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پاییز زودرس به جان چنارها افتاد
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یلــدا توکلــی مــردم اصفهــان در زمینــه اهــدای 
ــردم  ــد از م ــت: بای ــد، گف ــوم را دارن ــه س ــون رتب خ
ــی کــرد. ایــن  نوعدوســت اســتان اصفهــان قدردان
ــون  ــال خ ــرکل انتق ــی مدی ــی فتوح ــب را عل مطل
اســتان اصفهــان در جمــع خبرنــگاران عنــوان 
کــرد و گفــت: در بســیاری از کشــورها کرونــا منجر 
ــه میــزان بیــش از ۳۰  ــه کاهــش اهــدای خــون ب ب
ــه در  ــت ک ــی اس ــن در حال ــت: ای ــد، گف ــد ش درص
کشــور مــا ایــن میــزان کاهــش کمتــر از ۱۰ درصــد 
بــود و در اســتان اصفهــان نیــز هشــت درصــد بــود. 
وی بــا بیــان اینکــه در دوران شــیوع کرونــا بیماران 
ــری  ــان نقــش مؤث ــه در برهــه ای از زم ــود یافت بهب
در درمــان کرونــا داشــتند، اضافــه کــرد: پالســمای 
کوویــد نیــز دســتاوردی بــود کــه در کشــور محقــق 
شــد و در اســتان اصفهــان ســومین رتبــه تولیــد این 

ــتیم. ــما را داش پالس
 وی ادامــه داد: هنــوز روش درمــان کرونــا از طریــق 
ــا موجــود  ــدی در پژوهش هــای م پالســمای کووی
ــاره  ــه یکب ــی ب ــن روش درمان ــور ای ــت، در کش اس
حذف شــد وایــن در حالــی اســت کــه در روش های 
درمــان در دیگــر کشــورها هنــوز وجــود دارد. وی با 
ــز  ــرای توســعه مراک ــار ب ــن اعتب ــان اینکــه تأمی بی
ــات  ــش مراجع ــه افزای ــه ب ــا توج ــون ب ــدای خ اه
بــرای اهــدای خــون امــری ضــروری اســت، 
ادامــه داد: ایــن در حالــی اســت کــه تأمیــن اعتبــار 
ــت.  ــده اس ــی ش ــائل سیاس ــی از مس ــر برخ درگی
مدیــرکل انتقــال خــون اســتان اصفهــان بــا اشــاره 
ــوان  ــون ج ــدگان خ ــداد اهداکنن ــش تع ــه کاه ب
در اســتان اصفهــان افــزود: در زمینــه افزایــش 
ــازی  ــد فرهنگ س ــو بای ــوان و بان ــدگان ج اهداکنن
جــدی صــورت گیــرد و ایــن در حالــی اســت کــه ما 
از ۱۸ تــا ۶۵ ســال امــکان اهدای خــون را داریــم، در 

گذشــته ۲۵ تــا ۴۵ ســاله ها بیشــترین اهداکننــدگان 
ــل  ــروز حداق ــه ام ــی اســت ک ــن در حال ــد و ای بودن
ــت. وی در  ــده اس ــک ش ــال نزدی ــه ۳۵ س ــن ب س
ــی  ــای خون ــون و فرآورده ه ــع خ ــوص توزی خص
ــه  ــا ن ــت شــده در اســتان اصفهــان گفــت: م دریاف
تنهــا بــه اســتان اصفهــان بلکــه بــه دیگر اســتان ها 
ــی  ــات مل ــن رو اقدام ــات می دهیمــو از ای ــز خدم نی

انجــام می دهیــم. 
فتوحی بــا بیــان اینکــه ســه درصــد از اهداکنندگان 
ــردان  ــو و ۹۷ درصــد م ــان بان ــتان اصفه ــون اس خ
هســتند، اضافــه کــرد: ایــن در حالــی اســت کــه در 
برخــی از اســتان های کشــور میــزان اهــدای خــون 

ــد.  ــه ۳۵ درصــد می رس ــوان ب بان
ــه  ــت ب ــی راح ــدم دسترس ــه ع ــان اینک ــا بی وی ب
ــدم  ــر ع ــی ب ــد دلیل ــون می توان ــدای خ ــز اه مراک
اهــدای خــون بانــوان اصفهــان باشــد، ادامــه داد: در 
ــا  تهــران طــرح اهــدای خــون ســیار در محــالت ب
مشــارکت خــوب بانــوان روبــه رو شــد و در صــورت 
تأمیــن اعتبــار ایــن اقــدام را در اســتان اصفهــان نیز 

ــرد. ــم ک ــی خواهی اجرای
 مدیــرکل انتقــال خــون اســتان اصفهــان در ادامــه 
بــا بیــان اینکــه بــا تغییــر ســبک زندگــی در جوانان 
ــش  ــوان افزای ــو در بان ــی و تت ــتفاده از خالکوب و اس
ــکان  ــراد ام ــن اف ــرد: ای ــح ک ــت، تصری ــه اس یافت
ــد. وی در  ــال را ندارن ــک س ــا ی ــون ت ــدای خ اه
ــون در  ــدای خ ــای اه ــود پایگاه ه ــوص کمب خص
اســتان اصفهــان نیــز ابــراز داشــت: بــرای حــل این 
چالــش بــا نهادهــای مختلــف رایزنــی کرده ایــم، ما 
نیاز بــه دو پایــگاه در انــدازه خواجــو هســتیم و برای 
ایــن امــر همــکاری خیــران را نیــز داریــم. فتوحــی 
بــا بیــان اینکــه بیمــاران مبتال بــه تاالســمی جامعه 
هــدف انتقــال خــون هســتند، گفــت: اگــر اختاللی 

در رونــد اهــدای خــون صــورت گیــرد با مشــکالت 
ــان اینکــه  ــا بی ــه رو خواهیــم شــد. وی ب جــدی روب
ــت،  ــی اس ــران مال ــار بح ــون دچ ــال خ اداره انتق
ــا  ــال خــون اســتان اصفهــان ت ــزود: بودجــه انتق اف
نیمــی از ســال تأمیــن کننــده نیــاز مــا اســت و بایــد 

ــه بازنگــری شــود. ــن زمین در ای
ــادر در  ــی ن ــای خون ــوص گروه ه ــی در خص  فتوح
 O ــی ــروه خون ــرد: گ ــه ک ــان اضاف ــتان اصفه اس
ــه نســبت بیشــترین  ــان ب ــی در اســتان اصفه بمبئ
ــراد را  ــن اف ــی ای ــک اطالعات ــی را دارد، بان فراوان
داریــم و در صــورت نیــاز افــراد را فراخــوان و از خون 
ــال  ــرکل انتق ــرد. مدی ــم ک ــتفاده خواهی ــا اس آنه
خــون اســتان اصفهــان در ادامــه در خصــوص آمــار 
اهــدای خــون در اســتان اصفهان در ســال گذشــته 
افــزود: در ایــن بــازه زمانــی ۲۶۰ هــزار و ۹۷۴ انــواع 
ــه  ــده ک ــد ش ــتان تولی ــون در اس ــای خ فرآورده ه
ــش  ــش از ۱۳ درصــد افزای ــه ســال ۹۹ بی نســبت ب

ــت.  ــته اس داش
وی بــا بیــان اینکــه مــا بــر اســاس نیــاز 
ــه  ــم، اضاف ــد می کنی ــرآورده تولی ــتان ها ف بیمارس
ــش  ــاالنه افزای ــتان ها س ــت بیمارس ــرد: درخواس ک
ــه شــدن  ــل آن اضاف ــن دلی ــه اصلی تری ــد ک می یاب
ــد  ــویی بای ــت و از س ــتانی اس ــای بیمارس تخت ه
ــز در  توجــه داشــت کــه افزایــش ســن جمعیــت نی
ایــن زمینــه تأثیــر گــذار اســت از ســوی دیگــر نیــز 
ــه اصفهــان مراجعــه  بیمــاران اســتان های دیگــر ب
می کننــد و در ایــن زمینــه جراحــی قلــب بیشــترین 
ــتان  ــت بیمارس ــه در هف ــون را دارد ک ــرف خ مص

اجرایــی می شــود. 
فتوحــی بــا بیــان اینکــه اهــدای خــون نهــاد دولتی 
اســت و از ایــن رو مــا امــکان توســعه بــه انــدازه نیاز 
ــی را  ــش خصوص ــه ای و بخ ــی خیری ــز درمان مراک
ــون  ــدای خ ــز اه ــعه مراک ــن رو توس ــم و از ای نداری

ــری ضــروری اســت. ام
وی تصریــح کــرد: همچنین طــرح پالســما پالکت 
آفرزیــس سال هاســت در کشــور اجرایــی می شــود 
و در ســال گذشــته ســه هــزار و ۸۲۲ واحد در اســتان 
ــه ســال ۹۹ بیــش از ۳۰  تولیــد شــده کــه نســبت ب
درصــد افزایــش تولیــد را داشــته ایم. مدیــر کل 
ــال  ــت: در س ــان گف ــتان اصفه ــون اس ــال خ انتق
گذشــته ۱۶۵ هــزار و ۹۰ نفــر مراجعــه کننــده 
ــه  ــق ب ــر موف ــزار و ۹۴۳ نف ــه ۱۳۳ ه ــتیم ک داش
اهــدای خــون شــدند امســال نیــز ۵۷ هــزار مراجعه 
کننــده داشــتیم کــه بیــش از ۴۶ هــزار نفــر امــکان 

ــتند. ــون داش ــدای خ اه

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان در جمع خبرنگاران عنوان کرد:

رتبه سوم مردم اصفهان در زمینه اهدای خون

گزارش

ــا وجــود اینکــه هنــوز از ســوی مراجــع رســمی   ب
ــد و  ــتخراج و خری ــرای اس ــخصی ب ــون مش قان
فــروش رمــز ارزهــا بیان نشــده اســت، ایــن روزها 
تبلیغــات خریــد و فــروش رمــز ارزهــا را در تمامی 
ســایت ها می توانیــد پیــدا کنیــد. حتــی در برخــی 
ــروش  ــب و ف ــغ نص ــازی تبلی ــبکه های مج از ش
دســتگاه های تولیــد ایــن ارزهــای دیجیتالــی بــه 
وفــور مشــاهده می شــود. مســئوالن نیــز بــا توجه 
بــه اینکه زمســتان اســت و مصــرف برق شــهری 
به انــدازه تابســتان نیســت، زیــاد مقابله ای بــا این 

موضــوع نکــرده و گویــا فعــاًل اســتخراج رمــز ارز 
مشــکل خاصــی ایجــاد نمی کنــد امــا بایــد دیــد 
ایــن منــوال ادامــه دار خواهــد بــود یــا بــا ورود بــه 
فصــول گــرم ســال دوبــاره بگیــر و ببندهــا راجــع 
ــه  ــر گرفت ــور از س ــز ارز در کش ــتخراج رم ــه اس ب
ــط  ــن مرتب ــه قوانی ــی مجموع ــود؟ بررس می ش
ــس  ــد پ ــان می ده ــا نش ــتخراج رمزارزه ــا اس ب
ــاالن  ــل فع ــی و تمای ــال عموم ــترش اقب از گس
ــرات  ــون تغیی ــش، تاکن ــن بخ ــه ای ــادی ب اقتص
قابــل توجهــی در زمینه قوانیــن و مقــررات مرتبط 

ــه را  ــد مرحل ــا چن ــوری رمزارزه رخ داده و رگوالت
پشــت ســر گذاشــته اســت. در اولین گام در ســال 
۱۳۹۵ اســتخراج رمــزارز به عنــوان یــک فعالیــت 
ــوط  ــت در آن، من ــد و فعالی ــی ش ــی معرف صنعت
ــدن و  ــت مع ــوز از وزارت صنع ــت مج ــه دریاف ب
تجارت شــد. امــا ماینرهــا که پــس از ســردرگمی 
قانون گــذار در مواجهــه بــا ایــن فعالیــت، در 
تابســتان ۱۳۹۸ بــا حکــم قانونــی ناچار بــه توقف 
فعالیــت خــود شــده بودند، نســبت بــه تعرفــه برق 

ــد. مصرفــی خــود انتقادهایــی را مطــرح کردن

محمد رضا زند
سرمقالـــه
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آنچه شهروندان در هر شرایط اقتصادی باید بدانند؛
رمزارزها، فرصت یا تهدید!
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نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی؛

محصوالت ارائه شده در نمایشگاه 
حمل ونقل، حاصل توانمندی جوانان است

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و مدیرعامل شرکت ملی پست مطرح کرد:

اصفهان از استان های پیشرو در حوزه 
هوشمندسازی فرایندهای پستی

معرفی 10 مورد از بهترین فرودگاه های جهان در سال 2022:

هواپیماها
کجا را دوست دارند

٣

2

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

شهرهای قرمز کرونایی در اصفهان
چهار برابر شد

چهره روز

رئیس کل دادگستری استان اصفهان خبر داد:

استرداد ۲ هزارو ۲۰۰ میلیاردتومان 
معوقات بانکی بدهکاران

6

رئیس کل دادگستری استان اصفهان از استرداد بیش از ۲ 
هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان معوقات بانکی بدهکاران استان 

در سال جاری خبر داد.

منبع: ایمنا

 آگهى  مزایده
 شهردارى تودشک در نظر دارد به استناد مصوبه 
32 مورخ 1401/3/4 شوراى اسالمى شهر امالك 
و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده 
عمومى و با جزییات مندرج در اســناد مزایده با بهره گیرى از سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (setadiran.ir) و با شــماره مزایده 
916 و شماره سیستمى 2001093410000002 بصورت الکترونیکى به 

فروش برساند.
تاریخ انتشار: 1401/5/10 مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/5/27 

ساعت 19:00 تاریخ بازدید: از 1401/5/10 تا 1401/6/7 
مهلت ارسال پیشــنهاد: از 1401/5/10 ساعت: 8:00 تا 1401/6/7 

ساعت 19:00 
تاریخ اعالم برنده: 1401/6/9 تاریخ بازگشایى: 1401/6/8  

محمدرضا مجلسى-  شهردار تودشک

   021 - 88016649     -  88356308
031 - 32274793   -   32274792 

سایت ثبت آگهى مفقودى : 
agahinaslefarda.ir

قابل توجــه شــهروندان گرامى آیا 
مى دانید بــا مفقود شــدن مدارك 
شناســایى خود ممکن اســت شما 
به عنوان مجرم شــناخته شــوید؟

شناسه آگهى: 1358648



در شـــهر
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معاونــت محیــط زیســت طبیعــی و 
تنــوع زیســتی حفاظــت محیــط زیســت 
ــاالب  اســتان اصفهــان گفــت: ســهم ت
ــای  ــی از بارندگی ه ــی گاوخون بین الملل
ــر از  ــدک و کمت ــاری، ان ــرداد ج ۶ و ۷ م
یــک درصــد حداقــل میــزان نیــاز آبــی 
ســالیانه تــاالب، تخمیــن زده می شــود.

ــهم  ــرد: س ــام ک ــری اع ــین اکب حس
تــاالب گاوخونــی از بارندگی هــای 
ــرداد ۱۴۰۱  ــا ۷ م ــل ۶ ت ــر حدفاص اخی
ــچ  ــه هی ــود بطوری ک ــز ب ــیار ناچی بس
ــده  ــاخه زاین ــی از ش ــیاب و روان آب س
ــری  ــتگاه هیدرومت ــل ایس رود و در مح
ــت. ــده اس ــاالب نش ــار وارد ت ــاخ کن ش

ــش  ــر اســاس پای ــار داشــت: ب وی اظه
ــآب  ــی روان  ــدار کم ــی، مق ــای میدان ه
ــن و  ــد نایی ــأ احم ــه م ــمت گردن از س
ــیاه  ــوه س ــاور ک ــه مج ــق آبراه از طری
بــه شــمال تــاالب وارد شــد کــه 
ــود  ــم ب ــیار ک ــم آن بس ــت و حج موق
ــنجش،  ــات س ــود امکان ــل نب ــه دلی و ب
تعییــن میــزان دقیــق آن میســر نیســت 
ــزار  ــی آن حــدود ۱۰ ه ــزان تخمین و می

متــر مکعــب بــرآورد می شــود.
اکبــری اضافــه کــرد: همچنیــن 
چنــد  مــدت  کوتــاه  ســیاب   ۲
ســاعته از ســمت شــرق و ارتفاعــات 
ــزد وارد  ــتان ی ــی در اس ــه خرگوش قلع
ــود  ــل نب ــه به دلی ــد ک ــاالب ش ــرق ت ش
ــدازه گیــری، حجــم دقیق  ــزات ان تجهی

آن مشــخص نیســت.
وی ادامــه داد: از ســمت جنــوب و از 
طریــق رودخانــه موســوم بــه "واز" 
آبــی از ســمت شهرســتان ایزدخواســت 
ــه علــت وجــود ســد  )اســتان فــارس( ب
بــه پاییــن دســت ســرازیر نشــده اســت 
مگــر اینکــه روان آبــی از آبراهه هــای 
پاییــن دســت بــه ســمت تــاالب 
ــت  ــه عل ــه ب ــد ک ــه باش ــان یافت جری
ــه  ــی ب ــخت دسترس ــیار س ــرایط بس ش
جنــوب تــاالب، ورود احتمالــی ســیاب 
ــت. ــده اس ــخص نش ــم آن مش و حج

معــاون محیــط زیســت طبیعــی و تنــوع 
زیســتی حفاظــت محیــط زیســت 
ــطح  ــرد: در س ــان ک ــر نش ــتان خاط اس
تــاالب گاوخونــی نیــز هیچگونــه 
بارندگــی ثبــت و گــزارش نشــده اســت.

وی بــا بیــان اینکــه بررســی های 
بیشــتر و تکمیلــی میدانــی بــرای 
ــاالب  ــه ت ــده ب ــام وارد ش ــرآورد احج ب
ــر  در حــال انجــام اســت، گفــت: تصاوی
ــده  ــد روز آین ــا چن ــه ت ــواره ای ک ماه
ــود، اطاعات  قابــل دســترس خواهــد ب
بیشــتر و درک بهتــری از نمایه هــا و 
شــاخص ها از میزان ســیاب وارد شــده 
ــده  ــر زاین ــاخه های غی ــاالب از ش ــه ت ب
ــه اینکــه  رود و زیرحوضــه را مشــروط ب
ــد داد  ــان خواه ــد نش ــری نباش ــوا اب ه
ــخص  ــده مش ــه آین ــج آن هفت ــه نتای ک

ــد. ــد ش خواه
اکبــری افــزود: در مجمــوع بــر 
ــی و  ــه میدان ــی های اولی ــاس بررس اس
ــری  ــزان آبگی ــی، می ــات دریافت اطاع
ــیار  ــی و بس ــت موقت ــش رطوب ــا افزای ی
محــدود و لکــه ای تــاالب ناشــی از 
بارندگی هــای اخیــر کمتــر از یــک 
درصــد حداقــل میــزان نیــاز آبــی 
ــن زده می شــود  ــاالب، تخمی ســالیانه ت
ــدن  ــک ش ــر در خش ــب تأخی ــه موج ک
کامــل تــاالب بــا توجــه بــه عــدم 
دریافــت حقابــه هــا و در نتیجــه 

غبارخیــزی آن می شــود.
بـه گـزارش ایرنـا، بدنبـال بارش هـای 
تابسـتانی ۶ و ۷ مـرداد امسـال و جـاری 
شدن سـیاب در برخی از مناطق شرقی 
اسـتان اصفهـان، مقـداری روان آب بـه 
تـاالب بیـن المللـی گاوخونـی رسـید 
شـبکه های  در  آن  تصاویـر  کـه 
اجتماعـی منتشـر شـد. گاوخونـی یکی 
از تاالب هـای بیـن المللـی ایران اسـت 
که در کنوانسیون رامسـر در سال ۱۹۷۵ 
به ثبـت رسـید. ایـن تـاالب با وسـعتی 
حـدود ۴۷۶ کیلومتـر مربـع در انتهـای 
مسـیر رودخانـه زاینـده رود و در فاصلـه 
۱۴۰ کیلومتـری جنوب شـرقی اصفهان 
قـرار دارد و در سـال های اخیـر بدلیـل 
تأمیـن نشـدن حقابـه آن با خشکسـالی 
مواجه شده اسـت. حقابه سـاالنه تاالب 
گاوخونـی ۱۷۶ میلیـون متـر مکعـب 

اسـت.

سهم تاالب گاوخونی 
از بارندگی های اخیر 

اندک بود

معاون اداره حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان:

سرپرسـت اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهـان گفـت: انتظـار مـردم ایـن اسـت 
کـه تحـول را احسـاس کننـد و رویکـرد 
دولـت سـیزدهم توجـه هرچـه بیشـتر بـه 

شـهروندان اسـت.
جـواد محمـدی، در گردهمایـی روسـای 
ادارات ورزش و جوانـان شهرسـتان های 
اسـتان اصفهـان کـه بـا حضور سرپرسـت 
اداره کل ورزش و جوانـان، رئیس سـازمان 
بسیج ورزشکاران اسـتان اصفهان و جمعی 

از معاونین اداره کل در سـرای ورزشـکاران 
برگـزار شـد، اظهـار کـرد: روسـای ادارات 
ورزش و جوانـان شهرسـتان ها پرچـم دار و 
سـکان دار توسـعه امر خطیـر ورزش و امور 
مهـم جوانـان در سـطح اسـتان اصفهـان 
هسـتند، البته انتظـار مـردم این اسـت که 

تحـول را لمـس و احسـاس کنند.
وی افزود: دولت سـیزدهم بـا رأی و اعتماد 
مردم نزدیک به یک سـال اسـت که شروع 
بـه فعالیت کـرده و با برنامه ریـزی مطلوبی 

که انجـام شـده توفیقـات خوبی در سـطح 
کشور شـاهد هسـتیم و باید به انتظار مردم 

برای لمس تحـول توجـه کنیم.
محمـدی یکـی از مقوله های مهـم جامعه 
امـروز را ورزش و امـور جوانـان دانسـت و 
گفـت: انتظـار از مـا این اسـت کـه تاش 
جدی داشـته باشـیم، زیرا مردم باید تحول 
را حس کـرده و این مهـم بـا برنامه ریزی و 
عملکـرد مطلوب ما رقـم خواهد خـورد که 

نبایـد از هیچ تاشـی فروگـذار بود.

وی در خصـوص تعامـل ادارات ورزش 
و جوانـان بـا سـازمان های مختلـف، 
خاطرنشـان کـرد: ادارات ورزش و جوانـان 
شهرسـتان ها بایـد بـا فرمانـداری، ائمـه 
همـه  و  مجلـس  نماینـدگان  جمعـه، 
سـازمان ها و دسـتگاه های دولتـی در 
راسـتای رسـیدن به اهداف مدنظـر تعامل 
برقـرار کننـد تـا از همـه پتانسـیل ها بهره 
ببرنـد. همچنیـن بحث سـتاد سـاماندهی 
امـور جوانـان شهرسـتان ها را بایـد جـدی 
بگیریم تـا اتفاقـات خوبی در حـوزه جوانان 

رخ دهـد.
جوانان  و  ورزش  اداره کل  سرپرست 
استان اصفهان با بیان اینکه ورزش باید در 
شهرستان ها رویداد محور شود، تصریح کرد: 
با برگزاری همایش های مختلف عمومی 
مانند دوچرخه سواری، کوه گشت، پیاده روی 
و... مردم را به ورزش مشتاق می کنیم تا 

ورزش را رویداد محور تلقی کنند.
افـزود: بهتـر اسـت مسـابقات و  وی 
جشـنواره های فرهنگی ورزشـی در سطح 
شهرسـتان ها بـا یـاد و خاطره یک شـهید 
ورزشـکار برگزار شـود زیرا ما هرچـه داریم 
از خون شـهدا اسـت و ما باید یـاد و خاطره 

آن عزیـزان را گرامـی بداریـم.

• بسیج در کنار ورزش و ورزشکاران 
است

محمدی با اشاره به کانون بسیج ورزشکاران، 
یادآور شد: بسیج در کنار ورزش بوده و همواره 
دوشادوش ورزش است. در همه عرصه های 
اجتماعی زحمات زیادی را بسیج کشیده و 
باید در برنامه های فرهنگی ورزشی تعامل 
ویژه ای با کانون بسیج ورزشکاران داشته 

باشیم.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان با تأکید بر اهمیت بخش روابط 
عمومی ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها، 
خاطرنشان کرد: حوزه روابط عمومی باید در 
ادارات شهرستان ها تقویت شود و مسئوالن 
این حوزه باید اخبار و تصاویر رویدادهای 
شهرستان مربوطه را به روابط عمومی ستاد 

و دیگر رسانه ها ارسال کنند.

• اولین راهبرد بسیج، ترویج مرام 
پهلوانی است

همچنین وحید رجبی، مسئول سازمان بسیج 
ورزشکاران استان اصفهان از تعامل بسیار 
خوب این سازمان با اداره کل ورزش و جوانان 
خبر داد و در خصوص راهبردهای اصلی 
سازمان بسیج ورزشکاران گفت: اولین راهبرد 

ما ترویج، تقویت و تعمیق مرام پهلوانی 
در فرهنگ ورزش است، دومین راهبرد 
عدالت محوری در ورزش و مبارزه با فساد 
است. همچنین صیانت از استقال و اهداف 
انقاب اسامی و ترویج فرهنگ عمومی 
ورزش مبتنی بر سبک انقاب اسامی، 

سومین و چهارمین راهبرد بسیج است.
وی بـا اشـاره بـه چشـم اندازهای سـازمان 
بسیج ورزشـکاران در ۴۰ سـال دوم، گفت: 
چشـم اندازهایی داریـم کـه مربـوط به ۴۰ 
سال دوم انقاب اسامی اسـت و می توان 
از ورزش معنـوی تـوأم بـا جوانمـردی و 
حفاظـت از ارزش هـای انقـاب اسـامی 
مبتنی بـر سـبک زندگـی ایرانی اسـامی 
نـام بـرد کـه راهبردهـای مـا برگرفتـه از 

همیـن چشـم اندازها هسـتند.
رئیس سـازمان بسـیج ورزشـکاران استان 
اصفهـان، افـزود: در مسـیر فعالیت هایـی 
که مجموعه سـازمان بسـیج ورزشـکاران 
و کانون های بسـیج ورزشـکاران در سطح 
شهرسـتان ها انجـام می دهنـد، پیگیـر 
راهبردها بـا نگاه به چشـم اندازها هسـتند، 
در ایـن بین بـه مسـئوالن کانون هـا گفته 
شـده که تعامل ویژه ای بـا ادارات ورزش و 

جوانان داشـته باشـند.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان:

رویکرد دولت سیزدهم توجه هرچه بیشتر به شهروندان است

پژمــان عقــدک افــزود: نگاهــی بــه آمــار کرونــا در هفته گذشــته نشــان 
ــان در مســیر صعــودی پیــک هفتــم قــرار داریــم  می دهــد کــه همچن

و آمــار رو بــه افزایــش اســت.
وی بــا بیــان اینکــه رنگ بنــدی جدیــد همه گیــری بیمــاری 
ــان  ــتان اصفه ــرایط اس ــدن ش ــر ش ــی از بدت ــز حاک ــد-۱۹ نی کووی
ــی  ــتان آب ــک شهرس ــط ی ــان حاضــر فق ــار داشــت: در زم اســت، اظه
ــز و  ــت قرم ــتان در وضعی ــت و ۱۸ شهرس ــده اس ــی مان ــتان باق در اس

نارنجــی قــرار دارد.
ــک  ــودی پی ــد صع ــردن رون ــال طــی ک ــا در ح ــه م ــان اینک ــا بی وی ب
هفتــم تــا رســیدن آن بــه قلــه هســتیم، تصریــح کــرد: آمــار کرونــا در 
ــک  ــه ی ــبت ب ــال نس ــاران بدح ــتری و بیم ــان، بس ــای مراجع بخش ه
هفتــه گذشــته در اســتان اصفهــان تقریبــًا یــک و نیــم تــا ۲ برابــر شــده 

ــت. اس
ــی  ــورد فوت ــته هشــت م ــه گذش ــه در هفت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدک ب عق
ــی  ــن در حال ــرد: ای ــان ک ــتیم، خاطرنش ــا داش ــی از کرون ــی ناش قطع
اســت کــه امســال بــه مــدت ســه هفتــه، هیــچ مــورد مــرگ کرونایــی 

ــتیم. ــتان نداش در اس
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بــا تاکید بــر اینکــه همه 
بیمارســتان ها بــرای بســتری بیمــاران کرونایــی آمادگــی دارنــد، اضافه 
ــم تنفســی  ــا عائ ــان حاضــر بیشــتر ب ــی در زم ــاران کرونای ــرد: بیم ک

ــد. ــه می کنن مراجع
وی بــا بیــان اینکــه پوشــش واکسیناســیون کرونــا در اســتان در ُدز اول 
هنــوز روی ۸۶ درصــد باقــی مانــده اســت، توضیــح داد: ایــن شــاخص 
ــده اســت و نشــان  ــی مان ــزان باق ــن می ــه همی ــاه گذشــته ب ــد م در چن
ــه  ــر ب ــوان حاض ــچ عن ــه هی ــتان ب ــردم اس ــده ای از م ــه ع ــد ک می ده

ــت واکســن نیســتند. دریاف
عقــدک بــا تاکیــد بــر پرهیــز از ســاده انــگاری دربــاره کرونا و عــوارض 
ــاری  ــاره بیم ــام درب ــال پی ــرای انتق ــه ب ــت ک ــه داد: الزم اس آن، ادام
کوویــد-۱۹ و اهمیــت واکسیناســیون کرونــا بــه گونــه دیگــری رفتــار 
ــه  ــه ب ــن زمین ــری در ای ــات دقیق ت ــص توضیح ــراد متخص ــرد و اف ک

ــد. ــه کنن ــه ارائ جامع
ــگار  ــه خبرن ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان در پاســخ ب
ــاره گزارش هــای مردمــی مبنــی بــر کمبــود ســرم در ســطح  ــا درب ایرن
ــوط  ــل مرب ــه از فای ــی ک ــر اســاس اطاعات ــح داد: ب ــا توضی داروخانه ه
بــه معــاون غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بــه دســتم 
ــطح  ــتان از س ــاز اس ــورد نی ــرم م ــد س ــا ۸۰ درص ــًا ۷۰ ت ــید، تقریب رس
ــر در  ــان حاض ــه در زم ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــده اس ــن ش ــی تأمی مل
ــرای  ــزود: ب ــدارد، اف ــود ن ــرم وج ــر س ــکلی از نظ ــتان ها مش بیمارس
ــه  ــدود ۲۰ درصــدی مواج ــا کاهــش ح ــا ب ــرم در داروخانه ه ــع س توزی
ــاس  ــر اس ــتیم. ب ــی هس ــطح مل ــن آن از س ــال تأمی ــه در ح ــدیم ک ش
آخریــن آمــار دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان در زمــان حاضــر حدود 
ــتری  ــتان بس ــتان های اس ــا در بیمارس ــم کرون ــار دارای عائ ۶۱۵ بیم
ــت  ــژه تح ــای وی ــش مراقبت ه ــی در بخ ــار کرونای ــتند و ۷۰ بیم هس
ــای  ــد از آزمایش ه ــدود ۵۰ درص ــن ح ــد. همچنی ــرار دارن ــان ق درم

ــت اســت. ــتان مثب ــا در اس کرون

ــوم پزشــکی اصفهــان  ســخنگوی دانشــگاه عل
گفــت: تعــداد شهرســتان های بــا وضعیــت 
ــتان  ــی در اس ــر کرونای ــر خط ــیار پ ــز و بس قرم
ــر شــد و  ــه گذشــته، چهــار براب ــه هفت نســبت ب

ــت. ــش یاف ــتان افزای ــه ۱۲ شهرس ب

شهرهای قرمز کرونایی در 
اصفهان چهار برابر شد

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

گفت و گو

معاون اداره کل هواشناسی استان 
اصفهان با بیان اینکه سامانه موسمی 
دارای رطوبت باالیی است و در مناطق 
کوهستانی بارش های خوبی دارد، 
دالیل نباریدن باران های موسمی در 

اصفهان را توضیح داد.
نوید حاجی بابایی که با خبرگزاری 
مهر گفت و گو می کرد، با اشاره به 
اینکه فصل بارشی استان اصفهان، 
تابستان نیست، اظهار داشت: اگر 
سابقه دیرینه بارش های استان را 
بررسی کنید متوسط بارندگی ها طی 
۴۰ سال گذشته در این فصل ۲ تا سه 

میلیمتر بوده است.
وی ادامه داد: از بارش های تابستانی با 
عنوان بارش های بی نظم نام می بریم 
زیرا الگوی جوی خاصی ندارد و 
ماهیت بارش ها رگباری است و به 
طور عمده در مناطقی رخ می دهد که 

از نظر اقلیم مساعد باشد.
معاون توسعه و پیش بینی اداره 
اصفهان  استان  هواشناسی  کل 
خاطرنشان کرد: هر منطقه ای که 
به لحاظ آب و هوایی مناسب باشد، 
مانند ارتفاعات و مناطقی که تیپ 
کوهستانی دارند و نیز مجاورت و 
حاشیه رودخانه های فصلی به طور 
عمده شرایط بارش های رگباری 

نامساعد موسمی را دارد.
حاجی بابایی به بارش ها در مناطق 
غرب و جنوب استان اشاره کرد و 
گفت: بارش های خوبی در شهرستان 
چادگان به ویژه اطراف آن و جنوب 
فریدونشهر و پادنای سمیرم طی این 
مدت داشتیم و در این مناطق بین ۳۰ 

تا ۴۰ میلیمتر باران بارید. 
وی ابراز داشت: از این رو مناطق 
غرب و جنوب استان اصفهان که 
همجوار با استان های کوهستانی مانند 
چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و 
بویراحمد چهارمحال هستند در پی 

فعالیت سامانه مونسونی اقیانوس 
هند بارش های خوبی دریافت کردند 
برغم اینکه بارش ها خساراتی نیز بر 

جا گذاشت. 
معاون توسعه و پیش بینی اداره کل 
هواشناسی هواشناسی استان اصفهان 
با این توضیح به پاسخ درباره دلیل 
عدم بارندگی در کانشهر اصفهان 
به رغم هشدارهای قبلی هواشناسی 
پرداخت و گفت: طبق پیش بینی ها 
انتظار داشتیم جمعه نیمه جنوبی شهر 
اصفهان بارش رگباری مساعدی 
را برای لحظاتی دریافت کند مانند 
بارش چند ماه پیش که در سیتی سنتر 
سپاهان شهر و بهارستان شاهد بودیم؛ 
احتمال رگبار در این مناطق با فعالیت 
سامانه اخیر وجود داشت اما اینکه 
سیابی در خود کانشهر اصفهان 

شکل گیرد، نه.
حاجی بابایی افزود: ضمن اینکه 
ماهیت جنوبی بودن سیستم از روز 
پنجشنبه تغییر کرد در حالی که قرار 

بود سیستم بارشی روز جمعه کامًا 
جنوبی و دارای رطوبت باشد.

وی اضافه کرد: سامانه ماهیت بارشی 
جنوبی را از دست داد و در حقیقت 
الگوهای سینوپتیکی هواشناسی تغییر 
یافت و بارش هایی که برای جنوب 
شهر اصفهان انتظار می رفت، نبارید. 
با وجود این اگر در آمارهای بارشی 
کانشهر اصفهان یا شهرهای دیگر 
دقت کنید بارش ها در مناطقی خوب 
است که شرایط اقلیمی مناسب است 
و از این رو داخل شهرها بارش ها 
ضعیف است اما اطراف مناطق شهری 
شدت بارش های رگباری خوب است.

حاجی بابایی خاطرنشان کرد: از این 
رو این مسئله که وجود صنایع آالینده 
اطراف اصفهان بر نباریدن باران های 
اخیر در این کانشهر مؤثر بوده، نیاز به 
بررسی دارد و بدون آنکه بررسی شود 

نمی توان مطلب را تأیید کرد.
وی ابراز داشت: دستکم این مطلب با 
الگوهای هواشناسی همخوانی ندارد 

و از این رو نیار به بررسی بیشتر دارد؛ 
من نه رد می کنم نه تأیید اما به لحاظ 
الگوهای جوی نیز در شهرهای بزرگ و 
کانشهرها نیز شرایط توپوگرافی اجازه 
نمی دهد که بارش های سنگینی اتفاق 

افتد مگر مناطقی خاص.
معاون توسعه و پیش بینی اداره 
اصفهان  استان  هواشناسی  کل 
خاطرنشان کرد: طی ۲ روز پیش رو 
نیز وقوع بارش های رگباری در غرب 
و جنوب استان اصفهان و مناطق 
همجوار با استان های چهارمحال و 
بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد از 
جمله فریدونشهر، سمیرم و چادگان 
را انتظار داریم و این بارش ها در برخی 
مناطق خروش سیاب را به دنبال 
دارد. حاجی بابایی با اشاره به اینکه 
سامانه های بارشی موسمی دارای 
رطوبت باالست، گفت: عاوه بر 
این باید شرایط برای صعود هوای 
مرطوب فراهم باشد که این ویژگی 
در ارتفاعات و مناطق کوهستانی 

وجود دارد.
وی ادامه داد: مناطقی مانند روستای 
ُرزوه از توابـع چادگان یا بن و سـامان 
اسـتان چهارمحـال و بختیـاری بـه 
دلیل کوهسـتانی بـودن، رطوبت به 
خوبـی صعـود می کنـد و بارش های 
مطلوبـی دریافـت می کننـد امـا در 
کانشـهر اصفهان به دلیل شـرایط 
توپوگرافـی صعـود هوا خیلی میسـر 
نیسـت در حالی که رطوبت باالست 
و در ایـن شـرایط نمی تـوان انتظـار 
بـارش در ایـن شهرسـتان در ایـن 
فصـل داشـت، حتـی در آمـار چهل 

سـاله نیز چنیـن نبوده اسـت. 
معاون توسعه و پیش بینی اداره کل 
ابراز  اصفهان  استان  هواشناسی 
داشت: بارش ها شرق استان و حوضه 
گاوخونی طی این دو روز ضعیف است 
و عمده بارندگی و رگبار و رعد و برق 
در جنوب و جنوب غرب از جمله 
دهاقان، سمیرم، جنوب شهرضا، 

چادگان و فریدونشهر خواهد بود.

شرایط توپوگرافی کالنشهرها سدی در برابر بارش های سنگین
گفت و گو با معاون اداره کل هواشناسی استان اصفهان با محوریت یک پرسش؛ چرا در اصفهان نبارید؟
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معاون صـدا و سـیمای مرکز اصفهـان بـا تقدیـر از برگزاری نمایشـگاه 
روایت تبلیـغ اظهار کـرد: ظرفیتی کـه در حـوزه اندیشـه در فعالیت های 
دفتر تبلیغات اسـامی وجـود دارد اگـر به کمک صدا و سـیما بـه عنوان 
یک محصول رسـانه ای، به مخاطـب عرضه شـود، تاثیرگـذاری زیادی 

خواهد داشـت.
 سـید مهدی سـیدین نیا، معاون صدا و سـیمای مرکز اصفهان در حاشیه 
بازدید از نمایشـگاه روایت تبلیغ، نمایشـگاه دسـتاوردهای دفتر تبلیغات 

اسـامی اصفهان با اشـاره به فاصله صـدا و سـیما و حوزه علمیـه اظهار 
کـرد: از نکات قابـل توجه در این نمایشـگاه بررسـی امـکان رابطه حوزه 
علمیه و صدا و سـیما اسـت که با تدبیر و تغییـر روش گفتمانـی می توان 
تعامل و گفت و گـوی بهتری میان صدا و سـیما و دفترتبلیغات اسـامی 

حـوزه علمیه ایجـاد کرد.
وی افـزود: ظرفیت بسـیار خوبـی کـه در حـوزه اندیشـه در فعالیت های 
دفتـر تبلیغـات وجـود دارد اگـر بـه کمـک صدا و سـیما بـه عنـوان یک 

محصـول رسـانه ای، بـه مخاطـب عرضـه شـود، تاثیرگـذاری زیـادی 
خواهـد داشـت و همیـن موضـوع بایـد محـور همـکاری مشـترک قرار 

گیـرد.
سـیدین بـا بیـان اینکـه تفاهم نامه هایـی کـه روی کاغـذ انجام شـده و 
اجرایـی نمی شـوند تاثیـری ندارنـد، تاکیـد کـرد: همـکاری، گفت وگو و 
برگزاری نشسـت های مشـترک برای تعامـل بهتر در اشـتراک امکانات 

و ظرفیت هـا در ایـن مسـیر تاثیرگـذار خواهـد بود.

تبدیل ظرفیت اندیشه ای 
دفتر تبلیغات اسالمی به 

محصوالت رسانه ای

معاون صدا و سیمای مرکز اصفهان مطرح کرد:

خبر 
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معاون عملیات امداد و نجات هال احمر استان اصفهان 
گفت: سه هزار و ۳۶۵ نفر در سیل سه روز گذشته در استان 

اصفهان دچار حادثه شدند.
داریوش کریمی با اشاره به اینکه با توجه به پیش بینی 
هواشناسی از روز دوم مرداد ماه به همه نیروهای امداد و 
نجات هال احمر استان اصفهان آماده باش اعام شد، اظهار 
داشت: در روز پنجم مرداد ماه وضعیت اضطرار اعام و همه 

در حالت وضعیت قرمز قرار گرفتند.
۲ تیم هالل احمر از اصفهان برای  • اعزام 

امدادرسانی به امامزاده داوود
وی با بیان اینکه تا پیش از این نیز جلسات آماده باش و 
همچنین به روز رسانی تجهیزات در برابر سیاب در دستور 
کار قرار گرفت، تصریح کرد: خودروهای سبک، نیمه سنگین 

و سنگین نیز در حالت آماده باش کامل قرار گرفتند.
معاون عملیات امداد و نجات هال احمر استان اصفهان با 
بیان اینکه به دنبال وقوع سیل در امامزاده داوود نیز دو تیم 
از استان اصفهان اعزام شد، ادامه داد: در استان اصفهان نیز 
شهرستان های اردستان، کوهپایه، نائین، میمه، مبارکه، 
شهرضا، شاهین شهر، نجف آباد، دهاقان، خوانسار، تیران، 

فریدن، چادگان، سمیرم و فریدونشهر درگیر سیل شدند.
وی با بیان اینکه ۵۹ تیم عملیاتی با ۶۷ نفر پرسنل وظیفه 
امدادرسانی را عهده دار شدند، ادامه داد: تعداد نجاتگران نیز 
۱۸۷ نفر بود که از ۴۵ خودرو برای استفاده این افراد به کار 

گرفته شد.
کریمی با بیان اینکه سه هزار و ۳۶۵ نفر در سیاب استان 
اصفهان حادثه دیدند، تصریح کرد: نیروهای امداد و نجات 

هال احمر به دو هزار و ۹۶۰ نفر امدادرسانی کردند؛ این 
تعداد آسیب دیده شامل ۶۹۲ خانوار می شود.

• تخلیه آب ۱۱۳ منزل مسکونی
وی افزود: همچنین ۵۴ خودرو از مسیر سیاب نجات یافته 
و آب ۱۱۳ منزل مسکونی نیز توسط نیروهای امداد و نجات 

هال احمر تخلیه شده است.
معاون عملیات امداد و نجات هال احمر استان اصفهان با 
اشاره به توزیع ۵۱۰ پتو، ۱۱ تخته موکت، سه هزار و ۱۷۸ 
نایلون، ۸۰ بسته غذایی و ۵۵ عدد کفی چادر بین حادثه 
دیدگان سیل در استان اصفهان گفت: امدادرسانی به سیل 
زدگان با توجه به پیش بینی های هواشناسی مبنی بر ادامه 
فعالیت سامانه بارشی در استان اصفهان تا فردا عصر ادامه 

خواهد داشت.

معاون عملیات امداد و نجات هالل احمر استان اصفهان:
سه هزار و ۳۶۵ نفر در سیل اصفهان حادثه دیدند
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شهرستان
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اردستان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
اینترنتی  جرائم  کشفیات  گفت: 
ابتدای  چهارماه  در  اردستان  شهرستان 
و  داشته  افزایش  درصد   ۱۴۳ امسال 
فضای  مجرمان  و  متهمان  دستگیری 
افزایش  درصد   ۲۰۰ از  بیش  مجازی 

داشته است.
خبری  نشست  در  مصطفی صادق زاده، 
اظهار  اردستان،  انتظامی  فرماندهی  در 
بستر  در  کشور  دشمنان  امروز  کرد: 
و  مختلف  برنامه های  مجازی  فضای 
بی شماری را دارند و اساس برنامه هایی 
ضعف  راستای  در  می کنند  اجرا  که 
نظام و مسئوالن است. فضای مجازی 
مشاهده  بستر  این  در  که  اتفاقاتی  و 
روزهای  در  را  کشور  مطمئناً  می شود 

آینده دچار چالش های جدی می کند.
رسانه  اصحاب  از  اینکه  بیان  با  وی 
شهرستان اردستان انتظار داریم اخبار و 
موضوعاتی که در فضای مجازی منتشر 
در راستای  می کنند اواًل صحیح و ثانیاً 
وضعیت  در  افزود:  باشد،  نظام  تقویت 
خبری  یا  و  کیلیپ  یک  انتشار  کنونی 
زیادی  حدود  تا  باشد  نداشته  منبع  که 
و  کند  التهاب  دچار  را  جامعه  می تواند 
گاهی مواقع هزینه هایی را برای کشور 

و منطقه داشته باشد.
با  اردستان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
در  شهرستان  پلیس  اقدامات  به  اشاره 
چهارماه ابتدای سال جاری، تصریح کرد: 
با تالش همکاران ما در مناطق مختلف 
مواد  قاچاقچیان  دستگیری  شهرستان 
است.  داشته  افزایش  درصد   ۱۰ مخدر 
البته به دلیل افزایش قیمت مواد مخدر 
و همچنین سفت گیری هایی که گروه 
می دهند،  انجام  افغانستان  در  طالبان 
شاهد کاهش چشمگیر ورود مواد مخدر 

به کشور هستیم.
میزان  اینکه  بیان  با  زاده  صادق 
درصد   ۱۵ متجاهر  معتادان  دستگیری 
توجه  با  داد:  ادامه  داشته،  افزایش 
معضالت  از  بسیاری  ریشه  اینکه  به 
سرقت های  شامل  اردستان  اجتماعی 
شهرستان  خیران  از  است  اعتیاد  خرد 
درخواست داریم در موضوع تأمین هزینه 

کمپ ترک اعتیاد پلیس را یاری کنند.
در  که  سارقانی  از  بسیاری  گفت:  وی 
شهرستان اردستان اقدام به سرقت های 
قابل توجه مانند سرقت احشام و اماکن 
غیربومی  افراد  می کنند  خصوصی 
به  توجه  با  جاری  سال  در  هستند. 
از  بسیاری  سوخت،  توجه  قابل  درآمد 
سوخت  قاچاق  به  اقدام  قاچاقچیان 
سوخت  کشفیات  تاکنون  که  می کنند 
در اردستان بیش از ۳۰۰ درصد افزایش 

داشته است.
انتظامی  فرمانده  ایسنا،  گزارش  به 
شهرستان اردستان با بیان اینکه سمت 
این شهرستان  در  که  و سوی جرائمی 
است،  اینترنتی  جرائم  می افتد  اتفاق 
خاطرنشان کرد: کشفیات جرائم اینترنتی 
درصد   ۱۴۳ امسال  ابتدای  چهارماه  در 
افزایش و دستگیری متهمین و مجرمین 
درصد   ۲۰۰ از  بیش  مجازی  فضای 

افزایش داشته است.
پلیس  با  افزود: تماس مردم  صادق زاده 
۱۱۰ حدود ۱۵ درصد کاهش داشته که 
نشان از رضایتمندی مردم از پلیس دارد. 
خانواده های  خصوص  به  شهروندان  از 
اردستانی درخواست داریم هرگونه موارد 
را  مهم  اتفاقات  و  و ضروری  مشکوک 
در  پلیس  تا  کنند  اعالم  مرکز  این  به 
کمترین زمان ضمن حضور به موقع در 
محل حادثه بتواند اقدام قانونی متناسب 

با آن موضوع را انجام دهد.
پرونده های  تشکیل  اینکه  بیان  با  وی 
به  نسبت  اردستان  پلیس  در  قضایی 
افزایش  درصد   ۴۵ حدود  مشابه  مدت 
داشته است، گفت: بیشترین موضوعات 
و  مخدر  مواد  تشکیل شده  پرونده های 
برخورد با خرده فروشان، سرقت، قاچاق 

و نزاع و درگیری است.
کرد:  تاکید  اردستان  انتظامی  فرمانده 
قرمز  خط  مردم  آرامش  و  امنیت 
پلیس است و در این موضوع با احدی 
در  خوشبختانه  البته  نداریم،  شوخی 
تاکنون  مردم  کمک  با  شهرستان  این 
توانسته ایم به این مهم دست پیدا کنیم، 
و  یاری  بدون  امنیت  تأمین  که  چرا 
مشارکت مردم امکان پذیر نخواهد بود.

فرمانده انتظامی اردستان:

 دستگیری مجرمان فضای
 مجازی ۲۰۰ درصد افزایش

داشته است

نشست خبری
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مسـابقات شـنای دختـران کشـور رده سـنی ۱۱ و 
۱۲ سـال اسـتان های جنـوب کشـور با حضـور ۱۳ 
باشـگاه و مدرسـه شـنا در پایگاه ملی مسافت کوتاه 

اسـپینر مبارکـه اصفهان برگزار شـد.
رقابت هـای ۲ روزه شـنای دختـران کشـور در رده 
سـنی ۱۱ و ۱۲ سـال اسـتان های جنوبـی کشـور با 

حضور ۱۳ باشـگاه و مدرسـه شـنا و تعداد ۶۱ شناگر 
فـارس، خوزسـتان،  اصفهـان،  مـدارس شـنای  از 
چهارمحـال و بختیاری و منطقـه آزاد اروند در پایگاه 

ملی مسـافت کوتـاه اسـپینر مبارکه برگزار شـد.
تیـم ایـرن فـارس در بخـش تیمـی چهـار در ۱۰۰ 
متـر آزاد ایـن مسـابقات اول شـد و تیم هـای اریس 
اصفهـان هیات شـنای فارس دوم و سـوم شـدند و 
در بخـش چهـار در ۵۰ متـر تیمی مختلـط نیز تیم 
ایـرن فارس اول شـد و تیـم اریس اصفهـان دوم و 
تیـم هیـات شـنای فارس هم سـوم شـد، همچنین 
در بخـش ۶ در ۵۰ متـر آزاد تیمـی نیـز، تیـم ایـرن 
شـیراز در جایگاه نخسـت و هیات شنای فارس دوم 

و اریس اصفهان سـوم شـد.
در این رقابت ها صوفیا عزیزی از استان فارس در 
۱۰۰ متر آزاد اول شد و عسل نظری و فاطمه ترکی 

هر دو از اصفهان به ترتیب دوم و سوم شدند.
فاطمـه ترکـی از اصفهـان در ۵۰ متـر قورباغـه در 
جایـگاه نخسـت ایسـتاد و مهربانـو عباسـی زاده و 

آویسـا غالمـی هـر دو از فارس دوم و سـوم شـدند.
صوفیـا عزیـزی از فـارس در ۱۰۰ متر کرال پشـت 
اول شـد فاطمـه ترکـی از اصفهـان دوم و سـاینا 

رحمـان سـتایش از فـارس سـوم شـدند.
فاطمـه ترکی از اصفهـان در ۲۰۰ متـر قورباغه اول 
شـد، مهربانو عباسـی زاده و آویسـا غالمی هر دو از 

فارس دوم و سـوم شـدند.
از فـارس در ۱۰۰ متـر مختلـط  صوفیـا عزیـزی 
انفـرادی در جایـگاه نخسـت ایسـتاد، فاطمه ترکی 
از اصفهان دوم و آویسـا غالمی هم از هیات شـنای 

اسـتان فارس سـوم شـد.
صوفیـا عزیـزی از فـارس در ۵۰ متر آزاد اول شـد و 
عسـل نظـری و فاطمه ترکی هـر دو از اصفهان، به 

ترتیب دوم و سـوم شدند.
فاطمـه ترکی از اصفهـان در ۱۰۰ متـر قورباغه اول 
شـد و مهربانو عباسـی زاده و آویسـا غالمـی هر دو 

از فـارس مقام هـای دوم و سـوم را کسـب کردند.
صوفیـا عزیـزی از فـارس در ۵۰ متـر کرال پشـت، 

اول شـد، فاطمه ترکی اصفهان دوم و سـاینا رحمان 
سـتایش از فارس سـوم شد.

صوفیـا عزیزی از فارس در ۲۰۰ متر آزاد اول شـد و 
عسـل نظری و مهیسـا همت کار هر دو از اصفهان 

دوم و سـوم شدند.
ایـن مسـابقات ۲ روزه مزیـن بـه نـام شـهید مدافع 
حـرم عبدالمهـدی کاظمـی برگزار شـد کـه در این 
رقابت هـا از ۲ دختـر شـهید، همسـر شـهید، مـادر 
شـهید، پـدر و بـرادر شـهید توسـط زهـره مردانـی 
سرپرسـت گروه امور ورزش بانـوان اداره کل ورزش 
و جوانان اسـتان اصفهان و دیگر مسـووالن تجلیل 

بـه عمـل آمد.
مسـابقات اسـتان های شـمال کشـور هـم بصورت 
همزمـان در زنجـان برگـزار شـد کـه نتایـج ایـن 
مسـابقات منتخبـان مسـتعدین کشـور را تشـکیل 

خواهنـد داد.
شهرسـتان مبارکه بـا ۱۵۳ هزار نفـر جمعیت در ۴۵ 

کیلومتری جنـوب غربی اصفهان قـرار دارد.

گزارش ویژه

مسابقات شنای دختران کشور در اصفهان برگزار شد؛

رقابت استعدادهای آینده به میزبانی مبارکه

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: محصوالت 
و  تالش  حاصل  حمل ونقل  تخصصی  نمایشگاه  در  شده  عرضه 
توانمندی جوانان کشور است که حمایت از آن باعث ایجاد انگیزه 

در آنها خواهد شد.
زهرا شیخی درباره برگزاری پنجمین نمایشگاه تخصصی حمل ونقل 
لغایت 7 مردادماه در سالن نمایشگاه های بین  از ۴  و ترانزیت که 

المللی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: آنچه در این نمایشگاه دیده 
شد حاصل هوشمندی و توانمندی جوانان ایران است که اگر به آن 
اهمیت داده شود، می تواند آینده درخشان این ایده های خالق را به 

همراه داشته باشد.
با به روزرسانی تکنولوژی  ادامه داد: باور به این توانمندی وقتی  او 
این  بیفتد منجر به غرور و نشاط برای تمام جوانان  اتفاق  در دنیا 

کشور می شود.
نماینده مردم اصفهان در خانه ملت با اشاره به لزوم حمایت از تالش 
جوانان عنوان کرد: قطعاً برای افزایش انگیزه این دانشمندان و جوانان 
برومند باید از آنان حمایت همه جانبه صورت گیرد که ما در مجلس 
این حمایت را خواهیم داشت و انتظار داریم که این جوانان از تمام 

دانش خود بهره برده و با نگه داشتن باورشان، از آن استفاده کنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی؛

محصوالت ارائه شده در 
نمایشگاه حمل ونقل، حاصل 

توانمندی جوانان است

از  ناشـی  خسـارات  گفـت:  چـادگان  فرمانـدار 
سـیل در بخش کشـاورزی چـادگان زیـاد بوده و 
کارشناسـان در حال برآورد این خسـارات هستند.
جـواد شمسـی پور در گفت وگـو بـا ایسـنا دربـاره 
خسـارات ناشـی از سـیل در شهرسـتان چادگان، 
اظهـار کرد: خسـارات ناشـی از سـیل در چادگان 
بیشـتر متوجـه بخـش کشـاورزی بـود. کشـت 
و کارهایـی کـه در مسـیل ها انجـام شـده بـود 
خسـارات زیـادی دیدنـد و ِدبـی آب بـه این دلیل 
بـود آب  بیشـتر  از حجـم دهانه هـای پـل  کـه 

پس زدگـی را شـاهد بودیـم.
وی افـزود: تنهـا در شـهر رزوه تعـدادی از منازل 
مسـکونی دچـار آب گرفتگـی شـدند که بـا لجن 
کـش عملیـات تخلیـه آب و گل و الی از ایـن 
منـازل در حـال انجـام اسـت، امـا هنـوز بـرآورد 
دقیقـی از خسـارات وارد شـده بـا برخـی منـازل 
مسـکونی نداریـم کـه البته بعید اسـت خسـارت 

زیـادی وارد شـده باشـد.

فرمانـدار چـادگان تصریـح کـرد: منتها خسـارت 
ناشـی از سـیل در بخش کشـاورزی زیـاد بوده و 
کارشناسـان در حال برآورد این خسـارات هستند. 
بارندگـی داخل شـهر شـدید بـود و در کل حدود 

۶۰ میلیمتـر بارش باران داشـتیم.
شمسـی پور گفـت: چنـد روز قبـل از سـیل تدابیر 
زیـادی اندیشـیده شـد تـا مشـکل خاصـی برای 
مـردم پیـش نیاید. تمـام دهانه پل ها، زیـر پل ها، 
مسـیل ها و... تمیز و پاکسـازی شـد. تـا دیروز بر 
اثـر بارندگی خوبـی که رخ داد حـدود ۱۰ میلیون 
متـر مکعـب به حجـم آب سـد زاینـده رود اضافه 

. شد
وی خاطرنشـان کـرد: در فضای مجـازی اخباری 
بـرده  و  بارندگـی  دربـاره  کلیپ هایـی  و  جعلـی 
شـدن گوسـفندان بر اثر سـیل به چادگان نسبت 
داده شـده اسـت کـه هیـچ یـک از ایـن اخبـار 
صحـت نـدارد و از عامـالن ایـن کلیپ هـا بـه 

دسـتگاه قضایـی شـکایت کرده ایـم.

رئیس بیمارستان خاتم االنبیای نطنز گفت: نیکوکار 
نطنزی که نمی خواهد نامش فاش شود ۲ میلیارد 
تومان به بیمارستان خاتم االنبیای نطنز کمک کرد.

علی دهدشتی زاده در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
نیکوکار نطنزی که حتی نامش را به ما نگفت ۲۰ 

میلیارد ریال به بیمارستان نطنز کمک کرد.
وی افزود: بعد از تماس این نیکوکار با بیمارستان 
نطنز لیست محصوالت ضروری و مورد نیاز این 

بیمارستان تهیه و برای خرید آن اقدام شد.
بعد  گفت:  نطنز  خاتم االنبیای  بیمارستان  رئیس 
از  مبلغ خرید  نیاز  لیست تجهیزات مورد  تهیه  از 
طریق این نیکوکار مستقیماً به حساب شرکت های 
تجهیزات پزشکی مورد تأیید وزارت بهداشت واریز 

و این لوازم خریداری شد.
اکوکاردیوگرافـی،  دسـتگاه  کـرد:  تصریـح  وی 
ونتیالتـور نـوزاد، تخت آی سـیو اطفال، دسـتگاه 

شـوک قلبـی، مانیتـور عالئـم حیاتـی، رگ یـاب 
اطفـال و چـک نـوزادی اطفـال برخـی از لـوازم 

خریـداری شـده اسـت.
دهدشتی زاده خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در 
آستانه ورود به ماه محرم الحرام هستیم و هیئت ها 
و مراسم عزاداری برپا خواهد شد، آمادگی آن را 
داریم تا برای تجهیز بیشتر بیمارستان، با نیکوکاران 

و هیئت ها همکاری کنیم.
در  گفت:  نطنز  خاتم االنبیای  بیمارستان  رئیس 
صورتی که نیکوکاران و هیئت ها قصد کمک به 
بیمارستان خاتم االنبیای نطنز را دارند می توانند با 
همچنین  و   ۰۳۱۵۴۲۲۲۰77 تماس های  شماره 
۰۳۱۵۴۲۲۹۳۹7 تماس بگیرند و بعد از مشخص 
شدن وسیله مورد نیاز برای خرید، مبلغ اهدایی را 
مستقیماً به حساب شرکت تجهیزات پزشکی مورد 

نظر و مورد تأیید وزارت بهداشت واریز کنند.

فرمانـدار شهرسـتان کوهپایـه گفـت: خسـاراتی در 
اثـر سـیالب در حـوزه راه، منابـع طبیعـی، خدمـات 
و کشـاورزی و همچنیـن در داخـل برخی روسـتاها 
اتفـاق افتاده اسـت، پس از اینکه اوضاع شهرسـتان 
آرام شـد، کارشناسـان برآورد خسـارت خواهند کرد.

اصغـر هدایـت در گفت وگو با خبرنـگار صاحب نیوز 
اظهـار کـرد: با توجه بـه پیش بینی ها و هشـدارهای 
اصفهـان  اسـتان  بحـران  مدیریـت  و  هواشناسـی 
کـه داده شـده بـود، تیم هـای امـدادی شهرسـتان 
کوهپایـه آمادگـی کامـل داشـته و در مناطق سـیل 

خیـز مسـتقر بودند.
کـرد:  عنـوان  کوهپایـه  شهرسـتان  فرمانـدار 
و  شـد  آغـاز  شهرسـتان  در  رگبـاری  بارش هـای 
ایـن شهرسـتان از سـه محـور تحت تأثیـر بارش ها 
حاشـیه  در  سـنگینی  بارش هـای  و  گرفـت  قـرار 

بودیـم. شـاهد  را  کوهپایـه  رشـته کوه های 
و  هشـدارها  بـه  توجـه  بـا  کـرد:  بیـان  هدایـت 
اطالع رسـانی هایی کـه انجـام شـده بـود، علی رغم 

اینکـه در برخـی روسـتاهای شهرسـتان بارش های 
بـه  منجـر  بارش هـا  ایـن  امـا  داشـتیم  سـنگینی 

نشـد. جانـی  خسـارت های 
وی در ادامـه افـزود: میـزان بارش هـا و حجـم روان 
آب هـا بـه گونـه ای بـود کـه برخـی از محورهـای 
روسـتایی ما به سـبب خسـارات ناشـی از آن قطع و 
تخریـب شـد و ما مجبور شـدیم در ایـن زمان برای 
جلوگیری از آسـیب ها و حوادث احتمالی سـه روسـتا 
را تخلیـه کـرده و گاز این سـه روسـتا را قطع کنیم.

وی بـا بیـان اینکـه بـا اقدامـات پیش بینی شـده و 
بـا آمادگـی کـه وجـود داشـت و همچنیـن خدمات 
امـدادی بـه گونه ای انجام شـد که توانسـتیم سـیل 
را مدیریـت کنیـم، افزود: خسـاراتی را در حـوزه راه، 
منابـع طبیعـی، خدمـات و کشـاورزی و همچنیـن 
در داخـل برخـی روسـتاها اتفـاق افتـاده اسـت کـه 
بعدازاینکه اوضاع شهرسـتان آرام شـد، کارشناسـان 

بـرآورد خسـارت خواهنـد کرد.
اصغـر هدایـت تصریح کـرد: یـک خـودرو وانت در 

روسـتای علـون آباد را سـیل بـا خود برده اسـت که 
البتـه سرنشـینان آن خـود را نجـات داده و در حـال 
حاضـر هـم آبگیـر علـون آبـاد مملـو از آب گل آلود 

است..
فرمانـدار کوهپایـه بـا بیـان اینکـه پیش بینی شـده 
بـارش بـاران خواهیـم داشـت، توصیـه کـرد: بـه 
مـردم تأکیـد می کنیـم به هیچ وجـه بـرای تفریـح 
و گردشـگری در شهرسـتان کوهپایـه حضـور پیـدا 
نکننـد؛ همچنیـن مـردم روسـتاها بـه هشـدارهای 
کـه توسـط بلندگوهـای مسـاجد و دهیاری هـا داده 
می شـود توجـه کـرده و جدی بگیرنـد تـا بتوانیم با 

کمتریـن خسـارت سـیل را پشـت سـر بگذاریـم.
هدایـت در پایـان بـا اشـاره بـه تـالش و خدمـات 
شـبانه روزی تیم های امدادی مسـتقر در شهرسـتان 
از آن هـا تشـکر کـرده و گفـت: نیروهـای راهداری 
تـا سـاعت ۴ صبـح بـرای بازگشـایی راه هـا تالش 
کردنـد و امیدواریـم در ادامـه نیـز اگر بارشـی اتفاق 

می افتـد، خسـارتی را بـر جای نگـذارد.

از  شهرضا  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  رئیس 
از چهار شهرستان استان در  نفر  رقابت ۲۲۰ 
شهرضا در مرحله شهرستانی چهل و پنجمین 

دوره مسابقات قرآن سازمان اوقاف خبر داد.
ــان،  ــوج اصفه ــزاری م ــزارش خبرگ ــه گ ب
فرهــاد عــرب بــا اشــاره بــه برگــزاری مرحلــه 
شهرســتانی چهــل و پنجمین دوره مســابقات 
قــرآن ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه اظهــار 
ــهرضا  ــابقات ش ــن دوره از مس ــت: در ای داش
میزبــان مســابقات چهار شهرســتان ســمیرم، 

ــود. مبارکــه، لنجــان و شــهرضا ب
باالی  کننده  اینکه ۲۲۰ شرکت  بیان  با  وی 

۱٨ سال از این چهار شهرستان در این دوره از 
مسابقات حضور داشتند، گفت: از این تعداد ۴۰ 

نفر شرکت کننده آقا و ۱٨۰ نفر خانم بوده اند.
شهرستان  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  رئیس 
و  تقدیر  لوح  برتر  نفرات  به  افزود:  شهرضا 
جوایز نقدی اهدا می شود همچنین به مسابقات 

استانی هم اعزام می شوند.
عرب با بیان اینکه این مسابقات در سه بخش 
برگزار  معارفی  و  گروهی  انفرادی،  آوایی 
می شود، بیان کرد: رشته های حفظ پنج، ۱۰، 
۲۰ و کل قرآن کریم، قرائت تحقیق، ترتیل، 
اذان و دعاخوانی در بخش آوایی انفرادی قرار 
دارند و در بخش گروهی نیز شرکت کنندگان 
در رشته های مدیحه سرایی و همخوانی قرآن 

کریم با یکدیگر به رقابت می پردازند.
شهرستان  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  رئیس 
قرآن  عمومی  تفسیر  کرد:  تصریح  شهرضا 
ترجمه صحیفه  و  البالغه  نهج  ترجمه  کریم، 
این  معارفی  بخش  رشته های  هم  سجادیه 
مسابقات هستند که به صورت غیرحضوری و 

سراسری برگزار می شود.

فرمانـدار جرقویـه گفت: حجم سـیل ایجاد شـده در مسـیل ها 
انـدک بـود که به همیـن دلیل هیچ خسـارتی بـه محصوالت 

کشـاورزی و منازل مسـکونی وارد نشد.
محسـن ریاحـی در گفت وگـو بـا ایسـنا دربـاره بارندگـی و 
خسـارت سـیل در شهرسـتان جرقویـه، اظهـار کـرد: طبـق 
پیش بینی هـای اداره کل هواشناسـی تصـور بـر ایـن بـود که 
بارندگـی شـدیدی در جرقویـه رخ دهـد که ایـن پیش بینی به 
طـور کامـل محقق نشـد. بـه همین دلیـل حجم سـیل ایجاد 
شـده در مسـیل ها آنقـدر زیـاد نبـود کـه منجـر بـه خسـارت 
شـود و بیشـتر آب ایجـاد شـده بـه شـکل روانـاب بـود که در 
نتیجـه هیـچ خسـارتی در شهرسـتان تـا ایـن لحظـه گزارش 

است. نشـده 
وی افـزود: بارندگـی در اطراف شهرسـتان و در شـهرضا قابل 
توجـه بـود، امـا بارندگی هـای جرقویه شـدید نبـود. البته چند 
روز قبـل از آغـاز بارندگـی تمـام مسـیل ها و رودخانه هـا را بـا 
کار جهـادی پاکسـازی کردیـم بـه همین دلیل حرکت سـیل 
بـا مشـکلی مواجـه نشـد و بـه راحتی از مسـیل ها عبـور کرد.

فرمانـدار جرقویه، تصریـح کرد: بارندگی در شـهر جرقویه هم 
زیاد شـدید نبـود، به همین دلیـل هیچ آب گرفتگـی رخ نداد و 
در روسـتاها نیز با مشـکل روبرو نشـدیم. حجم سـیل محدود 

بـود و هنـوز میزان بارندگی در جرقویه اعالم نشـده اسـت.

فرماندار چادگان:

خسارت سیل به بخش کشاورزی قابل توجه است

رئیس بیمارستان خاتم االنبیای نطنز خبر داد:

کمک ۲۰ میلیارد ریالی یک نیکوکار به بیمارستان

فرماندار شهرستان کوهپایه خبرداد؛

تخلیه سه روستا در شهرستان در اثر سیل

فرماندار جرقویه:

هیچ خسارتی در جرقویه نداشتیم
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا خبر داد؛

برگزاری چهل و پنجمین مسابقات قرآن اوقاف
و  مسیل ها  پاکسازی  گفت:  شهرضا  فرماندار 
شد  موجب  سیل  از  قبل  روز  چند  رودخانه ها 
خسارت جدی در اثر سیل نداشته باشیم و هیچ 

منزل مسکونی تخریب نشود.
درباره  ایسنا  با  گفت وگو  در  جعفری  امیر 
اظهار  شهرضا،  شهرستان  در  سیل  خسارات 
خسارت  سیل  شده  اندیشیده  تدابیر  با  کرد: 
سیل  از  قبل  روز  سه  نیاورد.  بار  به  زیادی 
پاکسازی  قنوات  و  رودخانه ها  مسیل ها،  تمام 
و  تمام رودخانه های فصلی  و  و الیروبی شد 
فرعی پاکسازی شدند که به همین دلیل حجم 
آبی که بر اثر بارندگی از طرف سمیرم، دهاقان، 
روستاهای قصر چم، اسفرجان، هونجان و شهر 
منظریه به طرف شهرضا آمد خسارت زیادی را 
موجب نشد و توانستیم حجم آب را دفع کنیم.

عملیات  خوبی  به  تدابیر  این  با  افزود:  وی 
هدایت سیل انجام شد و تنها در برخی روستاها 
به دلیل ساخت و سازهای غیرمجاز که خارج از 
طرح هادی انجام شده بود با حکم مقام قضایی 
منازل  به  تا  شد  تخریب  غیرمجاز  واحد  یک 
مردم خسارتی در اثر سیل وارد نشود. در یک 

مورد دیگر دو گلخانه دچار آب گرفتگی ناشی 
از سیل شدند که با حکم قضایی تخریب شدند.

عشایری  مناطق  در  گفت:  شهرضا،  فرماندار 
بارندگی شدیدی رخ داد، اما چون در یک هفته 
گذشته اطالع رسانی الزم برای رعایت نکات 
ایمنی به عشایر داده شده بود، هیچ مشکلی 

رخ نداد.
اثر سیل هیچ خانه  اینکه در  بیان  با  جعفری 
مسکونی در شهرضا تخریب نشد، خاطرنشان 
منزل  چند  قصرچم،  روستای  در  تنها  کرد: 
مسکونی دچار آب گرفتگی شدند که بالفاصله 
با کف ِکش، آب را خارج کردیم تا به این خانه 

آسیبی وارد نشود.
مختلف  نقاط  در  بارندگی  میزان  افزود:  وی 
شهرستان شهرضا متفاوت بود، به طوری که 
در برخی مناطق ۱٨ میلیمتر و برخی مناطق ۲ 
میلیمتر بود. بارندگی در شهر شهرضا اندک بود 
و بیشترین بارندگی در نواحی جنوبی شهرستان 
رخ داد. بارندگی در نواحی عشایری ادامه دارد، 
مشکل  شده  اندیشیده  تمهیدات  دلیل  به  اما 

خاصی برای عشایر پیش نخواهد آمد.

فرماندار شهرضا:

سیل، خسارتی به بار نیاورد



Important
License Owner& Managing
director: Reza Mahzunieh
Editor-in-Chief: Marzie Rabiei
Assistant Editor-in-Chief of
Isfahan Office: Hoora Building,
Shahid Mofateh Street, Ahmad 
Abad Square, Isfahan, Iran
Tel: 031- 32274500
Public Relations: 031-32274515

Organization of advertisement:
031-32274517, 32274518, 
32274512, 32274505.
Fax:031-32274507,32274511
Lithography and printing:Samim
Isfahan subscribers Office:
031-32274508
website: esfahan-news.com
SMS:30007232

w w w. e s f a h a n - n e w s . c o m
04INTERNATIONAL

I s fa h a n  N e w s
Monday, August 1, 2022 - No: 1115 

There is 270,000 hectares of 
agricultural lands in Golestan 
province, northeast of Iran, 
which are proper for the im-
plementation of modern ir-
rigation plan, but until today 
only 25 percent of the farms 
are equipped with the modern 
irrigation systems, a provincial 
official lamented.
Mohsen Kia Al-Hosseini, the 
director of water and soil in 
the province’s Agriculture De-
partment, said considering the 
lack of water resources in the 
province, the complete imple-
mentation of this plan is one of 
the necessities in Golestan.

This year, the project of es-
tablishing modern irrigation 
system and transferring water 
with pipes in 12,000 hectares 
of Golestan agricultural lands 
is being implemented, he also 
announced.
It is planned that 51,000 hec-
tares of farmlands in the prov-
ince will be equipped with the 
modern irrigation systems by 
the Iranian calendar year 1404 
(March 2025-March 2026), the 
official added.
As stated by the project man-
ager of the Agriculture Minis-
try’s smart irrigation systems 
development program, so far 

2.6 million hectares of the 
country’s farmlands have been 
equipped with modern irriga-
tion systems.
Fariborz Abbasi has said that 
completing semi-finished agri-
culture projects is the priority 
of his ministry in the current 
Iranian calendar year, and ex-
panding the modern irrigation 
network across the country is 
of significant importance in this 
regard.
The deputy agriculture minister 
noted that the project for im-
plementing irrigation networks 
in the west and northwest of 
the country is about 70 percent 

completed and the ministry is 
pursuing to get the necessary 
funding for the remaining 30 
percent.
The official expressed hope that 
considering the budget allo-
cation for the provinces at the 
beginning of the current Iranian 
year, the ministry would be able 
to develop the project in terms 
of both quantity and quality.
The purpose of implementing 
the plan of modern irrigation 
systems is to increase the pro-
ductivity and sustainability of 
water and soil resources in the 
country to ensure the sustain-
able production of agricultural 
products.
“Over the past three years, each 
year, an average of 150,000 
hectares of farmlands have 
been equipped with modern ir-
rigation systems, and we have 
witnessed a 300 percent jump”, 
the official said.
Agriculture Ministry is also tak-
ing the necessary measures for 
supporting the domestic manu-
facturing of equipment used in 
these systems, he added.
Back in September 2021, Ab-
basi had said that 95 percent 
of the equipment used in such 
systems is manufactured inside 
the country.
The official said the ministry 
has comprehensive plans for 
indigenizing the knowledge for 
the production of the other five 
percent as well.
He pointed to the filters and 

drippers in modern irrigation 
systems as the equipment 
whose domestic production is 
on the agenda and predicted: 
“In a two- or three-year plan, 
part of the imported equipment 
and supplies will be produced 
by domestic manufacturers.”
Abbasi mentioned the quality 
improvement of modern irri-
gation systems as one of the 
main strategies of Agriculture 
Ministry and said: “We believe 
that along with the quantitative 
development of new irrigation 
systems, quality improvement 
should also take place to im-
prove productivity and ensure 
food security by increasing 
water efficiency in the best pos-
sible way.”
He further underlined edu-
cating farmers, officials, and 
managers of companies active 
in the field of production and 
implementation of new irri-
gation systems as one of the 
programs that his ministry is 
pursuing in order to improve 
the quality and optimal use of 
these systems.
Referring to the activity of 
2,400 private companies in the 
development of new irrigation 
systems in the agricultural sec-
tor, Abbasi said: “The private 
sector in this field includes 350 
consulting companies, 1,600 
contractors, 400 manufactur-
ers and suppliers of equipment, 
and a number of monitoring 
firms.”

25% of farmlands equipped with modern irrigation systems in Golestan province

Iran, Russia to take 
lead in global oil 
market: MP
An Iranian lawmaker has said 
that the signing of a cooper-
ation agreement between the 
Russian Federation and the 
Islamic Republic of Iran, two 
major energy producers, might 
open the door for both coun-
tries to seize the lead on the 
world oil market, IRNA report-
ed on Saturday.
In light of the fact that all na-
tions are in desperate need of 
energy resources, according to 
Mahmoud Abbaszadeh Meshki-
ni, the signing a memorandum 
of understanding (MOU) be-
tween Moscow and Tehran in 
oil and gas industry could have 
an impact on regional develop-
ments. 
Russia and Iran are significant 
hubs for producing oil and gas 
in the world. On July 19, the 
National Iranian Oil Company 
(NIOC) signed a strategic MOU 
with Russia’s Gazprom to co-
operate in oil and gas industry 
projects valued at about $40 
billion.
The MOU was signed by NIOC 
Head Mohsen Khojasteh-Mehr 
and Vitaly Markelov, deputy 
chairman of the Gazprom man-
agement committee.
The development of Kish and 
North Pars gas fields, increas-
ing the recovery factor of South 
Pars field, development of six 
oil fields, swapping gas and pe-
troleum products, completion 
of LNG projects, construction 
of gas export pipelines, and co-
operation in other scientific and 
technological areas are among 
the most important axes of the 
signed memorandum.
Khojasteh-Mehr said signing 
the memorandum with Gaz-
prom can be considered one 
of the biggest foreign invest-
ments in the history of Iran’s 
oil industry.
“The National Iranian Oil Com-
pany does not ignore any in-
vestment opportunity,” the 
NIOC chief said.
MP Meshkini said the 40-bil-
lion-dollar investment is seen 
as a major change in Iran’s oil 
industry that may guarantee 
successful outcomes and eco-
nomic prosperity for the Islam-
ic nation.
“European are not interested in 
sanctions on energy industry”
Abbaszadeh Meshkini, who sits 
on the Parliament’s National 
Security and Foreign Policy 
Committee, said if the strategic 
agreement between Moscow 
and Tehran is put into effect, 
the two countries will be able 
to control the global energy 
market and set energy prices, 
which will be advantageous for 
both sides.
He added that Russia and Iran 
supply a significant portion of 
the world’s energy needs, and 
the West is heavily dependent 
on energy. He also noted that 
European nations are not inter-
ested in imposing sanctions on 
the energy industry.
Notably, he observed, U.S. 
sanctions could not prevent 
Russia and Iran from signing 
MOUs and agreements, saying 
that Moscow and Tehran have 
characterized their relationship 
as a strategic partnership, and 
both countries are eager to co-
operate within this framework.
A deep strategic partnership 
between Russia and Iran has 
been sparked by developments 
in the international arena, the 
lawmaker said, adding that 
this partnership is anticipated 
to have positive outcomes for 
both countries. 
This partnership includes eco-
nomic exchanges in addition to 
political and security coopera-
tion, he opined.

America is to 
blame for deteri-
oration of situa-
tion in Lebanon: 
diplomat

Mohammad Sadeq Fazli, an 
assistant to Iran’s foreign 
minister, has said that Amer-
ica, through its support for 
Israel and its interference in 
the countries of the region, 
has caused the situation to 
deteriorate in these countries, 
particularly in Lebanon.
The assistant foreign minis-
ter said that Iran will stand by 
the noble nation of Lebanon 
in its resistance against bul-
lying.
He made the remarks on 
Twitter in response to the 
United States decision to 
extend the state of national 
emergency with respect to 
Lebanon. The decision was 
announced in a White House 
statement on Friday. 
Addressing the U.S., Fazli 
said, “Stop supporting the 
aggressors and looting Leb-
anon’s land and sea resourc-
es.”
“We will stand by the honor-
able and resistant Lebanese 
people against arrogance,” 
the assistant to the Iranian 
foreign minister added.
Iran has recently appointed 
a new ambassador to Leba-
non. The new ambassador, 
Mojtaba Amani, arrived in 
Beirut on Friday. Upon his 
arrival, he was welcomed by 
Lebanon’s officials and party 
figures. 
Amani said he will focus 
most of his attention on 
strengthening and expanding 
Iran-Lebanon relations.
Amani was received by rep-
resentatives of the various 
Lebanese parties, Deputy 
Parliament speaker Qabalan 
Qabalan, and the former 
minister and member of the 
Political Council of Hezbollah, 
Mahmoud Qamati.
Amani replaced Mohmoud 
Jalal Firouznia, who had 
served as Iran’s ambassador 
to Lebanon since 2017. 
Mojtaba Amani, the former 
head of Iran’s interest section 
in Egypt, was appointed as 
Tehran’s new ambassador to 
Lebanon earlier this month. 
Amani spent 9 years of his 
diplomatic career in Egypt. 
Prior to beginning his mis-
sion in Egypt, he served as 
the deputy director-general of 
the Office of Political and In-
ternational Research Center 
at the Foreign Ministry.
The new envoy met with For-
eign Minister Hossein Amir 
Abdollahian on the eve of his 
departure to Beirut.
At the meeting, Amir Abdol-
lahian pointed to the impor-
tance of cooperation between 
Iran and Lebanon and insist-
ed on the need to pay atten-
tion to strategic ties between 
the two countries. 
Explaining his plans in Leb-
anon, Mojtaba Amani called 
cooperation with the Leb-
anese government and all 
different political groups in 
the country one of his most 
important plans.
The foreign minister and the 
new ambassador also em-
phasized the status of Leba-
non as a pioneer in resisting 
the Israeli regime’s aggres-
sions. 
Iran and Lebanon enjoy 
strong relations dating back 
to the early years of the Is-
lamic revolution of Iran in 
1979.

Iran and Russia have taken significant 
steps for removing the U.S. dollar 
from their bilateral trade, launching a 
settlement system to use their nation-
al currencies in economic exchanges, 
renowned American business maga-

zine Forbes admitted in an article piece 
published on Friday.
Iran’s Integrated Forex Market launched 
the Ruble/Rial currency pair earlier this 
month, following a visit of Central Bank 
of Iran (CBI) Governor Ali Saleh-Abadi 

to Moscow.
The new arrangement means the two 
countries can now settle trading debts 
in each other’s currencies. The first 
trade took place on July 19, the day that 
Russia’s President Vladimir Putin ar-
rived in Iran for talks with Leader of the 
Islamic Revolution Seyyed Ali Khame-
nei and President Ebrahim Raisi.
As reported, the new monetary sys-
tem could significantly reduce the two 
sides’ demand for dollars. Bilateral 
trade between Iran and Russia stood at 
four billion dollars in 2021 but the two 
countries say they are hoping to ramp 
up bilateral trade to eight billion dollars 
in the short term.
The new trading arrangement allows 
them to avoid the use of dollars and, 
by doing so, also sidestep the impact 
of the U.S. sanctions.
Iranian officials say they plan to expand 
the new bilateral settlement system to 
include the currencies of other key 

trading partners, including the Turkish 
lira, the Indian rupee, and the United 
Arab Emirates (UAE) dirham.
“We will offer other currencies in the 
future to have a diversified basket and 
to reduce the influence of currencies 
like the dollar,” Saleh-Abadi said on 
July 21.
If that happens, the effect will be to cre-
ate a network of agreements enabling 
Iran to carry out trade without having 
to resort to the dollar or the euro.
Iran’s deputy foreign minister for eco-
nomic diplomacy Mehdi Safari has also 
floated the idea of developing a new 
interbank messaging system between 
Iran and Russia. This could act as an 
alternative to Swift.
Speaking to the media in late July, 
Saleh-Abadi said: “Two countries that 
want to de-dollarize their transactions 
must have a special system similar to 
Swift… We have practically reached a 
very good agreement.”

Iran, Russia take major step for de-dollarizing mutual trade

Production of alumina power in Iran rose 11 per-
cent in the first three months of the current Iranian 
calendar year (March 21-June 21), as compared to 
the same period of time in the past year, according 
to the data released by Iranian Mines and Mining 
Industries Development and Renovation Organiza-
tion (IMIDRO).
The IMIDRO’s data put the alumina powder output 
at 62,291 tons in the three-month period of this 
year, while the figure was about 55,974 tons in the 
same time span of the previous year.

Based on the data previously released by IMIDRO, 
Iran has produced 230,682 tons of alumina powder 
in the past Iranian calendar year 1400 (ended on 
March 20).
The IMIDRO’s data put the alumina powder output 
at 231,612 tons in year 1399.
Aluminum oxide, which is commonly called alumi-
na, is an inert, odorless, white amorphous material 
often used in industrial ceramics.
Alumina is an important ceramic material for in-
dustrial applications. The numerous fields of appli-

cation range from construction materials, to filling 
materials, as well as abrasives and catalysts.
In plants and mechanical engineering, alumina 
ceramics are mainly used for wear and corrosion 
protection.
The particle size distribution largely determines 
the application range and the quality of an alumina 
powder. Reliably identifying the differences in parti-
cle size is therefore an essential requirement of the 
measuring instrument.

Iran exported non-oil products valued 
at $2.264 billion to the United Arab 
Emirates (UAE) in the first four months 
of the current Iranian calendar year 
(March 21-July 22), according to the 
data released by the Islamic Republic 
of Iran Customs Administration (IRI-
CA).
Based on the IRICA data, the UAE was 
Iran’s third main export destination in 
the four-month period.
Iran has also imported goods worth 
with $4.875 billion from the UAE in the 

first four months of this year.
The UAE was Iran’s top source of im-
ports in the mentioned time span.
Increasing non-oil exports to the neigh-
boring countries is one of the major 
plans that the Iranian government has 
been pursuing in recent years.
Iran shares land or water borders with 
15 countries namely UAE, Afghanistan, 
Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Iraq, Ku-
wait, Kazakhstan, Oman, Pakistan, Qa-
tar, Russia, Turkey, Turkmenistan, and 
Saudi Arabia.

Alumina powder production up 11% in 3 months on year

Iran exported commodities worth $2.2b to UAE in 4 months
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Want to know what is the coldest coun-
try in the world? Countries that are lo-
cated at or close to either of the two 
poles experience much cooler weather 
than countries that are farther away. 
Where the temperature starts from a 
minimum of -1℃ and sometimes drops 
to -69℃. In this article, we have dis-
cussed the top 10 Coldest Countries 
in the world 2022, According to Mean 
Annual Temperature.
10. Switzerland – 42.9°F
Switzerland is a mountainous and land-
locked country located in Western and 
Central Europe. Which is known for its 
beautiful mountain ranges. The climate 
of Switzerland is generally temperate. 
In winter the temperature drops to 
28°F. In terms of mean annual temper-
ature, Switzerland ranks tenth among 
the top 10 coldest countries in the 
world 2022.
09. Tajikistan – 38.7°F
Tajikistan is a landlocked country in 
Central Asia. It lies between Kyrgyzstan 
and Uzbekistan to the north and west, 
China to the east and Afghanistan to 
the south. Mountains cover 93 percent 
of Tajikistan’s surface area. The climate 
of Tajikistan is characterized by a con-
tinental climate with dry features. It is 
ninth in the list of the top 10 coldest 
countries in the world. Due to the dry 
characteristics, the summers are un-
usually hot, but the winters are more 
severe due to the continental aspect of 
the climate.
08. Sweden – 36.7°F 
Sweden is a Nordic country in Northern 
Europe and the eighth coldest country 
in the world. The country is known 
for its long, harsh and sunny winters. 
Winters often make temperatures 

sub-freezing, dropping to -22°F.
07. Finland – 36.5°F
Finland is the 7th coldest Nordic coun-
try in the world. It is characterized by 
a subarctic climate. The country has 
short and mild summers, but long and 
severe winters with subfreezing tem-
peratures. Temperatures average as 
low as -4°F in winter, due in particular 
to cold air coming in from Russia. Dur-
ing extreme snow storms or blizzards, 
and cold strong winds confine people 

to their homes.
06. Iceland – 36.1°F
Iceland is the sixth country to make it 
to the list of the top 10 coldest coun-
tries in the world in 2022. 
Additionally, Iceland is characterized by 
a polar tundra climate and, as a result, 
is cold throughout the year. 
05. Kyrgyzstan – 35.9°F
Kyrgyzstan is a landlocked Central 
Asian country to the west of the Peo-
ple’s Republic of China. It is ranked 

5th in the list of top 10 coldest coun-
tries in the world 2022. Kyrgyzstan is 
characterized by a continental climate 
with mild hot summers and very cold 
winters.
04. Norway – 35.2°F
Norway is a Nordic country and is 
fourth among the top 10 coldest coun-
tries in the world 2022. Much of the 
country is characterized by a sub-arc-
tic climate with a mountainous region 
having a polar tundra climate. 

03. Mongolia – 33.1°F
Mongolia is a small landlocked coun-
try in Central Asia and East Asia, 
located between China and Russia. 
The country is characterized by a dry 
continental climate with short sum-
mers and long and very cold win-
ters. In Mongolia, winters not only 

bring snow and winds, but also the 
temperature drops below -30 degree 
centigrade. Especially in the months of 
January and February, winter turns its 
coldest face towards everyone.
02. Russia – 21.9°F
Russia is a large country spread over 
the continents of Asia and Europe. It is 
the second coldest country in the world 
2022. It is a landlocked Asian state, one 
of the coldest in the world. The tem-
perature remains around 03°C even in 
the scorching summers and reaches as 
low as -40°C in the harsh snowy win-
ters. Except for 2 months, there is no 
sunlight for the rest of the year. Rus-
sia is characterized by a continental 
climate, with mild mild summers and 
long and very cold, snowy and frosty 
winters. January is when it gets coldest 
in Russia with an average temperature 
of 18 degrees Fahrenheit for the month.
01. Canada – 20.5°F
Canada tops the list of the top 10 cold-
est countries in the world. Located 
next to the United States of America, 
Canada is also considered the coldest 
state on the planet. Most of the coun-
try is characterized by a sub-regional 
climate. The northern part of the coun-
try has a polar tundra climate and the 
southern part has a continental climate. 
Canada’s climate profile makes it a very 
cold country, with January being the 
country’s coldest month.
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Iranian Energy Minister Ali-Akbar Mehrabian has said his 
ministry plans to implement a program in the near future 
to sell electricity through an exchange mechanism and 
based on a supply and demand system.
According to Mehrabian, a similar mechanism has been 
implemented previously in other sectors like cement, 
steel, and mining, so there is a good chance that the pro-

gram will also have good results in the electricity sector, 
IRNA reported.
“We are making the necessary preparations in this re-
gard and hopefully the sale of electricity by power plants 
through the stock market will be done as soon as possi-
ble, which will strengthen the stock market and make it 
more transparent,” Mehrabian said.

Energy Ministry plans to sell electricity through offering mechanism

France wants to 
revive EU role in 
JCPOA talks, MP 
says
An Iranian MP believes that 
France is trying to revive the pro-
cess of nuclear negotiations.
In an interview with IRNA pub-
lished on Saturday, Jalil Rahimi 
Jahanabadi said that the phone 
conversation between French 
President Emmanuel Macron 
and Iranian President Ebrahim 
Raisi shows that Paris is playing 
the role of two persons in the nu-
clear negotiations.
“Paris does not like the role of 
the Americans in these negotia-
tions to outweigh Europe and is 
trying to revive the role and po-
sition of Europe in these negoti-
ations. This is the general policy 
of the French,” said Jahanabadi 
who sits on the Majlis Nation-
al Security and Foreign Policy 
Committee. 
Stating that France has adopted 
a new policy in the region, he 
said the Elyse Palace is trying to 
somehow fill the void left by the 
United States in West Asia and 
to strengthen relations with the 
Mediterranean, West Asian and 
Persian Gulf countries. 
This is part of France’s policy, the 
legislator pointed out.
Jahanabadi said France is inter-
ested in playing its role more 
vividly than other European 
countries during the nuclear 
negotiations, stating that efforts 
have been made by the French 
government to strengthen coop-
eration.
“A detailed conversation between 
the presidents of Iran and France 
has taken place, and Iran’s point 
of view was conveyed to this 
country and they also conveyed 
the Americans’ point of view to 
us,” the MP elaborated.
The legislator went on to say now 
that Tehran’s policy and interest 
is not to talk directly with the 
Americans, the French can play 
this role to convey the messages 
and take a mediatory role.
“Iran wants to resolve the issue 
of nuclear negotiations. There-
fore, we welcome any country 
that wants to mediate in this re-
gard,” Jahanabadi emphasized. 
The representative of the people 
of Torbat-e-Jam in the parlia-
ment went on to say that despite 
the sanctions on Iran, the Islamic 
Republic is not in a weak posi-
tion.
“Undoubtedly, Iran’s infrastruc-
ture and economy have suffered 
(from sanctions), but the West-
ern side is also deceiving itself. 
The Western side that signed the 
JCPOA and then withdrew from it 
has not achieved anything since 
the withdrawal,” said the legis-
lator. 
Former U.S. President Donald 
Trump quit the nuclear deal 
in May 2018 and slapped the 
harshest sanctions in histo-
ry against Iran in line with his 
“maximum pressure” campaign 
against Tehran. 
The legislator said it was the 
West that suffered from violating 
the legally-binding agreement.
“Has Iran stopped increasing the 
number of centrifuges?” the MP 
asked, adding that Iran’s enrich-
ment has not been reduced, and 
on the contrary, Iran’s influence 
in West Asia has increased and 
the power of Iran’s drones has 
also been improved. 
He went on to say that the posi-
tions of Iran and the U.S. in West 
Asia are incomparable.
“When the JCPOA was signed, 
the Americans were present in 
Afghanistan and Iraq, but now 
they have left the region. This 
shows that the West is in a weak 
position,” he assessed. 

Top 10 Coldest Countries In The World
By: PARISA JAMADI
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Production of coal concentrate in 
Iran reached 184,587 tons during 
the first three months of the current 
Iranian calendar year (March 20-June 
21), which was 44 percent more than 
the output in the first quarter of the 
previous year, according to the data 
released by the Iranian Mines and 
Mining Industries Development and 
Renovation Organization (IMIDRO).
As reported, IMIDRO’s two major 
subsidiaries namely Tabas Parvadeh 
Coal Processing Company and Cen-
tral Alborz Coal Company (CACC) 
had produced 128,475 tons of coal 
concentrate in the first quarter of the 
previous year, IRIB reported.
Of the total produced coal concen-
trate, 162,748 tons was produced 
by Tabas Parvadeh Coal Process-
ing Company while Central Alborz 
Coal Company managed to produce 
21,839 tons.
The IMIDRO data show that coal ex-
traction by the said companies also 
increased by 53 percent in the first 
three months of the current year.

The mentioned companies extracted 
about 525,144 tons of coal ore in the 
said quarter, of which 450,967 tons 
was extracted by Tabas Parvadeh 
Coal Processing Company, 44,481 
tons was extracted by Tabas Coal 
Complex, and Central Alborz Coal 
Company extracted 29,746 tons.
Due to the special conditions of coal 
mines in Iran, these mines are sub-
ject to tax exemption and any miners 
who need mining machinery can use 
the facilities and tax exemption in this 
sector to import their necessary ma-
chinery. The country’s average annual 
coal concentrate production is about 
1.5 million tons, while the country’s 
current demand has exceeded two 
million tons.
Currently, Iran’s coal sector provides 
employment for 17,000 people, how-
ever, the capacity of the country’s coal 
mines is much more than this figure, 
and the development of the mining 
sector and modernization projects 
can play an effective role in increasing 
employment in this sector.

Quarterly coal concentrate output rises 44%

Head of Iran Small Industries and In-
dustrial Parks Organization (ISIPO) 
has said his organization plans to es-
tablish 261 knowledge-based work-
shop units in seven different technol-
ogy parks across the country, Mehr 
News Agency reported.
According to Ali Rasoulian, over 5.925 
trillion rials (about $21.3 million) is 
going to be invested in the mentioned 
units which are going to be construct-
ed under the framework of a program 
carried out in collaboration with the 
Vice-Presidency for Science and Tech-
nology.
Rasoulian said there are currently 600 

knowledge-based production units ac-
tive in the country’s industrial parks 
and zones, adding that ISIPO will pro-
vide applicants for establishing such 
units with special facilities including 
land and infrastructure.
The ISIPO head had said earlier that 
1,433 small workshop units were es-
tablished in the previous Iranian cal-
endar year (ended on March 20) most 
of which were production and knowl-
edge-based units with high technolo-
gy.
In line with the current Iranian year’s 
motto, which is “Knowledge-Based 
and Job-Creating Production”, the 

Ministry of Industry, Mining and Trade 
has been implementing new programs 
to support knowledge-based produc-
tion units across the country.
Providing infrastructure and incentives 
to small businesses and enterprises 
are among the major programs that 
the ministry has been following in rela-
tion to industrial parks.
According to Rasoulian, over 2,023 
projects related to providing infra-
structure for industrial parks, including 
water, electricity, and gas supply, with 
60 trillion rials (about $215.8 million) 
of credit is underway in different parts 
of the country.

TEDPIX, the main index of Tehran Stock Exchange (TSE), lost 2,795 
points to 1.44 million on Saturday (the first day of Iranian calendar 
week).
As reported, over 4.35 billion securities worth 26.201 trillion rials 
(about $93.575 million) were traded at the TSE.
The first market’s index dropped 3,110 points, and the second mar-
ket’s index lost 2,397 points.
TSE is on the four Iranian stock exchanges, the other three ones are 
Iran Mercantile Exchange (IME), Iran Energy Exchange (IRENEX), 

and Iran’s over-the-counter (OTC) market, known as Iran Fara Bourse 
(IFB).
Iranian stock market has been struggling for months to get back on 
track, however various internal and external factors have been hinder-
ing this market from reaching its true potential.
According to Market Analyst Vahid Halalat, the uncertainty of the glob-
al economy in the wake of the Ukraine war, the unclear situation of 
the privatization of the country’s major automakers, and most impor-
tantly, the lack of enough attention paid by the government officials 

to the stock market are among the internal and external factors that 
have caused the capital market to fall behind other markets such as 
housing.
Emphasizing that these factors have affected the mindset of the share-
holders and caused everyone to stay away from the market, Halalat 
said: “Considering internal factors, the country’s major automakers 
play an important role in the stock market and have a great psycholog-
ical impact; And since their privatization process has not been realized 
yet, the validity of the entire project has become questionable.”

TEDPIX drops 2,700 points on Saturday

261 knowledge-based workshop units to be 
launched in technology parks



اقتصاد استان

Isfahan News

۱۰۰ دسـتگاه تانکر آبرسـان در پی 
سـیالب و گل آلود شـدن زاینده رود 
که باعـث افزایـش کـدورت آب در 
تصفیه خانه بابا شـیخعلی و کاهش 
عملکـرد ایـن تصفیـه خانـه شـده 
اسـت، آبرسـانی در نواحـی دارای 
کمبـود آب اسـتان اصفهـان را آغاز 

کردنـد.
عـالوه بـر تأمیـن ۵۰ دسـتگاه 
تانکـر توسـط آبفـا، سـپاه و بخـش 
خصوصـی، درسـطح اسـتان، مقرر 
شد با دسـتور شـرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشـور ۵۰ دستگاه تانکر 
آبرسـانی سـیار از سـایر نقاط کشور 

بـه اصفهـان اعزام شـود.
از روز پنجشـنبه کـه وقـوع سـیل 
از جنوب شـرق اسـتان و روسـتای 
جعفرآبـاد در کوهپایـه آغاز شـده و 
همچنان احتمال وقوع آن در برخی 
از نقاط اسـتان اصفهان وجـود دارد، 
آبفـای اسـتان اصفهـان در حـال 
خدمات رسـانی تمـام وقت اسـت.

در ایـن ارتبـاط مدیرعامل شـرکت 
آب و فاضـالب اسـتان اصفهـان از 

تـالش شـرکت بـرای تأمیـن آب 
شرب شـهرها و روسـتاهای استان 
به رغم سـیالبی شـدن زاینده رود و 
ورود آب گل آلـود بـه تصفیـه خانه، 

خبـر داد.
حسـین اکبریان اعالم کـرد: از روز 
پنجشـنبه که وقوع سـیل از جنوب 
شـرق اسـتان و روسـتای جعفرآباد 
در کوهپایـه آغـاز شـده و همچنان 
احتمال وقـوع آن در برخـی از نقاط 
اسـتان اصفهـان وجـود دارد، آبفای 
اسـتان اصفهـان در حـال خدمـات 

رسـانی تمـام وقت اسـت.
وی افـزود: بـا ورود سـیالب بـه 
رودخانه زاینده رود کـه کدورت آب 
ورودی به تصفیـه خانه آب اصفهان 
را رقـم زد، ظرفیـت تصفیـه آب در 
تصفیه خانـه کاهـش یافته اسـت، 
بنابرایـن بـرای تأمیـن آب شـرب 
مـردم در شـهرها و روسـتاها تعداد 
تانکرهای آبرسـانی سـیار در سطح 

اسـتان افزایـش یافـت.
اکبریـان بـه نصـب مخـازن آب 
ثابت در شـهرها و روسـتاها اشـاره 

کـرد و اظهارداشـت: بـا هماهنگی 
اسـتانداری، در مراکـز پرتـردد 
شـهرها و روسـتاها مکانـی بـرای 
اسـتقرار مخـازن بـه صـورت ثابت 

در نظـر گرفتـه شـده اسـت.
امـر در  وی گفـت: مسـووالن 
آبفـای اسـتان اصفهـان بـه رغـم 

محدودیت هـا درصـدد کاهـش 
تبعـات ناشـی از وقـوع سـیل اخیر 
در اسـتان هسـتند و بـا تمـام تـوان 
در راسـتای خدمت رسـانی به مردم 
در سـطح اسـتان تـالش می کنند.

بحـران  مدیریـت  مدیـرکل 
اسـتانداری اصفهان صبح شـنبه از 

اختـالل در توزیع آب در این اسـتان 
بـه دلیـل سـیالبی شـدن رودخانه 
زاینـده رود خبر داد و گفـت: گل آلود 
شـدن رودخانـه باعـث افزایـش 
کـدورت آب در تصفیـه خانـه بابـا 
شـیخعلی و کاهـش عملکـرد ایـن 

تصفیـه خانـه شـده اسـت. 
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رئیس کل دادگستری استان اصفهان 
از استرداد بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد 
تومان معوقات بانکی بدهکاران استان در 

سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از 
روابط عمومی دادگستری کل استان 
اصفهان، حجت االسالم اسداله جعفری 
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در 
جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه اظهار داشت: 
یکی از موضوعاتی که از سال گذشته 
در ستاد پیگیری شد، بررسی میزان 
مطالبات بانک های استان و به عبارت 
دیگر میزان بدهی های بانکی کالن به 
بانک های استان بود که افراد خاص تحت 

عناوین سرمایه گذاری یا دیگر عناوین این 
تسهیالت کالن را دریافت کرده و اقدام به 

بازپرداخت آن نکرده اند.
وی افزود: به موازات اهتمام جدی و ویژه 
دستگاه قضایی استان برای حمایت از 
تولید، اشتغال، رونق اقتصادی و بهبود 
کسب و کار در جهت تحقق شعار سال، 
باید از سوی دیگر مانع از سوءاستفاده 
برخی افراد معدود شد و پیگیری وصول 
مطالبات بانکی کالن در استان یکی از 

همین موارد است.
جعفری گفت: در سال گذشته و سال 
جاری اقدامات و پیگیری های جدی در 
این زمینه انجام شد و بالغ بر ۲ هزار و ۲۰۰ 
میلیارد تومان از مطالبات بانک ها در استان 

اصفهان و در تهران با شناسایی اموال و 
امالک این بدهکاران مسترد و وصول 
شده و پیگیری جدی برای بازگرداندن 

مابقی مطالبات ادامه دارد.
جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه خاطرنشان 
کرد: دستگاه قضایی استان همانگونه 
که در حمایت همه جانبه از تولید و فعاالن 
اقتصادی عزم جدی دارد، در وصول 
مطالبات و دفاع از حقوق بیت المال هم 
جدی است و امیدوار هستیم بانک ها نیز 
در دادن تسهیالت دقت بیشتری داشته 
باشند و با اخذ مدارک و ضمانت های الزم 
مانع از سوءاستفاده افراد سودجو و مفسدان 

اقتصادی شوند.

مدیـر بهره بـرداری و نگهـداری از سـد 
زاینـده رود و کوهرنـگ گفـت: بـا وجود 
بارش هـای اخیـر در سرشـاخه های 
رودخانـه، ۷۸ درصـد گنجایـش سـد 

زاینـده رود خالـی اسـت.
سـید مجتبـی موسـوی نایینـی افـزود: 
میـزان ذخیـره امـروز ایـن سـد حـدود 
۲۷۷ میلیـون متر مکعـب، ورودی به آن 
۶۷ و خروجـی ۲۹ متـر مکعـب بـر ثانیه 
اسـت و در 3 روز گذشـته بالغ بر هشـت 
میلیـون متـر مکعـب سـیالب وارد این 

مخزن شـد.
وی ادامـه داد: سـال قبـل در چنیـن 
روزهایـی بالـغ بـر 3۲۴ و در متوسـط 
بلند مـدت ۹۱۷ میلیون متـر مکعب آب 

در سـد ذخیـره شـده بود کـه بـه ترتیب 
نشـان از کاهش ۱۴ و ۷۰ درصدی دارد.
مدیـر بهره بـرداری و نگهـداری از سـد 
زاینـده رود خاطرنشـان کـرد: ذخیـره 
فعلـی تمام سـدهای ایـن اسـتان حدود 
3۲3 میلیـون متـر مکعـب اسـت کـه 
نسـبت بـه سـال گذشـته بالـغ بـر ۱۴ 

درصـد کاهـش نشـان می دهـد.
موسـوی اضافه کرد: سـال قبل در چنین 
روزهایـی در مجمـوع افـزون بـر 3۶۶ 
میلیون متر مکعب آب در پشـت سدهای 
اسـتان شـامل زاینده رود، گلپایگان، قره 
آچـاق، حنـا، خمیـران، باغـکل، کمانه و 

آغچه اسـتان ذخیـره شـده بود.
وی ادامـه داد: حجـم کلـی سـدهای 

اسـتان یک میلیـارد و 3۷۰ میلیـون متر 
مکعب اسـت و تنهـا ۲۴ درصـد آنها آب 
دارد، امـا مجموع ذخیـره این سـدها در 
میانگیـن بلنـد مـدت )دوره ۵۲ سـاله( 
یـک میلیـارد و ۴۷ میلیـون متـر مکعب 
بوده اسـت کـه شـرایط نامناسـب آبی و 
خشکسـالی بویژه در سـالجاری را نشان 

می دهـد.
مدیـر بهره بـرداری و نگهـداری از سـد 
زاینده رود تاکید کرد: اسـتفاده کنندگان 
تمـام بخش هـای صنعت، کشـاورزی و 
خانگـی بایـد بهـا و ارزش آب را بیش از 
گذشـته بدانند زیـرا منابع آبی اسـتان به 
شـدت کمتـر شـده و بارش هـای اخیـر 

نیز اثـر چندانی نداشـته اسـت.

مدیرعامل سـازمان مدیریت پسـماند شـهرداری اصفهان گفت: کارگـروه اداره کل 
استاندارد اسـتان اصفهان از واحد پیرولیز سـازمان پسـماند بازدید کرد و خواسته های 

دو طـرف درخصوص اجـرای این پروژه شـاخص مطرح شـد.
غالمرضا سـاکتی بـا اعـالم این خبر گفـت: احـداث واحـد پیرولیز ضایعـات خطوط 
پردازش پسماند شـهر اصفهان به ظرفیت ۱۰ تن در روز یکی از مهمترین پروژه های 
سازمان مدیریت پسماند شـهرداری اصفهان است که برای نخسـتین بار در کشور با 

خوراک ضایعات مخلوط پردازش پسـماند عملیاتی شـده است.
او افزود: این طرح بر اسـاس یـک پروژه مشـارکتی با بخش خصوصی اجرا شـده که 
تا آبان ماه سـال جاری بهـره برداری می شـود و با اجرای آن، سـوخت مایـع با قابلیت 

صادرات تولید خواهد شـد.
سـاکتی با اشـاره به بازدید کارگروه اداره کل اسـتاندارد اسـتان اصفهـان از این پروژه 
اظهار کرد: در این بازدید که با حضور نمایندگان اداره کل اسـتاندارد اسـتان اصفهان، 
شـرکت پاالیـش و پخـش فرآورده-های نفتی، سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت 
اسـتان اصفهـان و سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز از واحد پیرولیـز انجام شـد، در 
خصوص الزامات پیشـنهادی در مسـیر اسـتاندارد سـازی محصول تولیدی و صدور 

مجـوز صـادرات بحث و گفتگو شـد.
او تصریح کرد: این نماینـدگان همچنین دربـاره روند دریافت مجوزهـای الزم برای 
بهره بـرداری از پروژه پیرولیـز توضیحاتی را بیان کردند و سـازمان مدیریت پسـماند 

نیـز تأکید کـرد کـه هـدف از اجرای ایـن پـروژه کاهـش دفن پسـماند و اخـذ مجوز 
صادارت محصـول تولیدی مهمتریـن رکـن در روند اجرای آن اسـت.

مدیرعامل سـازمان مدیریت پسـماند شـهرداری اصفهان با بیان اینکه واحد پیرولیز 
ضایعـات خطوط پـردازش پسـماند شـهر اصفهان بـه ظرفیـت ۱۰ تـن در روز برای 
نخسـتین بار در کشـور به مرز تولید محصول رسـیده اسـت، تأکید کـرد: تازگی این 
پروژه در کشـور ایجاب می کند که بازدیدهای الزم از سـوی اداره کل استاندارد استان 
صورت گیرد و بر همین اسـاس مقرر شـد در بازدیـد بعـدی در دو ماه آینـده و با بهره 
برداری از واحد پیرولیـز در خصوص نمونه گیری و آنالیز محصـول تولیدی این پروژه 

و بررسی تناسـب آن با اسـتانداردهای الزم اقدام شود.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان خبر داد:

استرداد ۲ هزارو ۲۰۰ 
میلیاردتومان معوقات 

بانکی بدهکاران

 مدیر بهره برداری و نگهداری
از سد زاینده رود و کوهرنگ:

۷۸ درصد گنجایش سد 
زاینده رود خالی است

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد:

بازدید کارگروه اداره کل استاندارد از واحد پیرولیز سازمان پسماند

در پی بروز مشکل در تصفیه خانه؛

آبرسانی سیار در شماری از شهرهای استان اصفهان آغاز شد

چنـد روزی اسـت که کشـور درگیـر مسـائل مربـوط به بـارش بـاران و 
سـیل پس از آن اسـت. از سـویی بسـیاری از مناطـق درگیـر آبگرفتگی 
شـده و خانه هـای مردم تخریب شـده اسـت. از سـوی دیگر کسـب وکار 

کشـاورزان، باغـداران، دامـداران و ... دچار مشـکل جدی شـده اسـت.
نیروهای امـدادی از هـالل احمـر و آتشنشـانی گرفتـه تا دسـتگاه های 

دولتی و سـپاه و بسـیج نیـز وارد میـدان کمـک به مردم شـدند.
در ایـن بیـن اخبـار کمک هـای مـردم داوطلـب و گروه هـای جهـادی 
بسـیار دلگرم کننـده اسـت. ایـن یعنـی همـه مردم دسـت به دسـت هم 
داده و یـک دل شـده اند تـا بحرانی کـه در دو یـا سـه روز به وجـود آمده 

را رفـع کنند.
امـا شـاید یک خبـر بیـن خبرهـای ایـن روزهـا کمتر دیـده شـد: نجات 
جان ۱۰ نفر از سـیل زدگان توسـط واحد حفاظت فیزیکی فـوالد مبارکه.

موضـوع از ایـن قـرار بـود کـه تیم هـای گشـت زنی حفاظـت فیزیکـی 
شـرکت فوالد مبارکه، از نیمه شـب گذشـته در قالـب دو عملیـات امداد 
و نجـات موفـق شـدند جـان ۱۰ نفـر از عشـایر منطقـه را نجـات دهند. 
این تیم هـا کـه در حـال انجام گشـت زنی معمـول بـرای تأمیـن امنیت 
محـدوده ایـن شـرکت بودنـد متوجه بـه خطـر افتادن جـان تعـدادی از 
عشـایر مسـتقر در منطقه پیرامونـی فوالد مبارکـه می شـوند و به کمک 
آن هـا می شـتابند. ایـن عشـایر کـه در مناطـق صعب العبـور زندگـی 
می کردنـد بـه خاطـر بارش هـای روزهـای گذشـته در معـرض سـیل 
قـرار گرفتـه بودنـد کـه پـس از انجـام عملیـات نجات بـه طـور موقت 
در ایـن شـرکت اسـکان داده شـدند. یکـی از تیم هـای گشـت زنی نیـز 
با تالشـگران هـالل احمـر و آتـش نشـانی مبارکـه مواجه می شـود که 
در حال امدادرسـانی بـه عشـایر منطقـه هسـتند و در مجموع بـا این دو 
عملیات نجـات ۱۰ نفـر از دو خانـواده که عمده آن هـا کـودکان بودند از 

شـر سـیل نجـات پیـدا کردند.
•قلبفوالدمبارکهبرایمردمایرانمیتپد

علی رغـم اینکـه ایـن روزهـا مشـکالت زیـادی دامن گیـر بسـیاری از 
صنایع شـده، گـروه فـوالد مبارکـه سـهم ۱.۵ درصـد از تولیـد ناخالص 
داخلـی را به خود اختصـاص داده و باعث ایجاد اشـتغال قابـل توجهی در 

سراسـر کشـور شـده است.
فـوالد مبارکـه بـرای عمـل بـه مأموریت هـای خـود در زمینه شـهروند 
شـرکتی مسـئول و بـه صـورت مشـخص در راسـتای عمـل بـه 
مسـئولیت های اجتماعـی عالوه بـر سـرمایه گذاری در زیرسـاخت های 
کشـور که موجـب افزایش رفاه مـردم و چرخیدن سـریع تر چـرخ اقتصاد 
می شـود در زمینه هـای مختلفـی نظیـر عمرانـی، درمانـی، فرهنگـی، 
اجتماعـی، ورزشـی و.... خدمـات زیـادی را بـه مـردم منطقـه و کشـور 

ارائـه کرده اسـت.
هـر چنـد گـروه فـوالد مبارکـه بزرگتریـن مسـئولیت اجتماعی خـود را 
ایجـاد اشـتغال می دانـد و هم اکنـون بـه خاطـر فعالیتـی که به وسـعت 
ایـران، خانـواده ای 3۵۰ هزار نفـری از کارکنان مسـتقیم و غیرمسـتقیم 
را در سراسـر ایـران دارد و عـالوه برایـن در بالیـای طبیعـی نیـز از 
شـرکت های پیشـرو در کمک به مردم سـیل زده، زلزلـه زده و... در زمینه 
ارسـال کمک هایـی نظیـر اقـالم امـدادی و ماشـین آالت مورد نیـاز در 

بحـران بوده اسـت.
منبع:ایراسین

از  طبیعی  بالیای  وقوع  هنگام  در  مبارکه  فوالد 
شرکت های پیشرو در کمک به مردم سیل زده، زلزله زده 
و... در زمینه ارسال کمک هایی نظیر اقالم امدادی و 

ماشین آالت مورد نیاز در بحران بوده است.

مروری بر نقش صنایع در هنگام وقوع بالیای طبیعی:

فوالد مبارکه؛ پیشگام در عمل به 
مسئولیت های اجتماعی

گزارش

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان خشک سالی و کم آبیاری 
را باعث آسیب فیزیولوژیک و خزان زودرس 
درختان اصفهان دانست و گفت: پاییز زودرس 
بیشتر در درختان چنار شهر دیده می شود که 
حساسیت بیشتری نسبت به دیگر درختان 

دارند.
مجید عرفان منش با اشاره به اینکه سال های 
زیادی است اصفهان دچار خشک سالی شده، 
اظهار کرد: درختان اصفهان در این چند سال 
دچار کم آبیاری شده و کمتر از نیازشان آب 

الزم را دریافت کرده اند.
وی افزود: اگر استثنائات را کنار بگذاریم نیاز 
آبیاری فضای سبز شهر اصفهان حدود ۶۰ 
میلیون مترمکعب است، اما اکنون ما در بهترین 
حالت کمتر از ۲۵ میلیون مترمکعب آب در 
اختیار داریم و از این مقدار حدود ۸ میلیون 

مترمکعب پساب فاضالب است.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه در چند 
سال گذشته فضای سبز شهر اصفهان آب 
مورد نیاز خودش را دریافت نکرده، تصریح 
کرد: کم آبیاری یا عدم وجود آب باعث شده 
درختان شهر آسیب فیزیولوژیک ببینید و اکنون 
نتیجه این آسیب ها را به صورت خزان یا پاییز 
زودرس مشاهده می کنیم. پاییز زودرس بیشتر 
برای درختان چنار شهر اتفاق افتاده که حالت 
نوستالژیک دارند، زیرا درختان چنار حساسیت 

بیشتری نسبت به دیگر درختان شهر دارند.
وی همچنین بر اهمیت بررسی وضعیت بستر 
خاک برای پی بردن به علت پاییز زودرس 
تأکید کرد و ادامه داد: همکاران ما در بخش 
فنی و مهندسی اقدامات الزم را انجام داده اند 
و تأمین آب برای بازگرداندن این درختان و 
مغز پاشی مواد ریز مغزی که گیاهان را تقویت 
می کند، انجام شده است. عالوه بر عواملی که 
اشاره شد، شوک های حرارتی که در چند روز 
گذشته شاهد آن بودیم، باعث خزان بیشتر 

درختان چنار اصفهان خواهد شد.
وی اظهار کرد: در بررسی هایی که کارشناسان 
سازمان پارک ها و فضای سبز شهر انجام 
می دهند، درختان یا گیاهانی که دچار بیماری یا 
آفات شده باشد را تا جای ممکن حفظ می کنیم 
و اقدامات الزم را برای حفظ درخت انجام 
می دهیم، اما اگر درخت در مرحله بحرانی 
قرار داشته باشد و نگهداری آن باعث افزایش 
آلودگی شود، تصمیم به قطع درخت گرفته 
می شود. این مورد یکی از مواردی است که 
در موضوع گیاه پزشکی منجر به قطع درختان 
می شود، البته تصمیم قطع هر درخت در کمیته 

تخصصی بررسی و سپس اجرا می شود.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان بیماری ها را عامل اصلی 
قطع درختان اصفهان دانست و توضیح داد: 
بیماری به نام قارچ فتیله نارنجی در اصفهان 
وجود دارد که بیشتر بر روی درختان چنار و 
درختان تبریزی شیوع پیدا می کند. منها آن 
هم عمدتاً درختان گردو در منازل هستند که به 
آن ها رسیدگی نمی شود. این در حالی است که 
اگر این بیماری بر روی تنه درختان مشاهده 

شود مجبور به قطع آن ها خواهیم شد.

 پاییز زودرس
به جان چنارها افتاد

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان

خبر اول
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اخباراصفهان مدیرکل مدیریت بحران اسـتانداری اصفهان از خسـارت 
بالغ بر ۹۰۰ میلیارد تومان ناشـی از جاری شدن سـیل در نقاط مختلف استان 
خبـر داد. منصور شیشـه فـروش افـزود: در پـی فعالیت سـامانه بارشـی چند 

روز اخیر و جاری شـدن سـیل خسـاراتی به ۱۸ شهرستان اسـتان وارد شد.
وی اظهـار داشـت: در این راسـتا ۶۰۰ میلیـارد تومـان در بخش کشـاورزی 
بـه چهـار هـزار هکتـار از اراضـی زراعـی، ۵۰ هکتـار باغـات، ۵۰۰ کلنـی 
زنبور عسـل، 3۰ واحـددام و طیـور، ۱۰ واحـد پرورش ماهـی و نیـز قنوات و 

اسـتخرهای ذخیـره آب و کانالهـای کشـاورزی وارد شـد.
مدیرکل مدیریت بحـران اسـتانداری اصفهان افزود: همچنین خسـارتهایی 
بـه ۹۸ کیلومتـر از راههـای روسـتایی و جـاده ای، ۶۱ دسـتگاه ابنیـه فنی و 
پلها، ۲۱3 کیلومتـر از ایلراهای عشـایری، هـزار و ۲۲۰ رأس دام و ۸۷۰ چادر 

عشـایری وارد شد.
وی با اشـاره بـه خسـارت وارد آمـده بـر ۷۵۰ واحـد مسـکونی در ۱۸ منطقه 
اسـتان گفت: از ایـن تعـداد ۲۵۰ واحـد روسـتایی نیاز بـه بازسـازی و مابقی 

نیازمنـد تعمیر اساسـی اسـت.
شیشـه فروش افزود: امـروز همچنین بارشـهای پراکنـده رگبـاری و جریان 
سـیل در جاده کمشـچه به اردسـتان گزارش شـد که تردد خودروهـا در این 

مسـیر توسـط عوامل پلیـس راه و راهداری صـورت گرفت.
بنا به اعالم سـازمان هواشناسـی، ناپایداری و بارش های جـوی و مخاطرات 
احتمالـی بارندگی هـای تابسـتانی تا یکشـنبه آتی در اسـتان اصفهـان ادامه 

دارد.

گفت و گو با مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری اصفهان درباره 
میزان خسارت به استان:

اصفهان ۹۰۰ میلیارد 
تومان خسارت دید

اخبـاراصفهـان دکتـر حسـین فـرخ پـور، عضو 
هیئـت علمـی دانشـکده شـیمی دانشـگاه صنعتـی 

اصفهـان از سـوی انجمـن شـیمی ایـران بـه عنوان 
شـیمی دان برجسته کشور در سـال ۲۰۲۲ در گرایش 

شـیمی فیزیـک معرفـی و تقدیر شـد.
در آیین افتتاحیه بیست و یکمین کنگره بین المللی 
شیمی ایران به میزبانی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
برگزار شد از شش استاد به عنوان شیمی دانهای برجسته 
کشوری در چهار گرایش شیمی فیزیک، شیمی آلی، 

شیمی معدنی و شیمی تجزیه تقدیر به عمل آمد.
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان در این کنگره به 
عنوان استاد مدعو، سخنرانی علمی خود را با موضوع 

محسابات کوانتومی ارائه کرد.
گفتنی است آقای دکتر حسین فرخ پور تحقیقات 
نتومی طیف سنجی  خود را در زمینه شیمی کوا
مولکولی دنبال می کند. وی تا کنون ۲3۷ مقاله در 
این دو زمینه تحقیقاتی به صورت فردی یا با همکاری 
دیگرمحققان، در مجالت معتبر علمی به چاپ رسانده 

است.
شایان ذکر است، دکتر فرخ پور، عنوان پژوهشگر برتر 
علوم پایه دانشگاه صنعتی اصفهان و استان اصفهان 

در سال ۱3۹۴ را در کارنامه علمی خود دارد.
اخباراصفهان شـرکت گاز اسـتان اصفهـان عنوان 
»خالق« جشـنواره روابـط عمومی های برتر اسـتان را 

از آن خـود کرد.
در آئین اختتامیه هفدهمین جشنواره روابط عمومی های 
استان اصفهان که با حضور مدیران روابط عمومی های 
ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی استان و فعاالن 
عرصه ارتباطات و رسانه برگزار شد، روابط عمومی 
شرکت گاز استان اصفهان با کسب رتبه »خالق« 

باالترین عنوان این جشنواره را به خود اختصاص داد.
در هفدهمین دوره جشنواره انجمن فرهنگی روابط 
عمومی های استان، این شرکت عملکرد خود را در حوزه 
فعالیت های روابط عمومی، در هفت محور شامل؛ روابط 

عمومی دیجیتال، محتواسازی، ارتباطات رسانه ای، 
برنامه ریزی و ارزیابی اثر بخشی، اطالع یابی و افکار 
سنجی، تحقیق وپژوهش و مسئولیت های اجتماعی 

ارائه نمود.
الزم به ذکر است، روابط عمومی شرکت گاز استان 
اصفهان در این رقابت فرهنگی مهم استان در سه 
شاخص، برنامه ریزی و ارزیابی اثر بخشی، اطالع یابی و 
افکار سنجی و روابط عمومی دیجیتال حائرز رتبه "خالق 
" و در سه شاخص محتوا سازی، مسئولیت های اجتماعی 
و ارتباطات رسانه ای موفق به کسب رتبه »عالی« گردید.

بیست و یکمین کنگره بین المللی شیمی ایران برگزار شد:

انتخاب استاد دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان شیمی دان برجسته سال
اختتامیه هفدهمین جشنواره روابط عمومی های استان برگزار شد:

کسب عنوان »خالق« توسط روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان
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 پریسا جمدی  کشوری که فرودگاه تمیز و زیبایی 
داشته باشد، بی شک شهرهای تمیز و زیبایی هم دارد. 
در این مقاله قصد داریم به معرفی 10 مورد از بهترین 
فرودگاه های جهان در سال 2022 بپردازیم. که در بین 
آن ها فرودگاه حمد در دوحه )قطر( رتبه اول را کسب 

کرده است.
10. فرودگاه هنگ کنگ

فـرودگاه بیـن المللـی هنـگ کنـگ فـرودگاه اصلـی 
هنگ کنگ اسـت که در زمین های بازسـازی شـده در 
جزیره چک لـپ کوک بنا شـده اسـت. این فـرودگاه با 
نام فـرودگاه بیـن المللی چک لـپ کوک نیز شـناخته 

می شـود.
فـرودگاه هنگ کنگ یکـی از بزرگتریـن فرودگاه های 
مسـافربری و باری در جهان اسـت و مرکـز هواپیمایی 
کاتـای پسـیفیک می باشـد. در سـال 2022، فـرودگاه 
هنگ کنـگ به عنـوان دهمیـن فـرودگاه برتـر جهان 

شـناخته شد.
9. فرودگاه کانسای

فـرودگاه بین المللـی کانسـای کـه بـا نـام کانـک نیز 
شـناخته می شـود، نخسـتین فـرودگاه بین المللـی 
در منطقـه اوزاکای ژاپـن و نزدیک تریـن فـرودگاه 
بین المللی به شـهرهای اوزاکا، کیوتو و کوبه می باشـد.

فـرودگاه بین المللی کانسـای در سـال 2022 به عنوان 
نهمین فرودگاه برتر جهان شـناخته شـد. ایـن فرودگاه 
در سـال 1994 افتتاح شـد و بـه یک مرکز بیـن المللی 

مهم بـرای ژاپن تبدیل شـده اسـت.
8. فرودگاه هیترو لندن

فـرودگاه هیتـرو اوایل تـا سـال 1966 بـا نام فـرودگاه 
لندن شـناخته می شـد، پـس از آن بـه فـرودگاه هیترو 
لنـدن تغییـر نـام داد. این فـرودگاه بیـن المللـی بزرگ 
در لنـدن، واقـع شـده و جـزو یکـی از شـش فـرودگاه 
بیـن المللـی اسـت کـه در لنـدن قـرار دارد. در سـال 

2019، ایـن فـرودگاه دومین فرودگاه شـلوغ جهـان از 
نظر ترافیک مسـافر، هفتمین فرودگاه شـلوغ جهان از 
نظر کل ترافیک مسـافر و شـلوغ ترین فـرودگاه اروپا از 
نظر ترافیک مسافر شـناخته شـد. و اما در سـال 2022 
این فرودگاه بـه عنوان هشـتمین فـرودگاه برتر جهان 

نام گـذاری شـد.
7. فرودگاه زوریخ

فرودگاه زوریخ به عنـوان بزرگترین فرودگاه بین المللی 
سـوئیس و قطب اصلـی خطـوط هوایـی بیـن المللی 
سـوئیس شـناخته شـده اسـت. این فـرودگاه در شـهر 
زوریخ، بزرگ ترین شـهر سـوئیس، قـرار دارد و به اکثر 

نقـاط کشـور خدمات رسـانی می کنـد.
این فـرودگاه شـلوغ ترین فرودگاه سـوئیس اسـت و در 
سـال 2022 بـه عنـوان هفتمین فـرودگاه برتـر جهان 

شـناخته شد.
6. فرودگاه مونیخ

فـرودگاه مونیـخ فـرودگاه بیـن المللـی واقع در شـهر 
مونیخ، مرکز بایرن، اسـت. این فرودگاه پس از فرودگاه 
فرانکفـورت به عنـوان دومیـن فـرودگاه شـلوغ آلمان 
از نظـر ترافیـک مسـافری شـناخته شـده اسـت. ایـن 
فرودگاه نهمیـن فـرودگاه شـلوغ اروپا می باشـد که در 
سـال 2019، 47.9 میلیون مسـافر را جابجا کرده است. 
فرودگاه مونیخ پانزدهمین فرودگاه شـلوغ جهان از نظر 
ترافیک بین المللی مسـافر است و در سـال 2018 جزو 
سی و هشـتمین فرودگاه شـلوغ در سراسـر جهان بود. 
در سـال 2022 این فرودگاه جزو ششمین فرودگاه برتر 

جهان قـرار گرفت.
5. فرودگاه ناریتا توکیو

فرودگاه بین المللـی ناریتا )توکیو-ناریتا( قبـًا فرودگاه 
بین المللی توکیـو جدید نام داشـت.

در سـال 2022 این فرودگاه به عنوان پنجمین فرودگاه 
برتر جهـان شـناخته شـد. ناریتا شـلوغ ترین فـرودگاه 

ژاپن از نظـر حمل و نقـل بین المللـی مسـافر و بار بین 
المللی اسـت.

4. فرودگاه اینچئون سئول
فـرودگاه بیـن المللـی اینچئـون کـه گاهـی بـا عنوان 
فـرودگاه بیـن المللـی سـئول اینچئـون نیـز نامیـده 
می شـود، بزرگ ترین فـرودگاه کـره جنوبی می باشـد. 
ایـن فـرودگاه در پایتخـت سـئول قـرار دارد و یکـی از 
بزرگتریـن و شـلوغ ترین فرودگاه هـای منطقه اسـت.

در سـال 2022 نیز بـه عنـوان چهارمین فـرودگاه برتر 
جهان شـناخته شـد.

3. فرودگاه چانگی سنگاپور
فـرودگاه چانگـی سـنگاپور بـا عنـوان 

فـرودگاه چانگـی نیـز نامیـده 
می شـود. ایـن یـک فـرودگاه 
غیرنظامـی مهـم اسـت کـه در 

سـنگاپور واقـع شـده اسـت و یکـی از 
بزرگترین مراکز حمل و نقل در آسـیا به 
شـمار می آید. این فـرودگاه بـه عنوان 
یکـی از شـلوغ ترین فرودگاه هـای 
جهـان از نظـر ترافیـک بیـن المللـی 
مسـافر و بـار، و بـه عنـوان سـومین 
فرودگاه برتر جهان شـناخته می شـود.

2. فرودگاه هاندا توکیو
ایـن فـرودگاه کـه فـرودگاه هانـدا نیـز 

نـام دارد، یکـی از دو فـرودگاه اصلی واقع 
در توکیـو می باشـد و پایـگاه اصلـی 
دو شـرکت هواپیمایـی داخلـی 
اصلی ژاپـن، خطـوط هوایـی ژاپن 
)ترمینـال 1( و آل نیپـون ایرویـز 

)ترمینـال 2( اسـت.
1. فرودگاه حمد

فـرودگاه بیـن المللـی حمـد تنهـا 

فرودگاه بین المللی قطر اسـت. این فـرودگاه در جنوب 
دوحـه قـرار دارد.

این فـرودگاه به نـام امیـر قبلی قطـر، حمد بـن خلیفه 
آل ثانی نامگذاری شـده اسـت؛ و بـه عنـوان بهترین و 

لوکس تریـن فـرودگاه جهان 
 2022 سـال  در 

خته  شـنا

شـده اسـت.
https://infos10.com/best-airports-in-the-

/world
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مدیـر عامـل سـازمان مدیریـت و نظـارت بـر تاکسـیرانی شـهرداری اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

اصفهان اعام کرد: نرخ سـرویس مدارس برای سـال تحصیلی 1401 
- 1402 به سـازمان تاکسـیرانی اباغ شـد. محمد پرورش با اعام این 
خبـر اظهار کرد: نـرخ کرایه در جلسـات متعـدد کارشناسـی در کارگروه 
ماده 18 به عنوان مبنای فعالیت سرویسـهای مدارس، بررسـی شد و در 
نهایت مبلغ کارشناسـی پیشنهاد شـد تا برای طی کردن مسـیر قانونی 
به شـورای اسـامی شـهر اصفهان تقدیم شـود. پرورش ادامـه داد: در 
نهایـت مبلـغ کارشناسـی پـس از بررسـی های مختلف در کمیسـیون 
حمل و نقل و کمیسـیون تلفیق شـورا در جلسـه علنی مصوب و توسـط 
فرمانـدار اصفهان بـه سـازمان تاکسـیرانی اباغ شـد. او افـزود: بر این 

اسـاس نرخ های جدیـد سـرویس های مدارس بـه شـرکت های حمل 
و نقـل دانش آمـوزی ابـاغ و شـرکت ها بر اسـاس نـرخ جدید شـروع 
به جـذب راننـده می کننـد. مدیرعامـل سـازمان مدیریت و نظـارت بر 
تاکسـیرانی شـهرداری اصفهان بـا تأکید بـر اینکه مهمتریـن موضوع 
بـرای شـرکت های حمل نقـل و راننـدگان نرخ کرایه اسـت گفـت: 46 
شـرکت حمل و نقـل دانش آموزی در شـهر اصفهـان وجـود دارد که در 
امر سـرویس دهـی دانـش آمـوزان فعالیـت می کننـد. پـرورش اضافه 
کـرد: از تمامی افـرادی کـه تمایـل دارنـد در حـوزه سـرویس مدارس 
فعالیـت کننـد، دعـوت می شـود بـه شـرکت های سـازمان مدیریت و 

نظارت بـر تاکسـیرانی شـهرداری اصفهان مراجعـه کنند.

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان:

نرخ جدید سرویس مدارس ابالغ شد

چندی پیش و در پی اباغ رسمی 
حقوق  افزایش  مصوبه  ابطال 
بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی 
از سوی محمدباقر قالیباف، حال 
جلسات متعدد برای تصویب میزان 
افزایش حقوق بازنشستگان تأمین 

اجتماعی در حال برگزاری است.
• در بحث افزایش دستمزد 
بازنشستگان پیشرفت هایی 

حاصل شده است
کانون  رئیس  کیا،  دهقان  علی 
اجتماعی،  تأمین  بازنشستگان 
در خصوص روند افزایش حقوق 
بازنشستگان به خبرنگار خبرآناین 
گفت: در بحث افزایش دستمزد 
بازنشستگان پیشرفت داشته ایم و 
جلساتی در حال برگزاری است و 
اخیراً نیز جلساتی برگزار می شود و 
انشااله که به زودی این قضایا به اتمام 

خواهد رسید.
مستمری  دریافتی  مبلغ   •
بگیران حداقلی بگیر مطابق 

همان مصوبه پیشین
 در این باره ولی اسماعیلی، نایب رئیس 
کمیسیون اجتماعی مجلس به تسنیم 
گفت: با توجه به این اباغ رسمی، 
دولت یک هفته مهلت دارد تا برای 
بازنشستگان غیر حداقل بگیر افزایش 
۳8 درصدی را منظور کند. وی در 
این گفتگو یادآور شده است که در 
رابطه با مستمری بگیران حداقلی 
بگیر تغییری صورت نخواهد گرفت 
و مبلغ دریافتی آنها مطابق همان 

مصوبه پیشین خواهد بود.
حداقلی  بگیران  مستمری  برای 
بگیر سازمان تأمین اجتماعی دولت 
موافقت خود را با افزایش ۵7 درصدی 
حقوق بازنشستگی اعام کرد و در 
نتیجه مستمری این افراد به میزان 

۵٫8 میلیون تومان شد.
برای بازنشستگان سایرسطوح یا 
همان غیر حداقل بگیران قرار بود 
طبق پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی 
افزایشی ۳8 درصدی به عاوه رقم 
ثابت ۵1۵ هزار تومان صورت بگیرد 
اما دولت این افزایش را به 10 درصد 
تقلیل داد و در عوض برای صاحبان 
حقوق بازنشستگی زیر 10 میلیون 
تومان رثابت 6۵0 هزار تومان درنظر 
دولت،  اقدام  این  نتیجه  گرفت. 
اعتراض بازنشستگان غیر حداقل 
بگیر سازمان تأمین اجتماعی بود، 
این اعتراض با مکاتبه رئیس مجلس 
و پادرمیانی معاون اول رئیس جمهور 
خاموش نشد و حتی به قیمت استعفای 
وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
منجر شد. به دنبال این اتفاق بود که 
هیات تطبیق مقررات مجلس شورای 
اسامی، بررسی این موضوع را در 
دستور کار خود قرار داد و در نهایت به 

ابطال این مصوبه رأی داد.
• افزایش 70 درصدی مبلغ 
بازنشستگان  وام ضروری 
و مستمری بگیران سازمان 

تأمین اجتماعی
معاون سازمان تامین اجتماعی از 
افزایش 70 درصدی مبلغ وام ضروری 
مستمری بگیران  و  بازنشستگان 
تأمین اجتماعی در سال  سازمان 
جاری خبر داد. احمد اسفندیاری 
گفت: سازمان تأمین اجتماعی در 
سال جاری با افزایش 70 درصدی 
بازنشستگان  ضروری  وام  مبلغ 
و مستمری بگیران نسبت به سال 
گذشته، رقم ریالی این تسهیات 
را از 7 میلیون به 12 میلیون تومان 

رسانده است.

 خبراول

ISFAHAN
N E W S

 خبرهای خوش
برای بازنشستگان

رییس کانون بازنشستگان نتایج 
جلسات بررسی افزایش حقوق 
مستمری بگیران را تشریح کرد:

معرفی 10 مورد از بهترین فرودگاه های جهان در سال 2022:

هواپیماها کجا را دوست دارند

مریم یادگاری  معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات و مدیرعامل شرکت ملی پست گفت: 
۳00 فرصت هوشمندسازی در عملیات اصلی شرکت ملی پست شناسایی شده است و می طلبد که 
متخصصان فناوری اطاعات برای پیاده سازی این فرصت ها به بهترین شکل به ما کمک کنند.

محمـود لیائی کـه در همایـش »تجـارت الکترونیـک« در مرکـز همایش هـای اتـاق بازرگانی 
اصفهـان افـزود: هرچـه فرصت های هوشمندسـازی به درسـتی اجرا شـود و شـاهد گسـترش 
آن بعنـوان یـک بحـث لجسـتیکی )ترابـری( در پسـت باشـیم، تجـارت الکترونیک نیـز رونق 

خواهـد یافت.
وی بـا بیان اینکـه حرکت هـای خوبی بـرای هوشمندسـازی در بخش هـای رهسـپاری، توزیع 
و تجزیـه مبـادالت در شـرکت ملی پسـت انجام شـده اسـت، اظهـار داشـت: چند ماه گذشـته 
سـورتینگ هوشـمند در مرکز تجزیـه مبادالت پسـت بـا اسـتفاده از فناوری های جدیـد و توان 
متخصصـان داخلی افتتـاح شـد و در این زمینـه در بین کشـورهای منطقـه، حـرف اول را برای 

گفتـن داریم.
لیائی با بیـان اینکـه آمـاده انتقـال دانـش و تجربه سـورتینگ هوشـمند پسـت به کشـورهای 
همسـایه هسـتیم، اضافه کـرد: ایـن سیسـتم در اصفهـان نیز بعنـوان یکـی از پنج شـهر اصلی 
اجرا کننـده طرح مذکـور، پیاده شـده و نتایـج آن گویای تجربـه موفقی در اسـتفاده از ایـن ابزار 

بمنظور رونـق تجـارت الکترونیک اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه امیدواریـم ایـن تجربـه در سراسـر کشـور توسـعه یابـد، ادامـه داد: ما 
در بخـش حمـل و نقـل و توزیـع در شـرکت ملـی پسـت نیـز فرصت هـای زیـادی در زمینـه 
هوشمندسـازی داریم کـه از فعـاالن فنـاوری اطاعات کشـور می خواهیم تـا برای اسـتفاده از 

آنهـا بـه مـا کمـک کنند.
مدیرعامل شـرکت ملی پسـت با بیان اینکـه مهمترین وظیفه این شـرکت، مباحث لجسـتیکی 
اسـت، خاطرنشـان کرد: سرانه پسـتی یکی از شـاخص های توسـعه یافتگی در کشـورها بشمار 
می آید اما مـا جایگاه چنـدان مطلوبـی در این زمینه نداریم زیرا سـرانه پسـتی کشـورمان هفت 

مرسـوله در سـال اسـت درحالیکه در کشـورهای توسـعه یافته بین 700 تا 800 مرسوله است.
لجسـتیک )Logistics( یا همـان آمادگری یا ترابری بـه مدیریت انتقال یـک محصول از محل 

تولید تا مصرف مشـتری گفته می شـود.

لیائـی یکـی از دالیل توفیـق کشـورهای پیشـرفته در تجـارت الکترونیـک را باال بودن سـرانه 
پسـتی آنهـا دانسـت و گفـت: قدرتمنـد بـودن تجـارت الکترونیـک ارتبـاط تنگاتنگ با سـرانه 
مرسـوالت دارد و ما بـرای جبـران عقب ماندگـی و شـکاف عمیق در ایـن زمینه با کشـورهای 

توسـعه یافته بایـد به سـمت هوشمندسـازی و تحـول دیجیتـال حرکـت کنیم.
وی بـا تاکید بـر لـزوم بکارگیـری ابزارهای تحـول دیجیتـال و هوشمندسـازی در چهـار عمل 
اصلی پسـت یعنـی قبـول، تجزبـه مبـادالت، رهسـپاری و توزیع مرسـوالت، افـزود: ایـن کار 
باعث افزایش سـرعت و دقت در ارسـال مرسـوالت و کاهش هزینه و نیروی انسـانی می شـود.

وی از اصفهان به عنوان یکی از اسـتان های پیشـرو در حوزه هوشمندسـازی فرایندهای پسـتی 
نام بـرد و اظهار داشـت: طـرح آزمایشـی در این زمینـه در اسـتان اصفهـان پیاده شـده و نتیجه 
مثبتی به همراه داشـته اسـت به طوریکه باعث کاهـش ۳0 تـا 40 درصـدی در هزینه های تمام 

شـده ارسـال مرسـوالت و ۳0 درصدی در نیروی انسانی شـده است.
لیائی بـا بیـان اینکه بـا اسـتفاده از ابزار فنـاوری اطاعـات در همـه عملیات های اصلی پسـتی 
می توانیم هوشـمند سـازی داشته باشـیم، خاطرنشـان کرد: شـرکت ملی پسـت آماده گسترش 

تجـارت الکترونیـک در همه استان هاسـت.
وی با اشـاره به مرکز نوآوری پسـت در اصفهـان، ادامـه داد: تا کنـون پنج مرکز نوآوری پسـت 

در کشـور داشـتیم و از امروز نیـز مرکز نوآوری پسـت در اصفهـان آغاز بـه کار می کند.
رییس سـازمان نظام صنفـی رایانه ای اسـتان اصفهان نیـز در مراسـم روز پایانی هفتـه تجارت 
الکترونیـک اصفهـان گفـت: اسـتفاده از فنـاوری اطاعـات تنهـا راه توسـعه در همـه ارکان 

اجتماعـی اسـت و پیمودن هیـچ راهـی بـدون اسـتفاده از این عرصـه ممکن نیسـت.
کاظـم آیـت اللهی با اشـاره بـه نقـش تنظیم گـری حاکمیت و نقـش جامعـه در اسـتفاده هرچه 
بیشـتر از فناوری اطاعـات، افـزود: تجارت الکترونیک بخش بسـیار مهم و ارزشـمندی اسـت 

که می توانـد تحول اساسـی در توسـعه اقتصـاد ایجـاد کند و منشـأ اثـر و رفاه جامعه باشـد.
وی با اشـاره به برگزاری هفتـه تجـارت الکترونیک از اول تا هشـتم مـرداد در اصفهـان، اظهار 
داشـت: انسـجام فکری خوبی بـرای برگزاری ایـن رویـداد در بین دسـت انـدرکاران این حوزه 
در اسـتان شـکل گرفـت که هـدف اصلـی آن توسـعه تجـارت الکترونیـک و فرهنگ سـازی و 

آمـوزش در این زمینـه بود.
آیت اللهی با بیـان اینکه سـرانه تجـارت الکترونیک در اصفهان نسـبت به کشـور و بـا توجه به 
ظرفیت هایی که دارد در جایگاه مناسـبی نیسـت، خاطرنشـان کرد: در هفته تجارت الکترونیک 
آموزش های متنوعی بـرای مخاطبان مختلـف مانند تولیدکننـدگان، اصناف، توزیـع کنندگان، 

دانش پژوهـان و صاحبان کسـب و کارهای نوپا ارائه شـد.
رییـس رویـداد هفتـه تجـارت الکترونیـک اصفهـان بـه برگـزاری رویـداد مهـرگان و تعامـل 
بـا سـرمایه گـذاران نیـز اشـاره و اضافـه کـرد: از فـردا فعالیـت دبیرخانه دائمـی هفتـه تجارت 

الکترونیـک بـرای برگـزاری دومیـن رویـداد در سـال آینـده آغـاز می شـود.
نخسـتین رویداد تخصصـی »تجـارت الکترونیـک« اول تا هشـتم مردادمـاه با هـدف افزایش 
ارزش کسـب و کارها از مسـیر ابزار تجـارت الکترونیـک در اصفهان برگزار شـد و امـروز به کار 

خود پایـان داد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و مدیرعامل شرکت ملی پست مطرح کرد:

اصفهان از استان های پیشرو در حوزه هوشمندسازی فرایندهای پستی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  رضا محزونیه 
سر دبیر: مرضیه ربیعی

دفتراصفهان : میدان احمد آباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح )بهرام(   ساختمان حورا
 تلفن:031-32274500    

روابط عمومی:تلفن: 32274754-031  فاکس: 32274514ـ 031 
سازمان آگهی های اصفهان:32274518 - 32274517     32274512 - 32274506ـ  031  

فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031
 چاپ: صمیم

امور مشترکین اصفهان: 031-32274508
امتیاز: 38/5

مدیرعامل سـازمان میادین میوه و تره بار و سـاماندهی مشاغل 
شـهری شـهرداری اصفهان از افتتاح تاالر 24 میـدان مرکزی 

میـوه و تره بار تـا دو ماه آینده خبـر داد.
امیرحسـین ماه آورپور با اعـام این خبر گفت: تـاالر 24 میدان 
مرکزی میـوه و تره بار با متراژ 4 هـزار و 800 مترمربـع تا دو ماه 
آینده افتتاح می شـود و با سـاخت آن 28 غرفه دیگـر به میدان 

اضافه خواهد شـد.
او بـا اعـام اینکـه فـاز دوم مجتمـع صنفـی خواروبار شـامل 
۳6 واحـد نیز بـا جدیـت در حال احـداث اسـت، خبـر داد: پس 

از بهره بـرداری و اسـتقرار واحدهـای صنفـی در ایـن مجتمع، 
میـدان میـوه و تره بـار به قطـب خـوار و بـار و خشـکبار مرکز 
کشـور تبدیل می شـود و می توانیم در سـال های آینده توسـعه 

آن را رقـم بزنیم.
ماه آورپـور با بیان اینکـه تعـدادی از پروژه های این سـازمان در 
مرحله انتخاب پیمانـکار قـرار دارد، ادامه داد: احـداث و تکمیل 
بازار روز کوثر شـماره 16 واقع در شـهرک شـهید کشـوری که 
از سـال 98 متوقف شـده بود، از ابتـدای سـال 1401 با انتخاب 

پیمانکار آغاز شـده اسـت.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

 افتتاح تاالر 24 میدان مرکزی
میوه و تره بار تا دو ماه آینده
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