
به گفته مسئول برنامه دیابت و فشار خون معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، 
در اصفهان از هر ۳ نفر یک نفر مبتال به فشارخون است؛

فشار  روی خون اصفهانی ها

اعتبارات تخصیص یافته 
برای بحران آب اصفهان 

قابل توجه است

رییس کل دادگستری اصفهان: 

در اغتشاشات اخیر 
جوانان را به مناطق 
درگیری می کشاندند

۱۵۰ پاکبان منطقه ۷ 
 اصفهان با اصول ایمنی
 و ترافیکی آشنا شدند

تحصیل ۵۷۱ هکتار 
اراضی ملی و موات 
داخل حریم استان 

اصفهان

رهبر معظم انقالب:

 هر جا منافع غربی ها 
اقتضا کند به راحتی 
از خطوط قرمز خود 

عبور می کنند

 طرح ارزیابی خطر وقوع حریق در 
میدان نقش جهان اصفهان اجرا شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان:
مخاطبان اصلی جهاد 
تبیین، نوجوانان و 
جوانان هستند
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 مجوز صادرات دام سبک و سنگین
 از اصفهان صادر شد

بارش های موثر پاییزامسال در اصفهان 
اواسط آذر شروع می شود

رویا بود، هست، می شود؟!
زاینده رود جاری؛ منبع الهام هنرمندان اصفهانی

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         
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وزیر خارجه سابق آمریکا: 

صحبت های بایدن درباره »پایان دنیا« بی مالحظگی بود
وزیر خارجه سابق آمریکا به اظهار نظر اخیر جو بایدن درباره احتمال وقوع »آرماگدون« )پایان دنیا( واکنش 
نشــان داده و این صحبت بایدن را »بی مالحظه« خواند.مایک پمپئو در مصاحبه ای جو بایدن را از بابت 
طرح ادعای احتمال استفاده »والدیمیر پوتین«، رییس جمهور روسیه از سالح های هسته ای در سخنرانی 
پنجشنبه شب در یک گردهمایی حزب دموکرات متهم به »بی مالحظگی« کرد.پنجشنبه شب گذشته، جو 
بایدن در جریان یک گردهمایی مخصوص جمع آوری کمک مالی از حامیان حزب دموکرات در نیویورک در 
یک سخنرانی گفت: » اگر آنها )روس ها( به همین مسیری که پیش می روند، ادامه دهند برای اولین بار از 

زمان بحران موشکی کوبا، ما با تهدید مستقیم استفاده از سالح های اتمی مواجه هستیم.«
 

پوتین: 

اوکراین عامل حمله تروریستی به پل کریمه است
والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه در سخنانی انفجار پل کریمه را حمله تروریستی با هدف تخریب 
زیرساخت های حیاتی روسیه توصیف کرد.وی که این سخنان را پس از دیدار با »الکساندر باستریکین« 
رییس کمیته تحقیقات روسیه مطرح می کرد، افزود: »همانطور که شما گزارش دادید، تردیدی وجود 
ندارد که این اقدامی تروریستی با هدف تخریب زیرساخت های مهم غیرنظامی روسیه بوده است«.بعد 
از آن که بامداد شنبه بخشی از پل کریمه بر اثر انفجار یک کامیون تخریب شد، یک مقام ارشد اوکراینی 
گزارش های روسیه مبنی بر این که کی یف پشت این حمله بوده را تایید کرد و به شرط ناشناس ماندن به 
دلیل منع دولتی برای صحبت درباره این انفجار افزود: سرویس اطالعاتی اوکراین این انفجار را با استفاده 
از بمبی که روی کامیونی که از روی پل عبور می کرد قرار داده شده بود، سازماندهی کرد.پیش تر، »میخائیل 
پودولیاک« مشاور ارشد ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین ضمن استقبال از انفجار پل کریمه اعالم 

کرد که این منطقه باید به اوکراین برگردانده شود.
 

رهگیری 2 پهپاد جاسوسی ترکیه از سوی رادارهای یونان
به نوشــته روزنامه »اکاثیمرینی« دو فروند پهپاد ترکیه بدون ارائه برنامه پروازی وارد منطقه اطالعات 
پروازی یونان شدند.بر اساس این گزارش، یک پهپاد ســاعت ۲.۲۶ بامداد به وقت محلی بر فراز جزیره 
»کیناروس« در ارتفاع ۱۹۰۰۰ فوتی  پرواز کرد. پهپاد دوم نیز ساعت ۱۲.۰۶ به وقت محلی در ارتفاع ۱۹۰۰۰ 
پایی بر فراز جزیره »ترناسیا« پرواز کرد. وزارت دفاع یونان بدون اشاره به نوع دقیق این پهپادها از شناسایی 
و رهگیری این دو پهپاد متجاوز ترکیه طبق قوانین بین المللی خبر داد.چندی قبل نیز رادارهای ســامانه 
دفاع موشکی »اس-۳۰۰« یونان بر روی چند فروند جنگنده »اف-۱۶« نیروی هوایی ترکیه قفل کردند. 
مقام های ترکیه در این زمینه توضیح دادند که این مزاحمت از سوی یک سامانه دفاع هوایی اس-۳۰۰ 

یونان مستقر در جزیره »کرت« صورت گرفت.

حادثه در استانبول؛3 کشته براثر انفجار
منابع خبری از کشته شــدن ســه نفر درپی انفجار گاز در یک ســاختمان در منطقه کادیکوی شهر 
استانبول خبر دادند.بر اساس این گزارش، فرماندار استانبول اعالم کرد که درپی انفجار گاز در یکی از 
ساختمان های منطقه کادیکوی ۳ نفر کشته شدند. وی همچنین افزود که نیروهای امدادی و دفاع 
شهری به عملیات جست وجو ادامه می دهند.رسانه های ترکیه از وقوع انفجار در ساختمانی در منطقه 
کادیکوی استانبول و اعزام نیروهای پلیس، آتش نشانی و گروه های امدادی به محل حادثه خبر داده 
بودند.بر اساس اعالم رسانه های ترکیه، این انفجار ناشی از نشت گاز در طبقه سوم این ساختمان سه 
طبقه در محله کادیکوی استانبول بود و منجر به آتش سوزی در ساختمان و خسارت به ساختمان های 

مجاور و چند خودرو شد.

رهبر معظم انقالب:

هرجامنافعغربیهااقتضاکندبهراحتیازخطوطقرمزخودعبورمیکنند

رهبر انقالب در دیدار دست اندرکاران کنگره شــهدای ورزشکار و جمعی 
از مادران شهدای ورزشــکار، تحریم های ورزشی بعد از جنگ اوکراین را 
موجب رنگ باختن ادعاهای مستکبران و دنباله روهای آنها درباره دخالت 
ندادن سیاست در ورزش دانســتند و گفتند: این قضیه نشان داد هر جا 

منافع غربی ها اقتضا  کند به راحتی از خطوط قرمز خود عبور می کنند.
بیانات رهبر انقالب اســالمی در دیدار دســت اندرکاران کنگره شــهدای 
ورزشکار و جمعی از مادران شهدای ورزشکار که در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ 
برگزار شده بود، صبح دیروز در محل برگزاری این همایش در تهران منتشر 
شــد.حضرت آیت ا... خامنه ای در این دیدار با اشاره به تصریح قرآن به 
زنده بودن شهیدان، گفتند: شهیدان به جامعه ایمانی بشارت و دلگرمی 
می دهند که مجاهدت در راه خدا با وجود دشواری ها، عاقبت بسیار خوبی 

دارد و پایان آن نه با ترس همراه است نه با اندوه.
ایشان این بشــارت امیدبخش را موجب حرکت و پیشرفت دانستند و 
خاطرنشان کردند: انقالب اســالمی موجب ایجاد جاذبه عمومی برای 
جهاد و شهادت در راه خدا شد و بیش از ۵ هزار شهید ورزشکار نشانه های 

ممتازی از این جاذبه فراگیر و اثرگذار هستند.
رهبر انقالب، محیط کنونی ورزش را متاثر از معنویت شــهدای ورزشکار 
دانستند و با برشمردن جلوه هایی از تدین و پای بندی ورزشکاران کشورمان 

گفتند: حضور بانوی ورزشکار بر سکوی قهرمانی با حجاب اسالمی و دست 
ندادن با مرد بیگانه، اهدای مدال های قهرمانی به خانواده های شهدا، سر 
به خاک ســاییدن و ذکر نام ائمه هدی پس از پیروزی و عزیمت هیئت 
ورزشی به زیارت اربعین، پدیده های شگرف و بی بدیلی در دنیای مادی 
و پر از فساد امروز است که برای شــناخت اعماق روحی و اخالقی ملت 
ایران باید مورد توجه قرار بگیرند.ایشان با اشاره به نقش برجسته چهره ها 
از جمله ورزشــکاران صاحب نام در تزریق معنویت به الیه های گوناگون 
اجتماعی، گفتند: پای بندی ورزشکاران و مدیران ورزشی به مسائل دینی 
و حضور جهادی چهره ها در میادین، تاثیر معنوی زیادی بر افراد مستعد 
دارد.حضرت آیت ا... خامنه ای ورزش همگانی را عامل ســالمت جسم 
و نشاط روح و امری الزم و واجب برای همه خواندند و افزودند: ورزش 
حرفه ای و قهرمانی نیز اهمیت زیادی دارد چراکه هم موجب تشــویق 
عموم مردم به ورزش همگانی است هم مایه افتخار ملی است و پیروزی 
در آن موجب خرسندی و سرافرازی همه ملت می شود و به همین علت 

بنده همواره از قهرمانان ورزشی تشکر می کنم و به آنها تبریک می گویم.
ایشــان با تاکید بر لزوم همراه کردن پیروزی فنی در میدان با پیروزی 
ارزشی افزودند: اینکه ورزشکار ما به علت مسابقه ندادن با فرستادگان 
رژیم صهیونیستی از مدال محروم می شود، در واقع یک پیروزی است 

چرا که مسابقه دادن به معنی به رسمیت شناختن رژیمی غاصب، جالد و 
کودک کش و پامال کردن پیروزی اخالقی به بهای پیروزی فنی و ظاهری 

است که به هیچ وجه ارزش ندارد.
ایشان، تحریم های ورزشی بعد از جنگ اوکراین را موجب رنگ باختن 
ادعاهای مستکبران و دنباله روهای آنها درباره دخالت ندادن سیاست در 
ورزش دانستند و گفتند: این قضیه نشان داد هر جا منافع غربی ها اقتضا 

کند به راحتی از خطوط قرمز خود عبور می کنند.
حضرت آیت ا... خامنه ای ورزشــکاران را به حفظ شرف و آبروی خود و 
ملت و کشور با مراقبت از رفتارشان در میدان مسابقه و خارج از آن، توصیه 
کردند و افزودند: در گذشته محیط ورزشی ما همیشه به نام خدا و ائمه 
معصومین و جنبه های دینی و اخالقی آراسته بود؛ اما غربی ها سعی کردند 
همراه با ورزش های جدید، فرهنگ خود را نیــز وارد کنند که باید ضمن 
فراگیری و پیشرفت در ورزش های جدید، فرهنگ خود را غالب کنیم و 

نگذاریم ورزش به پلی برای ورود فرهنگ غربی تبدیل شود.
رهبر انقالب، همچنین از تولیدکنندگان فیلم مســتطیل قرمز با موضوع 
شهادت جمعی از ورزشکاران و تماشاگران در جریان بمباران یک زمین 
فوتبال در استان ایالم در دوران دفاع مقدس، تشکر و تاکید کردند: بیان 

حقایق با آثار هنری کار الزمی است که باید با قوت انجام شود.

سخنگوی هیئت رییســه مجلس شورای اسالمی 
گفت: در خود سازمان رسانه ای کشور هم ما هنوز یک 
نظام صنفی و دقیقی نداریــم؛ چراکه هرجا آمدیم 

یک نظام رسانه ای درست کنیم، سیاسی شد.
سید نظام الدین موسوی در گفت وگو با ایلنا، درباره 
این که درحوادث اخیر کشور شاهد بودیم مرجعیت 
رسانه های داخلی برای پوشش اخبار از سوی مردم 
مورد اقبال قــرار نگرفت و همین امر موجب شــد 
رسانه های خارجی و معاند در این میان میدان داری 
کنند، علت این قضیه چیســت؟ بیــان کرد: امروز 
یکی از مهم تریــن ابزارهای اجتماعی و سیاســی 
برای اقناع افکار عمومی رسانه اســت. امروز دنیا، 

دنیای پیام است؛ مخصوصا با گسترش شبکه های 
اجتماعی و فضای مجازی و همچین گســترش و 
تعدد رسانه های مختلف در دنیا، پیام و افکار عمومی 
سازنده همه چیز در اجتماع هستند و در این میان 
کســی که بتواند در عرصه ســاخت پیام، روایت و 
جهت دهی و اقناع افکار عمومی در هر حوزه  ای مانند  
سیاسی، اجتماعی و سیاسی این کار را انجام دهد، 

توفیق پیدا کرده است.
موســوی درباره پیگیــری وضعیــت خبرنگاران 
بازداشت شده از ســوی مجلس شورای گفت: این 
مســئله را در مجلس پیگیری می کنیــم البته من 
معتقد به این نیســتم که بگوییم یک صنف، صنف 

خاصی است و هر کاری کرد مجاز است. ما اینجا در 
مجلس هم داریم اگر نماینده ای کار خالفی در بیرون 
انجام دهد و جرم باشد مجلس از آن دفاع نمی کند 
بله یک موقع است ما تشــخیص می دهیم حرفی 
که زده در چارچوب نمایندگی مجلس است و قابل 

دفاع، اما در غیر این صورت دفاعی نداریم.

 وعده سخنگوی هیئت رییسه مجلس درباره پیگیری
 وضعیت خبرنگاران بازداشت شده

یک نماینده مجلس شورای اسالمی از چهار گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.هاجر چنارانی، نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به گزینه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: تاکنون دولت ۴ نفر را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظر گرفته و پس از 
بررسی های الزم قرار است طی هفته آینده یک نفر از این افراد را به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کند.وی افزود: احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم 
و عضو هیئت رییسه مجلس، مهرداد بذرپاش رییس دیوان محاسبات، اسدا... عباسی استاندار گیالن و محمد عباسی معاون امور اجتماعی وزارت کشور گزینه 
های تصدی وزارت کار هستند و قرار است از بین این ۴ گزینه یک نفر به مجلس معرفی شود تا نمایندگان مجلس برنامه و سوابق وزیر پیشنهادی را بررسی کنند.
بعد از استعفای حجت ا... عبدالملکی وزیر کار، دولت محمد هادی زاهدی وفا را به عنوان سرپرست انتخاب کرد و بعد از اتمام سه ماه از سرپرستی زاهدی وفا 
دولت طی نامه ای سرپرست وزارت کار را به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی کرد؛ اما این گزینه پیشنهادی دولت مورد مخالفت 

نمایندگان مجلس قرار گرفته شد و دولت باید طبق قانون هر چه زودتر وزیر پیشنهادی بعدی را به مجلس معرفی کند.

اظهار نظر روزچهار گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت کار از نظر نماینده مجلس

وز عکس ر

ژست عجیب 
یک معترض در 

»اوشن ریبلیون« 
انگلستان

ژســت عجیب یــک تظاهر 
کننده در»اوشــن ریبلیون« 
انگلســتان با خــوردن ماهی 
مرده و اعتراض درباره پرورش 

ماهی قزل آال.

واکنش ها به اظهارات پرحاشیه دبیر ستاد امر به معروف
دبیر شورای اطالع رسانی دولت و تهیه کننده گاندو، نسبت به اظهارات دبیر ستاد امر به معروف و 

نهی از منکر واکنش نشان دادند.
محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ســتاد امر به معروف و نهی از منکر در اظهاراتی عنوان کرده 
است که تاکسی های اینترنتی اگر بدانند با سوار کردن فرد بی حجاب جریمه می شوند ۵۰ درصد 
مشکل کشف حجاب خودروها حل می شود.مهدی عرفاتی ،دبیر شورای اطالع رسانی دولت در 
واکنش به این اظهارات در صفحه شخصی خود در اینســتاگرام نوشت:» بصیرت فقط در اعالم 
موضع نیست، گاهی در سکوت است! مواضع شما و امثال شما که عامل شکاف و دو دستگی مردم 

است، خود بزرگ ترین منکر است. لطفا خاموش!«
 

واکنش رییس سازمان هواپیمایی به ادعای رائفی پور: 

تیراندازی به هواپیمای مسافری را تایید نمی کنیم
رییس ســازمان هواپیمایی کشــوری با تکذیب ادعای مطرح شــده در خصوص تیراندازی به 
هواپیمای مسافری، گفت: گزارش تایید شــده ای در این باره نداریم.محمدی محمدی بخش با 
اشاره به اینکه آیین نامه رعایت حقوق مسافران به دســتگاه های ذی ربط ارسال شده که پاسخ 
آنها با تاخیر روبه رو شده است، گفت: در صورت عدم ارسال نظر، این را به مثابه موافقت گرفته و 

ظرف چند روز آینده آیین نامه را برای اجرا ابالغ خواهیم کرد.
وی ادامه داد:در خصوص هواپیمای ماهان نیز مداخالت غیرقانونی صورت گرفت که بررسی های 
الزم در این رابطه انجام شد و چنین موردی )بمب گذاری( واقعیت نداشته است.معاون وزیر راه 
و شهرسازی درباره ادعای مطرح شــده در خصوص تیراندازی به هواپیماهای مسافری، تاکید 
کرد: ادعاهای مطرح شــده در خصوص حمل و نقل هوایی نباید محلی از اعراب داشــته باشد و 
مسئول اصلی پاسخگویی سازمان هواپیمایی کشوری است.محمدی بخش بیان کرد: به عنوان 
رییس کمیته امنیت هوایی کشوری اعالم می کنیم اگر ادعایی هم در این رابطه است آن را بررسی 
خواهیم کرد.گفتنی است؛ علی اکبر رائفی پور در بخشــی از برنامه ثریا مدعی شد: امروز به سه 
هواپیمای ایران تیراندازی شده؛ دشــمن به دنبال ایجاد یک اتفاق بزرگ است تا دوباره مردم را 

کف خیابان بیاورد.
 

فعال سیاسی اصالح طلب:
هزینه به رسمیت نشناختن اعتراضات را می دهیم

 نماینده پیشین مجلس معتقد اســت که اگر اعتراضات مردم به رسمیت شناخته و مکان هایی 
برای آن تعیین شود، مسائلی مثل وقایع اخیر ایجاد نخواهد شد و بی جهت هزینه به کشور تحمیل 
نمی شود.حدود سه هفته است که کشور نا آرام است و اعتراضات در خیابان ها جاری است. اگر 
وقت اعتراض بود البته نه حرفی بود و نه جای نگرانی. مســاله این اســت که اعتراضات مردمی 
به اغتشاشات آلوده شده و هم مطالبات مردم را به حاشــیه برده و هم لطمات و هزینه هایی به 
مجموعه حاکمیت تحمیل کرده اســت.ناصر قوامی، فعال سیاسی اصالح طلب وضعیت فعلی را 
ناشی از به رسمیت نشناختن اعتراضات مردم می داند.وی در گفت وگو با »نامه نیوز« در این باره 
گفت: »اگر اعتراضات مردم را به رسمیت بشناسیم و بگوییم که اعتراضات در هر شهری در کدام 
مکان ها امکان برگزاری دارد و نیروی انتظامی نیز برای محافظت از معترضان مستقر شوند، هرگز 
چنین مسائلی پیش نخواهد آمد«.قوامی افزود: »متاسفانه اکنون اعتراضات مردم به رسمیت 
شناخته نمی شود و مردم نیز همین طور به خیابان می آیند و در این بین برخی هم شروع به موج 
سواری و سوءاستفاده می کنند. باید تکلیف خود را با اعتراضات مردم مشخص کنیم و معلوم شود 
که آن را می پذیریم یا خیر. اگر می پذیریم بگوییم مثال در قزوین مردم می توانند در سبزه میدان 

جمع شده و اعتراضات خود را بیان کنند«.

کافه سیاست

اظهارات رییسی درباره ناآرامی های اخیر:

 دشمن به دنبال ایجاد 
هراس و یأس در جامعه است

رییس جمهور گفت: دشــمن بــه دنبال آن 
است که با جنگ روانی و شایعه افکنی اذهان 
عمومی را مشوش کرده و در جامعه هراس و 

یاس ایجاد کند.
ابراهیم رییســی در جلســه هیئت دولت با 
اشــاره به رخدادهای روزهای اخیر کشــور، 
بصیرت و قدرت تحلیل موجــود در مردم را 
عاملی مهم برای شــناخت حق و ایستادگی 
در راه آن برشــمرد.وی با دقیق و همه جانبه 
دانستن تحلیل و تبیین رهبر معظم انقالب از 
رویدادهای اخیر و ریشه های آن به چند نکته 

مهم در این زمینه اشاره کرد.
رییس جمهور با تشریح ابعاد مختلف حوادث 
اخیر، متولیان امنیت جامعــه را مکلف کرد 
با کمک مــردم و دقت و هوشــیاری، مجال 
اخالل در نظــم جامعه و زندگی مــردم را از 
اخاللگران ســلب کرده و همه تــوان خود را 
برای حفظ امنیت و آرامش کشــور و ایجاد 
فضای مناســب برای کار، تــالش و زندگی 
روزمره شهروندان به کار گیرند.رییسی جهاد 
تبیین و آگاهی بخشــی را دیگــر ماموریت 
مهم امروز دغدغه مندان و دوستداران کشور 
و نظام اسالمی دانســت و خاطرنشان کرد: 
دشمن به دنبال آن است که با جنگ روانی و 
شایعه افکنی اذهان عمومی را مشوش کرده 
و در جامعه هراس و یأس ایجاد کند.رییس 
جمهور بر همین اساس به صاحبان تریبون و 
فعاالن عرصه رسانه و فضای مجازی تاکید 
کرد همه تالش خود را برای تبیین واقعیت ها 
و روایت گری دقیق درباره ابعاد و پشت پرده 
آشوبگری ها و اغتشاشات اخیر به کار گیرند 
تا دشــمن نتواند با روایت های مغشــوش، 
واقعیت را تحریف کند.رییســی با تاکید بر 
اینکه دفاع از حقوق انسان ها در ذات و بنیان 
جمهوری اســالمی قرار دارد، گفــت: در هر 
حادثه ای بایــد پیگیری الزم انجــام گیرد تا 
احدی مورد ظلم واقع نشود، اما نباید مسائل 
فرعی به جای مسائل اصلی بنشینند و اصل 

به حاشیه برود.

در گذشته محیط ورزشی ما همیشه به نام خدا و ائمه 
معصومین و جنبه های دینی و اخالقی آراسته بود؛ 
اما غربی ها سعی کردند همراه با ورزش های جدید، 
فرهنگ خود را نیز وارد کنند که باید ضمن فراگیری و 
پیشرفت در ورزش های جدید، فرهنگ خود را غالب 

کنیم

بین الملل
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معاون امالک و حقوقی اداره کل راه وشهرسازی استان خبر داد:

 تحصیل ۵۷1 هکتار اراضی ملی و موات داخل حریم
 استان اصفهان

معاون امالک و حقوقی اداره کل راه وشهرســازی اســتان اصفهان گفت: در نیمه اول امسال با 
اقدامات به عمل آمــده در بخش های امالک، بانــک زمین و حفاظت از اراضــی، ۵۷۱ هکتار از 
اراضی ملی و موات داخل حریم در سطح اســتان اصفهان تحصیل شد.عبدالحسین پارسایی راد 
اظهار کرد: حوزه امالک و حقوقی اداره کل راه وشهرسازی اســتان اصفهان، با دارا بودن سه اداره 
واگذاری، حقوقی و امالک، راهبری و نظــارت بر تمامی امور مربوط به اراضی دولتی در ســطح 

استان را برعهده دارد.
وی افزود: بر این اساس این حوزه قیمت گذاری اراضی واگذار و خریداری شده، نظارت برایجاد و 
به روز رسانی بانک اطالعات زمین، نظارت بر حفاظت از اراضی، نظارت بر شناسایی و انتخاب زمین 
مناسب برای پروژه ها، امکان سنجی اراضی و تحویل زمین، تغییر و تحول اراضی داخل و خارج از 
حریم و محدوده با هماهنگی منابع طبیعی، اخذ اسناد مالکیت تک برگی و تثبیت اراضی دولتی 
و پاالیش اطالعات اراضی، واگذاری اراضی به اقشار ویژه و تامین اراضی در جهت ساخت مسکن 

در راستای سیاست های دولت را در سطح استان پهناور اصفهان پیگیری و به انجام می رساند.
معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهان با بیان اینکه از ابتدای سال 
با برنامه ریزی و تالش بی وقفه توانســتیم جلوتر از اهداف تعیین شــده در اکثر شــاخص های 
اختصاصی عمل کنیم. اذعان داشت: در نیمه اول امسال با اقدامات به عمل آمده در بخش های 
امالک، بانک زمین و حفاظت از اراضی، ۵۷۱ هکتار از اراضی ملی و موات داخل حریم در ســطح 
استان، به نام دولت با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن تحصیل شد، که این میزان بیش از 
۳ برابر برنامه ابالغی بوده است.وی بیان داشت: در راستای اجرای دقیق قانون حدنگار ۷۷۶ سند 
دفترچه ای اراضی دولتی استان اصفهان به ســند تک برگ تبدیل شد. همچنین صورت مجلس 
تفکیکی در سطح برای ۲۶۷ قطعه و در طبقات برای ۳۱۴ طبقه اخذ شده است.پارسایی راد گفت: 
در حوزه حقوقی، تعیین تکلیف پرونده های حقوقی له و علیه دولت )جاری و مختومه( به تعداد 
۶۲۹ رای انجام شد که بیش از ۳.۵ برابر برنامه بوده است همچنین طرح دعوی و تکمیل پرونده 
برای متصرفین اراضی دولتی به تعــداد ۶۶ قطعه انجام پذیرفته که معــادل ۱۷۶ درصد اهداف 

تعیین شده بوده است.
 

فعالیت ۸11 واحد پستی در استان اصفهان
در استان ۸۱۱ واحد پستی فعال هستند  که ۶۰ درصد آن در شهر و ۴۰ درصد در روستا ها خدمات 

پستی به مردم ارائه می کنند.
مدیر کل پست اســتان گفت: طی شش ماه نخست امسال هشــت میلیون و ۵۵۰ هزار مرسوله 
پستی وارد استان شــده و ۷ میلیون و ۱۳۹ هزار مرسوله نیز از اســتان خارج شده است.حمید 
باقری با اشاره به اهمیت اقتصاد دیجیتال افزود: بر اســاس تعاریف انجام شده سهم پست در 
این مورد ۸دهم درصد است و در این رابطه مرکز نوآوری پست برای اولین بار در کشور و با هدف 
توسعه اقتصاد دیجیتال اجرا شــد.وی ادامه داد: در پی امضای تفاهم نامه ای که با دانشگاه آزاد 
اسالمی اصفهان داشــتیم مدرسه و کلینیک کسب و کار راه اندازی شــده و از عالقه مندان دعوت 
می شود برای مشاوره و آموزش در حوزه کســب و کار دیجیتال از این فرصت استفاده کنند.مدیر 
کل پست استان گفت: عالقه مندان می توانند برای ثبت نام به مراکز نوآوری پست استان واقع در 
اداره پست نشاط، دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان و پست بازار مراجعه کنند.وی همچنین با اشاره 
به بازار الکترونیک شرکت پست نیز گفت: فعاالن اقتصادی می توانند برای قرار دادن محصوالت 
خود به صورت رایگان و با عقد قرارداد با مراجعه به تمامی دفاتر پستی استان از مزایای این سایت 

به نشانی ebazaar-post.ir نیز استفاده کنند.

اصفهان با چهار هزار هکتار مزرعه گلرنگ، بزرگ ترین تولید کننده این گیاه و دانه های روغنی آن در کشور است؛

نان این مزارع نارنجی در روغن است

از شهر اصفهان چند کیلومتری که به سمت  معصومه اکبری
شرق حرکت کنیم، دشتی رنگین از گل های 
زرد و نارنجی را می بینیم.رودشت، با وسعت ۴۰۰ هکتار قطب تولید گلرنگ 
در استان اصفهان است. البته از این مزارع رنگین در استان کم آب اصفهان 
کم نیست؛ در اردستان و مبارکه و برخی شهرستان های دیگر هم می توانید 
کشــت و کار این دانــه روغنی را ببینید.محصولی که کاشــت، داشــت و 
برداشتش عرق را بر پیشانی کشاورزان خسته از کم آبی می نشاند، اما به 

رشد سریع و آب کمی که می خواهد می ارزد.

برداشت خانوادگی گلرنگ در صبح های تابستان
در گفت وگو با چند کشاورز از اوضاع کشت و کار پرسیدیم. آقای محسنی که 
از کشاورزان برگزیده در زمینه کشت گلرنگ است، گفت: ۵۰ سالی می شود 
که در شرق اصفهان کشت گلرنگ شروع شده، اما این کشت و کار از ۲۵ سال 
پیش رونق گرفته و توسعه یافته و امسال وسعت مزارع منطقه به ۲ هزار 
و ۵۰۰ هکتار رسیده است.وی  می گوید: زمان برداشت گلرنگ که می رسد 
تمام اعضای خانواده در دوره ای حدود ۴۵ روز از ساعت ۴ تا ۱۰ صبح مشغول 

چیدن آن می شوند. 

اصفهان، سرآمد تولید گلرنگ در کشور شد
به گفته این کشاورز، زمان برداشت گلرنگ اردیبهشت است، اما دانه های آن 

در تیرو اواسط مرداد برداشت می شود.کشاورز دیگری قیمت هر کیلوگرم 
گلرنگ را ۲۲ هزار تومان اعالم کرد و گفت: جهاد کشــاورزی خدماتی برای 
ترویج این کشت در نظر گرفته و کود یارانه ای هم در اختیار کشاورزان قرار 
می دهد.احمدی می گوید: ۳۰ درصد محصول گبرنگ، روغن اســت، اما 
کارخانه ای برای روغن گیری در منطقه نیست و ناچاریم محصول مان را به 
واسطه ها عرضه کنیم.توکلی، کشاورزی اســت که درباره ارقام گلرنگ از او 
پرسیدیم و در پاسخ شنیدیم: مهم ترین ارقام گلرنگ که در اصفهان کشت 
می شود، رقم محلی اصفهان، صفه، گلدشت و رقم فرامان است.به گفته وی، 

روغن گلرنگ در آشپزی، تهیه صابون، رنگرزی و... کاربرد دارد.

گلرنگ، گیاهی سازگار  با  کم آبی
کیوان بنی اسدی، کارشناس پنبه و دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهان در گفت وگو با خبرنگار »باشگاه خبرنگاران جوان« گفت: 
حدود ۱۱ هزار هکتار وسعت زیر کشت گلرنگ در کشور داریم که حدود ۴ هزار 
هکتار آن در استان اصفهان است و این استان با تولید ۶ هزار تن دانه روغنی 
گلرنگ رتبه اول را در کشور دارد.شهرســتان های هرند، اردستان و مبارکه 
بیشترین وسعت زیرکشت گلرنگ را دارند. وی ادامه داد: گلرنگ گیاهی 
سازگار با کم آبی است و ریشه آن آب را از عمق ۳۰ متری زمین جذب می کند، 
همچنین دوره رشد کوتاهی دارد و با چهار بار آبیاری در مدت سه ماه به ثمر 
می رسد.به گفته کارشناس پنبه و دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی 

استان اصفهان، روش کاشت مرســوم گلرنگ در بیشتر مزارع شبیه گندم 
است و کشت گلرنگ در تناوب با گندم از آیش زمین جلوگیری می کند.بنی 
اسدی می گوید: گلرنگ گیاهی آفت کش است و سبب نابودی علف های 
مزارع می شود؛ کشت این گیاه عالوه بر پاییز در بهار سبب حاصلخیزی خاک 
شرق اصفهان شده است.به گفته وی، گلرنگ حتی برای خوراک دام هم 

مفید است، چون کاه و علوفه آن بسیار مقوی است.

خارجی ها، مشتری گلرنگ ایران و اصفهان
کارشناس پنبه و دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
افزود: این گیاه به منظور تهیه رنگ طبیعی برای استفاده در صنایع غذایی، 
آرایشی، بهداشتی و دارویی کشت و حتی به خارج از کشور صادر می شود.

به گفته بنی اسدی، پارسال ۱۵۰ تن از گل های این گیاه دارویی به کشور های 
ترکیه، آلمان، هندوستان و اردن صادر شده، ضمن اینکه کشور های حاشیه 
خلیج فارس هم مشتری دانه های گلرنگ برای خوراک پرندگان خانگی 
هستند.وی با اشاره به اینکه امسال تاکنون ۱۶۰ تن گلرنگ از اصفهان صادر 

شده، پیش بینی کرد این رقم تا ۳۰۰ تن هم افزایش داشته باشد.

گلرنگ، در برنامه اصالح الگوی کشت

کارشناس پنبه و دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
اظهار کرد: با توجه به سازگاری گلرنگ با کم آبی، این گیاه دارویی وارد برنامه 
اصالح الگوی کشت استان شده است.بنی اسدی افزود: سود آور بودن تولید 
گلرنگ و نیاز کشور به تامین مواد اولیه روغن خوراکی، سبب شده وزارت 
جهاد کشاورزی از کشت گلرنگ حمایت کند.وی در خصوص این طرح های 
حمایتی گفت: هر ساله بذر گلرنگ به قیمت یارانه ای در اختیار کشاورزان 
قرار می گیرد؛ طرح های آزمایشــی تغذیه این محصول را اجرا و در کاشان 
و آران و بیدگل مزرعه الگو ایجاد کردیم.کارشناس پنبه و دانه های روغنی 
سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان ادامه داد: امسال مزارع مقایسه 
ارقام را نیز در مناطقی از شهرستان های استان ایجاد کردیم تا بهترین رقم را 

به کشاورزان معرفی کنیم.
بنی اسدی اظهار امیدواری کرد که با گسترش کشت گلرنگ در مناطق دیم 
کاری استان، به تناوب کشــت غالت و افزایش سودآوری حاصل از تولید 
دانه های روغنی کمک شود.گلرنگ، بومی مشــرق زمین است و با اینکه 
امروز در بسیاری از کشور ها کشت می شود همچنان کشورمان از بزرگ ترین 
تولیدکنندگان آن به شمار می رود. این مزیت اگر با ایجاد زیرساخت های 
صنایع تبدیلی همراه شود نه تنها در تامین نیاز داخل بلکه در ارزآوری هم 

موثر خواهد بود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: 
تمام واحدهای صنعتی اســتان بایدبرای ثبت نام در 
ســامانه جامع تجارت و ثبت آمار تولید خود از ابتدای 
سال جاری اقدام کنند در غیر این صورت سهمیه مواد 
آنها از ابتدای آبان امسال قطع خواهد شد.امیرحسین 
کمیلی افزود: اطالع رســانی الزم در مــورد لزوم ثبت 
اطالعات واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری 
در سامانه جامع تجارت بر اســاس تاکید وزارتخانه از 
اردیبهشت ماه امسال به کلیه شهرستان ها انجام  شده 
است.وی ادامه داد: واحدهای صنعتی باید نسبت به 

ورود به سامانه جامع تجارت و ثبت نام واحد، تعیین 
کد نقش و شناسه کاال و قیمت گذاری، درج قیمت و 
اظهار تولید اقدام کنند.مدیرکل صنعت، معدن و تجارت 
اســتان اصفهان بابیان اینکه درصورتی که واحدهای 
صنعتی ایــن مراحل را طــی نکنند بــرای ادامه ارائه 
خدمات به آن ها با مشکل مواجه خواهند شد، اظهار 
داشت: با توجه به حساســیت این موضوع، ارائه کلیه 
خدمات توسط اداره کل صمت اســتان به واحدهای 
صنعتی منوط به ثبت نام واحدها در این سامانه است.

وی بابیان اینکه سامانه جامع تجارت در مرحله نهایی 
قــرار دارد، خاطرنشــان کرد: واحدهــای صنعتی که 
پیش ازاین آمار تولید خود را در سامانه بهین یاب ثبت 
می کردند باید از ابتدای ســال جاری نســبت به ثبت 
آمار تولید در سامانه جامع تجارت اقدام کنند.کمیلی 

بیان کرد: ثبت نام ۲ رسته واحدهای صنعتی درزمینه 
صنایع شیمیایی و سلولوزی و واحدهای فلزی که مواد 
اولیه موردنیاز خود را از بورس دریافت می کنند در این 
سامانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و درصورتی که 
آمار تولید خود از ابتدای ســال ۱۴۰۱ تاکنون را در این 
سامانه ثبت نکنند سهمیه مواد آن ها از ابتدای آبان ماه 
قطع خواهد شد.  وی با اشاره به اینکه پس  از این مهلت 
اعمال محدودیت ها توســط وزارتخانه انجام خواهد 
شد، گفت: اطالع رسانی درزمینه لزوم درج آمار تولید از 
ابتدای سال تاکنون شروع شده است و نامه ای به کل 
شهرستان ها ارسال شــده و اتمام حجت با واحدهای 
صنعتی در استان انجام شــده و درصورتی که سهمیه 
آن ها قطع شــد حق هیچ گونه اعتراضــی را نخواهند 

داشت.

مدیر کل صمت استان اصفهان:

ثبت نام واحدهای صنعتی در سامانه جامع تجارت ضروری است

خبر روز

فرش؛ صنعتی که تحریم ها آن را فلج کرد

رج به رج درد 
براســاس قانونی که رییس جمهور وقت آمریکا در تاریخ اول ژوئیه ۲۰۱۰ ابالغ کرد،  ایمنا
بســیاری از کاالهای ایرانی تحریم و ورود آن به این کشور ممنوع شد. از جمله این 
کاالها می توان به فرش دستباف ایرانی اشاره کرد که ورود آن از ایران یا هر مبدأ دیگری به آمریکا ممنوع 
شد و حتی مهاجرانی که برای اقامت به این کشور نقل مکان می کنند نیز مجوز بردن فرش دستباف ایرانی 
را در میان لوازم منزل خود ندارد. در آن زمان باراک اوباما، هدف از این تحریم ها را کشاندن ایران پشت 
میز مذاکره درخصوص فعالیت های هسته ای مطرح کرد.تحریم فرش دستباف ایران توسط آمریکا با 
هدف تسلیم کردن ایران در برابر خواسته های آمریکا پیش از این نیز بی سابقه نبوده و در اکتبر سال ۱۹۸۷ 
فرش دستباف ایران توســط »رونالد ریگان« به مدت ۱۳ سال تحریم شد.آمریکا بزرگ ترین مصرف 
کننده فرش دستباف دنیاست که در ســال ۲۰۰۳ بیش از ۴۰۰ میلیون دالر و در سال ۲۰۰۹ بیش از ۲۵۰ 
میلیون دالر واردات در این حوزه داشته است. پیش از اعمال این تحریم ها، ایران رتبه اول صادرات فرش 
به آمریکا را در دست داشت و طی سال های بعد این جایگاه به هند رسید. با توجه به حجم صادرات فرش 
ایران به آمریکا، با از دست رفتن بازار این کشور ضربه سنگینی به صنعت فرش ایران وارد کرد.عالوه بر 
اینکه پس از مدتی با تغییر طراحی های فرش دستباف در مجالت آمریکایی و عرضه آن به مشتریان، 
سلیقه مردم این کشور تغییر یافته و همزمان نیز تجار فرش های غیر ایرانی با تبلیغاتی که انجام دادند 
بازار را بیش از پیش در انحصار فرش های هندی قرار داده و ایران، اصلی ترین بازار فرش دستباف خود را 
از دست داد، به نحوی که حتی پس از لغو تحریم ها نیز تمایل مردم آمریکا نسبت به خرید فرش ایران 
کم رنگ شد.با این وجود هنوز هم تعداد زیادی از فرش های دستباف ایرانی در خانه های مردم آمریکا 
وجود داشــته و در معرض دید مردم قرار دارد و رقبای این فرش پس از سال ها فروش نیز نمی توانند 
لطمه ای به جایگاه واقعی فرش ایران در میان مردم آمریکا وارد کنند. میلیون ها مترمربع فرش ایرانی در 
خانه های مردم آمریکا وجود دارد و مدت ها زمان الزم است تا دیگر فرش ها بتوانند با آن رقابت واقعی 
کنند.مواردی که گفته شد، نشان دهنده اهمیت انجام اقدامات الزم در این حوزه بوده است، در حالی که 
حوزه فرش دستباف در ایران نه تنها مورد توجه مسئوالن نیست، بلکه به نظر می رسد کامال به فراموشی 
سپرده شده؛ حوزه ای که برای تعداد زیادی از افراد بدون داشتن هزینه ای برای دولت، اشتغال ایجاد کرده 
اما امروز شــاهد کوچک تر شــدن جامعه بافندگان آن، دپو شــدن فرش های بافته شده روی دست 
فروشــندگان و تجار و در نهایت از بین رفتن این صنعت هســتیم.در این بین ازدست رفتن بازار فرش 
دستباف ایرانی و پر شدن بازار داخلی ایران با فرش های دستباف افغانستان نیز اخیرا توسط کارشناسان 
مطرح شد، موضوعی که علی شــهبازی، رییس اتحادیه فرش دستباف روســتایی استان اصفهان و 
نایب رییس اتحادیه فرش دستباف کشور آن را تایید نکرده و به خبرنگار ایمنا، می گوید: ورود هرگونه 
فرش دستباف به کشور ممنوع است و اگر هم در بازارها دیده می شود، قاچاق بوده است.وی با بیان اینکه 
بسیاری از کشورها بازارهای جهانی را با فرش های تولیدی خود پر کرده اند، اضافه می کند: بیش از ۲۰ 
کشور، رقیب فرشی ایران هستند، با این وجود هیچ کشوری هنوز نتوانسته جایگاه فرش ایران را از نظر 
کیفیت، قدمت و سابقه بگیرد و اگر هم فرش تولیدی این رقبا در کشوری به فروش می رسد، فقط یک 
کف پوش و زیرانداز تجاری اســت؛ فرش ایران یک منشــور چند وجهی بوده که فقط یکی از ابعاد آن 
مفروش کردن منازل است.نایب رییس اتحادیه فرش دستباف کشور ادامه می دهد: فرش ایرانی هنر 
و سرمایه است و پشتوانه اقتصادی دارد. این ویژگی ها مختص فرش دستباف ایرانی است و فرش دیگر 
کشورها فقط یک کاالی تجاری است. فرهنگ و اصالت ایران در فرش دستباف آن نمودار شده و این کاال 
همچون پرچم کشور ماست.به گفته شهبازی، در همه بازارهای جهانی و حتی بازار داخلی برای فرش 
دستباف ایرانی رقبایی وجود دارد؛ اما نمی توان گفت این رقبا جایگاه فرش ایرانی را تصاحب کرده اند. 
فرش دستباف در صحنه بین الملل و ملی رقبای زیادی دارد؛ اما نگاه ما به فرش دستباف به گونه ای دیگر 
است. فرش ایرانی روح دارد و زنده است.وی با اشاره به تحریم فرش دستباف توسط آمریکا تصریح 
می کند: به نظر می رسد سیاست های حاکمیتی کشور باید به این موضوع معطوف شود. تحریم یک کاال 

توسط دشمنان نشان دهنده استراتژیک بودن آن است که تاثیر آن در کشور ما بسیار مثبت است.

کافه اقتصاد

معاون بهبود تولیدات دام و طیور جهاد کشاورزی استان:گزارش

مجوز صادرات دام سبک و سنگین از اصفهان صادر شد
معاون بهبود تولیدات دام و طیور جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: فراوانی گوشت قرمز در بازار منجر شد تا مجوز صادرات بره و گوساله نر را دریافت و این امر را دنبال 
کنیم.حسین ایراندوست در گفت وگو با مهر با اشاره به اینکه وضعیت جوجه ریزی در اســتان اصفهان در وضعیت خوب و قابل قبول است، اظهار داشت: از نظر عرضه 
مرغ نیز عالوه بر کشتارگاه های استان اصفهان در استان های البرز و تهران و استان های مجاور نیز عرضه صورت می گیرد.وی همچنین به وجود ۱۲ هزار تن گوشت مرغ 
منجمد در استان اصفهان اشاره کرد و ابراز داشت: به همه شهرستان ها هم اعالم کردیم که نیاز خود را در این زمینه اعالم کنند تا مرغ منجمد در اختیار آنها قرار گیرد.معاون 
بهبود تولیدات دام و طیور جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه به لحاظ فراوانی در زمینه گوشت مرغ مشکلی در استان وجود ندارد، تصریح کرد: در زمینه فراوانی 
نهاده های دام و طیور نیز مشکلی وجود ندارد و دامداران نیاز خود در این زمینه را از سامانه بازارگاه تامین می کنند.وی اضافه کرد: مرغداران هم می توانند به صورت نقدی 
و هم اعتباری نهاده ها را خریداری کنند و از سوی دیگر باید یادآور شد  که نهاده ها به موقع در اختیار مرغداران قرار می گیرد.ایراندوست با بیان اینکه قیمت مصوب مرغ 
در استان اصفهان ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان تومان اعالم شده است، ابراز داشت: قیمت مرغ زنده نیز ۴۰ هزار تومان اعالم شده است.وی افزود: ناظرانی از بازرسی اصناف و 

جهاد کشاورزی بر روند توزیع و قیمت مرغ در سطح استان اصفهان نظارت های الزم را انجام می دهند.

برداشت گردو در 
دیلمان گیالن

وز عکس ر

 معاون هماهنگی امور عمرانی
 استان اصفهان:

اعتبارات تخصیص یافته 
برای بحران آب اصفهان 

قابل توجه است
معاون هماهنگی امور عمرانی استان اصفهان با 
بیان اینکه هنوز وزارت نیرو درباره اعتبارات تونل 
سوم کوهرنگ تعیین تکلیف نکرده است، گفت: 
عالوه بر مصوبات سفر رییس جمهور که بودجه 
خوبی به اصفهان تخصیص یافت، اعتبار ویژه ای 
برای بحران آب و مدیریت بحران فرونشست 
زمین اصفهان اختصاص یافت.هفته گذشــته 
در جلسه ای به ریاست ابراهیم رییسی، رییس 
جمهور با تامین اعتبار الزم برای رفع مســائل 
و مشــکالت آبی در اســتان اصفهان موافقت 
شــد.مهران زینلیان درباره این موضوع، اظهار 
کرد: خوشبختانه با پیگیری استانداری اصفهان 
عالوه بر مصوبات سفر رییس جمهور که بودجه 
خوبی به اصفهان تخصیــص یافت، این اعتبار 
به طور ویژه برای بحران آب اصفهان و مدیریت 
بحران فرونشست زمین اختصاص یافت.وی 
در پاســخ به این ســوال که آیا این اعتبار برای 
طرح های تامین آب به اصفهان نیز تخصیص 
یافته اســت، افزود: اعتبــارات قابل قبول این 
طرح ها برای جبران خســارت ها و تامین آب 
پایدار به منظور جلوگیری از فرونشست زمین 
در مصوبات ســفر رییس جمهور بــه اصفهان 
اختصاص یافت.معاون هماهنگی امور عمرانی 
استان اصفهان درباره اینکه شــرایط اعتباری 
برای طرح های عمرانی آبرسانی استان چطور 
است؟ توضیح داد: سه مرحله از این اعتبارات 
تخصیص یافته که البته اندک و حدود ۸ درصد 
است  و ما پیگیر تخصیص اعتبارات بیشتری 
هستیم.  وی درباره طرح تونل سوم کوهرنگ 
و اعتبارات آن نیز، گفت: متاسفانه هنوز وزارت 
نیرو در این خصوص تعیین تکلیف نکرده است.
زینلیان در پاسخ به این ســوال که چرا امسال 
باوجود وعده وزارت نیرو، آب از کوهرنگ ســه 
به اصفهان منتقل نشد، تاکید کرد: انتقال حدود 
۵۰ میلیون مترمکعب آب از کوهرنگ ســه به 
اصفهان یکی از مطالبــات ما بوده و مدیریت 

استان نیز در این خصوص گالیه مند  است.

عکس: ایلنا
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کویر » ریگ جن« ؛ شگفت انگیز و پر رمز و راز

رییــس اداره میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری شهرســتان نایین گفــت: کویر 
شــگفت انگیز و زیبای ریگ جن که بخشــی از آن در شهرســتان نایین قرار دارد به دلیل عدم 
وجود منابع آب و موانع طبیعی در طول قرن ها از دسترســی انســان دور بوده اســت.محمود 
مدنیان در گفت وگو با ایســنا درباره جاذبه طبیعی »ریگ جن« که بخشــی از آن در شهرستان 
نایین قرار دارد، اظهار کرد: ریگ جن یکی از اســرارآمیزترین مناطق کویری جهان محســوب 
می شــود که دارای تپه های ماســه ای در جنوب سمنان، شــرق دریاچه نمک، شمال انارک و 
 غرب جندق است. ۱۳۰ سال پیش یک کویرگرد ســوئدی به این منطقه می آید که نمی تواند تا

 مرکز کویر ریگ جن برود، اما ۹۰ سال پیش یک کویرگرد آمریکایی می تواند تا مرکز کویر ریگ 
جن حرکت کند.وی افزود: یکی از ویژگی های کویر »ریگ جن« وجود ریگ ها و رمل های روان 
است و رویش گیاه در این ناحیه به ندرت رخ می دهد، به طوری که در برخی از نقاط کویر ریگ 
جن درختچه های اندکی وجود دارد. در مسیری که افراد حرکت کرده و برای مثال از روی یک 
تپه عبور می کنند دو روز بعد ممکن است آن تپه در اثر وزش باد وجود نداشته باشد. عدم وجود 
منابع آب در گستره وســیع ریگ جن به همراه وجود موانع طبیعی از جمله باتالق های نمک و 
تپه های ماسه ای مرتفع، عواملی بودند که این منطقه را در طول قرن ها از دسترسی انسان دور 
نگه  داشته اند.رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان نایین گفت: 
از دیگر شگفتی هایی که کویر ریگ جن دارد این است که در برخی نقاط از این کویر زمین خیلی 
سفت است و آب در این نقاط ســفت می ماند و به مرور رخنه هایی در این زمین ایجاد می کند 
که در اثر آن گرداب های بسیار عجیبی رخ می دهد.مدنیان تصریح کرد: وجه تسمیه کویر ریگ 
جن این است که در ۱۰۰ ســال پیش صداهای خیلی عجیبی از این کویر به گوش می رسیده که 

افراد محلی تصور می کردند منشأ صدا از جنیان اســت، اما بعدها از لحاظ علمی مشخص شد 
به دلیل اختالف دمای بسیار زیادی که در شــب و روز کویر وجود دارد ریگ ها به دلیل سرما و 
گرمای زیاد و انقباض و انبســاط می ترکیده اند که در اثر این ترکیــدن صداهای عجیبی ایجاد 
می شده اســت.وی ادامه داد: در حاشــیه کویر ریگ جن ناحیه ای به نام »گود دوباب« وجود 

دارد که دارای درختچه های نخلی است و چشم انداز زیبایی را ایجاد می کند.
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری شهرســتان نایین، گفت: گردشگران 
از حاشــیه کویر ریگ جن که کویر مرنجاب اســت بازدید می کنند و ناحیه ریگ جن بیشتر در 
ناحیه چوپانان قرار دارد. تپه های شــنی از جاذبه های مناطق کویری اســت و به این دلیل که 
ماســه به لباس گردشــگران نمی چســبد مورد توجه افراد قرار می گیرد.مدنیان خاطرنشــان 
کرد: قرار اســت در آینده با رعایت اصــول محیط زیســتی مکان هایی در نظر گرفته شــود که 
ماشــین های آفرود نتوانند به راحتی از آن عبور کنند. با همکاری بخش خصوصی قرار اســت 
این اتفاق بیفتد و در حاشــیه ریگ جن، کمپی کویری برای خدمات رســانی به گردشــگران و 
اســتفاده اصولی از ماشــین های آفرود ایجاد کنند. اســتعالم های الزم برای ایجاد این کمپ 
در حال انجام است که اگر مشــکلی پیش نیاید تا ســه ســال آینده این کمپ به بهره برداری 
می رســد.وی افزود: بخش هایی در ریگ جن وجــود دارد که بــه آن »دق« می گویند. دق به 
جایی گفته می شــود که زمین بســیار سفت اســت و با ماشــین وقتی از روی این نوع زمین 
حرکت می کنید انگار روی آســفالت در حال راندن ماشــین هســتید که این امــر مورد توجه 
 گردشگران قرار دارد. اگر بارندگی رخ دهد در این دق ها آب نفوذ نمی کند و دریاچه های زیبایی 

شکل می گیرد.

یک فعال حوزه میراث فرهنگی:

 حفاری در شهر زیرزمینی نوش آباد غیراصولی 
و غیرفنی است

یک فعال حوزه میراث فرهنگی گفت: 
شهر تاریخی نوش آباد از لحاظ الیه های 
تاریخی دارای دوره های مختلف است که 
در زیر بافت شهر، اولین اثر آن و معماری 
دســتکند زیرزمینی در عمــق ۴و ۱۲ و 
۲۳ متری قــرار دارد.عباس غمخوار در 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: عامل هایی 
چون زلزله، سیل و هر گونه گودبرداری 
غیراصولی و غیر کارشناسی باعث از بین 
رفتن الیه های تاریخی شهر زیرزمینی 

نوش آباد می شود که ضررهایی غیرقابل جبران در پی دارد.وی افزود: به دلیل حفاری جدید در بافت تاریخی 
نوش آباد، برای بازگشایی خروجی شهر زیرزمینی، چند آسیب متوجه این مجموعه باستانی و الیه های تاریخی، 
فرهنگی این شهر شده است.این فعال حوزه میراث فرهنگی، تصریح کرد: شهرداری نوش آباد برای دسترسی 
و ایجاد حفره به یکی از اتاق های این اثر باستانی و خروج گردشگر دست به تخریب زده است و امکان ندارد که 
پژوهشگاه وزارت میراث فرهنگی اجازه داده باشد با بیل مکانیکی اقدام به حفاری روی شهر زیرزمینی کنند.
غمخوار تاکید کرد: جای تعجب دارد که سرپرست کاوش پایگاه میراث فرهنگی پژوهشگاه و اداره کل میراث 
فرهنگی اســتان اصفهان با این گونه اقدام غیرفنی و اصولی موافقت کرده است که شهرداری نوش آباد با بیل 
مکانیکی تا عمق سه متر در بافت تاریخی اقدام به حفاری کرده و الیه های تاریخی فرهنگی را از بین ببرد.این 
فعال حوزه میراث فرهنگی، گفت: در عمق ۳ متری، خمره ای پیدا شــده که نشــان از این دارد که این بافت و 
الیه های آن باید با دقت و حساسیت، کاوش و ترانشه برداری شــود. گمانه زنی های باستان شناسی از جمله 
اولویت ها در این بافت تاریخی است تا آسیبی به این آثار وارد نشده و از بین نرود.وی افزود: دومین خطر ناشی 
از این کاوش غیراصولی، ایجاد کانال و راه دسترسی برای خروجی شماره یک شهر زیرزمینی نوش آباد است 
که ســالم ترین فضا را دارد و از لحاظ معماری هم باعث تخریب بدنه های اثر می شــود.غمخوار تصریح کرد: 
طبق طرح مطالعات زمین شناسی که در سال ۹۷ توسط وزارت میراث فرهنگی انجام شده و همچنین نتایج 
مطالعات کارشناسی، شهر زیرزمینی نوش آباد به دلیل تراکم باالی شکستگی ها و همچنین طول بازشدگی، 
بیشتر شکستگی ها و  ناپایدارترین محل ها در ابتدا و انتها در محل ورودی است.این مدرس گردشگری، تاکید 
کرد: ایجاد خروجی های متعدد در مجموعه شهر زیرزمینی نوش آباد، باعث ورود هوای مضاعف، حذف رطوبت، 
ایجاد ترک خوردگی، ریزش بدنه و تخریب این بنای باستانی می شود.وی گفت: با توجه به پیگیری های انجام 
گرفته برای ثبت جهانی شهر زیرزمینی نوش آباد هرگونه دخل و تصرف غیر کارشناسی در معماری دستکند، مانع 
از ثبت اثر در فهرست میراث جهانی یونسکو خواهد شد.غمخوار افزود: انتظار داریم پژوهشکده باستان شناسی 
وزارت میراث فرهنگی، دســتور توقف این حفاری را صادر کند تا بیش از این به هویت فرهنگی تاریخی شهر 
باستانی نوش آباد لطمه وارد نشود.شهر نوش آباد یکی از مناطق باستانی بعد از سیلک است که آثاری همچون 
تپه قبرستان از دوره نوسنگی، محوطه باستانی فیض آباد از دوره ایلخانی، تپه کهریز و حدود یک صد اثر تاریخی در 
این شهر شناسایی شده و فصل جدید کاوش در مجموعه شهر زیرزمینی نوش آباد از ۲۲ شهریور آغاز شده است.

دیدگاه

مفاد آراء
7/81 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 2110 مورخ 1401/6/26 هيات اول موضــوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در 
واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک جنــوب اصفهــان تصرفات مالکانــه بالمعارض 
متقاضی، مالکيت خانم شــيرين جان امانی  نيکو جونقانی به شناســنامه شماره 
4739 کدملــی 4679135115 صادره فرزند ســبزعلی در ششــدانگ يکباب 
خانه به مســاحت 302 متر مربع مفروزی از پالک شــماره 30  فرعی از 4483 
باقيمانــده واقــع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبــت ملک جنــوب اصفهان  به 
 موجــب بيع نامــه عــادی و بالواســطه از طــرف آقــای حيدر حســن نژاد 

)مالک رسمی( خريداری گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديــم نمايند. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/04

م الف: 1390621  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

7/82 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 1995 مورخ 1401/6/20 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت 
آقای سيد احمد هاشــمی به شناسنامه شــماره 1383 کدملی 1283359383 
صادره اصفهان فرزند سيد جالل در دو دانگ از ششدانگ يکباب خانه  به مساحت 
583/62  متر مربع مفروزی از پالک شماره 4786  اصلی واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  در ازای مالکيت رســمی مشاعی اوليه )سهم 

االرث نامبرده از مرحوم پدرش سيد جالل هاشمی( مفروز ثبتی گرديده است.
- برابر رای شــماره 1996 مورخ 1401/6/20 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت 
آقای سيد عطا هاشمی  دنبه به شناسنامه شماره 16649 کدملی 1282635786 
صادره اصفهان فرزند سيد جالل در دو دانگ از ششدانگ يکباب خانه  به مساحت 
583/62  متر مربع مفروزی از پالک شماره 4786  اصلی واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  در ازای مالکيت رســمی مشاعی اوليه )سهم 

االرث نامبرده از مرحوم پدرش سيد جالل هاشمی( مفروز ثبتی گرديده است.
- برابر رای شــماره 1997 مورخ 1401/6/20 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت 
آقای سيد  هدايت اله  هاشمی دنبه به شناسنامه شماره 32 کدملی 1288688407 
صادره اصفهان فرزند سيد جالل در دو دانگ از ششدانگ يکباب خانه  به مساحت 
583/62  متــر مربع مفروزی از پالک شــماره 4786  اصلی واقــع در اصفهان 
 بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  در ازای مالکيت رســمی مشاعی اوليه

 )سهم االرث نامبرده از مرحوم پدرش ســيد جالل هاشمی( مفروز ثبتی گرديده 
است.

  لذا به منظــور اطالع عمومــی مراتب در دو نوبــت به فاصلــه 15 روز آ گهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی اســت در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت 

صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/04

م الف: 1390647  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

7/83 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هيئــت موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي 
و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتي شهرســتان لنجان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي ذيل محرز گرديده اســت. لذا مشخصات 
متقاضي وامالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطــالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز در روزنامه هاي تعيين شــده توســط اداره فرهنگ و ارشــاد 
اســالمي لنجان آگهي ميشــود در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند 
مالکيت متقاضي اعتراضي داشــته باشــند، مــي توانند از تاريخ انتشــار اولين 
آگهي به مــدت 2 ماه اعتراض خــود را به اداره ثبت اســناد و امــالک لنجان 
تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک مــاه از تاريخ تســليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مرجع قضايي تقديــم نمايند. بديهي اســت در صورت 
 انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
1- راي شماره 140160302015000312 مورخ 1401/06/27 آقای رضا علی 
مرادی ريزی فرزند حسين  نسبت به ششدانگ يکباب خانه به مساحت 136/32 
 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شهر  بخش 9 ثبت اصفهان

 مع الواسطه خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/04

م الف: 1390152 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
مفاد آراء

7/84 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هيئــت موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي 
و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتي شهرســتان لنجان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي ذيل محرز گرديده اســت. لذا مشخصات 
متقاضي وامالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطــالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز در روزنامه هاي تعيين شــده توســط اداره فرهنگ و ارشــاد 
اســالمي لنجان آگهي ميشــود در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند 
مالکيت متقاضي اعتراضي داشــته باشــند، مــي توانند از تاريخ انتشــار اولين 
آگهي به مــدت 2 ماه اعتراض خــود را به اداره ثبت اســناد و امــالک لنجان 
تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک مــاه از تاريخ تســليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مرجع قضايي تقديــم نمايند. بديهي اســت در صورت 
 انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
1- راي شــماره 140160302015000315 مــورخ 1401/06/27 خانــم 
منيژه خــداوردی پور ريــزی فرزند رمضــان  نســبت به ششــدانگ يکباب 
 خانه به مســاحت 308/15 متــر مربع مفــروز از پالک 107- اصلــي واقع در 
 زرين شــهر  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خريداري شده از مالک رسمي

 ابوالفتح قهرمان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/04

م الف: 1390577 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان
 مفاد آراء

7/85 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابــر رای شــماره 1711 و 1712 و 1713 و 1714  مــورخ 1401/6/3 هيات 
اول موضوع قانــون تعيين تکليف وضعيــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم اعظم عســکری برزانی  به شناسنامه 
شــماره 3207 کدملی 1282990152 صادره اصفهان فرزند احمد بر يک دانگ 
مشاع از ششدانگ يکباب ســاختمان و آقای علی اکبر هنديان پور به شناسنامه 
شــماره 1190 کدملی 1285634381 صــادره اصفهان فرزند حســن بر يک 
دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ســاختمان و آقای عليرضا محمدی خوزانی به 
شناسنامه شماره 190 کدملی 1141595451 صادره فرزند ابراهيم بر دو دانگ 
مشــاع از ششــدانگ يکباب ســاختمان و خانم فرزانه دانش پژوه به شناسنامه 
شــماره 598 کدملی 1091119945 صادره فرزند منصور بر دو دانگ مشاع از 
ششدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 78/05 متر مربع پالک شماره 1988 
 اصلی واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان می باشــد که 
) به موجب ســند شــماره 97501 مورخ 1374/5/19 دفتــر 5 اصفهان تمامی 
1/93 سهم مشاع از 40/5 ســهم يازده قفيز و يک نی شش دانگ پالک 1988 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به خانم ماه پری دادی پور )نســبت به 0/65 سهم 
مشــاع( و عليرضا محمدی خوزانی ) نسبت به 0/64 ســهم مشاع( و سعيد مؤيد 
 فرزند خداداد ) نســبت به 0/64 سهم مشــاع( منتقل شده اســت سپس خانم 
ماه پری دادی پور به موجب ســند شــماره 100661 مورخ 1374/12/5 دفتر 
5 اصفهــان مالکيت خويــش از پالک مرقوم را بــه غير منتقل نموده اســت و 
آقای ســعيد مؤيد نيز طبق ســند شــماره 45943 مورخ 1376/8/10 دفتر 25 
اصفهان تمامی مالکيت خويــش از پالک مرقوم را به غير منتقل نموده اســت 
و طبق ســند شــماره 125422 مورخ 1385/12/23 دفتــر 5 اصفهان تمامت 
0/65 سهم مشاع از 1/93  سهم از 40/5 ســهم يازده قفيز و يک نی ششدانگ 
پالک مرقوم بــه علی اکبر هنديان پــور و خانم اعظم عســکری برزانی منتقل 
شده است و طبق ســند شــماره 138278 مورخ 1395/2/15 دفتر 5 اصفهان 
تمامت 0/64 ســهم مشاع از1/93 ســهم از  40/5 ســهم يازده قفيز و يک نی 
 ششدانگ پالک مرقوم به خانم فرزانه دانش پژوه منتقل شده است و متقاضيان 
) فرزانه دانش پژوه »مالک طبقــه اول« و اعظم عســکری برزانی و علی اکبر 
هنديان پور »مالکين طبقه دوم« و عليرضا محمدی خوزانی »مالک طبقه سوم«( 
 در جلســه هيات و با ارائه تواقفنامه عادی مــورخ 1401/1/18 اعالم نموده اند: 
» سهم مالک طبقه اول، 2 دانگ مشاع از ششــدانگ و سهم مالکين طبقه دوم، 
 دو دانگ مشاع از ششدانگ و سهم مالک طبقه سوم، 2 دانگ مشاع ازششدانگ 

می باشد«( در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 

باشند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديــم نمايند. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/07/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/04

م الف: 1390885  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

7/86 شــماره نامــه : 140185602024007605-1401/07/12 چــون 
تحديــد حــدود ششــدانگ يــک بــاب ســاختمان پــالک 4348/2987  
واقــع در بخش 5 ثبــت اصفهان کــه طبق پرونــده ثبتی به نام آقــای محمد 
صادقی فرزند علــی  در جريان ثبت اســت و بــه علت عدم حضــور متقاضی 
ثبت به عمل نيامــده اينک بنا به دســتور قســمت اخير مــاده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضــای نامبــرده تحديد حدود پــالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 
 1401/08/16 ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه عمل خواهــد آمد، 
لذا بــه موجب ايــن آگهی بــه کليــه مجاوريــن اخطار مــی گــردد که در 
روز و ســاعت مقــرر در ايــن آگهــی در محــل حضــور يابنــد و اعتراضات 
مالکيــن يا مجاوريــن مطابق مــاده 20 قانون ثبــت از تاريــخ تنظيم صورت 
مجلس تحديــدی تــا 30 روز پذيرفتــه خواهد شــد و طبق تبصــره 2 ماده 
واحده قانون تعييــن تکليــف پرونده هــای معترضی ثبــت معترضين ظرف 
مدت يــک ماه از تاريخ تســليم اعتــراض به ايــن اداره با تقديم دادخواســت 
 به مرجع ذيصــالح قضائی گواهــی تقديم دادخواســت را اخذ و بــه اين اداره
  تســليم نماييــد.   تاريــخ انتشــار: 1401/07/19  م الــف: 1389340 

شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

 1401 /07 /16 -  140185602210005251 نامــه:  شــماره   7 /87
نظر به اينکه بــه موجــب آراء شــماره هــای 140060302210004398 و 
140060302210004399 مــورخ 1401/7/16 هيات قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی ششــدانگ قطعه زمين 
محصور با بنــای احداثی بمســاحت 913/85 متــر مربع پالک ثبتی شــماره 
287 فرعی مفروز و مجزی شــده از 99 اصلی واقع در بخــش 6 ثبت اصفهان، 
در مالکيت آقــای محمود يار علی و خانم مريم آبران بالســويه مســتقر گرديد 
 و بلحاظ اينکه پرونــده ثبتی مربوط به پــالک اوليه فاقد ســابقه تحديد حدود 
می باشــد  لذا به اســتناد تبصره ذيل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای 
مالک تحديد حدود ملک مرقــوم در روز مورخه 1401/8/11 ســاعت 8 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و بــه موجب اين آگهی بــه کليه مالکين 
و مجاورين اعالم مــی گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محل حضــور يابند و 
اعتراضات مالکيــن و مجاورين مطابق مــاده 20 قانون ثبــت از تاريخ تنظيم 
صورت مجلس تحديــد حدود و فقط تا )30( روز پذيرفته خواهد شــد و معترض 
طبق مــاده 86 آئيــن نامه قانون ثبــت بايد از تاريخ تســليم اعتــراض به اين 
 اداره، ظرف يــک ماه دادخواســت خود را بــه مرجع ذيصالح قضائی تســليم

 و گواهی تقديم دادخواســت را اخذ و به اين واحد ثبتی ارائــه نمايد، در غير اين 
صورت متقاضی ثبت يا نماينده قانونی وی می توانــد به دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهی عدم تقديم دادخواســت را دريافت و به اداره ثبت تســليم نمايد و اداره 
 ثبت بدون توجه بــه اعتراض عمليات ثبتی را با رعايــت مقررات ادامه می دهد. 
تاريخ انتشار: 1401/07/19  م الف: 1390446 ناصر صيادی صومعه مدير 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان 
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رییس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه خبر داد:

اجرای طرحی برای حفظ امتیاز و رتبه متسابقان قرآنی
رییس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: طرحی برای رفع نیازمندی متسابقان قرآنی به 
رتبه، مشوق و امتیاز تصویب خواهد شد تا بار از دوش مسابقات استانی برداشته شود.حمید مجیدی مهر 
در گفت وگو با مهر با اشاره به ایجاد شرایط برای جذب بیشتر متسابقان قرآنی اظهار داشت: با وجودی که 
باید برای توانمندسازی مخاطبان مسابقات قرآنی برنامه ریزی کرد اما متسابقان خود باید برای حرکت 
به سمت مراتب باالتر از حضور پیشکسوتان استفاده و برای پیشرفت تالش کنند.وی ادامه داد: مسابقات 
قرآنی اوقاف طبق ضوابط قانونی و به دلیل جنبه تبلیغاتی و تشــویقی، از برندگان دوره های گذشــته 
بهره مند می شود؛ اما در این میان به جز محدود افرادی که به واسطه رتبه برتر از بازگشت به مسابقات منع 
می شوند، ممانعتی در فاز اول مسابقات نمی توان انجام داد.رییس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور 
خیریه خاطر نشان کرد: به دنبال تصویب طرحی در ستاد عالی مسابقات هستیم که هرآنچه رتبه، مشوق 
و امتیازی را که شرکت کنندگان بین المللی بدان نیازمند هستند را در اختیار ۱۰ نفر اول مسابقات قرار داده 

تا بار از دوش مسابقات استانی برداشته شود.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش اصفهان اعالم کرد:
 تحصیل  44 در صد دانش آموزان اصفهانی در رشته های 

فنی و حرفه ای
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش اصفهان گفت: از مجموع دانش آموزان متوسطه در 
استان حدود ۴۴ درصد در رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش تحصیل می کنند.سید احمد بنی لوحی  
اظهار کرد: افزایش مهارت افراد در فرآیند تعلیم و تربیت از یک ســو موجب درک عمیق تر آموخته ها و 
از سویی موجب توسعه و نهادینه شدن کارآفرینی در جامعه می شود.معاون آموزش متوسطه اداره کل 
آموزش وپرورش اصفهان با تاکید بر اینکه توزیع متوازن شاخه ای و رشته ای در مدارس مورد تاکید و از 
اولویت های آموزش وپرورش اســت، افزود: برآیند ارزیابی های صورت گرفته نشان داده که مشاوره و 
هدایت نامطلوب تحصیلی دانش آموزان موجب افزایش بیکاری و جوانان فاقد مهارت در جامعه شده 
است.وی خاطرنشان کرد: بر این اساس در سال تحصیلی جاری مقوله هدایت تحصیلی تدریجی از دوره 
متوسطه اول در دستور کار مشاوران تحصیلی آموزش وپرورش قرارگرفته است تا از یک سو موجب انتخاب 
آگاهانه رشته تحصیلی و از سوی دیگر از گرایش ناخواسته دانش آموزان به رشته های نظری جلوگیری 
شود.بنی لوحی بابیان اینکه وضعیت استان اصفهان در جمعیت مشغول به تحصیل در هنرستان های 
فنی و حرفه ای و کاردانش نسبت به آمار کشوری مطلوب است، افزود: با این وجود الزم است که تا افق 
۱۴۰۴زمینه هدایت و گرایش به تحصیل ۵۰ درصد دانش آموزان استان در رشته های مهارتی فراهم شود.

معاون توسعه پیش بینی اداره کل هواشناسی استان:

 بارش های موثر پاییزامسال در اصفهان اواسط آذر
 شروع می شود

معاون توســعه پیش بینی اداره کل هواشناسی اســتان اصفهان گفت: به طور معمول بارش های 
موثر پاییزی اصفهان از اواسط آبان هرسال شروع می شــد؛ اما امسال این بارش ها با سه تا چهار 
هفته تاخیر ،اواسط آذر آغاز خواهد شد.نوید حاج بابایی در گفت و گو با ایرنا افزود: بارش های موثر 
پاییزی امسال با تاخیر شروع می شود و این تاخیر همچنان موجب ادامه شرایط خشکسالی و یا 
کم بارشی  بر روی استان اصفهان خواهد شد.معاون توسعه پیش بینی اداره کل هواشناسی استان 
اصفهان افزود: بهبود بارش ها از اواسط آذر  پیش بینی شده؛ اما در مجموع حجم این بارش ها کمتر 
از نرمال است  ولی بارش های زمستانی به ســمت نرمال و حالت طبیعی پیش خواهد رفت.حاج 

بابایی گفت: بیشترین کاهش بارش در استان اصفهان از پانزدهم آبان تا پانزدهم آذر خواهد بود.

به گفته مسئول برنامه دیابت و فشار خون معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، در اصفهان از هر ۳ نفر یک نفر مبتال به فشارخون است؛

فشار روی خون اصفهانی ها

مســئول برنامه دیابت و فشــار خون معاونت بهداشــتی دانشــگاه 
علوم پزشــکی اصفهان گفت: در اصفهان از هر ۳ نفر یک نفر مبتال به 
فشارخون است و طی ۴ ســال اخیر، ۸ درصد آمار ابتال به فشارخون 
افزایش یافته اســت.رامش حســین خانی، مســئول برنامه دیابت 
و فشــار خون معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان در 
گفت وگو با فارس با بیان اینکه بیماری های قلبی و عروقی یکی از علل 
اصلی فوت در دنیاست، اظهار داشت: در جهان ساالنه حدود ۳۳ درصد 
مرگ و میرها به علت سکته های قلبی و مغزی اتفاق می افتد، یعنی 
تقریبا حدود ۱۸.۶ میلیون نفر در جهان به دلیل ســکته قلبی و مغزی 

فوت می کنند و در ایران این میزان حدود ۴۲ درصد است.
وی  افزود: در طــول پاندمی کرونــا میزان  مرگ و میر ســکته های 
قلبی و مغــزی به ۳۳ درصد کاهــش یافت و این بــه معنای کنترل 
بیماری نیســت، بلکه نشان داد تعداد بســیاری از افرادی که به علت 
کرونا فوت کردند کســانی بودند که بیماری زمینــه ای قلبی و عروقی 
داشتند و علت مرگ به علت کرونا ثبت شد.حسین خانی با بیان اینکه 
همزمان با صنعتی شدن دنیا، تغییراتی در شیوه زندگی به وجود آمد و 
بیماری های قلبی و عروقی افزایش و به تبع آن مرگ و میر نیز افزایش 
یافت، گفت: عوامل شــناخت بیماری های قلبی مهم اســت، چرا که 

تغذیه نامناسب و افزایش مصرف فست فود و از طرفی کاهش مصرف 
میوه و سبزیجات در کشور باعث افزایش فشار خون و بیماری قلبی و 
عروقی شده و مهم تر از همه میزان مصرف نمک هم در کشور باالست 
که خود عامل مهمی در افزایش فشار خون و افزایش حمله های قلبی 

و مغزی است. 

در اصفهان از هر 3 نفر یک نفر مبتال به فشارخون است
مسئول برنامه دیابت و فشــار خون معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان بیان کرد: در اصفهان از هر ۳ نفر یــک نفر مبتال به 
فشارخون است و طی ۴ ســال اخیر، ۸ درصد آمار ابتال به فشارخون 
افزایش یافته است.وی ادامه داد: چربی خون، اضافه وزن و چاقی، 
آلودگی هوا، دیابت، کم تحرکی، مصرف سیگار، قلیان و الکل از جمله 

علل دیگر منشأ بیماری های قلبی و عروقی هستند.
حسین خانی با اشــاره به اثرات مخرب کم تحرکی بر بدن عنوان کرد: 
کم تحرکی خود عامل افزایش فشار خون و مشکالت قلبی و عروقی 
می شــود؛ حدود ۳۵ درصد جامعه باالی ۱۸ ســال کم تحرکی دارند، 
 این کم تحرکی حتــی در کودکان نیــز به خصوص در دوران شــیوع

  کرونــا و اســتفاده بیــش از حــد از موبایــل، لپ تــاپ، تلوزیون و 

 کامپیوتر مشــهود اســت و این وظیفه آموزش و پرورش اســت که 
 تحــرک و ورزش را در مــدارس جــدی گرفتــه و طبق اســتاندارد 
حداقل روزانه یک ســاعت ورزش، بازی و فعالیت های بدنی را برای 

دانش آموزان در نظر بگیرند.

پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی با اصالح شیوه زندگی
مسئول برنامه دیابت و فشــار خون معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان ادامه داد: اگر شیوه زندگی اصالح شود می توان از ۸۰ 
درصد بیماری های قلبی و عروقی جلوگیری کرد، در کشورهای توسعه 
یافته درصد میزان مرگ و میر بیماری های قلبی کاهش یافته است.

وی با اشــاره به دسترســی بیماران قلبی به مراکز درمانی، گفت: باید 
دسترسی بیماران، سهل و ساده باشد تا بتوانند با اقدامات به موقع از 
ابتال به بیماری و مرگ و میرهای ناشی از بیماری های قلبی جلوگیری 
کرد.حســین خانی خاطرنشــان کرد: در مراکز جامع سالمت در تمام 
محالت اســتان، برنامه خطرســنجی بیماری های قلبی و عروقی و 
عوامل خطر بیماری هایی مانند فشارخون، دیابت و چربی خون برای 
افراد باالی ۳۰ سال انجام می شود و به صورت رایگان غربالگری برای 

افراد زیر ۳۰ سال انجام می شود.

۸۰ درصد  گر شیوه زندگی اصالح شود می توان از  ا
بیماری های قلبی و عروقی جلوگیری کرد، در کشورهای 
توسعه یافته درصد میزان مرگ و میر بیماری های قلبی 
کاهش یافته است. باید دسترسی بیماران، سهل و ساده 
باشد تا بتوانند با اقدامات به موقع از ابتال به بیماری و 
مرگ و میرهای ناشی از بیماری های قلبی جلوگیری کرد

اخبار جامعه

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: تهیج 
کودکان به شرکت در اغتشاشــات مصداق جنایت 
است. بســیاری از بچه ها به شــبکه های مجازی 
مرتبط هستند؛ شــبکه های مجازی و صاحبان آنها 
نباید فرزندان را قربانی مســائل مطامع شیطانی 
خودشــان بکنند.به گزارش تسنیم، حجت االسالم 
اسدا...جعفری با اشــاره به اهمیت حقوق کودکان 
اظهار داشــت:  جامعه، خانواده، نظام حاکمیت و 
گروه های مربوط به دفاع از حقوق کودکان در همه 
حوزه ها از جمله دستگاه قضایی بایدهوشیار باشند؛ 

چنانچه از کودکی رفتار غیرمســئوالنه ســر بزند و 
توسط قانون به دادگاه معرفی شود، دادگاه بر اساس 
 مقررات و ضوابط خاص خودش به آن رســیدگی 

می کند.
وی افــزود: سیســتم قضایــی بــه رفتارهــای 
غیرمسئوالنه کودکان نگاه اصالحی و تربیتی دارد و 
سعی می کنیم در صور احکام به شرایط سن کودک 
توجه شود.رییس کل دادگســتری استان تصریح 
کرد: قضاتی که به عنوان قاضی ویژه رســیدگی به 
پرونده اطفــال فعالیت می کنند، بــا حقوق کودک 
آشــنایی دارند و از نظر علمی، روانشناســی و فنی 
کارشناســان الزم و ابزار کافــی را در اختیار دارند و 
با مالحظه همه جوانب بیشــتر به دنبال بازســازی 
و اصالح رفتــاری کودکان هســتیم.وی ادامه داد: 

البته قاضی به تنهایی نمی تواند بازســازی و اصالح 
رفتاری کــودکان را انجام دهد و ســایر مجموعه ها 
و زنجیره هایی کــه در تربیت، اصــالح و بازپروری 
شــخصیت کودکان نقش مســتقیم دارند ازجمله 
کانون اصــالح و تربیت کــودکان، بایــد همکاری 
کنند.جعفری گفت: در پرونده اغتشاشــات اخیر 
کســانی که با تحریک هیجانات کــودکان آنها را به 
مناطق ممنوعــه و مناطق درگیری کشــاندند، باید 
پاســخگو باشــند. همان طور که باید پاســخگوی 
ســایر اعمال شــان در تحریک و تهیــج جوانان ما 
برای اغتشــاش باشــند؛ تهیج کودکان به شرکت 
در اغتشاشــات مصداق جنایت است.شبکه های 
مجازی و صاحبان آنهــا نباید فرزنــدان را قربانی 

مسائل مطامع شیطانی خودشان بکنند.

رییس کل دادگستری اصفهان: 

در اغتشاشات اخیر جوانان را به مناطق درگیری می کشاندند

مراسم »عهد سربازی« 
در 16 پادگان ارشد 
 نظامی در منطقه 
اصفهان برگزار شد

ارشد آجا در اصفهان، یزد و چهار محال 
بختیاری با بیان برگزاری مراسم »عهد 
ســربازی« در ۱۶ پادگان ارشد نظامی 
در منطقه اصفهان، گفت: این برنامه در 
راستای ترویج فرهنگ مهدویت و به 
منظور تجدید عهد و میثاق با حضرت 

بقیه ا... برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

مخاطبان اصلی جهاد تبیین، نوجوانان و جوانان هستند
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهان با بیان اینکه امروز مخاطبان اصلی ما در جهاد 
تبیین نوجوانان و جوانان هســتند، گفت: اگر این فرمایش رهبر معظم انقالب به خوبی انجام شــود، 
در امنیت کشــور نیز تاثیر بسزایی خواهد 
داشت.به گزارش خبرگزاری فارس، علی 
تمنایی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان اصفهان در حاشیه دیدار با سردار 
محمدرضا میرحیدری، فرمانده انتظامی 
استان اصفهان با تبریک فرا رسیدن هفته 
وحدت و میالد با سعادت نبی مکرم اسالم 
و امام جعفــر صــادق)ع( و هفته فراجا 
اظهار داشــت: زبان ما در تشکر از زحمات 
نیروهــای فراجا قاصر اســت و هیچ گاه 
نمی توانیم از زحمات و تالش های نیروهای انتظامی آن طور که در خور شأن و جایگاه آن هاست، قدردانی 
کنیم.وی با اشاره به نوع رفتار ماموران فراجا با مردم گفت: در حوادث اخیر مشهود بود که ماموران فراجا با 
عطوفت و مهربانی و رأفت بیشتری با مردم برخورد داشتند و رفتارهای ناپسندی که برخی از جوانان ناآگاه 
و فریب خورده با آنان داشتند را تحمل کردند و به همین دلیل هم صدمات زیادی به آنان وارد شد که این 
نوع رفتار نشأت گرفته از فرهنگ باال و پای بندی آنان به ارزش های اصیل اسالمی است.تمنایی با بیان 
اینکه امنیت خط قرمز نظام و حاکمیت است و نیروهای فراجا نیز به خوبی از این خط قرمز نظام حفاظت 
می کنند، بیان کرد: امروز اگر با آرامش سر را شــب بر بالین می گذاریم، مطمئن هستیم که نیروهای 
نظامی و انتظامی و دستگاه های امنیتی کارشان را به خوبی انجام می دهند و از این بابت احساس امنیت 
می کنیم.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی 
بر جهاد تبیین عنوان کرد: به فرمایش رهبر معظم انقالب جنگ هشت ساله به عنوان ذخیره ای بزرگ 
برای نظام اســت که از این ذخیره هم در بخش هنر که فیلم و سریال و تئاتر است و هم در بخش های 

تجسمی و موسیقی برای تبیین و تشریح اهداف و آرمان های نظام برای جوانان باید استفاده کنیم.

معاون اداره کل آموزش و پرورش اصفهان:
استفاده از ماسک در کالس های درس الزامی است 

معاون تربیت بدنی و ســالمت اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان به دانش آموزان و معلمان 
توصیه کرد استفاده از ماسک را در کالس های درس جدی بگیرند و گفت: استفاده از ماسک در فضای 
کالس سربسته و شلوغ کالس ها الزامی است، اما تزریق واکســن الزامی نیست.آذرکیوان امیرپور در 
گفت وگو با ایسنا، با اشاره به ابالغ پروتکل های بهداشتی مدارس در قالب شیوه نامه ۰۱۰، اظهار کرد: این 
شیوه نامه با همکاری وزارت بهداشت و آموزش و پرورش تهیه شده و به تمام ادارات آموزش و پرورش 
استان ها و شــبکه های بهداشت ابالغ شده اســت تا سالمت دانش آموزان حفظ شــود. وی گفت: در 
شیوه نامه ۰۱۰ بر  استفاده دانش آموزان از ماسک، شست وشوی دست ها، نظافت عمومی، تهویه هوا و 
دیگر دستورالعمل های بهداشتی تاکید و به تمام مدارس ارسال شده است.معاون تربیت بدنی و سالمت 
اداره کل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه از فروردین ماه ۱۴۰۱ که کالس های درس به صورت کامال 
حضوری برگزاری شد هیچ مشکل خاصی برای سالمت دانش آموزان به وجود نیامد، افزود: به طور مرتب 
و روزانه پیگیری می کنیم تا مشکل خاصی برای سالمت دانش آموزان به وجود نیاید و با کمترین مشکل 
دانش آموزان در مدارس حاضر شوند.وی با اشاره به حضور دانش آموزان در فضای بسته کالس های درس 
در کنار همدیگر، افزود: استفاده از ماسک توسط دانش آموزان باعث کاهش خطر سرایت بیماری هایی 

همچون کووید و آنفلوانزا می شود، به همین دلیل بر استفاده از ماسک تاکید شده است.

وز عکس ر

خبر روزبا مسئولان

رییس گروه بهبود تغذیه معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
همه افراد سالم، روزانه یک 
عدد تخم مرغ مصرف کنند

رییس گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: تخم  
مرغ منبع سرشار از پروتئین و انواع ویتامین 
است به همین دلیل مصرف حداقل یک عدد 
از آن در روز به همه افراد سالم در گروه های 
ســنی مختلف توصیــه می شــود.مرجان 
منوچهری نایینی، در گفت و گو با ایرنا افزود: 
در برخی از کشورها مصرف ۲ عدد تخم مرغ 
در روز هم به افراد سالم جامعه توصیه شده 
اســت و تحقیقات نشــان می دهد که این 
موضوع از نظر افزایش کلسترول نیز مشکلی 
ایجاد نمی کند.وی با اشــاره بــه اهمیت و 
ارزش غذایی تخم مرغ اظهار داشت: سرانه 
مصرف تخم مرغ در کشــورمان ۱۶۰ عدد در 
ســال و این شاخص در کشــورهای توسعه 
یافته ۲ برابر است.منوچهری با تاکید بر پایین 
بودن مصرف تخم مرغ در اســتان اصفهان 
تصریح کرد: اصفهــان از نظر تولید تخم مرغ 
در رتبه نخست کشــور قرار دارد بنابراین باید 
اطالع رســانی و آموزش بیشــتری در باره 
ضرورت مصــرف آن انجام شــود.وی تخم 
مرغ را بهترین منبع تامین پروتئین کیفی و 
دارای ارزش بیولوژیکی)زیست  شناسی( باال 
توصیف و اضافه کرد: امکان دسترسی همگان  
به این ماده غذایــی نیز فراهم اســت.این 
متخصص تغذیه با تاکید بر لزوم مصرف تخم 
مرغ توسط مادران باردار گفت: ویتامین های 
موجود در تخم مرغ برای رشــد و ســالمت 
جنین بسیار موثر اســت و مادران باردار باید 
حداقــل روزی یک عدد تخــم مرغ مصرف 
کنند.وی با اشاره به اینکه مصرف تخم مرغ 
می تواند از هشــت ماهگی به بعد در برنامه 
غذایی کودکان قرار گیرد، خاطرنشــان کرد: 
مصرف تخم مرغ در ســایر گروه های سنی 
یعنی نوجوانــان، جوانان و بزرگســاالن نیز 
اهمیت بسزایی دارد و در بزرگساالن مصرف 
یک عدد از آن سبب تامین ۱۵ درصد از انرژی 

روزانه آنها می شود.

مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد:

پرداخت بیش از 2۸ میلیارد تومان صدقه توسط نیکوکاران اصفهانی
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: با پرداخت بیش از ۲۸ میلیارد تومان صدقه توسط نیکوکاران اصفهانی در ۶ ماهه نخست امسال، سهم هر خانوار تحت حمایت 
ماهیانه مبلغ ۳۸ هزار تومان بوده است.کریم زارع با بیان اینکه درحال حاضر ۱۲۲ هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان هستند، اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست 

امسال بیش از ۲۸ میلیارد تومان صدقه توسط نیکوکاران اصفهانی پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش داشته است.
وی با توجه به پرداخت این میزان صدقات در مدت ۶ ماهه امسال، ادامه داد: سهم هر خانوار تحت حمایت از صدقه پرداختی اصفهانی ها، ماهیانه مبلغ ۳۸ هزار و ۲۵۰ 
تومان بوده است.زارع با اشاره به ۴۰۳هزار و ۴۶۷ صندوق صدقه خانگی، معابر و اماکن در استان  افزود: بیش از ۳۷۷ هزار صندوق مشترکین خانگی به QR کد اختصاصی 
مجهز شده و می توانند صدقات خود را به صورت الکترونیکی واریز کنند.مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با تاکید به فراهم سازی بستر های پرداخت صدقه با استفاده 
از روش های الکترونیکی، گفت: پرداخت صدقات برای عموم مردم با اجرای طرح QR کد و نصب کد اختصاصی بر روی صندوق های صدقات خانگی، اماکن و معابر 

شهری، همچنین با استفاده از شماره #۲*۰۳۱*۸۸۷۷* در هر زمان و مکان امکان پذیر شده است.

عکس: تسنیم



رییس هئیت دوچرخه سواری استان اصفهان گفت: متاسفانه اصفهان پیست دوچرخه سواری ندارد و این مسئله بزرگ ترین معضل دوچرخه سواری استان است.
اسماعیل پناهنده در گفت وگو با تسنیم، پیرامون وضعیت هیئت دوچرخه سواری استان اظهار داشت: ما هیئت دوچرخه سواری را از فروردین ماه سال جاری تحویل 
گرفتیم و تمام تالش مان را انجام دادیم که مسابقات قهرمانی کشور و باشگاهی را پوشش دهیم.وی افزود: خوشبختانه تیم دوچرخه سواری فوالد مبارکه سپاهان 
ابقا شد و در رده های جوانان و بزرگساالن در لیگ کشور حضور دارند.رییس هیئت دوچرخه سواری استان تصریح کرد: در بخش بانوان نیز تیم برج پلیمر تشکیل شد 
و برای اولین بار تیم بانوان دوچرخه سواری اصفهان در مسابقات باشگاهی کشور حاضر شدند و خوشبختانه تا این مرحله قهرمان مسابقات هستند .وی در ادامه 
به تشریح فعالیت های هیئت دوچرخه سواری در چند ماه اخیر پرداخته و گفت: در چند ماه گذشته تالش کردیم که دوچرخه سواران اصفهانی به همه مسابقات 
کشوری در بخش کوهستان اعزام شوند، عالوه بر این دوچرخه سواران اصفهانی به همراه تیم ملی در مسابقات تور آذربایجان حاضر شدند.پناهنده اضافه کرد: 
هیئت در چند ماه گذشته در بخش کوهستان دو مرحله مسابقه در شهرستان بهارستان برگزار کرده و خوشبختانه تا بدین لحظه روند رو به رشدی را طی کرده است.

اصفهان، پیست دوچرخه سواری ندارد
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»دیباال« در خطر از دست دادن جام جهانی
مهاجم آرژانتینی تیــم رم به دلیل مصدومیت احتماال حضور در جام جهانی را از دســت بدهد.به 
گزارش ایسنا، تیم فوتبال رم در دیداری خانگی توانست لچه را در لیگ ایتالیا، ۲ بر یک شکست 
دهد. ژوزه مورینیو، ســرمربی تیم رم بعد از ایــن دیدار گفت پائولو دیبــاال، مهاجم آرژانتینی در 
پیروزی خانگی مقابل لچه دچار مصدومیت شدید شد و ممکن است تا پایان سال آمادگی الزم 
را نداشته باشد.دیباال بالفاصله پس از به ثمر رساندن پنالتی تیمش در دقیقه ۴۸ تعویض شد و 
زمین را با مشکلی عضالنی ترک کرد.مورینیو به DAZN گفت: مصدومیت دیباال از نظر من جدی 
است. متاسفانه شاید او را دیگر در ســال ۲۰۲۲ در زمین نبینیم. من پزشک نیستم اما از تجربه 
من، با توجه به آن چه که از صحبت با پائولو فهمیدم مصدومیت او جدی اســت.این ســرمربی 
پرتغالی اضافه کرد که تصور می کند بازگشت دیباال قبل از ســال ۲۰۲۳ دشوار باشد.جام جهانی 
قطر از ۴۰ روز دیگر شروع می شود و غیبت دیباال می تواند ضربه بدی به تیم لیونل اسکالونی برای 

جام جهانی باشد. 
 

بدترین آغاز »کلوپ« در لیورپول
شــرایط یورگن کلوپ، مربی آلمانی روی نیمکت لیورپول به هیچ وجه خوب به نظر نمی رسد.به 
گزارش »ورزش ســه«، لیورپول در چارچوب رقابت های هفته دهم لیگ برتر انگلیس به مصاف 
آرسنال رفت و با نتیجه ۲-۳ برابر این تیم شکست خورد.روزنامه محلی لیورپول اکو پس از این 
بازی و قبول شکست برابر توپچی ها نوشــت:» فصل فاجعه بار لیورپول وارد ابعاد جدیدی شده 
است.«این بدترین آغاز این باشگاه در فصل جدید در یک دهه گذشته به حساب می آید و مطمئنا 
بدترین آغازی است که کلوپ از زمان حضورش روی نیمکت این تیم تجربه کرده است.این مربی 
آلمانی دقیقا هفت سال قبل به عنوان ســرمربی لیورپول انتخاب شد و در فصل 17-۲۰16 برای 
اولین بار به صورت کامل روی نیمکت این تیم حضور داشــت. آنها این فصل پس از هشت بازی 
تنها 1۰ امتیاز به دست آورده اند که مطمئنا ضعیف ترین نتیجه کلوپ به عنوان سرمربی بوده است

 

مورینیو: فقط می خواستم بازی تمام شود
ژوزه مورینیو، ســرمربی رم، به شــدت از عملکرد تیمش برابر لچه ناراضی است.رم در چارچوب 
رقابت های هفته نهم لیگ ایتالیا به مصاف لچه رفت و با نتیجه 1-۲ برابر این تیم به پیروزی رسید. 
مورینیو  پس از پایان بازی درباره شرایط این دیدار به خبرنگاران گفت:» من دیدارهای زیادی را 
در دوران فوتبالم به یاد نمی آورم که 11 نفره برابر تیمی 1۰ نفره بوده باشیم و من بخواهم بازی هر 
چه سریع تر تمام شود. بله، بازیکنان از نظر جسمی و روانی خسته بودند چون بازی سختی در روز 
پنجشنبه و سپس یکشنبه داشتیم.« سرمربی رم با اشــاره به شرایط تیم های که در رقابت های 
اروپایی حاضر نیســتند، اظهار داشــت:» من بازی اودینزه و آتاالنتا را دیدم. مشخصا فرق بین 

تیم هایی که تنها یک بازی در هفته انجام می دهند با ما مشخص است. این عادالنه نیست.«
 

»لورن بالن« سرمربی لیون فرانسه شد
سرمربی فرانسوی هدایت تیم المپیک لیون را بر عهده گرفت.به گزارش ایسنا و به نقل از اکیپ، 
المپیک لیون، پیتر بوش، ســرمربی خود  را برکنــار کرد و  لوران بالن را به عنوان جانشــین این 
مربی انتخاب کرد.لوران بالن که در ســال 1۹۹۸ به عنوان بازیکن همراه تیم ملی فوتبال فرانسه 
قهرمان جام جهانی شده است، حاال به عنوان سرمربی تیم لیون انتخاب شد. لیون در این فصل 
عملکرد خوبی در لیگ فرانســه نداشته اســت و در رده نهم قرار دارد و به همین خاطر تصمیم به 
تغییر کادرفنی در این تیم گرفته شد. بالن که هم چنین قبال سرمربی پاری سن ژرمن بوده و با این 

تیم قهرمانی در لیگ فرانسه را به دست آورده است، تا سال ۲۰۲۴ با تیم لیون قرارداد امضا کرد.

ژابی آلونسو؛ ظهور یک نابغه در مربیگری؟

عجب شروعی!

ژابی آلونســو در اولین تجربه مربیگری اش در ســطح اول فوتبال اروپا 
نتیجه فوق العاده ای با لورکوزن کسب کرد. قطعا حاال رئال مادرید، بایرن 
و لیورپول نگاهی جدی تر از قبل به او خواهند داشــت.پس از ســه فصل 
هدایت تیم دوم رئال سوسیداد )دو فصل در دسته چهارم و یک فصل در 
دسته سوم اسپانیا(، ژابی آلونسو حاال  به عنوان مربی در بوندسلیگا روی 
نیمکت مربیگری بایرلورکوزن می نشیند. لورکوزن روز یکشنبه توانست 
با چهار گل بر شــالکه پیروز شــود تا به روند ناکامی هایش پایان بدهد. 
همانطور که اگر لورکوزن می باخت کسی ژابی را مقصر نمی دانست، قطعا 
نباید پیروزی لورکوزن را نیز فقط به پای تغییرات تاکتیکی او نوشت ولی 
کسی نمی تواند اثر مثبت او روی انگیزه و روحیه تیمی لورکوزن را کتمان 
کند. لورکوزن پس از هشت هفته از بوندسلیگا یک برد، سه تساوی و پنج 
باخت داشــت. این اولین روز مربیگری ژابی در ســطح اول فوتبال اروپا 
بود و می توان به دو نکته بارز از بازی لورکوزن اشــاره کرد. او در اولین قدم 
توانست لورکوزن را از منطقه سقوط فراری بدهد.لورکوزن با هدایت جراردو 
سیوانه، مربی اسپانیایی-سوئیسی، تیم هفدهم بوندسلیگا بود و هرگز در 
خانه موفق به کسب پیروزی نشده بود. یک تساوی و سه شکست حاصل 
کار لورکوزن در ورزشگاه بای آرنا بود. لورکوزن در جام حذفی برابر یک تیم 
دسته سومی ۴-۳ باخته بود و از دور رقابت ها در همان شروع کار کنار رفت. 
در لیگ قهرمانان اما شرایط برای لورکوزن کمی بهتر است و این تیم پس 

از برتری ۲-۰ بر اتلتیکو و با سه امتیاز در پایان دور رفت، هم امتیاز با پورتو 
و اتلتیکو است و در دور برگشت برای صعود شانس خواهد داشت.در این 
بازی چیزی که مشــخص بود، تمایل لورکوزن به حفظ توپ و میدان بود. 
لورکوزن تا دقیقه ۳۸ برتری کاملی بر حریفش داشــت ولی قادر به خلق 
موقعیت جدی گلزنی نبود ولی با گل دیابی همه چیز تغییر کرد. ســپس 
در دقایق ۴۸ و 5۳ گل های دوم و سوم به ثمر رسیدند. دیابی و هادسون 
اودی در هر دو گل نقش داشتند و در دقیقه ۹۰ نیز پائولینیو گل چهارم را زد 
تا شروعی رویایی برای ژابی به ثبت برسد. ژابی در تیم دوم سوسیداد نیز 
نشان داده بود که به حفظ توپ و میدان تمایل دارد و تیم او اغلب مالکیت 
بیشتری نسبت به حریف داشت. او همین ایده را به لورکوزن نیز وارد کرده 
است. نکته دوم، تغییر تاکتیک سریع لورکوزن در جریان بازی بود. تیم ژابی 
در حمله ۳-۴-۳ بازی می کرد و به هنگام دفاع سیستم تیم به 5-۲-1-۲ 
تغییر می کرد. ژابی مثل تیم قبلی خود، در لورکوزن هم به بازی با سه دفاع 
اصرار دارد.او  به عنوان مربی همان کاری را تکرار کرد که پیش از این در دوران 
موفقیت آمیز فوتبالش دیده بودیم.  ابتدا در رئال سوسیداد درخشید و در 
بهترین زمان از این تیم جدا شد و راهی لیورپول شد. ژابی در اولین فصل 
حضورش در این باشگاه کمک کرد قرمزها در سال ۲۰۰5 فاتح لیگ قهرمانان 
شوند. او در لیورپول یک ستاره بود ولی در سال ۲۰۰۹ تصمیم گرفت به رئال 
مادرید برود. ژابی پس از کســب قهرمانی چمپیونزلیگ با رئال در سال 

۲۰1۴ راهی بایرن مونیخ شــد که پپ گواردیوال را به عنوان مربی در اختیار 
داشت.  ژابی که مدتی کوتاه مربی جوانان رئال بود، مربیگری در سطح اول 
فوتبال دنیا را از لیگی شروع کرد که فوتبالش را در آن به پایان رساند. ژابی  
تا پایان فصل آینده با لورکوزن قرارداد دارد ولی چه کســی است که نداند، 
رئال مادرید، بایرن و لیورپول، سه باشگاه بزرگی که ژابی در آنها بازی کرده، 
به دقت عملکرد او و نتایجش با لورکوزن را زیر نظر خواهند داشت.  در حال 
حاضر ایمانول آلگواسیل به عنوان مربی سوسیداد، نتایج قابل قبولی کسب 
کرده و فعال جایگاهش محکم است ولی بدون شک سوسیداد روی ژابی 
برای آینده حساب باز کرده اســت.  ژابی در مصاحبه اخیر خود و در مورد 
هدایت تیم اول سوسیداد گفت: » وقتی به سوسیداد برگشتم، می دانستم 
جایگاهم کجاست. هرگز به فکر جانشینی ایمانول نبودم و تیم با او بهترین 
نتایج را گرفته است ولی کسی از آینده خبر ندارد. «در لورکوزن این فرناندو 
کارو، مدیر اجرایی اسپانیایی است که به ژابی اعتماد کرده و خوش بینی 
زیادی هم به او دارد. کارو از سال ۲۰1۸ در لورکوزن مدیر اجرایی است و تا 
۲۰۲7 نیز قرارداد دارد. کارو در مصاحبه ماه گذشته خود با ال موندو گفته بود 
که هدف اصلی لورکوزن این است که هر سال در لیگ قهرمانان حاضر باشد. 
رویای لورکوزن نیز فتح بوندسلیگاست. بدون شک ژابی از اهداف باشگاه 
مطلع است. برتری ۴-۰ بر شالکه یک شروع رویایی بود ولی ژابی روزهای 

سختی را پیش رو خواهد داشت.

اظهار نظر  روز

برگزاری دربی بعد از جام جهانی
رییس کمیته مســابقات ســازمان لیگ می گوید با توجه به تدارک برنامه جدید توسط کارلوس 
کی روش، داربی بعد از جام جهانی برگزار می شود.به گزارش ایســنا، سهیل مهدی در یک برنامه 
تلویزیونی گفت: هفته دوازدهم لیگ برتر روزهای 1۲ و 1۳ آبان برگزار می شود. ما برنامه لیگ تا هفته 
یازدهم را اعالم کردیم و برنامه هفته دوازدهم نیز آماده است؛ اما با توجه به هم زمانی و نزدیکی این 
هفته با اردوی تیم ملی، شاید لیگ را یکی، دو روز زودتر تعطیل کنیم و در این صورت هفته دوازدهم 
برگزار نمی شود.وی درباره این که در این صورت داربی تهران بعد از جام جهانی برگزار می شود؟ اظهار 
کرد: اگر قرار باشد که هفته دوازدهم در اختیار تیم ملی باشد، داربی بعد از جام جهانی خواهد بود. 
برای کی روش هم آماده سازی تیم ملی سخت است چون فرصت کمی دارد. برای همین خاطر از 

هفته دوازدهم برای آماده کردن بازیکنان داخلی استفاده می کند. 
 

کابوس تیم ملی برای جام جهانی از راه رسید
موج مصدومیت ملی پوشــان فوتبال ایران در حالی آغاز شده اســت که بازیکنانی همچون وحید 
امیری و علیرضا بیرانوند با دردهای کهنه و قدیمی در تمرینات حضور دارند؛ اما کی روش امیدوار به 
حضور تمام نفرات فعلی است تا بتواند با تمام قدرت برای تقابل با انگلیس، آمریکا و ولز آماده شود.

کی روش چنین شرایطی را در حالی پشت سر می گذارد که مشابه آن را برانکو ایوانکوویچ در مسیر 
جام جهانی ۲۰۰6 آلمان طی کرده بود. برانکو در آن روزهــا بازیکنانی همچون علی کریمی، مهدی 
مهدوی کیا، وحید هاشمیان و ... را به دلیل آســیب دیدگی در چند روز مانده به شروع رقابت ها در 
اختیار گرفت؛ اما اثرات همین تیم نامنظم و پر از ستاره های آسیب دیده دو شکست مقابل مکزیک و 
پرتغال و یک تساوی مقابل آنگوال را به همراه داشت. باید دید ستاره های تیم ملی ایران قبل از شروع 

رقابت ها می توانند خودشان را در هواپیمای این تیم برای پرواز به سمت قطر آماده کنند یا خیر.

با کلین شیت مقابل پرسپولیس؛ نیازمند از مظاهری جلو افتاد
پیام نیازمند دروازه بان تیم فوتبال سپاهان دومین کلین شیت خود را مقابل تنها کلین شیت رشید 
مظاهری به ثبت رســاند. به گزارش خبرگزاری فارس، تیم فوتبال سپاهان اصفهان جمعه شب در 
ورزشگاه نقش جهان در چارچوب هفته هشتم لیگ برتر مقابل پرسپولیس قرار گرفت و به تساوی 
بدون گل رسید.پیام نیازمند، دروازه بان سپاهان در این دیدار بود  و موفق شد دروازه  خود را بسته نگه 
دارد تا دومین کلین شیت خود در لیگ برتر فصل جاری را به ثبت برساند.نیازمند پیش از این در هفته 
ششم مقابل آلومینیوم نیز کلین شــیت کرده اما هفته پنجم مقابل ذوب آهن، هفته چهارم مقابل 
فوالد خوزستان و هفته سوم مقابل گل گهر سیرجان دروازه خود را باز شده دیده بود.رشید مظاهری 
دیگر دروازه بان سپاهان که هفته نخست مقابل استقالل کلین شیت کرده بود، مقابل هوادار در هفته 

هفتم و مقابل نساجی در هفته دوم موفق به بسته نگه داشتن دروازه خود نشد.

ستاره پر سر و صدا اما مصدوم سپاهان!
مائول فرناندز یکی از بازیکنان با سابقه پرتغالی است که در لیگ برتر ایران حضور دارد. این هافبک به همراه 
ژوزه مورایس به سپاهان آمد و خرید پر سر و صدایی بود. فرناندز با سابقه بازی در والنسیا، اورتون و بنفیکا 
لباس سپاهان را بر تن کرد تا به جذابیت های لیگ ایران اضافه کند.این بازیکن به دلیل سن باالیی که 
دارد، غیبت های زیادی در ۸ هفته گذشته داشته و نتوانسته به تیمش کمک چندانی کند. این هافبک ۳6 
ساله در بازی دوستانه پیش فصل مقابل خوشه طالیی در حال گرم کردن مصدوم شد. او البته به شروع 
لیگ رسید اما در هفته اول فرصت چندانی مقابل استقالل پیدا نکرد و تنها یک دقیقه بازی کرد. فرناندز در 
۴ هفته بعدی ۳۲۰ دقیقه برای تیمش به میدان رفت اما پس از آن دوباره مصدوم شد. هنوز مشخص 

نیست در هفته های آینده می تواند برای تیمش به میدان برود یا خیر.

مستطیل سبز

هافبک سابق پرسپولیس: 

بدترین ال کالسیکویی بود 
که دیدم

هافبک سابق پرســپولیس از دیدن سطح و 
کیفیت بازی این تیم برابر سپاهان در اصفهان 
شوکه شده است. بهزاد داداش زاده با اشاره به 
این موضوع یادآور می شود: از یکی دو هفته 
قبل از این بازی همه جا صحبت از ال کالسیکو 
و ... می شــد؛ اما این بدترین ال کالسیکویی 
بود که من دیدم. واقعا چیــزی که ما دیدیم 
فوتبال یا رقابت دو تیم بزرگ و پرمهره فوتبال 
کشور نبود و بیشتر یک بزن بزن وسط زمین 
بود!وی ادامه می دهد: بازی خیلی ســرد و 
کسل کننده ای بود. پس از یک وقفه در برگزاری 
بازی های لیگ، این بازی بدترین مسابقه ای 
بود که در چند ســال اخیر برگزار شد. اگر شما 
تماشــاگر بازی از پای تلویزیون بوده باشید 
راحت می توانســتید دو بار وسط آن بخوابید 
و از خواب بیدار شــوید چــون هیچ هیجانی 
نداشــت. در طول این مســابقه یک بار فقط 
مهاجم ســپاهان اصفهان با علیرضا بیرانوند 
تک به تک شد و دیگر هیچ! آخر مگر می شود 
با این همه بازیکن اســمی و بزرگ این دیدار 
چنین کیفیتی داشته باشــد؟هافبک سابق 
پرســپولیس همچنین خاطرنشان می کند: 
البته من شنیدم پرسپولیس درگیر مشکالتی 
غیرقابل گفتن شــده؛ اما به هر حال اسم این 
تیم پرســپولیس اســت. تحت هر شرایطی 
پرسپولیس باید عالی و در سطحی باال بازی 
کند. این تیم در یــک بازی ضعیف و غیرقابل 
باور در خانه به تراکتور باخت و مقابل سپاهان 
اصفهان هم حرف زیادی برای گفتن نداشت 
و ظاهرا به تســاوی رضایت داده بود. داداش 
زاده درخصوص بهترین بازیکن پرسپولیس در 
اصفهان نیز می گوید: حال پرسپولیس خوب 
نیست. وقتی حال یک تیم خوب نیست و بد 
بازی می کند قطعا همه بد هستند و نمی توان 
از یک بازیکن فقط اســم برد ولی با تمام این 
اوضاع و احوال من تصور می کنم کمال کامیابی 
نیا عملکرد نســبتا بهتری داشت. او در وسط 
زمین می جنگید و نشان داد هنوز هم هافبک 

با کیفیت و مهمی برای پرسپولیس است.

قطعا نباید پیروزی لورکوزن را نیز فقط به پای تغییرات 
کتیکی او نوشت ولی کسی نمی تواند اثر مثبت  تا
او روی انگیزه و روحیه تیمی لورکوزن را کتمان کند. 
لورکوزن پس از هشت هفته از بوندسلیگا یک برد، سه 
تساوی و پنج باخت داشت. این اولین روز مربیگری 

ژابی در سطح اول فوتبال اروپا بود

فوتبال جهان

وز عکس ر

عکس یادگاری 
 پرتغالی ها 
با ملی پوشان

سرمربی اســتقالل در اردوی 
تیم ملی ایران حاضر شد.

رییس هیئت اســکواش اســتان اصفهــان گفت: 
ساخت و بهره برداری از یک قطعه زمین برای ورزش 
اسکواش)کورت( در شــرایط کنونی دستکم ۳5۰ 
میلیون تومان هزینه دارد که تامین تمام آن توســط 
هیئت میسر نیســت.بهزاد نویدنیا  اظهار کرد: مبلغ 
۳5۰ میلیون تومان جدای از قیمت زمین اســت و 
در صورت تامین نشــدن زمین مورد نیاز، هزینه به 
مراتب گران تر خواهد شــد.وی اظهارداشت: احداث 
کورت های جدید و یا در شهرســتان هایی که از این 
زیرســاخت بی بهره اند به مســاعدت فدراسیون، 
مشارکت نیکوکاران و تخصیص اعتبار از سوی اداره 
کل ورزش و جوانان اســتان نیازمند است.رییس 

هیئت اسکواش استان اصفهان ادامه داد: اکنون به 
غیر از شهرســتان های اصفهان و آران و بیدگل دیگر 
نواحی از زمین اســکواش بی بهره انــد، اما در عین 
حال عالقه منــدان و اســتعداد هایی در این مناطق 
هســتند که در صورت وجود کــورت می توانند برای 
پشتوانه ســازی تیم های اســتانی آموزش ببینند.

نویدنیا تصریح کرد: این رشــته قابلیت گسترش در 
تمام شهرستان های اســتان را دارد و می توان از آن 
به عنوان یک ورزش اصلی در مدارس نیز بهره برد که 
بر همین اساس استعدادیابی با مشارکت آموزش 
و پرورش نیز در حال انجام است.وی اضافه کرد: در 
صورت موافقت ســرمایه گذاران برای هزینه در این 

بخش و احداث کورت های جدید می توان شــاهد 
رشد و توسعه رشــته در شهرستان ها باشیم.رییس 
هیئت اسکواش اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: 
افزایش آمادگی جسمانی، استقامت بدن و به ویژه 
بهبود انعطاف پذیری عضالت از جمله فواید این رشته 
است.استان اصفهان با ۲۸ شهرستان و افزون بر پنج 
میلیون و ۳۰۰ نفر جمعیت، حدود ۳75 هزار ورزشکار 

سازمان یافته و یک هزار و 7۰۰ باشگاه دارد.

رییس هیئت اسکواش استان:

هیئت اسکواش اصفهان قادر به تامین زمین برای رشته 
ورزشی اسکواش نیست
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1۵0 پاکبان منطقه ۷ اصفهان با اصول ایمنی و ترافیکی آشنا شدند

رییس اداره خدمات شــهری منطقه۷ شــهرداری اصفهان با اشــاره به برگزاری دوره آموزشی قوانین و 
مقررات راهنمایی و رانندگی ویژه پاکبان خدمات شهری این منطقه، گفت: در این دوره تعداد ۱۵۰ پاکبان 
اداره خدمات شهری منطقه۷ شهرداری اصفهان با اصول ایمنی و ترافیکی آشنا شدند.منصور فخرزارع در 
گفت وگو با ایمنا، اظهار کرد: با هماهنگی منطقه هفت شهرداری اصفهان و پلیس راهور شهرستان، دوره 
آموزشــی قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ویژه پاکبان خدمات شهری منطقه هفت در هنر سرای 
خورشید برگزار شد.وی افزود: نیروهای پاکبان به عنوان عابرپیاده همواره در سطح معابر شهر حضور دارند، 
بنابراین بیش از دیگر افراد در معرض بروز حوادث جرحی و فوتی قــرار می گیرند.رییس اداره خدمات 
شهری منطقه هفت شهرداری اصفهان گفت: کارگران حوزه خدمات شهری که وظایفی از قبیل رفت وروب، 
جمع آوری و انتقال زباله و الیروبی مسیرهای آب های سطحی را به عهده دارند، اغلب توسط پیمانکاران 
بخش خصوصی به کارگیری می شــوند.وی با بیان اینکه تعداد ۱۵۰ پاکبان اداره خدمات شهری منطقه 
هفت شهرداری اصفهان با اصول ایمنی و ترافیکی آشنا شدند، خاطر نشان کرد: دوره آموزشی ویژه ای برای 
پاکبانان در زمینه لزوم پوشیدن لباس شبرنگ، نحوه تمیز کردن جداول، گاردریل و نرده های وسط جاده با 

حفظ ایمنی و سالمتی خود به ویژه در ساعات اولیه روز که هوا تاریک است، برگزار شد.
 

در منطقه یک شهرداری اصفهان انجام شد؛

توسعه و ساماندهی فضای سبز با هزینه 90 میلیارد ریالی
مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان از هزینه ۹۰ میلیارد ریالی برای حفظ، نگهداشت و توسعه فضای سبز 
این منطقه در ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد.میثم بکتاشیان اظهار کرد: یکی از اولویت های شهرداری 
توسعه و ساماندهی فضای سبز منطقه متناسب با نیازهای شهروندان و امکانات موجود است، به همین 
منظور براساس برنامه ریزی صورت گرفته در شش ماهه نخست سال جاری، بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال برای 
حفظ، نگهداشت و توسعه فضای سبز منطقه یک شهرداری هزینه شده است.وی تصریح کرد: بالغ بر 
۱۹۰۰ اصله درخت و درختچه سرو با هدف احداث یا ساماندهی فضای سبز موجود در منطقه یک شهرداری 
شامل ساماندهی بوستان های محالت شیخ بهایی، شیش، معتمدی، حمام دوقلو و فضای سبز گذر 
جوزدان و نجارباشی و همچنین نهر حاجی، غرس یا هرس شده است.مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان 
افزود: ۳۹۰۰ متر مربع کاشت گل، ۳۴۸۰ متر مربع کاشت چمن، ۱۹۰۰ متر کاشت پرچین و توده کاری نیز 
انجام شده اســت.وی تصریح کرد: با توجه به کمبود سرانه فضای سبز در منطقه یک شهرداری، باید به 
حفظ و نگهداشت فضای سبز موجود، توجه ویژه ای داشت، به همین جهت گونه های آب بر با گونه های 
مناسب تر از نظر نیاز به آب، جایگزین شدند و یک هزار گلدان پاپیتال و ۵۰۰۰ گلدان پیچ تلگرافی همزمان 

با گل کاری و چمن کاری انجام شده است.
 

معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی اصفهان:

با مراجعه به پایگاه اینترنتی آتش نشانی »پالک ایمنی« 
دریافت کنید

معاون پیشگیری و آموزش سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان گفت: مالکان 
ساختمان ها برای دریافت »پالک ایمنی« می توانند پس از مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان، درخواست 
خود را با ارائه کد نوسازی ثبت کنند و پس از مراجعه کارشناسان آتش نشانی برای ارزیابی شاخص های 
ایمنی، این پالک را دریافت کنند.مسعود عنایت زاده اظهار کرد: به مناسبت هفتم مهرماه و روز آتش نشان 
طرحی تحت عنوان »پالک ایمنی« در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان کلید خورد.

وی ادامه داد: مضمون طرح پالک ایمنی این است که مالکان ساختمان ها می توانند درخواستی را صادر 
 کنند و با تطابق استانداردهای موجود و ضوابط ایمنی توسط کارشناسان، پالک ایمنی برای ساختمان صادر 
می شود.معاون پیشگیری و آموزش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان خاطرنشان 

کرد: پالک های ایمنی که توسط این سازمان صادر می شود از یک تا چهار ستاره دارد.

زاینده رود جاری؛ منبع الهام هنرمندان اصفهانی

رویا بود، هست، می شود؟!

رییس انجمن هنرمنــدان نقاش اصفهــان گفــت: رودخانه جاری 
زاینده رود از ســال های دور به عنوان منبع الهــام هنرمندان اصفهانی 
به شــمار می رفت، ولی امروز از آن همه نقش و زایندگی فقط موضوع 

خشکی زاینده رود باقی مانده است.
حسین تحویلیان با بیان اینکه وجود هنرســتان هنر های زیبا در کنار 
زاینده رود و هدایت هنرجویان به بســتر رودخانه برای طراحی سابقه 
طوالنی دارد، اظهار کــرد: رودخانه زاینده رود در نقاشــی های قدیمی 
اصفهان به عنوان یک سوژه نقش بسیار مهمی داشته است، اما بعد از 
قطع جریان آب، هنرمند نقاش کمتر در حاشــیه زاینده رود بدون آب 
دیده می شود، در حالی که پیش از آن، نقاشان بسیاری آثار خود را در 
کنار رودخانه خلق می کردند و بسیاری از کالس های هنری در آن فضا 
برگزار می شد، حتی زمانی که پروفسور پوپ فرانسوی به اصفهان آمد، 
به رودخانه زاینده رود در آثار خود اشاره کرد. این موضوع نشان می دهد 
که در نقاشی اصفهان حس وجود زاینده رود قابل درک بود، اما کم کم 

از آن فضا و حس دور شده است.
وی ادامه داد: در زمان جاری بودن زاینده رود، در نقاشــی ها بیشتر، 

رنگ های آبی، سبز روشن و درخشان و در مجموع، رنگ های نزدیک 
به طبیعت رودخانه دیده می شــد، در حالی که اکنون رنگ های تیره، 
کویری و خشک استفاده می شــود؛ ضمن اینکه فرم در نقاشی ها نیز 
روان و منحنی بود و حتی در فیگور ها نیز بیشتر دیده می شد، اما امروز 

فرم ها به خطوط خشن، خشک و شکسته نزدیک تر است.
رییس انجمن هنرمندان نقاش اصفهان اضافه کرد: هنر از روح هنرمند 
سرچشمه می گیرد و هنرمند در زمان تولید اثر هنری به ژرفای وجود 
خود رجوع می کند و به همین دلیل، ناخواسته تاثیری را که از طبیعت 
و جاری یا خشک بودن رودخانه می گیرد، به طور مستقیم در اثر خود 

منعکس می کند.
وی تاکید کرد: امروز با قطع جریان آب در رودخانه زاینده رود، این فضا 
نیز در آثار نقاشی دیده نمی شود و رودخانه جز در بحث های اعتراضی 

به مسائل آب، نقشی در آثار نقاشان و سایر هنرمندان ندارد.
تحویلیان که »مجموعه آثار طبیعت از نــگاه تحویلیان« را در کارنامه 
دارد، یادآور شــد: وقتی به این آثار نگاه کنید که مجموعه نقاشی های 
من از سال ۶۰ را شامل می شود، می بینید زاینده رود در آثار مربوط به 

سال های ابتدایی نقش پررنگ تری داشته است و هر چه به سال های 
اخیر نزدیک می شــویم، کمتر در آثار حضــور دارد، چراکه در واقعیت 
حضور ندارد و اگرچه بستر رودخانه در این آثار هنوز سبز است، اما خود 
جوشش و حرکت آب و حس زیست و زندگی همراه با آن در آفرینش 

اثر هنری نقش پررنگی داشت.
وی با تاکید بر اینکه طبیعت و محیط اطراف آن تاثیر بســیار پررنگی 
در ایجاد و رشــد آثار هنری دارد، گفت: رودخانه جــاری زاینده رود از 
سال های دور به عنوان منبع الهام هنرمندان اصفهانی به شمار می رفت 
و آن ها در بستر این رود به خلق آثار هنری خود می پرداختند. رودخانه 
همیشــه به عنوان یک سوژه در نقاشــی های طبیعت حضور داشت و 
یا نقاش و هنرمند از فضای زاینده رود برای یافتن ســوژه هنری خود 
اســتفاده می کرد؛ حال آنکه امروز از آن همه نقــش و زایندگی فقط 
موضوع خشکی زاینده رود باقی مانده است که در آثار دیده می شود. 
بعضی از آثار به اصطالح هنری نیز در اعتراض به بی آبی، با گل خشک 
اجرا شــد که جز جنبه اعتراضی، هیچ بعد زیبایی شناختی نداشت و 

حتی می توان گفت ضد هنر بود.

علی اصغر شاه زیدی، اســتاد پیشکسوت مکتب آواز 
اصفهان به ایسنا گفت: از زمان های بسیار دور تا دوران 
اســتادانی مانند طاهرپور، طاهرزاده، تاج اصفهانی، 
ادیب خوانســاری، قاضی عسگر و بســیاری دیگر از 
بزرگان و تا پیش از خشکاندن زاینده رود، حاشیه این 
رود همیشه محلی برای حضور هنرمندان رشته های 
مختلف ازجمله مکانی برای تمرین هنرمندان رشته آواز 
بود. تمرین صدا برای آواز، هر شب کنار زاینده رود و در 
دو سوی شمالی و جنوبی آن تکرار می شد، به طوری که 
گروهی در حاشــیه جنوب رودخانه آواز می خواندند 

و گروه دیگر در شــمال رودخانه با آواز پاســخ آن ها 
را می گفتند، ساخت وســاز و ســاختمانی هم وجود 
نداشت و تمرین صدا به خوبی انجام شده و انعکاس 
آن در دو سوی رود شنیده می شد.وی  افزود: من هم 
صبح ها در کنار پل جویی تمرین صدا می کردم، البته 
هنوز هم جوانان گاهی در کنار پل خواجو ساز می زنند 
و می خوانند، اما تصور کنید اگــر رود جاری بود و این 
اتفاق می افتاد چه تاثیر باالیی در روحیه عموم داشت! 
زاینــده رود مکانی برای لذت بــردن و پناه گاهی برای 
روحیه بخشی بود، اما از زمانی که رودخانه را خشکاندند 
تمام حال و هوای خاص آن دوران فقط در قاب ذهن 
باقی ماند.این هنرمند ادامه داد: پیش از خشکاندن 
زنده رود، آب همیشه در آن جاری بود، هم شهرنشین ها 
لذت می بردند و هم برای روستاییان منفعت داشت. 

در همه کوچه های اصفهان جوی ها و مادی ها پر از آب 
بود، چشمه باقرخان را بدون آب ندیده بودم به طوری که 
من در آن شنا می کردم! حاال چه اتفاقی افتاده! نامش 
زاینده رود اســت، اما وضعیت کنونی آن به روشــنی 
می گوید که خشــک رود اســت.هنرمند پیشکسوت 
مکتب آواز اصفهان یادآور شد: مسئوالن کشور به دلیلی 
که نمی دانیم علت آن چیست نسبت به اصفهان دید 
خوبی ندارند. درحالی که اولین همبستگی در انقالب 
بین اصفهانی ها به وجود آمد و انقالب از اصفهان شروع 
شــد، در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز اصفهان 
پیشگام بود و بیشترین شهدا را تقدیم کرد و حتی در 
خدمت پشت جبهه نیز اصفهانی ها پیشگام بودند، اما 
بیشترین بی مهری ها شامل حال اصفهان شده است 

تا آنجا که زاینده رودش را خشکاندند.

پیشکسوت آواز اصفهان:

نامش زاینده رود، اما خشک رود است

امروز با قطع جریان آب در رودخانه زاینده رود، این 
فضا نیز در آثار نقاشی دیده نمی شود و رودخانه جز در 
بحث های اعتراضی به مسائل آب، نقشی در آثار نقاشان 

و سایر هنرمندان ندارد

با همکاری یونسکو؛

 طرح ارزیابی خطر وقوع حریق در میدان 
نقش جهان اصفهان اجرا شد

رییس اداره برنامه ریزی و توسعه ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اصفهان از اجرای طرح 
ارزیابی خطــر وقوع حریق در میدان نقش جهان توســط این نهاد با همکاری یونســکو در قالب 
یک طرح مطالعاتی تحقیقاتی خبر داد.میدان نقش جهان به عنوان میراث جهانی ثبت شده در 
یونسکو، یکی از مهم ترین جاذبه های گردشگری اصفهان اســت که چند بنای تاریخی دیگر این 
شهر نیز در آن قرار دارد. کارشناسان، بر خطر باالی وقوع آتش سوزی در این میدان به ویژه در بازار 

آن به عنوان یکی از قدیمی ترین و بزرگ ترین بازارهای خاورمیانه تاکید دارند.
امید باقری اظهار داشت: با توجه به اهمیت میدان نقش جهان به عنوان یک اثر تاریخی با ارزش و 
ضرورت حفاظت همه جانبه از آن، با همکاری نماینده یونسکو)سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی 

ملل متحد( در ایران، طرح مطالعاتی ارزیابی خطر وقوع حریق در این میدان اجرا شد.
وی اضافه کرد: با اجرای این طــرح، تمام مخاطرات این مجموعه باســتانی احصا و راهکارهای 
ایمن سازی آن ارائه شد.رییس برنامه ریزی و توسعه آتش نشانی اصفهان با اشاره به انجام سه 
طرح مطالعاتی دیگر توســط این ســازمان گفت: پروژه پهنه بندی خطر حریق در شهر اصفهان، 
شناســایی نقاط پرخطر این کالن شهر و طراحی و بومی ســازی »هالیگان« )دیلم مخصوص با 

کاربردهایی مانند باز کردن قفل، درب و پنجره ( جزو دیگر طرح های تحقیقاتی بوده است. 
وی با تاکید بر ضرورت توجه هرچه بیشتر به مباحث دانش بنیان خاطرنشان کرد: پیش از این، 
طراحی و ســاخت هالیگان در اختیار آمریکا بود که متخصصان اصفهانی توانستند آن را طراحی 
و بومی سازی کنند. باقری ادامه داد: با بررســی ۳۲ معیار و زیرمعیار در قالب جدول امتیازدهی 
در سطح ۱۵ منطقه شهر اصفهان، ۵۵ نقشــه با جزییات مهم و در مجموع نقشه پهنه بندی خطر 

حریق در این شهر تهیه و رونمایی شد که نقش اساسی در ارتقای ایمنی مناطق خواهد داشت. 
وی تصریح کرد: با ارزیابی و تحلیــل همه داده های آمار حریق و حــوادث طی بازه های طوالنی 
مدت، تمام نقاط مخاطره آمیز شــهر اصفهان شناسایی و برای کاهش حریق و حوادث احتمالی،  
مکاتبات الزم با مناطق سازمان ها و دســتگاه های مرتبط انجام شد. باقری اظهار داشت: با تکیه 
بر خرد جمعی و همگرایی و هم افزایی در ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی اصفهان، ارائه 
پیشــنهادهای فنی و علمی کارکنان ۲۰۰ درصد بیشتر شده اســت که می تواند در زمینه مطالعات 
و پژوهش ها مفید باشــد. کالن شــهر اصفهان ۲ میلیون نفر جمعیت، ۱۵ منطقه شهرداری و ۲۷ 

ایستگاه آتش نشانی دارد.

با مسئولان

خبر روزگزارش

رییس مرکز پژوهش های شورای 
اسالمی شهر مطرح کرد:

 ضرورت  جبران مافات
 کسب و کارهای مجازی

رییس مرکز پژوهش های شــورای اســالمی 
شهر اصفهان گفت: متاسفانه کسب و کارهای 
مجازی به دلیل بحــران پیش آمده ضررهای 
هنگفتی متحمل شده و نیاز به حمایت و جبران 
مافات دارند.مصطفی نباتی نژاد در نطق میان 
دستور پنجاه و هشتمین جلسه علنی شورا اظهار 
کرد: تنوع و پیچیدگی روزافزون ابرچالش های 
زیســت محیطــی، سیاســی، اقتصــادی 
و اجتماعی و نیــز وجود فرهنگ ســازمانی و 
فرآیندهای معیوب و غیر بهره ور بر جای مانده 
از گذشــته بر کسی پوشیده نیســت که الزمه 
تصمیم گیری های راهبردی و اجرای مجاهدانه 
و نظارت هوشــمندانه بر آن تصمیمات است.
وی ادامه داد: البته مقدمه حل این مشکالت و 
تصمیم گیری صحیح، تفاهم در مسئله شناسی 
و هم افق شــدن متولیان امر بــرای پیگیری 
راهکارهاست.رییس مرکز پژوهش های شورای 
اسالمی شهر اصفهان خاطر نشان کرد: طراحی 
و پیاده سازی ســازوکار جذب مشارکت های 
ملی و بین المللی در حوزه های فنی، فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی در راستای حفظ و توسعه 
جایگاه اصفهان در موقعیت های ملی، منطقه ای 
و جهانی باید در دستور کار قرار گیرد.وی با بیان 
اینکه این مهم با شــعار دادن و انجام اقدامات 
ویترینی و از سر سیری به نتیجه نخواهد رسید، 
گفت: الزم اســت که حوزه پژوهش، ارتباطات 
و امــور بین الملل، فرهنگی و ســرمایه گذاری 
شهرداری در مسیر توسعه دیپلماسی شهری 
در حوزه های تخصصــی خود و نیز اســتقرار 
سازوکارهای شفاف در امر انتشار فراخوان های 
جذب منابع و تولید آثار قدم بردارد.نباتی نژاد با 
بیان اینکه برگزاری همایش بین المللی معرفی 
فرصت های سرمایه گذاری، انعقاد تفاهم نامه با 
سازمان های معتبر بین المللی منتشر کننده 
فراخوان ها می تواند راهگشــا باشــد، گفت: 
طراحی هوشــمندانه مجموعه رویدادهای 
مربوط به»جایزه بزرگ اصفهان«بهانه های 

خوبی برای پیگیری این مهم خواهد بود.

شهردار اصفهان تاکید کرد:

شهرداری و پلیس، متعهد به تامین امنیت شهر و شهروندان
شــهردار اصفهان با تاکید بر ضرورت تامین امنیت شهروندان و شــهر به عنوان فصل مشترک رســالت مدیریت شــهری و نیروی انتظامی، گفت: تقویت 
زیرساخت های هوشمندسازی برای تحقق امنیت جامعه و شهر یک ضرورت است که در ســایه همکاری های مشترک صورت می پذیرد.علی قاسم زاده در 
دیدار با فرمانده انتظامی استان اصفهان، ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی، از رشادت ها و ازخودگذشتگی جان بر کفان نیروی انتظامی در راستای تامین 
امنیت جامعه و مقابله با تهاجم دشمن قدردانی کرد.وی با اشاره به مجاهدت های شبانه روزی ماموران غیور انتظامی در ابعاد مختلف تامین امنیت، تاکید کرد: 
حفظ نظم و امنیت، مقابله با بدخواهان و ایستادگی مقابل دشمنان انقالب اسالمی در برابر هجمه به کیان نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران از رسالت های 
خطیری است که نیروی انتظامی استوار و محکم در حال انجام وظیفه است.شهردار اصفهان با تاکید بر ضرورت تامین امنیت شهروندان و شهر به عنوان فصل 
مشترک رسالت مدیریت شهری و نیروی انتظامی، تصریح کرد: تقویت زیرساخت های هوشمندسازی برای تحقق امنیت جامعه و شهر یک ضرورت است 

که در سایه همکاری های مشترک صورت می پذیرد.

پیکر جانباز 
۷0 درصد در 

اصفهان تشییع و 
خاکسپاری شد

پیکر جانبــاز ۷۰ درصد، حمید 
رضــا کشــاورزی در اصفهان 
تشــییع و در گلزار شــهدای 

ولدان به خاک سپرده شد.

عکس خبر روز

عکس: تسنیم



   

تعمیرات دوره ای واحد های ۵/ ۳۷مگاواتی نیروگاه اصفهان به مدت ۷ روز 
با هدف آمادگی تولید پایدار انرژی الکتریکی در حال اجراست.

مدیر دفتر مهندسی با بیان اینکه این تعمیرات دوره ای عالوه بر فعالیت های 
برنامه CPM فعالیت های مهمی شــامل تمیز کــردن داخل لوله های کلیه 
مبدل های حرارتی شــامل کولر های هیدروژن ژنراتور، کولر های کلوز سیکل 
وکولر های روغن، اسید شویی داخل لوله های کندانسور بوده، افزود: بازدید 
و تمیز کردن داخل استخر ذخیره و استخر برج خنک کن، رفع عیب از هیتر 
 high speed رفع نشتی روغن از یاتاقان ،KVA ۱۰ فشار قوی، نصب اینورتر

fan واحد یک، رفع لیک آب و بخار از فلنج والو آب تغذیه باالی بویلرواحد 
یک، رفع عیب از نشــت حرارت اطراف درام باالی بویلر واحد یک، رفع لیک 
 ۲۵KVA بخار از فلنج پیلوت الکتروماتیک والو واحد دو، مونتاژ اینورتر جدید
واحد های شماره ۱ و ۲ واقع در اتاق UPS واحد شماره۳ از برنامه هایی است 

که اکنون از طرف متخصصان این نیروگاه در حال اجراست.
سید حسن فرزام مهر گفت: برنامه های تعمیراتی واحد های بخاری نیروگاه 
اصفهان طبق برنامه های پیش بینی شــده برای آمادگی بــرای تولید برق 

پایدار اجرا می شود.

دبیر اجرایی کنگره بین المللی فرآورده های طبیعی شفابخش از برگزاری این 
کنگره به میزبانی دانشگاه اصفهان در اردیبهشت سال آینده خبر داد.

رضا طاهری تهرانی بابیان اینکه قدمت استفاده  بشر از فرآورده های طبیعی 
به منظور پیشــگیری و درمان به هزاران سال می رســد، اظهار کرد: عفونت و 
بیماری ها در طول تاریخ، زمینه ســاز مشــکالت فراوان برای انســان بوده و 
برخی از آنها باعث بحران های شــدید اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شدند، 
اگرچه مصرف این محصوالت تنها جنبه  بهداشــتی و درمانی نداشــته، بلکه 
بســیاری از این فرآورده ها نقش تامین غذا، حفاظــت محصوالت و کاربرد 
وسیعی در صنایع مختلف داشــته اســت.وی افزود: فرآورده های طبیعی 
شــفابخش شــامل فرآورده های گیاهی، فرآورده های جانوری، میکروبی و 
معدنی )طبیعی( است. تمرکز این کنگره بر معرفی فرآورده های جدید است 
و اینکه این فرآورده های جدید بر اساس ملیت های مختلف چه تفاوت هایی 

با یکدیگر دارند.
این استاد دانشــگاه توضیح داد: فرآورده های طبیعی در کشورهای مختلف 
به شیوه های متفاوت مورداستفاده اســت، برای مثال در کشور هندوستان 
فرآورده های طبیعی به شکل ادویه در دسترس بوده و در کشورهای آسیای 

شرقی به شکل فرآورده های تخمیری است.
طاهری در پاسخ به این پرســش که فرآورده های طبیعی در کشور ایران به 
چه شکل اســتفاده می شــود؟ گفت: فرآورده های طبیعی در ایران در نقاط 
مختلف آن به شکل های مختلف استفاده می شود، برای مثال در جنوب ایران 

ادویه های هندوستان بسیار مورداستفاده است و در شمال کشور فرآورده هایی 
مرتبط با زیتون استفاده می شــود. در داخل ایران مصرف ترشی بسیار مورد 

استقبال است که در بیرون از ایران به این شکل مرسوم نیست.
وی، محورهای اصلی این همایش را سالمت و شــفا در آینه فرهنگ، تاریخ 
و تمدن، معرفــی فرآورده های جدید، فرموالســیون فرآورده هــا، اقتصاد و 
تجاری سازی فرآورده ها، تنوع فرآورده ها در اقوام و ملل، آینده نگری مصرف 
فرآورده های طبیعی )چالش و چشم انداز( و سایر محورهای مرتبط اعالم کرد 
و توضیح داد: بررسی فرموالسیون فرآورده ها به این معناست که اگر بخواهیم 
این فرآورده ها را به محصوالت قابل اســتفاده تبدیل کنیم، به چه صورت این 

کار انجام می شود؟
دبیر کنگــره بین المللی فرآورده های طبیعی شــفابخش، تجاری ســازی و 
بازاریابی محلی و بین المللی فرآورده ها را از نکات مورد تاکید در این همایش 
دانست و گفت: در طول برگزاری همایش عالوه بر ارائه نتایج حاصل از آخرین 
دســتاوردهای علمی در این حوزه که در قالب مقاله ارائه می شــود، مبحث 
تجربیات حاصل از ایجاد یک کسب وکار و اســتارتاپ در حوزه فرآورده های 
طبیعی شــفابخش مورد تاکید اســت. همچنین در هفته منتهــی به کنگره 
برگزاری کارگاه های آموزشی و جشنواره نیز از برنامه های جانبی خواهد بود.

وی افزود: امروزه با بهره گیری از فرآورده های طبیعی و گسترش علوم مرتبط 
با تولید آنها، می توان خدمات پیشگیری، دارویی و درمانی به نحو مناسب تری 

به جوامع بشری ارائه کرد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در اجالس مدیریت منابع آب 
فالت مرکزی ایران از کمبود ۲.۵ متر مکعب بر ثانیه ای آب در استان اصفهان 
در زمان پیک مصرف خبر داد.حسین اکبریان با اشاره به چالش های سامانه 
اول آبرسانی اصفهان بزرگ بیان کرد: با توجه به این که ظرفیت اسمی تونل این 
سامانه ۷.۵ متر مکعب بر ثانیه بوده، اما ظرفیت بهره برداری از آن ۱۰ متر مکعب 
بر ثانیه است و امکان فرســودگی تونل ۱۷ کیلومتری این سامانه وجود دارد، 
همچنین با توجه به کمبود ۲.۵ متر مکعب بــر ثانیه ای در زمان پیک مصرف، 
پیش بینی سامانه های جایگزین از منابع آب حوضه و یا خارج از حوضه زاینده 
رود باید در دستور کار قرار گیرد.وی با اشــاره به کدورت آب ورودی به تصفیه 
خانه آب اصفهان در زمان جاری شدن سیل تابستان سال جاری افزود: همین 
مشکل سبب شــد تا خروجی تصفیه خانه کاهش پیدا کرده و برخی از مناطق 
استان با کمبود و افت فشار آب مواجه شوند و خوشبختانه با تمهیدات پیش 
بینی شده بحران را پشت ســر گذاشــتیم.مدیر عامل آبفای استان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: ظرفیت تامین فعلی آب در طرح آبرسانی اصفهان بزرگ در 
سال جاری در حدود ۱4 متر مکعب بر ثانیه است که نسبت به سال گذشته ۵۰۰ 
لیتر بر ثانیه افزایش پیدا کرده؛ اما در همین مــدت ظرفیت تولید از محل آب 
های زیر زمینی در حدود 6۰۰ لیتر بر ثانیه کاهش پیدا کرده اســت و چاه های 
فلمن نیز با ظرفیت ۳.۲ متر مکعب بر ثانیه، به طور کامل خشــک شــده اند.
اکبریان با بیان این که 89 درصد جمعیت تحت پوشش شرکت آبفای استان 

تحت پوشش یک سامانه آبرســانی قرار دارند، خاطرنشــان کرد: با توجه به 
فرهنگ سازی های صورت گرفته از سوی این شرکت در زمینه مدیریت مصرف، 
سرانه تولید آب 8 درصد و مصارف خانگی نیز ۵ درصد کمتر از میانگین کشور 
شــده و تداوم اقدامات فنی، فرهنگی و قانونی به منظــور مدیریت و کاهش 
مصرف آب امری الزامی اســت.وی با بیان این که 98 شــهر و 949 روستا با 
جمعیتی بیش از 4 میلیون و 8۰۰ هزار نفر تحت پوشش خدمات این شرکت 
قرار دارند، تصریح کرد: از این تعداد، ۵8 شهر و ۳8۰ روستا با جمعیتی بالغ بر 4 
میلیون و ۳۲9 هزار نفر که 89 درصد از جمعیت تحت پوشش این شرکت را در بر 
می گیرند از سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ استفاده می کنند و 4۰ شهر و ۵69 
روستا با جمعیتی بالغ بر ۵۲8 هزار نفر خارج از طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرار 
دارند.مدیر عامل آبفای استان اصفهان اظهار داشت: آبرسانی به ۳۲۰ روستا به 
صورت سیار انجام می شود که هزینه زیادی در بر دارد و برای روستانشینان نیز 
مشکالت عدیده ای را ایجاد کرده است.وی افزود: بر اساس مطالعات انجام 
شده توسط شرکت مشاور، در ســال ۱4۱۰ متوسط نیاز آبی استان اصفهان ۱۵ 
متر مکعب بر ثانیه و در زمان پیک ۲۰ متر مکعب بر ثانیه خواهد بود.گفتنی است 
در این مراسم، استاندار اصفهان، نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی، برخی از مسئوالن استانی ، سرپرست حوضه آبریز زاینده رود و حوضه  
جنوب غربی فالت مرکزی ایران به بیان توضیحاتی درباره زاینده رود و خشک 

شدن این رودخانه پرداختند.

اصفهان؛ میزبان کنگره بین المللی فرآورده های طبیعی شفابخش

مدیر عامل آبفای استان مطرح کرد:آغاز تعمیرات دوره ای واحد های 37/5 مگاواتی نیروگاه اصفهان

کمبود 2/5متر مکعب بر ثانیه ای آب استان اصفهان در زمان پیک مصرف

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

نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3
تلفن: 8-۳6۲84۱6۷-۰۳۱     فکس: ۳6۲84۱66

چاپخانه: نشر فرهنگ     آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ
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رتبه: ۳    ضریب کیفی روزنامه: ۵۳.4

منبع: بازار 

در این اینفوگرافیک، به اسامی 10 منطقه نخست کشور که بیشترین مالیات را برای خانه های خالی پرداخت کرده اند، اشاره شده است. »اصفهان« هم در بین این مناطق قرار دارد. 
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