
بهمن ماه سال گذشته که ابراهیم رییسی در راستای سفر استانی دولت به گیالن رفته بود، به دستگاه های دولتی سراسر کشور دستور داد، سواحلی را که خالف مقررات در 
گيالن، مازندران و ديگر استان های کشور اشغال کرده اند، به سرعت آزاد کنند. 
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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان
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رییس پلیس فتای استان خبر داد:

کالهبرداری اینستاگرامی با پکیج های 
جادویی شگفت انگیز

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان خبر داد:

 اختصاص 5 هزار تن برنج و شکر به 
هیئت های مذهبی

5

 مدیر دفتر مهندسی شرکت آب منطقه ای استان از عقب نشینی تنها 5 مجموعه از اماکن دولتی
 از حریم زاینده رود خبرداده و گفته که 16 مجموعه هنوز عقب نشینی نکرده اند؛

شاید وقتی دیگر، شاید!

تا پایان امسال؛

TBM خط 2 متروی 
اصفهان به ایستگاه امام 

حسین)ع( می رسد

آماده باش نیروهای 
 امدادی استان برای
 بارش باران آخر هفته

لزوم پرداخت 15 درصد 
 حقوق دولتی معادن به

 خزانه معین استان اصفهان

5
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وزیر کشور:

 سرود »سالم فرمانده« اعجاب 
بیگانگان را در بر داشته است

3

   بی آبی اصفهان؛ سایه ای که هر روز سنگین تر می شود 
و مسئوالنی که دریاچه ارومیه را پررنگ تر از  زاینده رود می بینند؛

معاون هواشناسی مطرح کرد: 
فعالیت جریان های مونسون 

اقیانوس هند در آسمان اصفهان؛

غافلگیری به وقت 
مرداد

همین چند روز پیش بود که وزیر 
نیرو در سفر به آذربایجان غربی از 
دغدغه و دلواپســی های خاص و 
ویژه رییس جمهــور درباره دریاچه 
ارومیه خبــر داد و گفت »رییس 
جمهور بــه طور ویژه پیگیر شــرایط 

دریاچه ارومیه است.«

دلواپسی برای دریاچه،
 بی مهری به رودخانه!

مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان:
 ساعات کاری در اداره های استان تغییر می کند

مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان:
 ساعات کاری در اداره های استان تغییر می کند

مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان:
 ساعات کاری در اداره های استان تغییر می کند 
ساعات کاری در اداره های استان تغییر می کند

مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان:
 ساعات کاری در اداره های استان تغییر می کند 
ساعات کاری در اداره های استان تغییر می کند
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آگهی مناقصه های عمومی یک مرحله ای همزمان با 
ارزیابی )فشرده(

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان- امور برق منطقه هشت 

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالی مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزاری 
مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی )فشرده( به 

پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 

مورخ 1401/05/25 در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد فیزیکی )پاکت الف- ضمانت نامه( خود را به نشانی: اصفهان خیابان جی شرقی- 

امور برق منطقه هشت- دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی
http://iets.mporg.ir : سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی

http://eepdc.ir :سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی
جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 34122852 واحد مناقصات آقای سیدین و جهت آگاهی بیشتر در مورد الزامات، اطالعات، شرح خدمات 

این مناقصه با شماره تلفن: 34122840 دفتر امور مهندسی تماس حاصل فرمائید.

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 ، دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768-021 تماس حاصل فرمائید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

  مناقصــه گران جهت به روز رســانی مدارک و فعالیت های خود، در ســامانه برون ســپاری شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان به نشــانی

 https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. )در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید(
  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایی پاکتها برای خود محفوظ می دارد.

  شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، 

از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.

  پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

  حضور پیشنهاد دهندگان )هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه( در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد.

 به مدارک، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

 سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان

5

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری مطرح کرد:

 حضور کمتر از 4 دقیقه ای
 آتش نشانان اصفهان در عملیات ها

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

  خبر خوش معاون شهردار اصفهان برای صاحبان زمین های 
محدوده منطقه 12: می توانید ساخت و ساز را آغاز کنید 

گره گشایی از گره کور 50 ساله شهر

7

م
سنی

: ت
س

عک

شماره 
مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد(
موضوع مناقصه 

تاریخ توزیع 
دفترچه 

مهلت تهیه 
دفترچه 

آخرین 
مهلت تحویل 

پاکات

تاریخ برگزاری 
مناقصه 

مبلغ تضمین 

401140622001093884000004

خدمــات  گــذاری  وا
و  تعمیــرات خطــوط 
حوادث شــبکه ف ض 
و ف م ، ســرویس و 
روشــنایی  تعمیــرات 
معابر و پست های توزیع 
هوایی و زمینی و تنظیم 
بار در محــدوده امور برق 

منطقه 8

1401/05/051401/05/111401/05/251401/05/291/982/000/000
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ی  ایران بر این باور است که برنامه هوا و فضا
این کشور بخشی از تالش ها برای دستیابی به 
»استقالل« و نوعی از جدایی از دیگر قدرت های 
جهان است. ایران به موفقیت خود در پرتاب ماهواره 
امید در سال 2009 و ماهواره رصد در سال 2011 اشاره 

کرده است

 هراس صهیونیست ها از پیشرفت ایران در پرتاب ماهواره به فضا؛

اعتراف اسراییل به توانمندی ایران

   توانمندی جمهوری اسالمی ایران در پرتاب ماهواره به 
فضا واکنش صهیونیست ها را به همراه داشت.روزنامه 
صهیونیستی »جروزالم پست« به توانمندی سپاه در پرتاب ماهواره به 
فضا واکنش نشان داد و نوشــت که اعتماد رو به رشد ایران در فضا در 
گزارشی قابل مشــاهده است که در آن آمده اســت که سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی قصد دارد نه تنها یک ماهواره بلکه چندین ماهواره را 

ظرف سال آینده به فضا پرتاب کند.
در مقدمه این گزارش آمده اســت، ایران قصد دارد ماهواره ای دیگر به 
فضا پرتاب کند و سپاه پاسداران انقالب اسالمی قرار است در این پروژه 
نقش داشته باشد و این نشان می دهد که سپاه به دنبال نقش بیشتر 
و فرماندهی برنامه فضایی اســت.طبق این گزارش، سردار »امیرعلی 
حاجی زاده« فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
روز یکشــنبه هفته جاری این برنامه ها را اعالم کــرد و توانمندی های 
پهپادی و موشکی ایران را مورد تقدیر قرار داد و نشان داد که برنامه های 

مختلف ایران به یکدیگر ارتباط دارند.
این گزارش در خصوص برنامه ماهواره ای ایران نوشته است، ماهواره ها 
برای شناســایی قابل اســتفاده اســت و ماهواره های ایران احتماال 

کاربردهای گسترده تری دارند. اســتفاده از انواع متفاوتی از ماهواره بر 
)SLV( بسیار حائز اهمیت است. 

این روزنامه صهیونیستی ادامه داد، ایران در سال های اخیر ماهواره بر 
»ذوالجناح« را تولید کرده و از ماهواره بر »سفیر۲« در جریان آزمایش 
سال ۲۰۱۶ اســتفاده کرد. در ژوئن امســال، ایران اعالم کرد که آماده 
استفاده از موشک ماهواره بر با ســوخت جامد ذوالجناح است و ایران 
همچنین اعالم کرد که سه محموله تحقیقاتی را در دسامبر سال گذشته 
به فضا پرتاب کرده است.جروزالم پست، سپس پیشرفت ایران در پرتاب 
ماهواره به فضا را یک تهدید توصیف کرد و  مدعی شد که این حقیقت که 
سپاه از این برنامه به عنوان پوششی برای تولید موشک های بزرگ تر با 
سوخت های بهتر و راکت های بهتر و دیگر فناوری ها استفاده می کند، 

احتماال تهدید بزرگ این برنامه است.
این گزارش سپس این گونه نوشت که گزارش ها نشان می دهد سردار 
حاجی زاده که چهره اصلی در برنامه موشکی ایران محسوب می شود 
گفته است که ایران با ماهواره بر قائم ماهواره های جدیدی را در مدار قرار 
خواهد داد و این که وی این اظهارات را علنــی می کند نمایانگر اعتماد 
ایران است.این روزنامه صهیونیستی سپس اظهارات مقام های ایرانی 

را منعکس کرد و نوشــت که ایران می گوید که برتری پهپادی آمریکا را 
تضعیف کرده است. سردار حاجی زاده در سخنرانی خود گفت: »آن ها 
می گویند که حریم هوایــی و قدرت پهپادی و موشــکی یک موضوع 
مهم تری از قدرت هســته ای اســت و آن ها همچنین می دانند که در 

بخش های دفاعی هم همینطور است«.
جروزالم پست در ادامه گزارش خود با اشاره به این موارد نوشت، ایران 
بر این باور است که برنامه هوا و فضای این کشور بخشی از تالش ها برای 
دســتیابی به »اســتقالل« و نوعی از جدایی از دیگر قدرت های جهان 
اســت. ایران به موفقیت خود در پرتاب ماهواره امید در ســال ۲۰۰9 و 

ماهواره رصد در سال ۲۰۱۱ اشاره کرده است.
این گزارش در پایان به اظهارات مقام های ایرانی اشــاره کرد و نوشت، 
مقام های جمهوری اسالمی می گویند که چندین ماهواره برای پرتاب به 
مدار در اختیار دارند و این موجب می شود که جمهوری اسالمی ایران به 
یکی از صادرکنندگان خدمات هوافضا تبدیل شود. آیت ا... »سیدابراهیم 
رییسی« ظاهرا به توســعه صنعت هوافضا و سرمایه گذاری در بخش 
ماهواره برهای جدید و همچنیــن ماهواره بر فعلی ذوالجناح عالقه مند 

است.

اخبار
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ادعای گروسی:

 ایران به غنی سازی اورانیوم در سطح باال ادامه می دهد
رافائل گروسی ،مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه با یک شبکه آمریکایی بدون اشاره 
به اینکه تهران همچنان به تعهدات پادمانی پای بند است، مدعی شد ایران به غنی سازی اورانیوم در 

سطح باال ادامه می دهد و سانتریفیوژهای پیشرفته را تولید و از آن ها استفاده می کند.
به گزارش »سی ان ان« گروسی بدون اشــاره به گزارش های مکرر آژانس بین المللی انرژی در مورد 
صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران اظهار داشــت: ما اطالعاتی مبنی بر اینکه ایران در حال تولید 
سالح هسته ای است، نداریم اما غنی سازی کنونی آن ها در سطح ۶۰ درصد است و به سطح نظامی 

9۰ درصد بسیار نزدیک می  شود. 
وی با ادعــای اینکه ما نمی دانیم در برنامه هســته ای ایــران چه می گذرد، افزود: ایــران باید تمام 
دوربین های نظارتی ما را احیا کند. تنها راه دســتیابی به اعتماد، داشتن نظارت است و گفتن کلمات 

خوب کافی نیست.
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در بخش دیگری از اظهارات خود ادعا کرد: مذاکرات هسته ای 
نتایج مورد نظر را نداشته ، این مذاکرات در مرحله حساسی است و اگر شکست بخورد وارد یک فاز 
بسیار نامشخص خواهیم شد. گروسی در پایان مدعی شد: برنامه هسته ای ایران یک مشکل است 

که باید آن را حل کنیم. ما برای این کار هنوز زمان داریم ؛اما این زمان کوتاه است.
 

وزیر کشور:

 سرود »سالم فرمانده« اعجاب بیگانگان را در بر داشته است
وزیر کشــور، قدرت فرهنگی را یکی از مولفه های امنیت ملی برشــمرد و گفــت: رایزنان فرهنگی با 
افشای روایت های دروغین و تالش برای تبیین واقعیت های موجود، چهره واقعی غرب را به جهانیان 
نشان دهند.احمد وحیدی در سومین روز از دهمین دوره اجالس رایزنان فرهنگی ایران در خارج از 
کشور گفت: سرود »سالم فرمانده« که اعجاب بیگانگان را دربر داشته است، چطور و با چه گرایش و 
شیفتگی در کشورهای مختلف جهان طنین انداز شده است. این ها نمونه های ظرفیت فرهنگی است.

وحیدی با اشاره به تالش غرب در پنهان داشتن ضعف های بزرگ خود در پشت ماسک صنعت، گفت: 
در برابر داشته های معنوی ایران اسالمی، غرب با فروکاستن از انســان گرایی تا سرحد جسدگرایی 

نزول پیدا کرده و آدمی را با همه ابعاد معنویی و الهی آن در کالبد مادی محدود ساخته است.
 

دبیرکل حزب ا... لبنان: 

 در جنگ شمشیر قدس در فلسطین، سپاه پاسداران هم
 در اتاق عملیات مشترک حضور داشت

»سید حسن نصرا...« دبیرکل حزب ا... لبنان به عملیات شمشیر قدس در فلسطین پرداخت و گفت: 
در این جنگ، هر اطالعاتی که داشتیم، از طریق یک اتاق عملیات مشــترک، در اختیار فلسطینی ها 
گذاشتیم. تماس بین محور مقاومت، وجود دارد. سپاه پاسداران هم در جنگ شمشیر قدس، در این 

اتاق عملیات مشترک حضور داشت.
وی در گفت وگو با شبکه المیادین لبنان گفت که اگر ایران به دنبال نفوذ بیشتر بود، با آمریکا مصالحه 
و از فلسطین چشم پوشی می کرد و دوباره ژاندارم منطقه می شد. امروز بعد از چهل سال هنوز برخی 
ایران را نشناخته اند. موضع ایران درباره فلسطین، سیاسی نیست، عقیدتی است. دبیرکل حزب ا...

لبنان افزود: حمایت از فلسطین برای خرید نفوذ در منطقه نیست. گناه ایران و سپاه و حاج قاسم این 
بود که آمدند از عراقی ها دفاع کردند. خالف آنچه می گویند، در سوریه ایران هیچ دخالتی در امور این 
کشور نمی کند.»سید حســن نصرا...« در ادامه گفت: از برادران فلسطینی بپرسید که ایران این همه 

کمک شان کرده، یک روز چیزی ازشان خواسته؟ خواسته که مثال موضعی بگیرند؟ 

برنامه تازه »اردوغان« برای خرید نفت و گاز ایران
ایرنا نوشت: رییس جمهوری ترکیه اعالم کرد که کشورش واردات نفت و گاز از جمهوری اسالمی ایران 
را افزایش خواهد داد.»رجب طیب اردوغان« در گفت وگو با شبکه »تی آر تی« این کشور درباره تجارت 
با همسایگان گفت: تجارت و همکاری های دوجانبه با کشورهای همسایه ادامه خواهد داشت و در 
عین حال، هدف آنکارا تقویت خرید نفت و گاز از ایران است.تهران اخیرا میزبان نشست شورای عالی 
همکاری ایران و ترکیه با حضور  سید ابراهیم رییسی و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهور دو کشور و 
سایر مسئوالن عالی رتبه دوطرف بود.رییسی در این نشست با تاکید بر اراده جدی جمهوری اسالمی 
ایران بر توسعه سطح روابط با همسایگان، گفت: ایران از ارتقای سطح روابط با تمامی همسایگان خود 
استقبال می کند و جمهوری ترکیه نیز به دلیل اشتراکات فراوان و سابقه دوستی دیرینه با کشورمان، از 
جایگاه بسیار مناسبی در مراودات سیاسی و تجاری جمهوری اسالمی ایران در منطقه برخوردار است.

 

واکنش قاطع چین به سفر »نانسی پلوسی« به تایوان
خبرها از واشنگتن حاکی از سفر احتمالی نانسی پلوسی رییس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان است.

به گزارش خبرآنالین، این سفر غیر منتظره که احتماال در پی باال گرفتن احتمال حمله چین به تایوان در آینده 
نزدیک انجام می شود، واکنش سخت چین را به همراه داشته است. وزارت خارجه چین سه شنبه گذشته 
اعالم کرد در صورت انجام این سفر اقدامات قاطعانه ای انجام خواهد داد. ترس از واکنش چین در برابر این 
سفر به قدری در آمریکا قوی شده است که بایدن گفت  ارتش آمریکا فکر می کند سفر پلوسی به تایوان ایده 
خوبی نیست؛ اما پلوسی ضمن اینکه بر حمایت از تایوان تاکید کرد دلواپسی ارتش را بی مورد دانست. یک 
مقام آمریکایی در این مورد به سی ان ان گفته است که چین ممکن است برای لغو این سفر منطقه پرواز 
ممنوع را بر فراز تایوان اعالم کند.گفته می شود که اگر چین سفر پلوسی به تایوان را با روش نظامی جواب 
دهد احتماال آمریکا هم سکوت نخواهد کرد و تنش میان این دو ابرقدرت باال خواهد گرفت. البته برخورد 

قهرآمیز چین و آمریکا بر سر تایوان نسبت به یکدیگر چیز تازه ای نیست و قبال هم اتفاق افتاده است.
 

روسیه: 

پیشنهاد کرده ایم یک دادگاه بین المللی برای محاکمه متهمان 
اوکراینی تشکیل شود

الکساندر باستریکین، رییس کمیته تحقیقات روسیه که یک نهاد مرتبط با دادستانی این کشور است، 
پیشنهاد کرده »دادگاه بین المللی« با حضور کشورهایی همچون ایران، سوریه و بولیوی برای محاکمه 
شماری از اعضای نیروهای مسلح اوکراین تشکیل شود.به گزارش بی بی سی، باستریکین به یک وب 
سایت خبری وابسته به دولت روسیه گفته که مسکو 9۲ عضو نیروهای مسلح اوکراین را به »جنایت 
علیه بشریت« متهم کرده است.به گفته وی، بیش از ۱۳۰۰ تحقیقات جنایی درباره نظامیان اوکراینی 
در روسیه آغاز شده است.این مقام ارشد روسی غرب را به حمایت آشکار از »ناسیونالیسم اوکراینی« 
متهم کرده و محاکمه احتمالی با حمایت سازمان ملل متحد را »بسیار مشکوک« خوانده است.رییس 
کمیته تحقیقات روسیه در عوض پیشــنهاد کرده که یک دادگاه بین المللی با حضور کشورهایی که 
»موضع مستقلی در مورد مسئله اوکراین« دارند، به ویژه سوریه، ایران و بولیوی، تشکیل شود. مقام 

های ایرانی هنوز به این پیشنهاد واکنشی علنی نشان نداده اند.
 

آمریکا به جمهوری آذربایجان پیشنهاد کمک داد
وزیر خارجه آمریکا در تمــاس تلفنی با رییس جمهور جمهوری آذربایجان، درباره مســائلی از قبیل 
صلح با ارمنستان حرف زد و بر آمادگی واشنگتن برای کمک به باکو تاکید کرد.وزارت خارجه آمریکا از 
گفت و گوی تلفنی »آنتونی بلینکن« وزیر خارجه این کشور با »الهام علی اف«رییس جمهور جمهوری 

آذربایجان خبر داد.

خبر روز

فعال سیاسی اصالح طلب: 

اعتراض های روزانه در کشور 
نشانه نارضایتی مردم است

 علی محمد نمــازی معتقد 
است که اکنون در یک سالگی 
دولت رییسی بهترین فرصت است تا مسئوالن 
دولتی به مناظره با مسئوالن دولت قبل بپردازند 
و به بحث »بانیان وضع موجود« پایان دهند.

عضو شورای مرکزی کارگزاران اعتقاد دارد اکنون 
و در یک سالگی دولت رییســی وقت خوبی 
برای برگزاری مناظره بین مسئوالن دولت فعلی 
ودولت قبلی است. پیشنهاد قابل تاملی که اگر 
از سوی مسئوالن و رسانه ملی مورد توجه قرار 
بگیرد، شــاید بتواند دفتر دعواها و حواشــی 
پیرامون اینکه وضعیت فعلی تقصیر کیست را 
ببندد و اجازه دهد که آقایان بر حل مشــکالت 
مردم تمرکز کنند.نمازی بــه ارزیابی عملکرد 
دولت رییسی در تقریبا یک سال که از عمر آن 
می گذرد، پرداخته و با یادآوری برخی وعده های 
انتخاباتی گفت: »نه تنها نقدینگی به ســمت 
تولید و یا عمران و آبادانی کشــور نرفت، بلکه 
اخیرا اعالم شــد به بیش از ۵٠٠٠ هزار میلیارد 
تومان رســیده اســت.«وی افزود: »کاهش 
ارزش پول ملی ادامه دارد، روند گران شــدن 
قیمت کاالها از جملــه دارو، خودرو، طال، خانه 
و… ادامه دار اســت، تورم نیز نه تنها تک رقمی 
نشــد بلکه رشــد کم نظیــر نقطه به نقطه هم 
داشت.«این فعال سیاسی اصالح طلب ادامه 
داد: »نرخ تولید ناخالص ملی در سایه عبور از 
وضعیــت کرونــا کمــی رشــد داشــت؛ اما 
امیدوارکننــده نبــود. ضمــن اینکــه رشــد 
ســرمایه گذاری داخلــی و مخصوصا خارجی 
حاصل نشد. رقم ضریب جینی و نرخ فالکت 
نیز نشان از افزایش فاصله فقیر و غنی دارد«.

نمازی تاکید کرد: » شــعار احداث سالی یک 
میلیون مســکن نه تنها در حد کم عملی نشد، 
بلکه دیدیم قیمت زمین و ساختمان چنان باال 
رفت که برای اکثریت قشر متوسط و پایین تر 
صاحب خانه شدن در تهران و مراکز استان ها به 
یک آرزو تبدیل شده و اقشار آسیب پذیر از اجاره 
خانه حداقلی نیز ناتوان شده اند. همین بال بر 
سر اشتغال هم آمده و نشانی از یک دهم شعار 

ایجاد یک میلیون شغل در میان نیست.«

بین الملل واکنش آمریکا به اقدام متقابل ایران در قبال تداوم اتهام زنی ها علیه برنامه هسته ای خود
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به اقدام متقابل ایران در قبال تداوم اتهام زنی ها علیه برنامه هسته ای خود واکنش نشان داد.محمد اسالمی، رییس سازمان انرژی 
اتمی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در تهران درباره همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی تصریح کرد: دوربین های برجامی برای رفع آن اتهامات بود و اگر قرار 
است اتهامات پابرجا بماند دیگر دلیلی برای وجود دوربین های برجامی نیست. دوربین ها به دست خود آژانس جمع شده، پلمب شده و در تاسیسات نگهداری می شود 
تا روزی که به این سند برگردند. ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا عصر دوشنبه به وقت محلی در واشنگتن مدعی شد ما در گذشته نیز اعالم کردیم که تصمیم 
ایران برای خاموش کردن دوربین های آژانس بین المللی انرژی  مرتبط به برجام و پاسخ شفافیت کمتر این کشور به خواسته آشکار جامعه جهانی مبنی بر شفافیت 
بیشتر بسیار تاسف آور است.وی بدون اشاره به اتهام زنی ها و زیاده خواهی های واشنگتن و حامیانش علیه برنامه هسته ای ایران ادعا کرد این اقدامات تنها چالش 
های بازگشت متقابل به برجام  و حل بحران هسته ای را که ایران مسئول ایجاد آن است، پیچیده تر خواهد کرد.سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد بر اساس 
بخشی از هرگونه توافق مذاکره شده، ایران باید هرگونه اطالعات و شفافیت را که از نظر آژانس ضروری باشند، ارائه دهد.اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در حالی 
است که رییس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه با اظهار تاسف از لفاظی های صورت گرفته علیه برنامه هسته ای ایران، گفت: جمهوری اسالمی هرگز فعالیت های 

پنهان و غنی سازی خارج از چارچوب و بدون هماهنگی با آژانس بین المللی انرژی اتمی نداشته است. 

نماینده دموکرات کنگره به اظهارات رییس ســازمان 
انرژی اتمی ایران مبنی بر خاموش ماندن دوربین های 
فراپادمانی تا زمان بازگشــت طــرف مقابل به برجام 
واکنش نشان داد.»محمد اسالمی« رییس سازمان 
انرژی اتمی ایران اعالم کرد که دوربین های فراپادمانی 
را تا بازگشــت طرف مقابل به برجام روشن نمی کنند.

اظهارات اســالمی در خصــوص دوربین های آژانس 
واکنش »تد دویــچ« نماینده دموکــرات کنگره را به 
همراه داشت به طوری که وی در صفحه توئیتری خود 
در این خصوص ابراز نگرانی کــرد.وی در پیامی که در 
صفحه توئیتری خود منتشر کرد در این خصوص گفت: 
»اعالمیه ایران مبنی بر این که تــا زمان احیای توافق 

دوربین های نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی را 
روشن نخواهد کرد، بسیار نگران کننده است و مرا عمیقا 
نگران می کند که چه طور هرگونه توافق هسته ای با ایران 
قابل راســتی آزمایی و قابل اجراست«.وی همچنین 
ادامه داد: »این تصمیم ایران از این رو فاحش است که 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی رافائل گروسی 
برنامه هســته ای ایران را »رو به رشد« توصیف کرد و 
در ماه ژوئن گفت که آژانــس بین المللی انرژی اتمی 
در صورتی که دوربین های ظرف سه تا چهار هفته احیا 
نشــود، درک خود را از وضعیت برنامه هسته ای ایران 
از دســت خواهد داد و این پنجــره از آن زمان تاکنون 
بسته شده است«.با وجود اینکه طرف مقابل اقدامی را 

برای تحقق خواسته های ایران انجام نمی دهد، دویچ 
تصمیم ایران برای خاموش ماندن دوربین های آژانس 
را تنش زا توصیف کرد و نوشــت: »این اعالمیه رفتار 
تنش زای خطرناک هسته ای ایران است. خوشحالم 
که تعهد ایاالت متحده برای اطمینــان یافتن از عدم 
دستیابی ایران به سالح هسته ای با بیانیه قدس تقویت 
شــد و همچنان خواهان ادامه اقدامات با شرکا برای 

اطمینان یافتن از تحقق این تعهد هستم.«

واکنش نماینده کنگره آمریکا به خاموش ماندن 
دوربین های آژانس در ایران

وز عکس ر

دیدار نماینده 
سازمان ملل در عراق 

با سفیر ایران
جنین پالســخارت، نماینده ویژه 
دبیر کل ســازمان ملــل در عراق 
با محمد کاظم آل صادق، ســفیر 
جمهوری اســالمی ایران در بغداد 

دیدار و گفت و گو کرد.

فارس

نامه نیوز



چهار شنبه 5 مردا د 1401 / 27 ذی الحجه 1443 / 27 جوالی 2022 / شماره 3586
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان خبر داد:

اختصاص 5 هزار تن برنج و شکر به هیئت های مذهبی
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان، درخصوص سهمیه نذورات ماه محرم و صفر گفت: این 
سهمیه شــامل ۴۴۴ تن برنج هندی، ۲,۷۵۰ تن برنج تایلندی ۱,۹۰۰ تن شکر سفید می شود.محسن 
ضیایی در رابطه با سهمیه نذورات ماه محرم و صفر گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در این خصوص 
هیئت های مذهبی می توانند به سازمان تبلیغات اسالمی مراجعه و مجوزهای الزم را از این سازمان اخذ 
کنند.وی افزود: این سهمیه و توزیع آن در اختیار سازمان تبلیغات اسالمی استان اصفهان است و برای 
تنظیم بازار در ماه محرم و صفر در نظر گرفته شده است.توزیع سهمیه نذورات هیئت های مذهبی از اول 

مردادماه آغاز شروع شده است و تا پایان محرم و صفر ادامه دارد.
 

لزوم پرداخت 15 درصد حقوق دولتی معادن به خزانه معین 
استان اصفهان

دولت موظف است ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن را هر سه ماه یک بار به خزانه معین استان اصفهان واریز 
کند.معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت اصفهان در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۰ شبکه 
اصفهان گفت: بر اساس پیگیری هایی که در استان انجام شد از فروردین تا تیر ماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۵۲ میلیارد 
تومان حقوق دولتی وصول کردیم و امیدواریم ۱۵ درصد مبلغ به استان برگشت شود.محمد سرجوقیان 
اظهار کرد: طبق مصوبه برنامه بودجه به شهرستان هایی که معدن در آن وجود دارد قسمتی از آن ۱۵ درصد 

به آن ها ارائه خواهد شد. در بیش از ۱۵ شهرستان اصفهان معدن وجود دارد.
 

بانک کشاورزی استان اصفهان؛ پیشران پرداخت تسهیالت 
طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها در کشور 

تسهیالت پرداختی بانک کشاورزی استان اصفهان در راستای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه 
ها، از مرز ۹۰۰۰ میلیارد ریال گذشت.به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان 
اصفهان، بانک کشاورزی استان اصفهان در راستای اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه ی یارانه ها 
و با هدف حمایت از تولید کنندگان و رونق واحد های تولیدی دام و طیور، از ابتدای خرداد ماه تا پایان تیر 
ماه با پرداخت ۴8۰۰ فقره تسهیالت یارانه دار بالغ بر ۹۰۵۰ میلیارد ریال به فعاالن بخش دام و طیور، حائز 
رتبه نخست در کشور شد.خاطرنشان می سازد، پرداخت تسهیالت مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها 
نقش بسزایی در تامین سرمایه در گردش و پشتیبانی از واحدهای تولیدی دام و طیور داشته و مشکالت 

مربوط به حذف ارز ترجیحی خرید نهاده های کشاورزی را تا حد زیادی رفع کرده است.
 

رکورد شکنی کارگاه نورد 350 ذوب آهن اصفهان
کارگاه نورد ۳۵۰ ذوب آهن اصفهان، رکورد تولید ۲۰8۰۰ تن در تیرماه را ثبت کرد.مدیر مهندسی نورد ذوب 
آهن اصفهان گفت: مهندسی نورد از اواخر ســال ۱۴۰۰ به حدود ۱۹۰۰۰ تن تولید رسید و در تیر امسال نیز 
رکورد ۲۰8۰۰ تن در انواع سایز های مختلف ثبت شد.محمدامین یوسف زاده با اشاره به فاکتور های ارتقای 
تولید محصول کالف افزود: افزایش سرعت خطی و رفع ایراد و همچنین تمرکز بیشتر کارگاه نورد ۳۵۰ 
بر روی تولید محصول کالف از جمله دالیل ثبت این رکورد تولید محسوب می شود.وی با اشاره به اینکه 
بعد از محصوالت ریل و انواع H ها، کالف سومین محصول با ارزش افزوده تولیدی است، گفت: محصول 
کالف برای اولین بار در حدود سال ۷8 و به میزان ۲۰۰۰ تن در ماه تولید شد و روند رشد و توسعه تولید را 

در پیش گرفته است.
مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان درباره میزان ارزش افزوده محصول صادراتی کالف افزود: ارزش 
افزوده کالف نسبت به میلگرد ساختمانی که با افت شدیدی در قیمت روبه رو شده بیش از ۲ برابر است 

و حاشیه سود بسیار بهتری نسبت به میلگرد ها دارد.

مدیر دفتر مهندسی شرکت آب منطقه ای استان از عقب نشینی تنها 5 مجموعه از اماکن دولتی 
از حریم زاینده رود خبرداده و گفته که 16 مجموعه هنوز عقب نشینی نکرده اند؛

شاید وقتی دیگر، شاید!

بهمن ماه سال گذشته که ابراهیم رییسی در  پریا پارسادوست
راستای سفر استانی دولت به گیالن رفته 
بود، به دستگاه های دولتی سراسر کشور دستور داد، سواحلی را که خالف 
مقررات در گيالن، مازندران و ديگر استان های کشور اشغال کرده اند، به 
سرعت آزاد کنند. رییسی گفت که سواحل برای بهره مندی عموم مردم 
است و بر اســاس قانون، دســتگاه های دولتی مکلفند از سواحلی که 

تصرف کرده اند، دست کم 6۰ متر عقب نشينی کنند.
این دستور رییسی، رضایت عمومی را به دنبال داشت و البته مردم امیدوار 
بودند زور دستور رییس جمهور به خودسری برخی دستگاه های دولتی 

بچربد و این بار دیگر نقض قانون نکنند.
همان زمان آیت ا... طباطبایی نژاد، امام جمعه اصفهان هم با اشــاره به 
اقدام دولت برای آزادسازی حریم سواحل شمال و جنوب کشور گفت: 
این حرکت بایــد در اصفهان نیز ادامه یابد و حریــم رودخانه زاینده رود 

آزادسازی و ساماندهی شود.
امام جمعه اصفهان تاکید کرد: الزم اســت دستگاه های مسئول به این 
موضوع اهتمام داشته باشــند و اگر خود، تصرف کننده حریم رودخانه 
هستند، سریعا حریم را آزادسازی کنند و اگر افراد حقیقی، تصرف کننده 

هستند به آنان، مهلت قانونی داده شود تا با آزادسازی حریم زاینده رود، 
همه  مردم بتوانند از حاشیه زاینده رود استفاده کنند، هرچند که تالش برای 

احیای دائمی زاینده رود باید ادامه یابد.
از آن زمان تاکنــون و با وجود تاکید و توصیه و دســتورات قاطعانه برای 
این آزادسازی، حاال مدیر دفتر مهندسی رودخانه و سواحل شرکت آب 
منطقه ای استان از عقب نشینی تنها ۵ مجموعه از اماکن دولتی از حریم 
زاینده رود خبرداده و گفته که »۱6 مجموعه اما هنوز عقب نشینی نکرده 
اند« یا شاید به تعبیری در برابر دستور رییس دولت، مقاومت می کنند. 

روز گذشته خبرگزاری صدا و ســیما، مرکز اصفهان به نقل از مدیر دفتر 
مهندسی رودخانه و ســواحل شرکت آب منطقه ای اســتان گفت: »از 
ابتدای سال جاری تاکنون ۴۰ هکتار در بستر دریاچه سد، نیم هکتار در 
بستر رودخانه و بیســت و یک صدم هکتار از حریم رودخانه زاینده رود 
آزادسازی شده است.تا امروز حریم رودخانه زاینده رود در ایستگاه پمپاژ 
آب چرمهین و آالچیق ویالیی ایستگاه پمپاژ چم نور شرکت آب منطقه 
ای، تصفیه خانه آب اردال، پارک جوان شــهرداری زرین شهر، اردوگاه 
دانش آموزی اداره آموزش و پرورش باغبهادران و مجموعه های ویالیی 
شهرداری های باغبهادران و زرین شهر به طور کامل رفع تصرف و آزادسازی 

شده اند. در این مدت همچنین ساختمان مربوط به شهرداری زاینده رود 
۷۰ درصد، ایستگاه پمپاژ چم نور شرکت آب منطقه ای ۵۰ درصد، ساختمان 
مربوط به اداره آموزش و پرورش باغبهادران ۵۰ درصد، مجموعه تفریحی 
باباطاهر و ۵۰ ساختمان شهرداری زاینده رود ۲۵ درصد از حریم رودخانه 

عقب نشینی کرده اند.«
قسمت جالب توجه و قابل تامل مصاحبه این مقام مسئول اما آنجاست 
که خبر می دهد » اماکن مربوط به ادارات بنیاد مسکن و منابع طبیعی 
شهرستان مبارکه، دانشــگاه آزاد نجف آباد، مجموعه ویالیی شهرداری 
مبارکه )سرارود(، دریاچه های قایقرانی فجر و قدس، مجتمع آبرسانی 
۷ روستا در کله مسیح، تاسیسات برداشت آب سده لنجان، تاسیسات 
چاه های فلمن مبارکه و درچه، تصفیه خانه آب اردال و نیروگاه برق اسالم 
آباد متعلق به وزارت نیرو و آموزشــگاه شهید بهشتی هیچ عقب نشینی 
نداشته اند.« و البته به گفته صادقی؛ به مجموعه تفریحی دانشگاه آزاد 
نجف آباد و ایستگاه پمپاژ چم نور فرصت داده شده که تا پایان شهریورماه 

نسبت به رفع تصرف حریم رودخانه اقدام کنند.
 
 

به نظر می رسد »فرصت دادن« ها همچنان ادامه دارد. بیستم فروردین 
ماه امسال باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از مدیر دفتر مهندسی شرکت 
آب منطقه ای اســتان اصفهان نوشــت که برخی از ارگان ها که به حریم 
رودخانه زاینده رود وارد شده بودند، عقب نشینی های الزم را انجام دادند 

و با بقیه متصرفان »برخورد قانونی خواهد شد.«
احمدرضا صادقی در این مصاحبه اعالم کرد که طی اقداماتی که در اسفند 
۱۴۰۰ صورت گرفت اخطاریه هایی به متصرفان روستاهای چم طاق تا باغ 

بهادران ابالغ شد و به آن ها تا ۲۰ فروردین مهلت عقب نشینی داده شد.
چهل روز قبل تر از این تاریخ، رییس کل دادگســتری استان اصفهان در 
بازدید از حوزه قضایی باغ بهادران به متصرفان دولتی اراضی دولتی تا ۲۰ 
فروردین مهلت داده بود که پیش از برخورد عقب نشــینی کرده و اراضی 

زاینده رود را در اختیار مردم قرار دهند. 
روز بیســت و یکم فروردین امــا صادقی همچنان از برخــورد قانونی با 
متخلفان از دستور خبر داد و دیروز که حدود دوماه و نیم از این اولتیماتوم 
گذشته، این مقام مسئول همچنان از »فرصت دادن« صحبت  کرد و البته 
مشخص نکرد که آیا با متخلفان برخورد قانونی که وعده آن داده شده بود، 
صورت گرفته و یا برخی مجموعه های دولتی »نورچشــمی« محسوب 
و شامل قاعده »مهلت دادن« می شــوند! در مصاحبه جدید خبری از 
تهدید مجموعه های متخلف نیســت و تنها به این بسنده شده که به دو 
مجموعه فرصت داده شــده که تا پایان شهریورماه نسبت به رفع تصرف 
حریم رودخانه اقدام کنند. تکلیف بقیه مجموعه ها چه خواهد شد؟ به 
آنها فرصت، یا اولتیماتوم داده نشده؟ داده می شود؟ داده نخواهد شد؟ 
گوش می کنند؟ عمل می کنند؟ دستورات برای شان محلی از اعراب دارد؟ 
برای گرفتن پاسخ این سواالت گویا باید دوماه دیگر منتظر بمانیم تا ببینیم 

تکلیف همان دو مجموعه چه می شود، بقیه پیشکش!

مدیر کل پشــتیبانی امور دام استان اصفهان گفت: 
کارگروه استانی برای قیمت گذاری عادالنه در خرید 
دام از دامداران در تالش است تا قیمتی را برای خرید 
پشتیبانی مشخص کند تا دامداران با خسارت مواجه 
نشوند. پیش بینی می شود در این مرحله پنج هزار 
رأس گوساله نرپرواری و ۱۰هزار رأس بره نر پرواری 
خریداری شود.مهدی نیلفروش اظهار کرد: وظیفه 
اداره پشتیبانی امور دام به تنظیم بازار مربوط می شود. 
از ابتدای ســال جاری تاکنون حدود ۹ هزار تن مرغ 
خریداری شده است، همچنین طی دو هفته گذشته 
تاکنون هزاروصد رأس گوساله و هزارو دویست رأس 

گوسفند برای تثبیت بازار خریداری شده است.
وی افزود: ازآنجایی که مسئولیت تحویل بخشی از 
نهاده های خریداری شــده از سامانه بازارگاه برعهده 
پشتیبانی امور دام است، عالوه بر انجام کامل تعهدات 
قبلی، درحال حاضر مکلف به تحویل تعهدات معوقه 
شرکت آریو تجارت نیز هســتیم و در این خصوص 
حدود ۷۵ درصد از ذرت خریداری شــده از شرکت 
مذکور را به دامداران تحویل داده ایم و تحویل مابقی 
نهاده ها هــم درحال انجام اســت.به گفته مدیر کل 
پشتیبانی امور دام استان اصفهان، کارگروه استانی 
برای قیمت گذاری عادالنه در خرید دام از دامداران، در 
تالش است قیمتی را برای خرید پشتیبانی مشخص 
کند تا دامداران با خسارت مواجه نباشند.نیلفروش 
با بیان اینکه اتحادیه دامداران و اتحادیه عشــایری 
استان به عنوان مباشر در فرآیند خرید و کشتار دام 

و تحویل گوشــت پنج تکه منجمد انتخاب شده اند، 
گفت: از این منتخبان درخواست شد تا قیمت تمام 
شــده دام زنده خریداری شــده را تا حد امکان به 
گونه ای مدیریت کنند که برای دامداران مناســب تر 
باشد. این قیمت مصوب شده باالتر از عددی است 
که قبل از طرح مردمی ســازی یارانه ها از دامداران 
خریداری می شــد به طوری که حتی می توان گفت 
این میزان تا ۳۰ درصد باالتر از نرخ های دام زنده قبل 
از طرح مذکور است.ی ادامه داد: پیش بینی می شود 
در این مرحله پنج هزار رأس گوساله نرپرواری و ۱۰ 

هزار رأس بره نر پرواری از دامداران خریداری شود.
مدیر کل پشــتیبانی امور دام استان اصفهان گفت: 
درحال حاضــر هیــچ محدودیتی در خریــد دام از 
دامداران وجود ندارد و تا آخرین رأسی که دامداران 
تمایل به فروش دارند، از آن ها خریداری خواهد شد. 

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان اصفهان:

محدودیتی در خرید دام از دامداران وجود ندارد

خبر روز

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان اعالم کرد:

 صادرات 5 میلیون و 672 هزار دالری خشکبار و آجیل
 از اصفهان

معاون توســعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: ارزش 
صادرات خشــکبار و آجیــل از اصفهان 
در ســال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵ میلیون و 6۷۲ 
هزار دالر بوده اســت.امید شریفی اظهار 
کرد: صادرات خشــکبار و آجیل از مبدأ 
استان اصفهان در سال ۱۴۰۰ به یک هزار 
و ۷۹۴ تن رسید که این میزان صادرات 
به لحاظ وزنی نسبت به سال ۱۳۹۹، ۲۷ 
درصد رشد داشت.وی با اشاره به صادرات 
خارجی محصوالتی مانند پســته، گردو، 
بادام و کشمش از استان اصفهان، افزود: 
بادام باغات نجف آباد کیفیت خوبی دارد و به کشــور هندوستان صادر می شود و کشمکش تولیدی 
استان از مبادی دیگر به کشور پاکستان و گردو از مبادی مختلف به مقاصد مختلف صادر می شود.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
محصوالت باغی استان ظرفیت خوبی برای صادرات دارد و باید این حوزه را بیش از پیش تقویت و 
حمایت کرد.شریفی همچنین به میزان صادرات زعفران از استان اصفهان در سال گذشته اشاره کرد 
و گفت: 8۱۲ کیلوگرم زعفران تولیدی استان در سال ۱۴۰۰ به ارزش بالغ بر ۴۵۲ هزار و ۹۳۲ دالر صادر 
شد.وی، میانگین مجموع صادرات انواع محصوالت کشــاورزی از مبدأ استان اصفهان را طی سال 
گذشته نزدیک به ۲8۰ هزار تن اعالم کرد و افزود: این درحالی است که نیمی از محصوالت تولیدی 
استان اصفهان از مبدأ دیگر استان ها صادر می شود و این ها جزو صادرات اصفهان لحاظ نمی شود.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
مجموع صادرات انواع محصوالت کشاورزی استان طی سال ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال 

۱۳۹۹ به لحاظ وزنی و ارزش دالری ۹ درصد افزایش داشته است.

موانع صادرات خشکبار
شریفی با اشاره به چالش های حوزه صادرات محصوالت کشاورزی، ابراز داشت: مسئله کالنی که در 
کشور وجود دارد و شامل همه کاال های تولیدی می شود، تحریم هایی است که به کشورمان تحمیل 
شده و با وجود اینکه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما شــرایط تحریمی را از راه های مختلف مرتفع 
کردند، اما همچنان هزینه انتقال این کاال ها مشکل ساز اســت.وی، وجود تشکل ها و تعاونی های 
کشاورزی متمرکز و مجتمع را برای توزیع بهتر کاال های صادراتی ضروری دانست و افزود: مباحث 
بهداشت و غذا و دارو، مسائل گمرکی یا شرایطی که کشور های مقصد برای ما تعیین می کنند ممکن 
است تداخل هایی با شرایط داخلی کشــور ایجاد کند.معاون توســعه بازرگانی و صنایع کشاورزی 
سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان بر پایداری صادراتی تاکید کرد و گفت: قوانین کشور های 
مقصد مانند بستن مرز ها و استقبال نکردن از محصوالت آسیب زاست.به گفته وی، استان اصفهان 
ظرفیت و مزیت نسبی و رقابتی برای صادرات خشــکبار و آجیل را دارد، اما نیاز است با شناسایی و 
معرفی بازار هدف نقاط ضعف این حوزه را گام به گام برطرف کرد.معاون توســعه بازرگانی و صنایع 
کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان خاطرنشــان کرد: بخش هایی که در حوزه های 
اقتصادی صادرات دخیل هستند مانند مجموعه وزارت خارجه، اتاق های بازرگانی، انجمن ها و تولید 
کنندگان؛ اگر بین این ها یک اجماع و اشتراک منافعی شــکل بگیرد وضعیت صادرات محصوالت 
کشاورزی جهش مضاعفی خواهد داشت و می توان با ارز آوری در این حوزه، بسیاری از نواقص را در 

حوزه های مختلف برطرف کرد.

اخبار

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:کافه اقتصاد

کشت برنج در استان به یک پنجم رسیده است
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: میزان سطح کشت برنج در این استان در یک دهه اخیر به دلیل کمبود شدید منابع آبی و توصیه های ترویجی 
کشاورزی به یک پنجم گذشته رسیده است.پیمان فیروز نیا افزود: در سال های گذشته که منابع آبی منطقه وضعیت بهتری داشت حدود ۲۰ هزار هکتار از مزارع استان زیر 
کشت برنج می رفت؛ اما این رقم اکنون به حدود چهار هزار هکتار می رسد. وی دلیل کاهش سطح زیر کشت فعلی را افت منابع آبی و توصیه های ترویجی کشاورزی عنوان 
کرد و ادامه داد: اکنون به دلیل اینکه کشت و برداشت برنج سود زیادی پیداکرده است برخی کشاورزان را ترغیب کرده که در زمین های کشاورزی حتی نه چندان بزرگ 
به کشت آن بپردازند. مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی اصفهان اظهار داشت: برخی از اراضی کشاورزی نیز ازلحاظ ارتفاع پایین تر از سطوح دیگر است و ازآنجاکه 
کشت برنج مستلزم اجرای روش غرقابی است بنابراین به غیراز آن نمی توان محصول دیگری را کشت کرد. فیروز نیا افزود: از هر هکتار در استان اصفهان 6 تن شلتوک به 

دست می آید و سپس درصورتی که از هر هکتار چهار تن برنج برداشت شود میزان کل برداشت از مزارع استان بالغ بر ۱6 هزار تن است. 

برداشت خرما از 
نخلستان های فارس

با فرا رسیدن فصل تابســتان و پشت 
سر گذاشــتن ایام خرماپزان در مناطق 
گرمسیر استان فارس ،برداشت قصبک 
و خرما در شهرســتان های گرمسیری 
فارس آغاز شــده است.استان فارس 
رتبه دوم تولید خرمای کشور و بیش از 
یکصد نوع خرما را داراســت که به دلیل 
مرغوبیت باالی آنها به کشورهای اروپایی 

و آسیایی صادر می شود.

وز عکس ر

سخنگوی صنعت برق:

40 درصد مشترکان 
خانگی مشمول پاداش 

صرفه جویی شدند
ســخنگوی صنعت برق گفت: امســال ۴۰ 
درصد از مشــترکان خانگی مشمول پاداش 
مدیریت مصرف شــدند.»مصطفی رجبی 
مشــهدی« اظهار کرد: از ۲8 میلیون قبض 
صادره در بخش خانگــی بیش از ۱۱ میلیون 
و ۱۱۰ هــزار مشــترک مشــمول پــاداش 
صرفه جویی یا پاداش مدیریت مصرف شدند 
که این عدد در قسمت چپ قبض دریافتی 
آنان با عنوان های تخفیف مدیریت مصرف، 
پاداش صرفه جویی و یا پــاداش مدیریت 

مصرف درج شده است.
وی ادامه داد: همکاری خوب مردم در تیر و 
مرداد در بخش خانگی به خصوص در ساعت 
اوج مصرف، به پایداری شبکه کمک شد و از 
طرف دیگر این همکاری سبب شد مشترکان 

مشمول پاداش مدیریت مصرف شوند.
سخنگوی صنعت برق درباره چگونگی نحوه 
برخورد با مشــترکان پرمصرف خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر چهار درصد از مشترکان 
پرمصرف هستند که مصرف برق آنان بیش 
از دو برابر است که به میزان ۱۴ تا ۲۰ درصد از 
یک مشترک متعارف در یک منطقه مصرف 

دارند.
رجبی مشهدی گفت: در صورت شناسایی این 
مشــترکان پرمصرف در نوبت اول با پیامک 
اطالع رســانی می شــوند و در صورت ادامه 
روند پرمصرفی، محدودیت هایی برای آنان 
در نظر گرفتــه خواهد شــد.وی ادامه داد: 
عالوه بــرآن مجبور به پرداخــت قبض های 
بسیار سنگین می شوند که با کاهش میزان 
مصرف هم به پایداری شبکه کمک خواهند 
کرد و هم از ارسال قبض های سنگین برای 
آنان جلوگیری به عمــل خواهد آمد.پیش 
تر علی اکبر محرابیان، وزیــر نیرو گفت: بر 
اساس مصوبه این وزارتخانه، مشترکانی که 
امســال مصارف برق خود را نسبت به سال 
قبل کاهش دهند، پنج برابــر قیمت خرید 

انرژی، پاداش دریافت می کنند.

عکس: ایسنا
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مفاد آراء
5/30 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
رای شماره 140160302026002840 مورخ 1401/02/21 هیات دو مالکیت آقای 
محمدرضا افشارنیا به شناسنامه شماره 4067 کدملی 0054585074 صادره تهران 
فرزند حسین بصورت ششــدانگ یک باب مغازه به مساحت 75 متر مربع از پالک 
شماره 268 فرعی از 452 اصلی واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالک 
شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال شماره 19990 مورخ 

88/12/25 دفتر 136 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار 
گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/05

م الف: 1348438 موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 
مفاد آراء

5/31 آگهی ابالغ مفاد رای موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

نظر به این که برابر آراء شماره 139260302033000655 مورخ 1392/12/11 و 
اصالحی شماره 13966030203300049 مورخ 1396/08/10 و اصالحی شماره 
140060302033000035 مورخ 1400/11/04 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف اراضی تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در اداره ثبت اســناد و امالک نطنز تصرفات و مالکیت آقای حجت اله مزیدآبادی 
فرزند دخیل به کدملی 1239487444 و شــماره شناسنامه 2 در شانزه سهم و سه 
چهارم سهم مشاع از هجده سهم ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 19/89 متر 
مربع به پالک ثبتی 585 فرعی از شماره 53- اصلی واقع در بخش 9 حوزه ثبتی نطنز 
خریداری عادی و مع الواسطه از مالک رسمی خانم مدینه بابا علی فرزند علی اکبر 

و عادی از محمود و زهرا مزید آبادی فرزنان دخیل محرز گردیده است لذا دراجرای 
ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز و به منظور اطالع عموم از طریق 
روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی به رای 
مذکور اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ نماید و معترض بایستی ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست در مراجع 
ذیصالح قضایی نموه و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره تسلیم نماید بدیهی 
است در صورتی که اعتراضی در مهلت قانونی واصل نشد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه محل را ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 

خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/21
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/05/05

م الف: 1347990 رحمت اله شاهدی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز
مفاد آراء

5/32 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 رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهي 
مي شود. در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 2866 - 1401/03/22 هيات اول آقای حسين باقری گنيرانی به 
شناسنامه شماره 1499 کدملي 1290598657   صادره  اصفهان فرزند قاسم در ششدانگ 
يک باب ساختمان به مساحت 136/38 متر مربع قسمتی از پالک  شماره 34  اصلی  واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت باقر علی آقائی سودانی از 

سند شماره 22137 مورخ 1343/9/16 دفترخانه شماره 5 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/20

م الف: 1355691  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
5/33 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  1107 14016030200700 مورخ 18 / 03 / 1401  هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن دهقان 
فرزند محمد علی بشماره شناســنامه 1212 وکدملی 1288817010 صادره از اصفهان 
درششدانگ يک باب مغازه به مساحت 76 / 55 مترمربع پالک 19 اصلی واقع در کليشاد 
 خريداری مع الواسطه ازمالک رســمی آقای احمد دهقان کليشادی محرزگرديده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند 
. بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/20

م الف: 1355344 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
تحدید حدود اختصاصی

5/34 شــماره نامه : 140185602024004573-1401/05/01 نظر به اينکه به موجب 
رای شــماره 139960302024002277 مورخ 1399/5/15 هيات قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی ششدانگ يکباب خانه به مساحت 
47/56 متر مربع تحت شــماره فرعی 690  از اصلی 4786 مفروز و مجزی شده از اصلی 
مزبور  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکيت آقای اردشير جباری سلمی فرزند ابوالحسن 
مستقر گرديد و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحديد حدود می باشد لذا به استناد تبصره ذيل ماده 
13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحديد حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 
1401/05/31 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب اين آگهی 
به کليه مالکين و مجاورين اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند و 
اعتراضات مالکين و مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس 
تحديد حدود و فقط تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86  آئين نامه قانون 
ثبت بايد از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره، ظرف يک ماه دادخواست خود را به مرجع 
ذيصالح قضائی تسليم و گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين واحد ثبتی ارائه نمايد، 

درغير اين صورت متقاضی ثبت يا نماينده قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه 
و گواهی عدم تقديم دادخواســت را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد و اداره ثبت بدون 
 توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت مقــررات ادامه ميدهد. م الف: 1401/05/05 

 م الف: 1355828 شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

5/35 چون تحديد حدود ششــدانگ يک قطعه زمين  پالک ثبتی 820 فرعی از 9  اصلی 
واقع در  بخش 3 جز بخش  حوزه ثبتی خوانسار که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام وراث  
محمد باقر و محمد حسن و حيدر علی همگی سلطانی در جريان ثبت است و عمليات تحديد 
حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1401/06/01 
ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه 
مجاورين اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و 
اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس 
 تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 1401/05/05 م الف: 1355823  

حبيب اکبري رئيس ثبت اسناد و امالک خوانسار
فقدان سند مالکیت

5/36 نظر به اينکه سند مالکيت شــش دانگ يکباب خانه بشــماره پالک ثبتی 9574 
فرعی از 159 اصلی بمســاحت 203 متر مربع  واقع در بادرود جز بخــش نه حوزه ثبتی 
بادرود بنام مهدی جوزقی فرزند عباس بشــماره چاپی 479362 ســری د ســال 91 در 
صفحه 79 دفتر 45  امالک  ذيل ثبت 8675  ثبت و صادر و تســليم گرديده و نامبرده  با 
ارائه درخواست کتبی به شماره وارده: 140121702022000970 مورخ 1401/04/15 
بانضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضاء شهود آن ذيل شماره: 23502 و شناسه يکتا 
140102150181000389 مورخ 1401/04/23 به گواهی دفترخانه 310 بادرود  رسيده 
مدعی هستند که سند مالکيت آن به علت اسباب کشی مفقود گرديده و درخواست صدور 
المثنی سند مالکيت ملک فوق را نموده 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 باشــد 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 نشــود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات 

خواهد شد. م الف: 1354900 رضا طويلی رئيس ثبت اسناد و امالک بادرود 

تپه تاریخی قلعه 
تپه تاریخی قلعه مربوط به دوره سلجوقیان و قبل از آن است. غار کشف شده در این تپه به همراه وسایلی نظیر تنور گلی، ظروف سفالی و گلی، سرکو و … حکایت از سکونت و زندگی بسیار دور در این 
محل دارد. ارتفاع قله  این تپه از جاده اصلی و قابل دسترسی مصلی حدود ۲۰ متر است. هنگامی که به باالی تپه صعود و به چهار طرف نظاره می کنی، سرسبزی و شادابی درختان، دشت و کوه های 
سر به فلک کشیده و خانه  های کاه گلی چشم را نوازش می کند.غاری هم در تپه تاریخی قلعه کشف شده؛ قدمت این غار به دوران سلجوقیان باز می گردد و هم اکنون شهرداری با همکاری میراث 
فرهنگی و گردشگری به دنبال ثبت ملی این اثر تاریخی هستند.بنا بر اظهار و نقل قول سینه به سینه بزرگان شهر این غار که در سکونت گاه اولیه برزک )تپه قلعه( قرار دارد، دارای سه مسیر اصلی بوده 
و هم اکنون شهرداری به جهت انجام تحقیقات بیشتر مشغول آزادسازی معبرهای مسدود شده این غار در اثر ریزش های سالیان متوالی است. از آثار برجای مانده در این غار می توان به کانال های 

کوچک حفاری شده در دل سنگ جهت دفن یا نگهداری استخوان های گذشتگان خود، ظروف سفالی و گلی برجای مانده و وجود سقف های زیبای این غار اشاره کرد.

تفرجگاه چشمه احمدآباد
این چشمه در نقطه شمال شرقی برزک و در حریم رودخانه فصلی برزک واقع است و چندین چشمه جوشان دارد و در قسمت باال دست آن دیواره سدی است که بر اثر رسوب طی سالیان متوالی 
پر شده و هم اکنون با رویش درختان بید و درختچه  های گز در بستر این سد منظره زیبایی را ایجاد کرده است. این تفرجگاه که در ۱۰۰ متری خیابان اصلی واقع است هر ساله گردشگران زیادی 
را به سمت خود جذب می کند. به دلیل وجود کوه در حاشیه جنوب شرقی تفرجگاه، گردشگران عالقه  مند به کوه نوردی نیز در کنار استفاده از مناظر بکر و طبیعی این تفرجگاه از ورزش کوه نوردی 

نیز بهره می برند.

جاده تفریحی توریستی سعدآباد
جاده تفریحی و توریستی سعدآباد که از مرکز شهر آغاز می شود، از زیباترین جاده های طبیعی و بکر شهرستان کاشان محسوب می شود.  در امتداد رودخانه اصلی شهر که در قسمت شمال  شرقی 
شهر واقع شده، به طول چهار کیلومتر همراه با بدیع ترین صحنه های طبیعی ادامه داشته و پس از گذشت از کنار تفرجگاه ها، کوه ها، آبشارها و آب های همیشه خروشان به مسیر اصلی جاده برزک 

ـ کاشان ختم می شود. چشمه ساران موجود در کنار جاده و آب های همیشه خروشان آنها در کنار طبیعت همیشه سبز اطراف آن جلوه ای زیبا و وصف ناشدنی را ایجاد کرده است.

آسیاب آبی سعدآباد و تفرجگاه جنب آن
در قسمت جنوبی جاده سعدآباد، آسیاب آبی با قدمتی حدود ۲۰۰ ساله به چشم می خورد. این آسیاب آبی دارای تنوره ای است که آب از باال داخل آن ریخته و فشار آب این تنوره، سنگ های آسیاب 
به وزن ۵۰۰ کیلوگرم را به حرکت در می آورد و گندم را که در بین دو سنگ قرار می گیرد، خرد و آرد می کند. شهرداری اقدام به مرمت و بازسازی و احیای این آسیاب کرده و تفرجگاهی در جنب آن در 

حال ایجاد است. این تفرجگاه مورد استقبال بسیار زیاد گردشگران قرا گرفته است.این اثر در تاریخ ۲۴ / ۸ / ۸۵ به شماره ۱۶۲۱۸ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

حمام دوره صفویه 
یکی دیگر از میراث های فرهنگی شهر برزک، حمامی است که مربوط به دوره صفویه است.این بنای کهن توسط فردی به نام سید حسن کاشانی ساخته شده است. برای گود برداری این حمام 
۱۰ متر زمین را کنده و این کار یک سال طول کشیده و بعد از هفت سال ساخت حمام به پایان رسیده است. در ساخت این حمام از ستون های سنگی تراشیده شده یک پارچه استفاده شده و برای 
برپا کردن ستون ها و محکم کاری پایه ها از سرب و مخلوطی به نام ساروج که به صورت سنتی درست می شده استفاده کرده اند. حمام دارای دو خزینه، دو حوضچه به نام استک و دو تخته سنگ 

برای نماز خواندن است. برای سوخت حمام از نفت سیاه استفاده می کنند. الزم به ذکر است که سیل عظیم سال ۳۵ در برزک به حمام آسیبی وارد نکرد. 

امامزاده سراج الدین ابن موسی بن جعفر )ع(
زیارت امامزاده سراج الدین ابن موسی بن جعفر)ع( با قدمتی ۵۰۰ ساله مربوط به دوران صفویه است و ساخت بنای اصلی این امامزاده را هنرمندان آن دوران به عهده داشته اند. بنای این امامزاده 
که بزرگ ترین امامزاده این شهر به شمار می رود شامل دو بخش است، بخش اصلی که هسته اولیه آن را تشکیل می دهد، فضای دور مقبره امامزاده است که یک بنای هشت ضلعی با ضریح در 
مرکز آن همراه با گنبد خشتی که از درون )زیر آن( آینه کاری شده است. در فضای بیرونی امامزاده قبرستان شهر وجود دارد که سنگ های قبر بسیار قدیمی گویای قدمت باالی این قبرستان است. 

موزه مردم شناسی برزک
قدمت این خانه که به موزه مردم شناسی برزک تبدیل شده است در دوره زندیه و با توجه به معماری سنتی محل ساخته شده که پس از خرید این بنا و تملک آن توسط شهرداری شهر برزک، تغییر 
کاربری یافته و به موزه مردم شناسی این شهر تبدیل شده است.موزه مردم شناسی، در دو طبقه با حیاطی طویل و باریک و با شیبی مالیم از شمال به جنوب شکل گرفته است . گردشگران در این 
موزه شاهد دستگاه های بافندگی قدیمی همچون دستگاه گلیم بافی، دستگاه چادرشب بافی، دستگاه قالی بافی، درب چوبی مسجد جامع و بیش از ۴۵۰ اثر باقی ماند و قدیمی از گذشتگان 

هستند.

آب انبار سردل
این آب انبار در دوران پهلوی با سبک معماری سنتی محل ساخته شده است. بنای این آب انبار به سفارش ساکنین محل جهت استفاده عمومی توسط شیخ میرزا جالل مصطفوی و کربالیی 
حسینعلی که معماران برزکی بوده  اند، ساخته شده و چون در محله سردل )شهید رجایی( ساخته شده به همین نام معروف شده است. این آب انبار در محوطه کوچک شیب داری در محله سردل 

)شهید رجایی( ساخته شده و دارای ورودی و سقف راهرویی است که با طاق ضربی پوشانیده شده، گنبد و نورگیری  باالی محوطه آب انبار قرار می گیرد و بادگیر آن آجری است. 

 وجود تفرجگاه های طبیعی در کنار جاده زیبا و سرسبز شهر برزک، مأمن امنی برای مسافران خسته از راه است.شهر برزک با جمعیتی بالغ بر پنج 
هزار نفر به وسعت ۲۰۰ هکتار در جنوب غربی شهرستان کاشان و در یک منطقه کوهستانی در دامنه  های کرکس و در فاصله ۴۵ کیلومتری کاشان، 
۶۰ کیلومتری میمه و ۵۵ کیلومتری دلیجان و در مسیر جاده  ای قرار دارد که از یک طرف به آزاد راه اصفهان ـ  تهران و از سمت دیگر به اتوبان کاشانـ  قم ختم می شود.  
سابقه برزک به ۵۰۰۰ سال قبل بر می گردد، این شهر با توجه به موقعیت آن در تابستان ها دارای آب و هوای معتدل و در زمستان ها دارای آب و هوایی سرد است. میزان 
بارندگی در نقاط پست آن حدود ۲۰۰ میلی متر در سال و در ارتفاعات به ۴۰۰ میلی متر می رسد. باالترین درجه حرارت در تابستان ۲۵ درجه و در زمستان به ۲۰ درجه زیر 
صفر می رسد. جهت اصلی بادهای موسمی از شمال به جنوب است.در برزک وجود چشمه سارهای متعدد که دبی آن قابل توجه است باعث گسترش باغ های میوه 

در طول دره برزک شده و آن را به باغ شهری زیبا تبدیل کرده است که همچون نگینی سبز در منطقه خود نمایی می کند. برزک به لحاظ سابقه تاریخی و قدمت چند 
هزار ساله مورد توجه است، اکنون نیز به جز طبیعت زیبا و بکر آن زیارت امامزاده سراج الدین بن موسی بن جعفر)ع(، شاهزاده محمود و احمد )ع(، مسجد جامع و 
چنار۷۰۰ ساله جنب آن، خانه های قدیمی با ابزار و وسایل آن، حمام ســنگی دوره صفویه که با حفظ تمامی عناصر معماری و تاریخی خویش همچنان استوار به کار 
خود ادامه می دهد، آب انبار های قاجاریه، آسیاب آبی سعدآباد که هنوز با دستان پرتوان آسیابان پیر مشغول به کار است و قوت مردم شهر را مهیا می کند، تپه تاریخی 
قلعه که اولین سکونتگاه مردم برزک بوده همراه با غار کشف شده موجود در آن، تفرجگاه چشمه احمدآباد، جاده تفریحی توریستی سعدآباد، موزه مردم شناسی و 

… از آثار و جاذبه  های دیدنی این شهر به شمار می رود. 

ایمنا



خشک شدن ۹۵ درصد 
آب دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه، دومین دریاچه بزرگ 
شــور جهان اســت که در سال های 
اخیر با مشکل کاهش سطح آب و 
خشکسالی روبه رو شده و امسال 
به دلیــل عدم تخصیــص حقابه از 
سد های حوزه آبریز دریاچه ارومیه و 
عدم تکمیل تونل انتقال آب ، بیش از 
۹۵ درصد از آن به طور کامل خشک 

شده است.

عکس خبر

چهار شنبه ۵ مردا د 1401 / 27 ذی الحجه 1443 / 27 جوالی 2022 / شماره 3۵86
رییس پلیس فتای استان خبر داد:

کالهبرداری اینستاگرامی با پکیج های جادویی 
شگفت انگیز

رییس پلیس فتای استان اصفهان از شناسایی و دستگیری ادمین یک صفحه اینستاگرامی که 
اقدام به کالهبرداری از شهروندان کرده بود، خبر داد.سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی اظهار کرد: 
درپی اعالم شکایت چند نفر از شهروندان با موضوع کالهبرداری ادمین یک صفحه اینستاگرامی، 
رســیدگی به موضوع در دســتور کار کارشناســان پلیس فتا قرار گرفت.وی افزود: شاکیان در 
اظهارات خود اظهار کردند در یکی از صفحات اینســتاگرامی اقدام به ســفارش محصول کردند 
و پس از ثبت ســفارش و واریز وجه، هیچ کاالیی برای آنها ارسال نشــده و فروشنده شاکیان را 
بالک کرده و پاسخگو نبوده است.رییس پلیس فتای استان اصفهان ادامه داد: کارشناسان این 
پلیس با انجام اقدامات پلیسی و هوشــمندانه موفق به شناسایی فرد کالهبردار شدند و پس از 
کسب دســتور مقام قضایی در یک عملیات غافلگیرانه متهم در مخفیگاه خود دستگیر و پس از 
تشکیل پرونده در این خصوص، به مرجع قضایی معرفی شــد.وی خاطرنشان کرد: شهروندان 
فریب برخی از پیام ها و آگهی های منتشر شده در فضای مجازی، کانال ها و صفحات شبکه های 
اجتماعی با عناوین پکیج هــای جادویی شــگفت انگیز و قیمت هایی باورنکردنــی را نخورند و 
 اگر قصد خرید آنالیــن دارند، حتما از فروشــگاه های اینترنتی دارای نمــاد اعتماد الکترونیک

 خرید کنند.
 

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

7۵ درصد واکسن های تزریقی دوز چهارم است
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: تقریبا ۷۵ درصد واکسن های تزریقی دوز چهارم 
است، میزان تست های مثبت کرونای استان نســبت به دو ماه گذشته از پنج درصد به ۵۰ درصد 

رسیده است.
پژمان عقدک اظهار کرد: درحال حاضر ســه شهرستان اســتان اصفهان در وضعیت قرمز، هشت 
شهرستان در وضعیت نارنجی و ۹ شهرستان در وضعیت زرد به سر می برند. طی یک ماه گذشته 

این وضعیت تکرار شده و وضعیت از سه هفته گذشته تاکنون، در حال بدتر شدن است.
وی با بیان اینکه تعداد بیماران بســتری ، ۵۳۱ نفر بوده اســت که ۵۸ نفر در آی سی یو بستری 
هســتند، افزود: همه بیمارســتان ها در حال پذیرش بیماران مبتال به کرونا هستند و اگر شدت 
شیوع بیماری کرونا افزایش یابد، احتمال اختصاص تخت ها برای بیماران مبتال به کرونا و بستری 
نکردن بیماران الکتیو، وجود دارد.سخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به افرایش 
پوشش واکسیناسیون، ادامه داد: در مهرماه سال گذشــته حدود دو میلیون دوز واکسن در روز 
تزریق می شد اما این میزان در خردادماه ســال جاری به ۲۰ هزار دوز رسیده و تقریبا یک درصد 
شده بود. میزان دوز تزریقی طی تیرماه سال جاری به ۸۶ هزار دوز رسید که بیانگر چهار تا چهار و 

نیم درصد افزایش است.
 

روابط عمومی اورژانس اصفهان خبر داد:

انتقال هوایی یک بیمار حاد قلبی از داران به اصفهان
مدیر روابط عمومی اورژانس اصفهان از انتقال هوایی یک بیمار حاد قلبی از بیمارســتان شــهید 

رجایی داران به بیمارستان شهید چمران، خبر داد.
عباس عابدی اظهار کرد: ساعت ۱۲:۱۳ ظهر روز یکشنبه سوم مردادماه ماموریت اورژانس هوایی 
استان اصفهان برای انتقال یک خانم ۵۸ ساله با مشکل حاد قلبی، آغاز شد.وی افزود: درپی این 
ماموریت مصدوم از بیمارستان شهید رجایی داران به بیمارستان چمران اصفهان منتقل شد. مدیر 

روابط عمومی اورژانس اصفهان خاطرنشان کرد: این ماموریت ساعت ۱۳:۵۶ به پایان رسید.

  بی آبی اصفهان؛ سایه ای که هر روز سنگین تر می شود و مسئوالنی که دریاچه ارومیه را پررنگ تر از زاینده رود می بینند؛

دلواپسی برای دریاچه، بی مهری به رودخانه!

همین چند روز پیش بود که وزیر نیرو در  پریا پارسا 
ســفر به آذربایجان غربــی از دغدغه و 
دلواپسی های خاص و ویژه رییس جمهور درباره دریاچه ارومیه خبر 
داد و گفت »رییس جمهور به طور ویژه پیگیر شــرایط دریاچه ارومیه 

است.«
محرابیان این را هم گفت که رییســی در ســفر بــه آذربایجان غربی 
از دریاچه ارومیــه بازدید کرده و بعد از بازدید نیز در جلســات دولت 
بر اجرای طرح ها و اتخاذ سیاســت های الزم بــرای احیای صحیح 

دریاچه، »تاکید مکرر داشته اند«.
جای خالی این »تاکید مکررات« اما دربــاره زاینده رود بدجور توی 
ذوق می زند و این تنها مربوط به دولت ســیزدهم و ابراهیم رییسی 
نیســت بلکه اصفهانی ها اعتقاد دارند در دولت های قبلی )از دولت 
اصالحات به بعد( نیز این بــی مهری و نادیده گرفتــن زاینده رود و 

اصفهان وجود داشته و اکنون هم ادامه پیدا کرده است. 
رییســی در ســفر به اصفهان گفت که دولت برای احیای زاینده رود 
برنامه جامع دارد؛ اما اصفهان آنچنان در شرایط بغرنج و بحرانی قرار 

دارد و با مشکالت متعدد محیط زیســتی دست و پنجه نرم می کند 
که بیشــتر از »برنامه های جامع صبورانه دولت ها« به »اقدامات و 
دستورات قاطعانه« نیاز دارد؛ دســتورات و اقداماتی از جنس همان 

اقدامات فوری، قاطع، انقالبی. 
مشکالت آبی اصفهان هرروز چالش جدیدی را برای این استان مهم 
و استراتژیک کشــور به وجود می آورد. به نوشته »تسنیم«؛ شکاف 
فرونشست بر دیوارهای شهر اصفهان و شهرستان های همجوار از آثار 
خشکسالی در استان است که هر روز عمیق تر شده و میراث فرهنگی 
آن را در معرض خطر قرار می دهد. در حالی که برخی در تالش هستند 
تا این مسئله را در اصفهان کمرنگ جلوه دهند، اما شواهد از افزایش 
میزان فرونشســت تا ۲۲ ســانتی متر خبر می دهند. این عدد برای 
آثار تاریخی و حتی بافت مســکونی شهر بســیار خطرآفرین بوده و 

هشداری جدی است.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان در این باره می گوید: 
اســتان اصفهان در محدوده های مختلفی درگیر فرونشست است 
و کاهش آب های زیرزمینی و خشکســالی های متوالــی منجر به 

فرونشســت زمین در مناطق مختلفی شده به شــکلی که از مجموع 
دشت های اســتان، در ۲۹ دشت ســطح آب های زیرزمینی کاهش 
چشمگیری پیدا کرده و برخی از این مناطق از جمله دشت اصفهان- 
برخوار، دشــت مهیار، دشت های اردســتان، فالورجان، کاشان و ... 
تحت تاثیر این کاهش سطح آب های زیرزمینی و خشکسالی درگیر 

فرونشست هستند.
به گفته شیشه فروش؛  متاسفانه حدود ۹۰ درصد از مساحت استان 
همچنان تحت تاثیر خشکسالی اســت، اما این تنها مشکل نیست، 
خشک شدن تاالب  گاوخونی و بستر رودخانه زاینده رود و همچنین 
بسیاری از اراضی کشاورزی در استان موجب ایجاد کانون های گرد و 
غبار شده و وزش باد و خیزش این کانون ها سبب هجوم ریزگردها به 

نواحی مختلف استان و آلودگی هوا می شود.
طرح های بیابان زدایی، آبخیزداری و تسریع و تکمیل طرح ها در این 
بخش اهمیت زیادی در استان دارد و احیای این تاالب و زاینده رود 
می تواند به کاهش شــدت اثرات گردوغبار، فرونشست و تنش های 

آبی کمک کند.
تقریبا هرروز شاهد گرد و غبار و هوای آلوده هستیم که مدت هاست 
میهمان اصفهانی ها شده و کار حتی به »مازوت سوزی« در اصفهان 
هم رسید. گرمای هوا هم که گاهی غیرقابل تحمل می شود و اصفهانی 
ها حاال دیگر همان »زاینده رود« را هم ندارند که ســاعتی در هجوم 

داغی هوا، دل به خنکای رودخانه زیبا بزنند. 
کمبود آب هم که اظهرمن الشــمس اســت و در اســتان اصفهان از 
ســطح کشــاورزی و صنعت به آب شــرب رســیده و زندگی روزانه 
مردم را تهدیــد می کند. با شــروع فصل گرمــا این کمبود بیشــتر 
احســاس می شــود و خبرهایی مبنی بر افت فشــار یا قطع آب از 
مناطق مختلــف اصفهان بــه گوش می رســد. این اخبــار واکنش 
نمایندگان اصفهــان را به دنبال داشــته و آنها با تذکــر کتبی به وزیر 
نیرو خواســتار پیگیری این مســئله شــدند؛ اما به نظر می رســد 
وزیر نیرو هم فعال تنهــا دلواپس دریاچه ارومیه اســت که صدالبته 
دریاچه ارومیه هم مهم است و احیای آن یکی از آرزوهای ما ایرانی 
 هاســت اما »زاینده رود« کجای این دلواپســی ها و تاکیدمکررات

 قرار دارد؟
به نوشته »تسنیم« مصوبات ســفر رییس  جمهور به استان اصفهان 
دربردارنده حداقل های الزم برای کمک به وضعیت آب استان است و 
بهبود شرایط مستلزم اجرای صحیح این مصوبات است. آیا قوانین 
اجرا می شود؟ اصفهانی ها هنوز چشم به راه تحقق وعده های رییس 

جمهور هستند. 

با مسئولان جامعه

معاون هواشناسی مطرح کرد: فعالیت جریان های مونسون اقیانوس هند در آسمان اصفهان؛

غافلگیری به وقت مرداد
معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی استان اصفهان گفت: بارش های رگباری ناشی از فعالیت جریان های مونسون اقیانوس هند طی روزهای پنجشنبه تا شنبه پیش رو اصفهان 
را فرامی گیرد.نوید حاجی بابایی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزییات سامانه بارشی تابستانه، اظهار داشت: طی روزهای پنجشنبه تا شنبه )ششم تا هشتم مردادماه( 
شاهد بارش های رگباری همراه با رعد و برق بر روی استان خواهیم بود که این بارش ها ناشی از فعالیت جریان های مونسون اقیانوس هند است و بی تردید شدت بارش ها در 
نیمه جنوبی، مناطق غرب و مرکز استان و نواحی همجوار با اســتان های فارس، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری خواهد بود.وی خاطرنشان کرد: بارش رگبار باران 
همراه با رعد و برق و در مناطق مستعد احتمال ریزش تگرگ را طی این سه روز شاهد خواهیم بود و بارش ها عصر و اوایل شب اتفاق می افتد.معاون توسعه و پیش بینی اداره کل 
هواشناسی استان اصفهان افزود: جاری شدن رواناب، باالآمدن سطح آب رودخانه ها و سیالبی شدن مسیل های فصلی و اختالل در تردد محورهای مواصالتی استان اصفهان 
با استان های جنوبی همجوار طی آخر هفته پیش بینی می شود.حاجی بابایی توصیه کرد: مردم طی روزهای پنجشنبه و جمعه از تردد در مناطق مستعد سیل به ویژه در حاشیه 
رودخانه ها و مسیل های جنوب استان بپرهیزند.وی با اشاره به اینکه فعالیت سامانه بارشی آخر هفته مناطق جنوب غرب، جنوب و مرکز استان از جمله کالن شهر اصفهان را در 

برمی گیرد، ابراز داشت: در مناطق مستعد به ویژه کنار رودخانه های فصلی و مسیل ها احتمال شکل گیری سیالب های مخرب و بروز خسارات جدی مالی و جانی وجود دارد.

نیرو های امدادی استان برای آخر هفته پر باران آماده 
باش هســتند.مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری 
اســتان اصفهان در ارتباط تلفنی بــا بخش خبری ۲۰ 
شبکه اصفهان با اشاره به استقرار نیرو های امدادی با 
تجهیزات کنترل گر در استان برای پیشگیری از وقوع 
حادثه به دلیل بارندگی های شــدید تابستانه، گفت: 
اصفهان در روز های پنجشــنبه و جمعه بارندگی های 
تابستانه و سامانه بارشی موسمی را در مناطق دهاقان، 

شــهرضا، ســمیرم، چادگان، جرقویه، جنوب استان 
اصفهان و مناطق مرکزی مانند لنجان، خمینی شهر، 
فالورجان و تیران و کرون خواهد داشت.منصور شیشه 
فروش افــزود: این ســامانه رگبار های شــدیدی به 
دنبال خواهد داشت بنابراین رودخانه شور در دهاقان 
همچنین، رودخانه فصلی قهنویه در مبارکه که قسمت 
انتهایی آن به ســرارود منتهی می شود، رودخانه های 
مناطق نصر آباد، محمدآباد و حسن آباد رامشه و اورگان 
در چادگان به وســیله ســازمان آب منطقه ای استان 
اصفهان بررسی و ســاماندهی شد.مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری اســتان اصفهان افزود: ۲۵۰ نفر از 
سازمان های هالل احمر، فوریت های پزشکی، پلیس 

راه، راهداری و آتش نشانی استان اصفهان در استان 
اصفهان با تجهیزات کنترل گر استقرار پیدا کرده اند.

وی گفت: خسارت هایی که بعد از این بارندگی ها ممکن 
است شکل بگیرد به این صورت است که بارندگی ها از 
باال دست شــکل می گیرد و اثرات آن در پایین دست 

مشخص می شوند.
شیشه فروش افزود: شهروندان از تردد در حاشیه های 
رودخانه ها اجتناب کنند، ۶۰ هزار عشــایر در اســتان 
اصفهان وجود دارد، به امور عشــایری اعالم شده که 
چادر های شــان در مناطق بســتر رودخانه ها دامن و 
شیب های کوه ها نباشد. به دامداری ها نیز توصیه شده 

است که دام های خود را در ارتفاعات نبرند.

 آماده باش نیروهای امدادی استان برای بارش باران
 آخر هفته

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری مطرح کرد:

 حضور کمتر از 4 دقیقه ای آتش نشانان اصفهان
 در عملیات ها

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: در حال حاضر میانگین 
زمان حضور نیروهای آتش نشانی این کالن شهر در محل حریق و حوادث برای انجام عملیات اطفا 
و نجات افراد حادثه دیده، سه دقیقه و 
۵۰ ثانیه اســت، در حالی که استاندارد 

نرم جهانی کمتر از پنج دقیقه است.
آتشپاد دوم ابراهیم مطلبی در گفت وگو 
با خبرنــگار ایمنا با بیان اینکه در ســه 
ماهه اول امســال بالغ بــر ۱۲۶۴ مورد 
حریق در شهر اصفهان به وقوع پیوسته 
اســت، اظهار کرد: در این مدت با ستاد 
فرماندهی سازمان آتش نشانی اصفهان 
۱۵۱ هزار و ۶۰۰ بار تماس گرفته شده که 
بخشی از تماس ها دریافت مشــاوره و راهنمایی از سوی شهروندان بوده است، همچنین ۳۳۵۰ 
مورد عملیات انجام شــده که تعدادی در سطح شــهر و بخش کمتری در خارج از محدوده شهر 

اتفاق افتاده است.
وی با بیان اینکه در ســه ماهه ابتدای امســال ۲۰۸۰ حادثه و ۱۲۷۰ مورد حریق در شهر اصفهان 
پوشش امدادی داده شــد، ادامه داد: در حال حاضر میانگین زمان حضور نیروهای آتش نشانی 
این کالن شــهر در محل حریق و حوادث برای انجام عملیات اطفا و نجات افراد حادثه دیده، سه 

دقیقه و ۵۰ ثانیه است، در حالی که استاندارد نرم جهانی کمتر از پنج دقیقه است.
مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان کاهش زمان رسیدن به 
محل حادثه را نتیجه استقرار خودروهای اطفائیه در سطح شهر دانست و ادامه داد: در این دوره 
مدیریت شهری ۱۰۹۹ مورد استقرار خودروهای اطفا در سطح شهر داشتیم که نمونه بارز آن حضور 
آتش نشان در ایام دهه امامت و والیت به ویژه عید غدیر خم بود که به صورت محسوس دیده شد.

وی تاکید کرد: در سه ماهه نخست امسال ۱۲۲۰ مورد گشــت ایمنی در سطح شهر انجام شد که 
نتیجه آن کاهش میزان خسارت به محل حریق و حادثه و افراد حادثه دیده بوده است که در این 

راستا حدود ۱۲۲۵ نفر از حوادث نجات یافتند.
مطلبی گفت: طی سه ماهه گذشــته، باالترین میزان حریق و حادثه به ترتیب مربوط به ایستگاه 
شش خیابان کاوه با ۳۰۶ مورد، ایستگاه شماره پنج با ۲۲۲ مورد، ایستگاه شماره چهار با ۲۰۹ مورد 

و ایستگاه شماره ۱۵ واقع در خوراسگان با ۲۰۳ مورد ثبت شده است.
وی ادامه داد: طی روزهای گذشته یک مورد حریق در محل پمپ بنزین پل تمدن به وقوع پیوست 
که با سرعت عمل امدادگران آتش نشانی و حضور در زمانی کمتر از دو دقیقه، به رغم اینکه خودروی 
سنگین حاوی مخزن ســوخت در حال تخلیه بار طعمه حریق شــده بود، با اطفای به موقع آن از 
سرایت آتش به خانه های همجوار و حتی جایگاه پیشگیری شد و با رشادت نیروهای آتش نشان 

از وقوع یک فاجعه جلوگیری به عمل آمد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: تجمع و توقف بی مورد 
رهگذران برای تماشــا و فیلمبرداری از محل حریق و حوادث و پارک خودرو آنها در محل، باعث 
ایجاد ترافیک ســنگین و مانع حضور به موقع خودروهای سنگین و فوق سنگین آتش نشانی در 

محل حوادث می شود و این مسئله در تسریع عملیات امداد و نجات اخالل ایجاد می کند.
ینــده شــهرها و مبلمــان شــهری، بلندمرتبه ســازی، تغییــر  وی گفــت: رشــد فزا
 اقلیــم و افزایــش نــرخ جمعیــت عامــل افزایــش نســبی آمــار حریــق و تنــوع حوادث

 شده است. 

خبر روزگفت و گو

معاون عملیات فرماندهی استان 
اصفهان خبر داد:

افزایش 3 درصدی 
تماس های مردمی با 110 

معاون عملیــات فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهان از افزایش ســه درصــدی تماس های 
مردمی با ۱۱۰ خبــر داد و گفــت: در چهار ماهه 
ســال جاری یک میلیون و ۳۷۴ هــزار و ۶۴۴ 
مورد تماس مردمی با ســامانه ۱۱۰ برقرار شده 
است.به گزارش خبرنگار ایمنا، سرهنگ مهرداد 
فراشــی اظهار کرد: در چهار ماهه ابتدایی سال 
جاری یک میلیــون و ۳۷۴ هــزار و ۶۴۴ مورد 
تماس با سامانه ۱۱۰ فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان برقرار شده که این رقم نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته ســه درصد افزایش داشته 
است.وی افزود: تماس های فوریتی ۱۸ درصد، 
تماس های غیــر فوریتی ۲۱ درصــد، مراجعه 
حضوری ســه درصــد، تماس های تکــراری و 
غیرمرتبط یــک درصد، بررســی اطالعاتی یک 
درصد و راهنمایی و ارشاد نیز ۵۸ درصد افزایش 
داشته است.معاون عملیات فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان ادامه داد: ۲۰ درصد تماس های 
گرفته شــده با ۱۱۰ مربوط به نزاع و درگیری، ۱۶ 
درصد مربوط به تصادفــات، ۱۰ درصد مربوط به 
سرقت، ۱۰ درصد مربوط به مزاحمت، سه درصد 
مربوط به خرید و فروش مواد مخدر، یک درصد 
مربوط به جرائم سایبری، یک درصد مربوط به 
جرائم اقتصادی و ۳۹ درصد مربوط به ســایر 
جرائم بوده است.وی با بیان اینکه سامانه مرکز 
فوریت های پلیســی ۱۱۰ به صورت شبانه روزی 
آماده دریافت تماس های مردمی است، تصریح 
کرد: شهروندان نسبت به وقایع و اتفاقات اطراف 
خود بی تفاوت نباشند و هرگونه موارد مشکوک 
و جرائمی را که مشاهده می کنند از طریق شماره 
تلفن ۱۱۰ به اطالع ماموران پلیس اطالع دهند تا 
در اسرع وقت به موضوع رسیدگی شود.سرهنگ 
فراشی با تاکید بر اینکه تماس با ۱۱۰ لزوما منجر 
به حضور ماموران در صحنه نمی شود، خاطرنشان 
کرد: پیام های مردم بررسی می شود، اگر موضوع 
تماس فوریتی باشد، ماموران در صحنه حضور 
پیدا می کنند و اگر فوریتی نباشد در موعد خود 

رسیدگی خواهد شد .
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»جورجینا« تیم بعدی »رونالدو« را لو داد؟!
جورجینا، نامزد رونالدو صفحه ای را در صفحه فالو کرده که به شایعات در مورد آینده کریستیانو دامن 
زده اســت. اقدام عجیب جورجینا رودریگس نامزد رونالدو در فالو کردن یک فرد در اینســتاگرام 
نشان می دهد کریستیانو رونالدو به اتلتیکو مادرید نزدیک تر شده است.کریستیانو رونالدو تمایل 
خود را برای جدایی از منچستریونایتد به صراحت اعالم کرده است و از آن زمان تاکنون چندین غول 
اروپایی با مدیر برنامه او در ارتباط بوده اند.اتلتیکومادرید یکی از این باشگاه هاست و نامزد رونالدو، 
جورجینا رودریگس، با »فالو کردن« شگفت انگیز کارال پریرا، همسر دیگو سیمئونه، مربی اتلتیکو در 

اینستاگرام، به شایعه پیوستن کریستیانو به تیم اتلتیکو دامن زده است.
 

پیانیچ: 

»لواندوفسکی« بهترین مهاجم جهان است
هافبک بوسنیایی بارسلونا به ستایش از روبرت لواندوفســکی پرداخت و او را بهترین مهاجم حال 
حاضر فوتبال جهان دانست.به نقل از اسپورت، میرالم پیانیچ در تابستان ۲۰۲۰ با آرتورو هافبک برزیلی 
بارسلونا معاوضه شد.پیانیچ نتوانست عملکرد خوبی در آبی اناری ها داشته باشد به طوری که در ۳۰ 
بازی که برای این تیم به میدان رفت، نه گلی به ثمر رساند و نه پاس گلی داد تا به صورت قرضی راهی 
بشیکتاش ترکیه شود. پیانیچ  به بارسلونا برگشــته و با تیم تمرین کرد البته خبرهای زیادی درباره 
جدایی او از آبی اناری ها به گوش می رسد.او درباره کار کردن با ژاوی گفت: من عالقه زیادی به ژاوی 
داشتم و از نظر من او جزو بهترین هافبک های جهان بود. کار کردن با ژاوی به عنوان مربی هم اتفاقی 
خاص است. دوست دارم که برای بارسلونا به میدان روم. متاسفانه تیم در فصل قبل شرایط خوبی 
نداشت؛ اما امیدوار هستیم که در فصل پیش رو شرایط تغییر کند.پیانیچ به ستایش از لواندوفسکی، 
مهاجم جدید بارسلونا پرداخت و گفت: لواندوفسکی از نظر من بهترین مهاجم جهان است. ما بازیکنان 

بسیار خوبی در خط حمله داریم و شرایط در فصل پیش رو تغییر خواهد کرد.
 

فاتی:

 این بارسلونا جام می خواهد
مهاجم جوان بارسلونا بعد از پشت سرگذاشتن دوران آسیب دیدگی از آمادگی باالی خود خبر داد و تاکید 
کرد که او و هم تیمی هایش بی صبرانه در انتظار کسب جام هستند.به نقل از اسپورت، آنسو فاتی بعد از 
جدایی لیونل مسی پیراهن شماره ۱۰ او را بر تن کرد.این مهاجم جوان بیشتر بازی های فصل قبل را به خاطر 
آسیب دیدگی از دست داد. او دوران آسیب دیدگی را پشت سر گذاشته و در دیدارهای اخیر بارسلونابه 
میدان رفته تا آمادگی باالی خود را نشان دهد.فاتی گفت: من هنوز ۱۰۰ درصد آماده نشده ام. کمی دیگر 
تمرین کنم آمادگی کامل خود را به دست می آورم. من روزهای سختی را تجربه کردم. وقتی یک بازیکن 
از آسیب دیدگی طوالنی مدت و ســخت برمی گردد ابتدا با نوعی ترس و احتیاط همراه است. در دقایق 
ابتدایی چنین حسی داشتم؛ اما خوشبختانه آن را کنترل کردم و اکنون بدون ترس بازی و تمرین می کنم.

 

از بارسلونا شکایت کن!
گری نویل، کاپیتان سابق منچستریونایتد، معتقد است اگر شایعه دستمزد معوقه فرانکی دی یونگ 
از بارسلونا درست باشــد، این هافبک هلندی باید از این باشگاه شکایت کند.گفته می شود دی یونگ 
چیزی حدود ۱7 میلیون یورو از بارســلونا طلب دارد و همین مسئله روی انتقال او به منچستریونایتد 
تاثیر گذاشته است.نویل همچنین از سایر بازیکنان بارسا خواست تا در این شرایط کنار دی یونگ باشند 
تا او بتواند دستمزد معوقه اش را دریافت کند. کاپیتان سابق یونایتد در صفحه توئیترش نوشت:» دی 
یونگ باید به اقدام قانونی علیه بارسا فکر کند و همه بازیکنان باید پشت او باشند. یک باشگاه برای خرید 

بازیکنان جدید هزینه می کند در حالی که به آنهایی که تحت قرارداد هستند، پول شان را نمی پردازد .

خبر روز

پیشنهاد نجومی میالن برای »طارمی«
رسانه های پرتغالی از پیشنهاد ۲۰ میلیون یورویی میالن برای خرید طارمی پرده برداشتند.قهرمان ایتالیا 
که مدت هاست عالقه مند است تا مهاجم ۳۰ ساله ایرانی پورتو را خریداری کند، در آخرین پیشنهاد خود 
مبلغ ۱۸ میلیون یورو به اضافه ۲ میلیون یورو پاداش را ارائه داد که با نارضایتی باشگاه پرتغالی مواجه 
شد. باشگاه پورتو پیش از این اعالم کرده بود حاضر به فروش طارمی نیست ولی اگر بخواهد این مهاجم 
را به تیمی دیگر بفرســتد، باید ۳۵ میلیون یورو بابت این بازیکن پرداخته شود. طارمی فصل پیش به 

موثرترین بازیکن پورتو و لیگ پرتغال نام گرفت و نقشی مهم در قهرمانی های این تیم ایفا کرد.
 

درخشان:

 پرسپولیس از نرفتن به ترکیه سود کرد!
سرمربی پیشین پرسپولیس عقیده دارد شاگردان یحیی گل محمدی با نرفتن به اردوی  ترکیه چیزی 
از دست نداده اند.حمید درخشــان در خصوص وضعیت این روزهای پرسپولیس گفت: خدا را شکر با 
توجه به اخباری که از تیم به گوش می رسد اوضاع خوبی بر تیم حاکم است. در نقل و انتقاالت بازیکنان 
خوبی جذب کردند ولی درعین حال هنوز نتوانســته اند یک مهاجم شش دانگ و حرفه ای که چارچوب 
شناس باشد جذب کنند و این برای تیمی مثل پرسپولیس نقطه ضعف به حساب می آید.درخشان در 
ادامه افزود: این موضوع شوخی بردار نیست فصل قبل از این ناحیه خیلی ضربه خوردیم. برای همین 
حداقل باید حتما یک مهاجم خوب جذب کنند. پرسپولیس همیشه مهاجمان بزرگی داشته و یک پای 
آقای گلی بوده اند.درخشان در ادامه به حضور مهدی عبدی و حامد پاکدل اشاره کرد و گفت: این دو نفر 
بازیکنان خوبی هستند ولی فصل گذشته پر نوسان ظاهر شدند. برای همین باید یک مهاجم خارجی تراز 
اول جذب کنند تا در بازی ها یک مکمل خوب برای مهاجم ایرانی باشد. البته باید این را هم اضافه کنم که 

مهاجم باید زودتر جذب شود تا در تمرینات با تیم و سایر بازیکنان هماهنگ شود.

ماجرای ازدواج »طارمی«؛ معمای P حل شد!
مهدی طارمی راز خوشحالی پس از گل خود را افشا کرد.خوشحالی پس از گل مهدی طارمی و نشان 
دادن حرف P باعث سواالت بسیاری شده بود و او در مصاحبه با عادل فردوسی پور پرده از راز آن برداشت.

طارمی گفت که P اول نام همسر اوست و به زودی قرار است ازدواج کند.
 

پیروانی: 

آقای تاج! پست و مقام این قدر ارزش دارد؟
غالمحسین پیروانی در گفت و گو با خبرنگار آخرین خبر در مورد وضعیت فوتبال شیراز اظهار داشت: فوتبال 
شیراز به دلیل نداشتن سرمایه و عدم مدیریت روزگار خوبی ندارد. تا زمانی که پول خوب به فوتبال شیراز 
تزریق نشود وضعیت همین است. در اینجا اندازه ۲۰ میلیارد هم کسی نیست که برای یک تیم سرمایه گذاری 
کند. در شیراز کسی محرم اسرار و یار نیست. وی در خصوص وضعیت انتخابات فدراسیون فوتبال و ثبت نام 
مهدی تاج با وجود انتقادهایی که به وی می شود، عنوان کرد: تاج با توجه به انتقادهایی که رسانه ها و مردم 
به او کردند باید احترامش را حفظ می کرد و در انتخابات شرکت نمی کرد. بالیی که رسانه ها سر او آوردند 

کم بود که باز تصمیم گرفته به فوتبال برگردد؟من تعجب می کنم یعنی پست و مقام این قدر ارزش دارد؟
 

دیدار دوستانه پرسپولیس و ذوب آهن لغو شد

دیدار دوستانه ذوب آهن و پرسپولیس منتفی شد.
دیدار دوستانه تیم های فوتبال ذوب آهن و پرسپولیس لغو شد و قرار است شاگردان مهدی تارتار با تیم دیگری 
بازی تدارکاتی برگزار کنند.روز دوشنبه مراسم قرعه کشی مسابقات لیگ برتر برگزار شد و طبق قرعه در هفته اول 
ذوب آهن در اصفهان میزبان پرسپولیس خواهد بود، بر همین اساس دیدار دوستانه این دو تیم منتفی شد.

کافه ورزش

انگلیس علیه 
»جیمی  جامپ«  ها

از فصل آینده قانونی جدید در لیگ برتر انگلیس 
اجرا می شود که بر اساس آن، جیمی جامپ ها 
به صورت اتوماتیک از تماشای دیگر بازی های 
تیم شان در اســتادیوم منع خواهند شد.لیگ 
برتر انگلیس، فصل گذشته با چندین مورد ورود 
غیر قانونی تماشاچی ها به داخل زمین مواجه 
بود که خبرساز شــد. اتحادیه فوتبال انگلیس 
اعالم کرد از فصل آینده برای مقابله با این روند 
رو به افزایش قوانین جدید و سخت گیرانه ای 
اجرا خواهد کرد.بر اســاس این قانون جدید، 
هر جیمی جامپی که وارد زمین مســابقه شود 
به صورت اتوماتیک و بدون نیاز به تشــریفات 
قانونی، برای همیشــه از دیدن بازی های تیم 
محبوبش در استادیوم منع خواهد شد.هواداران 
اورتون وقتی دریافتند تیم شان سقوط نکرده 
دســته جمعی به زمین ریختند.فصل گذشته 
چه در جریان مسابقات و چه در پایان بازی ها 
چند مورد هجوم هواداران به درون زمین اتفاق 
افتاد کــه نگرانی هایی در انگلیــس به دنبال 
داشت. اتحادیه فوتبال انگلیس در همکاری با 
سازمان لیگ برتر قوانین جدیدی تهیه کرده که 
مجازات جدیدی برای جیمی جامپ ها، کسانی 
که وسایل آتش بازی به ســمت زمین پرتاب 
می کنند و دارندگان بمب هــای دودزا، معرفی 
خواهد کرد.هواداران سیتی بعد از قطعی شدن 
قهرمانی تیم شــان به زمین ریختند و دروازه را 
شکستند و بازیکنان به سرعت از زمین گریختند.
درحالی که باشگاه های لیگ برتری گفته اند به 
نوبه خود برای کنترل این افراد تالش خواهند 
کرد، لیگ برتر در تالش اســت در صورت وقوع 
حوادث مشــابه، مجازتی هم علیه باشگاه ها 
اعمال کند. جزئیاتی درباره این مجازات اعالم 
نشده است.مدیرعامل اتحادیه فوتبال انگلیس 
در این باره گفت:» در پایان فصل گذشته شاهد 
شــیوع و افزایش رفتارهای ضداجتماعی در 
استادیوم ها بودیم. رفتارهایی که به هیچ وجه 
قابل پذیرش نیست و امنیت مردم را در معرض 
خطر قرار می دهد.فوتبــال انگلیس تمهیدات 
جدیدی اندیشــیده که این افراد را با مجازات 
ســخت تری مواجه کند. این قوانین از شروع 

فصل آینده اجرایی می شود. 

اخبار جهان

وز عکس ر

عکس یادگاری »حسن 
یزدانی« با مهاجم جوان 

پرسپولیس
حســن یزدانی درحالی کــه تنها ۲7 
سال ســن دارد توانســته نام خود را 
در تاریخ ورزش ایران مانــدگار کند و 
به محبوبیتی فوق العاده برســد. او در 
این تصویر کنار مهدی عبدی، مهاجم 
جوان پرسپولیس حضور دارد که مثل 

خودش مازندرانی است.

خبر بزرگ درباره »وریا« از زبان »گرشاسبی«
مدیرعامل فوالد از حضور قریب الوقوع کاپیتان سابق استقالل در جمع شاگردان نکونام خبر داد.به گزارش »ورزش سه« حضور وریا غفوری در تمرین تیم فوالد پیش 
از عزیمت این باشگاه به ترکیه باعث شد تا توجه زیادی به این باشگاه جلب شود. با این حال عدم همراهی کاروان فوالد در ترکیه توسط غفوری این گمان را تقویت کرد 
که شاید حضور کاپیتان محبوب  آبی ها در سال های گذشته در باشگاه اهوازی هم منتفی شده است.اما در حاشیه مراسم قرعه کشی لیگ برتر حمیدرضا گرشاسبی 
در این خصوص به سواالت خبرنگاران پاسخ داد.مدیرعامل فوالد درباره حضور وریا غفوری در تمرینات این تیم و عدم عقد قرارداد با او گفت: »مقداری در قرارداد باال و 
پایین وجود دارد که با او مذاکره می کنیم؛ ان شاءا... حل می شود. «وی در واکنش به اینکه آیا توصیه ای پیرامون عدم جذب وریا شده است، گفت:» خیر! از چه چیزی 

صحبت شود؟ معموال سرمربی ها لیست می دهند و در لیست هر بازیکنی باشد ما رایزنی می کنیم؛ یک بازیکن زودتر به نتیجه می رسد و یک بازیکن هم دیرتر.«
گرشاسبی در مورد اینکه وریا در تمرینات حاضر شده و این مسئله ی رسمی نشدن قراردادش عجیب است، با تکرار صحبت قبلی اش عنوان کرد: ان شاءا... حاضر 

می شود!با این حساب به نظر می رسد فاصله ای تا رسمی شدن قرارداد وریا غفوری با فوالد نداریم.

جلســه فوق العاده کمیســیون ورزشــکاران برای 
انتخابات کمیته ملی المپیک درحالی برگزار خواهد 

شد که کشتی گیران دوباره غایب خواهند بود.
مجمع انتخاباتی کمیتــه ملی المپیک از امروز آغاز 
می شود که در نشست هیئت اجرایی کمیته ۵ خبره 
ورزشــی، نماینده مربیان، داوران در بخش مردان 
و همین طور نماینده باشــگاه ها معرفی شدند. در 
خصوص انتخــاب نماینده مربیــان ، داوران زنان 
تفویض اختیار بــه طاهره طاهریــان نایب رییس 
کمیته ملی المپیک صورت گرفت تا وی در این باره 

تصمیم گیری کند.
در خصوص کمیســیون ورزشــکاران هم قرار شد 
تا یکی دو روز آینده جلســه فوق العاده تشــکیل و 
نفرات معرفی شوند این در حالیست که در نشست 

آذرماه سال گذشته 6 نفر حاضر در مجمع انتخاباتی 
کمیته ملــی المپیک معرفی شــده بودند. حمیده 
عباسعلی، مجتبی عابدینی، سجاد گنج زاده، محمد 
باقری معتمد، زهرا نعمتی و بهداد ســلیمی برای 
شرکت در انتخابات معرفی شدند و برای 6 نفر هم 
دعوت نامه شرکت در انتخابات ارسال شده اما حاال 
این موضوع مطرح شده که قرار است تغییراتی در 
نفرات شرکت کننده ایجاد شود به همین منظور طی 

چند روز آینده جلسه ای برگزار خواهد شد.
اینکه چرا با نزدیک شدن به انتخابات این موضوع به 
یکباره مطرح شده که قرار است تغییراتی در چینش 
مجمع انتخاباتی ایجاد شــود مشخص نیست؛ اما 
نکته قابل تامل اینجاســت که اعضای کمیســیون 
ورزشــکاران پیش از این رای گیــری الزم را انجام 

داده بودند.
نکته قابل تامل اینکه در این نشست مانند جلسات 
گذشته حسن یزدانی، دارنده مدال طالی جهان و 
المپیک کشتی آزاد و محمدرضا گرایی، فرنگی کار 
طالیــی کشــورمان در المپیک توکیو قرار نیســت 
مشارکتی داشته باشــند. این ۲ کشتی گیر از زمان 
تشکیل کمیسیون به دنبال اعتراضات علیرضا دبیر 

در جلسات شرکت نداشته اند. 

غیبت دوباره »یزدانی« و »گرایی« در کمیسیون ورزشکاران

چراصعودبهجامجهانیخوشبختماننمیکند؟

از گذشته دور به آینده نزدیک

پژمان راهبر آخرین وضعیت تیم ملــی؛ وخیم ترین 
چیزی اســت که بعد از شکســت مقابل 
عراق حس کرده ایــم. وقتی بازیکن عراق )امجــد عطوان( نگاهی به 
آســمان کرد و توپ را روی نقطه کرنر کاشت و ارســالش با ضربه عال 

عباس به تیر خورد و تور دروازه را تکان داد. 
فردای آن روز مارک ویلموتس حکم اخراجــش را گرفته و به بلژیک 
برمی گشــت و قرار بود تعــدادی از بازیکنــان آن مســابقه دیگر در 
لباس ایران بازی نکنند. مــا بودیم و دو بــازی در فروردین و خرداد 
بعد و نیاز بــه پیروزی در هر چهار مســابقه. دنیا هنــوز کرونایی نبود 
و بیمارســتان ها جای کافی برای پذیرش رییس فدراســیون ایران 
داشــتند که قرار بود از فشــار این شکســت صندلــی را خالی کند و 
 زیر ماســک اکســیژن به مالقات کنندگان نگاهی بیندازد و دســتی 

تکان بدهد. 
طبق معمول، برخورد ما با شکســت همان شــکلی بود که قبل تر رخ 
داده بود. درخت هایی که تکان می خوردند و آدم هایی که از باال سقوط 
می کردند. مهدی تاج، حیدر بهاروند و تا یک ســال بعد عزیزی خادم 
رای مجمع را گرفت. موفقیت بزرگی بود؛ با عنوان »سریع ترین صعود 
تاریخ« . اما حتی پیروزی هم معنایش را از دست داده بود. درحالی که 

چهار روز پس از صعود سرمربی تیم ملی به واسطه اخراج مدافع راست 
مورد عالقه اش )صادق محرمی( در بازی امارات موج تازه ای از شماتت 
را به جان می خرید، رییس فدراسیون هم کمی بعد از بی محلی معاون 

رییس جمهوری از سریر قدرت به زیر کشیده شد. 
بررسی تحوالت فوتبال ایران در سه سال گذشته ممکن است هر ناظر 
بیرونی را شــگفت زده کند؛ اما عالقه مندان به این رشــته ورزشی در 
کشور که خبر را با خبر روشن می کنند؛ معتاد به سواری این رولرکاستر 
ترسناک، کک شان هم نمی گزد و چه بســا فوتبال پرحادثه ما بساط 
تفریح و خنده آن ها هم باشــد. پس اگرچه به یاد می آوریم که در حد 
فاصل سه بازی ملی )کره، لبنان و الجزایر( چه ها گذشته؛ اما شانه ای 

باال انداخته و لبخند می زنیم.
این سالی اســت که با کرونای چند ستاره اصلی و شکست مقابل کره 
آغاز شده و با حادثه ورزشگاه مشــهد ادامه پیدا کرده و با سرگردانی 
بازیکنان در فرودگاه به نقطه سکون رســیده است. بعد از قرعه کشی 
هم ماجرای بازی های دوستانه و شروع اختالفات و بعد بازی کانادا و 
لغو پرسروصدای آن و اردوی قطر و ماجرای بازیکنان استقالل و بحث 
برکناری سرمربی و ماجرای اســتوری ها و مصاحبه و طارمی و ابقای 
دراگان اسکوچیچ. همه این ها با فواصلی اندک که با مصاحبه و شایعه 

و اتهام و جنگ قدرت و البی و ... اتفاق افتاد. حاال هم کلیدواژه هایی 
مثل صبحانه و اختالف و بی نظمی و دودستگی.

تیم ملــی ایــران در فاصلــه فیفــادی بی ثمــر ژوئن و ســپتامبر، 
پرخبرتریــن تیــم جام جهانــی و فرســوده ترین و دوقطب تریــن 
آنهاســت. جنگ های پیاپی و اشــارات بیش از انــدازه و مصاحبه ها 
لیت هــای غیرمســئوالنه اوضــاع را بــه جایــی رســانده  و فعا
که انــگار هیــچ راه چــاره ای به ســمت بهبود وجــود نــدارد. البته 
نه اینکه این موضــوع را تجربــه نکرده باشــیم که همــواره در همه 
 ســال های صعود به جــام جهانی وضعیــت کمابیش مشــابه این

 بوده است .
درست است که ما از جنس رویا هستیم اما کدام اقدام عاجل و فوری؟ 
حذف، تغییر، برخورد، همه اینها یا هیچ کدام؟ کدام تصمیم اساسی؟ 

تقویت، صلح و آشتی، اتحاد؛ از چه راهی و چگونه؟
امروز همه ما از این حجم خود ویرانگری که بر یکی از بهترین تیم های 
ملی تاریخ ایران گذشته، حس غریبی داریم و تیم ملی با هر مربی و 
هر رییس فدراسیونی، به جام جهانی برسد، این حس دردناک ما را در 
جریان بازی ها رها نخواهد کرد؛ که چقدر می توانستیم بهتر باشیم... 

حتی اگر  برخالف انتظار  خیلی خوب بودیم.

تیمملیایراندرفاصلهفیفادیبیثمرژوئنو
سپتامبر،پرخبرترینتیمجامجهانیوفرسودهترینو

دوقطبترینآنهاست
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اعزام مبلغان بین المللی حوزه علمیه اصفهان به کشورهای دیگر

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان گفت: جهاد تبیین کار پیچیده، ظریف و سختی است و در این راستا 
مبلغان بین المللی حوزه علمیه اصفهان به کشورهای دیگر اعزام می شوند.به گزارش خبرگزاری تسنیم 
ازاصفهان، حجت االسالم والمسلمین عبدالرسول احمدیان در حاشیه مجمع مبلغان محرم اظهار داشت: 
جهاد تبیین کار پیچیده، ظریف و سختی است و با توجه به دستور مقام معظم رهبری در مورد جهاد تبیین، 
همه مبلغان مذهبی باید تالش کنند که این دستور الهی را بدون منت انجام دهند.وی افزود: مقام معظم 
رهبری بر استمرار تبلیغی بعد از اتمام ایام تبلیغی تاکید بسیاری دارند و فرمودند که مبلغان باید با استفاده 
از همه ابزارهای دینی ارتباط خودشان را با مردم حفظ کنند.رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان متذکر 
شد: تبلیغ عملی برگرفته از رفتار رسول اکرم)ص( و مهم ترین و بهترین شیوه تبلیغ است و مبلغان باید با 
رفتار و کردارشان وظایف تبلیغی خودشان را به جا آورند.وی یادآور شد: هر سال پیش از آغاز ماه محرم، 
مجمع مبلغان محرم برگزار می شود و همه مبلغان با هم میثاق می بندند تا در ماه محرم بتوانند با شور 
و اشتیاق و مدد الهی وظایف تبلیغی خودشان را انجام دهند. امسال نیز به رویه سالیان گذشته، مجمع 
مبلغان برگزار شد و همه مبلغان برای اعزام به مناطق تبلیغی مختلف آماده شدند.احمدیان با بیان اینکه در 
محرم امسال حدود 800 مبلغ آقا و 200 مبلغه خانم به مناطق مختلف کشور اعزام می شوند، گفت: اصفهان 
به عنوان یک شهر دینی و با تمدن اسالمی شناخته می شود و از استان های هم جوار درخواست های زیادی 
برای استفاده از مبلغان حوزه علمیه اصفهان وجود دارد و مبلغان مذهبی همیشه به نقاط مختلف کشور 

اعزام می شوند؛ با این حال تمرکز اصلی ما روی استان اصفهان و استان های هم جوار است.
 

مدیر منطقه یازده شهرداری خبر داد:

 برنامه ریزی ویژه برای برگزاری منظم مراسم های ماه محرم
 در منطقه 11 

مدیر منطقه یازده شهرداری اصفهان از برگزاری گردهمایی با هیئت های مذهبی شهر اصفهان در این منطقه 
به منظور برنامه ریزی برای برگزاری مراسم عزاداری در ماه محرم و صفر خبر داد.به گزارش اداره ارتباطات 
رسانه ای شهرداری اصفهان، حسن محمد حسینی با اعالم این خبر گفت: این گردهمایی روز دوم مردادماه 
با حضور رییس پلیس شهرستان اصفهان، مدیر کل ســازمان تبلیغات اسالمی استان، ریاست شورای 
اسالمی شهر اصفهان، امام جمعه غرب اصفهان و معاون دادستان عمومی اصفهان برگزار شد.وی افزود: 
تعامل با هیئت های بزرگ مذهبی اصفهان جهت ارتقای هرچه بیشتر کیفیت مراسم عزاداری در ماه محرم و 
صفر محور این گردهمایی بود و هیئت های مذهبی در این جلسه شرایط خود را مطرح و نسبت به هماهنگی 
آن با یکدیگر اقدام کردند.محمدحسینی تاکید کرد: برخورداری از نظم و هماهنگی الزم در برگزاری مراسم 
عزاداری امام حسین )ع( خواسته مدیریت منطقه از هیئت های مذهبی است و در مقابل نیز شهرداری 
در زمینه تامین ایمنی و جمع آوری پسماندها به هیدت های مذهبی و شهروندان خدمت رسانی می کند.

 

آمادگی منطقه 15 برای استقبال از محرم
مدیر منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهان از آمادگی کامل این منطقه برای استقبال از ماه محرم خبر داد 
و گفت: برنامه ریزی الزم برای برپایی مراسم های عزاداری اباعبدالحسین)ع( انجام شده است.

هوشنگ نظری پور در حاشیه برگزاری همایش هیئت های مذهبی و مداحان منطقه ۱۵ شهرداری در 
گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به نزدیک شدن به ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان حضرت 
اباعبدا... الحسین )ع( با بیان اینکه خوراسگان و حومه بیش از ۱20 هیئت مذهبی دارد، اظهار کرد: 
این منطقه تمهیدات ویژه ای برای کمک به هیئت های مذهبی در برپایی مراسم عزاداری ایام محرم 
در نظر گرفته اســت که از جمله آنها می توان به برپایی میز خدمت در اداره خدمات شهری منطقه 
به منظور ارائه مجوزهای های الزم به هیئت ها اشاره کرد.وی با اشاره به نقش مهم و حیاتی شعائر 
اســالمی در عرصه فرهنگ دینی و اخالق اجتماعی، افزود: برپایی جلســات عزاداری اباعبدا… 

الحسین )ع( اقدام خوبی در تاثیرگذاری و نقش آفرینی بیشتر شعائر اسالمی است.

معــاون شهرســازی و معماری شــهردار اصفهــان با بیــان اینکه با 
پیگیری های این معاونت، مشــکل ۵0 ســاله و گره کــور زمین های 
علی آباد کلنگان باز شــد، گفت: مالکان این زمین ها می توانند پیگیر 

وضعیت پالک های خود باشند.
وحید مهدویان در گفت وگــو با خبرنگار ایمنا، اظهــار کرد: زمین های 
فاز یک علی آباد کلنگان به مســاحت حدود ۷0 هکتــار، در محدوده 
منطقه ۱2 شهرداری )محدوده شــمال شهرک نگین و انتهای خیابان 
رباط سوم( واقع شده است که در سال ۱۳۴۹ توسط ارتش جمهوری 
اسالمی ایران تفکیک و به نظامیان واگذار شده بود، سال ۱۳۵0 اسناد 
مالکیت این پالک ها صادر و تحویل مالکان شد که به دالیل مختلف از 
جمله قرارگیری این زمین ها خارج از محدوده، مشکالت فراوانی برای 

مالکان به وجود آمد و به یک گره کور در شهر تبدیل شد.
وی با بیان اینکه شــورای عالی شهرســازی و معماری در سال ۱۳۹0 
درخواســت شــهرداری اصفهان مبنی بــر در محدوده قــرار گرفتن 
زمین هــای علی آبــاد کلنــگان را تصویب نکــرد، گفــت: پیگیری و 
نامه نگاری ها توسط شهرداری اصفهان همچنان تا سال ۱۳۹۷ ادامه 

یافت تا اینکه سرانجام طی ابالغی از سوی وزارت راه و شهرسازی به 
اســتانداری اصفهان، این زمین ها در محدوده شهری قرار گرفت و در 
پی آن شــهرداری اصفهان طرح های تفکیکی الزم را که توسط ارتش 
جمهوری اسالمی ایران تهیه شــد، ارائه کرد، اما به دالیل نامشخص و 

برخالف مطالبات مردم، پرونده این زمین ها از سال ۱۳۹8 راکد شد.
معاون شهرســازی و معماری شــهردار اصفهان با بیان اینکه در سال 
۱۴00 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان بار دیگر پرونده 
مربوط به زمین هــای علی آباد کلنگان را به جریــان انداخت، گفت: با 
آگاهی که از مشــکالت مردم منطقه و مالکان زمین ها داشــتیم، بنا 
بر تاکید شهردار اصفهان و اعضای شورای اســالمی شهر با به جریان 
انداختن مجدد این پرونده، برای رفع مشکالت مردم و باز شدن این 

گره کور شهر اقدامات الزم را انجام دادیم.
وی ادامه داد: در ســفر رییس جمهــور به اصفهان طی جلســه ای با 
حضور مدیر کل بازرســی، نظارت و ارزیابی عملکــرد مرکز ارتباطات 
مردمی ریاست جمهوری و مدیران ارشــد استان، موضوع مطرح شد 
و مستندات توســط این معاونت به مســئوالن حاضر در جلسه ارائه 

و باعث شــد در تاریخ بیســت ونهم خردادماه ۱۴0۱ طی نامه مدیرکل 
دفتر نظارت بر طرح های توســعه و عمران وزارت راه و شهرســازی، 
الحاق زمین های علی آباد کلنگان به شهر اصفهان و طرح تفکیکی آن 
تصویب نهایی شود و این مصوبه هم اکنون توسط استاندار اصفهان به 
شهرداری اصفهان ابالغ شده اســت.مهدویان، رفع مشکل زمین های 
علی آباد کلنگان و باز شدن گره کور ۵0 ســاله را به نفع مردم دانست و 
گفت: شــهرداری اصفهان با اقداماتی همچون مستندسازی، انجام 
مکاتبات با دستگاه های ذی ربط در چارچوب اجرای قوانین و مقررات، 
همچنین برگزاری جلســات فنی و توجیهی متعدد، دریافت مصوبه 
شورای عالی شهرسازی و معماری روی نقشه تفکیکی این زمین ها، 
پیگیری تا حصول نتیجه و دریافت ابالغ مصوبه از استانداری اصفهان 
یکی از گره های کور شهر با نیم قرن سابقه را باز کرد و اکنون با درایت و 
حمایت مدیریت شهری، مالکان این زمین ها می توانند برای دریافت 
پروانه ســاختمان و ساخت وســاز در زمین های خود اقدام کنند.وی 
خاطرنشــان کرد: در طرح تفکیکی نهایی، ســرانه های فضای سبز، 

آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و ورزشی دیده شده است.

اخبار

  خبر خوش معاون شهردار اصفهان برای صاحبان زمین های محدوده منطقه ۱۲: می توانید ساخت و ساز را آغاز کنید 

گره گشایی از گره کور 50 ساله شهر

با آگاهی که از مشکالت مردم منطقه و مالکان زمین ها 
داشتیم، بنا بر تاکید شهردار اصفهان و اعضای شورای 
اسالمی شهر با به جریان انداختن مجدد این پرونده، 
برای رفع مشکالت مردم و باز شدن این گره کور شهر 

اقدامات الزم را انجام دادیم

مسئول امالک و آزادسازی منطقه 6 شهرداری خبر داد:

 آزادسازی 11 پالک در محله احمدیه با هزینه
 24 میلیارد تومان

مسئول امالک و آزادسازی منطقه 6 شهرداری اصفهان گفت: ۱۱ پالک در محله احمدیه با هزینه 2۴ 
میلیارد تومان آزادسازی شد.مجتبی فروزنده با اعالم این خبر اظهار کرد: روند تملک و آزادسازی 
تعدادی از محله های منطقه 6 شهرداری اصفهان در سال 8۳ در دســتور کار مدیریت این منطقه 
قرار گرفت که در این میان محله احمدیه به دلیل برخورداری از بافت قدیمی، فرســوده و ناکارآمد 
که منجر به بروز ناهنجاری های اجتماعی در آن نیز شده بود، در فهرست این محله ها قرار گرفت.

وی افزود: در دوره جدید مدیریت شهری، عزم جدی برای آزادسازی محله احمدیه شکل گرفت و 
خوشبختانه منجر به این شد که در سال ۱۴0۱ توانستیم بیش از ۱۱ پالک با مساحت ۱0۱۳ مترمربع 
عرصه و حــدود ۷00 مترمربع اعیانی را آزادســازی کنیم که در نوع خود آماری قابل توجه اســت.

وی با ابراز امیدواری از اینکه مابقی پالک های این محله که شــامل 2۷ پالک است تا سال ۱۴02 
آزادسازی شوند، تاکید کرد: مدیریت شهری به دنبال آن اســت تا در این محله فضای مناسبی را 
برای فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، رفاهی و تفریحی فراهم کند.مســئول امالک و آزادسازی 
منطقه 6 شهرداری اصفهان با اشاره به آزادســازی محور خیابان شهید خلیلی دوم به عنوان پروژه 
مهم دیگر در این منطقه توضیح داد: این محله نیز دارای بافت فرسوده، قدیمی و ناکارآمد شهری 
است و آزادسازی محور خیابان شهید خلیلی دوم در دستور کار قرار گرفته است.وی با بیان اینکه 
برای این پروژه ۱۷ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شــده است، افزود: با تعریض این خیابان 
نوعی بازسازی، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده هم اتفاق می افتد.فروزنده دیگر آزادسازی مهم 
در منطقه 6 را شامل پارکینگ لســان االرض در مجاورت گلستان شهدا دانست و گفت: این پروژه 
در راستای خدمت رسانی به زائران تخت فوالد و گلستان شهداست و پس از آزادسازی در اختیار 

معاونت عمران شهری جهت احداث پارکینگ طبقاتی قرار می گیرد.
 

مدیر منطقه سه شهرداری مطرح کرد:

ارتقای سیمای شهری منطقه 3 با نورپردازی معابر
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان گفت: به منظور زیباسازی و ارتقای سیمای شهری، نورپردازی 
این منطقه با اعتباری بیش از ۱6 میلیارد ریال انجام شده است.محمدباقر کالهدوزان اظهار کرد:این 
منطقه به عنوان مرکز گردشگری و تفریحی شــهر اصفهان قلمداد می شود که در این راستا مرمت 
و بازسازی اماکن، کاشت نهال هایی با قامت کوتاه به منظور جلوه بصری اماکن و نورپردازی جزو 
برنامه های سالیانه محســوب می شود.وی افزود: در سال های گذشــته نوسازی 220 پروژکتور 
ال ای دی رواق های فوقانی میدان امام )ره(، گذرهای ســعدی و پشــت مطبخ، نورپردازی طبقه 
فوقانی و تحتانی سی وسه پل همچنین نورپردازی درختان خیابان های کمال اسماعیل و فردوسی 
انجام شده است.مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با اشاره به طرح های نورپردازی سال جاری، 
تصریح کرد: با توجه به اهمیت گذر فرهنگی چهارباغ عباسی برای گردشگران و شهروندان، عملیات 
تکمیل روشنایی رفیوژ میانی این گذر در راستای ارتقای سیمای شهری با هزینه ای بالغ بر هشت 
میلیارد ریال انجام شده اســت.وی خاطرنشــان کرد: نورپردازی محیط های گردشگری حاشیه 
رودخانه از دیگر اقدامات این منطقه اســت که عملیات احداث شبکه روشــنایی به منظور تامین 
لوکس نوری حد فاصل سی وسه پل تا پل فردوسی با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد ریال انجام شده 
اســت.کالهدوزان با بیان اینکه احداث روشنایی و نورپردازی حاشیه شــهرداری مرکزی یکی از 
اقداماتی است که با توجه به همجواری با کاخ تاریخی چهل ستون از اهمیت خاصی برخوردار است، 
اظهار کرد: به منظور افزایش سطح روشنایی و ایجاد امنیت بیشتر، زیباسازی دیواره چهل ستون و 
ارتقای سیمای شهر، پروژه نورپردازی حاشیه شهرداری مرکزی با هزینه ای بالغ بر سه میلیارد و 

۷00 میلیون ریال جزو برنامه های سال جاری منطقه سه قرار دارد.

چهره روزبا مسئولان

تا پایان امسال؛

TBM خط 2 متروی 
اصفهان به ایستگاه امام 

حسین)ع( می رسد
مدیرعامل ســازمان قطار شهری شهرداری 
اصفهان گفت: در صورت تامین منابع مالی تا 
پایان سال، TBM جبهه غربی خط دو متروی 
اصفهان با گذر از ایســتگاه خلجا به ایستگاه 
امام حســین)ع( می رسد.سیدمحســن 
واعظی فر در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار 
کرد: دستگاه حفاری مکانیزه )TBM( خط 
دو متروی اصفهــان که از جبهــه غربی کار 
خود را آغــاز کرده اســت، روز عید غدیر خم 
از ایســتگاه شــهید حجازی واقع در ابتدای 
خیابان کهندژ، به ایســتگاه آیت ا... کاشانی 
رســید و پس از اورهال به ســمت ایستگاه 
خلجا حرکت خواهــد کرد.وی با اشــاره به 
حفاری خط دو متروی این کالن شهر از جبهه 
 ،TBM شمال شرقی با استفاده از دو دستگاه
افزود: انتظار داریم TBM جبهه شمال شرقی 
نیز تا پایان ســال با گذر از ایســتگاه شاهد، 
به ایستگاه طوقچی برســد؛ در حال حاضر 
TBM تونل غربی جبهه شــمال شــرقی در 
ایستگاه الله در حال اورهال و TBM شرقی 
که از این جبهه در حال حفاری اســت، هنوز 
به ایستگاه شاهد نرسیده است.مدیرعامل 
سازمان قطار شــهری اصفهان تصریح کرد: 
پیش بینی می کنیم تا پایان ســال جاری در 
صورت تامین منابع مالی، TBM جبهه غربی 
خط دو متــروی اصفهان با گذر از ایســتگاه 
خلجا به ایستگاه میدان امام حسین )ع( به 
عنوان تنها ایستگاه تبادلی خطوط یک و دو 
متروی این کالن شهر برســد.وی با اشاره به 
کارکرد TBM، خاطرنشان کرد: این دستگاه 
وظیفه حفاری و ساخت تونل را بر عهده دارد 
و پس از انجام حفاری، سگمنت ها )قطعات 
بتنی( را نیز جای گــذاری می کند.واعظی فر 
ادامه داد: خط دو متروی اصفهان از دارک تا 
خمینی شهر حدود 2۴ کیلومتر طول دارد که 
اولویت اول آن از ایســتگاه دارک تا ایستگاه 
شهید حجازی در خیابان کهندژ با حدود ۱۴ 

کیلومتر، ۱6 ایستگاه دارد.

نمایشگاه »روایت 
تبلیغ« در اصفهان 

افتتاح شد
نمایشــگاه دســتاوردهای دفتــر 
تبلیغات اسالمی با عنوان »روایت 
تبلیغ« باحضور اســتاندار اصفهان، 
رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اســالمی و رییس دفتــر تبلیغات 
اســالمی  در گلســتان شــهدای 

اصفهان افتتاح شد.

عکس خبر

معاون ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری خبر داد:

افزایش چشمگیر استقبال از باغ های بانوان در سه ماهه نخست 1401
معاون ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: پس از 2 سال و عبور از رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا، باغ های بانوان با استقبال ویژه 
ای از سوی بانوان اصفهانی مواجه شده اند. احسان بعیدی با اشاره به اینکه به روزرسانی همه مجموعه های تفریحی و ورزشی برای پاسخ به نیاز گروه های ذینفع یک ضرورت 
است، اظهار کرد: گروه ذی نفع باغ های بانوان، زنان هستند که باید وضعیت این مجموعه ها را برای پاسخگویی هرچه بهتر به نیازهای آنها بهبود ببخشیم.وی افزود: این باغ ها در 
حال حاضر در حال خدمت رسانی به سازمان ها و ارگان ها برای اجرای برنامه های تفریحی و ورزشی و رویدادها هستند. به گفته بعیدی، باغ های بانوان از طریق پاتوق های مختلف 
ظرفیتی برای توانمندسازی بانوان فراهم می کنند که طی آن دست ســازه ها و محصوالت تولیدی زنان عرضه می شود.وی همچنین به کاهش میزان پذیرش این باغ ها در دو 
سال کرونایی اشاره و بیان کرد: پس از این 2 سال، این مجموعه ها با برگزاری برنامه های تفریحی، ورزشی و آموزشی به استقبال بانوان رفتند و در سه ماهه نخست سال جاری با 
استقبال ویژه ای مواجه شدند.بعیدی افزود: باغ بانوان پردیس در سال گذشته ۳ هزار و ۱00 نفر و در سه ماهه نخست امسال ۳۱ هزار و 6۷8 نفر، باغ بانوان ناژوان در سال گذشته 

۵ هزار و 6 نفر و در سه ماهه اول امسال ۱۷ هزار و ۳۳۱ نفر و باغ بانوان طلوع در سال گذشته ۳ هزار و ۱00نفر و در سه ماهه نخست امسال ۴۵ هزار و ۷80 نفر را پذیرش کرده اند.

رویداد آموزشی و توان افزایی گروه های سرود مساجد با 
عنوان »آواها و نواها« با شعار »هر مسجد، یک سرود« 
ویژه مناطق پانزده گانه از ســوی خانه نوجوان وابسته 
به ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری 
اصفهان برگزار می شود.به گزارش اداره ارتباطات رسانه 
ای شهرداری اصفهان، مســئول خانه نوجوان با اعالم 
این خبر گفت: این طرح با همکاری ســتاد هماهنگی 
کانون های فرهنگی هنری مســاجد اســتان اصفهان 
برنامه ريزی شــده و تقویت هویت دینــی، مذهبی و 
انقالبی نوجوانان شــهر را هدف اصلی خــود قرار داده 

است.صفیه سادات موسویان افزود: فرآیند این طرح 
شامل شناسایی تسهیلگران، تشکیل گروه ها، برگزاری 
جلسات توجیهی، اعزام مربی به کانون ها، ارائه محتوای 
سرود و اجراهای میدانی است.وی تصريح كرد: هریک 
از مساجد فعال شــهر یک نفر را به عنوان تسهیلگر به 
خانه نوجوان معرفی می کند که به عنوان رابط سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با کانون 
فرهنگی هنری مساجد، نوجوانان مستعد و عالقه مند 
به فعالیت در زمینه سرود و آواهای انقالبی و مذهبی را 
شناسایی می کند.موسویان ادامه داد: پس از شناسایی 
عالقه مندان، مربی مربوطه از ســوی خانه نوجوان به 
مساجد اعزام می شود و این نوجوانان در فرآیند آموزش 
قرار می گیرند.آنطور که مسئول خانه نوجوان اظهار کرده، 
پس از پایان یک دوره آموزشی چند ماهه، از هر مسجد 

یک گروه سرود انتخاب شده و به رقابت با دیگر گروه ها 
می پردازد و در نهایت بهترین گروه ها مورد حمایت قرار 
می گیرند و فیلم و ویدیوی ویژه ای از اجرای آنها منتشر 
می شود.وی اضافه کرد: در این طرح حدود 200 مسجد 
فعال شهر از ۱۵ منطقه شهرداری اصفهان به خانه نوجوان 
معرفی شــده که امیدواریم از طریق هماهنگی دقیق، 
اولین دوره این طرح به خوبی اجرا شود.موسویان عفاف 
و حجاب، افتخارآفرینــی، فعالیت های دانش بنیان و 
امید به آینده را موضوعات انتخابی این سرودها دانست 
و خاطرنشان كرد: نوجوانان گروه سنی ۱2 تا ۱8 سال در 
گروه های جداگانه دختر و پسر تا ۱0 مردادماه فرصت 
http://isfahan.  دارند از طریق مراجعه به ســایت

fahma.org/و یا تماس با شماره 0۳۱-۳2۳۵۱۳۹۱ 
جهت شرکت در این طرح ثبت نام كنند.

با مشارکت 200 مسجد در شهر صورت می گیرد؛

اجرای طرح »آواها و نواها« در مناطق پانزده گانه 
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عملیات اجرایی طرح جهاد آبرســانی به منظور آبرسانی پایدار به 87 روستا 
در سه شهرستان اســتان اصفهان با همکاری قرارگاه سازندگی امام حسن 

مجتبی )ع( در حال اجراست.
در نخســتین مرحله از اجرای این طرح که در قالب طرح جهاد آبرســانی به 
10 هزار روستای کشور در حال اجراست، 87 روستا در شهرستان های نایین، 

فریدون شهر و سمیرم از آبرسانی پایدار بهره مند می شوند.

در شهرســتان نایین و در مرحله نخســت اجرای این طرح، 3000 نفر در 54 
روستا از آبرسانی پایدار بهره مند می شوند و تاکنون برای اجرای طرح های 
آبرسانی به مجتمع های روستایی الی سیاه و کوهستان- بهارستان در حدود 

15000 متر حفاری و 8200 متر لوله گذاری شده است.
در طرح جهاد آبرسانی در این شهرســتان عالوه بر حفر و تجهیز دو حلقه چاه 
آب، 117 کیلومتر خط انتقال و شــبکه توزیع، 3700 متر مکعب مخزن و پنج 

باب ایستگاه پمپاژ نیز اجرا و احداث می شود.
در شهرستان فریدون شهر نیز 23 روستا با اجرای این طرح از آبرسانی پایدار 
بهره مند می شوند که عملیات لوله گذاری در روســتاهای این شهرستان به 
طول 136 کیلومتر انجام می شــود و تاکنون 17400 متر حفاری و 3000 متر 
لوله گذاری شده است؛ هم اکنون نیز عملیات حفاری و لوله گذاری در منطقه 

پیشکوه و مجتمع روستایی برف انبار فریدون شهر در حال اجراست.
گفتنی است ؛جهاد آبرســانی در این شهرســتان با احداث 20 باب مخزن با 

ظرفیت 1300 متر مکعب و 9 باب ایستگاه پمپاژ نیز اجرایی می شود.
جهاد آبرسانی در شهرستان سمیرم نیز در 10 روســتا به طول 27 کیلومتر در 

آینده ای نزدیک آغاز می شود.

مهندس ایرج رخصتــی، مدیرعامل ذوب آهن اصفهــان در نهمین کنفرانس 
روابط عمومی و صنعت که اول مرداد ماه در هتل المپیک تهران برگزار شد، به 
عنوان مدیر برتر حامی روابط عمومی انتخــاب  و  مدال زرین روابط عمومی را 

دریافت کرد.
نهمین کنفرانس روابط عمومــی و صنعت با عنــوان » روابط عمومی صنعت 
در ایران ، تجربه ها و روندها « ، با حضور خســرو رفیعی رییس انجمن روابط 
عمومی ایران،  حسین زاده قشمی مدیرکل دفتر ارتباطات وزارت صمت، دکتر 
تقی پور دبیرکل باشــگاه مدیریت ارتباطات یونسکو-ایران و جمعی از اساتید 
، صاحب نظران و دســت اندرکاران حــوزه روابط عمومی برگزار شــد . در این 
کنفرانس  همانند دوره های گذشته مدیر برتر حامی روابط عمومی بر اساس 
معیارهای این حوزه توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس روابط عمومی و باشگاه 
مدیریت ارتباطات یونسکو انتخاب شد که در ســال جاری بر اساس ارزیابی 
های صورت گرفته، این عنوان به مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن 

اصفهان رسید.
پاسخگویی به ذی نفعان به شــیوه های مختلف از جمله میز خدمت ، توسعه 
ارتباطات درون و برون سازمانی ، توجه ویژه به مسئولیت های اجتماعی شرکت 
، مشارکت در برنامه های فرهنگی و اجتماعی ، حضور مداوم در بین کارکنان ، 
حضور در برنامه های مختلف روابط عمومی و همایش های مرتبط با شرکت 
، ارتباط وتعامل با رســانه ها، حضور فعال درشبکه های اجتماعی و کانال های 

تخصصی صنعت فوالد ، در نظرگرفتن جایگاه مناسب برای روابط عمومی در 
ساختار سازمانی و ... از جمله معیار های دیگر در این انتخاب بود.

حسین زاده قشمی مدیرکل دفتر ارتباطات وزارت صمت در حاشیه این رویداد 
گفت : صنایع معدنی و فوالدی از نقاط قوت اصلی ما در حوزه صنعت و اقتصاد 
محسوب می شود و دستاوردهای چشمگیری داشته است . خوشبختانه طی 
40 سال گذشته ، یکی از توفیقات جمهوری اسالمی ایران در فعالیت های رسانه 
ای در حوزه صنعت فوالد رخ داده که به شدت امید آفرین است و این حاصل 

فعالیت روابط عمومی ها و رسانه ها در این حوزه است .
مدیرکل دفتر ارتباطات وزارت صمت ضمــن تمجید از حمایت های مدیریت 
ذوب آهن اصفهان از فعالیت های حوزه روابط عمومی که موجب امید بخشی 
در جامعه است، گفت: بعد از انقالب دستاوردهای امید آفرینی در حوزه فوالد 
برای جامعه داشتیم و رتبه ما در جهان در تولید فوالد نشانگر این موفقیت است 

و باید تالش کنیم این امید آفرینی را از طریق رسانه ها توسعه دهیم .
شایان ذکر است ذوب آهن اصفهان به عنوان مادر صنعت فوالد کشور و بیش 
از 55 سال فعالیت، از پیشگامان روابط عمومی در حوزه صنعت نیز محسوب 
می شود و در بیش از نیم قرن گذشــته با حمایت مدیران این مجتمع عظیم 
صنعتی توانســته با انجام فعالیت های حرفه ای در حــوزه روابط عمومی، به 
خوبی دستاوردهای صنعت فوالد ایران به عنوان دهمین تولید کننده فوالد در 

جهان را به اطالع افکار عمومی برساند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهان، به 
مناسبت آغاز هفته ملی مهارت، آرش اخوان طبسی، مدیرکل آموزش فنی و 
حرفه ای اســتان اصفهان با بهرام عبدالحسینی، مدیرکل صداوسیمای مرکز 

اصفهان در خصوص برنامه های هفته ملی مهارت دیدار وگفت وگو کرد.
در این دیدار آرش اخوان طبسی با تاکید برارائه آموزش های دوگانه ویژه جوانان 
جویای کار گفت: در مجموعه آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان اعتقاد بر 
این است که برای بهبود خدمت رسانی به مردم، باید ابتدا نگرش به ارائه خدمت 
تغییر یابد. مدل های سنتی آموزشی پاسخگوی نیاز امروز کشور نیست و اگر 
بخواهیم با نگاه ســابق ادامه دهیم، دچار بحران های جدی در تامین نیروی 

انسانی مورد نیاز صنایع و صنوف خواهیم بود.
وی افزود: امروزه در جامعه بین مســئوالن امر، دغدغه اشــتغال است؛ اما 
صاحبان صنایع و صنوف از کمبود نیرو صحبت می کنند. چگونه می شــود که 
صنایع و صنوف نیاز به نیروی کار دارند ؛اما در کشور صحبت از کمبود کار است؟ 
طی چندسال گذشته در آموزش فنی  و حرفه ای استان اصفهان همه تالش بر 

این بوده است که از شیوه عرضه محور به سفارش محور حرکت کنیم.
وی تصریح کرد: ارتباط بسیار قوی با صنایع و صنوف در دستور کار آموزش فنی 
و حرفه ای بوده و اعتقاد بر این اســت که باید در امر آموزش بخش خصوصی 
نیز با صاحبان صنایع و صنف ارتباط بگیرند. ارتباط صحیح واقعی و دو سویه با 
صنعت، موجب می شود نیاز واقعی صنعت گرفته شود و با شناخت صحیح از 
نیاز بازار کار، برنامه ریزی انجام می شــود و درپی این موارد آموزش ارائه شده 
اثرگذار باشد.اخوان طبســی اضافه کرد: در همین راستا طرح آموزش دوگانه 
و طرح صالحیت حرفه ای وجود دارد، برای افراد جویای کار، نظام آموزشــی 
دوگانه پیشنهاد می شــود که 30 درصد آموزش در محیط کارگاهی و مابقی در 
محیط واقعی کار بوده است. بنابر ارتباط اولیه انجام شده، در ابتدا شغل موردنظر 
شناسایی می شود و شغل مذکور به روش سفارش محور، دو سوم آموزش در 

داخل بنگاهی که قرار است فرد به کار گرفته شود، ارائه می شود.
اخوان طبسی افزود: در مباحث روســتایی و شهرستان ها، رصدخانه مهارتی 
در مجموعه اداره کل فنی و حرفه ای راه اندازی شــده است. برای برنامه ریزی 
آتی استان اصفهان دو نگاه وجود دارد؛ در برخی مشاغل پررونق که متقاضی 
بیشتری دارند این رشــته ها در دســتور کار قرار می گیرند و برخی از مشاغل 
تحت عنوان مشاغل نوظهور با دیدگاه آینده پژوهی، در رصدخانه مهارت بررسی 
می شوند، به طور قطع در چند سال آینده شاهد حذف بسیاری از مشاغل سنتی 

خواهیم بود که کسب وکارهای دیجیتالی جایگزین آنها خواهد شد.
وی تصریح کرد: یکی از اقدامات اصلی در دستور کار، شناسایی مشاغل آینده در 
بازه های چندساله و برنامه ریزی برای آنهاست. در همین راستا باید مربی هایی 
شناسایی، صاحبان صنوف و صنایع دعوت شوند و برنامه ریزی برای حرکات 
آتی صورت گیرد، این طرح حدود یک سال است که در دستور کار استان قرار 
دارد.مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان اضافه کرد: طرح »کهاد« 
طرح بسیار ویژه دیگری از سمت ریاست سازمان فنی و حرفه ای کشور است که 
ویژه دانشجویان دانشگاه هاست و در این طرح با دانشگاه ها تفاهم نامه هایی 
امضا می شود و در استان اصفهان نیز با دانشگاه صنعتی اصفهان تفاهم نامه ای 
منعقد شده است. در این طرح بین 18 تا 24 واحد درسی دانشجویان در زمانی 

بین 500 تا 700 ساعت آموزش مهارتی، معادل سازی می شود و دانشجویان در 
قالب مراکز توانمندسازی، دوره آموزش مهارتی می بینند.

وی گفت: یکی از مشکالت اصلی این است که برای دانشجویان فارغ التحصیل 
شده از دانشــگاه، بازار کاری وجود ندارد؛ بنابراین تالش انجام می شود تا در 
قالب این طرح دانشجویان توانمند شوند و پس از اتمام تحصیالت به وسیله 
ارتباط گرفته شده، متناسب با رشته تحصیلی خود و نیاز بازار وارد بازار کار شوند.
اخوان طبسی ادامه داد: طرح »نخلستان« نیز درحال اجراست که بیشتر در 
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات درنظر گرفته شده و شامل فارغ التحصیالن 
دانشگاهی می شود. در این طرح طی ارتباطات موجود با بنگاه های اقتصادی، 
افراد فارغ التحصیل به مهارت آموزی در محیط واقعی صنایع و صنوف دعوت 
می شوند و این افراد با آموزش مهارت دریافتی، ارتقای بهتری پیدا می کنند و 
با توجه به شــناخت از محیط کار، افراد دارای ایده به شرکت های دانش بنیان 

وصل می شوند.
وی اضافه کرد: این افــراد در قالب ارتباط خود با شــرکت های دانش بنیان و 
پارک های علــم و فناوری و در اصفهان شــهرک علمی تحقیقاتی به ســمت 
پارک های علم و فناوری هدایت و حمایت می شوند تا ایده آنها به عمل تبدیل 
شود و به محصول برســد، با تاکید مقام معظم رهبری بر دانش بنیان، طرح 

نخلستان پوشش بسیار خوبی برای تحقق این امر خواهد بود.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهان اظهار کــرد: در اصفهان طی 
سه سال با همکاری با شهرک عملی تحقیقاتی، واژه ای تحت عنوان »مهارت 
بنیان« تعریف شده است. بیشتر افراد حاضر در شرکت های دانش بنیان دارای 
علم هستند ؛اما برای انجام کار مهارت الزم را ندارند، ارتباط فنی و حرفه ای طی 
سال جاری با این افراد بسیار قوی تر شده است و تعدادی از نخبگان مهارتی به 
نخبگان عملی وصل می شوند و شرکت های دانش بنیان با افراد مهارت بنیان 
می توانند شــرکت های دانش بنیان مهارتی خوبی را تشــکیل دهند تا شاهد 

اتفاقات بسیار خوبی باشیم.
اخوان طبسی تصریح کرد: صدا و سیما بایستی کمک کننده باشد تا فرهنگ 
مهارت آموزی در جامعه رونق پیدا کند و جایگزین فرهنگ مدرک گرایی شود، 
کرونا طی دو سال گذشــته به اقتصاد بیشتر کشورها آســیب زد؛ اما آلمان، 
ژاپن و کره جنوبی که به بهانه های مختلفی در جنگ ها نابود شده بودند و جزو 
زبانزدترین کشورهای صنعتی هســتند، تراز اقتصادی تقریبا ثابتی داشتند. 
راز موفقیت این کشورها بیشتر اهمیت دادن به تربیت نیروی ماهر به نسبت 
مدرک، بوده اســت.وی با بیان اینکه کشــورهای مذکور در بازار کار و صنعت، 
شایسته ساالری را در دستور کار قرار دادند، خاطرنشان کرد: مردم باید آگاهی 
داشته باشند که داشتن شغل ارزش اســت نه داشتن مدرک. اگرچه نیازمند 
افراد دانشمند و تحصیل کرده در کشور هستیم؛ اما درصد این افراد باید زیر 30 
درصد باشد. با منابع موجود در کشــور می توانیم باالتر از سه کشور مذکور قرار 
بگیریم اما شرط اصلی، داشتن نیروی ماهر و مهارتی در عرصه های مختلف 

صنفی، خدماتی و صنعتی است.
در ادامه بهرام عبدالحسینی، مدیرکل صداوسیمای مرکز اصفهان، برگسترش 
فرهنگ مهارت آموزی و ارائه آموزش های فنی وحرفه ای درجامعه ویژه افراد 

جویای کار تاکید کرد.

همزمان با روز عفاف و حجاب و دهه والیت جمعی از مســئولین آبفای منطقه 
خمینی شهر به همراه مسئولین بنیاد شهید و ایثارگران شهرستان به دیدار سه 
خانواده از خانواده های معظم شهدا رفتند.به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه 
خمینی شهر، همزمان با عید سعید غدیرخم در آبفای منطقه خمینی شهر جشن 
پر شــکوهی با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شــد.این مراسم با 

سخنرانی حجت االسالم صفاری در ارتباط با جایگاه و اهمیت عید بزرگ غدیرخم 
آغاز شد و در ادامه با اجرای پر شور گروه تواشیح بشری و مداحی یکی از اعضای 
این گروه ادامه یافت و در پایان با برگزاری نماز پر فیض ظهر و عصر پایان یافت.

همچنین در پایان این مراسم به هشــت نفر از برندگان مسابقه عطر رضوی که 
توسط روابط عمومی منطقه طراحی شده بود، به قید قرعه جوایزی اهدا شد.

دنیای معــدن: همزمان با ســومین روز برپایی چهاردهمین نمایشــگاه بین 
المللی صنعت مالی، غرفه شــرکت فوالد مبارکه در سالن های 8 و 9 با حضور 

بازدیدکنندگان و ازدحام مردم آغاز به کار کرد.
شرکت های بورســی، مالی و ســرمایه گذاری فوالد مبارکه در این نمایشگاه 
حضوری فعال دارند و هم اکنون شرکت ســرمایه گذاری توسعه توکا، شرکت 
کارگزاری باهنر، شــرکت ســبدگردانی آتیه تــوکا و صندوق ســرمایه گذاری 
اختصاصی بازارگردانی توسعه فوالد مبارکه پذیرای عالقه مندان و بازدیدکنندگان 

از این نمایشگاه است.
شرکت سرمایه گذاری توســعه توکا، ارائه دهنده خدمات مالی مرتبط با بازار 
سرمایه است و شــرکت ســبدگردانی آتیه توکا برای اخذ مجوزهای مشاوره 
سرمایه گذاری، پردازش اطالعات مالی و مشاور پذیرش و عرضه اوراق بهادار 
و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فوالد مبارکه به منظور 

افزایش نقدینگی و بازارگردانی سهام شــرکت های فوالدی در این نمایشگاه 
حضور دارند.معرفی دســتاوردها و نوآوری های صنعت مالی کشور از اهداف 
اصلی برگزاری این نمایشگاه در حوزه های بورس، بانک و بیمه است و برگزاری 
چنین رویداد مهم اقتصادی فرصتی مناســب برای شناخت و آشنایی هر چه 
بیشتر با آخرین ظرفیت های این سه حوزه است که هم اکنون از ظرفیت های 

مهم اقتصادی و صنعتی کشورها محسوب می شوند.
چهاردهمیــن نمایشــگاه صنعت مالــی) بورس، بانــک و بیمــه( با حضور 
متخصصان، کارشناسان و مدیران شــرکت های داخلی و خارجی در این سه 
بخش مهم اقتصادی کشور، دوم تا پنجم مردادماه سال جاری در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شــود و غرفه شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان در سالن های 8 و 9 این نمایشگاه پذیرای عالقه مندان و مشتریان این 

شرکت بزرگ صنعتی در این مدت خواهد بود. 

در نهمین کنفرانس روابط عمومی و صنعت؛

 مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، مدال زرین مدیر حامی روابط عمومی 

را دریافت کرد

با اجرای طرح »جهاد آبرسانی« در 3 شهرستان ؛

مردم 87 روستای استان اصفهان از آبرسانی پایدار بهره مند می شوند

 در دیدار مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان با مدیرکل صداوسیمای مرکز اصفهان مطرح شد:

تاکید بر گسترش فرهنگ مهارت آموزی و ارائه آموزش های فنی وحرفه ای درجامعه

 به مناسبت هفته عفاف و حجاب و دهه والیت انجام شد؛ 

بازدید شرکت آبفای خمینی شهر از خانواده معظم شهدا

 استقبال مردم از غرفه فوالد مبارکه در سومین روز نمایشگاه 
صنعت مالی
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