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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

تیغ کنارگذر شرق اصفهان بر گلوی حیات وحش پارک ملی کاله قاضی؛

شبیه یک ُکِمدی!

رییس کل دادگستری استان:

آمار صلح و سازش در اصفهان 
باالتر از میانگین کشوری است

نبود حمایت برای برگزاری 
چهارمین دوره »جشنواره 

فیلم کوتاه اصفهان«

دسترسی 1۵0۷ خانوار 
روستایی اصفهان به 
اینترنت پر سرعت 

فراهم شد

ضرورت توسعه صنایع 
تبدیلی برای پیشرفت 

صنعت کشاورزی اصفهان

توسط سازمان زیباسازی 
شهرداری انجام شد؛

فضاسازی های 
ویژه اربعین در 

اصفهان

  با یکی از مهم ترین جاذبه های گردشگری کاشان آشنا شویم؛
 زیبایی سحرانگیز یک باغ

وزیر کشور:
 مرزها ظرفیت 
 پذیرش زائر جدید
 را ندارند
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رییس اداره گذرنامه استان اصفهان:
مردم برای صدور و تمدید گذرنامه مراجعه نکنند

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خبر داد:
کاهش 40 درصدی بارش ها در  استان اصفهان

دردسر تازه برای تولیدکنندگان!

  رشد قارچ گونه فروشگاه های »تاناکورا« دست تولیدکنندگان اصفهان 
 را در حنا گذاشته است؛

شهرداری گز برخوار در نظر دارد:

به استناد مجوز شورای محترم اسالمی شهر نســبت به فروش 2 )دو( قطعه زمین با کاربری مســکونی را از طریق مزایده عمومی به اشخاص واجد شرایط 

اقدام نماید. متقاضیان مــی توانند جهت دریافت اســناد و مدارک مزایده، تا پایــان وقت اداری روز یکشــنبه به تاریخ 1401/06/2۷ به ســامانه تدارکات 

 الکترونیکی دولت )ســتاد( به نشــانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمنا اطالعات تکمیلی مزایده فوق از طریق وب سایت شهرداری به نشانی
 www.gazborkhar.ir در دسترس می باشد. همچنین واحد امالک شــهرداری با شــماره تلفن 45721961-031 داخلی 107 در ساعات اداری آماده 

پاسخگویی به سواالت احتمالی می باشد.

آگهی مزایده عمومی

شهرداری گز برخوار م الف:1375649

نوبت دوم

خبر در زاینده رود
حفظ آب حفظ زندگی است جاریست ...
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حشد الشعبی یک عملیات علیه زیارت اربعین را خنثی کرد
پس از خنثی سازی عملیات حزب منحله »بعث« در عراق علیه زیارت اربعین، سازمان الحشدالشعبی اعالم 
کرد که توانســته یک عملیات علیه زائران را ناکام بگذارد.سازمان الحشدالشعبی عراق، در بیانیه ای اعالم 
کرد که تیپ ۴۶ این سازمان موفق شده یک عملیات تروریستی علیه زائران اربعین حسینی )ع( را خنثی 
کند.این سازمان در بیانیه ای اعالم کرد: »الحشدالشعبی، جمعه، یک نقشه علیه زیارت اربعین را خنثی 
کرد. گروهی از نیروهای تیپ ۴۶ در محدوده فرماندهی عملیات الجزیره طبق اطالعات ]به دســت آمده[ 
توانست نقشه ای تروریستی علیه زائران را ناکام بگذارد.«در ادامه این بیانیه در ارتباط با عملیات مذکور آمده 
است که نیروهای الحشدالشعبی برای تیم تروریستی در صحرای »الرزازه« که از استان »االنبار« در غرب 
عراق آمده و در صدد انجام عملیات در مسیر زیارت اربعین بودند، کمین کرد و این طرح را ناکام گذاشت.
الحشدالشعبی در پایان تاکید کرد که تمامی نیروهای این سازمان برای حفظ امنیت عراق و خنثی سازی 

طرح های تروریستی علیه زائران اربعین حسینی )ع( به وظایف خود عمل خواهند کرد.
 

انتخاب »ویلیام« به عنوان ولیعهد جدید انگلیس
چارلز سوم، پادشاه بریتانیا در نخستین سخنرانی اش در این مقام گفت که فرزند ارشدش »ویلیام« 
را با لقب »شاهزاده ولز« به عنوان ولیعهد انتخاب می کند.به نقل از بی.بی.سی »شاهزاده ولز« لقبی 
است که همواره به ولیعهد بریتانیا تعلق می گیرد.چارلز سوم گفت که ویلیام، با پشتیبانی همسرش 
کاترین، ازاین پس »گفت وگوی ملی را رهبری خواهد کرد و کمک می کند تا به حاشیه رانده شدگان 
به مرکز آورده شوند.«پادشاه جدید انگلستان همچنین به فرزند دومش، شاهزاده هری و همسرش 
مگان نیز ابراز عشق کرد و گفت که آنها »زندگی شان را خارج از کشــور می سازند.« شاهزاده هری و 

همسرش به آمریکا مهاجرت کرده اند.
 

آژانس اتمی زنگ خطر را برای نیروگاه زاپروژیا به صدا درآورد
آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به تبعات گلوله باران شهر »انرهودار« که در نزدیکی نیروگاه اتمی 
»زاپروژیا« قرار دارد، هشدار داد.آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کرد، گلوله باران، زیرساخت های 
برق در شهر »انرهودار« اوکراین، محل زندگی کارمندان نیروگاه هسته ای »زاپروژیا« را از بین برده و 
این نیروگاه را با تهدید روبه رو کرده است.به نوشته خبرگزاری رویترز، خطوط برق خارج از محل نیروگاه 
زاپروژیا که نقشی حیاتی در مقاله با حادثه احتمالی فروگذاشت هسته ای در این نیروگاه دارند، قطع 
شده اند و گلوله باران علیه شهر »انرهودار« باعث ایجاد خاموشی طوالنی در آنجا شده است.اوکراین 
اعالم کرده ممکن اســت آخرین رآکتور فعال تامین کننده برق نیروگاه زاپروژیا شامل سامانه های 
خنک کننده مخصوص سوخت هســته ای نیروگاه را خاموش کند.رافائل گروسی، مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در بیانیه ای اعالم کرد: »این وضعیتی ناپایدار است و هر چه بیشتر مخاطره آمیز 
می شود. شهر انرهودار دچار خاموشی شده است. نیروگاه، از شبکه بیرونی برقی دریافت نمی کند و ما 

دیدیم که به مجرد ترمیم زیرساخت، بار دیگر آسیب می بیند.«
  

رییس جمهور مجارستان:

 تحریم ها علیه روسیه به اروپا ضربه می زند، نه روسیه
رییس جمهور مجارستان در سخنانی اعالم کرد که تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه به اروپا ضربه 
می زند، نه روسیه.به نقل از تاس، »کاتالین نواک«، رییس جمهور مجارستان روز جمعه در کنفرانس 
خبری مشترک با »الکساندر ووچیچ«، همتای صرب خود گفت که تحریم های اتحادیه اروپا به جای 
روســیه، اروپا را هدف قرار داده و به این اتحادیه ضرر خواهد زد نه روسیه.رییس جمهور مجارستان 
همچنین اظهار داشت: مجارستان یکی از اعضای اتحادیه اروپاست، بنابراین ما به تحریم ها رای دادیم، 

اما همیشه تاکید کرده ایم که این سیاست نامناسب است.

افشایبرنامهجدیدپنتاگوندرخلیجفارس؛

حواس ایران جمع است

خبرگزاری فرانســه در گزارشــی به بررسی برنامه  العالم 
جدید پنتاگــون برای نظــارت بــر خلیج فارس و 
چالش های فراروی آن پرداخت که با توقیــف اخیر قایق های بدون 
سرنشین نیروی دریایی آمریکا از سوی نیروهای ایرانی لو رفته است.

خبرگزاری فرانســه در مطلبی نوشــت: توقیف اخیر قایق های بدون 
سرنشین نیروی دریایی ایاالت متحده توسط ایران، از برنامه جدید 
پنتاگون برای توسعه شبکه های پهپادهای هوایی، سطحی و زیرآبی 
به منظور گشــت زنی در مناطق بــزرگ و تلفیق نظــارت آنها با هوش 

مصنوعی پرده برداشت.
این برنامــه که حــدود یــک ســال از آغــاز اجــرای آن می گذرد، 
چندین کشــتی ســطحی بدون سرنشــین یــا USV را در آب های 
اطــراف شــبه جزیره عربســتان بــه کار می گیــرد و داده هــا و 
 تصاویــر را جمــع آوری می کنــد تــا بــه مراکــزی در خلیج فارس

 ارسال شود.
این برنامه بدون هیچ حادثه ای  پیش می رفت تا اینکه نیروهای ایرانی 
در دو حادثه، در روزهای 29 تا 30 اوت و یک سپتامبر، سه فروند پهپاد 

دریایی هفت متری را توقیف کردند.
در اولین مورد، یک کشتی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران، قالبی 
را به یک پهپاد دریایی تجسسی در خلیج فارس متصل کرد و آن را در 

قالب »یدک کشی« به حرکت درآورد.
در مورد دوم، یک ناوشــکن ایرانی دو فروند پهپاد دریایی را در دریای 

سرخ در اختیار گرفت.
بنا بر اعالم ایــران، ایــن پهپادهای دریایــی در خطوط کشــتیرانی 
بین المللی قرار داشــتند و »برای جلوگیری از حــوادث احتمالی« از 

مسیر خارج شدند.
این پهپادها توســط گروه ویــژه 59 ناوگان پنجم آمریکا مســتقر در 
بحرین اداره می شوند که سال گذشته برای ادغام سیستم های بدون 

سرنشین و هوش مصنوعی در عملیات خاورمیانه ایجاد شد.
پهپادهای هوابرد و زیردریایی به خوبی توســعه یافته و عملکردشــان 
به اثبات رســیده اســت، اما تیم هاوکینز، فرمانده نــاوگان پنجم، به 
خبرگزاری فرانســه گفت قایق های ســطحی بدون سرنشین بسیار 

جدیدتر و درعین حال برای آینده ضروری هستند.

از آغاز ســال گذشــته، نیــروی دریایی ایــاالت متحده و شــرکای 
منطقــه ای هــم از پهپادهــای دریایــی کنــدرو و هــم از قایق های 
 تنــدروی مجهز بــه باتــری ماننــد Mantas T-12 در خلیج فارس

 استفاده کرده اند.
پهپادهای دریایی مجهز به پنل های خورشیدی و بادبان های بال شکل، 
حسگرها و دوربین های متعددی را حمل می کنند و به گونه ای طراحی 
شده اند که تا یک ســال در دریا برای انتقال داده ها از طریق ماهواره 

فعال باشند.
تیم هاوکینز تنها به گفتن این نکته بسنده می کند که در خلیج فارس، 
این پهپادهای دریایی و قایق ها اطالعاتی را برای »افزایش هوشیاری 
ما نسبت به دریاهای اطراف و تقویت موقعیت بازدارندگی منطقه ای 

ما« جمع آوری می کنند.
اما فعالیت های ایران احتماال هدف اصلی اســت. ایــران نیز در این 
منطقه گشت زنی می کند و طی ســال های اخیر در چندین رویارویی 
پرتنش، کشتی های نیروی دریایی آمریکا را تعقیب و یا توقیف کرده 

است.

وزرای خارجه آمریکا، انگلیس، فرانســه و آلمان با 
تاکید بــر اهمیت تداوم کمک نظامــی به اوکراین، 
درباره آنچه که »چالش های ایران« خواندند، گفت 

وگو کردند.
»آنتونــی بلینکن« وزیــر خارجه آمریکا شــامگاه 
جمعه با »کاترین کولونا« همتای فرانسوی، »آنالنا 
بائربوک« همتای آلمان و »جیمز کلورلی« همتای 

انگلیسی خود دیدار کرد.
طی این دیدار که در مقر ســازمان پیمان آتالنتیک 
شمالی )ناتو( در بروکسل انجام شد، بلینکن درباره 
سفر از پیش اعالم نشده اخیر خود به کی یف و گفت 

وگوهایش با »ولودیمر زلنســکی« رییس جمهور 
اوکراین گزارشی ارائه کرد.

وزارت خارجه آمریکا طی بیانیه ای درباره این دیدار 
نوشــت: »درباره اطالعیه ما مبنی بــر بیش از 2.۸ 
میلیارد دالر کمک نظامی جدید آمریکا به اوکراین 
و همســایگانش صحبت شد. شــرکت کنندگان، 
بر اهمیت ارائه کمک نظامی و انســانی بیشــتر به 

اوکراین تاکید کردند«.
در این بیانیه آمده است: »وزرای خارجه چهار کشور، 
تعهد محکم خود به حمایت از حاکمیت و تمامیت 
ارضی اوکراین و همچنین اجــرای قانون و عدالت 

برای قربانیان تهاجم ویرانگر روســیه، مجددا مورد 
تایید قرار دادند«.براین اســاس، بلینکن، بائربوک، 
کولونا و کلورلی همچنین درباره »چالش های ایران« 
و »تعهد آنها برای همکاری جهت رفع آن« صحبت 
کردند.وزیر امور خارجه آمریکا پیش ازاین نیز گفته 
بود توافق با ایران باید پیشبرد امنیت ملی کشورش 
را در پی داشته باشــد و الزامات حداقلی واشنگتن 

را برآورده کند.

 دیدار وزرای خارجه آمریکا و تروئیکای اروپایی درباره
 روسیه و ایران

ســفیر و نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحد در نامه ای به آنتونیو گوترش با بیان اینکه »ایران به عنوان یکی از اهداف حمالت سایبری، ادعاهای آلبانی را 
ساختگی و بی اساس می داند«، نسبت به هرگونه اقدام تحریک آمیز و غیرموجهی که تحت پوشش ادعاهای بی اساس انجام می شود، هشدار داد. امیرسعید 
ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در ســازمان ملل متحد در نامه ای به آنتونیو گوترش دبیرکل این سازمان اتهامات اخیر دولت آلبانی علیه 
جمهوری اسالمی ایران را بی اساس دانست و تاکید کرد: کشورم به دروغ متهم به حمله سایبری شد.  نماینده دائم ایران در سازمان ملل  در این نامه که رونوشت 
آن به رییس شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال شده است، افزود: جمهوری اسالمی ایران هرگونه انتساب حمله سایبری ادعایی به زیرساخت های آلبانی 
را قاطعانه رد و محکوم می کند. در نتیجه، اتهاماتی که به ایران  وارد شده است، کامال بی اساس بوده و رد می شود. دیپلمات ارشد جمهوری اسالمی ایران همچنین 
تصریح کرد: این گونه ادعاهای ساختگی و کذب تنها با جعل و فرضیات طرح شده با اهداف سیاسی  مطرح شده است. عالوه بر این، باتوجه به ماهیت و ویژگی های 
فنی فضای سایبری، ایران نسبت به امکان طراحی و اجرای طیف وسیعی از سناریوهای حمله سایبری توسط شواهد جعلی و ساختگی برای انتساب این حمالت 
به دولت ها هشــدار می دهد. در نامه نماینده دائم ایران اشاره شده که  جمهوری اســالمی ایران بار دیگر بر موضع پایدار خود تاکید می کند که فضای سایبری و 
فناوری های مرتبط با آن باید صرفا برای اهداف صلح آمیز استفاده شود و دولت ها باید با همکاری، مسئوالنه و با رعایت کامل حقوق بین الملل قابل اعمال  اقدام 

کنند. ایران این رویکرد را در فضای سایبری بین الملل حفظ می کند که مبتنی بر رفتار هنجاری و مسئوالنه دولت در زمان صلح است.

خبر روزنامه هشدارآمیز ایران به دبیرکل سازمان ملل در خصوص ادعاهای ساختگی آلبانی

وز عکس ر

دیدار سفیر جدید 
ایران در سازمان 
ملل با »گوترش«

امیرســعید ایروانی، سفیر و 
نماینده دائم جدیــد ایران در 
ســازمان ملل عصر چهارشنبه 
به وقت محلی استوارنامه خود 
را به آنتونیــو گوترش ،دبیرکل 
سازمان ملل تقدیم و رسما کار 

خود را آغاز کرد.

واکنش ایران به تحریم وزیر اطالعات از سوی آمریکا
سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام وزارت خزانه داری آمریکا در تحریم چندباره وزارت اطالعات جمهوری 
اسالمی ایران و وزیر این وزارتخانه را شدیدا محکوم کرد.ناصر کنعانی با اشاره به اینکه این برچسب جدید 
تحریمی نیز همچون تحریم های غیرقانونی قبلی آمریکا علیه وزارت اطالعات، هرگز نخواهد توانست 
کوچک ترین خللی در عزم خدمتگزاران امنیت مردم ایران در این نهاد سرافراز ایجاد کند، افزود: اعالم 
حمایت فوری آمریکا از اتهام واهی دولت آلبانی به جمهوری اسالمی ایران و اقدام سریع بعدی واشنگتن 
در تحریم مجدد و مکرر وزارت و وزیر اطالعات جمهوری اسالمی ایران با توسل به  همان اتهام واهی و 
اثبات نشده، به خوبی گویای آن است که طراح این سناریو نه دولت آلبانی، بلکه دولت آمریکاست و تیرانا 
قربانی سناریوی طراحی شده واشنگتن علیه جمهوری اسالمی ایران شده است.سخنگوی دستگاه 
دیپلماسی تصریح کرد: آمریکا سال هاســت که میزبانی از یک فرقه نشان دار تروریستی را  بر دولت و 
ملت آلبانی تحمیل کرده و ضمن حمایت همه جانبه، آنها را در حوزه سایبری آموزش داده و مجهز کرده 
است و این سازمان جنایت پیشه کماکان به عنوان یکی از ابزارهای آمریکا در اجرای اقدامات تروریستی، 

حمالت سایبری و جنگ روانی علیه دولت و ملت ایران ایفا نقش کرده و می کند.
 

درخواست وزیر خارجه از  زوار ایرانی
وزیر امور خارجه در گفت وگوی تلفنی با همتای عراقی از حســن مهمان نوازی مردم و دولت عراق 
از زوار اربعین قدردانی کرد و خواســتار توجه جدی زوار ایرانی به دستورالعمل های صادره از سوی 
ستاد مرکزی اربعین و وزارت کشور شد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران در تماس تلفنی با »فؤاد حسین« وزیر خارجه عراق از حسن مهمان نوازی مردم عزیز و دولت 
عراق که به  رغم تراکم جمعیت، محدودیت ها و گرمای شــدید هوا همه گونه مســاعدت را با زائران 
ایرانی و غیرایرانی اربعین به عمل می آورند، به صورت ویژه قدردانی کرد.امیر عبداللهیان همچنین 
با اشاره به حضور گسترده زائران مشــتاق در کربال و نجف از هم وطنان ایرانی درخواست کرد که به 
دســتورالعمل های صادره از سوی ستاد مرکزی اربعین و وزارت کشــور ایران جدا توجه کنند.سید 
مجید میراحمدی، رییس ستاد مرکزی اربعین در گفت وگویی تلویزیونی در تشریح آخرین وضعیت 
مرزها خواســتار عدم مراجعه زائران به پایانه های مرزی شــد و افزود: توصیه می کنیم عزیزان به 

مرزها مراجعه نکنند. 

حسن روحانی، پدربزرگ شد
مهدی زاده با انتشار شعری از تولد فرزند خود خبر داد.کامبیز مهدی زاده، داماد حسن روحانی که 
فرزند خود را »مسیحا« نام گذاری کرده، نوشــت: مژده  ای دل که مسیحا نفسی می آید ... امروز 
مسیحا، در این شرایطی که امید کلیدواژه گم شده جامعه ماست، چشم به جهان گشود و خداوند به 
ما فرزندی عطا کرد که نماد و پیام آور صلح و مهرورزی اســت.»تو مگو همه به جنگند و ز صلح من 

چه آید/ تو یکی نه ای هزاری تو چراغ خود بر افروز«
 

ادعای مدیر سیاست اتمی ناتو درباره ایران
مدیر سیاست اتمی ناتو در مجمعی ســاالنه، ادعاهایی درباره ایران، روسیه و چین مطرح کرد.به 
نوشته وبگاه ناتو، »جسیکا کاکس« مدیر سیاست اتمی پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( در مجمع 
ساالنه سیاست اتمی این اتحاد نظامی گفت: »ما با روسیه ای روبه رو هستیم که به طور فزاینده ای 
توانایی های اتمی خــود را افزایش داده، تعهدات خــود درباره کنترل تســلیحاتی را نقض کرده و 

درحال توسعه سامانه های موشکی جدید است«.
 وبگاه ناتو درباره دیگر موضوعات موردبحث نوشت: گسترش سریع زرادخانه های اتمی چین، تداوم 
نگرانی ها درباره برنامه هسته ای ایران و آزمایش های موشکی بی سابقه کره شمالی در دستور کار 

مقامات و کارشناسان قرار گرفتند.

کافه سیاست

فعال سیاسی: 

رای دهندگان به این دولت و 
مجلس، امروز منتقد شده اند

فعال سیاسی اصالح طلب گفت: در صورتی مردم 
پای صندوق های رای می آیند و نسبت به گذشته 
اقبال بیشتری نشان می دهند که شرایط کشور 
رو بهبود باشد یا یک دورنمایی مثبتی برای آینده 
داشته باشند.محمدرضا خباز در گفت وگو با نامه 
نیوز درباره احتمال تغییر ذائقه سیاسی جامعه 
بر اثر عملکرد دولت رییســی و مجلس یازدهم 
گفت:   عــده ای برنامه ریزی می کننــد تا اداره 
کشور یکدست شــود به این معنی که مجلس، 
دولت و قوه قضاییه و سایر دستگاه ها و نهادها 
همه با هم هماهنگ باشند تا بتوانند مشکالت 
کشــور را حل کنند.وی با بیــان اینکه هم اکنون 
نمایندگان مجلس یازدهم 5 نفر هستند، افزود:   
در انتخابات ریاســت جمهوری ســال 1۴00 نیز 
مشــاهده کردیم تمام کســانی که توان رقابت 
داشتند، احراز صالحیت نشدند و به همین دلیل 
نتیجه انتخابات از پیش مشخص بود. انتخابات 
مجلس سال 9۸ و انتخابات ریاست جمهوری 
ســال 1۴00 مورد اقبال جامعه واقع نشد و هم 
مجلس و هم دولت با پایین ترین نسبت آرا در 
مقایسه با ادوار گذشته تشکیل شدند. این نشان 
می دهد که مردم به عنوان صاحبان انقالب از این 
رویکرد انتخاباتی خوش شان نیامد و با حداقل 
میزان رای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری 
برگزار شد.این فعال سیاسی اصالح طلب اظهار 
کرد:   در جریان انتخابــات مجلس و انتخابات 
ریاست جمهوری، نامزدهای پیروز به مردم قول 
دادند که وضعیت اقتصادی کشــور را بهتر کنند؛ 
ولی بعد از مدتی مشخص شد که مجلس یازدهم 
و دولت سیزدهم قدرت اصالح امور را ندارند. این 
اتفاق آثار منفی بر رای دهندگان گذاشت. یعنی 
کسانی هم که رای دادند امروز منتقد هستند.وی 
افزود:   کسانی که تصور می کردند این دولتمردان 
می تواند مشــکل بورس را ظرف یک هفته حل 
کنند یا می توانند در یک سال یک میلیون شغل 
ایجاد کنند یــا می توانند ظرف یک ســال یک 
میلیون مسکن بسازند یا می توانند تورم را یک 
رقمی کنند،  بعد از یک سال به این نتیجه رسیدند 

که همه آنها شعار و خالی از حقیقت بود.

پهپادهایهوابردوزیردریاییبهخوبیتوسعهیافتهو
عملکردشانبهاثباترسیدهاست،اماتیمهاوکینز،
فرماندهناوگانپنجم،بهخبرگزاریفرانسهگفت
قایقهایسطحیبدونسرنشینبسیارجدیدترو

درعینحالبرایآیندهضروریهستند

بین الملل
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رییس سازمان جهاد کشاورزی استان مطرح کرد: 

ضرورت توسعه صنایع تبدیلی برای پیشرفت صنعت 
کشاورزی اصفهان

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: توسعه کارخانه ها و مجموعه های تولیدی مرتبط 
با صنایع تبدیلی برای پیشرفت صنعت کشاورزی اســتان اصفهان ضروری است.مهرداد مرادمند 
اظهار کرد: ایجاد و تکمیل زنجیره تولید از نیاز های اساسی صنعت کشاورزی به شمار می رود و صنایع 
تبدیلی نقش ویژه ای در تکمیل این زنجیره دارد، بنابراین باید بیش از گذشــته به آن ها بها داد.وی 
اضافه کرد: تولیدات مجموعه های صنعتی صنایع تبدیلی ارزش تمام شده بیشتری دارند بنابراین 
درآمدزایی گسترده تر و بهتری را رقم خواهند زد و از سوی دیگر در جهت اشتغال زایی نقش بسزایی 
ایفا می کنند.رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان اظهارداشت: اکنون بیش از ۶۶۰ کارخانه صنعتی 
صنایع تبدیلی و غذایی در استان )زیرمجموعه کشاورزی و صنعت( با ظرفیت حدود هفت میلیون 
تن جذب مواد اولیه در سال در این استان مشغول به کار هستند.مرادمند خاطرنشان کرد: کارخانه ها 
و مجموعه های تولیدی مرتبط با صنایع تبدیلی نقش موثری در کاهش ضایعات و افزایش ارزش 
افزوده بخش کشاورزی دارند و توسعه آن ها در این خطه با توجه به شرایط گوناگون مانند کمبود منابع 
آبی الزامی است.وی ادامه داد: توسعه صنایع تبدیلی از سوی دیگر سبب تولید محصوالتی می شود 
که بیش از مواد خام ارزش صادرات دارد و در ارزآوری و تولید ثروت برای کشــورمان موثرتر خواهد 
بود، پس باید با حمایت بیشتر تعداد و فعالیت آن ها را در استان اصفهان افزایش داد.صنایع تبدیلی و 
تکمیلی بخش کشاورزی به صنایعی گفته می شود که با انجام کار های مختلف روی محصوالت زراعی، 
باغی، دامی، طیور، شیالت، جنگل و مرتع، باعث افزایش ارزش اقتصادی آن شود در حقیقت در این 
صنعت، انواع محصوالت کشاورزی و دامی را به مواد مختلف و قابل مصرف تبدیل می کند و رابطه با 
ارزشی بین کشاورزی و صنعت، ایجاد خواهد شد.استان اصفهان ۵۶۴ هزار هکتار اراضی کشاورزی 
دارد، اما به دلیل کمبود منابع آبی، تنها حدود ۲۰۰ هزار هکتار از آن ها زیر کشــت محصوالت زراعی و 
باغی می رود.مجموع اراضی باغی استان اصفهان حدود ۸۰ هزار هکتار است و مجموع تولیدات باغی 

و گلخانه ای آن در شرایط عادی حدود ۸۰۰ هزار تن برآورد می شود.
 

وزیر نیرو عنوان کرد:

قبض رایگان ۵ میلیون مشترک خانگی در تابستان
وزیر نیرو با اشاره به اجرای موفق طرح های مدیریت مصرف و قبض رایگان ۵ میلیون مشترک در 
تابستان، مشارکت مردم را یکی از پایه های مدیریت مصرف امسال عنوان کرد.علی اکبر محرابیان با 
بیان اینکه یکی از پایه های مدیریت مصرف امسال، مشارکت مردم است، اظهار کرد: برای مشارکت 
عموم مردم الزم بود مردم را با موارد مدیریت مصرف آشنا کرده و اقشار جامعه را به مشارکت در این 
باره دعوت کنیم.به گفته وزیر نیرو، واسطه اصلی فرهنگ سازی و رساندن پیام به مخاطب، رسانه ها 
بودند که به عنوان یکی از مهم ترین رکن مجموعه مدیریت مصرف، نقش خود را به نحو احسن اجرا 
کردند.وی با اشاره به نتیجه اجرای طرح مدیریت مصرف گفت: از ابتدای فصل گرم حدود ۴۰ میلیون 
قبض صادر شده که ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار مشترک به عبارتی دیگر بیش از ۴۰ درصد مشترکان مصرف 
خود را نسبت به سال گذشــته کاهش داده اند. این موضوع نشان دهنده مشارکت عمومی مردم و 
موفقیت طرح های مدیریت مصرف است.محرابیان یادآور شد: بر اساس قولی که به مردم دادیم، 
قرار شد در کنار این طرح برای مشترکان کم مصرف پاداش صرفه جویی در نظر گرفته شود که از این 
بابت حدودا ۸۵۰ میلیارد تومان پاداش مدیریت مصرف به مشــترکان صنعت برق داده شــده که 
پیش بینی می شود این رقم از هزار میلیارد هم تا آخر فصل تابستان عبور کند.وزیر نیرو خاطرنشان 
کرد: از ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار قبضی که شامل دریافت پاداش صرفه جویی شدند، حدود ۵ میلیون 
قبض، رایگان یا بستانکار شد که نشــان می دهد پاداش صرفه جویی این مشترکان بیش از هزینه 

قبض آن ها بوده است.

رشد قارچ گونه فروشگاه های »تاناکورا« دست تولیدکنندگان اصفهان را در حنا گذاشته است؛

دردسر تازه برای تولیدکنندگان!

اگر تا پیش از این فروشــگاه های فروش  خبرگزاری بازار
لباس دست دوم؛ به اندازه انگشتان دست 
بود اما حاال رشد قارچ گونه این فروشگاه ها باعث شده که تولید کنندگان 
اصفهان با مشکالت جدی روبه رو شوند.گرچه بازار تاناکورا از سال ها پیش 
مشتریان پر و پا قرص خود را داشته اما در یک بازه زمانی به علت مشکالتی 
که داشــتند پلمب یا تعطیل شــدند و اکنون بار دیگر با رکود اقتصادی و 

افزایش نرخ تورم دوباره در حال جان گرفتن هستند.

تاناکوراهایی که از سریال اوشین نام بر گرفتند
سال هاست این بازار مشتری های متنوع و مختلفی دارد، اما در این میان 
تازه ترین مشتریان لباس های دست دوم افرادی هستند که به دلیل گرانی 
قیمت پوشاک راه شان به اینجا کشیده شــده و طالب لباس دست دوم 
هســتند، این روزها به اندازه ای این نوع لباس ها بــه دلیل قیمت باالی 
لباسهای نو خواستار دارد که حتی فروشــگاه های معتبر بازار نیز در میان 
لباس های مختلف و گاه مارک دار خود بخشــی را به این نوع لباس ها 
اختصاص داده اند و این مطلب باعث شده تا حتی ماموران بازرسی اصناف 
نیز به سختی قادر به مبارزه با این روند باشند.یکی از مشتریان، زنی است 
که لباس های پاییزه تازه رسیده را زیر و رو می کند تا جنس مورد تاییدش 
را بیابد. مردان و زنان دیگر هم به همین شکل لباس ها را زیر و رو می کنند 
یا در رگال ها به دنبال لباس مناسب فصل هســتند.وی در این ارتباط به 

خبرنگار »بازار« می گوید: این فروشگاه ها نه شکل و شمایل دست دوم 
فروشی دارند و نه عنوان می کنند که از این نوع لباس ها در میان اجناس 
خود دارند، فقط کافی است پایت به این فروشگاه ها برسد تا به خوبی از 
بین لباس های نو و دست دوم آنهایی که قیمت های مناسب تری نسبت به 
بقیه دارند را بیابی.وی ادامه می دهد: تا جایی که اطالع دارم ۶۰ سال پیش 
زمانی که این تاناکوراها هنوز مثل امروز جای پایی برای خودشان باز نکرده 
بودند، نام »لباس بیروتی« اسم رمزی بود که برای معرفی آنها به کار می 
رفت، لباس هایی که به صورت فله ای روی بساط دستفروش ها به چشم 
می خورد و فروشندگانش ادعا می کردند لباس های دست دوم از اروپا به 
بیروت و از بیروت به بازار ایران می رسد.بعدها به واسطه سریال »اوشین« 
و مغازه ای که او برای فروختن لباس های دست دوم داشت این لباس ها 
به تاناکورا معروف شد. گرچه در همه سال های گذشته صنف خاصی زیر بار 
پذیرش رسمی فروشندگان لباس های تاناکورا نرفت، اما این دستفروشان 
و کاسبان دوره گرد باالخره از ۳۰ سال پیش کم کم یکجانشین شدند و جای 

پای شان را سفت کردند.

مشتریان پر و پا قرص دست دوم ها
به گفته مشــتریانی که از این نوع لباس ها استفاده می کنند، قیمت این 
لباس های دست دوم که تقریبا با یکی دو تا شست و شو کمی نو می شود 
بسیار با صرفه تر است؛ محمودی، کارگر و پدر سه فرزند است و هر بار اوایل 

پاییز و زمستان راهش به این فروشگاه ها باز می شود.وی با اشاره به اینکه 
اگر بخواهد یک کاپشن یا لباس نسبتا گرم بخرد باید دو سه برابر پول بدهد 
به این خاطر که قیمت های پوشاک بسیار باالســت، به بازار می گوید: به 
واسطه تورمی که وجود دارد نمی توانم از پس هزینه های لباس نو برآیم.وی 
ادامه می دهد: خیلی وقت است که قید خرید لباس های نو را زده و ترجیح 
می دهم که با قیمت کمتر از این فروشگاه ها خرید کنم، به این خاطر که 
هم جنس برخی از این لباس ها خوب است و هم کارکرد بهتری نسبت به 

اجناس فروشگاه هایی دارد که لباس نو می فروشند.

ارزان قیمت هایی که تبر به تولید داخل می زنند

با چرخی در فروشــگاه تاناکورا به خوبی متوجه می شوی که قیمت این 
لباس ها با توجه به کیفیت و ظاهر نونوار آن ها تعیین می شود.محمود یکی 
از فروشندگان بازار اصفهان در این ارتباط به بازار می گوید: اینکه اینجا بازار 
فروش لباس های دست دوم است به این معنا نیست که فقط لباس های 
ارزان قیمت در آن پیدا می کنید؛ ارزان بودن این لباس ها کامال نسبی است 
و در میان آنها گاه لباس های گران قیمتی به چشم می خورد؛ هر مارک و 
هر جنس را باید با قیمت اصلی همان جنس در بازار ایران مقایسه کنید.وی 
ادامه می دهد: در میان لباس ها و کفش ها، اجناسی به چشم می خورند که 
دست دوم نیستند، اما به دلیل تک سایز بودن یا ایرادهای جزئی مانند سال 
ها در انبار بودن و شست و شو شدن، سر از این مغازه ها درآورده اند؛ اجناسی 
که »اســتوک« نامیده می شــوند.لباس های خارجی در بازار دست دوم 
فروشی های اصفهان از مسیرهای مختلفی سر از ایران درمی آورند؛ برخی 
از این لباس ها برندهای معروفی هستند که به سفارش کشورهای آسیای 
شرقی، پاکستان و هند، تایلند و ... تولید می شوند و بعد از استفاده به صورت 
فله ای به بازار زاهدان می رسند و از آنجا در کل کشور توزیع می شوند، برخی 
از این لباس ها هم با چمدان مسافران و اغلب از کشورهای همسایه سر 
از ایران درمی آورند.تولید کنندگان پوشــاک از این موضوع ناراحتند؛ آنها 
معتقدند که بعد از شیوع کرونا فروش شان به نصف رسیده و حاال با رونق 
گرفتن فروشــگاه ها تاناکورا باز هم دوران رکود بیشتری را طی می کنند. 
مهدی مهدوی از فعاالن بازار پوشاک اصفهان است و در گفت وگو با بازار در 
این ارتباط تاکید می کند که اگر این شرایط ادامه یابد بسیاری از فروشگاه 
های پوشاک مجبور به تعطیلی خواهند شد.و اما رییس اتاق اصناف استان 
اصفهان در گفت و گو با بازار در پاســخ به این سوال که آیا در زمینه فروش 
پوشاک تاناکورا نظارت های الزم صورت می گیرد، گفت: در این زمینه اگر 
بازرسان ما موردی ببینند به شدت برخورد خواهند کرد.رسول جهانگیری با 
اشاره به ساماندهی بازار پوشاک اصفهان و برخورد با فروشندگان پوشاک 
دست دوم و تاناکورا افزود: در جهت حمایت از تولید کنندگان با این موضوع 
به شدت برخورد می کنیم و اگر مردم موردی دیدند باید اطالع رسانی کنند به 
این خاطر که این پوشاک عالوه بر اینکه اقتصاد اصفهان را نشانه گرفته؛ بلکه 
به خاطر مشکالت بهداشتی نیز معضل آفرین است.وی ادامه داد: برندهای 
غیر مجاز خارجی به تولید کنندگان ایرانی ضربه می زنند و در این ارتباط اتاق 
اصناف اصفهان تدابیر الزم را برای برخورد با این متخلفان اندیشیده است.

مدیرکل پشتیبانی امور دام اصفهان گفت: احداث 
و افزایش ســردخانه های مواد غذایی به ویژه برای 
نگهدای اقالم خوراکی مانند گوشــت و مرغ در این 
استان ضروری اســت.مهدی نیلفروش افزود: از 
آنجا که تامین و تولید اقالم خوراکی مانند گوشت و 
مرغ منجمد در طول سال متغیر است بنابراین باید 
ظرفیت سردخانه ها در این استان افزایش پیدا کند.

وی اضافــه کرد: وجود ســردخانه هــای متعدد و 
ظرفیت باال ســبب حفــظ و توزیع مناســب مواد 

خوراکی و در نتیجه امنیت غذایی شــهروندان می 
شــود پس توســعه آنها از اهمیت باالیی برخوردار 
است.مدیرکل پشــتیبانی امور دام اصفهان ادامه 
داد: اکنون در اســتان اصفهان ۱۰ ســردخانه فعال 
وجود دارد که در برخی از ایام سال تمام ظرفیت آنها 
پر می شود و محلی برای ذخیره دیگر اقالم خوراکی 

به ویژه گوشت و مرغ نیست.
نیلفــروش تصریح کــرد: ظرفیت این ســردخانه 
ها بیش از ۱۳ هزار و ۶۰۰ تن اســت کــه با توجه به 
وضعیت کنونــی و موضوع تامیــن و تولیدات باید 

بیشتر شود.

وی اظهارداشت: حمایت از بخش خصوصی برای 
مشارکت بیشتر در این بخش، راهکار مناسبی برای 
توسعه سردخانه هاست و ارائه تسهیالت باید بیشتر 

مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اســتان از لحاظ ظرفیــت انبار با 
مشکلی مواجه نیست، خاطرنشــان کرد: ظرفیت 

انبارهای این منطقه افزون بر ۱۲۱ هزار تن است.
اســتان اصفهان دارای بیش از هفت میلیون و ۸۰۰ 
هزار رأس انواع دام است که این خطه را به یکی از 
قطب های تولید فرآورده های دامی در کشور تبدیل 

کرده است.

مدیرکل پشتیبانی امور دام اصفهان:

احداث و افزایش سردخانه های ذخیره مواد غذایی در 
اصفهان ضروری است

خبر روز

مدیر جهاد کشاورزی کاشان:

 توسعه کشاورزی اقتصادی، نیازمند آگاه سازی همه
 فعاالن این حوزه است

مدیر جهاد کشاورزی کاشــان گفت: توســعه کشــاورزی مدرن و اقتصادی نیازمند آگاه سازی 
کشاورزان و مشارکت همه فعاالن این حوزه اســت که با اجرای برنامه های مختلف پیگیری می 
شود و رســانه ها نیز باید به این فرآیند 

آگاهی بخشی شهروندان کمک کنند.
رضا مظلومی، در جمع خبرنگاران، اظهار 
کرد: سامانه آبیاری های مدرن در سطح 
۲۵۰ هکتار از زمین های کشاورزی این 
شهرســتان باعــث صرفه جویی ۵۷۵ 

مترمکعب در مصرف آب شده است.
وی افــزود: ســاماندهی و مرمت ۲۵ 
رشــته قنــات در مناطــق مختلف این 
شهرســتان با توجه به شــرایط بحرانی 
منابع آب زیرزمینی باعث شــد که یک میلیون و ۲۷۲ هزار متر مصرف آب در بخش کشــاورزی 

کاهش پیدا کند.
وی تصریح کرد: عملیات تسطیح لیزری در سال ۱۶۴ هکتار از زمین های کشاورزی یکی دیگر از 
برنامه جهادکشاورزی کاشان بود که منجر به کاهش ۳۲۴ هزار مترمکعب مصرف آب کشاورزی 

شده است.
 مظلومی تاکید کرد: تسطیح لیزری زمین های با مســاحت بزرگ، با شیب بندی مناسب سطح 
زمین باعث توزیع یکنواخت آب می شــود، به طــوری که در هر هکتار دو هــزار متر مکعب صرفه 

جویی آب می شود.
مدیر جهاد کشاورزی کاشان گفت: مدرن سازی کشــاورزی در نیمه نخست سال جاری دو هزار 
و ۲۳ میلیارد ریال هزینه داشــته که ۱۰۵ میلیارد ریال آن اعتبارهای دولتی، یک میلیارد و ۸۵۲ 

میلیون ریال تسهیالت بانکی و ۶۷ میلیارد آن آورده سرمایه گذار بوده است.
وی افزود: هنرستان کشاورزی کاشان فعالیت خود را از ابتدای سال تحصیلی آینده آغاز می کند 

تا کشاورزی صنعتی و مدرن به طور تخصصی و حرفه ای توسعه و ترویج پیدا کند.

امام جمعه موقت اردستان:

 وضعیت اشتغال در شهرستان اردستان 
مطلوب است

امام جمعه موقت اردستان گفت: خوشبختانه وضعیت اشتغال در شهرستان اردستان روی ریل 
خوبی قرار گرفته است.

حجت االسالم سید صادق طباطبایی نژاد بیان کرد: در هفته گذشــته با تاخیر افتتاحیه هایی را به 
مناسبت هفته دولت در شهرستان داشتیم که کارخانه فوالد کویر اردستان افتتاح شد و حدود ۳۰۰ 

نفر در فاز اول این کارخانه مشغول به کار شدند.
وی با اشــاره به اینکه افتتاحیه ها با حضور معاون حقوقی و امور مجلس وزیر صمت انجام شد، 
ادامه داد: کارخانه فسفات اسید نیز در این شهرســتان افتتاح شد که تعدادی نیز در این کارخانه 
مشغول به کار شدند و همچنین بازدیدهایی را نیز از برخی کارخانه ها داشتیم. امام جمعه موقت 
اردستان تاکید کرد: خوشــبختانه وضعیت اشتغال در شهرستان اردســتان روی ریل خوبی قرار 
گرفته و در آینده نیز قوی تر از اکنون خواهد شد؛ ما باید این مسیر اشتغال که فرموده رهبری هم 

هست را در شهرستان دنبال کنیم. 

کافه اقتصاد

شهرستان ها

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات اصفهان گفت: یکهزار و ۵۰۷ خانوار این استان با پوشش جمعیتی چهار هزار و ۷۶۸ نفر از ابتدای امسال تاکنون به شبکه ملی 
اطالعات و اینترنت پر سرعت سیار متصل شدند.جعفر مطلب زاده اظهار داشت: با احداث پنج سایت جدید و ارتقای ۱۷ سایت موجود توسط همراه اول، دسترسی 
۲۴ روستای استان اصفهان از ابتدای ســال جاری تاکنون از محل پروژه » یو. اس. او « )خدمات عمومی اجباری روستایی( به شبکه ملی اطالعات و اینترنت 
پرسرعت سیار فراهم شده است.وی افزود: پنج سایت جدید در روستاهای اردستان، فریدون شهر و چادگان احداث شده و ۱۷ مورد ارتقا مربوط به روستاهای 
اردستان، اصفهان، برخوار، بویین میاندشت، چادگان، فریدون شهر، کاشان و نایین بوده که منجر به دسترسی یکهزار و ۵۰۷ خانوار با جمعیتی بالغ بر چهار هزار و 
۷۰۰ روستایی به شبکه ملی اطالعات در استان شده است.  مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان اصفهان، میزان اعتبار هزینه شده برای بهره برداری از این 
طرح ها را ۷۴۰ میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: اتصال این روستاها به شبکه ملی اطالعات در راستای تحقق دسترسی همگانی به ارتباطات دیجیتال در مناطق 
کمتر توسعه یافته و محروم استان، رونق اقتصادی و تسهیل زندگی مردم انجام شده است.وی با اشاره به اینکه ضریب نفوذ اینترنت سیار و ثابت در روستاهای 

باالی ۲۰ خانوار این استان ۸۳ درصد است، خاطرنشان کرد: این شاخص برای اپراتور همراه اول  ۶۳.۵ درصد، ایرانسل ۳۳ درصد و رایتل ۳.۵ درصد است.

دسترسی 1۵0۷ خانوار روستایی اصفهان به اینترنت پر سرعت فراهم شد

برداشت تخمه 
آفتابگردان در 
شهرستان خوی

شهرستان خوی یکی از مناطق مهم 
کشاورزی و تولید تخمه آفتابگردان 
در آذربایجــان غربی اســت. این 
شهرستان قطب اول تولید دانه های 
آفتابگردان در کشور است که به شهر 
گل های آفتابگردان مشهور است. 
برداشــت تخمه آفتابگردان در این 
منطقه از اوایل شهریور ماه آغاز شده 
و تا نیمه های مهر ماه ادامه می یابد.

وز عکس ر

معاون استاندار اصفهان:

رفع مشکالت و 
سرمایه گذاری در مناطق 
محروم در اولویت ستاد 

تسهیل است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
اصفهان گفت: بــرای محرومیــت زدایی از 
مناطق اســتان همه تالش خــود را خواهیم 
کرد.امیررضا نقش، معــاون هماهنگی امور 
اقتصادی اســتانداری اصفهان در نشست با 
سرمایه گذاران شهرستان فریدن عنوان کرد: در 
چند سال اخیر برخی از مسئوالن وعده هایی به 
مردم دادند و به آن ها عمل نکردند که در این 

دوره بر تغییر رویه و صداقت تاکید می شود.
 وی با اشاره به اینکه مسئوالن باید به سخنانی 
که می زنند عمل کننــد و اینگونه اعتماد از بین 
رفته مردم و جامعه را باز گردانند، گفت: مسئوالن 
اجرایی در شهرستان ها باید زیرکانه عمل کنند و 
موضوعات را به جد پیگیری کنند تا به سرانجام 
الزم برسد.نقش با اشــاره به مشکالت دهگاه 
فریدن تصریح کرد: مشکالت این دهگاه را در 
اسرع وقت پیگیری کنید تا به نتایج الزم برسد و 
ما نیز وعده می دهیم که در ماده ۳۲ کار را تسریع 
کنیم.وی با اشــاره به اینکه بانک های مربوطه 
در جذب اعتبارات تبصره ۱۸ باید به صورت ویژه 
عمل کنند، عنوان کرد: تاکید ما به این دلیل است 
که برگشت این اعتبارات از شهرستان ها نشان 
دهنده ضعف بانک ها و مسئوالن مربوطه است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
اصفهان خاطر نشــان کرد: زمین های صنعتی 
خلع ید شده را می توان با هماهنگی های الزم به 
بلوک های کوچک تقسیم کرد و برای تاسیس 
کارگاه های کوچک از آن ها استفاده شود.نقش 
تصریح کرد: بــرای محرومیت زدایی از مناطق 
استان همه تالش خود را خواهیم کرد و در ستاد 
تســهیل ســنگ بنا را بر این قرار دادیم که رفع 
مشکالت و ســرمایه گذاری در مناطق محروم 
در اولویت قرار بگیرند.الزم به ذکر است؛ در این 
جلسه برخی از پرونده های سرمایه گذاری در 
منطقه فریدن عرضه و مشکالت و رفع موانع در 
سر راه آن ها با پیگیری های معاون اقتصادی 

استاندار اصفهان برطرف شد.

عکس: ایرنا
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    با یکی از مهم ترین جاذبه های گردشگری کاشان آشنا شویم؛

  زیبایی سحرانگیز یک باغ
باغ فین از معروف ترین و مهم ترین جاذبه های گردشــگری کاشــان اســت که نه تنها 
به عنوان آثار ملی به ثبت رســیده ؛ بلکه جــزو ۹ باغ ایرانی در فهرســت میراث جهانی 
به حساب می آید. این باغ به حدی زيباست که از آن به عنوان نمونه كامل باغ سازی ايرانی 
ياد می کنند. باغ فین به لطف وجود فواره های متعدد، صدای دلنشــین آب و درختان 

سربه فلک کشیده، مکانی رویایی برای گشت وگذار به شمار می رود.
عالوه بر این، بناهــای تاریخی متعددی نظیــر خلوت کریم خانی، حوض جوشــان، 
شترگلوی قاجاری، تقسیم گاه آب و موزه ملی کاشان در این باغ وجود دارد که بازدید از 
آن ها خالی ازلطف نیست. بااین همه، شــاید بتوان یکی از دالیل اصلی شهرت باغ فین 
را قتل امیرکبیر، صدراعظم مشهور ایران دانســت که از مهم ترین وقایع تاریخی در این 

باغ به شمار می رود.
باغ فین در سال ۱۳۱۴ در فهرست آثار ملی و در سال ۱۳۹۰ در فهرست ميراث جهانی قرار 
گرفت. وسعت باغ فین به ۳۳,۷۹۹ مترمربع می رسد که به دلیل قرارگیری دیوار، بارو 
و برج های استوانه ای در دورتادور باغ، بسیار باشکوه و شاهانه است و از همین رو به آن 

عنوان »باغ شاه« نیز داده اند.
وقتی به این باغ قــدم می گذارید، عالوه بــر این که مجذوب زیبایی ســحرانگیزش 
می شوید، با چند قرن تاریخ مواجه خواهید شد؛ در نهایت هم می توانید به چای خانه باغ 
سر بزنید که در فضایی دل انگیز قرار دارد و لذت بردن از این محیط را برای شما دوچندان 
می کند.یکی از موارد جالب درباره این باغ به باور برخی از مردم برمی گردد که معتقدند 
با انداختن سکه ای در درون حوض، آرزویشان برآورده می شود. اگرچه این کار تفریح 
و سرگرمی به شمار می رود، فلسفه انداختن سکه در آب را می توان در مذهب زرتشت 
پیدا کرد که آب مظهر پاکی است و پیروان آن بخشی از دارایی خود را به الهه آب هدیه 

می دادند تا برکت خانه هایشان شود.
در زمان شاه عباس یکم بود که توسعه و آبادانی شهر کاشان در دستور کار قرار گرفت و 
بنیان بنای باغ فین امروزی نهاده شد. میراث فرهنگی، از غیاث الدین جمشید کاشانی 
به عنوان طراح باغ فین یاد می کند؛ ریاضی دان معروف عصر صفوی که ۲۰۰ سال قبل از 
پاسکال، به قانون اختالف سطح پی برده بود و از شیب طبیعی زمین در باغ فین نهایت 

استفاده را برد. بااین حال، برخی کارشناسان شیخ بهایی را طراح باغ می دانند.
در معماری باغ فین کاشــان عالوه بر عناصر پویای آب و درخت، عناصر ثابت معماری، 
یعنی بناها، به چشم می خورند که در کنار هم فضایی رویایی را به وجود آورده اند. با اینکه 
حفظ تقارن اهمیت ویــژه ای در طراحی اولیه باغ داشــته ، به مرورزمان این موضوع به 
حاشیه رفته که در محورهای باغ و سازه های الحاقی پس از دوره صفویه مشهود است.

آب از عناصر اصلی در باغ فین است که به  شــکل  های مختلفی به کار برده شده است؛ 
به عبارتی، از آب راکد که در استخر جلوی کوشک به چشــم می خورد، تا آب های روان 
جوی ها، آب جوششی در حوض جوشان و شترگلوی فتحعلی شاه و حوض خانه صفوی 

و همچنین نوع فورانی آن در باغ فین دیده می شود.

این میزان زیاد آب در کنار درختان سربه فلک کشــیده، آن هم در این منطقه  کویری و 
کم آب، هر بیننده ای را مجذوب خود می کند؛ به خصوص رنگ فیروزه ای که در تضاد با 

رنگ خاکی بیابان های اطراف باغ است.
ابتدا این آب به اســتخری در پشــت باغ می ریزد که به دلیل اختالف ارتفاع با ســطح 
جوی ها و شیب طبیعی زمین، به شــکل فواره به باال پرتاب می شود. لوله هایی سفالی 
)تنبوشه( در دورتادور حوض ها و زیر جوی ها در عمق یک متری زمین تعبیه شده است 
که آب وارد آن ها می شــود و از آنجا که انتهای لوله بسته اســت، آب از فواره ها بیرون 
می زند. با توجه به شیب زمین، قطر لوله ها متفاوت در نظر گرفته شده است؛ به نحوی 
که ابتدای لوله نسبت به انتهای آن قطر بیشتری دارد و در نتیجه به واسطه تقسیم شدن 

فشار، آبی که از فواره ها خارج می شود، به یک اندازه است.
آب پس از گردش در باغ به خارج از این مجموعه می رود و در طول مســیرش، سنگ 
آسیاب معروفی را به گردش درمی آورد و در ادامه با آب چشمه مردانه ادغام می شود و 
به طرف سایر باغ ها جریان می یابد.المان اصلی دیگر باغ گذرگاه های باغ است؛ محور 
طولی باغ درست در وسط باغ و در راستای شمال شرقی-جنوب غربی قرار دارد؛ جایی 
که به ورودی اصلی باغ در جبهه شــمالی منتهی می شــود. گذر شرقی-غربی، یکی از 
گذرهای اصلی باغ است که در دو سوی آن موزه ملی کاشان و کتابخانه امیر کبیر جای 
گرفته اند؛ گذر شمالی-جنوبی نیز از عمارت سردر شروع می شود.گذرگاه فرعی باغ هم 
از جنوب به شمال کشیده شده است که از عمارت شترگلو در ضلع جنوبی آغاز و به یکی 

از ورودی های فرعی باغ در ضلع شمالی ختم می شود.
درختان نیز از عناصر اصلی باغ فین هستند که زیبایی آن را دوچندان کرده اند. عالوه بر 
۵۷۹ اصله درخت سرو، ۱۱ درخت چنار در باغ خودنمایی می کنند که چندین قرن قدمت 
دارند. قدیمی ترین درختان باغ که به سرو لیلی و مجنون شهرت دارند، با عمری حدود 
۵۰۰ سال در کنار کوشــک قاجار قرار گرفته اند. همین موضوع نشان می دهد که درخت 
همیشه سبز سرو چه نقش مهمی در طراحی باغ داشــته است. بی شک کاشت چند 
درخت چنار در کنار درختان سرو، برای افزایش زیبایی بصری باغ بوده است. درختان 

دیگری همچون توت، به، انجیر و... نیز در این باغ به چشم می خورند.
با وجود اهمیت این درختان، در ســال های گذشــته عوامل متعددی همچون دخالت 
غیرکارشناســی، عبور ســیم و کابل برق، آبیاری غیراصولی، لوله گذاری  تاسیســات، 

سرمازدگی شدید، مشکالت مدیریتی و... موجب خشکی و بیماری درختان شده اند.
حوض جوشان یکی از بخش های شــگفت انگیز باغ فین است که برای هر گردشگری 
جذابیت دارد. کف این حوض تماما کاشی کاری و دارای نقوشی مشابه قالی های کاشان 
است. این کاشی ها در اوایل دوره رضا شاه توسط غارتگرانی به سرکردگی نایب حسین 
کاشی، به باغی خصوصی برده شدند؛ هرچند به دلیل نداشتن مهارت در تعبیه سیستم 
پیچیده کاشی ها، آن ها هیچ کارایی نداشتند و به غیر از تعدادی که از بین رفتند، بخشی 

از این کاشی ها به موزه لوور پاریس فروخته شدند.

  ایران گردی

مفاد آراء
6/149 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صــادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و

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

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 4956 - 1401/05/03 هيات دوم آقای فضل اله صباغی به شناسنامه 
شماره 9634 کدملي 1283205661 صادره اصفهان فرزند حسين در چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 146/57 متر مربع قسمتی از پالک شماره 1165 
فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت 

صفحه 526 دفتر 952 امالک و دفتر امالک الکترونيکی 139920302025003042 
رديف 2- راي شــماره 4955 - 1401/05/03 هيات دوم آقای مهــدی صباغی رنانی به 
شناسنامه شماره 24 کدملي 1290059322 صادره اصفهان فرزند حسين در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 146/57 متر مربع قسمتی از پالک شماره 1165 
فرعی از 19  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت 

صفحه 526 دفتر 952 امالک و دفتر امالک الکترونيکی 139920302025003042 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/20

م الف: 1369088  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

6/150 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شماره 1624 مورخ 1401/5/27 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای تيمور بهزاد فر به شناســنامه 
شماره 1809 کدملی 1285549724 صادره اصفهان فرزند امراله بر 15 حبه  مشاع از 72 حبه 
ششدانگ يکباب ساختمان  به مساحت 262/95 متر مربع )با قيد بازداشت از طرف شعبه اول 
اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان و شعبه 12 و 16 اجرای احکام مدنی اصفهان(  مفروزی از 
پالک شماره 4141 فرعی از 5000  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
- برابر رای شماره 1623 مورخ 1401/5/27 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای فرهاد بهزادفر  به شناســنامه 
شماره 242 کدملی 1289373485 صادره اصفهان فرزند امراله بر 15 حبه مشاع از 72 حبه  
ششدانگ يکباب ساختمان  به مساحت 262/95 متر مربع )با قيد بازداشت از طرف شعبه اول 
اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان و شعبه 12 و 16 اجرای احکام مدنی اصفهان(  مفروزی از 
پالک شماره 4141 فرعی از 5000  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
- برابر رای شماره 1620 مورخ 1401/5/27 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم پوران بهزادفر  به شناســنامه 
شــماره 233 کدملی 1285606337 صادره اصفهــان فرزند امراله بر 7/5 حبه مشــاع از 
72 حبه  ششدانگ يکباب ســاختمان  به مســاحت 262/95 متر مربع )با قيد بازداشت از 
طرف شــعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان و شــعبه 12 و 16 اجرای احکام مدنی 
اصفهان(  مفروزی از پالک شــماره 4141 فرعی از 5000  اصلی واقع در اصفهان بخش 
 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی مشــاعی اوليــه مفروز ثبتی

 گرديده است.

- برابر رای شماره 1344 مورخ 1401/05/03 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم شــهال بهزادفر  به شناسنامه 
شماره 1553 کدملی 1285638018 صادره اصفهان فرزند امراله بر 7/5 حبه مشاع از 72 حبه  
ششدانگ يکباب ساختمان  به مساحت 262/95 متر مربع )با قيد بازداشت از طرف شعبه اول 
اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان و شعبه 12 و 16 اجرای احکام مدنی اصفهان(  مفروزی از 
پالک شماره 4141 فرعی از 5000  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
- برابر رای شماره 1625 مورخ 1401/05/27 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم شيوا بهزادفر  به شناسنامه شماره 
1272085848 کدملی 1272085848 صادره اصفهان فرزند خسرو  بر 3 حبه  مشاع از 72 
حبه  ششدانگ يکباب ساختمان به استثنای بهاء ثمنيه عرصه و اعيان  به مساحت 262/95 
متر مربع )با قيد بازداشت از طرف شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان و شعبه 12 و 16 
اجرای احکام مدنی اصفهان(  مفروزی از پالک شماره 4141 فرعی از 5000  اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه )سهم 

االرث نامبرده از مرحوم پدرش آقای خسرو بهزادفر( مفروز ثبتی گرديده است.
- برابر رای شماره 1626 مورخ 1401/05/27 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم نوشين بهزادفر  به شناسنامه 
شماره 3545 کدملی 1292929057 صادره اصفهان فرزند خسرو  بر 3 حبه  مشاع از 72 حبه  
ششدانگ يکباب ساختمان به استثنای بهاء ثمنيه عرصه و اعيان  به مساحت 262/95 متر مربع 
)با قيد بازداشت از طرف شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان و شعبه 12 و 16 اجرای 
احکام مدنی اصفهان(  مفروزی از پالک شماره 4141 فرعی از 5000  اصلی واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه )سهم االرث 

نامبرده از مرحوم پدرش آقای خسرو بهزادفر( مفروز ثبتی گرديده است.
- برابر رای شماره 1621 مورخ 1401/05/27 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم شيرين بهزادفر  به شناسنامه 
شماره 94 کدملی 1291004564 صادره اصفهان فرزند امراله بر 7/5 حبه مشاع از 72 حبه  
ششدانگ يکباب ساختمان  به مساحت 262/95 متر مربع )با قيد بازداشت از طرف شعبه اول 
اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان و شعبه 12 و 16 اجرای احکام مدنی اصفهان(  مفروزی از 
پالک شماره 4141 فرعی از 5000  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است.
- برابر رای شــماره 1622 مورخ 1401/05/27 هيات اول موضــوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت خانم شــهين بهزادفر  به 
شناســنامه شــماره 478 کدملی 1285471423 صادره اصفهان فرزند امراله بر 7/5 حبه 
مشاع از 72 حبه  ششدانگ يکباب ساختمان  به مساحت 262/95 متر مربع )با قيد بازداشت 
از طرف شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان و شــعبه 12 و 16 اجرای احکام مدنی 
اصفهان(  مفروزی از پالک شــماره 4141 فرعی از 5000  اصلی واقع در اصفهان بخش 
 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی مشــاعی اوليــه مفروز ثبتی

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

مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/20

م الف: 1369188  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

مفاد آراء
6/151 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 1629 مورخ 1401/5/27 هيات اول موضوع قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنــوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، مالکيــت  آقای عباس 
دهقانی به شناســنامه شــماره 1248 کدملی 1288831536 صــادره اصفهان فرزند 
عبدالصمد در ششدانگ قســمتی از يکباب خانه  به مســاحت 39/19 متر مربع پالک 
شــماره 22 فرعی از 2862  اصلی ) که متقاضی قصد الحاق پالک 2862/22 به پالک 
2862/25 را دارد که توامًا تشکيل يکباب ساختمان را داده اند( واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان و متقاضی به موجب يک فقره استشهايه محلی اعالم 
نموده است مورد تقاضا در طول 62 ســال قبل در تصرف جد و پدر وی بوده است و اين 
مقدار زمين را پدرم )عبدالصمد دهقانی( با حق شرب نهر شايج خريداری نموده است و 
کارشناسان پرونده نيز از شهود محلی پرسش و امضاء و اثر انگشت نامبردگان به موجب 
صورتجلسه مورخ 1401/2/4 اخذ گرديده است و مورد تقاضا )پالک 2862/22( بصورت 
قسمتی از يکباب خانه بوده و در مجاورت جنوبی پالک 2862/25 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان قرار داشته است. 
لذا به منظور اطالع عمومی مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/20

م الف: 1369375  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

6/152 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 1195 مورخ 1401/4/20 هيات اول موضوع قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای رضا مشايخی 
موجانی به شناسنامه شــماره 13 کدملی 1288815816 صادره اصفهان فرزند فتح اله 
در ششدانگ يکباب خانه  به مساحت 230/73 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4786 
اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی 

و مع الواسطه از طرف آقای فتح اله مشايخی )مالک رسمی(  خريداری شده است. 
لذا به منظور اطالع عمومی مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/20

م الف: 1370177  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

6/153 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر راي شــماره 140160302031000521- 1401/5/20 هيــات موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملک ناييــن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــي آقاي حجت اله رحمتي 
بافراني فرزند علي بشماره شناســنامه 95 صادره ازنايين در ششدانگ قطعه زمينی که 

در آن احداث بنا شده به مساحت 992 مترمربع پالک 19 فرعي از 20528 اصلي  واقع 
در رحمت آباد بافران بخش 2 حوزه ثبت نايين خريداري عادی و مع الواســطه از مالک 

رسمي آقاي علی رحمتی بافرانی محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/06/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/20

م الف: 1367907 اباذر مهيمن رئيس ثبت اسناد و امالک نايين
تحدید حدود اختصاصی

6/154 شماره نامه : 140185602024006419-1401/06/13 نظر به اينکه به موجب 
رای شماره 140160302024000422 مورخ 1401/02/19 هيات قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ يکباب خانه به مساحت 
107/77 متر مربع تحت شــماره فرعی 5074 از 4483 اصلی مفروز و مجزی شــده از 
131 فرعی از اصلی مرقوم  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکيت آقای نگهدار بازدار 
 تشنيزی فرزند سيف اله مستقر گرديد و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحديد حدود می باشد

 لذا به اســتناد تبصره ذيل ماده 13 قانــون فوق الذکر و  طبق تقاضــای مالک تحديد 
حدود ملــک مرقوم در روز دوشــنبه مــورخ 1401/07/18 ســاعت 9 صبح در محل 
 شــروع و به عمل خواهد آمد و به موجب اين آگهی به کليــه مالکين و مجاورين اعالم 
می گردد تــا در روز و ســاعت مقرر در محــل حضور يابنــد و اعتراضــات مالکين و 
مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاريخ تنظيم صــورت مجلس تحديد حدود 
و فقط تــا 30 روز پذيرفته خواهد شــد و معترض طبق مــاده 86  آئيــن نامه قانون 
ثبت بايد از تاريخ تســليم اعتراض بــه اين اداره، ظــرف يک ماه دادخواســت خود 
را به مرجع ذيصــالح قضائی تســليم و گواهی تقديم دادخواســت را اخــذ و به اين 
واحد ثبتــی ارائه نمايــد، درغير اين صــورت متقاضی ثبــت يا نماينــده قانونی وی 
می تواند بــه دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهــی عدم تقديم دادخواســت را دريافت و 
به اداره ثبت تســليم نمايــد و اداره ثبت بدون توجــه به اعتراض عمليــات ثبتی را با 
 رعايت مقررات ادامه ميدهــد. تاريخ انتشــار: 1401/06/20 م الف: 1376383 

شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحریر ترکه 

6/155 نظــر به اينکــه دادخواســتی مبنی بــر تحرير و مهــر و موم ترکــه مرحوم 
زبيــده ميرزايی اســحاق آبــاد کــه در تاريــخ 08 / 10 / 1401 فوت نمــوده اند به 
شــرح پرونــده 1401 / 88 به مجتمع شــوراهای حل اختالف شهرســتان کاشــان 
شــعبه هجدهم نياســر تقديم گرديده و قرار آن صادر شــده اســت ، لذا بدينوســيله 
به اطــالع کليــه ورثــه ، بســتانکاران از متوفــی ، مديونين به ايشــان يــا نماينده 
قانونی هــر يک از آنهــا و يا اشــخاص ذينفع ديگری کــه به نحوی حقــی بر ترکه 
 متوفی مذکور دارند ميرســاند تــا در مورخ دوشــنبه 09 / 08 / 1401 راس ســاعت

 45 :15 در اين شعبه واقع در ساختمان شهرداری نياسر جهت انجام تحرير ترکه حاضر 
شوند. م  الف :1378777 شعبه هجدهم شورای حل اختالف کاشان - نياسر

تحریر ترکه 
6/156 نظــر به اينکــه دادخواســتی مبنی بــر تحرير و مهــر و موم ترکــه مرحوم 
حســن کاظمی قه که در تاريــخ 05 / 09 / 1377 فــوت نموده اند به شــرح پرونده 
1401 / 89 به مجتمع شــوراهای حل اختالف شهرســتان کاشــان شــعبه هجدهم 
نياســر تقديم گرديده و قرار آن صادر شــده اســت ، لذا بدينوســيله بــه اطالع کليه 
ورثه ، بســتانکاران از متوفــی ، مديونين به ايشــان يــا نماينده قانونــی هر يک از 
آنها و يا اشــخاص ذينفع ديگــری که به نحوی حقــی بر ترکه متوفــی مذکور دارند 
ميرســاند تا در مورخ دوشــنبه 09 / 08 / 1401 راس ســاعت 30 :15 در اين شــعبه 
 واقع در ســاختمان شــهرداری نياســر جهت انجــام تحريــر ترکه حاضر شــوند . 

م الف: 1378775  شعبه هجدهم شورای حل اختالف کاشان - نياسر



یکشنبه 20 شهریور  1401 /  14 صفر  1444  /  11  سپتامبر   2022 / شماره 3623 
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خبر داد:

کاهش 40 درصدی بارش ها در استان اصفهان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از کاهش ۴۰ درصدی بارش ها در استان خبر داد و گفت: 
۹۵ درصد از مساحت استان درگیر خشکسالی است.منصور شیشــه فروش با اشاره به اینکه استان 
اصفهان چندین سال است درگیر خشکسالی است، اظهار کرد: خشکسالی، کم آبی، خشکی رودخانه 
زاینده رود و عدم تامین حقابه ها باعث فرونشست زمین در این استان شده است.وی با بیان اینکه از 
ابتدای سال زراعی گذشته تا امروز کاهش ۴۰ درصدی بارش ها را داشتیم، گفت: این در حالی است که 
در فصل بهار امسال هیچ بارندگی نداشتیم. برای سال زراعی جدید نیز هواشناسی باید پیش بینی کند، 
اما به نظر نمی رسد پاییز پربارشی در راه باشــد.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان به شرایط 
بیابان زایی در استان به علت خشکی و کم بارشی اشاره کرد و افزود: ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار بیابان در 
استان داریم، ۹۵ درصد از مساحت استان دچار خشکسالی است، ۹۸ درصد از مساحت تاالب گاوخونی 
خشک است و اثرات خشکسالی ادامه دار در مناطق مختلف باعث شده آبی در زاینده رود جاری نباشد. 
شرایط خشکسالی و خشکی رودخانه زاینده رود باعث شده سطح آب های زیرزمینی پایی برود و بیشتر 
چاه ها، قنوات و چشمه ها خشک و کم آب شــده و کیفیت آن ها پایین رفته است.وی با بیان اینکه به 
دلیل خشکسالی هم اکنون ۳۸۰ روستای استان با تانکر آب رسانی می شود، گفت: فضای سبز و درختان 
هم تحت تاثیر تنش آبی، قرار گرفته اند و شاهد خزان درختان در تابستان بودیم. درختان تنومند، به ویژه 
درختانی که در محور زاینده رود ریشه در آب داشتند دچار آسیب جدی شده اند.شیشه فروش با اعالم 
اینکه ۱۶ هزار هکتار از باغات استان تحت تاثیر تنش آبی قرار گرفته، افزود: بر اثر شرایط کم آبی تقریبا ۱۰۰ 
هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان کشت نشده، ضمن اینکه کم آبی و برداشت های بی رویه در باالدست 
و بارگذاری ها بر روی رودخانه زاینده رود باعث شده تامین حقابه های زیست محیطی و کشاورزی انجام 
نشود و خسارت های زیادی به استان وارد شود.وی با بیان اینکه ۲۹ دشت از ۳۵ دشت در استان اصفهان 
تحت تاثیر فرونشست زمین است، گفت: دشت های اصفهان، برخوار و مهیار بیشترین آثار فرونشست را 
دارد و متاسفانه فرونشست در استان پهنه شهری را نیز در برگرفته است. در این شرایط تیم تحقیقاتی به 
استان دعوت شد و سازمان مدیریت بحران کشور از سازمان زمین شناسی، سازمان نقشه برداری کشور، 
سازمان جغرافیایی نیروی مسلح و مرکز تحقیقات راه و مسکن شهرسازی کشور دعوت کرد تا بازدیدی 

از وضعیت خشکسالی و کم آبی و فرونشست زمین در استان اصفهان داشته باشند.

معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان خبر داد:

اخذ ۵۵4 رای قضایی به نفع بیت المال و مبارزه با 
زمین خواری در اصفهان

معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان از اخذ ۵۵۴ رای قضایی به نفع دولت 
و بیت المال برای بازپس گیری بیش از ۱۲۰۰۰ هکتار از اراضی ملی استان اصفهان خبر داد.عبدالحسین 
پارسایی راد گفت: با پیگیری های حقوقی در راستای رفع تصرف اراضی ملی استان اصفهان و با حمایت 
جدی دستگاه قضایی در سال جاری، ۵۵۴ رای قضایی به نفع دولت و بیت المال اخذ شد.وی افزود: 
این آرا مربوط به پرونده های مهم و حساس اختالفی این اداره کل با متصرفان و زمین خواران بیش از 
۱۲ هزار و ۲۳۲ هکتار از اراضی ملی در سطح استان اصفهان بوده است.پارسایی راد اذعان داشت: ۳۵ 
فقره رای قطعی قضایی در راستای رفع تصرفات غیرمجاز اجرا شد که به تبع آن بیش از ۷۷ هکتار از 
اراضی ملی در سطح استان به دولت اعاده شده است.معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی 
استان اصفهان ادامه داد: به موجب دست درازی به بیش از ۷۲ هکتار از اراضی دولتی، ۴۴ مورد طرح 
دعوی و پرونده حقوقی علیه اشخاص متخلف تشکیل شده اســت.وی با بیان اینکه اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان با حمایت دستگاه قضایی هیچ مماشاتی با زمین خواران نداشته، گفت: 
تصرف اراضی ملی به هر بهانه ای که صورت گرفته باشد نتیجه ای غیر از تعقیب قضایی و محکومیت 

کیفری و قلع وقمع و زیان ناشی از آن برای متصرفان به همراه ندارد.

تیغ کنارگذر شرق اصفهان بر گلوی حیات وحش پارک ملی کاله قاضی؛

شبیه یک ُکِمدی!

چهار کیلومتر از طرح آزادراه کنارگذر شرق اصفهان  سولماز محمدی 
از پارک ملــی کاله قاضی عبور می کنــد و این 

موضوع سبب نگرانی دوستداران حیات وحش شده است.کنارگذر شرق اصفهان 

از آزادراه نطنز–کاشان–اصفهان آغاز و به آزادراه اصفهان – شیراز ختم می شود و 

شریانی مهم برای ارتباط هرچه بهتر و سریع تر شمال و مرکز به جنوب کشور به شمار 

می آید.پارسال ۶۳ کیلومتر از طرح کنارگذر شرق اصفهان، به بهره برداری رسید و 

اکنون ۳۳ کیلومتر حدفاصل جاده باغ رضوان اصفهان تا پلیس راه مبارکه - شیراز 

- اصفهان در حال احداث اســت؛ مســیری که از درون پارک ملــی کاله قاضی 

می گذرد.پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کاله قاضی با مساحت حدود ۵۰ هزار 

هکتار، منطقه ای حفاظت شده و زیستگاه گونه های مختلف گیاهان، پستانداران، 

پرندگان و خزندگانی است که برخی از آنها در معرض خطر انقراض قرار دارند، این 

پارک در ۳۶ کیلومتری جنوب شرقی اصفهان واقع است.عبور آزادراه از درون پارک 

ملی و پناهگاه حیات وحش کاله قاضی در سال های اخیر مورد مخالفت اداره کل 

حفاظت محیط زیست اصفهان بوده، اما به تازگی خبر هایی مبنی بر صدور مجوز 

عبور آزادراه از بخشی از پارک ملی کاله قاضی منتشر شده که این امر نگرانی بسیاری 

از دوستداران محیط زیست را موجب شده است.مهران زینلیان، معاون هماهنگی 

امور عمرانی اســتاندار اصفهــان در گفت وگو بــا خبرنگار »باشــگاه خبرنگاران 

جوان«گفت: آزادراه شرق اصفهان بخشی از کریدور اصلی شمال به جنوب کشور 

است که حدود ۶۰ کیلومتر آن احداث شده و هم اکنون ۳۰ کیلومتر انتهایی مسیر در 

دست اجراست.به گفته وی؛ این طرح قبل از پیروزی انقالب اسالمی کلنگ زنی 

شده و همواره در سال های گذشــته محل بحث موافقان و مخالفان بوده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان با اشاره به طرح عبور چهار کیلومتر 

از کنارگذر شرق از محدوده پارک کاله قاضی افزود: باتوجه به تایید و تصویب شورای 

ترافیک استان عبور کنارگذر از پارک ملی کاله قاضی اجتناب ناپذیر است.

محیط زیست، خواهان تغییر مسیر کنارگذر شرق اصفهان

آبان پارســال بود که رضا اقتدار، مدیرکل دفتر مدیریت زیستگاه ها و امور مناطق 

سازمان حفاظت محیط زیســت طی نامه ای به ایرج حشــمتی، مدیرکل وقت 

حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان بر ضرورت جلوگیری از هرگونه دخل و 

تصرف در محدوده پارک ملی کاله قاضی و خارج کردن مسیر آزادراه از این منطقه 

تاکید کرد.در متن نامه وی آمده بود: اصالح مسیر آزادراه کنار گذر شرقی اصفهان 

در داخل محدوده پارک ملــی کاله قاضی مورد تایید این دفتر اســت و ضرورت 

دارد ضمن جلوگیری از هرگونه دخــل و تصرف در محدوده پارک ملی کاله قاضی 

)در مسیر مدنظر( اقدام الزم برای اصالح و خارج کردن مسیر طرح از پارک ملی 

کاله قاضی صورت پذیرفته و از نتایج، این دفتر را مطلع فرمایید. حسین اکبری، 

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان 

اصفهان گفت: کنارگذر شرق اصفهان به عنوان یک طرح ملی شامل سه قطعه است 

که بخشی از مسیر انتهایی قطعه ســوم به طول حدود چهار کیلومتر با پارک ملی 

کاله قاضی تداخل دارد که قســمتی از آن در امتداد مسیر فعلی جاده اصفهان - 

شیراز است.وی افزود: از ۶ سال پیش مکاتبات و بازدید های کارشناسی استانی و 

ستادی از محل، به عمل آمده و باتوجه به تفویض صدور مجوز اولیه از معاونت وقت 

سازمان حفاظت محیط زیست به منظور اعمال حداکثر الزامات زیست محیطی و 

بهره مندی از نظرات کارشناسان متخصص و بی طرف با محوریت اداره کل حفاظت 

محیط زیست استان اصفهان، آبان پارسال برای تصمیم سازی جلسه ای با فعاالن و 

متخصصان برون سازمانی در محل اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 

تشکیل و نتیجه آن به شورای ساماندهی مناطق سازمان حفاظت محیط زیست 

کشور ارسال شد.معاون محیط زیســت طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت 

محیط زیست اســتان اصفهان ادامه داد: پس از بررســی های کارشناسی و فنی 

موضوع در دفتر تخصصی زیستگاه ها و امور مناطق و حسب مصوبات جلسه مورخ 

۱۸ بهمن سال گذشته در سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد در صورت احراز 

کلیه شرایط حفاظتی و تمهیدات زیست محیطی، موضوع این طرح برای تعیین 

تکلیف به باالترین مرجع تصمیم گیری در این زمینه یعنی شورای عالی حفاظت 

محیط زیست کشور ارجاع شــود.اکبری اظهار کرد: از جمله مهم ترین این شروط 

این بود که یک مرجع تخصصی بی طرف، یعنی شورای هماهنگی ترافیک استان 

با دعوت از متخصصان دانشگاهی و مشاوران مستقل پیشنهادهای مطرح شده 

از قبیل وجود مســیر های جایگزین را بررســی کنند که در نهایت اعالم شد گزینه 

جایگزینی برای مسیر آزادراه وجود ندارد و سایر گزینه ها به لحاظ ترافیکی و تداخل 

با سایر کاربری ها و عوارض توپوگرافی، امکان اجرا را ندارند.وی تاکید کرد: به منظور 

تصمیم گیری نهایی، الزم است نتیجه جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان به 

شورای عالی حفاظت محیط زیست که به ریاست رییس جمهوری محترم تشکیل 

می شود، ارسال شود.

دست اندازی به آخرین بقایای منابع طبیعی

ایمان ابراهیمی، فعال محیط زیست و مدیرعامل انجمن حفاظت پرندگان آوای 

بوم می گوید: هرگونه دست اندازی و دخل و تصرف در پارک ملی ممنوع است مگر 

اینکه با مجوز و مصوبه هیئت دولت باشد که متاسفانه در تالش هستند برای کاله 

قاضی از چنین مصوبه ای استفاده کنند.وی معتقد است  در حاشیه شهر اصفهان 

با این میزان آالیندگی نباید آخرین بقایای منابع طبیعی را از دســت دهیم.این 

فعال محیط زیست ادامه داد: در تمام دنیا پارک های ملی باالترین درجه حفاظتی 

را دارد و هیچ دخل و تصرفی نباید در آن بشــود، اما در نزدیک ترین پارک ملی به 

شهر اصفهان آزادراه احداث می شود که بیشتر به یک کمدی شبیه است.ابراهیمی 

گفت: وزارت راه می گوید این آزادراه را از یک گوشه پارک رد می کند و از دل منطقه 

نیست درحالی که محلی که در نظر گرفته شــده دقیقا گذرگاه حرکت آهو، قوچ و 

میش های کاله قاضی است.

اما درحالی که معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار اصفهان می گوید مسیر 

جایگزینی برای احداث کنارگذر شرق وجود ندارد و درعین حال اطمینان می دهد 

که با تمهیداتی مانند فنس گذاری، تعبیه زیرگذر های عبور حیوانات و ... می توان 

آسیب ها را به حداقل رســاند، ابراهیمی می گوید: احداث تونل و فنس گذاری در 

پارک ملی به هیچ عنــوان نمی تواند ضامن حفاظت از جان حیات وحش باشــد: 

»ایرادی که در جلسه سال گذشته به مشاوران این طرح وارد کردم این بود که تمام 

راه حل ها و تمهیداتی که در نظر گرفته شــده به استناد مقاالت و کار های مشابهی 

است که در دنیا برای جاده های حداکثر دو بانده و نه آزادراه ها اعمال شده است. 

اینکه دور جاده تابلو راهنما گذاشته و فنس کشی شود به هیچ عنوان راهکار کامال 

موثری برای حفاظت از حیات وحش در حاشیه آزادراه نیست.«

با مسئولان جامعه

رییس کل دادگستری اســتان اصفهان گفت: آمار 
صلح و سازش در شــوراهای حل اختالف استان 
اصفهان ۴۲ درصد باالتر از میانگین کشوری است.

حجت االسالم والمســلمین اســدا... جعفری در 
آیین تکریم و معارفه رییس شورا های حل اختالف 
استان با اشاره به اقدام ویژه حضرت امام خمینی 
)ره( در راستای نظام سازی گفت: یکی از اقدامات 
ویژه حضرت امــام خمینــی )ره( در بدو پیروزی 

انقالب اسالمی، نظام ســازی بود، بدین معنی که 
امام)ره( با طراحی نهادها، سازمان ها و کمیته ها و 
موسسات، به سامان دهی مسائل و امورات کشور 

مبادرت ورزیدند.
وی افزود: این نظام سازی تا سال ها بعد در تمامی 
ســازمان ها و قوای سه گانه کشــور ادامه پیدا کرد 
و یکی از مصداق های آن تاســیس شورا های حل 

اختالف در قوه قضاییه بود.
رییس کل دادگستری اســتان اصفهان با تشریح 
اهمیت جایگاه شورا های حل اختالف، تصریح کرد: 
هدف از تشکیل شورا های حل اختالف، استفاده از 
ظرفیت های موجود در جامعه و در تمام ســطوح 
در جهت برقــراری صلح و ســازش و جلوگیری از 
تشکیل پرونده های قضایی بوده و این اصلی ترین 

هدف شورا های حل اختالف است.
حجت االســالم جعفری آمار صلح و ســازش در 
اســتان را ۴۲ درصد اعالم کرد و گفت: آمار صلح و 
سازش در شــورا های حل اختالف استان اصفهان  
۴۲ درصد و باالتر از میانگین کشــوری اســت، اما 
انتظار مــی رود با اســتفاده از همــه ظرفیت های 
موجــود و باتوجه بــه فرهنــگ مهــرورزی و 
اخالق مداری مردم اصفهان با تالش بیشــتر این 

آمار افزایش یابد.
وی وجود نیت خدایی در انجام امور را رمز موفقیت 
آن کار دانسته و خاطرنشان ساخت: اگر مسئوالن 
شورا با نیت خدایی و نه باهدف افزایش آمار که در 
جهت رضای پروردگار فعالیت کنند، اتفاقات بسیار 

بهتری در مجموعه شورا ها به وقوع می پیوندد.

رییس کل دادگستری استان:

آمار صلح و سازش در اصفهان باالتر از میانگین کشوری است

سخنگوی اورژانس 
هم از گرمازدگی 
مسیر اربعین در 

امان نماند!
گرمــای هوا ســبب بدحالی و 
گرمازدگــی مجتبــی خالدی، 
سخنگوی ســازمان اورژانس 
کشور که در حال خدمت رسانی 

در مسیر اربعین بود، شد.

وضعیت شکننده کرونا در کشور
یک اپیدمیولوژیست ضمن تاکید بر لزوم رعایت برخی الزامات در بازگشایی مدارس، گفت: به نظر 
می رسد دچار خستگی از پاندمی شــدیم و ازآنجایی که عملکرد ویروس قابل پیش بینی نیست، 
ممکن اســت هر اتفاقی رخ دهد. درعین حال رعایت پروتکل ها به شــدت کاهش یافته، چرخش 

ویروس هم وجود دارد؛ همه این ها یعنی اینکه جامعه آبستن ابتالی مجدد به یک خیزش است.
حمید سوری در گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت کرونا در کشور، با اشاره به کاهش شهرهای 
قرمز کرونایی گفت: دلیل این کاهش این اســت که معیار سنجش ما در رنگ بندی شهرها اشتباه 
است و در نتیجه در قضاوت دچار خطا می شــویم. در حال حاضر وضعیت کرونا در کشور در حالت 
نوسانات جزئی اســت؛ به طوری که نه روند کاهشــی معنی داری قابل مشــاهده است و نه روند 
افزایشــی معنی دار. به نوعی در حالت نســبتا با ثباتی قرار داریم منتها نمی توان به شرایط موجود 
دل خوش کرد و امیدوار بود که روند کاهشی شــده یا به همین صورت بماند؛ زیرا اجتماعات انبوه 
را داشتیم و بعد از بازگشت به کشــور در صورت عدم کنترل می توانند باعث انتقال و انتشار بیشتر 
بیماری شوند و از طرفی هم ویروس مرتبا دارای جهش هایی خواهد بود و بر همین اساس احتمال 
دارد که دوباره واریانت های جدیدی داشته باشیم که باعث شود از حالت ثبات نسبی خارج شویم.

وی با بیان اینکه تا زمانی که رسما در دنیا اعالم پایان پاندمی نشود، ما هم باید هوشیاری و نگرانی را 
داشته باشیم که وضعیت نامناسب شود، افزود: بنابراین اینکه تا دو روز مرگ میرمان کاهش یافته یا 
بستری مان کاهش می یابد، تصور کنیم که اپیدمی دارد تمام می شود یا تمام شده است، تصور غلطی 
است و بارها هم مسئوالن امر این را تجربه کردند که با شتاب زدگی در گرفتن جشن پایان اپیدمی 
مجددا جامعه به دردسر می افتد؛ بنابراین وضعیت موجود کرونا شکننده است؛ به طوری که به لحاظ 
علمی احتمال افزایش و خیزش های بعدی وجود دارد، اما پیش بینی از شرایط آینده بسیار دشوار 

است. زیرا بازیگر  اصلی ویروس است.
سوری با بیان اینکه به نظر می رسد متاسفانه دچار خستگی از پاندمی شدیم و بی تفاوتی بر متولیان 
امر حاکم شده است، گفت: در نتیجه ما خیلی نقشی در وضعیت اپیدمی نداریم و ویروس بیشترین 
نقش را دارد. از آنجایی هم که عملکرد ویروس قابل پیش بینی نیســت، ممکن اســت هر اتفاقی 
رخ دهد. درعین حال اشــتباهات انبوهی داریم، رعایت پروتکل ها به شــدت کاهش یافته و همه 
این ها به این معناست که هم فرد حســاس داریم، درعین حال چرخش ویروس هم وجود دارد و 
پروتکل های بهداشتی هم رعایت نمی شود و همه این ها یعنی اینکه جامعه آبستن ابتالی مجدد 

به یک خیزش است.

رییس مرکز ویروس شناسی دانشگاه شهید بهشتی:

اعتقادی به ضعیف شدن ویروس ندارم
رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در واکنش به موضوع 

پیش بینی ضعیف بودن واریانت های ویروس کرونا در موج های بعدی، توضیحاتی ارائه داد.
علیرضا ناجی اظهار کرد: اینکه عنوان می شود جهش های بعدی ویروس کرونا ضعیف تر از موج های 

قبلی خواهد بود، چندان قابل پیش بینی نیست.
وی افزود: در حال حاضر میزان بیماری زایی ویروس کمتر شده که این امر متاثر از واکسیناسیون 
و ایمنی طبیعی بدن اســت.رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی ادامه داد: اینکه انتظار داشته باشیم ویروس در موج های بعدی ضعیف شود، چندان قابل 
استناد نیست.وی گفت: در مورد واریانت های بعدی ویروس کرونا، هیچ چیز قابل پیش بینی نیست 
و شاید واریانت خیلی شدید هم داشته باشیم.ناجی افزود: هر واریانتی که بیاید، باید اصول کنترل 
بیماری که شامل شناسایی بیمار، ایزوله کردن بیماران، رعایت بهداشت فردی، ماسک زدن است 

را داشته باشیم.
وی ادامه داد: به اینکه واریانت های بعدی حتما ضعیف تر از جهش های قبلی خواهند بود، چندان 

اعتقاد ندارم. 

وز عکس ر

خبر روزاخبار

وزیر کشور:

مرزها ظرفیت پذیرش زائر 
جدید را ندارند

وزیر کشــور با اشــاره به اینکه ازدحام جمعیت 
در مرزها زیاد اســت، گفــت: ظرفیت پذیرش 
زائران جدید در مرزها وجود نــدارد و خواهش 
می کنیم مردم از اســتان های خود به ســمت 
مرزها حرکت نکنند.احمــد وحیدی در جریان 
بازدید از مرز خسروی در جمع خبرنگاران اظهار 
داشــت: این ازدحام جمعیت مربوط به زائرانی 
است که قبال در پایانه های شهرهای اطراف مانند 
قصرشیرین، اســالم آباد غرب و سرپل ذهاب 
وجود داشــتند و با تالش اســتاندار، مرزبانی 
و سایر مسئوالن ان شــاء ا... این زائران بدون 
مشکل به ســمت عراق هدایت شــوند.وی در 
ادامه گفت: گرمای هوا بسیاری از زائران را اذیت 
می کند و تالش می کنیم زائرانی کــه از قبل به 
ســمت مرزها حرکت کرده بودند را با مدیریت 
خوبی عبور دهیم؛ بنابراین مجددا از مردم تقاضا 
می کنیم از سایر استان های کشور به سمت مرزها 
حرکت نکنند تا موجب آزار و اذیت آنها نشــود.
ســیدمجیدمیراحمدی، رییس ستاد مرکزی 
اربعین حسینی نیز در مرز خسروی  با اعالم اینکه 
شرایط امسال عراق با ســال های قبل مقداری 
متفاوت اســت و هوا در این کشور به شدت گرم 
و ظرفیت های آنها در حال تکمیل شــدن است، 
از زائران اربعین خواســت به هیچ وجه به مرزها 
مراجعه نکنند.ســیدمجیدمیراحمدی با بیان 
اینکه تاکنون ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر زائر از کشور 
عازم کشور عراق شده اند، افزود: همچنان تاکید 
و اصرار ما از زائران این اســت که به هیچ وجه به 
مرزها مراجعه نکنند.وی در مورد مرز خسروی 
نیز با اشاره به اینکه در این مرز شاهد ازدحام زوار 
هستیم، گفت: متاسفانه باوجوداینکه تاکید شده 
که زوار مراجعه نکنند؛ اما این مراجعه وجود دارد 
و ما دوست نداریم که زوار اذیت شوند و مشکلی 
برای آنها پیش بیاید.رییس ستاد مرکزی اربعین 
حسینی در مورد تعداد زواری که از مرز خسروی 
عازم عراق شده اند را بیش از ۳۲ هزار نفر اعالم 
کرد و گفت: اکنون در اطراف جاده منتهی به مرز 
خسروی شاهد حضور زوار هســتیم که اجازه 

نمی دهیم این افراد وارد مرز شوند.

رییس اداره گذرنامه استان اصفهان:

مردم برای صدور و تمدید گذرنامه مراجعه نکنند
رییس اداره مهاجرت و گذرنامه فرماندهی انتظامی استان اصفهان از مردم خواســت تا اطالع ثانوی برای صدور و تمدید گذرنامه های منقضی شده به این اداره 
مراجعه نکنند.سرهنگ نعمت ا... طاهرپور بیان کرد: برابر اطالعیه ستاد اربعین و قرارگاه اربعین فراجا کمبود امکانات و ضعف زیرساخت های خدماتی در کشور 
عراق باعث ازدحام جمعیت در مرز ها شده که به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل برای زوار اربعین تمامی مرز های زمینی شش گانه تا اطالع ثانوی بسته شده است.

وی افزود: باتوجه به هماهنگی سیستم اداره مهاجرت و گذرنامه استان با ســامانه های موجود در مرز ها امکان ادامه تمدید گذرنامه های منقضی شده و چاپ 
گذرنامه های ویژه اربعین مقدور نیست.رییس اداره مهاجرت و گذرنامه فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: از شهروندان اصفهانی در خواست می کنیم تا 
اطالع ثانوی برای این امور به اداره مهاجرت و گذرنامه مراجعه نکنند.سرهنگ طاهرپور ضمن تقدیر و تشکر از همکاری و همراهی مردم با خادمان خود در فراجا 

خاطرنشان کرد: در صورت بهبود شرایط و ازسرگیری دوباره صدور و تمدید گذرنامه مجددا اطالع رسانی و از طریق رسانه ها اعالم می شود.



مورایس: 

وقفهلیگبهسپاهانکمکمیکند
سرمربی سپاهان می گوید وقفه لیگ به بازیکنان سپاهان کمک می کند تا فشار کمتری روی آن ها باشد.ژوزه مورایس درباره اخباری مبنی بر صحبت های کارلوس 
کی روش با او برای حضور در تیم ملی ایران بیان کرد: من هیچ جلسه ای با کی روش نداشتم.وی در رابطه بازی با تیم های دفاعی عنوان کرد: اگر سپاهان باشید، 
تیم های حریف سعی می کنند خوب دفاع کنند. این نشان دهنده کیفیت خوب ما دارد. در حال کار کردن هستیم و وقتی بخواهید یک تیم خوب داشته باشید، باید 
روزانه کار کنیم. همه چیز به سرعت تغییر نمی کند و هفته به هفته باید کار کنیم تا بتوانیم شرایط تیم را بهتر کنیم. ما هم به دنبال راه حل هستیم.سرمربی سپاهان 
درباره عدم آشنایی اش با لیگ برتر و تاثیر این مسئله روی تیمش گفت: ما همه چیز را هیچ وقت نمی دانیم. حتی اگر ۲۰ سال در اینجا بودم، باز هم چیزهای جدید 
می دیدم. این که می گویم شناخت ندارم، یعنی بافرهنگ مردم آشنایی ندارم و می خواهم با شرایط آشنا شوم تا بتوانیم به هدف هایمان برسیم. من هنوز استاد 
نشدم ؛اما می توانم امکانات بیشتری برای تیمم فراهم کنم تا بازی هایمان را ببریم.وی ادامه داد: تعطیالت برای ما بار مثبتی خواهد داشت. وقفه کوچک باعث 

می شود بار فشار و فکر از روی آن ها کم شود. ما هم در این زمان می توانیم روی جزییات کار کنیم. 
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حملهمدیرورزشیماینتسبهمالکچلسیوحمایت
از»توخل«!

کریستین هایدل مدیر ورزشی ماینتس، به شدت از »تاد بولی« به دلیل اخراج توماس توخل از 
سرمربیگری چلسی انتقاد کرده است. هایدل که در اولین دوره حضورش در ماینتس با توخل کار 

می کرد، انزجار خود را از تصمیم بولی برای دادن فرمان راهپیمایی به آلمانی پنهان نکرده است.
او به BILD گفت: »اخراج شدن برای کسانی که مخالف ســرمایه گذاران در فوتبال هستند، تلخ 
است. این تصمیِم صرفا یک سرمایه گذار بود. کســی که هیچ نظری از فوتبال ندارد احتماال فکر 
می کند که رتبه ششــم برای تیم او خوب نیســت و می گوید پس بیایید مربی دیگری را امتحان 

کنیم! بعد از تنها شش بازی، دلیل و راه حل دیگری به ذهنم نمی رسد.«
توخل، چلسی را به سه برد، یک تساوی و دو شکست از شش بازی اول خود در لیگ برتر در این 
فصل رساند؛ بااین حال آخرین بازی او به عنوان سرمربی، شکست تحقیرآمیز یک بر صفر مقابل 

دینامو زاگرب در لیگ قهرمانان اروپا بود.
گزارش شده است که بولی پس از تصاحب باشــگاه، خود را به عنوان مدیر ورزشی منصوب کرد و 

در تابستان امسال درمورد ادامه همکاری با توخل مردد شد.
این مرد آمریکایی در امور دخالت کرده بود تا سرمربی داســتان انتقال »کریستیانو رونالدو« به 
چلسی را وتو کند. توخل تنها هفتمین ســرمربی یک تیم بزرگ از شش تیم بزرگ انگلیس است 
که قبل از اخراج، ۱۰ بازی در لیگ برتر را در یک فصل دوام نیاورده است. آبی ها زمان کمی را برای 
آوردن جانشین توخل نیاز داشــتند و گراهام پاتر از برایتون روز پنجشــنبه قراردادی پنج ساله با 

آبی ها امضا کرد.
 

توجه به کوچک ترین جزییات؛

ژاویمثلپپ؛افشایپیاممرموز»ژاوی«برای»تورس«
موندودپورتیوو به برگه کاغذی که ژاوی به پابلو توره داده بود تا پس از ورود به زمین در اختیار فران 

تورس قرار بدهد، دست یافته و تصویر آن را منتشر کرد.
بارسلونا چهارشنبه شب در نوکمپ مقابل ویکتوریا پلژن قرار گرفت و با نتیجه 5-۱ این حریف را 
شکست داد. بارسا به این ترتیب شروعی عالی در دور گروهی لیگ قهرمانان داشت. برای بارسا 
روبرت لواندوفسکی در این بازی هت تریک کرد. همچنین ژاوی هرناندز به پابلو توره بازیکن جوان 

آینده دار، خود نیز برابر ویکتوریا پلژن میدان داد. 
این اولین بازی هافبک ۱۹ساله با پیراهن بارسا بود. او دقیقه 8۰ به جای فرانک کسیه وارد زمین 
شد و بالفاصله هم به سمت فران تورس رفت و یک برگه کاغذی کوچک را به او داد. توره در واقع 
حامل پیامی از طرف ژاوی برای تورس بود: »ژاوی از من خواست که آن کاغذ را به تورس بدهم؛ 

ولی نمی دانم روی آن چه چیزی نوشته شده بود.«
موندودپورتیوو، متن نوشته شــده روی کاغذ را فاش کرد. متنی که توسط سرخیو آلگره، دستیار 
ژاوی، نوشته شده بود. این کاغذ توسط الکس گارسیا، هوادار ۲۱ساله باشگاه بارسلونا، در اختیار 
موندودپورتیوو قرار گرفته است. گارسیا یکی از اعضای رســمی باشگاه بارسلوناست و بازی را از 

نزدیک تماشا می کرد. او پس از اتمام بازی وارد زمین شد و توانست کاغذ را بردارد.
روی کاغذ و خطاب به تورس نوشته شده بود: »در زمان کرنر حریف، با بازیکن شماره دو )هژدا( 
یارگیری کن. هنگام ارسال ضربات ایستگاهی حریف، دیوار دفاعی باید چهارنفره باشد و تو باید 

در آن باشی.«
ژاوی در واقع همان وظایف کسیه را به تورس واگذار کرده بوداما نکته جالب، دقت به جزییات از 
سوی ژاوی است. پیروزی بارسا قطعی شده بود؛ ولی ژاوی همچنان روی کوچک ترین جزییات 
دقت داشت. او تحت هیچ شرایطی نمی خواست تیمش روی ضربات کرنر یا ایستگاهی حریف 
غافلگیر شود. موندودپورتیوو معتقد است ژاوی از این لحاظ شباهت زیادی به پپ گواردیوال دارد.

     هشدار رسانه انگلیسی به شاگردان ساوت گیت؛ 

   5  بازیکن زهردار ایرانی را بشناس!

 سایت انگلیسی HITC در گزارشی به بررسی حریف نخست انگلیس 
به سرمربیگری  گرت ساوت گیت برابر ایران پرداخته و عنوان کرده که 
نباید این تیم را در جام جهانی قطر دســت کم گرفت به همین دلیل 

در گزارشی به بررسی 5 بازیکن خطرناک تیم ملی پرداخته است.

علیرضاجهانبخش–فاینوردهلند
جهانبخش یکی از بازیکنان ایران است که تجربه لیگ برتر را در رزومه 
خود دارد. هرچند ۱۷ میلیون پوند برای او از ســوی برایتون پرداخت 
شد، اما نتوانست در این تیم خوش بدرخشــد. تمایل این وینگر به 
بازی های دیدنی در تیم ملی را نباید دســت کم گرفت. او توانســت 
در لیگ برتر یک گل زیبا و برگردان را وارد دروازه چلســی کند. شاید 
بهترین توصیه برای بن چیلول، لوک شــاو یا هر کســی که در دفاع 
چپ انگلیس مقابل ایران بازی می کند این باشد که با حضور علیرضا 
جهانبخش انتظار اتفاقات غیرمنتظره را داشــته باشید. جهانبخش 
اکنون در فاینورد بازی می کند و به دنبال تکرار دوران درخشــان خود 

در آلکمار است.

سردارآزمون–بایرلورکوزنآلمان
در طول تابســتان ۲۰۲۰، آزمون پس از اینکه از زنیت سن پترزبورگ 

جدا شد مورد توجه تاتنهام قرار داشت، ولی به بایر لورکوزن رفت. او با 
تایید این موضوع گفت: من از لیون، رم، بایر لورکوزن و تاتنهام پیشنهاد 
داشتم. اکنون آزمون که برای اولین بار در یک لیگ بزرگ اروپایی بازی 
می کند، به دنبال اثبات توانایی های خود است. او از ژانویه گذشته که 
به لورکوزن پیوســته، در ۱8 بازی فقط یک گل زده است. بااین حال، 
حرکات سریع و توانایی هوایی او همچنان می تواند مشکالت فراوانی 
را برای دفاع انگلیــس در قطر ایجاد کند. به خصــوص وقتی در نظر 
بگیرید که آزمون، لقب »مسی ایرانی« را به خود اختصاص داده و در 

۶۳ بازی ملی، ۴۰ گل به ثمر رسانده است.

مهدیطارمی–افسیپورتو
شاید ترسناک ترین بازیکن فهرست ایران همین بازیکن باشد. فقط 
کافی است به گلی که طارمی به چلسی در لیگ قهرمانان اروپا زد نگاه 
کنید تا متوجه شوید که او چقدر می تواند خطرناک باشد. او ماشین 
گل زنی تیم پورتو است و گل های زیادی برای این تیم به ثمر رسانده 
اســت. در مجموع از زمان پیوســتن به پورتو، خط حمله این تیم را 

مدیریت کرده و در هر فصل حداقل ۲۰ گل به ثمر رسانده است.

اللهیارصیادمنش–هالسیتیانگلیس

آکون ایلیکالی، مالک جدید هال سیتی ترسی از اظهار نظر های بزرگ 
درباره بازیکنان خود ندارد. او به وینگر جدید خود یعنی صیادمنش 
لقب محمد صالح جدید داد و در این زمینه گفت: اللهیار مثل تکه ای از 
جواهرات من است. او بسیار بااستعداد است و در حال پیشرفت. فکر 
می کنم می تواند محمد صالح جدید باشــد. من نمی گویم او اکنون 
چنین اســت، اما می تواند در آینده باشــد. وقتی به زمین بازی نگاه 
می کنید، مردی را می بینید که ســریع تر از بقیه حرکت می کند. مثل 
این است که در پلی استیشن، بازیکنی وجود دارد که سریع تر حرکت 
می کند و شــما او را در بهترین موقعیت ها قرار می دهید. برای من، 

اللهیار آن بازیکن است.

کریمانصاریفرد–اومونیانیکوزیاقبرس
این مهاجم خوش سفر نزدیک به ۱۰۰ بازی ملی برای تیم ملی ایران 
انجام داده اســت. انصاری فرد حتی در ۳۲ ســالگی هنوز چیز های 
زیادی بــرای ارائــه دارد. او پس از یــک دوره ســخت در ناتینگهام 
فارســت می تواند بار دیگر برابر انگلیســی ها خودش را نشان دهد. 
این انصاری فرد بود که در جام جهانی ۲۰۱8 توانســت تنها گل ایران 
را به پرتغال بزند. واضح اســت که در لحظات پر فشار می توان به او 

اعتماد کرد.

خبر روز

انگلیسوآمریکانه؛ولزمهمتریندیدارایراناست
برخالف آنچه تصور می شود، تیم ملی ولز می تواند اصلی ترین رقیب ایران در مسابقات جام جهانی 
باشد.تیم ملی فوتبال ایران در بازی های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر با سه تیم انگلیسی زبان روبه رو است. 
انگلیس، ولز و آمریکا رقبای تیم ملی ایران در گروه B جام جهانی هستند.به جز انگلیس که صاحب 
قدرتمندترین لیگ باشگاهی دنیاست و بسیاری این تیم را از مدعیان جام جهانی و حتی قهرمانی 
به شمار می آورند، بحث های مختلفی درباره دیدار با ولز و آمریکا مطرح است. ایران در این رقابت ها 
به ترتیب با انگلیس، ولز و آمریکا روبه رو خواهد شد و شاید برای اهالی فوتبال دو بازی با انگلیس و 
آمریکا به دالیل مختلفی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ اما شرایط گروه حاکی از این است که تیم 
ملی حساس ترین و مهم ترین بازی خود را برابر ولز برگزار خواهد کرد. مهدی مهدوی کیا، سفیر جام 
جهانی قطر و سرمربی تیم ملی امید در گفت وگوی خود با فیفا بر این مسئله تاکید کرده بود که باید 
بازی ایران و ولز را مهم ترین بازی ملی پوشان ایران دانست چرا که به باور او اگر ایران بتواند از دیدار با 
ولز امتیازی را به دست آورد، در این صورت با امیدهای بسیاری راهی دیدار نهایی با آمریکا می شود؛ 

اما اگر از بازی با ولز با دستان خالی خارج شود، در این صورت امیدواری ها کاهش خواهد یافت.

کارتقرمزرسانههایپرتغالیبه»طارمی«
رســانه های پرتغالی به صورت پی درپی از مهــدی طارمی به دلیــل اخراج از زمین انتقــاد می کنند.

چهارشنبه شب طارمی در دیار پورتو از زمین اخراج شد و  همچنان فشار رسانه های پرتغالی علیه او ادامه 
دارد. یکی از رسانه های پرتغالی در گزارشی به یک آمار منفی طارمی، یعنی اخراج بیش از حد پرداخته و 
اعالم کرده او پس از بنی مک کارتی، مهاجم اسبق پورتو با 5 کارت قرمز، دومین مهاجم در این زمینه است.

طارمی تا امروز در ۱۰۳ بازی برای پورتو ۴ بار اخراج شده است. اخراج او مقابل یوونتوس، اما بیش از دیگر 
موارد سروصدا کرد، زیرا ممکن بود باعث حذف یووه شود.این رسانه همچنین نوشته پائولینیو سانتوس 
با 8 بار اخراج، بیشترین کارت قرمز را در تاریخ پورتو دریافت کرده است. درحالی که برخی رسانه مصرانه 
خواستار کنار گذاشتن طارمی برای حداقل یک بازی هستند، مهاجم کشورمان حمایت کنسیسائو را دارد.

 

نقلوانتقاالتجدیدتیمفوتبالبانوانسپاهان
از باشگاه سپاهان خبر می رسد سه بازیکن به این تیم پیوستند یا قرارداد خود را تمدید کردند.فاطمه 
عادلی که فصل گذشته عملکرد خوبی در خط دفاعی سپاهانی ها داشت، قرارداد خود را تمدید کرد تا 
این فصل نیز پیراهن تیم سپاهان را بر تن کند.عادلی که چهارمین سال حضورش در سپاهان را تجربه 
می کند سابقه حضور در تیم های آینده سازان میهن و ذوب آهن را نیز در کارنامه دارد.مینا نافعی، گلر 
فصل گذشته تیم فوالد مبارکه سپاهان نیز برای یک فصل دیگر قراردادش را تمدید کرد. این پنجمین 
سال حضور نافعی در درون دروازه تیم فوتبال سپاهان است.همچنین با موافقت مریم ایراندوست 
سرمربی تیم فوتبال بانوان سپاهان، نازنین مردانی که توانایی بازی در چند پست را دارد، برای فصل تازه 
رقابت های لیگ برتر فوتبال بانوان پیراهن سپاهان را بر تن می کند.مردانی که سابقه حضور در اردو های 
ملی زیر ۲۰ سال و بزرگساالن را در کارنامه دارد، فصل گذشته 8 گل برای ذوب آهن به ثمر رسانده است.

سرپرست تیم فوتبال استقالل:

بلیت100هزارتومانیعادالنهاست
بیژن طاهری، سرپرست تیم فوتبال استقالل در خصوص اینکه با وجود حضور بانوان در ورزشگاه ها 
اعتراضاتی نسبت به قیمت ۱۰۰ هزارتومانی برای بلیت جایگاه بانوان مطرح شده و آیا در مورد این 
موضوع باید تصمیم جمعی گرفته شــود و یا هر باشــگاه می تواند قیمت مدنظر خود را اعالم کند، 
گفت: ۱۰۰ درصد همین طور اســت این موضوع مربوط به مدیریت باشــگاه است و در سطح کالن 

تصمیم گیری می شود. فکر می کنم ۱۰۰ هزار تومان قیمت عادالنه ای برای بلیت بانوان باشد.

خارج از گود

پیامکبهستارهتیمملی؛با
لباسمرتببیاپادگان!

امین اسماعیل نژاد باید به زودی خود را به پادگان 
معرفی کند تا ادامه خدمت سربازی اش را پشت 
سر بگذارد.اسماعیل نژاد، پدیده بی چون و چرای 
باشــگاه شــهداب در لیگ برتر والیبال ایران به 
شمار می آمد. او با نمایش های خیره کننده خود 
قهرمانی تیم یزدی در فصل گذشــته مسابقات 
لیگ برتــر را رقم زد و همین موضوع باعث شــد 
که نگاه بهروز عطایــی را به خود جلب کند.پیش 
از شــروع لیگ ملت ها تصور می شــد که صابر 
کاظمی پشــت خــط زن اول و اصلــی ایران در 
لیگ ملت ها باشــد؛ اما او در هفته اول به دلیل 
مســائل فنی و البته مصدومیت کنار گذاشــته 
شد و امین اســماعیل نژاد جای او را گرفت.این 
یک فرصت بزرگ برای امین اســماعیل نژاد بود 
که اتفاقا توانســت به بهترین شکل ممکن از آن 
استفاده کند. به جرأت می توان گفت که این ستاره 
والیبال ایران بهترین بازیکــن ما در راه صعود به 
مرحله نهایی لیگ ملت ها بــود و در اکثر بازی ها 
امتیازآورتریــن بازیکن تیم بهــروز عطایی لقب 
گرفت.هنوز حدود یک سال از خدمت سربازی 
امین اسماعیل نژاد باقی مانده و او باید در فصل 
جدید برای پاس گرگان به میدان برود. پیش ازاین 
و بعد از عملکرد فوق العــاده این بازیکن اخباری 
پیرامون احتمال بخشــیده شــدن باقی مانده 
خدمت سربازی او مطرح شــد چرا که گفته شد 
اســماعیل نژاد از چند باشــگاه بــزرگ اروپایی 
پیشنهاد دریافت کرده اســت. حتی کمپینی از 
طرف ستاره سابق تیم ملی یعنی عادل غالمی هم 
به راه افتاد؛ اما اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداد.
تیم ملی والیبال ایران بعد از حذف از رقابت های 
والیبــال قهرمانی جهان ، به ایران بازگشــت. در 
فاصله چند ســاعت بعد از بازگشت ملی پوشان 
،امین اسماعیل نژاد یک اســتوری عجیب را در 
اینســتاگرام خود به اشتراک گذاشــته است. 
پیامکی که محتوای آن این است: سالم و عرض 
ادب و صبح بخیر و خســته نباشــی و خداقوت 
به جنابعالی در مســابقات . ان شاءا... سه شنبه 
صبح مورخه ۱۴۰۱.۶.۲۲ رأس ساعت ٧ صبح در 
ستاد فرماندهی انتظامی گلستان با لباس مرتب 
نظامی جهت دیدار با سردار فرمانده محترم استان 

خود را جهت ادامه خدمت معرفی کنید.

فوتبال جهان

وز عکس ر

اقدامجالب
محمدانصاریدر
پیادهرویاربعین

رییــس  دبیــر،  علیرضــا 
فدراســیون کشــتی عکس 
محمــد انصــاری را در حال 
تعمیــر ویلچــر در صفحــه 
شــخصی خود در اینستاگرام 

منتشر کرد.

رقابت های کشــتی فرنگی قهرمانی جهــان در بلگراد 
صربســتان آغاز شد و ســوت آغاز همین رقابت ها در 
رشته آزاد از روز پنجشنبه ۲۴ شهریور زده خواهد شد. 
رقابت هایــی که با نبرد دو کشــتی گیر بــزرگ جهان، 
حسن یزدانی و دیوید تیلور در وزن 8۶ کیلوگرم، یکی از 
جذاب ترین دوئل های دونفره رقابت ورزشی را در این 

چند سال در سطح جهان به وجود آورده است.  
پژمان درستکار، ســرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران، 
قبل از عزیمت کاروان ایران بــه این رقابت ها برای هر 
یک از ملی پوشان با قلم حماســی خود نوشته است. 
جذابیت قلم او در رابطه با کاپیتان تیم ملی و کشــتی 
فینال او که بر طبق پیش بینی ها و جدول رقابت ها دوباره 

تکراری و بین یزدانی و تیلور خواهد بود خواندنی است، 
درستکار نوشته است: تو هیچ وقت تنها قدم نخواهی زد 
وقتی که درست وسط قلب مردم سکونت دارى. میان 
دهلیزهایی که جغرافیای آن خــزر را به خلیج فارس 
متصل می کند. برای ما تو پسر ایرانی و این؛ قراردادی 
اســت که انقضایی ندارد. اینکه یک کارون عشــق در 
رگ های تو جاری اســت. یک دماوند کنارت ایستاده. 
اینکه از ســال ها با تو روی هندسه تمام تشک ها قدم 
زدیم و خــوب می دانیم در وانفســای جنگیدن هیچ 

نفسی را برای آینده پس انداز نمی کنی ...
این داستان ماست. اینکه خوشــبختی به سراغ مان 
خواهد آمد. اینکه فریادهــای نروژ دوباره برمی گردد و 

این؛ حادثه ای است که دوست نداریم پایانی برای آن 
متصور باشیم. اینکه فراتر از رنگ بندی  مرسوم مدال ها، 
»غرور« تو قطعا، خوش رنگ تریــن غنیمت برای ما 
خواهد بود. برای پسری که در جنگ، با صورت زخمی 
و آن نگاه واگیردار؛ همیشه شــکوه شمایل یک شیر 
دل فریب را به تشک ها می بخشــد. جگرگوشه ای که 
حاال، دوست داریم بلندتر صدایش کنیم؛ »شیر شاه. 

ای جونم به تو.«

 »درستکار« برای شاگردانش دست به قلم شد؛

لقبجدیدبرایحسنیزدانی:شیرشاه!
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شهردار در برنامه رادیویی »سالم اصفهان«:

پارک جای موتورسیکلت نیست
شهردار اصفهان با بیان اینکه یکی از رویکردهای مدیریت شهری اصفهان حرکت به سمت شهر هوشمند 
است، گفت: اصل هوشمندسازی حرکت انسان محور به احترام وقت و زندگی افراد است، بنابراین هر دو 
هفته یک بار خبرهای خوبی در حوزه هوشمندسازی برای مردم اصفهان خواهیم داشت.علی قاسم زاده 
در برنامه رادیویی »سالم اصفهان«، با اشاره به دو خبر خوب برای شهروندان اصفهان، اظهار کرد: خبر 
اول بهره برداری از چهارمین خط BRT اصفهان است که از پایانه جی خیابان های هشت بهشت شرقی، 
هشت بهشت غربی، فرشادی، بلوار هشت بهشت، میدان امام حسین )ع(، شمس آبادی، شیخ بهایی، 
آتشگاه تا سه راه درچه است و شــهروندان با خیال راحت می توانند در کمترین زمان ممکن و سرعت 
مطمئن، سفرهای درون شهری خود را با اســتفاده از اتوبوس های این خط انجام دهند.وی افزود: در 
حال حاضر زمان انتظار مسافر در ایســتگاه های خط چهارم BRT اصفهان حدود ۱۰ تا ۱۲ دقیقه است 
که تا مهرماه با اضافه شــدن تعدادی اتوبوس به این خط، زمان انتظار به حدود شش تا هشت دقیقه 
کاهش پیدا می کند.شهردار اصفهان با اشــاره به دومین خبر خوب برای شهروندان اصفهان، تصریح 
کرد: یکی از رویکردهای مدیریت شهری حرکت به سمت شهر هوشمند است، از این رو هفته گذشته 
سامانه حمل ونقل عمومی هوشمند تحت عنوان »اصرو« )ســامانه موقعیت یاب اتوبوس و پرداخت 
الکترونیک( رونمایی شد که برای دانلود و استفاده شهروندان، روی درگاه اینترنتی شهرداری اصفهان 
به نشانی my.isfahan.ir قرار داده شده است.وی ادامه داد: این سامانه به نحوی طراحی شده است 
که زمان تقریبی رسیدن اتوبوس به ایستگاه ها را برای شهروندان مشخص می کند؛ همچنین ۵۰ تابلوی 
هوشمند در بعضی از ایستگاه های پرتردد اتوبوس برای نمایش زمان رسیدن اتوبوس و اطالع از خطوط 
فعال اتوبوس نصب شده است.قاســم زاده با بیان اینکه درگاه الکترونیکی »اصفهان من« به نشانی 
my.isfahan.ir درگاه محوری شهرداری اصفهان است که تمام خدمات شهرداری به تدریج از طریق این 
درگاه به شهروندان عرضه می شود، گفت: شهروندان سامانه »اصفهان من« را به خاطر بسپارند، زیرا بستر 

اصلی شهر هوشمند است و تمام خدمات غیرحضوری از طریق این درگاه به شهروندان ارائه می شود.

توسط سازمان زیباسازی شهرداری انجام شد؛

فضاسازی های ویژه اربعین در اصفهان
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان اقدامات این سازمان را برای فضاسازی های ویژه اربعین 
تشریح کرد و گفت: در آستانه فرارسیدن اربعین حضرت سیدالشهدا )ع(، دیوارنگاره پازلی میدان امام 
حسین )ع( تغییر کرد.حمید قنادنیا با بیان اینکه شهرداری اصفهان همواره در مناسبت های مختلف، 
شهر را متناسب با ایام فضاســازی کرده است، اظهار کرد: در آستانه فرارســیدن اربعین سرور و ساالر 
شهیدان، حضرت اباعبدا... الحسین )ع(، تصویر دیوارنگاره پازلی میدان امام حسین )ع( تغییر داده 
شد و روی آن جمله »جهان قیام نموده به احترام حسین )ع(« نقش بست.وی تصریح کرد: نصب ۴۰۰ 
المان عمودهای مسیر پیاده روی اربعین، روی پایه های روشنایی زیرگذرهای سطح شهر و حلقه سوم 
ترافیکی و فضاسازی مسیرهای پیاده روی منتهی به گلستان شهدا در روز اربعین از دیگر اقدامات سازمان 
زیباسازی شهرداری اصفهان برای این ایام است.مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان افزود: 

اربعین به نوعی تجدید پیمان با اهداف امام حسین )ع( و تأسی از قیام و حماسه آن امام همام است.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری:

تغییرات به  نفع مردم در حال انجام است
سیدعلی معرک نژاد مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان در صفحه شخصی خود 
در توئیتر نوشت: بر اساس گفتمان »اصفهان من، شهر زندگی«، اداره کل ارتباطات و امور بین الملل 
شــهرداری اصفهان خود را وکیل مدافع مردم می داند. این رویکرد باید در همه ماموریت های این 
اداره کل تجلی داشته باشد؛ از رسانه های در اختیار تا برنامه ها و افتتاحیه ها. تغییرات به نفع مردم 

در حال انجام است.«

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان: 

۱۳ موکب از اصفهان در بخش برون مرزی راه اندازی شد

مدیرکل اوقــاف و امور خیریــه اســتان اصفهان گفــت: ۱۳ موکب 
امامزادگان استان اصفهان که با مشارکت مردم تأمین شده در بخش 

برون مرزی در کشور عراق برپا شده است.
حجت االسالم محمدحسین بلک، در خصوص اقدامات اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان برای اربعین حسینی، اظهار کرد: در این زمینه 
باید توجه داشــت که اقدامات مختلفی به این مناسبت در دستور کار 

اوقاف و امور خیریه استان اصفهان قرار دارد.
وی افــزود: ازجملــه این اقدامــات برنامه ریــزی بــرای راه اندازی 

موکب های حسینی در داخل و کشور عراق است.
مدیرکل اوقــاف و امــور خیریه اســتان اصفهــان تصریح کــرد: با 
برنامه ریزی صورت گرفته در ســال جاری ۱۳ موکــب از امامزادگان 
مختلف استان اصفهان برای راهپیمایی عظیم اربعین در کشور عراق 
برپا خواهد شد، سعی شده در این موکب ها تنوع خدمات را ارائه دهیم 
و ازاین رو خدماتی مانند شست وشــوی لباس زائران، پخت نان تهیه 
یخ و غیره را در دســتور کار داریم که این موکب ها با مشــارکت مردم 

آماده سازی شده است.

پذیرایی زائران پاکستانی در امامزاده سیدعلی نائین
حجت االسالم بلک، پذیرایی از زائران خارجی در استان اصفهان اشاره 
کرد و گفت: در این زمینه زائرانی از کشور پاکستان از شهرستان نائین 
در اســتان اصفهان عبور می کند که برنامه ریزی الزم برای پذیرایی از 

آنها در امام زاده سیدعلی علیه السالم نائین تدارک دیده شده است.
وی اضافه کرد: همچنین در بخش های غربی استان اصفهان در مسیر 
زائران و امامزادگان نیز تدارکات الزم برای زائران اربعین حســینی در 

مسیر کربال انجام شده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان به معین بودن اســتان 
اصفهان در مرز مهران اشــاره کرد و گفت: در سال های گذشته استان 
اصفهان معین مرزهای چذابه و شلمچه بود؛ اما امسال به دلیل خروج 
بیش از ۷۰ درصد اصفهانی ها از مرز مهران تصمیم بر آن شد تا اصفهان 

معین مرز مهران باشد.
وی افزود: در این راســتا رایزنی ها صورت گرفته و مسئوالن نیز برای 
ارزیابی نیازها به مرز مهران اعزام شدند تا پس از ارزیابی ها نیازهای 

این منطقه را تأمین و اعزام کنند.

مدیر انجمن ســینمای جوانان اســتان اصفهان با 
بیان اینکه یکی از دســتاوردهای مهــم این انجمن 
برگزاری جشــنواره »فیلــم کوتاه اصفهــان« بوده 
است، گفت: متاسفانه امســال هیچ گونه حمایتی 
از ســوی دســتگاه های فرهنگی برای برگزاری این 
جشنواره نشده اســت.محمد طباطبایی در نشست 
خبری انجمن ســینمای جوان اســتان با اشاره به 
دستاوردهای این انجمن در ســال های اظهار کرد: 
یکی از دســتاوردهای مهــم این انجمــن برگزاری 

جشنواره »فیلم کوتاه اصفهان« بوده است که تاکنون 
توانسته ایم سه دوره از این جشنواره را برگزار کنیم.وی 
افزود: انجمن سینمای جوان به دنبال این است که 
این جشنواره را ابتدا ملی و سپس بین المللی کند؛ اما 
متاسفانه در سال های اخیر به ویژه امسال حمایت ها 
از این انجمن توسط نهادهای متولی فرهنگی شهر 
و اســتان برای برگزاری این جشــنواره کاهش پیدا 
کرده و امسال حمایت ها به گونه ای است که درشان 
برگزاری یک جشنواره استانی نیست.مدیر انجمن 
ســینمای جوانان اســتان اصفهان ادامه داد: این 
انجمن برای برگزاری چهارمین دوره جشنواره »فیلم 

کوتاه اصفهان« نیاز به حمایت میلیاردی دستگاه های 
متولی نیســت؛ بلکه تمام درخواست انجمن برای 
برگزاری این جشنواره حمایت مالی نهادهای متولی 
فرهنگی ســرجمع به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان است، 
درشأن استان اصفهان نیست که به خاطر کمبود ۱۰۰ 
میلیون اعتبار جشنواره فیلم کوتاه آن برگزار نشود.وی 
تصریح کرد: چنانچه نهادها و متولیان فرهنگ شهر و 
استان اصفهان در برگزاری این جشنواره حمایت های 
الزم را انجام ندهند، انجمن ســینمای جوان مجبور 
اســت برای برگزاری این رویدادهای مهم از مدیران 

ساحلی شهر اصفهان کمک دریافت کند.

مدیر انجمن سینمای جوانان اصفهان مطرح کرد:

 نبود حمایت برای برگزاری چهارمین دوره 
»جشنواره فیلم کوتاه اصفهان«

مشاور و دستیار شهردار اصفهان در امور هوشمندسازی:

توسعه فاوا و هوشمندی شهرها نظام مند می شود
مشاور و دستیار شهردار اصفهان در امور هوشمندسازی با اشاره به طراحی »نظام شهر هوشمند بومی« 
توسط شورای عالی فضای مجازی کشور، تحت عنوان سند راهبردی جمهوری اسالمی در فضای مجازی، 
گفت: در طراحی این نظام، تجربیات و دانش کارشناسان شهرداری کالن شهرها به خصوص شهرداری 
اصفهان به کمک سازمان شهرداری ها آمده اســت.همایون یزدان پناه اظهار کرد: مشکلی که تاکنون در 
توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و هوشمندسازی شهرها در ایران وجود داشته است، نبود سند جامع 
برای تمام حوزه های کاری در سطح شهرهای کشور و نبود سازوکار مدیریت اجرای یکپارچه آن بوده است، 
زیرا تنها در این صورت می توان یکپارچگی داده ها، اطالعات و فرآیندهای سامانه های مختلف و مرتبط با 
یکدیگر را ایجاد کرد تا فعالیت ها با یکدیگر ارتباط منطقی داشته باشد و تبادل داده ها و اطالعات با سرعت و 
صحت انجام شود و تمام سازمان های حاکمیتی همچون دولت و سازمان های غیردولتی عمومی همچون 
شهرداری ها، تامین اجتماعی و سایر قوا بتوانند به صورت یکپارچه به شهروندان خدمات الکترونیکی و 
در مرحله ای باالتر خدمات هوشمند ارائه کنند.وی با بیان اینکه از حدود ۲۰ سال اخیر در اکثر دستگاه های 
اجرایی کشور اقدامات زیربنایی در خصوص الکترونیکی کردن فرآیندها و هوشمندسازی سازمان ها انجام 
شده است، ادامه داد: در این مدت عالوه بر وجود اشکاالت متعدد ارتباط سامانه ها با یکدیگر، شاخص 
واحد و رسمی برای ارزیابی این اقدامات وجود نداشته است.مشــاور و دستیار شهردار اصفهان در امور 
هوشمندسازی خاطرنشان کرد: یکی از وظایفی که شورای عالی فضای مجازی کشور بر عهده دارد، تالش 
برای رفع مشکالت هوشمندسازی حاکمیت در کشور است و باید چشم انداز توسعه فناوری اطالعات و 
ارتباطات و هوشمندسازی، سطح هوشمندی، اهداف کالن به همراه اقدامات الزم را به عنوان یک سند 
باالدستی تدوین کند که این اقدام تا حدودی انجام شده و مابقی آن به تازگی به دستگاه های اجرایی کشور 
ابالغ شده است.وی با بیان اینکه در اسناد ابالغ شده، دستگاه ها باید اقداماتی را برای انجام در نظر بگیرند 
که با انجام همه این اقدامات توسط تمام دستگاه های مربوطه، می توان شاهد هوشمندسازی مطلوب در 
سطح حاکمیت کشور بود، افزود: در همین راستا بخشی از این اقدامات که مربوط به شهرداری هاست، بر 
عهده وزارت کشور به عنوان متولی گذاشته شده و برای نخستین بار دستگاه های همکار در هوشمندسازی 
شهرها نیز به صورت کامل تر از قبل دیده شده است.یزدان پناه با اشاره به تدوین چشم انداز توسعه فاوا و 
هوشمندسازی در شهرها، تعیین سطح هوشمندی و اهداف کالن به همراه لیست اقدامات کالن الزم برای 
طراحی نظامات مربوطه از جمله »طراحی نظام شهر هوشمند بومی« توسط شورای عالی فضای مجازی 
کشور، تحت عنوان سند راهبردی جمهوری اسالمی در فضای مجازی، اهداف و اقدامات کالن، گفت: در 
طراحی این نظام، تجربیات و دانش کارشناسان شهرداری کالن شهرها به خصوص شهرداری اصفهان به 

کمک سازمان شهرداری های وزارت کشور آمده است و بیشتر از این نیز خواهد آمد.

برگزاری اولین رویداد رسانه ای بسیج در استان اصفهان
مسئول سازمان فضای مجازی بسیج اســتان اصفهان گفت: اولین رویداد رسانه ای بسیج در سطح استان 
اصفهان با همکاری مرکز نهضت سواد رسانه ای )نسرا( هم زمان با سراسر کشور برگزار می شود.رضا غفوری از 
برگزاری اولین رویداد رسانه ای بسیج در سطح استان اصفهان با همکاری مرکز نهضت سواد رسانه ای )نسرا( 
خبر داد و گفت: نخستین رویداد سواد رسانه ای با موضوع محوری »جهاد تبیین« هم زمان با سراسر کشور 
برگزار می شود.وی افزود: این رویداد با محور های تربیت رسانه ای، فناوری های نوین ارتباطی، جریان شناسی 
رسانه، شبکه ملی اطالعات، رسانه شناسی و اقتصاد رسانه ای، در قالب های سخنرانی، موشن گرافی، پوستر، 
اینفوگرافی و کتاب برگزار می شود.غفوری تصریح کرد: متقاضیان می توانند آثار خود را در قالب ها و محور های 
تعیین شده حداکثر تا تاریخ ۱۵ مهرماه امسال  به دبیرخانه این رویداد به آدرس مجازی @esfsupport در 
پیام رسان های روبیکا و تلگرام ارسال کنند.مسئول سازمان فضای مجازی بسیج استان اصفهان با بیان اینکه 
آثار ارسال شده به دبیرخانه توسط کارشناسان ارزیابی می شوند، خاطرنشان کرد: برترین آثار دریافتی ضمن 
دریافت جوایز بخش استانی به مرحله کشــوری راه خواهند یافت.وی در پایان گفت: مرحله کشوری این 

رویداد بر اساس محور های تعیین شده ۲۰ مهرماه امسال در تهران برگزار خواهد شد.

با مسئولان

خبر روزاخبار

هالل احمر اصفهان؛ 
پشتیبان استان ایالم

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان با بیان اینکه در مســیر ۸۰ کیلومتری 
نجف تا کربال، حدود ۲۷ مرکز درمانی و امدادی 
پیش بینی شده است، گفت: سازمان هالل احمر 
اصفهان پشــتیبان اســتان ایالم است و همه 
امکانات موردنیاز این استان از طریق سازمان 
به هالل احمر اســتان اصفهان ابالغ می شود.

داریوش کریمی اظهار کــرد: از ابتدای برگزاری 
جلسات ستاد اربعین اســتانی، اقدامات قبل 
از اربعین نظیر آموزش نجاتگران، امدادگران و 
پرسنل در فضای مجازی و به صورت کالس های 
آنالین در دستور کار قرار گرفت.وی با بیان اینکه 
تعدادی آمبوالنس و خودرو از هالل احمر استان 
اصفهان خواسته شده بود که اعزام شد، افزود: 
چهار دســتگاه آمبوالنس از هالل احمر استان 
اصفهان اعزام شد که دو دستگاه آمبوالنس های 
اعزامی به کشور عراق وارد شدند و دو دستگاه 
خودروی دیگر در مرز ایالم استقرار دارند.معاون 
امــداد و نجــات جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان با بیــان اینکه به همراه هر دســتگاه 
آمبوالنس دو نجاتگر اعزام شده است، تصریح 
کرد: دو دستگاه آمبوالنس به خوزستان، یک 
دســتگاه تریلر برای انتقال دارو به عراق و یک 
خودرو ارتباطات به مرز ایالم اعزام شده است.

وی با بیان اینکه به طورکلی درمان و مراقبت های 
پزشکی در کشور عراق بر عهده هیئت پزشکی 
حج و پشــتیبانی و امور امــداد و نجات داخل 
ایران بر عهده ســازمان هالل احمر است، ادامه 
داد: ۱۳ نجاتگر نیز به عنــوان نیروهایی که وارد 
مرز عراق می شوند به منظور زیارت و استقرار در 
مراکز درمانی اعزام شده اند. وی با تاکید بر اینکه 
سازمان هالل احمر استان اصفهان پشتیبان 
استان ایالم اســت و همه امکانات موردنیاز 
این اســتان از طریق ســازمان به هالل احمر 
اســتان اصفهان ابالغ می شــود، اضافه کرد: 
درمانگاه های الزم دایر شده است و در مسیر 
۸۰ کیلومتری نجف تــا کربال حدود ۲۷ مرکز 
درمانی و امدادی به صورت ثابت، سیار و دائم 
در راستای خدمت رسانی به زوار، پیش بینی 

شده است.

مشکالت فرآیندهای شهرسازی در اصفهان شناسایی می شود
مدیرکل نظارت بر اجرای ضوابط شهرسازی شهرداری اصفهان گفت: با مطرح شدن دغدغه ها و چالش های پیش روی انبوه سازان در نشست های رودررو، 
مشکالت فرآیندها سریع تر شناسایی و رویه های اداری شهرسازی به ویژه شهرسازی الکترونیک هرچه سریع تر اصالح می شود.خلیل عسکرپور در نشست 
هم اندیشی نمایندگان انبوه سازان مسکن اصفهان، با بیان اینکه فرآیندهای شهرسازی در حال اصالح است، اظهار کرد: تحرک بخشی، رونق تولید مسکن پایدار 
و مبتنی بر ارزش های ایرانی و اسالمی، متناسب با فناوری های نوین ساختمان از جمله چالش ها و اولویت های مدیریت شهری اصفهان است.وی ادامه داد: 
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان تالش کرده است تا با برگزاری سلسله نشست هایی با انبوه سازان در جهت کاهش و رفع موانع فرآیند تولید 
مسکن انبوه گام بردارد.مدیرکل نظارت بر اجرای ضوابط شهرسازی شهرداری اصفهان، دیدگاه ها و چالش های انبوه سازان در خصوص موضوعات شهرسازی 
را کارگشا دانست و خاطرنشان کرد: با مطرح شدن دغدغه ها و چالش های پیش روی انبوه سازان در چنین نشست هایی، مشکالت فرآیندها سریع تر شناسایی 
و رویه های اداری شهرسازی به ویژه شهرسازی الکترونیک هرچه ســریع تر اصالح و در نتیجه، فرآیند تولید مسکن انبوه تسهیل می شود و چرخه اقتصادی 
شهر رونق خواهد گرفت و به دنبال آن گسترش و تقویت ظرفیت های شهرسازی الکترونیک را شاهد خواهیم بود.نشست هم اندیشی نمایندگان انبوه سازان 
مسکن اصفهان با مدیرکل نظارت بر اجرای ضوابط شهرسازی شهرداری اصفهان در سالن خوارزمی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با حضور 

مدیر پروژه شهرسازی الکترونیک، رییس اداره ضوابط شهرسازی، رییس اداره گشت فنی ساختمان و پیشگیری و رفع تخلفات شهرسازی برگزار شد.

نقده دوزی
نقده دوزی هنر رودوزی پارچه 
است که با استفاده از نخ هایی 
از جنس طال، نقــره و مطال که 
به صورت پهن تابیده شــده، 
انجــام می شــود.قدمت این 
هنر بــه دوران هخامنشــیان 
باز  می گــردد و در حال حاضر 
در شــهرهای اصفهــان، یزد، 
کاشــان، کرمــان، تهــران، 
قزوین، بندرعباس، کردستان 
و خوزستان تا حدی رواج دارد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا

مدیر منطقه ۲ شهرداری اصفهان:

 کنگره شهدای محله ها
 برگزار می شود

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان گفت: باتوجه به اینکه 
هر یک از محله های این منطقه ۱۰۰ شهید، تعداد زیادی 
آزاده و خانواده ایثارگر دارد، کنگره بزرگداشت شهدای 
محله ها برای نخستین بار برگزار می شود تا یاد و خاطر 

آنها برای نسل جدید زنده نگه داشته شود.
محمد صیرفی نژاد در دیدار با فرمانده لشــکر ۱۴ امام 
حسین )ع( اصفهان با اشاره به برنامه ریزی های انجام 
شده جهت برگزاری کنگره شهدای منطقه دو شهرداری، 
اظهار کرد: بعضی از شهرهای کشور تنها ۱۰۰ شهید دارد، 
اما تنها یــک منطقه در اصفهان، بالغ بر ۵۰۰ شــهید در 

دوران دفاع مقدس تقدیم انقالب کرده است.
وی با بیان اینکه شهدا آبروی محله ها هستند، افزود: به 
طور تقریبی هر یک از محله های منطقه دو، ۱۰۰ شهید، 
تعداد زیادی آزاده و خانواده ایثارگر دارد که این موضوع 
وظیفه مسئوالن را در قبال خانواده های آنها سنگین تر 
می کند؛ به همین منظور در منطقه دو کنگره بزرگداشت 
شــهدای محله ها را برای نخســتین بار برگزار می کنیم 
تا یاد و خاطر این شــهیدان برای نسل جدید زنده نگه 

داشته شود.
مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهان خاطرنشــان کرد: 
قرارگیری این منطقه در حاشــیه شهر اصفهان موجب 
مغفول ماندن ظرفیت های آن شده است که امیدواریم 
با نگاه ویژه در این دوره مدیریت شهری اتفاقات خوبی 

در این منطقه رقم بخورد.
وی در این دیدار ضمن درخواســت همکاری و حمایت 
از لشکر ۱۴ امام حسین )ع( در برگزاری کنگره شهدای 
محله های منطقه دو، از ایجاد فضای جنبی و موضوعی 
با موضوعات جهاد تبیین و جنــگ نرم در برگزاری این 

کنگره خبر داد.
ســردار محمد هاشــمی پور، فرمانده لشــکر ۱۴ امام 
حسین )ع( اصفهان نیز در این نشست ضمن قدردانی 
از تصمیم شهرداری در برگزاری نخستین کنگره شهدای 
محله های منطقه دو و با اعالم حمایت از برگزاری این 
رویداد، گفت: زندگی و رشادت های بسیاری از شهدا از 
جمله شهید خرازی می تواند برای نسل جدید آموزنده 

و تأثیرگذار باشد.



   

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: مطابق با الگو و برنامه اجرایی طرح 
نهضت ملی مسکن بهارستان، موارد کارگاهی این طرح دراسرع وقت بررسی، رصد 
و رفع می شود.در راستای سرعت بخشی به روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن 
اســتان اصفهان، علیرضا قاری قرآن، مدیرکل راه و شهرسازی استان همراه با 
اســتاندار اصفهان و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری از روند پیشرفت 
پروژه طرح نهضت ملی مسکن شــهر جدید بهارستان بازدید کرد.مدیرکل راه و 
شهرسازی استان اصفهان در حاشــیه این بازدید اظهار کرد: طرح نهضت ملی 
مسکن استان را باتوجه به آمار ها و احجام موجود، به چهار حوزه اصلی تقسیم 
کردیم تا به صورت متمرکز در هر حوزه اقدامات متناســب بــا آن انجام پذیرد.

وی با بیان اینکه یکی از این بخش ها، مبحث نهضت ملی مســکن شهر جدید 
بهارستان اســت که بالغ بر ۵۵ هزار متقاضی موثر دارد، اذعان کرد: حوزه دوم و 
سوم به ترتیب شاهین شهر و فوالدشهر بوده و نهایتا چهارمین حوزه در نظر گرفته 
شده سایر شهر های استان است.قاری قرآن بیان کرد: شیوه های اجرایی ما در 
بخش های مختلف استان برای این طرح به این صورت است که اولین سعی 
ما واگذاری زمین تحت عنوان گروه ساخت بوده و در بخش های دیگر که تعداد 
بیشتر است عمدتا بنیاد مسکن انقالب اسالمی و در بعضی شهر ها تعاونی ها و 
انبوه سازان برای ساخت ورود پیدا می کنند.وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در 

استان بیش از ۱۳۵ هزار نفر حائز شرایط بوده که عمده این افراد در سه حوزه اول 
قرار دارند، گفت: برای اجرای این طرح نیاز به نگاه پروژه ای است و می بایست 
پروژه ها به صورت لحظه ای رصد و ســاختاری برای کنترل در رده های مختلف 
داشته باشد همچنین الزم است مسائل و مشکالت به صورت مقطعی و در ابعاد 
مختلف بررسی و رسیدگی شود.مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان ادامه 
داد: براین اساس برای شهر جدید بهارستان الگویی را ایجاد کردیم که قابل تعمیم 
به فوالدشهر و شاهین شهر است، در این راســتا هر دوهفته یک بار جلسه ای را 
در محل کارگاه طرح نهضت ملی مسکن شهر جدید بهارستان با حضور نماینده 
سازندگان این طرح برگزار و مباحث و مشکالت آنان را به صورت ریزبینانه بررسی 
و مرتفع می کنیم.وی عنوان کرد: با این اقــدام، مباحث وارد روند های طوالنی 
نمی شود و دراسرع وقت حل وفصل می  شــود؛ بنابراین موارد کارگاهی در این 
جلسات رصد و مواردی که نیاز به مصوبه شورای مسکن داشته باشد برای طرح در 
جلسه احصا می شود.قاری قرآن خاطرنشان کرد: برای سایر شهر های استان نیز 
جلساتی را به صورت مداوم با بنیاد مسکن انقالب اسالمی داریم که این الگویی 
برای کنترل پروژه های طرح نهضت ملی مسکن در استان است.وی ابراز داشت: 
با این الگو و برنامه اجرایی می توان در مدت زمان تعیین شــده تعهدات استان 

اصفهان در طرح نهضت ملی مسکن را به نقطه مطلوبی رساند.

مدیر امور دیسپاچینگ و فوریت های برق شرکت توزیع برق اصفهان گفت: 
اعزام اکیپ های عملیاتی به شــهرهای نجف اشرف، کربال و سامرا از سمت 
توانیر به تمام شرکت های توزیع ابالغ شــد و شهر سامرا برای شرکت توزیع 
برق اصفهان انتخاب شد .مهرداد فرجی اظهار کرد: در این سال ها باتوجه به 
تجربه و توان علمی تعداد زیادی از نیرو های بهره برداری پتانســیل حضور 
و خدمتگزاری راهپیمایی اربعین میسر شــده و این عزیزان به عشق امام 

حسین )ع( و خدمت به شرکت کنندگان راهپیمایی سر از پا نمی شناسند.
مدیر امور دیســپاچینگ و فوریت های برق شــرکت توزیع بــرق اصفهان 
خاطرنشــان کرد: اعزام اکیپ های عملیاتی به شهر های نجف اشرف؛ کربال 
و سامرا از سمت توانیر به تمام شــرکت های توزیع ابالغ و شهر سامرا برای 
شرکت توزیع برق اصفهان انتخاب شد.وی ابراز داشت: این اکیپ تجهیزات 

مختلفی از جمله کابل خودنگهدار، کلمپ انشــعاب، جعبه ترمینال انشعاب 
و کلید مینیاتوری  را برای برق رسانی پایدار با خود همراه بردند.فرجی گفت: 
طی چند ســال اخیر برق رســانی به موکب های احداث شــده در شهر های 
کربال، نجف اشرف و ســامرا و تامین برق مســیر پیاده روی نجف اشرف تا 
کربالی معلی از اقدامات صنعت برق بوده اســت.وی در پایان از حمایت ها 
و همراهی سرپرســت شــرکت توزیع برق اصفهان، معاونت بهره برداری، 
معاونت مالی و پشــتیبانی، مدیران و پرسنل مناطق اجرایی، دفتر حراست 
و امور محرمانه، دفتر روابط عمومی و خدمات عمومی شــرکت تشکر کرد.

گفتنی است؛ اکیپ های عملیاتی شرکت توزیع برق اصفهان با بدرقه جمعی 
از مدیران و دیگر همکاران به منظور خدمات رســانی در ایام اربعین حسینی 

عازم سامرا شدند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: محصوالت ساختمانی 
استاندارد ذوب آهن اصفهان ایمنی ساختمان را تضمین می کند.علیرضا نقش 
در حاشیه بازدید از نمایشگاه متالورژی با اشاره به برند معتبر ذوب آهن در عرصه 
ملی و بین المللی اظهار کرد: ذوب آهن به عنوان اولین تولیدکننده فوالد در ایران 
در تربیت نیروی انسانی ماهر و راه اندازی صنایع فوالدی گوناگون در اقصی نقاط 
کشور نقشی بی بدیل داشته است که همگان به این مقوله کلیدی واقف هستند.

وی افزود: پیرو سیاست های دولت در خصوص اجرایی شدن طرح نهضت ملی 
مسکن، گزینه مناســب برای احداث ســاختمان های ایمن بهره گیری از سبد 
محصوالت ساختمانی استاندارد ذوب آهن اصفهان است و ما نیز به عنوان مجموعه 
استانداری آماده همکاری به منظور تحقق یافتن این دستاورد مهم هستیم.معاون 
امور اقتصادی استاندار تصریح کرد: یکی از زیرساخت های مهم تولید فوالد، گاز 
اســت که مجموعه های فوالدی در این زمینه محدودیت هایی را تجربه کردند، 
بنابراین تالش کردیم تا این چالش تولید برطرف شــود و فوالد به عنوان بخش 
پیشران تولید، در خدمت رونق اقتصاد کشور قرار بگیرد.علیرضا نقش، تولید ریل 

ملی در ذوب آهن اصفهان را از دیگر دســتاورد های مهم این شــرکت برشمرد و 
خاطرنشان کرد: درگذشته این محصول استراتژیک از خارج از کشور وارد می شد، 
اما به همت دانش و تالش کارکنان این کارخانه عظیم در کنار تامین خطوط ریلی 

کشور، به جمع صادرکنندگان این محصول پیوستیم.
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طرحنهضتملیمسکناستاناصفهانبهصورتلحظهایکنترلورصدمیشود

اعزاماکیپهایعملیاتیشرکتتوزیعبرقاصفهانبهسامرا
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