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معاونمنابعطبیعیاستان:ساالنه۴۵هزارهکتاربهکانونهایگردوغباراصفهانافزودهمیشود؛  

اصفهان؛ فرسوده از فرسایش!

دغدغه های فعاالن 
اقتصادی اصفهان در دیدار با 
»اژه ای«؛ تعداد تخت های 

هتل کمتر از زندان است
 سّد غول 
بروکراسی

 رییس سازمان حفاظت 
محیط زیست:
  برای حیوانات 
 نام »کشور«
 انتخاب نکنیم 
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رونمایی از نخستین شبیه ساز ایرانی 
پرواز جنگنده F-۱۴ در اصفهان

حذف گوگرد از محصوالت پاالیشگاه 
اصفهان تا پایان سال ۱۴۰۲

ُمهر گرانی روی مسکن ِمهر !
مسکن مهر اصفهان هم میلیاردی شد؛

تصمیم گیری درست و به 
 موقع برای رفع مشکل 

 صنایع اصفهان 
ضروری است

انتشار اولین اثر مکتوب 
درمورد شخصیت 

آیت ا... ناصری

دستور  رییس 
سازمان ثبت برای 

راه اندازی نمایندگی 
ثبت  در  چادگان

 چراغ اجرای کنسرت  در اصفهان
 دوباره روشن شد
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8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5۰۰۰ تومان

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم

آگهی مزایده 

م الف: 1465331

م الف: 1465351

محمود کفعمی- شهردار 

محمود کفعمی- شهردار 

چاپ دوم

نوبت  دوم

شهرداری کرکوند باستناد مجوز شماره 300-1401/6 مورخ 1401/10/22 شورای اسالمی شهر در نظر دارد دو قطعه پالک زمین به مساحت های 349 

و 356 متر مربع متعلق به شهرداری با کاربری مسکونی واقع در محله خیر آباد کوچه شهید عســگری جنب مسجد حضرت سید الشهداء با قیمت 
 کارشناسی رسمی به ترتیب 3/839/000/000 ریال و 3/916/000/000 ریال به اشــخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت 
می گردد از تاریخ 1401/12/11 جهت دریافت اسناد مزایده تا ســاعت 19:00 مورخ 1401/12/18 و جهت ثبت پیشــنهادات تا پایان وقت اداری مورخ 

1401/12/28 به سامانه  setadiran.ir مراجعه نمایند.
)هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد(

شهرداری کرکوند باستناد مجوز شماره 210-6/1 مورخ 1401/8/3 شورای محترم اســالمی در نظر دارد مرکز معاینه فنی خودروهای سبک بنزینی و گازسوز 

متعلق به شهرداری را از طریق مزایده عمومی بصورت اجاره بمدت یکسال واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد از محل بازدید و از تاریخ آگهی تا 
پایان وقت اداری 1401/12/18 اسناد را دریافت و مدارک مورد نیاز و نیز پیشــنهاد قیمت خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1401/12/28 در 

سامانه setadiran.ir بارگذاری نمایند. سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارک مزایده درج گردیده است. 
)هزینه آگهی بر عهده برنده می باشد(

آدرس: شهرستان مبارکه ، شهر کرکوند، شهرداری  کرکوند           تلفاکس: 5۲38۲6۲6

آگهی مزایده فروش تراکتور )نوبت دوم(

مسعود قنبری- شهردار سین م الف: 1464054

شهرداری سین به استناد صورتجلسه مورخ 1401/12/1 اعضای کمیسیون شهرداری سین و بند سه مصوبه شماره 434 مورخ 1401/08/15 شورای محترم 

 اسالمی شــهر و با عنایت به ماده 7 آیین نامه مالی شــهرداریها مصوب 1346 در نظر دارد نسبت به فروش یک دســتگاه تراکتور با مشخصات جدول ذیل
 اقدام نماید.

 )www.setadiran.ir( 1- کلیه مراحل بارگذاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشــایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
انجام خواهد شد و الزم است شرکت کنندگان در مزایده مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق 

سازند. مزایده گران محترم  می توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.
2- مهلت دریافت اسناد از روز سه شــنبه مورخ 1401/12/09 تا روز سه شــنبه مورخ 1401/12/16 و مهلت شــرکت در مزایده تا آخر وقت اداری شنبه مورخ 
1401/12/27 می باشد که پیشنهاد دهنده می بایست در مهلت تعیین شده پیشــنهادات خود محتوی فیش واریزی نقدی بابت 5 درصد سپرده شرکت در 
مزایده معادل 130/000/000 ریال به شماره حساب 3100005348000 نزد بانک ملی به نام شهرداری ســین بابت 5% واریز و به همراه سایر مدارک در سامانه 
بارگذاری نماید. پیشنهادات رسیده در ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1401/12/27 با حضور کلیه اعضا کمیسیون معامالت که در محل شهرداری تشکیل می 

گردد باز و قرائت خواهد شد.
 3- محل بازدید: شــهر ســین- بلوار امــام خمینــی- شــهرداری ســین      4- مهلت بازدیــد از روز ســه شــنبه 1401/12/9 لغایــت شــنبه 1401/12/27       

     شماره تماس: 031-45834516 

چاپ دوم

مبلغ پایه کارشناسیشماره موتورسال تولید مدلنوع خودرو ردیف 

2/600/000/000 ریال MF13698826 U - 285تراکتور مسی فرگوسن1
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سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

031-36284167-8

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir
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افتتاح پزشکی قانونی نایین با 80 درصد پیشرفت
ساختمان پزشکی قانونی شهرستان نایین که ساخت آن ۸۰ درصد پیشرفت دارد، افتتاح شد.برای احداث 
این ســاختمان با زیربنای ۹۲۰ مترمربع ۳۵ میلیارد ریال هزینه شده است.ساختمان پزشکی قانونی 
شهرستان نایین دارای ۴ واحد تشریح زنان و مردان، سردخانه و معاینات بالینی با ۸ اتاق است.کمبود 

اعتبار سبب شده این طرح با۸۰ درصد پیشرفت متوقف و تا سال آینده تکمیل و به بهره برداری برسد.
 

انتقال 30 دانش آموز بدحال سمیرمی به بیمارستان
 ۳۰ دانش آموز سمیرمی باحال نامساعد به بیمارستان منتقل شدند.افشین طغرایی، مدیر بیمارستان 
سیدالشهدای سمیرم گفت: این دانش آموزان که از مدرسه بانو صادقی شهر سمیرم هستند از تنگی 
نفس، سرفه و سوزش چشم شکایت داشتند که برای معاینه و طی روند درمان به این بیمارستان منتقل 
شدند. وی افزود: حال عمومی این دانش آموزان خوب است و در حال ترخیص از بیمارستان هستند.

 

مسمومیت سه شهروند مبارکه با مونوکسید کربن
مسمومیت با مونوکسید کربن در مبارکه سه نفر را راهی بیمارستان کرد.عباس عابدی،سخنگوی مرکز 
حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: با اعالم حادثه مسمومیت با مونوکسیدکربن در 
مبارکه دو دستگاه آمبوالنس به محل اعزام شد.وی افزود: نیرو های اورژانس سه مصدوم حادثه 
شامل یک آقا، یک خانم و یک دختر بچه را به بیمارستان محمد رســول ا... )ص( منتقل کردند. 
سخنگوی مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان با بیان اینکه این حادثه فوتی نداشت؛ 

علت حادثه را نقص در عملکرد آبگرمکن اعالم کرد.
 

بازگشایی گردنه کیوارستان فریدونشهر
 گردنه کیوارســتان فریدونشــهر پس از دو ماه بازگشــایی شد.ســیدعلی محمودی، مســئول 
 محرومیت زدایی گروه مهندســی رزمی ۴۰ صاحب الزمان )عج( نیروی زمینی ســپاه پاسداران

 گفت: گردنه کیوارستان با تالش شبانه روزی نیرو های گروه مهندسی رزمی پس از دو ماه بازگشایی 
 شــد.وی افزود: این گردنه راه ارتباطی روســتای گوکان به فریدونشــهر اســت و از ۲ ماه پیش با 
بارش ســنگین برف بســته شــده بود. با احداث مرحله اول محور جدید پشــتکوه به طول ۶۴۰۰ 
 متر از ابتدای کیوارســتان تا پــل چغاگلی، گردنه کیوارســتان حذف و رفت و آمد اهالی تســهیل 
می شود.گردنه کیوارستان همه ساله با نخستین بارش های پاییزی مسدود می شود و تا فصل بهار 

امکان تردد در آن وجود ندارد.
 

فرماندار شاهین شهر:

مصرف مازوت در نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان 
متوقف شد

فرماندار شاهین شهر  گفت: مصرف مازوت از امشب به دستور رئیس قوه قضائیه در نیروگاه شهید 
محمد منتظری متوقف شد.محمد کاظمی طبا با اشاره به سفر حجت االسالم غالمحسین محسنی 
اژه ای، رییس قوه قضاییه به استان اصفهان اظهار داشت: یکی از موضوعات در دستور کار استاندار 
اصفهان برای پیگیری در این سفر ، مشــکل مصرف مازوت در نیروگاه شهید محمد منتظری بود.

وی ادامه داد: از این رو با توجه به بازدیدهای صورت گرفته از نیروگاه شهید محمد منتظری با دستور 
رییس قوه قضاییه مصرف مازوت در ۶ واحد این نیروها قطع شد.فرماندار شهرستان شاهین شهر 
و میمه تصریح کرد: قطعی مازوت تا زمستان سال آینده ادامه خواهد داشت و سال آینده تصمیمات 

جدید تری در این زمینه اتخاذ می شود.

رییس جهاد کشاورزی کاشان:

توسعه گیاهان دارویی کاشان در دستور کار قرار گیرد

رییس جهاد کشاورزی کاشان ضمن تاکید بر لزوم توسعه گلخانه های 
منطقه گفت: توسعه گیاهان دارویی کاشان باید در دستور کار قرار بگیرد.

وحید انصاری در جمع مســئوالن شهرســتان کاشــان بــا تبریک به 
مناسبت اعیاد شــعبانیه اظهار داشت: در یک سیســتم، اولین عامل 
موثر نیروی انسانی است و مسئوالن در رده های مختلف به عنوان یک 

هماهنگ کننده باید انجام وظیفه کنیم.
وی با بیان اینکه منطقه کاشــان یک منطقه چند اقلیمی است، افزود: 
مهم ترین دغدغه منطقه کاشــان کمبود آب است و از این رو الزم است 
با اجرای طرح های نوین در زمینه بهینه سازی، مصرف آب از منابع آبی 

موجود حداکثر بهره وری است.
سرپرست جدید جهاد کشاورزی کاشان ضمن تاکید بر توجه بیش از 
پیش به حوزه صنعت گیاهان دارویی ابراز داشــت: الزم است به حوزه 
گیاهان دارویی با توجه به کمبود آب و ایجاد فرونشست در دشت های 
مختلف بیش از پیش توجه شود و از این رو توســعه گلخانه ها بسیار 

مهم است.
وی ضمن اشاره به اجرای طرح کاداستر گفت: این بحث و همچنین رفع 
موانع تولید و تفکیک مستثنیات و اراضی ملی از اهمیت بسیار زیادی 
برخوردار است و در این زمینه اقدامات الزم باید در دستور کار قرار بگیرد.

انصاری با بیان اینکه عامل موثر در پیشــرفت دشــت کاشان توسعه 
راهکارهای نگهداری آب اســت، تصریح کرد: از سوی دیگر نیز توسعه 
گلخانه ها نیز باید در دســتور کار قرار بگیرد و از این طریق در بهره وری 

منابع آبی اقدامات موثر صورت گیرد.
جواد نائینی نیز در آیین تکریم و معارفه رییس جهاد کشاورزی کاشان 
با بیان اینکه کلمه جهاد تنها در وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد، اظهار 
داشــت: جهاد یعنی فردی توانمندی رهبری کردن را داشــته باشد و 
 از این رو جهاد کشــاورزی از صفر تــا 1۰۰ زندگی مردم به آن وابســته

 است.
وی با بیان اینکه برخی وزارتخانه ها عملکردشــان شامل عموم مردم 
نمی شــود، افزود: جنگ، امروز جنگ امنیت غذایی است و مسئوالن 
حوزه کشــاورزی باید در زمینه جنگ امنیت غذایی مدیریت داشــته 
باشــند تا به خودکفایی برســیم و بر همین اســاس کار افراد عبادت 

محسوب می شود.
نماینده کفیل مردم کاشــان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه مســئولیت ها امتحان الهی است، ابراز داشت: با پذیرش 
مسئولیت باید در مقابل شهدا و مردم و خداوند پاسخگو باشیم و قبول 

کردن مسئولیت به نوعی جهاد محسوب می شود.

مدیر اداره بافت تاریخی شــهرداری کاشان مرمت و 
نوسازی شــش محور تاریخی، فرهنگی در کاشانن، 
از مرمت و نوسازی شــش محور تاریخی و فرهنگی 
در بافت تاریخی این شهر خبر داد.مهدی هوشمندی 
نژاد در گفت وگو با خبرنگار ایمنا در کاشان، با اشاره به 
اینکه حفاظت از بافت های تاریخی فرآیندی است که 
از عرصه سیاست گذاری تا نهادهای محلی و مشارکت 
های مردمی را در بر می گیرد، گفت: بافت تاریخی این 
شهر نمادی زیبا از تالش فرهنگ در عرصه تاریخ است.

به گفته وی، بدنه سازی، کف ســازی و احیا و مرمت 
محل هایی چون محله پاقپان، محله کوشک صفی، 
محله صدره و سره فره، محله سوریجان، محور محتشم 
و آب انبارخان، از جمله محورهای مرمت شده در بافت 

تاریخی و قدیمــی اســت.مدیر اداره بافت تاریخی 
شهرداری کاشان نوســازی بافت فرسوده را از اولویت 
های مدیریت شهری و شــورای اسالمی شهر کاشان 
دانست و گفت: بافت های تاریخی شهرها از مهم ترین 
فضاهای شهری است که عالوه بر ویژگی های معماری 
و شهرســازی، دارای ارزش فرهنگــی، اجتماعــی، 
اقتصادی بوده و حفظ، احیا و معرفی آنها گامی موثر 
درحفظ هویت ملی و تاریخی کشور است.وی با تاکید 
بر اینکه امروزه شــهرهای تاریخی نه تنهــا به لحاظ 
زیباشناختی و هویت بخشی از شــهرهای ارزشمند 
هستند، بلکه محل سکونت و معیشت میلیون ها نفر 
نیز محسوب می شوند.هوشــمندی نژاد، افزود: شهر 
کاشــان یکی از معدود بافت های تاریخی ارزشــمند 

کشور است که با وجود همه تغییرات فرهنگی در نحوه 
معیشت، زندگی و معماری، هنوز هم به دلیل اصالت و 
ریشه دار بودن ارزش هایش تا حدود زیادی هویت خود 
را حفظ کرده و در همین راســتا ارتقای زندگی با حفظ 
میراث  فرهنگی در بافت قدیم این شهر، نیازمند نگاهی 
ملی و فرامنطقه ای است.وی خاطر نشان کرد: مرمت 
و احیای محورهای یاد شده با مشارکت سازمان عمران 
و بهسازی شهرداری کاشان و شرکت عمران و احیای 

بافت فرسوده انجام شد.

مدیر اداره بافت تاریخی شهرداری کاشان اعالم کرد:

مرمت و نوسازی شش محور تاریخی، فرهنگی در کاشان

رییس شورای شهر مبارکه:

توزیع عادالنه امکانات در دستور کار مدیران شهری مبارکه است
رییس شورای اسالمی شــهر مبارکه گفت: توزیع عادالنه امکانات و خدمات شهری در دستور کار مســئوالن مجموعه مدیریت شهری ششم این شهر قرار دارد.

عبدا... وکیلی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: شهرداری و شورای اسالمی شهر مبارکه در مدیریت شهری ششم به دنبال توزیع عادالنه امکانات و خدمات 
در تمام محله ها و مناطق شهری هستند.وی با بیان اینکه با توجه به انتظارات بحق شهروندان از شورا و شهرداری، باید اقدامات را همسو با مطالبات مردم شتاب 
ببخشیم، افزود: مدیریت شهری مبارکه توسعه متعادل و متوازن این شهر را در دســتور کار خود قرار داده است تا شهروندان بتوانند از امکانات شهری به صورت 
عادالنه برخوردار شوند.رییس شورای اسالمی شهر مبارکه با اشاره به بازدید میدانی از پروژه های عمرانی به منظور پیگیری و نظارت بر روند پیشرفت فیزیکی پروژه ها 
تصریح کرد: برنامه ریزی الزم برای اجرای پروژه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت توسط مدیریت شهری مبارکه انجام شده است.وی با بیان اینکه هدف 
از این بازدیدها اطالع از میزان پیشرفت پروژه های فعال و در دست اجرای سطح شهر است، گفت: اجرای پروژه های عمرانی اقدامی ماندگار در راستای توسعه و 
آبادانی شهر است و تداوم بازدیدها انگیزه مدیران را در راستای خدمت رسانی بهینه به عموم شهروندان افزایش می دهد.وکیلی، روند پیشرفت پروژه های عمرانی 

شهرداری مبارکه را مثبت ارزیابی کرد و از دست اندرکاران این پروژه ها خواست با تمام توان، روند تکمیل پروژه ها را پیش ببرند.

خبر روز

عکس خبر

هیچ کمبودی در 
زمینه گاز »ال پی 
جی« در کاشان 

وجود ندارد
رییس ناحیه نفت کاشان در 
واکنش بــه برخی کلیپ های 
منتشر شده در فضای مجازی 
گفت: هیچ کمبودی در زمینه 
گاز ال پی جی در کاشان وجود 
ندارد و خرید صرفا از ســامانه 

صدف میسر است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه شورای اداری شهرستان آران و بیدگل:

افراد مخل در نظم و امنیت جامعه شامل عفو نمی شوند
رییس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه شورای اداری شهرستان آران و بیدگل با اشاره به اینکه یکی از 
مطالبات جدی مردم کاهش اطاله دادرسی است، اظهار داشت: این موضوع یکی از سیاست های جدی 

قوه قضاییه است که با چاشنی دقت مورد توجه مدیران و مسئوالن این قوه قرار دارد.
ذبیح ا... خداییان با بیان اینکه یکی از مهم ترین موضوعات در کشور مسائل اقتصادی است، گفت: وظیفه 
همه ما مدیران و مسئوالن است که از تولیدکنندگان و کسانی که در حوزه های مختلف صنعتی فعالیت 
می کنند، حمایت کنیم.رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه باید از سرمایه گذاران حمایت 
کرد، تصریح کرد: یک سرمایه گذار ممکن اســت با کوچک ترین اتفاقی فرار کند و از این رو باید امنیت 
سرمایه گذار تامین شــود.خداییان با تاکید بر اینکه قوه قضاییه با هرگونه بی نظمی و ناامنی به شدت 
مقابله می کند، تصریح کرد: افرادی که مخل در نظم و امنیت عمومی هستند به هیچ عنوان شامل عفو 
و بخشودگی نمی شوند.وی با بیان اینکه دستگاه های اجرایی موظف هستند که از بخش تولید حمایت 
کنند، افزود: در صورت مشاهده هرگونه کم کاری و یا ترک فعل توســط مدیر یا مسئولی این موضوع 
توسط سازمان بازرسی پیگیری می شود.رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه یکی از مهم ترین 
سیاست های قوه قضاییه در دوره کنونی ارتباط بی واسطه با مردم است، تاکید کرد: مدیران باید از هرگونه 

تشریفات اضافه احتراز کنند و انتقاد پذیر باشند تا مدیری در تراز انقالب اسالمی باشند.
 

راه اندازی نیروگاه خورشیدی بر بام خانه های مددجویان نایینی
بر بام خانه های ۳۲ خانواده زیرپوشش کمیته امداد در نایین اصفهان نیروگاه خورشیدی راه اندازی شد.

احمد رضایی، معاون اشتغال کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان با بیان اینکه احداث نیروگاه 
خورشیدی بر بام منازل مددجویان موجب توانمندی اقتصادی و عزت نفس این افراد می شود، گفت: 
بازدهی نیروگاه های خورشیدی در شهرستان نایین به دلیل آفتابی بودن بیشتر روز های سال، باالتر از 
دیگر مناطق است و قطعا ضمن تولید انرژی، درآمد خوبی برای مددجویان به ارمغان می آورد.وی با اشاره 
به اینکه تاکنون ۵۳ خانه در نایین برای احداث نیروگاه، بازدید و بررسی شده افزود: از این تعداد ساخت 
نیروگاه خورشیدی برای ۴1 خانه به تصویب رسیده که ۹ طرح در دهه فجر افتتاح شد و ۳۲ طرح هم به 
مناسبت سالگرد تاسیس کمیته امداد به بهره برداری رسید.معاون اشتغال کمیته امداد امام خمینی 
)ره( استان اصفهان ادامه داد: شرکت توزیع نیروی برق، ماهیانه برق تولیدی را از مددجویان خریداری 
می کند و پس از بازپرداخت در مدت ۸ سال، مددجو مالک نیروگاه می شود و کل سود حاصل از فروش 
انرژی به دولت را هر ماه دریافت می کند.محمد جواد شفیعی، رییس کمیته امداد نایین هم با اشاره 
به تسهیالت 1۰۰ میلیون تومانی بانک ها برای راه اندازی نیروگاه خورشیدی گفت: طرح نصب نیروگاه 
خورشیدی با ظرفیت تولید ۵ کیلووات برق در ساعت اجرا شده و برق تولیدی این نیروگاه ها را شرکت 

توزیع نیروی برق به صورت تضمینی به مدت ۲۰ سال خریداری می کند.

پرداخت 27 میلیارد ریال دستمزد به زندانیان در شهرستان 
گلپایگان

رییس سازمان زندان ها در شورای اداری شــهر گلپایگان گفت: پرداخت ۲۷ میلیارد ریال دستمزد به 
زندانیان در این شهرستان قابل تقدیر است، چون اشتغال زایی باعث کاهش آسیب ها و کمک به خود 
زندانی و خانواده اش می شود.غالمعلی محمدی افزود: خوشبختانه در زمینه اشتغال زندانیان، صلح 
و ســازش، بهره مندی از ارفاق های قانونی و مداخله خیرین در شهرستان برای حل مشکالت مردم و 
انجمن حمایت از زندانیان، آمار های شهر گلپایگان امیدبخش است.وی با اشاره به اینکه در سفر رییس 
دستگاه قضا به اصفهان ۷۵۲ نفر از زندانیان استان با استفاده از ارفاق های قانونی و کمک های خیران 
آزاد خواهند شد، گفت: نه فقط مشکالت زندانی بلکه رسیدگی به سایر مشکالت و دغدغه های خانواده 

آنان از اولویت های ماست .

اخبار

دستور رییس سازمان ثبت 
برای راه اندازی نمایندگی 

ثبتی در چادگان
رییــس ســازمان ثبــت اســناد و امالک 
کشور دســتور آغاز نقشــه برداری و به روز 
رســانی نقشــه های ثبتــی و راه انــدازی 
 نمایندگــی ثبتــی را در چــادگان اصفهان 

صادر کرد.
در ســفر رییس قوه قضاییه بــه اصفهان، 
حسن بابایی رییس ســازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور به چادگان رفت و در جلسه 
شورای اداری این شهرستان، ضمن بررسی 
مســائل و مشــکالت قضایی و اداری این 
شهرستان از جمله نبود واحد ثبتی و اجبار 
مردم به طی مســافت ده ها کیلومتر برای 
امور ثبتی در شهرســتان فریــدن، برای راه 
اندازی نمایندگی ثبتی در چادگان در صورت 
تامین فضای اداری از ســوی فرمانداری و 
تامین و تجهیز نیروی انســانی و امکانات 
از سوی ســازمان ثبت تا قبل از پایان سال 

دستور ویژه صادر کرد.
وی بــا اعــالم آغاز تهیــه و به روزرســانی 
نقشه های ثبتی در شهرســتان چادگان با 
همکاری شــرکت های مشــاور گفت: این 
نمایندگــی ثبتی بــا اختصــاص ۵ نیروی 
انســانی و تجهیزات الزم از سوی سازمان 
ثبت راه انــدازی و بــا پیگیری های الزم در 
آینده به ســطح اداره ارتقا می یابد.رییس 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور از رایگان 
شــدن حدنگاری اراضی ملیو تهیه نقشــه 
بــرای مــردم و ادارات دولتی خبــر داد و 
اظهار کرد: با توجه بــه تامین اعتبار و کمک 
دولت تهیه نقشــه برداری از اراضی زراعی، 
روستایی و شــهری برای مالکان هزینه ای 
نخواهد داشت و شرکت های طرف قرارداد 
با اداره ثبت و اسناد و امالک نقشه برداری 
را رایگان انجــام می دهند.بابایــی با بیان 
اينکه اســتان اصفهان در حــوزه حدنگاری 
اراضی ملی کشــور رتبــه اول را دارد، گفت: 
امیدواریم بــا این مشــوق هایی که در نظر 
 گرفته شــده ســرعت حد نگاری در کشور

 افزایش یابد.

با مسئولان

استان

دستور رییس سازمان ثبت برای 
راه اندازی نمایندگی ثبت  در  چادگان 
با حضوررییس ســازمان ثبت اســناد و امالک کشــور در 
شهرســتان چادگان در جریان هجدهمین ســفر استانی 
رییس قوه قضاییه، دستور آغاز عملیات نقشه برداری و به 
روز رسانی نقشــه های ثبتی و راه اندازی نمایندگی ثبتی تا 

قبل از پایان سال جاری در این شهرستان صادر شد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم از اصفهان، حسن بابایی در 
جلسه شــورای اداری شهرســتان چادگان، ضمن بررسی 
مسائل و مشکالت قضایی و اداری این شهرستان و استماع 
گزارش امام جمعه، فرماندار و رییس دادگستری در رابطه با 
فقدان واحد ثبتی و اجبار مردم به طی مسافت ده ها کیلومتر 
برای انجام امور ثبتی در شهرستان فریدن، دستور ویژه ای 
جهت راه اندازی نمایندگی ثبتی در شهرســتان چادگان در 
صورت تامین فضای اداری از ســوی فرمانداری و تامین و 
تجهیز نیروی انســانی و امکانات از سوی سازمان ثبت را تا 

قبل از پایان سال جاری صادر کرد.
وی با اعالم آغاز عملیات تهیه و به روز رســانی نقشــه های 
ثبتی در این شهرســتان با همکاری شــرکت های مشــاور 
گفــت: این نمایندگــی ثبتی بــا اختصاص ۵ نفــر نیروی 
انسانی و تجهیزات الزم از سوی ســازمان ثبت راه اندازی و 

با پیگیری های الزم در آینده به سطح اداره ارتقا می یابد.
با حضوررییس ســازمان ثبت اســناد و امالک کشــور در 
شهرســتان چادگان در جریان هجدهمین ســفر استانی 
رییس قوه قضاییه، دستور آغاز عملیات نقشه برداری و به 
روز رسانی نقشــه های ثبتی و راه اندازی نمایندگی ثبتی تا 

قبل از پایان سال جاری در این شهرستان صادر شد.
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دغدغه های فعاالن اقتصادی اصفهان در دیدار با »اژه ای«؛ تعداد تخت های هتل کمتر از زندان است

سّد غول بروکراسی
 در هجدهمین ســفر اســتانی رییس دســتگاه قضا، فعاالن 
اقتصادی، تولیدکنندگان و صنعتگران اصفهان طی نشســتی 
با حجت االسالم محســنی اژه ای و جمعی از مسئوالن اســتان، دغدغه های 
مختلفی مانند کمبود زیرساخت های گردشگری، عدم توجه به بخش کشاورزی 
و دامداری، نساجی، مشــکالت صنعتی، گروه های دانش بنیان و ... را با وی 

مطرح کردند و خواستار رفع برخی موانع شدند.
در این نشســت یکی از فعاالن اقتصادی با بیان اینکه اســتان اصفهان قطب 
تولید شیر و گوشت و گردشگری و ... است، اظهار کرد: با این وجود کارآفرینان 

و فعاالن اقتصادی در استان با مشکالت و مسائل مختلفی روبه رو هستند.

تدبیر و تسهیل امور برای حمایت از فعاالن اقتصادی
وی ابراز داشت: انتظار فعاالن اقتصادی از ســران قوه به خصوص رییس قوه 
قضاییه این است که در روند رسیدگی به مسائل حقوقی و قضاییه سرعت گیرد 
و انتظار اصلی ما فعاالن اقتصادی تدبیر و تســهیل امور برای حمایت از فعاالن 

اقتصادی است.
یکی دیگر از فعاالن اقتصادی حاضر در جلســه با بیان اینکه مسئله قاچاق کاال 
و واردات به آفتی برای تولید کنندگان تبدیل شده است، ادامه داد: این موضوع 
در حوزه محصوالت نســاجی باعث شده اســت که این صنعت که ۱۸ درصد از 
صنایع استان را به خود اختصاص می دهد با مشکالت و موانع بسیار زیادی در 
این حوزه مواجه شود و این مشــکالت حتی باعث تعطیلی برخی از واحدهای 

تولیدی در این حوزه شده است.
مدیر یک شرکت دانش بنیان نیز در این نشست گفت: ما با برنامه ریزی هایی 
که کرده ایم، راهکارهایی برای صادرات محصوالت ایرانی در بازارهای بین المللی 
یافته ایم و به این امر مبادرت ورزیده ایم؛ اما مشکل اصلی ما آوردن پول های 

حاصل از صادرات به ایران است.
وی ادامه داد: ما نمی توانیم این درآمدها را به کشور بازگردانیم و مجبور هستیم 

این اموال را به صورت چمدانی به کشور منتقل کنیم.
مدیر انجمن کامیون داران استان اصفهان نیز در این نشست با بیان اینکه تمام 
فعاالن و تولید کنندگان و کارآفرینان برای حمل و نقل کاالها و محصوالت خود به 
کامیون داران نیاز دارند، ابراز داشت: متاسفانه کامیون داران چندین سال است 

که با مشکالت و موانع مختلف از جمله تامین الستیک است.
وی اضافه کرد: همچنین خارج کردن کمیســیون شــرکت حمــل و نقل از دل 
کرایه بار از دیگر مشــکالت این کامیون داران اســت و ما برای تامین قطعات 
 کامیون داران با مشکل مواجه هستیم و متاســفانه هیچ گونه نظارتی نیز روی

 قیمت ها نیست.

کامیون داران تنها 6 ماه بیمه هستند
وی در ادامه کمبود راننده و مشکالت بیمه را از دیگر معضالت این صنف برشمرد 
و گفت: پرداخت نکردن پول بیمه توسط شرکت های حمل و نقل باعث شده تا 

کامیون داران تنها ۶ ما در سال بیمه داشته باشند.
نماینده اتاق اصناف اســتان اصفهان نیز در ادامه این دیدار با بیان اینکه مردم 
فکر می کنند که مقصر گرانی ها و افزایش قیمت اصناف و مغازه داران هستند، 
خاطر نشان کرد: بی ثباتی قیمت های ارز و عدم سیاست های مناسب در حوزه 
کالن باعث افزایش قیمت ها و گرانی هاست و خواسته ما از شما این است که 

در این حوزه ورود کنید.

تعداد تخت های هتل های اصفهان از تعداد تخت های زندان کمتر است
نماینده حوزه گردشگری در این نشســت نیز با بیان اینکه گردشگری از جمله 
حوزه هایی است که تاثیر آن و اشــتغال زایی آن از پایین ترین سطوح جامعه 
شروع می شود و در توسعه اقتصادی بســیار تاثیرگذار است، خاطر نشان شد: 
تعداد تخت های هتل های اصفهان از تعداد تخت هــای زندان اصفهان کمتر 
است و اگر شــما می خواهید که تعداد ورودی های به زندان را کاهش بدهید 

باید برای کمک به توسعه حوزه گردشگری کمک کنید.
مدیر پترو و پاالیش اســتان اصفهان نیز در این نشســت با بیــان اینکه ما در 
مجموعه پاالیشگاهی و پتروشیمی در استان اصفهان با تالش های شبانه روزی 

و بهرمندی از متخصصان بومی و به خصوص جوانان سعی در تولید و محصوالت 
با کیفیت و دور زدن تحریم های ظالمانه استکبار جهانی هستیم.

وی ادامه داد: متاسفانه با تحریم های داخلی مواجه هستیم که برای ما مشکل 
ساز شده اســت و از رییس قوه قضاییه درخواســت داریم تا ما را در این حوزه 

یاری کنند.

دشمن نقاط ضعف اقتصادی کشور را هدف قرار گرفته است
پس از بیان دغدغه های فعاالن اقتصادی استان، رییس دستگاه قضا به جنبه 
های مختلف مشکالت اقتصادی کشور پرداخت و اظهار کرد: دشمن برای برهم 

زدن امنیت کشور نقاط ضعف اقتصادی را هدف گرفته است.
حجت االسالم غالمحسین محسنی اژه ای با بیان اینکه بسیاری از مسائلی که 
در این نشست بیان شد مربوط به حوزه مدیریت استان می شود، افزود: خدا را 
شکر ما در استان اصفهان در حوزه مدیریت و نیروی انسانی دارای ظرفیت های 
زیادی هستیم و توان فکری و دلسوزی الزم و باالیی در بین مسئوالن استانی 

نیز برای این امر وجود دارد.
وی با بیان اینکه مسئوالن کشور باید امور را به دســت مردم بدهیم و به آنها در 
راستای کسب ثروت که توصیه اســالمی نیز هست، کمک کنیم، تاکید کرد:باید 
برای جلوگیری از گسترش فقر، زمینه را به گونه ای فراهم کنیم که ایجاد شغل 

و کار و ثروت آفرینی افزایش پیدا کند.

محسنی اژه ای، مســئله اولیه کشور را اقتصاد برشــمرد که با امنیت کشور گره 
خورده است و گفت: دشمن می خواهد با بزرگ کردن مسائل اقتصادی به کشور 

ضربه بزند و امنیت ما را از بین ببرد.
وی اضافه کرد: فعاالن اقتصادی باید با تعامل با نمایندگان و قانون گذاران نیازها 
و خواسته های خود و مسائل و مشکالت را مطرح کنند تا آنها قوانین و مقررات 

مناسب را در مجلس به تصویب برسانند.

قانون گذاری درست، حلقه مفقوده رفع مشکالت اقتصادی
رییس قوه قضاییه تاکید کرد: کارآفرینی و برطرف کردن مشــکالت اقتصادی 
نیازمند جامع نگری انجام است و برای برطرف کردن مشکالت اقتصادی باید به 
گونه ای قانون گذاری شود که زمینه رشد و شکوفایی در حوزه کسب و کار فراهم 
آید.وی با اشاره به اینکه باید میان خطا و اشتباه و فساد تمایز قائل شویم، گفت: 
اگر فردی از فعــاالن اقتصادی زمین خورد باید دولت، مــردم و قوه قضاییه به 
او کمک کنند ولی اگر کسی قصد دارد که فســاد کند باید شناسایی کنیم و با او 

برخورد کنیم.
سید رضا مرتضوی، استاندار اصفهان نیز در این نشست با بیان اینکه بخشی از 
مشــکالت موجود در حوزه تولید و اقتصاد مربوط به حوزه قضایی است، گفت: 
امیدواریم با سفر آقای اژه ای رفع شــود و برگزاری این نشست نیز در راستای 

راه گشایی برای فعاالن اقتصادی و کمک به کارآفرینان موثر باشد.
وی گفت: اصفهان همواره به عنوان اســتانی مطرح بوده اســت کــه از دیرباز 

صنعتگران در آن فعال و تاثیرگذار بوده اند.
وی ادامه داد: پس از انقالب اســالمی نیز استان اصفهان شاهد یک جهش در 

تولید و اقتصاد بوده که برای توسعه این حوزه نیز به مراقبت و نگهداری است.

غول بروکراسی اداری بر سر راه تولیدکنندگان اصفهانی
 می توان گفت اصفهــان تقریبا در همه زمینه های اقتصــادی حرف هایی برای 
 گفتــن دارد؛ اما متاســفانه زیرســاخت های الزم برای رشــد ایــن زمینه ها،
  یا کمتر فراهم شــده اســت و یا با بــی توجهــی و شــاید از روی نوعی عمد
  بــرای بازشــدن راه ورود کاالهــای خارحــس از میــان رفتــه، موضوعی که 
 در دهه گذشــته بیش از همــه صنعــت نســاجی را در اصفهان تحــت تاثیر 

قرار داد.
مطابق صحبت های رییس قوه قضاییه، راه حل رفع بسیاری از این مشکالت به 
دست مسئوالن اصفهانی اســت و در این میان مطابق صحبت های کارشناسان 
اقتصادی برداشتن غول عظیم بروکراسی اداری اولین گام است، گام مهمی که 

با وجود وعده مسئوالن تاکنون محقق نشده است.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: 
براســاس آماری که تاکنون به دست آمده، حدود 
شش  هزارهکتار کشــت گندم و تا حدودی کشت 
گلرنگ انجام شــده، این در حالی است که کشت 

گلرنگ همچنان ادامه دارد.
پیمان فیروزنیا در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، درباره 
میزان کشت کشاورزان در زمان بازگشایی زاینده رود، 
اظهار کــرد: با توجه به زمان بازگشــایی آب، امکان 
کشت محصوالتی مانند گندم، جو و گلرنگ در منطقه 

وجود داشــت. با توجه به اینکه پس از بازگشــایی 
آب، بالفاصله بارندگی رخ داد تا حدودی در کشت 
غالت و آماده سازی زمین برای کشاورزانی که هنوز 
کشــت انجام نداده بودند، اختالل ایجاد شد.وی 
افزود: براســاس آماری که تاکنون به دست آمده، 
حدود شش هزار هکتار کشــت گندم و تا حدودی 
کشت گلرنگ انجام شــده، این در حالی است که 
کشــت گلرنگ همچنان ادامــه دارد.مدیر زراعت 
جهاد کشاورزی اســتان اصفهان تصریح کرد: اگر 
بارندگی ها مطلوب باشــد، قرار اســت آب در چند 
نوبت دیگر باز شــود. اکنون بعضی از کشاورزان با 
رطوبت زمین نسبت به کشت گلرنگ اقدام می کنند 
که امیدواریم با توزیــع آب در نوبت های بعدی این 

کشت را به سرانجام برسانند.
وی اضافــه کرد: کشــت اخیر در شــرق اصفهان و 
شهرستان های اصفهان، ورزنه، هرند و بخش هایی 

از شهر کوهپایه انجام شده است.
فیروزنیا ادامه داد: برای کشت اخیر کشاورزان، بذر 
و کود به میزان کافی تامین کردیم و اگر شرایط اجازه 
می داد، سطح زیرکشــت از آنچه امروز انجام شده 
است بیشتر می شد، اما به دلیل بارندگی ها، کشت 
با اختالل مواجه شد و سطح محدودتری زیر کشت 
رفت.وی با بیان اینکه گندم حدود شش هزار هکتار 
کشت شد، خاطرنشان کرد: ازآنجاکه کشت گلرنگ 
همچنان ادامه دارد به صورت دقیق نمی توان میزان 

کشت این محصول را اعالم کرد.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان  مطرح کرد:

گندم و گلرنگ؛ محصوالت کشت  شده در شرق اصفهان

خبر روز

مسکن مهر اصفهان هم میلیاردی شد؛

ُمهر گرانی روی مسکن ِمهر
ایراسین: بررسی آگهی های فروش آپارتمان در ســکو های اینترنتی نشان می دهد این ماه تعداد 
زیادی از واحد های مسکن مهر بیشتر از یک میلیارد تومان قیمت خورده اند.ساخت مسکن مهر در 
اصفهان از حدود ۱۵ سال قبل آغاز شد و بهارستان، فوالدشهر و شاهین شهر میزبان بیشترین واحد ها 
بودند.تعداد زیادی از این ساختمان ها پس از احداث خالی از سکنه ماند تا جایی که شرکت ها برای 
فروش واحد های مسکن مهر طرح های فروش اقساطی را آغاز کردند. گفت وگو با مشاوران امالک 
نشان می دهد در شهری مانند فوالدشهر ۱۰ سال قبل قیمت واحد های مسکن مهر کمتر از ۲۰ میلیون 
تومان تعیین می شد، ولی اکنون آگهی های فروش نشان می دهد دیگر هیچ واحدی با قیمت کمتر 
از یک میلیارد تومان آگهی نشده است.لطفی یکی از مشــاوران امالک فوالدشهر در این باره گفت: 
دو ماه قبل هم امکان خرید واحد مسکن مهر با قیمت بین ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان وجود 
داشت، ولی امروز کمتر از یک میلیارد تومان فروشنده نداریم.به این ترتیب، مسکن مهر یک دهه 

پس از احداث به قیمت های باالی یک میلیارد تومان رسید.

مسکن مهر بهارستان
تقاضا برای مسکن مهر بهارستان از همان ســال های ابتدایی بیشتر از سایر شهر های اصفهان بود.

دبیرانجمن انبوه سازان اصفهان نیز طی سال های گذشته بار ها از تقاضای سنگین برای مسکن مهر 
این منطقه گفته بود در نتیجه مسکن مهر بهارستان سال گذشــته با قیمت های میلیاردی معامله 
می شد و امروز آگهی های فروش نشان می دهد مسکن مهر در این شهر به قیمت ۲ میلیارد تومان 
نزدیک می شود. آپارتمان ۹۰ مترمربعی در بلوار بهشت با عمر ۴ ســال و قیمت یک میلیارد و ۷۰۰ 
میلیون تومان و آپارتمان ۹۰ مترمربعی دیگری در محله اردیبهشت با قیمت ۴میلیارد و ۶۵۰ میلیون 
تومان از جمله واحد های مسکن مهر فروشی در بهارستان هستند.در مسکن مهر بهارستان تعدادی 
آپارتمان نقلی نیز ساخته شده که قیمت آن ها در تابستان امســال باالی یک میلیارد تومان رفت. 
مانند آپارتمان ۶۵ مترمربعی و ۷ سال ســاخت که این روز ها با قیمت یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون 

تومان آگهی شده است.

مسکن مهر فوالدشهر
مســکن مهر فوالدشــهر چند هفته قبل میلیاردی شــد و امروز تقریبا هیچ آگهی فروشــی برای 
آپارتمان کامل در این محله با قیمت زیر یک میلیارد تومان در سکو های برخط خرید و فروش درج 
نشده است. البته در محالت حاشیه ای مسکن مهر فوالدشهر آپارتمان های بدون امکانات با قیمت 
۹۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان برای فروش آگهی شده اند. سامانه گرمایشی سرمایشی، شیرآالت 
و کابینت در این آپارتمان ها وجــود ندارد و مصرف کننده باید با هزینه خود واحد مســکونی اش را 

کامل کند.
آپارتمان کلیدنخورده ۹۰ مترمربعی در محله اف۴ با قیمت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، آپارتمان 
۸۵ مترمربعی ۷ سال ساخت در محله ای۵ با قیمت یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان و آپارتمان ۸۰ 
مترمربعی ۸ سال ساخت در محله ای  با قیمت یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان از جمله آگهی های 

فروش آپارتمان در مسکن مهر فوالدشهر هستند.

مسکن مهر شاهین شهر
آگهی های فروش مسکن مهر در شاهین شهر نشان می دهد بخش کمی از این واحد ها، حتی باالتر 
از ۲ میلیارد تومان قیمت گذاری شده اند، ولی بیشتر واحد های مسکن مهر این شهر نیز بین یک تا 
یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قیمت  دارند. آپارتمانی ۸۳ مترمربعی و ۷ سال ساخت با قیمت 
یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان، آپارتمانی ۶۷ مترمربعی و ۷ سال ساخت با قیمت یک میلیارد و 
۵۰ میلیون تومان و آپارتمانی ۷۲ مترمربعی و ۲ ساله به قیمت یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از 

جمله آگهی های فروش آپارتمان در مسکن مهر شاهین شهر هستند.

مدیرکل صمت استان:سوژه روز

تصمیم گیری درست و به موقع برای رفع مشکل صنایع اصفهان ضروری است
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: تصمیم گیری درست و به موقع برای رفع مشکل صنایع اصفهان ضروری است.امیرحسین کمیلی در دیدار 
حجت االسالم غالمحسین محسنی اژه ای با فعاالن صنعت استان اصفهان با اشــاره به اینکه دیدار رییس قوه قضاییه با فعاالن اقتصادی استان اصفهان بیانگر 
اهمیت این موضوع و جنگ ترکیبی حاکم بر کشور است، اظهار داشت: برگزاری این دست جلســات می تواند به تسهیل و تسریع در حل مشکالت کارآفرینان و 
فعاالن اقتصادی تاثیر بسزایی داشته باشد.وی به وجود ۱۰ هزار واحد صنعتی در اســتان اصفهان اشاره کرد و افزود: این واحدهای صنعتی در ۸۰ شهرک صنعتی 
مستقر هستند.مدیرکل صمت اســتان اصفهان، تعداد واحدهای صنفی اصفهان را نیز ۲۵۰ هزار واحد اعالم کرد و گفت: اگر مشکالت استان حل شود، کل کشور 
منتفع خواهد شد؛ برای این امر قانون جدیدی نیاز نداریم و تنها باید در روند اجرای قانون و تصمیم گیری درست و به موقع توجه بیشتری صورت گیرد.وی با اشاره 
به اینکه فعاالن اقتصادی از ما انتظار تصمیم درست و صحیح دارند، ابراز داشــت: نباید دچار اطاله زمان شویم، شما شرایط جنگی را درک کردید و در این شرایط 
خواهش دارم تصمیماتی صحیح اتخاذ شود.کمیلی با اشاره به تغییرات خوب در قوه قضاییه افزود: در استان اصفهان نیز هماهنگی خوبی بین بخش قضایی و 

صنایع استان وجود دارد؛ اما این موارد نیازمند پشتیبانی در تهران نیز هست و این تدابیر از سمت شما نیز مطرح است.

 نیروگاه برق آبی
  زاینده  رود در مدار 

تولید قرار گرفت
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت 
آب منطقــه ای اصفهــان گفــت: با 
افزایش دبی ورودی آب ســد زاینده 
رود، نیروگاه برق آبــی در مدار تولید 
قرار گرفت. وی با اشاره به ذخیره ۱۸۷ 
میلیون متر مکعب آب در مخزن سد 
زاینده رود گفت : متوسط آب ورودی 
۹۴ و خروجی ســد ۱۲ متر مکعب بر 

ثانیه بوده است.

عکس خبر

 پاویون ملی ایران در 
 کشور روسیه و مالزی

 برپا می شود
نوزدهمیــن نمایشــگاه بین المللی صنعت 
حالل مالزی از تاریخ ۲۱ تا ۲۴ شــهریورماه 
۱۴۰۲ در کواالالمپــور و بیســت و پنجمین 
نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان روسیه 
از تاریــخ ۲۶ تا ۲۸ مهرماه ۱۴۰۲ در مســکو 
برگزار خواهد شــد.این شرکت موفق به اخذ 
نمایندگی انحصار برپایی پاویون ملی ایران 
در »بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی 
تخصصی سیمان روســیه« و »نوزدهمین 
نمایشگاه بین المللی صنعت حالل مالزی« 
شــد.وجود ظرفیت های کم  نظیر اقتصادی 
و تجــاری ایجاد شــده، فرصت های طالیی 
تجارت در بازار روســیه در دوره اجرای توافق 
نامه تجــارت ترجیجی و آغاز تجــارت آزاد 
کشــور روســیه، اهمیت بازار مصــرف این 
کشور و حوزه اوراســیا را برای تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان کشــورمان چنــد برابر کرده 
اســت.موقعیت ممتاز مالــزی در اتحادیه 
آ.ســه.آن، به عنوان یکی از قدرت های برتر 
اقتصادی جنوب شــرق آســیا از یک سو، و 
موقعیت جغرافیایی کم نظیر ایران و ظرفیت 
اقتصادی باالی آن از ســوی دیگر، در کنار 
اشــتراکات فراوان و همســویی های باالی 
فرهنگی و سیاســی می تواند افق روشــنی 
را برای آینده مناســبات اقتصادی و تجاری 
فی مابین دو کشــور ترســیم کند.در همین 
راســتا شــرکت نمایشــگاه های اصفهان با 
سازماندهی پاویون ملی ایران در رویدادهای 
مذکور بستری مناسب را برای تولیدکنندگان 
و فعاالن صنایع کشورمان فراهم خواهد کرد 
تا بتوانند با معرفــی توانمندی های خود به 

بازارهای جدید صادراتی دست یابند.
الزم بــه ذکر اســت نوزدهمین نمایشــگاه 
بین المللــی صنعت حالل مالــزی از تاریخ 
۲۱ تــا ۲۴ شــهریورماه ۱۴۰۲ در کواالالمپور 
لمللی  و بیست و پنجمین نمایشــگاه بین ا
صنعت ســیمان روســیه از تاریخ ۲۶ تا ۲۸ 

مهرماه ۱۴۰۲ در مسکو برگزار خواهد شد.
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بافت های تاریخی اصفهان به بهانه گردشگری تخریب می شوند؛

این راهش نیست

حمد مهدی کالنتری، پژوهشــگر میراث فرهنگی و متخصص بافت  و 
بناهای تاریخی گفت: اگر گردشــگری موجب حفاظت و مرمت میراث 
فرهنگی شود مجاز و پســندیده اســت و اگر موجب تخریب آن شود 
جایز نیست. کالنتری در گفت و گو با ایرنا افزود: گردشگری به سازمان 
میراث فرهنگی الحاق شد که حامی و موجب اعتالی آن شود، نه اینکه 
موجبات تخریب آن را فراهم کند ، در برخی تخریب یا نقض حریم ها در 
بافت تاریخی اصفهان، عنوان می شود که برای رونق گردشگری باید به 
سرمایه گذارها میدان داد و از آنان حمایت کرد، اما سوال اینجاست که آیا 
حمایت از سرمایه گذار صنعت گردشــگری واجب تر است یا حفاظت از 
میراث فرهنگی و رعایت حریم های منظری؟وی خاطرنشان ساخت: 
اگر سرمایه گذار به بناها و بافت تاریخی به عنوان میراث فرهنگی بشری 
و رعایت حریم آن ها پای بند است، قدمش روی چشم همه جا دارد، اما 
اگر قرار باشد به خاطر رونق گردشگری، میراث فرهنگی قربانی یا تخریب 
شود، باید عطای گردشگری را به لقایش بخشید.این پژوهشگر با اشاره 
به تخریب یک خانه قاجاری و دو باب خانه پهلوی در جنوب میدان نقش 
جهان، گفت: بیان می شــود که دو بنای پهلوی و دو جبهه بنای قاجاری 
ارزش تاریخی نداشته و تنها جبهه شمالی بنای قاجاری ارزشمند بوده و 
مجوز تخریب به خاطر عدم ارزش این بخش ها و برای حمایت از سرمایه 
گذار جهت ایجاد کاربری گردشگریـ  اقامتی در این بافت تاریخی داده 
شده اســت؛ باید گفت همان دو بنای پهلوی نزدیک به۱۰۰ سال از زمان 
ساخت شــان گذشــته و طبق عرف جهانی جزو میراث بشری به شمار 
می آید و می بایست توسط نهاد میراث فرهنگی ستاره دار یا حائز ثبت یا 
واجد ارزش قلمداد می شد.کالنتری خاطرنشان ساخت: ثبت تاریخی 
نبودن دو بنای یاد شــده چیزی از ارزش های معماری مسکونی دوران 
پهلوی که آخرین تالش ها در جهت تداوم معماری ایرانی اســالمی در 
آنها جریان داشته کم نمی کند؛ دو جبهه شرقی و غربی خانه قاجاری نیز 
که فاقد ارزش قلمداد شــده حتی اگر الحاق دوره های بعد بوده، تداوم 
معماری مســکونی هویت مند در آنها رعایت شده است.این متخصص 
بافت و بناهای تاریخی در ادامه گفت: تخریب این سه باب خانه تاریخی 
آن هم با مجوز میراث فرهنگی نشــان می دهد که دوســتداران میراث 
فرهنگی بیشتر از هر زمان دیگری باید نگران آخرین باقی مانده های بافت 
تاریخی این شهر باشند.کالنتری با بیان اینکه اولویت دادن به حمایت از 
سرمایه گذار صنعت گردشگری و پشــت کردن به میراث فرهنگی برای 
اولین بار نیست که در شهر تاریخی اصفهان اتفاق می افتد، افزود: در فاجعه 
بارترین اتفاق مشــابه و در جریان احداث هتل ارفعی در حریم بالفصل 
خیابان چهارباغ اصفهان که به جای ۸.۵ متــر ارتفاع مجاز، تا ارتفاع ۲۲ 
متر ساخته شد و مجوز آن توسط میراث فرهنگی استان اصفهان صادر 
شد نیز، همین نوع جواب ها را شــاهد بودیم؛ در جواب مخالفت ها تنها 
می گفتند برای حمایت از سرمایه گذار گردشگری این مجوز داده شده و 
کسانی که مخالفت می کنند نمی خواهند گردشگری در این شهر رونق 
بگیرد.وی اظهار داشت: باید گفت اگرگردشگری موجب حفاظت و مرمت 
میراث فرهنگی شود مجاز و پسندیده است و اگر موجب تخریب آن شود 

جایز نیست.کالنتری افزود: نمونه های بسیاری در همین بافت تاریخی 
اصفهان وجود دارد که با حفظ کالبد تاریخی و اعطای کاربری گردشگری، 
هم بنا از خطر تخریب و ویرانی نجات یافته و هم موجبات رونق گردشگری 
فراهم شده است؛ هتل کریاس در جنوب میدان نقش جهان شاهد زنده 
این مدعاست. اگر سرمایه گذار آن مجموعه هم کالبد تاریخی را تخریب 
می کرد و کالبدی ناهمخوان و جعلی به جای آن می ســاخت، آیا باز هم 
امروزه با این حجم استقبال از سوی گردشگران مواجه می شد؟وی یادآور 
شد: گردشگر خارجی و حتی ایرانی، برای اقامت در هتل های لوکس چند 
ستاره به شهرهای تاریخی سفر نمی کنند، بلکه برای دیدن زیبایی های 
تاریخی شاخص و تجربه زندگی چند روزه درکالبدهای تاریخی مجاور 
آنها، هزینه و زحمت سفر را به جان می خرند.همچنین مدیر کل میراث 
فرهنگی استان اصفهان با بیان اینکه نگاه شان این است که حقوق حقه 
مالکان را به رسمیت بشناسند، گفت: بافت باید حفظ شود و نظر ما این 
است که بایستی برای مردم به عنوان مالکان بافت، انتفاعی وجود داشته 
باشــد تا برای نگهداری آن انگیزه داشته باشــند.علیرضا ایزدی افزود: 
اعتقاد ما در بافت تاریخی این است که هرچقدر بتوانیم مردم را با کاربری 
های متناســب تر و کاربری های که بتوان در آنهــا انتفاعی ایجاد کرد به 

بافت برگردانیم و برای گردشگر رغبت حضور ایجاد کنیم.مدیر کل میراث 
فرهنگی اصفهان گفت: چرا خانه های تاریخی دارند خراب می شوند؟! 
چون مردم دیگر خسته شــده اند؛ نه کســی می آید و نه کسی می رود؛ 
خانه ها خرابه و ویرانه شده اند. وقتی حمایت شان کنیم و اقامتگاه سنتی 
ایجاد شود؛ برای حدقل ۳۰ نفر شغل ایجاد شود، قاعدتا میانگین ۵۰ نفر 
مسافر اقامت و تردد می کنند و اطراف آن خانه ها و بافت تاریخی رونق 
می گیرد و مردم ترغیب به نگهداری می شــوند.آن طور که کارشناسان 
بافت و بناهای تاریخی گفته اند، جنوب میدان نقش جهان یکی از دست 
نخورده ترین اجزای بافت های تاریخی اصفهان را دارد. این بافت در جنوب 
میدان نقش جهان دارای پالک های صفوی، قاجاری و پهلوی است که 
مطابق نظر کارشناسان، حفظ این پالک ها به سبب حفظ تداوم معماری 
در بافت حائز اهمیت است؛ اما همه اینها در حالی است که هفته گذشته 
تخریب یک خانه قاجاری و ستاره دار در طرح تفصیلی و دو خانه پهلوی 
که در جنوب میدان و مسجد جامع عباسی قرار دارد، کارشناسان میراث 
فرهنگی را نگران کرد.میدان نقش جهان ۸ بهمن ۱۳۱۳ به شماره ۱۰۲ در 
فهرست آثار ملی ایران و اردیبهشت ۱۳۵۸ به شماره ۱۱۵ جزو نخستین آثار 

ایرانی بود که به عنوان میراث جهانی یونسکو نیز به ثبت رسید.

تاسیسات گردشگری در ماه رمضان باز هستند
معاون گردشگری از ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در استان ها درخواست 
کرد قیمت خدمات سفر را کنترل کرده و با تخلف ها برخورد قاطع داشته باشند و مدیرکل نظارت و 

ارزیابی خدمات گردشگری نیز از باز بودن تاسیسات گردشگری در ماه رمضان خبر داد.
به گزارش ایسنا، علی اصغر شالبافیان ، معاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی در آستانه آغاز سفرهای تعطیالت اســفندماه و نوروز ۱۴۰۲ در وبیناری با معاونان 
گردشگری ۳۱ استان کشور، با تاکید بر تشــدید نظارت های میدانی و ارسال مستمر گزارش ها 
به دبیرخانه ستاد مرکزی، از ادارات کل اســتان ها خواست تا با کنترل قیمت خدمات و نظارت بر 
نحوه ارائه امکانات اقامتی، رفاهی و پذیرایی، مدیریت گردشــگری استان را به صورت مشخص 

تحت کنترل کامل داشته باشند.
وی با تاکید بر ضرورت برخورد قاطع با تخلف ها و رســیدگی به شــکایات در کوتاه ترین زمان از 
مدیران گردشگری استان ها درخواست کرد شکایات و پیشنهاداتی که از طریق شماره تلفن ۰۹۶۲۹ 

مطرح می شود در اولویت امور اجرایی قرار دهند.
رییس ســتاد مرکزی هماهنگی خدمات ســفر همچنین نحوه خدمت رســانی در ماه رمضان را 
به صورت یکپارچه و اجرای برنامه های فرهنگی مرتبط را ضمن هماهنگی کامل با اســتانداران، 
مورد تاکید  قرار داد.معاون گردشگری، آمارگیری روزانه و ثبت در سامانه »جانا« را در نوروز مهم 
دانســت و بر ارتقای کیفیت آمار و نیز بهره مندی از آن در اموری از جملــه پیش بینی وضعیت و 

تحلیل سفرها، سفارش کرد.
 

»قلعه تل« باغملک مرمت و بهسازی شد
اداره میراث فرهنگی باغملک از مرمت و بهســازی بنای تاریخی »قلعه تل« در این شهرســتان 
خبر داد.شرکت کنندگان این طرح مرمتی با خدماتی که در توان دارند به مرمت این اثر ارزشمند 
کمک های بسیاری کردند.مصالح به کار رفته در ساخت این قلعه شامل گچ سنگ، خشت و آجر 
است و بعضی از دیوارهای آن از قلوه ســنگ های کف رودخانه ساخته شده که به شکلی نامنظم 
روی هم قرار دارند. این نوع سازه الهام گرفته از دیوار چینی های دوره ساسانی است و در ورودی 
این قلعه هشــتی قرار دارد که در اصل ورودی قلعــه و اتاق انتظار مراجعه کننــدگان به این بنای 

تاریخی بوده است.
از این قلعه برای فرماندهی قشون استفاده می شــد. وصف این قلعه و حیات اجتماعی درون و 
بیرون آن که نشانی از سکونت در این شهر را به همراه دارد در سفرنامه سر هنری الیارد )شهروند 
انگلیسی( آمده  است. در این سفرنامه تنها اشاره اندکی به جمعیت ساکن در خارج قلعه که باید 

افراد غیرمرتبط با خاندان خان باشند، شده است.
قلعه، دارای چهار برج و به شــکل مربع ساخته شــده و در یکی از زاویه های آن یک عمارت چهار 
ضلعی احداث شــده بود که در طبقه فوقانی آن »المردون« و یا مهمان خانه قرار داشت. در طبقه 
تحتانی راهروی مســقف طویلی این ســاختمان را به محوطه مرکزی قلعه متصل می ساخت. 
قلعه دارای ۲ حیاط بود که قسمت بیرونی جهت مهمانان و مستخدمان و گارد محافظ و قسمت 
داخلی مخصوص خانواده خان شــامل خانواده محمدتقی خان و بــرادرش آکلب علی بود.این 
قلعه بلندترین نقطه و گویاترین نشانه شهر برای تازه واردان به شهر یا مسافرانی است که از مسیر 
ارتباطی اهواز به اصفهان عبور می کنند. در پای این قلعه رودخانه ای وجود دارد که آب چشمه هایی 
را به رودخانه گالل انتقال می دهد. این رودخانه منبع تامین آب اراضی فراوانی در قلعه تل و بوگری 
است که عمدتا زیر کشت صیفی جات و برنج هستند. روســتای بوگری که اینک به شهر قلعه تل 
بسیار نزدیک شــده یکی از نقاط سرسبز و خوش عطر دشــت قلعه تل است.یکی از چشمه های 
مسدود شــده در پای این قلعه از قدیم مهم ترین منبع تامین آب ســاکنان بود که تا مدت ها آب 

پاک و گوارایی داشت.

اخبار

خانه معروف به »حسن خان اکبر« یا خانه »سردار معتمد« واقع در خیابان جمهوری تهران، یکی از نخستین 
بناهایی است که نیکوال مارکف، معمار روس تبار  آن را ساخته است. این خانه در حال حاضر به متروکه ای شبیه 
است که انبار مغازه هایی شده و قسمتی از آن  هم توسط یک برند پوشــاک خریداری شده و داخل آن کامال 
بازسازی و تغییر شکل داده است. اگرچه این خانه اعیانی قاجاری در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده، اما 

ثبت هم کمکی به حفظ و نگهداری آن نکرده است و وضعیت امروز خانه تعریف چندانی ندارد.
به گزارش ایسنا، بخش زیادی از هویت تاریخی »خانه ســردار معتمد« دستخوش تغییرات و بازسازی های 
مالکان جدید قرار گرفته و بخش دیگر آن که انبار مغازه ها شده، به همان شکل به حال خود رها شده است. حتی 
اطالعات کاسب های این محله از این خانه خیلی محدود و اندک است و کمتر کسی خبر دارد که این خانه زمانی 
به چه کسی تعلق داشته و یا ثبت ملی شده است.مریم اصغرنیا، مســئول پرونده ثبت خانه »سردار اسعد« 
درباره هویت تاریخی و نحوه ثبت »خانه حسن خان اکبر«، پژوهش های گسترده ای داشته که در گفت وگو با 
ایسنا، به شرح جزییات آن پرداخت: »خانه »حسن خان اکبر« متعلق به »صادق اکبر« معروف به »سردار 
معتمد« از متموالن و مالکان بزرگ گیالن بوده است. او با دختر اکبرخان بیگلر بیگی، »زهرا اکبر« دختر عموی 
خود ازدواج می کند. در مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری در انتشار کتاب »شعله فروزان« درباره سردار 

معتمد نوشته شده است: »صادق اکبر با لقب محتشــم الملک، داماد اکبر بیگلر بیگی امشه ای رشتی است 
که به واسطه این وصلت از مالکان عمده گیالن شده است. او در ابتدای ســلطنت احمدشاه )قاجار( با حکم 
عضدالملک نایب السلطنه، حکمران گیالن شد.« در سال ۱۲۷۱ هجری شمسی لقب »محتشم الملک« را به 
او دادند. سپس در سال ۱۲۷۸ هجری شمســی هنگامی که مظفرالدین شاه عازم اروپا بود، در رشت از سوی 
امین السلطان به شاه معرفی شد و با تقدیم پیشکشی قابل توجه به شاه و اتابک، لقب »سردار معتمد« گرفت. 
در سال ۱۲۹۹ هجری شمسی در کابینه فتح ا... اکبر، وزیر پست و تلگراف شد و در سال ۱۳۱۱ هجری شمسی 
درگذشــت.با توجه به مصاحبه صورت گرفته با نوه های خانواده اکبر، ســردار معتمد ایــن زمین )در خیابان 
جمهوری کنونی( را در سال ۱۲۶۵ هجری شمسی خریداری می کند و در اوایل سال های ۱۳۰۰ هجری شمسی 
همسر سردار معتمد، زهرا اکبر در همین زمین به مساحت ۱۰هزار مترمربع به »نیکال مارکف« سفارش ساخت 
خانه ای می دهد. عمارت، به صورت خانه ای مشــرف به خیابان جمهوری کنونی ساخته می شود که پشت آن 
باغ بوده و در حقیقت می توان گفت این بنا یک خانه باغ بزرگ بوده است.این خانه در دو طبقه ساخته می شود 
و طبقه همکف به مغازه های تجاری داده  شده و در طبقه دوم سکونت داشتند. این بنا چهار ورودی به طبقات 
داشته که ورودی ها از لحاظ کالبد متمایز از سایر نمای بنا بوده است. برای مثال ورودی ها دارای بالکن سنگی 

بسیار زیبا در طبقه دوم بوده و پنجره های قوسی با کتیبه کاشی کاری داشتند. این چهار ورودی از طریق راه پله 
به طبقات می رسیده است. در کنار راه پله های ورودی چهار آب انبار وجود داشته است که بنا بر نقل قول نواده 
خاندان اکبر، براساس سند ملک قناتی از شمال به جنوب جاری بوده که بین مالک ساختمان پالسکو کنونی 

و خانه سردار معتمد به صورت مساوی تقسیم می شده است.

خانه ای فراموش شده زیر سایه پالسکو

مفاد آراء
12/117 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابــر آرا صادره هيــات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا 
به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود. در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم 
و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 

قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 13506 - 1401/11/08 هيات سوم خانم گوهر بيگم مير حسينی 
به شناســنامه شــماره 90 کدملي 1290318735  صادره اصفهان فرزند  سيد هاشم  در 
ششدانگ يکباب ساختمان  به مساحت 119/27 متر مربع پالک شماره 822 فرعی از 18  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از سيد عبدا... 

ولد سيد حاجی ثبت در دفتر امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/12/03
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/18

م الف: 1460520  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
فقدان سند مالکیت

12/118 شــماره نامه: 140185602024012991- 1401/11/27 نظر به اينکه سند 
 مالکيت سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 219 فرعی از 2648 اصلی 
)که قبال پــالک آن 2647/126 و 2648 بوده(  واقع در بخش پنــج اصفهان ذيل ثبت 
173238 در صفحه 393 دفتر امالک جلــد 934 به نام فريناز نيکزاد الحســينی تحت 
شماره چاپی 225625 ثبت و صادر و تسليم گرديده است ســپس طبق وکالتنامه مورخ 
 1401/01/21 دفتــر حفاظت منافع جمهوری اســالمی ايران واشــنگتن خانم شــيما 
آل ابراهيم دهکردی )وکيل فريناز نيکزاد الحسينی( با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
140136704 مورخ 1401/11/12 به انضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضا شهود آن 
ذيل شماره يکتا  140102155782001166 و رمز تصديق 346981  مورخ 1401/11/08 

 به گواهی دفترخانه 55 اصفهان رســيده است مدعی است که ســند مالکيت آن به علت 
جابه جايی مفقود گرديده است و درخواست صدور المثنی سند مالکيت ملک فوق را نموده 
است  لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند 
مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمائيد تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل ســند مالکيت يا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1467112 

مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

12/119 شماره نامه: 140185602210009713- 1401/12/15 مقدار 12000 سهم 
مشاع از 476640 سهم ششدانگ به استثنای ثمنيه پالک ثبتی 25 فرعی از 122 اصلی 
واقع در بخش 20 ثبت اصفهان در صفحه 539 دفتر 63 ذيل شــماره ثبت 15304 به نام 
خانم شيفته مالباشی سابقه ثبت و سند مالکيت کاداستری به شماره چاپی 475639 سری 
ه 91 دارد سپس  نامبرده با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشهاديه که امضاء 
شهود آن ذيل شناسه يکتا  140102155886001140 و رمز تصديق 800340 و شماره 
ترتيب 121559  مورخ 1401/10/26 تنظيمی دفترخانه 31 اصفهان درخواست صدور سند 
مالکيت المثنی ملک فوق مذکور را نموده اند.  لذا مراتب  به اســتناد تبصره يک اصالحی 
ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود ســند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله 
به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکيت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بديهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکيت يا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1467120  ناصر صيادی صومعه مدير واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

7/120 شــماره نامه: 140185602210009712- 1401/12/15 مقدار 12000 سهم 

مشاع از 476640 سهم ششدانگ به استثنای ثمنيه پالک ثبتی 25 فرعی از 122 اصلی 
واقع در بخش 20 ثبت اصفهان در صفحه 533  دفتر 63 ذيل شــماره ثبت 15302 به نام 
خانم شهرزاد مالباشی سابقه ثبت و سند مالکيت کاداستری به شماره چاپی 475637 سری 
ه 91 دارد سپس  نامبرده با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشهاديه که امضاء 
شهود آن ذيل شناسه يکتا  140102155886001139 و رمز تصديق 370523 و شماره 
ترتيب 121558  مورخ 1401/10/26 تنظيمی دفترخانه 31 اصفهان درخواســت صدور 
سند مالکيت المثنی ملک فوق مذکور را نموده اند.  لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی 
ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود ســند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله 
به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکيت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بديهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکيت يا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی 
طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1467117 ناصر صيادی صومعه مدير واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

12/121 شماره نامه: 140185602033004537- 1401/12/06 نظر به اينکه سند 
مالکيت سه حبه از هفتاد و دو حبه  ششدانگ قنات معروف ال حلوائين پالک ثبتی 32- 
اصلی )رديف 9( ذيل ثبت 2 صفحه 509 دفتر 2 مجاری بشماره چاپی 29920 بنام محمد 
رياضتی کشه فرزند جعفر صادر و تسليم گرديده است سپس بموجب دادنامه حصر وراثت 
شماره 932 مورخ 1375/07/22 رئيس شعبه اول دادگاه حقوقی نطنز محمد رياضتی فوت 
ورثه حين الفوتش عبارتند از: 1- عزيزاله 2- اسداله 3- نصراله 4- سيف اله 5- هاجی 
6- يداله 7- خانم گلستان شهرت همگی رياضتی کشه فرزندان و الغير سپس بموجب 
دادنامه حصر وراثت 94099709388011893 مورخ 1394/12/24 صادره از سوی قاضی 
شورای حل اختالف مجتمع شماره 6  تهران اسداله رياضتی کشه فوت ورثه حين الفوتش 
 عبارتنداز: 1- طاوس 2- محمد 3- ذات اله 4- داود 5- امراله شهرت همگی رياضتی

 6- زيبا 7- ملوک 8- حکمت اله شهرت همگی رياضتی کشه فرزندان و الغير سپس 
آقای ذات اله رياضتی بموجب وکالتنامه شماره 106024 و 106023 مورخ 1401/07/14 
تنظيمی در دفترخانه اسناد رسمی 7 نطنز از طرف آقايان هاجی رياضتی کشه و يداله 

رياضتی فرزندان محمد طی درخواستی به شماره وارده 140121702033004401 
مورخ 1401/07/28  منظم به دو برگ استشهاديه شهود المثنی که امضاء شهود آن 
به شماره شناسه يکتا 140102155884001116 و رمز تصديق 791051 شماره 
70207  مورخ 1401/12/09 که به تاييد دفترخانه اسناد رسمی 168 نطنز رسيده 
است اعالم نموده تقاضای صدور سند مالکيت سهم االرث خود از مورد ثبت فوق 
اعالم داشته که سند مالکيت اوليه فوق الذکر نزد داود رياضتی فرزند اسداله می باشد 
که طی اخطاريه شماره 140121702033004488  مورخ 1401/08/02 به نامبرده 
اخطار گرديده که در ظرف مدت ده روز اصل سند مالکيت صادره را تحويل نمايند ولی 
در مدت مقرر، اصل سند به اين اداره از طرف نامبرده عودت داده نشده است لذا مراتب 
به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت  در يک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت 
نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا 
 سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 1464667 رحمت اله شاهدي سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز

اعالم مفقودی 
برگ ســبز )ســند( خودروی ســواری پژو اریان 206 
 مدل 1389 بــه رنگ ســفید روغنی به شــماره پالک

 ایران 13-652  س 74 و شماره موتور 13388018239 
و شماره شاسی NAAP41FD2AJ277807 و شناسه 
ملی خــودرو IRFC891V7D2277807 به نام خانم 
میترا حشــمت قهدریجانی مفقود گردیــده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.



پنجشنبه 18  اسفند  1401 /  16  شعبان  1444  /  9  مارس   2023 / شماره 3766 
همزمان با فرارسیدن میالد حضرت قائم)عج(؛ 

 110 دستگاه یخچال فریزر به مددجویان کمیته امداد 
استان اصفهان اهدا شد 

مراسم اهدای ۱۱۰ یخچال فریزر به مددجویان کمیته امداد، در هفته احسان و نیکوکاری و همزمان با 
فرارسیدن میالد حضرت قائم)عج(، در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و 
اطالع رسانی کمیته امداد، در هفته احسان و نیکوکاری و همزمان با میالد حضرت قائم)عج(، با حضور 
رییس سازمان بسیج ســازندگی، فرماندهان و بسیجیان ادارات کل و دســتگاه های اجرایی استان 
اصفهان، طی مراسمی در گلستان شهدا ۱۱۰ دســتگاه یخچال به نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد 
استان اصفهان اهدا شد.   سردار سرتیپ دوم پاسدار دکتر محمد زهرایی، رییس سازمان بسیج سازندگی 
در این مراسم، بیان داشت: سازمان بســیج ادارات با ۵۰۰ پایگاه در سراسر استان و جمعیت ۴۹ هزار 
نفر بســیجی، در کنار فعالیت های فرهنگی، معنوی، مذهبی و سیاسی در راستای قرارگاه محرومیت 
زدایی با توجه به وضعیت اقتصادی معیشتی، با همکاری کمیته امداد در تامین اقالم ضروری زندگی 
نیازمندان مشــارکت دارند.  سردار زهرایی با اشــاره به فرمان مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در 
نیمه شعبان سال۹۹ و شــکل گیری کمک های مومنانه، گفت: نهضت خدمت مومنانه از فرمان مقام 
معظم رهبری برای کمک به تامین معاش نیازمندان شکل گرفت و در حال حاضر در قالب بیش از ۱۲ 
نوع خدمت در تمام استان ها و شهرستان های کشور درحال اجراست و با مشارکت بسیج ادارات ۱۱۰ 
دستگاه یخچال به نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد اهدا می شود.  کریم زارع، مدیرکل کمیته امداد 
امام خمینی)ره( استان اصفهان، نیز در این مراسم، با اشاره به اهدای۲۰۰ دستگاه یخچال فریزر طی 
دو مرحله به مددجویان، اظهار داشت: امسال برای تامین لوازم ضروری نیازمندان، با مشارکت بسیج 
ادارات و هم افزایی این نهاد، در مرحله اول ۶۳ دستگاه همزمان در سالروز شهادت شهیدسردار قاسم 
سلیمانی اهدا شد و در مرحله دوم، ۱۱۰ دستگاه یخچال فریزر در قالب طرح شهید رجایی اهدا می شود.    
زارع با تاکید بر اینکه تعامل سازمان بسیج با این نهاد به تامین لوازم ضروری محدود نیست، ادامه داد: 
بسیج در قالب گروه های جهادی برای احداث و تکمیل مسکن روستایی مددجویان و در زمینه اشتغال 
با ایجاد پنل های خورشیدی نیز همکاری خوبی با این نهاد دارد.  مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با 
اظهار امیدواری به ارتقای این تعامل و همراهی همه نهادهای انقالبی با هدف کاهش فقر و جلوه های 
ویرانگر آن، گفت: رسالت اصلی این نهاد به عنوان یک دستگاه حمایتی در حوزه محرومیت زدایی، زمینه 
سازی برای استقالل اقتصادی، معیشتی و توانمندی نیازمندان تحت حمایت است و تالش می کنیم تا 
وظیفه خود را برای صاحبان اصلی انقالب که فقرا و مستضعفان جامعه هستند، به خوبی انجام دهیم.   

 

آغاز طرح بانوان فرهنگ یار ترافیک از اصفهان
طرح بانوان فرهنگ یار ترافیک از استان اصفهان آغاز شد تا در آستانه سفر های نوروزی برای ایمنی 
تردد فرهنگ ســازی شود.ســیدعلی مدینه، معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل 
آموزش وپرورش اســتان اصفهان در همایش بانوان فرهنگ یار ترافیک استان اصفهان، اظهار کرد: 
آموزش و پرورش و نیروی انتظامی تاکنون با تعامل مطلوب و دوسویه خود توانسته اند گام های مهمی 
در کاهش تصادفات و حوادث جاده ای بردارند.وی ادامه داد: گاهی به اشتباه گفته می شود نیمی از 
جمعیت بانوان هستند، در صورتی که باید گفت بیش از نیمی از مردم تاثیرگذار در جامعه بانوان هستند. 
نمی توان جامعه را بدون حضور موثر بانوان در مسائل اجتماعی و فرهنگی تصور کرد.معاون پژوهش، 
برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان به موفقیت اجرای طرح هایی 
همچون همیار پلیس در آموزش و پرورش و نقش آن در کاهش تصادفات و سوانح اشاره و اضافه کرد: 
برای اجرای طرح بانوان فرهنگ یار ترافیک هم تاکنون معلمان بیش از ۸۰۰ آموزشگاه برای مشارکت 
اعالم آمادگی کرده اند.مدینه با بیان اینکه اگر بتوانیم در کاهش یک تصادف هم موثر باشــیم کاری 
بزرگ و حیات بخش است، اظهار امیدواری کرد که خروجی این طرح آرامش، شادی و نشاط بیشتر 

برای تمام مردم در سفرهای نوروزی باشد. 

رییس سازمان حفاظت محیط زیست:

 برای حیوانات نام »کشور« انتخاب نکنیم 

ایسنا نوشت: رییس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید به دقت 
بر نام  گذاری حیوانات گفت: نباید نام کشــور را بر روی حیوان گذاشت که 
بعد از تلف شدنش مشکل ساز شود؛ اسامی الهام گرفته از طبیعت باشد 
تا ســوء تفاهم ایجاد نکند و مشکل ساز نشود.علی ســالجقه در حاشیه 
همایش زبان و محیط زیست درباره نام گذاری یوز ایرانی به نام ایران اظهار 
کرد: باید در انتخاب کلیدواژه ها در محیط زیســت دقت کرد که این قضیه 
در نام گذاری حیوانات نیز اهمیت زیادی دارد و این اشتباه است که روی 
حیوانات وحشی اسامی همچون ایران و موارد مشابه بگذاریم و باید در این 
زمینه دقت شود و اسامی الهام گرفته از طبیعت باشد تا سوء تفاهم ایجاد 
نکند و مشکل ساز نشود چراکه ایران کشور ما خواستگاه مردم محسوب 
می شــود. اینکه روی یک حیوان نام ایران را بگذاریم ممکن است که آن 
تلف شود و پس از آن حساسیت هایی به وجود آید.وی ادامه داد: مراحل 
زادآوری ایران انجام شده است. ایران از دست قاچاقچیان نجات یافت و 
با وجود ضعف جسمانی به مرحله زادآوری رسیده است. مدیرکل محیط 
زیست استان ســمنان اعالم کرده ایران باردار است که امیدواریم درست 
باشد.رییس سازمان حفاظت محیط زیســت درباره کمبود یوز ایرانی در 
کشــور و خطر انقراض آن گفت: خوشــبختانه هفت ماده یوز در طبیعت 
مشاهده و اندکی از نگرانی انقراض آن ها کاسته شده است. هرکدام از این 

ماده یوزها هم چند توله دارند. یک یوز نر هم پس از ۲۰ ســال در اصفهان 
مشاهده شده است. بنابراین در وضعیت نســبتا مناسبی قرار داریم.وی 
در پاسخ به پرسش ایسنا درباره بازنگری در فرآیند تکثیر در اسارت اظهار 
کرد: تکثیر در اسارت دســتاورد بزرگی بود که به آن رسیدیم. یک ماهواره 
هم در فاز پرتاب ممکن است دچار مشکل شــود و نمی توان کل فرآیند را 
زیرسوال برد چراکه ساخت آن ماهواره دستاورد تالش های علمی است. 
درباره پیروز هم به همین صورت است. این نکته قابل چشم پوشی نیست 
که تحریم ها نیز در این زمینه تاثیرگذار هســتند. تالش ما این است که از 
ظرفیت های بین المللی در بین المللی سازی توران بهره ببریم؛ اما تحریم ها 
در این زمینه بسیار تاثیرگذار است.رییس سازمان حفاظت محیط زیست 
با تاکید بر کمبود متخصصان در زمینه حیات وحش گفت: دو جلســه با 
دامپزشکان و متخصصان حیات وحش به زودی برگزار می کنیم و درباره 
ابعاد مختلف این قضیه صحبت خواهد شــد. ما در زمینه حیات وحش 
متخصصان اندکی داریم و باید در این زمینه اقدامات موثری صورت گیرد.

سالجقه در پایان، در پاسخ به این مسئله که تیمارگر پیروز گفته است حقوق 
دریافتی وی در نگهداری پیروز اندک بوده، اظهار کــرد: این موضوع را به 
شدت تکذیب می کنیم. قراردادها موجود است و از این پس با هر کس که 
اقدامات سازمان را مصادره کند برخوردهای حقوقی خواهد شد. تکثیر یوز 

در اسارت از دستاوردهای سازمان محیط زیست است که در جهان چندان 
اتفاق نیفتاده است.سالجقه همچنین در همایش زبان و محیط زیست 
اظهار کرد: زبان فارسی در گذشــته نیز فراگیر بوده است و باید به ظرفیت 
جهانی شدن برسد. نقد من به فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی این است 
که در کتاب مهندسی محیط زیست و کشــاورزی و منابع طبیعی برخی 
واژه های غیرمحیطی زیستی آورده شده اســت .وی ادامه داد: این زبان 
مولد کلیدواژه هاست. زبان می تواند صلح و دوستی ایجاد کند و یا موجب 
افتراق و دشمنی شود. کلیدواژه سازی بسیار مهم است .رییس سازمان 
حفاظت محیط زیست تاکید کرد: فرهنگ ما متصل به محیط زیست است 
و از محیط زیست نشأت گرفته اســت. اولین زبان ارتباط گیری تصاویر و 
درختان و کشــیدن عکس حیوانات بود.وی افزود: مقام معظم رهبری 
تاکید دارند که زبان علم باید زبان فارسی باشد. علم از شرق طلوع و در غرب 
غروب می کند چرا زبان فارسی که گســتره تاریخی عظیمی دارد به اینجا 
رسیده است؟ســالجقه در پایان تصریح کرد: رکن اصلی سازمان محیط 
زیست آموزش است. زیباترین کلمات برای محیط زیست است که وقتی 
رفتارشناســی حیوانات را توضیح می دهیم می فهمیم مردم چقدر از این 
اشکال، تنوع و تنوع زیستی لذت می برند. امیدواریم این نشست ها موجب 
گسترش زبان فارسی و زبان محیط زیست در میان مردم و مسئولین شود.

اخبار جامعه

رییس قوه قضاییه از تخصیص ۴۸۴ میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون تومان اعتبار به دادگســتری استان اصفهان 
برای رفع بخشی مشکالت این نهاد خبرداد.به گزارش 
خبرنگار مهر، حجت االسالم و المسلمین غالمحسین 
محسنی اژه ای شامگاه دوشنبه پیش از ترک اصفهان 
در نشســت خبری با اشــاره به اینکه در این ســفر 
هیئت هایی به شهرستان های مختلف استان اصفهان 
اعزام شدند و گزارشاتی ارائه کردند، اظهار داشت: در 
جلسه اخیر با فعاالن اقتصادی و شماری از نمایندگان 
صنوف مسائل خوبی مطرح شد و مستقیم مشکالت 

فعاالن اقتصادی و دانش بنیان ها از نزدیک شنیده 
شده؛ زمانی که مشکالت و مسائل از نزدیک شنیده 
می شود احســاس مسئولیت بیشــتری برای رفع 
مسائل پیدا می کنم.رییس دستگاه قضا به نشستی 
با اقشار مختلف اصفهان اشاره کرد و گفت: شماری 
از نمایندگان اقشــار از جمله نماینده محترم شهدا، 
دانشجویان، کارگران و کشــاورزان با صراحت درباره 
مســائل صحبت کردند و امید است بتوانیم بخشی 
مشکالت آنان را جامع عمل بپوشانیم.حجت االسالم 
و المسلمین اژه ای ادامه داد: در جلسه ای که با خیران 
داشتیم، کمک کردند و ۴۹ نفر از کسانی که محکوم 
به قصاص نفس بودند رها شدند. اولیای دم با توجه 

به این ماه های پربرکت از حق قصاص خود گذشتند 
و ۴۷ نفر کــه حکم قطعی قصاص داشــتند اولیای 
دم از حق قصاص صرف نظر کردنــد و برای ۲ نفری 
که قصاص عضو چشم داشــتند آنان هم اولیای دم 
رضایت دادند.وی همچنین به جلســه بعد از ظهر با 
قضات و کارکنان دســتگاه قضایی اســتان اصفهان 
اشاره کرد و گفت: دادگستری اصفهان مشکالت کمبود 
قاضی و کارمند اداری دارد و برخی از شهرســتان ها 
به شدت به لحاظ ســاختمان در مضیقه اند و برخی 
سازمان ها مانند ثبت و پزشکی قانونی دچار مشکالتی 
هستند و زندان ها در داخل شهر قرار گرفتند که البته 
رفع این ها زمان بر است و به سرعت صورت نمی گیرد.

رییس قوه قضاییه:

484 میلیارد تومان اعتبار به دادگستری استان 
اصفهان اختصاص یافت

جشنواره جذب 
دانشجویان 

بین المللی در ایران
مراســم جشــنواره جــذب 
دانشــجویان بین المللی در 
ایران با ســخنرانی زلفی گل، 
وزیر علوم تحقیقات و فناوری 
در دانشــگاه تربیت مدرس 

برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان:

خانواده ها اسیر فضاسازی روانی نشوند
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: تدابیر الزم در خصوص توصیه های بهداشتی، پزشکی 
و ایمنی به مدارس ارائه شده است.محمدرضا ابراهیمی با اشاره به اینکه موارد بدحالی دانش آموزان آذر 
امسال در یکی از استان ها مشاهده شد و نام آن را مســمومیت گذاشتند، اظهار کرد: در استان اصفهان 
نیز در روز های اخیر چند مورد مشاهده شده که ارتباط قطعی با مسمومیت نداشته است.وی ادامه داد: 
در دو مدرسه با شیطنت دانش آموزان، اســپری فلفل منتشر شد که سوزش چشم و مشکالت تنفسی 
به صورت مقطعی ایجاد کرد یا در مدرسه ای دیگر آتشــی حوالی مدرسه روشن شده و روی آن ماده ای 
انداخته شــده بود که دود آن به مدرسه کشیده شــده بود.مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با 
تاکید بر اینکه دانش آموزان نزد اولیای مدارس امانت هستند و سالمت تک تک آن ها مهم است، گفت: 
مدیران مدرس باید طوری عمل کنند که امنیت روحی و روانی خانواده ها دچار مشکل نشود؛ توصیه های 
بهداشتی، پزشکی و ایمنی هم در جلسات مختلفی به همکاران ارائه شده است.ابراهیمی از خانواده ها 
خواست اسیر فضاسازی روانی دشمن نشوند و با مدارس برای آرامش بخشی به دانش آموزان و ترکیبات 

به حضور در کالس همراهی کنند.
 

 ماجرای اتفاقات اخیر در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 چه بود؟

شامگاه دوشنبه خبری مبنی بر حمله شیمیایی به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در فضای مجازی 
منتشر شد. در ادامه، مدیر و سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان درباره جزییات این اتفاق 
توضیح می دهد.دوشنبه شب در کانال تلگرامی شورای صنفی دانشجویان کشور، خبری حاکی از 
حمله شیمیایی به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منتشر شد. در متن این خبر آمده است: »بنابر 
اخبار واصله خوابگاه، دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان مورد حمله شــیمیایی قرار گرفت. در حال 
حاضر دانشــجویان از خوابگاه بیرون آمده اند. هنوز اطالع دقیقی از تعداد مســمومین در دســت 
نیست.«خبرنگار ایســنا برای پیگیری این خبر، با پژمان عقدک، مدیر و سخنگوی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان تماس گرفت. وی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: چند نفر از دانشجویان احساس 
سوزش و آبریزش می کنند، بنا بر اعالم آن ها، مسئولین دانشــگاه اقدام به تخلیه خوابگاه کرده و 
مســئولین نیز محیط را بررســی می کنند، اما هیچ چیزی پیدا نمی کنند.وی افزود: بعد از آمدن 
اورژانس، از میان دانشجویان، دو نفر را که عالمت چشــمی و ریزش اشک داشتند، به بیمارستان 
الزهرا اعزام و دو ســاعت بعد نیز هر دو نفر ترخیص می شــوند. این اتفاق از ساعت ۲۲:۴۵ دقیقه 

شروع و در نهایت ساعت ۲ شب همه دانشجویان در خوابگاه های خود مستقر شدند.
 

تسریع فرآیند های الکترونیک در کالنتری ها و مجتمع های 
قضایی اصفهان

به منظور صرفه جویی در وقت و هزینه ها، سرعت ارتباط برخط کالنتری ها و مجتمع های قضایی اصفهان 
افزایش می یابد.محمد کاظمی فرد، رییس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه در اصفهان با اشاره 
به اینکه برای ارتقای خدمات برخط در کالنتری ها مشکالتی وجود داشت که دستورات الزم برای برطرف 
شدن آن ها صادر شد، گفت: با ارائه این راهکار ها به فرآیند های الکترونیک در کالنتری ها و مجتمع های 
قضایی اصفهان سرعت داده و در وقت و هزینه صرفه جویی می شود.رییس مرکز آمار و فناوری اطالعات 
قوه قضاییه با تاکید بر اینکه در ارتباط برخط کالنتری های سراسر کشور با مراجع قضایی امکان دریافت 
مستقیم و در لحظه شــکواییه در اجرای ماده ۳۷ آیین دادرسی کیفری فراهم شده ،گفت: در این طرح 
اگر فردی به کالنتری مراجعه کند، شکواییه بعد از تنظیم به صورت برخط و در همان لحظه برای مراجع 

قضایی ارسال می شود و دیگر یاز به حضور فرد نیازی نیست.

عکس خبر

خبر روزبا مسئولان

جانشین فرمانده انتظامی استان خبرداد:

انهدام باند سازمان یافته 
قاچاق سوخت به خارج از 

کشور
جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از 
دستگیری اعضای باند ۳ نفره قاچاق سوخت 
به خارج از کشور و کشف ۲۵۰ هزار لیتر فرآورده 
نفتی بــه ارزش ۷۵ میلیارد ریــال خبر  داد.

سردار محمدرضا هاشــمی فر در گفت و گو با 
خبرنگار پایگاه خبری پلیس بیان داشــت: 
ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهان فردی با اقدامات 
هوشــمندانه خود از فعالیت فردی در زمینه 
قاچاق فرآورده هــای نفتی مطلع و بالفاصله 
موضوع را در دســتور کار خود قرار دادند.وی 
افزود: در تحقیقات و بررسی های تخصصی 
صورت گرفته مشخص شد این شخص پس 
از خرید ســهمیه خود از پاالیشگاه بالفاصله 
محموله خریداری شــده را به صورت آزاد به 
قاچاقچیان ســوخت به فروش می رسانده 
و محموله خریداری شــده به جــای انتقال 
به محل توزیع به محل دیگــری منتقل می 
شده است.جانشین فرمانده انتظامی استان 
اصفهان عنوان داشت: در ادامه ماموران پس از 
اطالع از فروش یک محموله سوخت به یکی از 
قاچاقچیان بالفاصله خودروی فرد قاچاقچی 
را تحت تعقیب قرار دادند  و سرانجام در یک 
اقدام به موقــع و ضربتی خــودرو متوقف و 
در بازرســی از آن ۲۰ هزار لیتر فرآورده نفتی 
قاچاق کشف شــد.این مقام انتظامی گفت: 
در ادامه با اعترافات راننده خودرو، انبار دپوی 
سوخت قاچاق نیز شناسایی و در بازرسی از 
مخزن های ثابت که در این انبار تعبیه شــده 
بود ۲۳۰ هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق کشف 
شد.سردار هاشمی فر با بیان اینکه کارشناسان 
مربوطه ارزش مجموع سوخت های مکشوفه  
را ۷۵ میلیارد ریال برآورد کردند، اظهار داشت: 
در ایــن عملیات ۳ نفــر دســتگیر و تحویل 
مرجع قضایی شــده و تالش برای شناسایی 
و دستگیری ســایر افراد مرتبط در دستور کار 

قرار دارد.

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: ۷۱۲ پست دادگستری استان اصفهان بالتصدی است.حجت االسالم و المسلمین اسدا...جعفری در جلسه دیدار 
قضات و کارکنان دستگاه قضایی اســتان اصفهان با رییس قوه قضاییه اظهار داشــت: اصفهان یکی از استان های بزرگ و دادگســتری این استان نیز بالطبع 
مجموعه های قضایی بزرگ کشور است.وی با بیان اینکه وضعیت کنونی دادگستری اصفهان با تراز گام دوم انقالب و شأن مردم این استان و دادگستری های دیگر 
استان ها فاصله دارد، افزود: این شرایط محصول چند عامل است که مهم ترین آن تصمیم سازانی است که در توزیع منابع و ثروت دخیل هستند و این ذهنیت که 
اصفهان استانی برخورداری است، به نظر واقعیت تلخی است و دچار رسوب متراکم و مزمن شدیم که البته باید با جهاد تبیین در بخش های اجرایی تالش کرد.

رییس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به اینکه یک هزار و ۴۷۳ پست مصوب داریم، ادامه داد: دادگستری اصفهان ۷۶۱ پست تصدی دار دارد و از ۵۱.۶۱ 
درصد پست های مصوب برخوردار هستیم.حجت االسالم و المسلمین جعفری با بیان اینکه ۷۱۲ پست دادگستری اصفهان بالتصدی است، خاطرنشان کرد: کار 
بسیار بزرگی که انجام شده و در طول انقالب اسالمی کم سابقه بوده، شروع حرکت مبارکی است که با پیگیری مجدانه معاون دستگاه قضا انجام شده و از نیمه 
دوم ۱۴۰۲ برای اولین بار بعد از انقالب بیش از ۱۰۰ قاضی وارد دادگستری استان اصفهان خواهند شد.وی با بیان اینکه جذب این تعداد قاضی کافی نیست، افزود: 

الزم است که جذب قضات ادامه یابد و طی ۲ الی سه سال متوالی سالی ۱۰۰ قاضی در دادگستری اصفهان جذب شوند.

712 پست دادگستری اصفهان، بالتصدی است

خوشبختانه هفت ماده یوز در طبیعت مشاهده و 
اندکی از نگرانی انقراض آن ها کاسته شده است. 
هرکدام از این ماده یوزها هم چند توله دارند. یک 
یوز نر هم پس از ۲۰ سال در اصفهان مشاهده شده 

است. بنابراین در وضعیت نسبتا مناسبی قرار داریم



آیا»دبیر«بدونحضور»سوریان«ختمغائلهمیکند؟
در شرایطی که چهره های شاخص کشتی فرنگی ایران از عملکرد رییس هیئت استان خوزستان  گالیه مند هستند، باید دید رییس فدراسیون بدون حضور نایب رییس 
خود به غائله نارضایتی  خوزستانی ها پایان می دهد یا خیر؟طی روزهای گذشته برخی از ستارگان تیم ملی کشتی فرنگی ایران از بی تفاوتی رییس هیئت کشتی استان 
خوزستان نسبت به وضعیت کشتی گیران این استان شدیدا گالیه کردند و به صورت شــدیدی به انتقاد از عملکرد هیئت نشینان خوزستان پرداختند. هیئت کشتی 
استان خوزستان که متولی اصلی قطب مدال آور جهانی کشتی فرنگی کشورمان تلقی می شــود، طی ماه های گذشته چالش های بسیار و مشکالت فراوانی را برای 
فدراسیون و اعضای تیم های ملی ایجاد کرده است. این مشکالت تا جایی ادامه داشته که کشتی گیران این استان را به صدا در آورده است.کشتی گیران خوزستانی تیم 
ملی انتظار چندان زیادی از هیئت کشتی استان ندارند و تنها خواسته آنها توجه رییس هیئت کشتی در موارد پیش پا افتاده ای همچون هزینه بلیت رفت و برگشت به 
اردوی تیم ملی یا داروی مکمل است تا مجبور نشوند از خانواده خود برای پرداخت این هزینه ها کمک بگیرند.موضوع قابل توجه این است که رییس فدراسیون کشتی 
همیشه تاکید می کند انتظارات بسیار زیادی از رؤسای هیئت های استانی دارد و توجه ویژه ای را به استان های قهرمان پروری نظیر مازندران، فارس، تهران، کردستان، 
خوزستان و ... نشان داده؛ اما در عمل اتفاق دیگری در حال رخ دادن است و بسیاری از خوزستانی های اهل کشتی از عملکرد این هیئت گالیه هایی جدی داشته اند. 
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نیمار:قویتربرمیگردم
ستاره برزیلی پاری ســن ژرمن به مصدومیت خود واکنش نشان داد.ســرانجام نیمار به خاطر 
آســیب دیدگی های پیاپی و تکراری از ناحیه مچ پا مجبور به جراحی شــد. این بازیکن برزیلی 
طبق اعالمیه باشــگاه پاری ســن ژرمن باید پای خود را به تیغ جراحان بســپارد و به این ترتیب 
ادامه فصل را از دســت خواهد داد.نیمار در واکنش به این خبر گفت: »قوی تر برمی گردم.«این 
نخستین بار نیست که نیمار از ناحیه مچ پا مصدوم می شود. او پیش از این هم بازی های زیادی 
را به این خاطر از دســت داد و در نهایت مجبور شــد که پایش را به تیغ جراحان سپارد.در بیانیه 
باشگاه پاری سن ژرمن آمده است که نیمار برای بازگشت به میادین باید سه تا چهار ماه صبر کند 
و به این ترتیب ادامه فصل را از دست داد.این بازیکن برزیلی ســال ۲۰۱۷ از بارسلونا جدا شد تا 
پیراهن پاری سن ژرمن را بپوشد؛ اما در این تیم نتوانســته است انتظارات را برآورده کند که دلیل 
اصلی آن آسیب دیدگی های پیاپی او است؛ به طوری که از ۱۰۰ درصد بازی هایی که می توانسته به 
میدان رود تنها در ۵۴ درصدشان حاضر بوده که این آماری نگرانی کننده برای او به شمار می رود.

پاری ســن ژرمن خود را آماده دیدار برگشــت برابــر بایرن مونیخ در دور یک هشــتم نهایی لیگ 
قهرمانان اروپا می کند و به این ترتیب نیمار غایب بزرگ این بازی خواهد بود.

 

مسی:»امباپه«جامجهانیجنونآمیزیراتجربهکرد
ستاره آرژانتینی پاری ســن ژرمن عملکرد خیره کننده کیلیان امباپه را در فینال جام جهانی ۲۰۲۲ 
ســتود.در فینال جام جهانی ۲۰۲۲ دو تیم آرژانتین و فرانســه به مصاف هم رفتند. در این بازی 
کیلیان امباپه درخشــید و توانست ســه گل را به ثمر برســاند؛ اما در نهایت این آرژانتین بود که 
جام قهرمانی را باالی سر برد.مســی درباره درخشــش امباپه در بازی نهایی گفت: دیدار فینال 
شگفت انگیز و بسیار لذت بخشی برای هواداران بود. امباپه نمایش خیره کننده ای داشت. اینکه 
در فینال سه گل به ثمر برسانی؛ اما قهرمانی نشوی، دیوانه کننده است.او ادامه داد: من و امباپه 
بعد از جام جهانی دوباره در کنار هم به میدان رفتیم و این زیبا بود. امباپه پیش از این قهرمانی در 
جام جهانی را تجربه کرده بود و به خوبی می داند که چنین قهرمانی ای چه لذتی دارد. به هیچ وجه 
نمی توانم احساساتم را بیان کنم. رویایم در زندگی برآورده شد. خاطرات قهرمانی در جام جهانی 
ابدی است و برای همیشــه با من خواهد بود.مســی در پایان گفت: مدت ها بود که در انتظار این 
قهرمانی  بودم و بسیار خوشحالم که این رویا برآورده شــد. انتظار داشتم که هواداران از قهرمانی 

بسیار خوشحال شوند؛ اما صادقانه بگویم که انتظار چنین شادی جنون آمیزی را نداشتم.
 

کان:رویایخریدامباپه،مسیونیماررانداریم
اولیورکان، مدیر بایرن مونیخ، می  گوید این باشگاه از بازیکنان فعلی اش کامال راضی است و رویای جذب 
ستاره های پاری سن ژرمن را ندارد.بایرن مونیخ چهارشنبه شب در دیدار برگشت از مرحله یک هشتم 
لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه آلیانز میزبان پاری سن ژرمن بود. این دیدار از اهمیت خاصی برای هر دو 
تیم برخوردار  بوده، چرا که تکلیف تیم صعود کننده به مرحله یک چهارم نهایی این رقابت ها مشخص  شد. 
کان پیش از این دیدار صحبتی با روزنامه فرانسوی اکیپ انجام داد و در پاسخ به این سوال که آیا رویای 
جذب کیلیان امباپه، نیمار و لیونل مسی را دارد، گفت:» با وجود این که همیشه این سه بازیکن را تحسین 
می کنم؛ اما باید بگویم که از بازیکنان فعلی بایرن کامال راضی هستم.« او درباره این که بایرن حاضر نیست 
۱۰۰ میلیون یورو برای بازیکنی هزینه کند، اظهار داشت:» فلسفه ای در باشگاه ما وجود دارد و آن فلسفه 
این است که ما چیزی را هزینه می کنیم که به دست بیاوریم. سرمایه گذاری مبلغی قابل توجه روی یک 
بازیکن همیشه ریسک بزرگی است. همه کارها باید عاقالنه انجام شود. بازیکن باید با سبک تیم ما سازگار 
باشد.« این اسطوره بایرن در پاسخ به این سوال که آیا سلطه این تیم در بوندسلیگا سود مالی برای آنها 
دارد، اضافه کرد:» من فکر می کنم بوندسلیگا لیگ جذابی است. ورزشگاه های ما پر هستند. ما فرهنگ 

هواداری بسیار خوبی داریم و کورس قهرمانی هم جذاب است.«

دو برد درخشان علیه گزینه های ملی؛

ندیدن »یحیی« را تمام کنید!
یک روز بعد از بازی تراکتور - پرسپولیس، ارزش و 
اهمیت برد بزرگ یحیی گل محمدی بر پاکو خمس 

بیشتر و بیشتر آشکار می شود.
چند هفته بعد از برد مهم پرسپولیس برابر سپاهان که با نتیجه ۲-۴ 
رقم خورد، آنها تراکتور را هم از پیش رو برداشتند تا یحیی گل محمدی 
دو ســرمربی نامدار لیگ برتر ایران، ژوزه مورایــس و پاکو خمس، را 
تسلیم تیم خود کرده باشــد. برد اولی باعث شــد تا دست مورایس 
از جام حذفی کوتاه شــود و برد دوم، جاه طلبی خمس برای ورود به 

کورس قهرمانی را متوقف کرد.
تیــم یحیی البته ایــن فصل فراز و نشــیب زیادی داشــته اما نقطه 
برجسته در کارنامه پرســپولیس ۰۲-۱۴۰۱ برتری مقابل سرمربیان 
نامدار بوده اســت: امیر قلعه نویــی، ژوزه مورایــس و پاکو خمس. 
کنایه آمیز اینکه یحیی دیگر گزینه های سرمربیگری تیم ملی ایران را 
هم از پیش رو برداشته: مهدی تارتار، ساکت الهامی و حمید مطهری.

اگرچه ماموریت یحیی صدرنشینی پرســپولیس و قهرمانی این تیم 
در لیگ برتر و جام حذفی اســت؛ اما او انگیزه شخصی هم برای این 
شش برد بزرگ داشته است. اینکه در زمین و با پیروزی مقابل سایر 
سرمربیان شناخته شده و گزینه های تیم ملی، نشان دهد که شایسته 
حضور در لیست فدراسیون بوده و فهرســت گزینه ها بدون حضور او، 
ناقص است.پیروزی مقابل پاکو خمس، همچون برد برابر قلعه نویی 

و مورایس اهمیت خاصی برای یحیی گل محمدی داشت.
نکته مهمی که در نمایش های تیم پرســپولیس وجود دارد و تفاوت 
این تیم با فصول گذشته را نشــان می دهد، بازگشت دوباره و دوباره 
سرخپوشان تهرانی در طول بازی اســت. آنها مقابل سپاهان دو بار از 
حریف پیش افتادند و گل خوردند؛ اما در نهایت گل سوم را به حریف 
زدند و برنده شدند. مشــابه اتفاقی که در بازی با تراکتور رقم خورد و 

قرمزها در آخرین لحظه، گل سه امتیازی را زدند.
این نکته از آن جهت اهمیت دارد که پرسپولیس فصل گذشته ناکامی 
غریبی در موقعیت  سازی و گلزنی بعد از دریافت گل تساوی یا شکست 
داشت. در شهرآورد آخر ســال هم تیم یحیی بعد از اینکه گل را خورد، 
اسیر جنجال و حواشی خارج از زمین شد و نتوانست به بازی برگردد و 

در نهایت نیز جام را در همین مسابقه تقدیم رقیب سنتی کرد.
قرمزهــا در چند بازی فصل گذشــته حتی از موقعیت ســازی بعد از 
دریافت گل هم ناکام بودند؛ اما کافی اســت بازی با تراکتور را دوباره 

مرور کنید و به صحنه ای بازگردید که دانیال اســماعیلی فر در آخرین 
لحظات در موقعیت تک به تک قرار گرفت و تا آستانه باز کردن دروازه 
حریف پیش رفت یا فرار عیسی آل کثیر که اگر آفساید اعالم نمی شد، 

بازگشت سرخ ها را زودتر عملی می کرد.
یحیی برخالف نیمکت مسرور پرسپولیس، خوشحالی خاصی برای 
گل دوم نداشت. گویی او هم می دانســت هنوز برای جشن پیروزی 
زود است.یحیی که این فصل مردان جدیدی را در کنار خود می بیند، با 
روحیه تازه خود توانسته تیمش را دوباره در کورس قرار دهد و شانس 
دبل قهرمانی را برای خود نگه دارد؛ کاری که برانکو موفق به انجامش 
شد و حاال گل محمدی در صورت دستیابی به آن، موفق ترین سرمربی 

تاریخ پرسپولیس در لیگ برتر ایران خواهد شد.
نکته جالب اینکه پرسپولیس در لیگ بیستم عموما با پیروزی مقابل 
تیم های غیرمدعی توانست قهرمانی را کســب کند و در طول فصل از 
شکست سپاهان نیز ناکام ماند؛ اما آنها این فصل باوجود چند نتیجه 
متزلزل برابــر تیم های میانــه و پایین جدول، با عبــور از تیم های در 
باالنشین، همچنان مدعی مانده و سرنوشت صدرنشینی را به دست 

گرفته است.
برد برای یحیی از دست رفت؛ اما او از تجربه فصل گذشته آموخته که 

آرام و متمرکز، می تواند هر شکستی را به پیروزی تبدیل کند.
برای این سرمربی ۵۲ ســاله، نکته جالب این است که او قلعه نویی، 
مورایس و خمس را در خارج از خانه شکست داده و این، ارزش کار او 

را باال و باالتر هم می برد. حاال گام نهایی در ۱۴۰۱ برای تثبیت ادعای 
تاج و تخت ســرمربی پرســپولیس، دیدار دوباره به مرد پرتغالی 
سپاهان است که پیروزی بر او، پرسپولیس را بر بام فوتبال ایران 
به سوی صدر جدول هدایت خواهد کرد.سکوت یحیی ادامه دارد. 

البته حرف هــای زیادی برای گفتن خواهد داشــت و احتماال منتظر 
برد مقابل سپاهان و صدرنشینی اســت تا بعد از آخرین بازی سال، 
حرف ها را به زبان بیاورد.بعد از ناکامی فصل گذشته، نادیده انگاری از 

سوی فدراسیون، نتایج ضعف در نیم فصل نخست و حواشی خاص 
پیرامونی یحیی، او بیشتر از هر هوادار پرسپولیس از شکست سپاهان 
خوشــحال خواهد شــد که در این صورت او ۴8 امتیازی صدرنشین 
می شود. یحیی 3۰۲ امتیاز با پرسپولیس کسب کرده و فرصت این را 
دارد که به زودی از برانکو ایوانکوویچ نیــز بگذرد و نام خود را در تاریخ 

این باشگاه ماندگار کند.

خبر روز

»علیرضامنصوریان«درانتظارچهارشنبهسوری!
فوالدی ها در دو بازی اخیر خود موفق به کســب ۴ امتیاز شــده اند و به اســتقبال دو دیدار سخت 
آینده خود می روند.بعد از جدایی جــواد نکونام در حالی که این تیم به مرحلــه نیمه نهایی رقابت 
های لیگ قهرمانان آسیا صعود کرده بود باشگاه فوالد خوزستان پس از کش و قوس های فراوان 
و بررسی گزینه های داخلی و خارجی سرانجام علیرضا منصوریان را به عنوان سرمربی جدید این 
تیم معرفی کرد. منصوریان درحالی هدایت فوالد را پذیرفت کــه این مربی کمتر از یک روز فرصت 
داشت تا شاگردان خود را برای بازی با ملوان آماده کند. منصوریان با فوالد در نخستین بازی خود با 
وجود موقعیت های گلزنی که بازیکنان این تیم در این دیدار داشتند در نهایت با گل دقیقه 9۵ وحید 
حیدریه، تعویض طالیی خود که به جای سعید آقایی به میدان آمد توانست ملوان را با نتیجه یک 
بر صفر شکست دهد تا فوالدی ها بعد از 3 شکست پیاپی در لیگ برتر به پیروزی مهمی دست پیدا 
کنند.این تیم که کمتر از یک هفته است کار را با مربی جدید آغاز کرده در یک دیدار حساس خارج 
از خانه برابر مس کرمانی به میدان رفت که با توجه بــه موقعیتش در جدول در خانه نیاز مبرمی به 
پیروزی برابر فوالد داشت. مسی ها در این دیدار خانگی خیلی زود در دقیقه ۴  توسط رونان کوک 
تونگیک به گل رسیدند تا مشخص شود منصوریان و شــاگردانش کار آسانی را در کرمان در پیش 
نخواهند داشت. تالش هر دو تیم در نیمه اول در نهایت با پیروزی یک بر صفر شاگردان فرزاد حسین 
خانی به پایان رسید. با شروع نیمه دوم فوالدی ها که برای جبران گل خورده به میدان آمده بودند، 
خیلی زود در دقیقه ۵۰ با ارسال روبرتو تورس موفق شدند و روی اشتباه تونگیک گل تساوی را به ثمر 
برساند. در نهایت در ادامه تالش دو تیم ثمری نداشت تا در پایان دو تیم به تساوی یک بر یک رضایت 
دهند. منصوریان حاال در ششمین روز مربیگری خود در فوالد در همین مدت زمان کم در دو بازی 
توانسته ۴ امتیاز را کسب کند تا بعد از فراز و نشیب های زیاد فوالد و سه شکست متوالی، این تیم 
با مربی جدید خود به ثبات برسد. آماری که می تواند هواداران فوالد را برای دیدار دو دیدار حساس 

پیش روی این تیم برابر استقالل در لیگ برتر و گل گهر سیرجان در جام حذفی امیدوار نگه دارد.
 

پرسپولیسدرفهرستنامزدهایمحبوبترین
باشگاههایجهان

نشریه اسپانیایی مارکا در یک نظرســنجی برای معرفی محبوب ترین تیم  های فوتبال باشگاهی 
جهان نام پرســپولیس را هم قرار داده است.سایت اینترنتی نشــریه مارکا چاپ مادرید، در یک   
نظرسنجی   فهرستی از باشــگاه های فوتبال سرشــناس در اقصی نقاط جهان را منتشر کرده و به 
کاربران خود این فرصت را داده کــه محبوب ترین و منفورترین تیم های خــود را با امتیاز دادن به 
گزینه های موجود انتخاب کنند.در این فهرســت نام تنها دو باشــگاه از قاره آسیا دیده می شود که 
یکی از آنها پرسپولیس است و دیگری النصر عربســتان که البته به نظر می رسد گزینه دوم بیشتر 
به سبب حضور کریستیانو رونالدو در این فهرســت قرار گرفته باشد تا محبوبیتی که پیش از ورود 
این ســتاره پرتغالی هم داشــت.کاربران ســایت مارکا به هر یک از تیم های فهرســت ۲8 تیمی 
می توانند از صفر تا ۱۰ امتیاز بدهند و در چند ســاعت اولیه این نظرســنجی و شــرکت نزدیک به 
۱6۵ هزار کاربر، پرســپولیس باالتر از تیم  های مانند رجا کازابالنکای مراکش، االهلی مصر، النصر 
و پاری سن ژرمن در رده بیســت و چهارم قرار داشت.فهرســت کامل تیم های حاضر در نظرسنجی 
مارکا شــامل، رئال مادرید)اســپانیا(، لیورپول)انگلیــس(، میالن)ایتالیــا(، آژاکس)هلند(، 
منچستریونایتد)انگلیس(، پورتو و بنفیکا)پرتغال(، بایرن مونیخ)آلمان(  بوکا جونیورز و ریورپالته 
)آرژانتیــن(، یوونتوس)ایتالیــا(، ســانتوس)برزیل(، فالمنگو)برزیــل(، پالمیراس)برزیل(، 
پنیارول)اروگوئه(، لس آنجلس گلکسی )آمریکا(، کولو کولو )شیلی(، استوا بخارست )رومانی(، 
گاالتاسرای )ترکیه(، کلوب آمه ریکا)مکزیک(، اتلتیکو مادرید و بارسلونا )اسپانیا(، اتلتیکوناسیونال 
)برزیل(، پرســپولیس )ایران(، رجا کازابالنــکا )مراکش(، االهلی )مصر(، النصر )عربســتان(، 

پاری سن ژرمن )فرانسه( می شود.

مستطیل سبز

مشکلعجیبحملسالح
تیراندازانایرانیدرهند

نایب رییس زنــان فدراســیون تیراندازی 
گفت: مشکل حمل ســالح از شهر دهلی به 
بوپال تنها مختص تیراندازان ایران نیست و 
این مشکل برای چند کشــور دیگر نیز وجود 
دارد.کبری غیاثــی در گفت و گو با ایســنا، 
در مورد اعــزام تیم ملی تیرانــدازی به جام 
جهانی هند اظهار کرد: تالش می شود که تیم 
ملی به این مسابقه اعزام شود. تیراندازان تا 
دهلی مشکلی ندارند. از دهلی به شهر محل 
مسابقه مشکل حمل سالح وجود دارد؛ یعنی 
هواپیمایی هند برای پرواز از دهلی به بوپال 
اجازه حمل ســالح را نمی دهد.نایب رییس 
زنان فدراســیون تیرانــدازی در ادامه گفت: 
ما از سمت ســفارت، فدراســیون جهانی و 
کشور هند پیگیر هستیم و امیدواریم که این 
مشکل حل شود. همه شرایط فراهم است و 
امیدواریم تیم ملی بتواند در این مســابقات 
شرکت کند. وی در پاسخ به این سوال که آیا 
این مشکل تنها مختص تیم ملی ایران است، 
گفت: تا یکشــنبه که من از مدیــر تیم های 
ملی و روابط بین الملل جویا شدم انگار این 
مشکل برای چند کشور دیگر هم وجود دارد. 
در حال بررســی هســتند. باید ببینیم آنجا 
زمینی می توان سفر کرد تا مشکل حل شود یا 
نه.وی در ادامه گفت: ۱۰ نفر به این مسابقات 
اعزام خواهند شد که ۵ خانم شامل گلنوش 
سبقت اللهی، هانیه رستمیان، الهه احمدی، 
نجمه خدمتی و فاطمــه امینی و ۵ آقا اعزام 
خواهند شد. خانم طالبی به عنوان مربی تیم 
ملی تفنگ و آقای نصر همراه تیم ملی تپانچه 
زنان خواهند بود. زمان اعزام هم قرار اســت 
۲6 اسفند باشد.وی در پایان گفت: تیراندازان 
اکنون در اردو هستند و تمرین می کنند. خانم 
طالبی هم خیلی روی تیمش اعتقاد دارد و 
تالش می کند که تیم اعزام شود. امیدواریم 
تیم مشکلش حل شود و در مسابقات جام 
جهانی نیز نتایج خوبی کسب شود. سومین 
دوره مسابقات جام جهانی تیراندازی از ۲9 
اسفند تا ۱۱ فروردین به میزبانی هند برگزار 

خواهد شد. 

فوتبال جهان

عکس خبر

مرگیکهوادارفوتبال
درجریاندرگیری!

یکی از هواداران تیم فوتبال بلکپول در 
بیمارستان در پی جراحتی که به سرش 
در جریان درگیری بیــن هواداران وارد 
شــده بود، جان خود را از دســت داد. 
تونی جانسون ۵۵ ساله پیش از این در 
شرایط وخیم به بیمارستان منتقل شده 
بود، این مرد در جریــان درگیری بین 
هواداران باشگاه های انگلیسی بلکپول 
و برنلی مجروح شــد. این هوادار روز 

دوشنبه فوت کرد.

تیم های تیروژحیات کردســتان و شهرداری گرگان 
با پیروزی در مرحله نیمه نهایــی لیگ برتر به فینال 
این رقابت ها راه پیدا کردند.گــروه بهمن که یکی از 
مدعیان اصلی قهرمانی بود و در تمام دیدارهای خود 
در مرحله مقدماتی به پیروزی رســید در دور رفت و 
برگشــت نیمه نهایی مقابل گرگان شکســت خورد. 
نازی طائرپور، سرمربی گروه بهمن در مورد شکست 
در مرحله نیمه نهایی به ایسنا گفت: گرگان دو بازیکن 
کمکی از آمریکا و مونته نگــرو آورده بود. در مرحله 
مقدماتی لیگ و قبــل از اینکه بازیکن کمکی جذب 
کنند این تیم را شکست داده بودیم؛ اما در نیمه نهایی 
بازیکنان خارجی شان در روند بازی خیلی موثر بودند 
و باعث پیروزی شدند.وی در مورد بازیکن خارجی 
تیم خود بیان کرد: قرار بود دو بازیکن از اســترالیا و 

نیجریه جذب کنیم؛ اما خانواده بازیکن استرالیایی 
اجازه ندادند به ایران بیاید. ویزای بازیکن نیجریه ای 
هم دیر صادر و یک هفته قبل از مســابقات به تیم 
اضافه شد. به همین دلیل نتوانست به تیم ما کمک 
خاصی بکند. البته بازیکنــان ایرانی ما هم بازی مد 
نظرمان را انجام ندادند و شاید تحت تاثیر بازیکنان 
خارجی گرگان قرار گرفتند. باالخره بازی برد و باخت 
دارد.طائرپور در پاســخ به این ســوال که آیا موافق 
جذب بازیکنان خارجی تنها برای مرحله پلی آف لیگ 
هستید، بیان کرد: به نظرم جالب نیست. اگر بازیکن 
خارجی مدت زیادی بیاید روی بازیکنان ایرانی تاثیر 
می گذارد و باعث رشــد آنها می شــود؛ اما زمانی که 
فقط برای یک یا دو ماه جذب می شــود، تیم برنده 
خواهد شــد ولی روی بازیکنان ایرانی تاثیر خاصی 

نمی گذارد. البته ما هم این کار را کرده ایم اما با گرانی 
ارز و وضعیت فعلی اگر ایرانی ها با هم بازی کنند، بهتر 
است.وی با بیان اینکه تیروژحیات کردستان هم دو 
بازیکن آمریکایی جذب کرده است، به عدم حضور 
برخی از بازیکنان خارجی در ایران اشاره و بیان کرد: 
خیلی از بازیکنان به ایران نمی آیند چون در کشورهای 
خارجی علیه ایران تبلیغات منفی انجام می دهند. 
این در حالی است که بازیکنانی که به ایران آمده اند از 

شرایط راضی هستند.

آمریکاییهاییکهدربسکتبالزنانایرانورقرابرگرداندند!
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تملک و آزادسازی 101 هزار مترمربع زمین در منطقه 10 اصفهان
مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان با بیان اینکه برای اجرای طرح های عمرانی در سال جاری بیش از 
۱۰۱ هزار مترمربع زمین تملک و آزادسازی شده است، گفت: یشترین آزادسازی ها مربوط به طرح های 
عمرانی در منطقه کم برخوردار حصه است.داوود بحیرایی با بیان اینکه تملک و آزادسازی زمین برای اجرای 
طرح های عمرانی یکی از مهمترین و مشکل ترین اقدامات شهرداری به شمار می رود، اظهار کرد: تامین 
اعتبار مالی از یک سو و جلب رضایت مالکان و توافق برای تملک و آزادسازی از سوی دیگر نیاز به زمان 
دارد که این امر زمان اجرای برخی از پروژه های عمرانی را طوالنی می کند.وی افزود: منطقه ۱۰ شهرداری 
اصفهان در سال جاری برای اجرای طرح های عمرانی به ویژه در منطقه کم برخوردار حصه، اقدامات خوب 
و گسترده ای را برای تملک و آزادسازی زمین انجام داده است.مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان تصریح 
کرد: برای اجرای طرح های عمرانی در سال جاری بیش از ۱۰۱ هزار مترمربع زمین تملک و آزادسازی شده 
است.بحیرایی، ارزش تملک و آزادســازی این میزان زمین را نزدیک به ۱,۲۵۰ میلیارد ریال اعالم کرد و 
گفت: بیشترین آزادسازی مربوط به طرح های عمرانی در منطقه کم برخوردار حصه شامل احداث فضای 
سبز در حاشیه خیابان شهید خزایی، ساخت میدان عروج، خیابان شهید سردار رییسی و فضای سبز و 
پارک حصه نزدیک به ۹۰ هزار مترمربع است.وی ادامه داد: بیش از ۲۶ مورد تملک و آزادسازی برای اجرای 
طرح های ساماندهی میدان عروج، تعریض عسکریه دوم، پارکینگ مصلی، تعریض خیابان گلچین، 
خیابان سردار رئیسی، میدان قدس و ساخت پارک و فضای سبز و محوطه ورزشی حصه همچنین خیابان 

شهید کشاورز صورت گرفته است.
 

خانه تکانی اصفهان در آستانه سال نو
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان گفت: معاونت خدمات شهری، سازمان  زیباسازی، 
ســازمان پارک ها و فضای ســبز و مناطق پانزده گانه شــهرداری وظایف خود را در زمینه رنگ آمیزی، 
فضاسازی محیطی، گل کاری و گل آرایی آغاز کرده اند که امیدواریم مجموعه این فعالیت ها، موجب رقم 
زدن ساعات خوشی برای شهروندان شود.سیدعلی معرک نژاد با اشاره به روند فعالیت ستاد تسهیالت 
سفر شهر اصفهان، اظهار کرد: این ستاد دائمی است، اما در زمان پیک حضور مسافران در اصفهان به صورت 
ویژه فعالیت می کند.وی گفت: این ستاد از چند ماه گذشته تاکنون برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی 
در حال فعالیت است و کمیته های مختلف تدابیر الزم را در این خصوص اندیشه اند.مدیرکل ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری اصفهان با اعالم اینکه آیین آغاز به کار رسمی ستاد تسهیالت سفر ایام نوروز شهر 
اصفهان در روز ۲۵ اسفندماه برگزار می شود، تاکید کرد: با توجه به اینکه این ستاد دائمی است و باید در 
طول سال خدماتی را به مسافران ارائه کند، مجموعه باغ فدک میزبان مسافران بوده و به صورت ویژه از ۱۷ 
اسفند آمادگی ارائه خدمات به مسافران نوروزی را داریم.وی اعالم کرد: مجموعه گردشگری باغ فدک 
به عنوان کمپ روباز شهر اصفهان برای نوروز امسال سطح خدمات خود را ارتقا داده تا میزبان شایسته ای 

برای هم وطنان باشد.
 

اجرای پویش »به مهربانی امام« ویژه کودکان نیازمند اصفهان
پویش »به مهربانی امام« ویژه کودکان نیازمند و به مناسبت نیمه شعبان، از سوی مرکز سفره پدری در 
اصفهان اجرا می شود.سجاد صادقیان، مدیر مرکز سفره پدری در گفت وگو با ایکنا از اصفهان از اجرای 
پویش »به مهربانی امام« خبر داد و اظهار کرد: در این پویش، بسته های ساندویچ و میوه با همکاری 
خیران آماده و به کودکان نیازمند تقدیم می شود.وی افزود: تاکنون ۵۰۰ بسته آماده شده که در صورت 

حمایت بیشتر خیران، این تعداد می تواند افزایش پیدا کند.
مدیر مرکز سفره پدری گفت: این بســته ها از ۱۵ تا ۱۷ اسفندماه به مناســبت نیمه شعبان و والدت 
حضرت ولی عصر)عج( به کودکان نیازمند اهدا می شــود.وی تصریح کرد: خیران برای مشارکت در 
https:// طرح های مرکز سفره پدری می توانند از طریق تماس با شماره ۹۰۰۰۷۲۷۲ و نشانی اینترنتی

sofrepedari.ir/fa با ما در ارتباط باشند.

معاونمنابعطبیعیاستان:ساالنه۴۵هزارهکتاربهکانونهایگردوغباراصفهانافزودهمیشود؛

اصفهان؛ فرسوده از فرسایش!

معاون منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: 
ساالنه حدود ۴۵ هزار هکتار به مساحت کانون های بحران 

یش  بادی اصفهان افزوده شــده و فرسایش خاک این خطه فرســا
باالتر از نرم جهانی است.

حسینعلی نریمانی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر پایه سه 
مطالعه ای که درباره کانون های فرســایش بادی استان در سال های 
۱۳۸۱، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۸ انجام شده مساحت کانون های بحرانی گردوغبار 
اصفهان و مناطق تحت تاثیر آن افزایش یافته؛ اما مســاحت بیابان ها 
در این مدت ثابت است.وی با بیان اینکه دو عامل طبیعی و انسانی بر 
بیابان زایی و شدت فرسایش موثر است، ادامه داد: افزایش مساحت 
کانون های بحرانی فرسایش بادی استان به طور عمده ناشی از تغییرات 
آب و هوایی اســت.معاون فنی اداره کل منابع طبیعــی و آبخیزداری 
استان اصفهان خاطرنشــان کرد: طی ۲۰ سال اخیر، ساالنه حدود ۴۵ 
هزار هکتار به مســاحت کانون های بحران فرســایش بادی اصفهان 

افزوده شده که ناشی از تغییر اقلیم و کاهش بارندگی است.
نریمانی افزود: سال ۱۳۸۱ وسعت کانون های بحران فرسایش بادی 
استان اصفهان ۷۳۶ هزار هکتار بود؛ اما اکنون به بیش از یک میلیون و 
۵۰۰ هزار هکتار رسیده است و مناطق تحت تاثیر این کانون های بحرانی 

گردوغبار نیز ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار مساحت دارد.
وی با اشاره به اینکه تعداد کانون های گردوغبار استان اصفهان از ۱۶ به 
۱۴ محدوده کاهش یافته؛ اما مساحت کانون ها افزایش داشته است، 
گفت: طبق مطالعات سال ۱۳۹۸، شهرستان های گلپایگان و شهرضا نیز 
دارای مناطق تحت تاثیر فرسایش بادی و کانون بحران شدند که برای 
گلپایگان مطالعه بیابان زدایی انجام شــده و از سال آینده اجرا خواهد 
شد.معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با 
اشــاره به اینکه در قانون هوای پاک پیش بینی شده که سرانه فضای 
سبز شهرها افزایش یابد و با بیابان زایی مقابله شود، خاطرنشان کرد: 
شهرداری های دارای بیش از ۵۰ هزار نفر جمعیت موظف هستند که در 

حریم شهرها فضای سبز را افزایش دهند.
نریمانی ادامه داد: طبق ماده ۲۴ این قانون، سازمان منابع طبیعی باید 
ســاالنه ۳۰۰ هزار هکتار بیابان زدایی کند و ماده ۲۷ قانون هوای پاک 
ملزم کرده که ادارات راه و شهرسازی، شرکت های آب منطقه ای و منابع 
طبیعی در حاشــیه مســیرها و جاده های مواصالتی و ترانزیت فضای 

سبز ایجاد کنند.

سال جاری در اصفهان 1۵0 هکتار نهال کاری شد

وی با بیان اینکه طرح های مقابله با بیابان زایی هر سال انجام می شود، 
گفت: امسال در اصفهان ۱۵۰ هکتار نهال کاری، ۴۵ کیلومتر بادشکن غیر 
زنده در حاشیه جاده های اطراف روستاها و تپه های ماسه ای یا اراضی 
کشاورزی، ۵۶۷ هکتار عملیات مدیریت روان آب و ۹۵۰ هزار مراقبت 
آبیاری انجام شده؛ اما از اجرای ماده ۲۲ و ۲۷ قانون هوای پاک که باید 

توسط شهرداری و راه و شهرسازی انجام شود، آماری نداریم.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان اصفهان ابراز 
داشت: در طرح ملی تولید و کاشــت یک میلیارد اصله نهال، ۳۰ درصد 
تولید و اجرا با ســازمان منابع طبیعی و ۷۰ درصد اجرا با دستگاه هایی 
است که در تولید ریزگرد و آلودگی هوا نقش دارند و منابع طبیعی ناظر 

بر تولید و اجرای طرح است.

فرسایش خاک ساالنه در دشت سجزی 2 برابر نرم جهانی است
نریمانی بــا بیان اینکه فرســایش خاک اصفهان باالتــر از نرم جهانی 
است، تصریح کرد: متوسط نرم جهانی فرسایش خاک ۱۶ تن در هکتار 
در سال اســت در حالی که برای نمونه دشت سجزی در شرق اصفهان 
ساالنه بیش از ۳۰ تن در هکتار و شهرستان نطنز حدود ۱۰ تن در هکتار 

فرسایش خاک دارند.

نخســتین ســامانه بومی  شبیه ســاز هواپیمای 
»اف ۱۴«، با حضور فرمانــده نیروی هوایی ارتش 
جمهوری اسالمی، در پایگاه هشتم شکاری)شهید 

بابایی( اصفهان رونمایی شد.
یرنــا، شبیه ســاز پــرواز یــا  بــه گــزارش ا
»ســیموالتور«)Simulator( ســامانه ای است 
که به وســیله آن پرواز واقعی برای خلبان مجسم 

می شــود تا بدون حضور در پرواز واقعی، شــرایط 
مشابه پرواز را تجربه کند.

ســامانه هواپیمای اف ۱۴ از چهــار بخش »واحد 
سمعی بصری که در مراحل اولیه آموزش خلبانان 
قرار دارد«، »شبیه ساز MT برای آموزش عملیات 
تاکتیکی افسر رهگیر«، »ســامانه OFT به مثابه 
شبیه ســاز جلوی هواپیما« و»سامانه CPT برای 

تمرین خلبانان« تشکیل شده است.
از خصوصیات این ســامانه که توســط ســازمان 
تحقیقــات و خودکفایــی ارتــش طراحــی و 
بومی ســازی شــده، می توان بــه ارتباط)لینک( 

سیســتم MT با ســامانه OFT و بهینه ســازی 
آنهــا، وجود سیســتم ویــژه ۱۸۰ درجــه جدید و 
مدل ســازی برای تعادل وزنی در رفتار و عملکرد 
هواپیما اشــاره کرد کــه در پرتو تجربــه و دانش 
باالی محققان مرکز خودکفایــی و همکاری موثر 
اســاتید مجــرب خلبان، بیشــترین شــباهت و 
 عملکرد شــبیه ســاز با هواپیمــای اف ۱۴ حاصل 

شده است.
این ســامانه بومی که نســبت به نمونــه خارجی 
آن بهینه و تکمیل شده اســت برای کشورمان ۲۰ 

میلیون دالر صرفه جویی ارزی دارد.

با حضور فرمانده نیروی هوایی ارتش؛

 نخستین سامانه ایرانی، شبیه ساز هواپیمای »اف 14«
در اصفهان رونمایی شد

۱۳۸۱وسعتکانونهایبحرانفرسایش سال
بادیاستاناصفهان۷۳۶هزارهکتاربود؛امااکنون
بهبیشازیکمیلیونو۵۰۰هزارهکتاررسیدهاست
ومناطقتحتتاثیراینکانونهایبحرانیگردوغبار

نیز۲میلیونو۸۰۰هزارهکتارمساحتدارد

چراغ اجرای کنسرت  در اصفهان، دوباره روشن شد
برگزاری کنسرت  موســیقی در اصفهان پس از وقفه ای هفت ماهه از روز دوشنبه از سر گرفته شد و 
تاالر رودکی این شهر میزبان یکی از خوانندگان پاپ کشور بود.به گزارش ایرنا، در هفته نخست مرداد 
امســال و پیش از آغاز ماه محرم، آخرین کنسرت تابســتانه در اصفهان برگزار شد و عصر دوشنبه 
پانزدهم اســفند پس از هفت ماه، کنســرت »مهدی احمدوند« از خوانندگان پاپ کشــور در تاالر 
رودکی)در ملک شهر اصفهان( برگزار شد.این برنامه در ۲ نوبت با قیمت های بلیت ۱۸۵ تا ۳۷۵ هزار 
تومان در اصفهان برگزار شد و بر اساس اطالعات مندرج در سایت فروش اینترنتی، همه بلیت های 
آن نیز به فروش رفت.بر اساس اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، بیشترین اجراهای صحنه ای 
موسیقی در نیمه نخست امسال در کشور مربوط به استان اصفهان بوده و هنرمندان و هنردوستان 
امیدوارند با روشن شدن چراغ کنســرت ها در این خطه، رونق مجدد به آن بازگردد.معاون هنری و 
سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: کنسرت های 
دیگری نیز تا پایان ســال در اصفهان برنامه ریزی شده اســت که برگزار خواهد شد.رضا دهقانی با 
بیان اینکه این کنسرت ها با توجه به درخواست ها و تاریخ های اعالم شده توسط متقاضیان برگزار 
می شــود، افزود: می توان گفت که اکنون همه وارد میدان موسیقی شده اند و درخواست های ارائه 
شــده نیز صحت این موضوع را نشان می دهد.وی با اشاره به درخواســت  متعدد متقاضیان برای 
برگزاری کنسرت در شهر اصفهان خاطرنشان کرد: با افزایش قیمت بلیت کنسرت ها در اصفهان تا 
۳۰ درصد موافقت شده است.دهقانی تصریح کرد: رویکرد ما در برگزاری کنسرت در اصفهان طبق 
سیاستگذاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و شرایط استانی است.وی در باره پیشگامی اصفهان 
در برگزاری اجرای صحنه ای موســیقی در کشــور گفت: اصفهان از معدود استان های برخوردار از 
هنرستان موسیقی است و با توجه به ارائه آموزش های تخصصی در این زمینه و خاستگاه موسیقی 
در بین مردم منطقه، این موضوع طبیعی است که در این زمینه پویاتر و دارای شرایط مناسب تری 
باشد.دهقانی با تاکید براینکه اصفهان، مهد هنر و مکتب موســیقی است، خاطرنشان کرد: مردم 

این خطه عالقه وافری به موسیقی فاخر و مکتبی دارند و آمارها نیز این موضوع را نشان می دهد.
به گزارش ایرنا، بر اساس اعالم دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، ۲ هزار و ۶۸ کنسرت 
موسیقی در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱ در کشور برگزار شده که اســتان اصفهان با ۲۱۸ اجرا، پیشتاز 

بوده است.
 

رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در اصفهان مطرح کرد:

حکیم نظامی؛ عامل وحدت فرهنگی ایران و همسایگان
رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در اصفهان گفت: حکیم نظامی به عنوان فصل مشترک ایران با 
همسایگان و دیگر کشور های پارسی زبان عامل وحدت فرهنگی است.محمود شالویی در همایش 
بزرگداشــت حکیم نظامی در اصفهان  اظهار کرد: حکیم نظامی در حوزه تمدنی ایران و اسالم مورد 
توجه بسیار است و از همین رهگذر نسخ باقی مانده از خمسه یا پنج گنج او نیز از دیرباز در مهم ترین 
کتابخانه های ایران نگهداری می شود؛ البته در کشور های دیگر هم نمونه هایی از این نسخه ها موجود 
است.وی افزود: در ایران در کتابخانه های آستان قدس رضوی، ملک، مدرسه عالی شهید مطهری، 
کتابخانه آیت ا... مرعشی نجفی و فرهنگستان هنر و در بسیاری از کتابخانه ها و گنجینه ها می توان 
نسخی از پنج گنج نظامی را یافت، همچنین از گذشته های خیلی دور بسیاری از میادین، خیابان ها و 
بنا های فرهنگی ایران به نام این حکیم بزرگ مزین شده است.رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 
ایران گفت: متاسفانه حکیم نظامی نسبت به سایر شاعران سرشناس ما آن چنان که باید شناخته 
شده نیست؛ از این رو در هفته بزرگداشت این شاعر و حکیم گرانمایه فرصتی پیش آمده که برای 
معرفی هر چه بیشتر و بهتر او به ایرانیان و جهانیان اقدام کنیم.شالویی تصریح کرد: حکیم نظامی 
به عنوان فصل مشترک ایران با همسایگان و دیگر کشور های پارسی زبان به عنوان یک نیاز مشرک 

و عاملی برای وحدت فرهنگی، برای ایرانیان و جهانیان اهمیت دارد.

با مسئولان

خبر روزاخبار

رییس اداره اجتماعی شهرداری :

اجرای قانون جوانی جمعیت در 
اصفهان نیازمند ارائه محتواهای 

مناسب رسانه ای است
رییس اداره امور اجتماعی ســازمان فرهنگی 
و اجتماعی شــهرداری اصفهان گفت: اجرا و 
پیشــبرد قانون جوانی جمعیت در اصفهان و 
سایر نقاط کشور نیازمند تولید و ارائه محتواهای 
مناســب رســانه ای و فرهنگی است.هادی 
ســینایی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
به نظر می رســد موضوع جوانــی جمعیت و 
تعالی خانــواده به خصــوص در زمینه تولید 
محتوا فقیر اســت و همین امر سبب مغفول 
ماندن آن می شــود.وی با اشــاره به اهمیت 
آگاهی بخشــی و فرهنگ ســازی در مسائل 
اجتماعــی تصریح کــرد: هر کجــا بتوانیم با 
طرح های مناســب تبلیغی و آگاهی سازی، 
افکار عمومی را به درستی به سمت یک موضوع 
ســوق دهیم موفقیت برنامه میســر خواهد 
شــد.رییس امور اجتماعی سازمان فرهنگی 
شهرداری اصفهان اظهارداشت: همکاری بین 
دســتگاهی و بین بخشــی نیز از جمله دیگر 
موارد با اهمیت در تحقــق جوانی جمعیت و 
تعالی خانواده خواهد بود و باید انسجام الزم 
در این باره به وجود آید.ســینایی با بیان اینکه 
تا پایان ســال تعداد جمعیت جوان کشور در 
بازه سنی ۱۸ تا ۳۵ ســاله  بالغ بر ۲۱ میلیون 
نفر خواهد بود، اظهارداشت: ۱۰ میلیون و ۹۰۰ 
هزار نفر از این جمعیــت را مردان و ۱۰ میلیون 
و ۴۰۰ هــزار نفر را زنان تشــکیل می دهد.وی 
اضافه کرد: در گروه ســنی مورد اشاره حدود 
۱۳ میلیون مجرد شامل پنج میلیون زن مجرد 
و هشت میلیون مرد هستند و بی تردید آمار 
فوق از کاهش جمعیت جوان در کشور حکایت 
دارد.رییس امور اجتماعی ســازمان فرهنگی 
شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: بر همین 
اساس اجرای طرح های اجتماعی، فرهنگی 
و هنری با محوریت جوانی جمعیت و تعالی 
خانواده در دستور کار این نهاد قرار گرفته است 
و برپایی نمایشــگاه، ســمینار، کارگاه و بطور 
کلی محتواهای رســانه ای و اطالع رسانی به 

خصوص برای سال ۱۴۰۲ را مد نظر داریم.

یادنامه آیت ا.... محمدعلی ناصری دولت آبادی با عنوان »اسم بزرگ من محمد است« در آستانه نیمه شعبان در اصفهان رونمایی شد.مرکز مشاهیر و رجال 
شناسی مجموعه فرهنگی مذهبی تخت فوالد اصفهان بر اساس گفت وگو های متعدد با نزدیکان و شاگردان آیت ا...ناصری و دریافت مقاالت از صاحبنظران، 
اولین اثر مکتوب را درمورد شخصیت آیت ا...ناصری را تهیه و با عنوان »اسم بزرگ من محمد است« منتشر کرد.این اسم برگرفته از خاطره ای از دوران جوانی 
از آیت ا... ناصری است که نقل کرده بود: »در ایست بازرسی مامور عراقی قصد آزار ایرانی ها را داشت، همه را متوقف کرد و مدام سوال و جواب می کرد؛ پرسید 
»اسم بزرگت چیســت؟« و جواب دادم »محمد«؛ از روی طعنه و تحقیر گفت شما ایرانی ها چقدر بی سواد هســتید که فرق اسم کوچک و بزرگ تان را هم 
نمی دانید، اسم بزرگ تو ناصری است. محکم و بی معطلی گفتم »اســم بزرگ من محمد است! محمد، اسم کوچک نمی شود. نام سیدالمرسلین همیشه 
بزرگ ترین نام است«.مامور عراقی که از این جواب خوشش آمده بود، دســتور داد همه ایرانی ها را رها کنند.آیت ا... محمدعلی ناصری دولت آبادی استاد 
اخالق و مدرس حوزه علمیه اصفهان چهارم شهریور امسال پس از دوره ای بیماری در ۹۲ سالگی درگذشت.بسیاری از مردم این استاد اخالق را با محبت کم 

نظیرش به ساحت حضرت بقیه ا...)عج( می شناسند.

انتشار اولین اثر مکتوب درمورد شخصیت آیت ا... ناصری

رنگ آمیزی 
 جداول شهر

 در آستانه بهار
در آستانه سال نو، رنگ آمیزی 
جدول ها و نرده های ســطح 
شــهر در مناطــق پانزده گانه 
شــهری اصفهــان در حــال 

اجراست.
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مدیرعامل پاالیشگاه اصفهان گفت: قرارداد 115 میلیون یورویی سرمایه گذاری، یک 
شرکت آلمانی برای طرح گوگرد زدایی در این پاالیشگاه منعقد شد.محسن قدیری در 
نشست با محمد باقر الفت، معاون قوه قضاییه با بیان اینکه این قرارداد برای اجرای طرح 
گوگرد زدایی از محصوالت منعقد شده، گفت: تا پایان سال آینده با سرمایه گذاری یک 
شرکت آلمانی، این مجموعه 500 میلیون یورو برای کشور ارز آوری خواهد داشت.وی با 
بیان اینکه امسال 13 میلیون یورو صادرات از پاالیشگاه به خارج از کشور صورت گرفته 

است، گفت: تا پایان سال 1405 ده هزار نخبه دانشگاهی در این مجموعه به کارگیری 
خواهند شد.مدیرعامل پاالیشگاه اصفهان از قوه قضاییه خواست با حمایت از توسعه 
سرمایه گذاری در پاالیشگاه اصفهان، مجوزی صادر شود تا نیمی از ارز حاصل از صادرات 
این مجموعه در اختیار پاالیشگاه قرار گیرد تا صرف سرمایه گذاری در همین مجموعه 
شود.محمد باقر الفت، معاون قوه قضاییه هم در این نشست گفت: تالش می کنیم تا 

از راه های قانونی، مشکالت سرمایه گذاری در مجموعه پاالیشگاه اصفهان را حل کنیم.

همزمان با هفته نیکوکاری و در آستانه سال جدید، 450 بسته معیشتی به همت 
موسسه خیریه والفجر کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان تهیه شد.مهدی دانشمند، 
مدیرعامل موسسه خیریه والفجر کارکنان شــرکت ذوب آهن اصفهان گفت: در 
آستانه ســال جدید، 450 بسته معیشتی، شــامل 10 کیلوگرم برنج، یک کیلوگرم 
گوشت، 3 بطری روغن، 3 بسته ماکارونی، 2 قوطی رب گوجه و 2 کیلوگرم خرما، به 
ارزش هر بسته حدود یک میلیون و صد هزار تومان به خانواده های کم بضاعت اهدا 

شد.وی با بیان این که پارسال حدود 2 میلیارد و هشتصد میلیون تومان برای تهیه 
مواد غذایی، هزینه زندگی، درمان، جهیزیه و آزادی زندانیان به مددجویان پرداخت 
شد، افزود: طی یازده ماهه امسال نیز یک میلیارد و دویست میلیون تومان، شامل 
740 میلیون تومان هزینه درمان، 650 میلیون تومان هزینه جهیزیه و لوازم خانگی 
و 550 میلیون تومان هزینه مواد غذایی پرداخت شده است.موسسه خیریه والفجر 

کارکنان ذوب آهن اصفهان سال 1361 شکل گرفت.

نماینده ویژه قوه قضاییه در بازدید از فوالد مبارکه گفت: به عنوان نماینده ویژه قوه 
قضاییه درصدد آن هستم تا بتوانم از نزدیک با مشکالت این شرکت آشنا شوم 
و شــرایط بهتری را برای ادامه فرآیند تولید فراهم کنم.به گزارش پایگاه خبری 
آهن نیوز، علی جمادی، معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر ستاد اقتصاد 
مقاومتی قوه قضاییه همزمان با سفر رییس قوه قضاییه به استان اصفهان، از 
خطوط فوالد مبارکه دیدن کرد؛ وی در دیدار با محمدیاســر طیب نیا، مدیرعامل 
این شرکت، بر تسهیل هرچه بیشتر روند تولید و رفع موانع آن تاکید کرده و گفت: 
به عنوان نماینده ویژه قوه قضاییه درصدد آن هستم تا بتوانم از نزدیک با مشکالت 
این شرکت آشنا شوم و شرایط بهتری را برای ادامه فرآیند تولید فراهم کنم.وی 
ادامه داد: تاکنون از بسیاری از کارخانجات کشور بازدید کرده ام ولی در فوالد مبارکه 

با جذابیت ها و دستاوردهای بی نظیری آشنا شدم که نیاز است این دستاوردها 
اطالع رسانی شوند و مسئوالن ذی ربط نیز ضمن بازدید از این کارخانه با تصمیمات 
بهتر، مسیر را برای تولید و توسعه این صنعت هموار کنند.وی در ادامه با اشاره به 
این که حمایت از بخش خصوصی و خصوصی سازی که از سال ها قبل با رویکرد 
اســتفاده حداکثری از ظرفیت های بخش خصوصی در کشور صورت گرفته، از 
اهمیت زیادی برخوردار است، یادآور شد: آنچه که مورد نظر رهبر معظم انقالب 
اسالمی است، برای ما حجت است. ایشان همواره تاکید دارند که کار را به مردم 
بسپاریم و ما تالش می کنیم که به تولید کمک کنیم و اجازه نخواهیم داد که خللی 
در اراده پوالدمردان و تولیدکنندگان کشور ایجاد شود. به یقین برای تسهیل فرآیند 

تولید پایه کار ایستاده ایم.

 طبق اعالم دبیرخانه مسابقه ملی »نقشی برای شهر«، تعداد 200 طرح و ایده 
از طراحان و هنرمندان سراسر کشور دریافت و مرحله داوری اولیه آثار آغاز شد. 
مراسم اختتامیه و اهدای جوایز نیز در هفته فرهنگی اصفهان برگزار خواهد شد.

محمدعلی ایزدخواستی که ریاست مســابقه را برعهده دارد، با اشاره به این که 
آثار بر مبنای نقوش 12 میراث ملی و جهانی اصفهان خلق شــده اند، تصریح 
کرد: »تعداد 200 طرح و ایده از 80 هنرمند ایرانی به دبیرخانه مســابقه رسید 
و فرآیند داوری ابتدایی آثار نیز شــروع شــده اســت.«مدیرعامل ســازمان 
نوسازی و بهسازی شهر اصفهان افزود: »ســپس، وارد مرحله بررسی نهایی 
توسط هیئت داوران می شویم و قرار بر این است که مراسم اختتامیه و اهدای 
جوایز به آثار منتخب، در اردیبهشــت ماه 1401 هم زمان با گرامیداشــت هفته 
فرهنگی اصفهان، برگزار شــود.«به روایت ایزدخواســتی، این مسابقه، اتفاق 
نویی محسوب می شود و می توان تا سال ها از نتایج آن در روند توسعه شهری 
بهره مند شد. همچنین کتابی از آثار منتخب با ذکر اسم صاحبان طرح و ایده ها 
منتشر خواهد شد. به برگزیدگان مســابقه، نیز لوح تقدیر و جوایز نقدی )از 3 
تا 20 میلیون تومان برای نفرات اول تا دهم( اهدا خواهد شــد.وی همچنین 
بیان کرد: »اصفهان گنجینه های عظیمی از هنر و فرهنگ دارد که باید در زندگی 
امروز از آن ها استفاده شود. این مســابقه قصد دارد با بازخوانی گنجینه های 
اصفهان، نقوش ســنتی موجود در بناهای تاریخی اصفهان را به عنوان مرجع و 
سرچشمه نوآوری های هنرمندانه قرار دهد و بر مبنای آنان آثاری کاربردی در 
طراحی گرافیک محیطی، مبلمان شهری و زیباسازی داشته باشیم. این کار، بر 
ارتقای کیفیت فرهنگ بصری مردم موثر است و عامل انتقال دهنده مفاهیم و 
معانی از جانب خالق اثر به شهروندان در فضای شهری خواهد بود، به تعریف 
پیوند میان زندگی گذشته و امروز شهر منجر می شود و راهکار هوشمندانه ای 
اســت برای ارتقای ارزش  های فرهنگی ایران اســالمی.«گفتنی است؛ طی 
فراخوان این مســابقه، از طراحان خواسته شد که آثارشــان را در هشت گروه 
)فضاهای عمومی، تزئینی، نقل وانتقال، روشــنایی، اطالع رسانی، تابلوهای 
مکان نما، سرپناه، تغذیه و توزیع، موانع و راه بند( ارائه دهند. بیش از دویست 
عکس از نقوش کاشــی کاری، آجرکاری، گچ بری، آهک بری، هنرهای چوب، 
مقرنس ها و آرایه های وابســته به معماری در دوازده بنای منتخب اصفهان، 
 انتخاب شــدند و با سایز مناســب در سایت مســابقه ملی نقشی برای شهر 
)naghshshahr.ir( قرار گرفتند تا طراحان و ایده پردازانی از سراســر کشور 
بتوانند به صورت آنالین به محتوای مورد نیاز دسترسی پیدا کرده و برای اصفهان 

دســت به خلقی معاصر بر مبنای گنجینه های ملی و جهانی این خطه، بزنند.
آثار طراحان، الهام گرفته شده از نقوش سه میراث جهانی بشر )مسجد جامع 
اصفهان، مسجد شیخ لطف ا... و مسجد جامع عباسی( و نه میراث ملی ایران 
)دو منار دردشت، منار دارالضیافه، مقبره بابا قاسم، مسجد علی، امامزاده درب 
امام، امامزاده اسماعیل، مسجد آقانور، بازار و حمام علی قلی آقا( هستند که 
پس از داوری، بهترین ایده ها و طرح ها انتخاب و در طراحی گرافیک محیطی، 
زیباسازی و مبلمان شهری پیرامون همین بناها استفاده خواهند شد.»معاونت 
شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان« و »سازمان نوسازی و بهسازی شهر 
اصفهان« به عنوان برگزارکنندگان مسابقه معرفی شده اند و در فراخوان نیز تاکید 
شده که این مســابقه ملی با همکاری »فرهنگستان هنر« و »دفتر نمایندگی 
کمیسیون ملی یونسکو در استان اصفهان« برگزار می شود. نام مرتضی بخردی، 
ابراهیم حقیقی و مرتضی نعمت اللهی که هر سه از هنرمندان شناخته شده در 
حوزه های طراحی، معماری، عکاسی و مجسمه سازی هستند، به عنوان هیئت 

انتخاب و داوری مسابقه ملی نقشی برای شهر، ذکر شده است.
در سایت »مسابقه ملی نقشی برای شــهر« برای هر کدام از بناهای منتخب 
مسابقه، صفحه ای اختصاص داده شده و اطالعات گردشگرانه  موجزی درباره 
آن ذکر کرده انــد و فایل های تصویری با کیفیت بیــش از 15 مگابایت و بدون 
واترمارک هم برای دانلود رایگان عالقه مندان منتشــر شده اند. براین اساس 
طراحان و ایده پردازانی که در مسابقه شــرکت نکرده اند هم به این محتواهای 
بصری دسترسی دارند و می توانند با دریافت آنان به طراحی آثار خود بپردازند.

با سرمایه گذاری شرکتی آلمانی صورت می گیرد؛
حذف گوگرد از محصوالت پاالیشگاه اصفهان تا پایان سال ۱۴۰۲

تهیه ۴۵۰ بسته معیشتی به همت کارکنان ذوب آهن

پایان مهلت ارسال آثار به مسابقه ملی »نقشی برای شهر«؛

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان از آغاز داوری خبر داد

نماینده ویژه قوه قضاییه در بازدید از فوالد مبارکه:

اجازه نخواهیم داد خللی در اراده تولیدکنندگان کشور ایجاد شود

منبع: بازار 
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