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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

 پاسخ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان به سوالی درباره تاثیر
 ناآرامی ها بر جذب  سرمایه گذار:

تحلیل دقیقی نداریم

قانون بیش از آنچه هست 
در اصفهان پیاده می شود

پالک پستی هوشمند در 
4 منطقه شهر اصفهان 

نصب شد

شمار بیماران با عالئم 
 عفونت تنفسی در 

اصفهان افزایش یافت

نمایشگاه بین المللی 
صنعت ساختمان در 
اصفهان برگزار می شود

الکترونیکی 
کردن پرونده 

شهدای غواص 
در اصفهان

 شهر چادگان 
تلفیق آرامش و زیبایی
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رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان:
 دریافت هزینه برای کد رهگیری

 غیرقانونی است
مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان:

 باغ های اصفهان درگیر آفات
 ثانویه است

نفس آسمان اصفهان تنگ می شود
 پدیده سکون هوا و وارونگی دمایی از اواخر آبان به صورت جدی 

در کالن شهر اصفهان افزایش پیدا می کند؛

               فراخوان آگهـی مناقصه عمومی 
   شركت گازاستان 

اصفهان 

شرکت گاز  استان اصفهانم الف:1395005

نوبت دوم

   شركت گازاستان اصفهان , درنظر دارد جهت موضوع زیر  :

موضوع: اجرای کامل تعمیرات و کالیبراسیون کنتورهای دیافراگمی جزء در شرکت گاز استان اصفهان
به شماره فراخوان ) 20010911380000085( مورخ 1401/07/09 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 

اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام 

خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه 

را محقق سازند.  الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات 53128740  می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 08:00 روز پنج شنبه تاریخ  07/28/ 1401  می باشد.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 08:00روز یکشنبه  تاریخ 1401/08/08 می باشد.

• زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت  30: 09  دو شنبه تاریخ 1401/08/09 می باشد. 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1,000,000,000  ریال می باشد.

-به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن کد 7  از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس شرکت گاز استان اصفهان واقع در 

خیابان چهارباغ باال- روبروی مجتمع پارک-  امور قراردادها و تلفن )داخلی 3769( 031-38132

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس : 41934 - 021

دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

امیررضا نقش درباره محدودیت های اینترنت طی چند هفته اخیر و آسیبی که به کسب وکارهای مجازی وارد می شود هم گفت: آمار دقیقی در این خصوص نداریم

پایان غم انگیز عصر طالیی 
مسی-رونالدو!
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سقوط جنگنده روسی سوخو 34 در منطقه مسکونی
یک جنگنده سوخو ۳۴ روسیه در مناطق مسکونی شهر ییسم سقوط کرد. گفته می شود در این حادثه 2 
نفر کشته شده و 17 نفر دیگر زخمی شده اند.ایرنا به نقل از سان گزارش داد، تصاویر منتشر شده حاکی 
از سقوط یک جنگنده روسی در شهر ییسم است. طبق اولین اطالعات منتشر شده توسط خبرگزاری 
اینترفکس این جنگنده از نوع سوخو۳۴ بوده است.بر اساس این گزارش جنگنده روسی روی مناطق 
مسکونی شهر سقوط کرده و گفته می شود خلبان روسی از این حادثه جان سالم به در برده است.وزارت 
دفاع روسیه با تایید خبر سقوط این جنگنده اعالم کرد که این جنگنده لحظاتی بعد از برخاستن از یک 
فرودگاه محلی برای یک پرواز آموزشی سقوط کرد.وزارت شرایط اضطراری روسیه در این باره گزارش 

داد که گستردگی آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی، 2 هزار متر مربع است.
 

رژیم صهیونیستی، سفیر استرالیا را احضار کرد
به نقل از المیادین، رژیم صهیونیستی به اعالم رسمی استرالیا مبنی بر لغو شناسایی بیت المقدس 
به عنوان پایتخت این رژیم واکنش نشــان داد.رادیوی ارتش رژیم صهیونیستی ضمن اشاره به این 
موضوع اعالم کرد: تل آویو، سفیر استرالیا را در واکنش به لغو رسمی شناسایی بیت المقدس به عنوان 
پایتخت اسراییل احضار کرده است.این در حالی است که »یائیر الپید« نخست وزیر رژیم اشغالگر 
قدس هم در واکنش به این اقدام کانبرا مدعی شد: قدس پایتخت ابدی اسراییل باقی می ماند و هیچ 
چیزی نمی تواند این مسئله را تغییر دهد.گفتنی است که دولت استرالیا به صورت رسمی تصمیم خود 
برای به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی را لغو کرد.»پنی وونگ«، 
وزیر امور خارجه استرالیا اعالم کرد: دولت استرالیا تصمیم کابینه قبلی درباره به رسمیت شناختن بیت 

المقدس به عنوان پایتخت اسراییل را لغو می کند. 
 

سفر وزیر سازشکار بحرینی به سرزمین های اشغالی
با وجود موج محکومیت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی از سوی مردم بحرین، یکی از وزرای 
حکومت سازشکار آل خلیفه به سرزمین های اشغالی رفت.به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وائل بن 
ناصر المبارک، وزیر کشاورزی حکومت بحرین به منظور مشارکت در کنفرانس بین المللی فناوری 
تولید غذا از دریا و صحرا که قرار است در شهر ایالت برگزار شود، به سرزمین های اشغالی سفر کرد.

رسانه های رسمی رژیم صهیونیستی نیز این سفر را مرحله جدیدی از تعمیق روابط بین رژیم آل خلیفه 
و رژیم صهیونیستی پس از عادی سازی روابط دانستند.وزارت کشاورزی رژیم صهیونیستی پیش از 
این اعالم کرده بود که کشورهای مغرب، اردن، بحرین و هیئت های عالی رتبه و دانشگاهی و برخی 
کارشناسان در این کنفرانس که قرار است از تاریخ 1۸ تا 2۰ اکتبر برگزار شود، شرکت خواهند داشت.
بر اساس این گزارش، در سپتامبر2۰2۰ رژیم صهیونیستی و بحرین و امارات توافق سازش موسوم 

به»ابراهیم« را امضا کرده و دست به عادی سازی سازی روابط زدند. 
 

ماموریت پهپادهای آمریکایی در ژاپن برای پایش تحرکات 
ارتش چین

نیروی هوایی آمریکا قصد دارد پهپادهای جاسوسی »ام کیو-9« خود را در ژاپن مستقر و تحرکات ارتش 
چین در منطقه را رصد کند.به گزارش هفته نامه »جینز دیفنس« وزارت دفاع ژاپن اعالم کرد که نیروی 
هوایی آمریکا ۸ فروند  پهپاد ام کیو-9 را برای جمع آوری اطالعات به ویژه از دریای چین شرقی در»پایگاه 
هوایی کانویا« در استان »کاگوشیما« مستقر خواهند کرد.وزارت دفاع ژاپن اعالم کرده که ژاپن و آمریکا  
تایید کردند که دوره استقرار این پهپادها یک ساله و هدف آن جمع آوری اطالعات از منطقه است.این 
اولین استقرار پهپادهای آمریکا در ژاپن و پایگاه پهپادهای ایاالت متحده در این کشور تا به امروز است.

پایگاه هوایی کانویا، میزبان یگان های تجسس دریایی نیروی دریایی ژاپن  نیز  هست.

واکنش ها به ادعای اثبات نشده ارسال پهپاد از سوی ایران به روسیه ادامه دارد؛

بهانه جدید! 

یک مقام ارشــد پنتاگون روز دوشــنبه گفت: نمی توانیم تایید کنیم 
پهپادهای استفاده شــده توسط روســیه در اوکراین، ســاخت ایران 

هستند.
در حالی که کاخ ســفید،  وزارت خارجــه آمریکا و اتحادیــه اروپا در 
ادعاهایی بی اساس ایران را به ارســال پهپاد به روسیه برای استفاده 
علیه اوکراین متهم می کنند، یک مقام ارشد پنتاگون گفت: نمی توانیم 
تایید کنیم پهپادهای استفاده شــده توسط روسیه در اوکراین ساخت 

ایران هستند.
ودانت پاتل، ســخنگوی وزارت خارجــه آمریکا با طــرح این ادعای 
بی اساس که فروش پهپادهای ایرانی به روسیه نقض قطعنامه 22۳1 
شورای امنیت است، مدعی شد: معتقدیم این پهپادها که در اوکراین 
توسط روسیه استفاده شــدند جزو تسلیحاتی هســتند که همچنان 

تحت تحریم خواهند بود.
 کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید نیز مدعی شد واشنگتن مدارکی 
دارد که نشــان می دهد پهپادهای ایرانی در اوکراین استفاده شده و 

ایران قصد دارد سالح های بیشتری به روسیه بفروشد.
وی افزود: به اعمال تحریم به دلیل تبادل تســلیحات میان روسیه و 
ایران ادامه خواهیم داد.وزارت امور خارجه اوکراین نیز مدعی شد که از 

هواپیماهای بدون سرنشین ســاخت ایران برای حمله به زیرساخت 
های حیاتی اوکراین استفاده می شود.

پولتیکو بــه نقل از یک مســئول آمریکایی هم ادعا کــرده بود ایاالت 
متحده درصدد اعمال تحریم هایی علیه ایران به خاطر کمک به روسیه 
در جنگ علیه اوکراین اســت. به ادعای وی، آمریــکا  تحریم هایی را 
علیه ایران و طرف های دیگری که تجهیزات پهپادها یا موشــک های 

بالستیک را می فروشند، اعمال خواهدکرد. 
در عین حال؛ رییس کمیســیون اروپا درباره تبعات ادعای همکاری 
تسلیحاتی ایران و روسیه در جنگ اوکراین هشدار داد و گفت که این 

اقدام با پاسخ روشن اتحادیه اروپا روبه رو خواهد شد.
اوروسال فون درالین ساعاتی پس از وضع تحریم های جدید اتحادیه 
اروپا به بهانه مسائل حقوق بشری علیه ایران، با انتشار پیامی در توئیتر 
ادعا کرد: اتحادیه اروپا تصمیم گرفت افراد و نهادهای ایرانی را به دلیل 
نقش آنها در مرگ مهسا امینی و خشــونتی که بر مردم ایران تحمیل 
شده است، تحریم کند.وی با تکرار ادعای اســتفاده ارتش روسیه از 
پهپادهای ایرانی در جنگ با اوکراین مدعی شد: حمایت ایران از جنگ 

روسیه در اوکراین با پاسخ روشن اتحادیه اروپا مواجه خواهد شد.
جوسپ بورل، مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا  نیز در پایان 

نشســت شــورای وزیران امور خارجه اتحادیه ضمن تشریح مواضع 
اتحادیه اروپا درقبال تحوالت داخلی ایران، از احتمال وضع تحریم های 
بیشــتر خبر داد.اما روزنامه گاردین هم گزارش داده انگلیس همانند 
فرانسه ایران را به نقض قطعنامه شــورای امنیت سازمان ملل متحد 

متهم کرده است.
این روزنامه انگلیسی، بر پایه ادعاهای اثبات نشده گزارش داده لندن 
همانند فرانسه »اقدام ایران در اراســال پهپادهای جنگی به روسیه« 
را نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد می داند. روزنامه 
گاردین گزارش داده با وجود دیدگاه فرانسه و انگلیس مبنی بر اینکه 
ایــران در حال نقض قطعنامه شــورای امنیت ســازمان ملل اســت 

برنامه ای برای ارجاع این پرونده به سازمان ملل وجود ندارد.
در همین باره حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در 
توئیتی تصریح کرد: اتحادیه اروپا با اشــتباه محاسباتی، طی اقدامی 
غیرســازنده که مبتنی بر انبوهی از اطالعات غلط بــود، دوباره به ابزار 

نخ نما و بی اثر تحریم علیه ایرانیان متوسل شد.
وزیر امور خارجه تاکید کرد: اغتشــاش و تخریب امــوال عمومی در 
هیچ جای جهان تحمل نمی شــود و ایران نیز از این قاعده مســتثنی 

نیست.

یک مقام ارشــد دولت اوکراین با بهانه های واهی 
خواستار تحریم ایران شد.

همزمان با نمایش قدرت ارتش روسیه در جبهه های 
نبرد و ضعف ارتش اوکراین، یک مقام ارشد دولت 
اوکرایــن از اتحادیه اروپا خواســته ایــران را تحت 

تحریم قرار دهد. 
بــه گــزارش منابــع خبــری، اوکراین خواســتار 
تحریم هــای اتحادیه اروپــا علیه ایــران با ادعای 
اســتفاده روســیه از هواپیماهای بدون سرنشین 

ساخت ایران  شد.
»دیمیترو کولبــا« وزیر خارجه اوکرایــن با ادعای 
استفاده ارتش روسیه از پهپادهای ساخت ایران در 

نبرد علیه کی یف، خواستار تحریم ایران شد.
 چندی است که برخی اخبار تایید نشده ای از ارسال 
پهپادهای ایران به روسیه منتشــر شده که بارها از 

سوی مقامات ایرانی رد شده است. 
این ادعاهــا در حالی مطرح شــده که »حســین 
امیرعبداللهیان« وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران در گفت وگوی تلفنی پنجشنبه 1۴ مهر با همتای 
فنالندی تاکید کرد ایران هیچ گونه تســلیحاتی به 
روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین ارسال 

نکرده و نخواهد کرد. 
وزیر امور خارجه ایــران در خصوص بحران اوکراین 
گفت: »با وجود کمک های نظامی برخی کشــورها 

به اوکراین، ما هیچ گونه تسلیحاتی به روسیه برای 
اســتفاده در جنگ علیــه اوکراین ارســال نکرده و 
نخواهیم کرد، چرا کــه معتقدیم راه حل این بحران 
سیاســی اســت و هرگونه حمایت تســلیحاتی از 

طرفین، فرصت صلح را به تاخیر می اندازد.«

اوکراین، خواستار تحریم ایران شد

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به تهدیدهای اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم علیه تهران به بهانه جنگ اوکراین، گفت آنها برای منحرف کردن توجهات از 
خرابکاری در نورد استریم، سراغ ایران رفتند. اظهارات تهدیدآمیز »جوزپ بورل« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره اعمال تحریم علیه ایران به بهانه صادرات 
ادعایی پهپاد به روسیه، با واکنش مسکو همراه شد.»ماریا زاخارووا« سخنگوی وزارت خارجه روسیه شامگاه دوشنبه در واکنش به این اظهارات بورل، تحلیل کرد 
که او این ادعاها را برای منحرف کردن توجهات از خرابکاری در خط لوله انتقال گاز »نورد استریم« مطرح کرده است.به نوشته وبگاه »ریانووستی«، زاخارووا در کانال 
تلگرامی خود نوشت: »آیا بورل به انفجارهای نورد استریم رسیدگی کرده است؟ ظاهرا پس از اظهارات واشنگتن در مورد عالقه آمریکا به توقف عرضه گاز از طریق این 
خطوط لوله به اروپا، تمایل شدید اتحادیه اروپا به انجام تحقیقات در این زمینه کامال از بین رفته است. آنها تصمیم گرفتند ]برای انحراف توجهات[ به طور ناگهانی سراغ 
ایران بروند«.بورل روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران پیش از ورود به نشست شورای وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا مدعی شد که تعدادی از کشورهای 
اروپایی در نشست اخیر خواستار اعمال تحریم هایی علیه ایران به دلیل صادرات پهپادهای نظامی به روسیه هستند. ادعای اروپایی ها درباره ارسال پهپادهای انتحاری 
توسط ایران به روسیه در حالی است که »ناصر کنعانی« سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه تهران بارها اعالم کرده یک طرف جنگ بین 
روسیه و اوکراین نیست، تاکید کرد: »ایران هیچ سالحی را برای هیچ کدام از طرفین جنگ صادر نکرده است«.پیش از این، منابع رسانه ای بامداد دوشنبه از وقوع 

چند انفجار در نتیجه حمالت پهپادی شدید روسیه به کی یف پایتخت و دیگر نقاط اوکراین خبر دادند.

اظهار نظر  روزواکنش روسیه به تحریم های احتمالی اروپا علیه ایران به بهانه صادرات پهپاد

وز عکس ر

رزمایش نیروهای 
زمینی سپاه 

پاسداران
روز اول رزمایش نیروی زمینی 
ســپاه پاســداران در منطقــه 

عمومی ارس برگزار شد.

 حمایت ایران از پیشنهاد جنبش عدم تعهد 
درباره سالح های هسته ای

رایزن نمایندگی جمهوری اسالمی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک در نشست کمیته یک مجمع 
عمومی سازمان ملل تاکید کرد، شکست های پیاپی نشست های بازنگری معاهده منع اشاعه سالح 
های  هسته ای نشان می دهد که چشــم اندازی برای انهدام کامل سالح های هسته ای وجود ندارد.

حیدرعلی بلوجی، رایزن نمایندگی ایران در جلسه اختصاصی کمیته یک مجمع عمومی سازمان ملل، 
آخرین دیدگاه ها و مواضع کشورمان در خصوص سالح های هسته ای را تبیین کرد.وی تصریح کرد:از 
زمان صدور اولین قطعنامه سازمان ملل در خصوص خلع سالح هسته ای در سال 19۴۶  و بعدا  با الزم 
االجرا شدن معاهده منع اشاعه سالح های هسته ای در سال 1972،  نظام بین الملل به دنبال تحقق 
جهان عاری از سالح های هسته ای بوده؛اما کشورهای هسته ای با وجود پذیرفتن تعهد حقوقی الزام 
آور در این خصوص  در عمل با تقویت کمی و کیفی زرادخانه های هسته ای خود نه تنها به این تعهد عمل 
نکرده اند بلکه عدم پای بندی آنها نسبت به این تعهد کامال محرز بوده است. بنا به گفته نماینده کشورمان، 
آمریکا و انگلیس در صدر کشورهای  هسته ای هستند که با افزایش زرادخانه های  مربوطه از یک طرف 
با  پایین آوردن سطح آستانه کاربرد سالح های هسته ای از سوی دیگر به نقض آشکار تعهدات خود 
پرداخته اند.رایزن نمایندگی کشورمان تاکید کرد که  طرح های غیر مرتبط مطرح شده از سوی آمریکا و 
یا کشورهای هسته ای به  خلع سالح  هسته ای نخواهد انجامید  و بدین منظور عزم سیاسی کشورهای 
هسته ای و تدوین طرح زمان بندی شده انهدام کامل سالح های هسته ای ضروری است ولی متاسفانه 
دو شکست پیاپی بازنگری معاهده منع اشاعه سالح های هسته ای نشان می دهد که چشم اندازی 
نیز در این زمینه وجود ندارد. بنا بر اظهارات وی، جمهوری اسالمی ایران از پیشنهاد جنبش عدم تعهد 

برای انعقاد کنوانسیون جامع سالح های هسته ای حمایت می کند.
 

سخنگوی کاخ سفید: 

 درهای دیپلماسی با ایران باز می ماند
سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه گفت که چشم اندازی برای احیای توافق هسته ای با ایران در آینده 
نزدیک وجود ندارد.»کارین ژان پیر« که در کنفرانس خبری کاخ سفید صحبت می کرد، افزود: »شاهد 
احیای توافق هسته ای با ایران در آینده ای نزدیک نخواهیم بود«.سخنگوی کاخ سفید اضافه کرد: »به 
مقابله با اقدامات ایران و حمایت از نیروهای مان در منطقه ادامه خواهیم داد و در صورت نیاز از نیروی 
نظامی نیز استفاده می کنیم«.ژان پیر سخنان چند روز اخیر دیگر مقام های آمریکایی درباره اقدام 
ایران در ارسال تسلیحات به روسیه را تکرار کرده و گفت: »به اعمال تحریم به دلیل تبادل تسلیحات 
میان روسیه و ایران ادامه خواهیم داد«.دولت »جو بایدن«، رییس جمهور آمریکا در ماه های گذشته 
ادعا کرده در تالش است زمینه های بازگشت کشــورش به برجام را فراهم آورد.دولت جو بایدن این 
تصمیم را پس از آن گرفت که مقام های ارشد دولت او و بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران مستقل 
اذعان کردند که سیاست موسوم به »فشــار حداکثری« علیه ایران به شکســت کامل منجر شده 
است. به گفته این تحلیلگران، ترامپ در حالی 2۰ ژانویه سال 2۰21 میالدی از قدرت کنار رفت که در 
تحقق اهداف ضد ایرانی اش کامال ناکام ماند. او به عالوه، در داخل آمریکا به دلیل نداشــتن راهبرد 
در قبال ایران، دامن زدن به تنش ها با ایران، از بین بردن آثار تحریم ها به دلیل استفاده مفرط از آنها 
و پیشرفت برنامه هسته ای ایران در دوران ۴ ساله حضورش در کاخ سفید به شدت مورد انتقاد قرار 
گرفت.دور جدید مذاکرات رفع تحریم های ایران پس از وقفه ای پنج  ماهه 1۳ مردادماه در شهر وین 
آغاز شد. این مذاکرات به مدت چهار روز ادامه داشت و روز  17 مرداد با پرواز هیئت های شرکت کننده 
به پایتخت ها به پایان رسید.برگزاری این دور از مذاکرات پس از آن صورت گرفت که »جوزپ بورل«، 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مقاله ای در روزنامه فایننشال تایمز مدعی شده بود بسته 
پیشنهادی جدیدی روی میز گذاشته که حاوی راهکارهای به روز شده ای در خصوص رفع تحریم ها 

و گام های هسته ای ایران است.

کافه سیاست

سخنگوی هیئت رییسه مجلس:

 اعتراض، حق مردم است
یک عضو شــورای مرکزی فراکســیون انقالب 
اســالمی مجلس شورای اســالمی با تاکید بر 
اینکه اعتراض حــق مردم اســت،  گفت: برای 
برگزاری یک تجمع باید برگزارکنندگان صالحیت 
و تعهد الزم را داشــته و در مقابل حاکمیت هم 
امنیت معترضان را تضمین کند که در این صورت 
مشکلی در برگزاری تجمع اعتراضی وجود ندارد.
سید نظام الدین موسوی در گفت وگو با ایسنا با 
اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص 
اتفاقات اخیراظهــار کرد: صحبت هــای مقام 
معظم رهبری حاوی نکات بســیار دقیقی بود 
که حکایت از شــناخت دقیق ایشان از اتفاقات 
اخیر دارد. ایشــان تاکید کردند ریشــه و منشأ 
این اتفاقات خارج از کشور است یعنی عده ای 
با برنامه ریزی از قبل، مترصد جرقه و رخ دادن 
اتفاقی بودند که بهانه این جرقه مرحومه مهسا 
امینی بود کما اینکه این امکان وجود داشت که 
بهانه دیگری به وجود آید.وی با اشــاره به فوت 
»مهسا امینی« گفت: تاکنون سابقه نداشته که 
بعد از رخ دادن اتفاقی، مسئوالن در این تراز ورود 
کرده و با حساسیت آن را  پیگیری کنند.موسوی 
ادامه داد: از طرف دیگر بــا توجه به اینکه هدف 
دشمن ایجاد شکاف بین بخش های مختلف 
کشور اســت، رهبری به صورت دقیق با انجام 
تفکیک هایی،  ضد حمله کــرده و پاتکی زدند و 
گسســت ها را تبدیل به اتحاد کردند؛  دشمنان 
می خواستند جنگ قومیتی، مذهبی و جنسیتی 
در کشور راه بیندازند که در واکنش به آن رهبری 
تاکید داشتند که همه از این اتفاق ناراحت شده 
و مسئوالن پیگیری کردند.وی افزود: ایشان به 
صراحت درباره مردم در شــمال غرب و جنوب 
شرق کشور بیان داشتند که به جمهوری اسالمی 
وفادارند. درباره حجاب هم فرمودند کسانی که 
حجاب کامل ندارند نیز به نظام وفادار هســتند 
یعنی رهبری درباره گسســت هایی که ســعی 
می شد از طریق آن دوقطبی  در کشور ایجاد کنند، 
پدرانه ورود کردند. درباره هنرمندان و ورزشکاران 
هم فرمودند، آن هایی که موضع گرفتند، اهمیت 
ندارند و اکثریت هنرمندان در چارچوب هستند؛ 

رهبری تشری نزدند و قشری را دفع نکردند.

 
رییس کمیسیون اروپا درباره تبعات ادعای همکاری 
تسلیحاتی ایران و روسیه در جنگ اوکراین هشدار 
 داد و گفت که این اقدام با پاسخ روشن اتحادیه اروپا

 روبه رو خواهد شد

بین الملل

عکس: مشرق نیوز
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عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت کشاورزی اصفهان:

محدودیت صادرات محصوالت جالیزی، کشاورز  و 
صادرکنندگان را متضرر می کند

عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت کشــاورزی اصفهان گفت: در شرایط فعلی 
اقتصاد کشور، افزایش صادرات محصوالت غیرنفتی ضروری است و با محدودیت کشت و صادرات 
محصوالت آب بر جالیزی، نه تنها کشاورزان و صادرکنندگان متضرر می شوند بلکه بخش قابل توجهی 
از درآمد دالری کشــور کاهش می یابد.احمدرضا همتی در گفت وگو با ایمنا، درخصوص ممنوعیت 
یا محدودیت کشــت و صادرات محصوالت جالیزی، اظهار کرد: با توجه به آب بر بودن کشــت این 
محصوالت، در نگاه اول به نظر می رسد این محدودیت ها اقدام صحیحی باشد.وی افزود: اما باید 
به این نکته نیز توجه داشــت که اجرای موفق چنین طرح هایی با تدوین برنامه ای جامع و رعایت 

شروطی امکان پذیر می شود.
عضــو اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان محصــوالت کشــاورزی اصفهان با بیــان اینکه 
محدودیت های کشــت محصوالت آب بر اعم از گلخانه ای و دیمی منجر به بالتکلیفی کشــاورزان 
می شــود، گفت: پیش از اجرای چنیــن تصمیماتی باید ابتــدا جایگزینی بــرای این محصوالت 
درنظرگرفته شده و با ارائه مشــوق ها و تضمین برای خرید محصوالت، از متضرر شدن کشاورزان 
جلوگیری شود.همتی اضافه کرد: به عنوان مثال در چندین شهرستان اصفهان، کشت سیب زمینی 
از جمله فعالیت های اصلی کشاورزان است و اگر محدودیت صادرات آن اعمال شود، افراد زیادی 
که در این بخش مشغول به کار هســتند، بیکار خواهند شــد.وی تصریح کرد: بنابراین الزم است 
پیش از اجرایی کردن چنین تصمیماتی، درخصوص اشتغال افراد و سرمایه گذاری هایی که تاکنون 
انجام شده، تصمیم گیری شود.عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت کشاورزی 
اصفهان گفت: حتی صادرکنندگان نیــز از اجرای این قانون متضرر می شــوند و درآمدی که از این 
طریق نصیب ایران می شد از بین می رود. عالوه بر این، بازارهای هدف از دست رفته و رقبا جایگزین 
ایران می شوند.همتی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، افزایش صادرات محصوالت 
غیرنفتی ضروری است و با محدودیت کشت و صادرات محصوالت آب بر جالیزی، نه تنها کشاورزان 
و صادرکنندگان متضرر می شوند بلکه بخش قابل توجهی از درآمد دالری کشور کاهش یافته و ایران 

بازارهای هدف خود را نیز از دست می دهد.

رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان:

دریافت هزینه برای کد رهگیری غیرقانونی است
رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان گفت: دریافت هر میزان هزینه اضافه تر از کمیسیون بابت 
ارائه کد رهگیری از سوی بنگاه های معامالت ملکی، غیرقانونی است.رسول جهانگیری در گفت وگو 
با ایمنا، درخصوص دریافت مبالغ اضافه برای صــدور کد رهگیری معامالت امالک، اظهار کرد: هر 
قراردادی که در بنگاه های مشاوران امالک اعم از خرید، فروش، اجاره و رهن تنظیم می شود، باید 
دارای کد رهگیری باشد.وی افزود: البته نباید مبلغ اضافه برای صدور این کد از افراد دریافت شود و 
با همان مبلغی که به عنوان کمیسیون و حق الزحمه دریافت می شود، کد رهگیری نیز باید در اختیار 
افراد قرار داده شــود.رییس اتحادیه مشاوران امالک اصفهان گفت: براســاس قانون، هر مشاور 
 امالکی موظف است با ثبت قراردادها در ســامانه، کد رهگیری را دریافت کند و به طرفین معامله

 ارائه دهد.جهانگیری تصریح کرد: در صورت دریافت هزینه برای دراختیارگذاشتن کد رهگیری از 
سوی مشاوران امالک، قطعا باید اطالع رســانی صورت گیرد تا به آن رسیدگی شود، زیرا این اقدام 
غیرقانونی اســت.به گزارش ایمنا، وزارت راه وشهرســازی به منظور کنترل بیشــتر بر قراردادهای 
خریدوفروش و اجاره مسکن در نظر دارد سامانه امالک و مســتغالت مربوط به ثبت قراردادها و 
دریافت کد رهگیری توسط مشــاوران امالک را که زیر نظر وزارت صمت فعالیت می کند به وزارت 

راه وشهرسازی منتقل کند.

پاسخ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان به سوالی درباره تاثیر ناآرامی ها بر جذب  سرمایه گذار:

تحلیل دقیقی نداریم

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان بــا بیان اینکه 
اکنون تحلیل دقیقی از تاثیــر ناآرامی ها بر ســرمایه گذاری و فضای 
کسب و کار نداریم، گفت: قطعا بسیاری از کسب کارها مجازی به دلیل 

محدودیت های اینترنت دچار آسیب شده اند.
امیررضا نقش در گفت وگو با ایســنا، درباره محدودیت های اینترنت 
طی چند هفته اخیر و آســیبی که بــه کســب وکارهای مجازی وارد 
می شــود، اظهار کرد: آمار دقیقی در این خصوص نداریم، چراکه تنها 
کســب وکارهای الکترونیک و دیجیتال دارای مجوز، قابل آمارگیری 
هستند، اما بســیاری از کســب وکارهای مجازی مجوز رسمی و نماد 

الکترونیکی ندارند.
وی با اشاره به اینکه آمار کســب وکارهای مجازی از اداره کل فناوری 
اطالعات و ارتباطات قابل دســتیابی اســت و ایــن مجموعه مجوز 
نمادهای الکترونیکی را صادر می کند، تصریح کرد: منتها بســیاری از 
کسب وکارهای مجازی حداقل های مجوزها را ندارند و سر و سامانی 

در ثبت مجوز آنها نشده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه امروز 

بسیاری از کسب کارها مجازی به دلیل محدودیت های اینترنت دچار 
آســیب شــده اند، گفت: البته دولت باید با برنامه ریزی، پلتفرم های 
جایگزیــن اینســتاگرام و ... را تعیین کند تا تکلیف کســب وکارهای 

مجازی مشخص شود.
وی تاکید کرد: آمار غیررســمی و همچنین گردش مالی کسب وکارها 
مجازی باالست، اما باید صبر  کرد تا تصمیم کلی در سطح کالن گرفته 

شود.
نقش همچنین درباره افزایش نرخ بیکاری استان و تاثیر این شرایط 
بر باال رفتن این نرخ، اظهار کرد: نرخ بیکاری سه ماهه نخست امسال 
استان اصفهان افزایشــی و معادل ۱۲.۴ درصد بود که نسبت به بهار 
سال گذشــته نزدیک ۴ درصد افزایش داشــته، البته هنوز آمار نرخ 

بیکاری برای تابستان اعالم نشده است.
وی با اشاره به دالیل افزایش نرخ بیکاری استان در سه ماهه نخست 
امســال، توضیح داد: حذف ارز ترجیحی و چالش واحدهای تولیدی 
از این ناحیه، افزایش نرخ حقوق و دســتمزدها و ... بر افزایش نرخ 

بیکاری استان اثرگذار بوده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان در پاسخ به این 
سوال که چه برنامه ریزی برای کاهش نرخ بیکاری استان انجام شده 
است، تاکید کرد: از یک ســو باید نرخ مشارکت در استان باال رود و از 

سوی دیگر مدیریت اصفهان به دنبال افزایش سرمایه گذاری است.
وی گفت: سال گذشــته حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
در اســتان اصفهان صــورت گرفت و اکنون نرخ تشــکیل ســرمایه 
 اســتان مطلوب اســت و از ســوی دیگــر به دنبــال بهبــود محیط 

کسب وکار هستیم.
نقش با اشــاره به ارتقای رتبه اســتان اصفهان در بهبود شاخص های 
فضای کسب وکار، توضیح داد: مطابق اعالم اتاق بازرگانی ایران، بهار 
سال گذشته استان اصفهان در محیط کسب وکار رتبه پانزدهم کشور را 

داشت که بهار ۱۴۰۱ با ارتقای ده پله ای این رتبه به پنجم کشور رسید.
وی در ادامه با اشــاره بــه تاثیر ناآرامی هــای اخیر به ویــژه در حوزه 
ســرمایه گذاری، گفت: اکنون تحلیل دقیقی از این موضوع نداریم و 
امیدواریم به شــرایط آرامش برگردیم، البته امسال در حوزه اصناف 

مشکلی نداشتیم و آنها تعطیل نشده اند.

رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: قانون 
بیش از آنچه هست در اصفهان پیاده می شود، در 
حالی که مردم باید از آنچه قانون برای شان فراهم 

کرده، بهره مند شوند.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان  هفته گذشته 
گفته بود که دیوان محاســبات  بخشی از اعتبارات 

تکمیل خط ۲ متــرو این کالن شــهر را بلوکه کرده 
است. دیوان محاسبات این گفته رییس شورا را رد 

و خالف واقع دانست.
محمد نورصالحی اما بار دیگر با اشــاره به موضوع 
مطرح شده در جلســه علنی هفته گذشته درباره 
منابع مالی خط ۲ مترو و اتوبوســرانی گفت: این 
اظهارات باعث رنجش خاطر دستگاه مربوطه شد 
و صحبت های هفته پیش را کذب دانستند، امروز 

چند سوال مطرح می کنم.
وی بیان کرد: ورود به برخی مســائل حاشــیه ای 
سبب محروم شدن مردم شــهر یا استان از منافع 
خود می شــود. این موضوع برای ما سابقه داشته 

است، قانون بیش از آنچه هست در اصفهان پیاده 
می شود.

نور صالحی ادامه داد: آیا یک جمهوری اســالمی 
و یک قانون داریم یا جمهوری اســالمی و قوانین 
متعــدد داریم؟ آیا قانونی که به آن اشــاره شــده 
و شــهرداری را متهم به ترک فعل کردند امســال 
وضع شــده؟ آیا بیش از ۱۲ هزار میلیــارد تومانی 
که از همین مســیر در سال های گذشــته به مترو 
تزریق شده خالف بوده؟ آیا شهرداران دیگر شهرها 
مرتکب خالف شــدند؟ در صورتی کــه ترک فعل 
صورت گرفته باشد تعداد زیادی از دست اندرکاران 

کشور باید مورد سوال و جواب قرار بگیرند.

رییس شورای شهر اصفهان:

قانون بیش از آنچه هست در اصفهان پیاده می شود

خبر روز

امیررضا نقش در گفت وگو با ایسنا، درباره محدودیت های 
اینترنت طی چند هفته اخیر و آسیبی که به کسب وکارهای 
این  آمار دقیقی در  اظهار کرد:  مجازی وارد می شود، 
خصوص نداریم، چراکه تنها کسب وکارهای الکترونیک و 
دیجیتال دارای مجوز، قابل آمارگیری هستند، اما بسیاری از 
کسب وکارهای مجازی مجوز رسمی و نماد الکترونیکی ندارند

 دورنمای کشاورزی اصفهان در گرو توسعه سامانه های
 جدید آبیاری

وضعیت منابع آبی نامناسب ، خشکسالی های پی در پی و نیاز استان اصفهان به حفظ اراضی کشاورزی 
و تولید محصوالت می طلبد که مســئوالن با حمایت خود و تخصیص اعتبارات کافی، برای گسترش 
سامانه های جدید آبیاری بکوشند.به گزارش ایرنا، خشکسالی از لحاظ شدت و گستردگی در استان 
اصفهان روز به روز افزایش می یابد به طوری که به شکل تقریبی تمامی مساحت این منطقه درگیر این 
پدیده به شکل بلند مدت شده است.آنطور که کارشناسان بیان می کنند توسعه طرح های آب و خاک 
به ویژه گسترش پروژه های آبیاری جدید از ضرورت های صنعت کشاورزی کشور و استان اصفهان است، 
زیرا بارش  و منابع آبی موجود در بخش زراعت به حدی نیست که همچنان بتوان کشاورزی غرقابی 
را دنبال کرد.در استان اصفهان روز به روز شرایط منابع آبی بغرنج تر می شود و همین امر تاثیر بسزایی 
بر کشت و کار در شهرستان های این خطه گذاشته است تا جایی که بسیاری از مزارع کاربری خود را از 
دست می دهند.شرایط آبی استان به گونه ای است که توسعه هرچه بیشتر سامانه های نوین آبیاری 
می تواند میزان تولید محصوالت مختلف کشاورزی را حفظ کند و از سوی دیگر از بحران های دیگر مانند 
فرونشست زمین و افزایش ریزگردها بکاهد.بر اساس آنچه کارشناسان کشاورزی می گویند پروژه های 
جدید آبیاری به غیر از حفظ منابع آبی سبب  بهره وری در تولید می شود و کیفیت محصوالت مختلف را 
بهبود می بخشد.عمده مشکل افزایش سامانه های جدید آبیاری مانند قطره ای و یا کم فشار در کشور 
و از جمله در استان اصفهان، گرانی وسایل و تجهیزات این بخش و کمبود تسهیالت و اعتبارات است.بنا 
به گزارش های وزارت جهاد کشاورزی، پروژه های آب و خاک مانند قنوات و به خصوص در سامانه های 
جدید آبیاری مجهز شده  اقدامات بسیار خوبی انجام شده است و تکمیل طرح های نیمه تمام این 
بخش در اولویت قرار دارد.بر اساس اعالم این وزارتخانه تاکنون ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار اراضی کشور 
به وسایل و روش های جدید آبیاری تجهیز شده و تجهیز سایر زمین های کشاورزی به آبیاری قطره 
ای و کن فشار همچنان ادامه دارد و  در  استان اصفهان به عنوان خطه ای پیشرو در صنعت کشاورزی در 
زمینه طرح های آب و خاک و بخصوص سامانه های مورد اشاره عملکردی مناسب داشته است؛ اما 

مساحت بیشتری از مزارع باید به آنها مجهز شود.
بنا به گزارش سازمان جهاد کشاورزی اصفهان، سامانه های جدید آبیاری تاکنون در حدود ۱۳۵ هزار 
هکتار از مزارع استان به طرح های آبیاری موضعی، آبیاری بارانی و کم فشار اجرا شده است و ظرفیت 
تجهیز ساالنه ۱۰ هزار هکتار از مزارع این استان به این سامانه ها با هدف بهره وری در مصرف آب وجود 
دارد.به گفته مسئول سامانه های آبیاری جدید سازمان جهاد کشــاورزی اصفهان، از ابتدای امسال 
تاکنون این طرح ها در ۲ هزار و ۳۶۰ هکتار از مزارع این اســتان با اعتباری بالغ بر ۶۶ میلیارد تومان با 
هدف مصرف بهینه آب اجرا شده است و شهرستان های اصفهان با ۵۴۰،  تیران و کرون ۴۵۷ و سمیرم 
۳۷۸ هکتار بیشترین آمار اجرای این سامانه ها را در سال جاری داشتند.محمود صالحان در گفت و گو 
با ایرنا اظهارداشت: افزایش قیمت وسایل و تجهیزات این سامانه ها نسبت به سال های قبل افزایش 
چشمگیری یافته و  انجام طرح ها را با سختی روبه رو کرده اســت. وی با اشاره به کم آبی در استان 
اظهار داشت: اجرای چنین پروژه ای برای مصرف بهینه آب و صرفه جویی نقش کلیدی دارد و می تواند 

سبب بهره وری در کشاورزی شود. 
مسئول سامانه های آبیاری جدید افزود: قابلیت اجرای طرح های آبیاری جدید در تمام شهرستان های 
استان وجود دارد؛ اما برای تسریع در آن باید تسهیالت مورد نیاز تامین و پرداخت شود.همچنین رییس 
سازمان جهاد کشاورزی اصفهان در ارتباط با مشکالت این بخش خاطرنشان کرد: اصلی ترین چالش 
برای توسعه سامانه های جدید آبیاری، کمبود اعتبارات و تسهیالت است که می طلبد این بخش مهم 
در سطح ملی موردحمایت قرار گیرد.مهرداد مرادمند در گفت  و گو با ایرنا افزود: وجود بیشترین کارخانه 
تولید لوله و اتصاالت مرتبط با آبیاری، فعالیت کارشناسان مجرب در زمینه پروژه های آبی، فعالیت 
تشکل های کشاورزی از قبیل تعاونی های تولید روستایی، وجود تعداد زیاد ادوات مورد نیاز عملیات 
تسطیح در استان و شرکت های توانمند و مسلط به اجرای این عملیات از جمله ظرفیت های اجرای 

طرح های مرتبط با آب و خاک است.

کافه اقتصاد

گزارش

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان از تاریخ ۲۶ تا ۲۹ مهرماه با حضور برندهای مطرح در محل دائمی نمایشگاه اصفهان برگزاری می شود.
این نمایشگاه با حضور ۱۲۸ شرکت و تولیدکننده آغاز به کار خواهد کرد. شــرکت های فعال در حوزه های سبک سازی و مقاوم سازی، شیرآالت، لوله و اتصاالت، 
تولید کننده پنجره، تولید آجر، سقف کاذب، هوشمندسازی، تولید کنندگان بتن و آسانسور آخرین دستاوردها و ظرفیت های خود را ظرف چهار روز برگزاری این 
رویداد نمایشگاهی به نمایش می گذارند.نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اصفهان در متراژ ۸۹۰۰ متر و با حضور مشارکت کنندگانی از استان های تهران، 
خراسان رضوی، اصفهان، فارس، سمنان، خراسان شمالی، قم، یزد، هرمزگان و خوزستان برگزار خواهد شد.این نمایشگاه در شرایطی برگزار می شود که از نظر 
کیفیت نسبت به دوره های سابق ارتقا یافته و برندهای مطرحی را گردهم آورده است. از جمله این برندها می توان به آجر شهرزاد، شرکت تولیدی بهریزان، آریا 
بارون، فوالد فرم سپاهان، تانگیران، جهان آرای اسپادانا و بتن همدانیان اشاره کرد.عالقه مندان به بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان می توانند در 

روزهای ۲۶ تا ۲۹ مهرماه در ساعت بازدید ۱۱ تا ۲۰ به محل نمایشگاه اصفهان واقع در کمربندی شرق، روبه روی منطقه روشن دشت مراجعه کنند.

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در اصفهان برگزار می شود

وز عکس ر

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی 
استان:

باغ های اصفهان درگیر 
آفات ثانویه است

مدیر حفظ نباتات جهاد کشــاورزی اســتان 
اصفهان گفت: گسترش آفات ثانویه در باغ های 
اصفهان متاثر از خشکسالی است.محمودرضا 
افالکی در گفت وگو با مهر با بیان اینکه بسیاری 
از آفات در باغات اســتان ثانویه اســت، اظهار 
داشت: آفاتی چون چوبخوارها، پوست خوارها 
و یا بیمــاری ثانوی فتیله نارنجــی در درختان 
میوه یا کرم خراط در باغات گردو و سیب متاثر 
از شرایط خشکســالی گسترش می یابند.وی 
با بیان اینکه شرایط اســترس محیطی، گیاه 
را مســتعد بیماری می کند، افزود: تابســتان 
امســال درختان گردو در نصرآبــاد اصفهان و 
خمینی شهر که بسیار تنومند بودند در گرمای 
۴۰ درجه سانتیگراد که بیش از ۱۵ روز ادامه دار 
بود، خزان زده شدند و برگ های درختان ریزش 
کرد؛ زمانی که برگ های درختان به عنوان عضو 
فتوسنتز کننده گیاه نتواند غذاسازی کند، دچار 
ضعف می شــود و ضعف گیاه باعــث جلب و 
جذب آفات و بیماری های ثانویه اســت.مدیر 
حفظ نباتات جهاد کشــاورزی استان اصفهان 
با بیان اینکه آفت سوســک چوبخوار سارتا به 
درختان نارون شــهر اصفهان آســیب می زند، 
گفت: این آفات بر اثر شــرایط گرمای بیش از 
حد به نارون ها خســارت وارد می کند؛ برخی 
درختان که در مناطقی کاشــته شــده درختان 
میوه معتدله بودند؛ اما متاســفانه شرایطی بر 
اقلیم ما حادث شــده که دیگــر درختان میوه 
معتدله و سردســیری جواب نمی دهد و الزم 
است الگوی کشت در این وضعیت تغییر کند.
افالکی خاطرنشان کرد: صنعتی شدن و مسئله 
گرمایش کــره زمین مختص ایران نیســت و 
تابســتان امســال مناطق پربارش جهان نیز 
با خشکســالی روبه رو بود؛ امــا در ایران و در 
اصفهان که در مدار خشــک زمین قــرار دارند 
شرایط طی چند سال اخیر بسیار حادتر شده و 
به گسترش آفت های ثانوی دامن زده که البته 
برخــی از این ها به آفات کلیدی و خســارت زا 

تبدیل می شوند.

عکس: فارس

گذری در بازار تبریز
تبریز از بزرگ ترین شــهرهای واقع شــده 
در مسیر جاده ابریشــم است که این مهم 
جایگاه و موقعیت ممتــاز، آن را در جلگه 
سرسبز و آباد تبریز، به مرکز بزرگ تجارت و 
مبادله کاال تبدیل کرد و بی دلیل نیست هرجا 
سخن از تبریز می شود، بازار آن که به عنوان 
بزرگ ترین بازار سرپوشیده جهان نامیده 
شده، بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. کسب 
و کار مغازه داران و تردد مردم در بازار تبریز 
امروز مانند همیشه در جریان است و کسبه 

مشغول داد و ستد هستند.



  ایران گردی4چهار شنبه 27  مهر  1401 /  22 ربیع االول  1444  /  19  اکتبر   2022 / شماره 3650 

مفاد آراء
7/137 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 

و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
- برابر رای شــماره 2097 مورخ 1401/6/25 هيات اول موضــوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم ايران خدابخشــی 
سيچانی به شناسنامه شماره 588 کدملی 1288659377 صادره اصفهان فرزند محمود  
بر 6 و شش - سی و پنجم حبه مشــاع از  72 حبه ششدانگ يکباب خانه به مساحت 149 
متر مربع پالک شماره 1 فرعی از 2447   اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه ) سهم االرث نامبرده از پدر و مادرش، 
مرحوم محمود خدابخش سيچانی و مرحومه فاطمه خدابخش( مفروز ثبتی گرديده است. 
- برابر رای شــماره 2109 مورخ 1401/6/25 هيات اول موضــوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيــت آقای حميد خدابخش 
سيچانی به شناسنامه شماره 716 کدملی 1288722109 صادره اصفهان فرزند محمود  
بر 41  و يک - هفتم حبه مشاع از  72 حبه ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 149 متر 
مربع پالک شــماره 1 فرعی از 2447   اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه ) سهم االرث نامبرده از پدر و مادرش، 
مرحوم محمود خدابخش سيچانی و مرحومه فاطمه خدابخش( مفروز ثبتی گرديده است. 
- برابر رای شــماره 2106 مورخ 1401/6/25 هيات اول موضــوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم عزت خدابخش 
سيچانی به شناسنامه شماره 611 کدملی 1288582757 صادره اصفهان فرزند محمود  
بر 6  و شش - سی و پنجم حبه مشاع از  72 حبه ششدانگ يکباب خانه به مساحت 149 
متر مربع پالک شماره 1 فرعی از 2447   اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه ) سهم االرث نامبرده از پدر و مادرش، 
مرحوم محمود خدابخش سيچانی و مرحومه فاطمه خدابخش( مفروز ثبتی گرديده است. 
- برابر رای شــماره 2107 مورخ 1401/6/25 هيات اول موضــوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم عفت خدابخشــی 
سيچانی به شناسنامه شــماره 44 کدملی 1288616732 صادره اصفهان فرزند محمود  
بر 6  و شــش - سی و پنجم حبه مشــاع از  72 حبه ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 
149 متر مربع پالک شماره 1 فرعی از 2447   اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشــاعی اوليه ) سهم االرث نامبرده از پدر 
 و مادرش، مرحوم محمود خدابخش ســيچانی و مرحومه فاطمه خدابخش( مفروز ثبتی

 گرديده است. 
- برابر رای شــماره 2108 مورخ 1401/6/25 هيات اول موضــوع قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای علی خدابخش 
سيچانی به شناسنامه شماره 801 کدملی 1288684126 صادره اصفهان فرزند محمود  
بر 12  و دوازده - سی و پنجم حبه مشاع از  72 حبه ششدانگ يکباب خانه به مساحت 149 
متر مربع پالک شماره 1 فرعی از 2447   اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه ) سهم االرث نامبرده از پدر و مادرش، 
مرحوم محمود خدابخش سيچانی و مرحومه فاطمه خدابخش( مفروز ثبتی گرديده است. 
لذا به منظور اطــالع عمومی مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/27

م الف: 1387964  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

7/138 آگهي ابالغ مفاد آراء صادره از هيــات قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجرای ماده يک قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذيل که از طرف اين هيات مبنی بر تاييد انتقال 
 عادی و يا ســهم مفروزی متقاضی صــادر گرديده در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهی 
می شود تا شخص يا اشخاصی که به  آرا مذکور اعتراض دارند از تاريخ اولين انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم نموده و در مهلت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقديم دادخواست به دادگاه صالحه و ارايه گواهی مبنی بر 
طرح دعوی اقدام نمايند و اقدامات ثبت موکول به ارايه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در 
صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد  و 

صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راي شــماره 140160302027006214 مورخ 1401/06/27 شــرکت گاز استان 
اصفهان فرزند بشماره شناسنامه صادره از بشــماره ملی 10101891781  در ششدانگ 
يکباب ايستگاه حفاظت کاتدی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمين  پالک اصلی 7897 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 24 متر مربع خريداری مع الواسطه بصورت عادی 

از مالک رسمی محمد احمدی پزوه 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/27

م الف: 1387846  مهدی صادقی وصفی رييس منطقه ثبت اســناد و امالک شرق 
اصفهان

مفاد آراء
7/139 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 140160302023000542 مورخ 1401/06/09 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
احمدرضا صبری فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 1570 صادره از اصفهان در ششدانگ 
يکباب خانه به مساحت 141/85 متر مربع مفروزی از پالک 118 اصلی واقع در بخش 4 
اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان طبق سند انتقال 136809 مورخ 1376/04/03 
دفتر 14 اصفهان به ميزان سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالک مذکور و همچنين سند 
انتقال 49893 مورخ 1400/02/13 دفتر 106 اصفهان به ميزان شش - هفتم از سه دانگ 

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

سند مالکيت صادرخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/12                             

 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/27
م الف: 1388063  حسين زمانی علويجه رئيس ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان   

مفاد آراء
7/140 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
 برابــر رای شــماره  2626 14016030200700و140160302007002625 مورخ
16 / 06 / 1401  هیــات اول موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم منیژه وزیریه لنجانی فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 
2 وکدملی 1111578761 صادره از فالورجان وخانم فریده وزیریه فرزند ابوالقاســم به 
شناســنامه 409 وکدملی 1110509111 صادره از فالورجان بالسویه درششدانگ یک 
قطعه زمین محصور باکاربری زراعی  به مساحت  16 / 22808 مترمربع پالک 496  اصلی 
واقع در جوچی خریداری رسمی ازمالک رســمی محرزگردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تســلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/27

م الف: 1386386 محمد علی ناظمی اشنی رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان 
فقدان سند مالکیت

7/141 شــماره نامه: 140185602024007046- 1401/06/28  نظر به اینکه 
ششدانگ ســند مالکیت پالک شــماره 48 فرعی از 4809 اصلی واقع در بخش 
5 اصفهان به شماره صفحه 184 دفتر 5 متمم امالک به شماره ثبت 5083/494 
به نام شرکت توســعه و احداث همدانیان ) شرکت ســهامی ریسندگی و بافندگی 
شهناز سابق( سابقه ثبت و صدور ســند مالکیت برگی منســوخه دارد که شماره 
چاپی آن در دفتر امالک قید نشده است و طی دستور شماره 1094/81- 81/5/16 
اجرای احکام به نفع شــرکت پلی اکریل ایران بازداشــت می باشــد اعالم می 
دارد آقای محمد مهــدی اعالیی با ارائــه معرفینامه شــماره 1401/228 مورخ 
1401/5/31 مدعی است که ســند مالکیت به علت گذر زمان مفقود و درخواست 
صدور المثنی ســند مالکیت را نموده  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی 
 مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1395019 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

7/142  شــماره نامه: 140185602033002408- 1401/07/10 چون تمامی 
ششــدانگ یکباب حصار طرف جنوبی امالک طامه  پــالک ثبتی 528 فرعی از 
100- اصلی واقع در روستای طامه جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق 
و پرونده ثبتی به عبداله عرب عامری فرزند علیرضا و غیره در جریان ثبت است و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
یکشنبه مورخ 1401/10/11  ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد.

تاریخ انتشار:1401/07/27   م الف: 1393918 رحمت اله شاهدي سرپرست 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز

شهر چادگان؛ تلفیق آرامش و زیبایی

شهر چادگان در استان اصفهان و در حاشــیه رودخانه زاینده رود قرار دارد و از جاهای دیدنی اصفهان به 
حساب می آید. هوای این شهر در بهار و تابستان خنک و مطبوع است و مقصدی ایده آل برای پناه بردن 
از گرما به طبیعت محسوب می شود. اگر کنجکاو شده اید که بیشتر در مورد شهر چادگان اصفهان بدانید 
با ما همراه باشید تا با جاهای دیدنی، سوغاتی ها، موقعیت جغرافیایی و شرایط اقامت در این شهر آشنا 
شویم.چادگان با ســد و رودخانه زاینده رود، آن را به منطقه ای دل انگیز برای تفریح و مسافرت تبدیل 
کرده است. به عالوه، از آنجایی که این شهر روی تپه های کم ارتفاع ساخته شده و در دره ای میان رشته 
کوه های زاگرس قرار گرفته است،  طبیعتی سرســبز و زیبا دارد. طبیعت سرسبز و کوهستانی چادگان، 
آن را به بهشتی در استان نیمه خشک اصفهان تبدیل کرده است.در زمان قدیم به چادگان، پاتاراک هم 
گفته می شد. چادگان از دو بخش چاد و گان تشکیل شــده ؛ چاد کلمه ای ترکی به معنای شکاف یا دره 
و گان پسوندی فارسی به معنای جا یا محل اســت. از آنجایی که شهر چادگان در میان دو دره در منطقه 
کوهســتانی زاگرس قرار دارد، مردم منطقه نام چادگان را برای آن انتخاب کرده اند. جواهر کوهپایه ای 

زاگرس، آب و هوای معتدل و بسیار مطبوعی دارد.
مردم این منطقه ترک زبان و اصالتا از ایالت قشقایی هستند که در زمان شاه عباس صفوی از آذربایجان 
به چادگان کوچ کرده اند. با این حال، مردم برخی مناطق به زبان بختیاری نیز صحبت می کنند. اقتصاد 
منطقه اغلب بر پایه کشاورزی، دامداری و تولید صنایع دستی اســت. تولید فرش، گلیم و قالی در این 
شهر بسیار رواج دارد.برای سفر به چادگان، از سمت غرب کشور، بزرگراه شماره ۶۲ که به اصفهان می رسد 
پیشنهاد خوبی اســت. پس از ۴۲ کیلومتر رانندگی در این بزرگراه به ورودی چادگان و بعد از حدود ۳۵ 
کیلومتر به شهر چادگان خواهید رسید.چادگان به دلیل مجاورت با رودخانه زاینده رود و قرار داشتن در 
منطقه ای کوهســتانی، آب و هوایی خنک و مدیترانه ای دارد. به همین علت بهترین فصل سفر به این 
شهر بهار و تابستان بهتر است. طبیعت سرسبز و خنکی هوای منطقه در فصل بهار و تابستان رضایت کافی 
را برای مســافران به ارمغان می آورد. به خصوص فصل بهار که در این فصل از ســال، آب دریاچه زاینده 

رود به بیشترین مقدار خود می رسد،  می تواند بهترین فصل برای سفر به شهر چادگان اصفهان باشد.
اما سفر به چادگان در فصول دیگر سال هم خالی از لطف نیســت. در اوایل فصل پاییز و اواخر زمستان 
به دلیل بارش برف و باران  فــراوان دریاچه و رودخانــه زاینده رود پرآب اســت و تفریحات آبی مانند 
قایق ســواری و… در دهکده تفریحی چادگان حال و هوای دیگری دارد.همانطور که گفتیم محصوالت 
عمده چادگان اصفهان، محصوالت کشاورزی و دامداری مانند انواع میوه جات، گندم، پنیر و دوغ محلی 
و… است. اما قدمت طوالنی یکجانشینی در این منطقه و فرهنگ ادغام شده آن از مردم ترک، اصفهانی 
و بختیاری موجب شــده هر کدام از مناطق شهرســتان چادگان محصولی برای عرضه داشــته باشد.

اصلی ترین و قدیمی ترین ســوغات این شهر شامل قالی و گلیم اســت. قالی و گلیم چادگان نه تنها در 
ایران بلکه در کشورهای خارجی هم شهرت فراوان دارد. به طوری که مردم از مناطق مختلف برای خرید 
قالی و گلیم به این شهر ســفر می کنند. بنابراین در ســفر خود به چادگان سر زدن به قالی فروشی های 

آن را از یاد نبرید.

برخی از مکان های دیدنی و تفریحات دهکده چادگان عبارتند از:
دهکده تفریحی زاینده رود: این دهکده تفریحی جایی بسیار مناسب برای گذراندن تعطیالت خانوادگی 
و دوستانه است. دهکده تفریحی زاینده رود یکی از مقاصدی محسوب می شود که تقریبا همه مسافران 
چادگان در لیست تفریحات خود دارند. در این دهکده امکاناتی مانند  اسکله قایقرانی، ماهیگیری،  استخر 
شنا، باشگاه اسب سواری، زمین های ورزشی، پیست های دوچرخه سواری، تله کابین،  استراحت گاه های 
ییالقی و… وجود دارد. دهکده تفریحی زاینده رود در کنار ســد زاینده رود، ۲ کیلومتری شهر چادگان و 

در منطقه فریدن بزرگ قرار دارد.
 روســتای انالوجه: یکی دیگر از جاذبه های طبیعی دهکده چادگان روستای کوهپایه ای انالوجه است. 
این روســتا در دامنه کوه های داالن کوه قرار گرفته و به همین دلیل در بهار و تابستان آب و هوایی خنک 
و دلپذیر دارد. به عالوه، طبیعت سرسبز روستا، کوه نوردی و گشتن در کوهپایه های اطراف، یکی دیگر از 
دالیلی است که مسافران را به سمت این روستا می کشاند. روستای انالوجه بین دو شهر داران و چادگان 

واقع شده است.
خانه معظم الملک میرپنج: خانه معظم الملک یکی از اماکن تاریخی شهر چادگان اصفهان است. این 
خانه باشکوه در دوره قاجار برای اســتفاده شخصی ساخته شــد و تاالرها، زیرزمین و اتاق های بزرگی 
دارد. نوع تزیینات و نقوش و آینه کاری های دیوارهای داخلی این بنا،  به ســبک اروپای یک قرن پیش 
است؛ اما معماری بیرونی آن، مطابق با شرایط جغرافیایی و فرهنگی منطقه بوده که منجر به نوعی تضاد 
شگفت انگیز و چشم نواز شده اســت. خانه معظم الملک میرپنج در شهرستان چادگان، خیابان پارک 

آبشار قرار دارد.
آرامگاه کاوه آهنگر: افسانه ها می گویند که این اسطوره شــاهنامه فردوسی در روستایی کوهپایه ای، در 
نزدیکی چادگان دفن شده است. به همین دلیل این روستا را مشهد کاوه یا مشهد آهنگران نیز می نامند. 
کاوه آهنگر به کمک مردم و جوانان علیه ضحاک، پادشــاه ظالم وقت قیام کرد. برای همین مردم او را 
اسطوره ای فراموش نشدنی می دانند و هر ساله افراد بسیاری از مقبره او در روستای مشهد کاوه بازدید 
می کنند. در این آرامگاه، مزار دختر و پســر کاوه آهنگر نیز دیده می شود. آرامگاه کاوه در روستای مشهد 

کاوه یا اسکندری، در حاشیه زاینده رود واقع شده است.

 سد و دریاچه زاینده رود: سد زاینده رود در سال ۱۳۴۹ هجری شمســی بــرای تامین آب آشامیدنی و 
کشاورزی مردم منطقه بر رودخانه زاینده رود و در دل تپه های خاکی ساخته شد. این دریاچه زیستگاه 
آبزیان بســیاری مانند انواع ماهی قزل آالی رنگین کمان، کپور و زرد است که امکان ماهیگیری را برای 
مردم منطقه و مســافران فراهم می کند. از امکانات تفریحی آن می توان به ماهیگیری، قایق سواری، 
عکاسی و… اشاره کرد. در ســاحل دریاچه امکان چادرزنی هم وجود دارد. سد و دریاچه زاینده رود در 

نزدیکی چادگان و ۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.
برج کبوتر: یکی دیگر از جاهای دیدنی چادگان که شاید کمتر کســی نام آن را شنیده باشد، برج کبوتر 
یا کبوترخانه اســت. این برج با اســتفاده از کاه و گل ساخته شــده و مامنی برای پرندگان مختلف، به 
خصوص کبوتر است. مردم از این برج ها در مناطق مختلف شهر و روستای شان می ساختند تا عالوه بر 
حفاظت از پرندگان، کود آن ها را در یک جا جمع کرده و در کشــاورزی استفاده کنند. در داخل برج کبوتر 
النه های متعدد پرندگان به خوبی قابل مشاهده است. تعداد آن ها به حدی زیاد است که هر بیننده ای را 
شگفت زده می کند. این برج گاهی ۴۰ هزار پرنده را هم در خود جای  داده است. برج کبوترخانه در چادگان 

در مسیر جاده اصفهان به خوزستان قرار دارد.
 روستای حجت آباد: روستای ساحلی حجت آباد در ساحل زاینده رود و کوهستان های زاگرس قرار دارد. 
آب و هوای مطبوع، طبیعت سرسبز منطقه، باغستان ها و درختان میوه موجب جذب گردشگران بسیاری 
می شود. مسافران می توانند از باغات توت، انگور، به، آلبالو، آلوچه، گردو، بادام و… روستای حجت آباد 
میوه های دلخواه خود را تهیه کنند.در برخی از این باغ ها مکان هایی برای استراحت مسافران تدارک دیده 
شده است تا گردشگران در سایه درختان مدتی را استراحت کنند. به عالوه، این روستا به دریاچه زاینده 
رود بسیار نزدیک است و گردشــگران می توانند از امکانات تفریحی دریاچه نیز استفاده کنند. روستای 

حجت آباد در ۱۳۰ کیلومتری غرب اصفهان در دهستان کبوتر سرخ واقع شده است.
پل اورگان: پل اورگان در سال ۱۳۰۸ هجری شمسی توسط یکی از اهالی روستای ساحلی اورگان به نام 
حاج جلیل استکی روی رودخانه زاینده رود ساخته شــد. این پل معبری برای عبور از زاینده رود است. 
پل اورگان معماری ســنتی دقیقی دارد و از مصالح باکیفیتی برای ســاخت آن استفاده شده است؛ به 
همین دلیل طی سالیان طوالنی در برابر عبور آب و ســایر باالیای طبیعی خم به ابرو نیاورده و مستحکم 

پابرجا مانده است.
 امامزاده عبدا... بن زید: مردم محلی به آن امامزاده عبدا... زید حسنی هم می گویند و بسیاری اعتقاد 
به این امامزاده دارند. هر ساله افراد زیادی برای زیارت از شــهرها و روستاهای اطراف به این امامزاده 

می روند. امامزاده عبدا... زید حسنی در شهر زیارتی رزوه از توابع چادگان قرار دارد.
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 پدیده سکون هوا و وارونگی دمایی از اواخر آبان به صورت جدی 

در کالن شهر اصفهان افزایش پیدا می کند؛

نفس آسمان اصفهان تنگ می شود
پدیده ســکون هوا و وارونگی دمایی از اواخر آبان به صورت جدی در کالن شهر اصفهان افزایش 
می یابد.به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان با اشاره به 

اقدامات پیشــگیرانه در جهت کاهش 
و کنتــرل آلودگــی هــوای اصفهان در 
فصل ســرد گفت: در جلساتی با صنایع 
آالینده شعاع ۵۰ کیلومتر شهر اصفهان 
مقرر شــد ایــن صنایع فعالیت شــان 
باید به ســمت مصرف گاز بــرود یا در 
غیر ایــن صورت با تعطیلــی یا کاهش 
فعالیت مواجه خواهند شد.احمد رضا 
الهیجان زاده افزود: در طرح توســعه 
پاالیشــگاه اصفهان، تولیــد گازوییل با 

استاندارد های روز قرار گرفته که تولید و توزیع گازوییل با حجم آالیندگی زیر ۵۰ پی پی ام گوگرد 
گام مهمی در کاهش آلودگی هوا محسوب می شود.رییس اداره پایش و آزمایشگاه های اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان هم گفت:نیمه اول ســال از نظر حجم آلودگی و ریز گرد ها روز های 
سختی برای اصفهان تجربه شد به نحوی که آمار ها، افزایش ۴۰ درصدی روز های ناسالم نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته را نشان می دهد.
بابک صادقیان افزود:خشکسالی، خشکی زاینده رود و فعال شــدن کانون های گردو غبار  علت 

اصلی آلودگی ها ی ریزگردی در نیمه اول امسال بوده است.
وی با بیان اینکه از اول آبان رصد ها و نظارت های ســرزده شــبانه روزی برای واحد های صنعتی 
تشدید می شود، افزود:با اختیارات خوبی که از سوی دستگاه قضایی به محیط زیست واگذار شده 

این امکان وجود دارد که واحد آالینده در هر زمانی توسط محیط زیست تعطیل شود.
 

 درخشش دانشگاه های اصفهان در رتبه بندی
 تایمز 2023

در آخرین گزارش نظام رتبه بندی تایمز، ۶۵ دانشگاه از ایران حضور دارند که نام دانشگاه های آزاد 
اسالمی واحد نجف آباد، علوم پزشکی کاشان، کاشان، علوم پزشکی اصفهان، صنعتی اصفهان و 

اصفهان نیز در این رتبه بندی می درخشد.
دانشگاه های آزاد اســالمی واحد نجف آباد و علوم پزشکی کاشــان با رتبه ملی ۱۱ و رتبه جهانی 
۵۰۱-۶۰۰، دانشگاه کاشان با رتبه ۱۶ ملی و ۶۰۱-۸۰۰ جهانی، دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان 
و صنعتی اصفهان در جایگاه ۳۳ کشــور و ۱۰۰۱-۱۲۰۰ و دانشــگاه اصفهان با رتبه ملی ۴۹ و رتبه 
جهانی ۱۲۰۱-۱۵۰۰ در این رتبه بندی حضور دارند. نام ۱۷۹۹ موسسه از ۱۰۴ کشور گوناگون جهان 
در فهرســت آمده که ایران بعد از ژاپن، چین و هندوستان چهارمین کشور آســیایی از نظر تعداد 
دانشــگاه های حاضر در این رتبه بندی در ویرایش ۲۰۲۳ بوده است. در منطقه خاورمیانه ترکیه و 
ایران بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. در این بین، قاره آسیا با ۶۶۹ دانشگاه بیشترین 
نماینده را در این رتبه بندی داشته است. در رتبه بندی سال پیش این نظام رتبه بندی، ۵۸ موسسه 
از ایران در میان موسســه های برتر جهان جای گرفتــه بودند. رتبه بندی جهانــی آموزش عالی 
»تایمز«، موسسه های پیشرو جهان را در پنج زمینه آموزش )با وزن ۳۰ درصد(، چشم انداز جهانی 
)با وزن ۷/۵ درصد(، پژوهش )با وزن ۳۰ درصد(، اســتنادها )بــا وزن ۳۰ درصد(و درآمدهای 

صنعتی )با وزن ۲/۵ درصد( بر پایه ۱۳ سنجه کمی، ارزیابی می کند.

آلودگی نصف جهان همچنان ادامه دارد؛

هوای پاک؛ رویای دست نیافتنی این روزهای اصفهان

اگر به یک دهه گذشــته نگاه کنیم این نکته محرز  ایرنا
است که آلودگی هوای اصفهان بیشتر در نیمه دوم 
سال و همزمان با افزایش سرما و به دلیل پدیده وارونگی دما )اینورژن( 
اتفاق می افتاد؛ اما طی چند ســال اخیر در نیمه نخست سال نیز این 
کالن شهر با افزایش شاخص های آالیندگی هوا مواجه شده است که 
کارشناسان، ایجاد و فعال شدن کانون های گرد و غبار داخلی و خارجی 
را دلیل اصلی آن می دانند.آلودگی هوای اصفهان مخاطرات بســیاری 
برای مردم این شــهر و اطراف آن به همراه داشته است به طوری که به 
گفته مدیران بخش بهداشت و درمان استان، تحقیقات نشان می دهد 
که میزان مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا در اصفهان در سال های ۹۷ 
تا ۹۹ حدود ۲ برابر شده است.همچنین یک تحقیق در دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان درباره تاثیر آالینده ها روی دانش آموزان نشان می دهد 
که غلظت برخی از آالینده ها مانند »بنزن« در میان آنها از کشــورهایی 
مانند چین کمتر اما از بسیاری از کشورهای توسعه یافته، باالتر است.از 
طرف دیگر به گفته مدیران میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری 
استان، آلودگی هوا و خشکسالی به صنعت گردشگری این خطه به ویژه 

در شرق اصفهان آسیب فراوانی وارد کرده است.
آمار و اطالعات موجود نیز نشان می دهد که آلودگی هوای اصفهان در 
نیمه نخست امسال در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته افزایش 

یافته و تعداد روزهای ناســالم ۴۱ درصد بیشتر شده است و همچنین 
در هیچ روزی، شهروندان اصفهانی از هوای پاک برخوردار نبوده اند.به 
گفته رییس اداره امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان، در نیمه نخست امسال با توجه به فعال شدن کانون های 
گرد و غبار داخلی و خارجی، شرایط خوبی در زمینه کیفیت هوا نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته نداشتیم به طوری که ۱۰۴ روز هوا سالم و 
قابل قبول بود در حالی که در مدت مشــابه سال گذشته، این شاخص 
۱۲۸ روز اعالم شد.تعداد روزهای ناســالم در اصفهان )برای گروه های 
حساس و عموم مردم( در نیمه نخست امسال ۸۲ روز و در مدت مشابه 

سال گذشته ۵۸ روز بود.
رییس اداره امور آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان 
با بیان اینکه هوای اصفهان در تابستان امسال متاثر از کانون های گرد و 
غبار داخلی ) داخل استان و استان های همجوار( و خارجی بود، تصریح 
کرد: در نیمه دوم امسال نیز بسته به میزان برودت و پایداری هوا، پدیده 
وارونگی دما پیش بینی می شود.صادقیان در پاسخ به اینکه وضعیت 
آلودگی هوای اصفهان در مقایسه با سایر کالن شهرها در نیمه نخست 
امسال چگونه بود، گفت: در زمان حاضر آمار سایر کالن شهرها را نداریم 
و پس از دریافت آنها از تهران درباره این موضوع می توان اظهارنظر کرد.

همچنین یکی از مباحث مطرح شــده درباره افزایــش آلودگی هوای 

اصفهان این بود که چرا هوای اصفهان شــب ها، آلوده تر است که ایرج 
حشمتی، مدیرکل سابق حفاظت محیط زیست اصفهان در این زمینه 
پاسخ داد: ب ها اتفاق های بســیاری می افتد که در  کنترل ما نیست 
زیرا سامانه پایش متمرکز نداریم که کدام کارخانه، فیلترش را در شب 

ها، باز می کند.

ایجاد و فعال شــدن کانون های گرد و غبار به ویژه در ســال های اخیر 
یکی از عوامل اصلی تشــدید غلظت آالینده ها در کالن شــهر اصفهان 
در نیمه نخست ســال عنوان شده اســت به طوری که به گفته مدیرکل 
مدیریت بحران اســتانداری اصفهان، این کانون ها بیشــتر در دشت 
سگزی، کویر جندق، انارک و خور، اردســتان و نایین فعال هستند؛ اما 
کالن شهر اصفهان نیز از آنها متاثر می شود.منصور شیشه فروش در گفت 
وگو با ایرنا با بیان اینکه تعداد کانون های فرسایش بادی و گرد و غبار 
در استان اصفهان افزایش یافته اســت، افزود: پیش از این  ۱۹ کانون 
در استان داشــتیم اما اکنون به ۴۰ نقطه و کانون به ویژه در نوار مرکزی 
اصفهان و حاشیه زاینده رود رسیده است که با کمترین وزش باد، فعال 
می شوند.وی با بیان اینکه مردم اصفهان از ابتدای سال تا کنون بیش 
از ۸۰ روز هوای ناسالم را به دلیل گرد و خاک تحمل کردند، تصریح کرد: 
حدود ۵۰ درصد از کانون های فرســایش بادی پیــش از این از اراضی 
کشاورزی بودند و در سال های گذشته به دلیل کم آبی و خشک شدن 
زاینده رود روی آنها کشت نشــده و در زمان حاضر به کانون گرد و غبار 
تبدیل شده است.شیشه فروش با اشاره به اینکه ۳۲ درصد مساحت 
استان، بیابانی و ۹۸ درصد از وســعت آن درگیر خشکسالی بلندمدت 
است، گفت: فعال شدن کانون های گردوغبار از اثرات خشکسالی است.

یک عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اصفهان نیز با تاکید بر اینکه بحران 
آب یکی از دالیل اصلی آلودگی هوا و فعالیت کانون های گرد و غبار در 
اصفهان است، گفت: این وضعیت آب عامل انسانی دارد و تا زمانی که 
مشکل آن حل نشــود نمی توانیم به طور موثر با گسترش کانون های 
فرسایش بادی مقابله کنیم.محمد کوشــافر با بیان اینکه آب، خاک و 
هوا ارتباط خیلی نزدیکی باهم دارند، افزود: از کانون های فرســایش 
بادی اصفهان می توان به ظرفیت تاالب گاوخونی و زاینده رود خشک 
اشاره کرد که با وزش باد، جریان گرد و خاک از آنها بلند می شود.وی با 
اشاره به اینکه اگر پوشش گیاهی زمین های حاشیه تاالب گاوخونی نیز 
به دلیل خشــکی فعلی از بین برود به کانون گردو غبار تبدیل می شود، 
خاطرنشان کرد: زمین های کشاورزی رها شده و کاهش پوشش گیاهی 
در سطح منطقه به دلیل بحران آب نیز به ایجاد کانون های جدید منجر 
می شود.این فعال محیط زیست تصریح کرد: جریان دائمی زاینده رود 
یکی از راهکارهای اصلی کنترل بحران آب و هوای اصفهان است.وی به 
آلودگی ناشی از صنعت و خودرو نیز اشاره و اضافه کرد: توسعه استان 
با مدل فعلی باید متوقف شــود زیرا هرچه رشد صنعت داشته باشیم 
عالوه بر آالیندگی های خود باعث  افزایش پدیده هایی مانند جمعیت 
مهاجر و خودروهای شخصی و مرتبط با صنعت شده و مشکالت چند 

برابر می شود.

با مسئولان جامعه

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان گفت: نیمه دوم 
ســال و همزمان با مهاجرت پرندگان وحشی خطر 
ابتالی آنفلوانزای پرندگان زیاد و ســتاد مقابله با این 
بیماری در استان فعال است.شــهرام موحدی بیان 
کرد: کانون آنفلوانزای فوق حاد پرندگان طی سه سال 
متوالی گذشته در این اســتان مشاهده نشده است 
اما این به معنای آن نیســت که ویــروس در حیات 
وحش و محیط زیست وجود ندارد.وی تصریح کرد: 
تالش دامپزشکی و دامداران مقابله با این بیماری در 

کانون های پرورش طیور اســت.موحدی همچنین 
گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۰ میلیون 
و ۴۰۰ هزار رأس دام سبک و سنگین علیه بیماری تب 
مالت، شاربن و تب برفکی در استان اصفهان به طور 
رایگان واکسینه شدند.وی با بیان اینکه در این طرح 
بیش از یک میلیون و ۳۷۰ هزار رأس دام شامل گاو، 
گوساله، گوسفند، بز و تک سمی علیه بیماری شاربن 
واکسینه شدند، افزود: نام دیگر این بیماری سیاه زخم 
است که یک بیماری عفونی و قابل  انتقال  بین  انسان  و 
حیوان  به شمار می رود.وی با اشاره به  واکسیناسیون 
۳.۵ میلیون از دام های استان علیه تب برفکی ادامه 
داد: ســاالنه بیش از ۱۷ میلیون و ۴۹۰ هزار نوبت سر 

واکسیناسیون در این اســتان انجام می شود.مدیر 
کل دامپزشکی استان اصفهان یادآورشد: همه ساله 
طبق برنامه پیشــگیرانه، واکسیناسیون رایگان علیه 
بیماری های مشترک انســان و دام توسط گروه های 
دامپزشکی بخش دولتی و غیردولتی انجام می شود.
وی خاطرنشان کرد: با اجرای عملیات واکسیناسیون 
علیه بیماری های دام، ضمن کاهش دام های مبتال به 
این بیماری ها، سالمت و بهداشت عمومی جامعه نیز 
افزایش می یابد.موحدی بــا بیان اینکه برای حفظ و 
ارتقای سطح بهداشت و سالمت جامعه همه مسئول 
هســتیم، از دامداران خواســت تا همکاری الزم را با 

دامپزشکی استان داشته باشند.

مدیرکل دامپزشکی اصفهان :

 ورود پرندگان مهاجر در پاییز احتمال افزایش
 آنفلوانزای مرغی را افزایش می دهد

سال تحصیلی 
جدید در دانشگاه 

کردستان
همزمان با سراسر کشور، سال 
جدید تحصیلی در دانشــگاه 
کردســتان آغاز شد و بیش از 
۱۱ هزار دانشــجو در رشــته ها 
و مقاطــع مختلف مشــغول 

تحصیل شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان خبر داد:

 مرگ 2 نفر و مصدومیت 3 نفر دیگر در تصادف جاده
 قدیم نطنز

ســخنگوی مرکز اورژانس اســتان اصفهان از مرگ ۲ نفر و مصدومیت ۳ نفر دیگر در حادثه ویژه 
ترافیکی در جــاده قدیم نطنز خبر داد.عباس عابــدی در گفت وگو با مهر با اشــاره به حادثه ویژه 
ترافیکی در اصفهان اظهار داشــت: این حادثه ســاعت ۱۰ و ۲۷ دقیقه به مرکز اورژانس اســتان 
اصفهان گزارش شده است.وی با بیان اینکه این حادثه در جاده قدیم نطنز به کاشان اتفاق افتاده، 
ابراز داشت: در این حادثه دو خودروی پراید و تیبا به صورت رخ به رخ با یکدیگر برخورد کرده اند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشــاره به فوت ۲ نفر در این حادثه ابراز داشت: ۲ نفر 
آقای ۳۵ و ۳۷ ساله در این حادثه جان خود را از دســت داده اند.وی با اشاره به مصدومیت سه 
نفر دیگر در این حادثه نیز ابراز داشت: یک خانم ۲۴ ســاله و دو کودک چهار و ۱۰ ساله نیز در این 
 حادثه جان خود را از دســت داده اند.عابــدی تصریح کرد: مصدومان این حادثه به بیمارســتان

 خاتم االنبیای نطنز منتقل شدند.
 

رییس پلیس امنیت اقتصادی استان اعالم کرد:

 دپوی محموله قاچاق 15 میلیارد ریالی در زیرزمین
 یک منزل در اصفهان

رییس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان از کشف ۱۰ هزار و ۶۷۸ قلم کاالی خارجی قاچاق به 
ارزش ۱۵ میلیارد ریال از زیر زمین یک منزل مسکونی در اصفهان خبر داد.سرهنگ کامران ریاحی 
گفت: به دنبال کســب خبری مبنی بر دپوی انواع کاالهای خارجی قاچاق در یک منزل مسکونی 
موضوع در دستور کار  قرار گرفت.وی افزود: ماموران در بازرسی از این انبار ۱۰ هزار و ۶۷۸ قلم انواع 
ملزومات و غذای حیوانات که همگی بدون اسناد گمرکی بوده کشف کردند.رییس پلیس امنیت 
اقتصادی استان اصفهان با اشاره به اینکه کارشناســان ارزش کاالهای کشف شده را ۱۵ میلیارد 
ریال اعالم کردند، گفت: مالک منزل دستگیر و کاالهای قاچاق نیز توقیف و به سازمان جمع آوری 

و فروش اموال تملیکی تحویل داده شدند.
 

 افزایش 10 برابری پرونده های قاچاق سوخت
 در اردستان

رییس تعزیرات حکومتی شهرســتان اردســتان گفت: تعداد پرونده های قاچاق سوخت وارده 
به تعزیرات حکومتی اردستان نســبت به مدت مشابه ســال قبل ۱۰ برابر افزایش داشته است.

رحمت ا... ابــاذری در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: مامــوران فرماندهی انتظامی شهرســتان 
اردستان مقدار ۹ هزار لیتر سوخت قاچاق گازوییل را در محور ترانزیت اردستان که در حال انتقال 
به استان های جنوبی کشــور بود، کشــف و ضبط کردند.وی با بیان اینکه متخلفان این پرونده ۴ 
میلیارد ریال جریمه نقدی شدند و سوخت های کشف شده به نفع دولت ضبط شد، افزود: تعداد 
پرونده های قاچاق سوخت وارده به تعزیرات حکومتی اردستان نسبت به مدت مشابه سال قبل 
۱۰ برابر افزایش داشته است.رییس تعزیرات حکومتی شهرستان اردستان، تصریح کرد: از ابتدای 
سال جاری تاکنون به بیش از ۸ پرونده سوخت در اداره تعزیرات حکومتی اردستان رسیدگی شده 
است و متخلفان بیش از ۱۰ میلیارد ریال جریمه نقدی شدند و بیشترین پرونده های آن مربوط 
به سوخت گازوییل بوده است.اباذری، شروع فصل ســرما و قیمت باالی سوخت در کشورهای 
هم جوار مانند پاکستان و افغانســتان را یکی از دالیل افزایش قاچاق سوخت عنوان کرد و گفت: 
شهرستان اردستان چون در مســیر ترانزیت شمال به جنوب کشــور قرار دارد، یکی از گزینه های 

قاچاقچیان برای انتقال سوخت به استان های جنوبی انتخاب می شود.

وز عکس ر

تحلیل روزاخبار

رییس پلیس راهور استان اصفهان 
تشریح کرد:

مجازات فرار از صحنه 
تصادف رانندگی چیست؟

رییــس پلیــس راهــور اســتان اصفهــان 
مجازات های فرار از صحنه تصــادف رانندگی 
را تشریح کرد.ســرهنگ محمدرضا محمدی 
در گفت وگو با ایمنــا، اظهار کرد: برابــر با ماده 
۷۱۹ قانون مجازات اســالمی، هرگاه مصدوم 
نیازمند کمک فوری باشد و راننده با وجود امکان 
رســاندن مصدوم به مراکز درمانی یا استمداد 
از ماموران انتظامــی از این کار خودداری کند یا 
به منظور فــرار از تعقیب، محــل حادثه را ترک 
و مصدوم را رها کند، حســب مــورد به بیش 
از دو ســوم حداکثر مجازات مذکــور در موارد 
۷۱۴ و ۷۱۵ و ۷۱۶ قانــون مجازات اســالمی 
محکوم خواهد شد.وی افزود: برابر ماده ۷۱۴ 
قانون مجازات اسالمی، هرگاه بی احتیاطی یا 
بی مباالتی راننده )اعم از وسایل نقلیه زمینی، 
آبی یا هوایی( منتهی به قتل غیرعمدی شود، 
مرتکب به شــش ماه تا ســه ســال حبس و 
پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای 
دم محکوم می شود.رییس پلیس راهنمایی 
و رانندگی اســتان ادامه داد: برابر با ماده ۷۱۵ 
قانون مجازات اســالمی، هرگاه یکی از جهات 
مذکور در ماده ۷۱۴ موجب مرض جســمی یا 
دماغی که غیرقابل عالج باشــد یا از بین رفتن 
یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای 
بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انســان 
را انجام می دهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا 
صورت شخص یا ســقط جنین شود، مرتکب 
به حبــس از دو ماه تا یک ســال و به پرداخت 
دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم 
می شــود.برابر با مــاده ۷۱۶ قانــون مجازات 
اســالمی، هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده 
۷۱۴ موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا 
ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن یا 
باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم شود، 
بدون آنکه عضو از کار بیفتد یا باعث وضع حمل 
زن، قبل از موعد طبیعی شود، مرتکب به حبس 
از دو تا شــش ماه و پرداخت دیــه در صورت 

مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی :

شمار بیماران با عالئم عفونت تنفسی در اصفهان افزایش یافت
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از افزایش شمار مراجعان به مراکز درمانی استان با عالئم شبیه آنفلوانزا و عفونت های تنفسی  طی دو هفته اخیر خبرداد.

پژمان عقدک در گفت وگو با مهر با اشاره به اینکه شمار افراد مراجعه کننده به مراکز درمانی استان با عالئم سرپایی مشکالت تنفسی در دو هفته اخیر نسبت به هفته های 
پیش افزایش یافته است، اظهار داشت: اکنون تعداد افراد بستری کرونا در مراکز درمانی حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است.وی با بیان اینکه مراجعان سرپایی 
با عالئم مشابه آنفلوانزا، کرونا و سرماخوردگی زیادتر شدند، خاطرنشان کرد: براساس آماری که در مورد کرونا وجود دارد اکنون شمار بستری ها و همچنین بیماران 
بستری در بخش مراقبت های ویژه مراکز درمانی استان نسبت به سه هفته پیش تقریبا یک و نیم برابر شده؛ اما به صراحت نمی توان گفت افزایش شمار مراجعان با 
عالئم عفونت تنفسی در اصفهان آنفلوانزاست.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اضافه کرد: باید توجه داشت که شمار مراجعه کنندگان با عالئم عفونت دستگاه 
تنفسی در اصفهان نیز نسبت به سال گذشته افزایش آن چنانی نداشته که آماری متفاوت باشد.عقدک خاطرنشان کرد: در حال حاضر آمار افرادی که با عالئم شبیه 
آنفلوانزا یا عالئم عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی مراجعه می کنند، قابل تفکیک نیست و برای تشخیص دقیق تر به انجام آزمایش نیاز است زیرا عالئم عمومی 

سرماخوردگی، آنفلوانزا، سینوزیت، الرنژیت، برونشیت و کرونا تفاوتی ندارند و تفکیک از روی عالئم عمومی بسیار دشوار است.



تیم ملی بسکتبال کشــورمان در پنجره انتخابی جام جهانی حدود یک ماه دیگر باید در تهران به مصاف چین و استرالیا برود، اما استرالیایی ها که در مسابقات 
جوانان هم در تهران حضور پیدا نکردند، ظاهرا برای بازی با تیم ملی بزرگســاالن هم نمی خواهند به ایران بیایند.گفته می شود استرالیا برای عدم حضور شرایط 
ایران را بهانه کرده است، اما اگر دو ماه به عقب باز گردیم، آنها در مســابقات قهرمانی جوانان آسیا که مرداد ماه در تهران برگزار شد هم شرکت نکردند و پس این 
موضوع بهانه ای بیش نیست و احتماال بعد مسافت و اینکه صعودشان به جام جهانی قطعی است، شــاید نیازی به حضور نداشته باشند.جواد داوری، رییس 
فدراسیون بسکتبال در این خصوص به فارس گفت: چیزی در این مورد به صورت رسمی به ما اعالم نشده است. فقط فردی از کمیته مسابقات فیبا تلفنی با بنده 
تماس گرفت و گفت این امکان وجود دارد که بازی در کشور دیگری برگزار شود که ما هم مخالفت خود را اعالم کردیم. فقط در همین حد بود.وی ادامه داد: فقط 
اگر چیزی از طریق ایمیل به فدراسیون اعالم شود، رسمی است. تا این لحظه نیز چیزی عنوان نشده است، هرچند اگر هم اعالم شود موضع ما مشخص است 
و نمی پذیریم، چون شرایط برگزاری در تهران کامال فراهم است.رییس فدراسیون بسکتبال گفت: اگر چیزی باشد باید چینی ها هم می گفتند، اما آنها در تهران 
مقابل ما بازی خواهند کرد.وی در پایان گفت: شاید بعد مسافتی برای آنها مطرح باشد. همانطور که برای ما هم مطرح بود و بچه ها مدت زیادی را در مسیر بودند. 

هرچند اگر ما هم مجبور نبودیم، شاید با این هزینه های سنگین و طوالنی بودن مسیر، به استرالیا نمی رفتیم.

واکنش رییس فدراسیون بسکتبال به درخواست عجیب استرالیا

چهار شنبه 27  مهر  1401 /  22 ربیع االول  1444  /  19  اکتبر   2022 / شماره 3650 

طعنه »کروس« به توپ طال:

 رئال از سومی راضی است؟
تونی کروس، ستاره رئال مادرید، پس از مراسم توپ طال طعنه ای به برگزارکنندگان این مراسم زد.مراسم 
اهدای جایزه توپ طال در پاریس برگزار شد و همانطور که بسیاری حدس می زدند، این جایزه ارزشمند به 
کریم بنزما رسید. جایزه بهترین دروازه بان دنیا نیز که به جایزه یاشین معروف است در این مراسم اهدا شد 
و تیبو کورتوا از رئال مادرید موفق شد این جایزه را از آن خود کند. این  دو بازیکن نقش مهمی در قهرمانی 
فصل گذشته اللیگا و لیگ قهرمانان رئال مادرید داشتند و با درخشش در خط حمله و در چارچوب دروازه 
توانستند کمک بسیاری به تیم کارلو آنچلوتی کنند. با این حال، اتفاقی در این مراسم رخ داد که چندان به 
مذاق رئال مادرید و بازیکنان این تیم خوش نیامد و آن هم مربوط به انتخاب بهترین باشگاه فصل 22-

2021 بود. این جایزه از بین سه نامزدی که برای دریافت آن انتخاب شده بودند به منچسترسیتی رسید، 
لیورپول در رده دوم قرار گرفت و رئال مادرید نیز  با وجود  قهرمانی در اللیگا و لیگ قهرمانان سوم شد.تونی 
کروس پس از پایان این مراسم با انتشار توئیتی در صفحه رسمی توئیترش به این انتخاب اعتراض کرد. 

او نوشت:» از این که در فصل 22-2021 سوم شدی راضی هستی رئال مادرید؟«
 

زادگاه »کریم بنزما« از کسب توپ طال به وجد آمد
همشهری های کریم بنزما از کسب توپ طالی این بازیکن به وجد آمدند.کریم بنزما ستاره مسلمان و 
فرانسوی رئال مادرید در مراسم اهدای جایزه توپ طال با اقتدار برنده این جایزه بزرگ شد تا بهترین 
بازیکن دنیا شناخته شود.کریم بنزما، اصالتی الجزایری دارد ولی در شهر برون فرانسه به دنیا آمده 
است و تابعیت فرانســوی دارد. فیلمی از زادگاه بنزما یعنی شــهر برون منتشر شده که شادی زیاد  
همشهری هایش را به نمایش می گذارد.بنزما در فصل گذشته به همراه رئال مادرید قهرمان اللیگا 
و اروپا شد. همچنین او جایزه آقای گلی اللیگا را نیز به دست آورد. آمار نشان دهنده قاطعیت ستاره 

مسلمان نسبت به رقبایش دارد.
 

تمسخر »دریک« و بارسلونا توسط »رودریگو«
رئال مادرید بعدازظهر یکشنبه در سانتیاگو برنابئو در یک بازی بسیار رضایت بخش برای لوس بالنکوس 
با نتیجه ۳-1 در برابر رقیب دیرینه اش بارسلونا پیروز شد.در ال کالسیکو یکشنبه شب تنها لحظات خطر 
واقعی پس از آن بود که فران تورس در 10 دقیقه باقی مانده اختالف را کاهش داد، اما درست زمانی که 
تصور می شد آبی اناری ها قصد دارند حمله نهایی را آغاز کنند، رودریگو یک پنالتی به دست آورد و آن 
را تبدیل به گل کرد.این برزیلی جوان ترین بازیکنی است که در ال کالسیکو پنالتی را به گل تبدیل کرده 
است.باشگاه بارسلونا به عنوان بخشی از قرارداد حمایت مالی خود با اسپاتیفای، لوگوی جغد دریک را 
در جلوی پیراهن خود قرار داد. پس از مسابقه، رودریگو تصویری از خود در حال جشن گرفتن مسابقه با 
عنوان»خواست خدا« منتشر کرد که به یکی از معروف ترین آهنگ های دریک اشاره می کند. داستان 
»نفرین دریک« همچنان ادامه دارد. این خواننده رپ کانادایی سابقه قابل توجهی در حمایت از تیم های 

ورزشی دارد، به طوری که هر تیمی که او طرفداری می کند در نهایت شکست می خورد.
 

بنزما: رقابت؟ به »لواندوفسکی« فکر هم نمی کنم
کریم بنزما، ستاره رئال مادرید، معتقد است هیچ رقابتی بین او و روبرت لواندوفسکی وجود ندارد.

بنزما همچنین پس از دریافت جایزه بهترین بازیکن ســال درباره عالقه به رونالدو گفت:»رونالدو 
می داند که اسطوره من است. هیچ مهاجمی مثل او نیست. تکرار کاری که او در زمین انجام می داد 
غیرممکن است. او خود تاریخ است. تنها مهاجمی است که اگر در زمین باشد و در ترکیب اصلی قرار 
بگیرد، من هیچ شکایتی از نیمکت نشینی نخواهم داشت. رسیدن به سطح او غیرممکن است. این 

تاریخ فقط برای من نیست، بلکه برای همه مهاجمان است.«

در شب غیبت لئو، کریس در رتبه 20؛ 

پایان غم انگیز عصر طالیی مسی-رونالدو!

نام کریســتیانو رونالدو به عنوان رتبه بیستم فهرست نامزدهای توپ 
طال اعالم شــد. این در حالی اســت که نام لیونل مســی امسال در 

فهرست ۳0نفره نامزدها دیده نمی شد.
تاالر پر زرق و برق تیاتر دو شــاله در شــهر پاریس، میزبان مراســم 
مهم ترین جایزه فردی دنیای فوتبال بود: تــوپ طال. جایزه ای که در 

نهایت به »کریم بنزما« رسید. 
کریســتیانو رونالدو که پنج بار توپ طال را به دست آورده، در فهرست 
۳0 نفره نامزدهای توپ طال حضور داشــت. از پیش مشخص بود که 
کریستیانو امســال از جمله نامزدهای اصلی این مراسم نیست؛ اما 
حتی حضور او در فهرســت ســی نفره با توجه به غیبت لیونل مسی، 
حریف سنتی و تاریخی اش، برای او یک دستاورد به حساب می آمد. 
با اعالم رسمی برگزارکنندگان مراسم مشخص شد که رونالدو امسال 

بیستمین نامزد دریافت توپ طال بود.
اما لیونل مســی کــه با هفــت بار فتــح تــوپ طــال پرافتخارترین 
دریافت کننده این جایزه اســت، امســال حتی در بین ۳0نامزد هم 
حضور نداشت. این در حالی اســت که اکثر پیش بینی ها مبنی بر این 

بود که توپ طالیی به کریم بنزما، ستاره فرانسوی رئال مادرید، خواهد 
رسید که پیش بینی درستی هم بود و تقریبا هیچ کس در این که بنزما 

الیق دریافت این جایزه است، شکی نداشت. 
به هرحال بــا اینکــه غیبت مســی در فهرســت ۳0 نفــره و حضور 
رونالدو در رتبه بیســتم شــاید بــرای او کمی خوشــایند بــود ولی 
کریســتیانو مســلما از این رتبه شــادی نخواهد کرد. رتبه بیســتم 
پایین تریــن رتبــه ای اســت کــه او از ســال 2005 در این مراســم 
تجربه کرده اســت. بلــه، حاال دیگــر واقعــا می توان ایــن جمله را 
 قبول کــرد: »دوران حکمرانی مســی و رونالدو بر فوتبــال به پایان

 رسیده است.«
مسی البته سال گذشته را پرفروغ ســپری نکرد؛ اما امسال و از زمان 
شروع رقابت های لیگ فرانسه، در پی اس جی درخشان ظاهر شده 
و اگر در جام جهانی و با آرژانتین هم روند موفقیت های خود را ادامه 
دهد، باید از همین حاال هشــتمین توپ طال را برای او کنار گذاشــت 
هرچند لئو هنوز هم پرافتخارترین بازیکن اســت و رکوردی بی نظیر 
 از خود به جای گذاشــته که بعید اســت حاال حاالها بازیکنی به پای 

او برسد؛ اما به نظر می رســد درنهایت عصر طالیی لئو-کریس تمام 
شده است. 

پس از پایان مراسم هم شــاهد اظهارنظرهای مختلفی درباره پایان 
این عصر و دریافت توپ طال توســط بنزما بودیم؛ از جمله باســتین 
شواین اشتایگر، اسطوره فوتبال آلمان کسب جایزه توپ طال را به بنزما 
تبریک گفت و عملکرد فوق العاده اش را محدود به این فصل ندانست.

صفحــه NBA در توئیتــر بــا انتشــار تصویــری از کویــن دورانت 
 و کریــم بنزمــا ضمــن تبریــک بــه برنــده تــوپ طــال نوشــت: 

MVP واقعی!
تیری هانری، اسطوره فوتبال فرانسه با تمجید از کریم بنزما گفت:»در 
دنیای پر از طرفداران رونالدو و مســی، من 15 سال از عمرم طرفدار 
کریم بنزما بودم. همه به من خندیدند وقتی به آنها گفتم که او روزی 
برای توپ طال با لباس رئال مادرید رقابت خواهد کرد. هر قهرمانی روز 

خود را دارد. هرگز کار را متوقف نکنید. مثل کریم باشید!«
داوید آالبا هم با کوت کردن روی عکســی از زیــزو و بنزما که صفحه 
رسمی توپ طال منتشر کرده، کریم را الیق دریافت این جایزه دانست.

خبر روز

»فرهاد مجیدی« به استقالل برمی گردد؟
ایران ورزشی نوشت: شایعه ای در سایت های اماراتی دست به دست می شود. فرهاد مجیدی سال 
1۳۷۶ هنگامی که علی فتح ا... زاده، مدیرعامل باشگاه استقالل بود برای اولین بار به این تیم پیوست 
و 10 سال پس از آن نیز دوباره در دوران مدیرعاملی همین شــخص از فوتبال امارات به جمع آبی ها 
بازگشت. اگرچه روابط این دو نفر طی سالیان اخیر فراز و نشیب های زیادی داشته ولی قطعا با یکدیگر 
دشمن نیستند و همواره باهم در ارتباط بوده اند .حاال فتح ا... زاده دوباره مدیرعامل استقالل شده و 
همین مسئله در فضای رسانه های ورزشی کشور امارات نیز بازتاب پیدا کرده است.به تازگی چند سایت 
ورزشی اماراتی مدعی شده بودند احتمال دارد در صورتی که سرمربی پرتغالی استقالل نتواند نتایج 
مدنظر مدیرعامل را بگیرد، علی فتح ا... زاده تصمیم بزرگی خواهد گرفت و تابستان سال آینده فرهاد 
مجیدی را دوباره به جمع آبی پوشان بازمی گرداند .شــایعه ای که البته از االن نمی توان در موردش 
حرف خاصی زد چون تا پایان فصل حداقل هشت ماه دیگر فرصت باقی است و اگر خود فرهاد هم 
در لیگ حرفه ای امارات نتایج مطلوبی بگیرد قطعا با پیشنهادات بهتری در آن کشور مواجه می شود.

 

ادعای جنجالی رسانه پرتغالی درباره استعفای »ساپینتو«
رســانه پرتغالی مدعی شد ســرمربی اســتقالل اســتعفا کرد ولی از تصمیمش برگشت.نشریه 
»futebol۳۶5« پرتغال در خبری جنجالی مدعی شد ساپینتو بعد از برکناری مصطفی آجورلو، مدیر 
عامل باشگاه استقالل از سمتش استعفا کرد ولی در نهایت از تصمیمش برگشت.این رسانه پرتغالی 
نوشت: ریکاردو ساپینتو به دلیل برکناری رییس باشگاه استعفای خود را به باشگاه استقالل ارائه کرد، 
اما پس از صحبت با علی فتح ا... زاده به عنــوان جایگزین مصطفی آجورلو، به او اعتماد کرد و باعث 
شد تا سرمربی پرتغالی از تصمیم خود منصرف شــود.به گفته یک منبع از دفتر مطبوعاتی سرمربی 
پرتغالی، ساپینتو از این تصمیم غافلگیر شد و تصمیم به استعفا گرفت، به دلیل»یک موضوع اصولی« 
و همبستگی با مصطفی آجورلو، که او را به باشگاه برد و اولین کسی بود که تالش کرد او را به ایران بیاورد.

او بعدا با علی فتح ا... زاده، جانشین آجورلو مالقات کرد، که وی بر اعتماد کامل خود به پروژه ساپینتو 
تاکید کرد و از او خواست که به کار تیم ادامه دهد تا استقالل را به عنوان قهرمانی برساند.این باشگاه در 
اینستاگرام با انتشار عکسی از این دیدار فتح ا... زاده با ساپینتو نوشت: »طرفین بر همکاری موثر و 

همه جانبه برای موفقیت استقالل تاکید کردند«.

ستاره ایرانی جزو 5 مهاجم خطرناک اروپا
ستاره تیم ملی کشورمان و عضو باشــگاه پورتو، آماری خیره کننده به نامش ثبت کرد.مهدی طارمی 
ستاره تیم ملی کشورمان در این فصل به همراه پورتو طوفانی شروع کرده و آمار 
شگفت انگیزی را به نامش ثبت کرده است.آمار فوق العاده طارمی باعث شده 
تا مهاجم ملی پوش کشورمان جزو 5 مهاجم خطرناک قاره اروپا قرار بگیرد. 
در همین رابطه سایت آماری »FutebolIbl« با انتشار آمار ستاره ایرانی به 
تمجید از طارمی پرداخت.این رسانه با انتشار پوستری از طارمی نوشت: 
ستاره ایرانی اژدها در 1۳ بازی این فصل در رقابت های مختلف 
۹ گل به ثمر رسانده و ۷ پاس گل داده است.مهدی طارمی 
در 1۳ بازی در به ثمر رسیدن 1۶ گل به صورت مستقیم 
موثر بوده و این آمــاری فوق العاده برای ســتاره تیم 
ملی کشــورمان به شــمار می آید.طارمی در آستانه 
آغاز مسابقات جام جهانی 2022 قطر آماده ترین 
لژیونر ایران به شمار می آید. شاگردان کارلوس 
کی روش در جام جهانی باید با تیم های ملی 

آمریکا، انگلیس و ولز رقابت کنند.

مستطیل سبز

»آجورلو« اندازه یک 
 وزارت خانه، کارمند 

به استقالل آورد!
اصغــر حاجیلــو، پیشکســوت تیــم فوتبال 
اســتقالل درباره حضور علی  فتــح ا... زاده به 
عنــوان مدیرعامل جدید باشــگاه اســتقالل 
اظهار کرد:  دقیقا نمی دانم چه اتفاقی افتاد که 
چنین شــرایطی برای آجورلو پیش آمد. من 
فکر می کنم غیر از مســائل مالی، چیز دیگری 
نمی تواند در این رابطه محتمل به نظر برسد. به 
نظر من حق به حق دار رسید. فتح  ا...  زاده یک 
استقاللی واقعی اســت و چیزی که همیشه 
بین من و ایشان بود، این است که او یک آرزو 
داشت و آن آرزو این بود که فتح ا...  زاده می گفت 
که اگر یک روزی برگردم، می خواهم ستاره سوم 
را برای اســتقالل بیاورم و از فوتبال کنار بروم. 
امیدوارم این اتفاق برای استقالل رقم بخورد.
وی ادامه داد: شاید این تغییر و تحول، خیریتی 
برای استقالل داشته است. فتح ا...  زاده، دلسوز 
استقالل است و پیشکسوت های این تیم را هم 
دوســت دارد. هر موقع که فتح ا... زاده پایش 
به استقالل باز می شد، از پیشکسوت های تیم 
استفاده می کرد و آدم های شخصی و رفیق های 
خودش را نمــی آورد. او هر موقــع که می آمد، 
استقالل بودجه نداشــت و درگیر چالش های 
مالی بود. از آقای وزیر ممنونم که این کار را کردند 
و می خواهم که کمک کنند تا مدیرعامل باشگاه 
استقالل دغدغه مالی نداشته باشد. امیدوارم 
هواداران هم یک آرامشی پیدا کنند چون بحث 
تعصب و دوست داشــتن استقالل هم مطرح 
است.حاجیلو خاطرنشــان کرد: با اطالعی که 
من پیدا کردم، در باشگاه استقالل به قدری آدم 
استخدام شــده که آقای آجورلو به اندازه یک 
وزارت خانه، کارمند آورده است. باشگاه استقالل 
بیشتر از ۸-۷ کارمند نداشــت؛ اما شنیدم به 
اندازه یک وزارت خانه، آدم اســتخدام شــده 
است. امیدوارم هزینه ها بیشتر روی بازیکنان و 
کادر فنی و پیشکسوت ها تمرکز پیدا کند. کمک 
روی پیشکســوت ها صورت بگیــرد و به جای 
نیروهایی که الزامی برای باشــگاه نداشــتند، 
به پیشکسوت هایی کمک شــود که وضعیت 

خوبی ندارند.

از پیش مشخص بود که کریستیانو امسال از جمله 
نامزدهای اصلی این مراسم نیست؛ اما حتی حضور 
او در فهرست سی نفره با توجه به غیبت لیونل مسی، 
حریف سنتی و تاریخی اش، برای او یک دستاورد به 

حساب می آمد

فوتبال جهان

وز عکس ر

در حاشیه مراسم 
اهدای توپ طال

لیست کی روش از بازیکنان حاضر در اردوی ارزیابی 
داخلی تیم ملی، طی دو هفته آینده، دست خوش 
کمترین تغییرات خواهد شــد و این احتمال وجود 
دارد که اصال تغییر نکند.کارلــوس کی روش بعد از 
بازگشــت از اردوی اتریش 1۶ بازیکن داخلی را به 
اردوی ارزیابی فنی دعوت کرد که این لیست شامل 
برخــی از بازیکنان خط خــورده اردوی اتریش هم 
می شد. در ادامه این تصور پیش آمد که او هر هفته 
برای برپایی اردوی ریکاوری لیست خواهد داد، اما 
در هفته جاری این اتفاق رخ نداد و همان 1۶ بازیکن 
به عالوه محمدرضا اخباری در اردوی تیم ملی حاضر 
شــدند و تمرینات ریکاوری را پشت سر گذاشتند.

حضور این 1۷ بازیکن در دو اردوی بعدی تیم ملی 

یعنی ارزیابی آن ها تا هفته دهم و یازدهم هم ادامه 
خواهد داشــت و بعد از برگــزاری بازی های هفته 
یازدهم، کارلوس کی روش، اسامی نهایی بازیکنان 
تیم ملی را اعالم خواهد کرد. برگزاری بازی دوستانه 
با یکی از تیم های آسیایی در تاریخ 20 آبان در تهران 
یا کیش آخرین برنامه تیم ملی در ایران است و سه 
روز بعد از این بازی ملی پوشان راهی دوحه خواهند 
شد. از آن جایی که در روزهای ابتدایی دهه دوم آبان 
مصاف اســتقالل با نساجی در ســوپرجام و دیدار 
معوقه تیم فوالد و ملوان برنامه ریزی شــده است، 
اردوی تیم ملی هم بعد از این دو بازی آغاز خواهد 
شــد.احتمال اینکه همه حاضرین در اردوی فعلی 
تیم ملی در لیست نهایی جای نگیرند، زیاد است و 

حتی می توان گفت قطعی است. به طور مثال در خط 
دروازه هم اکنون 4 دروازه بان در اردوی های ارزیابی 
تیم ملی حاضر می شــوند، در حالی که تیم ملی با 
احتســاب امیر عابدزاده که در آن سوی مرزها بازی 
می کند با سه دروازه بان راهی دوحه می شود و اگر 
امیر عابدزاده در لیست نهایی تیم ملی جای بگیرد، 
دو نفر از دروازه بانانی که در اردوی ارزیابی تیم ملی 

حاضر هستند، خط خواهند خورد.

تیم ملی؛ خط خوردن چند بازیکن قطعی است
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با بیش از ۲ میلیارد ریال اعتبار؛

تابلوهای منطقه 9 اصفهان نوسازی و بهسازی می شود
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان با اشاره به پروژه نوسازی و بهســازی تابلوهای ناخوانا، فرسوده و 
قدیمی این منطقه، گفت: تاکنون دو میلیارد ریال اعتبار برای این اقدام هزینه شده است و با توجه به 
گستردگی این پروژه، در بودجه سال آینده نیز ردیفی برای آن در نظر گرفته خواهد شد.سیدسلمان 
قاضی عســگر اظهار کرد: با توجه به بازدیدهای محله محور در راســتای یکسان سازی و سهولت در 
دسترسی به آدرس محالت و معابر سطح منطقه ۹ شهرداری اصفهان، تمام تابلوهای فرسوده، ناخوانا، 
قدیمی یا گذرهای بدون نام، شناسایی می شود و مورد بهسازی و نوسازی قرار می گیرد.وی افزود: 
عملیات نوسازی و ســاماندهی تابلوهای معابر اصلی و فرعی تاکنون در محله های زهران، دهچی، 
کوهانستان، گورتان، الدان و آشنستان تعویض شــده و این روند همچنان ادامه دارد.مدیر منطقه ۹ 
شهرداری اصفهان با اشاره به تابلوهای شناسایی معابر به عنوان یکی از مهم ترین ابزارها برای پیدا کردن 
نشانی محله ها و دیگر اجزای شــهر، اضافه کرد: تابلوهای تعویض شده دارای مشخصات محدوده 
خدماتی شهرداری، نام کوچه، معبر یا خیابان است.وی تصریح کرد: با تالش واحد زیباسازی منطقه ۹ 
شهرداری اصفهان، تاکنون دو میلیارد ریال اعتبار برای این پروژه هزینه شده است که به دلیل وسعت 

منطقه و تعدد تابلوها، این ساماندهی محدود به امسال نخواهد بود .
 

 ساعات کاری مراکز گردشگری ناژوان در 6 ماهه دوم 
امسال اعالم شد

مدیر طرح ساماندهی ناژوان، ساعات مراکز گردشگری ناژوان در شش ماهه دوم سال  جاری را اعالم 
کرد.مهدی قائلی اظهار کرد: آغاز ســاعت کاری باغ پرندگان در روزهای هفته از ساعت هشت صبح و 
پایان زمان فروش بلیت آن ســاعت ۱۷:۳۰ و تعطیلی مجموعه ســاعت ۱۸ خواهد بود.وی ادامه داد: 
تونل آکواریوم ناژوان، مجموعه هیجان انگیز و جذاب باغ خزندگان، موزه بی نظیر صدف ها و باغ زیبای 
گیاهان استوایی هر روز هفته از ساعت ۹ صبح پذیرای عالقه مندان خواهند بود و تا ساعت ۱۸ فرآیند 
فروش بلیت آنها ادامه خواهد داشت، همچنین زمان تعطیلی این مرکز ساعت ۱۸:۳۰ است.مدیر طرح 
ساماندهی ناژوان با اشاره به افزایش استقبال شهروندان در روزهای تعطیل از مراکز گردشگری ناژوان، 
افزود: مجموعه های آکواریوم، باغ خزندگان، موزه صدف ها و باغ گیاهان استوایی در روزهای تعطیل تا 
ساعت ۱۹ فروش بلیت دارد و تعطیلی این مراکز ساعت ۱۹:۳۰ است.وی تصریح کرد: فعالیت شهربازی 
و کارتینگ ناژوان نیز در شش ماهه دوم سال از ساعت ۱۷ آغاز می شود و تا ساعت ۲۳:۳۰ فروش بلیت 
خواهد داشت و به این ترتیب ساعت تعطیلی این مجموعه ساعت ۲۴ خواهد بود.قائلی گفت: تله سی یژ 
ناژوان از یکشنبه تا جمعه و از ساعت ۱۰ صبح تا غروب آفتاب میزبان شهروندان و گردشگران خواهد بود.

 

برگزاری مسابقات قهرمان شهر در محالت اصفهان
معاون ورزشی و تفریحی سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری اصفهان گفت:برگزاری مسابقات محالت 
در شهر اصفهان از چندی پیش در دستور کار شهرداری قرار گرفت و آغاز شد.احسان بعیدی با تاکید بر این 
که توسعه عمرانی در بخش فضا های ورزشی در اولویت قرار گرفته، اظهار کرد: احداث مجموعه های روز باز 
ورزشی در جریان است و طی هفته های اخیر افتتاحیه داشتیم و در آینده ای نزدیک هم از این مجموعه ها 
بهره برداری می شود.معاون ورزشی و تفریحی سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری اصفهان  با بیان 
اینکه میانگین سرانه ورزشی در جهان سه متر و ۸۰ سانتی متر است، افزود: سرانه ورزشی برای شهروندان 
کالن شهر اصفهان نیم متر اســت و با احداث مجموعه های جدید به دنبال افزایش سرانه ورزشی شهر 
هستیم.وی، تشویق مردم به استفاده از ورزش های پایدار و همگانی و رشته های المپیکی را از اولویت های 
معاونت ورزشی سازمان فرهنگی شهرداری اصفهان دانست و گفت: برگزاری مسابقات محالت در شهر 
اصفهان از چندی پیش در دستور کار قرار گرفت و آغاز شد و فقط در یک مورد ۶ هزار ورزشکار در مسابقات 

محالت با عنوان موالی عرشیان و بانوی قدسیان شرکت کردند.

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

کشف 4 هزار میلیارد ریال پرونده جرائم اقتصادی در اصفهان

فرمانده انتظامی استان اصفهان گلفت: ارزش ریالی پرونده های تشکیل 
شده در ارتباط با جرائم اقتصادی در اصفهان حدود ۴ هزار میلیارد ریال است.

سردار محمدرضا میرحیدری در گفت وگو با فارس با اشاره به انتخاب شعار 
»پلیس خادم مردم، مردم حامی پلیس« در هفته فراجای امســال اظهار 
داشت: خدمت به مردم در پلیس نظام جمهوری اسالمی ایران یک ارزش 
است و به همین دلیل نیروهای پلیس خود را خادم مردم دانسته و از همان 
ابتدای استخدام خود سوگند یاد می کنند که تا پای جان مدافع امنیت مردم 
و ارزش های واالی این نظام باشند. میرحیدری با اشاره به اقدامات صورت 
گرفته برای افزایش امنیت اســتان عنوان کرد: از ســال ۹۹ که مسئولیت 
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان بر عهده بنده گذاشته شد، کمیته ای ۴ 
جانبه با حضور نمایندگان دستگاه قضایی، سپاه، بسیج و اداره اطالعات برای 
پیگیری معضالت و ناهنجاری های استان به خصوص در بحث جرائم خشن 
تشکیل دادیم و یک کار بسیار هدفمندی در ارتباط با برخورد با اراذل و اوباش 
صورت گرفت که نتیجه آن کاهش ۶ درصدی جرائم خشن در سال ۱۴۰۰ و 
کاهش ۴ درصدی این جرائم در نیمه نخسست امسال بود.فرمانده انتظامی 
استان اصفهان ادامه داد: سال گذشــته ستاد کل نیروهای مسلح گزارشی 
از اقدامات فراجا در خصوص مبارزه بــا اراذل و اوباش خدمت مقام معظم 
رهبری ارائه کرد که در توضیح این گزارش اشاره ای به ابراز رضایت رهبر معظم 

انقالب از اقدامات پلیس اصفهان در برخورد با اراذل و اوباش شده بود که این 
امر برگ زرینی در افتخارات پلیس استان محسوب می شود. وی درخصوص 
عملکرد این فرماندهی در حوزه مبارزه با جرائم ســایبری گفت: هر چند که 
پلیس فتای استان در زمینه مبارزه با جرائم ســایبری رتبه اول را در کشور 
دارد؛ اما باید اعالم کنم که به دلیل آگاهی پایین شهروندان از فضای مجازی 
و همچنین عدم سرمایه گذاری الزم در این حوزه شاهد روند رو به رشد جرائم 
سایبری به ویژه در استان اصفهان هستیم.میرحیدری با بیان اینکه معتقدم 
حاکمیت باید به این حوزه توجه بیشتری کند، بیان کرد: در زمینه زیرساخت 
و هم در بحث اصالح قوانین نیازمند اقدامات جدی هستیم که این موضوع 
را از طریق مجمع نمایندگان اســتان دنبال می کنیم تــا بتوانیم در دفاع از 
حقوق مردم موفق تر عمل کنیم.فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: 
در جلسه ای که با اعضای شورای تامین داشتیم پیشنهادی را ارائه کردیم که 
مانند کالنتری ها پایگاه های پلیس فتا نیز در نقاط مختلف شــهر اصفهان 
راه اندازی شــوند تا به مشکالت شــهروندان در این حوزه در کمترین زمان 
ممکن رسیدگی کنیم که در این ارتباط تصمیمات خوبی گرفته شد و نخستین 
پایگاه پلیس فتا در شهر بهارستان راه اندازی می شود.وی با اشاره به عملکرد 
پلیس آگاهی استان اصفهان، به رتبه اول این پلیس در دستگیری محکومان 
فراری محاکم قضایی اشــاره کرد و گفت: در نیمه نخست امسال ۹۰ باند و 

سازمان جرم توسط پلیس آگاهی استان اصفهان متالشی شدند که ۱۰ باند 
آن در زمینه سرقت های خشن فعال بودند.میرحیدری از کاهش ۲ درصدی 
سرقت های مهم، ۸ درصدی سرقت منزل و ۷.۶درصدی سرقت مغازه در 
نیمه نخست امسال خبر داد و افزود: شهروندان باید نکات ایمنی و توجه به 
توصیه ها و هشدارهای پلیس را در حفظ و نگهداری اموال خود رعایت کنند و 
نسبت به تردد مشکوک افراد غیربومی در محله و مجتمع های مسکونی خود 
حساس شده و در صورت برخورد با این گونه موارد موضوع را از طریق شماره 
تلفن ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند. فرمانده انتظامی استان اصفهان از افزایش 
برخورد پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان با قاچاقچیان کاال 
خبر داد و عنوان کرد: در نیمه نخست امسال تشکیل پرونده های قاچاق کاال 
با ارزش باالی ۵ میلیارد ریال ۶۹ درصد رشد داشته و ارزش ریالی کاالهای 
قاچاق مکشوفه نیز نزدیک به ۴ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم نیز نسبت 
به مدت مشابه سال قبل از رشد ۵۴ درصدی برخوردار بوده است. وی ارزش 
ریالی پرونده های تشکیل شده در ارتباط با جرائم اقتصادی را نیز حدود ۴ 
هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در زمینه برخورد با اخاللگران بازار با رشد 
۸۴۷ درصدی، در برخورد با اخذ تسهیالت غیرمجاز بانکی با افزایش ۲۳۰ 
درصدی، در زمینه احتکار کاالهای اساسی با افزایش ۲۴۰ درصدی و در زمینه 

برخورد با فرار مالیاتی با رشد ۹۰ درصدی روبه رو بوده ایم.

در مسیر کنارگذر اتوبان ذوب آهن اصفهان، محدوده 
روستای کرسگان ۱۱ نقطه ســانحه خیز شناسایی 

شده است.
ســرهنگ روح ا... شــاکری، رییــس پلیس راه 

روستایی اســتان، علت اصلی ســانحه خیز بودن 
این مسیر ۷ کیلومتری را کم عرض بودن مسیر دو 
طرفه و نبود تقاطع و عالئم رانندگی و زیادی کارگاه 

و مغازه بیان کرد.
مســعود رهنما، دهیاری روســتای کرسگان هم با 
بیان اینکه این مســیر هر روز شاهد ۴ تا ۵ تصادف 
است گفت: بخشی از مسیر این روستای ۵ هزار نفره 
آزاد سازی شــده، اما به منطقه ای برای نمایشگاه 

خودرو های راه سازی تبدیل شده است.
وی با اشــاره به اینکــه در این منطقــه ۱۲۰۰ واحد 
 کارگاهــی و نمایشــگاه ماشــین آالت ســنگین 

 و راه ســازی وجود دارد خواســتار تعریض مسیر 
 شــد و گفت: طرح اولیه آن ســال ۱۳۸۰ تهیه شد،

 اما راهداری هیچ اقدامی نکرده است.
فرزاد دادخــواه، مدیرکل راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای استان نیز ساخت این راه را وظیفه دهیاری 
دانست و گفت: این راه در مسیر و محدوده روستای 
گرسگان است و باید بر اســاس طرح هادی اجرا 

شود.
گفتنی است؛ اســتان اصفهان ۱۳ هزار کیلومتر راه 
دارد که ۴۳ درصد آن روستایی است و نیمی از این 

راه ها نا ایمن و سانحه خیز است.

در محدوده روستای کرسگان انجام شد؛

شناسایی 11 نقطه پرحادثه در کنارگذر اتوبان ذوب آهن

در نیمه نخست امسال تشکیل پرونده های قاچاق کاال 
با ارزش باالی ۵ میلیارد ریال ۶۹ درصد رشد داشته و 
ارزش ریالی کاالهای قاچاق مکشوفه نیز نزدیک به ۴ 
هزار میلیارد ریال بوده که این رقم نیز نسبت به مدت 

مشابه سال قبل از رشد ۵۴ درصدی برخوردار بوده است

معاون شهردار اصفهان:

ایستگاه متروی کاوه به پارکینگ مسقف ویژه دوچرخه مجهز شد
معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان گفت: به منظور تامین رفاه حال شهروندان و تشویق به 
استفاده از وسایل نقلیه پاک، امکان پارک دوچرخه در ایستگاه مسقف متروی کاوه فراهم شد.حسین 
حق شناس اظهار کرد: امکان پارک وســیله نقلیه شخصی در مجاورت وســایل حمل ونقل عمومی و 
دسترسی آســان به این اماکن از جمله راهکارهای استفاده شهروندان از وســایل ناوگان حمل ونقل 
عمومی در مسیر طوالنی است.وی ادامه داد: پیش از این با همکاری شرکت مترو در مجاورت ایستگاه 
متروی کاوه، محلی برای پارک خودروهای شــهروندان و دسترسی به ایستگاه مترو اختصاص یافته 
بود، بر این اســاس به زودی دسترســی عابران از پارکینگ به ایســتگاه مترو تامین می شود.معاون 
حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان افزود: شهرداری ها باید مشوق خوبی برای استفاده شهروندان از 
وسایل حمل ونقل پاک همچون دوچرخه در سفرهای درون شهری باشند و عالوه بر هموارسازی راه ها 
و شبکه های دوچرخه سواری، ایمن سازی پارک این وسیله را نیز فراهم کنند.وی تصریح کرد: از ابتدای 
فعالیت مترو در اصفهان امکان پارک دوچرخه شهروندان در ایستگاه های متروی شهدا، صفه و آزادی 
برای شهروندان در محیط باز فراهم بود که با توجه به شرایط جوی در درازمدت به آنها آسیب وارد می شد، 
اما در اقدامی جدید با نصب استندهای دوچرخه در سالن مسقف ایستگاه متروی کاوه، امکان پارک 
۵۰ دستگاه دوچرخه فراهم شده است.حق شناس خاطرنشان کرد: در صورت استقبال شهروندان از 
این اقدام، امکان نصب تعداد بیشتری از این استندها در این مکان فراهم خواهد شد و در آینده شاهد 
استندهای پارک دوچرخه در ایستگاه های دیگر مترو از جمله ایستگاه های خیابان بهارستان، علیخانی، 

چمران و ۲۵ آبان در محیطی مسقف خواهیم بود.
 

فروش ویژه 30 قلم کاال در فروشگاه های کوثر اصفهان
مدیر بازارهای روز کوثر شــهرداری اصفهان گفت: همزمان با برگزاری جشــنواره »عیــد تا عید ۲« در 
فروشگاه های کوثر شهرداری که از تولد پیامبر اکرم )ص( تا والدت امام حسن عسکری )ع( برگزار شده، 
طرح فروش ویژه ۳۰ قلم کاال در این فروشگاه ها اجرا شده است.مجید صادقی  اظهار کرد: طرح فروش 
ویژه بازارهای روز کوثر به مناسبت هفته وحدت همزمان با جشنواره »عید تا عید ۲« از تولد پیامبر اکرم 
)ص( تا والدت امام حسن عسکری )ع( )بیستم مهرماه تا دهم آبان ماه( اجرا می شود که شامل ۳۰ 
قلم کاال و ۶۰۰ تنوع کاالی خوراکی مورد نیاز همچون برنج هندی، گوشت، پنیر پیتزا، رب گوجه فرنگی، 
روغن، محصوالت شوینده و محصوالت بسته بندی است.وی با اشاره به برگزاری جشنواره »عید تا عید 
۲«، تصریح کرد: برای شهروندان با خرید در این جشنواره، به ازای هر ۳۰۰ هزار تومان خرید، یک شانس 
در قرعه کشی برای دریافت جوایز در نظر گرفته می شــود که از جمله این جوایز یک دستگاه خودروی 
کوئیک، ۱۵ دستگاه جاروبرقی، ۱۵ دستگاه ماشین لباسشــویی، ۱۵ عدد آب میوه گیری، ۱۵ دستگاه 
دوچرخه، ۱۵ دستگاه تلویزیون، بن خرید و ۵۰ بن خرید یک میلیون تومانی است.مدیر بازارهای روز 
کوثر شهرداری اصفهان تاکید کرد: با برگزاری این جشنواره در صدد هستیم شهروندان با حذف مصرف 
کیسه های پالستیکی به سمت استفاده از کیسه های پارچه ای روی آورند، از این رو به ازای خرید سه 

کیسه پارچه ای نیز یک کد قرعه کشی به شهروندان ارائه می شود.

الکترونیکی کردن پرونده شهدای غواص در اصفهان
پروژه الکترونیکی کردن پرونده های شهدای غواص در راستای زنده نگه داشتن یاد و نام این شهدا در 
بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان آغاز شده است.رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه ۲ 
اصفهان از آغاز پروژه الکترونیکی کردن پرونده های شهدای غواص برای اولین بار در راستای زنده نگاه 
داشتن یاد و نام این شهدا خبر داد.حسن عبداللهی با اعالم این خبر اظهار کرد: بر اساس این طرح که در 
راستای دولت الکترونیک و همچنین طرح ساماندهی و یکپارچه سازی بایگانی انجام می شود، چهار 

هزار و ۹۵۱ پرونده موجود طی ۹۰ روز اسکن و بایگانی الکترونیک خواهد شد. 

با مسئولان

خبر روزاخبار

سازماندهی ایستگاه ها و 
تجهیزات آتش نشانی اصفهان 

طبق نقشه پهنه بندی خطر
سخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان گفت: نقشه پهنه بندی 
خطر در اصفهان برای نخســتین بار در کشور 
تهیه و صفر تا صد نقاط ریسک این کالن شهر 
در آن پیش بینی شده است که بر اساس این 
نقشــه چیدمان ایســتگاه ها، نوع تجهیزات 
و آموزش نیروهــا را ســازماندهی می کنیم.

سرآتشــیار فرهاد کاوه آهنگران در گفت وگو با 
ایمنا اظهار کرد: اصفهان شهر توریستی، مذهبی، 
ساحلی، کوهستانی، ترانزیتی و صنعتی است 
و انواع تهدیدهای حــوادث را داریم؛ بنابراین  
در ســازمان آتش نشــانی و دیگر ارگان های 
خدماتی باید آمادگی الزم را برای وقوع حوادث 
مختلف داشته باشــیم.وی با بیان اینکه طبق 
استانداردها به ازای هر ۵۰ هزار نفر یک ایستگاه 
آتش نشانی باید در شهر وجود داشته باشد، اما 
در حال حاضر تعداد ایستگاه های آتش  نشانی 
اصفهان کمتر از اســتانداردهای جهانی است 
و این شهر نیازمند ۴۰ ایســتگاه آتش نشانی 
اســت، افزود: اصفهان ۲۷ ایســتگاه در نقاط 
مختلف شهر دارد و در ۱۲ نقطه دیگر برای ایجاد 
ایســتگاه های جدید شناســایی شده است.

سخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به پیشرفت 
۳۰ درصدی عملیات احداث ایســتگاه میدان 
حج، خاطرنشــان کــرد: در صــدد راه اندازی 
ایســتگاه های جدید در مناطق هفت، ۹ و ۱۳ 
و همچنین بازســازی ایســتگاه های قدیمی 
و خرید تجهیزات جدید هســتیم.وی گفت: 
نقشه پهنه بندی خطر در اصفهان برای نخستین 
بار در کشــور با همکاری معاونت برنامه ریزی 
شــهرداری و واحدهای عملیات و پیشگیری 
سازمان آتش نشــانی اصفهان تهیه و صفر تا 
صد نقاط ریســک خطر این کالن شــهر در آن 
پیش بینی شده است که بر اساس این نقشه 
چیدمان ایستگاه ها، نوع تجهیزات و آموزش 
نیروها را ســازماندهی می کنیم.کاوه آهنگران 
افزود:  در حال حاضر آتش نشانی اصفهان هیچ 

مشکلی برای امدادرسانی ندارد.

مدیرکل پست استان اصفهان گفت: پالک های پستی هوشمند تاکنون در چهار منطقه شهرداری اصفهان شامل هشت، ۱۰، ۱۲ و ۱۴ بطور کامل نصب شده است 
و در این زمینه در کشور پیشرو هستیم.حمید باقری افزود: پالک های پستی هوشمند و آبی دارای بارکد و نشانگر کد پستی ۱۰ رقمی هستند و به عنوان یکی 
از ابزارهای ارائه خدمات هوشمند می تواند برای انواع خدمات مانند پست، تلفن، آب، برق و گاز مورد استفاده قرار گیرند.وی با بیان اینکه در بارکد مندرج روی 
پالک، اطالعات ملک و سایر خدمات قابل مشاهده است، اظهار داشت: این امکان برای همه دستگاه های خدمات رسان فراهم شده است تا اطالعات مربوط 
به هر واحد را در این پالک، بارگذاری و سپس از آن استفاده کنند.باقری با اشاره به اینکه نصب پالک های شهری یکی از پیش نیازهای اجرای طرح» نشانی 
ملی استاندارد ایرانیان« و سامانه جامع اطالعات مکانی )gnaf( است، خاطرنشان کرد: طرح ملی »جی نف« با هدف یکسان سازی نشانی همه شهروندان 
در حال اجراست و کد پستی ۱۰ رقمی نمایانگر هویت مکانی یک فرد خواهد بود.وی این طرح ملی را یکی از پروژه های اولویت دار در اقتصاد مقاومتی و به منظور 
شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد دانست و اضافه کرد: در این طرح یک آدرس اســتاندارد با کدپستی منحصر به فرد )یونیک( و ۱۰ رقمی متصل به نقشه 
جغرافیایی برای هر مکان معرفی می شود که به عنوان یک »کلید مشــترک« می تواند در ارائه انواع خدمات مورد استفاده قرار گیرد.مدیرکل پست استان 
اصفهان ادامه داد: این کلید مشترک برای موارد بسیاری مانند مدیریت بحران، مدیریت بهینه شهری و شهر هوشمند، شماره گذاری خودروها، ساماندهی 

سرویس مدارس، محدوده زوج و فرد ترافیکی و عدالت آموزشی کاربرد دارد.

مدیرکل پست استان:
پالک پستی هوشمند در 4 منطقه شهر اصفهان نصب شد

جلسه میز 
هوشمند

جلســه میــز هوشــمند 
شهرداری، بیست و چهارم 
مهرمــاه در دفتر شــهردار 

اصفهان برگزار شد.

عکس خبر

عکس: ایمنا



   

به گفته ســخنگوی شــرکت مخابرات، تعرفه تلفن ثابت تغییــر نکرده و بر 
اساس دستورالعمل ابالغی ســتاد تنظیم بازار صرفا مبلغی با عنوان حداقل 
هزینه برای مشترکان منظور می شود.محمدرضا بیدخام، سخنگوی شرکت 

مخابرات در گفت و گوی تلفنی با »رادیو گفت وگو« در خصوص تغییر تعرفه 
تلفن ثابت گفت: طی ۱۲ سال گذشته هیچ افزایش تعرفه ای در حوزه تلفن 
ثابت نداشته ایم و به پیشنهاد کمیسیون تنظیم مقررات و تایید شورای عالی 
رقابت و بر اساس دستورالعمل ابالغی جدید ســتاد تنظیم بازار، از ابتدای 

شهریور ابالغ و هزینه های تلفن ثابت تغییر کرده است.
وی با بیان اینکه برای نگهــداری خطوط تلفن ثابت ۲۷ تــا ۳۰ هزار تومان 
هزینه می شود، اظهار کرد: براساس دستورالعمل ابالغ شده برای تهران ۲۰۰ 
هزار ریال و سایر استان ها حداقل ماهانه ۱۵۰ هزار ریال در قبض مشترکان 
اعمال می شود.بیدخام افزود: مشــترکان با پرداخت این مبلغ می توانند از 
۳۳۳۳ دقیقه مکالمه شــهری رایگان یا ۴۴۴ دقیقه مکالمه بین استانی 
یا ۲۳۸ دقیقه مکالمه تلفن همراه بهره مند شوند.وی افزود: چه مشترکان 
 اســتفاده بکنند یا اســتفاده نکنند، ایــن هزینه مکالمه صوتــی در قبوض

 اعمال می شود.

 رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان چادگان گفت: ۳۰ تن قیر رایگان جهت 
آسفالت معابر فاقد آسفالت محالت هدف بازآفرینی شهری رزوه اختصاص 
داده شد.مهدی محمدی با بیان اینکه یکی از مشــکالت بافت های فرسوده 
وجود معابر خاکی است و این معابر آســفالت نشده شرایط نامطلوبی را برای 
زندگی مردم ایجاد کرده است، اظهار داشت: تحویل قیر به منظور آسفالت معابر 
در راستای توسعه شهری، ایمنی در تردد مردم آن مناطق، بهبود تردد خودروها و 

رسیدن به استانداردهای مطلوب در شهر رزوه انجام شد است. 
وی افزود: براین اساس با انعقاد تفاهم نامه مربوطه فی مابین راه و شهرسازی 

و شهرداری رزوه ۳۰ تن قیر رایگان جهت آسفالت معابر فاقد آسفالت محالت 
هدف بازآفرینی شهری اختصاص داده شــد همچنین نظارت الزم بر اجرای 

روکش آسفالت این معابر  صورت گرفت.
 رییس اداره راه و شهرســازی شهرســتان چادگان اذعان داشت: در راستای 
سرعت بخشی به اجرای طرح نهضت ملی مسکن این شهرستان بیش از ۵۷ 
هزار مترمربع زمین تحویل بنیاد مســکن انقالب اسالمی شهرستان چادگان 
شد، همچنین پیگیری های الزم جهت تامین زمین برای ساخت ۲۸۰ واحد از 

این طرح به عمل آمده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان گفت: تکمیل شبکه فاضالب شهرستان 
فریدون شــهر به ۲۸۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و تخصیص اعتبار الزم برای 
اجرای این پروژه ضروری است.روابط عمومی  شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان روز دوشنبه به نقل از حســین اکبریان اعالم کرد: تاکنون ۱۵ کیلومتر 
شــبکه داخلی و ۱۰ کیلومتر خط انتقال این پروژه اجرا شده؛ اما به دلیل کمبود 
اعتبارات عمرانی، پیشــرفت آن با مشکالتی مواجه شــده است.وی افزود: در 
این راستا مقرر شد، ســازمان برنامه و بودجه ظرف مدت ۲ هفته آینده پس از 
بررسی صدور مجوز کمیسیون ماده ۲۳ نتیجه نهایی را اعالم و در ادامه با برطرف 
شدن مشکل معارضین محل تاســیس تصفیه خانه با هماهنگی فرمانداری، 
عملیات احداث آن آغاز شود.مدیرعامل آب و فاضالب استان  اصفهان از اجرای 
عملیات جهاد آبرسانی در ۹۷ روســتا در سه شهرستان استان اصفهان خبر داد 
و اظهارداشــت: این عملیات در شهرستان فریدون شــهر با اعتباری بالغ بر ۱۰۹ 

میلیارد تومان در دو محور چقا و گوراب با ۵۶ درصد پیشرفت و مجتمع برف انبار 
با ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی همراه بوده است.اکبریان خاطرنشان کرد: با اجرای 
عملیات جهاد آبرسانی که با همکاری قرارگاه سازندگی امام حسن مجتبی )ع( 
انجام می شود، هفت هزار و ۲۷۱ نفر در ۲۳ روستای این منطقه از آب آشامیدنی 
پایدار بهره مند می شوند.وی افزود: این عملیات با ۳۵.۵ کیلومتر حفاری و ۳۰ 
کیلومتر لوله گذاری با سرعت قابل توجهی در حال پیشرفت است و در آن تعداد 
۱۸ مخزن با ظرفیت یک هــزار و ۱۰۰ متر مکعب و پنج ایســتگاه پمپاژ احداث 
خواهد شد.مدیرعامل آبفای استان با اشاره به آغاز فصل سرما و شروع بارش ها 
گفت: با توجه به این که روستاهای فریدون شهر و سمیرم در مناطق کوهستانی 
و سردسیر قرار دارند، طرح جهاد آبرسانی به این روستاها باید با سرعت بیشتری 
همراه باشد.فریدون شهر با ۳۶ هزار نفر جمعیت در ۲۰۰ کیلومتری غرب استان 

اصفهان قرار دارد.  

 »مصطفی وارانک« وزیر صنعت و تکنولوژی ترکیه از غرفه شرکت فوالد مبارکه 
و شــرکت های زیر مجموعه گروه فوالد مبارکه )فــوالد هرمزگان، ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری و فوالد تاراز( در نمایشگاه بین المللی آنکیروس ۲۰۲۲ 
)پانزدهمین نمایشــگاه بین المللی آهن، فوالد، ماشــین آالت و محصوالت 
فوالدی و ریخته گــری( آنوفــر ۲۰۲۲ )چهاردهمین نمایشــگاه بین المللی 
ماشــین آالت و محصوالت فلــزات غیرآهنی( و ترک کســت ۲۰۲۲ )نهمین 
نمایشــگاه بین المللی محصوالت ریخته گری ترکیه( بازدیــد کرد.به گزارش 
می متالز، گروه فوالد مبارکه با حضور فعال در بزرگ ترین رویداد نمایشگاهی 
جامع در شهر استانبول ترکیه به همراه یک هزار غرفه دیگر از کشور های اروپایی 
و آسیایی آخرین دستاورد ها و محصوالت جدید خود را به عموم بازدیدکنندگان 
و مصرف کنندگان ورق های فوالدی تخت در حوزه های لوله های انتقال نفت و 
سیاالت، انواع ورق های گالوانیزه خودرویی و لوازم خانگی و قلع اندود معرفی 
کرد.پانزدهمین نمایشگاه بین المللی آهن، فوالد، ماشین آالت و محصوالت 
فوالدی و ریخته گری )آنکیروس ۲۰۲۲(، چهاردهمین نمایشگاه بین المللی 
ماشــین آالت و محصوالت فلزات غیرآهنی )آنوفر ۲۰۲۲( و نهمین نمایشگاه 
بین المللی محصوالت ریخته گری )ترک کست ۲۰۲۲( به صورت همزمان از 

۰۶ اکتبر تا ۰۸ اکتبر ۲۰۲۲ )۱۴ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۱( در استانبول ترکیه برگزار شد.
همزمان با این سه نمایشگاه نیز ۲ کنگره همزمان دیگر به نام های یازدهمین 
کنگره بین المللی ریخته گری »توســط انجمن ریخته گران ترکی«و بیســت 
و یکمین کنگره بین المللی متالورژی و مــــواد توسط اتاق مهندسان مواد و 
متالورژی ترکیه UCTEA فعال بودند.برندینگ، توسعه صادرات، بهره گیری از 
دانش فنی و فناوری های روز، شناخت بازار های دنیا و ... از مهم ترین مباحث 
مورد توجه کارشناسان ایرانی حاضر در نمایشگاه بود.نمایشگاه مذکور در مرکز 
نمایشــگاهی و کنگره تویاپ اســتانبول در منطقه بیوکچکمچه استانبول در 
بخش اروپایی آن برگزار شد. بالغ بر هزار غرفه دار در این ۳ نمایشگاه مشارکت 
داشته و کارشناسان و بازدیدکنندگان حرفه ای از سراسر دنیا از این نمایشگاه ها 
بازدید داشــتند.از گروه فوالد مبارکه نیز شــرکت های فــوالد هرمزگان، ورق 
خودروی چهارمحال و بختیاری و فوالد تاراز در این نمایشگاه ها حضور داشتند.

نمایشگاه آنکیروس، آنوفر و ترک کست، هر ۲ ســال یک بار برگزار می شود و 
در آن معروف ترین برند های صاحب نام دنیا مشــارکت داشــته و هدف آن 
ارائه مهم ترین و جدیدترین دستاورد های فنی، صنعتی، معدنی، متالورژی و 

ریخته گری برای مخاطبان خود است.

سخنگوی شرکت مخابرات توضیح داد:

تغییر تعرفه تلفن ثابت یا بارگذاری هزینه جدید؟

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان چادگان خبر داد:

آسفالت معابر خاکی بافت فرسوده شهر رزوه با اختصاص ۳۰ تن قیر رایگان

 تکمیل شبکه فاضالب شهرستان فریدون شهر به ۲۸۰ میلیارد تومان
 اعتبار نیاز دارد

با هدف حضور بیشتر در بازار های جهانی انجام شد؛

معرفی محصوالت فوالد مبارکه در نمایشگاه اروپایی - آسیایی 
آنکیروس ۲۰۲۲ ترکیه

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
مدیرمسئول: بهمن زین الدین

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3
تلفن: ۸-۳۶۲۸۴۱۶۷-۰۳۱     فکس: ۳۶۲۸۴۱۶۶

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

چهار شنبه 27  مهر  1401 /  22 ربیع االول  1444  /  19  اکتبر   2022 / شماره 3650 

رتبه: ۳    ضریب کیفی روزنامه: ۵۳.۴

منبع: ایمنا منبع: ایمنا
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