاهش یافت و دوباره با فروکش کردن این بیماری ویروسی بار دیگر شاهد مراجعه شمار زیاد 
گردشگر خارجی و داخلی به این موزه هستیم.قریشیان با اشاره به حضور توریست های خارجی 
به صورت تک نفره یا چندنفره و گروهی در این موزه افزود: بیشــتر این گردشــگران شــناخت، 

اطالعات و مطالعات باالیی دارند و به خوبی جایگاه و ارزش این مکان ها را درک می کنند.

 سرگذشت فرش های بافته شده
 برای جام جهانی  

علیقلی آقا؛ موزه ای که باید حفظ شود
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دستگیری عوامل تروریستی شهادت مدافعان امنیت در اصفهان

سپاه پاسداران انقالب اسالمی در اســتان اصفهان، از شناسایی و دستگیری عوامل تیم تروریستی 
حمله به مدافعان امنیت در اصفهان خبر داد.روابط عمومی سپاه حضرت صاحب الزمان)عج( استان 
اصفهان در اطالعیه ای اعالم کرد: در پی رصد اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان)عج( سازمان اطالعات 
سپاه حضرت صاحب الزمان)عج( استان اصفهان، عوامل تیم تروریستی حمله به مدافعان امنیت 
شناسایی و دستگیر شدند.در این اطالعیه آمده  است: این تیم متشکل از اراذل و اوباش درجه یک 
استان، دارای سابقه قضایی و وابستگی به جریان نفاق، با تهیه سالح جنگی در شامگاه ۲۵ آبان اقدام 
به شهادت ۲ نفر از بسیجیان و یک نفر از نیروهای فراجا کردند.به گزارش ایسنا، در بخش دیگری از 
این اطالعیه آمده است: در بازرسی از منازل این افراد بمب های کپسولی دست ساز و انواع سالح سرد 
و گرم کشف شد. جا دارد از همکاری مردم شهید پرور و دستگاه های همکاری کننده در این خصوص 
تقدیر و تشکر کنیم.به گزارش ایسنا، بر اثر حادثه تروریستی در روز چهارشنبه، ۲۵ آبان ماه در ملک شهر 
اصفهان، شهید محمدحسین کریمی، سرهنگ شهید اســماعیل چراغی و بسیجی شهید محسن 

حمیدی به شهادت رسیدند.
 

عوامل ناکامی در کنترل آلودگی هوا از نگاه یک عضو 
کمیسیون امورداخلی

یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: عدم توجه به سند آمایش صنعت و بی 
توجهی به اقدامات پیش بینی شده در قانون برای جلوگیری از تمرکز جمعیت در کالن شهرها دست به 
دست هم داده تا روز به روز بر آلودگی هوای کالن شهرها افزوده شود و مدیران ناتوان نیز با سوءاستفاده 
از این وضعیت به سمت کسب درآمد برای دستگاه ها حرکت کنند.حسین محمدصالحی در گفت وگو 
با ایسنا درباره آلودگی هوا، بیان کرد: در شهرهای بسیار آلوده در کنار افزایش تردد خودروها، کارخانجات 
نیز به طور مستمر شکل می گیرند و متاســفانه اصال آمایش صنعت در کشور ما معنا و مفهوم ندارد. 
سند آمایش و چشم انداز ۲۰ ساله می نویسیم اما در اجرای آن ضعیف هستیم.وی در ادامه اظهار کرد: 
زمانی که شعبه ای از یک کارخانه گسترش می یابد صرفا نگوییم که ۱۰۰ کارگر مشغول به کار شدند بلکه 
این ۱۰۰ کارگر منزل مسکونی، آب شرب، فضای ســبز و خودرو می خواهند. همه این عوامل آلودگی 
زیست محیطی را ایجاد خواهد کرد. متاسفانه آنچه که در قانون برای جلوگیری از مهاجرت پیش بینی 
شده اتفاق نیفتاده و امروز شهرهای بزرگ همچنان برای مهاجر پذیری جاذبه داشته و تراکم جمعیت 
در این شهرها یک عامل بزرگ برای آلودگی هواست و متاسفانه نتوانستیم در این حوزه برنامه ریزی 
انجام دهیم.نماینده مردم فریدن و فریدون شهر در مجلس، تصریح کرد: از سوی دیگر هر ساله بر تعداد 
خودروها در شهرهای بزرگ افزوده می شود در حالی که خیابان ها و هوای شهر ما گنجایش آنها را ندارد. 
چگونه انتظار داریم با این وضعیت آلودگی هوا تشدید نشود؟این عضو کمیسیون امورداخلی کشور و 
شوراها گفت:  اگر تهران یک شهر آلوده است شهرداری تهران با کدام مجوز  طرح ترافیک می فروشد 
تا تردد خودروها شهر را آلوده تر کند؟محمدصالحی تاکید کرد: خودرو وارد طرح ترافیک می شود و 
صرفا یک جریمه می پردازد؛ اما با پرداخت جریمه که آالیندگی آن از بین نمی رود. شهرداری تهران از 

طریق فروش طرح آلودگی هوا کسب درآمد می کند که باید جلوی آن گرفته شود.
 

در آستانه بازی تیم ملی مقابل انگلیس در جام جهانی؛

دانشگاه ها امروز ساعت 14 تعطیل می شوند
معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تعطیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از ساعت ۱۴ امروز 
دوشنبه ۳۰ آبان ماه خبرداد.دکتر قاسم عمو عابدینی در جمع خبرنگاران ضمن اعالم این خبر اظهار داشت: 
در آستانه بازی تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل تیم ملی انگلیس در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، کالس ها و 
بخش های اداری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از ساعت ۱۴ تعطیل می شوند.تیم ملی فوتبال کشورمان 

از ساعت ۱۶:۳۰ به مصاف تیم ملی فوتبال انگلیس می رود.

        سرنوشت پسماندهای اصفهان چه می شود؟

دراصفهاندفنمستقیمپسماندانجامنمیشود!
تولیــد انــواع پســماند در زندگی انســان ها امری 
اجتناب ناپذیر اســت و با توجه به اینکه طبق قانون 
مدیریت پسماند چرخه آن مشخص شده، هر چه این چرخه تکمیل تر 

باشد، مخاطرات زیست محیطی پسماندها کاهش می یابد.
مدیریت پسماند به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع بشری، 
یکــی از ضروری تریــن محورهای توســعه پایدار به حســاب می آید. 
افزایش روزافزون حجم پســماندها و تنوع آن ها بر پیچیدگی شرایط و 
نحوه جمع آوری و دفع آنها می افزاید و با توجه بــه اجتناب ناپذیر بودن 
تولید انواع پسماند در زندگی انســان ها، بدون شک توجه نکردن به این 
موضوع می تواند تاثیر زیادی در تخریب محیط زیست و طبیعت داشته 
باشد.مدیریت پسماندهای شــهری به عواملی همچون تولید زائده ها، 
جمع آوری، حمل ونقل، دفن زباله و بازیافت آن بســتگی دارد، بنابراین 
محدوده مدیریت این مقوله بسیار وســیع و متغیر است و برای چنین 
موضوعی راهی جز مدیریــت و برنامه راهبردی وجود ندارد. در کشــور 
قانونی به نام قانون مدیریت پسماند وجود دارد و مشخص کرده است که 
چه نهادی چه وظیفه ای در خصوص کدام نوع پسماند دارد؛ به عنوان مثال 
وظیفه مدیریت پسماندهای ویژه به تولیدکننده آن محول شده است.در 
اصفهان، سازمان مدیریت پسماند شهرداری، مسئول مدیریت چرخه 
مدیریت پسماند است و با اجرای برنامه ها و اقدامات متنوعی همچون 
جشنواره های مختلف و طرح های تشویقی برای تکمیل هر چه بیشتر 

چرخه مدیریت پسماند تالش می کند.

مدیریت پسماند به شهرداری واگذار شده است
غالمرضا ســاکتی، مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شهرداری 
اصفهان می گوید: وظیفه این ســازمان، مدیریت و برنامه ریزی در حوزه 
پسماندهای شهری است که طبق قانون مدیریت پسماند به شهرداری 

واگذار شده است.
وی با بیان اینکه مباحث بهداشتی، توسعه پایدار و حفظ محیط زیست در 
ساختار برنامه ای سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان وجود دارد، 
ادامه می دهد: چرخه مدیریت پسماند از مبدأ آغاز می شود و مراحل دیگر 
آن، حمل، جمع آوری، انتقال، پردازش، دفع و دفن را شامل می شود که 
مدیریت شهری طبق رویکردهای جدید، استفاده از فناوری های روز را در 
دستور کار قرار داده است.مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه بخشی از فرآیند استفاده از فناوری های جدید در 
مبدأ و بخش دیگر از آن در مقصد اســت، خاطرنشــان می کند: بیشتر 
اقدامات این سازمان در زمینه پردازش، دفع و دفن است.وی می افزاید: 

در هر شبانه روز حدود هزار تن پسماند به کارخانه پردازش وارد می شود 
که در سه خط پردازش، مواد آلی و غیرآلی تفکیک می شود؛ بخشی از 
مواد غیرآلی، به عنوان مواد ریجکتی باید دفن و بخش دیگر آن بازیافت 
شود.ساکتی می گوید: در اصفهان دفن مستقیم پسماند انجام نمی شود 
و تمام تالش سازمان مدیریت پسماند این است که از دفن پسماندهای 

ریجکتی با روش هایی همچون تبدیل ماده به انرژی، جلوگیری کند.

بوی نامطبوع اطراف کارخانه پردازش پسماند کاهش می یابد
وی تصریح می کند: مواد آلی که به صــورت هوازی در حال تبدیل به کود 
کمپوست است بوی نامطبوعی را متصاعد می کند که در راستای کاهش 
آن، خرید دســتگاه همزن برای هم زدن مواد آلی برای رســیدن هوا در 
دستور کار است.مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان 
در خصوص علل وجود شیشــه در کودهای کمپوست، تاکید می کند: با 
توجه به اینکه دستگاه های کیسه بازکن در مسیر پردازش پسماندها تعبیه 
شده، گاهی در پسماندهای خانگی شیشه وجود دارد که به دلیل خرد شدن 
از سرندها عبور می کند و وارد مواد آلی می شود.وی با بیان اینکه قانون 
مدیریت پسماند، پسماندها را به پنج دسته تقسیم بندی کرده است که 
شهرداری ها وظیفه مدیریت پسماندهای عادی را برعهده دارد، می گوید: 
طبق این قانون، مدیریت پسماندهای ویژه بر عهده تولیدکننده آن است 
و با توجه به اینکه این قانون در اصفهان به میزان مناسبی اجرا می شود، 
شــهرداری به هیچ عنوان اجازه ورود پســماندهای خطرناک همچون 
پسماندهای پزشکی به پسماندهای عادی را نمی دهد.ساکتی می افزاید: 
در حال حاضر بنا به دستور استانداری، شهرداری اصفهان تنها در مرحله 
دفن بهداشتی و مهندسی پسماندهای ویژه با تولیدکننده همکاری دارد.

وی در خصوص دوره گردانی که در سطح شهر با بلندگو برای خرید ضایعات 
یا فروش کاال اقدام می کنند، تاکید می کند: گشت های سدمعبر و کنترل 
نظارت مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شــهری شهرداری اصفهان 
برای رفع این معضل شــهروندان اقدام می کند و شهروندان می توانند 
در صورت مشاهده این دوره گردها مراتب را در تماس با سامانه ۱۳۷ در 

میان بگذارند.
مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان خاطرنشان 
می کند: حدود ۷۳ ایســتگاه بازیافت در ســطح شــهر برای دریافت 
پسماندهای خشک وجود دارد و خودروی دریافت پسماند خشک نیز 
طبق جدول زمان بندی اعالم شده، به در منازل شهروندان مراجعه و این 
پسماندها را دریافت می کنند.وی می افزاید: سلسله برنامه ای با عنوان 
شناسایی و ثبت اطالعات مشترکان پسماند جهت برنامه های آموزشی 

در حال ایجاد است که اطالعات شهروندان و برنامه های آموزشی که برای 
آنها برگزار شده است در سامانه ثبت می شود؛ آموزش گروه های مشترکان 
از جمله مجتمع های مســکونی، منازل مســکونی، صنوف پرپسماند، 
مدارس، مراکز آموزشی، مراکز پزشکی، هتل ها، ادارات و سازمان ها در 
حال انجام است و ارائه آموزش ها با رویکرد اشاعه رفتارهای سبز و محیط 
زیست صورت می گیرد.ســاکتی تصریح می کند: برگزاری کارگاه های 
آموزشی برای ساخت وسایل با مواد دورریختی با رویکرد کاهش تولید 
پسماند و اســتفاده مجدد و بازآفرینی به صورت نمادین در حال انجام 
است.وی با بیان اینکه خودروهای جمع آوری پسماند خشک با پخش 
موزیک معروف شهروندان را آگاه می کند و پس از ساعتی با عبور از همان 
معبر، نیروهای این بخش پسماندها را دریافت می کنند، تاکید می کند: 
شــهروندان می توانند در تماس با سامانه ۱۳۷ مشــکالت جمع آوری 
پسماند خشک را بازگو کنند تا به صورت قانونی با پیمانکاران برخورد شود.

وی می گوید: آموزش تفکیک جز ویژه پسماندهای عادی و توزیع ۲۳۸ 
هزار جعبه برای نگهداری آن از سال ۱۳۹۹، انجام بازدیدهای مدیریت سبز 
جهت پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت پسماند و ارائه گواهینامه 
به ادارات مختلف و توانمندسازی پیمانکاران با ارائه آموزش به کارکنان 
حوزه جمع آوری پسماند خشــک از دیگر اقدامات این سازمان است.

ساکتی می افزاید: با بهره برداری از واحد پیرولیز سازمان مدیریت پسماند، 
پسماندهای ریجکتی با طی فرآیندهای شیمیایی به نوعی سوخت تبدیل 
می شود و بخشی از هزینه های این سازمان برای حمل ونقل و دفع و دفن 
آن را کاهش می دهد.وی می گوید: احداث کارخانه هاضم بی هوازی با 
ظرفیت روزانه ۵۰ تن و اعتبار ۸۰ میلیارد تومان تا پایان سال آینده برای 
افزایش کیفیت کود و خروجی گاز برای تولید برق نیز در دستور کار سازمان 
مدیریت پسماند قرار دارد.مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان با اشاره به بازیافت پســماندهای ساختمانی، تصریح می کند: 
در حال رایزنی هستیم تا در ســال جاری قرارداد فاز هزار تنی برای این 

موضوع منعقد شود.

با مسئولان جامعه

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: 
تاکنون مازوت توســط صنایع مصرف نشده و تاکید 
بر این اســت که با صرفه جویی در مصرف گاز و برق، 
گاز نیروگاه ها تامین شــود؛ درخواست کردیم وزارت 
نفت و نیرو، تامین گاز بــرای نیروگاه ها را در اولویت 
قرار دهد.منصور شیشه فروش در گفت وگو با خبرنگار 
ایمنا، با بیان اینکه یک ماه در ســال گذشــته توسط 
صنایع مازوت مصرف شده است، اظهار کرد: طی سال 

جاری، مازوت توسط صنایع مصرف نشده و تاکید بر 
این است که با صرفه جویی در مصرف گاز و برق، گاز 
نیروگاه ها تامین شــود، همچنین درخواست کردیم 
وزارت نفــت و نیرو، تامین گاز بــرای نیروگاه ها را در 
اولویت قرار دهد.وی با بیان اینکه به شرکت نفت اعالم 
شده است که ســوخت پاک و گازوییل پاک در تمام 
جایگاه ها توزیع شود، ادامه داد: به نیروگاه ها نیز ابالغ 
کردیم با همکاری شرکت نفت، از سوخت های مورد 
استفاده گوگردزدایی کنند، همچنین سازمان صنعت، 
معدن و تجارت نسبت به تعیین تکلیف و ساماندهی 

کوره های گچ و آجر اطراف اصفهان اقدام کند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح 

کرد: شرکت گاز موظف است درخصوص مصرف بهینه 
گاز اقدامات الزم را انجام دهد، تمام ادارات نیز موظف 
هســتند موتورخانه ها را برای پیشــگیری از انتشار 
آالینده ها، بهسازی، نوسازی و استانداردسازی کنند.

وی با بیان اینکه ادارات نســبت به صرفه جویی گاز و 
برق مکلف شــدند تا از این طریق بخشی از گاز مورد 
نیاز نیروگاه ها تامین شــود، اضافه کرد: به شهرداری 
نیز اعالم شد از ســوزاندن هرگونه ضایعات درختان 
خودداری کند تا از افزایش آلودگــی هوا جلوگیری 
شود؛ شهرداری مکلف به نوسازی ناوگان اتوبوسرانی 
شده، البته باید کنترل و بهبود عبور و مرور، ترددها و 
پیشگیری از ترافیک در شهر نیز مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری:

تاکنون مازوت توسط صنایع در اصفهان مصرف نشده است

درگیری دانشمندان 
با شکارچیان برای 

تصویربرداری از این حیوان
نزدیک به ۱۴۰ سال از آخرین باری که 
دانشمندان توانستند این قرقاول گردن 
سیاه را مشاهده کنند می گذرد و حاال 
بعد از این همه مدت تیمی از محققان، 
عکســی از وجود این حیــوان کمیاب 
منتشــر کردند. آن ها می گویند برای 
کشف این حیوان مجبور به رویارویی 
با دزدان دریایی و شــکارچیان همان 

حیوان شدند.

سقوط 3 اصفهانی از کوه صفه
روز جمعه سقوط دو مرد و یک زن از مســیرهای خطرناک و پرتگاهی کوه صفه گزارش شد که در این 
حوادث دو نفر جان باختند. سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اعالم 
این خبر، گفت: ســاعت ۶ و ۱۵ روز جمعه )۲۷ آبان ماه( پیرو تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتش 
نشانی،  سقوط دو مرد حدود ۳۰ ساله از مسیرهای خطرناک و پرتگاهی کوه صفه گزارش شد. بالفاصله 
۳ اکیپ تخصصی نجات در کوهستان از ایستگاه شماره ۱۲ و ایستگاه شماره ۳  سازمان آتش نشانی 
به محل حادثه اعزام شدند که متاسفانه اشخاص به علت شدت ضربه سقوط در دم جان باخته بودند.

فرهاد کاوه آهنگران، افزود: پیکر بی جان این دو شخص با رعایت کلیه اصول ایمنی، استفاده از برانکارد 
و ایجاد کارگاه های عملیاتی کار با طناب از ارتفاع به پایین منتقل و تحویل عوامل انتظامی شد و پایان 
عملیات نیز در ساعت ۱۱ اعالم شد.سخنگوی سازمان آتش نشانی اصفهان گفت: همچنین در ساعت ۸ 
و ۴۵ دقیقه روز جمعه پیرو تماس دیگری با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی، سقوط ۳ متری خانمی حدود ۴۰ 
ساله در قسمت زیرین قله کوه صفه اعالم شد. بالفاصله چهارمین اکیپ تخصصی نجات در کوهستان 
از ایستگاه ۱۲ و ۱۳ به علت مشغول بودن ۳ اکیپ تخصصی در حادثه سقوط دیگر در قسمتی دیگر از کوه 
صفه به محل حادثه اعزام شدند.وی با اشاره به اینکه این زن از ناحیه لگن شدیدا دچار آسیب دیدگی 
شده بود، گفت: با رعایت کلیه اصول ایمنی و با استفاده از برانکارد حمل از ارتفاع به محل امن منتقل و 
تحویل نیروهای امدادگر اورژانس داده شد. همچنین پایان این عملیات نیز در ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه 
اعالم شد.کاوه آهنگران در خاتمه به شــهروندان توصیه کرد هرگز بدون آشنایی به فنون کوهنوردی و 

تجهیزات مناسب اقدام به صعود از کوه نکنند.
 

پاره شدن طناب دار پس از 7 سال در اصفهان
حادثه 24 نوشت: یک پرونده قصاص عضو پس از ۷ سال با وساطت شورای حل اختالف شعبه ۴۳ 
شورای حل اختالف اصفهان به سازش ختم شد.با تالش اعضا و کارکنان پر تالش شعبه ۴۳ شورای حل 
اختالف اصفهان، پرونده ای با موضوع قصاص که از ســال ۹۴ از طرف شاکی تشکیل و منجر به صدور 
حکم قصاص از دادگاه کیفری و ارجاع به شعبه ۳ اجرای احکام  جهت اجرا شده بود، جهت اخذ رضایت 
به شعبه ۴۳ شورای حل اختالف اصفهان ارجاع شد که با تالش فراوان اعضای  این شعبه، رضایت اولیای 
دم اخذ و متهم از قصاص عضو رهایی یافت.در این پرونده مضروب که ۷ سال در زندان به سر می برد، 
خواستار رسیدگی و صلح و سازش در شعبه ۴۳ شورای حل اختالف شد که با دستور مقام قضایی در 
دستور کار قرار گرفت. طی برگزاری چندین جلسه رسمی در این شعبه و صحبت و راهنمایی شاکی، در 

نهایت وی با دریافت مبلغی رضایت خود را اعالم و محکوم علیه از قصاص عضو رهایی یافت.
 

ریس پلیس راه استان:

سرعت زیاد، عامل اصلی 12 درصد از تصادفات برون شهری 
اصفهان است

 رییس پلیس راه اســتان اصفهــان گفت: ۱۲ درصــد از علت تصادفــات در راه های برون شــهری
  استان اصفهان طی هفت ماهه امسال مربوط به ســرعت زیاد بوده است.سرهنگ اصغر زارع اظهار 
 کرد: عجله و سرعت زیاد همیشــه عامل مرگ آفرین در رانندگی بوده و باید به این نکته توجه کنیم 
 که داشتن و نداشتن ســرعت، نقطه تمایز بین مرگ و زندگی است.وی ادامه داد: با کاهش سرعت 
 و رانندگی به دور از شــتاب زدگی می توانیم جاده ها را برای تمام کاربــران چرخه ترافیک ایمن کنیم، 
باید بدانیم سرعت عامل اصلی ایجاد خطر است و هر چه ســرعت باالتر باشد احتمال وقوع سوانح 
رانندگی و شدت تصادف نیز به همان اندازه افزایش می یابد.رییس پلیس راه استان اصفهان تصریح 
کرد: هر چه سرعت کمتر باشد، زمان بیشتری برای تصمیم گیری و جلوگیری از حادثه وجود خواهد 
داشت و اگر برخوردی صورت گیرد، انرژی کمتری حاصل از حرکت وسیله نقلیه آزاد شده و صدمات 

کمتری ایجاد می کند.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

مدیر نمایندگی ستاد دیه اعالم کرد:

وجود 10۹۵ زندانی جرائم 
غیرعمد در استان اصفهان

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان اصفهان با بیان 
اینکه ۱۰۹۵ زندانی جرائم غیرعمد در اســتان 
اصفهان وجود دارد، گفت: براساس آمار ستاد 
دیه کشور، اســتان اصفهان بین ۴۳ شهر رتبه 
نخســت جرائم غیرعمد را به خود اختصاص 
داده اســت که زیبنده این اســتان فرهنگی و 
تاریخی نیست.اسدا... گرجی زاده در گفت وگو 
با خبرنگار ایمنــا، با بیان اینکــه ۱۰۹۵ زندانی 
جرائــم غیرعمد در کل اســتان اصفهان وجود 
دارد، اظهار کرد: براساس آمار ستاد دیه کشور، 
استان اصفهان بین ۴۳ شهر رتبه نخست جرائم 
غیرعمد را بــه خود اختصاص داده اســت که 
زیبنده این استان فرهنگی و تاریخی نیست.
وی ادامــه داد: از تعداد کل زندانیــان جرائم 
غیرعمد ۳۰ نفــر زن و ۱۰۶۵ نفر مرد هســتند، 
در راستای شناسایی زندانیان جرائم غیرعمد 
درصدد هستیم، افرادی را از زندان آزاد کنیم که 
اقدامات برای آن ها تکمیل شده باشد، یعنی تنها 
با دریافت مساعدت از ستاد دیه آزاد شوند.مدیر 
نمایندگی ستاد دیه استان اصفهان با بیان اینکه 
افرادی مورد مساعدت قرار می گیرند که تک قرار 
باشــند یعنی تنها یک موضوع مالی در پرونده 
آن ها ثبت شــده باشــد، تصریح کرد: رسالت 
ستاد دیه کمک رســاندن به زندانیان و آزادی 
آن هاست، این در حالی است که تمام زندانیان 
واجد شرایط آزادی نیستند تا اینکه حکم قطعی 
برای پرونده آن ها دریافت شود.وی اضافه کرد: 
افرادی که مبلغ بدهی ســنگین دارند، ســتاد 
دیه آن ها را به بانک معرفی کرده تا تسهیالتی 
دریافت کنند، اما این افــراد در بحث تضامین 
و ارائه ضامن با مشــکالتی مواجه شــدند، در 
این راستا از اولویت ستاد دیه خارج می شوند.

گرجی زاده گفت: افرادی که تمام اقدامات الزم 
برای آن ها انجام شــده و نیازمندی آن ها طبق 
تحقیقات و استعالم ثبت امالک، ناجا و مراجع 
ذی ربط دریافت شده و واجد شرایط هستند، در 
اولویت ستاد دیه قرار می گیرند، در این راستا از 
تعداد کل زندانیان جرائم غیرعمد حدود ۸۰ نفر 

واجد شرایط رسیدگی هستند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مطرح کرد:

سراشیبی ابتال به آنفلوآنزا در اصفهان
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اعالم اینکه روند ابتال به ویروس آنفلوآنزا کاهشی شده است، گفت از هر ۱۰۰ نفری که تست آنفلوآنزا می دهند، حدود ۳۰ 
تا ۳۵ نفر مبتال به ویروس آنفلوآنزا، ۵ نفر مبتال به کرونا و مابقی مبتال به بیماری های ویروسی فصلی از جمله سرما خوردگی هستند.پژمان عقدک در گفت وگو با 
ایسنا، درخصوص وضعیت مبتالیان به کرونا در اصفهان، اظهار کرد: در شبانه روز منتهی به شنبه، ۲۸ آبان ماه، ۶۶ تست کرونا از افراد مشکوک و عالمت دار مبتال به 
کرونا در استان اصفهان گرفته شد که هیچ مورد ابتالی قطعی به کرونا در استان شناسایی نشده است.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعالم کرد: اکنون 
تعداد بیماران بستری در بیمارستان های استان ۶۹  نفر اســت که از این تعداد ۱۰ نفر در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند، اما هیچ مورد فوتی ثبت نشده 
است.وی با اشاره به شیوع ویروس آنفلوآنزا، تصریح کرد: آمار دقیقی از مبتالیان به ویروس آنفلوآنزا در دسترس نداریم، اما روند مبتالیان به ویروس آنفلوآنزا 
کاهشی شده است. در حال حاضر از هر ۱۰۰ نفری که تست آنفلوآنزا می دهند، حدود ۳۰ تا ۳۵ نفر مبتال به ویروس آنفلوآنزا، ۵ نفر مبتال به ویروس کرونا و مابقی 
مبتال به بیماری های ویروسی فصلی از جمله سرما خوردگی هستند.عقدک در رابطه با وضعیت کنونی شیوع آنفلوآنزا تصریح کرد: باتوجه به اینکه شیوع ویروس 
آنفلوآنزا از اوایل مهرماه آغاز شد و شیوع گسترده ای به ویژه در سنین زیر ۱۸ سال داشت، در حال حاضر روند مبتالیان کاهشی شده و پیش بینی می شود این روند 

تا اواخر آذرماه ادامه داشته باشد، اما با توجه به آغاز فصل زمستان احتمال افزایش مبتالیان وجود دارد.



بلیچر ریپورت به 2۵ ستاره ای اشاره کرد که برای اولین بار در جام جهانی فوتبال به میدان می روند.مسابقات جام جهانی فوتبال 2022 قطر با دیدار تیم های ملی 
قطر و اکوادور در ورزشگاه البیت الخور آغاز شد.قطر میزبان بسیاری از ستارگانی است که برای اولین بار طعم حضور در مهم ترین رویداد فوتبال جهان را می چشند. 
بازیکنی چون گرت بیل که سال ها در رئال مادرید بازی کرده و با کهکشانی ها به افتخارات بزرگی رسیده، در سن 33 سالگی نخستین تجربه جام جهانی خود را از 
سر خواهد گذراند که ممکن است آخرین تجربه اش نیز باشد. نفراتی چون وینیسیوس جونیور، فیل فودن، بوکایو ساکا، کای هاورتز و فیرجیل فن دایک هم برای 
اولین مرتبه در جام جهانی به میدان خواهند رفت.آرون رمزی و گرت بیل از ولز، کریستین پولیسیچ، جیووانی رینا و وستون مک کنی از آمریکا، جک گریلیش، 
فیل فودن، جود بلینگام، میسون ماونت و بوکایو ســاکا از انگلیس، اورلین چوامنی و ادواردو کاماوینگا از فرانسه، دوشان والهوویچ از صربستان، ژوائو فلیکس 
از پرتغال، جمال موسیاال و کای هاورتز از آلمان، آلفونســو دیویس از کانادا، داروین نونیس از اروگوئه، فرنکی دیونگ و فیرجیل فن دایک از هلند و وینیسیوس 

جونیور و ریچارلیسون از برزیل از جمله این ستارگان هستند.

ستارههاییکهطعماولینجامجهانیرامیچشند
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شوکبزرگبهفرانسه؛»بنزما«جامجهانیراازدستداد
بهترین بازیکن فوتبال جهان در سال 2022 به خاطر آسیب دیدگی جام جهانی را از دست داد و از 
فهرست فرانسوی ها خط خورد.درســت در روز آغاز جام جهانی شوک بزرگی به فوتبال فرانسه و 
البته جهان فوتبال وارد شد و آن اینکه کریم بنزما که همه پیش بینی ها حاکی از حضور او در جام 
جهانی بود، این رقابت بزرگ را از دست داد.فدراســیون فوتبال فرانسه در بیانیه ای اعالم کرد که 
بنزما به خاطر آسیب دیدگی از فهرست نهایی فرانسه خط خورد و رسما جام جهانی را از دست داد.

در بیانیه فدراسیون فوتبال فرانسه آمده است: بعد از آســیب دیدگی بنزما از ناحیه عضله زانوی 
پای چپ او جام جهانی را از دست داد و از فهرست خط  خورد. همه تیم از این خبر ناراحت هستند 
و برای بنزما بهبودی را آرزو می کنند.روزنامه لوپاریزین هــم در توئیتی اعالم کرد که روند درمان 
بنزما خوب پیش نرفت و  این بازیکن طبق آخرین آزمایش به شرایط بازی نمی رسد و رسما جام 
جهانی را از دســت داد. روزنامه اکیپ هم تصویری از بنزما در حال خروج از بیمارســتان اسپایر 
منتشر کرد که چهره او نشان می داد اصال وضعیت خوب نیست.فرانسه در گروه چهارم با تیم های 
استرالیا، دانمارک و تونس هم گروه است و در نخستین بازی خود به مصاف استرالیا خواهد رفت.

 

اعتراف»هازارد«:کیفیت2018راندارم
 کاپیتان تیم ملــی فوتبال بلژیک قبــل از آغاز جام جهانــی اعتراف کرد کــه از آن بازیکن آماده 
سال 20۱۸ فاصله گرفته است.تیم ملی فوتبال بلژیک یکی از شانس های کسب عنوان قهرمانی 
در جام جهانی 2022 قطر است.بلژیک یکی از پر مهره ترین تیم های جام جهانی است و بازیکنان 
 سرشــناس زیادی را در اختیار دارد کــه یکی از آنها ادن هازارد اســت که در رئــال مادرید بازی 
 می کند. البته خود هازارد هم اعتراف کــرد که از روزهای اوج خود فاصلــه گرفته؛ اما با این حال
  آماده اســت تا به تیم ملی فوتبال کشــورش در این رقابت بــزرگ فوتبالی کمــک کند.هازارد
  گفت: به صراحت بگویم که بــا آن بازیکن آماده و با کیفیت ســال 20۱۸ فاصله دارم. در ســال

 20۱۸ جزو ۱0 بازیکن برتر فوتبال جهان بودم. به هر حال سن من باالتر رفته است و باید اعتراف 
 کنم که کیفیت 20۱۸ را ندارم و اصال نمی توانم چنین ادعایی هم داشــته باشم. من از نظر ذهنی

 و بدنی طی دو سال اخیر بســیار اذیت شــده ام و به همین خاطر مجبور به گفتن چنین چیزی 
شدم.او ادامه داد: اگر بدنم جواب دهد می توانم در جام جهانی دســت به کار های بزرگی بزنم. 
من همان مهارت ها و توانایی هــای قبل را دارم و تنها به خاطــر دوری از فوتبال اعتماد به نفس 
خود را از دســت داده ام. آیا می توانم دوباره روزهای خوبی را تجربه کنم؟ بدون شک می توانم و 

بسیار امیدوار هستم. 
 

فیفاهنوزتغییرتابعیتبازیکنسنگالرا
تاییدنکردهاست

اسماعیل یاکوبس بعد از ســادیو مانه، دومین غایب بزرگ ســنگال در بازی نخست برابر هلند 
خواهد بود.سنگال ممکن است یک بازیکن بسیار مهم را به دالیل اداری از دست بدهد.بر اساس 
گزارش رسانه های سنگال، آلیو سیسه نمی تواند روی اسماعیل یاکوبس مدافع چپی که قرار بود 
در اولین بازی جام جهانی برابر هلند به میدان برود، حســاب باز کند. اتفاقی که افتاده این است 
که فیفا هنوز تغییر ملیت او را تایید نکرده و این می تواند مستلزم مجازات احتمالی و کسر امتیاز 
در صورت حضور او در زمین باشد.بازیکن موناکو در کلن آلمان به دنیا آمد و در رده جوانان بخشی 
از تیم آلمان بود که قهرمان جام ملت های زیر 2۱ ســال در سال 202۱ شد. با این حال این مدافع 
اکنون تصمیم گرفت که نماینده کشور سنگال باشــد ولی فیفا هنوز تغییر ملیت او را تایید نکرده 
است.در صورتی که این وضعیت در اسرع وقت حل نشود، فوده بالو توره باید جای او در زمین در 

دیدار برابر هلند حاضر باشد.

مهاجم پیشین تیم ملی فوتبال:کار تیم ملی برای صعود سخت است؛ 

امیدوار باشیم؛ اما منطقی!

مهاجم پیشین تیم ملی فوتبال اعتقاد دارد کار تیم ملی برای صعود از 
مرحله گروهی سخت است و باید به این موضوع واقع بینانه نگاه کنیم.

محسن گروسی درباره شرایط تیم ملی در فاصله یک روز تا نخستین 
دیدار مقابل انگلیس در گروه B جام جهانی 2022 قطر اظهار داشت: 
کارلوس کی روش توانست در غیاب لژیونرها تیمش را در تهران مقابل 
نیکاراگوئه تا حدودی مورد ارزیابی قرار دهد و بعد از حضور در قطر هم 
با همراهی لژیونرها برابر تونس بازی کردند. البته بازی با تونس بیشتر 
برای ارتقای شرایط روحی و روانی بازیکنان بود. االن در آستانه شروع 
جام جهانی تیم کامل شــده است و خوشــبختانه بازیکنان تیم ملی 

هم برای بازی با انگلیس از انگیزه و روحیه باالیی برخوردار هستند.
وی ادامــه داد: تیم ملی بیشــتر از هر چیــزی االن نیاز بــه تمرکز و 
حمایــت دارد. کی روش و شــاگردانش باید بدون هیچ اســترس و 
ایجاد حاشــیه ای فقط به موفقیت فکــر کنند. مهم تریــن راهکار ما 
برای موفقیت در جام جهانی یکدلی و همدلی کل اعضای تیم است. 
کی روش، مربی باتجربه ای اســت و قطعا وظایــف بازیکنان را برای 
مقابله با انگلیــس که مهم ترین بــازی تیم ملــی در مرحله گروهی 
اســت، تعیین کرده و می داند با چه اســتراتژی تیم ملی را به مصاف 

انگلیس بفرستد.

بازیکن پیشــین تیم ملــی فوتبــال در واکنش به ایــن موضوع که 
شاکله اصلی تیم ملی را لژیونرها تشــکیل خواهند داد، تصریح کرد: 
ما بازیکنان خوبی شــاغل در لیگ برتر داریم که همســطح لژیونر ها 
هستند، اما کی روش بیشتر از لژیونرها استفاده می کند، چون به آنها 
اعتقاد دارد. چند بازیکن تیم ملی مثل طارمی و جهانبخش شــرایط 
خوبی در اروپا دارنــد و می توانند کمک بزرگی به کــی روش کنند، اما 
من معتقدم که تمام لژیونرهایی که به تیم ملی دعوت شدند بهترین 
نیستند و کی روش می توانســت نگاه بیشــتری به بازیکنان داخلی 
داشته باشد. به عنوان یک ایرانی دوست دارم تیم ملی کشورم موفق 
شــود و برای اولین بار بتواند از مرحله گروهی جام جهانی صعود کند، 
اما بایــد واقعیت ها را هم بپذیریم و ســطح توقــع و انتظارات مردم 
 از تیم ملی را باال نبریــم و منطقی به حضور تیم ملــی در جام جهانی

 نگاه کنیم.
گروسی در پایان در پاسخ به این ســوال که »تیم ملی چقدر شانس 
صعود به مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی را دارد؟«، گفت: فوتبال 
قابل پیش بینی نیست. انگلیس یکی از بهترین تیم های جام جهانی و 
مدعی قهرمانی است و تیمی پر از ستاره و تا مقابل این تیم بازی نکنیم 

نمی توانیم در مورد نتیجه بازی با انگلیس اظهارنظر کنیم. 

سوال روز

رهبرتیمایرانازنگاهروزنامهقطری
روزنامه الرای قطر، مهدی طارمی را رهبر تیم ایران در جام جهانی 2022 قطر می داند.در گروه دوم این 
رقابت ها چهار تیم ایران، انگلیس، آمریکا و ولز حضور دارند و هر چهار تیم برای صعود به دور بعد رقابت 
سختی با هم خواهند داشت که البته انگلیس شانس بیشتری برای صعود دارد.این روزنامه قطری 
در توضیح ایران نوشت: لقب این تیم شیرهای فارسی است و کاپیتان و رهبر تیم، مهدی طارمی است. 
ایران ۶ بار در جام جهانی شرکت کرده است و در رده بندی فیفا در رده 2۱ قرار دارد.تیم ملی فوتبال ایران 

در نخستین بازی خود در جام جهانی 2022 به مصاف انگلیس می رود.
 

انگلیس؛دریکیازشبکههابهشیوهطنزگزارشمیشود ایرانـ
گزارش بازی های تیم ملی کشورمان به صورت طنز، ابتکاری از رادیو صباست که عالوه بر اطالع رسانی 
درباره  لحظه بازی های تیم ملی، متناسب با مخاطب و ماموریت رادیو صبا تدارک دیده شده است. 
این برنامه به عنوان »جام صبایی« نیم ساعت قبل از آغاز مسابقات تیم ملی آغاز می شود و طی آن 
سه نفر از بازیگران و مجریان شبکه با شخصیت های طنز ورزشی خود بازی را به شیوه ای فانتزی 
گزارش خواهند کرد.محسن شــاهمرادی، مجری برنامه خواهد بود که در کنار شخصیتی هایی با 
عنوان»آقای مرادیان«، »آقای نیک بختی« و » آقا فرصت« بازی را گزارش می کنند. ارتباط طنز با 

قطر هم بخشی از برنامه خواهد بود.
 

گویندهایراندرجامجهانی؛کسیکهفکرشرانمیکردید!
هر تیم در طول رقابت های جام جهانی 2022، گوینده اختصاصی خود را خواهد داشت که در نوع خود 
بسیار جالب توجه است.به گزارش»ورزش سه«، فردی که از طرف ایران برای انجام این وظیفه انتخاب 
 شده، فردی با مسئولیت های متفاوت است که البته ســابقه کار رسانه ای هم دارد.احساس اصولی 
 در گفت وگو با ویژه برنامه جام جهانی قطر از محول شدن این وظیفه بر عهده یکی از مدیران فوتبالی

 خبر داد؛ این فرد رییس هیئت فوتبال اســتان یزد اســت و انتخابش به عنوان گوینده ورزشگاه به 
 زبان فارسی در بازی های ایران، جای تامل بســیار زیادی دارد.سخنگوی فدراسیون فوتبال با اعالم

 خبر فوق افزود: آقای تفکری که از همکاران صدا و ســیما بودند و اینک رییس هیئت فوتبال استان 
یزد هستند، با صدای خوب و تســلطی که دارند وظیفه گویندگی بازی های ایران در جام جهانی را به 

عهده خواهند داشت.
 

واکنش»فردوسیپور«بهگزارشبازیهایجامجهانی
خبر ورزشی نوشت: عادل فردوســی پور بازی های ایران در جام جهانی را گزارش نمی کند.جام جهانی 
2022 قطر آغاز  شده و گفته می شد عادل فردوسی پور، در هفته های اخیر، پیشنهادهای متعددی برای 
گزارش بازی های جام جهانی دریافت کرده اما به همه آن ها جواب رد داده است.وی در گفت وگویی کوتاه 
ضمن تایید این موضوع گفت: پس از نزدیک به ۴ سال ممنوعیت، گفتند جام جهانی را گزارش کن. در 
دورانی که ایران عزیز در ماتم و اندوه فرزندان خود نشسته، صدای مردم از هر صدایی شنیدنی تر است.

 

چراپرسپولیسیهابازهمتمریننکردند؟
بازیکنان پرسپولیس به یک دلیل برای دومین روز متوالی تمرین نکردند.بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس 
برای دومین روز متوالی حاضر به تمرین نشــدند تا اعتصــاب آنها وارد مرحله جدید شــود. بازیکنان 
پرسپولیس که به پرداخت نشدن مطالبات شان معترض هستند، پس از تماس تلفنی رضا درویش با 
یحیی گل محمدی و صحبت هایی که مدیرعامل باشگاه علیه بازیکنان انجام داد، تمرین نکردند و برای 

دومین روز متوالی با وجود حضور در محل تمرین حاضر به کار تمرینی نشدند.

مستطیل سبز

چرااعزامگزارشگربه
جامجهانینشدنیبود؟

ایســنا:گزارشــگران دیدارهــای تیم ملی 
کشورمان در جام جهانی قطر 2022، از داخل 
کشــور این بازی هــا را گــزارش می کنند.در 
روزهای اخیر برخی رسانه ها از منتفی شدن 
اعزام گزارشــگران بازی های تیم ملی ایران 
به قطر خبــر داده اند که در ادامــه این خبر با 
ابراز تعجب مســئوالن ورزش صداوســیما 
همراه بوده است؛ آنها می گویند از ابتدا خبری 
رسمی مبنی بر اعزام گزارشــگران دیدارهای 
تیم ملی از ســوی تلویزیون اعالم نشده بود 
که حاال این تصمیم منتفی شود.از محمدرضا 
احمدی به عنوان گزارشگر بازی ایران مقابل 
انگلیس، پیمان یوســفی گزارشگر دیدار تیم 
ملی کشورمان مقابل ولز و جواد خیابانی برای 
دیدار مقابل آمریکا در برخی رسانه ها نام برده 
شده است؛ خبری که باز هم به تایید مدیران 
تلویزیون نرسیده است.بر این اساس با توجه 
به اینکه سه گزارشــگر نام برده شده، در حال 
حاضر اجرا و تهیه کنندگــی ویژه برنامه های 
جام جهانی را عهده دار هستند، از همان ابتدا 
هم فرضیه احتمالی اعزام گزارشگرها به جام 
جهانی دشوار یا حتی نشدنی به نظر می رسید.

محمدرضا احمدی همراه با محمدحســین 
میثاقی اجرای »جام 2022« را برعهده دارد. 
»جام و جزیره« با اجرای جــواد خیابانی از 
بخش هــای ویژه برنامه جام جهانی شــبکه 
ورزش است که در قشم تولید می شود. پیمان 
یوســفی هم تهیه کننده »ورزشیا« در شبکه 
نسیم است. بر این اساس اگر سه فردی که 
نام شان به عنوان گزارشگران دیدارهای ابتدایی 
ایران در جام جهانی یاد شده، درست باشد، از 
همان ابتدا احتمال اعزام به قطر منتفی به نظر 
می رسید.میثم فضلعلی، مدیر گروه ورزش 
شبکه سه ســیما در گفت وگویی با ایسنا در 
توضیح مطالب باال، تاکید کرد: تاکنون خبری 
رسمی مبنی بر اعزام ســه گزارشگر به قطر از 
سوی ما و شبکه اعالم نشده و اساسا در ادوار 
جام جهانی روالی برای اعزام گزارشگر در هر 
دوره وجود نداشته است. بنا به دالیلی گاهی 

اوقات اعزام شدند و بنا به دالیلی هم نشدند.

فوتبال جهان

وز عکس ر

حضوروزیرورزش
ایراندرجامجهانی
سوژهقطریها

شــبکه قطری در اخبــار حضور 
مقامات کشورها در جام جهانی 
به حضــور وزیــر ایــران در این 

تورنمنت پرداخت.

یک شــتر پیشــگو به نام کامیال، اعتقــاد دارد که 
انگلیس برابر ایران به پیروزی می رسد.

رقابت های جام جهانی 2022 قطر آغاز  شده و بازار 
پیش بینی مســابقات نیز حسابی داغ است. پس 
از پاول، هشــت پای معروف آلمانی، اســتفاده از 
حیوانات در پیش بینی مســابقات تورنمنت های 

مهم افزایش یافت.
پاول، هشــت پایی اســت که با پیش بینی درست 
بســیاری از مســابقات تیم ملی فوتبال آلمان به 
شهرت جهانی رسیده بود. او در جام ملت های اروپا 
فقط بازی فینال را اشتباه پیشگویی کرده بود. این 
هشت پای نر همچنین هر ۷ بازی تیم ملی فوتبال 
آلمان در جام و نیز بازی فینال جام جهانی فوتبال 

20۱0 را به درستی پیش بینی کرد.
حاال و در آستانه شروع مسابقات جام جهانی 2022 

قطر، نوبت به پیش بینی ســایر حیوانات رســیده 
است. کامیال نام شــتری است که برای پیش بینی 
دیدار انگلیس و ایران از او استفاده شده تا تیم برنده 

این دیدار حساس را حدس بزند.
روزنامه ســان تصمیم گرفت برای پیش بینی این 
دیدار به سراغ شتر معروف برود که کامیال در پیش 
بینی خود، تیم ملی انگلیس را برنده دیدار برابر ایران 

دانسته است.
جنی و ورنون مور، صاحبان مشاور امالک که هر دو 
۵2 ساله و مالک شــتر کامیال هستند، اصرار دارند 
که او»هرگز اشتباه نمی کند« و پیش بینی های او 

درست از آب در می آیند.
ورنون گفت: ایــن بهترین فال ممکــن برای گرت 
و شــاگردانش اســت. عبور از مرحلــه گروهی در 
دسترس اســت. ما از او خواستیم که بین پرچم ما 

و حریف که چند یارد جلوتر از او نصب شــده بودند، 
یکی را انتخاب کند و او هر بار مســتقیما به سمت 

پرچم انگلیس رفت.
شــترها در شــهر میزبان جام جهانی قطر، جایگاه 
ویژه ای دارند، جایی که برای ورزش بسیار محبوب 
شتر دوانی پرورش داده می شوند. اما یک خبر بد 
برای کشور میزبان وجود دارد چرا که کامیال معتقد 
است که اکوادور در مســابقه افتتاحیه جام جهانی 

برابر قطر پیروز خواهد شد.

شترپیشگو،برندهبازیانگلیس-ایرانرامشخصکرد!

توصیهبهسرمربیانگلیس
بازیکن اســبق تیم ملــی انگلیس راه های برتــری مقابل 

تیم ملی ایران را تشریح کرد.
دنی مرفی، بازیکن اسبق تیم های لیورپول و فوالم که سابقه 
بازی در تیم ملی انگلیس را نیز دارد، به تحلیل دیدار این تیم 
مقابل ایران پرداخت: مایلم انگلیس، بازی با ایران را با وارد 
آوردن فشــار زیادی آغاز کند. متوجه هستم که هوا در قطر 
بسیار گرم است ؛اما باید در 20 دقیقه ابتدایی بازیکنان ایران 
را تحت فشار بگذاریم، توپ را پرس کنیم و امیدوار باشیم در 

همان دقایق اولیه، بازی را تمام کنیم.
وی در مورد راهکارهای تحت فشار قراردادن تیم ملی ایران، 
گفت: ما می دانیم ایران یارگیری تک به تک را در دستورکار 
ندارد. پس باید با فشــار از جلو، آن ها را بترسانیم. توپ را 
پرس کنید و سعی کنید برنامه های تدافعی مربی زیرک و با 
برنامه آن ها، کارلوس کی روش را مختل کنیم. مردم به ۱۱ نفر 
ترکیب توجه می کنند؛ اما برای من سیستم تیم ساوتگیت، 
اهمیت دارد. باید با انرژی و مصمم باشــیم. بارها گفته ام 
سیســتم 3-3-۴ برای مرحله گروهی بهتری است. این 
سیستم به ما اجازه می دهد با پنج بازیکن هجومی در زمین 
مسابقه حضور داشته باشیم و بازیکنان هم با این سیستم 

در باشگاه های خود آشنا هستند.
کارشناس فوتبال انگلیس تصریح کرد: در سیستم 3-3-

۴ شــما اختصاصا روی ســه مهاجم خود تکیه می کنید تا 
بازی را برای شــما دربیاورند که این محافظه کارانه است. 
در بازی هــای گروهی همه چیــز به این بســتگی دارد که 
شما ذهنیت درستی داشته باشــید چراکه از لحاظ فردی، 
بازیکنان ما از ایران، ولز و آمریکا بهتر هستند. اگر ما چینش 
را به درستی انجام دهیم، فرقی نمی کند ساکا یا استرلینگ، 
گریلیش یا فوردن و یا ماونت و بلینــگام را در ترکیب قرار 
دهیم. همه برای در دست گرفتن ابتکار عمل، به اندازه کافی 

خوب هستند.
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 بازدید بیش از 26 هزار نفر از برنامه تا »پای جان برای ایران«
 در اصفهان

معاون فرهنگی شــهردار اصفهان گفت:با توجه به استقبال شــهروندان اصفهانی از برنامه تا پای 
جان برای ایران، امیدواریم بتوانیم در صورت موافقت ارتش اجرای این برنامه را برای چند شب 

دیگر تمدید کنیم.مجتبی شــاهمرادی 
در جلسه علنی شــورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت: به مناســبت »حماســه 
۲۵ آبان ماه، روز اصفهــان« ۱۱۵ عنوان 
برنامه با ۴۳۰ اجرا تدارک دیده شد.وی 
با اشــاره به برنامه هنری »تا پای جان 
برای ایران« به یاد شهید صیاد شیرازی 
گفت: تاکنون بیش از ۲۶ هــزار نفر به 
تماشای این برنامه نشسته اند، در این 
راستا با توجه به اســتقبال شهروندان 

امیدواریم بتوانیم در صورت موافقت ارتش اجرای این برنامه را برای چند شب دیگر تمدید کنیم.
معاون فرهنگی شهردار اصفهان تصریح کرد: فرزند شــهید صیاد شیرازی نیز در یکی از اجرا های 
این برنامه مهمان ما بود و از برپایی این برنامه تشــکر کرد.وی با اشــاره به نقد های مطرح شده 
پیرامون ۱۶ میلیارد تومان اعتبار برنامه های گرامیداشت روز اصفهان خاطرنشان کرد: ۱۶ میلیارد 
تومان برآورد کلی و آورده شــهرداری و ســازمان های زیرمجموعه آن برای اجــرای برنامه های 

گرامیداشت ۲۵ آبان است.

 نام گذاری یک میدان، پل و شهرک در اصفهان
 به نام شهدای امنیت

در جلسه علنی شورای اسالمی شــهر اصفهان، الیحه دوفوریتی پیشنهاد نام گذاری یک میدان، 
یک پل و شــهرک به نام شــهدای امنیت به تصویب رســید.مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری اصفهان در شــصت وچهارمین جلسه علنی شورای اســالمی شهر اصفهان درخصوص 
الیحه دوفوریتی پیشنهاد نام گذاری یک میدان، یک پل و شــهرک به نام شهدای امنیت، اظهار 
کرد: شورای نام گذاری شهر اصفهان پس از بررسی پیشنهاد نام گذاری معابر به نام شهدای امنیت 
الیحه ای دوفوریتی را به شورای اسالمی شهر اصفهان ارائه کرد.سیدعلی معرک نژاد، ادامه داد: بر 
این اساس نام گذاری میدان نگهبانی خانه اصفهان به نام میدان شهدای مدافع امنیت، نام گذاری 
محدوده و شهرک علی آباد کلنگان در خیابان رباط سوم به نام شهید آرمان علی وردی و نام گذاری 
پل اول بزرگراه اصفهان _ بهارستان )مسیر اصفهان_شــیراز( به نام شهدای شاهچراغ پیشنهاد 
شد.مجید نادراالصلی، عضو شورای اسالمی شهر اصفهان نیز با تقدیر از این پیشنهاد که به تصویب 
اعضای شورای اسالمی شهر نیز رسید، اظهار کرد: گرامیداشــت یاد و نام شهدای امنیت در شهر 
ضروری است.وی ادامه داد: شهید چراغی از شهدای امنیت و از فرماندهان یگان ویژه در حادثه 
اخیر در میدان نگهبانی خانه اصفهان از سوی اراذل مورد تعرض قرار گرفت و در نهایت به شهادت 
رسید، بنابراین الزم است به صورت جداگانه و برای تکریم نیرو های انتظامی نام گذاری ویژه ای 
برای این شهید بزرگوار تعریف و انجام شــود.احمد شریعتی، عضو شورای اسالمی شهر اصفهان 
نیز در حاشیه تصویب این الیحه دوفوریتی با گرامیداشت یاد شهدای شاهچراغ و شهدای امنیت، 
اظهار کرد: تصویب این الیحه در راستای زنده نگه داشــتن یاد و نام شهدای امنیت در شهر اتفاق 
بسیار ارزشمندی است.او افزود: شورای نام گذاری با این پیشــنهاد اقدام خوبی را در این راستا 
آغاز کرده است.الیحه دوفوریتی پیشنهاد نام گذاری یک میدان، یک پل و شهرک به نام شهدای 

امنیت در جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان به تصویب رسید.

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان:

اهل مماشات و سازش نیستیم

فرمانده ســپاه صاحب الزمان)عج( اصفهان گفت: ما اهل مماشات 
نیستیم، آرامش و امنیت مردم برای مان اهمیت فوق العاده ای دارد 
و اگر از سالح اســتفاده نمی کنیم به واسطه جلوگیری از تلفات بسیار 
اســت.به گزارش خبرنگار مهر، ســردار مجتبی فدا در مراسم تشییع 
شــهدای امنیت اصفهان با بیان اینکه تفکر انقالب اسالمی در منطقه 
در حال گسترش است، اظهار داشــت: انقالب اسالمی به مردم ایران 
شرافت، بزرگی، عظمت و استقالل داد و شرایطی را ایجاد کرد که مردم 
ایران روی پای خودشان بایستند و این تفکر انقالبی روز به روز قوی تر 
و تاثیرگذارتر خواهد شد.وی ادامه داد: جبهه مقاومت در منطقه رشد 
یافته و مقابله با ســلطه گران را به یک فرهنگ تبدیل کرده اســت، از 
این رو دشمن با حمایت و پشــتیبانی در فضای مجازی و شبکه  های 
اجتماعی به همراه نفاق، دروغ و دورنگی و پخش شایعه بین مردم به 

دنبال جبران مافات است.
فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( اســتان اصفهان خاطر نشــان 
کرد: مردم حاضر نشــدند با اغتشاشــات همراه شــوند و پای بند به 
اعتقادات و نظام هستند و اکنون با شــهدا عهد می بندند که تا آخرین 
نفس بر این عهد خود با شهدای عاشــورا و شهدای هشت سال دفاع 

مقدس و سایر شــهدای امنیت و مدافع حرم باقی خواهند ماند.وی 
با بیان اینکه دشمنان حرمت شکنی کرده و مردم و نیروهای فراجا را 
سوزانده و بســیجیان را قطعه قطعه کرده است، گفت: از دستگاه های 
امنیت و اطالعاتی حراســت خواهیم کرد که در این شــرایط حساس 
پاســبانی می کنند تا خدشــه ای به امنیت و نظام و مردم وارد نشود.

فدا بیان داشت: دشمن در حمله به حرکت اسالمی و حماس، جنگ 
نیابتی، جنگ بین شیعه و سنی و در کشــاندن مردم ایران به میدان 
فتنه گری شکست خورده اســت.فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( 
اســتان اصفهان گفت: برخی مســئوالن متکی به میــز مذاکره چهره 
واقعی دشمن را شناختند و دولت بدون توجه به تهدیدات آمریکا در 
مسیر استقالل و خودکفایی به ســمت قطع دست چپاول گر دشمن 

در حرکت است.
وی، تالش دشمن را در ممانعت از پیشرفت کشور در عرصه های علمی 
دانست و افزود: دشمن به دنبال شرایطی است که بتواند از رشد علمی 
ما جلوگیری کند تا نتوانیم بین ده کشــور اول عــرض اندام کنیم و به 

همین خاطر مراکز علمی ما را مورد هجمه قرار داد.
فدا عنوان کرد: اشــخاصی کــه فریب خورده هســتند بداننــد که با 

بی توجهی به اقدامات آنها به تقویت بنیادهای علمی و پیشرفت کشور 
ادامه می دهیم و با توجه به رشد و اختراعات ایران عوامل و مزدوران را 

سر جای خود می نشانیم.
فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( اســتان اصفهان افزود: آمریکا 
دچار شکست شده و دنبال حاشیه سازی برای نظام و درگیری داخلی 
است در حالی که ایران قوی و مقتدر است و ملت و رهبری بزرگ دارد، 
رهبری که شجاع و آگاه و دلیر و با خداســت و ملتی که ۴۳ سال در 

مقابل این هجمه ها ایستاده اند.
وی خاطر نشــان کرد: ما اهل مماشات و ســازش نیستیم و آرامش 
و امنیت مردم برای مــان اهمیت فوق العاده ای دارد و اگر از ســالح 
اســتفاده نمی کنیم به واســطه جلوگیری از تلفات بســیار است و با 
همکاری نیروی انتظامی و دســتگاه قضایــی و اطالعاتی تمام ۶ نفر 
عامالن به شهادت رساندن شهدای امنیت شهرمان را دستگیر خواهیم 

کرد.
فدا عنوان کرد: انتظار داریم خواص و نخبگان کشورمان با موضع گیری 
 درســت و دقیق نســبت به برمال کــردن توطئــه دشــمنان اقدام و

 روشن گری کنند.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: رهبر معظم 
انقالب در دیدار با مردم اصفهــان  مناقب اصفهان را 
برشمردند و اشاراتی در خصوص ویژگی های اصفهان 
داشته و اصفهان را شهر علم، جهاد و محب و دوستدار 
اهل بیت)ع( دانستند و مردم شهر و استان اصفهان 
را شایسته هر نوع خدمت قلمداد کردند. نورصالحی 
خاطرنشــان کرد: رهبر معظم انقالب در ابتدا مردم 
اصفهان را مورد لطــف قرار دادند و آنها را شایســته 

تمجید دانسته و فرمودند که »از همین جا به مردم 
اصفهان سالم می رسانم و از زحمات شان و ایمان و 

جهادشان تشکر می کنم«.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: رهبر 
معظم انقالب در ادامــه بیانات خود مناقب اصفهان 
را برشــمردند و اشــاراتی در خصوص ویژگی های 
اصفهان داشته و اصفهان را شهر علم، جهاد و محب 
و دوستدار اهل بیت دانستند و مردم شهر و استان را 
شایسته هر نوع خدمت قلمداد کردند و اشاره کردند 
که اگر مسئوالن شــبانه روز در جبران زحمات مردم 
اصفهان در انقالب، جهاد و دفــاع مقدس کار کنند، 
جا دارد.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان 

اینکه رهبر معظم انقالب اشاره قاطعی به مشکل آب 
مردم اصفهان داشتند، گفت: آیت ا... طباطبایی نژاد 
نماینده ولی فقیه در استان، طی صحبت مقدماتی 
خدمت رهبر انقالب گفت: »مهم ترین، اساسی ترین 
و حادترین مشــکل مردم اصفهان آب اســت، ۲۰ 
ســال قبل رهبر انقالب به اصفهان تشریف آوردند و 
بر این موضوع تاکید کردند، اما دولت های مختلف 
اهتمام جدی نداشتند.«وی اظهار کرد: رهبر انقالب 
فرمودند: »مســئله آب اصفهان جدی است و قبول 
دارم، پیگیری کرده و می کنم و ایــن دولت در حال 
برنامه ریزی و اقداماتی اســت که ولو بلند مدت، اما 

به نتیجه می رسد.«

رییس شورای شهر:

رهبر معظم انقالب برای آب اصفهان دغدغه دارند

 آمریکا دچار شکست شده و دنبال حاشیه سازی برای 
نظام و درگیری داخلی است در حالی که ایران قوی و 
مقتدر است و ملت و رهبری بزرگ دارد، رهبری که شجاع 
و آگاه و دلیر و با خداست و ملتی که ۴۳ سال در مقابل 

این هجمه ها ایستاده اند

مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری:
TBM تونل غربی خط 2 متروی اصفهان به ایستگاه شاهد 

می رسد
مدیرعامل سازمان قطار شهری شهرداری اصفهان گفت:در حال حاضر از ۱۶ ایستگاه اولویت اول خط 

دو متروی اصفهان ۱۵ ایستگاه در حال تکمیل است و کار به حد مطلوب پیش می رود.
سیدمحسن واعظی فر در خصوص پیشرفت ایســتگاه های خط دو متروی اصفهان، اظهار کرد: در 
حال حاضر از ۱۶ ایســتگاه اولویت اول خط دو متروی اصفهان ۱۵ ایستگاه در حال تکمیل است و 
کار به حد مطلوب پیش می رود.وی  در خصوص روند فعالیت دســتگاه حفار مکانیزه )TBM( و 
سگمنت گذاری ها، افزود: TBM های خط دو متروی اصفهان زیر زمین از دو طرف در حال حرکت 
است و همزمان سگمنت گذاری ها انجام و تونل ها حفاری می شود، بر این اساس چنانچه با مشکل 
خاصی مواجه نشویم تا حدود دو ماه آینده TBM جبهه غربی به ایستگاه خلجا می رسد.مدیرعامل 
سازمان قطار شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: مهرماه امسال TBM تونل شرقی جبهه شمالی 
خط دو متروی اصفهان از ایستگاه شــاهد عبور کرد و TBM تونل غربی حدفاصل ایستگاه الله تا 

ایستگاه شاهد در حال حفاری است و تا سه ماه آینده وارد ایستگاه شاهد می شود.
وی خاطرنشان کرد: TBM تونل شرقی جبهه شمالی که وارد ایستگاه شاهد شده ، توسط پیمانکار 
در حال اورهال و تعویض ابزار های الزم است تا برای حرکت به سمت ایستگاه طوقچی آماده شود، 
بنابراین امیدواریم بتوانیم طبق برنامه خط دو مترو را به ســرانجام برسانیم.واعظی فر با اشاره به 
ایستگاه های خط دو متروی اصفهان، ادامه داد: این خط از شمال شرق اصفهان از ایستگاه دارک آغاز 
شده است و با گذر از ایستگاه های حرم زینبیه، عاشق اصفهانی، عمان سامانی، الله، شاهد، طوقچی، 
ابن سینا، امام علی )ع(، حافظ، آمادگاه، امام حسین )ع(، خلجا، چهارسو، شهید خرازی، کهندژ، 
جاوان، صمدیه، رهنان، پیام نور، ماربین و شمس به ایستگاه خمینی شهر می رسد.وی افزود: برای 
احداث ۱۶ ایستگاه اولویت نخست خط دو متروی اصفهان، برنامه ریزی به گونه ای انجام شده تا هر 
ایستگاه به نحوی احداث شود که در زمان رسیدن تی بی ام، نیاز به سگمنت گذاری نباشد؛ این برنامه 

تاکنون در ایستگاه های این خط به خوبی پیش رفته و محقق شده است.

معاون شهردار مطرح کرد:
»خدمات شهری اصفهان« روی ریل دانش بنیان ها

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان گفت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری 
و با توجه بــه اهمیت به کارگیری حوزه دانش بنیان در پیشــبرد اهداف ســازمانی، موارد مختلفی 
با این شرکت ها در میان گذاشته شــده اســت که از جمله آنها می توان به گونه های مقاوم کم آبی، 
هوشمندسازی و درخت مایع در حوزه فضای سبز اشاره کرد.به گزارش خبرنگار ایمنا، مهدی بقایی 
در یک برنامه رادیویی، اظهار کرد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری و با توجه به نام گذاری سال 
جاری به نام »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین«، بیشــتر فعالیت های معاونت خدمات شهری 
شــهرداری اصفهان با همکاری شــرکت های دانش بنیان انجام می شــود.وی ادامه داد: با توجه 
به اهمیت به کارگیری حوزه دانش بنیان در پیشبرد اهداف ســازمانی و پدیده های جدیدی که در 
شهر به وجود می آید و مواردی که وجود داشته، چندین جلسه با شــهرک های علمی تحقیقاتی و 

شرکت های دانش بنیان برگزار شده است.
معاون محیط زیســت و خدمات شــهری شــهردار اصفهان خاطرنشــان کرد: موارد مختلفی با 
شــرکت های دانش بنیان در میان گذاشته شده اســت که از جمله آنها می توان به گونه های مقاوم 
کم آبی، هوشمندسازی و درخت مایع در حوزه فضای سبز، نظافت شهری و ماشین آالت اشاره کرد.

وی تاکید کرد: تولید دستگاه های تصفیه صنایع پساب را از شــرکت های دانش بنیان درخواست 
کرده ایم و در حال ورود به قرارداد آن هســتیم که امیدواریم بتوانیم این موضوع را به تمام زمینه ها 

سوق دهیم.

با مسئولان

اخبار

شهرداری اصفهان در »روز 
اصفهان« تنها بود

خبر روز

۲۵ آبــان ســالروز تشــییع ۳۷۰ شــهید 
اصفهانی اســت. در عصر همین روز در سال 
۱۳۶۱، به رغم تعداد زیاد شــهدا، کاروان هایی 
شامل نیروی انســانی و کمک های مردمی 
به جبهه ها اعزام شدند. از سال ها پیش این 
مناســبت در اصفهان گرامی داشته می شد 
که با نام گذاری رســمی این روز به نام »روز 
اصفهان« توسط شورای عالی انقالب فرهنگی، 
گرامیداشــت این روز به وظیفــه ای عمومی 
برای تمام دستگاه های فرهنگی شهر تبدیل 
شــد، اما شــهرداری اصفهان در پاسداشت 
این روز به معنای واقعی تنهــا بود.همراهی 
سایر دســتگاه های فرهنگی شــهر اصفهان 
در مقایســه با معاونت فرهنگی شــهرداری 
اصفهان به گونه ای ناچیز بود که گویی این روز 
را »روز شهرداری اصفهان« نام نهاده بودند، نه 
»روز اصفهان«!مجتبی شــاهمرادی، معاون 
شهردار و رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری اصفهان از اجرای بیش از 
۳۶۰ برنامه به این مناسبت خبر داده است که 
نمایش بزرگ ترکیبی »تا پای جان«، تجلیل از 
۲۸۰ بانوی شهیده اصفهان، ششمین جشنواره 
تولیدات هنری فانوس، شــب شعر خروش 
الجوردی و ده ها برنامه ریز و درشــت دیگر در 
مناطق مختلف شــهری، از جمله آن ها بود.

پس از آن حوزه هنری با چند برنامه هنرمندانه 
این روز را گرامی داشت و بنیاد شهید نیز تقارن 
این روز با ســفر قاضی زاده هاشمی، رییس 
این بنیاد را برای اجرای چند برنامه مناسبتی 
مناسب دانست، اما اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، ســازمان تبلیغات اسالمی، شورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی، نهاد کتابخانه ها، 
اداره کل میــراث فرهنگــی و گردشــگری و 
حوزه هــای علمیه هیچ یک برنامــه ای برای 
ایــن روز نداشــتند.روز اصفهــان، روز مردم 
اصفهان و روز ایثار و مقاومت این شهر است. 
مطالبه پاسداشت این روز تنها از یک دستگاه، 
همدالنه و مسئوالنه نیست و انتظار همراهی از 
متولیان فرهنگ در این شهر، بیش از این ها 

بود.

الیحه بازنگری آیین نامه »کمیته مساعدت عمرانی به مساجد شهر اصفهان« به تصویب رسید.به گزارش خبرنگار ایمنا، مصطفی نباتی نژاد، رییس مرکز پژوهش های 
شورای اسالمی شهر اصفهان در حاشیه بررسی و تصویب آیین نامه بازنگری شده کمیته مساعدت عمرانی به مساجد شهر، اظهار کرد: آیین نامه بازنگری شده »کمیته 
مساعدت عمرانی به مساجد شهر اصفهان« پس از تصویب در شورای اسالمی شهر باید به هیئت امنای مساجد شهر ارسال شود، زیرا بسیاری از مساجد از خدماتی 
که شهرداری ارائه می کند، مطلع نیســتند.وی گفت: یکی از اولویت ها و کالن پروژه های شورای ششم اصفهان هوشمندسازی و الکترونیکی کردن فرآیندهاست، 
اما تا این لحظه فرآیند مساعدت ها به مراکز فرهنگی و مساجد الکترونیکی نشده است.رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان با تاکید بر لزوم 
الکترونیکی شدن فرآیند کمیته مساعدت شامل فراخوان، درخواست، بررسی و مصوبات، افزود: بخشی از نارضایتی ذی نفعان به پاسکاری آن ها میان کمیته امور 
مساجد و حوزه مالی شهرداری مربوط می شود.وی ادامه داد: با الکترونیکی شدن فرآیندها، امکان ارزیابی امور فراهم می شود، در این راستا می توان بررسی کرد 
کار در کدام بخش توقف داشته است و امکان اصالح آن وجود دارد.نباتی نژاد با بیان اینکه در حال حاضر مساعدت ها بر اساس مطالبات انجام می شود که با اهداف 

مغایرت دارد، ادامه داد: اگر الکترونیکی شدن فرآیندها در این حوزه تحقق یابد، واسطه ها حذف می شوند و درخواست ها بدون واسطه طرح خواهد شد.

الیحه بازنگری آیین نامه »کمیته مساعدت عمرانی به مساجد اصفهان« تصویب شد

شصت وچهارمین 
جلسه علنی شورای 

شهر اصفهان
شصت وچهارمین جلسه علنی 
شورای اسالمی شهر اصفهان 

دیروز در تاالر شورا برگزار شد.
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رییس اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان ضمن 
بیان برنامه های این اداره کل در هفته بسیج گفت: رویکرد بسیج این اداره کل همواره 
خدمت بدون منت و تالش برای ارائه خدمات بیشتر به مردم شریف استان بوده است.

حسن کحال زاده ضمن تبریک فرارسیدن هفته بسیج اظهار داشت: پایگاه مقاومت 
بسیج این اداره کل از همان ابتدای سال با برگزاری جلسات متعدد تالش های جدی 
در راستای تبیین شعار سال و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت داشته است. وی با اشاره 
به برگزاری نشست های فرهنگی در سطح اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با 
رویکرد هم افزایی فرهنگ بسیج اذعان داشــت: از جمله برنامه های این شورا که در 
طول سال اجرایی شد شامل برنامه ریزی جهت تکریم ارباب رجوع با ارائه خدمات 
الکترونیکی و پاســخگویی از راه دور، برگــزاری میزخدمت و کاهــش زمان انتظار 
ارباب رجوع، ایجاد دسترســی ســامانه های مورد نیاز برای ادارات راه و شهرسازی 
شهرستان های استان جهت تسهیل در پاسخگویی به مراجعان و جلوگیری از ترددهای 

غیرضروری متقاضیان به اداره کل و... بوده است. 
 رییس اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، ایجاد 
سامانه صدای پاسخگو جهت ارتباط ارباب رجوعان با مدیران سطوح مختلف اداره کل، 
برگزاری دوره های آموزشی با رویکرد فرهنگ ســازی ایثار و شهادت و ترویج سبک 
زندگی اسالمی، کارگاه های آموزشی مبارزه با فساد، دیدار و تجلیل از خانواده معظم 

شهدا، ایثارگران و جانبازان و ... را از دیگر اقدامات به عمل آمده در این حوزه برشمرد.
وی عنوان کرد: پایگاه مقاومت بسیج کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
متشــکل از افراد صاحب نظر، اندیشه ورز و پژوهشــگر در حوزه های مختلف فنی و 
مهندسی و اداری اســت که همواره با روش تحقیق و پژوهش، مسائل مختلف این 
اداره کل را پیگیری و راهکارهای مناســب را در راســتای کار آمدی و پیشرفت و امید 
بخشی ارائه می دهند.کحال زاده افزود: شناســایی نقاط ضعف و قوت در سطح این 
اداره کل، ارائه روش های علمی و تخصصی در راســتای رفع چالش ها با آگاهی همه 
جانبه از انواع فرصت ها و تهدیدها، ایجاد زمینه مناسب و تسهیل در بهره مندی مردم 
عزیز استان از خدمات این اداره کل، رسیدگی به نیاز ارباب رجوعان همسو با ضوابط، 

تنها بخشی از دستاوردهای این پایگاه بوده است.
وی با اشاره به اقدامات جهادی نیروهای بسیجی اداره کل در رفع مشکل تامین مسکن 
مردم استان مطابق با قوانین و سیاســت گذاری های وزارت راه و شهرسازی اذعان 
داشت: در طرح نهضت ملی مسکن که طرح عظیم ملی است و تسریع در اجرای آن 
بسیج تمامی امکانات و منابع را می طلبد، کارکنان بسیجی این اداره کل در بخش های 
مختلف و مرتبط سازمانی با هدف کسب رضایت مردم از تالش برای تامین اراضی مورد 
نیاز و رسیدگی به ثبت نام  متقاضیان تا نظارت بر ساخت واحدهای مسکونی بی وقفه 

و بصورت شبانه روزی همت گماردند و خوش درخشیدند.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه سبد ریلی این شرکت در آینده نزدیک 
تکمیل خواهد شد، گفت: به زودی ریل سوزنی مورد نیاز ناوگان حمل و نقل ریلی 

کشور نیز به صورت استاندارد و با کیفیت تولید و به مشتریان ارائه خواهد شد.
ایرج رخصتی در مراسم انعقاد سند همکاری تامین ریل ملی خطوط قطار شهری 
مشهد به روند تولید فوالد در ایران پرداخت و اظهار کرد: پیش از انقالب اسالمی 
میزان تولید فوالد در ایران فقط 500 هزار تن بود کــه پس از انقالب این میزان به 
حدود سی میلیون تن افزایش یافته است .مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، این 
شرکت را بنیانگذار صنعت فوالد کشــور معرفی کرد و افزود : ذوب آهن اصفهان 
اکنون با تولید سه میلیون تنی خود به نوسازی و توسعه زیرساخت کشور کمک 
شــایانی می کند.وی با بیان اینکه ذوب آهن با تامین ریل پروژه های بزرگ راه 
آهن جمهوری اسالمی به توسعه این ناوگان نیز کمک کرد، خاطرنشان ساخت: 
این شرکت فناوری ساخت انواع ریل مترو را در اختیار دارد و با سفارش مسئولین 
مترو در کالن شهرها در حداقل زمان ریل مورد نیاز آنها را تولید کرده و تحویل می 
دهد.مدیرعامل ذوب آهن با بیان اینکه ســبد ریلی این شرکت در آینده نزدیک 
تکمیل خواهد شد، تاکید کرد : به زودی ریل سوزنی مورد نیاز ناوگان حمل و نقل 
ریلی کشور نیز به صورت اســتاندارد و با کیفیت تولید و به مشتریان ارائه خواهد 
شد.رخصتی به کیفیت پایدار محصوالت ذوب آهن اصفهان نیز پرداخت و گفت: 
کیفیت محصوالت این شرکت بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی امری 
مستمر است .مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، رشد تولید و مصرف فوالد را نشانه 
توسعه یافتگی کشورها دانست و گفت رشد تولید و میانگین مصرف فوالد در کشور 
ما از شتاب مناسبی برخوردار است و ذوب آهن اصفهان نیز با تولید 12 محصول 
جدید به سوی تولید محصوالت خاص و ارزش افزا در حرکت است که بی گمان 

در این مسیر بیش از هر چیز به توان کارکنان خود متکی می باشد.شهردار مشهد 
نیز با بیان اینکه ریل تولید شــده در ذوب آهن اصفهان از کیفیت باالتر و قیمت 
کمتری نسبت به رقبای خارجی برخوردار است، گفت: تامین ریل یکی از مهم ترین 
موضوعات در توسعه قطار شهری مشهد بود که تولید ریل ذوب آهن اصفهان این 
مشکل را حل کرد.سید عبدا... ارجایی با بیان این که حمل و نقل عمومی از عمده 
مباحث و چالش های کالن شهرها اســت، گفت : این امر برای مشهد مقدس 
که مسافر و زوارپذیر اســت از اهمیت دوچندانی برخوردار است.شهردار مشهد، 
اتوبوسرانی را عامل سامان دهی بخشــی از نیاز مردم در حمل و نقل عنوان کرد 
و افزود: توسعه قطار شهری بخش عمده ای از مشکالت شهروندان را برطرف و 
آسایش مسافران و زوار را نیز تامین می کند .وی از احداث تونل ها، ایستگاه ها 
و ... جهت پروژه توسعه قطار شهری مشهد خبر داد و گفت : برای تکمیل و بهره 
برداری از این پروژه، استفاده از ریل ملی را در دستور کار قرار دادیم و سند همکاری 
تامین ریل مورد نیاز این پروژه بین شهرداری مشهد و ذوب آهن اصفهان به امضا 
رسید.ارجایی با بیان این که تاسیس ذوب آهن اصفهان از دیرباز و استفاده از ریل 
ملی در سال های اخیر برای هر ایرانی افتخارآمیز است، تاکید کرد: با شناختی که 
از توانمندی های ذوب آهن اصفهان داریم ، مطمئن هستیم که کارکنان توانمند و 
متخصص این شرکت با ساخت سایر تجهیزات و قطعات راهبری ناوگان ریلی ، 
کشور را از واردات این گونه مکانیزم ها بی نیاز خواهند کرد.شهردار مشهد با اشاره به 
اینکه از مجموعه ذوب آهن اصفهان برای تولید این تجهیزات توقع زیادی داریم، 
گفت: با افتخار اعالم می کنم ذوب آهن اصفهان توان ساخت تجهیزات مورد نیاز 
ناوگان ریلی کشور را دارد چرا که ریل ذوب آهن اصفهان با رعایت استانداردهای 

سختگیرانه و با کیفیت جهانی تولید و به مشتریان عرضه می شود. 

مدیر عامل آبفای استان اصفهان در بازدید از عملیات احداث شیرخانه بر روی خط 
انتقال آب به شاهین شــهرگفت: درکمتر از 24 ساعت مجموعه شیرآالتی مانند 
فلومتر، شیرهای یک طرفه، فشار شکن، والو و شیرهای تخلیه هوا بر روی خط 

انتقال آب شاهین شهر نصب شد.
حسین اکبریان  اظهار کرد: اکیپ  بحران آبفای استان اصفهان به منظور خدمات 
رسانی پایدار، مجموعه ای از  شیرآالت را بر روی خط انتقال آب به شاهین شهر 

نصب کردند.
 اکبریان، با اشاره به اجرای این عملیات در کوتاه ترین زمان ممکن گفت: اکیپ 
بحران آبفای استان اصفهان بدون کوچک ترین وقفه ای در طول یک شبانه روز با 
نصب اتصاالت بر روی خط انتقال،  موفق به اجرای این  عملیات شدند.وی با بیان 

اینکه تاسیسات آبرسانی منطقه شاهین شهر مجهز به سیستم تله متری است، 
اعالم کرد: با اجرای شــیرخانه بر روی خط انتقال آب به شاهین شهر می توان از 
طریق سیستم تله متری تمام منابع آب و تاسیسات آبرسانی در این منطقه را به 

صورت آنالین و مستمر بررسی کرد .
 مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهان بــه دیگــر مزیت های
  احداث شیرخانه برروی خط انتقال آب شاهین شــهر اشاره کرد و اظهار داشت:
  تا قبل از اجرای این عملیات در مواقع بحران  آبرســانی به منطقه شاهین شهر
  از خطــوط دیگری انتقــال داده می شــد، اما از ایــن پس با تجهیــز اتصاالت

   این خــط به شــیرخانه، مــی توان آب شــرب مــردم را بــه صــورت پایدار 
تامین کرد.

رییس اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان تاکید کرد:
نگرش بسیج اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان؛ خدمت بدون منت

مدیرعامل ذوب آهن خبرداد:
تولید ریل سوزنی توسط ذوب آهن اصفهان

مدیر عامل آبفای استان در بازدید از اجرای عملیات شیرخانه بر روی خط انتقال آب به شاهین شهر خبر داد:

 احداث شیرخانه روی خط انتقال آب به شاهین شهردر کمتر از ۲۴ ساعت اجرایی شد

منبع: بازار 
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