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مدیرکل استاندارد استان اصفهان مطرح کرد:

تحقق رشد گردشگری با رعایت استاندارد در هتلداری

Top 10 Most Colorful Cities In The World 2022
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اظهار نظر مقامات مسئول درباره صداهای مهیب وعجیبی ازپاالیشگاه اصفهان؛

شفافیت جایگزین شایعات شد

پریسا جمدی شــلیل یک میوه خوشمزه 
تابستانی اســت که تا حدودی شبیه هلو است 
اما پوســت بدون پرز و صاف و تیره دارد. شلیل 
سرشــار از ویتامین ها و مواد معدنی اســت. به 
همین دلیل ممکن است بخواهید در مورد فواید 
این میوه اطالعاتی به دست آورید. در این مقاله 
قصد داریم به معرفی فواید مختلف شلیل برای 

سالمتی بپردازیم.
• سرشار از مواد مغذی

یک عدد شلیل متوســط حاوی ارزش غذایی 
زیر می باشــد: کالری: 63، چربــی: 0.5 گرم، 
کربوهیدرات: 15 گرم، پروتئین: 1.5 گرم، فیبر: 
2.4 گرم، شــکر: 11.2 گرم، پتاسیم: 6% ارزش 
روزانه )DV(، نیاسین )ویتامین B3(: 10% ارزش 
روزانه غذایی، ویتامیــن C: 8.5 درصد از ارزش 
روزانه غذایی، مــس: 13.6 درصد ارزش روزانه 
غذایی. شلیل دارای مقدار زیادی مس، پتاسیم 

و ویتامین های B3 و C می باشد.
ویتامین C می تواند با افزایش تولید گلبول های 
سفید خون، مانند فاگوسیت ها و لنفوسیت ها، که 
از بدن در برابر عفونت محافظت می کنند، باعث 

افزایش ایمنی بدن شود.
اخیراً طی یــک مطالعه انجام شــده محققان 
دریافتند که مصــرف 16.200 میلی گرم دوز 
ویتامین C، باعث کاهش وابســتگی به دستگاه 
تنفس مصنوعی و میزان مــرگ و میر در افراد 
مبتال به کووید-19 می شود. بعالوه، تحقیقات 
 C دیگر حاکی از این بودند که مصرف ویتامین
باعش کاهش مدت اقامت در بیمارستان و شدت 
عالئم نیز می شود. بعالوه، شلیل دارای مقادیر 
کمی ویتامین A، لوتئیــن، زآگزانتین، منگنز، 

روی، آهن، منیزیم و فسفر نیز می باشد.
• پیشگیری از کم خونی

مصرف شلیل همراه با غذاهای سرشار از آهن 

می تواند به پیشــگیری از کم خونی، وضعیتی 
که ناشــی از کمبود هموگلوبین یا گلبول های 
قرمز خون اســت، کمک کنــد. از آنجایی که 
وظیفه گلبول های قرمز خون، انتقال اکســیژن 
در سرتاسر بدن اســت، افراد مبتال به کم خونی 
معموالً احساس خستگی می کنند. ویتامین C با 
تبدیل این ماده معدنی به شکل قابل جذب تر در 
بدن، باعث افزایش جذب آهن می شود. به همین 
دلیل بهتر است شلیل را با غذاهای سرشار از آهن 
مانند لوبیا و گوشت مصرف کنید تا از کم خونی 

جلوگیری کنید.
• سرشار از آنتی اکسیدان

شلیل سرشار از آنتی اکســیدان هایی از جمله 
ویتامین C می باشــد. آنتی اکســیدان ها باعث 
کاهش اســترس اکســیداتیو، که ناشی از عدم 
تعادل مولکول های ناپایدار به نام رادیکال های 
آزاد در بدن است، می شــوند. با گذشت زمان، 
استرس اکسیداتیو منجر به بیماری هایی مانند 
دیابت، آلزایمر و بیماری قلبی می شــود. شلیل 
همچنین دارای سایر آنتی اکسیدان ها از جمله 
فالونوئیدها و آنتوسیانین ها می باشد. فالونوئیدها 
به جلوگیری از کاهش عملکــرد مغز مربوط به 
افزایش سن کمک می کنند، و آنتوسیانین ها در 
کاهش التهاب و بیماری قلبی نقش مهمی دارند. 
به عــالوه، این میوه خوشــمزه دارای ترکیبات 
فنلی، نوعی آنتی اکســیدان که مانع از آسیب 

رادیکال های آزاد می شود، نیز می باشد.
• کاهش خطر ابتال به سرطان

طی مطالعات انجام شده ترکیبات فنلی موجود 
در شلیل می تواند خطر ابتال به سرطان را کاهش 
دهد. طی نتایج به دست آمده از تحقیقات انجام 
شده بر روی بیش از 470000 بزرگسال 51 تا 
70 ساله، رابطه محسوسی بین افزایش مصرف 
میوه هایی از جمله شــلیل و کاهش خطر ابتال 

به ســرطان ریه در مردان وجود دارد. نتایج 
مطالعات حاکی بر آن است که این فواید مرتبط 

با فعالیت آنتی اکسیدانی این میوه ها هستند.
• کمک به کاهش وزن

شلیل به طرق مختلف می تواند به کاهش وزن 
کمک کند. این میوه خوشــمزه سرشار از فیبر 
است و باعث ایجاد احساس سیری می شود. و از 
آنجایی که وقتی سیر هستیم میلی به خوردن 
نداریم، پرخوری نمی کنیــم و در نتیجه کالری 
هم اضافه نمی کنیم. به طور طبیعی شلیل دارای 
کالری و چربی کمی است. مصرف مقدار زیادی 
از میوه ها و ســبزیجات کم کالری، زمانی که به 
جــای میان وعده های پرکالری مصرف شــود، 

می تواند به کاهش وزن کمک کند.
• بهبود سالمت پوست

از آنجایی که پوست یکی از بزرگ ترین اندام بدن 
است، برای حفظ سالمت نیازمند تغذیه خوب و 
مناسب می باشد. شلیل به دلیل دارا بودن مس، 
می تواند به سالمت پوست کمک کند. مس باعث 
تحریک رشد سلول های الیه درم-دومین الیه 
بیرونی پوست- می شود. همچنین مانع از آسیب 
پوستی شده و با افزایش تولید کالژن باعث کند 

شدن روند پیری می شود.
• سخن پایانی

شلیل میوه ای خوشمزه سرشــار از ویتامین ها، 
مواد معدنی، آنتی اکسیدان ها و فیبر می باشد. 
این میوه تابســتانی دارای کالری و چربی کمی 
است. از دیگر فواید شــلیل می توان به سهولت 
جذب آهن، کمــک به کاهــش وزن و افزایش 

سالمت پوست اشاره کرد.
این میوه تابستانی را می توانید به راحتی به رژیم 

غذایی خود اضافه کنید.
https://www.healthline.com/nutrition/
nectarine-benefits#The-bottom-line

دانستنی ها

خـواص شـلیل، 
آبـداِر گوشـتِی 

تابسـتان

6

جهـاد واژه ای مقـدس بـا رنـگ خدایـی اسـت.  
در قـرآن کریـم از سـه نـوع جهـاد؛ جـان، مـال و 
جهاد بیـان نام برده شـده و شـاید حـدود ۴۰۰ آیه 
از ایـن کتاب آسـمانی بـه جهـاد اختصـاص دارد. 
در سـالهای پـس از پیـروزی انقـاب اسـامی 
ایـن واژه تبدیـل بـه فرهنـگ و تفکـری بـرای 
عبـور از بسـیاری از بحران هـا از جملـه آن دوران 
دفاع مقـدس شـد. ملت ایـران بـا روحیـه و تفکر 
جهادی در برابـر تجاوز ناجوانمردانه دشـمن بعثی 
ایسـتادگی و مقاومت کـرد و به پیروزی رسـید. در 

دوران سـازندگی کشـور نیز همین تفکـر جهادی 
در دیگـر عرصه ها از جمله پیشـرفت های علمی و 
فناوری، نظامی کشـور ایران را در رده کشـورهای 
برتـر جهـان قـرار داد امـروز نیـز در بحران های و 
حوادث طبیعـی و غیر طبیعی از جمله سـیل، زلزله 
و بیماری کرونا نیـز همین تفکـر و روحیه جهادی 
اسـت که یاری گر و بـازوی پرتوان بـرای نجات و 
عبور از مسـائل سخت و دشوار اسـت. امدادرسانی 
جهادگران اسـتان اصفهان فقـط مختص حوادثی 
همچون سـیل و زلزله نیسـت در طول سال حتی 

ایـام تعطیـل در مناطـق محـروم بـه نیازمنـدان 
خدمت رسـانی می کننـد در ایام تعطیـات نوروز 
1۴۰1 که اغلـب مردم بعـد از دوسـال محدودیت 
کرونایـی مشـغول دیـد و بازدیـد بودنـد و ازایـن 
فرصـت بـرای اسـتراحت وگشـت وگذاراسـتفاده 
می کننـد 1۰۰ گـروه جهادی اسـتان اصفهـان با 
چشـم پوشـی از لذت تفریـح فصـل بهـار، لباس 
خدمـت بـه تـن کـرده و در 5 قـرارگاه سـازندگی 
در مناطـق محـروم مسـتقر و مشـغول خدمـت 

رسانی شـدند.

حسین فرهادی
سرمقالـــه
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راهکاربرون رفت کشور از گذرگاه های تاریخی؛

تفکر جهادی ناجی همیشگی کشور

7

8

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:

دولت با ارائه کاالبرگ الکترونیک
قانون را اجرا کند

در گفت و گو با مدیر باغ گلها مطرح شد:

بازدید بیش از 285 هزار گردشگر
از باغ گلها در چهارماه

جزئیاتی از نحوه ورود پلیس به پرونده های قطع و خشکاندن درختان اعالم شد:

داستان پلیسِی
درختاِن پایتخت!
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2

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان:

زنی که با ارائه رسید جعلی
کالهبرداری می کرد، دستگیر شد

چهره روز

مدیرعامل باشگاه سپاهان در آیین تجلیل از خبرنگاران و 
فعاالن رسانه ای عرصه ورزش به مناسبت روز خبرنگار:

رنگ تیم ها نباید رسانه را هدایت کند 

2

مدیرعامل باشگاه سپاهان گفت: اتاق فکر در قرارگاه هایی هر از 
چند گاهی موضوعی را راست یا دروغ برای تخریب کشور پخش 
می کنند که از رسانه های استان می خواهیم درگیر این حواشی و 

امواج نشده و نگذارند رنگ تیم ه، ا رسانه را هدایت کند.
محمدرضا ساکت، در آیین تجلیل از خبرنگاران ...

صفهان
منبع: اخبار ا

آگهى فراخوان عمومى شناسایى پیمانکاران
 (ارزیابى کیفى)

موضوع فراخوان : احداث سالن ورزشى چند منظوره و ساختمان ادارى امور ورزش مجتمع فوالد مبارکه
 از آنجاییکه این شرکت در نظر دارد نسبت به ساخت سالن ورزشى جدید و ساختمان ادارى امور ورزش، داخل فنس مجتمع فوالد مبارکه 
اقدام نماید ، لذا از کلیه پیمانکاران توانمند که در زمینه فوق الذکر داراى تخصص و توانایى و همچنین سابقه کار مشابه میباشند ، دعوت 

میگردد ضمن ارسال نامه اعالم آمادگى نسبت به ارسال مدارك و مستندات ممهور به مهر شرکت بر اساس موارد ذیل اقدام نمایند:
 1) سوابق کار مشابه با موضوع فراخوان با تایید سازمان ورزش و جوانان در سالهاى اخیر

2) مدارك رتبه سازمان برنامه و بودجه حداقل 4( ابنیه)
3) توان فنى - پشتیبانى شامل: چارت سازمانى ، تحصیالت و رزومه پرسنل دفتر فنى

 4) توان تجهزاتى شامل : لیست تجهیزات و ماشین آالت به همراه اسناد مالکیت و امکانات اجرایى نصب و مونتاژ مصالح ساختمانى ، 
دستگاه جوش و ...

 5) مدارك مرتبط با توانایى مالى شرکت شامل صورت هاى مالى حسابرسى شده 
6) گواهینامه صالحیت ایمنى از اداره کار 

نحوه ارسال اسناد و مدارك : کلیه متقاضیان در صورت تمایل ، الزم است حداکثر تا تاریخ 25 مردادماه 1401 نسبت به ارسال اسناد و 
مدارك به نشانى : اصفهان ، 75 کیلومترى جنوب غربى اصفهان ، شرکت فوالد مبارکه ، صندوق پستى 161-84815 اقدام نمایند. 

در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن3098-0315273 سرکار خانم قاسمى یا شماره تماس -51590315273 آقاى آذرخش 
تماس حاصل فرمایید. 

ارائه مدارك و سوابق هیچگونه حقى را براى متقاضیان ایجاد نخواهد کرد
بدیهى است پس از بررسى اسناد ، از شرکتهاى توانمند جهت مراحل بعدى دعوت به عمل خواهد آمد.

کد آگهى: 24-1401 روابط عمومى شرکت فوالد مبارکه اصفهان  

نوبت  سوم

فرامرزی به ذوب آهن 
پیوست

مدافع چپ تیم پیکان تهران با عقد قراردادی 3 ســاله به 
تیم فوتبال ذوب آهن پیوست. محمدعلی فرامرزی سابقه 
حضور در تیم های پیکان، فجر، استقالل خوزستان، شهر 
خودرو مشهد، ســیاه جامگان و تیم های ملی نوجوانان، 
جوانان و امید را در کارنامه خــود دارد. این بازیکن با نظر 
مثبت مهدی تارتار به جمع سبزپوشان اصفهانی پیوست و 

تا 3 فصل آینده در ذوب آهن خواهد بود.

تمدید قرارداد ستاره تیم 
ملی هندبال با سپاهان

محمدرضا اورعی بازیکن هندبال فوالد مبارکه ســپاهان 
قرارداد خود را به مدت دو فصــل تمدید کرد. محمدرضا 
اورعی ســتاره تیم ملی هندبال کشــور، ضمن مذاکره با 
مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره ســپاهان، قرارداد خود 
را به مدت دو فصل دیگر تمدید کــرد. وی یکی از عناصر 
مهم صعود تیم ملی به جام جهانی 2023 نیز بود. ستاره 
هندبال کشور یک قهرمانی در لیگ برتر به همراه سپاهان 

در کارنامه دارد.



در شـــهر

Isfahan News
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مدیـر منطقـه پنـج شـهرداری اصفهان 
گفـت: بر اسـاس نظـرات و پیشـنهادات 
مطرح شـده، تعـدادی پـروژه جدیـد در 
محلـه وحید بـا اعتبـار ۹۵ میلیـارد ریال 

تعریف شـده اسـت.
احمـد رضایـی بـا اعـام ایـن خبـر 
گفـت: در راسـتای رفـع معضـات و 
ارتقـای کیفیـت زندگـی در محله هـای 
کم برخـوردار در ایـن دوره مدیریـت 
شـهری، دو محلـه در منطقـه پنـج بـا 
اعتبـار ۲۰۰ میلیـارد ریـال در درسـت 
برنامـه ریـزی و اقـدام گرفتـه اسـت.

او محلـه وحیـد را یکـی از محله هـای 
مذکور در ایـن منطقـه دانسـت و افزود: 
سـاماندهی فضـای سـبز، زیباسـازی و 
نورپـردازی و احیـای بافـت فرسـوده از 
جملـه پروژه هـای تعریـف شـده در این 

محلـه اسـت.
از  یکـی  را  وحیـد  محلـه  رضایـی 
بومی تریـن محله هـای منطقـه پنـج 
دانسـت و توضیـح داد: سـاکنان ایـن 
محلـه بـا مشـکاتی در حـوزه بافـت 
فرسـوده، زیباسـازی و ترافیـک مواجـه 
هسـتند، از ایـن رو جلسـات بسـیاری 
بـا حضـور شـهروندان و نخبـگان ایـن 
منطقـه برگـزار و نظـرات و پیشـنهادات 

آن هـا دریافـت شـد.
نظـرات  اسـاس  بـر  او،  گفتـه  بـه 
پیشـنهادی دریافـت شـده، تعـدادی 
پروژه بـا اعتبـار ۹۵ میلیـارد ریـال برای 

محلـه وحیـد تعریـف شـده اسـت.
سـاماندهی و زیباسـازی مادی شایج در 

دسـتور کار است
مدیـر منطقـه پنـج شـهرداری اصفهان 
بـا بیان اینکـه در جنـوب شـهر اصفهان 
چهـار مـادی وجـود دارد که سـه مادی 
شـایج، هـزار جریـب و نایـج بـا طـول 
۱۳۵۰۲ متـر در منطقـه پنـج واقـع 
شـده اند، افـزود: مادی هـا می تواننـد 
در بهبود هـوا و افزایـش فضاهای مفرح 

نقـش بسـزایی داشـته باشـند.
او خبـر داد: سـاماندهی مـادی شـایج 
بـا اعتبـار ۱۲ میلیـارد ریـال در دسـتور 
کار قـرار گرفتـه اسـت کـه ۳۵ میلیـارد 
ریـال از ایـن اعتبـار بـرای سـاماندهی 
ایـن مـادی در کوچه فـرح انگیـز و یک 
و نیـم میلیـارد ریال بـرای سـاماندهی، 
زیباسـازی و مبلمان شـهری ایـن مادی 
در کوچـه ائمـه اطهـار تخصیـص یافته 

اسـت.
پیرامـون مسـجد اباعبـداهلل در خیابـان 
عامـه جعفـری سـاماندهی می شـود

رضایی از سـاماندهی فضای سـبز و گذر 
پیرامـون مسـجد ابـا عبـداهلل الحسـین 
)ع( واقـع در خیابان عامـه جعفری خبر 
داد و گفـت: این پـروژه نیز بـا اعتبار ۲۱ 

میلیـارد ریـال اجرایی می شـود.
او یکـی از مهم تریـن درخواسـت های 
شـهروندان محلـه وحیـد را آزادسـازی 
گلوگاه های محله دانسـت و اعـام کرد: 
در سـال جـاری ۳۰ میلیـارد ریـال اعتبار 
بـرای آزادسـازی گلـوگاه کوچـه شـهید 

یارمحمدیـان اختصـاص یافتـه اسـت.

تخصیص ۹۵ میلیارد ریال 
اعتبار برای ساماندهی 

محله »وحید«

مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان 
خبر داد:

ــان  ــتان اصفه ــکی اس ــام پزش ــازمان نظ ــس س ــری رئی ــران منتظ کام
ــازمان  ــه اینکــه س ــاره ب ــا اش ــانه ب ــا اصحــاب رس ــری ب در نشســت خب
نظــام پزشــکی بیــش از ۲۵ ســال اســت کــه بــه شــکل فعلــی در حــال 
فعالیــت اســت، اظهــار داشــت: اعطــای مجــوز فعالیــت و پروانــه مطــب 
پزشــکان و رســیدگی بــه تخلفــات پزشــکی و ســامت از وظایــف ایــن 

ــت. ــازمان اس س
وی بــا اشــاره بــه اقــدام دوره قبــل مجلــس کــه اجــازه تعرفه گــذاری را از 
ســازمان نظــام پزشــکی گرفتنــد، گفــت: بــه همیــن دلیــل چالش هــای 
بســیاری بــه وجــود آمــده و امیدواریــم تغییــری در قانــون ایجــاد شــود و 
پیگیر هــم هســتیم تــا تعییــن تعرفــه مجــدداً بــه نظــام پزشــکی برگردد 

و مشــکات مرتفــع شــود.
ــکی  ــام پزش ــازمان نظ ــره س ــه هیأت مدی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب منتظ
ــت از  ــزود: صیان ــتند، اف ــت هس ــال فعالی ــه در ح ــورت داوطلبان ــه ص ب
ــه  ــت، ب ــکی اس ــام پزش ــازمان نظ ــدف س ــن ه ــه مهم تری ــامت ک س

زیرســاخت های بســیاری نیــاز دارد.
رئیس سـازمان نظام پزشـکی اسـتان اصفهان عنوان کرد: نیروی انسانی 
و تجهیـزات از مهمترین زیرسـاخت های صیانت از سـامت مردم اسـت، 

اما امـروزه با مشـکات در حوزه منابع انسـانی روبرو هسـتیم.
ــان اینکــه بعضــی از پزشــکان در تأمیــن هزینه هــای زندگــی  ــا بی وی ب
ــف رو  ــه تخل ــز ممکــن اســت ب ــد، گفــت: برخــی از پزشــکان نی مانده ان
آورده باشــند، مــا ۱۰ ســال پیــش تعرفه هــا را واقعــی کردیــم و به شــدت 
بــر تخلفــات نظــارت می کردیــم و بــه ایــن شــکل گرفتــن زیرمیــزی به 
ــه گذشــته بازگشــتیم؛  ــا تصمیــم مجلــس ب ــاره ب صفــر رســید، امــا دوب
ــه  ــد ب ــز بای ــران نی ــد؛ در ای ــبی دارن ــد مناس ــان درآم ــکان در جه پزش

مشــکات پزشــکان توجــه و رســیدگی شــود.
منتظــری بــا اشــاره بــه تــاش برخــی بــرای افزایــش ظرفیــت 
رشــته های پزشــکی بــرای حــل مشــکات کمبــود پزشــک در 
مناطــق محــروم بیــان داشــت: پزشــکان بــه دلیــل مشــکات در تأمین 
ــت  ــش ظرفی ــا افزای ــد و ب ــن کار دوری می کنن ــی از ای ــای زندگ هزینه ه
این مشــکل حل نمی شــود؛ امــروز در اصفهــان برخــی از همــکاران برای 
ــد و درخواســت  ــدام نمی کنن ــاران دارای مشــکات حــاد، اق ــان بیم درم

ــرود. ــران ب ــه ته ــار ب ــد بیم دارن
رئیس ســازمان نظــام پزشــکی اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه در حال 
حاضــر جمعیــت جــوان اســت و چندیــن ســال دیگــه جمعیت کهن ســال 
خواهیــم داشــت، افــزود: چنــد ســال دیگر بــا ایــن شــرایط و رشــد منفی 
جمعیــت، دیگــر نیــروی کار نخواهیــم داشــت، سیاســت های مهمــی در 
مجلــس کلید خــورده تــا رشــد منفــی جمعیت جبــران شــود و اجــرای آن 
هم بســیار مهــم اســت، امــا برخــی سیاســت های غلــط هــم وجــود دارد 

کــه بایــد روندشــان اصــاح شــود.
وی با اشـاره به تشـکیل قرارگاهی در دانشـگاه با عنوان جوانـی جمعیت، 
اظهار داشـت: بیمه به هـر ۳ مرکز درمـان نابـاروری اصفهان وارد شـده و 

شـرایط را بـرای درمان زوج هـای نابارور بسـیار بهتر کرده اسـت.
منتظـری با اشـاره بـه مشـکات اخیـر پیرامـون طـرح غربالگـری بیان 
داشـت: تعـداد سـقط قانونـی در مقایسـه بـا سـقط غیرقانونی بسـیار کم 
اسـت و گفته شـده که حـدود ۱۰ تـا ۱۵ هـزار کودک در سـال بـه صورت 

قانونی سـقط شـدند.

رئیس ســازمان نظــام پزشــکی اســتان اصفهان 
ــگاه  ــی در دانش ــکیل قرارگاه ــه تش ــاره ب ــا اش ب
ــت،  ــی جمعی ــوان جوان ــا عن ــکی ب ــوم پزش عل
ــان  ــز درم ــر ۳ مرک ــه ه ــه ب ــت: بیم ــار داش اظه
نابــاروری اصفهــان وارد شــده و شــرایط را بــرای 
ــرده  ــر ک ــیار بهت ــارور بس ــای ناب ــان زوج ه درم

ــت. اس

شرایط برای درمان 
زوج های نابارور بسیار بهتر 

شده است

رئیس سازمان نظام پزشکی استان اصفهان:

گفت و گو 

مدیرعامـل باشـگاه سـپاهان گفت: 
اتاق فکـر در قرارگاه هایی هـر از چند 
گاهـی موضوعـی را راسـت یـا دروغ 
برای تخریب کشـور پخش می کنند 
که از رسـانه های اسـتان می خواهیم 
درگیر ایـن حواشـی و امواج نشـده و 
نگذارند رنگ تیم ه، ا رسـانه را هدایت 

. کند
محمدرضا سـاکت، در آیین تجلیل از 
خبرنگاران و فعاالن رسانه ای عرصه 
ورزش بـه مناسـبت روز خبرنـگار، 
بـا تاکیـد بـر تصمیـم حساب شـده، 
غیر احساسـی و منطقی سـپاهان در 
انتخاب سـرمربی فوتبال، اظهار کرد: 
برخـاف برنامه ریزی هیئـت مدیره 
اتفـاق غافلگیرکننـده ای در پایـان 
فصل قبـل افتـاد و با قطـع همکاری 
نویدکیا بـه علت مسـائل شـخصی، 
چالـش بزرگی بـرای سـپاهان ایجاد 
شـد. باید در مدت کوتاهی سـرمربی 
بررسـی و جایگزیـن می شـد. هیئت 
مدیره بـه طور جـدی فعالیـت کرد و 
پـس از بررسـی میـان ۱۲۳ مربی، به 
طور کامـًا منطقی و غیر احساسـی، 
مربی با تجربـه آسـیایی و بین المللی 
را دعوت بـه همکاری کردیـم و پس 
از آن وارد بازار نقل و انتقاالت شـدیم.

وی تاکیـد کـرد: رسـانه ها بایـد بـه 
هوش باشـند تا اجازه ندهنـد رنگ ها 

برنامـه و اخبار آن هـا را جلـو ببرند.
سـاکت از برخـی بـی مهری هـا بـه 
این باشـگاه شهرسـتانی گایـه کرد 
و گفـت: برخـی سـپاهان از پـا افتاده 
را دوسـت دارنـد، اما سـپاهان با رفتن 
چند بازیکن از دسـت نمـی رود. ما در 
مرحلـه دوم وارد بازار نقـل و انتقاالت 
شـدیم. پس از ۱۰ روز برنامه فشـرده 
تنها مربی تیم مشـخص شـد و سراغ 

پسـت به پسـت بازیکنـان رفتیم.
وی بـا رد شـایعه حضـور چهارسـاله 
یـک بازیکـن خارجـی به عنـوان 
نیمکت نشـین در سـپاهان، افـزود: 
امـکان نـدارد بازیکنـی بتوانـد چهار 
سـال بـازی نکنـد، زیـرا از سـوی 
فدراسـیون جهانی رجیسـتر نخواهد 

شـد و ایـن امـر شـدنی نیسـت.
سـاکت بـا اشـاره بـه برخـی اخبـار و 
حواشـی، تصریح کرد: مسئله تحریم 
بزرگ تریـن رنجی اسـت کـه عاوه 
بر اقتصاد در حـوزه ورزش نیـز وجود 

دارد.
وی اضافـه کـرد: تصاویـر و قلم های 
ناپـاک و مـزدوری وجـود دارد که در 
کنار هـر اقـدام بایـد توجـه کنبم که 
ایـن قلم هـا را افشـا و تصویـر واقعی 
از ایـران و شـرایط و امنیـت کشـور 

منعکـس کنیـم.
به گزارش ایسـنا، مدیر عامل باشگاه 
سـپاهان با یـادآوری سـفر سـه روزه 
محرمانه سـرمربی تیـم فوتبال پیش 
از عقـد قـرارداد، تصریح کـرد: آمدن 
مربیـان خارجی پیش از ایـن در ایران 
باعث شـد که تصویر خوبـی از ایران 

منعکس شـود.
وی افـزود: موفق شـدیم در قدم های 
اول انگیـزه مورایـس بـرای آمـدن 
بـه ایـران را کسـب کنیـم، امـا 
هنـوز تصمیـم قطعـی نگرفتـه بـود 
و می خواسـت تمـام برنامه هـا و 
چشـم اندازهای اسـتراتژیک باشگاه 
را ببینـد. پـس از بازیـد محرمانـه، 
جلسـه بـا هیئـت مدیـره، بررسـی 
برنامـه اسـتراتژیک باشـگاه تصویـر 

واقعـی اینجـا بـه او معرفـی شـد.

• قرارگاهـی بـرای تخریـب 
برخی باشـگاه ها وجـود دارد

این مدیـر ورزشـی با گایـه از برخی 
رسـانه ها، اعـام کـرد: قرارگاه هایی 
برای تخریب برخی باشـگاه ها وجود 
دارد کـه در اتاق فکر آن هـا هر از چند 
گاهـی موضوعـی را راسـت یـا دروغ 
بـه طـور کشـوری پخـش می کنند. 
از رسـانه های اسـتان می خواهیـم 
درگیر ایـن حواشـی و امواج نشـوند.

سـاکت تاکید کـرد: برای باشـگاهی 
ماننـد سـپاهان پسـندیده نیسـت 
کـه یـک شـخص را در بسـتن تیـم 
معرفی کنند. تمـام بازیکنان توسـط 
سـرمربی و پـس از ارائـه بـه هیئـت 
مدیره بازیکنان در شـرایط اقتصادی 

بـه سـپاهان پیوسـتند.
وی خاطـر نشـان کـرد: سـپاهان به 
هر کسـی که یـک دقیقـه در تیمش 
توپ زده تـا پایـان احترام می گـذارد. 
از رسـانه ها نیز انتظـار داریـم ورزش 
اسـتان اصفهـان را دریابنـد. قطعـًا 
اشـکاالتی در باشـگاه ها وجـود دارد، 
اما بایـد پذیرفت که ظرفیـت کانی 
در اختیار برخی باشـگاه ها قـرار دارد.

• تاکنـون قهرمانـی ناپـاک 
وجـود نداشـته اسـت

مدیرعامل باشـگاه سـپاهان از برنامه 
بلند مـدت ایـن باشـگاه بـا مورایس 
خبـر داد و گفت: برنامـه ای بلند مدت 
بـا مورایـس داریـم تـا نتیجیـه ای 
درشـان این باشـگاه پر افتخار کسب 
کنیـم. او بازیکنـان پایـه را رصـد و 
برخی را جذب کرده اسـت. همچنین 
می خواهـد برخـی از مربیـان پایه در 

کنـار تمرینـات تیم باشـند.
وی بـا تاکید بـر قهرمانی پـاک همه 
تیم هـا، تاکیـد کـرد: هیـچ قهرمانی 
تاکنـون در لیـگ برتـر ناپـاک نبوده 
و همـه بـه قهرمانی پـاک رسـیدند. 
سـپاهان نیـز به عنـوان یکـی از 
مدعیـان قهرمانی بـا احترام بـه رقبا 

تـاش می کنـد.
سـاکت یـادآور شـد: وقتـی بازیکـن 
جدیـدی جـذب می کنیم، زیـر مجوز 
فیفا به عنـوان تنهـا باشـگاه راه یافته 
بـه جـام باشـگاه های جهـان عکس 
می گیریـم و قطعـًا ایـن موضـوع 
و تکـرار دوبـاره ایـن افتخـار هـدف 

سـپاهان اسـت.
• مشـکل ویلموتـس عـدم 

پرداخـت وجـه از فیفـا بـود
سـاکت بـا اشـاره پرونـده طلـب 
ویلمتـوس از ایـران، توضیـح داد: در 
زمـان کارلوس کیـروش بـرای دادن 
پول باید بـه فیفا نامه نوشـته و فیفا به 
طور مسـتقیم این هزینـه را پرداخت 
می کرد. متاسـفانه برخی مشـکات 
جدید توسـط ترامـپ از خـرداد ایجاد 
شـد کـه امـکان انتقـال بـه ذی نفع 
خارجـی نیـز ممنـوع شـده و جلـوی 
پرداخـت پول ایـن مربی گرفته شـد. 
ایـن در حالـی اسـت کـه همـه برای 
پرداخـت طلب او بسـیج شـده بودند، 

اما نتوانسـتند.
وی ادامـه داد: در حـال حاضـر نیـز 
باشـگاه های ایرانـی مانند سـپاهان، 
پرسـپولیس و اسـتقال پـول در فیفا 
دارنـد کـه بـه علـت همیـن مانع هـا 

نمی تواننـد دریافـت کننـد.
• سپاهان یک اسپورت کالب 

اسـت، نه فوتبال کالب
مدیرعامـل باشـگاه سـپاهان بـا 
تاکیـد بـر فعالیـت ورزشـی ایـن 
باشـگاه در سـایر رشـته ها، گفـت: 
باشـگاه  برنامه ریزی هـای سـال 
سـپاهان در سـال ۱۴۰۱ به عنـوان 
یک اسـپورت کاب ادامه داشته و بر 
اسـاس برنامه های کارشناسـی پیش 
می رویـم. در هندبال آقایـان و بانوان 
برای حضـور شایسـته در آسـیا آماده 
می شـویم. در دیگـر رشـته ها نیز این 

مسـیر ادامـه دارد.
وی اضافـه کـرد: در حـوزه آکادمـی 
توجه بـه اسـتعدادیابی فراگیر سـطح 
اسـتان در نظـر گرفتـه شـده اسـت. 
پایگاه هـای همـگام امسـال بـه 
سـمت کیفی سـازی رفته و بیشترین 
اسـتعدادهای نـاب سـطح اسـتان را 

انتخـاب خواهنـد کـرد.
ساکت با اشـاره به سـرمربی خارجی 
تیم هندبـال بانوان سـپاهان، تصریح 
کـرد: طـی تعاملی کـه با فدراسـیون 
هندبال داشـتیم، توانسـتیم بـا هدف 
ارتقا دانـش ورزش بانـوان، مربی تیم 
ملـی را همزمـان به عنوان سـرمربی 
بـه تیـم هندبـال بانـوان سـپاهان 
بیاوریـم تـا عـاوه بـر دانش افزایـی 
مربیـان، به سـطح کیفی تیـم کمک 

کنـد.
وی خاطرنشـان کـرد: پرافتخارترین 
باشگاه هندبال ایران، سـپاهان است 
و قدمت تاریخی در این باشـگاه دارد، 
پـس جـز رشـته های اصلی باشـگاه 
اسـت. تیم هندبال »ب« سپاهان نیز 
به عنـوان پشـتوانه بـرای تیـم اصلی 
است. در فوتسال و بسـکتبال با توجه 
به سیاسـت گذاری عدم موازی کاری 
تیم هـای لیـگ برتـری بـه آکادمـی 

منتقل شـدند.
سـاکت ادامه داد: در والیبـال نیز برای 
کمک به پایـه و اسـتفاده از بازیکنان 
بومی به سـمت تشـکیل دوبـاره تیم 

از پایـه رفتیم.
• ورزشـگاه نقش جهـان گره 

کـور ورزش بود
مدیرعامـل سـپاهان بیـان کـرد: 
ورزشـگاه نقـش جهـان نزدیـک 
۳۰ سـال به عنوان گـره کـور ورزش 
بود، امـا امـروز به عنـوان بزرگ ترین 
و اسـتانداردترین ورزشـگاه پـس از 
انقاب در راسـتای حمایت از ورزش 
و مسـئولیت اجتماعی فـوالد مبارکه 
سپاهان سـاخته شـده و همچنان در 

حـال تکمیـل اسـت.
وی اضافـه کـرد: سـپاهان از سـال 
۷۹ بـه فـوالد مبارکـه واگـذار شـده 
و امـروز یکـی از حرفه ای تریـن 
باشـگاه های کشـور اسـت که اسناد 
مجـوز حرفـه ای اش را ارائـه می کند. 
در سیاسـت های جدیـد می خواهیـم 
در تمـام تیم هـای ورزش آقایـان و 
بانـوان مدیـر رسـانه داشـته باشـیم.

سـاکت تصریـح کـرد: نـگاه روابـط 
عمومـی جدیـد باشـگاه در زمینـه 
برندسـازی و تبلیغـات تجـاری در 
حـوزه مارکتینگ اسـت تـا بتوانـد از 
این ظرفیـت اسـتفاده کنـد و تـا این 
لحظه ارتباط دو سـویه خوبـی برقرار 

شـده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا، در حاشـیه ایـن 
مراسـم از اولیـن نمایشـگاه رسـانه و 
غرفه ویژه ای به نام اسـتاد هاشـمی، 
پیشکسـوت عکاسـی رونمایی شـد.

رنگ تیم ها نباید رسانه را هدایت کند 
مدیرعامل باشگاه سپاهان در آیین تجلیل از خبرنگاران و فعاالن رسانه ای عرصه ورزش به مناسبت روز خبرنگار:
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مدیــر منطقــه ۱۰ شــهرداری اصفهــان گفــت: در برنامــه 
ــدادی از  ــزار شــد، تع ــاه برگ ــه روز ۱۹ مردادم ــق شــهیدم« ک »رفی

خانواده هــای شــهدای مدافــع حــرم تجلیــل شــدند.
ــا اعــام ایــن خبــر گفــت: برنامــه رفیــق شــهیدم  داود بحیرایــی ب
ــه  ــرض ارادت ب ــدف ع ــا ه ــرم ب ــع ح ــی مداف ــا روز مل ــان ب همزم
ــا  ــا و ب ــرم آنه ــای محت ــرم و خانواده ه ــع ح محضــر شــهدای مداف
ــیج  ــوزده بس ــوزه ن ــادق )ع( و ح ــام ص ــیج ام ــه بس ــکاری ناحی هم

ــد. ــزار ش برگ
ــوم  ــهدا، عم ــواده ش ــی از خان ــان جمع ــه میزب ــن برنام ــزود: ای او اف
شــهروندان منطقــه، مجیــد نادراالصلــی رئیــس کمیســیون ویــژه 
ــان،  ــهر اصفه ــامی ش ــورای اس ــوردار ش ــم برخ ــق ک آب و مناط
مصطفــی نباتــی نــژاد رئیــس مرکــز پژوهش هــای شــورای 
اســامی شــهر اصفهــان، احمــد شــریعتی عضــو شــورای اســامی 
شــهر اصفهــان، فرمانــده بســیج امــام صــادق )ع( و تعــدادی دیگــر 

ــود. ــهری ب ــئوالن ش از مس
ــع حــرم و خاطــره  ــی شــهدای مداف ــاره زندگ ــری درب ــت گ او روای
ــدان شــهدا از پدرانشــان را از بخش هــای ایــن برنامــه  گویــی فرزن
عنــوان کــرد و افــزود: در ایــن گردهمایــی بر نقــش شــهدای مدافع 

حــرم در تأمیــن آرامــش و آســایش امــروز جامعــه تأکیــد شــد.
ــع  ــواده ۱۰ شــهید مداف ــه از خان ــن برنام ــی، در ای ــه بحیرای ــه گفت ب

ــع حــرم منطقــه ۱۰ تجلیــل شــد. ــاز مداف حــرم و ســه جانب

خانواده های شهدای مدافع 
حرم در برنامه »رفیق 

شهیدم« تجلیل شدند

مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان خبر داد:

خبر

ISFAHAN
N E W S

رئیـس پلیـس آگاهـی فرماندهـی 
از  اصفهـان  اسـتان  انتظامـی 
دسـتگیری زنی که با ارائه رسیدسـاز 
جعلی به فروشـندگان اجناس از آنان 

کاهبـرداری می کـرد، خبـر داد.
حسـین ُترکیان رئیس پلیـس آگاهی 
فرماندهـی انتظامی اسـتان اصفهان 
اظهـار داشـت: در پی شـکایت یکی 
از شـهروندان مبنی بـر کاهبرداری 
یـک زن از وی بـا ارائـه رسیدسـاز 

کار  دسـتور  در  موضـوع  جعلـی 
کارآگاهـان اداره جعل و کاهبرداری 
پلیس آگاهـی اسـتان اصفهـان قرار 

گرفـت.
وی افزود: شاکی در تحقیقات صورت 
گرفته عنوان داشت که در سایت دیوار 
یک عدد ساعت هوشمند را به مبلغ 
۶۵ میلیون ریال آگهی کرده بودم تا 
اینکه زنی با من تماس گرفته و پس از 
توافق در محلی قرار گذاشته و ساعت 

هوشمند را به او دادم و او نیز رسید 
انتقال وجه را بر روی تلفن همراه خود 
به من نشان داد و از محل دور شد اما 
پس از بررسی متوجه شدم که هیچ 
گونه مبلغی به حسابم واریز نشده 

است.
ترکیـان گفـت: تحقیقـات بـرای 
فـرد  دسـتگیری  و  شناسـایی 
کاهبـردار ادامـه داشـت تـا اینکـه 
فـردی دیگـری کـه یـک دسـتگاه 
کنسـول بازی را به مبلـغ ۸۵ میلیون 
ریال فروختـه و با همین شـیوه مورد 
کاهبرداری قـرار گرفته بـود به این 
پلیـس مراجعه و اعام شـکایت کرد.

رئیس پلیس آگاهی اسـتان اصفهان 
ادامـه داد: کارآگاهـان سـرانجام بـا 
ردیابی هـای هوشـمندانه خـود، فرد 
کاهبردار را شناسـایی و پس از تأیید 
مـال باختـگان دسـتگیر و بـه پلیس 
آگاهـی منتقل شـد کـه در تحقیقات 
انجام گرفته به ۴ فقـره کاهبرداری 

از طریـق ارائـه رسیدسـاز جعلـی بـه 
فروشـندگان اجنـاس اعتـراف کرد.

وی اضافـه کـرد: متهـم در اعترافات 
خـود عنـوان کـرد، بـا افـرادی آشـنا 
شـده و آن هـا نـرم افـزاری را بـه او 
معرفـی کردنـد کـه شـماره کارت و 
مبلغ را در آن وارد و یک رسـید جعلی 
ارائـه می دهـد و قابلیـت ارسـال بـه 
دیگران را نیز دارد و می توان سـاعت 

و تاریـخ هم بـه دلخـواه تغییـر داد.
ترکیان بـا بیـان اینکه متهـم پس از 
اعتـراف صریح به بـزه انتسـابی خود 
برای انجـام اقدامـات قانونی تحویل 
مرجـع قضایـی شـد، خاطرنشـان 
کـرد: شـهروندان بایـد مراقـب ایـن 
کاهبرداری هـا باشـند و تنهـا پـس 
از مطمئـن شـدن از واریـز وجـه بـه 
حسـاب خـود اقـدام بـه تحویـل 
اجنـاس و کاال بـه خریـداران کنند و 
به نمایـش رسـیدهای ارائه شـده در 
گوشـی تلفـن همـراه اعتمـاد نکنند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان:

زنی که با ارائه رسید جعلی کالهبرداری می کرد، دستگیر شد
آگهی وقت اجرای قرار تحریر ترکه

مرجع رسیدگی شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان
بدینوسیله اعالم می نماید به موجب درخواست مهدی برهانی به وکالت حاجی حسینی به طرفیت 
فاطمه برهانی پیکانی، جهانگیر، نعمت اله و اختر، باران، محمدعلی، رسول، همگی برهانی قرار تحریر 
ترکه  اسداله برهانی به شماره 0100349 در شورای حل اختالف شهر اصفهان صادر و وقت اجرای 
قرار ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 1401/6/28 تعیین گردیده لذا از ورثه یا نمایندگان قانونی آنها، 
بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حق بر ترکه متوفی دارند دعوت می شود در موعد 
مذکور در محل این شرکت واقع در شهرستان اصفهان به آدرس خیابان ارباب حاضر شوند عدم حضور 

مدعوین مانع اجرای قرار نخواهد بود.
شناسه آگهی: 1360827

شعبه 20شورای حل اختالف اصفهان
آگهی وقت اجرای قرار تحریر ترکه

مرجع رسیدگی شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان
بدینوسیله اعالم می نماید به موجب درخواست امیرخردپیشه با وکالت حاجی حسینی به طرفیت 
فاطمه صغری اعظمی و محمد و مرضیه و مائده و وجیهه خردپیشه قرار تحریر ترکه  رسول خردپیشه 
به شماره 0100088 و 0100111 در شورای حل اختالف شهر اصفهان صادر و وقت اجرای قرار 
ساعت 17 روز دوشنبه مورخ 1401/6/28 تعیین گردیده لذا از ورثه یا نمایندگان قانونی آنها، 
بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حق بر ترکه متوفی دارند دعوت می شود در موعد 
مذکور در محل این شرکت واقع در شهرستان اصفهان به آدرس خیابان ارباب حاضر شوند عدم حضور 

مدعوین مانع اجرای قرار نخواهد بود.
شناسه آگهی: 1360829

شعبه 20شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ماده 22 قانون اداره تصفیه

نظر به اینکه حکم ورشکستگی  آقای منصور الماسی زفره فرزند یداله طی دادنامه شماره 
140009390010237694 مورخ 1400/9/17 توسط شعبه محترم 2 دادگاه تجدیدنظر 
استان اصفهان صادر و جهت انجام امر تصفیه به این اداره ارجاع گردیده وورشکسته فوق، فاقد 
اموال جهت پرداخت به بستانکاران می باشد، بدینوسیله به کلیه بستانکاران ورشکسته مذکور 
اخطار می گردد، چنانچه ظرف مدت ده روز با مراجعه به اداره تصفیه درخواست اجراء اصول 
ورشکستگی را ننموده و هزینه آن را پرداخت نکنند جریان ورشکستگی خاتمه خواهد پذیرفت.

شناسه آگهی: 1360403
مستشار قضائی  اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان

 آگهی فقدان سندمالکیت
شماره:2027017773نظر به اینکه سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 344 فرعی از 7725 اصلی 
در صفحه 151 دفتر 10 به شماره ثبت 1618 به نام بمانعلی قاسمی سمسوری فرزند حسین سابقه 
ثبت و سند داشته است که طبق گواهی حصر وراثت شماره 3298 مورخ 1390/7/21 شعبه دهم 
حصر وراثت فوت شده است ورثه وی شامل همسر خانم ربابه قادری خوراسگانی و چهار دختر به 
اسامی فاطمه به شناسنامه 1 و فاطمه به شناسنامه 3 و اشرف و حاجیه خاتون و چهار پسر به اسامی 
اصغر و محمود و حسین و اکبر می باشند که اکبر احد از ورثه با ارائه دو برگ استشهاد که به شماره 
99356 مورخ 1401/4/29 در دفتر خانه 21 اصفهان گواهی شده است. مدعی است سند مالکیت 
مرقوم در اثر جابجایی از بین رفته و مفقود گردیده  و اکنون تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده 
است. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالیکت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سندمالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.

تاریخ انتشار: 1401/5/22
شناسه آگهی: 1362951

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان
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آگهی ختم ورشکستگی
با توجه به فقدان اموال ورشکسته آقای منصور الماسی زفره فرزند یداله، بدینوسیله 

ختم ورشکستگی نامبرده طبق ماده 22 قانون اداره تصفیه اعالم می گردد.
معاون قضائی رییس کل دادگستری استان اصفهان و رییس اداره 

تصفیه و امور ورشکستگی اصفهان شناسه:1360418
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شهرستان

Isfahan News

فرماندار جرقویه گفت: در کل طرح آزادی سازی 
در حال  در جرقویه  آرامش خاصی  با  قیمت ها 
اجرا است و مردم اعتراض خاصی به این طرح 
این طرِح دولت حمایت  از  باید  نداشتند. مردم 
کنند، چراکه اجرای آن به نفع ملت است. محسن 
ریاحی در گفت وگو با ایسنا درباره کیفیت اجرای 
طرح آزادسازی قیمت ها و حذف ارز ترجیحی در 
شهرستان جرقویه، اظهار کرد: بعد از آغاز اجرای 
طرح مردمی سازی یارانه ها طبق جلساتی که با 
استانداری اصفهان داشتیم تمام بازار را به خوبی 
رصد و با پیش بینی هایی که کردیم تا حد زیادی 
کاالهای اساسی مورد نیاز مردم از قبل روغن، 
برنج و ... را تأمین و به اندازی کافی این اقالم 
این طرح هیچ  اجرای  و طی  کردیم  ذخیره  را 

کمبودی در کاالهای اساسی نداشتیم.
آزادسازی  طرح  اجرای  از  پس  البته  افزود:  وی 
اقالم  برخی  کشور  نقاط  سایر  مانند  قیمت ها 
در  قیمت شد که  افزایش  دچار  نیز  در جرقویه 
نتیجه سه اکیپ بازرسی را فعال کردیم که تأثیر 
زیادی در کنترل قیمت ها و جلوگیری از افزایش 
آن داشت. در این بازرسی ها ۴۰ پرونده تخلف از 
اصناف مختلف توسط اداره تعزیرات تشکیل شد 
که در شعب مختلف در حال رسیدگی است و 
حتی به برخی تخلف ها در محل رسیدگی و حکم 
آن ابالغ شد. فرماندار جرقویه گفت: در کل طرح 
آزادی سازی قیمت ها با آرامش خاصی در جرقویه 
در حال اجرا است و مردم اعتراض خاصی به این 
طرح نداشتند. مردم باید از این طرح دولت حمایت 
کنند، چراکه اجرای آن به نفع مردم است و دولت 
قصد دارد با اجرای طرح آزادسازی قیمت ها اقتصاد 
را به نفع مردم تغییر دهد. شاید در ابتدا اجرای طرح، 
مشکالتی را برای مردم به وجود بیاورد، اما وقتی 
این میوه برسد حالوت و شیرینی آن برای خوِد 
مردم است. دیوار کجی که در دولت قبل با عنوان 
ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز ترجیحی بنیان گذاشته شد 
باید اصالح می شد چراکه نفع آن برای عده ای 
ریاحی  می کرد.  فساد  ایجاد  که  بود  رانت خوار 
تصریح کرد: وعده دولت سیزدهم برخورد با فساد 
بود و اجرای این طرح در همین جهت است. در 
تالش هستیم افزایش قیمت ها به ندرت رخ دهد 
و کمترین فشار بر مردم وارد شود که نظارت بیشتر 
را از سوی دستگاه های مختلف طلب می کند و این 
فضا را در شهرستان جرقویه ایجاد کرده ایم و مردم 
مستمراً با دستگاه های اجرایی همکاری می کنند 
و هرگونه تخلف را گزارش می دهند. البته میزان 
تخلفات اندک بوده است، چراکه اصناف جرقویه 
منصف هستند و قوانین را به خوبی رعایت می کنند 

و همراهی خوبی داشته اند.
• نان مورد نیاز مردم بیشتر در محوریت 

نان خانگی می چرخد
وی درباره وضعیت فروش نان، اظهار کرد: از نظر 
پخت نان این شهرستان وضعیت خاصی دارد، 
چراکه نان مورد نیاز مردم بیشتر در محوریت نان 
خانگی می چرخد و هنوز توزیع آرد نان خانگی 
مرکز  که  نیک آباد  شهر  در  مثال  برای  داریم. 
شهرستان است یک نانوایی وجود دارد که مدت 
زیادی تعطیل بود و مردم بیشتر نان مورد نیاز 
خود را در خانه های خود پخت می کنند. به عبارت 
در شهرستان  پخته شده  نان  درصد  دیگر ۸۰ 
جرقویه در خانه ها انجام می شود و ۲۰ درصد آن 

بر عهده نانوایی ها است.

فرماندار جرقویه:

طرح آزادسازی قیمت ها در 
جرقویه با آرامش در حال 

اجرا است

گفت و گو

ISFAHAN
N E W S

اینفوگرافیک

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفـت: مردم انتظار 
دارند براساس قانون، اقالم کاالهای اساسی به همان نرخ شهریور ۱۴۰۰ 

برگشته، که تا حدودی از کوچکتر شدن سفره هایشان کاسته شود.
اصغر سلیمی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در رابطه با 
لزوم اجرای دقیق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در خصوص ارائه کاالبرگ 
الکترونیک گفت: مجلس در بودجه سال جاری دولت را ملکف کرده تا 
در صورت اصالح یارانه ها و حذف ارز ترجیحی، اقدام به توزیع کاال برگ 
الکترونیک و عرضه کاالهای اساسی با نرخ شهریور ۱۴۰۰ کند. این در 

حالی است که متاسفانه بعد از گذشت 5 ماه از سال هنوز شاهد اقدام 
موثری در این حوزه نیستیم.

از طرفی  داد:  ادامه  اسالمی  نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای 
دولت اخیراً الیحه ای برای اصالح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس 
ارائه کرده که تکلیف دولت برای توزیع اقالم اساسی با نرخ شهریور سال 
۱۴۰۰ را لغو کند، دولت با بهانه اینکه با اجرای کامل قانون مذکور ثبات 
اقتصادی به عنوان یکی از دستاوردهای دولت دچار خدشه شده و هم 
اکنون تبعات تورمی اصالح یارانه ها طی شده و بازار به آرامش نسبی 

رسیده، می خواهد از اجرای قانون طفره رود.
مردم  کرد:  اضافه  اسالمی  اقتصادی مجلس شورای  عضو کمیسیون 
انتظار دارند براساس قانون، اقالم کاالهای اساسی به همان نرخ شهریور 
۱۴۰۰ برگردد، که تا حدودی از کوچک شدن روز افزون سفره هایشان 
کاسته شود. مردم به این امر امید داشته و انتظار اجرای قانون را از سوی 
دولت دارند. ضمن اینکه دولت مطابق با قانون از ابتدای سال مکلف به 
ساماندهی شبکه توزیع کاال و ارائه کاالبرگ الکترونیک بوده و باید برای 

این مهم برنامه ریزی انجام می داد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی:

دولت با ارائه 
کاالبرگ الکترونیک 
قانون را اجرا کند

از  که  بودیم  شهرستان هایی  از  یکی  گفت:  نجف آباد  فرماندار 
همان ابتدا بیش از ۹۷ درصد واحدهای نانوایی را به دستگاه های 
شکل  به  نان  اکنون  و  کردیم  مجهز  هوشمند  کارت خوان 

الکترونیکی به فروش می رسد.
موسی مباشری در گفت وگو با ایسنا درباره کیفیت اجرای طرح 
آزادسازی قیمت ها و حذف ارز ترجیحی در شهرستان نجف آباد، 
اظهار کرد: قیمت اجناس مختلف در نجف آباد در مقایسه با دیگر 
نقاط استان اصفهان همیشه پایین تر و مناسب تر بوده و بعد از 
اجرای طرح آزادسازی قیمت ها نیز این رویه حفظ شده است، 
به طوری که برخی افراد از شهرهای دیگر برای خرید اجناس 
مورد نیاز خود به نجف آباد می آیند. در چند ماه گذشته که طرح 
آزادسازی قیمت ها در حال اجرا است به منظور کنترل قیمت ها 
این گروه هر هفته  داده ایم که  را تشکیل  بازرسان خود  اکیپ 

گزارش می دهند.
وی افزود: جدا از این گروه، یک گروه بازرِس ویژه تشکیل دادیم تا 
به صورت سر زده به مغازه ها بروند و قیمت اجناس را کنترل کنند. 
هر تخلفی که در بحث گران فروشی گزارش شود خیلی سریع 
اداره تعزیرات ورود پیدا می کند و برخورد الزم را با اصناف متخلف 
انجام می دهد. در کل و در مقایسه با شهرستان های دیگر رضایت 
بخشی خوبی در اجرای طرح آزادسازی قیمت ها در نجف آباد وجود 
دارد و این زمینه را فراهم کرده ایم که اگر هر جایی مشکلی وجود 

داشته باشد مردم آزادانه مشکالت را گزارش می دهند.
فرماندار نجف آباد گفت: ادارات صمت، جهاد کشاورزی و تعزیرات 
به شکل شبانه روزی روی طرح تمرکز کرده اند و نظارت های الزم 

را انجام می دهند.
مباشری تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که چون قیمت چهار 
کاالی اساسی افزایش یافته است و در تولید دیگر کاالها این 
چهار کاالی اساسی دخیل هستند، طبیعی است که اجناس دیگر 
هم گران تر شود. برای مثال باید یک قیمت واحد برای برخی 
اجناس مانند شیرینی تعیین شود و به سراسر استان اعالم شود تا 

شهرستان ها از این قیمت واحد تبعیت کنند.
وی ادامه داد: در کل طرح آزادسازی قیمت ها به نفع مردم است 
و شهروندان باید با دولت همراهی کنند تا این کار کارشناسی به 
سرانجام برسد و اثرات مثبت آن بر اقتصاد نمایان شود. در بیشتر 
موارد همکاری مردم با دستگاه های مختلف برای اجرای بهتر این 
طرح خوب بوده است و ارزیابی مثبتی داریم. مهم کنترل اصولی 
و نظارت صحیح روی قیمت اجناس مختلف است تا رضایتمندی 

مردم حاصل شود.
فرماندار نجف آباد با بیان اینکه فروش نان در این شهرستان به 
شکل الکترونیکی شده است، گفت: به شدت روی کیفیت نان 
نزدیک سه  و  نظارت می کنیم  آن  اصولی  توزیع  و  پخت شده 
می رسد.  فروش  به  الکترونیکی  شکل  به  نان  که  است  هفته 
یکی از شهرستان هایی بودیم که از همان ابتدا بیش از ۹۷ درصد 
واحدهای نانوایی را به دستگاه های کارت خوان هوشمند مجهز 

کردیم.
کم فروشی،  قاچاق،  از  جلوگیری  کرد:  خاطرنشان  مباشری 
گران فروشی و احتکار از جمله مزایای فروش الکترونیکی نان 

است.

کاشــان  عمومــی  کتابخانه هــای  اداره  رئیــس 
قصه گویــی  دوســاالنه  دومیــن  برگــزاری  از 
ــعی  ــادات واس ــب س ــر داد. زین ــد خب ــال امی نه
ــن  ــرد: دومی ــار ک ــنا، اظه ــا ایس ــو ب در گفت وگ
ــور  ــه منظ ــد ب ــال امی ــی نه ــنواره قصه گوی جش
ــات  ــترش خدم ــی، گس ــنت قصه گوی ــج س تروی
ــه در  ــزه مطالع ــاد انگی ــا و ایج ــی کتابخانه ه جمع

کــودکان برگــزار می شــود.
وی افـزود: جامعـه هـدف ایـن رویـداد فرهنگـی، 
همه شـهروندان هسـتند که در دو گروه کتابداران، 
شـامل دانشـجویان رشـته کتابـداری و کتابـداران 
همـه  نیـز  دوم  گـروه  و  کتابخانه هـا  در  شـاغل 
عالقه منـدان بـه حـوزه کتاب را شـامل می شـوند.

کاشـان،  عمومـی  کتابخانه هـای  اداره  رئیـس 
تصریـح کرد: فرآیند جشـنواره دوسـاالنه نهال امید 
در دو بخـش قصه گویـی صحنـه ای و قصه گویـی 
ملـی،  سـطح  سـه  در  و  شـده  برگـزار  دیجیتـال 

منطقـه ای و اسـتانی داوری خواهـد شـد.
واسـعی گفـت: شناسـایی، تشـویق و بهره منـدی 
عمومـی،  کتابخانه هـای  شـبکه  ظرفیت هـای  از 
کتابـداران و اعضـا از جملـه اهـداف این جشـنواره 

. هستند
ــه  ــعار »قص ــا ش ــال ب ــنواره امس ــزود: جش وی اف
خــوب؛ نســل خــوب« برگــزار می شــود کــه 
»مســائل روز جامعــه«، »موضــوع آزاد«، »ســبک 
ــی اســالمی«، »شــعار ســال؛ تولیــد  زندگــی ایران

دانــش بنیــان و اشــتغال آفریــن« به عنــوان 
ــی  ــداد فرهنگ ــن روی ــوری ای ــای مح موضوع ه

برگزیــده شــده اند.
رئیـس اداره کتابخانه هـای عمومی کاشـان، اظهار 
کـرد: عالقه منـدان می تواننـد فایـل ویدئویـی خود 
را در دو مرحلـه صحنـه ای و دیجیتالـی بـه سـایت 
ارسـال   www.samakpl.ir آدرس  بـه  جشـنواره 

. کنند
واســعی گفــت: مرحلــه »مقدماتــی اســتانی« از هر 
گــروه شــش نفــر بــا اهــدای لــوح تقدیــر و جایــزه 
نقــدی هفــت میلیــون ریالــی بــه نســبت میــزان 
ــه ای و  ــی صحن مشــارکت در دو بخــش قصه گوی

دیجیتــال تقدیــر خواهــد شــد.

وی افــزود: مرحلــه نیمه نهایــی منطقــه ای نیــز ۱۲ 
ــدی  ــزه نق ــر و جای ــوح تقدی ــر صاحــب ل ــر برت نف
ــه  ــده مرحل ــده و ۱۲ برگزی ــی ش ــون ریال ۱۰ میلی
ــر،  ــوح تقدی ــت ل ــه دریاف ــق ب ــز موف کشــوری نی
ــی  ــون ریال ــدی ۳۰ میلی ــزه نق ــرا و جای ــوم اج آلب

ــد شــد. خواهن
کاشــان  عمومــی  کتابخانه هــای  اداره  رئیــس 
در مــورد شــیوه شــرکت در جشــنواره گفــت: 
عالقه منــدان تــا ۳۱ مردادمــاه فرصــت دارنــد 
از  ویدئویــی  ســایت،  در  نــام  ثبــت  از  پــس 
قصه گویــی خــود را )حداکثــر ۴ اثــر( فیلمبــرداری 
ــال  ــنواره ارس ــایت جش ــه س ــرده و ب ــط ک و ضب
کننــد کــه پــس از داوری آثــار، افــراد واجــد 

ــک اســتان انتخــاب می شــوند. ــه تفکی شــرایط ب
وی افـزود: شـرکت کنندگان در بخـش قصه گویی 
صحنـه ای بایـد بـا فیلمبـرداری از قصه گویـی خود 
به صـورت حضـوری و بـر صحنه، بدون اسـتفاده از 
جلوه هـای صوتـی و تصویـری، تدوین و در سـایت 

بارگـذاری کنند.
بـه  عالقه منـدان  کـرد:  خاطرنشـان  واسـعی 
شـرکت در بخـش قصه گویـی دیجیتـال نیـز بایـد 
قصه گویـی خود را در بسـتر نرم افزارهـای دیجیتال 
و به صـورت الکترونیکی )ترکیبـی از تصویر، ویدئو، 
متـن، صـدای قصه گویی، انیمیشـن و غیره( تهیه و 
WWW.SAMAKPL. فایـل ویدئویی را بـه آدرس

IR ارسـال کنند.

فرماندارنجفآباد:

فروش نان در نجف آباد به شکل الکترونیکی انجام می شود

رئیسادارهکتابخانههایعمومیکاشان:

دومین دوساالنه قصه گویی نهال امید برگزار می شود

رئیس شـورای اسالمی شـهر اردسـتان گفت: تغییر 
شـهردار اردسـتان در دسـتور کار شـورای شـهر قرار 
دارد و اکنـون سـه نفـر از اعضـا موافـق اسـتیضاح 

شـهردار هستند.
منصـور عالیشـان، در نشسـت خبری در شـهرداری 
اردسـتان، اظهـار کـرد: اکثراً اعضای شـورای شـهر 
از عملکـرد شـهردار راضی نیسـتند. همچنیـن بنده 
از عملکرد یکسـاله گذشـته شـورای شـهر اردستان 

نـدارم. رضایت 
وی بـا بیـان اینکه عـدم اتحـاد و اختالفاتـی که در 
شـورای شهر اردسـتان وجود دارد باعث شده نتوانیم 
وظایـف شـورا را بـه نحـوه مطلوبـی انجـام دهیـم، 
افـزود: هر شـورای شـهری تا یـک زمانـی می تواند 
بر عملکرد اشـتباه شـهردار صبـر کنـد و از آن زمان 

کـه عبـور کرد منافـع مردم ترجیـح داده می شـود.
بـه گـزارش ایسـنا، رئیـس شـورای اسـالمی شـهر 
بـا  اردسـتان  شـهردار  کـرد:  تصریـح  اردسـتان، 

عملکـردی کـه در ایـن مدت نشـان داده مشـخص 
شـد تـوان الزم را بـرای مدیریـت شـهرداری نـدارد 
و پـس از ۱۰ مـاه هنـوز مشـخص نیسـت کـه چـه 

برنامـه ای بـرای شـهر دارد.
عالی شـان گفت: تغییر شـهردار اردسـتان در دسـتور 
کار شـورای شـهر قـرار دارد و هـم اکنـون سـه نفر 
از اعضـا موافـق اسـتیضاح شـهردار هسـتند کـه در 

روزهـای آینـده ایـن موضـوع جدی تـر می شـود.
• شـورای اسـامی شهر اردسـتان به بن 

بسـت خورده است
شـهر  اسـالمی  شـورای  سـخنگوی  همچنیـن 
اردسـتان در ایـن نشسـت گفـت: بنـده به شـهردار 
فعلـی اردسـتان بـه دلیـل نداشـتن رزومـه کاری در 
شـهرداری رأی نـدادم و شـهردار از طیـف مخالـف 
خـود رأی اعتمـاد گرفت که این موضوع باعث شـد 
مجموعـه شـهرداری و شـورای شـهر و شـهروندان 

اردسـتان در یک سـال گذشـته اذیـت شـوند.

وی خاطرنشـان کـرد: بـا وضعیتـی کـه بـه وجـود 
آمده، شـورای اسـالمی شهر اردسـتان در اولین سال 
فعالیـت خـود بـه بن بسـت خورده اسـت که شـاید 
اصلی تریـن دلیـل آن عدم وجود اتحـاد بین اعضای 
و اختالفات درونی شـورای شـهر اردسـتان باشد. در 
حال حاضر شـورای شـهر همچنان درگیر حاشـیه و 

اختالفات اسـت.
بـا  اردسـتان  شـهر  اسـالمی  شـورای  سـخنگوی 
اشـاره بـه عملکرد شـهرداری اردسـتان در یکسـاله 
گذشـته، ادامـه داد: انتقـاد به عملکرد شـهردار فعلی 
اردسـتان وجـود دارد، زیرا شـهرداری اردسـتان نظام 
ارزیابـی عملکـرد نـدارد که باعث شـده عملکرد این 
مجموعـه به چشـم بیایـد. متاسـفانه در شـهرداری 
اردسـتان الیروبـی جـوی و هـرس کـردن فضـای 
سـبز عملکـرد و پـروژه عنـوان می شـود کـه بـرای 

ایـن مجموعـه یـک فاجعه اسـت.
مهدانیـان بـا بیان اینکه شـورای شـهر در نظارت بر 

عملکرد شـهرداری ضعف دارد، تصریـح کرد: اضافه 
کاری برخـی نیروهـای خدماتـی شـهرداری بسـیار 
ناچیـز اسـت در صورتـی کـه برخـی نیروهایـی که 
اصـاًل در شـهرداری حضـور فیزیکـی ندارنـد بیـش 
از ۱5۰ سـاعت از شـهرداری اضافـه کاری دریافـت 
می کننـد کـه باعـث بـی انگیـزه شـدن نیروهـای 

شـهرداری شـده است.
وی گفـت: اگر امروز شـهرداری اردسـتان در خدمت 
رسـانی به مردم مشـکل دارد، ضعف شـورای شـهر 
اسـت، زیـرا به جـای نظـارت برعملکرد شـهرداری 

هنوز درگیر حاشـیه و مسـائل اختالفاتی هسـتیم.
• شـورای شـهر بـا شـهردار اردسـتان 

نمی کننـد همـکاری 
نیـز گفـت:  اردسـتان  یـک عضـو شـورای شـهر 
متاسـفانه زمانـی کـه مسـئوالن اسـتانی از سـوی 
مسـئوالن شهرسـتان به اردسـتان دعوت می شوند، 
اعضای شـورای شـهر از این اتفاق بی خبر هسـتند 

که باعث شـده نتوانیم مشـکالت شـهر را به گوش 
ایـن افراد برسـانیم.

احمدعلــی بخشــایش تصریــح کــرد: درســت اســت 
کــه شــهردار اردســتان در یک ســال گذشــته 
ــم  ــر بخواهی ــی اگ ــته ول ــی داش ــرد ضعیف عملک
ــدادی از  ــم، تع ــان کنی ــی را بی ــه موضوع منصفان
ــی  ــچ کمک ــتان هی ــهر اردس ــورای ش ــای ش اعض
ــود را  ــای خ ــه برنامه ه ــد ک ــهردار نکرده ان ــه ش ب

ــد. ــرا کن اج
وی بـا بیان اینکه در شـورای شـهر اردسـتان برخی 
اعضـا کارشـکنی هایی را انجـام می دهند تا شـهردار 
را ضعیف و ناکارآمد نشـان دهند، ادامه داد: بسـیاری 
از طرح هـای عمرانـی ماننـد آسـفالت رینـگ غربی 
و بهسـازی خیابـان شـهید فائـق و... در دسـتور کار 
شـهردار اردسـتان قـرار دارد ولـی بـه دلیـل ایـراد و 
اختالفات که در شـورای شـهر وجود دارد اجازه اجرا 

داده نمی شـود.

رئیسشورایاسالمیشهراردستان:

تغییر شهردار اردستان در دستور کار شورای شهر قرار دارد
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 Iran has expressed deep con-
cern about lack of progress in 
nuclear disarmament and lack 
of any prospect to achieve that 
goal.
Iran voiced its concern in a 
statement to the Tenth NPT Re-
view Conference. 
“The Islamic Republic of Iran is 
of strong observation that the 
obligation concerning nuclear 
disarmament, as set out in the 
NPT, should be fulfilled with 
determination. In this regard, 
the nuclear-weapon States 
have a special responsibility 
and should reaffirm their com-
mitment by pursuing, in good 
faith, negotiations on effective 
measures relating to time-
bound nuclear disarmament. 
We are deeply concerned about 
the lack of progress in nuclear 
disarmament and the lack of 
any prospect of achieving this 
objective of the Treaty. It is 
deeply disappointing, however, 
that the nuclear disarmament 
obligations under the Treaty, 
as well as the unequivocal un-
dertakings committed by the 
nuclear-weapon States in the 
2000 and 2010 Review Con-
ferences, have remained unful-
filled,” the statement said. 
It added, “The decisions and 
the resolution adopted by the 
1995 NPT Review and Ex-
tension Conference, the Final 
Document of the 2000 Review 
Conference, and the conclu-
sions and recommendations 
for follow-on actions of the 
2010 Review Conference have 
stipulated the required actions 
to reach the goal of total elimi-
nation of nuclear weapons.”
It noted, “The immediate 
commencement and early 
conclusion of negotiations on 
a non-discriminatory and uni-
versally applicable convention 
banning the production of fis-
sile material for nuclear weap-

ons or other nuclear explo-
sive devices; The determined 
pursuit by the nuclear-weap-
on States of systematic and 
progressive efforts to reduce 
nuclear weapons globally; the 
development of nuclear-weap-
on-free zones, especially in 
regions of tension, such as in 
the Middle East, as a matter of 
priority; further steps to assure 
non-nuclear-weapon States 
party to the Treaty against the 
use or threat of use of nucle-
ar weapons; and last not least 
to sign and bring into force 
comprehensive safeguards 
agreements with the IAEA by 
all member states and also the 
follow on steps have been en-
shrined consensually in those 
outcome documents.”
Iran emphasized that “these 
measures have not had a lim-
ited duration and until and 
unless realized, they do and 
must remain valid. In the same 
vein, the nuclear weapon states 
must stop vertical and hori-
zontal as well as quantitative 
and qualitative proliferation of 
nuclear weapons. They should 
also end the role of nuclear 
weapons in their doctrines.”
The statement noted, “Now, 
the international community 
requires these measures more 
than ever; and to meet these re-
quirements, not only does the 
Conference need to reaffirm 
previously adopted obligations 
and commitments but also, it 
should make tangible progress 
in this regard.  The Islamic Re-
public of Iran has implemented 
its obligations, the details of 
which are elaborated in our 
Working Paper submitted to 
this Review Conference. In this 
Working Paper, we have enlist-
ed our related activities to pro-
mote and implement the goal 
of nuclear disarmament.”
Iran also presented a set of 

proposals on the necessity of a 
number of issues. In the state-
ment, Iran presented specific 
proposals, including inter alia, 
on the necessity of:
* Reaffirming that the princi-
ples and purposes contained in 
the United Nations Charter are 
fundamental to the pursuance 
of nuclear disarmament and 
non-proliferation of nuclear 
weapons.
* Implementation of all mul-
tilaterally negotiated legal-
ly-binding instruments on 
nuclear disarmament and 
non-proliferation of nuclear 
weapons is essential in achiev-
ing a nuclear-weapon-free 
world. Likewise, all states have 
a legal obligation and politi-
cal and moral responsibility 
to pursue in good faith and 
to bring to a conclusion, ne-
gotiations leading to nuclear 
disarmament in all its aspects 
under transparent, strict, and 
effective international control.
* Strengthening nuclear disar-
mament and non-proliferation 
efforts by respecting and en-
hancing through ratifying re-
lated protocols and removal of 
related reservations and inter-
pretative declarations to them 
by concerned States.
* Expressing deep concern 
over the threat posed by the ex-
istence of nuclear weapons and 
the catastrophic humanitarian 
consequences of the detona-
tion or unauthorized, uninten-
tional, accidental, or deliberate 
use of nuclear weapons.
* Recognizing any use of nu-
clear weapons would be a 
crime against humanity and 
therefore, the need to comply, 
at all times, with applicable in-
ternational law, including inter-
national humanitarian law.
* Achieving the total elimina-
tion of nuclear weapons that 
is the only absolute guarantee 

to eliminate the risk of threat of 
use or use of nuclear weapons.
* Emphasizing the importance 
and validity and also reaffirm-
ing the ICJ 1996 advisory opin-
ion about the obligations of 
State parties under article VI of 
the Treaty.
* Full compliance by the nucle-
ar-weapon States with their nu-
clear disarmament obligations 
and commitments is essential 
for progress in nuclear disar-
mament.
* Calling upon the nucle-
ar-weapon States that have the 
primary responsibility in this 
regard to implement their long 
overdue obligations on nuclear 
disarmament.
* The establishment, in the 
CD, of an ad hoc committee 
on nuclear disarmament and 
the commencement of nego-
tiations on a comprehensive 
nuclear weapons convention.
* Preserving integrity and uni-
versality as well as achieving 
the fundamental objectives of 
the Treaty.
* Strongly support the estab-
lishment of a nuclear-weap-
on-free zone in the Middle East, 
in particular by calling on the 
only non-party to the Non-Pro-
liferation Treaty in the region, 
to renounce the possession of 
nuclear weapons, accede to the 
NPT without precondition, and 
further delay as a non-nuclear 
weapon party, and place all its 
nuclear facilities and activities 
under the IAEA full-scope safe-
guards.
* Conclusion by the parties that 
have not concluded a compre-
hensive safeguards agreement 
with the IAEA; in verifying com-
pliance with safeguards agree-
ments and fulfilling its statuary 
mandate on demonstrating 
compliance with relevant nu-
clear disarmament obligations.
* The immediate commence-

ment and early conclusion of 
the negotiation in the Con-
ference on Disarmament of a 
Treaty banning the production 
of fissile material for nuclear 
weapons or other nuclear ex-
plosive devices (FMCT).
* Pending the total elimina-
tion of nuclear weapons, all 
Non-Nuclear Weapon States 
should be assured by all 
the Nuclear-Weapon-States, 
through effective, universal, 
unconditional, non-discrimi-
natory, irrevocable, and legally 
binding international instru-
ments against the use or threat 
of use of nuclear weapons un-
der all circumstances.
Iran also called on nuclear 
states to reduce the risks as-
sociated with their nuclear 
weapons.
 “The nuclear weapon States 
should undertake measures 
to reduce the risks associated 
with existing nuclear weapons, 
including, inter alia, reduc-
tions in operational readiness 
of nuclear weapons systems, 
refraining from modernization 
of nuclear weapons, and the 
development of advanced new 
types of nuclear weapons, 
reductions in the operational 
readiness of nuclear weapons 
systems, reduction of the role 
and significance of nuclear 
weapons in military concepts, 
doctrines, and policies; and 
reductions in the numbers of 
deployed and un-deployed, 
strategic and non-strategic 
nuclear weapons. Measures 
to reduce the risks associated 
with existing nuclear weapons 
are only provisional undertak-
ings pending the total elim-
ination of nuclear weapons. 
Such measures are neither 
an alternative to nor a substi-
tute for nuclear disarmament 
and thus cannot be implied or 
interpreted as the indefinite 
possession of nuclear weap-
ons by any State.”
The statement concluded, 
“In this context, we believe 
that ideas like risk reduction 
cannot substitute for nuclear 
disarmament and so should 
be replaced with concrete pro-
posals that could contribute 
to nuclear disarmament. The 
goal of a balanced outcome 
document that Iran, like many 
other delegations is advocat-
ing, can only be realized if the 
objective of nuclear disarma-
ment is addressed effectively 
and sufficiently in the outcome 
document.”

Iran deeply concerned about lack of progress in nuclear disarmament

Raisi says Iran 
doesn’t accept any 
change to its border 
with Armenia
President Ebrahim Raisi has re-
iterated Iran’s position that the 
Islamic Republic will not accept 
any change to the geographical 
map of the Caucasus region.
Raisi made the remarks in a 
telephone conversation with 
Armenian Prime Minister Nikol 
Pashinyan late on Wednesday.
Pointing to the statements of 
the Leader of the Islamic Rev-
olution Ayatollah Ali Khamenei 
in his separate meetings with 
Russian and Turkish presidents 
in Tehran on July 19 in which he 
said Iran will not “tolerate” any 
change in its geographical bor-
ders with Armenia, Raisi said, 
“Iran will not accept any change 
to the political geography of the 
region.”
The president also said Iran is 
ready to use all its influence to 
establish peace and stability in 
the Caucasus.
For his part, Pashinyan present-
ed a detailed report about the 
recent clashes between Armenia 
and the Republic of Azerbaijan.
Prime Minister Pashinian also 
expressed happiness about the 
growing ties between Yerevan 
and Tehran. He also said his 
country is ready to facilitate 
transit of goods between the 
two neighbors.
The Armenian prime minister 
who initiated the telephone 
conversation also insisted on 
cooperation in areas of infra-
structure, such as transport and 
electricity.

---------------------------------------------------

Foreign Ministry: 
Khayyam is anoth-
er breakthrough in 
Iran’s proud scien-
tific history
The launch of the “Khayyam 
Satellite” into space, according 
to the Iranian Foreign Ministry 
spokesman, was another gold-
en page in the history of the 
Islamic Republic’s scientific tri-
umphs.
Nasser Kanaani responded to 
the launch of Iran’s new satel-
lite in a tweet on Tuesday with 
the hashtag #The-Strong-Iran, 
saying that it was the latest ac-
complishment of Iranian space 
scientists for peaceful purposes 
and another illustrious chapter 
in Iran’s proud scientific history.
The spokesman for the Foreign 
Ministry stated that despite 
the adversaries’ pressure and 
harshest sanctions, the Islamic 
Republic’s scientific and tech-
nical prowess continues on its 
shining path.
Due to the heavier weight of this 
satellite compared to Iran’s pre-
vious ones, which were sent to 
the earth’s orbit from land sta-
tions in Iran, the launch of the 
Khayyam Satellite was carried 
out in collaboration with Russia 
from its Baikonur Space Station 
in Kazakhstan on a Soyuz satel-
lite carrier.
In addition to enhancing agri-
cultural output, the homemade 
satellite also aims to handle 
natural calamities and monitor 
water resources.
The Iranian Space Agency will 
continue its scientific and tech-
nological collaboration with 
nations that are pioneers in the 
space business, according to 
Issa Zarepour, Iran’s Minister 
of Communication and Informa-
tion Technology, who had flown 
to Kazakhstan for the launch of 
Khayyam.
To satisfy its demands and 
quicken the development of 
space technology, the country 
is developing its own capabil-
ities and will keep up this col-
laboration.

Tehran to host intl. 
housing, urban de-
velopment expo in 
late Oct.
The 3rd International Exhibition 
of Housing, Urban Planning and 
Urban Regeneration is going 
to be held at Imam Khomeini 
Mosalla during October 25-27, 
IRNA reported.
Authorized by Trade Promotion 
Organization (TPO), the exhibi-
tion is organized in collaboration 
with Iran National Innovation 
Fund (INIF) as well as associa-
tions and unions active in this 
industry.
Aiming to support domestic pro-
duction in urban development, 
the exhibition is going to be held 
with the participation of private 
and public sectors active in the 
fields of housing and urban de-
velopment, municipalities, mass 
builders, construction, utility, 
modern construction equipment 
and tools, as well as health, safe-
ty, and environment.
Creating a suitable space and 
platform for the presence of 
knowledge-based companies 
and start-ups in the housing 
industry, creating employment 
and entrepreneurship, attract-
ing and directing domestic and 
foreign capital to large-scale 
housing and urban development 
projects, introducing the ca-
pabilities of mass builders and 
large companies active in the 
housing and urban development 
industry, and promotion of sci-
entific methods and new tech-
nologies used in the housing 
and urban development industry 
are also among the main objec-
tives of this exhibition.
This year’s event covers a variety 
of new areas related to housing 
and urban development includ-
ing urban environment, new 
technologies in construction 
materials, building industrializa-
tion, crisis management in cit-
ies, sustainable architecture and 
identity, smart city, citizen rights, 
urban management, urban tour-
ism, transportation, paving, air 
pollution, waste management, 
energy consumption optimiza-
tion techniques in cities.
According to the event organ-
izer, Gholamreza Rezaiyan, this 
exhibition is the country’s larg-
est commercial event in the field 
of housing and urban develop-
ment, where the latest achieve-
ments and capabilities of insti-
tutions, organizations and the 
private sector companies active 
in this sector are showcased.

---------------------------------------------------

Bahrain defeat Iran 
U20 volleyball in 
2022 AVC Cup
In-form Bahrain ousted Iran in 
dramatic four sets 25-16, 25-19, 
22-25, 25-18, handing the tough 
rivals the first loss in the 2022 
AVC Cup for Men at the Nakhon 
Pathom Provincial Gymnasium 
here on Thursday.
Mohamed Abdulla scored a 
match-high with 21 points in-
cluding 15 attacks and two aces 
for Bahrain, while Amir Moham-
mad Golamzadeh led Iran with 
16 points.
Iran will play China in Pool F on 
Friday.
The competition is being held 
from Aug. 7 to 14 in Nakhon 
Pathom, Thailand.
The 2022 Asian Men’s Volleyball 
Cup, so-called 2022 AVC Cup 
for Men is the seventh edition of 
the Asian Cup, a biennial inter-
national volleyball tournament 
organized by the Asian Volley-
ball Confederation (AVC) with 
Thailand Volleyball Association 
(TVA).

Iran will hold an exclusive exhibition of 
its products in Basra during November 
30-Decemebr 9.
This exhibition is organized with the 
official permission of Iran’s Trade 
Promotion Organization (TPO) and 
in cooperation with ITOC (Iran Trade 
Promotion Organization Cooperative 
Company).
Earlier this month, the Islamic Re-
public of Iran Customs Administra-
tion (IRICA) announced that Iran has 
exported non-oil products valued at 
$2.398 billion to Iraq in the first four 
months of the current Iranian calendar 
year (March 21-July 22).
Based on the IRICA data, Iraq was 
Iran’s second main export destination 
in the four-month period.
The value of Iran’s exports to Iraq rose 
20 percent during the previous Iranian 
calendar year 1400 (ended on March 
20) as compared to the preceding 
year.
As reported, Iran exported $8.916 bil-
lion worth of commodities to its neigh-
bor in the mentioned year, making Iraq 

the Islamic Republic’s second-biggest 
trade partner.
Exports to Iraq accounted for 18.3 
percent of the country’s total non-oil 
shipments in the previous year.
As stated by the chairman of the Iran-
Iraq Joint Chamber of Commerce, Iran 
is planning to boost its annual trade 
with neighboring Iraq to $20 billion.
Speaking in a business forum between 
Iran and Iraq’s Kirkuk province last 
December, Yahya Al-e Eshagh said 

the Iranian and Iraqi governments are 
determined to develop regional coop-
eration in all areas.
“Despite all events that are happening 
in the region, the relationship between 
the two countries of Iran and Iraq are 
on the upward trajectory,” the official 
said.
The current administration of Iran un-
der President Raisi has shown great 
interest in broadening and enhancing 
trade and economic ties with neigh-

boring states, he emphasized.
Elsewhere in his remarks, the chair-
man of the Iran-Iraq Joint Chamber 
of Commerce pointed to the country’s 
planning for a $20 billion trade with 
Iraq and put the current trade volume 
exchange between the two countries 
at about $13-$14 billion.
Iran and Iraq signed a memorandum 
of understanding (MOU) on economic 
cooperation back in January 2021, at 
the end of the fourth meeting of the 
two countries’ Joint Economic Com-
mittee.
During the committee meeting, tech-
nical committees were formed in var-
ious business fields to discuss tech-
nical and engineering services and 
other topics of interest. The meeting 
also proposed and supported the es-
tablishment of a joint investment fund 
between the two countries and hopes 
to continue its path.
Good agreements were also reached 
to review establishing a shipping cor-
ridor and increasing the number of 
Iraqi aircrafts passing over Iran.

Iranian products exclusive expo to be held in Basra in early Dec.
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Three candidates are in the race to 
become the Football Federation Is-
lamic Republic of Iran (FFIRI)’s next 
president.
Mirshad Majedi, current caretaker of 
FFIRI, Azizollah Mohammadi, former 
head of the league organization, and 
Mehdi Taj, ex-president of the foot-

ball federation, are candidates for the 
post.
The FFIRI presidential elections will 
be held on Aug. 30.
Iran football federation is leading by 
interim president since February af-
ter Shahaboddin Azizi Khadem was 
removed from his post.

FFIRI’s pres-
idential race 
down to three 
candidates

ICCIMA to dispatch 
trade delegation to 
Prague in late Oct.
Iran Chamber of Commerce, In-
dustries, Mines and Agriculture 
(ICCIMA) is going to dispatch 
a trade delegation to Czech Re-
public during October 18-22, the 
ICCIMA portal announced.
The delegation will be comprised 
of the representatives of com-
panies active in various sectors 
including water resources and 
management, industrial machin-
ery, electrical equipment, electric-
ity generation and transmission 
especially the efficient use of 
natural gas and biogas to gener-
ate electricity, gas transmission, 
railways, locomotives and wag-
ons, refining industry and chem-
ical companies, as well as auto 
industries.
ICCIMA has organized the visit 
of the mentioned delegation in 
collaboration with the Iran-Czech 
Republic Joint Trade Committee.

---------------------------------------------------

TEDPIX drops 3,400 
points on Wednes-
day
TEDPIX, the main index of Teh-
ran Stock Exchange (TSE), lost 
3,473 points to 1.448 million on 
Wednesday.
As reported, over 4.583 billion se-
curities worth 24.946 trillion rials 
(about $89 million) were traded at 
the TSE.
The first market’s index lost 2,701 
points, and the second market’s 
index dropped 6,514 points.
TSE is one of the four Irani-
an 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).
Senior stock market analyst, 
Ashkan Zoudfekr, believes gov-
ernment must support the stock 
market against other parallel 
competitors like money and prop-
erty markets, the Securities and 
Exchange News Agency (SENA) 
reported on Sunday.
“Considering the fact that the cap-
ital market provides liquidity and 
dynamism to the economy, and 
is a useful and active part of the 
country’s economic development, 
strengthening it should become 
a priority for the government,” 
Zoudfekr said.

---------------------------------------------------

Iran’s exports to Al-
bania stand at $3.6m 
in H1
The value of Iranian exports to 
Albania reached $3.6 million in 
the first six months of 2022, ac-
cording to Albania’s Institute of 
Statistics (INSTAT).
As IRIB reported, the export of 
Iranian commodities to Albania 
has declined slightly in the men-
tioned period compared to the 
first half of 2021 when the fig-
ure stood at $3.7 million. Based 
on the data released by INSTAT, 
trade exchanges between the two 
countries reached their highest 
value over the last seven years, 
in 2021. Iran exported about $5.9 
million worth of commodities to 
Albania in 2021, which was signif-
icantly higher than the figure for 
2020. Iran’s exports to Albania in 
2020 were about $2.2 million.
As reported, foodstuff, dates, 
dried fruits, pistachios, saffron, 
carpets, construction stones, 
glass and crystals, petroleum, 
petrochemical and chemical ma-
terials, textile, metal products, 
and electrical machinery and 
tools are among the top Iranian 
goods exported to the markets 
of the Balkan region, especially 
Albania.

Most Colorful Cities In The World
Everyone loves colors and colors have an im-
portant role in our lives. Do you know which is 
the most colorful city in the world? Additional-
ly, which city’s buildings are the most colorful? 
Would you like to go there? We have listed 10 
Most Colorful Cities in the world 2022 here. Let’s 
see!
10. Willemstad, Curaçao
Willemstad is the capital of Curaçao. Curaçao is 
an island in the southern Caribbean Sea that is a 
constituent country of the Kingdom of the Neth-
erlands. With its unique architecture and port en-
trance, it is one of the top 10 most colorful cities 
in the world in 2022. Additionally, Willemstad’s 
city center features an array of colonial architec-
ture influenced by Dutch styles. Willemstad is a 
small town with a population of about 140,000 
and an area of 86 hectares.
• Population: 140,000
09. Guanajuato, Mexico
 Guanajuato is a colorful city in central Mexico 
known for its silver mining history and coloni-
al architecture. Moreover, most of the streets in 
Guanajuato are lanes that cars cannot pass. In 
addition, Guanajuato has an area of 996.7 square 
km, and a population of 190,000. It is one of the 
top 10 most colorful cities in the world 2022.
•Population: 190,000
08. Copenhagen, Denmark
 Copenhagen is the capital of Denmark located on 
the coastal islands of Zealand and the Amager. 
Moreover, it is the most populous city in Den-
mark with a population of 790,000. Also, Copen-
hagen is the 8th most colorful city in the world 
and one of the most expensive cities in Europe. 
Copenhagen is hailed as the happiest city in the 
world, also famous for its canals, excellent food, 
and Tivoli Gardens.
• Population: 790,000

07. Burano, Italy
 Burano is an island in the Venetian Lagoon in 
Italy. It is known for its colorful houses and its 
casual eateries serving seafood from the lagoon. 
In addition, Burano is a colorful city. While walk-
ing through its streets, you will be mesmerized 
by the flashes of blue, pink, red, orange, purple. 
The primary economy of Burano is tourism. It 
is a small town with a total population of about 

2,800. Also, Burano is the 7th most colorful city 
in the world in 2022.
• Population: 2800
06. Havana, Cuba
 Havana is the capital and the largest city of Cuba. 
Also, Havana is one of the top 10 most colorful 
cities in the world.
• Population: 2.1 million
05. Valparaíso, Chile 

 Valparaíso is a colorful city on Chile’s coast. It is 
primarily known for its steeply funky and colour-
ful, rock-built houses. Valparaíso has two state-
owned and several private universities. Moreover, 
the total population of the city is 280,000 and the 
area is 155 sq mi. Also, Valparaíso is one of the 
top 10 most colorful cities in the world.
• Population: 280,000
04. Cape Town, South Africa
Cape Town is a colorful city located on the south-
west coast of South Africa. It is on a peninsu-
la beneath the gorgeous Table Mountain. Cape 
Town is the second most populous city in South 
Africa with a population of 4.6 million. Also, it 
is one of the top 10 most colorful cities in the 
world.
• Population: 4.1 million
03. St. John’s, Canada
St. John’s is the capital and largest city of the Ca-
nadian province of Newfoundland and Labrador. 
St. John’s is primarily known for its colorful Row 
House. Moreover, St. John’s is the easternmost 
city in North America. Also, it is one of the oldest 
and most colorful cities in the world in 2022.
• Population: 110,000
02. Jodhpur, India
Jodhpur is a colorful city located in the north-
western state of Rajasthan, India. Additionally, 
Jodhpur is a popular tourist destination, with 
many palaces and historical forts, and it is known 
as the “blue city” among the people of Rajasthan 
and all over India. It is one of the top 10 most 
colorful cities in the world.
• Population: 3.1million
01. Chefchaouen, Morocco
Chefchaouen is a city in northwestern Morocco. 
Especially known for its blue colored buildings of 
old town. Also, it is one of the most beautiful and 
most colorful cities in the world in 2022. 
Population: 43,000

The value of trade between Iran and 
Hungary reached $19.350 million in the 
first five months of 2022, registering a 
44.8 percent increase, year on year, 
according to the data released by Hun-
garian Central Statistical Office (known 
as KSH).
In January-May 2021, the value of 
trade between Iran and Hungary was 
about $13.362 million, indicating that 
the trade between the two countries 
has increased by about $5.988 million 
or 44.8 percent.
During the mentioned five months, Iran 
exported commodities worth $5.714 
million to Hungary, while the imports 
from the country stood at $13.636 mil-
lion, IRIB reported.
The Islamic Republic had imported 
$11.272 million worth of goods from 
Hungary in the first five months of 
2021, while exporting $2.53 million 
worth of commodities to the country.
The top commodity items exchanged 
between the two countries included 
livestock and animal products, vege-
tables, plastic products, textiles and 
clothing, transportation equipment and 
parts, and ophthalmology supplies.
The total trade exchange between the 
two countries in 2021 amounted to $48 

million while in 2020 the figure was 
about $33 million.
Iran and Hungary signed a memoran-
dum of understanding (MOU) for the 
expansion of economic cooperation in 
late 2021.
The MOU was signed by Iranian Fi-
nance and Economic Affairs Minister 
Ehsan Khandouzi and the visiting Hun-
garian Minister of Foreign Affairs and 
Trade Péter Szijjártó on the sidelines 
of the two countries’ second Joint Eco-
nomic Committee meeting in Tehran on 
December 17.
The MOU covered a variety of areas 
including cooperation in the fields of 
water treatment, seeds, power plants, 
animal feed and construction materials, 
and joint investment opportunities.
During the meeting, the two sides also 
discussed the facilitation of visa issu-
ance procedures for the two sides’ 
businessmen and the Hungarian official 
promised to follow up on some issues 
that the Iranian transportation fleet had 
for transiting through Hungary.
Cooperation between a Hungarian bank 
and the Export Development Bank of 
Iran was another issue agreed upon 
during the two countries’ Joint Eco-
nomic Committee meeting.

Iran-Hungary 5-month 
trade increases over 44% yr/yr

Iran has made its first official import 
order using cryptocurrency this week, 
the head of the country’s Trade Promo-
tion Organization (TPO) announced on 
social media, IRIB reported.
“This week, the first official import 
order valued at 10 million dollars was 
successfully registered using crypto-
currencies,” Alireza Peyman-Pak wrote 
in a Twitt post on Tuesday.
According to the official, by the end of 
the first half of the current Iranian cal-
endar year (September 22), the use of 
cryptocurrencies and smart contracts 

in foreign trade with target countries 
will become widespread.
The official didn’t specify which crypto-
currency was used in the transaction.
This move could enable the Islamic 
Republic to circumvent U.S. sanctions 
that have made some problems for the 
country’s financial transactions.
The order was a first step towards al-
lowing the country to trade through 
digital assets that bypass the dol-
lar-dominated global financial system 
and to trade with other countries simi-
larly limited by U.S. sanctions, such as 

Russia.
Tehran is one of the largest economies 
yet to embrace cryptocurrency technol-
ogy, born in 2008 as a payments tool 
aimed at eroding governmental control 
over finance and economies.
Last year, a study found that 4.5 per-
cent of all bitcoin mining was taking 
place in Iran, partly as a result of the 
country’s cheap electricity. The mining 
of cryptocurrency could help Iran earn 
hundreds of millions of dollars that can 
be used to buy imports and lessen the 
impact of sanctions.

Iranian Energy Minister Ali-Akbar Mehrabian has said the peak 
demand for electricity in the country has reached 69,278 meg-
awatts (MW) during the summer, indicating a five percent in-
crease compared to the highest demand for electricity in the 
previous year which was 67,000 MW, IRNA reported.
According to Mehrabian, the increase in temperature is the main 
reason for the rising electricity demand in the country.
“The country’s average temperature has increased by one degree 
compared to last year, and in some regions such as Khuzestan, 
Bushehr, Hormozgan, and even the northwest of the country, 
we have seen a temperature increase of four-five degrees,” the 
minister said.
Mehrabian noted that the energy ministry has been following 

a comprehensive program for managing electricity supply and 
demand during the summer peak consumption period, saying: 
“The most important axes of this program were increasing the 
capacity of the country’s power plants, overhauling all the exist-
ing power plants and using their full capacities and promoting 
consumption management.”
Stating that 40 percent of people have been following consump-
tion management plans during the summer, Mehrabian said: 
“These 40 percent have received a bonus and been rewarded 
for saving electricity.”
The official noted that for the next week, it is predicted that the 
temperature will rise once more in northern parts of the country 
and this will cause a further increase in electricity consumption.

He called on people to continue following consumption man-
agement programs, saying: “If the people’s cooperation and 
saving continue like in the early days of the summer, we will get 
through the remaining days of the season with minimal prob-
lems.”
Over the past decade, constant temperature rising and the sig-
nificant decrease in rainfalls across Iran have put the country in 
a hard situation regarding electricity supply during peak con-
sumption periods.
Iran’s Power Generation, Distribution, and Transmission Com-
pany (known as Tavanir) has previously announced that the 
company is implementing a variety of programs for managing 
the situation and preventing blackouts in the country.

Peak electricity consumption exceeds 69,000 MW

Iran using cryptocurrencies for imports

Source: https://infos10.com/most-colorful-cities-in-the-world/ By: PARISA JAMADI
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In The World 2022
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 مریم محسنی  اخیراً صداهای 
مهیب و عجیبی از پاالیشگاه اصفهان 
برای ساکنان اطراف پرسش برانگیز 
شد. این مورد به سرت در فضای 
مجازی انتشار یافت و باعث بروز 
برخی شایعات شد تا اینکه با دو خبر 
از طرف معاون پاالیشگاه اصفهان و 
مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان به سرعت شفافیت جایگزین 

شایعات شد.
در  اصفهان  •پاالیشگاه 
حال راه اندازی واحد تصفیه 
گازوئیل با استاندارد یورو ۵ 

است
معاون پاالیشگاه اصفهان با بیان 
اینکه در حال احداث واحد تصفیه 
وقتی  گفت:  هستیم،  گازوئیل 
می خواهیم واحدهای عملیاتی را 
راه اندازی کنیم برای اینکه مسیرها را 
از آالیندگی پاک کنیم، مجبور هستیم 
داخل آن ها بخار بزنیم، احتمال 
می رود تا دو روز آینده این صداها را 
داشته باشیم. اصغر صابری معاون 
پاالیشگاه اصفهان در گفت وگو با 
خبرنگار فارس در اصفهان در پاسخ 
به این سؤال که علت صداهای ایجاد 
شده در پاالیشگاه اصفهان چیست، 
اظهار داشت: در حال احداث واحد 
تصفیه گازوئیل با ظرفیت تولید ۱۰۰ 
هزار بشکه گازوئیل یورو ۵ هستیم، 
در این راستا تمام تجهیزات آن نصب 
و در حال راه اندازی است، هدف از 
احداث این واحد شیرین کردن و 
حذف ترکیبات گوگردی و خطرناک 

از گازوئیل است.
وی افزود: با راه اندازی این واحد در 
یکی دو ماه آینده حدود ۱۰۰ هزار 
بشکه گازوئیل تولیدی در روز در 
پاالیشگاه اصفهان که حدود ۸ تا 
۱۰ هزار PPM گوگرد داشت و 
بسیار مضر و خطرناک بود، مطابق با 

استانداردهای روز دنیا و اروپا می شود 
و ضمن اینکه میزان گوگرد آن به زیر 

PPM ۵۰ کاهش می یابد.
صابری با تأکید بر اینکه این پروژه 
بسیار بزرگ و ملی است و بعد از 
راه اندازی شاهد یک هوای بسیار 
پاک برای شهر اصفهان و استان های 
وابسته با پاالیشگاه اصفهان خواهیم 
بود، گفت: وقتی می خواهیم چنین 
واحدهای بزرگی را راه اندازی کنیم 
یک سیستمی در پاالیشگاه به نام 
سیستم فلر است که در این سیستم 
کلیه تجهیزات پاالیشگاهی به اضافه 
واحدهای عملیاتی به این سیستم فلر 
نصب می شوند و اگر بنا به دالیلی 
یک اتفاقی در پاالیشگاه بیفتد این 
واحدهای عملیاتی را به مسیر فلر باز 
می کنند و واحد عملیاتی ایمن خواهند 
ماند، برای راه اندازی هر واحد عملیاتی 
لزوماً باید سیستم فلر در سیستم قرار 
بگیرد. معاون پاالیشگاه اصفهان 
ادامه داد: از روز گذشته مقدمات 
راه اندازی فلر را انجام داده ایم و امروز 
فلر پاالیشگاه روشن شده که در اصل 

ضریب ایمنی پاالیشگاه است.
وی با اشاره به ایجاد صداهای بلند 
در پاالیشگاه اضافه کرد: وقتی 
می خواهیم واحدهای عملیاتی را 
راه اندازی کنیم برای اینکه مسیرها 
را از آالیندگی پاک کنیم، مجبور 
هستیم داخل آن ها بخار بزنیم و 
زنگارها و مواد زائد داخل لوله ها را 
با فشار زیاد تمیز کنیم و به اصطالح 
به آن فلش کردن لوله ها می گویند و 
در حال حاضر در حال فلش کردن 
لوله ها هستیم که عمدتًا تمام شده، 
البته احتمال می رود در ۲ روز آینده 
این صداها را داشته باشیم، اما کاماًل 
تحت کنترل است و همه این ها 
مربوط به راه اندازی واحدهای بخش 

جنوبی است.

صابری با عذرخواهی از مردم به خاطر 
سر و صدای ایجاد شده، خاطرنشان 
کرد: با راه اندازی این واحد ملی، وضع 
گازوئیل کل پاالیشگاه اصفهان و 
نیمی از کشور بهتر و مطابق با 
استانداردهای جهانی می شود، تمام 
این اتفاقات مثبت و تحت کنترل 
است و عواید آن شامل حال همه 

مردم اصفهان می شود.
از  حاصل  صداهای   •
تا یک  پاالیشگاه اصفهان 

هفته آینده فروکش می کند
مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان با اشاره به ابراز نگرانی اهالی 
مناطق اطراف پاالیشگاه اصفهان 
درخصوص صداهایی که از چند 
وقت پیش به دلیل اجرای پروژه های 
رفع آالیندگی در این شرکت در 
حال انجام است گفت: با اتمام این 
پروژه این صداها تا یک هفته آینده 
فروکش می کند. در روزهای اخیر 
در شبکه های اجتماعی مطلبی با 
عنوان صدای وحشتناک و ادامه دار 
در پاالیشگاه اصفهان بازنشر شد که 

به نگرانی اهالی شهرک بختیاردشت 
و شهید منتظری اصفهان اشاره 
شده بود. منصور شیشه فروش روز 
پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: 
علت ایجاد این صدا راه اندازی واحد 
عملیاتی کاهش ترکیبات گوگردی 
از واحد تولید گازوییل پاالیشگاه با 

هدف کاهش آلودگی هواست.
وی اظهار داشت: در این راستا در زمان 
روشن کردن سیستم ِفلِر و پاک کردن 
مسیر لوله ها از آالیندگی با فشار زیاد 
بخار و فلش کردن لوله ها بمنظور 
شیرین سازی گازوییل این صداها 

ایجاد شده است.
پاالیشگاه  معاون  حال  عین  در 
اصفهان نیز در گفت و گو با ایرنا 
ضمن عذرخواهی از مردم منطقه 
بختیاردشت و شهرک شهید منتظری 
گفت: علت ایجاد این صداها اجرای 
پروژه احداث واحد تصفیه گازوییل 
یورو پنج با ظرفیت تولید یکصد هزار 

بشکه است.
اصغر صابری افزود: با توجه به اینکه 
هدف از احداث این واحد شیرین 

کردن و حذف ترکیبات گوگردی و 
خطرناک است در آینده شاهد یک 
هوای بسیار پاک برای شهر اصفهان 
و استانهای وابسته به پاالیشگاه 

اصفهان خواهیم بود.
پاالیشگاه  اطراف  اهالی  از  وی 
اصفهان درخواست کرد که حداقل 
تا یک هفته آینده این شرایط راتحمل 
کنند زیرا با راه اندازی آنی واحد ملی، 
وضع گازوییل کل پاالیشگاه اصفهان 
و نیمی از کشور بهتر و مطابق با 

استانداردهای جهانی می شود.
اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت 
)پاالیشگاه اصفهان( در زمان حاضر 
وظیفه تأمین حدود ۲۵ درصد از 
سوخت کشور را به عهده دارد و بنزین 
و گازوییل از محصوالت اصلی این 
شرکت بشمار می آید بطوری که 
سوخت ۱۶ استان از جمله اصفهان 
را تأمین می کند. ایـن شرکت در 
منطقه ای به مساحت ۳۴۰ هکتار در 
شمال غربی اصفهان واقع و ظرفیت 
آن حدود ۳۷۵ هزار بشکه در روز 

است.
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شـهردار اصفهـان گفـت: تیـم اقتصـادی 
نـواع منابـع  شـهرداری جهـت تزریـق ا
مالـی بـه پروژه هـای عمرانـی شـهر طبـق 
سیاسـت گذاری های تدویـن شـده در حـال 
فعالیـت اسـت و تاکنـون علی رغـم وجـود 
فـراز و نشـیب های مالـی توقفـی در رونـد 

اجـرای پروژه هـا ایجـاد نشـده اسـت.
علی قاسم زاده شـهردار اصفهان، در نشست 
بررسـی پروژه هـای شـاخص عمرانـی 
شـهرداری اصفهان اظهـار داشـت: تکمیل 
پروژه های شاخص عمرانی شـهر از گذشته 
تـا امـروز در اولویـت برنامه هـای مدیریـت 

شـهری قـرار دارد.
وی افـزود: بـر تکمیـل سـریع تر پروژه های 
قطـار شـهری، رینـگ چهـارم حفاظتـی، 

تقاطـع غیـر همسـطح میـدان شـهدای 
ورزشـکار، تقاطـع آیـت اهلل غفـاری و پروژه 
پارکینـگ توحیـد نیـز تمرکـز کرده ایـم، 
چراکـه تکمیـل و سـاماندهی ایـن پروژه ها 
کمـک شـایانی بـه توسـعه حمل ونقـل در 

شـهر می کنـد.
اقتصـادی  تیـم  فعالیـت  از  قاسـم زاده 
نـواع منابـع  شـهرداری جهـت تزریـق ا
مالـی بـه پروژه هـای عمرانـی شـهر طبـق 
سیاسـت گذاری های تدویـن شـده خبـر داد 
و تأکید کـرد: تاکنـون علی رغم وجـود فراز 
و نشـیب های مالی توقفـی در رونـد اجرای 

پروژه هـا ایجـاد نشـده اسـت.
در این جلسـه همچنین محمد نـور صالحی 
رئیـس شـورای اسـالمی شـهر اصفهـان 

نیـز پیشـرفت پروژه هـای رینـگ چهـارم 
حفاظتـی، تقاطـع غیـر همسـطح میـدان 
شـهدای ورزشـکار و تقاطع آیت اهلل غفاری 
را قابـل قبـول دانسـت و گفـت: بـه منظور 
تسـریع در روند آزادسـازی اراضی و امالک 
در مسـیر این پروژه ها درصـدد تأمین منابع 

مالـی هسـتیم.
وی بر اتخـاذ تدابیر الزم جهـت رفع موانعی 
همچـون آزادسـازی ها و تأمیـن اعتبـار در 
مسـیر اجـرای پروژه هـا تأکید کـرد و افزود: 
یکـی دیگـر از معضالتـی کـه در اغلـب 
پروژه هـای عمرانـی مشـاهده می شـود، 
جابه جایی تأسیسـات شـرکت های خدماتی 
چـون آب و فاضـالب، بـرق و گاز و عـدم 
برخـورداری از اطالعات کافی شـرکت های 

خدماتـی از تأسیسـات مربوطه خـود در این 
مسـیرها اسـت.

نورصالحی ادامـه داد: جابه جایی تأسیسـات 
در روند اجـرای پروژه های عمرانـی زمان بر 
و پرهزینـه اسـت و ایـن معضـل در پـروژه 
رینـگ چهـارم حفاظتـی بـا توجه بـه اینکه 
اجـرای طـرح در حریـم شـهری اتفـاق 
می افتـد، مشـکالتی را ایجـاد کرده اسـت.

بـه گفتـه رئیـس شـورای اسـالمی شـهر 
اصفهـان، مقـرر شـد جلسـه ای بـا حضـور 
مسـؤوالن، کارشناسـان و مدیران پروژه در 
رابطه بـا اولویـت بنـدی پروژه هـای رینگ 
چهـارم حفاظتـی تـا سـال ۱۴۰۳ برگـزار 
و زمان بنـدی طرح هـا بـه صـورت کامـل 

تعییـن شـود.

در هفدهمیـن جلسـه کمیسـیون انـرژی، صنایـع پاالیشـی و 
پتروشـیمی اتـاق بازرگانـی اصفهـان مباحث مربـوط بـه گارانتی 
و خدمـات پـس از فـروش، تأمیـن تجهیـزات بـه ازای واردات و 
تأمیـن نقدینگـی مهم تریـن محدودیت هـای توسـعه انرژی های 

تجدیدپذیـر در کشـور عنـوان شـد.
اصفهان هفدهمین جلسـه کمیسـیون انـرژی، صنایع پاالیشـی و 
پتروشـیمی به بررسـی راهکارهـا و ظرفیت هـای قانونی توسـعه 
انرژی هـای تجدیدپذیـراز طریـق واردات پنل هـای فتوولتانیـک 
در مقابل صـادرات فراورده هـای نفتی، پتروشـیمی و شـیمیایی و 
محدودیت هـای این حوزه از جمله مصوبات جلسـه سیاسـت های 
ارزی و تجـاری ۱۴۰۰.۱۰.۱۵ سـازمان توسـعه تجـارت ایـران 

اختصـاص یافت.
در ابتدای این جلسـه اکبر لباف نایب رئیس این کمیسـیون ضمن 
بیـان اینکه در جلسـات کمیته هـای ذیل کمیسـیون، دغدغه های 
دسـتگاه های اجرایی و فعاالن اقتصـادی در خصوص تحقق منابع 
پیش بینـی شـده در تبصـره ۱۶ قانـون بودجـه سـال ۱۴۰۱ مبنی 
بر تخصیـص ۶۰ هـزار میلیـارد ریـال بـرای توسـعه نیروگاه های 
کوچک تجدیدپذیر در مناطق محروم بررسی شـد افزود: متاسفانه 
محدودیت هایـی در اجـرای ایـن طرح بـا وجود تخصیـص بودجه 

وجـود دارد کـه محدودیت هـای موجـود در واردات پنل هـای 
خورشـیدی و مشـکالت توسـعه تولیـد در داخـل کشـور از جمله 

آنها اسـت.
وی تصریـح کـرد: اعضـای کمیسـیون انـرژی اتـاق بازرگانـی 
اصفهان پیشـنهاد اسـتفاده از ارز حاصـل از صـادرات فراورده های 
نفتی و پاالیشـی بـرای واردات پنل هـای خورشـیدی را راهکاری 

بـرای رفـع بخشـی از ایـن محدودیت هـا عنـوان کردند.
عضـو هیـات نماینـدگان اتـاق بازرگانی اصفهـان گفـت: درحالی 
که تقاضاهـای موجود بـرای تولید بـرق پاک بـا محدودیت مواجه 
اسـت، قوانینـی مانند مـاده ۱۶ قانـون جهـش تولید دانـش بنیان 
مرتبط بـا انرژی هـای تجدیـد پذیـر و تولید بـرق پاک و مـاده ۱۲ 
تصویب نامـه هیـات وزیـران مبنی بـر مکلـف کـردن وزارت نیرو 
بـرای راه انـدازی طرح هـای پیشـران انرژی هـای تجدیدپذیـر و 
زنجیـره ارزش آن، تقاضاهـای جدیدی بـرای توسـعه انرژی های 

تجدیدپذیـر ایجاد خواهـد کرد.
حمیدرضاعزیزیـان عضـو انجمـن سـازندگان و تامین کننـدگان 
کاال و خدمـات انرژی هـای تجدیدپذیـر )سـاتکا( سـهم اسـتان 
اصفهـان در اجـرای قانون بودجـه سـال ۱۴۰۱ برای اجـرای ۱۱۰ 
هـزار نیـروگاه ۵ کیلـو واتی طـی سـال جـاری را در حـدود ۲۷۰۰ 

نیروگاه بیـان و تصریح کرد: امـکان راه انـدازی تا ۵ هـزار نیروگاه 
نیـز فراهم اسـت.

عضـو انجمـن سـازندگان و تامین کننـدگان کاال و خدمـات 
انرژی هـای تجدیدپذیر تأمین پنل هـای خورشـیدی را مهم ترین 
محدودیت اجـرای این طرح بیـان کـرد و گفت: بـرای تحقق این 
طـرح ناگزیر بـه اسـتفاده از پتانسـیل بخـش خصوصـی در تولید 

داخل هسـتیم.
عزیزیـان از تأمیـن منابـع مالـی اجرای ایـن طـرح در قالـب ارائه 
تسـهیالت ۱۲۰ میلیونـی در ۸۰ قسـط بـا کارمـزد ۴ درصـدی به 

متقاضیان محـروم خبـر داد.
وی ورود بـه حـوزه نیروگاه هـای خورشـیدی را یـک مسـئولیت 
اجتماعی بـرای فعـاالن اقتصادی دانسـت و خواسـتار مشـارکت 

حداکثـری بخـش خصوصـی در ایـن زمینه شـد.
سـاراصالحی مدیر دفتر بـازار برق شـرکت توزیع برق شهرسـتان 
اصفهـان نیـز دغدغـه ظرفیـت پیمانـکاری موجـود در اجـرای 
پروژه هـای خـرد بـه ویـژه در مناطـق محـروم، بافت روسـتایی و 
حاشـیه شـهر را بسـیار حائز اهمیت دانسـت و افزود: ایـن در حالی 
اسـت کـه دغدغـه تأمیـن کاال از طریـق تعامـل مناسـب بـا یک 

پیمانـکار بـزرگ قابـل حل می باشـد.

وی فضای واردات تجهیزات خورشـیدی را فرصت مناسـبی برای 
شرکت های کوچک دانسـت و حجم سـنگین تعهدات پیمانکاران 
بـرای راه انـدازی نیروگاه هـای خورشـیدی را فرصـت مغتنمـی 
برای ایجاد تعامـل صادرکننـده و واردکننده تجهیزات در راسـتای 

راه انـدازی نیروگاه هـای کوچـک مقیاس عنـوان کرد.
همچنین حیـدر چراغچـی، تولیدکننده بخش خصوصـی در حوزه 
نیروگاه های گازی و خورشـیدی نیـز ضمن تاکید بر توجـه ویژه به 
بحث خدمـات و نگهـداری نیروگاه های خورشـیدی، بـر ضرورت 
توجه به کیفیـت و تعهـدات قانونی فروشـندگان در زمینـه اینورتر 

و پنل تاکیـد کرد.
مسعودحکیم داوود نماینده انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
حالل و مشتقات نفتی، شیمیایی و پتروشـیمی استان اصفهان نیز 
پیشـنهاد تشـکیل کارگروهی بـرای برآورد نیـاز بازار بـه پنل های 
خورشـیدی و تبیین توجیه پذیـری ورود شـرکت های خصوصی و 

خصولتی نفتی بـه واردات این پنلهـا را ارائه داد.
 در ادامـه جلسـه مباحـث مربـوط بـه گارانتـی و خدمـات پـس از 
فـروش، تأمیـن تجهیـزات بـه ازای واردات و تأمیـن نقدینگی به 
عنـوان مهم ترین محدودیت های توسـعه انرژی هـای تجدیدپذیر 

در کشـور عنوان شـد.

شهردار اصفهان:

مشکالت مالی توقفی در اجرای پروژه های عمرانی ایجاد نکرده است

در جلسه کمیسیون انرژی، صنایع پاالیشی و پتروشیمی عنوان شد:

واردات در قبال صادرات راهکار تأمین پنل های خورشیدی

اظهار نظر مقامات مسئول درباره صداهای مهیب وعجیبی ازپاالیشگاه اصفهان؛

شفافیت جایگزین شایعات شد

سـید رضـا مرتضـوی در پایـان سـفر بـه شهرسـتان چـادگان در جمـع 
خبرنـگاران اظهـار داشـت: پشـتیبانی و حمایـت الزم در راسـتای ارائـه 
تسـهیالت قابـل اسـتفاده در بخـش کشـاورزی ایـن شهرسـتان انجام 

خواهـد شـد.
وی ادامـه داد: احیـای بعضـی از ظرفیت هـای گردشـگری شهرسـتان 
چـادگان از جمله اماکـن تاریخـی و پـل اورگان، روسـتای مشـهد کاوه 
و دهکـده چـادگان و امامـزاده رزوه و دیگـر مناطـق از اهمیـت ویژه ای 

برخـوردار اسـت.
اسـتاندار اصفهـان ابـراز امیـدواری کرد کـه ایـن ظرفیت هـا در تصمیم 
گیری هـای بعـدی به کمـک توسـعه و آبادانـی ایـن شهرسـتان بیایند.

وی خاطرنشـان کرد: موضـوع فاضالب چـادگان از دغدغه هـای اصلی 
مردم این شهرسـتان اسـت که در جلسـه شـورای اداری امروز اسـتان و 

شهرسـتان مورد بررسـی قـرار گرفت.
مرتضـوی اضافه کرد: این طرح از سـال های گذشـته تا کنـون باقیمانده 
بوده و مورد کـم کاری قرار گرفته اسـت که در جلسـه امـروز تصمیمات 

جامعتر مورد بررسـی قـرار گرفت.
بـه گفتـه وی، آب آشـامیدنی پایـدار ایـن شهرسـتان هـم یکـی از 
دغدغه هـای مـردم اسـت کـه در ایـن زمینه هـم بحـث و بررسـی الزم 

انجـام شـد.
اسـتاندار اصفهان گفت: هـم اکنون بعضـی از مناطـق چادگان بـا تانکر 
آب رسـانی می شـود که با تصمیـم گیری های امـروز در شـورای اداری 
اسـتان در انـدک زمانـی ایـن طـرح بـه سـرانجام خواهـد رسـید. وی با 
اشـاره به اینکـه سـیل ۲۰۰ میلیـارد تومان خسـارت به زیرسـاخت های 
ایـن شهرسـتان در بخـش کشـاورزی و دامـداری وارد کـرده اسـت 
کـه بـا پیگیری هایـی در قالـب مدیریـت بحـران اسـتان برخـی از ایـن 
گرفتاری های مـردم بـه زودی برطـرف خواهد شـد. مرتضوی با اشـاره 
بـه ظرفیت های متعـدد شهرسـتان چـادگان در بخش داروهـای گیاهی 
افزود: اسـتفاده از این ظرفیت ها بـه اقتصاد این شهرسـتان کمک خواهد 
کرد اما تا کنـون مورد توجـه و اقبال قـرار نگرفته اسـت. وی بیـان کرد: 
طرح هـای مرتبط بـا اقتصـاد ایـن شهرسـتان در بخش هـای مختلف از 
جمله کشـاورزی و گردشـگری باید توسـط فرمانـداری مورد شناسـایی 
قرار گیـرد و بـا کمک مشـاوران مطالعـه در مـورد آنهـا انجام شـده و به 
سـمت صدور مجوزهـای بی نـام برای سـرمایه گـذاری هدایت شـوند. 
اسـتاندار اصفهـان گفـت: در آینده رویکـرد جدیـدی در بخش سـرمایه 
گذاری در اسـتان خواهیم داشـت کـه اسـتفاده از این ظرفیت وابسـته به 
بضاعت هر شهرسـتان که چـه مقدار طـرح را روی میز اسـتان بگذارند و 

سـبدی برای جذب سـرمایه گـذار در شهرسـتان قـرار دهند.
اسـتاندار اصفهان در جریان دوازدهمین سـفر شهرسـتانی خـود، مهمان 
عشـایر چـادگان شـد و مشـکالت آنهـا را از نزدیـک شـنید. اسـتاندار 
اصفهـان را در ایـن سـفر معاونین اسـتاندار و مدیـران کل دسـتگاه های 
اجرایـی همراهـی می کننـد و پیـش بینـی شـده کـه در ایـن سـفر 
شهرسـتانی بیش از ۶۰ طـرح در حوزه هـای عمرانی، خدماتـی، صنعتی، 
فرهنگی، ورزشـی، آموزشـی، سـالمت، بهداشـت و درمان مصوب شود.

با اشاره به ظرفیت های باالی کشاورزی و گردشگری 
در چادگان گفت: گردشگری و کشاورزی از محورهای 
اقتصاد و توسعه و پیشرفت این شهرستان محسوب 

می شود که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

استاندار اصفهان:

گردشگری و کشاورزی از محورهای 
توسعه و پیشرفت چادگان است

گزارش

مدیـرکل اسـتاندارد اسـتان اصفهان 
گفـت: رعایـت اسـتانداردها و موارد 
ایمنـی در هتلـداری بـه افزایـش 
تعـداد گردشـگران داخلـی و خارجی 
و رشـد و رونـق صنعت گردشـگری 

در اسـتان کمـک می کنـد.
محمود فرمانی افزود: اخذ اسـتاندارد 
بـرای هتل هـا اجبـاری نیسـت امـا 
هتل هـا می تواننـد بـا رعایـت موارد 
اسـتاندارد، زمینه رضایتمندی هرچه 
بیشـتر مسـافران و گردشـگران را 
فراهـم کننـد کـه ایـن موضـوع در 
اصفهان با توجـه به اهمیـت صنعت 
گردشـگری در آن، جایـگاه ویژه ای 

دارد.
وی با بیـان اینکـه اصفهـان بعنوان 
یکـی از قطب هـای گردشـگری 
کشـور مطرح اسـت، اظهار داشـت: 
در یک همـکاری مشـترک بـا اداره 
کل میـراث فرهنگی اسـتان در صدد 
استانداردسـازی  سـطح  ارتقـای 

خدمـات هتلـداری هسـتیم.
هرچـه  کـرد:  اضافـه  فرمانـی 
شـاخص ها و اسـتانداردهای خدمت 
رسـانی در هتل ها ارتقـا یابد بـه نفع 
صاحب خدمـت و خدمـت گیرندگان 

یعنـی مـردم اسـت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اداره 
کل اســتاندارد اســتان اصفهــان 
بــر اســاس وظایــف حاکمیتــی 
می کنــد،  بازدیــد  هتل هــا  از 
ــا  ــن بازدیده ــرد: ای ــان ک خاطرنش
ــرا  ــت زی ــورد نیس ــدف برخ ــا ه ب
اخــذ اســتاندارد بــرای آنهــا اجبــاری 
نیســت امــا می کوشــیم تــا بــا 
بررســی وضعیــت موجــود بــه 
ــای  ــرای ارتق ــداری ب ــت هتل صنع
شــاخص ها مطابــق بــا اســتانداردها 

کمــک کنیــم.
ــا  ــان ب ــتاندارد اصفه ــرکل اس مدی
بیــان اینکــه هتل هــا می تواننــد 
بــرای دریافــت اســتاندارد تشــویقی 
اقــدام کننــد، تصریــح کــرد: تــا 
کنــون یــک هتــل در اســتان موفــق 
ــده  ــی ش ــن گواه ــت ای ــه دریاف ب
ــوب  ــد در چارچ ــه می توان ــت ک اس
ــد. ــرداری کن ــره ب ــون از آن به قان

ــه در  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب فرمان
ــداری مســائل کیفــی،  خدمــات هتل
کمــی و ایمنی مطــرح اســت، اظهار 
ــان بصورت  ــرش مهمان داشــت: پذی
حضوری یــا مجــازی، ارائــه خدمات 
الکترونیکــی، غــذا و آشــپزخانه، 
ایمنــی  بهداشــت،  و  نظافــت 
نبــارداری،  آسانســور، پله هــا، ا
ــش نشــانی  ــزات آت ــا و تجهی اتاق ه
از جملــه مــوارد مــورد بررســی 
در بازدیــد از هتل هــا و ممیــزی 

آنهاســت.
وی با بیـان اینکـه بازدیدهـای اداره 
کل اسـتاندارد اسـتان از هتل هـا 
انجـام شـده اسـت، گفـت: در حـال 
تهیه فهرسـت شـاخص ها، تشـکیل 
بـا  هماهنگـی  و  فنـی  تیم هـای 
انجمن هـا و اداره هـای مربوطـه 
هسـتیم و امیدواریـم کار ارتقـای 
سـطح استانداردسـازی خدمـات از 

اول شـهریور آغـاز شـود.
فرمانـی همچنین بـا تاکید بـر اینکه 
اسـتاندارد  مشـمول  آسانسـورها 
اجبـاری هسـتند و بایـد تأییدیـه 
ایمنـی داشـته باشـند، تصریـح کرد: 
الزم اسـت ایـن موضـوع در اماکـن 
عمومـی از جمله هتل ها مـورد توجه 

بیشـتر قـرار گیـرد.
اصفهـان حـدود ۱۵۰ هتـل، ۴۴۴ 
اقامتگاه بومگردی، ۷۰ هتل سـنتی، 
۱۵۰ خانه مسافر و ۲۳۰ مهمانپذیر و 

افـزون بر ۳۵ هـزار تخـت دارد.
ــزار  ــش از ۲۲ ه ــا بی ــتان ب ــن اس ای
ــر تاریخــی کــه یــک هــزار  ــا و اث بن
و ۸۵۰ مــورد آن بــه ثبــت ملــی 
و هفــت اثــر آن بــه نام هــای 
ــان(، کاخ  ــش جه ــام )نق ــدان ام می
چهلســتون، بــاغ فیــن کاشــان و 
مســجد جامــع و ســه قنــات بــه 
نام هــای » وزوان«، » مزدآبــاد « و 
» مــون « بــه ثبــت جهانــی رســیده، 
کانــون توجــه گردشــگران داخلــی و 

ــت. ــی اس خارج

تحقق رشد گردشگری با 
رعایت استاندارد در هتلداری

 مدیرکل استاندارد استان اصفهان
مطرح کرد:

گفت و گو

ISFAHAN
N E W S

رئیس اداره مدیریت راه های استان اصفهان با اشاره به باز بودن راه های 
استان بعد از بارش های اخیر، گفت: با توجه به پیش بینی هواشناسی برای 
شهرستان های غرب و جنوب غرب استان همچون دهافان، لنجان، 
فالورجان، نجف آباد، تیران، فریدن و فریدونشهر بارش باران پیش بینی 

می شود.
• با تالش راهداران تمام راه های اصفهان باز است

مریم تاکی در گفت وگو با ایسنا درباره آخرین وضعیت راه های استان بعد از 

بارش های شدید اظهار کرد: اخیراً شاهد بارش های خوبی در سمت غرب و 
جنوب استان داشتیم، اما با تالش راهداران تمام راه های اصفهان باز است.

وی با بیان اینکه هیچ مورد محدودیت تردد در راه های استان نداریم، گفت: 
البته از بعد ازظهر و عصر پنجشنبه، احتمال بارش های پراکنده وجود داشت.

• اصالً در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها توقف نکنید
رئیس اداره مدیریت راه های استان اصفهان با توجه به احتمال وقوع سیل 
به مردم توصیه کرد که در حاشیه مسیل ها و رودخانه های فصلی اصاًل 

توقف نداشته باشند.
وی تاکید کرد: در این شرایط همکاران راهداری به صورت ۲۴ ساعته در 
آماده باش هستند و مردم در صورت بروز مشکل در راه ها می توانند با تلفن 

۱۴۱ تماس بگیرند.
تاکی گفت: عالوه بر این موارد همچنین برای شهرستان های غرب و 
جنوب غرب استان همچون دهاقان، لنجان، فالورجان، نجف آباد، تیران، 

فریدن و فریدونشهر بارش باران پیش بینی می شود.

رئیس اداره مدیریت راه های استان اصفهان 
تاکید کرد:

آماده باش راهداران در 
محورهای غرب و جنوب 

غرب استان اصفهان



جهـــــــان

Isfahan News

 مریم محسنی  ماجرای درختان 
تهران تا قبل از خشکسالی چندان 
داستان عجیبی نبود، جانداری بی 
تحرک در گوشه ای از شهر که رسالت 
بزرگی داشت؛ شرکت در مبارزه ای 
از ابتدا شکست خورده با آلودگی ها 
و تعویق مرگ های ناشی از آلودگی. 
حاال مدتی است در خبرهای »ایسنا« 
با تیترهایی مثل »دستگیری چهار 
درخت دزد در تهران« یا »چنارها 
ایستاده می میرند« این آخرین سرباِز 
محکوم به شکست خیابان ها که قرار 
بود بازیگر اخبار محیط زیستی بشود 
پایش به اخبار پلیسی باز شد. تاره 
در مواردی خشکاندن درختان چند 
میلیارد هم برای فرد متهم آب خورد 
ولی بعید است این سرباز از این نبرد 

جان سالم به در ببرد.
این موارد در حالی اسـت کـه حاال در 
خبـری تـازه می خوانیم کـه فرمانده 
توضیحاتـی  پایتخـت  انتظامـی 
را دربـاره نحـوه ورود پلیـس بـه 
پرونده هـای مربـوط بـه تخریـب 
محیـط زیسـت از جملـه قطـع و 
خشـک کـردن درختـان ارائـه کرد.

در واقـع بـه یـاد داریـم کـه چنـدی 
پیش انتشـار ویدیویی از خشـکاندن 
چندین اصلـه درخـت در مقابل یک 
سـاختمان در حـد فاصـل چهـارراه 
پـارک وی تـا میـدان تجریـش در 
خیابان ولیعصر تهران خبرسـاز شـد. 
اقدامی کـه واکنش های بسـیاری را 
بـه دنبـال داشـت و حتـی منجـر به 
ورود دادسـتانی تهـران بـه موضوع 
شـد. هنوز چند روزی از این موضوع 
نگذشـته بود که ویدیـوی دیگری از 
خشـک کردن درختـان مقابـل یک 
ملک در نیـاوران در فضـای مجازی 
منتشـر شـد. اقدامـی کـه گفته شـد 
شـهرداری در سـال ۹۷ متوجـه آن 
شـده و مالک نیز جریمه شـده است.

سـازمان  مدیرعامـل   •

بوسـتان ها و فضـای سـبز 
شـهر تهران: اقدام مجرمانه 

ست ا
خشـک کردن عمـدی درختـان اما 
بـه گفتـه علـی محمـد مختـاری، 
مدیرعامـل سـازمان بوسـتان ها و 
فضـای سـبز شـهر تهـران اقدامـی 

مجرمانـه محسـوب می شـود؛
پرسـش از پلیـس؛ آیـا بـا عامـان 
آسـیب عمـدی بـه فضـای سـبز 

برخـوردی می شـود، یـا خیـر؟
با این نکته کـه مدیرعامل سـازمان 
بوسـتان ها و فضـای سـبز شـهر 
تهـران اعـام کـرده حـاال بایـد 
پرسـید: آیا با عامان آسـیب عمدی 
به فضـای سـبز برخوردی می شـود، 
یـا خیـر. پرسشـی کـه فرمانـده 
انتظامـی تهران بـزرگ پاسـخ آن را 

بـه ایسـنا داده اسـت.
سـردار حسـین رحیمـی در دربـاره 
اینکه آیا پلیـس به تخلفـات و موارد 
عمدی تخریب محیط زیسـت ورود 

می کنـد یا خیـر گفت: پلیـس ضابط 
قانـون و تنهـا ضابـط رسـمی قانون 
اسـت و اگر موضوعـی در چهارچوب 
وظایـف پلیـس باشـد حتمـًا بـه آن 

ورود می کنیـم.
وی ادامـه داد:  از ایـن رو اگـر 
موضوعـی از جملـه همیـن تخریب 
محیط زیسـت از طریـق قطـع یـا 
خشـکاندن درختـان و ... از طریـق 
مراجـع قضایـی یـا از طریـق دیگـر 
دسـتگاه ها به عنوان شـاکی حقیقی 
یـا حقوقـی بـه پلیـس اعام شـود، 
ماموران ما شـواهد، مـدارک و قرائن 
مربوطـه بـه آن تخلـف یـا جـرم را 
جمـع آوری کـرده و پـس از تحقیق 
و مستندسـازی بـه مراجـع قضایـی 
تحویـل می دهنـد. بنابرایـن اگـر در 
ایـن مـورد نیـز مـوردی بـه پلیـس 
اعـام شـود مـا در خدمت هسـتیم.

فرمانـده انتظامـی تهـران بـزرگ 
دربـاره اینکـه آیـا پلیس بـه موضوع 
خشـک کـردن تعـدادی از درختـان 

در خیابـان ولیعصـر )عج( و نیـاوران 
ورود کرده اسـت یـا خیـر اظهارکرد: 
تا بـه این لحظـه به مـا چیـزی به ما 
اعـام و گفته نشـده اسـت، امـا اگر 
بـا دسـتور قضایـی نیـاز بـه حضـور 
پلیـس باشـد مـا حتمـًا بـه موضوع 

ورود خواهیـم کـرد.
• نگـران ساخت وسـاز ده 
ولیعصـر  حوالـی  طبقـه ای 

هسـتیم
ساخت وسـاز در حاشـیه خیابـان 
ولیعصـر خـود بـه یکـی از عوامـل 
حـذف درختـان میراثی تبدیل شـده 
اسـت. علی اعطـا، عضو کمیسـیون 
معماری و شهرسـازی شـورای شهر 
پنجم و متخصص حوزه شهرسـازی 
در رابطـه بـا وضعیـت ساخت وسـاز 
در حاشـیه خیابـان ولیعصـر گفـت: 
وقتـی عکس هـای قدیمی تـر را 
متوجـه  عمدتـًا  می کنیـم،  نـگاه 
می شـویم ایـن درختـان کمتر شـده 
و تعـدادی قطـع یا خشـک شـده اند 

که دالیـل مختلفـی دارد. یک دلیل 
بـه ساخت وسـازها بازمی گـردد. 
عمیقـی  زیرزمین هـای  معمـواًل 
دارنـد مـه مسـیر قنات ها را مسـدود 
می کند و مسـیر آب هـای زیرزمینی 
خیابـان ولیعصر کـه تعدادشـان هم 
کم نیسـت، حالـت سـابق خـود را از 
دسـت می دهنـد. موضـوع قنات هـا 
مختـص ولیعصـر نیسـت و در همه 
جـای تهران ایـن اتفـاق افتـاده و در 
ساخت وسـاز شـهری بـه قنات هـا 

توجـه نشـده اسـت.
• پیشنهاد »شهروند«

روزنامـه »شـهروند« در گزارشـی 
اسـت:  داده  جالبـی  پیشـنهاد 
خون بهـای درختان ولیعصـر جریمه 
نیسـت، بلکه قصاص قاتـان طبق 
قانـون می توانـد زنـدان باشـد تـا 
مالکان زمیـن اجازه دسـت درازی به 
دارایی این مـرز و بـوم را ندهنـد و با 
قصاص مالی سـر چنارهای ولیعصر 

را زیـر آب نکننـد.
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عضو کمیسـیون انرژی مجلس گفت: تیم مدیریتی وزارت راه و شهرسـازی 
را بـرای اجرای »طـرح ملی مسـکن« قـوی نمی بینـم و به یقین اگـر با این 

دسـت فرمان پیش روند بـه نتیجه نخواهند رسـید.
هـادی بیگـی نـژاد دربـاره وضعیـت اجـرای »طـرح ملـی مسـکن« در 
حـوزه انتخابیه و سراسـر کشـور، گفـت: اگرچـه دولـت انگیزه بسـیار قوی 
بـرای بـه سـامان رسـاندن »طـرح ملـی مسـکن« دارد و شـعار آن را نیـز 
می دهـد امـا نتیجـه و خروجـی عملکـرد آن هـا چنـدان مناسـب نیسـت و 
چنین برداشـتی از ایـن عملکـرد نمی شـود چراکه به عنـوان مثـال در حوزه 

سـاخت مسـکن های روسـتایی بـا وجود تشـویق مـردم بـه سـاخت و قول 
پرداخـت وام، امـا دولـت هنـوز برنامـه ای بـرای ارائـه ایـن وام ها نـدارد در 
حالـی کـه بسـیاری از مـردم بـه ایـن امیـد سـاخت خانه هـای خـود را آغاز 
کرده انـد. سـود وامـی کـه دولـت قـول آن را بـه مـردم داده اسـت 4 درصد 
اسـت امـا بانک هـا وام 18 درصـد می دهنـد و قـرار اسـت مابـه التفـاوت 
 آن را دولـت پرداخـت کنـد امـا تاکنـون بـرای پرداخـت ایـن مبلـغ اقدامی

 نشده است.
وی توضیـح داد: یکـی دیگـر از مشـکات بـر سـر راه دولـت بـرای اجرای 

طرح ملی مسـکن نداشـتن زمین مناسـب جهت سـاخت مسکن اسـت، لذا 
جمع بنـدی ایـن مـوارد نشـان می دهـد؛ خواسـت و اراده دولت بـا خروجی 
کارشـان هماهنـگ نیسـت و نیازمند انسـجام بیشـتری اسـت بنابراین من 
تیم مدیریتی وزارت راه و شهرسـازی را بـرای انجام این کار قـوی نمی بینم 
و به یقیـن اگـر با این دسـت فرمـان پیـش روند بـه نتیجـه نخواهند رسـید.

عضو کمیسـیون انرژی مجلس شـورای اسـامی تاکیـد کرد: نبود انسـجام 
و نداشـتن تیـم مدیریتی با فکـر در حـوزه مسـکن، هماهنگ و قوی سـبب 

دلخوری مـا از دولت و وزارت راه شـده اسـت.

»طرح ملی مسکن« 
با دست فرمان 
دولت به نتیجه 
نمی رسد

هشدار عضو کمیسیون انرژی 
مجلس:

یادداشت

ISFAHAN
N E W S

تصمیم گیری درباره آن در حوزه 
صالحیت طرف های مذاکره است؛

ما، مورا و متن نهایی 
توافق!؟ 

 البته سازمان هوا فضایی ایران تأکید کرده است که شایعات منتشره در 
خصوص استفاده از تصاویر این ماهواره برای مقاصد نظامی سایر کشورها 
صحت ندارد و فعالیت ها و اهداف این ماهواره صرفاً صلح آمیز و غیرنظامی 
است. اما دولت های غربی می گویند ممکن است که سامانه های پرتاب 
ماهواره، دارای فناوری های قابل تعویضی باشند که در موشک های بالستیک 
استفاده می شود و قادر به حمل کاهک هسته ای هستند، )واشنگتن پست 
سال گذشته نیز از توافق محرمانه روسیه با ایران برای ساخت و پرتاب یک 
ماهواره سنجش از راه دور خبر داده بود که به ایران توانایی های گسترده ای 
برای انجام نظارت بر اهداف نظامی و غیرنظامی را می دهد.( حتی برخی 
رسانه های غربی اینگونه مطرح کردند که خیام قابلیت های بسیاری دارد 
که ازجمله آن ها می توان به نظارت تقریباً مستمر آن بر تأسیسات حساس در 
اسرائیل و خلیج فارس اشاره کرد که این ماهواره این اطاعات را در اختیار 
تهران قرار می دهد.  حقیقت آن است که غرب به خوبی از ماهیت صلح آمیز 
فناوری های فضایی ایران آگاه است و مخالفت و کارشکنی در این مسیر نیز 
صرفاً به دلیلی همان رویکرد انحصار طلبانه در عرصه های سیاسی، علمی، 
اقتصادی و امنیتی صورت می پذیرد. اهمیت این دستاورد زمانی آشکارتر 
می شود که دنیای امروز حتی کشورهای به اصطاح همیشه سبز اروپا نیز با 
بحران گرمای بی سابقه، کم آبی، خشکسالی و بحران های آب و هوا مواجه 
شده اند و بهره گیری از تمام ظرفیت ها برای مقابله با این وضعیت به مسئولیت 
یکایک این کشورها تبدیل شده است. از این رو خیام را می توان گام عملی 
ایران در تحقق این مهم دانست که بیانگر اراده جمهوری اسامی در بهبود 
رفاه عمومی ملت خویش و نقش آفرینی در رفع بحران های اقلیمی و زیست 
محیطی جهان است. نکته دیگر پرتاب این ماهواره این است که این اقدام 
دو هفته پس از سفر پوتین به ایران انجام می شود که در آن، رهبر ایران از 
»همکاری طوالنی مدت« دولت با مسکو استقبال کرد. اکنون می توان پرتاب 
ماهواره خیام را نشانه ای ملموس از گسترش روابط دو کشور ایران و روسیه 
دانست که با تحریم های غرب مواجه هستند. این همگرایی مؤلفه ای مهم 
در شکست یک جانبه گرایی غرب در عرصه دانش های روز جهان از جمله 

در صنعت هوافضا است.

 مریم عمادی  طی چند روز گذشته که خبر پرتاب ماهواره 
»خیام با ماهواره بر سایوز روسی و از پایگاه فضایی 
بایکونور قزاقستان منتشر شد شایعاتی در زمینه کاربرد 
این ماهواره در حوزه نظامی در رسانه های غربی مطرح 
شد که همگی نشان از استیصال آمریکا و متحدانش در 

قبال پیشرفت های ایران در حوزه هوا فضا دارد.

تحلیل

 غرب نسبت به پرتاب ماهواره خیام
واکنش نشان داد:

غربی ها حیران از خیام ایرانی

  علیرغـم آن که مـورا متن مورد نظـر خود را 
به عنوان »متـن نهایی« توصیف کـرده، اما 
تصمیم گیـری دربـاره آن در حوزه صاحیت 
طرف هـای مذاکـره اسـت و تـا زمـان عدم 
توافـق بـر روی همـه چیـز، نمی تـوان از 
حصـول توافق و متـن نهایی صحبـت کرد.

با پایـان دور اخیر گفتگوهای رفـع تحریم در 
وین، اخبـاری مبنـی بر آمـاده شـدن »متن 
نهایی« نحوه بازگشـت آمریکا بـه برجام در 

رسـانه های غربی منتشـر شد.
ایـن اخبـار بـه طـور ویـژه بـر »نهایـی و 
غیرقابل مذاکره« بـودن متن مذکـور تاکید 
داشـته و ادعـا می کنـد پیش نویـس مذکور 
مبنـای تصمیم گیـری طرف هـای گفتگـو 

اسـت.
امـا آنچـه بـه عنـوان متـن نهایـی از جانب 
طـرف غربـی در رسـانه مطـرح شـده، چند 
پیشـنهاد مورا اسـت که به طرف های درگیر 
در مذاکـرات ارائـه شـده و این پیشـنهادات 
را بـه هیـچ عنـوان نمی تـوان متـن نهایی و 

غیرقابـل مذاکـره قلمـداد کرد.
در آغـاز ایـن دور از گفتگوهـا، مواضـع و 
دیدگاه هـای اصولـی جمهوری اسـامی در 
خصوص موضوعات مورد اختـاف از جمله 
رفـع پایـدار تحریـم، تضمین هـای الزم در 
حوزه رفـع تحریم ها و مسـائل مـورد ادعای 
آژانس بـه هماهنـگ کننـده اتحادیـه اروپا 
ارائه شـد و انریکه مورا در روز دوشـنبه برخی 
پیشـنهادات خـود را در مـورد موضوعـات 

اختافـی ارائـه کرده اسـت.
یـک منبـع آگاه بـه رونـد مذاکـرات، بـه 
خبرنـگار ایرنـا در ایـن رابطـه گفـت کـه با 
وجـود آن کـه هیـات مذاکـره کننـده ایران 
نقطه نظـرات خود دربـاره پیشـنهادات اخیر 
مـورا را شـفاهی بـه او منتقـل کـرده، امـا 
همچنان با هماهنـگ کننده در ارتبـاط بوده 
و مواضع تفصیلی خود را بـه صورت مکتوب 

بـه وی ارائـه خواهـد کرد.
علیرغم آن کـه مورا متـن مورد نظر خـود را 
به عنوان »متـن نهایی« توصیف کـرده، اما 
تصمیم گیـری دربـاره آن در حوزه صاحیت 
طرف هـای مذاکـره اسـت و تـا زمـان عدم 
توافـق بـر روی همـه چیـز، نمی تـوان از 
حصـول توافق و متـن نهایی صحبـت کرد.

داستان پلیسِی درختاِن پایتخت!
جزئیاتی از نحوه ورود پلیس به پرونده های قطع و خشکاندن درختان اعالم شد:

 امین رضایی  ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور 
اوکراین گفت: جنگ اوکراین که با کریمه آغاز شد، 
باید با آزادسازی آن پایان یابد. زلنسکی با اشاره 
به تصرف کریمه به دست روسیه در سال ۲۰14 
میادی گفت: کریمه متعلق به اوکراین است و 
ما هرگز آن را از دست نخواهیم داد. رئیس جمهور 
اوکراین این سخنان را چند ساعت پس از آن بیان 
کرد که گزارش هایی از یک رشته انفجارهایی در 
پایگاه هوایی روسیه در کریمه منتشر شده بود. 
البته مقام های روسی این انفجارها را کم اهمیت 
توصیف و اعام کردند که مهمات در یک فروشگاه 
منفجر شده و هیچ حمله ای صورت نگرفته است. با 
این حال برخی احتمال می دهند که این انفجارها به 
دست شبه نظامیان طرفدار کی یف انجام شده باشد.

پایـگاه هوایی »سـاکی« که انفجارهایـی در آن در 

روز سه شـنبه رخ داده اسـت در غـرب کریمـه و در 
نزدیکـی یـک اسـتراحتگاه سـاحلی قـرار دارد که 
مورد عاقه گردشـگران روسـی اسـت. تصاویری 
کـه در شـبکه های اجتماعـی منتشـر شـده اسـت 
نشـان می دهنـد کـه گردشـگران هنـگام انفجـار 
در حـال فـرار از ایـن سـاحل هسـتند. برخـی از 
شـاهدان گفتنـد کـه دسـت کم صـدای 1۲ انفجار 
را شـنیده اند. وزارت بهداشـت کریمه که از سـوی 
روسـیه منصوب شـده اسـت، اعـام کرد کـه این 
انفجارهـا یـک کشـته و 8 زخمـی بـر جا گذاشـته 
اسـت. روسـیه همـواره نسـبت بـه هرگونـه حمله 
بـه کریمـه هشـدار داده بـود. در هـر حـال آخرین 
سـخنرانی آقای زلنسـکی حکایت از آن دارد که او 
بر آزادسـازی کامل شـبه جزیره کریمه تـا پیش از 

پایان جنـگ اوکرایـن تأکیـد دارد.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس ازبررسی مذاکرات اخیر در جلسات هفته 
آینده این کمیسیون خبرداد.فداحسین مالکی 
درگفت وگوبا ایسنا گفت که کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس هفته آینده در جلسه ای به 
بررسی مذاکرات اخیر با حضور مسئوالن مربوطه 
می پردازند.دور تازه مذاکرات ایران و آمریکا با 
هماهنگی اتحادیه اروپا از پنجشنبه هفته گذشته 
در وین آغاز شده است. این مذاکرات بعد از پنج ماه 
وقفه در مذاکرات رسمی و حضوری در وین انجام 
می شود.مذاکرات در سطوح سیاسی و کارشناسی 
در این چند روز ادامه داشته است و دو طرف ایران و 
آمریکا به تبادل دیدگاه ها و نظرات خود برای عبور 
از دو سه موضوع اختافی با هماهنگی اتحادیه 
اروپا ادامه می دهند. موضوع رفع تحریم ها و لیست 

شرکت ها و نهادها و افراد ایرانی، تضمین عدم 
خروج یک جانبه یک عضو از برجام، حل و فصل 
و مختومه کردن موضوعات پادمانی میان ایران 
و آژانس، چگونگی و زمانبندی اجرای برجام از 
موضوعات مهمی هستند که میان دوطرف ایران 
وآمریکا با هماهنگی اتحادیه اروپا مورد بحث 
است.نمایندگان روسیه، چین، انگلیس، فرانسه و 
آلمان دراین دور از مذاکرات در سطح کارشناسی در 
جریان روند مذاکرات قرار می گیرند اما نمایندگان 
رسمی آنها در مذاکرات حضور ندارند. منابع ایرانی 
بر این نظرند، در صورتی که طرف مقابل در مورد 
این موارد تصمیم گیری کند، می توان بافاصله وارد 
مرحله جمع بندی مذاکرات شد. آن ها معتقدند، ادامه 
مذاکرات و گام های بعدی، به تصمیمات سیاسی 

طرف مقابل بستگی دارد.

سخنان متفاوت رئیس جمهور اوکراین: جنگ اوکراین باید با آزادسازی کریمه پایان یابد؛

ولودیمیر زلنسکی جدید!
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

کمیسیون امنیت ملی مجلس مذاکرات اخیر هسته ای را بررسی می کند

آگهی مزایده
بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان به قائم مقامی از ورشکسته آقای علیرضا ادیب در نظر دارد ششدانگ دو باب مغازه به شماره واحدهای 102 و 201 واقع در 

اصفهان ، چهارباغ عباسی، نبش خیابان سیدعلیخان، مجتمع تجاری شهر از طریق مزایده با شرایط ذیل بفروش برساند:
مشخصات:

الف(مغازه تجاری همکف واحد 201 
-مغازه 201 در طبقه همکف با مساحت 19/08 مترمربع در قسمت ورودی مجتمع تجاری شهر با درب و ویترین شیشه سکوریت و بدون داشتن پارکینگ می باشد.

قیمت پایه مزایده:
باتوجه به ارزش روز عرصه و اعیان شامل قدرالسهم مشاعی و مشاعات مجتمع و حقوقی تجاری ارزش پایه مزایده واحد 201 مبلغ 66/780/000/000 ریال می باشد.

ب( مغازه تجاری طبقه زیرهمکف واحد 102
مغازه 102 در طبقه زیرهمکف با مساحت 38/83 مترمربع در قسمت زیرزمین مجتمع تجاری شهر با درب و ویترین شیشه سکوریت و بدون داشتن پارکینگ می باشد.

قیمت پایه مزایده:
با توجه به ارزش روز عرصه و اعیان شامل قدرالسهم مشاعی ومشاعات مجتمع و حقوقی تجاری ارزش پایه مزایده واحد 102 مبلغ 104/841/000/000 ریال می باشد.

زمان و مکان مزایده: مزایده روز سه شنبه مورخ 1401/6/22 ساعت 10 و 11 صبح
در محل اداره تصفیه به آدرس: اصفهان، خیابان نیکبخت، اداره تصفیه و امور ورشکستگی اصفهان برگزار می شود.

شرایط مزایده: 1- فروش نقدی، نقدی و اقساطی است که مبلغ 5% نقد در روز مزایده و مابقی در مهلت مقرر توسط اداره در روز مزایده تعیین می گردد. )حداکثر مهلت سه 
ماه می باشد.(

2-کلیه شرکت کنندگان در مزایده می بایست 5% از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگستری اصفهان به شماره IR110100004061012907670593 واریز و اصل فیش 
واریزی را همراه با درخواست شرکت در مزایده تا قبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه ارائه نمایند.

3- پیشنهادات در ساعت 10 صبح روز مقرر بررسی خواهد شد. حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مزایده بالمانع است و در صورت لزوم در همان جلسه مزایده حضوری به 
عمل خواهد آمد و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد.

4-اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
5- در صورتی که برنده مزایده در مهلت مقرر قانونی از پرداخت ثمن مزایده و انجام معامله در دفتر اسناد رسمی خودداری نماید، مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی 

که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفا و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد.
6- هزینه های نشر آگهی مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود.

متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر و هماهنگی جهت بازدید، می توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان مراجعه نمایند.
تلفن:031-36611086

مجیدباغستانی- معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان و رئیس اداره امور ورشکستگی استان اصفهان



معـاون شهرسـازی و معمـاری شـهردار اصفهـان از 
شناسایی ۳۲۸ سـاختمان ناایمن در اصفهان بعد از حادثه 
متروپل خبـر داد و گفت: ۱۰۰ سـاختمان بـا درصد باالی 
ناایمنـی در اولویـت قـرار گرفتند که بـرای برخـی از این 
سـاختمان ها دسـتور پلمـب و اصالح صادر شـده اسـت.

وحید مهدویـان در نشسـتی با خبرنـگاران ضمن اشـاره 
به سابقه ۱۸ سـاله فعالیت خود در شـهرداری، اظهار کرد: 
پس از پیشنهاد مسئولیت معاونت شهرسازی شهرسازی 
معماری شـهرداری در برنامه ای که به شـهردار اصفهان 
ارائـه دارم ۸ محـور اصلـی و ۶ اولویت برای ایـن معاونت 

اعالم کـردم.
وی هوشمندسازی کلیه خدمات شهرسـازی و معماری، 
تعامـل سـازنده بـا کلیـه بخش هـای داخلـی و سـایر 
دستگاه های بیرون از شهرداری در سـطح استانی و ملی، 
اقدامات اجرایی در راسـتای مانـع زدایی و ارائـه خدمات، 
برون سـپاری فعالیت های قابل واگـذاری به متخصصان 
طراحـی و اجـرای پروژه هـای شـاخص و کاربسـت را 
محورهای اصلـی فعالیت معاونت شهرسـازی و معماری 

اعـالم کرد.
معـاون شهرسـازی و معماری شـهردار اصفهـان تحقق 
شـهرداری الکترونیـک و هوشـمند را محـور اصلـی 
فعالیت ها اعالم کـرد و گفت: تا قبل از سـال ۹۳ سـاختار 
پاسـخگویی به شـهروندان به صـورت دسـتی و کاغذی 
بـود، از آن زمان به بعـد الکترونیکـی کـردن فعالیت ها و 
آرشـیو الکترونیکـی پرونده هـا و کلیه نقشـه های شـهر 
در دسـتور کار قرار گرفت و بسـتر الکترونیک برای تغییر 

وضعیـت در شـهرداری اصفهـان فراهم شـد.
وی با بیان اینکه تا سـال ۹۷ تغییر ارائه خدمات از دسـتی 
به الکترونیکی اتفـاق افتاد، افـزود: در دوره جدید مدیریت 
شـهری، هوشمندسـازی را در دسـتور کار قـرار دادیـم تا 
پاسـخگویی به مراجعـان از طریـق ربات های هوشـمند 
باشـد. با تحقق ایـن مهم، سـلیقه گرایی حـذف و ضوابط 

اجرایی می شـود.
مهدویان به سامانه هوشمند توسعه شهری اشاره و 
تصریح کرد: از سال ۹۹ با پیگیری شخصی در وزارت راه و 
شهرسازی برای این طرح مصوبه شورای عالی شهرسازی 
و معماری ایران را گرفتم و اصفهان به عنوان پایلوت شهر 
هوشمند انتخاب شد، اما در مدیریت شهری سابق عزمی 
برای این کار وجود نداشت. با تغییر مدیریت شهری این 
موضوع به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت تا شهر 

اصفهان پایلوت شهر هوشمند در کشور شود.
وی با بیان اینکـه پایه هوشمندسـازی در گام اول اصالح 
فرایندها بـود، توضیح داد: تـا زمانی کـه فرایندها اصالح 
نمی شـد، ورود به هوشمندسـازی شکسـته خـورده بود، 
بر ایـن اسـاس اولیـن اقـدام اصـالح کلیـه فرایندهـا در 
حوزه معماری و شهرسـازی بـا نگاه هوشمندسـازی بود. 
بسـیاری از فرایندها باید حذف یا مراحـل آن کاماًل تغییر 
می کرد. این فرایندها باز مهندسـی شـد و عالوه بر ابالغ 
به مناطق، بـرای اجرای سـامانه هوشمندسـازی مالک 

عمـل قـرار گرفت.
مهدویان از بازبینـی، اصالح و حذف ۱۶ فراینـد خبر داد و 
گفت: نگاهمـان این بود کـه آنچه را من به عنـوان معاون 
شهرسـازی و یا همکارانم در مناطق شـهرداری در اختیار 

داریم باید در اختیار شـهروندان قـرار گیرد.
معـاون شهرسـازی شهرسـازی معمـاری شـهرداری 
اصفهان خاطرنشـان کـرد: به طـور کلی دو مسـیر اصلی 
در معاونـت شهرسـازی پیـش بردیم کـه ارائه هوشـمند 
خدمـات شهرسـازی و پرداختـن بـه مباحـث مرتبـط با 

معمـاری و شهرسـازی اسـت. طی سـنوات گذشـته این 
مهر به معاونت شهرسـازی و معماری شـهرداری خورده 
بود که صرفـاً وظیفه صـدور پروانه سـاختمانی دارد و این 
شـاخص ارزیابی شـده بود، درحالی که مسـائل اصلی در 
حوزه بافت هـای تاریخـی، بافت های فرسـوده، مسـائل 
شهرسـازی، تعریـف پروژه هـای شـاخص و پرداختن به 

حریم شـهر مغفـول مانـده بود.
وی با بیان اینکه ایجاد سـامانه هوشـمند توسـعه شهری 
از دی مـاه گذشـته در معاونـت شهرسـازی و معمـاری 
شـهرداری آغـاز شـد، توضیـح داد: در ایـن راسـتا تیـم 
مشـترکی تشـکیل و مدیـر پـروژه تعریـف شـد و فرایند 
تولیـد سـامانه هوشـمند آغـاز شـد. تـا پایـان ۱۴۰۰ این 
نرم افـزار تولیـد شـد و از ابتـدای امسـال ایـن نرم افـزار 
به صورت آزمایشـی فعال شـد و در نهایت توانستیم تا ۱۵ 
خرداد این فرایند آزمایشـی را انجام دهیـم. ویژگی اصلی 
این سـامانه این اسـت که عالوه بر کارتابـل الکترونیکی 
برای شـهرداری، کارتابـل الکترونیکی برای شـهروندان 
ایجاد شـده، عالوه بر آن بسـیاری از مراجعـات حضوری 

از طریـق سـامانه انجام می شـود.
مهدویان به تغییر نگرش در سامانه هوشمند اشاره و تصریح 
کرد: در نگرش قبلی مالک باید به شهرداری مراجعه می کرد، 
اما ما بین مالک، شهرداری و سیستم الکترونیک، یک سامانه 
هوشمند قرار دادیم و این کار گام به گام انجام می شود، به 
طوری که تا پایان شهریورماه کلیه عملیات پروانه ساختمانی 
هوشمند و تا پایان سال کلیه استعالمات و فرایندهای 

شهرداری هوشمند می شود.
به گفته وی، از اول امسـال که سـامانه هوشـمند توسـعه 
شـهری راه اندازی شـد و مـردم بدون واسـطه توانسـتند 
بـه شـهرداری مراجعـه کننـد، ۹۸۸ درخواسـت پروانـه 
سـاختمانی ثبت شـد کـه رشـد ۲۳۷ درصدی نسـبت به 
قبل داشـت و نشـان می دهد اگر موانـع را از جلـوی پای 

مـردم برداریـم، کارها تسـهیل می شـود.
معاون شهرسـازی و معماری شـهرداری اصفهان با بیان 
اینکـه کلیـه بافت هـا و محورهـای تاریخی در سیسـتم 
هوشـمند توسـعه شـهری ثبـت شـده اسـت، گفـت: به 
محـض شناسـایی پرونـده ای در ایـن محـور، از میـراث 
به صـورت الکترونیکـی اسـتعالم می شـود و اشـتباهات 

عمدی و سـهوی را نخواهیم داشت. همچنین به محض 
شناسـایی تخلف در محدوده تاریخی، درخواست تخریب 
می شـود و دیگـر امکان اعـالم نظر شـخصی نیسـت و 
صرفـاً قانـون اعمـال می شـود، یـا اگر گـزارش شـد که 
پرونـده شـاکی دارد تـا زمانـی کـه رضایـت شـاکی اخد 
نشـود امکان صدور رأی وجود ندارد. در مجمـوع به مرور 
فرایندها هوشـمند و سلیقه گرایی حذف می شـود، اما این 

تازه گام اول اسـت.
وی با اعـالم اینکه سـامانه هوشـمند شـهری در بخش 
دوم به مباحث شهرسـازی و معمـاری می پـردازد، گفت: 
سـامانه بـه مـا نیازهـای مناطـق و نتایـج تصمیمـات را 
اعـالم می کنـد، بنابرایـن تصمیم گیری هـای مـا هـم 
هوشمند می شـود و این گام دوم سـامانه هوشمند توسعه 

شـهری است.
مهدویان به تهیه سـند باز آفرینی برای محله های شـهر 
اشـاره و اظهار کرد: پروژه تولید مسـکن مشـابه اقدامات 
انجام شده در محله همت آباد در دسـتور کار قرار دارد و در 
این راسـتا در نظر داریـم در هر منطقه دو پـروژه همچون 
همت آباد تعریـف کنیم، از جملـه اقداماتی کـه در منطقه 
۷ شـهرداری انجام شـده و در دسـتور کار کمیسیون ماده 

۵ قرار دارد.
وی تأکیـد کرد: درصدد هسـتیم با نگاه مشـارکتی، مردم 
در بازآفرینـی محله خود نقـش ایفا کننـد، در ایـن رابطه 
در منطقـه ۹ شـهرداری دو هکتار زمین بـرای اجرای این 
پـروژه آماده شـده و به مـرور این مهـم در مابقـی مناطق 

شـهر اجرایی خواهد شـد.
معـاون شهرسـازی و معمـاری شـهرداری اصفهـان بـا 
تاکیـد بر ضـرورت حفـظ بافت تاریخی شـهر، گفـت: در 
ایـن راسـتا شـورای عالی بافـت تاریخی تشـکیل شـده 
کـه در آن سیاسـت گذاری کالن در خصـوص این بافت 

انجـام می شـود.
وی با بیـان اینکه سـاماندهی ورودی های شـرقی میدان 
امـام )ره( نیـز در ایـن راسـتا در دسـتور کار اسـت، افزود: 
در حـال حاضـر بدنه سـازی و کف سـازی سـمت جنوب 
مسـجد امام )ره( آغاز شـده و بـه زودی این طـرح به تمام 

ورودی هـای میـدان تسـریع می یابد.
مهدویان تصریح کـرد: خیابان طالقانی از ارزشـمندترین 

خیابان های شـهر در برندسـازی اسـت، به همین منظور 
سـاماندهی این محور نیز در دسـتور کار قرار گرفته است.

وی خاطرنشـان کـرد: در سیاسـت گذاری های کالن بـا 
حـوزه میـراث فرهنگـی تعامل خوبـی برقـرار شـده، به 
طوری که بی واسـطه جلسـات هفتگی بین دو مجموعه 

برگـزار می شـود.
معاون شهرسـازی و معمـاری شـهردار اصفهان بـا بیان 
اینکـه مقدمـات ثبت جهانـی محـور تاریخـی فرهنگی 
اصفهان به طول شـش کیلومتر آغاز شـده اسـت، گفت: 
اسـتانداردهای ایـن مهـم تدویـن شـده و پیش بینـی 
می شـود تا دو سـال آینـده این طـرح به نتیجه برسـد که 

دسـتاورد خوبی اسـت.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان در پاسخ 
به ایسنا در مورد وضعیت ساختمان های خطرآفرین شهر 
اصفهان، گفت: قبل از حادثه متروپل و از سال ۹۵ بعد از 
اتفاقات پالسکو، کمیته ای تحت عنوان ساختمان های 
آسیب پذیر شهر اصفهان تشکیل شد و لیست ساختمان های 
عمومی و بلندمرتبه و همچنین ساختمان های فاقد پایان 
کار از مناطق شهرداری گرفته شد که این ساختمان ها 
جامعه آماری ما را به عنوان ساختمان های آسیب پذیر 

تشکیل دادند.
وی همچنیـن بـه تشـکیل کمیتـه مشـترک معاونـت 
شهرسـازی و معمـاری شـهرداری، آتـش نشـانی، راه و 
شهرسـازی و نظـام مهندسـی اشـاره و تصریـح کـرد: از 
سـاختمان های خطرآفریـن شـهر بازدیـد و اصالحات و 
اقداماتـی انجـام شـد. در دوران کرونا فعالیـت این کمیته 
محـدود شـد، امـا از آبان سـال گذشـته مجـدداً بـه طور 

جـدی فعال شـد.
مهدویـان بـا تأکید بـر اینکـه وظیفـه مـا این اسـت که 
شـهر را رصد کـرده و فضاهای ناایمـن را شناسـایی و به 
مالکان اعالم کنیم تـا اصالح کننـد، افزود: بعـد از حادثه 
متروپل ۳۲۸ سـاختمان ناایمن در شـهر شناسـایی شـد 
که هرکدام اشـکاالت ایمنی مشـخصی همچون سـازه، 
آتش نشانی، سیم کشـی برق و ... دارند. در ستاد مدیریت 
بحران در مـورد این سـاختمان ها بحـث و تصمیم گیری 
شـد کـه ۱۰۰ سـاختمان بـا درصـد بـاالی ناایمنـی در 
اولویـت قـرار گیرنـد. وی بیـان اینکـه مراحـل قضائـی 

ایمـن سـازی سـاختمان های خطرآفرین توسـط سـتاد 
بحـران اسـتانداری درحـال پیگیری اسـت، یادآور شـد: 
برای برخـی از این سـاختمان ها دسـتور پلمـب و اصالح 

صادر شـده اسـت.
معـاون شهرسـازی و معمـاری شـهرداری اصفهـان بـا 
تاکیـد بر اینکـه مـا منفعـل نبودیـم و اتفاقاً خیلـی جدی 
وارد شـده ایم، گفـت: بعـد از حادثـه متروپـل مجـدداً بـه 
همه مناطق شـهرداری اعـالم و آنهـا را موظـف کردیم 
به مالکان سـاختمان های پرخطـر اخطار بدهنـد. در این 
راسـتا ۱۰ سـاختمان بسـیار پرخطر پلمب شـد، اما اجازه 

نداریـم اسـم ببریم.
وی به دسـتورالعمل وزارت کشـور اشـاره و تصریح کرد: 
ارزیابی سـاختمان های ناایمن به عهده راه و شهرسـازی 
گذاشـته شـده و ما سـاختمان های خطرآفریـن را به آنها 
معرفی می کنیـم تـا ارزیابی فنـی را انجـام دهنـد و به ما 
اعالم کنند، براسـاس ایـن ارزیابـی فنی، فراینـد قضائی 

پیگیری می شـود.
مهدویـان یکـی از عمده ترین مشـکالت را مجتمع های 
مسـکونی برشـمرد که صد واحـد در آن سـکونت دارند و 
گفت: ایمن سـازی این سـاختمان ها اخطار و ابالغ شـده 
و حتـی در اختیـار مراجـع قضائی اسـت، اما تـا زمانی که 
مالکان نخوانـد بالتکلیـف می ماند، چون هزینـه باالیی 
دارد که بسـیاری از مالکان امـکان آن را ندارند، به همین 
دلیل در سـتاد بحران اسـتانداری درحال تدبیری هستیم 

تا بتوانیم ایـن سـاختمان ها را ایمـن کنیم.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان در پاسخ 
به سـؤال دیگـر ایسـنا در مـورد توسـعه شـهر اصفهان، 
گفـت: باتوجه بـه محدودیت زیسـت محیطـی اصفهان 
معتقدم ظرفیت شـهر از نظر خدمات تکمیل است و نگاه 
ما این اسـت که خدمـات بـزرگ را در حریم شـهر ببریم 
تا ترافیـک و آلودگـی در محدوده شـهر را کاهـش داده و 

توسـعه خدمات را در حریم شـهر داشـته باشیم.
به گفتـه وی، ۳۶ هزار هکتار حریم شـهر اصفهـان داریم 
که تقریباً بالتکلیف مانده اسـت، در عین حال که توسـعه 
شهر سیاسـت ما نیسـت و تالش می کنیم آنچه در حوزه 
مسـکونی در شـهر داریـم حفـظ شـود و توسـعه ها را به 

حریم شـهر ببریم.
مهدویـان در پاسـخ پاسـخ سـؤال دیگـر ایسـنا در مورد 
تکلیف گـذر آقانجفی نیز گفت: براسـاس طـرح مصوب 
کمیسـیون ماده ۵ که بـه تصویب شـورای عالی معماری 
و شهرسـازی رسـیده، طرح کف سـازی گـذر بـا تاکید بر 

سـاماندهی وضع موجـود از هفته گذشـته آغاز شـد.
به گزارش ایسـنا، وی با اشـاره به بافت های فرسوده شهر 
اصفهان نیز گفت: یکی از بیشـترین بافت های فرسـوده 
در شمال شهر است که بیشـترین فرونشست زمین را هم 
در این مناطـق داریم، اما نگاه مـا به بافت فرسـوده صرفًا 

بلندمرتبه سازی نیست.
معاون شهرسـازی و معماری شـهرداری اصفهان با بیان 
اینکـه در محله زینبیـه سـاماندهی حرم مطهـر زینبیه و 
۳۲ هکتـار بافـت مسـکونی اطـراف را شـروع کرده ایم، 
تصریح کـرد: سـاماندهی بافـت زینبیه بـا ارتفـاع کوتاه، 
اما بـا درنظر گرفتـن شـاخص های فرونشسـت و ایمنی 

سـاخت و سـاز است.
وی بـا یـادآوری اینکـه در سـال ۹۵ ثبت جهانـی محور 
تاریخـی اصفهـان مطـرح شـد، امـا هم افزایـی وجـود 
نداشـت، خاطرنشـان کرد: اکنون ایـن عزم وجـود دارد و 
تمام انرژی خودمان را گذاشـته ایم تا ثبـت محور تاریخی 

یـا ثبت منظـر اصفهـان اتفـاق افتد.
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مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان گفت: احداث مجتمع تجاری، فرهنگی اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

و گردشگری منارجنبان یکی از پروژه های منطقه در راستای ساماندهی 
محوطه منارجنبان محسوب می شود که تاکنون ۳۵ درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته است. سید سلمان قاضی عسگر اظهار کرد: مجوز ساخت 
این مجتمع تجاری، فرهنگی طبق مقررات و آئین نامه های میراث 
فرهنگی در ۲۶ اسفندماه سال ۹۹ اخذ و عملیات خاکبرداری آن از ۲۵ 
فروردین ماه ۱۴۰۰ آغاز شد. او افزود: این مجموعه با وسعت ۳ هزار و ۶۷۶ 
مترمربع و زیر بنای ۱۴ هزار و ۱۲۸ متر مربع شامل بخش هایی همچون 
مجموعه تجاری، رستوران، پارکینگ، مدیریت، نمایشگاه، پخش اسالید 
و محوطه سازی خواهد بود. قاضی عسگر با بیان اینکه سازه نگهبان و 

سقف نخست پروژه اجرا شده است، گفت: این مجموعه در پنج طبقه 
طراحی شده که طبقه منهای یک و دو آن به پارکینگی با ظرفیت حدود 
۲۵۰ خودرو اختصاص یافته و طبقه همکف، یک و دو مجتمع مشتمل بر 
۵۰ واحد تجاری است. به گفته او، بر اساس برنامه مقرر این پروژه بزرگ 
در سال ۱۴۰۳ به بهره برداری خواهد رسید. مدیر منطقه ۹ شهرداری 
اصفهان با اشاره به اینکه احداث مجتمع تجاری، فرهنگی و گردشگری 
منارجنبان، پروژه محرک توسعه منطقه ۹ محسوب می شود و در جذب 
گردشگر تأثیر بسزایی دارد، خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح که 
با مشارکت بخش خصوصی در حال انجام است، بسترسازی، مشارکت و 

توسعه در تهیه و اجرای طرح های گردشگری است.

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت ۳۵ درصدی پروژه تجاری، فرهنگی و گردشگری منارجنبان

مریم یادگاری مدیر باغ گلها 
با اشاره به فعالیت های عمرانی 
با هدف بازسازی و بهسازی این 
مجموعه از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ 
گفت: بیش از ۲۸۵ هزار گردشگر در 
چهارماه نخست سال ۱۴۰۱ از باغ 

گلها بازدید کرده اند.
باغ گلها که به عنوان یکی از 
جاذبه های گردشگری در شهر 
اصفهان شناخته می شود و ساالنه 
گردشگران بسیاری را به سوی خود 
می کشاند، تحت نظارت سازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری 

اصفهان اداره می شود.
اینکه در یک سال اخیر چه اقداماتی 
برای بهبود وضعیت این باغ و 
خدمت رسانی بهتر به شهروندان 
انجام شده است، سوالی است که 
مدیر باغ گلها در پاسخ به آن گفت: 
بازسازی کامل آبنمای میانی باغ 
گلها با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیون 
تومان، ایمن سازی برکه به مساحت 
۳ هزار و ۲۰۰ متر مربع، کاشت 
گل های فصلی در آستانه نوروز با 
اعتبار ۱.۵ میلیارد تومان، ایجاد بام 
سبز در ساختمان سرویس بهداشتی 
باغ گلها، ایمن سازی تابلوهای برق و 
به روزرسانی آن ها و حذف درختان 
خطرآفرین به دستور کمیته رفع 
خطر سازمان پارک ها از جمله این 

اقدامات بوده است.
 حسـین وثوقی ادامه داد: همچنین 
حفـر ۱۵۰ چـال کود جهـت تغذیه 
بهتر گیاهـان و درختان، بهسـازی 
محوطه هـای داخلـی بـاغ شـامل 
دمنـوش خانـه، بـاغ ژاپنـی، بـاغ 
ایتالیایـی و گلخانـه کاکتـوس، 
اتصال آب برکه به شـبکه آبیاری، 
کاشـت گل های دائـم و فصلی در 
اردیبهشت ماه، نصب ۵۰۰ تابلوی 
معرفـی بـرای شناسـایی راحت تر 
گیاهـان و جایگزینی نیمکت های 
بتنی بـا ۷۵ نیمکت سـنگی زیبا و 
همخـوان بـا ماهیـت بـاغ از دیگر 
اقدامـات انجام شـده در بـاغ گلها 

بوده اسـت.
مدیر بـاغ گلها از تعمیر و بازسـازی 
تمامـی المان هـای موجـود در 
ایـن بـاغ خبـر داد و افـزود: یـک 
المـان چهارطاقـی و المـان پنجره 
نیز بـه بـاغ اضافـه شـده و تمامی 
بـا  پرمصـرف  پروژکتورهـای 
پروژکتورهـای آل. ای.دی کـم 

مصـرف جایگزیـن شـدند.
برپایی کالس های آموزشی گیاهان 

آپارتمانی و دارویی در باغ گلها
 وثوقی با اشاره به برنامه های 
آموزشی و تفریحی این مجموعه 
گفت: کالس های آموزشی گیاهان 
آپارتمانی و گیاهان دارویی با 
همکاری سازمان فنی حرفه ای در 

باغ گلها برگزار می شود.
او اضافه کرد: همچنین تورهای 
حضور  با  هفته  هر  آموزشی 
کارشناسان و راهنمایان گردشگری 
با هدف معرفی باغ گلها و درختان 
و گیاهان خاص مجموعه برگزار 
خدمات  این  همه  که  می شود 
برای خانواده شهدا، جانبازان و 
بازنشستگان دارای کارت منزلت 

شهروندی با تخفیف ارائه می شود.
مدیر باغ گلها خاطرنشان کرد: از 
ابتدای سال ۱۴۰۱، بیش از ۲۸۵ 
هزار نفر از مجموعه باغ گلها بازدید 
کردند که از این تعداد ۴ هزار نفر 

گردشگر خارجی بوده اند.
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بازدید بیش از ۲8۵ 
هزار گردشگر از باغ 

گلها در چهارماه

در گفت و گو با مدیر باغ گلها 
مطرح شد:

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان اعالم کرد:

شناسایی ۳۲۸ ساختمان ناایمن در اصفهان

 محمد رضایی  در حالی که دعوای چین و آمریکا بعد از سفر نانسی 
پلوسی باال گرفت و عنقریب است که تایوان با همین بهانه اوکراین جدید 
بشود در کمال ناباوری چین برای اکران »مینیون ها: ظهور گرو« تاریخ 
اکران تعیین کرد. این خبر هم امیدوارکننده بود هم نوید اینکه شاید این 
زردهای قشنگ کمی التهاب را کم کنند. »مینیون ها: ظهور گرو« از ۱۹ 
آگوست امسال در چین اکران می شود. تعیین زمان اکران با وجود تیره 

بودن روابط سیاسی چین و آمریکا غافلگیر کننده بود.
ایـن فیلـم توسـط یونیورسـال و ایلومیشـن انترتینمنـت تولید شـده و 
یونیورسـال خبـر اکران ایـن انیمیشـن در چیـن را در رسـانه اجتماعی 

چیـن »وایبـو« منتشـر کرد.
بـا توجه بـه این کـه کمتـر از ۲ هفتـه دیگـر این فیلـم در چیـن اکران 

می شـود، اسـتودیو فرصت کمـی بـرای تبلیغ فیلـم دارد.
تقریبًا ۲ مـاه پیش در ۱۰ ژوئن امسـال »ژوراسـیک: سـلطه« در چین 
بـه نمایـش درآمـد و از آن زمانـی هیچ فیلـم دیگـری از اسـتویوهای 
بزرگ آمریکایی در این کشـور دیده نشـده اسـت. »مینیون هـا« هنوز 
در آمریکا در حال اکران اسـت و تاکنون در گیشـه داخلـی ۱۵۷ میلیون 
دالر فـروش کـرده اسـت. فیلم هـای انیمیشـن »مـن نفرت انگیـز« 
و »مینیون هـا« در چیـن هـواداران خـود را دارنـد و فیلـم اول »مـن 

نفرت انگیـز« گرچـه در چین اکران نشـد امـا فیلم دوم در سـال ۲۰۱۳ 
فروشـی ۵۲.۹ میلیون دالری را ثبت کـرد و »من نفـرت انگیز ۳« هم 
در سـال ۲۰۱۷ فروش بزرگ ۱۵۸ میلیون دالری را به جای گذاشـت. 
اولین فیلـم »مینیون ها« هـم سـال ۲۰۱۵ در چین اکران شـد و ۶۸.۵ 
میلیـون دالر فروخـت. »مینیون هـا: ظهـور گـرو« پنجمیـن فیلـم از 
مجموعـه »من نفرت انگیز« محسـوب می شـود و بـه کارگردانی کیل 
بالـدا و برد آییلسـون و جاناتان دل وال سـاخته شـده اسـت. ایـن فیلم 
نخسـتین بار در جشنواره انسـی امسـال در نیمه ژوئن به نمایش درآمد 
و پس از آن بـا آغاز جـوالی اکرانش در آمریکا شـروع شـد. ایـن فیلم 
که با بودجـه ۸۰ میلیون دالری سـاخته شـده تاکنون به فـروش ۷۲۱ 

میلیـون دالری در سراسـر جهان دسـت یافته اسـت.
در این انیمیشـن شـاهد بازگشـت اسـتیو کـرل در نقـش گـرو و پی یر 
کافیـن در نقش مینیون ها هسـتیم و تراجی پی. هنسـون، میشـل یئو، 
رزا، ژان-کلـود ون دام، لوسـی الولـس، دولـف الندگرن، دنـی ترخو، 
راسـل برند، جولی اندروز و آلن آرکین دیگر صداپیشـگان آن هسـتند.

• چرا ما همه مینیون ها را دوست داریم؟!
چیزی در مورد مینیون های کوچک وجود دارد که طرفداران از آن سیر 
نمی شوند. زبان خاص آنها که به نظر می رسد به به شکل جدیی از 

اسپانیایی مشتق شده است. شلوار جین که مثل لباس شخصی آنهاست. 
ارادت آنها به یکدیگر و کارفرمایانشان، که در اکثر اوقات این ارادت به 

کمدی موقعیت منحصربه فردی تبدیل می شود.
توانایی غیرقابـل درک آنها بـرای زنده مانـدن در هر موقعیـت یا گاف 
)حداقـل تـا کنـون(. آن ها همراهـان ایـده آلی هسـتند که اشـتباهات 
فراوان خـود را با نـاز و فـداکاری جبـران می کنند. بـاب به ویـژه برای 
ربودن قلـب ایـن و آن و طـرز نـگاه معصومانـه اش به جهـان طراحی 
شـده اسـت، در حالی که کوین عمل گرا اسـت، اسـتوارت مـرد باحالی 

اسـت و اتو تـازه وارد مـرد عجیبی را بـه تصویر می کشـد.
از آنجایـی کـه مینیون هـا در ایـن انیمیشـن بـا گـرو جـوان متحـد 
می شـوند، بیشـتر شـبیه دو فیلم اول اسـت. گرو پـس از موافقت برای 
اینکه رئیس آنها شـود، آن ها را برای بازسـازی زیرزمین خود مشـغول 
می کنـد. حتـی در آن زمـان، هـدف او در زندگـی یـک فـوق شـرور 
شـیطانی بـود - جـاه طلبی هایـی کـه در طول یک پـروژه کالسـی از 

بیـن نمی رونـد و عیـان اسـت.
• نمره منتقدان به این انیمیشن

رابیـن کالیـن منتقـد تلگـراف ۸۰ از ۱۰۰: از نظـر فنـی انیمیشـن 
»مینیون هـا: ظهور گـرو« بسـیار زیبـا و شـگفت انگیز اسـت. رنگ ها 

و جزییـات انیمیشـن واقعـًا فوق العاده هسـتند. امـا همه این مـوارد در 
خدمـت ارائـه کمدی هـای خنـده دار و شـوخی های مسـخره اسـت.

پیتر دبروژ منتقد ورایتی ۷۰ از ۱۰۰: نیمی از سال ۲۰۲۲ میالدی گذشته 
و انیمیشن »مینیون ها: ظهور گرو« سرگرم کننده ترین اثری است که 
هالیوود در این سال تولید کرده است. کمپانی ایلومینیشن به خوبی از 

انتظارات بیننده ها آگاه بوده و بر طبق آن این اثر را تولید کرده است.
اولی ریچاردز منتقـد امپایـر ۶۰ از ۱۰۰: انیمیشـن »مینیون هـا: ظهور 
گـرو« همانند انیمیشـن قبلی نیـز چیز خاصی نـدارد و نسـبت به دیگر 
آثار متمایز نیسـت اما شـادی و شـور و شـوق آن توجه هر بیننـده ای را 

به خـود جلـب می کند.
رافائل موتامایور منتقد اسلش فیلم ۶۰ از ۱۰۰: انیمیشن »مینیون ها: 
ظهور گرو« نه نسل جدیدی از انیمیشن سازی را ارائه می کند و نه نسبت 
به آثار قبل از خود متفاوت است. البته این انیمیشن با جوک های بامزه 

و شخصیت های دوست داشتنی خود بیننده ها را سرگرم خواهد کرد.
پیتـر بردشـاو منتقـد گاردیـن ۴۰ از ۱۰۰: شـخصیت های مینیون هـا 
بامـزه و جالب توجـه هسـتند. شـخصیت گـرو نیـز بـه نسـبت خـود 
بسـیار خنـده دار و جذاب اسـت و حضـور ایـن شـخصیت در فیلم های 

مینیون هـا جذابیـت ایـن انیمیشـن ها را دو چنـدان کـرده اسـت.

چین برای اکران »مینیون ها: ظهور گرو« تاریخ اکران تعیین کرد:

سینماهای چین، مقصد تازه مینیون ها
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