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مدیرکل کمیته امداد استان:

۹8 تخته فرش دستباف توسط مددجویان 
اصفهانی بافته شد

مدیرکل راه و شهرسازی استان: 
ارتقای سطح کیفی راه های استان اصفهان از 

اولویت های اساسی است

3

  کمبود برق در استان اصفهان امسال با خاموشی در بخش صنعتی جبران خواهد شد؛

بار خاموشی بر دوش صنایع

معاون شهردار خبر داد:
شست وشوی مکانیزه 
 بزرگراه های اصفهان

 از اول تیرماه

آغاز برگزاری امتحانات حضوری در 
دانشگاه اصفهان؛

  ترم آینده کامال
 حضوری است

 در سفر رییس جمهور به اصفهان
 صورت گرفت؛

اختصاص 30 میلیارد 
تومان بودجه به 

بیابان زدایی 
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»نویدکیا« می توانست بهترین 
مربی سپاهان باشد، اگر...

3
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 اسفرجان،روستایی خوش  آب و هوا در اصفهان که 
گزینه ای مناسب برای سفر در فصل گرماست؛

بوی خوش زندگی

 شیرینی قهوه های تلخ در کام کالهبرداران
 رییس پلیس فتای استان اصفهان از شناسایی و بازداشت 3۶ رمال و دعانویس فعال در فضای مجازی خبر داد؛

احیای زاینده رود؛ 
 اصلی ترین راهکار 

کاهش آثار فرونشست 

  فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( 
استان اصفهان خبرداد:

ایجاد قرارگاه های فرهنگی، 
اجتماعی با رویکرد محله 
اسالمی در شهرها

76
رنا

 ای
س:

عک

اشتیاق به اطالع از آینده، میلی است که همواره با 
شدت و ضعف و فارغ از ســن، جنس، تحصیالت و 
طبقه اجتماعی در میان افراد مختلف وجود داشته 
است.تجلی عالقه بشر به دانستن رویداد های آینده را 
می توان در پرشمار فیلم ها و کتاب هایی دید که سیر در 

آینده را به تصویر می کشند. 

امسال قرار نیست در اصفهان خاموشی در بخش خانگی اتفاق بیفتد اما این به معنای کمبود تولید برق نیست . مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفته است اصفهان ساالنه 
2 هزار مگاوات کمبود برق دارد؛ اما امسال مسئوالن بنا دارند تا این کمبود را تا جایی که امکان دارد در بخش صنعتی جبران کنند و خاموشی ها فعال در این بخش اعمال خواهد شد. 

هـوای پـاکم 

وست... هـوای پـاکم آرز

وست... آرز

#   هوای پــاک     #   اصفهان پاک

یم   # هوا_ را_ پــاک_ نگهدار

*ســید محمدعلی موســوی جمــال زاده  متولد 
اصفهان، نویسنده و مترجم معاصر ایرانی بود. او 
را پدر داستان کوتاه زبان فارسی و آغازگر سبک 
واقع گرایی در ادبیات فارسی می دانند. جمالزاده 
در سال ۱۹۶۵ نامزد جایزه نوبل ادبیات گردید. *

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

میالد امام رضا )ع( را تبریک می گوییم



المیادین:

فرمانده بخش ترور موساد به هالکت رسید
منابع خبری اعالم کردند که فرمانده بخش ترور موساد در جریان حمله پهپادی در عراق به هالکت 
رسید.صابرین نیوز به نقل از خبرگزاری المیادین لبنان اعالم کرد که فردی به نام »ایالک رون«، 
به عنوان فرمانده بخش ترور سازمان جاسوســی رژیم صهیونیستی موسوم به موساد در جریان 

حمله  پهپادی در شمال عراق در اربیل به هالکت رسید. 
در همین ارتباط هم، »خالد اســکیف« خبرنگار باســابقه المیادین در حســاب کاربری خود در 
توئیتر اعالم کرد:»سایت های عراقی از کشته شدن فردی به نام االک رون، مسئول جوخه ترور 
صهیونیســت ها در جریان حمله پهپادی در اربیل در شــمال عراق خبــر می دهند.«این خبر تنها 
ساعاتی پس از حمله پهپادی به مقر آمریکا در اربیل عراق منتشر شد. ساعاتی قبل از انتشار این 
خبر، برخی منابع منطقه ای از حمله پهپادی به کنسولگری آمریکا در حاشیه فرودگاه اربیل واقع 

در اقلیم کردستان عراق خبر داده بودند.
 گفته شــده که این حمله پهپادی به ســاختمان کنســولگری و پایگاه نیروهای آمریکا در محله 
شورش در اربیل مرکز استان اربیل در شمال عراق صورت گرفته است.برخی منابع هم گفته اند که 

احتماال بیش از یک پهپاد در این عملیات حضور داشته است.

تصمیم تاریخی آلمان برای تجهیز اوکراین به سالح
صدر اعظم آلمان گفت که آلمان »تصمیم تاریخی« را برای تجهیز اوکراین به سالح گرفته است و 

این کار را در آینده ادامه خواهد داد.
اوالف شولتس صدراعظم آلمان گفت: ما تحویل ســالح زیادی انجام داده ایم و عملیات تحویل 
سالح های سنگین را نیز انجام خواهیم داد.وی تاکید کرد که جلوگیری از رویارویی مستقیم بین 
ناتو و روسیه مهم است و برلین طی هماهنگی با متحدان کار می کند.شولتس با انتقاداتی درباره 
کندی آلمان در ارسال سالح برای اوکراین روبه رو است، این در حالی است که صدر اعظم آلمان 
بارها چنین انتقاداتی را رد کرده و گفته که کشورش در توانایی دفاعی اوکراین و کمک های نظامی 
به این کشور نقش زیادی داشته است. شــولتس اعالم کرد که آلمان قصد ارسال سامانه دفاع 

موشکی IRIS- به اوکراین را دارد.

سوءاستفاده نیم میلیارد یورویی از بودجه اتحادیه اروپا 
بر اســاس گزارش ســازمان مبارزه با تقلب در اتحادیه اروپا بیش از نیم میلیــارد یورو از بودجه 
اتحادیه اروپا سال گذشته مورد سوء استفاده قرار گرفته که این تقلب دو برابر نسبت به سال قبل 

از آن افزایش داشته است.
سال گذشته نسبت به ســال قبل از آن حدود دو برابر پول بیشــتری از دارایی های اتحادیه اروپا 
مورد سوء استفاده قرار گرفت.طبق گزارش ســازمان مبارزه با تقلب )اوالف(، بودجه بیش از نیم 
میلیارد یورویی در سال گذشته در اتحادیه اروپا مورد سوء استفاده قرار گرفته و در راه های درست 
صرف نشده است.به گزارش ویرتشافتز ووخه آلمان، این نهاد اروپایی در گزارش ساالنه خود که 
روز چهارشنبه منتشر شد این مبلغ را بیش از 527 میلیون یورو و حدود 234 میلیون یورو بیشتر 
از سال پیش ارزیابی کرد. این نهاد مستقر در بروکسل وظیفه کشف تقلب های مربوط به بودجه 
اتحادیه اروپا را بر عهده دارد. بازرســان همچنین در حال بررسی این مســئله در داخل نهادهای 

اروپایی هستند.
سال گذشــته، از جمله مواردی از تقلب و ســوء اســتفاده در ارتباط با بودجه اتحادیه اروپا برای 
حفاظت از آب و هوا و دیجیتالی شــدن کشف شد. این گزارش همچنین شــامل نمونه هایی از 
تالش های متقلبانه برای تامین مالی پروژه های نرم افزاری، جایگزین هایی برای آفت کش ها 

یا هواپیماهای دوست با محیط زیست است.

چهره روز

رییس جمهور:

فقر و بیکاری، زیبنده 
چهارمحال و بختیاری 

نیست
 رییــس جمهور بــا تاکید بر اینکــه فقر و 
بیکاری زیبنده استانی هم چون چهارمحال 
و بختیاری نیست، گفت: باید با مشارکت 
مســئوالن و کمک مردم شــاهد رفع فقر، 
 محرومیــت و بیــکاری از ایــن اســتان 

باشیم.
ســید ابراهیم رییســی ۱۹ خردادماه در 
بدو ورود به شــهرکرد در جمع خبرنگاران 
چهارمحال و بختیــاری بــا ادای احترام 
بــه مقــام شــامخ شــهدا، جانبــازان و 
ایثارگران اســتان، اظهار کرد: این قشــر 
 جزو مفاخر اســتان و کشــور محســوب

 می شوند.
رییــس جمهــور در ادامــه با اشــاره به 
ظرفیت هــای موجــود در چهارمحــال و 
بختیاری، افــزود: طبیعت بکر، زمینه های 
کشــاورزی، دامپــروری، گردشــگری 
و نیــروی انســانی کارآمــد از جملــه 
ظرفیت های این اســتان اســت کــه باید 
مورد توجه ویژه قرار بگیرد، برای توســعه 
 و حل مشکالت به این اســتان نگاه ویژه

 می شود.
رییسی با بیان اینکه خدمت رسانی به مردم 
از اهداف سفرهای استانی است، توضیح 
داد: در این سفر نگاه ویژه ای به پروژه های 
نیمه تمامی که سال هاست موجب رنجش 

مردم شده است، می شود.
رییس جمهــور با اشــاره بــه پروژه های 
آبرســانی نیمه تمــام در چهارمحــال و 
بختیاری، عنوان کرد: برنامه ریزی شــده 
تا این پروژه ها تا پایان سال به بهره برداری 
برســند، اعتبــارات خوبی نیز بــرای این 
پروژه ها در نظر گرفته شــده اســت.وی 
تاکیــد کــرد: در جلســه شــورای اداری 
مصوبات ســفر به اطالع مردم، مدیران و 
اصحاب رسانه می رســد تا در جریان امور 
 قرار بگیرنــد و مدیران موظــف به اجرای

 مصوبات شوند.

 میدل ایست آی گزارش داد:

شمال سوریه، کیسه بوکس »اردوغان«

رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه اعالم کرد که ترکیه به زودی برای 
پاک سازی تل رفعت و منبج از »تروریســت های کرد« وارد شمال سوریه 
خواهد شد. این چهارمین تهاجم نظامی آنکارا به منطقه در شش سال گذشته 
خواهد بود. اردوغان مانند گذشته به دنبال بیرون راندن شبه نظامیان کردی 
اســت که در حال حاضر این مناطق را کنترل می کنند و آنهــا را با نیروهای 
شورشیان سوری طرفدار ترکیه جایگزین کرده و شهرها را به رژیم های وابسته 
در امتداد مرز ترکیه تبدیل می کند.آنکارا همواره از حضور یگان های حفاظت 
خلق )ی پ گ(، وابسته به حزب جدایی طلب کردستان ترکیه )پ ک ک(، 
در امتداد مرز خود ناراضی بوده است. اما کردهای سوریه به ندرت از موقعیت 
خود برای حمله به ترکیه اســتفاده کرده اند و هیــچ افزایش قابل توجهی 
در حمالت تروریستی که ممکن اســت این تهاجم ناگهانی را ضروری کند، 
مشاهده نشده است. در واقع، اقدامات اردوغان نه با تحوالت سوریه، بلکه 
با نگرانی های داخلی خود او و فرصت هایی که جو ژئوپلیتیک کنونی فراهم 
می کند، هدایت می شود.در داخل کشور، پس از دو دهه قدرت، محبوبیت 
اردوغان رو به کاهش است و او و حزبش در معرض خطر جدی شکست در 
انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در سال 2023 هستند. رییس جمهور 
امیدوار است که اقدام علیه ی پ گ در شمال سوریه بتواند بخشی از این فشار 
داخلی را کاهش دهد.عملیات ضد ی.پ.گ/پ ک ک عموما مورد استقبال 
قرار می گیرد، به ویژه در میان ناسیونالیست هایی که اردوغان می خواهد آنها را 
جذب کند. در گذشته، بخش های فتح شده سوریه نیز به عنوان »مناطق امن« 
احتمالی برای بازگرداندن پناهندگان ناخواسته شناسایی شده اند. در حالی 
که در واقعیت تعداد بسیار کمی به این مناطق تصرف شده بازگردانده شده 

اند، اما این ایده برای جلب رای دهندگان خوب عمل کرده است.
با این حال، تغییر وضعیت بین المللی که حرکت اردوغان را تسهیل می کند، به 
همان اندازه مهم است. در حالی که ترکیه یک بازیگر خارجی مهم در مناقشه 
سوریه محسوب می شود، اما تابع روسیه و ایاالت متحده است که حریم 
هوایی را کنترل می کنند. تهاجمات و عملیات های گذشته ترکیه علیه ی پ گ 
تنها با تایید مسکو یا واشنگتن امکان پذیر بوده است. با این حال، هر دو به 
دالیل مختلف با حمالت بیشتر مخالفت کرده اند و مطمئنا برنامه اردوغان 
در سال 20۱۹ برای ایجاد یک منطقه حائل عظیم 30 کیلومتری در امتداد مرز 
ترکیه و سوریه را تایید نمی کنند. اما در عین حال، انتظار نمی رود که هیچ کدام 
اعتراض جدی به تصرف تل رفعت و منبج داشته باشند.چه چیزی تغییر کرده 
است؟ در یک کالم: اوکراین. روسیه به دلیل درگیری طاقت فرسا منحرف 
شده و در حال خارج کردن برخی از نیروها از سوریه است، بنابراین با وجود 
توافق با کردهای سوریه برای دور نگه داشتن ترکیه از منبج در سال 20۱۹، نمی 

تواند به طور جدی در برابر عملیات ترکیه مقاومت کند.
اگرچه والدیمیر پوتین، رییس جمهور روســیه از افشــای ضعف روســیه 
توســط اردوغان اســتقبال نمی کند، اما به ترکیه نیاز دارد که مواضع خود را 
در قبال اوکراین حفظ کند و احتماال مایل اســت توافق مســکو با کردهای 
سوریه را قربانی کند. مســکو همچنین ترجیح می دهد که ترکیه در قلمرو 
کردستان مشغول باشد تا اینکه درگیری در منطقه ارزشمندتر ادلب را آغاز 
کند، منطقه ای که او و رژیم اسد متحدش در موقعیت قوی برای دفاع از آن 

نیستند.ایاالت متحده با توجه به اتحاد خود با ی پ گ از طریق نقش رهبری 
خود در ائتالف نیروهای دموکراتیک سوریه که واشنگتن برای شکست دادن 
دولت اســالمی )داعش( از آنها حمایت مالی کرد، در موقعیت دشوارتری 
قرار دارد، که این امر باعث خشم آنکارا شد. آخرین باری که اردوغان حمله 
کرد، در سال 20۱۹، افکار عمومی ایاالت متحده از رها کردن متحد کاخ سفید 
توسط ترامپ خشمگین شد و دونالد ترامپ، رییس جمهور وقت آمریکا را 
وادار کرد تا برای آتش بس ترکیــه و ی پ گ میانجی گری کند.اما اولویت 
های آمریکا تغییر کرده است و اردوغان این را می داند. همچنین می خواهد 
بی طرفی نسبی آنکارا را در مورد اوکراین حفظ کند و قطعا نمی خواهد ترکیه 
به روسیه نزدیک تر شــود. عالوه بر این، واشنگتن از اردوغان می خواهد که 
مخالفت خود با پیوستن سوئد و فنالند به ناتو را به دلیل امتناع آنها از استرداد 
اعضای تبعیدی پ ک ک به ترکیه و مخالفت آنها با حمله آنکارا در سال 20۱۹ 
کنار بگذارد.اردوغان می داند که در موقعیت قدرتمندی قرار دارد و در نهایت 
ممکن اســت برای پذیرش این اعضای جدید از واشــنگتن بهای باالتری 
مانند بازگشت به برنامه جت های جنگنده اف35 را مطالبه کند. او مطمئنا 
انتظار دارد که کاخ سفید چشم خود را بر تسخیر این مناطق کردها ببندد، زیرا 
همچنان اکثریت قلمرو ی پ گ تحت حفاظت ایاالت متحده دست نخورده 
باقی می ماند.چنین حمالتی برای تقویت محبوبیت داخلی اردوغان در یک 

لحظه مناسب در سطح بین المللی در حال تبدیل شدن به یک الگوی قابل 
پیش بینی است. تهاجمات قبلی او در لحظات مشابه اتفاق افتاد. در سال 
20۱۹، ترکیه عملیات چشمه صلح را چند ماه پس از شکست حزب عدالت 
و توسعه اردوغان در انتخابات محلی کلیدی استانبول و آنکارا در زمانی که 
احساســات ضد پناهجویان در حال افزایش بود، آغــاز کرد. این عملیات 
محبوبیت رییس جمهور را افزایش داد و فضایی را برای اسکان پناهجویان 
سوری ایجاد کرد، اگرچه هرگز به عدد موردنظر دو میلیون نفر نرسید. مهم تر 
از همه، این امر توسط واشنگتن تسهیل شد و ترامپ به طور شگفت انگیزی 

برخی از نیروهای آمریکایی را خارج کرد و به اردوغان برتری داد.
به طور خالصه، تهاجمات ترکیه ارتباط چندانی با رویدادهای میدانی در سوریه 
نداشته و با وجود لفاظی های اردوغان، هیچ نگرانی امنیتی تازه ای دلیل آن 
نبود. درعوض، این مناطق تحت کنترل کردها در شمال سوریه در حال تبدیل 
شدن به کیسه بوکس اردوغان هستند: مناطقی که او می تواند در هر زمان، 
متناسب با برنامه داخلی اش، آنها را هدف قرار دهد، مشروط بر اینکه شرایط 
بین المللی به او اجازه دهد. بعید به نظر می رســد که این وضعیت تا زمانی 
که رییس جمهور ترکیه در قدرت است تغییر کند و با توجه به اینکه بسیاری 
از مناطق در امتداد مرز سوریه هنوز تحت کنترل ی پ گ هستند، تهاجمات 

آینده محتمل به نظر می رسد.

اخبار

بین الملل
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هشدار آمریکا به اتباعش درباره سفر به ایران و لیبی 
وزارت امور خارجه آمریکا با به روزســانی توصیه های مسافرتی خود به شــهروندانش درباره ۱0 کشور 
جهان، با طرح ادعاهایی به آنان هشدار داده اســت به ایران و لیبی سفر نکنند.وزارت امور خارجه آمریکا 
با تکرار ادعاهــا و اتهامات خود علیه جمهوری 
اسالمی ایران و صدور هشدار سطح چهار ادعا 
کرد: شــهروندانش به دلیل خطر آدم ربایی، 
دســتگیری و بازداشت خودســرانه نباید به 
ایران ســفر کنند.وزارت خارجه آمریکا مدعی 
شده است: شهروندان آمریکایی که به ایران 
سفر کرده یا در ایران اقامت دارند به اتهامات 
ساختگی ربوده، دستگیر و بازداشت شده اند.

این نهــاد آمریکایی بدون اشــاره به اتهامات 
افراد بازداشتی ادعا کرده است: مقامات ایرانی 
به بازداشت ناعادالنه و زندانی کردن شهروندان آمریکایی به ویژه ایرانی-آمریکایی های دو تابعیتی به 
اتهاماتی از جمله جاسوسی و ایجاد تهدید برای امنیت ملی ادامه می دهد.وزارت خارجه دولت دموکرات جو 
بایدن همچنین ادعا کرده است: مقات ایرانی دسترسی کنسولی به شهروندان آمریکایی بازداشت شده را 
به طور معمول به تعویق می اندازند.وزارت امور خارجه آمریکا با بیان اینکه دولت آمریکا با جمهوری اسالمی 
ایران روابط دیپلماتیک و کنسولی ندارد، گفته است: دولت ایاالت متحده قادر به ارائه خدمات اضطراری 
به شهروندان آمریکایی در ایران نیست.این نهاد آمریکایی درباره سفر اتباع آمریکایی به لیبی نیز هشدار 
صادر کرده و این کشور را در سطح چهارم کشورهای خطرناک قرار داده است.وزارت خارجه آمریکا درباره 

لیبی اعالم کرده است: سطح جنایت، آدم ربایی و باج گیری در این کشور باالست .

مصوبه پارلمان عراق برای پرداخت بدهی های گازی به ایران
پارلمان عراق، متن پیشنهادی قانونی را تصویب کرد که به این کشور اجازه می دهد در سایه عدم تعیین 
کلیات بودجه بدهی های بغداد از جمله بدهی های خارجی وزارت برق این کشور پرداخت شود.در حالی 
که کلیات بودجه کشور عراق در سایه عدم تشکیل دولت جدید تعیین نشده است، تصویب این قانون 
به عراق این امکان را می دهد که بدهی های خود به ویــژه در زمینه برق و امنیت غذایی را پرداخت کند.
پارلمان عراق در بیانیه ای اعالم کرد که با حضور 273 نماینده متن پیشنهادی قانون حمایت فوق العاده از 
امنیت غذایی و توسعه را با هدف »دست یابی به امنیت غذایی، کاهش فقر، تحقیق ثبات مالی در شرایط 
تحوالت اضطراری در جهان« تصویب کرده است.طبق متنی که خبرگزاری رسمی عراق )واع( از نص این 
قانون منتشر کرده است، عراق این امکان را خواهد یافت تا بدهی های گازی ایران را پرداخت نماید.به 
گفته خبرگزاری فرانسه، این قانون برای اجرایی شدن بایست به امضای »برهم صالح« رییس  جمهور 
عراق برسد.پیش تر، احمد موسی سخنگوی وزارت برق عراق گفته بود که میزان دقیق بدهی برقی این 
کشور به ایران معادل یک میلیارد و ۶42 میلیون دالر است.موسی پیش از این هشدار داده بود که »قطع 
شدن گاز ایران، بر روی عراق تاثیر خواهد گذاشت زیرا برق کشور تا حدود 7000 تا ۸000 مگاوات متکی به 

گاز ایران است و توقف گاز به معنای توقف یک سوم شبکه برق کشور خواهد بود.«

»مادورو« به تهران سفر می کند
رییس جمهور ونزوئال در سفری رســمی و در رأس یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی به تهران 
سفر می کند.نیکالس مادورو به دعوت رسمی سید ابراهیم ریییسی، رییس جمهور در رأس هیئتی 
بلندپایه از مقامات سیاســی و اقتصادی کشورش وارد تهران می شود.اســتقبال رسمی در مجموعه 
سعدآباد، دیدار و گفت وگو با رییس جمهور کشورمان و برگزاری نشست مشترک هیئت های عالی رتبه 

دو کشور از جمله برنامه های سفر دو روزه مادورو به تهران خواهند بود.

قطعنامه سه کشــور اروپایی عضو برجام و ایاالت 
متحده علیه ایران  در شــورای حــکام آژانس بین 
المللی انرژی اتمی به تصویب رسید، نه تنها به لحاظ 
حقوقی جایگاهی در نظام و رژیم های سازمان های 
بین المللی ندارد، که از نظر کارشناسان، غیرضرور 
و اطالق واژه ضــد ایرانی به آن اغراق آمیز اســت.

محمدرضــا غائبی، سرپرســت نمایندگــی دائم 
کشورمان نزد ســازمان های بین المللی مستقر در 
وین گفت: این قطعنامه زنگ خطری برای اعتبار و 
یکپارچگی آژانس در سیستم پادمانی و رژیم منع 
اشاعه است و همچنین نشان می دهد که همکاری 
صادقانه و گسترده با آژانس در زمینه پادمان ها در 
برابر اراده سیاسی و فشار برخی کشورها تضعیف می 
شود. وی افزود: این ضربه بزرگی به آژانس است 
که توسط یکی از مهم ترین ارگان های تصمیم گیر 
آن یعنی شورای حکام به آن وارد شد.این دیپلمات 
کشورمان ضمن روشن ســاختن این موضوع که 
پذیرش این قطعنامه نه ایران را ترغیب به فراتر رفتن 
از ســطح باالی کنونی همکاری خود با آژانس می 

کند و نه آن را مجبور به پایین آمدن از مواضع اصولی 
خود می سازد، افزود: ایران قاطعانه نسبت به این 
قطعنامه ابراز تاسف می کند و در پاسخ به آن اقدام 
مقتضی را انجام خواهد داد، که عواقب آن متوجه 
ارائه کنندگان و حامیان این قطعنامه است. وی با 
اشاره به اینکه اگر قرار باشد ایران پس از نشان دادن 
سطح مثال زدنی از همکاری با چنین رفتار ناعادالنه 
و با انگیزه سیاسی روبه رو شود، هشدار داد: در واقع 

ایران حق دارد در سیاســت و رویکرد خود در قبال 
آژانس بازنگری کند.وزارت امور خارجه ایران نیز در 
بیانیه ای هشدار داد که  تصویب قطعنامه یادشده که 
بر اساس گزارش شتاب زده و غیر متوازن مدیرکل 
آژانس و مبتنی بر اطالعات دروغین و ســاختگی 
رژیم صهیونیستی صورت گرفته است، نتیجه ای جز 
تضعیف روند همکاری و تعامالت جمهوری اسالمی 

ایران با آژانس در بر نخواهد داشت.

قطعنامه شورای حکام؛ زنگ خطری برای اعتبار این نهاد

آگهی مناقصه 

عبدالرسول امامی- شهردار نجف آباد م الف:1332933

آگهی مزایده عمومی)مرحله دوم(

احمد شاه باالئی – شهردار نوش آباد م الف:1332946

نوبت اول

نوبت اول

شهرداری نجف آباد در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره ۱400/2۸53 مورخ ۱400/۱۱/30 شورای محترم 
اسالمی شهر، عملیات خرید، حمل و پخش آسفالت به همراه عملیات زیرسازی معابر سطح منطقه پنج 
شهرداری را با مجموع برآورد تقریبی اولیه به مبلغ 53/۶2۹/407/4۸0 ریال بدون تعدیل و با احتساب مابه 
التفاوت قیمت قیر، حسب مدارک موجود در مدارک مناقصه، از محل اعتبارات عمرانی سال ۱40۱ شهرداری 

و بر اساس فهرست بها سال ۱40۱ به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط شرکت در مناقصه: شــرکت کنندگان باید دارای شخصیت حقوقی مســتقل و اساسنامه و رزومه 
کاری مرتبط و تجهیزات و ماشــین آالت متناســب با موضوع مناقصه یا دارای کارخانه تولید آسفالت و 
دارای صالحیت و رتبه بندی الزم )حداقل پایه پنج در رشــته راه و ترابری( از ســازمان مدیریت و برنامه 

ریزی کشور باشند.

مهلت و محل دریافت اســناد مناقصه: از واجدین شــرایط دعوت می شود جهت کسب 
اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه، با همراه داشتن مدارک و روزمه شرکت، تا پایان وقت 
اداری روز چهارشنبه مورخ ۱40۱/04/0۸ به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند.

شــرکت کنندگان باید مبلغ 2/700/000/000 ریال بابت ضمانت شرکت در مناقصه را طی فیش واریزی 
به حساب سپرده شماره 0۱04544۱50002 شهرداری نجف آباد و یا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانکی 
ارائه نمایند، برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب 

ضبط خواهد شد. 
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا 

کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

 بنا به پیشــنهاد شــهرداری طی نامه شــماره ۱/5۶ مورخ ۱40۱/۱/۸ و تصویب شــورای محترم اســالمی
 شهر نوش آباد به شــماره ۱30/ش/ ن مورخ ۱40۱/2/4 در نظر است نســبت به فروش یک قطعه زمین به 
مساحت ۹5 متر مربع با کاربری مسکونی واقع در بلوار آزادگان، نبش میدان امام سجاد با قیمت اولیه هر متر 
مربع 35/000/000 ریال که ارزش تمامی این قطعه زمین به مساحت ۹5 متر مربع با مشخصات فوق الذکر 

برابر 3/325/000/000 ریال اقدام نماید.
شرایط:

۱- متقاضیــان باید معــادل 5% مبلغ پایــه را در قالــب ضمانتنامه بانکی و یا ســپرده نقدی به حســاب 
0۱0۸074۹33007 این شــهرداری نزد بانک ملی شــعبه نوش آباد واریز و فیش واریــزی خود را ضمیمه 

پیشنهاد نمایند.
2- متقاضیان باید از روز شنبه مورخ ۱40۱/3/2۱ جهت دریافت فرم مربوطه به امور قراردادهای این شهرداری 

مراجعه نمایند.
3- متقاضیان باید تا روز شنبه مورخ ۱40۱/3/2۸ پیشنهادات خود را در دو پاکت )الف و ب( الک و مهر شده 
در قبال اخذ رسید تحویل امور حراست شهرداری نمایند. ضمنًا امور حراست در روزهای شنبه، دوشنبه، سه 

شنبه و پنج شنبه در شهرداری می باشد.
پاکت الف: محتوی مدارک آگهی و سپرده بانکی معادل 5% مبلغ پایه )کل اجاره بهای یکسال( می باشد.

پاکت ب: محتوی پیشنهاد متقاضی که باید به عدد و حروف خوانا و بدون قلم خوردگی نوشته 
و امضا نماید. ضمنًا کپی از صفحه اول شناســنامه و کپی کارت ملی و فرم آگهی امضا شده خود 

متقاضی در پاکت نامه گذاشته شود.
* پاکت )ب( داخل پاکت )الف( قرار می گیرد.

4- متقاضیان باید رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.
5- پیشنهادات رسیده در روز یکشنبه مورخ ۱40۱/3/2۹ در کمیسیون مربوطه که در محل شهرداری تشکیل 

می شود باز و قرائت خواهد شد.
۶- کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر تحویل و یا مبهم، 

مخدوش و بدون سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
7- برنده مزایده می بایست مبلغ پیشنهادی که در جلسه کمیسیون به تصویب رسیده باشد را به صورت نقدی 
به شهرداری پرداخت تا زمین مورد نظر را تحویل گیرد. در غیر اینصورت مبلغ ضمانت شده به نفع شهرداری 

ضبط خواهد شد. 
۸- متقاضی باید شخصًا پاکت نامه ها را تحویل امور حراست نمایند.

۹- تحویل زمین و ضمائم مربوطه در قالب برگه واگذاری صورت خواهد پذیرفت.
۱0- کلیه مراحل پیگیری و هزینه صدور پروانه، انتقال سند و خدمات آماده سازی بعهده خریدار می باشد.
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در سفر رییس جمهور به اصفهان صورت می گیرد؛

اختصاص 30 میلیاردتومان بودجه به بیابان زدایی 
مدیرکل منابع طبیعی اســتان اصفهان با اشــاره به اهمیت بیابان زدایی در اســتان، گفت: یکی از 
مصوبات سفر ریاست جمهوری، اختصاص ۳۰ میلیاردتومان بودجه به بیابان زدایی است.محمدعلی 
کاظمی افزود: براساس مطالعات انجام شــده، دو هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی بیابانی استان تحت 
تاثیر فرسایش بادی و ۱.۵ میلیون هکتار کانون بحران اســت .در دو کانون بحران ریگ بلند آران و 
بیدگل اقدامات ویژه ای برای بیابان زدایی انجام شده است.مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان 
گفت: ۰/۵ درصد از مساحت شهرستان آران و بیدگل تحت تاثیر فرسایش بادی و حدود ۱۲۵ هزار 
هکتار )۲۱ درصد از مساحت شهرســتان( تحت تاثیر کانون بحران قرار دارد. تهدید این شهرستان، 
کاشان را هم درگیر می کند. از سال ۱۳۴۵ اولین عملیات بیابان زدایی در امامزاده آقا علی عباس)ع( 
شروع شد.وی با بیان اینکه پتانسیل بیابان ها تاکنون نادیده گرفته شده است، گفت: سازمان منابع 
طبیعی به دنبال استفاده از این پتانسیل هاســت. میزان اعتبارات حوزه بیابان بسیار محدود بوده 
و به مشــارکت مردم، نهادها و دســتگاه های مختلف در بیابان زدایی نیز نیاز است.مدیرکل منابع 
طبیعی استان اصفهان اضافه کرد: در ســنوات قبل جنگل های دست کاشت ایجاد شد و با توسعه 
روستاها و تبدیل آن به شــهر برخی از این جنگل ها به محدوده شهر رسیده است. بنابراین تصمیم 
گرفته شد در قالب پارک کویری از این جنگل ها استفاده شود، در همین راستا پارک کویری آران و 

بیدگل احداث شد.
مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی اصفهان :

بیش از 2500 تن گندم از اصفهان تحویل دولت شد
مدیر امور زراعت جهاد کشــاورزی اصفهان گفت: تاکنون بیش از دو هزار و ۵۰۰ گندم از اســتان 
اصفهان تحویل مراکز دولتی شده اســت.پیمان فیروزنیا  با اشاره به اینکه هر ساله گندم در نقاط 
مختلف استان اصفهان به شکل دیمی و آبی کشت می شود، اظهار کرد: کشت گندم دیمی در غرب 
اصفهان به طور معمول انجام می شــود که به دلیل کاهش بارندگی های بهاره و وابســتگی کامل 
این نوع کشت به بارندگی امسال افت تولیدات این مزارع را شــاهد بودیم.وی با اشاره به اینکه 
۶۰ درصد گندم برداشتی اســتان اصفهان تحویل دولت می شــود، اظهار کرد: پیش بینی ما این 
است که ۲۰۰ هزار تن تولید گندم داشته باشــیم و تاکنون بیش از دو هزار و ۵۰۰ تن گندم تحویل 
مراکز مختلف دولتی شده است.مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با بیان اینکه 
با بازگشایی زاینده رود در بهمن ماه ۱۴۰۰، در هشت هزار هکتار از اراضی شرق اصفهان گندم کشت 
شــد، بیان کرد: در پاییز نیز ۳۹ هزار هکتار زیر کشــت گندم آبی قرار داشت و میزان کاشت گندم 

دیم ۲۵ هزار هکتار بود.

رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان:

گوشت ارزان شد
رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان با اشاره به کاهش قیمت گوشت قرمز گفت: معموال با گرم شدن 
هوا، قیمت گوشت ارزان می شود.اصغر پورباطنی اظهار کرد: قیمت هر کیلو گوشت براساس کیفیت 
از ۱۵۵ تا ۱۷۰ هزار تومان متفاوت است.وی افزود: کاهش قیمت به دلیل گرمای هوا و فراوانی دام 
سبک است. طبق سال های گذشته در این فصل با ارزان تر شدن نرخ گوشت، روبه رو هستیم.رییس 
اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان تاکید کرد: آنچه قیمت گوشت را تعیین می کند عرضه و تقاضاست. 
درحال حاضر به دلیل عرضه بیشــتر و البته تقاضای کمتر، قیمت گوشــت نیز کاهش یافته است.

پورباطنی در رابطه با میزان استقبال مردم نسبت به خرید گوشت قرمز گفت: گرمای هوا و اولویت 
داشتن مواد غذایی دیگر نسبت به خرید گوشت در فصل گرما، باعث کاهش تقاضا نسبت به خرید 
گوشت شده است.وی خاطرنشان کرد: به عالوه شرایط مالی مردم هم مزید بر علت بوده و استقبال 

از خرید را کاهش داده است.

  کمبود برق در استان اصفهان امسال با خاموشی در بخش صنعتی جبران خواهد شد؛

بار خاموشی بر دوش صنایع

امسال قرار نیست در اصفهان خاموشی  مهسا نعمتی
در بخش خانگی اتفــاق بیفتد اما این به 
معنای کمبود تولید برق نیست . مدیر کل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان گفته است اصفهان ساالنه ۲ هزار مگاوات کمبود برق دارد؛ اما 
امسال مســئوالن بنا دارند تا این کمبود را تا جایی که امکان دارد در 
بخش صنعتی جبران کنند و خاموشــی ها فعال در این بخش اعمال 
خواهد شد. بر این اساس صنایع فوالدی و سیمان که جزو بزرگ ترین 
و اصلی ترین صنایع در اصفهان هســتند نه تنها در استان بلکه در کل 
کشــور در صف اول خاموشــی ها قرار دارند. جــدول میزان مصرف 
واحدهای فوالدی به آن ها ابالغ شده است که براساس تفکیک ماه ها 
و هفته های هر ماه متفاوت است.شــرکت های برق هشدار داده اند 
مطابق مصوبه کاهش مصرف بــرق صنایع، در صــورت عدم رعایت 
سهمیه های ابالغی توسط مشــترکان، عالوه بر افزایش بهای برق تا 
دوبرابر تعرفه موجود، برای مصرف برق مازاد بر سهیمه تعیین شده، با 
اعالم قبلی، نســبت به قطعی برق واحد اقدام خواهد شد. آنگونه که 
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفته اســت از روز دوشنبه ۱۶ 

خردادماه مدیریت بار در کشور توسط صنایع فوالدی آغاز شده است.
محمدرضا نوحی ، با اشــاره به افزایش مصرف برق استان با توجه به 
افزایش دمای هوا، اظهار کرد: با توجه به تفاهم نامه وزارت صمت و نیرو 
قرار شد مدیریت بار و مصرف با همکاری صنایع انجام شود.وی  گفت: 
در حال حاضر برای شــرکت های فوالدی بزرگ همچون فوالدمبارکه، 
سقف مصرفی برق تعیین شده، همچنین قرار است فوالدهای کوچک 
یک روز در هفته تعطیل باشند و این گونه مدیریت بار انجام می شود.

نوحی در پاســخ به این ســوال که امسال صنایع ســیمانی در طرح 
مدیریت بار همکاری خواهند بود یا خیر؟گفت: امسال صنایع سیمانی 
خیلی کمتر در طرح مدیریت بار مشارکت دارند. به نظر می رسد عالوه 
بر صنایع ادارت و نهادهای دولتی هم بر اساس مصوبه دولت موظف 
شــده اند تا مصرف برق را به حداقل برســانند تــا در بخش خانگی 
خاموشــی به وجود نیاید در همین زمینه مدیــر کل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان پیرامون اقدامات انجام شده برای عدم قطعی برق 
در تابستان اســتان بیان کرد: هیئت وزیران در تاریخ ۲۴ اردیبهشت 
ســال جاری مصوبه ای مبنی بر اقداماتی برای حفظ پایداری شبکه 

سراسری برق در ایام گرم سال، ابالغ کرد که بالفاصله مدیریت بحران 
استان، دبیر خانه ای را در خصوص برق منطقه ای تشکیل داد که این 
دبیر خانه هر هفته جلسه تشکیل می دهد.مدیر کل مدیریت بحران 
اســتانداری اصفهان ادامه داد: در خصوص گذر از تابستان و مدیریت 
مصرف بهینه برق از مشــترکین از جمله بخش صنایع، شهرداری ها، 
بخش های تجاری و اداری، کشــاورزی و عمومی دعوت می شود که 
متناسب با مصرف هر مشترکی راهکارهای صرفه جویی در مصرف برق 
ارائه دهند تا تفاهم نامه ها توسط دستگاه ها تدوین شود؛ این کارگروه 
تا آخر تابستان هم ادامه دارد.وی افزود: در جلسه مدیریت بحران که 
در استانداری برگزار شــد وظایف تمامی دستگاه ها مشخص و اعالم 
شد؛ در مرحله اول بنا شد تمام دســتگاه های اجرایی که ابالغ شد، از 
جمله بانک ها نسبت به کاهش مصرف برق در ساعات اداری به میزان 
حداقل ۳۰ درصد نسبت به مصرف دوره مشــابه در سال گذشته و در 
ساعات غیر اداری به میزان ۶۰ درصد اقدام کنند؛ بنا شد در هر اداره ای 
فردی بعد از گذراندن دوره های آموزشــی مصرف بهینه برق به عنوان 
مدیر انرژی معرفی شــود که با هماهنگی هایی که با ادارات برق دارد 
بتواند این سیاســت ها را اعمال کند.وی اذعان داشــت: شرکت برق 
موظف شد که هر گونه محدویت و قطعی برق در صنایع را با تفاهم نامه 
و اطالع رسانی از قبل انجام بدهد و از قطع بدون اطالع خوداری کند و 
همچنین شناسایی و متوقف کردن فعالیت مراکز غیر مجاز استخراج 
رمز ارز ها هم قسمتی از وظایف شرکت برق قرار گرفت که با همکاری 
دســتگاه های قضایی و ارتباط فناوری اقدامــات مربوطه برای جمع 

آوری انجام می شود.
این اقدامــات در حالی انجام می شــود که صنایع نگران خاموشــی 
های اعمال شــده و تاثیر آنها بر تولیدات خود در ســه ماهه تابستان 
هســتند. بر این اســاس برخی واحدهای بــزرگ تولیدکننده فوالد 
نسبت به کاهش شدید تولید با توجه به میزان محدودیت های اعمال 
شده هشــدار داده اند. انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در بیانیه ای 
نســبت به این موضوع معترض شــده و ضمن تاکید صریح بر اینکه 
بایســتی خاموشــی ها در همه صنایع و با برنامه کارشناســی اعمال 
شــود، در نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواســتار اصالح 
محدودیت های تامین برق کارخانه های فوالدی شدند . به نظر می رسد 
با توجه به گرمای هوای امســال دولت ترجیح داده تا فشار خاموشی 
ها را بر روی دوش صنعت بیندازد و فعال بخش خانگی در حاشیه امن 

بدون خاموشی ایستاده است.

با مسئولان

خبر روز

یارانه جدید کی قابل برداشت است؟
ســخنگوی ســازمان هدفمندی یارانه ها گفت: برداشت یارانه مســدودی واریزی به متقاضیان 
منوط به پایش اطالعات در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســت و بالفاصله پس از اعالم این 
وزارتخانه، افراد می توانند آن را برداشت کنند.طیبه حسینی اظهار کرد: هم اکنون دو دسته از افراد 
هستند که یارانه اردیبهشت و خردادماه آن ها مسدود است، نخســت افرادی که تا فروردین ماه 
یارانه دریافت می کردند اما پس از طرح اصالح ارز ترجیحی و بررســی های انجام شده از لیست 

دریافت کنندگان یارانه خارج شدند.
وی افزود: دسته دیگری از افراد در سال های گذشــته یارانه دریافت نمی کردند و با اجرای طرح 
اصالح ارز ترجیحی خواستار دریافت یارانه نقدی شدند و در سامانه اعالمی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی درخواست خود را ثبت کردند.سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها گفت: افرادی که تا 
فروردین ماه یارانه دریافت می کردند و پس از آن از لیست خارج شدند بنا به دستور رییس جمهور 
یارانه به حساب سرپرست خانوار واریز شــد ؛اما مبلغ واریزی مسدود است که باید این دسته از 
افراد همچنان منتظر بمانند تا وزارت تعاون ســامانه ای را که برای بررســی وضعیت این افراد در 

نظر گرفته معرفی کند.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه این خانوارها پیش از این اعتراض خود را ثبت کردند باید در سامانه 
جدید وزارت تعاون، جزئیات اعتراض خود را وارد کنند و پس از انجام بررسی های الزم مشخص 
می شود که آیا مشمول پرداخت یارانه هســتند یا نه و چنانچه در پایش انجام شده جزو ۹ دهک 
ابتدایی تشخیص داده شدند یارانه واریزی اردیبهشــت ماه برای این افراد قابل برداشت است.

حسینی توضیح داد: دسته دیگری از افراد بودند که در سنوات گذشته یارانه آن ها قطع شده بود؛ 
این افراد در صورتی که خواهان دریافت یارانه نقدی باشــند باید در سامانه وزارت تعاون ثبت نام 
کنند و دیگر نیازی نیســت که منتظر ســامانه وزارت تعاون باشــند چراکه پایش اطالعات آن ها 
درحال انجام است و چنانچه تایید شود یارانه به حساب سرپرست خانوار واریز می شود.وی درباره 
برداشت یارانه خردادماه افرادی که مشمول یارانه طرح مردمی سازی یارانه ها شدند، گفت: یارانه 

خردادماه این افراد پس از اعالم سازمان برنامه و بودجه طبق روال گذشته قابل برداشت است.
ســخنگوی ســازمان هدفمندی یارانه هــا درخصوص افــرادی که بــه تازگــی ازدواج کردند و 
می خواهنــد یارانه دریافــت کنند، گفــت: زوج هــای جوانی کــه در دوره جدیــد خانواده های 
آن هــا مشــمول یارانه بگیران بودنــد، می تواننــد با مراجعــه به پلیــس+ ۱۰ از خانــواده خود 
جدا شــوند و از این پــس یارانه به حســاب آن هــا واریز می شــود.وی افــزود: زوج هایی که 
خانــواده آن هــا در دوره جدید از لیســت مشــموالن دریافت یارانــه حذف شــدند و اعتراض 
خود را ثبــت کردنــد، بایــد منتظر معرفــی ســامانه جدیــد وزارت تعــاون برای ثبــت موارد 
 اعتراضی باشــند و پس از ثبــت جزئیــات اعتــراض می توانند برای جــدا کــردن یارانه خود

 اقدام کنند.

افزایش خروجی سد زاینده رود برای کشاورزان غرب
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان گفت:زمانی که خروجی سد برای کشاورزان 
غرب افزایش پیدا کند، آبی به اصفهان نمی رسد زیرا به سد نکوآباد می رود و از آنجا توزیع خواهد 
شد.مهران زینلیان، با اعالم اینکه کشت شرق به اتمام رســید و ۵ نوبت سهم آب خود را دریافت 
کردند، اظهار داشت: آب برای کشاورزان غرب ۲ یا ۳ نوبت دیگر باز خواهد شد، اما میزان حجم آن 
در اختیار آب منطقه ای اســت.وی خبر داد: زمانی که خروجی سد برای کشاورزان غرب افزایش 
پیدا کند، آبی به اصفهان نمی رسد زیرا به سد نکوآباد می رود و از آنجا توزیع خواهد شد.زینلیان با 
یادآوری اینکه زمانی که دریچه های سد برای شرق باز می شد، کشاورزان غرب نیز در مسیر از آن 
بهره برداری می کردند، توضیح داد: این مورد جزو میزان استفاده غرب استان در نظر گرفته شده 
است.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان در پایان یادآور شد: در تابستان مردم را به 

صرفه جویی در مصرف آب دعوت می کنیم تا تابستان بدون مشکلی را داشته باشیم.

رییس اتحادیه لوازم خانگی استان:کافه اقتصاد

در برخی از تولیدات لوازم خانگی به رشد خوبی رسیده ایم 
رییس اتحادیه لوازم خانگی استان اصفهان گفت: در برخی از برندهای لوازم خانگی حتی از تولیدات خارجی جلوتر هستیم و خدمات پس از فروش نیز بسیار مطلوب 
است. محمدی با بیان اینکه برای لوازم خانگی قاچاق ضمانت و خدمات پس از فروش وجود ندارد و به همین خاطر نمی توان به آنها اعتماد کرد، اظهار کرد: عدم ورود 
کاالهای خارجی به ایران باعث شده که قدرت انتخاب برای مردم تا حدودی پایین بیاید؛ اما همین موضوع تاثیر زیادی روی تولید کنندگان ایرانی گذاشته تا تولیدات با 
کیفیت تری داشته باشند.وی با بیان اینکه در برخی از تولیدات لوازم خانگی به رشد کیفی و کمی خوبی رسیده ایم، افزود: برندهای ایرانی چند سالی است که توانسته 
اند جای پای خود را در بازار باز کنند و خرید آنها در میان مردم جا افتاده است.رییس اتحادیه لوازم خانگی استان اصفهان بیان کرد: دلیل این موضوع این است که 
لوازم خانگی ایرانی کیفیت قابل قبولی پیدا کرده اند و قیمت مناسب تری هم دارند و این دو باعث شده که تقاضا برای برندهای ایرانی بیشتر شود.وی در پاسخ به 
سوالی، مبنی بر اینکه برخی از این کاالها از خدمات پس از فروش مناسبی برخوردار نبوده و همین موضوع باعث می شود که خریدار ایرانی رغبت کمتری برای خرید 
کاالی داخلی داشته باشد، بیان داشت: این را قبول دارم که برخی از کاالهای ایرانی کم و یا بی کیفیت هم وجود دارد و دلیل آن این است که همه خریداران با هر سطح 
اقتصادی، قدرت خرید داشته باشد اما این موضوع دلیلی نمی شود که خدمات پس از فروش این کاالها به گونه ای باشد که خریدار رغبتی برای تهیه آنها نداشته باشد.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی 
کشاورزان اصفهان:

کشاورزان تنها بخشی از 
حقابه شان را گرفتند

 عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشــاورزان 
اصفهان با بیان اینکه امســال کشــاورزان 
شــرق اصفهان تنها بخشــی از حقابه خود 
را دریافت کردند، گفت: به زودی برداشــت 
گندم و گلرنــگ در منطقه شــرق اصفهان 
انجــام می شود.حســین وحیــدا ، درباره 
وضعیت کشت کشــاورزان اصفهان بعد از 
تحویل آخریــن نوبت حقابه خــود، اظهار 
کرد: بامداد ۱۴ خردادماه جریان زاینده رود 
در پنجمین نوبــت دریافت حقابه شــان، 

بسته شد.
وی افزود: با شــرایط ســد زاینــده رود در 
بهمن ماه کــه ۱۶۷ میلیــون مترمکعب بود 
کشــاورزان نخســتین دوره حقابه خود را 
دریافت کردند و اگرچه در ســومین نوبت 
دریافــت حقابه ده روزه خــود با تنش آبی 
مواجه بودند، بااین وجود امسال کشاورزان 

شرق اصفهان کشت کردند.
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشــاورزان 
اصفهان افزود: متاســفانه امسال وضعیت 
هوا مناسب نبود و به علت بادسالی و وزش 
گردوغبار شــاهد آسیب به کشــت بودیم، 
بااین وجــود کشــاورزان شــرق اصفهان 
نسبت به سال گذشــته رضایت دارند، اما 
باید توجه داشــت که امســال کشاورزان 
 شرق اصفهان تنها بخشــی از حقابه خود را 

دریافت کردند.
وی در پاســخ به این ســوال که گفته شده 
کشت گلرنگ نیاز به یک نوبت دیگر آب نیاز 
دارد، گفت: اگرچه این کشت به آب نیاز دارد، 
اما شرایط این گونه نیست که بتوان حقابه 
دیگری برای این کشــت تحویل داد.وی با 
اشاره به اینکه امسال ۳۰ درصد اراضی شرق 
اصفهان کشت کردند که البته درصد کمی از 
این اراضی به دلیل بی آبی چرای دام شــد 
و البته بقیه کشــت به خوبی صورت گرفت، 
گفت: به زودی برداشــت گنــدم در منطقه 

شرق اصفهان انجام می شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان با بیان اینکه احیای 
آبخوان ها و سفره های زیرزمینی موثرترین راهبرد 
برای کاهش آثار فرونشست است، گفت: کارگروه 
سازگاری با کم آبی در راستای کنترل برداشت ها و 
تقویت آبخوان ها و احیای زاینده رود برنامه ریزی 
می کند.منصور شیشه فروش  در تشریح اقدامات 
مدیریت بحران اســتان درخصوص فرونشســت 
اظهار داشــت: مطالعات پهنه بری فرونشست در 

اصفهان توسط شهرداری با همکاری دانشگاه ها در 
حال انجام است و شهرداری مکلف شده که هرچه 
ســریع تر خروجی این مطالعــات را تکمیل کند و 
متناســب با خروجی آن در جهت پهنه بری خطر 
فرونشست در شهر برنامه ریزی الزم صورت بگیرد.
وی افزود: در ســنوات اخیر با همکاری ســازمان 
زمین شناسی استان ۲۷ دســتگاه جی پی اس در 
مناطق مختلف نصب و نرخ فرونشست مشخص 
شد و در جلسات مدیریت بحران استان با همکاری 
اســاتید دانشــگاه ها برنامه مشــخصی در جهت 
پیشگیری و تعدیل اثر فرونشست تدوین و وظایف 
دستگاه ها مشخص شد.مدیرکل مدیریت بحران 
اســتان با تاکید بر لزوم احیای آبخوان زاینده رود 
بیان کرد: احیای آبخوان ها و سفره های زیرزمینی 

موثرترین برنامه برای پیشــگیری از تشــدید اثر 
فرونشست است، رودخانه زاینده رود و آبخوان ها 
و ســفره های زیرزمینــی باید احیا شــوند و این 
مباحــث در کارگروهی به نام ســازگاری با کم آبی 
با محوریت آب منطقــه ای و وزارت نیرو در جهت 
کنترل برداشــت ها و تقویــت آبخوان ها و احیای 
زاینده رود برنامه ریزی خواهد شــد. عالوه بر این 
اجرای طرح های تعادل بخشــی به منابع آب مورد 
تاکید قرار گرفتــه و وزارت نیــرو و آب منطقه ای 
باید در کارگروه ســازگاری با کم آبــی در این مورد 
برنامه ریزی کننــد.وی ادامــه داد: تاکنون حدود 
هفت هزار حلقه چاه غیرمجاز شناسایی و مسدود 
شــده و حدود شــش هزار کنترل هوشمند نصب 

شده است. 

احیای زاینده رود؛اصلی ترین راهکار کاهش آثار فرونشست 

نمایشگاه تخصصی 
گلیم در کاشان 
گشایش یافت

نمایشگاه تخصصی گلیم های 
هنرمنــد کاشــانی دارای مهر 
اصالــت یونســکو بــه همراه 
رونمایی از فرش طرح بادگیر 
خانــه تاریخی بروجــردی در 

کاشان گشایش یافت.

عکس روز
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اسفرجان،روستایی خوش  آب و هوا در اصفهان که گزینه ای مناسب برای سفر در فصل گرماست؛

بوی خوش زندگی
روستای اسفرجان با موقعیت کوهستانی یکی از روستاهای خوش آب  و  هوای شهرضا در استان اصفهان 
است. وجود باغات میوه، رودها، چشمه  های جوشان، طبیعت بکر و خانه  های زیبا اسفرجان را تبدیل به 
محل مناسبی برای گردشگری و طبیعت  گردی کرده اســت. دره هونجان یکی از جاذبه  های دیدنی این 
روستاست. این دره در حاشــیه رودخانه اســفرجان قرار دارد. با توجه به موقعیت کوهستانی، اسفرجان 
تابســتان  های خنکی دارد و نوروز نیز یکی از بهترین زمان  ها برای اقامت در روســتای اسفرجان است. 
امکانات رفاهی مانند اقامتگاه، رســتوران، چا یخانه و محل مناســب برپایی کمپ برای مسافران در نظر 

گرفته شده است.

  روستایی از دل تاریخ 
اسفرجان با نام قدیمی سپهرگان، روســتایی از توابع بخش مرکزی شهرستان شهرضا در استان اصفهان 
است. روستای اسفرجان ازنقاط سرسبز و ییالقی است که در فاصله ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی شهرضا 
واقع شده  است. این روستا که قدمتی طوالنی دارد، سابقه تاریخی آن به قرن هفتم هجری قمری و حتی 
قبل از از آن برمی گردد. سد قتلغ شاه واقع در تنگ اسفرجان، که از آثار دوره آل مظفر است، نشانگر تاريخ 
کهن اين روستاست. این روستای گردشگری دارای باغ های میوه ازجمله آلبالو، زردآلو، گردو و هلو است 
که از رودهای جاری در مسیر باغ ها آبیاری می شــوند. قدم زدن در کوچه باغ های این روستای سرسبز، 

فرصتی طالیی برای آرامش جان است.

 بافت روستا  
روستای اسفرجان از آنجا که در محدوده کوهستانی اســتقرار يافته، بافت مسکونی متمرکزی دارد. بافت 
روستا در امتداد رودخانه قرار گرفته و از بلندی به صورت نوار سرسبز بسیار زیبایی دیده می شود و باغات 
و مزارع در دو طرف رودخانه با طول چندین کیلومتر از غرب به طرف شــرق دیده می شوند. اين روستا از 
هشت محله با نام  های محله پايين، محله ميان، محله باال، محله تقی، محله شهشهانی، محله عرب  ها، 
محله ناحق و محله قتلغ شاه تشکيل شده است. مصالح به کار رفته در ساخت خانه  های روستايی عمدتا 
چوب، خشت، گل و آجر است و سقف مسطح آ نها با چوب، گل و سرشاخه درختان پوشيده شده است. در 
روستای اسفرجان نیز مانند اکثر نقاط ایران، در ساخت و سازها معموال از مصالح موجود در محل استفاده 
 شده است. به علت کوهستانی و سردسیر بودن این منطقه، دیواره  ها دو خشته یا سه خشته ساخته  شده 
و به همین دلیل قطر دیوارهای روستا بسیار زیاد است. سردرهای زيبايی در واحدهای مسکونی قديمی 
وجود دارد و قسمت  های مختلف فضاهای مسکونی به تفکيک شــامل اتاق  ها، ايوان، مطبخ، سرويس 

بهداشتی و انبار است.

 جاذبه های گردشگری 
دره هونجان، حاشيه رودخانه اسفرجان، باغ های ميوه روستا، بیشــه ها، چشمه  سارها و تفرجگاه  های 
پيرامون آن جلوه  اي از طبيعت بکر و زيبای روســتای اســفرجان را به نمايش می  گذارند. چشمه بيشه 
و زرچشــمه از جمله تفرجگاه  ها و زيباترين ييالقات روستا هســتند. در ادامه به چند مورد از جاذبه های 

گردشگری اسفرجان اشاره می کنیم:

امامزاده عبدالمطلب اسفرجان
بخش شرقی روستا و در محله پایین روستا امامزاده ای هست که می گویند پسر امام موسی ابن جعفر)ع( 
است. این امامزاده در گذشته دارای گنبدی سبز با کاشیکاری بسیار زیبا بود و ضریحی از جنس چوب به 
رنگ سبز آرامگاه را احاطه کرده بود. مردم روســتا اعتقاد عجیبی از نظر مذهبی به این امامزاده دارند. این 
امامزاده با ایوانی زیبا زیارتگاه اهل دل و عالقه مندان اهل بیت )ع( است که معموال روزهای پنجشنبه برای 
زیارت می روند و تمام آیین های مذهبی روســتا در این امامزاده برگزار می شود. در حال حاضر بخشی از 

صحن آن به تکیه شهدای جنگ تحمیلی اختصاص یافته است.

قلعه جوی عباسی
قلعه جا عباســی یا جوی عباسی قلعه  ای قدیمی است که در منطقه شــرقی روستا و در محلی که بیشتر 
تاکستان  ها و باغات انگور روستا را تشکیل می دهد، قرار دارد. این منطقه دارای انگور بسیار مرغوب بدون 
هسته است که برای تهیه کشمش سبز و آفتابی بسیار مناسب خواهد بود. در این بخش انواع انگور عسکری 
سیاه و انگور ایته به اصطالح محلی یا مره به عمل می آید. در گذشته با امکاناتی که در این قلعه به وجود آورده 
بودند کارگاه شیره پزی نیز در آن دایر بوده که هنوز آثار آن در داخل قلعه دیده می شود، پاتیل هایی از جنس 
کاشی سبز که به وسیله راه آبه های کاشی شده شیره انگور را به قسمت های مختلف کارگاه انتقال می داده 
است. در گذشته برای چیدن انگور در ماه شهریور و مهر و تبدیل آن به کشمش آفتابی یا سبز و یا برای تهیه 
شیره مدت زمانی را در داخل قلعه که همه امکانات رفاهی را داشته اطراق می کرده اند. هنوز دیوارهای بلند 
قلعه که برای امنیت بیشتر بلند و قطور ساخته شــده و در دیوارهای آن سوراخ  هایی برای تیراندازی تعبیه 

شده، سالم و پا برجاست.

کوه پلنگی از مناظر بسیار دیدنی در بین جاده هونجان اسفرجان
يكي از مناظر بسيار زيبا كه در سال  هايی كه به خصوص آب و بارندگی فراوان دارد و در فصل بهار تا اواسط 
خرداد ماه می  توان آن را شاهد بود، محلی است واقع در بين جاده هونجان اسفرجان معروف به كوه پلنگی 
كه دشتی قرمز رنگ از تجمع گياهی به نام »گلعرونه« دارد كه از خاصيت دارويی آن برای سرماخوردگی در 

فصل زمستان و همچنين به عنوان خوراك گوسفندان در فصل بهار استفاده می شود.

منطقه قلتغ شاه
در باالی روستا به سمت غرب و در جاده با صفای اسفرجان به روستای هونجان پس از طی چند کیلومتر به 
منطقه قلتشاه یا قلتغ  شاه می  رسیم که محل برپایی سد قدیمی اسفرجان است که هنوز آثار و سنگ نبشته 
آن بر دیواره کوه باقی است. آثار سد در دو طرف رودخانه در این محل که از آهک و ساروج ساخته شده است 
به وضوح دیده می شود. سد قتلغ شاه که از آثار دورة آل مظفر است، با مصالح سنگ و ساروج ساخته شده 

و در ۳۶ کيلومتری شهرضا قرار دارد.
یکی دیگر از تفرجگاه  های روستا پارک جنگلی کوهستانی اســت و نزدیک بیشه و در سمت راست جاده 
اســفرجان به هونجان قرار دارد. کمی باالتر بیشــه باصفایی قرار گرفته که رودخانه از مرکز آن می  گذرد و 
تفرجگاهی عمومی است که روزهای تعطیل بسیار شلوغ می  شود و پوشــیده از درختان سپیدار است که 
در همه جای اسفرجان به وفور یافت می  شود. بیشه  های سرسبز اســفرجان از جمله مناطق دیدنی این 

روستاست. 
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مفاد آراء
3/131 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صــادره هيات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبــت 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 تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديــف 1- راي شــماره 2534 - 1401/03/12 هيات چهارم خانم پــوران تيموری 
جروکانی به شناســنامه شــماره 2 کدملي 1290363579  صادره اصفهان  فرزند رضا 
در ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 204/50 متر مربع پالک شماره  44 اصلی  
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه  از رضا و حسين 
تيموری جروکانی ســند 46764 مورخ 49/1/26 دفترخانــه 29 اصفهان ثبت در دفتر 

امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/05

م الف: 1331628  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

3/132 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

1401 هيــات اول موضــوع قانــون /3 بــر رای شــماره 586 مــورخ 5/   برا
 تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، مالکيت 
 آقای محمدرضا طاهری  به شناسنامه شماره 14 کدملی 6339879209 صادره  فرزند
 لطف ا...  در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 71/12 متر مربع مفروزی از پالک شماره 
131 فرعی از 4483  اصلی واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای حســين رمضانی )مالک رسمی( 

خريداری گرديده است.
 لذا بــه منظور اطــالع عمومــی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آ گهی

 می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادرخواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/05

م الف: 1332249  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/133 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

1401 هيــات اول موضــوع قانــون /1   برابــر رای شــماره 270 مــورخ 28/
 تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقای 
حميد مرادی اقبالغی  به شناسنامه شماره 2034 کدملی 1289187452 صادره  فرزند 
احمد  در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 105/74 متر مربع مفروزی از پالک شماره 
131 فرعی از 4483  اصلی واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 

به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای ســيف اله دهخدا )مالک رسمی( 
خريداری گرديده است.

لذا به منظور اطالع عمومی مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند 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 رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادرخواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/05

م الف: 1331760  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/134 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

  - برابــر رای شــماره 295 مــورخ 1401/1/29 هيــات اول موضــوع قانــون
 تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در 
 واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک جنوب اصفهــان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی،
 مالکيت خانم قدســيه تفضلی  به شناســنامه شــماره 1002 کدملی 1284455432 
صادره اصفهان  فرزند حسين  در دو دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از  يکباب خانه به 
مساحت 29/15 متر مربع مفروزی از پالک شماره 3299 اصلی ) که با پالک 3305/7 
توامًا تشکيل يکباب خانه را می دهد(  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
 اصفهان به موجب بيع نامه عادی از طرف ملک آغا طباطبايی )مالک رسمی( به فرزندش

 ) حســين ســتايش(  واگذار گرديده ســپس بــه موجب بيــع نامه عــادی از طرف 
 نامبــرده اخيرالذکر به متقاضيــان ) آقای عليرضا ســتايش و خانم قدســيه تفضلی( 

گرديده است. 
 - برابــر رای شــماره 294 مــورخ 1401/1/29 هيــات اول موضــوع قانــون
 تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، مالکيت 
آقای عليرضا ســتايش  به شناسنامه شــماره 1270842803 کدملی 1270842803 
 صــادره اصفهــان  فرزند حســين  در چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ قســمتی از
   يکباب خانه به مســاحت 29/15 متر مربــع مفروزی از پالک شــماره 3299 اصلی 
) که با پالک 3305/7 توامًا تشــکيل يکبابخانه را می دهد(  واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامــه عادی از طرف ملک آغا طباطبايی 
)مالک رسمی( به فرزندش ) حسين ســتايش(  واگذار گرديده سپس به موجب بيع نامه 
عادی از طرف نامبرده اخيرالذکر به متقاضيان ) آقای عليرضا ســتايش و خانم قدسيه 

تفضلی( واگذار گرديده 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 صادرخواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/05

م الف: 1331390  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/135 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 -  برابــر رای شــماره 283 مــورخ 1401/1/28 هيــات اول موضــوع قانــون

 تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقای 
جواد جمالی دنبه  به شناسنامه شــماره 2900 کدملی 1289122962 صادره اصفهان  
فرزند احمد  در سه دانگ مشاع از  ششــدانگ يکباب ساختمان به مساحت 79/02 متر 
مربع مفروزی از پالک شــماره 4786 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
 جنوب اصفهان به موجــب بيع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقــای محمد علی 

عباس پور )مالک رسمی( خريداری گرديده است.
 -  برابــر رای شــماره 277 مــورخ 1401/1/28 هيــات اول موضــوع قانــون

 تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقای 
جليل جمالی دنبه  به شناسنامه شــماره 8572 کدملی 1292795451 صادره اصفهان  
فرزند احمد  در سه دانگ مشاع از  ششــدانگ يکباب ساختمان به مساحت 79/02 متر 
مربع مفروزی از پالک شــماره 4786 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
 جنوب اصفهان به موجــب بيع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقــای محمد علی 

عباس پور )مالک رسمی( خريداری گرديده است.
لذا به منظور اطالع عمومی مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند 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 رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادرخواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/05

م الف: 1332634  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

3/136 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

1401 هيــات اول موضــوع قانــون /2   برابــر رای شــماره 432 مــورخ 20/
 تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقای 
 محمد آقاجان به شناسنامه شــماره 58 کدملی 1288714246 صادره اصفهان  فرزند

اسمعيل  در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 98/21 متر مربع مفروزی از پالک شماره 
4196  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت 

رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 
 لذا بــه منظور اطــالع عمومــی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آ گهی
 می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادرخواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/05

م الف: 1332751  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه( 

3 شــماره آگهــی: 140103902122000004 شــماره پرونــده:  /140
139804002122000150 به موجب پرونده اجرائی کالســه فوق ششــدانگ 
یکباب واحد تجاری پالک 612/3 بخش دو ثبت خوانسار که سند آن در صفحه 
490 دفتر 30 امالک ذیل ثبت 7633 با شــماره چاپی 160692 بنام آقای یاسر 
باقری فرزند جعفر ثبت و صادر شــده است که طبق نظر کارشناس رسمی پالک 

فوق واقع بصورت یک واحد تجاری واقع در ضلع غربی خیابان امام  )ره( جنوبی 
باالتر از شهرداری که در حال حاضر بصورت نانوایی در حال بهره برداری میباشد 
بر اساس مندرجات سند پالک مورد نظر قطعه دو تفکیکی مفروز و مجزی شده 
از یک فرعی بوده و طبقه وقوع آن همکف و ضلع جنوب به مساحت 32/76 متر 
 مربع بانضمام انباری قطعه 2 به مســاحت 40/68 متر مربــع واقع در زیرزمین با 
 قدرالســهم از عرصــه مشــاعی و ســایر مشــاعات و مشــترکات طبــق
 قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائی آن اســت که حدود و مشخصات آن 
بشرح ذیل میباشد: شــمااًل: بطول 5/95 متر دیواریست مشترک با واحد تجاری 
قطعه 1 شــرقًا بطول 5/33 متر درب و دیواریســت به پیاده رو امام خمینی )ره( 
جنوبًا بطول 7/08 متر دیوار و پنجره به شــارع غربًا بطول 5/17 متر دیواریست 
به راه پله مشــاعی در ادامه حدود و مشــخصات انباری قطعه دو بشــرح ذیل 
 می باشد شــمااًل بطول 8/05 متر دیواریســت مشــترک به انباری قطعه یک 
)در وضع موجود دیوار وجود ندارد( شــرقًا بطول 5/33 متر دیواریست به قسمت 
تحتانی گذر جنوبًا بطول 8/13 متر دیوار و پنجره اســت به قسمت تحتانی گذر 
غربًا در سه قسمت که قســمت دوم آن جنوبی اســت بطولهای 3/42 و 1/33 
و 1/66 متر اول دیواریســت مشــترک دوم خط فرضی است ســوم دیواریست 
اول و دوم بــه راه پله اختصاصی ســوم به ملــک مجاور 615 حقــوق ارتفاقی 
له و علیه طبق قانــون تملک آپارتمانهــا و آئین نامه اجرائی آن اســت عرصه 
پالک مــادر 79/74 متر مربع بوده کــه مطابق صورتمجلس تفکیکی شــماره 
385 مورخ 1392/01/27 اجرای مقررات شــده و بر روی پالک بصورت صدر 
در صد ســاخت یک طبقه زیرزمین بــا کاربری انباری، طبقــه همکف دو واحد 
تجاری و طبقه یک واحد مســکونی بنا شــده است نمای ســاختمان سنگی و 
دارای اســکلت فلزی می باشــد و درب ورودی مغازه شیشه ســکوریت، بدنه 
 کاشــی و بالکن موجود در آن گچ کاری شده اســت با توجه به موقعیت پالک، 
قدرالســهم پــالک از عرصه مشــاعی، کیفیــت و قدمــت بنا و ششــدانگ 
بودن و ســایرعوامل دخیــل در قیمت امالک تجــاری بــدون در نظر گرفتن 
هر گونه بدهــی احتمالی به ســایر ارگانها و اشــخاص و ... ارزش ششــدانگ 
آن بــه مبلــغ 12/000/000/000 ریــال معــادل یــک میلیارد و دویســت 
میلیون تومــان ارزیابــی میگردد. لــذا پالک فوق از ســاعت 9 الــی 12 روز 
پنج شــنبه مــورخ 1401/04/02 در اداره ثبت خوانســار واقع در بلــوار معلم 
روبروی بهزیســتی از طریــق مزایده بــه فروش می رســد. مزایــده از مبلغ 
 12/000/000/000 ریال شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته 
می شود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق ، گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است و 
نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه هــای فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد خواهد شــد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد 
چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان 
ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شــد. ضمنًا وفق ماده 136 آئین نامه اجرای 
مفاد اسناد رسمی الزم االجرا اصالحی سال 1398 شــرکت در مزایده منوط به 
پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار 
یا نماینده قانونی  او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت 
مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع 
نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب سپرده ثبت 
واریز نکند مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شد 
 در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید می گردد. 

م الف: 1330658
  اداره ثبت و اسناد امالک شهرستان خوانسار
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مفاد آراء
3/137 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صــادره هيات هــاي موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح 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 تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 0255 - 1401/01/17 هيات دوم خانم سميه يزدانی گارماسه 
به شناســنامه شــماره 41 کدملي 1111485054  صادره فالورجان  فرزند مظاهر در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 51/18 متر مربع قسمتی از پالک شماره  640 
فرعی از 14  اصلی  واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد 

ثبت صفحه 374 دفتر 1052 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/05

م الف: 1332840  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

3/138 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صــادره هيات هــاي موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح 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 تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديــف 1- راي شــماره 1432 - 1401/02/19 هيات ســوم آقای حســن ياوری 
به شناســنامه شــماره 14 کدملــي 1288775792  صــادره اصفهــان  فرزند حيدر 
در ششــدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 114/63 متر مربع قســمتی از پالک 
شــماره  540 فرعی از 27  اصلی  واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 
 اصفهان از مالکيت مالک رســمی خديجه نادری درباغشــاهی مورد ثبت صفحه 355 

دفتر 162 ا مالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/05

م الف: 1332831  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

3/139 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه اجرايي قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هيئــت موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي 
و ســاختمانهاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي شهرســتان لنجان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي ذيل محرز گرديده اســت. لذا مشخصات 
متقاضي وامالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطــالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز در روزنامه هاي تعيين شــده توســط اداره فرهنگ و ارشــاد 

اســالمي لنجان آگهي ميشــود در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند 
مالکيت متقاضي اعتراضي داشــته باشــند، مــي توانند از تاريخ انتشــار اولين 
آگهي به مدت 2 مــاه اعتراض خــود را بــه اداره ثبت اســناد و امالک محل 
تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک مــاه از تاريخ تســليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مرجع قضايي تقديــم نمايند. بديهي اســت در صورت 
 انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات ســند مالکيت صادر

 خواهد شد. 
1- راي شــماره 140160302015000094 مــورخ 1401/03/02  ميــرزا 
بيــگ ولی پــوری فرزنــد فتحعلی نســبت بــه ششــدانگ يکبــاب خانه به 
مســاحت 116/54 متــر مربع مفــروز از پــالک 107- اصلي واقــع در زرين 
 شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خريداري شــده از مالک رســمي

 ابوالفتح قهرمان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/05

م الف: 1331635 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان
فقدان سند مالکیت

3/141 شــماره نامــه: 140085602210009687- 1400/12/05 چــون 
آقای ابوالفضــل نجيب و خانــم فرخنده فــالح قالهری با تســليم چهار برگ 
برگ استشــهاد شــهود بشــماره شناســه يکتا 140002155355000605 و 
140002155355000606  شــماره ترتيــب 17836 و 17837 و رمز تصديق 
353343 و 783160 مورخ 1400/11/05 تنظيمی دفترخانه 177 بهارســتان 
اصفهان مدعی مفقود شــدن ســند مالکيت دو جلد هر کدام به ميزان سه دانگ 
مشــاع از ششــدانگ پالک ثبتی 10906 فرعی از 2267 واقع در بخش شش 
 ثبت جنوب شــرق اصفهان که در صفحات 372 و 375 دفتر 260 تحت شماره 
ثبت های 91394 و 91396 که به نام آقای بيژن افخمی و صديقه کريمی سابقه 
ثبت و اسناد مالکيت دفترچه ای بشــماره چاپی های 111657 و 111658 الف 
85  را داشته که طی ســند ا نتقال قطعی به شماره 34132 مورخ 1389/07/13 
دفتر 110 بهارســتان مالکيت خود را به آقای ابوالفضل نجيــب و خانم فرخنده 
فالح بالسويه انتقال داده اند و مورد ثبت طی ســند رهنی بشماره 34133 مورخ 
89/07/12 دفتر 110 بهارستان نزد بانک مسکن بهارستان در رهن قرار گرفته 
اســت و نامبردگان اظهار داشــته اند که ســند مالکيت مرقوم مفقود گرديده و 
درخواست صدور سند مالکيت المثنی ملک فوق را نموده اند. لذا مراتب  به استناد 
تبصره يک اصالحــی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبــت در يک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود سند 
مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد 
اخذ نمائيد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بديهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1332039 ناصر صيادی صومعه مدير واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
مزایده اتومبیل

3 شــماره آگهــی: 140103902002000077 شــماره پرونــده:  /142
140004002003000106 آگهــی مزايده پرونده اجرايی به شــماره بايگانی 
140006274 يک دســتگاه ســواری ســايپا 131 مــدل 1392 رنــگ نقره 
 nas411100d1228846 ای شــماره موتــور 4849787 شــماره شاســی
 شــماره انتظامی ايــران 23-35 ق 775 به آدرس: پارکينــگ ارغوانيه متوقف

 می باشــد که طبق نظر کارشناس رســمی دادگســتری اتاق جلو از ناحيه جلو 
سمت راســت آثار تصادف که بازسازی شده اســت دارای خش های محيطی 
اســت موتور در حد خوبی است الســتيک های جلو 50 درصد و الستيک های 
عقب 40 درصد عاج دارد تودوزی فرســوده اســت شيشــه ها و چراغ ها سالم 
و آيينه سمت راســت سالم و ســمت چپ شکسته و دســتگاه انتقال نيرو نسبتا 
خوب است و فرمان در حد مطلوبی اســت و با توجه به وضعيت اتومبيل و اوضاع 
فعلی بازار قيمت پايه بــرای مزايده مبلغ 660/000/000 ريال معادل شــصت 
 و شــش ميليون تومان برآورد می گردد. متعلق به آقای ســيد محسن موسوی،

 نام پدر: ســيد محمود، تاريخ تولد: 1363/11/24 ، شماره ملی: 1189373009 
، شماره شناســنامه: 405 که بموجب مهريه )1- يک جلد کالم ا... مجيد هديه 
100 هزار ريال 2- مهر السنه حضرت زهرا سالم ا... عليها 262/5 ريال 3- يک 
شــاخه نبات بملغ 50 هزار ريال 4- يکدست آئينه و شــمعدان بمبلغ 5 ميليون 
ريال 5- تعداد 313 عدد ســکه بهار آزادی 6- بابت منزل مســکونی مبلغ 270 
ميليون ريال وجه رايج کشور جمهوری اسالمی ايران 7- مقدار 30 مثقال طالی 
ساخته شــده هجده عيار که مهر مذکور تماما بعهده زوج می باشد و عندالمطالبه 
تسليم زوجه می نمايد بانضمام مبلغ 10 ميليون ريال بابت هزينه سفر حج عمره 
که عنداالستطاعه تســليم زوجه می نمايد( مندرج در ســند ازدواج شماره سند: 
1995 ، تاريخ ســند: 1391/06/10 ، تنظيمی در دفترخانه ازدواج شــماره 77 
اصفهان در قبال قســمتی از طلب خانم رقيه تقوی، نام پدر: شــير محمد، تاريخ 
تولد: 1364/05/09 شــماره ملی: 3091418650 ، شــماره شناسنامه: 610 و 
حقوق دولتی متعلقه به موجب قبض امنيتی شــماره 84312/72825393 مورخ 
1400/1/18 پليس راهنمائی و رانندگی اصفهان توقيف گرديده از ساعت 9 الی 
12 روز دوشنبه مورخ 1401/4/6 اداره اول اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در 
اصفهان، خيابان جی تاالر ميدان هفت تير شعبه مهريه اداره اجرای اسناد رسمی 
اصفهان از طريق مزايده به فروش می رسد. مزايده از مبلغ پايه 660/000/000 
ريال )شــصت و شــش ميليون تومان( شــروع و به هر کس خريدار باشــد به 
 باالترين قيمت پيشنهادی نقدا فروخته می شود. اين آگهی يک مرتبه در سايت 
آگهی های الکترونيکی سازمان و روزنامه در تاريخ 1401/03/21 چاپ و منتشر 
می گردد. توضيحًا جهت شرکت در جلسه مزايده ده درصد از مبلغ پايه مزايده را به 
 حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و امالک اصفهان و شناسه واريز 
)دريافت از حسابداری اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان( بابت پرونده کالسه 
فوق واريز و به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناســايی معتبر الزامی است. 
برنده مزايده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاريخ 
مزايده به حســاب صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتی که ظرف مهلت مقرر 
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واريز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده 
و به حساب خزانه واريز خواهد شــد.  م الف: 1332478 اداره اجرای اسناد 

رسمی اصفهان 
مزایده اتومبیل

3 شــماره آگهــی: 140103902002000080 شــماره پرونــده:  /143
140004002003000864 آگهــی مزايــده پرونــده اجرايــی بــه شــماره 
بايگانــی: 140007027 يک دســتگاه خودرو ســواری پرايد جــی ال ايکس 
آی رنــگ نقــره ای مــدل 1386 بــه شــماره انتظامــی 591 ج 58 ايــران 
67 بــه آدرس: اصفهــان پارکينگ بــاران متوقف می باشــد کــه طبق نظر 
کارشــناس رســمی دادگســتری وضعيت اتاق ســالم موتور گيربکس سالم 
 تــودوزی و داشــبورد ســالم آج الســتيک جلــو 75 درصــد و الســتيک

 عقب 50 درصد متعلــق به آقای صــادق اکبری چاگاهی کــه بموجب مهريه 
مندرج در ســند ازدواج شــماره 6887 ، تاريخ ســند: 1396/12/18 ، دفترخانه 

صادرکننده: دفترخانه ازدواج شــماره 130 شــهر اصفهان  اســتان اصفهان در 
قبال طلب خانم طيبه ســتوده و حقوق دولتی متعلقه به موجب نامه با کد امنيتی 
شماره 84312/73515869 - 1400/03/09 توقيف گرديده است. از ساعت 9 
الی 12 روز دوشنبه مورخ 1401/4/6 اداره اجرای اســناد رسمی اصفهان واقع 
در خيابان تاالر نبش ميدان هفت تير شــعبه مهريه اداره اجرای اســناد رسمی 
اصفهان طبقه دوم به مزايده گذارده می شود. مزايده از مبلغ پايه 600/000/000 
ريال معادل شصت ميليون تومان شــروع و به هر کس خريدار باشد به باالترين 
قيمت پيشــنهادی نقداً فروخته می شــود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی 
های مربوطــه در صورتی که مورد مزايــده دارای آنها باشــد و نيز بدهی های 
 مالياتی و عوارض شــهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم قطعی آن 
معلــوم شــده يــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزايــده اســت ضمن 
آنکــه پــس از مزايــده در صــورت وجــود مــازاد، وجــوه پرداختــی 
 بابــت هزينــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزايده  مســترد 
می گردد ضمنًا اين آگهی در يــک نوبت در روزنامه زاينــده رود چاپ اصفهان 
مورخ 1401/3/21 درج و منتشــر می گردد توضيحًا جهت شــرکت در جلســه 
مزايده ده درصد از مبلــغ پايه مزايده را به حســاب تمرکز وجوه ســپرده اداره 
 کل ثبت اســناد و امالک اصفهان و شناســه واريــز )دريافت از حســابداری
 اداره اجرای اســناد رســمی اصفهان( بابت پرونده کالســه فــوق واريز و به 
همراه تقاضــای کتبــی و ارائه کارت شناســايی معتبــر الزامی اســت. برنده 
مزايــده مکلف اســت ما بــه التفــاوت مبلــغ فــروش را ظرف مــدت پنج 
روز از تاريــخ مزايــده به حســاب صنــدوق ثبت توديــع نمايــد ودر صورتی 
که ظرف مهلت مقــرر مانده فروش را به حســاب ســپرده ثبت واريــز نکند، 
 مبلغ مذکــور قابل اســترداد نبــوده و به حســاب خزانــه واريز خواهد شــد. 

م الف: 1332881  اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
فقدان سند مالکیت

3/144 شماره نامه: 140185602024002773 - 1401/03/19 نظر به اينکه 
يک دانگ و نيم مشــاع از ششدانگ سند مالکيت شــماره پالک  935 فرعی از 
4790 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان طی ســند 45372 مورخ 1398/04/22 
دفترخانه اسناد رســمی 136 اصفهان به آقای سعيد سرمدی نجف آبادی انتقال 
قطعی يافته اســت که بــه شــماره 139820302024007921 دفتر امالک 
 الکترونيکی و شماره چاپی ســند تک برگی 453910 ســری د سال 97 سابقه

 ثبت و صدور ســند مالکيت تــک برگی دارد کــه نامبرده  با ارائه درخواســت 
1401/005780 مورخ 1401/02/28 به انضمام دو برگ استشهاديه محلی که 
ا مضاء شهود آن ذيل شــماره يکتای 140102155151000191 رمز تصديق 
743986 و شــماره ترتيب 12184 مورخ 1401/02/28 بــه گواهی دفترخانه 
اسناد رسمی  265 اصفهان رســيده است مدعی است که ســند مالکيت آن به 
علت جابجايی مفقود گرديده اســت و درخواســت صدور المثنی سند مالکيت را 
نموده  لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون 
 ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به
 ملــک مرقوم يا وجــود ســند مالکيت مذکــور نزد خــود می باشــد از تاريخ 
انتشــار اين آگهــی ظــرف مــدت ده روز اعتراض خــود را کتبا ضمــن ارائه 
اصل ســند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تســليم و رســيد اخذ نمايد تا 
مراتــب صورتمجلــس و اصل ســند مالکيت بــه ارائه کننده ســند مســترد 
گردد بديهی اســت اگر ظــرف مدت مقــرر اعتراضی نرســيد يــا در صورت 
اعتراض اصل ســند مالکيت يا ســند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند 
 مالکيــت المثنــی طبــق مقــررات خواهد شــد. م الــف: 1332895 

 مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان

شنبه 1 2 خردا د 1401 / 11 ذی القعده 1443 / 1 1 ژوئن 2022 / شماره 3548
آغاز برگزاری امتحانات حضوری در دانشگاه اصفهان؛

 ترم آینده کامال حضوری است
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشــگاه اصفهان از آغاز برگزاری امتحانات حضوری در دانشگاه 
اصفهان خبر داد و گفت: ترم آینده به صورت کامال حضوری برگزار می شود.حجت ا... سعیدی ، اظهار کرد: 
امتحانات با دروس عمومی معارف آغاز شده و تا یکم تیرماه ادامه دارد و کامال به صورت حضوری برگزار 
می شود.وی با تاکید براینکه امتحانات تمام مقاطع تحصیلی در تمام رشته ها در دانشگاه اصفهان مانند 
شرایط قبل از کرونا به صورت حضوری برگزار می شود، گفت: البته با تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی، 
آزمون ها برگزار خواهد شد.عضو هیئت علمی دانشکده علوم و فناوری های زیستی در پاسخ به این پرسش 
که آیا استثنائی در برگزاری امتحانات برای دانشجویان وجود دارد؟ تصریح کرد: هیچ استثنائی نیست و 
تمام امتحانات حضوری برگزار می شود. فقط برخی دانشجویان خارجی در اخذ ویزا دچار مشکل شده اند 
که تعداد کم است و با آنها مساعدت می شود.سعیدی در خصوص وضعیت برگزاری کالس های ترم آینده 
در دانشگاه اصفهان، گفت: ترم آینده کامال شرایط حضوری است و برنامه کالس ها به صورت حضوری تنظیم 
شده است.وی با بیان اینکه دوره کرونا و آموزش مجازی تجربه ای ارزشمند برای اساتید و دانشجویان بود، 
خاطر نشان کرد: این تجربه را از دست نمی دهیم و سعی می کنیم از آن استفاده شود. البته آموزش های 

مجازی نیاز به آسیب شناسی و شناخت نقاط ضعف و قدرت دارد تا با کیفیت بهتری ارائه شود.

مدیرکل کمیته امداد استان:

۹8 تخته فرش دستباف توسط مددجویان اصفهانی بافته شد
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( اســتان اصفهان گفت: مددجویان اصفهانی سال گذشته ۹۸ 
تخته فرش نفیس به ارزشی بالغ بر یک میلیارد و ۱۵۳ میلیون تومان بافتند.کریم زارع ، اظهار کرد: 
اشتغال پایدار برای مددجویان هنرمند اصفهانی، در زمینه قالی بافی از جمله طرح هایی است که با هدف 
توانمندسازی خانواده های تحت حمایت اجرا می شود.وی با تاکید بر اجرای طرح های اشتغال خرد 
و خانگی، افزود: همکاری های مشترک با سازمان های مربوطه برای فروش و بسترسازی مناسب در 
زمینه این هنر کهن، از ملزومات ایجاد شرایط اشتغال پایدار برای خانواده های تحت حمایت است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان با بیان اینکه ساالنه به طور تقریبی نزدیک به 
هزار متر مربع فرش دستباف می تواند توسط مددجویان اصفهانی بافته شود، تصریح کرد: سال گذشته 
۱۹۹ مددجوی هنرمند، ۹۸ تخته فرش نفیس بافتند که پس از تحویل به ادارات این نهاد و برگزاری 
جلسه شورای قیمت گذاری، به ارزشی بالغ بر یک میلیارد و ۱۵۳ میلیون تومان به فروش رسید.وی 
گفت: این نهاد با شناسایی طرح های روز و مورد نیاز بازار، تامین مواد اولیه مرغوب و مناسب، نظارت بر 
اجرای طرح های قالی بافی مددجویان و فروش فرش های تولیدی آنها به صورت نقدی، تالش کرده 

است بیشترین سود را نصیب مددجویان بافنده تحت حمایت کند.

سرقت 100 میلیاردی از کیف پول مجازی در اصفهان
جانشین فرمانده انتظامی اســتان اصفهان گفت: فردی که ارزهای دیجیتال در کیف پول مجازی به 
ارزش ۱00 میلیارد ریال را سرقت کرده بود، دستگیر شد.سردار محمدرضا هاشمی فر اظهار داشت: در 
پی وصول پرونده شکوائیه از سوی یکی از شهروندان مبنی بر سرقت ارزهای دیجیتال و دالر موجود 
در کیف پول مجازی وی به ارزش ۱00 میلیارد ریال موضوع در دســتور کار کارشناســان پلیس فتای 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان قرار گرفت.وی افزود: کارشناسان پس از انجام تحقیقات از مال 
باخته و انجام یک سری اقدامات تخصصی و جست وجوهای هوشمندانه در فضای سایبر سرانجام 
عامل این سرقت را شناسایی و مشخص شد فرد سارق همان فرد ایجادکننده کیف پول مجازی برای 
شاکی است.هاشمی فر با بیان اینکه بررسی های پلیس از مسبوق به سابقه بودن اقدام مجرمانه متهم 
حکایت داشت، گفت: کارشناسان پلیس فتا با ردیابی های هوشمندانه خود دریافتند بخشی از ارزهای 

دیجیتال مسروقه به کیف پول مجازی همسر متهم انتقال یافته است.

رییس پلیس فتای استان اصفهان از شناسایی و بازداشت ۳۶ رمال و دعانویس فعال در فضای مجازی خبر داد؛

شیرینی قهوه های تلخ در کام کالهبرداران

اشتیاق به اطالع از آینده، میلی اســت که همواره با شدت و ضعف و فارغ 
از ســن، جنس، تحصیالت و طبقه اجتماعی در میان افراد مختلف وجود 
داشته است.تجلی عالقه بشر به دانســتن رویداد های آینده را می توان در 
پرشمار فیلم ها و کتاب هایی دید که سیر در آینده را به تصویر می کشند. بشر 
برای رسیدن به این آرزو حتی دست به دامان خرافات شده و کار بعضی تا 
آنجا پیش رفته که بعد از مدتی جیب خود را خالی و زندگی شان را تباه شده 
دیده اند و فقط حسرت برای شان باقی مانده است.»مهتاب« نام مستعار 
دختر جوانی است که سال هاست فقط با یک فنجان قهوه و چند کارت درآمد 
میلیونی داشته و حاال پلیس او را به جرم کالهبرداری بازداشت کرده است. 
او می گوید: فال گیری برایم از زمانی آغاز شد که می دیدم خانواده و دوستانم 
چگونه مو به مو زندگی شــان را بر اســاس صحبت های فال گیران پیش 
می بردند و هر بار برای چند جمله پول زیادی به آن ها می دادند. جرقه ای در 
ذهنم خورد که من هم چند جمله بی سر و ته را به دوستانم تحویل بدهم.او 
داستان فال گیری اش را اینطور ادامه می دهد:  از آنجایی که از قبل، از زندگی 
دوســتانم باخبر بودم اولین فال هایم را برای آن ها می گرفتم و برای اینکه 
به من اعتماد کنند، می گفتم سال هاســت فال می گیرم و با موکل اجنه ها 
در ارتباط هســتم، همین جمله کافی بود که آن ها به من صد درصد اعتماد 
کنند و هر چند وقت یک بار به پیش من بیایند و درآمدم هر روز بیشتر شود. 
طمع باعث شد تصمیم بگیرم کارم را گسترش دهم و اینطور پایم به فضای 

مجازی باز شد. مهتاب با گفتن این جمله می گوید: با بیش از ۵ سال سابقه 
و دارای ارتباط مستقیم با اجنه، فال شمع ۷0 تومان، فال قهوه ۵0 تومان، فال 
تاروت ۶0 تومان، فال چای ۵0 تومان، تک نیت ۱0 تومان، فال احساسی ۸0 
تومان، فال کامل ۲۸0 تومان؛ این عناوینی بود که همراه با پیام های رضایت 
مشتریان در صفحه شخصی منتشر می کردم.وی می گوید: کافی بود متوجه 
شوم کسی که می خواهم برایش فال بگیرم دفعه اولش است؛ او را مجاب 
می کردم تا از گران ترین فال یا همان فال کامل استفاده کند.سرهنگ سید 
مصطفی مرتضوی، رییس پلیس فضای تولید و تبادل فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان از شناسایی و بازداشت ۳۶ رمال و دعانویس فعال در فضای 
مجازی خبر داد و گفت: تعداد عمده ای از این کالهبرداران از طریق اقدامات 
رصدی پلیس فتا و شمار دیگری هم بر اساس گزارش و شکایت های مردمی 
شناسایی و بازداشت می شوند.وی، متهمان را به دو دسته تقسیم می کند؛ 
گروه اول که بعد از دریافت وجه، دست نوشــته هایی را تحویل شهروندان 
می دهند و گروه دوم شــیادانی که پول را دریافت و بعــد از آن راه ارتباطی 
شخص فریب خورده را در شبکه های مجازی مسدود می کنند که مورد دوم 
بیشتر است.رییس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان اصفهان افزود: 
یکی از متهمانی که بازداشت کردیم کالهبرداری بود که با تبلیغ دعانویسی و 
رفع طلسم در فضای مجازی دو میلیارد و ۱00 میلیون ریال به جیب زده بود.

سرهنگ مرتضوی، پرونده را اینطور تشریح می کند: فرد شاکی در اینستاگرام 

با فرد ناشناسی که ادعای رفع طلسم با دعانویسی را داشته آشنا می شود و 
بنابر درخواست او دو میلیارد و ۱00 میلیون ریال به حسابش واریز می کند، اما 
دعایی برایش ارسال نمی شود و دعانویس هم پاسخی دریافت نمی کند.

به گفته وی، با تالش کارشناسان پلیس فتای استان اصفهان، ردپای متهم 
در تهران مشاهده شد و ماموران با اخذ نیابت قضایی، فرد شیاد را در تهران 
بازداشت و به اصفهان منتقل کردند.سرهنگ حسین ترکیان، رییس پلیس 
آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان گفت: یکــی از پرونده های ما 
درباره رمالی است که در ازای دعا برای رفع بیماری پدرخانواده، از آن ها ۲۵ 
میلیارد ریال دریافت کرده بود. با طوالنی شــدن دوره بستری پدر خانواده 
در بیمارستان، آن ها به یک زن فال گیر متوســل می شوند که ادعا می کرد، 
می تواند با دعا کردن بیماری پدر خانواده را درمان کند.به گفته رییس پلیس 
آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان، این رمال در مدت دو سال به 
صورت تدریجی ۵ میلیارد ریال طال و ۲0 میلیارد ریــال وجه نقد از خانواده 
شــاکی دریافت کرده بود.ســرهنگ ترکیان افزود: این زن از مدت ها قبل 
با این خانواده آشــنا بوده و برای گرفتن فال قهوه به خانه آن ها رفت و آمد 
داشته است.رییس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: 
رمال های فضای مجازی در تمام شبکه های اجتماعی به ویژه اینستاگرام، 
تلگرام و واتساپ فعالیت می کنند، اما بیشتر آن ها به علت پوشش هویتی 
ترام، این برنامه را بــرای فعالیت خود انتخاب می کنند. ایــن افراد بعد از 
شناسایی و دستگیری، با تشکیل پرونده به قوه قضاییه تحویل می شوند.

کوروش محمدی، رییس خانه روان شناســی اســتان اصفهان نیز گفت: 
زمانی که مسئولیت های اجتماعی به واسطه اشتباهاتی که در ساختار های 
تربیتی ما وجود دارد افت می کند و زمانی که نمی توانیم فضای آگاهی، اطالع 
رسانی و پذیرش اطالعات را بر مبنای اصول و واقعیت های جامعه پذیرش 
و کنترل کنیم به فال گیر ها و دعانویس ها روی می آوریم.وی افزود: جامعه 
ما جامعه ای هیجان مدار است، وقتی که به جای رویکرد مسئله مدار رویکرد 
هیجان مدار قرار می گیرد و هیجان ها سوار بر دانش و آگاهی می شود از آن 
جامعه توقعی جز روی آوردن به فالگیر ها و دعانویس ها نیســت.به گفته 
رییس خانه روان شناسی اســتان اصفهان، ما جامعه غیر ماهری داریم و 
مهارت های مواجهه با چالش ها و موانــع را نیاموخته ایم و به همین دلیل، 
روز به روز بازار رمال ها، فال گیر ها و دعانویس ها پررونق تر می شود.محمدی 
معتقد اســت: باید جامعه با علم روان شناسی و روان شناس آشتی کند و 
بپذیرد زمانی که به یک مشکل برمی خورد باید آن را از طریق روان شناس 
رفع کند.وی گفت: با توجه به شرایط فعلی جامعه، نزدیک به ۸00 هزار مشاور 
نیاز داریم، اما فقط ۴0 هزار مشاور فعالیت می کنند و علت این کمبود مشاور 

فعال، سخت بودن مسیر دریافت مجوز برای دفاتر مشاوره است.

با مسئولان جامعه
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»امباپه« با پیشنهاد »مسی« مخالفت کرد!
کیلیان امباپه این اختیار را دارد که در تصمیم های مهم باشگاه پاریســن ژرمن اعمال نظر کند.امباپه 
با پیشنهاد مسی به ســران پی اس جی مبنی بر انتصاب مارسلو گایاردو به عنوان جانشین مائوریسیو 
پوچتینو در تیم پاریســی، مخالف کرده  است.پاری ســن ژرمن از مائوریســیو پوچتینو و نتایجی که 
فصل گذشته به دست آمد، راضی نیست و به نظر می رســد که این مربی آرژانتینی به زودی از هدایت 
پاریسی ها اخراج شود.زین الدین زیدان، گزینه مورد پسند مدیران باشگاه برای گرفتن هدایت این تیم 
است؛ اما سرمربی فرانسوی تمایل دارد تا پس از جام جهانی جانشین دشان شود و تیم ملی کشورش 
را هدایت کند.طبق گزارش »ال ناسیونال«، لیونل مسی، مارسلو گایاردو، سرمربی ریورپالته را به عنوان 
جانشین پوچتینو به مدیران باشگاه پیشنهاد داده است و می خواهد این مربی تاکتیکی پی اس جی 
را هدایت کند. امباپه اما نمی خواهد مدیران باشــگاه، سرمربی ریورپالته را اســتخدام کنند و ایده او 
سپردن هدایت تیم به یک سرمربی مطرح و باتجربه است. امباپه ترجیح می دهد تا سرمربیانی چون 
کریســتوف گالتیه، ژوزه مورینیو و روبن آموریم، هدایت پاری سن ژرمن را به عهده بگیرند زیرا تجربه 
اروپایی دارند و تیم های بزرگ تری را هدایت کرده اند. امباپه در حالی با این درخواست مسی مخالف 
کرده که در قراردادش چنین اختیاری گنجانده شده و او می تواند در تصمیم گیری های باشگاه نظر دهد.

 

احتمال حذف یک تیم از جام جهانی!
این احتمال وجود دارد کــه تیم فوتبال اکوادور به  دلیل اســتفاده غیر مجاز از بایرون کاســتیو، از 
جام جهانی حذف شود.به نقل از گل، فیفا قصد دارد تیم فوتبال اکوادور را به دلیل استفاده از بازیکن 
غیر قانونی از جام جهانی کنار بگذارد. دلیل این اتفاق، استفاده اکوادوری ها از بازیکنی به نام بایرون 
کاستیو بوده که مدارک هویتی و محل تولدش کشور کلمبیاست. فیفا در حال بررسی این موضوع 
است . در صورت حذف اکوادور از جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، شیلی جایگزین این کشور می شود. تیم 

فوتبال اکوادور در گروه نخست جام جهانی با تیم های قطر، سنگال و هلند هم گروه است.
 

عالقه رییس جمهور فرانسه به »زیدان«
مکرون به عنوان رییس جمهور فرانسه، وظیفه خود می داند که بهترین ها را در لیگ جمع کند.

امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانســه پس از متقاعد کردن کیلیان امباپه برای تمدید قرارداد با 
پاریسن ژرمن، اکنون به دنبال جلب رضایت زین الدین زیدان برای قبول هدایت این تیم است.

مکرون در مصاحبه با RMC در پاسخ به این سوال که آیا دوست دارد زیدان سکان هدایت پاریس 
را به دست بگیرد، گفت: من با زیدان صحبت نکرده ام، اما او را به عنوان بازیکن و مربی تحسین 
می کنم و ما واقعا می خواهیم شــخصیتی مثل او را در مســابقات لیگ خود داشته باشیم. ما 
واقعا یک ورزشکار و مربی با این همه استعداد مثل او را در لیگ مان می  خواهیم، کسی که بتواند 
سه جام بزرگ پیاپی )لیگ قهرمانان( را که ما برای باشگاه های فرانسوی آرزو داریم، فتح کند. 

امیدوارم او به لیگ ما بیاید و یک باشگاه بزرگ فرانسوی را هدایت کند. این عالی خواهد بود.
 

واکنش مدیربرنامه »گرت بیل« به شایعه عجیب
اطرافیان گرت بیل به شــایعه عجیبی که منتشر شد واکنش نشــان داده اند. به گزارش فابریتزیو 
رومانو، خبری عجیب منتشر شد که طی آن، از لینک شــدن گرت بیل به ختافه صحبت شده بود. 
این خبر غیرمنتظره با واکنش جاشــوا بارنت )پســر جاناتان بارنت و مدیر برنامه های گرت بیل( 
رو به رو شده است.  او گفت: من حتی شــماره رییس باشگاه ختافه را هم ندارم!گفته می شود که 
گرت بیل و خانواده اش در مادرید زندگی راحتی دارند و دوست ندارند از این شهر نقل مکان کنند؛ 
به همین دلیل بازیکن سابق رئال مادرید شانس خودش را پیش از این برای پیوستن به اتلتیکو 

مادرید امتحان کرده بود.

سوژه روز

»آزمون« متقلب است؟!
باشگاه لورکوزن طرح جالبی از ســردار آزمون منتشر کرد.باشــگاه لورکوزن در روزهایی که مسابقات 
باشگاهی تعطیل شده طرح گرافیکی جالبی از ســردار آزمون در کنار موسی دیابی منتشر کرد. در این 
تصویر سردار و هم تیمی اش مشغول بازی هستند و صفحه لورکوزن از دنبال کننده های خود پرسیده کدام 
یکی از این دو نفر در بازی تقلب می کند.از زمان پیوستن سردار به لورکوزن بسیاری از کاربران ایرانی هم 
صفحه باشگاه آلمانی را دنبال می کنند و همین موضوع باعث شده اینستاگرام این باشگاه هم تصاویر 

بیشتری از مهاجم ایرانی خود منتشر کند.
 

تنها گزینه در دسترس برای استقاللی ها
باشگاه استقالل هنوز موفق نشده تا سرمربی فصل آینده این تیم را انتخاب کند. در روزهای اخیر برخی 
نفرات نزدیک به باشگاه افرادی مانند گابریله پین را برای سرمربیگری استقالل پیشنهاد داده اند، این 
در حالی است که این مربی بعد از پایان قراردادش با استقالل هنوز وضعیت مشخصی ندارد و عده ای از 
مقصد وی در کشور امارات و تیم االتحاد کلبا صحبت می کنند. با این حال گویا مذاکرات با این مربی برای 
تمدید قراردادش فعال آغاز شده؛ اما اینکه این مربی ایتالیایی در چه سمتی در استقالل به کار بپردازد، 
به خودی خود به ابهامات قضیه اضافه کرده است. یکی از اعضای کادر مجیدی در فصل گذشته در پاسخ 
به این سوال که اصوال پین شخصیت سرمربیگری در وجود خود دارد یا خیر، با بیان اینکه اصال بعید است 
این چهره پیشنهاد تمدید قرارداد با استقالل را قبول کند روی شخصیت قوی پین برای سرمربیگری در 

استقالل تاکید کرد.
 

»منصوریان« در تیررس عراقی ها؛

رونمایی از دومین مربی لژیونر ایرانی بعد از »مجیدی«
سرمربی اسبق استقالل از سوی باشگاه عراقی پیشــنهاد دریافت کرد. فرهاد مجیدی هفته اخیر بعد از 
جدایی از استقالل راهی لیگ برتر امارات شد تا هدایت اتحاد کلبا را بر عهده بگیرد. مجیدی به عنوان اولین 
مربی ایرانی لژیونر کشورمان است که در فوتبال جهان فعالیت خواهد کرد. اکنون از عراق خبر رسیده علیرضا 
منصوریان سرمربی سابق استقالل هم از باشگاهی در این کشور پیشنهاد دریافت کرده است.حمزه ضیاء، 
خبرنگار سایت المحترفین عراق در این زمینه خبر داد: علیرضا منصوریان مربی ایرانی به یکی از باشگاه 
های عراقی پیشنهاد شده و تنها مشکل کنونی برای امضای قرارداد با این مربی ایرانی، مسائل مالی است.

 
اسماعیلی فر: 

خودم خواستم به پرسپولیس بیایم
دانیال اسماعیلی فر، سومین خرید سرخ پوشان می گوید اکثر تیم های لیگ ایران خواهان او بودند و با 
تصمیم خودش پیراهن پرسپولیس را پوشیده است.اسماعیلی فر هنگام خروج از باشگاه پرسپولیس پس 
از امضای قرارداد در پاسخ به خبرنگاران گفت: خداراشکر مذاکره ای با باشگاه پرسپولیس داشتیم به این 
نتیجه رسیدیم که دو سال با هم همکاری کنیم. امیدوارم در آینده اتفاقات سال های گذشته پرسپولیس 
تکرار شود و بتوانیم افتخار آفرینی کنیم.وی در مورد اینکه برای سفر به جام جهانی تالش می کند بیان کرد: 
باالخره در سپاهان هم باید از نظر فنی خودم را باال می آوردم، اینجا هم همینطور است. مربی تیم ملی یک 
سری نقطه نظر دارد و باید خودم را به آنها نزدیک کنم وگرنه اگر در بارسلونا هم بازی کنم و از نقطه نظرات 
سرمربی تیم ملی دور باشم دعوتم نمی کند. سعی می کنم آن چیزی که کادرفنی تیم ملی و پرسپولیس 
می خواهد نزدیک به هم باشــد که من هم بتوانم به اهدافم برسم.مدافع راست جدید پرسپولیس راجع 
به اینکه شایعه شده برای پیوستن به این تیم مدیربرنامه هایش را عوض کرده، گفت: من برای آمدن به 
پرسپولیس مدیر برنامه هایم را عوض نکردم و این سوال را باید از کسی بپرسید که هیچ پیشنهادی نداشته 

باشد. اکثر تیم های ایران من را می خواستند و خواسته خودم بود که به پرسپولیس بیایم.

کافه ورزش

 شش تیم بزرگ هفته آخر
 بازی نمی کنند؛

تمهید ویژه اتحادیه 
 انگلیس برای بازی

 با ایران در قطر
شــبکه ESPN اعالم کــرد اتحادیه فوتبال 
انگلیس از لیگ برتر خواســته ترتیبی بدهد 
تا شش باشگاه بزرگ این کشور در واپسین 
هفته پیش از شــروع جام جهانی در لیگ 
بازی نداشــته باشــند تا تیم ملی انگلیس 
بتواند در نهایت آمادگی به قطر ســفر کند و 
خستگی در ساق  های ستاره های بزرگ این 
باشگاه ها مانعی بر سر راه شانس تیم گرت 

ساوت گیت برای قهرمانی نباشد.
این پیشنهادی اســت که گرت ساوت گیت، 
سرمربی انگلیس در ماه مارس مطرح کرده 
بود و حاال بر اســاس این گــزارش اتحادیه 
فوتبال انگلیس با تایید پیشــنهاد او از لیگ 
برتر جزیره خواسته به درخواست او ترتیب 
اثر بدهد.ساوت گیت از این نگران است که 
فاصله هشــت روزه بین آخرین دیدارهای 
لیگ برتر و اولین بازی انگلیس در قطر برای 
رفع خستگی بازیکنانش کافی نباشد. طبق 
برنامه مســابقات آخرین هفتــه لیگ برتر 
پیش از شــروع جام جهانی در روزهای 1۲ 
و 13 نوامبر برگزار خواهد شد و اولین بازی 
سه شیرها در قطر روز ۲1 نوامبر مقابل ایران 

خواهد بود.
بر اســاس این گــزارش اتحادیــه فوتبال 
بــا ارســال درخواســتی بــه آدرس لیگ 
برتر خواســته که شش باشــگاه لیورپول، 
منچسترسیتی، چلســی، منچستریونایتد، 
آرســنال و تاتنهام در روزهــای دوازدهم و 
سیزدهم نوامبر بازی نداشــته باشند. این 
پیشــنهاد اگر از ســوی لیگ برتر پذیرفته 
شــود کمک قابــل توجهی به ســتاره های 
اصلی تیم ملی انگلیس خواهــد کرد که از 
جمله آنها می توان به هــری کین از تاتنهام، 
جــک گرلیش، رحیــم اســترلینگ و جان 
استونز از منچسترســیتی، هری مگوایر از 
منچســتریونایتد و بوکایو ســاکا از آرسنال 

اشاره کرد.

اخبار جهان

وز عکس ر

 کیفیت عجیب
  و پارگی دوبنده

 »حسن یزدانی«!
حســن  یزدانــی، آزادکار ۸۶ کیلوگــرم 
تیم ملی کشــتی ایران، هفته گذشــته 
در رقابت هــای بین المللی قزاقســتان 
درخشید و قهرمان شد. یکی از تصاویر 
عجیبی که بعــد از مســابقات یزدانی 
منتشر شد، کیفیت پایین و پارگی دوبنده 

او بود که حسابی هم خبرساز شد.

مربی بزرگ خارجی برای سپاهان مناسب ترین گزینه است
یک بازیکن پیشین سپاهان می گوید مربی ایرانی تحت فشار زیادی قرار می گیرد و در این مقطع مربی بزرگ خارجی برای سپاهان مناسب تر است.مهدی کریمیان درباره 
جدایی محرم نویدکیا از سپاهان اظهار کرد: این نظر شخصی خود نویدکیاست و باید منتظر بمانیم و ببینیم دلیلش فنی است یا خیر. این استعفا به راحتی مورد قبول قرار 
گرفت و نمی دانم دلیلش چه بود. سپاهان از همه نظر شرایط خوبی داشت؛ اما فشار روی نویدکیا در سال گذشته زیاد بود. نویدکیا فشار را روی بازیکنانش نمی گذاشت 
و فقط خودش را مسئول می دید. در مدتی هم که گذشته مذاکراتی با باشگاه داشته و در نهایت چنین تصمیمی گرفته شده است.وی ادامه داد: وضعیت خیلی خطرناک 
شده است. شاید اصال رفتن نویدکیا فنی نبوده و شاید به مدیریت برگردد. با همه این ها بدترین خبر برای سپاهان این است که قرارداد بسیاری از بازیکنان این تیم پایان 
یافته است و برای انتخاب سرمربی بعدی ممکن است فرصت تمدید یا خرید بازیکنان جدید را از دست بدهند. این مسئله بسیار به تیم ضربه می زند و از دست دادن زمان، 
مشکالت زیادی را برای سپاهان به وجود می آورد.این بازیکن پیشین درباره گزینه های جانشینی نویدکیا گفت: سپاهان نشان داده با مربیان خارجی موفق عمل می کند 
و با کرانچار و بوناچیچ عملکرد موفقی داشته است. سپاهان باشگاه بزرگی است و بازیکن بزرگ و باتجربه بیشتر می تواند به این تیم کمک کند. مربی به هر حال دانش 
خودش را دارد؛ اما مهم ترین مسئله نقل و انتقاالت است که بسیار تعیین کننده خواهد بود. بستن تیم و شاکله سازی یک تیم مهم تر از هر چیزی است و از این نظر یک 

مربی ایرانی بهتر می تواند کمک کند.وی ادامه داد: از نظر دانش اگر یک مربی بزرگ بیاید می تواند سپاهان را در شرایط خوبی قرار دهد. 

مدیرعامل سابق باشگاه ذوب آهن و استاد دانشگاه 
در واکنش به اتفاقاتی کــه برای محرم نویدکیا طی 
دو سال اخیر در سپاهان رخ داده، متنی را در صفحه 
اینستاگرام خود منتشر کرده که خواندن آن خالی 
از لطف نیســت. مجتبی فریدونی معتقد اســت 
که محرم نویدکیــا زودتر از آنچه بایــد با تصمیمی 
پوپولیســتی به عنوان سرمربی ســپاهان انتخاب 
شده است. فریدونی نوشت: به قول محمد صالح 
عال : یه کارهایی را نمیشه تند تند انجام داد، تقویم 
ها عجله ندارند، سیب ها به موقع می رسند، انگورها 
به موقع می رســند. و به قول پاراسیوس کسی که 
می پندارد تمامی میوه ها زمانی می رســند که توت 
فرنگی، از انگور هیچ نمی داند. هر کاری باید به موقع 
خودش اتفاق بیفتد. برای رسیده شدن سیب و توت 

فرنگی دوره های زمانی متفاوتی نیاز است تا میوه 
ای دل نشین به دست آید. قطعا برای پرورش، رشد 
و بلوغ یک مربی هم بســته به خصوصیات فردی 
شــخص و شــرایط محیطی دوره انتظار و تکاملی 
وجود دارد که باید رعایت شــود تا ثمره ای شیرین 

داشته باشد.
محرم نویدکیا خیلی  زود به سرمربیگری سپاهان 
رسید. شاید بر اســاس یک تصمیم پوپولیستی و 
بالطبع نتایج ســپاهان طی دوران حضور او شــاید 
نه مطلوب خودش بــود نه هــواداران و نه مدیران 
ســپاهان.ثمره ده ها میلیارد تومان هزینه سپاهان 
طی این دوران دو ســال حذف از لیــگ قهرمانان 
آسیا و عدم کسب عنوان قهرمانی چه در لیگ و چه 
در جام حذفی در دو فصل بوده اســت یعنی عمال 

هیچ. بالطبع اگر محرم در تقویم زمانی خودش و از 
مراحل پایین تر و با طی درجات و گذراندن دوره های 
پیشــرفته مربیگری » رسیده« به نیمکت سپاهان 

می رسید، ثمره آن برای همه شیرین تر بود.
حاال دیگر برای محرم سخت است که به لیگ های 
پایین تر و مدارج پایین تر مربیگری برگردد و دوباره 
»رسیده « شده به سپاهان بیاید. کاش می گذاشتند 

محرم » رسیده« شده به نمیکت سپاهان برسد.

»نویدکیا« می توانست بهترین مربی سپاهان باشد، اگر...

خوشی آبی ها دوام نداشت؛

قهرمان در برزخ

با جدایی مجیدی از استقالل، قهرمان لیگ این روزها شرایطی برزخی را 
تجربه می کند.پس از جدایی فرهاد مجیدی از استقالل، هواداران این تیم 
از همان روز گزینه های مختلفی را پیرامون نیمکت تیم شــان شنیدند و 
منتظر بودند تا هر چه زودتر، صندلی مربیگری این تیم تعیین تکلیف شود.

با این وجود، با گذشــت قریب به یک هفته از جدایی مجیدی، همچنان 
سکاندار قهرمان لیگ نامشخص است و معلوم نیست چه کسی سرمربی 
استقالل می شود.با وجود طرح نام های مختلف مانند جواد نکونام، امیر 
قلعه نویی، مهدی رحمتی و...، مدیران این باشگاه هنوز موفق نشده اند با 
گزینه ای به توافق قطعی برسند و همین بار دیگر دل های هواداران آبی را 
ملتهب کرده که دوباره حاشیه به اردوی این تیم برگردد و پس از موفقیت 

در لیگ بیست و یکم، دوران ناکامی آن ها دوباره شروع شود.

   منتقی شدن نکونام و دست خالی آبی ها
در روزهای اخیر، یکی از جدی ترین گزینه هایی که برای سرمربیگری 
استقالل شنیده می شــد، جواد نکونام بود. بازیکن اسبق استقالل که 
رابطه خوبی با آجورلو دارد، یکی از نفراتی است که همیشه زمزمه حضور 
او به عنوان مربی در این تیم شنیده شــده اما فعال این موضوع محقق 
نشده؛ با این وجود، به نظر می رســید حضور نکونام به جای مجیدی، 
در روزهای اخیر قطعی شود و سرمربی فوالد خوزستان، روی نیمکت 
تیم محبوب خود بنشیند.با این وجود، رسما حضور جواد در اردوگاه آبی 
پایتخت منتقی شد تا حاال نگرانی بیش از هر زمانی بر فضای باشگاه و 
هواداران حاکم شود.این در حالی است که استقالل در فصل گذشته از 
نظر ثبات مدیریتی و مسائل مربوط به آن، یکی از برترین باشگاه های 
لیگ بود ؛اما این روزها مدیران باشــگاه هنوز موفق نشده اند به گزینه 
مشخصی برای هدایت این تیم برسند و همین باعث شده نگرانی ها از 

وضعیت قهرمان لیگ، دو چندان شود.

   گزینه های خارجی پر!
به جز نام جواد نکونام، ســیاهه بلندی از اســامی افراد مختلف برای 
هدایت استقالل مطرح شد که به نظر می رسد گزینه هایی خیالی بوده 
اند.ژاردیم، سرمربی سابق الهالل که نتایج بسیار خوبی با این تیم گرفت 
و همچنین لوچســکو مربی رومانیایی دو گزینه مطرح شده بودند که 
حضورشان می توانست خیال هواداران را راحت کند، اما شرایط حضور 
این دو مربی هم از نظر مالی و هم از نظر اجتماعی - سیاســی بسیار 
سخت بود و از همان ابتدا می شــد تصور کرد که این نام ها صرفا برای 
داغ کردن بازار مطرح شده است.ژاردیم، پیشنهاد جدی از شباب االهلی 
امارات داشت و مسلما استقالل نمی توانست به اندازه این تیم هزینه 
کند. به همین دلیل او فصل بعد مربــی قائدی خواهد بود و حضورش 

در استقالل منتقی شد.
 استراماچونی، مربی اسبق اســتقالل نیز از دیگر گزینه ها بود که شاید 
روی کاغذ احتمال بیشتری نسبت به سایر خارجی ها داشت، اما بحث 
مطالبات قبلی اش دردسرساز شد. چرا که تسویه حساب قرارداد قبلی 

و بستن قرارداد جدید هزینه ای حدود 1۰۰ میلیارد تومانی روی دست 
آبی ها خواهد گذاشت و البته خود استرا هم مذاکره با تیم سابقش را 

تکذیب کرد.

  سبقت قرمزها از قهرمان
در حالی که استقاللی ها حســابی درگیر پیدا کردن جانشین مجیدی 
هستند، پرسپولیس با ابقای گل محمدی و خرید بازیکنان مدنظر او، 
این روزها حســابی در نقل و انتقاالت می تازد. آن ها از همان روزهای 
نخست پس از پایان لیگ، به سراغ نفرات مد نظر خود رفتند و بازیکنان 
مختلفی مانند پورعلی گنجی، بیرانوند و اسماعیلی فر را جذب کردند تا 
نشــان دهند برای فصل آینده برنامه دارند و نمی خواهند باز هم قافیه 

را به استقالل ببازند.
در مقابل اما، اســتقالل با وجود اینکه برای تکرار موفقیت در لیگ، نیاز 
شدیدی به تعیین تکلیف مربی دارد، همچنان دست دست می کند تا 
زمان برای آن ها، به سرعت سپری شود و همچنان خبری از سرمربی 

جدید این تیم نباشد.
موضوعی که صدای بعضی هواداران این تیم را هم درآورده و معتقدند که 
با توجه به شرایط مالی باشگاه و درآمد این تیم از فروش سهام، هیچ 

بهانه ای پذیرفته نیست و مدیران باشگاه بایستی هرچه زودتر جانشین 
مجیدی را مشخص کنند؛ اما مدیران اســتقالل سیاست سکوت را در 
پیش گرفته اند و با دادن یک بیانیه، اعــالم کردند که در حال پیگیری 

هستند تا گزینه مد نظر را مشخص کنند.

  تکلیــف نیمکت آبی چه می شــود؟ روزهای حســاس و حیاتی 
برای استقالل

حاال با همه این اوصاف، ســوال اصلی هواداران استقالل این است که 
تکلیف نیمکت چه می شود و چه زمانی قرار است مربی جدید این تیم 
مشخص شود؟ زمان به سرعت برای قهرمان لیگ می گذرد و با توجه به 
فاصله کم باقی مانده تا شروع فصل جدید لیگ، الزم است هرچه زودتر 
مربی این تیم مشخص شود تا بتواند تیم را با لیست مد نظر خود ببندد 
و برنامه های آماده سازی را پیاده کند. با این وجود تا این لحظه، مدیران 
اســتقالل کار خاصی از پیش نبرده اند و جز طرح چند گزینه بی فایده، 

قدم دیگری برنداشته اند تا وضعیت این تیم حسابی برزخی شود.
با این شــرایط باید دید مدیران باشگاه اســتقالل موفق می شوند در 
روزهای آینده، جانشــین فرهاد مجیدی را مشخص کنند یا همچنان 

نیمکت این باشگاه بالتکلیف خواهد ماند؟
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ساعت فعالیت متروی اصفهان تغییر می کند
مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان گفت: ساعت فعالیت متروی این کالن شهر تغییر خواهد 
کرد.احمدرضا طحانیان اظهار کــرد: خدمات دهی متروی اصفهان با توجه به تغییر ســاعت کاری 
ادارات، از روز شنبه بیست ویکم خردادماه)امروز( از ساعت ۵:۵۰ آغاز خواهد شد و تا ساعت ۲۱ با 
سرفاصله زمانی ۱۱ دقیقه انجام می شود.وی خاطرنشان کرد: ساعت فعالیت متروی اصفهان در 
روزهای جمعه از ساعت ۹ تا ۲۱ با سرفاصله زمانی ۱۵ دقیقه است.مدیرعامل شرکت متروی منطقه 
اصفهان با تاکید بر اینکه استفاده از ماسک و رعایت شیوه نامه های بهداشتی در مترو اجباری است، 
خاطرنشان کرد: مترو به عنوان وسیله ای ایمن، پاک و ارزان برای ترددهای درون شهری در اصفهان 

قابل استفاده است.

 

بهره برداری از پارکینگ توحید تا 3 ماه آینده
معاون عمران شهری شــهردار اصفهان با بیان اینکه پارکینگ زیرســطحی توحید تا سه ماه آینده 
مورد بهره برداری قرار می گیرد، گفت: با بهره بــرداری از این پروژه ۴۵۰ جای پارک خودرو در اختیار 
شهروندان قرار خواهد گرفت.ایرج مظفر در خصوص پروژه پارکینگ زیرسطحی توحید، اظهار کرد: 
با توجه به اینکه خرید زمین برای احداث پارکینگ گران است و مقرون به صرفه نیست، شهرداری 
اصفهان با پذیرفتن ســختی های بســیار، از فضای زیرین خیابان توحید بــرای احداث پارکینگ 
زیرسطحی استفاده کرد تا نیاز شهروندان به پارکینگ را برطرف کند.وی اضافه کرد: عملیات اسکلت 
ضلع غربی پارکینگ زیرسطحی توحید به اتمام رسیده است و ضلع شرقی نیز ۷۰ درصد پیشرفت 
دارد.معاون عمران شهری شهردار اصفهان با بیان اینکه تا سه ماه آینده پارکینگ زیرسطحی توحید 
مورد بهره برداری قرار می گیــرد، تاکید کرد: با بهره برداری از این پــروژه ۴۵۰ جای پارک خودرو در 
اختیار شــهروندان قرار خواهد گرفت.وی تصریح کرد: عملیات اجرایی پروژه پارکینگ زیرسطحی 
توحید حدفاصل پل آذر تا چهارراه نظر به طول ۵۴۰ متر و عرض ۲۲ متر در دو الین غربی و شــرقی 

این خیابان در حال انجام است.

 

توسعه شبکه آبرسانی فضای سبز در منطقه ۹
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان با تاکید بر اهمیت صرفه جویی در مصرف آب، گفت: یکی از راه های 

بهینه سازی مصرف آب و جلوگیری از هدررفت آن هنگام انتقال، اجرای طرح های لوله گذاری برای 

آبیاری تحت فشار در فضای سبز شهر است.سیدسلمان قاضی عسگر با بیان اینکه اجرای عملیات 

لوله گذاری به منظور آبرسانی و توسعه شبکه آبیاری فضای سبز منطقه ۹ شهرداری اصفهان در حال 

انجام است، اظهار کرد: در حال حاضر این اقدام در خیابان شهید اشرفی اصفهانی به طول ۷۰۰ متر با 

استفاده از لوله پلی اتیلن ۱۶۰ انجام شده است؛ طول کلی فضای سبز خیابان شهید اشرفی اصفهانی 

٣٨٠٠ متر است که لوله گذاری ۷۰۰ متر آن انجام شده و مابقی در حال اجراست.وی افزود: این پروژه 

جهت آبیاری خیابان کهندژ از سمت کندرو و در رفیوژ کناری فضای سبز با اختصاص سه میلیارد و 

۷۰۰ میلیون ریال اعتبار در حال اجراست.مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان با بیان اینکه این عملیات 

تاکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، تصریح کرد: با استفاده از روش های نوین آبیاری، 

میزان آبیاری شلنگی، دستی و تانکری کاهش خواهد یافت و آبرسانی سریع تر و دقیق تر به درختان 

و فضای سبز انجام می شود.وی با اشــاره به اهمیت آبرسانی برای حفظ و گسترش فضای سبز به 

منظور تزریق نشاط و سرسبزی در چهره شهر، خاطرنشــان کرد: ادامه لوله گذاری و توسعه شبکه 

آبرسانی در فازهای بعدی در دستور کار قرار گرفته است.قاضی عسگر با تاکید بر اهمیت صرفه جویی 

در مصرف آب، گفت: یکی از راه های بهینه سازی مصرف آب و جلوگیری از هدررفت آن هنگام انتقال، 

اجرای طرح های لوله گذاری برای آبیاری تحت فشار در فضای سبز شهر است.

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( اســتان اصفهان گفت:محله باید 
عاری از آسیب های اجتماعی باشد و الزم اســت حول محور دفاع از 
انقالب و در قالب محرومیت زدایی، خدمت رســانی و ســبک زندگی 

اسالمی ایرانی کار کنیم.
ســردار مجتبی فدا در آیین افتتاحیه ناحیه بسیج شهرستان کوهپایه 
اظهار کرد: ما مدیون امام راحل و جمهوری اســالمی هستیم چراکه 
امام)ره(، ملت بزرگ ایران را از ذلت، خــواری و عقب ماندگی نجات 
داد و جوانان امروز باید بدانند که قبل از انقالب برای کشور چه اتفاقاتی 

افتاده و چه رخداد هایی برای نظام پیش آمده است.
در زمــان پهلوی، از ظرفیت های داخل کشــور اســتفاده نمی شــد و 
همه چیزمان وارداتی و اعتبار و کرامت ما در ان زمان زیرســوال بود و 

سفیر انگلستان و آمریکا به شاه مملکت دستور می دادند.
به گفته وی، امــام )ره( هنــرش این بــود که مشــارکت و حضور و 
نقش آفرینی مردم را برخالف روش هــای تمام دنیا در صحنه انقالب 
پیاده کرد و به واســطه نفوذ به قلب ها و به واسطه اینکه عزت و کرامت 
مردم را حفظ کرد، آن ها حاضر شدند ۲۳۰ هزار شهید تقدیم انقالب و 
۴۳ سال ایستادگی کنند و همچنین جنگ، تحریم ها و فشار مضاعف 

اقتصادی و ... را تحمل کرده تا نظام انقالب اسالمی سرپا بماند.
سردار فدا افزود: مردم متدین و زحمتکش شــرق اصفهان پشتوانه 
این نظام هستند، ما امروز باید سواالت و شک و شبهه جوانانی که با 
فضای مجازی سروکار دارند را پاســخ دهیم و آن را بازگو و بیان کنیم 
چرا که کشــوری که در اوایل انقالب محتاج واردات ســیم خاردار بود، 
امروز در فناوری های نوین، مهندسی، نانو، سلول های بنیادی و ... جزو 
کشور های برتر منطقه و ده کشور اول دنیاست.در مملکت مشکالت و 
نارسایی هایی داریم، اما دولتی که اکنون مستقر است عزمش را برای 

کاهش مشکالت و مردمی کردن یارانه ها به کار گرفته است.
وی افزود:دشمن شناســی، روحیه استکبارستیزی و روحیه انقالبی 
خودمان را بایــد مانند شــهدای مدافع حرم و دیگر شــهیدان حفظ 
و کاری کنیــم تا بتوانیــم از این گــذرگاه و پیچ مشــکالت اقتصادی 
عبــور کنیم.امــروز در شــرایط تحریمــی به واســطه توانمندی ها و 
 پیشرفت هاست که مملکت می چرخد و نیاز اســت این توانمندی ها 

بیان شود.
ســردارفدا گفت: یکی از معجــزات امام)ره( و انقالب، شــجره طیبه 
بســیج بود که با مردم، برای مردم و از مردم بود و حلقه واســط بین 

دستگاه های مختلف بسیج است و ظرفیت ها و اقشار مختلفی دارد که 
می تواند همگرایی بین دستگاه های مختلف را برای اداره و مشارکت 
مردم فراهم کند و در راســتای تحقق بیانیه گام دوم، ســند ده ساله 
اعتالی بسیج تهیه شــده که مبنای حرکت آن تحقق دولت اسالمی و 

جامعه اسالمی است.
فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( اســتان اصفهان معتقد اســت 
با محوریت مســاجد و با مشــارکت روحانی، کالنتری، شــهرداری، 
فرمانداری، بخشداری، دهیاری، هیئات مذهبی محله و پایگاه بسیج 
و اصنــاف و خیریه و همــه ظرفیت هایی که می توانــد نقش آفرینی 
کنند، باید محله اســالمی در قالب قرارگاه های فرهنگی اجتماعی را 

رقم بزنیم.
وی ادامه داد: محله باید عاری از آســیب های اجتماعی باشد و باید 
حول محور دفاع از انقالب و در قالب محرومیت زدایی، خدمت رسانی 

و سبک زندگی اسالمی ایرانی کار کنیم.
سه ناحیه مقاومت بسیج سپاه در شهرســتان های کوهپایه، ورزنه و 
هرند با حضور سردار مجتبی فدا فرمانده سپاه حضرت صاحب الزمان 

)عج( ایجاد و فرماندهان این نواحی معرفی شدند.

ی  ناحیه مقاومت بسیج سپاه در شهرستان ها سه 
کوهپایه، ورزنه و هرند با حضور سردار مجتبی فدا 
فرمانده سپاه حضرت صاحب الزمان )عج( ایجاد و 

فرماندهان این نواحی معرفی شدند

اخبار

  فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان خبرداد:

ایجاد قرارگاه های فرهنگی، اجتماعی با رویکرد محله اسالمی در شهرها

م
سنی

: ت
س

عک

عضو شورای شهر اصفهان تاکید کرد:

بررسی آزادسازی گلوگاه های بافت  فرسوده در شورای ششم
رییس کمیسیون عمران معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان مباحث مطرح شده این هفته کمیته نظارتی شورای ششم در چهار منطقه شهرداری را تشریح 
کرد.رسول میرباقری با اشاره به تشکیل کمیته نظارتی این هفته در چهار منطقه شهرداری اصفهان، اظهار کرد: جلسات کمیته نظارتی بر اساس برنامه اعالم شده در چهار 
منطقه پنج، ۱۲، ۱۵ و ۱۱ با حضور اعضای شورای اسالمی شهر تشکیل شد که به ترتیب منطقه ۱۲ با ۲۸ نفر ارباب رجوع، منطقه ۱۵ با ۲۲ نفر ارباب رجوع، منطقه پنج با ۱۲ 
نفر ارباب رجوع و منطقه ۱۱ با پنج نفر ارباب رجوع به ترتیب بیشترین تعداد متقاضیان را داشتند.وی در خصوص جزئیات مباحث مطرح شده در منطقه ۱۵ شهرداری 
اصفهان، افزود: بیشترین مباحث مطرح شده در منطقه ۱۵ مربوط به بحث های اولویت بندی، شهرسازی، مباحث مالی و استفاده از ظرفیت افراد خاص جهت کمک 
به افراد مستحق بود.رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: بیشترین مباحث مطرح شده در منطقه ۱۲ نیز مربوط به 
مباحث مالی از جمله تخفیف، تقسیط و استفاده از افراد خاص جهت کمک به افراد مستحق بود، همچنین مبحث تفکیک در منطقه ۱۲ نیز فراوانی داشته است.وی با 
تاکید بر اینکه توجه به بافت فرسوده در مناطق کم برخوردار از مباحث مطرح شده در منطقه پنج شهرداری اصفهان بوده است، گفت: الزم است به بافت فرسوده و آزادسازی 
گلوگاه های محالت کم برخوردار در منطقه پنج پرداخته و ردیف های بودجه ای در نظر گرفته شود.میرباقری خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیشترین گلوگاه ها در مناطق 

بافت های فرسوده شناسایی و بودجه برای آن تعیین شده و قرار است در سال ۱۴۰۱ تملک و آزادسازی های الزم برای رفع این گلوگاه ها انجام شود.

امام جمعه اصفهان :

 روحانیت، پیشگام مبارزه با همجه های دشمن است
امام جمعه اصفهان گفت: امروز در هجمه فرهنگی دشمن کسی جز روحانیت پیشگام مبارزه نیست و باید گفت که افتخار شیعه با روحانیت است.آیت ا... سید یوسف طباطبایی 
نژاد در دیدار نماینده ولی فقیه و امام جمعه، فرماندار و جمعی از مسئوالن کاشان افزود: روحانیت شیعه در حوادث، بالیا و اتفاقات گوناگون نیز به مردم خدمت کرد و در کنار 
مردم بوده و هست.وی گفت: پیشگامی در ایثار و شهادت افتخاری است که مخصوص روحانیت شیعه بوده و هست، زیرا امروز در جنگ هایی که در دنیا رخ می دهد، هیچ یک 
از پیشوایان مذهبی سایر ادیان برای حفظ مردم و دفاع از آنها و دین نقشی ندارند.امام جمعه اصفهان ادامه داد: امروز حتی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران نسبت 
به اول انقالب رشد چشمگیری داشته اند و عقاید آنها نیز افزایش پیدا کرده است.آیت ا...طباطبایی نژاد با اشاره به پیشگامی روحانیت شیعه در دفاع از دین، ناموس و کیان 

اسالمی گفت: تنها در دفاع مقدس چهار هزار روحانی و طلبه به شهادت رسیدند و این بهترین گواه و مصداق برای ایفای نقش روحانیت در تمامی عرصه های جامعه است.

برگزاری دومین آیین »اشک گل سرخ «در کاشان
دومین آیین اشک گل سرخ با حضور خدام حرم رضوی کاروان زیر سایه خورشید در گلستا ن  های بخش برزک 
از توابع کاشان اجرا شد.شهردار برزک گفت: همزمان با دهه کرامت در آیین اشک گل سرخ پس از گلچینی 
۱۸۰۰ لیتر گالب ناب کاشان استحصال و برای عطرافشانی حرم های ائمه معصومین در عتبات عالیات ارسال 
می شود.سجاد قاسمی اظهار کرد: ۱۸۰۰ لیتر گالب ناب حاصل دســترنج مردم این خطه به یاد ۱۸۰۰ شهید 
کاشان و به نیابت از ۱۵۵ شهید بخش برزک تهیه می شود.به گفته وی، گالب تهیه شده از طریق سفارت عراق و 
ستاد بازسازی عتبات عالیات به عراق ارسال می شود.شهردار برزک افزود: همچنین با اجرای نخستین آیین 
»با گالب ناب تا ضریح آفتاب« و حضور خدام حرم رضوی در گلچینی شهر برزک ۸۸۸ لیتر گالب با حضور 
خانواده شهدای برزک برای ارسال به مشــهد مقدس و عطرافشانی ضریح امام رضا )ع( تولید شد.محمود 
رحمانی خادم کشیک پنجم، سعید عسگرزاده خادم کشیک هفتم، علی نوعی دربان کشیک ششم آستان 
قدس رضوی و مداح، مرتضی عباس نژاد مبلغ و عسگری مدیر و اعضای کاروان زیر سایه خورشید اعزامی از 
آستان قدس رضوی به شهرستان های کاشان، آران و بیدگل، نطنز و شهر بادرود در منطقه شمال استان اصفهان 
هستند.منطقه شمال استان اصفهان و دارالمومنین کاشان با حضورخدام حرم و اجرای ۱۰۰ برنامه پیش بینی 
شده در شهر و روستا های منطقه شمال استان اصفهان از جمله شهرستان های کاشان، آران و بیدگل، نطنز و 

بادرود روز های ۱۶ تا ۲۲ خرداد میزبان جشن های مردمی و معنوی »زیر سایه خورشید« است.
 

 تخصیص اعتبار یک میلیارد و ۷50 میلیون تومانی برای
 احیای بازار کاشان

معاون اداره میراث فرهنگی کاشان از اعتبار یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومانی با کمک دولت و خیرین برای 
ساماندهی و احیای بخش های بازار کاشان خبر داد.عباس متولی گفت: امید است با قول تخصیص اعتباری 
که از ناحیه دولت و خیران با مبلغی حدود یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان داده شده است امسال ساماندهی 
و احیای دیگر بخش های بازار آغاز شود.بازار کاشان یکی از بزرگ ترین و جامع ترین بازار های کشور از حیث 
تزیینات و دارابودن ابنیه هایی مانند تیمچه ها، راسته ها، سراها، حمام ها، آب انبار ها و مدرسه های ارزشمند 
است.وی افزود: بازار تاریخی کاشان به طول سه کیلومتر در زمان برپایی اولیه خود حدود ۱۵۰۰ حجره داشته 
است، اما در حال حاضر و بر اثر مرور زمان و انواع بی توجهی ها بیش از حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ حجره از این بازار باقی 
نمانده است.به گفته متولی، مرمت های غیراصولی سالیان اخیر توسط افراد غیرمتخصص یکی از چالش های 
مهم بازار کاشان است که اکنون بخش هایی از آن نیز دارای نقاط ناایمن و در آستانه تخریب است.معاون حوزه 
میراث فرهنگی اداره میراث فرهنگی کاشان گفت: ۱۲ نقطه در بازار در سال های قبل با مشارکت شهرداری و 
خیران رفع خطر و بازسازی شد.متولی گفت: مراحل نهایی گرفتن مجوز برای ایجاد »پایگاه پژوهشی میراث 
فرهنگی در بازار« گام دیگری است که در کنار طرح مطالعاتی مشترک اداره میراث فرهنگی و دانشگاه کاشان 

و همکاری علمی دکتر جیحانی می تواند در آینده ای نزدیک درباره بازار این شهر اتفاقات مثبتی را رقم زند.
 

توزیع گوشت گرم در میان نیازمندان دهاقانی
رییس جمعیت هالل احمر شهرستان دهاقان گفت: به مناسبت دهه مبارک کرامت ۷۲۰ کیلو گوشت گرم 
گوسفند در میان نیازمندان شهرســتان دهاقان توزیع شــد.داریوش بهرامی اظهار کرد: به مناسبت دهه 
مبارک کرامت ۷۲۰ کیلوگرم گوشت گرم گوسفند به ارزش یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال در میان نیازمندان 
شهرستان دهاقان توزیع شــد.به گفته وی،  این اقدام توســط جمعیت هالل احمر شهرستان دهاقان و 
با مشــارکت موسســه خیریه حضرت خدیجه )س( و گروه جهادی و مرکز نیکوکاری ترنم ظهور انجام 
شد.بهرامی با اشاره به این که حمایت از زندگی انسان ها از اهداف جمعیت هالل احمر است، گفت: توزیع 
بسته های معیشتی هم نوعی از خدمت رسانی در کنار امداد رسانی در حوادث و عملیات های امداد و نجات 
است و در چارچوب تامین احترام انسان ها و حمایت از سالمت و زندگی افراد اجرا می شود.رییس جمعیت 
هالل احمر شهرستان دهاقان در پایان با بیان این که توسعه برنامه های حمایتی همواره در مناسبت ها و ایام 
مختلف سال در محله ها و روستا های کم برخوردار انجام می شود، گفت: از خیرین محترم تقاضامندیم این 

جمعیت را در ارائه خدمات بیشتر یاری رسانند.

خبر روزشهرستان ها

معاون شهردار خبر داد:

شست وشوی مکانیزه 
 بزرگراه های اصفهان

 از اول تیرماه
معــاون محیط زیســت و خدمات شــهری 
شهردار اصفهان گفت: شست وشوی مکانیزه 
بزرگراه های اصلی این کالن شهر از اول تیرماه 
سال جاری در حالی انجام می شود که تا پیش 

از این از ظرفیت کارگران استفاده می شد.
مهدی بقایی اظهــار کــرد: بزرگراه های اصلی 
شهر همچون رینگ ســوم و اتوبان فرودگاه که 
خیابان های عریضی دارد و حدود ســه میلیون 
مترمربع مساحت دارد که نظافت و شست وشوی 
آن با خودروهای جاروکش انجام می شود.وی 
با بیان اینکه شست وشوی مکانیزه بزرگراه های 
اصلی شهر از ســال ها پیش صورت می گیرد، 
ادامــه داد: کانیو و کنار کندروهای شــهری نیاز 
به نظافت خــاص دارد که برای انجــام این کار 
در روزهای تعطیــل و کم تردد از تــوان کارگران 
استفاده می شــد، اما در تالش هستیم که برای 
شست وشــوی این اماکن نیــز از خودروهای 
ویژه اســتفاده شــود.معاون محیط زیست و 
خدمات شهری شهردار اصفهان افزود: از ابتدای 
خردادماه امسال به تمام پیمانکاران ابالغ شده 
است که برای شست وشوی کانیو و کندروها فقط 
از طریق خودروهای مخصوص اســتفاده شود 
و انجام آن به سازمان خدمات موتوری موکول 
شده است.وی با بیان اینکه در بخش میانی ۱۰ 
درصد از بزرگراه های شهر فضاهای سبز قرار دارد 
که برای شست وشوی این بخش نیز از ظرفیت 
کارگران استفاده می شد، تصریح کرد: از حدود 
۱۵ روز گذشته تاکنون برای شست وشوی فضای 
معبر بزرگراه ها نیــز از خودروهای جاروب کش 
استفاده می شود.بقایی تاکید کرد: شست وشوی 
مکانیزه بزرگراه های اصلی کالن شهر اصفهان از 
اول تیرماه ســال جاری در حالی انجام خواهد 
شد که تا پیش از این از ظرفیت کارگران استفاده 
می شد.وی خاطرنشان کرد: هر گونه تجهیزات 
برای شست وشوی اتوبان ها و بزرگراه های اصلی 
شهر و کندروها باید تمام مکانیزه باشد و تحت 
هیچ شرایطی از ظرفیت نیروی انسانی برای این 

اقدام استفاده نشود.

پنجشنبه 19 خرداد  1401 / 09  ذی القعده 1443 / 09  ژوئن  2022 / شماره 3547
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری:

مشارکت شهروندان، شاه کلید ساماندهی مشاغل در شهر است
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
مشارکت و همراهی شهروندان شاه کلید ساماندهی مشاغل در شهر اســت، گفت: در نظر داریم به 
صورت آزمایشی، ســاماندهی خیابان های صغیر و طالقانی را با مشارکت شهروندان و نخبگان اجرا 
کنیم.امیرحسین ماه آورپور با اشاره به چشم انداز سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل 
شهری شهرداری اصفهان، اظهار کرد: دستیابی به شهری برخوردار از محیط های کسب و کار مطلوب 
مشاغل شهری، با رعایت شاخص های توســعه پایدار و منطبق بر هویت اسالمی و ایرانی مهم ترین 

چشم انداز این سازمان است.
وی تصریح کرد: ســاماندهی صنایع و مشاغل شــهری به مفهوم رفع مزاحمت آنها، نظم بخشی و 
ایمن سازی، تامین آسایش شهروندان با رعایت اصل سازگاری، سالمت و کارایی انجام فعالیت ها در 

محیط شهری و همچنین در ارتباط با دیگر فعالیت هاست.
مدیرعامل ســازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شــهرداری اصفهان با اشاره 
به اهمیت و ضرورت ساماندهی مشاغل، تصریح کرد: از مهم ترین اهداف این اقدام ارتقای جایگاه 
اقتصادی شهر، جلوگیری از انتشار آلودگی های ناشی از مشاغل و صنایع، ایجاد شهری سالم و پایدار، 
معرفی الگوهای فرهنگی در سامان بخشی، تامین نیازهای شهروندان به صورت سالم و ایمن، حفظ 
اشتغال مولد، تضمین کار، تولید و خدمات سالم در شهر و ضرورت هماهنگی رشد شهر با سالم سازی 
شهر است.ماه آورپور  ایجاد ســروصدا، لرزش، دود و بوی نامطبوع، ایجاد فاضالب و پساب، پخش 
ذرات، ایجاد سد معبر پیاده و سواره رو، ایجاد گره ترافیکی، آلودگی شیمیایی، تشعشعات مخاطره آمیز 
و تجمع ضایعــات و زائدات را از مصادیق مزاحمت یا آلودگی دانســت و گفــت: معیارهای انتخاب 
و تصمیم گیری برای ســاماندهی مشاغل تعداد شــکایات، امکان نتیجه گیری در بازه زمانی کوتاه، 
مالحظات مدیریتی، تنش ها و اختالالت اجتماعی، مزاحمت ها، قوانین فرادستی )مصوبات هیئت 

وزیران و بند ۲۰ ماده ۵۵( است.
 

پس از گذشت  ۳ سال؛

»دنیای زیر آب« شهر رویاها وارد فاز  بهره برداری شد
مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان گفت: 
با نصب تجهیزات مورد نیاز ویدئو پروژکتور ابرسینمای دنیای زیر آب مجموعه تفریحی شهر رویاها، 
این ظرفیت تفریحی بار دیگر در اختیار عالقه مندان به سینماهای تفریحی قرار می گیرد.سعید ساکت 
پیرامون راه اندازی مجدد بزرگ ترین سینمای مجموعه تفریحی شهر رویاها، سینمای دنیای زیر آب، 
اظهار کرد: ســینمای دنیای زیر آب مجموعه تفریحی شهر رویاها به عنوان ابرسینمای این مجموعه 
دارای ۳۰۸ صندلی، افکت های ســه بعدی بادی آبی و حرکتی در ســطح و دو افکت سقفی میگو و 
خرچنگ است که موجب انتقال ویژه هیجان به مخاطب می شود و قابلیت پوشش ظرفیت روزانه یک 
هزار نفر در ۳ سانس را دارد.وی افزود: سینمای دنیای زیرآب دارای سه پرده عریض سینماست که هر 
پرده برای ساخته شدن تصاویر سه بعدی نیازمند دو المپ ویدئو پروژکتور خاص است؛ در سال ۱۳۹۸ 
به دلیل اتمام بازه زمانی مصرف از المپ ها دیگر امکان بهره برداری از این سینما برای مخاطبان فراهم 
نبوده است.مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری 
اصفهان با اشاره به راه اندازی مجدد سینمای دنیای زیر آب، تصریح کرد: با توجه به آن که المپ های 
ویدئو پروژکتور ابرسینمای شهر رویاها به دلیل استاندارد بهره برداری دارای مدت زمان خاص هستند، 
پس از پایان مدت زمان بهره برداری، این المپ ها طی سه سال گذشته مورد بهره برداری عموم قرار 
نگرفته بود.وی ادامه داد: در حال حاضر با تالش کارکنان شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی 
و ورزشی سپاهان شــهرداری اصفهان و خریداری تجهیزات مورد نیاز، شش المپ ویدئو پروژکتور 
سینمای دنیای زیرآب با فرآیندی چند روزه و حساس تعویض شد و بار دیگر در اختیار عالقه مندان 

قرار می گیرد.

معاون میراث فرهنگی اصفهان می گوید صنعت گردشگری اصفهان از حالت کما خارج شده است؛

معجزه رود

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان اصفهان گفت: صنعت گردشگری استان اصفهان از نوروز امسال 
و با کاهش محدودیت های کرونایی و افزایش پوشش واکسیناسیون 

کرونا در جامعه از رکود خارج شد.
حیدر صادقی  اظهار کرد: صنعت گردشگری استان اصفهان از نوروز امسال 
و با کاهش محدودیت های کرونایی و افزایش پوشش واکسیناسیون 
کرونا در جامعه از رکود خارج شد و با افزایش ضریب اشغال واحد های 
اقامتی و بازدید از آثار تاریخی و جاذبه های طبیعی، تفریحی و سرگرمی 
مواجه هســتیم.به گفته وی، برخی واحد های گردشگری مانند مراکز 
تفریحی و سرگرمی و حدود ۷۰ درصد آژانس های مسافرتی و گردشگری 
استان طی ۲ سال گذشته تعطیل یا نیمه فعال بودند و بسیاری از نیرو های 
آن ها تعدیل شدند، در فصل بهار امسال با رونق مجدد صنعت گردشگری 
شــاهد بازگشــایی و درخواســت نیروی کار در بســیاری از واحد های 

گردشگری مانند هتل ها و آژانس های مسافرتی هستیم.
صادقی با بیان اینکه  شــرایط گردشگری اســتان اصفهان در فصل بهار 
امســال و در تعطیالت عید نوروز، عید فطر و نیمه خرداد قابل مقایسه 
با ۲ سال گذشته نیست، گفت: بر اســاس برآورد های صورت گرفته در 
دوران کرونا، تاسیسات و واحد های گردشگری اصفهان به طور متوسط 

در هر ماه حدود ۴۰۰ میلیارد تومان خســارت دیدند که اگر خسارت های 
دیگر مانند حوزه صنایع دستی، حمل و نقل و اصناف را به آن اضافه کنیم 
این رقم بسیار باالتر خواهد شد.طی دو  سال گذشته تعدادی از نیرو های 
متخصص گردشگری اصفهان به دلیل رکود ایجاد شده در این صنعت، 
جذب مشاغل دیگر شدند و به همین دلیل این روز ها برخی از واحد های 
گردشگری استان به دنبال جذب نیرو های جدید و با تجربه هستند.وی 
افزود: در تعطیالت عید نوروز، عید فطر و نیمه خرداد امســال با حضور 
چشمگیر گردشگران در استان مواجه شــدیم حتی در برخی از این ایام 
از جمله نیمه خرداد، جاری بودن آب در بســتر رودخانه زاینده رود تاثیر 
بسیاری در بازدید گردشگران از جاذبه های اصفهان گذاشت به طوری که 
میزان بازدید از پل خواجو تا ۵۰ هزار نفر در روز برآورد شد.در تعطیالت عید 
فطر در اردیبهشت امسال نیز با سفر قابل توجه گردشگران مواجه شدیم به 
طوری که ظرفیت برخی از اقامتگاه ها در شهر های اصفهان، کاشان و نطنز 
تکمیل شد؛ اما در تعطیالت نیمه خرداد برای اقامت گردشگران مشکلی 
نداشتیم. به گفته صادقی، هنوز بســیاری از مقاصد گردشگری استان 
اصفهان برای مردم شناخته شده نیســت و مقوله هایی مانند بازاریابی، 
تبلیغات، شرایط اقلیمی و نوع تعطیالت در توزیع سفر در شهرستان های 
مختلف استان تاثیر دارد به عنوان مثال در ماه هایی از سال که هوا  خنک تر 

اســت میزان استقبال گردشــگران از جاذبه های شــرق استان بیشتر  
خواهد بود. معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان 
گفت:صنعت گردشــگری اصفهان از مســائل مختلفی مانند زیســت 
محیطی، خشک شدن بســتر زاینده رود و نوع تعطیالت متاثر است و 
امیدواریم که بتوان از ظرفیت های موجود در این بخش به عنوان فرصت ها 
به خوبی استفاده کرد.استان اصفهان با بیش از ۲۲ هزار بنا و اثر تاریخی 
که یک هزار و ۸۵۰ مورد آن به ثبت ملی و هفت اثر آن به نام های میدان 
امام )نقش جهان(، کاخ چهلستون، باغ فین کاشان و مسجد جامع و سه 
قنات به نام های »وزوان«،»مزدآباد« و»مون« به ثبت جهانی رســیده، 

کانون توجه گردشگران داخلی و خارجی است.
در تعطیالت نیمه خرداد امسال از ۱۱ تا ۱۵ خرداد حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ 
هزار نفر بازدید از آثار تاریخی اســتان اصفهان به ثبت رسید که به ترتیب 
مجموعه جهانی میدان امام )ره( )نقش جهان(، باغ فین کاشان و کاخ 

چهلستون رتبه اول تا سوم بازدید را به خود اختصاص دادند.
همچنین در این مدت ۳۲۰ هــزار نفر اقامت گردشــگران در واحد های 
اقامت رســمی و کمپ های موقت گردشگری اســتان به ثبت رسید و 
شهرستان های اصفهان و کاشان رتبه های اول و دوم اقامت گردشگران را 

در تعطیالت نیمه خرداد امسال به خود اختصاص دادند.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان گفت: ۲۱ قرارداد 
با مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان برای احــداث پروژه حلقه 
حفاظتی شهر اصفهان منعقد شده است.ایرج مظفر با 
بیان اینکه در حال حاضر ۴۰۰ قرارداد پروژه های فعال 

در سامانه آمار و عمران وجود دارد، تصریح کرد: تمام 
اطالعات و قراردادهای پروژه حلقه حفاظتی به عنوان 
پروژه شاخص عمرانی شهر نیز در این سامانه بارگذاری 
شده است.وی افزود: از ســال ۹۷ تاکنون حدود ۲۱ 
قرارداد با مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه منعقد 
شــده که بخش هایی به اتمام رسیده و بخشی نیاز به 
آزادسازی دارد.مظفر با بیان اینکه هر روز مباحث مربوط 
به پروژه حلقه حفاظتی را رصــد می کنیم، تاکید کرد: 

عالوه بر این موضوع، هر ۱۵ روز یک بار در جلسه بررسی 
پروژه های عمرانی موارد مربوط به این پروژه با حضور 
شهردار اصفهان بررسی می شود.وی با تاکید بر اینکه 
حدفاصل کیلومتر چهارم تا نهم پروژه حلقه حفاظتی 
اصفهان به اتمام رســیده و آسفالت شده است، ادامه 
داد: از کیلومتر ۲.۵ تا چهارم با پیشرفت ۲۵ درصد در 
حال انجام است که بخش عمده ای از آزادسازی ها به 

اتمام رسیده است.

معاون شهردار اصفهان خبر داد:

انعقاد 21 قرارداد برای پروژه حلقه حفاظتی شهر

در تعطیالت عید نوروز، عید فطر و نیمه خرداد امسال 
با حضور چشمگیر گردشگران در استان مواجه شدیم 
حتی در برخی از این ایام از جمله نیمه خرداد، جاری 
بودن آب در بستر رودخانه زاینده رود تاثیر بسیاری در 

بازدید گردشگران از جاذبه های اصفهان گذاشت

تشییع و خاکسپاری پیکر یک مادر شهید در اصفهان
پیکر مادر شهید محمد مرادی زاده پس از تشییع درشهرســتان زواره اصفهان در آرامستان مجاور 
گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شــد.حاجیه خانم آفاق ناطقی در ۸۰ سالگی بر اثر کهولت 
سن درگذشت.شهید محمد مرادی زاده متولد بیستم شــهریور ۱۳۴۴ در زواره اصفهان است و با 
شروع جنگ تحمیلی، به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت و یازدهم آبان ۱۳۶۱ در عملیات محرم 

در عین خوش به شهادت رسید. پیکر این شهید در گلزار شهدای زواره به خاک سپرده شده است.
 

اجرای چهار برنامه شاخص در دهه کرامت در شاهین شهر
چهار برنامه شاخص دردهه کرامت در شهرستان شاهین شهر و میمه اجرا می شود.حجت االسالم 
قاسم هاشمی، امام جمعه شاهین شهر در نشست ساماندهی شئون فرهنگی شاهین شهر و میمه 
گفت: برگزاری جشن بزرگ میالد امام رضا)ع( در تاالر شیخ بهایی، پیاده روی هیئت های مذهبی 
از از امامزاده شهر گز تا امامزاده نرمی دولت آباد، برگزاری مسابقه رضوی در هشت مسجد و برپایی 

جشن مردمی در محالت شاهین شهر از جمله این برنامه هاست.
 

بازدید بیش از نیم میلیون گردشگر از باغ فین کاشان
سرپرست اداره میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی کاشــان از بازدید بیش از ۵۰۰ هزار نفر 
گردشگر از مجموعه جهانی باغ تاریخی فین در بازه زمانی ابتدای سال تا ۱۵ خرداد خبر داد.احمد 
دانایی نیا گفت: همچنین بازدید ۱۴۰ هزار نفر ازخانه تاریخی طباطبایی، ۱۱۵ هزار نفر از خانه تاریخی 
بروجردی، ۵۹ هزار نفر از موزه ملی واقع در باغ فین، ۵۲ هزار نفر از حمام ســلطان امیراحمد و ۲۳ 
هزار نفر از محوطه باستانی سیلک از روز اول فروردین تا ۱۵ خرداد ثبت شده است.مسئول کمیته 
برنامه ریزی و آمار شهرستان کاشان نیز گفت: بیش از ۵۰ هزار گردشگر از بنا های تاریخی شهرستان 
در روز های ۱۲، ۱۳ و ۱۵ خرداد دیــدن کردند.علیرضا عبدا... زاده گفت: ۵۱ هزار و ۳۲۲ نفر در ســه 
روز پنجشنبه، جمعه و یکشــنبه از جاذبه های تاریخی دارای بلیت فروشی کاشان بازدید کردند که 
۳۰ هزار و ۶۶۶ نفر از بازدیدکنندگان از باغ فین بودند.شهرســتان کاشان با بیش از ۲ هزار اثر، یکی 
ارزشمندترین شهر های تاریخی اســت که ۳۳۵ اثر تاریخی آن در فهرست آثار ملی و سه اثر آن در 

فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.
 

تکریم خادمان خورشید از محیط بانان کاشانی
محیط بانان کاشانی زیر سایه خورشید با دست خادمان ضامن آهو )ع( تکریم و تجلیل شدند.اللهیار 
دولتخواه گفت: خادمان ضامن آهو با رأفت و کرامت و محبت امام مهربانی ها عالوه بر آیین غبارروبی 
و عطرافشانی مزار شهدا از تالش خادمان گمنام محیط زیست با اهدای نمک، نبات و گالب متبرک 
رضوی تقدیر کردند.وی افزود: محیط بانان نتیجه سال ها خدمت صادقانه و خالصانه خود در دشت 
و کوه و بیابان برای حفظ محیط زیست و گونه های گیاهی و جانوری را از دست خادمان خورشید با 
مهر و محبت و معرفت رضوی گرفتند.به گفته وی، محیط بانان کاشــانی با تبرک پرچم سبز رضوی 
نیز به محضر امام رئوف توسل کردند و برای خدمت به هموطنان از امام رضا )ع( استمداد طلبیدند 
و خود را بیمه کردند.رییس اداره حفاظت محیط زیست کاشان گفت: محیط بانان کاشانی دل شان 
سرمست از این عزت و شیدایی که ضامن آهو با فرستادن نمایندگان خودش در کنار شهدا به سراغ 
آن ها با اهدای نشان سینه متبرک به »یا علی بن موســی الرضا« بهترین تجلیل معنوی ماندگار 

رضوی را در هفته محیط زیست ثبت کردند.
دولتخواه گفت: برگزاری کارگاه آموزش مدیریت پسماند برای صاحبان صنایع، دیدار با امام جمعه 
کاشان، پایش صنایع، ســاخت آبشخور در زیســتگاه طبیعی تعدادی از برنامه های اداره در هفته 

محیط زیست با شعار »محیط زیست مردم پایه، هوشمندانه و فناورانه« است.

با مسئولان

خبر روزشهرستان ها

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری:

هر ماه یک حادثه در بازار 
بزرگ اصفهان داریم

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان گفت: اکثر مغازه های 
بازار بزرگ اصفهان ایمنی الزم را ندارد و هر ماه 
شــاهد وقوع یک حادثه در سطح آن هستیم.
آتشپاد دوم ابراهیم مطلبی اظهار کرد: در شش 
ماه گذشته، شــش مورد حریق در سطح بازار 
اصفهان اتفاق افتاده است که با توجه به مانورها 
و آموزش های که برای اهالی بــازار در ارتباط با 
اطفای حریق صورت گرفته بود، از پیشرفت آن 
پیشگیری شد.وی با بیان اینکه اصناف و میراث 
فرهنگی به طور کامل خود را از ایمن سازی بازار 
جدا کرده اند و هیچ گونه اقدام یا همکاری در این 
حوزه انجام نمی دهند، گفــت: اکثر مغازه های 
بازار بزرگ اصفهان ایمنــی الزم را ندارند و هر 
مغازه بدون داشتن استانداردهای الزم به انبار 
یا کارگاه تبدیل شده است.مدیرعامل سازمان 
آتش نشــانی با بیان اینکه نبود ایمنی در بازار 
از دغدغه های آتش نشــانی اســت، تصریح 
کرد: بافت تاریخی و قدیمــی اصفهان در بازار 
بزرگ اصفهــان قرار دارد و جــزو قدیمی ترین 
بازارهای کشــور به شــمار می رود که مستلزم 
حفظ و نگهداری اســت.وی با بیــان اینکه در 
بازار بــزرگ اصفهان به طول هشــت کیلومتر 
تعداد بسیار زیادی مغازه و انبار دارد که اصناف 
مختلف را شامل می شود، ادامه داد: همجواری 
کارگاه طالسازی با انبار پوشاک، میزان خطر را 
هنگام وقوع حریق و حادثه دوچندان می کند.

مطلبی ادامــه داد: کاربری هــای غیرقانونی 
برخی از مغازه ها، وجود ابزارهای در کارگاه های 
طالسازی، ماده ســیانور و سیلندرهای حریق 
خود ایجادکننده حادثه اســت، اما اقدامی در 
جهت ساماندهی مشاغل نشــده در حالی که 
اگر هنگام شب شــاهد وقوع حادثه ای باشیم 
با بسته بودن درب ها هیچ اقدام عاجلی برای 
رفع حریق نمی توان انجــام داد.بارها برای رفع 
ســد معابر در داخل بازار اقدام شده است، اما 
با ممانعت بازاریان مواجه بودیم و به رغم اینکه  
فاصله گذاری از ســوی عوامل آتش نشــانی 

صورت گرفته ؛ اما اقدامی را شاهد نبودیم.

عضو شورای شهر:

»سوت زنی« از افشاگری به دور است
نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: راه اندازی سامانه سوت زنی واسطه ای است تا مدیریت شهری بتواند نقاط ضعف خود را بهتر شناسایی کند، قطعا این 
سامانه اصالح کننده است و تاثیر بسزایی در ایجاد شفافیت دارد.ابوالفضل قربانی با اشاره به کاهش میزان تخلفات در آینده با راه اندازی سامانه سوت زنی مدیریت 
شهری، اظهار کرد: شورای ششم شهر اصفهان با راه اندازی سامانه سوت زنی در حال مبارزه با فساد است و راه اندازی این سامانه در راستای قول های گذشته مدیریت 
شهری به شهروندان است.وی ادامه  داد: در حال حاضر سامانه سوت زنی فعال است و شهروندان اگر مســئله ای دارند می توانند در سایت شورای اسالمی شهر و 
شهرداری اصفهان به این سامانه مراجعه کنند و موارد را ارائه دهند. قربانی تصریح کرد: شهرداری در رده اصلی تماس با شهروندان قرار دارد، احتمال دارد شهروندان 
مشکالتی را در بخش موضوع های مالی مشاهده کنند، بنابراین می توانند این موارد را در سامانه سوت زنی لحاظ کنند، سامانه سوت زنی در واقع دیده بانی توسط مردم 
است.وی خاطرنشان کرد: در واقع راه اندازی سامانه سوت زنی برای شناسایی و کوتاه کردن دست افراد سودجو و فرصت طلب است، در نتیجه بهترین دیده بان برای 
این منظور خود شهروندان هستند. در این سامانه قرار نیست که آبرو و حیثیت افراد خدشه دار شود، این سامانه محرمانه خواهد بود و از جنبه افشاگری به دور است.

آگهی مزایده اجاره 

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

م الف:1331346

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان در نظر دارد نسبت به اجاره فضای بال استفاده خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( به شرح ذیل اقدام نماید.

نوبت اول

تذکر مهم : 
۱- کلیه مزایده گران الزامًا باید قبل از واریز  ودیعه و پیشنهاد قیمت نسبت به مطالعه مستندات مورد اجاره شامل آگهی مزایده 

عمومی و شرایط اختصاصی اقدام نمایند .

۲- کلیه مزایده گران باید دارای صالحیت و مدارک تعیین شده در آگهی عمومی مزایده باشند.

۳- در صورتی که برنده مزایده فاقد مدارک خواسته شده در آگهی مزایده باشــد ودیعه شرکت در مزایده وی به نفع مزایده 

گذار ضبط خواهد شد.

4- فقط رشته های اعالم شده در صفحه مورد اجاره در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت ودر آگهی عمومی مزایده مورد 
تائید مزایده گذار می باشد.

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است:
۱- برگزاری مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بوده و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل مشاهده و دریافت 

اسناد مزایده، بارگذاری مستندات مزایده گران، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه( ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از 

وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.

۲- کلیه اطالعات مورد اجاره در صفحه مورد اجاره سامانه قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

۳- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره ۴۱۹۳۴ – ۰۲۱ 

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه تماس حاصل نمایند.

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها در سایت سامانه )setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است.

جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۳۶۶۹۳۱۵۷ اداره کل آموزش فنی و حرفه ای ا ستان اصفهان واحد برونسپاری 

تماس حاصل نمائید. 

تاریخ انتشار و نام مزایده
دریافت اسناد

بازدید از 
سامانه تا تاریخ

پایان زمان ارسال 
شماره مزایده در سامانه شماره مورد اجاره تاریخ بازگشاییپیشنهاد قیمت

اجاره مرکز آموزش فنی و حرفه ای سنگباران به مساحت 
۱۴۰۱/۰۳/۱۹۱۴۰۱/۰۴/۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲۵۱۰۱۰۰۳۳۴۳۰۰۰۰۲۰۵۰۰۱۰۰۳۳۴۳۰۰۰۰۰۴تقریبی ۱۲۰۰ متر مربع عرصه و ۳۰۰ متر مربع اعیانی 

اجاره اطاقک به مساحت تقریبی ۳۵ متر مربع 
۱۴۰۱/۰۳/۱۹۱۴۰۱/۰۴/۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲۵۱۰۱۰۰۳۳۴۳۰۰۰۰۲۱۵۰۰۱۰۰۳۳۴۳۰۰۰۰۰۴جهت ارائه خدمات در مرکز برادران نجف آباد

اجاره کارگاه آموزشی به مساحت تقریبی 
۷۰۱۴۰۱/۰۳/۱۹۱۴۰۱/۰۴/۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲۵۱۰۱۰۰۳۳۴۳۰۰۰۰۲۲۵۰۰۱۰۰۳۳۴۳۰۰۰۰۰۴ متر مربع در مرکز نجف آباد خواهران

اجاره کارگاه آموزشی شماره ۴ مرکز خواهران 
۱۴۰۱/۰۳/۱۹۱۴۰۱/۰۴/۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲۵۱۰۱۰۰۳۳۴۳۰۰۰۰۲۳۵۰۰۱۰۰۳۳۴۳۰۰۰۰۰۴نطنز به مساحت تقریبی ۱۰۰ متر مربع

 اجاره کارگاه آموزشی در مرکز اردستان 
۱۴۰۱/۰۳/۱۹۱۴۰۱/۰۴/۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲۵۱۰۱۰۰۳۳۴۳۰۰۰۰۲۴۵۰۰۱۰۰۳۳۴۳۰۰۰۰۰۴به مساحت تقریبی ۱۳۰ متر مربع

اجاره ۴۰ متر مربع زمین در مرکز مبارکه 
۱۴۰۱/۰۳/۱۹۱۴۰۱/۰۴/۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۱۱۴۰۱/۰۴/۱۲۵۱۰۱۰۰۳۳۴۳۰۰۰۰۲۵۵۰۰۱۰۰۳۳۴۳۰۰۰۰۰۴جهت آموزش های مهارتی 

نوبت دوم
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نظارت با کیفیت مطلوب بر سیستم لوله کشی داخلی منازل، ساختمان های 
مشــترکین گاز طبیعی و همچنین ترویج فرهنگ ایمنی و مصرف بهینه گاز 

طبیعی برای کاهش حوادث الزامی است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان اصفهان، در دیدار سرپرست 
شرکت گاز استان و رییس ســازمان نظام مهندســی که به منظور افزایش 
همکاری های مشترک برگزار شد، عســکری بیان داشت: برقراری جریان 

گاز ساختمان و مجتمع ها فقط با تاییدیه نظام مهندسی انجام می شود.
وی با تاکید بر اینکه در هر بخشی از فرآیند گازرسانی، کیفیت کار بسیارحائز 
اهمیت است، افزود: اجرای خطوط، شــبکه ها و تاسیسات باید با نظارت 
دقیق انجام گیرد و الزم اســت مهندســین ناظر در پیاده ســازی ضوابط و 
اســتانداردها مطابق مبحث 22 مقررات ملی ســاختمان بر فرآیند اجرای 

شبکه داخلی اقدام کنند.
سرپرست شرکت گاز استان اصفهان، با تقدیر از تالش های نظام مهندسی 
ساختمان در راســتای رعایت ضوابط و اســتانداردها در حوزه گازرسانی در 
منازل و ساختمان، طی چند ســال اخیر، افزود: در حال حاضر بیش از یک 
میلیون و ۹70هزار مشترک در سطح اســتان از نعمت گاز طبیعی بهره مند 

هستند.
عسکری، بیان داشت: مسئولیت های اجتماعی دو سازمان ایجاب می کند 
همکاری های مشترک در راستای کاهش حوادث ناشی از مصرف گاز طبیعی 
افزایش یابد و خوشبختانه طی ســال های اخیر اقدامات موثری از سوی 
هر دو سازمان در راستای فرهنگ سازی مصرف ایمن و بهینه گاز و رعایت و 

کنترل مقررات انجام گرفته است.
وی خاطر نشــان کرد: در بخش خانگی با توجه به افزایــش نظارت ها در 
سیستم لوله کشی و رعایت استانداردهای گازرسانی، میزان حوادث کاهش 

یافته است.
سرپرست شرکت گاز استان با اشاره به محوریت گاز در روند توسعه اقتصادی 
استان گفت: سهم گاز در سبد انرژی استان حدود 70درصد است و در حال 

حاضر ۹۹٫5 درصد جمعیت استان از این نعمت بهره مند هستند.
وی، بیان داشت: ساالنه حدود 22 میلیارد متر مکعب گاز در استان اصفهان 
مصرف می شود، در صورتی که اقدامات ساده ای مانند تنظیم موتورخانه ها 
و عایق کردن ســاختمان ها صورت گیرد میزان قابل مالحظه ای در مصرف 

گاز صرفه جویی می شود.
عســکری همچنین با تاکید بر موضوع مبحث 17 و 1۹ مقررات ساختمان 
و التــزام عملی دســتگاه های اجرایــی به رعایــت مبحــث 22 مقررات 
ســاختمان،گفت: فلســفه وجودی نظام مهندســی ســاختمان  اجرای 

استانداردها در راستای ایجاد آرامش در جامعه است.
در ادامه مهنــدس بنا کار، رییس ســازمان نظام مهندســی ضمن تبریک 
انتصاب مهندس عسکری به عنوان سرپرست شرکت گاز استان از همکاری 

شرکت گاز در راستای آموزش ناظرین سازمان نظام مهندسی تشکر کرد.
وی بیان داشت: معتقدم تا زمانی که نتوانیم اســتانداردها را رعایت کنیم و 
کیفیت کار را باال ببریم نباید مســئولیت کاری را بپذیریم بنابراین اقدامات 
موثری در ساماندهی کار نظارت و نیز آموزش مجریان صورت گرفته و فرآیند 

گاز به سوی لوله  کشی تو کار در حال تغییر است.
بنا کار، با تاکید بر استفاده از مصالح استاندارد و نیز دقت نظر در تست لوله  
کشــی  و اتصاالت، افزود: عالوه برآن بررسی کیفیت مســیر دودکش ها و 
نکات ایمنی مرتبط با آن ها از مهم ترین نکاتی است که مورد توجه مهندسان 

مکانیک ناظر گاز است.
رییس ســازمان نظام مهندسی ســاختمان اصفهان، با مهم خواندن رابطه 
کاری و تعامل طرفین در جهت کاهش خســارات و تلفات ناشی از حوادث 
گاز خاطرنشان کرد: شرکت گاز می تواند با ارائه آموزش های عمومی به ویژه 
در روستاها و مناطقی که به تازگی به شبکه گاز متصل شده یا می شوند، در 

آگاه سازی مردم اقدام کند .

مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان گفــت: در حال حاضر بــا توجه به 
قراردادهای موجود هزینه تکمیل پروژه هایی که دارای قرارداد هستند بیش از 
750 میلیارد تومان می شود.بنابراین تامین اعتبار به موقع بسیار حائز اهمیت 
اســت.علیرضا قاری قرآن اظهار داشت: اســتان اصفهان با مساحت تقریبی 
107 هزار کیلومتر مربع 6,5 درصد خاک کشــور را داراست که 25 هزار کیلومتر 
راه همســنگ، بیش از 4 هزار کیلومتر راه با نقش ملی و ترانزیت، همجواری با 
۹ استان و دارا بودن 110 شهر همگی نشان از اهمیت بسیار باالی این استان در 
زمینه حمل و نقل و حوزه شهری است.وی افزود: برای تحلیل وضعیت فعلی 
و اقدامات انجام شــده در زمینه پروژه های عمرانی این اداره کل می بایست به 
شناخت درســتی از واقعیت ها رســید چرا که در عرصه فعالیت های عمرانی، 
اقدامات سازندگی، نقش نهاد دولت، جایگاه بخش خصوصی، کیفیت حضور 
نهادهای صنفی و مجموعه سازوکارهای تصمیم گیری کالن، قوانین و مقررات 
مربوطه و همین طور وضعیت شاخص های مهم اقتصادی کشور نقش بسیار 
موثری دارند.مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان ادامه داد: به عبارت دیگر 
هر اقدام یا اتفاق قابل تامل در موارد اشــاره شــده رخ دهد بازتاب آن در روند 
فعالیت های عمرانی مشــاهده خواهد شــد. وی با بیان اینکه استان اصفهان 
کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب کشــور است، اذعان داشت: با توجه به 
موقعیت جغرافیایی استان، موضوع ترافیک، حوادث ناشی از آن و عبور و مرور 
خودروها از محورهای مواصالتی بســیار حائز اهمیت اســت. بنابراین یکی از 

اولویت های این اداره کل در سطح استان اصفهان، رفع نقاط حادثه خیز و تبدیل 
و ارتقای محورهای موجود از راه های اصلی بــه بزرگراهی و راه های بزرگراهی 
به آزادراه هاست. قاری قرآن با اشــاره به اینکه حدود یکهزار و 700 کیلومتر از راه 
های استان به احداث باند دوم نیاز دارد، گفت: حدود 400 کیلومتر از این راه ها 
در اولویت قراردارند.   وی افزود: در حال حاضر با توجه به قراردادهای موجود و 
با در نظر گرفتن مبحث ضرایب و تعدیل کارکردها و ســایر موارد، هزینه تکمیل 
پروژه هایی کــه دارای قرارداد هســتند بیش از 750 میلیارد تومان می شــود. 
بنابراین تامین اعتبار به موقع بسیار حائز اهمیت است.  مدیرکل راه و شهرسازی 
استان اصفهان بیان داشــت: برای توسعه و نوســازی این راه ها نیاز به تامین 
اعتبارات به موقع است؛ اما واکاوی اعداد و ارقام هایی که در سال های گذشته 
مصوب شد نشان می دهد که این اعتبارات نه تنها کافی نبوده بلکه در تخصیص 
آن نیز با مشکل مواجه شده اســت.  وی افزود: طی سنوات گذشته طرح ها و 
پروژه های کالنی در حوزه های مختلف آغاز شــده اند که در این سال ها به دلیل 
کمبود اعتبارات و مضایق به مرحله تکمیل و بهره برداری نرســیده و نیمه تمام 
باقی مانده اند و این روند در صورت ادامه موجب افزایش چندین برابری هزینه ها 
خواهد شــد.قاری قرآن بیان داشت: ارتقای ســطح کیفی راه ها و حذف نقاط 
حادثه خیز در استان یکی از اولویت های اساسی محسوب می شود که با تامین 
اعتبار گره خورده است از این رو در سفر رییس جمهوری به استان اصفهان، به 

طور حتم این دغدغه ها را به مسئوالن ارشد کشور ابراز خواهیم کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان: 

ارتقای سطح کیفی راه های استان اصفهان از اولویت های اساسی است
 در نشست مشترک سرپرست شرکت گاز استان با رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

 اصفهان مطرح شد:

برقراری جریان گاز فقط با تاییدیه نظام مهندسی انجام می شود

منبع : ایرنا منبع : ایمنامنبع : ایرنا
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