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صنایع دستی اصفهان؛ هنر بی بدیلی که روزگاری نماد هنر نصف جهان بود، درگیر و 
دار بی برنامگی ها، بی مهری ها و عدم مدیریت مهجور و منزوی شده است؛

 خاطرات فراموش شده

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان مطرح کرد:

 جشنواره دوساالنه کتاب
 اصفهان با محوریت موضوعات 

اصفهان  و ناشران اصفهانی

آیین بهره برداری از 3 
پروژه ورزشی در سطح 

استان اصفهان

ثبت ۷4 روز هوای آلوده 
در اصفهان طی ۵ ماه 

ابتدایی سال

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان:
اتباع غیرمجاز برای خرید 
 نان وضعیت اقامت خود

 را تعیین کنند

سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان  فرزانه افسر طه
اصفهان در نشســتی با خبرنگاران به تشــریح روند 
برگزاری رویدادهای جایزه کتاب و جشنواره دوساالنه کتاب پرداخت که امسال این 
رویداد عمدتا با همراهی شرکت تعاونی ناشــران استان به عنوان بخش خصوصی 
برگزار می شود. علی تمنایی با اشاره به برگزاری دو رویداد مهم فرهنگی در حوزه کتاب 
و کتابخوانی در استان،  گفت: امسال بیست و ششمین دوره جایزه کتاب در اصفهان 
برگزار می شود و همچنین، جشنواره دو ساالنه کتاب با همراهی شرکت تعاونی ناشران 
استان با محوریت تمرکز بخش خصوصی برگزار خواهد شد.تمنایی با اشاره به برون 
سپاری فعالیت های ارشاد به بخش خصوصی، استقبال و همراهی تعاونی ناشران 
کتاب در برگزاری این رویداد را گامی مهم در واگذاری فعالیت های ارشاد به بخش 

خصوصی دانست.
وی، سه هدف اصلی جشنواره دوساالنه کتاب را، شناسایی تولیدکنندگان کتاب در 
استان اصفهان، حمایت کشــوری از تولیدکنندگان آثار مکتوب که هدف سوم را که 
پیشرفت به سمت رشد و تعالی و ترویج فرهنگ کتاب خوانی است را به دنبال خواهد 
داشت، عنوان کرد.تمنایی در بیان روند برگزاری جشنواره توضیح داد: کتاب هایی که 
از سال های گذشته تا ســال 1400 اعالم وصول برای چاپ شده باشند می توانند در 
جشنواره شرکت کنند. همچنین، کتاب ها در سه بخش شامل چاپ در استان توسط 
ناشران اصفهانی، کتابی در اســتانی دیگر اما با موضوع اصفهان باشد، پدیدآورنده 
اصفهانی ولی به موضوعی غیر از اصفهان پرداخته باشد، می توانند در جشنواره شرکت 
کنند. در واقع، به صرف اینکه ناشر، اصفهانی است می تواند در جشنواره شرکت کند. 
سرپرست ارشاد استان اصفهان درباره شرایط حضور گفت: یازده حوزه کلی برای این 
رویداد درنظر گرفته شــده که پس از تکمیل فرم ها و مشخص شدن حوزه ها، آثار 
داوری و مطلوب ترین موارد انتخاب می شوند. تمنایی، حوزه های یاد شده را، دین، 
فلسفه، روان شناسی، حقوق، علوم سیاســی و دینی، زبان، هنرو معماری، تاریخ، 
جغرافیا و ادبیات برشمرد و افزود: بخش کودک و نوجوان نیز اضافه می شود. عالوه 
براین، تولید کنندگان آثار پیرامونی موارد فوق می توانند در جشنواره شرکت کنند. وی، 
آثار رسیده تا این لحظه را هزارو600 اثر اعالم کرد که بیش از سه برابر سال های گذشته 
است و گفت: تا 15 شــهریور که آخرین مهلت دریافت آثار خواهد بود، آثار بیشتری 
به دبیرخانه جشنواره ارسال می شود. به گفته سرپرست ارشاد استان اصفهان، آثار 

در دبیرخانه استان اصفهان جمع آوری و سپس برای داوری به تهران منتقل خواهد 
شد. تمنایی در ادامه، نگاه ویژه داوری به آثاری در زمینه دفاع مقدس، ایثار، شهادت 
و نماز را با توجه به جایگاه اصفهان به عنوان استان شهیدپرور مطرح کرد و گفت: این 
آثار با همکاری بنیاد حفظ آثار داوری و شامل جایزه های ویژه می شود. همچنین، 
آثار برگزیده درباره نماز و اقامه نماز، از جایزه ویژه ای برخوردار  است. سرپرست ارشاد 
اســتان اصفهان به فعالیت های ارشاد در زمینه اشــتغال زایی، مجوزهای مشاغل 
خانگی و تسهیالت اشــاره کرد و  گفت: طبق تبصره 18، اعتباراتی با بهره 12درصد به 
متقاضیان کسب و کار خانگی و فعالیت های فرهنگی و ارشادی تعلق می گیرد که از 
سال گذشته تاکنون، 12ونیم میلیارد تومان اعتبار جذب کرده ایم و امیدواریم امسال 
شاهد جذب دوبرابری این اعتبارات باشیم.وی از صدور 129مجوز مشاغل خانگی 
و امکان تسهیالت 100میلیونی برای فرد و فعالیت جمعی تا 2میلیارد تومان خبرداد 
و افزود: باتوجه به آسیب های مشاغل فرهنگی ناشی از کرونا، تخصیص اعتباراتی 
براســاس ثبت متقاضیان در ســامانه کرونا کاال تحقق یافته است. وی بخش آخر 
تسهیالت را طبق اعتبارات جدول 17 عنوان کرد که درباره کاهش آسیب های اجتماعی 
است که با محوریت 50 موسسه فرهنگی هنری، 11میلیاردتومان جذب اعتبار فراهم  
می شود. تمنایی از برگزاری جلسات متعدد با مطبوعات و اصحاب رسانه  و احصای 
مشکالت در زمینه کاغذ، موارد چاپ و آگهی خبر داد و گفت: فعاالن رسانه باید عضویت 
خود در سامانه جامع رســانه ها را پیگیری کنند. سرپرست ارشاد استان اصفهان از 
پیگیری توسعه زیرساخت و گسترش ادارات ارشــاد در شهرستان های فاقد اداره 
به ویژه در فوالدشهر اصفهان ســخن گفت و  افزود: در برخی شهرستان های استان 
ساختار  ویژه ای نداشتیم که درصدد هستیم تا زودتر واحدهای تابعه در شهرستان 
ها راه اندازی شوند. وی از راه اندازی ســامانه »هنر یاران« نام برد که در هفته دولت 
رونمایی می شود و در این سامانه همه هنرمندان، مراکز فرهنگی هنری و رشته های 
مرتبط دارای مجوز ثبت می شوند و از حمایت های صندوق هنرمندان برخوردار خواهند 
شد.  در این جلسه، حجت االسالم یعقوبی، معاون فرهنگی در خصوص معیارهای 
انتخاب کتاب جشنواره دوساالنه کتاب توضیح داد: بدیع بودن موضوع کتاب، رعایت 
استانداردها در ساختار، فصل بندی، نگارش، دستورزبان، منبع و مأخذ، رعایت معیار 
علمی و محتوایی کتاب، بهره مندی از قدرت تحلیل، استنتاج منطقی، حروف چینی، 

صفحه بندی، اصول چاپ و ... از موارد مهم در داوری کتاب است. 

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مطرح کرد:

جشنواره دوساالنه کتاب اصفهان با محوریت موضوعات اصفهان و ناشران اصفهانی

   40سال پای منبر یار حبیب؛
  یک شهر از لبخندهای پیر  و  مرادمان خالی شد
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  رنج بی آبی 

با صدور پیامی صورت گرفت؛
تسلیت رهبر انقالب در پی درگذشت عالم ربانی آیت ا... ناصری

 حضــرت آیت ا...خامنــه ای در پیامی درگذشــت عالم ربانی و ســالک الی ا...
 آیت ا...آقای حاج شیخ محمدعلی ناصری را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

رحلت عالم ربانی و ســالک الی ا...آیت ا... آقای حاج شیخ محمدعلی ناصری 
رحمت ا... علیه را به عمــوم مردم اصفهان و به همه  ارادتمندان و مســتفیدان از 
فیوضات آن مرحوم و به خصوص به فرزندان محترم و مکرم ایشــان تســلیت 

عرض می کنم.
این عالم بزرگوار و معلم اخالق، وظیفه  بزرگ تزکیه و نشر معارف اخالقی اسالم 
را تکلیف خویش دانسته و با بهره مندی از خشیت و خضوع دل نورانی خود، بیان 
اثرگذار و نافذی را در این جهت به کار می بردند؛ رحمت و رضوان خدا بر ایشان باد. 

از خداوند متعال قبول خدمات و مغفرت الهی را برای ایشان مسألت می کنم.

4

مدیرکل بقاع و اماکن مذهبی سازمان 
اوقاف کشور در همایش موکب داران و 
بقاع شاخص استان اصفهان در محل 

بقعه زینبیه اصفهان مطرح کرد:

اصفهان؛ آماده برپایی 
مواکب مرزی

7

   ردپای  خشکی  زا یند رود بر تن درختان کهنسال خزان زده؛

زمان و مکان تشییع:
یکشنبه 6 شهریور 1401 ساعت ۹ صبح

از میدان احمدآباد به سمت گلستان شهدا

1
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 عضو طالبان می خواست زن دوم بگیرد، همسرش با گلوله
 او را کشت

روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: منابع محلی در بادغیس افغانستان می گویند یک تن از افراد طالبان 
توسط خانمش در ولسوالی آبکمری این والیت کشته شده است.این عضو طالبان یک هفته پیش 
و پس از آن که از تصمیمش برای ازدواج دوم سخن گفت، توسط همسرش آماج شلیک گلوله قرار 
گرفت و کشته شد. این رویداد در حالی رخ می دهد که پس از تسلط طالبان، بیشتر اعضای این گروه 
به ازدواج های دوم، سوم و چهارم اقدام کرده اند. شماری از کاربران گفته بودند که طالبان توسط پول و 

اعمال فشار، دختران جوان را به نکاح شان درمی آوردند.
 

جریان صدر، مجددا خواهان انحالل پارلمان عراق شد
جریان صدر عراق بار دیگر از دستگاه قضایی این کشور خواست تا پارلمان را منحل کند. این دومین باری 
است که این درخواست از سوی صدری ها مطرح می شود. پیش از این شورای عالی قضایی عراق اعالم 
کرده بود این امر در چارچوب اختیارات آن نیست؛ مسئله ای که خشم حامیان صدر را به دنبال داشت.

به نقل از سومریه نیوز، جریان صدر به رهبری مقتدی صدر روز جمعه، برای دومین بار در کمتر از یک 
ماه گذشته، از عالی ترین مرجع قضایی عراق خواســت تا پارلمان را منحل کند.۱۰ اوت هم، مقتدی 
صدر از شورای عالی قضایی عراق خواســت تا ظرف یک هفته پارلمان را منحل کند، اما این شورا ۱۴ 
اوت اعالم کرد که این اختیار را ندارد.به رغم گذشــت ۱۰ ماه از انتخابات پارلمانی زودهنگام، احزاب و 
جریان های سیاسی عراق هنوز نتوانسته اند بر سر انتخاب رییس جمهور جدید و تشکیل دولت به توافق 
برسند. جریان صدر خواستار انحالل پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی است، در حالی 
که چارچوب هماهنگی شیعیان عراق خواهان برگزاری مشروط این انتخابات و تشکیل دولت قبل از 

برگزاری انتخابات زودهنگام است.
 

ترکیه دوباره شمال سوریه را گلوله باران کرد
نظامیان ترکیه بار دیگر مناطقی در شمال سوریه را مورد حمالت توپخانه ای خود قرار دادند. خبرگزاری 
رسمی سوریه )سانا( اعالم کرد که نظامیان ترکیه و تروریست های مزدور آن بار دیگر مناطق مسکونی در 
ریف شمالی رقه که تحت اشغال آن هاست را مورد حمالت راکتی قرار دادند.برخی منابع سوری در گفت 
وگو با این خبرگزاری اعالم کردند که نظامیان ترکیه و تروریست های تحریر الشام با توپخانه سنگین 
روستاهای ابوصره، الدبس و جاده بین المللی »ام ۴« که در منطقه »عین عیسی« در شمال شهر رقه 
قرار دارد را بمباران کردند که این حمالت منجر به خسارت های مادی و توقف عبور و مرور در این جاده 
شد.  بر اساس این گزارش، چهارشنبه گذشته نیز در اثر حمالت توپخانه ای نظامیان ترکیه به شمال خاک 
سوریه دو شهروند سوری در تل رفعت در ریف شمالی حلب جان باختند و تعدادی دیگر زخمی شدند. 
»رجب طیب اردوغان« رییس جمهوری ترکیه پیش تر اعالم کرد که این کشور به زودی عملیاتی را برای 

ایجاد »منطقه امن« در عمق ۳۰ کیلومتری مرز ترکیه با سوریه در جنوب کشورش انجام خواهد داد.
 

تلفات آمریکا در اوکراین باال رفت
فارس نوشت: وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد که یک شهروند این کشور اخیرا در اوکراین جانش را از 
دست داده است.در شرایطی که حمایت های همه جانبه آمریکا و متحدان از اوکراین و فشارهایشان 
علیه روسیه ادامه دارد، واشنگتن از مرگ یک شــهروند آمریکایی در اوکراین خبر داد. از آمریکا خبر 
رسیده که یک تبعه آمریکایی در اوکراین جان خود را از دست داده و وزارت خارجه آمریکا در این باره 
بیانیه  صادر کرده است.به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد که یک 
شهروند آمریکایی اخیرا در اوکراین درگذشت. بنا بر اعالم وزارت خارجه آمریکا، مقامات این وزارتخانه 

با خانواده این فرد در تماس بوده و در حال ارائه کمک های کنسولی هستند.

سخنگوی شورای نگهبان:

تصمیم گیری در شورای نگهبان جمعی است
طحان نظیف گفت: مجلس درباره شــفافیت آرای مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاســت های کلی نظام عمال 
اصالحی را انجام نداده است.ســخنگوی شــورای نگهبان در ابتدای 
نشست خبری خود با بیان اینکه از نشســت خبری قبلی تا کنون ۱۰ 
طرح و الیحه در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت، گفت: 
۳۵ استعالم نیز از دیوان عدالت اداری در جلسه فقهای شورای نگهبان 

مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه طرح شــفافیت قوای ســه گانه و دستگاه های 
اجرایی در جلسه روز چهارشنبه این شورا بررســی شد، گفت: بیشتر 
ایرادات متعدد این طرح با اصالحات صورت گرفته از ســوی مجلس 
برطرف شده است.به گفته طحان نظیف، مجلس درباره شفافیت آرای 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست های 
کلی نظام عمال مجلس اصالحــی را انجام نــداده، بنابراین ایرادات 

شورای نگهبان نسبت به این دو مورد باقی است.
ســخنگوی شــورای نگهبان در پاســخ به پرســش خبرنگار باشگاه 
خبرنگاران جــوان مبنی بر اینکه نظر این شــورا دربــاره ارجاع الیحه 
معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اســالمی ایران و پادشــاهی 
بلژیک برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست 
با اشــاره به اینکه شــورای نگهبان در گذشته هم نســبت به این نوع 
مصوبات ایراداتی را داشته اظهار داشــت: معموال در این موارد فقهای 
شورای نگهبان اشــکاالت شــرعی دارند که ما آن را به مجلس اعالم 

کردیم و همین چهارشنبه اخیر موضوع به مجمع ارجاع شد.

 بررسی طرح مانع زدایی از صنعت برق در شورای نگهبان
وی در ادامه اظهار داشــت، طرح بعدی که در شــورا بررسی شد طرح 
مانع زدایی از صنعت برق بود که شــورای نگهبان در ماده ۳ این طرح 
با توجه به تعیین ضابطه برای مصرف مشترکین ابهام تشخیص داد.

به گفته طحان نظیف، در ماده ۶ و در تبصره ۲ عبارت کم مصرف برای 
مصارف خانگی به کار رفتــه بود که بنا به نظر شــورای نگهبان، منظور 
دقیق از واژه کم مصرف باید مشخص شود؛ ضمن اینکه در ماده ۸ این 

مصوبه هم ایراداتی وجود دارد.
وی در ادامه این بخش از توضیحات خود گفت: در ماده ۱۱ این مصوبه 
معیار عدم تولید در داخل کشور از این جهت که شامل مواردی می شود 
که امکان تولید آن در داخل وجود دارد، ابهاماتی وجود داشــت و این 
برخالف مســئله حمایت شــورای نگهبان از تولید داخلی محســوب 

می شود.

اصالح قانون انتخابات مطالبه همیشگی شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشــی مبنی بر اینکه دولت 
درباره الیحه جامع انتخابات با شــما مکاتبه داشــته و چرا این روند 
کند اســت؟ با بیان اینکه اصالح قانون انتخابات مطالبه همیشگی ما 
بوده، گفت: از طرف دولت چیزی مطرح نبوده که فکر می کنم طرح در 
مجلس در حال بررسی باشــد و ما به محض دریافت طرح نظر خود 
را اعالم خواهیم کرد، البته امیدواریم کــه انتخابات آینده با این طرح 
برگزار شود.طحان نظیف در پاسخ  پرسشی مبنی بر اینکه مطالبه شورا 
از مجلس در تســریع اصالح قانون انتخابات با توجه به  سیاست های 
کلی انتخابات چیســت؟ گفت: موارد متعددی در سیاست های کلی 
انتخابات آمده کــه اگر بندهای متعدد این سیاســت ها بخواهد اجرا 
شود مستلزم دسته بندی ریزتر و جزئی تر موضوعات در قانون است.

به گفته سخنگوی شورای نگهبان، برای مثال مهلت رسیدگی بررسی 
صالحیت ها، شــفاف ســازی تامین مالــی هزینه هــای انتخاباتي 
کاندیداها، بهره گیری از فناوری های نویــن در انتخابات از جمله این 

موارد متعدد است.
وی در پایان این بخش از سخنان خود گفت: ما در شورای نگهبان هیچ 

دسته بندی در زمینه سیاسی نداریم و حضور همه گرایش های سیاسی 
را در چارچوب قانون در انتخابات مغتنم می دانیم.

تصمیم گیری در شورای نگهبان جمعی است
طحان نظیف با تاکید بر اینکه شــورای نگهبان بــرای انجام وظایف 
خود از نظرات کارشناسی و نظرات نخبگان اســتقبال می کند، اظهار 
داشت: نکات کارشناسی را می شنویم؛ اما حدود کار شورای نگهبان در 

چارچوب شرع و قانون اساسی است.
سخنگوش شورای نگهبان در پاسخ به پرسشــی درباره دلیل هجمه 
ها به آیــت ا.. جنتی گفت: آیت ا... جنتی از یــاران امام)ره( و رهبری 
و مبارزین قبل انقالب هســتند و خیلی وقت ها وقتــی می خواهند 
به شــورای نگهبان حمله کنند به ایشــان هجمه می شود در حالی که 
شورای نگهبان متشــکل از ۱۲ نفر اســت و تصمیم گیری در این نهاد 

جمعی است.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه از نظر شورای نگهبان توافقی که 
در چارچوب برجام در حال نهایی شدن است باید در مجلس تصویب 
شود؟ گفت: از نظر قانونی شورای نگهبان مصوبات مجلس را بررسی 

می کند البته تاکنون چیزی در مجلس تصویب نشده است.

روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: بعد از سفیر روسیه 
در تهران که در سال های اخیر پایش را از گلیم سفارت 
درازتر کرده و مرتکب جســارت هایی بــه ملت ایران 
شــد، اخیرا ســفیر انگلیس نیز به پیــروی از همتای 
روســی خود از خط قرمز عبور کرده و مردم کشورمان 
را زیر سوال برده اســت.آنچه از »سایمون شرکلیف« 
سفیر انگلیس در تهران نقل شده این است که وی در 
جلسه ای با اعضای اتاق بازرگانی استان بدون توجه به 
تاریخ طوالنی ظلم و جفای دولت متبوعش نسبت به 
ملت ایران گفت: »به نظر منفی مردم ایران نســبت به 
انگلیس احترام می گذارم؛ اما بدانید که مردم انگلیس 
هم همین حس را نسبت به ایران دارند! سفیر انگلیس 
همچنین در پاســخ به اعتراض حاضرین در جلسه به 

نقش مخرب دولت انگلیس در بــر هم خوردن روابط 
تجاری بین دو کشور، همراهی با تحریم های آمریکا، 
اولویــت دادن به غرض  ورزی های سیاســی به جای 
روابط اقتصادی و... مدعی شد 9۰ درصد تقصیرها در 
حوزه کاهش روابط اقتصادی بین دو کشور برعهده طرف 
ایرانی است.«سخن اخیر سفیر انگلیس در تهران نشان 
می دهد او همانند سفرای کشــورش در دوران قاجار و 
پهلوی درصدد خیانت به مردم ایران است ولی فراموش 
کرده که ایران بعد از انقالب اسالمی با ایران دوران قاجار 
و پهلوی متفاوت است و مردم ایران به بیگانگان اجازه 
خیانت و جسارت نمی دهند.سفیر انگلیس حق ندارد از 
طرف مردم انگلستان درباره ایران سخن بگوید. مردم 
انگلستان با مردم ایران مشــکلی ندارند. مشکالت را 

دولت های مســتقر در انگلیس ایجاد کردند و اکنون 
نیز میان دو ملت ایــران و انگلیس تفاهم کامل برقرار 
است و هر دو ملت به سیاست های مداخله گرانه دولت 
انگلیس معترض هستند.وزارت امور خارجه کشورمان 
هم هرچند پاسخ نرمی به سفیر گستاخ انگلیس داده 
ولی چنین برخوردهایی با سفرای گستاخ، بازدارندگی 
الزم را ندارد. اگر وزارت امور خارجه کشــورمان با سفیر 
روسیه به خاطر گستاخی های دو سال اخیرش برخورد 
الزم را می کرد، اکنون ســفیر انگلیس بــه خود اجازه 

نمی داد مرتکب این گستاخی شود.

روزنامه جمهوری اسالمی: 

 اگر با سفیر روسیه به خاطر بی ادبی اش برخورد می کردید
 االن سفیر انگلیس گستاخی نمی کرد

پیام خصوصی دولت »بایدن« به ایران
ایسنا نوشت: یک روزنامه آمریکایی در گزارشی به نقل از منابع آگاه ادعا کرد که دولت بایدن طی پیامی که از طریق کانال های خصوصی به ایران منتقل کرده، مدعی شده 
است که به دنبال تشدید درگیری ها در منطقه نیست و تنها به دنبال محافظت از منافع آمریکاست.روزنامه نیویورک تایمز در گزارش خود با اشاره به حمالت هوایی هفته 
گذشته آمریکا به مناطقی در شرق سوریه که مدعی است در پاسخ به حمالت گروه های مورد حمایت ایران در ۱۵ اوت بوده است، ادعا کرد: یک مقام آمریکایی نزدیک به 
این موضوع گفته است که دولت جو بایدن )رییس جمهور آمریکا( از طریق کانال های خصوصی و همچنین به طور علنی به ایران پیام داده که به دنبال تشدید درگیری ها در 
منطقه نیست و فقط به دنبال حفظ منافع آمریکاست.مقامات وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( نیز پیش تر برای توجیه حمالت هوایی اخیر خود علیه سوریه مدعی شدند که 
این اقدام تنها برای محافظت از منافع و جان شهروندان آمریکایی بوده است.مقامات ارشد آمریکا همچنین مدعی  هستند که حمالت ۱۵ اوت به دو پایگاه ایاالت متحده 
در سوریه ممکن است تالشی از سوی ایران برای گرفتن انتقام حمله قبلی اسراییل از طریق هدف قرار دادن متحدان آمریکایی اسراییل باشد. جمهوری اسالمی ایران 
هرگونه ارتباط با این گروه ها را در سوریه رد کرده است.به نوشته نیویورک تایمز، حمله پهپادی به پایگاه آمریکایی در التنف، واقع در نزدیکی مرز در جنوب سوریه یک روز 

پس از آن انجام شد که اسراییل به اهداف نظامی در استان های دمشق و طرطوس سوریه حمله کرد و سه سرباز سوری را کشت.

خبر روز

وز عکس ر

رژه نظامی جنبش 
جهاد اسالمی در 

نوار غزه
شــاخه نظامی جنبش جهاد 
اســالمی فلســطین رژه ای 
نظامــی بــا مشــارکت تمام 
یگان های خود در جنوب غزه 

برگزار کرد.

»امیرعبداللهیان« با رییس جمهور تانزانیا دیدار کرد
وزیر امور خارجه کشورمان که به آفریقا سفر کرده است، با خانم سامیا صلوحو حسن، رییس جمهور تانزانیا 
دیدار و گفت وگو کرد.امیرعبداللهیان ضمن ابالغ سالم جناب آقای رییسی و دعوت رسمی ایشان جهت سفر 
به ایران، توسعه همه جانبه روابط جمهوری اسالمی ایران با کشورهای آفریقایی به ویژه تانزانیا را از اولویت 
های سیاست خارجی دولت سیزدهم عنوان کرد.وزیر خارجه کشورمان، با اشاره به ظرفیت های گسترده 
اقتصادی کشور از جمله در زمینه های تجاری، انرژی، صنعتی، فن آوری و دانشگاهی، بر ضرورت تالش 
جهت افزایش شرکت ها و فعاالن اقتصادی ایرانی در تانزانیا و رفع برخی موانع کنسولی از جمله روادید 
ورود به تانزانیا تاکید کرد.خانم سامایا صولحو حسن، رییس جمهور تانزانیا نیز ضمن خوشامد به وزیر امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران و هیئت همراه، خواستار افزایش تعامالت اقتصادی و تجاری جمهوری 
اسالمی ایران و تانزانیا شد.وی در ادامه ضمن استقبال از دعوت رییس محترم جمهوری اسالمی ایران برای 
سفر به کشورمان، از برنامه ریزی جهت انجام این سفر تا پایان سالجاری میالدی خبر داد.امیرعبداللهیان که 
به زنگبار سفر کرده بود، وارد دودوما پایتخت تانزانیا شد و مورد استقبال وزیر خارجه این کشور قرار گرفت.

 
مقام صهیونیستی: 

خروج از برجام اشتباه بود
یک مقام ارشد وزارت جنگ رژیم صهیونیستی گفته که خروج آمریکا از توافق هسته ای برجام در سال 
 Israel ۲۰۱۸ اشتباه بوده است.این مقام ارشد وزارت جنگ رژیم صهیونیستی که با پایگاه صهیونیستی
National News مصاحبه می کرد درباره پاره ای جزییات مطرح شده در جلسه اخیر  میان جیک 
سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید و بنی گانتز، وزیر جنگ صهیونیست ها توضیحاتی داده است. 
وی گفته که بنی گانتز در این جلسه مخالفت تل آویو با توافق احتمالی در مذاکرات رفع تحریم های وین 
را به اطالع طرف آمریکایی رسانده است. مقام وزارت جنگ رژیم صهیونیستی گفت: »ما با آمریکایی ها 
ائتالف داریم و می دانیم که اختالفات را چطور برطرف کنیم. اینکه بنشینیم و صحبت کنیم کار درست 
و منطقی اســت.«این مقام صهیونیســتی گفت که بعد از خروج آمریکا از توافق هسته ای در دوران 
ریاست جمهوری دونالد ترامپ برنامه هسته ای ایران توسعه پیدا کرد. گزینه هایی که در حال حاضر 
موجودند یا عدم توافق است و یا یک توافق مضر.این مقام وزارت جنگ صهیونیست ها گفت: »نظر 
شخصی من این است که خروج از توافق هسته ای اشتباه از آب درآمد. سوال این است که االن باید 
چه کاری انجام بدهیم. اسراییل، روی توافق در حال شکل گیری اثرگذاشته و کماکان هم اثر می گذارد، 
اما تا این لحظه، این توافق با توافقی که منافع اسرائیل را تامین کند فاصله دارد و وزیر دفاع، در جلسه 
مخالفتش را به روش خودش ابراز کرد. به نظر من این پیام ها دریافت شده اند و در نظر گرفته خواهند 
شد.«کشورهای غربی به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی در سال های گذشته ایران را به پیگیری 

اهداف نظامی در برنامه هسته ای این کشور متهم کرده اند. ایران قویا این ادعاها را رد کرده است.

 وزارت خارجه؛ پیگیر وضعیت مهاجران گرفتارشده
 در آب های مدیترانه

وزارت امور خارجه اعالم کرد با حساسیت و جدیت موضوع پیگیری وضعیت مهاجران گرفتار شده در آب 
های مدیترانه را در دســت پیگیری دارد.روابط عمومی وزارت امور خارجه اعالم کرد؛ پیرو انتشار اخبار و 
تصاویری مبنی بر ســرگردانی تعدادی از پناهجویان در آب های نزدیک به یونان و نیز اخبار تایید نشده 
مبنی بر ایرانی بودن تعدادی از آنها، وزارت امور خارجه بالفاصله موضوع را پیگیری و از طریق ســفرای 
کشورمان در آتن و رم در تماس با مراجع ذی صالح این  کشورها مورد پیگیری جدی قرار گرفت.همچنین 
در این رابطه رییس اداره حمایت های کنسولی  قضایی وزارت امور خارجه در گفت وگوی تلفنی با کاردار 
یونان در تهران ضمن ابراز نگرانی شــدید جمهوری اســالمی ایران در این زمینه، خواستار مساعدت و 
همکاری جدی تر پلیس ساحلی و مقامات ذی ربط برای رسیدگی فوری و امداد رسانی به این پناهجویان 
شد.خاطر نشان می سازد وزارت امور خارجه با حساسیت و جدیت این موضوع را در دست پیگیری دارد.

کافه سیاست

فرمانده کل ارتش:

 ارتش در حوزه های مختلف 
پیشرفت های چشمگیری 

داشته است
سرلشکر موســوی گفت: با وجود تحریم ها 
و مشکالت، پیشــرفت های چشمگیری در 
حوزه هی مختلف در ارتش حاصل شده است.

امیر سرلشکر »ســید عبدالرحیم موسوی« 
فرمانــده کل ارتــش در آخرین نشســت با 
دانشجویان دوره ۳۲ کارشناسی ارشد مدیریت 
دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا که در 
سالن شهید فالحی این دانشگاه برگزار شد، 
اظهار داشت: از دیدگاه ما همه کارکنان ارتش 
و خانواده های ایشــان بایســتی با افزایش 
سواد رسانه ای و شناخت آسیب های فضای 
مجازی به عنوان افسران جنگ نرم، در مسیر 
مقابله با تبلیغات امپراتوری رسانه ای دشمن 
حرکت کنند.سرلشــکر موسوی در خصوص 
اهمیت جنگ رسانه ای دشمن گفت: دشمن 
با تمام قــدرت و با هزینه های زیــاد در حوزه 
جنگ نرم، جنگ رســانه های وسیعی علیه 
کشور ما را طراحی و دنبال می کند و این امر 
وظیفه و تکلیف ما را در خنثی ســازی توطئه 
شوم دشمنان صدچندان می کند که راه اندازی 
قرارگاه جنگ های نوپدیــد، فضای مجازی، 
فرماندهی جنگال و سایبر و... اقداماتی در این 
حوزه هستند.فرمانده کل ارتش افزود: امروز 
در ظاهر ما در صلح هستیم، اما جنگ امروز، 
جنگ ترکیبی اســت؛ جنگــی در حوزه های 
مختلــف سیاســی، اقتصــادی، اجتماعی؛ 
هرچند، جنبه نظامی این جنگ آشکار نیست، 
اما نیرو های ما با هوشــیاری کامل لحظه به 
لحظه دشمنان را رصد می کنند و ماموریت خود 
را در این در حوزه با دقت انجام می دهند.امیر 
موسوی در پایان خاطرنشان کرد: هم اکنون 
به لطف پروردگار و به برکت نیروی انســانی 
کم نظیر و شــاید بی نظیر و فرهنگ سازمانی 
که در ارتش از آن بهره مند هســتیم به سوی 
جایگاه و نقطه مطلوب در حرکت هســتیم و 
با وجود تحریم ها و مشکالت، پیشرفت های 
چشــمگیری در حوزه های مختلف در ارتش 

حاصل شده است.

بین الملل
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 ابالغ 26 هزار میلیارد تومان از مصوبات سفر رییس جمهور
 به اصفهان

استاندار اصفهان از ابالغ ۲۶ هزار میلیارد تومان از مصوبات سفر رییس جمهور خبر داد. سید رضا مرتضوی 
با اشاره به اقدامات دولت در طول یک سال گذشته گفت: تراز اقتصادی کشور به ۶05 میلیون دالر مثبت 
رسیده و طرح های آبرسانی در دولت آغاز شده است که 400 روستا در استان اصفهان مشمول این طرح 
شده اند. عالوه بر این ساخت مسکن ملی یکی دیگر از اهداف دولت در طول سال گذشته بود و امروز حدود  
500 هزار مسکن در حال ساخت است؛ افزایش حداقل دستمزد کارگران و افزایش خدمات بیمه ای نیز 
از دیگر دستاوردهای دولت در طول سال گذشته است. وی در ادامه به خدمات دولت سیزدهم در استان 
اصفهان اشاره کرده و گفت: در استان اصفهان پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم اقدامات بسیاری در 
حوزه های تولیدی، عمرانی، اجتماعی و فرهنگی آغاز شــده و  793 طرح آموزشی، عمرانی، خدماتی و 
کشاورزی با اعتبار ۲ هزار ۲30 میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است. مجموعه مدیریت استان برای 
بازگشایی و فعالیت مجدد واحد های اقتصادی راکد اقدامات مثبتی انجام داده و تاکنون ۲19 واحد کارگاه 

اقتصادی تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید بازگشتند.
 

بهره برداری از 4 طرح تعاونی روستایی در استان اصفهان 
مدیر سازمان تعاون روستایی اصفهان از آغاز بهره برداری چهار طرح تعاونی روستایی در سه شهرستان این 
استان به مناسبت هفته دولت خبر داد.محسن حاج عابدی اظهارداشت: این پروژه ها در شهرستان های 
اصفهان، لنجان و فالورجان در بخش های دام، تولیدی و خدماتی افتتاح شده است. وی اضافه کرد: انبار 
با ظرفیت ۲ هزار تن در شهرستان لنجان، فروشگاه بزرگ تعاون به مساحت 150 متر مربع و انبار پنج هزار 
تنی در شهرستان فالورجان و انبار با ظرفیت ۲ هزار تن در منطقه برسیان واقع در شرق اصفهان طرح های 
هفته دولت امسال را تشکیل می دهد. مدیر سازمان تعاون روستایی اصفهان ادامه داد: 1۲ میلیارد تومان 
برای پروژه های یاد شده هزینه شده که ۲.7 میلیارد تومان آن تسهیالت بانکی بوده است. حاج عابدی 
تصریح کرد: با بهره برداری از طرح ها 1۶ تثبیت اشتغال رقم خورده است.استان اصفهان به رغم داشتن 
5۶4 هزار هکتار اراضی کشاورزی، به دلیل کمبود منابع آبی، تنها حدود ۲00 هزار هکتار از آنها زیر کشت 
محصوالت زراعی و باغی می رود.  مجموع اراضی باغی استان اصفهان حدود ۸0 هزار هکتار است و مجموع 

تولیدات باغی و گلخانه ای آن در شرایط عادی حدود ۸00 هزار تن برآورد می شود.
  

کاهش 69 درصدی میزان پرشدگی سدهای استان اصفهان
مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به آخرین وضعیت 
ذخیره آبی ۶ سد بزرگ استان اصفهان، اظهار داشت:  مجموع ذخیره آب سدهای بزرگ استان اصفهان 
تا دوم شهریورماه به ۲7۶ میلیون مترمکعب رسید و ذخیره سد مخزنی زاینده رود با ظرفیت نرمال یک 

میلیارد و ۲39 میلیون متر مکعب به ۲3۶ میلیون مترمکعب رسیده است.
احسان  ا... امینی با بیان اینکه ذخیره آبی سد زاینده رود نسبت به سال گذشته 15 درصد کاهش داشته ، 

افزود: در مقایسه با بلندمدت )50 سال(، ذخیره آب این سد 7۲ درصد کاهش یافته است.
امینی با اشاره به وضعیت سد گلپایگان گفت: این سد در حال حاضر 7.1 میلیون مترمکعب آب ذخیره 
دارد و حجم آن نسبت به سال گذشته در مدت زمان مشابه ۲۸ درصد افزایش و در مقایسه با بلند مدت 

40 درصد کاهش نشان می دهد.
مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیســات آبی شــرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان اینکه ذخیره سد 
قره آقاچ سمیرم به 19.5۲ میلیون مترمکعب رسیده است، بیان کرد: ذخیره سد حنای سمیرم تاکنون به 
5.0۸ میلیون مترمکعب رسیده است، حجم این سد در مدت مشابه سال گذشته ۲5 درصد و در مقایسه 

با بلند مدت 3۸ درصد کاهش ذخیره آبی دارد.
وی ادامه داد: سد خمیران در تیران و کرون تاکنون ۲.9 میلیون مترمکعب ذخیره آبی داشته و ذخیره این 

سد نسبت به سال گذشته 11 درصد کاهش داشته است.

صنایع دستی اصفهان؛ هنر بی بدیلی که روزگاری نماد هنر نصف جهان بود، درگیر و دار 
بی برنامگی ها، بی مهری ها و عدم مدیریت مهجور و منزوی شده است؛

 خاطرات فراموش شده 

صنایع دستی جریان زندگی در رگ های هنر یک ملت  صاحب نیوز
و همچنین دمیدن روح، زیبایی و طراوت به تن بی 
روح فلز، چوب، پارچه ها و... است؛ در شهری زندگی می کنم که به واسطه 
گنبدهای فیروزه ای، زاینده رود، صنایع دستی، آثار باستانی برجسته، صنایع 
فوالد، ذوب آهن، پتروشیمی و ... بر سر زبان ها افتاده بود و حاال از آن عظمت 
تنها یک شــهر با هوای آلوده، رودخانه ای خشک و تمام نشدنی در وسط 
شهر، بازار ارواح صنایع دستی و سانت ها فرونشست باقی مانده است.از 
میدان نقش جهانی  که گنبدها و مسجدهایش تجلی معماری صفوی است 
و زیربازارچه هایی که پارچه های قلمکار، لباس های سنتی و رومیزی های 
ترمه از ســر مغازه های نقلی اش آویزانند و به واسطه وزش باد شروع به 
رقصیدن می کردند و در جمعیتی که در زیر این بازارچه ها بودند و جای سوزن 
انداختن بین شان نبود و حاال آن پارچه ها فقط خاک می خورند.بازار داغ 
صنایع دستی که از اقصی نقاط جهان برای تماشایش به اصفهان می آمدند 
و با ذوق و شوق آن را به سوغات برده و ساعت ها می نشستند و از فرهنگ 
صحبت کردن و لهجه شیرین اصفهانی با پوشش مردم مان و زیبایی های 
شهرمان برای نزدیکان شان سخن می گفتند.دیگر شعله های آتش آن بازار 
صنایع دستی پایین کشیده شده و تنها در زیر خاکستر حرارتش حس می 
شــود، هنرمندان اصفهانی که برای زنده نگه داشتن هنر، شغل و سرمایه 

شهرشان سال ها بی صدا جنگیدند؛ اما نه دیده و نه شنیده شدند. صنایع 
دســتی، صنایع ملی و صنعت یک کشــور و استان ســازنده اش است، 
ارزان ترین راه اشتغال از طریق صنایع دستی صورت می گیرد و برای انجام 
آن نیاز به مدارک دانشــگاهی معتبر ندارید و تنها عشق و عالقه است که از 
کالبدهایمان اساتید برجسته بیرون می کشد عالوه بر اینکه نیازی نیست 
چند صد میلیون سرمایه برای کار داشته باشــید.اولین گام در جهت رفع 
مشکل صنایع دستی، شناختن مشکالت آن است که می توان علل زیادی 
را از جمله عدم مشارکت بین بخش ها در راستای توسعه و صنایع دستی، 
عدم نظارت بر تولید صنایع دستی و در نتیجه روانه شدن محصوالت تقلبی 
در بازار، قیمت سر به فلک کشیده مواد اولیه، نا آشنا بودن مردم با سبک و 
سیاق هنرهای دست، نداشتن اطالعات در زمینه تولید صنایع دستی و عدم 
شناســایی بازارهای هدف نام برد.همچنین نبود استانداردهای الزم برای 
تولید، نبود برنامه مدون برای توسعه گردشگری، مشکالت صادرات صنایع 
دستی، بی توجهی برخی مسئوالن، عدم برگزاری نمایشگاه های داخلی و 
خارجی، کمرنگ بودن نقش آموزش و پرورش در این هنر، کمرنگ بودن 
نقش صدا و سیما برای معرفی، از بین رفتن برخی از هنرهای صنایع دستی 

را نیز باید به موارد قبلی اضافه کرد.
هنرور یا هنرمند، شخصیتی است که باید جامعه شناس و روانشناس باشد 

و از دل جامعه بیرون آمده باشد، وی باید از عمق قلب مردم و قلب شهرش 
خبر داشته و بر اســاس آن هنروری کند، باید بتواند نقش سنتی را در کنار 
طرح های مدرن بیاورد بدون اینکه طرح اصلی کار که شناسنامه آن هنر است 
را تغییر دهد.ولی امروزه می بینیم که هنرمندان ما اکثرا شخصیت هایی 
منزوی و کناره گرفته دارند و درگیر مشــکالت خود که اغلب این مشکالت 
نیز از اقتصادشــان نشأت می گیرد، هســتند، هنرمند تنها شخصی است 
که می تواند در کوچک ترین فضا قرار بگیرد و بزرگ ترین کارها را بســازد.

باید برای برون رفت از مشکالت صنایع دستی چندین راه را امتحان کرد تا 
نهایتا به یک راه اساسی رسید، الزم نیســت تمام راه ها به سبب ایده های 
جدید باشد بلکه می توان از راه های تجربه شده و موفق گذشته بهره برد و 
اینگونه در زمان نیز صرفه جویی کرد چرا که این اتالف زمان ضربه سختی 
به هنرمندان زده و هنرمندان برجسته و زبردســت زیادی را از مسیر خود 
کنار زده اســت.طبیعتا هنگامی که هنرمند نتواند اقتصاد خانه و معیشت 
خانواده اش را به واســطه هنرش تامین کند، از این مســیر خارج شده و 
به شغل های دیگر یا کاذب روی می آورد اگر بخواهیم چنین نباشد، باید 
هنرمند را از یک پشتوانه مالی برخوردار کنیم تا بدون هیچ گونه دغدغه ای 
به ایده پردازی و هنروری بپردازد.توجه نکردن به صنایع دســتی به عنوان 
یک صنعت ارزآور صدمات جبران ناپذیری را به دنبال خود می کشد و ما به 
عینه شاهد این موضوع هستیم، کالن شهر اصفهان تنها به واسطه صنایع 
دستی که دارد می تواند اقتصاد شــهرش را به باالترین نقطه از موفقیت و 
شهرت برساند؛ اما زیر انبوهی از خاکستر جا خوش کرده و کسی به آن توجه 
نمی کند. ارائه تسهیالت بانکی مناسب برای افزایش نقدینگی و سرمایه  در 
گردش کارگاه های صنایع دستی باید در دســتور کار قرار بگیرد تا کارگاه ها 
دوباره شکل گرفته و رونق جدیدی به این صنعت دهند، تجهیزات نامناسب 
با سطح تکنولوژی پایین باید کنار رفته و دســتگاه های جدید جای آن را 
بگیرد تا کیفیت ها نیزباالتر برود و به این واسطه بیشتر مورد پسند واقع شود.
بازاریابی و برند سازی، اصلی ترین موضوع در زمینه رفع مشکالت صنایع 
دستی به حساب می آید و برای این موضوع باید از بهترین ها بهره گرفت، 
عدم توسعه گردشگری و تاثیر آن بر بازار صنایع دستی باید به صورت جدی 
مورد بررسی قرار بگیرد، عیب های آن رفع و هر روز بر کیفیت آن روز به روز 
افزوده شود تا بتوان از آن نتیجه گرفت چرا که این مورد، یکی از محورهای 
مهم فروش صنایع دستی است.مشکالت مربوط به توزیع و فروش، تنها به 
واسطه حذف واسطه های سودجو امکان پذیر است و عزم جدی مسئوالن 
را می طلبد، همچنین هنرمند نباید تنها به واسطه فروش محصولش به کار 
کردن با این افراد روی آورد تا رفته رفته حضورشان کمرنگ شود، همچنین 
عدم تناسب آموزش های صنایع دستی با نیازهای بازار مهم است چرا که 
نباید صنایع دستی تبدیل به محصوالت بی کیفیت شود. همکاری نکردن 
سفارت خانه ها برای برگزاری نمایشگاه های مرتبط با صنایع دستی نیز از 
آن دسته مشکالتی است که کمر هنرمندان را خم کرده و دست آنها را در گل 
فرو برده است و این مورد هم از محورهای اساسی صنایع دستی است که 
باید هرچه زودتر تکلیفش روشن شود و اینها تنها بخشی از مشکالتی است 

که تولید صنایع دستی در ایران را با مشکل مواجه کرده است.

معاون توســعه بازارگانی جهاد کشــاورزی استان 
اصفهــان گفت: مهاجــران افغانســتانی غیرمجاز، 
می توانند بــا تعیین تکلیف وضعیــت اقامت خود، 
نان را مانند ســایر شــهروندان خریداری کنند.امید 
شــریفی در گفت وگو با خبرنگار ایمنــا، اظهار کرد: 
در طرح الکترونیکی شــدن خرید نان، هیچ منعی 
برای مهاجــران افغانســتانی مجاز وجــود ندارد و 
امکان خرید نان برای آن ها فراهم است.وی افزود: 
مهاجران افغانستانی غیرمجاز، می توانند با تعیین 
تکلیــف وضعیت اقامت خــود، نان را مانند ســایر 

شــهروندان خریداری کنند.معاون توسعه بازارگانی 
جهاد کشاورزی استان اصفهان، با بیان اینکه مراکز 
آموزشی، بهداشتی، نظامی و انتظامی جزو مصرف 
خاص خرید نان قرار دارند، گفت: این مراکز می توانند 
نان مورد نیاز خود را به دو شــیوه تامین کنند، روش 
اول برای مراکزی است که نانوایی اختصاصی دارند، 
این مراکز سهمیه خود را به همان ترتیب قبل دریافت 
می کنند.شــریفی با بیــان اینکــه روش دوم برای 
مراکزی اســت که نانوایی اختصاصی ندارند، گفت: 
این مراکز می توانند از نانوایی های عمومی نان مورد 
نیاز خود را خریــداری کنند؛ این مراکز در ســامانه 
خرید الکترونیکی نان بــه عنوان خرید خاص، ثبت 
شــده اند و می توانند تعداد مورد نیاز خــود را بدون 
محدودیت خریداری کنند. وی با بیان اینکه اجرای 

کاالبرگ الکترونیکی، در دســت اقدام است، گفت: 
درحال حاضر اجرای طــرح کاالبرگ الکترونیکی در 
اســتان، با محوریت فرمانداری و از طریق شــرکت 
مخابرات در مراحل اجرایی قرار دارد. معاون توسعه 
بازرگانی جهاد کشاورزی اســتان اصفهان، تصریح 
کرد: دستگاه های دولتی از جمله جهاد کشاورزی و 
سازمان صمت، با اداره مخابرات همراه هستند تا طرح 
ملی کاالبرگ الکترونیکی در سراسر کشور به خوبی 
انجام شود.شریفی تصریح کرد: شرکت مخابرات به 
عنوان متولی اجرای این طرح در سطح کشور انتخاب 
شده است تا واحدهای صنفی خرد و فروشگاه های 
زنجیره ای را از طریق یک سامانه واحد به هم متصل 
کند؛ تاکنون واحدهای صنفی زیادی به این سامانه 

متصل شده است.

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان:

اتباع غیرمجاز برای خرید نان وضعیت اقامت خود را تعیین کنند

خبر روز

فرماندار لنجان خبر داد:

بهره برداری از ۵3 پروژه در شهرستان لنجان
فرماندار لنجان گفت: همزمان با هفته دولت 53 پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۶1 میلیارد تومان در این 

شهرستان به بهره برداری می رسد.
حمیدرضا محمدی اظهار کرد: به مناسبت هفته دولت برنامه های ویژه در راستای بزرگداشت این 
هفته از جمله دیدار با خانواده های معزز شــهدا و ایثارگران، برنامه های ویــژه روز کارمند، اجرای 
برنامه های افتتاح و کلنگ زنی پروژه های شهرستان، نشست با نخبگان با رویکرد جوانان و بانوان 
اجرا خواهد شد.وی افزود: در این هفته 53 پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۶1 میلیارد تومان در شهرستان 
لنجان به بهره برداری می رسد و برای تعدادی پروژه  آماده کلنگ زنی اعتباری بالغ بر 55 میلیارد تومان 
پیش بینی شده اســت. فرماندار لنجان گفت: طرح های قابل افتتاح و بهره برداری در حوزه شرکت 
سهامی ذوب آهن، شرکت توزیع برق استان، ســازمان جهاد کشاورزی، شرکت عمران فوالدشهر، 

شهرداری فوالدشهر و دیگر دستگاه های اجرایی خواهد بود.
محمدی درباره عملکرد حضور شــش ماهه خود به اجرای سفرهای شــهری و روستایی در سطح 
شهرستان اشاره کرد و گفت: طی چند ماه اخیر تعداد 3۲ بازدید شهری و روستایی صورت گرفت که 
از این تعداد بازدید، 7 بازدید شهری از 9 شهر شهرستان و ۲5 بازید روستایی از روستاهای بخش 

مرکزی و بخش باغ بهادران بوده است.
وی در خصوص اقدامات صورت گرفته در بخش اشتغال زایی، تصریح کرد: تشکیل جلسات کارگروه 
اشتغال در چند ماه اخیر را داشتیم که خروجی این جلسات مصوب شدن 70 درصدی تامین نیروی 
انسانی موردنیاز صنایع، شرکت ها و کارخانجات از افراد بومی شهرستان است که عملیاتی شدن این 
امر به صورت جدی از مراجع مربوطه رصد خواهد شد.محمدی به جذب تسهیالت در سال جاری با 
اعتباری بالغ بر 1۶ میلیارد تومان برای اشتغال افراد تحت پوشش بهزیستی اشاره کرد و گفت: این 

رقم نسبت به سال گذشته افزایش 50 درصدی داشته است. 
فرماندار لنجان از تخصیص اعتبار 54 میلیارد تومانی برای اشــتغال افراد تحت پوشــش کمیته 
امداد خبر داد و خاطرنشان کرد: این اعتبار، افزایش 4 برابری نسبت به سال گذشته داشته است. 
همچنین ۲11 فقره تسهیالت از ابتدای سال تاکنون که بالغ بر 13 میلیارد تومان می شود به صندوق 

کارآفرینی امید در حوزه اشتغال زایی پرداخت شده است.
 

کاهش دما به 4٠ درصد محصوالت زراعی شهرستان سمیرم 
اصفهان خسارت زد

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان از خســارت 4٠ درصدی به محصوالت زراعی برخی 
مناطق شهرستان سمیرم بر اثر کاهش دما و سرمازدگی خبر داد.

منصور شیشه فروش افزود: در پی  کاهش دما در مناطق مختلف شهرستان سمیرم، به یکهزار و 5٠٠ 
هکتار از محصوالت زراعی بهاره در این شهرستان خسارت وارد شد.

وی اظهار داشت: این مناطق شــامل مزرعه قبر ،کیخا حنا، گاوتپه حنا، گرموک و نیز  منطقه شهید 
از بخش پادناست. مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: محصوالت خسارت دیده 

شامل کدو آجیلی، لوبیا، هندوانه و دیگر محصوالت صیفی بوده است.
وی خاطرنشان کرد: در این مدت افت دما در حد زیر صفر درجه سانتی گراد گزارش شده است که این 
روند کاهشی ادامه خواهد داشت.در این راستا اداره بهبود تولیدات گیاهی مدیریت جهادکشاورزی 
شهرستان سمیرم در اطالعیه ای اعالم کرد: با توجه به این که ســرمازدگی اخیر باعث خسارت به 
محصوالت زراعی در برخی از مناطق شهرستان شده چنانچه زمین زراعی و یا باغی متحمل خسارت 
شده، کشــاورزان و باغداران باید مراتب را به مراکز جهاد کشــاورزی تابعه مدیریت و صندوق بیمه 
محصوالت کشــاورزی گزارش دهند.شهرستان ســمیرم با 90 هزار تن جمعیت، در ١۶٠ کیلومتری 

جنوب استان اصفهان واقع شده است.

اخبار

درخواست قطعه سازان لوازم خانگی از دولت:شهرستان ها

از واردات قطعات لوازم خانگی جلوگیری کنید
رییس انجمن قطعه سازان لوازم خانگی گفت: دولت از واردات قطعاتی که مشابه داخلی دارند و تاییدیه اســتاندارد گرفته اند، جلوگیری کند.مرسل صدیق در 
نشست با میز تجارت خارجی اظهار کرد: قطعات ساخت داخل تاییدیه اســتاندارد را گرفته اند و دولت برای حمایت از این بخش باید از واردات قطعات مشابه 
داخلی جلوگیری کند.وی افزود: قطعه ساز کنار محصول ساز کار می کند و با اجتماع قطعات، محصول تولید می شود. محصول ساز بیشتر به بازار هدف و مدیریت 
بازار و تنوع محصول و … می اندیشد، ولی قطعه ساز به محتوا، ماهیت قطعه و علم تولید قطعه توجه می کند.رییس انجمن قطعه سازان لوازم خانگی با اشاره به 
اینکه صنایع خودرو و لوازم خانگی جزو صنایع پیشرو هستند، افزود: سیاست دولت در برابر صنعت لوازم خانگی با صنعت خودرو متفاوت است. صنعت خودرو 
انحصاری است، ولی بیشتر صنعت لوازم خانگی توسط بخش خصوصی با نشان های متفاوت تولید می شــود.صدیق با اشاره به اینکه برای رقابت با تولیدات 
خارجی نیاز به دستگاه های روز است، گفت: خرید دستگاه ها برای تولید قطعات لوازم خانگی نیاز به سرمایه فراوان دارد و از توان بخش خصوصی خارج است. 

دولت با سرمایه گذاری و دادن وام هایی با بهره پایین می تواند به قطعه ساز در خرید دستگاه با فناوری روز کمک کند.

افتتاح خط 
تولید مکانیزه 
»کاتالیست« 

خودرو با حضور 
»مخبر«

وز عکس ر

یک عضو شورای اسالمی شهر 
گلپایگان:

امور یک سرمایه گذار را با خم 
کردن قانون تسهیل کنیم

یک عضو شــورای اسالمی شــهر گلپایگان 
گفت: باید تمام ادارات، سازمان ها و مدیران 
شهری دست به دســت هم دهند و امور یک 
سرمایه گذار را با خم کردن قانون و نه شکستن 
آن، تسهیل کنند.سید رضا نوربخش اظهار کرد: 
تا پایان آذرماه سال جاری قرار است اتفاقات 
خوبی در حوزه سالمت برای مردم گلپایگان 
رخ دهد، پیمانکار بیمارستان گوگد قول داده تا 
پایان آذرماه بخش های اورژانس و درمانگاه 
این بیمارستان را آماده بهره برداری کند.وی 
با بیان اینکــه باید برای ســرمایه گذار فرش 
قرمز پهن کرد، ادامه داد: بایــد تمام ادارات، 
ســازمان ها و مدیران شهری دست به دست 
هم دهند و امور یک سرمایه گذار را با خم کردن 
قانون و نه شکستن آن، تسهیل کنند. اگر فقط 
به امید شورای شهر و شهرداری باشیم کاری 
از پیش نمی رود، طی یک سال اخیر با حدود 
4 ســرمایه گذار برای احــداث هتل صحبت 
کردیم و اکنون یکی از سرمایه گذاران در مرحله 
اخذ مجوز از نظام مهندســی اســت تا پس 
از آن پروژه آغاز به کار کنــد و امید داریم این 
سرمایه گذار پروژه های دیگری را هم در شهر 
انجام دهد. این عضو شــورای اسالمی شهر 
گلپایگان گفت: به صراحت اعالم می کنیم که 
در راستای تســهیل گری امور سرمایه گذاران 
اقدام می کنیم. از خیران شهرسازی در سراسر 
کشور می خواهیم که در پروژه فاخر مهستان 
شرکت کنند و برای احداث پارکینگ در کوچه 
مسجد حاجی با یک ســرمایه گذار صحبت 
شــده و پس از تملک های الزم در آن منطقه 
این پروژه آغاز به کار خواهــد کرد. نوربخش 
افزود: راه و شهرسازی با شهرداری گلپایگان 
همکاری نمی کند. بــرای واگذاری زمینی در 
ورودی گلپایگان از سمت خوانسار جلسات 
زیــادی در اصفهان برگــزار شــده ، اما هنوز 
نتوانســته ایم آن زمین را تملک کنیم و این 
مشــکل برای تملک زمین پارک جنگلی هم 

وجود دارد.

عکس: فارس
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     ۴۰سال پای منبر یار حبیب؛

  یک شهر از لبخندهای پیر و مرادمان خالی شد

مهر آیت ا...شــیخ محمدعلی ناصری دولت آبادی، اســتاد 
برجسته اخالق بود، کسی که بسیاری او را پدر می خواندند 

و همواره درد دل ها و رازهایشان را با او درمیان می گذاشتند.
او را با لحن شیرین و کالم نافذش می شناسیم، با یابن الحسن ها و یا صاحب 
الزمان گفتن هایش، با توصیه های عالمانه اش در سحرهای ماه خدا، با بک 

یا حجت  های شب های قدر…
 آیت ا... محمــد علی ناصری یار حبیب بود و محبــوب قلب ها، فراق او برای 
شیفتگان و دلدادگانش حزن انگیز است و حاال ما مانده ایم و یک شهر خالی 

از لبخندهای پیر و مرادمان.
آیت ا... محمدعلی ناصری سال ۱۳٠۹ در دولت آباد برخوار دیده به دنیا گشود. 
مقدمات تحصیل را در زادگاهش آغاز کــرد و آن را حوزه علمیه اصفهان ادامه 
داد. چهارده ساله بود که همراه با خانواده راهی نجف شد، دو سال بعد مادرش 
را از دست داد. پس از مدتی پدر از نجف بازگشت؛ اما پسر در همسایگی موالی 
متقیان ماند تا تحصیالت حوزوی اش را ادامه دهد. پرورش دینی و تربیتی 
در آن سال ها بر عهده مرحوم آیت ا... شیخ  محمد حسین دهاقانی از اعالم و 

اوتاد آن شهر مقد س بود.
محمدعلی نوجوان در ســال های تحصیلش در مدرسه صدر نجف، بخشی از 
علوم ادبی، حاشیه مأل عبدا... بر متن منطقی تفتازانی و قسمتی از شرح لمعه 

را نزد مرحوم آیت ا... مدرس افغانی فرا گرفت.
ادامه شــرح لمعه را از محضر آیت ا... مجتبی لنکرانی، مکاسب را در محضر 
مرحوم آیت ا... حاج شیخ عبدالکریم کرونی اصفهانی، کفایه را از محضر آیت 
ا...حاج شیخ محمد حســین دهاقانی فرا گرفت. او در این سال ها از محضر 
آیت ا... سید عبدالهادی شیرازی، آیت ا... محمود شاهرودی، آیت ا... سید 

ابوالقاسم خویی و امام خمینی)ره( در دروس مختلف استفاده کرد.
عالوه بر علوم رســمی، وی در علوم معنوی نیز نزد اســاتید شــهره ای تلمذ 
کرد. اســاتیدی همچون محمد کوفی، سید محمد کشــمیری، شیخ عباس 
قوچانی، سید هاشــم حداد و ســید جمال الدین گلپایگانی. در این دوران با 
شــخصیت های عرفانی و اخالقی همچون عالمه طباطبایی، محمداسماعیل 
دوالبی، حاج عبدالرضا گردعاوی، مولوی قندهاری و آیت ا... بهجت آشنا شد 

و از وجود معنوی آنها در نجف و قم بهره جست.
بازگشت همیشــگی آیت ا...ناصری به ایران به امر اســتادش آیت ا... سید 
محمد کشمیری بود. در بازگشت به اصفهان عالوه بر کالس های تدریس فقه 
و اصول و تفسیر قرآنی که سالیانی دراز در حوزه علمیه این شهر اقامه کرد به 

تربیت نفوس مستعد همت گماشت.جلسات درس اخالق او حدود ۴۰ سال 
مملو از اقشار مختلف مردم، طالب و عالقه مندان او بود، دوستدارانش، پس 
از نمازهای جماعت در مسجد کمرزرین اصفهان، پای وعظ و خطابه های او با 

رنگ و بوی شناخت حضرت ولی عصر )عج( بودند.
مجموعه ســخنرانی های حضرت آیت ا... ناصری درباره آیات تاویل شده به 
حضرت ولی عصر )ع( و آخرالزمان با عنوان در امتداد نور، شرح فرازهایی از 
خطبه بلند حضرت امیرالمومنین )ع( در مورد حاالت و خصوصیات اخالقی 
متقین با نام رسم بندگی، گزیده ای از سخنرانی های ایشان درباره قطب عالم 
امکان حضرت ولی عصر )عج( با عنوان ســخن دوست از جمله آثار آیت ا...

ناصری است.
این عالم واصل در سال های عمر با برکت خود عالوه بر تربیت شاگردان فراوان 
مراکز دینی، فرهنگی و درمانی مختلفی را پایه گــذاری کرد. در پیام آیت ا...

علی رضا اعرافی، مدیر حوزه های علمیه سراســر کشور نیز به این فعالیت ها 
اشاره شده است. در این پیام آمده اســت: خبر ارتحال مرحوم آیت ا... حاج 
شیخ محمد علی ناصری دولت آبادی اعلی ا... مقامه، مایه مزید اندوه و تألم 
حوزه های علمیه است، آن عالم عالیقدر تحصیالت حوزوی خود را نزد بزرگان 
و مفاخر حوزه کهن نجف اشرف گذراند و مدارج واالی سلوک معنوی و اخالقی 
را همان جا آموخت و طی کرد و ســپس با مهاجرت ارزشمند خود به اصفهان 
حوزه علمیه اصفهان را رونق بخشــید و طالب و دانشجویان و جوانان و مردم 
شریف اصفهان از آن وجود شــریف بهره ها بردند و شیوه های اصالح و تزکیه 
نفس و به ویژه راه شناخت اولیای الهی و آشنایی و انس با حضرت بقیت ا... 

)عج( را از ایشان آموختند.
وی افزوده اســت: ایشــان همچنان درخدمات اجتماعی و فرهنگی کوشا و 
درکنار مردم بودند و آثار نیک و بزرگی از ایشان ماندگار  شد  و حوزه بزرگ قم 

نیز از برکات ایشان بهره مند بود.
حوزه علمیه حضرت ولی عصــر )ع( در اصفهان،، حوزه علمیه صاحب الزمان 
)عج(، حوزه علمیه نرجس خاتون )س( مرکــز دیجیتال حضرت ولی عصر 
)عج( در دولت آباد، موسسه تحقیقات نجوم اسالمی، موسسه دارالهدی قم 
و بنیاد علمی - فرهنگی هاد از جمله مراکز دینی و فرهنگی است که به همت 

آیت ا... ناصری تاسیس شد.
این استاد برجسته اخالق، خطیب خوش سخن و مدرس حوزه علمیه اصفهان 
که عمر پربرکت خود را در راه تعلیم و آموزش علوم اسالمی صرف کرد سرانجام 

پس از طی دوره ای بیماری روز جمعه ۴ شهریور به لقاء ا... پیوست.

ویژه

مفاد آراء
6/33 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 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 رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 5362 - 1401/05/12 هيات دوم آقای غالمرضا رضائی 
حسين  آبادی به شناسنامه شماره 640 کدملي 1289173516 صادره اصفهان فرزند 
عليرضا در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 370/61 متر مربع قسمتی از  
پالک شــماره  258 فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مورد ثبت دفتر امالک الکترونيکی 139920302025013361  

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/06

م الف: 1362796  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

6/34 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 1186 مورخ 1401/04/20 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقای 
عبدالرضا مومنی به شناسنامه شماره 1 کدملی 4519899206 صادره فرزند اسکندر 
در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 93/92 متر مربع مفروزی از پالک شماره 290 
فرعی از 4348 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در 

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

 می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهــی به مدت دو ماه اعتراض خــود را به اين 
اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجــع قضايی تقديــم نمايند. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر

 خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/06

م الف: 1362099  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

6/35 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 1227 مورخ 1401/04/22 هيات اول موضــوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت  
خانم هديه اميديان مفرد به شناسنامه شــماره 12 کدملی 4209903531 صادره 
فرزند سلطانعلی  در ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 97/55 متر مربع مفروزی 
از پالک شــماره 4786   اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنوب 
 اصفهان  مع الواســطه و به موجب بيع نامه عادی از طرف آقای حســين دهقان

 )مالک رسمی( خريداری شده است.

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

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/06

م الف: 1362258  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

6/36 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 1365 مورخ 1401/5/8 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقای 
يوسف غالميان حسين آبادی  به شناسنامه شــماره 821 کدملی 1288684320 
صادره اصفهان فرزند حســن در ششــدانگ قســمتی از يکباب خانه به مساحت 
154/10 متر مربع پالک شماره شــماره 3 فرعی از 4348 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان و در ششدانگ قسمتی از يکباب خانه به 
مساحت 5/87 متر مربع پالک ثبتی 4348/2469 ) که تواما تشکيل يکباب خانه 
را می دهند( در خصوص پالک ثبتی 4348/3 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان اعالم 
می دارد: به موجب سند شــماره 156333 مورخ 82/4/2 دفتر 71 اصفهان تمامت 
بيست و شش- سی و دوم يک قفيز مشــاع از 12 قفيز و سه نی ششدانگ و نيز به 
موجب سند شــماره 156408 مورخ 82/4/1 دفتر 71 اصفهان مقدار يک - دوم از 
يک قفيز مشاع از 12 قفيز و سه نی ششدانگ پالک مزبور به آقای يوسف غالميان 
حسين آبادی فرزند حسن انتقال قطعی گرديده اســت و در خصوص پالک ثبتی 
4348/2469 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان ) که به پالک 4348/2969 استاندارد 
شده است( اعالم می دارد ششــدانگ پالک مزبور به موجب ســند انتقال شماره 
64698 مــورخ 1400/2/19 دفتــر 133اصفهان بنام آقای عباســعلی غالميان 
حسين آبادی ســابقه ثبت و ســند برگی دارد و مقدار 154/10 متر مربع در پالک 
ثبتی 4348/3 قرار دارد و مقدار 5/87 متر در پالک ثبتی 4348/2469 قرار دارد و 
آقايان يوسف غالميان حسين  آبادی ) نســبت به مالکيت خود از پالک 4348/3( 
و عباسعلی غالميان حسين آبادی )نسبت به مالکيت خود از پالک 4348/2469( 
 به موجب اقرار نامه شــماره 183910 مورخ 1401/1/17 دفتر 103 اصفهان اقرار 
نموده اند که طول و ابعاد پــالک های ثبتی مذکور طبق وضــع موجود اصالح و 
موافقت خود را در اين خصوص اعالم نموده اند و وضعيت موجود محل اين دو ثبتی 
مورد قبول طرفين می باشد و آقای عباسعلی غالميان حسين آبادی مالک پالک 
4348/2469 با مقدار 5/87 متر مربع ســمت شمال شــرقی که از پالک خويش 
ضميمه مجاور شرقی پالک 4348/3 شده است موافقت نموده اند و هر گونه ادعا و 

اعتراضی را از خود سلب و ساقط نموده اند. 
  لذا بــه منظور اطــالع عمومی مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز آ گهی 
می شود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، 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 وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/06

م الف: 1362192  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

مفاد آراء
6/37 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
- برابر رای شماره 1323 مورخ 1401/5/1 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای رســول 
عنايت به شناســنامه شــماره 245 کدملی 1289209235 صادره اصفهان فرزند 
جمشيد در 14/4 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يکباب ساختمان به استثنای بهای 
ثمنيه اعيانی آن به مساحت 173/80  متر مربع مفروزی از پالک شماره 46 فرعی 
از 4485 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملک جنوب اصفهان در ازای 
مالکيت رسمی مشاعی اوليه )سهم االرث وی از مرحوم جمشيد عنايت دستجردی(  

مفروز ثبتی گرديده است.
- برابر رای شماره 1326 مورخ 1401/5/1 هيات اول موضوع قانون 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 
حسن عنايت دستجردی به شناسنامه شماره 1273684974 کدملی 1273684974 
صادره اصفهان فرزند جمشــيد در 14/4 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ يکباب 
ساختمان به استثنای بهای ثمنيه اعيانی آن به مساحت 173/80  متر مربع مفروزی 
از پالک شماره 46 فرعی از 4485 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه )ســهم االرث وی از مرحوم 

جمشيد عنايت دستجردی(  مفروز ثبتی گرديده است.
- برابر رای شماره 1325 مورخ 1401/5/1 هيات اول موضوع قانون 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 جالل 
عنايت دستجردی به شناسنامه شماره 1271588226 کدملی 1271588226 صادره 
اصفهان فرزند جمشيد در 14/4 حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ يکباب ساختمان 
به استثنای بهای ثمنيه اعيانی آن به مساحت 173/80  متر مربع مفروزی از پالک 
شــماره 46 فرعی از 4485 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشــاعی اوليه )سهم االرث وی از مرحوم جمشيد 

عنايت دستجردی(  مفروز ثبتی گرديده است.
- برابر رای شماره 1324 مورخ 1401/5/1 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای عليرضا 
عنايت دستجردی به شناسنامه شماره 1973 کدملی 1289052166 صادره اصفهان 
فرزند جمشيد در 14/4 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يکباب ساختمان به استثنای 
بهای ثمنيه اعيانی آن به مســاحت 173/80  متر مربع مفروزی از پالک شماره 46 
فرعی از 4485 اصلــی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملک جنوب اصفهان 
در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه )ســهم االرث وی از مرحوم جمشيد عنايت 

دستجردی(  مفروز ثبتی گرديده است.
- برابر رای شماره 1322 مورخ 1401/5/1 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای جواد عنايت 
دستجردی به شناسنامه شــماره 18611 کدملی 1292895748 صادره اصفهان 
فرزند جمشيد در 14/4 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ يکباب ساختمان به استثنای 
بهای ثمنيه اعيانی آن به مساحت 173/80  متر مربع مفروزی از پالک شماره شماره 
46 فرعی از 4485 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه )ســهم االرث وی از مرحوم جمشيد عنايت 

دستجردی(  مفروز ثبتی گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 

می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/06

م الف: 1362879  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

6/38 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 1229 مورخ 1401/04/22 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی، مالکيت  خانم صغرا 
اقمشه دستجردی به شناسنامه شماره 1666 کدملی 1288920024 صادره اصفهان 
فرزند مرتضی  در ششدانگ يکباب خانه به مســاحت 68/32 متر مربع مفروزی از 
پالک شــماره 85 فرعی از 4348   اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان  بالواسطه از طرف مرتضی آقمشه دستجردی به فرزندش )متقاضی( 
واگذار گرديده است و آقای مرتضی آقمشه دستجردی به موجب گواهی حصر وراثت 
شماره 3605 مورخ 1379/12/6 صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی اصفهان فوت نموده 
و ورثه حين الفوت وی شامل: چهار فرزند پسر بنام های: علی، حسين، محمد، رضا و 
شش فرزند دختر بنام های: عزت، صغرا، بتول، عفت، زهرا، فاطمه و يک همسر دائمی 
بنام رقيه ملک محمدی می باشند و تعدادی از ورثه  نامبرده به موجب مشروحه مورخ 
1401/3/1 در جلسه هيات حاضر  و فروش مورث خود را تأييد و هر گونه اعتراض را 
از خود سلب نموده اند و همسر متقاضی )آقای خداداد چرامين( نيز به موجب مشروحه 
 مورخ 1401/3/2 در جلســه هيات حاضر و اعالم نموده اســت ملک مورد تقاضا 
)عرصه و اعيان( متعلق به متقاضی بوده و هر گونه اعتراض را از خود ســلب نموده 
است.  لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/06

م الف: 1362712  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
ابالغ مفاد نظریه رد درخواست افراز

6/39 شــماره نامــه: 140185602033001841 -1401/05/29 نظر به اينکه 
آقای جعفر خطيری احدی از مالکين ششدانگ پالک 517 فرعی از 34 اصلی واقع 
در مزرعه خطير جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز مبنی بر افراز ســهم مشاعی خود از 
 پالک مرقوم به طرفيت ســاير مالکين مشــاعی پالک مرقوم )عصمت خطيری- 
رضا خطيری عليايی- علی اصغر خطيری عليايی- فخری خطيری عليايی  و احسان 
خطيری عليايی- طاهره خطيری عليايی- اشــرف خطيری عليايی( نموده است و 
اعالم نموده که آدرســی از نامبردگان ندارند و دسترسی به ايشان مقدور نمی باشد 
نهايتا منجربه صدور نظريه رد درخواست افراز به شماره 140185602033001814 
مورخه 1401/05/27 اداره ثبت اسناد و امالک نطنز گرديده است لذا بدينوسيله به 
نامبردگان ابالغ می گردد تا چنانچه به نظريه مزبور اعتراضی داريد اعتراض خود را 
به ظرف مدت ده روز از طريق نشر آگهی مطابق ماده 5 و 6 آيين نامه افراز و فروش 
امالک مشاع مصوب آذر ماه ســال 1357 به دادگستری شهرســتان نطنز تسليم 
 فرماييد. م الف: 1370042  رحمت اله شــاهدی مديــر واحد ثبتی حوزه ثبت

 ملک نطنز 

با صدور پیامی صورت گرفت؛

تسلیت رهبر انقالب در پی درگذشت عالم ربانی آیت ا... ناصری
حضرت آیت ا...خامنه ای در پیامی درگذشت عالم ربانی و سالک الی ا... آیت ا...آقای حاج شیخ محمدعلی ناصری را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

رحلت عالم ربانی و سالک الی ا...آیت ا... آقای حاج شیخ محمدعلی ناصری رحمت ا... علیه را به عموم مردم اصفهان و به همه  ارادتمندان 
و مستفیدان از فیوضات آن مرحوم و به خصوص به فرزندان محترم و مکرم ایشان تسلیت عرض می کنم.

این عالم بزرگوار و معلم اخالق، وظیفه  بزرگ تزکیه و نشر معارف اخالقی اسالم را تکلیف خویش دانسته و با بهره مندی از خشیت و خضوع 
دل نورانی خود، بیان اثرگذار و نافذی را در این جهت به کار می بردند؛ رحمت و رضوان خدا بر ایشــان باد. از خداوند متعال قبول خدمات و 

مغفرت الهی را برای ایشان مسألت می کنم.
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ردپایخشکیزایندرودبرتندرختانکهنسالخزانزده؛

  رنج بی آبی 

خشکی زاینده رود از سال ها پیش تاکنون خسارات زیادی را به  تسنیم
اســتان اصفهان تحمیل کــرده که در ایــن باره می تــوان به 
فرونشســت، فعال شــدن کانون های ریزگرد و عدم توانایی تامین آب مورد نیاز 
کشاورزی اشاره کرد. از آنجا که بخش قابل توجهی از مردم در استان اصفهان به کار 
کشاورزی مشغول هستند و از این طریق درآمد کسب می کنند، مشکالت آبی این 
حوزه بســیار مهم بوده و نیازمند توجه اســت.یکی از عواملی که تعداد کانون های 
گردوغبار در اصفهان را افزایش می دهد بال استفاده شدن زمین هایی است که در 
سال های گذشــته با وجود آب در آنها زراعت می شده و خشکی زاینده رود آن را به 
زمینی بدون گیاه تبدیل کرده است. از این نظر می توان حوزه کشاورزی را عاملی برای 
دیگر مشکالتی دانست که در نتیجه خشــکی زاینده رود ایجاد شده اند.باید توجه 
داشت که استان اصفهان تعداد زیادی از کارخانجات مهم و حیاتی کشور را در پهنه 
جغرافیایی خود جای داده اما با وجود  آورد اقتصادی که این مراکز صنعتی برای 
کشــور دارند، تنها آالیندگی بیش از حد را برای این استان به ارمغان می آورد. این 
مسئله توجه به افزایش مساحت فضاهای ســبز و درختان را برای جذب آلودگی 
حاصل از این صنایــع را ضروری می ســازد.از طرفی منابع آبــی ناکافی به دلیل 
خشکی های اخیر زاینده رود نه تنها امکان افزایش فضاهای سبز را از استان اصفهان 
ســلب می کند بلکه درختان موجود فعلی را نیز با خطر جدی مواجه کرده است به 
طوری که روزانه شاهد قطع تعداد بسیاری درخت در فضای سبز شهری و باغات 
استان هستیم.از آنجا که درختان برای به ثمر رسیدن و داشتن توانایی الزم در جذب 
آالینده ها ســال های زیادی را صرف می کنند، هر یک از آنها ســرمایه ای گران بها 
محسوب می شود؛ اما متاسفانه این روزا به دلیل خشکسالی و کمبود آبیاری شاهد 
افزایش خشکی و مرگ آنها در نقاط مختلف استان هستیم. وقتی یک درخت با 
کمبود آب مواجه می شود شرایط اسقرار آفات و بیماری ها بر آن فراهم شده و موجب 
تضعیف درخت می شود.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در ارتباط با 
آثار خشکی زاینده رود بر باغات و فضای سبز استان اظهار داشت: نزدیک به 20 سال 
است که اســتان تحت تاثیر اثرات کم آبی قرار دارد و این موضوع و بارگذاری های 
انجام شده موجب قطع شــدن جریان زاینده رود شده است؛ تداوم خشکسالی، 
بارگذاری های جدید، خشکی هوا، وزش بادهای فصلی و کم بارشی باعث وارد شدن 
خساراتی به باغات و فضاهای سبز شهری شده است.منصور شیشه فروش عنوان 
کرد: عدم کشت در بسیاری از اراضی استان موجب ایجاد کانون های گردوغبار شده 
و نیز عدم جریان زاینده رود اثرات فرونشست را افزایش داده و سبب کاهش سطح 
آب های زیرزمینی و کیفیت آنها حتی تا حد شوری آب شده است.وی افزود: این 
عوامل موجب بروز آسیب در فضاهای سبز روستاها و شــهرها و به ویژه نوار سبز 
حاشیه زاینده رود که به طور مستقیم وابسته به جریان آب بوده، شده است.مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری اصفهان در ارتباط با تاثیر خشکسالی بر درختان کهنسال 

استان بیان کرد: بســیاری از درختان کهن در حاشــیه زاینده رود و کنار مادی های 
اصفهان که ریشه  آنها در خاک اطراف رودخانه بوده است اکنون با تنش های آبی 
مواجه هستند و به همین دلیل ما شاهد خشک و فرسوده شدن درختان و ایجاد 
خزان و ریزش برگ ها در فصل تابستان هستیم ؛ همچنین تنش های آبی درختان 
موجب هجوم آفات به آنها نیز می شود. خشک شدن درختان کهن حاشیه زاینده رود 
در این تابستان ســبب شــده که با بادهای اندکی شــاهد ســقوط آنها باشیم.

شیشه فروش با اشاره به کارایی سیستم های نوین آبیاری برای رفع تنش های آبی 
درختان تصریح کرد: 50 درصد از فضای سبز استان به آبیاری نوین مجهز شده اند؛ 
اما پاسخگوی درختان قدیمی که در گذشته به طور مستقیم وابسته به جریان آب 
بوده اند نیست و این درختان با تنش های آبی مواجهند.وی با بیان اینکه خشکی 
زاینده رود موجب بروز خسارات با اشجار و باغات شده است، گفت: 16 هزار هکتار از 
باغات استان و نیز دو هزار هکتار از فضاهای سبز و درختان تحت تاثیر تنش های آبی 
هســتند و بســیاری از کشــاورزان موفق به برداشــت میوه های خود نشده اند؛ 
شهرداری ها با تانکر آبرسانی سیار انجام می دهند؛ اما گاهی این آب کیفیت خود را 
از دست داده و موجب بروز آســیب به درختان می شود.مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان در ارتباط با قطع درختان در شهر اصفهان بیان کرد: شهرداری ها 
با توجه به وظیفه خود در راســتای جلوگیری از بروز حوادث، در زمان های مناسب 
نســبت به پایش و هرس کردن درختان اقــدام می کند.وی خاطرنشــان کرد: 
طرح های احیای تاالب گاوخونی و زاینده رود تبیین و به وزارت نیرو ارســال شده 
است؛ درخواست ما این است که وزارت نیرو به طور ویژه اقدامات الزم در این راستا 
را انجام دهدمشکل کم آبی استان گریبان گیر تمام درختان استان هم در باغات و 
مزارع و هم در فضاهای سبز شهری شده و خسارات فراوانی را به این دو بخش وارد 
کرده است. این درختان چه در باغات و چه در فضاهای سبز شهری از اهمیت ویژه ای 
برخوردارند و حفظ آنها مساوی حفظ هوای پاک و آینده استان است.  باید توجه 
داشت که اقتصاد باغداران اصفهانی به ثمردهی درختان در باغات استان وابسته 
اســت و هرگونه لطمه به این درختــان زندگی این افراد را در معــرض تهدید قرار 
می دهد. بســیاری از صاحبان باغ در اصفهان ســال های زیادی را صرف کاشت و 
پرورش درختان کرده و هزینه های زیادی را برای نگهداری از آنها متحمل شده اند؛ 
اما خشکی های پی در پی زاینده رود زحمات آنها به طور کلی به نابودی می کشاند.در 
همین راستا؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
در این باره اظهار داشــت: اصفهان دارای 85 هزار هکتــار از باغات با درختان میوه 
گوناگون است که مقدار زیادی از آنها به دلیل کمبود بارش و منابع آب های زیرزمینی 
در سنوات پیش دچار مشکل شده اند.اصغر رستمی با بیان اینکه هیچ گونه برنامه ای 
در جهت توسعه باغات اســتان نداریم، گفت: اولویت ما حفظ باغات، بهینه سازی 
باغات درجه دو، حذف باغات درجه سه کم بازده و حذف گیاهان زراعی با مصرف زیاد 

آب و جایگزینی آنها با درختان و گیاهان کم  آب بر است.وی با اشاره به اهمیت باغات 
در استان اصفهان عنوان کرد: بنابر قانون توزیع عادالنه آب، کشاورزی پس از شرب 
و پیش از صنعت در اولویت دوم قــرار دارد؛ اما گاهی بعــد از صنعت به آن توجه 
می شود؛ در بحث کشاورزی نیز باغات اولویت اول هستند و در سنوات گذشته نیز 
به هنگام مواجهه با مشکالت کمبود آب تالش ما در جهت حفظ باغات بوده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان افزود: گاهی 
حتی برای حفظ باغات آبرسانی با تانکر را در دستور کار قرار دادیم و همه تالش خود 
را کرده ایم تا حتی یک درخت هم خشک نشود چراکه در صورت خشک شدن آن 
زحماتی چند ساله نابود می شود؛ اما اگر زراعتی در یک سال انجام نشود در سالی 
دیگر قابل انجام اســت.وی در ارتباط وضعیت باغات در شهرستان های حاشیه 
زاینده رود تصریح کرد: 9 شهرســتان لنجــان، مبارکه، فالورجان، خمینی شــهر، 
نجف آباد، اصفهان، برخوار، شاهین شهر و قسمتی از شهررضا از منابع آبی رودخانه 
استفاده می کردند که در سال های اخیر به نوسانات آبی دچار شدند و زراعت  و باغات 
در این 9 شهرستان به طور جدی تحت الشعاع کم آبی قرار گرفته  است.رستمی ادامه 
داد: با شرایط خشکی و نوسانات آبی زاینده رود، شاید درختان در این شهرستان ها 

زنده بمانند اما دیگر توجیه اقتصادی نخواهند داشت.

اصفهان، نیازمند فضای سبز چند صد برابری است
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان هم با اشاره به تاثیر 
خشکی زاینده رود بر فضای سبز شهر اصفهان اظهار داشت: خشکی زاینده رود که از 
سال 1378 آغاز شد تاثیر صد درصدی بر فضای سبز و مباحث محیط زیستی شهر 
اصفهان داشته و این خشکی محیط زیست اصفهان را به قهقرا برده است؛ ادامه این 
خشکی می تواند تمدن اصفهان را نابود کند.مجید عرفان منش با بیان اینکه درختان 
در سطح شهر اصفهان دچار خسارت های فیزیولوژیکی شدید شده اند، عنوان کرد: 
در ادوار گذشته به ویژه سال های اخیر خشکی زاینده رود موجب ایجاد تنش برای 
درختان سطح شهر شده و ادامه این تنش ســبب بیماری و تضعیف درخت و در 
نهایت مرگ آن می شود.وی افزود: درختان اصفهان به علت محدودیت های آبی 

دچار کم آبیاری هستند و این کم آبیاری موجب ضعیف شدت درختان شده است؛ 
ضعیف شدن درختان شرایط مستقر شدن آفات و بیماری ها را بر روی آنها فراهم 
می کند و ادامه این فرآیند خسارت و مرگ فیزیولوژیکی را ایجاد می کند.مدیرعامل 
سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان با بیان اینکه شهرداری به علت 
مسائل ایمنی و جلوگیری از اپیدمی بیماری به درختان دیگر اقدام به قطع برخی 
درختان می کند، گفت: در رابطه با قطع درختان دو کارگروه تخصصی در شهرداری 
وجود دارد، یکی از این دو با عنوان کارگروه گیاه پزشکی شامل کارشناسان این حوزه 
است و با بازدید از درختان شرایط بیماری و وجود آفات در آنها را بررسی کرده و لزوم 
قطع درخت را تشــخیص می دهند.وی افزود: کمیته رفع خطر در شهرداری نیز با 
روش های علمی و تجربی خطر ســقوط درختان را بررسی می کند؛ به این منظور 
با روش توموگرافی تنه درخت اسکن و میزان تراکم آن محاسبه و در صورت لزوم 
دستور قطع آن توسط کارشناس صادر می شود.مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان با اشــاره به دالیل قطع شبانه درختان سطح شهر تصریح 
کرد: در برخی مناطق شهر بار ترافیکی روز زیاد است و امکان انسداد خیابان برای 
اجرای عملیات قطع درخت وجود ندارد؛ همچنین قطع درخت خود کاری پر خطر 
است و به همین خاطر در شب انجام می شود.وی عنوان کرد: وضعیت درختان و 
فضاهای سبز شهر اصفهان خوب نیست، نیاز ساالنه مصرف آب فضای سبز باید 
60 میلیون متر مکعب باشد؛ اما ما کمتر از 25 میلیون متر مکعب استفاده می کنیم 
که از این مقدار، هشت میلیون متر مکعب پساب فاضالب است که تصفیه مجدد 
شده اســت.عرفان منش در ارتباط با اقدامات انجام شده در راستا حفظ درختان 
شهر اصفهان گفت: یکی از سیاست های اصلی شهرداری در حوزه فضای سبز حفظ 
درختان شهر است و در این راســتا به تدریج از آب چمن ها کم و به درختان اضافه 
شده چراکه چمن یک گیاه علفی است و با رسیدن آب دوباره رشد پیدا می کند؛ اما 
اگر درختان آسیب ببینند به سادگی قابل جایگزینی نیستند.وی ادامه داد: تمام 
کارهایی که باید در جهت حفظ فضای سبز انجام شود مثل افزایش راندمان آبیاری، 
بهبود شبکه های آبیاری، استفاده از منابع آبی غیرمتعارف و تقویت خاک و گیاه جزو 

برنامه های روزانه ما شده است.

جامعه

مردم اصفهان طی چهار ماه ابتدایی سال جاری 7۴ 
روز هوای ناسالم نفس کشیدند.کالن شهر اصفهان 
بر پایه آمار اداره کل حفاظت محیط زیســت استان 
از ابتدای سال جاری تا سی و یکم مردادماه، بدون 
داشــتن یک روز هوای پاک، 81 روز هوای سالم و 
7۴ روز هوای ناسالم تجربه کرد.نگاهی به آمار کیفی 
هوای کالن شهر اصفهان نشان می دهد، مرداد ماه 
با 6 روز هوای ناسالم برای گروه های حساس و 25 

روز هوای سالم شــرایط کیفی مناسب تری نسبت 
به چهارماه ابتدایی ســال جاری داشت.برپایه آمار 
موجود تیرماه 1۴01 نیز با ثبت 17 روز هوای ناسالم 
برای گروه های حساس، 2 روز هوای ناسالم برای 
عموم شــهروندان و 12 روز هوای ســالم، رکورددار 
بیشــترین روزهای آلــوده طی چهار مــاه ابتدایی 
امسال بوده اســت.همچنین کالن شهر اصفهان از 
ابتدا تا 31 فروردین ماه امسال 16 روز هوای ناسالم 
برای گروه های حساس و 15 روز هوای قابل قبول 
تجربه کرد و در ســی و یک روز اردیبهشت ماه، 15 
روز هوای ناسالم برای گروه های حساس، سه روز 
هوای ناسالم برای عموم شهروندان و 13 روز هوای 
قابل قبول داشــت و در ماه خرداد نیز 13 روز هوای 

ناسالم برای گروه های حساس، 2 روز ناسالم برای 
عموم 16 روز قابل قبول نفس کشید.شاخص کیفی 
هوای کالن شــهر اصفهان روز پنجم شــهریور ماه 
نیز با میانگین 119 در وضعیت ناســالم برای گروه 
 Air ( های حساس ثبت شد.شــاخص کیفی هوا
Quality Index ( معیاری است که غلظت ترکیبات 
مختلف آالینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، 
دی اکســید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و 
ذرات معلق ) ذرات کوچک تر از 10 میکرومتر و ذرات 
کوچکتر از 2.5 میکرومتر( را که دارای حدود مجاز 
متفاوت بــا واحدهای مختلف اســت به یک عدد 
بدون واحد تبدیل می کند و وضعیت آلودگی هوا را 

نمایش می دهد.

ثبت ۷4 روز هوای آلوده در اصفهان طی ۵ ماه ابتدایی سال

پاکستان، غرق 
در باران های 

موسمی
آمار قربانیان ســیل بر اثر 
بارندگی هــای شــدید در 
پاکستان که از 1۴ ژوئن آغاز 
شــده به 937 نفر افزایش 

یافته است.

 برگزاری امتحانات نهایی در اصفهان و برخوار 
با وجود تعطیلی روز یکشنبه

معاون آموزش متوســطه اداره کل آمــوزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: بــا وجود تعطیلی 
شهرستان های اصفهان و برخوار در روز یکشنبه، تمام امتحانات نهایی پایه های نهم و دوازدهم در 
سراسر استان طبق برنامه اعالم شده برگزار می شود.سیداحمدرضا بنی لوحی درباره آخرین وضعیت 
برگزاری امتحانات اظهار کرد: با وجود تعطیلی شهرســتان های اصفهان و برخوار در روز یکشنبه به 
علت ارتحال عالم مجاهد، آیت ا...ناصری، کلیه امتحانات نهایی پایه دوازدهم و هماهنگ استانی 
پایه نهم در سراسر استان طبق برنامه اعالم شده قبلی برگزار خواهد شد.وی افزود: بر همین اساس، 
دانش آموزان در ساعت مقرر اعالم شده از قبل، در حوزه های برگزاری آزمون حضور به هم رسانند.

بنی لوحی تصریح کرد: دانش آموزان کلیه اخبار و اطالعات پیرامون این موضوع را از پرتال اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان، صدا و سیما و خبرگزاری های رسمی دنبال کنند.

 

بهره برداری از 24 طرح آموزشی در اصفهان آغاز شد
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس اصفهان از آغاز بهره برداری از 2۴ طرح آموزشی در اصفهان به 
مناسبت هفته دولت آماده خبر داد.مجید نســیمی افزود: این طرح  ها در قالب 105 کالس درس و در 
مساحتی بالغ بر 21 هزار و 200 مترمربع زیربنا مورد بهره برداری و تحویل قرار گرفته است.مدیرکل نوسازی 
مدارس اصفهان افزود: در این هفته همچنین عملیات اجرایی احداث  9 طرح مدرسه سازی در ناحیه 
6 و پنج اصفهان، زرین شهر، مهردشت، کاشان، بویین میاندشت، فریدون شهر و 2 طرح در سمیرم آغاز 
می شود.وی یادآور شد: سه طرح از این تعداد از ردیف اعتبارات محرومیت زدایی دولتی و مابقی هم از 
هزینه های مردمی تامین خواهد شد.نسیمی یکی از دستاوردهای شاخص این اداره کل را در یک سال 
گذشته ساخت و تکمیل فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی عنوان کرد و گفت: در این مدت  101 پروژه در 
استان به بهره برداری رسیده است.وی خاطرنشان کرد: این طرح ها در قالب 6۴۴ باب کالس با زیربنای 
8۴ هزار و 2۴8 مترمربع تکمیل و تحویل آموزش وپرورش استان شده است.بیش از 905 هزار دانش آموز 

در سال تحصیلی گذشته در  پنج هزار واحد آموزشی در استان اصفهان تحصیل کردند
 

اعالم پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق کارمندان و 
بازنشستگان

ســازمان اداری و استخدامی کشور با اشــاره به ارائه پیشنهاد افزایش حقوق و مســتمری کارمندان و 
بازنشستگان در قالب یک الگوی جدید به هیئت دولت اعالم کرد: این پیشنهاد با هدف بهبود و کمک به 
معیشت کارمندان، بازنشستگان کشوری، لشکری و ارتقای قدرت خرید، ارائه شده است.این سازمان 
افزود: پیشنهاد افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشســتگان، توسط این سازمان مشترک با 
سازمان برنامه و بودجه کشور به دولت ارائه شده است و در روزهای آینده روال قانونی تایید آن طی خواهد 
شد.عادالنه سازی پرداخت ها، افزایش قدرت خرید، همچنین کمک به حفظ بنیان خانواده در راستای 
قانون جوانی جمعیت کشور، از اهداف این پیشنهاد عنوان شده است.الگوی جدید پیشنهادی، این گونه 
است که معادل ریالی امتیازاتی که برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام 
هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با عنوان متناسب سازی حقوق به صورت ثابت در احکام کارگزینی در 
نظر گرفته می شود، به حقوق افزوده خواهد شد.بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های 
بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی مطابق با 
جز 2 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1۴01 کشور، مشمول این افزایش حقوق خواهند بود.همچنین 
در راستای اجرای ماده 16 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مطابق این پیشنهاد کمک هزینه 
اوالد و حق عائله مندی تمام گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه هایی که در ماده 29 قانون برنامه 

پنج ساله ششم توسعه مطرح شده است.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

۷ سال دیگر پنجره جمعیتی 
ایران بسته خواهد شد

رییس دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان گفت : 
7 سال دیگر پنجره جمعیتی ایران بسته خواهد 
شد و اگر در این فاصله زیرساخت های الزم برای 
تشویق مردم به فرزندآوری صورت نگیرد، دیگر 
ایران جمعیت جوان نخواهد داشت.شــاهین 
شیرانی در مراسم ایین افتتاح و بهره برداری از  
ساختمان جدید مرکز خدمات  جامع سالمت 
شهر کوهپایه، اظهار داشت: یکی از مولفه های 
امنیت، جمعیت است.رییس دانشگاه افزود: 
برای پایداری و نگه داشتن جمعیت و تشویق 
مردم به فرزندآوری  باید سالمت مردم را تامین 
کرد که یکی از راه های تامین ســالمتی در هر 
نقطه، احداث بیمارستان است که در این راستا 
از وزیر کشور مطالبه کردیم اگر درمناطق محروم  
اقدام به تاسیس بیمارستان نشود و مردم از نظر 
سالمتی احساس امنیت نکنند، به نقاط دیگر 
مهاجرت  کرده  و در نتیجه خالی شدن هر منطقه 
محلی امن برای فعالیت افراد شــرور خواهد 
شد.وی با اظهار اینکه باید ردیف بودجه ویژه ای 
برای ساخت  بیمارستان تخصیص یابد، گفت: 
ساخت بیمارستان در  شهر ورزنه امنیت خوبی 
را برای ساکنان آن منطقه ایجاد خواهد کرد، اگر 
چه امروز  ساخت بیمارستان در شهرستان خور 
و بیابانک ضرورت دارد، زیرا کــه فاصله خور تا 
اصفهان بیش از اصفهان تا تهران است.رییس 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان، افزایش 25 
ســال به عمر متوســط ایرانیان را بزرگ ترین 
دســتاورد انقالب عنوان کرد و افزود: سالمت 
یک حوزه تعامالت بین بخشــی است که تنها 
25 درصد کار به دســت وزارت بهداشت است و 
75 درصد به دیگر دستگاه ها بر می گردد  و اگر 
کارخانه ای دودزا شود منجر به افزایش جمعیت 
سرطانی می شود و  همینطور نا ایمنی جاده ها و 
خودروها منجر به افزایش تعداد بیمارستان ها  و 
افراد ناسالم خواهد شد.وی به  نقش تاثیرگذار 
خیران در حوزه سالمت و بهداشت اشاره کرد و 
افزود: شاهد حضور پررنگ و همکاری نزدیک 
آنها با حوزه بهداشــت و درمــان و حتی حوزه 

پژوهش هستیم.

واگذاری 38۵ واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی
مدیرکل بهزیستی اصفهان از واگذاری 385 واحد مســکونی به مددجویان و خانواده های دارای فرد معلول خبر داد.ولی ا...نصر  گفت: 385 واحد مسکونی به 
خانواده های دارای یک فرد معلول و یا 2 فرد معلول و بیشتر و همچنین به زنان سرپرست خانوار در استان واگذارشده است.وی اظهار داشت: بر اساس برنامه 
مشترک با وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، بنیاد مستضعفان و انجمن خیران مسکن ساز، با ارائه تسهیالت بانکی قرض الحسنه ای از مبلغ 200 
تا ۴00 میلیون ریال برای خانوار های زیرپوشش و 100 تا 600 میلیون ریال کمک بالعوض بسته به شرایط خانوارها، واحد های مسکونی مناسب ساخته و در اختیار 
افراد زیرپوشش واجد شرایط قرارگرفته است.مدیرکل بهزیستی اصفهان افزود: تسهیالت مسکن برای خانواده های 2 معلول به باال در حوزه شهری مبلغ یک 
میلیارد و ۴00 میلیون ریال و در حوزه روستایی مبلغ 850 میلیون ریال بالعوض با مشارکت بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام)ره(، سازمان بهزیستی و 
بنیاد مسکن پرداخت و دیگر خانوار های زیرپوشش از مبلغ 100 میلیون ریال کمک بالعوض برخوردار می شوند.وی افزود: بهزیستی به منظور توانمندسازی جامعه 
هدف بر گسترش اشتغال و ایجاد مسکن به عنوان دو بال اصلی توان مدسازی تاکید ویژه دارد.نصر خاطرنشان کرد: امروز بهزیستی در یک جهاد مسکن سازی 

با همراهی دستگاه ها و انجمن های مسکن ساز و خیران استان تالش خود را معطوف به تسهیل امر مسکن سازی اقشار آسیب پذیر جامعه کرده است.

عکس: مشرق نیوز



بازیکن تیم ملی شمشیربازی:

می توانستیم طال بگیریم، اما بدن مان خالی کرد
بازیکن تیم ملی شمشیربازی با اشاره به کســب مدال نقره تیم ملی ِاپه، گفت: توان پیروزی در بازی فینال را داشــتیم، اما بدن مان از بازی های سنگین قبلی 
خالی کرد، با این حال توانســتیم با توجه به حضور حریفان پرقدرت و مدعی، مدال نقره ارزشمندی را کسب کنیم.محمد رضایی طادی، پس از کسب مقام دوم 
در رقابت های کشورهای اسالمی قونیه در گفت وگو با ایسنا درباره این مسابقات، اظهار کرد: مسابقات کشورهای اسالمی در قونیه برای ما بسیار مهم بود. سطح 
رقابت ها بسیار باال بوده و حریفانی پرقدرت در سطح این مسابقات با ســابقه بازی در المپیک داشتیم. با این حال توانستیم به فینال تیمی برسیم.وی با اشاره 
به باخت اپه آقایان در بخش انفرادی و بازماندن از کسب مدال، توضیح داد: مصدومیت هایی در این مسابقات گریبان گیرمان شد. هر طور بود بازی کردیم، اما 
نشد نتیجه دلخواه مان را کســب کنیم.این ملی پوش جوان اپه ادامه داد: در بخش تیمی با عربستان رقابت کردیم و با توجه به قرارگیری تیم ایران در رده هفتم 
مسابقات، تیم رده دو را در ضربه طالیی شکست دادیم. پس از آن به مصاف قرقیزستان رفتیم و بعد از پیروزی به فینال رسیدیم.وی خاطرنشان کرد: توان شکست 
آذربایجان در فینال را داشتیم، اما با توجه به بازی های ســنگین قبلی بدن مان خالی کرد و دوم شدیم، البته این مدال نقره برای اپه ایران بسیار با ارزش است.
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تردید مهاجم بارسا؛ شاید »اوبا« به چلسی نرود
پی یر امریک اوبامیانگ، مهاجم بارسلونا، هنوز بر بندهای شخصی با چلسی به توافق نرسیده است.

به گزارش »ورزش ســه«، انتظار می رفت که قرارداد اوبامیانگ با چلســی پیش از شروع این هفته 
امضا شود؛ اما هنوز خبری از توافق نهایی نیست. توماس توخل به خاطر روزهای خوبی که در بروسیا 
دورتموند با این بازیکن سپری کرده بود، عالقه زیادی به جذب او دارد و اصرارهای این مربی آلمانی 
باعث شد که مدیران چلسی به صورت جدی برای جذب او اقدام کنند. در حالی که بارسا در ابتدا حاضر 
به فروش اوبا با مبلغی کمتر از 30 میلیون یورو نبود و از سوی دیگر، چلسی هم حاضر نبود چنین مبلغی  
را برای مهاجمی که در ماه فوریه و به صورت آزاد به نوکمپ رفته بود پرداخت کند، دو طرف با مذاکرات 
بسیار در نهایت بر سر مبلغ مشخصی به توافق رسیدند. بسیاری از رسانه های اسپانیایی و انگلیسی 
مدعی شده بودند که این مهاجم اهل گابن روز پنجشنبه آخرین تمرینش را تحت نظر ژاوی انجام داده 
است و به زودی برای امضای قرارداد راهی لندن خواهد شد. اما چنین اتفاقی تا امروز رخ نداده و حاال 
روزنامه انگلیسی سان خبر داده که اوبامیانگ و چلسی بر سر موارد شخصی با یکدیگر اختالف دارند.

 

»فوفانا« گران ترین مدافع جهان
انتقال وسلی فوفانا از لسترسیتی به چلسی نهایی شد.به گزارش ایســنا و به نقل از اسکای، انتقال 
وســلی فوفانا از لسترســیتی به چلســی نهایی شــد. مبلغ انتقال حدود ۹0 میلیون یورو است تا 
ولخرجی های چلســی در نقل و انتقاالت ادامه داشته باشــد. این انتقال باعث می شود که مدافع 
فرانسوی گران ترین مدافع جهان شود.مدافع میانی ۲۱ ساله که در حال حاضر پیراهن لسترسیتی را 
بر تن می کند با چلسی به توافق نهایی رسید و باید از حاال او را گران ترین مدافع جهان دانست. پیش 
از این هری مگوایر، گران ترین مدافع جهان بود. مگوایر ۲۹ ساله که در سال ۲0۱۹ به منچستریونایتد 
پیوست ۸۷ میلیون یورو از شیاطین سرخ دریافت کرد و حاال فوفانا با ۹0 میلیون یورو در صدر قرار گرفته 
است.نکته جالب اینکه مگوایر نیز مانند فوفانا از لسترسیتی به تیم دیگر پیوست و رکورد زد.چلسی 
و لستر بعد از چند هفته مذاکره فشرده در نهایت با این انتقال به توافق رسیدند و جزییات نهایی هنوز 
مشخص نیست. آبی ها پیش از این سه بار خواستار به خدمت گرفتن او شده بودند ولی لسترسیتی هر 
سه پیشنهاد را رد کرد.با توجه به تجربه نسبتًا محدود فوفانا در لیگ برتر تا اینجای کار، هزینه این انتقال 
را باید به عنوان یک شگفتی تلقی کرد. این بازیکن فرانسوی که در سال ۲0۲0 از سنت اتین به لیگ برتر 

انگلیس پیوست، تنها 3۷ بازی در لیگ برای باشگاه فعلی خود انجام داده است.
 

هشدار »تن هاخ« به »مگوایر«: باید با واران رقابت کنی!
به گزارش»ورزش سه«، منچستریونایتد در چارچوب رقابت های هفته چهارم لیگ برتر انگلیس به 
مصاف ساوتهمپتون خواهد رفت. مگوایر، در جریان پیروزی هفته گذشته این تیم برابر لیورپول در 
ترکیب یونایتد جایی نداشت و بازی را از روی نیمکت دنبال کرد و به نظر می رسد که کاپیتان اول یونایتد 
در بازی این هفته هم قرار است کار را از روی نیمکت شروع کند. تن هاخ  در نشست خبری پیش از بازی 
این هفته برابر ساوتهمپتون در این باره گفت:»فکر نمی کنم در اختیار داشتن بازوبند کاپیتانی به این 
معنا باشد که شما همیشه باید بازی کنید، خصوصا وقتی در تیمی حضور داشته باشید که واران را هم 
در اختیار دارد. رقابت وجود دارد و ما به چنین چیزی احتیاج داریم. شرایط واران کامال باثبات است. 
وقتی این تیم به او نیاز داشت، این بازیکن به ما کمک کرد.«این مربی هلندی با تمجید از عملکرد واران 
اضافه کرد:» موقعیت او، عملکردش و دستاوردهایی که در گذشته داشته است، نشان می دهد که او 
واقعا توانایی مشارکت در این تیم را دارد. ما بازی های بســیاری در پیش داریم و می توانیم بازی به 
بازی نیازها را بررسی کنیم. گزینه های بسیار زیادی برای حضور در زمین در هر بازی وجود دارد«. با  این 
حال، او سعی کرد جایگاه مگوایر را هم در بین بازیکنانش حفظ کند و ادامه داد:»ما یک گروه رهبری 
داریم و هری هم یکی از رهبران تیم ماست. برونو فرناندز هم جزو آنهاست و مانند یک کاپیتان بازی 

می کند. او برای ما الگوست و انرژی بسیاری را به تیم اضافه می کند.«

واکاویتقابلسپاهانوگلگهر؛

 توقف سپاهان در نقطه حساس
  تیم فوتبال سپاهان بعد از چند هفته پیروزی مقتدرانه، مقابل بازی با گل 
گهر متوقف شد.هفته سوم رقابت های لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس 
با برگزاری چهار دیدار خاتمه یافت که در یکی از این رقابت ها، ســپاهان 
اصفهان مقابل گل گهر سیرجان با تساوی ۲_۲ متوقف شد. سپاهان پس 
از ۲ پیروزی متوالی در سومین گام از فصل جدید رقابت های لیگ برتر 
مقابل قلعه نویی و شاگردانش تن به تساوی داد تا ۲ امتیاز با ارزش را از 
دست بدهد و فاصله این تیم با سایر تعقیب کننده هایش به یک امتیاز 
کاهش پیدا کند. شاگردان مورایس با تساوی اخیر  ۷ امتیازی شده و با 
توجه به نتایج سایر تیم ها با یک امتیاز نسبت تیم های استقالل و پیکان 
همچنان در صدر جدول ایستاده اند. در آن ســو گل گهر با تک امتیازی 
که به دست آورد، 5 امتیازی شده و با اســتفاده از قانون گل زده بیشتر 
نسبت به تیم های فوالد خوزستان و پرســپولیس در رده چهارم جدول 
جای دارد. سپاهان در این دیدار اگر چه تیم برتر میدان بود، اما نتیجه ای 
که کسب کرد، قابل پیش بینی بود. فرصت سوزی های مداوم و بی دقتی 
مهاجمان در زدن ضربات نهایی در کنار کاهش تمرکز بازیکنان زیر فشار 
شدید حمالت گل گهر، ضریب اشتباهات مدافعان سپاهان را افزایش 
داد و در نهایت این اشتباهات بالی جان ســپاهانی ها شد و شاگردان 
مورایس مجبور شــدند که بازی برده را با تســاوی عوض کنند. در واقع 
نمایش ســپاهان مقابل گل گهر را می توان به ۲ بخش متفاوت تقسیم 
کرد؛ زردپوشان اصفهانی در نیمه نخست بازی منطقی و حساب شده ای 
را ارائه دادند و در اجرای برنامه های تاکتیکی خود موفق ظاهر شدند؛ اما 
در نیمه دوم از نظر روانی تخلیه شده و نظم دفاعی شان را از دست دادند. 
آنچه مشخص اســت تیم مورایس، اگرچه از انسجام تاکتیکی خوبی 
برخوردار شده ؛اما هنوز راه زیادی تا رسیدن به مرز آمادگی کامل در پیش 
دارد. بازیکنان سپاهان از نظر جسمانی از آمادگی کامل برخوردار نیستند 
و از طرف دیگر استرس باالی بازیکنان و فشارهای روحی و روانی، توان 
آنها را در دقایق پایانی بازی کاهش می دهد.مورایس چهار تغییر بزرگ 
در ترکیب اصلی تیمش نســبت به هفته قبلی ایجاد کرده و سپاهان را 
با آرایش پایه ای ۱-4-۱-4 به زمین فرســتاده بود؛ سرمربی پرتغالی 
سپاهان ترجیح داد تا در قلب خط دفاع دانشــگر را جانشین نیلسون 
جونیور کند و در پســت دفاع چپ از میالد زکی پور به جای نورافکن بهره 
بگیرد. مورایس مقابل گل گهر ترجیح داد تا حفاظت از دروازه تیمش را به 
نیازمند تازه وارد بسپارد و مظاهری را نیمکت نشین کرد و در پست وینگر 
چپ از کامسوبا به جای علی نژاد بهره گرفت.مورایس با توجه به آنالیزی 
که از گل گهر به دســت آورده بود، ترجیح داد تا مالکیــت توپ را به تیم 
قلعه نویی سپرده و با پوشش منطقه ای فضاهای بازی، قدرت هجومی 

گل گهر را کنترل کند و در ضد حمالت به دنبال گلزنی باشــد. سرمربی 
می دانست تیم قلعه نویی عالقه زیادی به بازی مستقیم دارد و بازیکنان 
کناری گل گهر به ویژه مدافعان چپ و راست این تیم در کانال های عرضی 
تحرک باالیی دارند و در ضد حمالت با هدف قرار دادن فضای پشــت 
مدافعان گل گهر به دنبال خلق موقعیت بود.بازیکنان ســپاهان در طول 
بازی تالش می کردند با ضد حمالت پرتعداد و برق آسا از فضای پشت 
مدافعان گل گهر اســتفاده کرده و با نفوذ از جناحین، ارسال های بلند و 
کوتاه، پاس های عرضی به عمق دفاع و شوت از راه دور از خألهای موجود 
در عمق دفاع گل گهر استفاده کنند و به گل برسند. تاکتیک مورایس در 
نیمه نخست جواب داد و سپاهان یکی از بهترین نمایش های خود در 
این فصل را ارائه داده و در تمام فاکتورهای فوتبال هجومی از جمله تعداد 
و دقت پاس، تعداد شوت و شوت های درون چارچوب عملکرد خوبی از 
خود به جای گذاشت و اگر مهاجمان سپاهان در زدن ضربات نهایی دقت 
بیشتری به خرج می دادند، می توانستند به گل های بیشتری دست پیدا 
کنند، اما در نیمه دوم شاگردان مورایس با افت محسوسی مواجه شده و 
تسلط خود را بر روند بازی از دست دادند. بازیکنان سپاهان در نیمه دوم 
از نظر بدنی افت کرده و انسجام تاکتیکی خود را از دست دادند. از طرف 
دیگر سپاهانی ها در نیمه دوم از نظر روحی و روانی تخلیه شده و تمرکز 

الزم را نداشتند و همین امر آمار اشتباهات فردی آنها را باال برد. روند بازی 
به خوبی مشخص می کند که مورایس هنوز نتوانسته زوج مناسبی برای 
قلب خط دفاعی تیمش پیدا کند؛ از طرف دیگر شاگردان قلعه نویی آنالیز 
کاملی از بازی سپاهان داشتند و با هدف قرار دادن پاشنه آشیل سپاهان 
در عمق خط دفاع به ویژه در طول نیمه دوم، فشار زیادی به سپاهان وارد 
آوردند و در نهایت از اشتباهات فردی مدافعان این تیم به بهترین شکل 
بهره گرفتند. از طرف دیگر کمبود یک مهاجم چارچوب شــناس در این 
دیدار مشکل ساز شد و مهاجمان سپاهان نتوانستند در زدن ضربات آخر 
خوب عمل کنند.همچنین یکی دیگر یکــی از نکات قابل  توجه نمایش 
ســپاهان پایین آمدن ضریب دقت بازیکنــان در زدن ضربات نهایی و 
کاهش نرخ بهره وری بازیکنان از موقعیت های ایجادشــده است. آمار 
بازی نشان می دهد که بازیکنان سپاهان در جریان بازی ۹ بار اقدام به 
شوت زنی کرده اند که تنها 3 ضربه آنها درون چارچوب بوده و ۲ گل به ثمر 
رساندند و همین امر می تواند به خوبی ضعف بازیکنان سپاهان در زدن 
ضربات نهایی را نشان دهد.در مجموع دالیل تساوی بدموقع سپاهان 
را می توان در افت بدنی، نداشتن تمرکز کافی و استرس باالی بازیکنان 
در زدن ضربات نهایی، فرصت سوزی پرشمار مهاجمان و آنالیز دقیق تیم 

گل گهر از نقاط قوت سپاهان خالصه کرد.

نقل قول روز

کاوه رضایی پرسپولیسی می شود؛

بمبی که این بار رنگ آن قرمز است!
در حالی که کاوه رضایی با استقالل قرارداد داخلی امضا کرد و حتی در اردوی ترکیه این تیم هم حضور 
یافت، ولی به نظر می رسد جدایی او از جمع آبی پوشــان جدی باشد.لیست استقالل جای خالی 
ندارد و مدیران این باشگاه در آخرین لحظات نقل و انتقاالت برای فسخ یک طرفه با ارسالن مطهری 
درخواست دادند تا بتوانند نام کاوه رضایی را وارد لیست کنند.ظاهرا این موضوع با مشکل مواجه شده 
و کمیته وضعیت تلویحا به آبی ها اعالم کرده نمی توانند نام مطهری را از لیست خارج کنند.اگر این 
اتفاق رخ دهد، کاوه رضایی تا نیم فصل نمی تواند وارد لیست شود؛ اما این مهاجم در فاصله چند ماه 
مانده تا جام جهانی قصد دارد بازی کند تا شانس پوشیدن پیراهن ملی را از دست ندهد. در همین 
خصوص مدیربرنامه تعدادی از فوتبالیست ها در الیو اینســتاگرام در حال توضیح دادن وضعیت 
مهاجم جدید پرسپولیس بود که کنعانی زادگان نوشت اول اسم این مهاجم »کا« داره!به نظر می رسد 
شایعه حضور کاوه رضایی در پرسپولیس حقیقت دارد و این بازیکن که پیش از این هم مورد توجه 

سرخ ها قرارداشت ولی بنا به دالیلی راهی استقالل شده بود، این بار واقعا سرخپوش خواهد شد!
 

»ساپینتو« به این بازیکن اعتقاد ندارد
سرمربی استقالل به بازیکن ازبک این تیم فعال اعتقاد چندانی ندارد.در حالی که قرار بود عزیزبک 
آمانوف از استقالل جدا شود،این بازیکن به یکباره در این تیم ماندنی شد؛ اما با این حال نام  او حتی 
در لیست بازی استقالل و مس هم قرار نگرفت تا همین مسئله کمی عجیب باشد.شنیده می شود 
ساپینتو عالقه چندانی به بازی آمانوف ندارد و حتی در صورت رسیدن این بازیکن به مرز آمادگی هم 
کمتر از او استفاده خواهد کرد. اگر جریان ساپینتو و آمانوف به همین روند ادامه پیدا کند، این بازیکن 
ازبک جزو اولین خروجی های استقالل در نیم فصل خواهد بود.از شواهد پیداست که آمانوف فعال 

جایی در ترکیب ساپینتو ندارد؛ مگر این که بتواند نظر او را نسبت به خود تغییر دهد.
 

اطمینان خاطر ستاره پرسپولیس به یحیی در رختکن!
دانیال اســماعیلی فر یکی از خریدهای جدید پرســپولیس در این فصل بود که جانشین رامین 
رضاییان شد. دانیال که مهره ثابت پرسپولیس در 3 بازی ابتدایی بوده، یکی از بازیکنان مورد عالقه 
یحیی گل محمدی به حساب می آید و سرمربی پرســپولیس حساب ویژه ای روی توانایی های 
دانیال باز کرده است.اسماعیلی فر هم در این چند بازی عملکرد خوبی داشت و کادرفنی پرسپولیس 
هم از این بازیکن رضایت داشــتند. دانیال که در بازی مقابل آلومینیوم بارها از سمت راست نفوذ 

بازی به دلیل مصدومیت از بازی بیرون رفت و جای خودش را کرده بود، در دقیقه ۶۶ 
داد.اسماعیلی فر دچار کشــیدگی عضله شد و نتوانست به سیامک نعمتی 

به کار ادامه دهد. موضوعی که باعــث نگرانی هواداران 
پرسپولیس شد و یحیی گل محمدی هم ترسید برای 
بازی مقابل صنعت نفت این بازیکن را در اختیار نداشته 
باشد. اسماعیلی فر اما بعد از بازی و در رختکن تا حدود 
زیادی خیال گل محمدی را راحت کرد و به سرمربی 
پرسپولیس گفت مشــکلی برای بازی بعد 
نخواهد داشــت و مصدومیتش جدی 
نیست.همچنین فرشــاد فرجی هم 
در اواخر بازی مقابل آلومینیوم دچار 
آسیب دیدگی از ناحیه کشاله پشت 
پا شد ولی مشــخص نیست به 

بازی بعد برسد یا خیر.

مستطیل سبز

پیشکسوت فوتبال:

 سپاهان کفران نعمت 
می کند

یک پیشکسوت فوتبال می گوید کفران نعمت 
سپاهان در خط حمله باعث شد مقابل گل گهر 
پیروز نشود.محمد یاوری در گفت وگو با ایسنا 
درباره تساوی ۲ بر ۲ گل گهر و سپاهان اظهار 
کرد:  یکی از باکیفیت تریــن بازی های لیگ 
بود. هر دو تیم برنامه هایی داشتند که هر کدام 
در مقطع هایی موفق بودند. ســپاهان حفظ 
توپ و ســرعت در پاس  و رفتن در عمق را در 
برنامه خود داشت. گل گهر هم می خواست از 
فضاهای کناری ریگی استفاده کند. نیمه اول 
گل گهر با حضور خدابنده لو سعی داشت از این 
فضا استفاده کند و چندین بار هم موفق بودند؛ 
اما نتوانستند گلزنی کنند.وی ادامه داد: نقش 
عاشــوری و علیزاده در نیمه دوم بسیار مهم 
بود و برای آن ها بازی را عوض کرد. توانستند 
نظم دفاعی سپاهان را بر هم بزنند و مورایس 
باید به این مســئله توجه کند. سپاهان یک 
مربی با کادر مجرب و باتجربه دارد و بازیکنان 
باکیفیتی هم در اختیار دارند؛ اما کفران نعمت 
در خط حمله باعث شــد این بازی مساوی 
شود. چهار موقعیت باالی ۸0 درصد را از دست 
دادند. این ها کفران نعمت است و خط حمله 
سپاهان به تیم شان بدهکار شدند. کادر فنی 
باید روی این مسئله کار کنند.این پیشکسوت 
فوتبال اضافه کرد: نمی دانم مغانلو دیگر چه 
زمانی می خواهد برای سپاهان گلزنی کند و 
از موقعیت ها اســتفاده کند. او دو موقعیت 
خیلی خوب در ضــد حمله را از دســت داد. 
مغانلو همیشه ابتدا از چارچوب دروازه خارج 
می شود و بعد ضربه می زد. این مسئله باعث 
از دست دادن توپ هایش می شود. دلیلش 
این است که سرعت رســیدنش به توپ کم 
است.وی  درباره استفاده ســپاهان از پیام 
نیازمند گفت: به موقع از حضور او اســتفاده 
شد چون ســپاهانی ها بدون او می توانستند 
اشــتباهات زیادی داشــته باشــند. رشید 
مظاهری دروازه بان بسیار خوبی است؛ اما در 
یکی دو فصل اخیر چندان خوب نبود. عاقالنه 

ترین کار برگرداندن پیام نیازمند بود.

فوتبال جهان

وز  عکس ر

تقدیر هواداران از »نکو«
جواد نکونام قبل از بازی فوالد با تراکتور 
در اهواز، از هــواداران تیمش دعوت کرد 
بعد از مدت های مدید به ورزشگاه بیایند 
و تیمش را در این دیدار خانگی تشویق 
کنند. فوالد که با شــکل و شمایل جدید 
پای به لیگ بیست و دوم گذاشته بود، در 
دو بازی نخست خود در کسب پیروزی 
ناکام بود ؛اما در دیدار با تراکتور در دقایق 
پایانی به پیروزی دست یافت تا هوادار 
این تیم اینطور از جواد نکونام تقدیر کند.

به مناسبت هفته دولت، سه پروژه ورزشی در سطح 
استان بهره برداری خواهد شد.

 رامیــن ناطقی، سرپرســت دفتر فنی مهندســی
  اداره کل ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان،

  ضمــن تبریــک هفتــه دولت بــه دولتمــردان 
 و مــردم ایــران اظهــار کــرد: پــروژه چمــن
  مصنوعــی دولت آبــاد از توابع شهرســتان تیران

  وکرون در این هفته به بهره برداری خواهد رســید؛ 
این پــروژه به صــورت مشــارکتی با شــهرداری 
 دولت آباد احداث شده، زیرســازی، فنس کشی و 
 روشــنایی برعهــده شــهرداری و بحــث خرید و 
نصب چمن نیز برعهده اداره کل ورزش و جوانان بود.

 وی ادامــه داد: اعتبــار مــورد نیــاز پــروژه چمن
  مصنوعــی دولت آبــاد شهرســتان تیران وکرون،

  بالغ بر هشــت میلیارد ریال اســت. پــروژه دیگر 
 چمــن مصنوعــی محمودیــه از توابــع ایــن 
 شهرســتان اســت که در هفته دولت بــا اعتباری
  بالــغ بر ۹ میلیــارد ریال بــه بهره بــرداری خواهد

 رسید.
 ناطقــی بــا اشــاره بــه ســومین پــروژه ای که
  در هفتــه دولت بــه بهره برداری می رســد، گفت:

  ســالن ورزشــی چندمنظــوره »رضــا واثقی« و 
 همیــاران در شــهرک امــام حســین)ع( منطقه 
 زینبیه بــه بهره بــرداری خواهد رســید، این پروژه

  به صــورت مشــارکتی توســط اداره کل ورزش و
  جوانــان و خیــر ورزشــیار تکمیــل شــده و

آماده بهره برداری است.
سرپرســت دفتر فنی مهندســی اداره کل ورزش و 
جوانان اســتان اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: 
با تخصیص اعتبارات سفر ریاست جمهوری، تعداد 
قابل توجهــی از پروژه های نیمه تمام ورزشــی به 

بهره برداری خواهد رسید.

به مناسبت هفته دولت؛

آیین بهره برداری از 3 پروژه ورزشی در سطح استان اصفهان

م
سنی

: ت
س

عک

عکس: ایسنا
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ورود 2۵ دستگاه میدل باس به اصفهان
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: ۲۵ دستگاه میدل باس وارد شهر شده 
است و تا قبل از مهرماه ۲۵ دســتگاه میدل باس دیگر وارد اصفهان می شود.سیدعباس روحانی 
بیان کرد: تا قبل از مهرماه امسال ۲۵ دستگاه میدل باس دیگر وارد اصفهان می شود و ۵۰ دستگاه 
دیگر نیز تا پایان سال به ناوگان اتوبوسرانی اصفهان اضافه خواهد شد.وی گفت: خرید ۱۰۰ دستگاه 
میدل باس با هدف بهبود کیفیت حمل ونقل عمومی شهر در دستور کار شهرداری اصفهان قرار گرفته 
است.این مقام مسئول با بیان اینکه ۲۵ میدل باس اکنون شده وارد اصفهان شده است، گفت: تا 
قبل از مهرماه سال جاری ۲۵ دستگاه میدل باس دیگر هم وارد اصفهان می شود و ۵۰ دستگاه نیز تا 
پایان سال به ناوگان اتوبوسرانی اضافه خواهد شد.روحانی توضیح داد: نوع سوخت این خودرو ها 
گازوییل، نوع موتور آن ها چهار سیلندر خطی، اســتاندارد آالیندگی آن یورو پنج و مجهز به سیستم 
کنترل هوشــمند دمای موتور است.روحانی با بیان اینکه حداکثر ســرعت مجاز میدل باس ها ۸۰ 
کیلومتر است، تاکید کرد: سازه طراحی شده بدنه و اتاق این خودرو ها مستحکم و مطابق استاندارد 
است و ارتفاع ورودی میدل باس ها نیز جهت سهولت در ورود و خروج مسافران پایین است.آنطور 
که مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفته است، میدل باس ها دارای رمپ ویژه 
معلوالن، دو دریچه سقفی اضطراری در جلو و عقب، مانیتور رنگی با قابلیت پنج ورودی، یک دوربین 
باالی درب ورودی وسط، یک دوربین داخل فضای مسافری جهت نظارت راننده، زنگ درخواست 
پیاده شدن، سامانه تهویه مطبوع با ظرفیت برودتی ۲۸ کیلووات و خنک کنندگی مناسب و ظرفیت 
هوادهی ۴۲۰۰ مترمکعب هستند.مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه اضافه کرد: 
این خودرو ها ۲۱ صندلی مســتحکم و راحت از جنس پلی آمید ضد اشــتعال با روکش مناسب از 

مخمل یا چرم مصنوعی قابل شست وشو  دارند.
 

رییس اداره هوشمندسازی معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان:

»قیمت گذاری« جایگزین »زوج و فرد« می شود 
رییس اداره هوشمندسازی معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان با بیان اینکه بر اساس 
مطالعات باالدستی، اجرای طرح زوج و فرد خودروها یک طرح کوتاه مدت است و باید در میان مدت 
با طرح هایی همچون قیمت گذاری جایگزین شود، گفت: اجرای طرح قیمت گذاری در دستور کار این 
معاونت قرار دارد.سیدفرزاد قریشی با اشاره به تغییر طرح زوج و فرد خودروها به طرح قیمت گذاری 
محدوده مرکز شهر اصفهان، اظهار کرد: اجرای طرح زوج و فرد از سال ۸۹ در شهر اصفهان آغاز شد 
و از سال ۹۴ با اســتفاده از دوربین های ثبت تخلف نصب شده در محدوده این طرح، اعمال قانون 
به صورت هوشمند در حال پیاده سازی و اجراست.وی افزود: بر اساس مطالعات انجام شده، از ابتدا 
مشــخص بود که اجرای طرح زوج و فرد خودروها یک طرح کوتاه مدت است و باید در میان مدت 
با طرح هایی همچون قیمت گذاری و طرح محدوده تردد خودروهای کم آالینده)LEZ( جایگزین 
شود؛ بر این اساس در سال های گذشته مصوبات الزم برای اجرا از مراجع ذی ربط دریافت شد، اما 

به دالیلی از جمله شیوع ویروس کرونا، اجرای آن به تعویق افتاد.
رییس اداره هوشمندســازی معاونت حمل ونقل و ترافیک شــهرداری اصفهان تصریح کرد: طی 
ماه های اخیر اجرای طرح قیمت گذاری مجدد در سیاســت های معاونــت حمل ونقل و ترافیک 
 شــهرداری اصفهان قرار گرفته و اقدامات الزم جهت پیاده ســازی آن در حال انجام اســت.وی با
  بیان اینکه یکی از مهم ترین معایــب فعلی اجرای طرح زوج و فرد، محدودیت های ایجاد شــده
  برای ساکنان نسبت به سایر شــهروندان اســت، اضافه کرد: این افراد با توجه به الزامات حاکم

  برای اجرای این طــرح، در نیمی از روزهای هفته که مخالف شــماره پالک خودروی آنهاســت، 
اجازه تردد در محدوده را ندارند و چنانچه از خودروی شخصی استفاده کنند، توسط دوربین ها جریمه 
 می شــوند که با تغییر طرح زوج و فرد خودروها به طرح قیمت گذاری بر اســاس سازوکار تدوین
  شــده، ســاکنان می توانند در ســامانه مربوط ثبت نام کنند و با تخفیف مناســب بــا خودروی

 شخصی خود تردد داشته باشند.

مدیرکل بقاع و اماکن مذهبی سازمان اوقاف کشور در همایش موکب داران و بقاع شاخص استان اصفهان در محل بقعه زینبیه 
اصفهان مطرح کرد:

اصفهان؛ آماده برپایی مواکب مرزی

مدیرکل بقاع واماکن مذهبی سازمان اوقاف کشور  مهر
گفت: به منظور خدمات دهی در مرزها و فراوانی زوار 
در این محل ها، موکب هایی را با همکاری استان ها از جمله اصفهان برپا 
کردیم.حجت االسالم محمد نوروزپور  در همایش موکب داران و بقاع 
شاخص استان اصفهان در محل بقعه زینبیه اصفهان اظهار داشت: یکی 
از عالئم مومن طبق فرمایش امام کاظم )ع( زیارت اربعین است.وی 
ادامه داد: بسیاری از افراد شبهه افکنی می کنند که پیاده روی اربعین طی 
چند سال اخیر رخ داده، در صورتی که این رخداد از گذشته مورد تاکید 

ائمه اطهار بوده و هست.
مدیرکل بقاع واماکن مذهبی ســازمان اوقاف کشور خاطر نشان کرد: 
زیارت امام حسین )ع( فضیلت بسیاری دارد و در مفاتیح الجنان عباس 
قمی که از قدیمی ترین کتب مسلمان است، ثواب زیارت امام حسین 

)ع( را در روز عرفه معادل ثواب هزار حج و عمره عنوان کرده است.

برپایی 3۷0 موکب سازمان اوقاف
وی با بیان اینکه مالئکه خادمان زوار اباعبدا...حســین )ع( هستند، 
گفت: طبق روایات به هنگام ورود زوار به کربال، مالئکه به اوخوشــامد 

می گویند و از او محافظت می کنند. طبق روایتی از امام صادق )ع( نیز به 
ازای هر درهمی که در مسیر اباعبدا...)ع( خرج شود هزار درهم به شما 

باز می گردد و این خانواده حتما جبران می کنند.
حجت االســالم نوروز پور با اشاره به مشارکت ســازمان اوقاف در این 
حرکت بزرگ اربعین که بزرگ ترین اجتماع مســلمان است، تصریح 
کرد: خدمت به دســتگاه ســید الشــهدا)ع( بدون مزد نخواهد بود و 
ســازمان اوقاف و امور خیریه کشــور به کمک ظرفیت های مردمی در 
این جریان فعالیت دارد و از بقاع متبرکه سراسر کشور خواهش کردیم 
با قوت بیشتری وارد میدان شــوند.وی خاطر نشان کرد: امسال ۳۷۰ 
موکب سازمان اوقاف وامور خیریه در داخل کشور، مرزها و نجف و کربال 
برپاست و یک مسجد و آشپزخانه صنعتی نیز در کربال توسط سازمان 

ساخته شده است.

برپایی موکب ها در مرز توسط سازمان اوقاف اصفهان
مدیرکل بقاع واماکن مذهبی ســازمان اوقاف کشور خاطر نشان کرد: 
سامرا و مرزها محل هایی هستند که مغفول مانده بودند و موکب ها تا دو 
سه روز بعد از روز اربعین پا برجا خواهند بود.وی با بیان اینکه بیش از ۶۲ 

درصد مردم از مرز مهران ثبت نام کردند، گفت: به منظور خدمات دهی در 
مرزها و فراوانی زوار در این محل ها، موکب هایی را در نظر گرفتیم و چند 
استان از جمله اصفهان برای احیای مواکب مرزی اعالم آمادگی کردند.

حجت االسالم نوروزپور اصفهان را دارای بقاع متبرکه شاخص دانست 
و افزود: اولین وظیفه ما معرفی این امامزادگان به مردم است که یکی 
از این راهکارها برپایی هیئت مذهبی در بقاع متبرکه است و باید برای 

بقا درآمد پایدار ایجاد کرد.

دفن اموات، وظیفه سازمان اوقاف نیست
وی، ســاماندهی امور قبور بقاع متبرکه را یکی از فعالیت های سازمان 
برشمرد و گفت: دفن اموات وظیفه ما نیست بلکه وظیفه شهرداری است 
و البته برای دفن اموات باید اطالعات بر روی سامانه قرار گیرد و هرکس 
ملک یا زمینی را به امامزاده ای وقف کند، قبری به او هدیه داده می شود.

مدیرکل بقاع واماکن مذهبی سازمان اوقاف کشور خاطر نشان کرد: برای 
امامزادگان درآمدزایی می توان انجام داد و خرید صفحات خورشیدی 
برای تولید برق کار ارزشمندی اســت که اصفهان در آن پیشتاز شده و 

می توانیم در تولید برق و کشاورزی و … ورود کنیم.

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: با توجه 
به گستردگی موضوعات شهرک شهید کشوری شورای 
شهر با درخواســت تمدید تحقیق و تفحص موافقت 
کرد.علی صالحــی اظهار کرد: با توجه به مشــکالت 
متعدد و شکایت های مردمی و پیرو مصوبه شورای 
اسالمی شهر در رابطه با تحقیق و تفحص از وضعیت 
شهرک شهید کشــوری و زمین های چشمه طوطی، 

هیئت مربوطه با حضور هفت نفر از اعضای شــورای 
ششم شهر با ریاست رییس کمیسیون پایش شورای 
اسالمی شهر، ابتدای امسال تشکیل شد.وی ادامه 
داد: با برگزاری جلســات، بازدید حضوری و بررسی 
گزارش های خواسته شــده از معاونت های مختلف 
شهرداری موضوعات مربوط به شهرک شهید کشوری 
از جمله مسائل ساخت وساز، ایمنی و مالکیت ها در 
حال بررسی است.ســخنگوی شورای اسالمی شهر 
اصفهان تصریح کــرد: به رغم همــکاری همه جانبه 
بخش های مختلف شــهرداری اصفهان، با توجه به 
اینکه موضوعات شــهرک شهید کشــوری گسترده 

است و تنها مرتبط به مدیریت شهری نیست، هیئت 
نتوانست در سه ماه مقرر قانونی، موضوع را جمع بندی 
کند و رییــس هیئت تحقیق و تفحص درخواســت 
تمدید مهلت را داشت که با موافقت شورای اسالمی 
شهر همراه شد.وی خاطرنشان کرد: بنا بر زمان بندی 
رییس کمیسیون نظارت و پیگیری بر مصوبات شورای 
اسالمی شهر، ریاست هیئت تحقیق و تفحص شورای 
اسالمی شهر هنوز مسئله چشمه طوطی را در دستور 
کار هیئت قرار نداده است و بعد از جمع بندی تفحص 
از شهرک شهید کشوری، زمین های چشمه طوطی نیز 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان خبرداد:

تمدید تحقیق و تفحص از شهرک شهید کشوری 

 امسال ۳۷۰ موکب سازمان اوقاف وامور خیریه در داخل 
کشور، مرزها و نجف و کربال برپاست و یک مسجد و 
آشپزخانه صنعتی نیز در کربال توسط سازمان ساخته 

شده است

 رییس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای اسالمی شهر:

آب اصفهان را بردند و خوردند
زاینده رود با اصفهان و تمدن این شهر عجین شده اســت، جاری نبودن آن مرگ تدریجی برای تاریخ 
و آثار به جا مانده از عهد کهن خواهد بود. زاینده رود موجب تثبیت جایگاه تاریخی اصفهان می شــود، 
جایگاه تاریخی که زبانزد دنیاست، همچنین جاری نبودن زاینده رود موجب بروز آثار زیست محیطی و 
آالیندگی های شدید در اصفهان شده و بر جغرافیای اصفهان و مسئله فرونشست این شهر نیز تاثیرات 
بسیار بدی گذاشته اســت، بنابراین مســئله جاری نبودن آب در رودخانه زاینده رود اصفهان، باید حل 
شود، زیرا اصفهان به زاینده رود زنده است، در این راستا، مجید نادراالصلی رییس کمیسیون ویژه آب 
و مناطق کم برخوردار شورای اسالمی شهر اصفهان در رابطه با اقدامات این کمیسیون برای  جاری شدن 
زاینده رود گفت: آب، مسئله پر غصه ای است که سال های بی شماری اصفهان را درگیر خود کرده است. 
معتقدم مشکل منابع آب نداریم، بلکه مشکل در مصارف آب است، در حالی که اصفهان به لحاظ شرب و 
صرفه جویی رتبه دوم را در کشور دارد.شهروندان اصفهان در صرفه جویی آب دومین استان و شهر کشور 
هستند و مردم قدر آب را می دانند، از این رو همه باید قدر آب را بدانند و در راستای فرهنگ استفاده از آب 
کوشا باشند. همانطور که می دانیم همه چیز از آب خلق شده و آب مایه طهارت است. در طول تاریخ نیز 
هر جا آب بوده عمران و آبادانی نیز بوده است.در طول تاریخ، اصفهان به واسطه زاینده رود به عنوان باغ 
شهر شناخته و ایجاد شده و این فرهنگ و تمدنی که در اصفهان ایجاد شده سرآمد کشور است، بستر هر 
حوزه ای از جمله تاریخ، ادبیات، هنر، اقتصاد، معیشت، اشتغال، زیبایی و رفاه در اصفهان از زاینده رود 
ساری و جاری بوده است، این در حالی است که نتوانستیم بخش زیادی از این زیبایی ها و همچنین 

آبخیزداری، منابع و کشاورزی را حفظ کنیم، زیرا آب آن طور که باید مدیریت نشده است.
مسئله آب اصفهان از سال ۷۸ که انتقال آب به یزد را به تصویب رساندند، شروع و به دنبال آن پروژه تونل 
اول و دوم و تونل سوم و بهشت آباد ایجاد شد، اما سوء مدیریت و نگاه سیاسی باعث شد تا مشکل آب 
اصفهان تشدید شود. سال ۷۸ تصمیم بر این بود که تونل سوم کوهرنگ ایجاد و سد تونل سوم احداث 
شود، سپس آب به یزد منتقل شود، اما بدون اینکه تونل و سدی احداث شود آب را به یزد انتقال دادند.

حل مسئله آب را تنها در جاری بودن زاینده رود و زنده بودن آن می دانیم، شورای اسالمی شهر اصفهان 
و اعضای کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار به اتفاق نظر رسیدند که آب یعنی جاری بودن زاینده 
رود، عالوه بر اینکه موضوعاتی از جمله آب های زیرزمینی، پســاب، فضای سبز و صرفه جویی نیز حائز 
اهمیت است، اما تعریف اصلی ما از آب این اســت که زاینده رود جاری باشد.بر اساس قانون، اولین 
وظیفه حاکمیت تامین آب محیط زیست، سپس شرب، کشاورزی و سایر موارد است، یعنی شرب بر 
محیط زیست مقدم نیست و امروز تاالبی خشک به نام گاوخونی و مسیر ۴۰۰ کیلومتری زاینده رود را 
داریم که در حال حاضر محیط زیست آالینده را برای ما به ارمغان آورده است.مهم تر از همه این موارد به 
وجود آمدن مشکالت و مسائل بهداشتی به واسطه درست جاری نبودن زاینده رود برای مردم، شهر و 
منطقه است، باید مشکل آب شرب، اقتصاد، معیشت و اشتغال و جاری بودن زاینده رود حل شود، زیرا 
معتقد هستم اگر زاینده رود جریان داشته باشد، بسیاری از مشکالت استان رفع خواهد شد و این نگاه 
را به عنوان مطالبه در شهر و شورای اسالمی شهر ایجاد کردیم.نادراصلی همچنین گفت: در حال حاضر 
بسته ای به نام خلیج فارس برای رفع مشکل آب پیشنهاد شده است که از مدت ها پیش نیز اقداماتی را 
در این راستا انجام شده، در حالی که این طرح چالش های بسیاری دارد و معقول نخواهد بود، بنابراین 
معتقد هستم انتقال آب از خلیج فارس راه حل درستی نیست، چرا که آب خلیج فارس برای ما زندگی، 
محیط زیست، شرب، رفاه و فضای سبز نمی شود. همچنین آب خلیج فارس، آورد مطمئنی نخواهد بود. 
بر اساس شنیده ها قرار است در آینده ای نزدیک از این بسته پرده برداری شود و این برای اصفهان ظلم 
مضاعف است. هنوز نمی دانیم آب خلیج فارس برای شرب، فضای سبز و صنعت استفاده می شود یا 
خیر، همچنین نمی دانیم هر مترمکعب آبی که از خلیج فارس منتقل می شود برای اصفهان چقدر هزینه 
دارد؟پس از حدود ۲۳ سال دوباره برای آب اصفهان سیاسی کاری رخ داده است، آب اصفهان را بردند 
و خوردند و از حاشیه اصفهان آب های جدید تولید و به مکان های دیگر منتقل کردند و اکنون قصد دارند 
به اصفهان آب خلیج فارس را بدهند. بدتر از همه اینکه خود اصفهان باید هزینه این انتقال آب را بپردازد.

با مسئولان

گفت و گو

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
اصفهان خبر داد:

خدمات دهی اتوبوسرانی 
برای مراسم تشییع پیکر 

آیت ا... ناصری

خبر روز

معاون حمل ونقل و ترافیک شــهرداری 
اصفهان گفــت: اتوبوس های شــرکت 
واحــد اتوبوســرانی اصفهــان بــا تمام 
ظرفیــت آمــاده خدمت رســانی بــه 
 مردم در مراســم تشــییع پیکر آیت ا...

 ناصری هستند.
تســلیت  بــا  حق شــناس  حســین 
درگذشــت آیت ا... محمدعلی ناصری، 
عالم بزرگ کشــور به مردم شــهیدپرور 
اصفهان، اظهار کــرد: به منظور حمل ونقل 
آســوده و روان شــهروندان اصفهانــی 
در روز خاکســپاری این عالــم ربانی و 
معلم بزرگ اخالق، شــهرداری اصفهان 
 تمهیدات ویــژه ای برای امــروز  در نظر

 گرفته است.
وی با بیان اینکه به منظور سرویس دهی 
شــرکت  عــزاداران،  جابه جایــی  و 
واحد اتوبوســرانی شــهرداری اصفهان 
به کمــک شــرکت اتوبوســرانی شــهر 
دولت آبــاد نیــز خواهــد رفــت، افزود: 
شــرکت واحــد اتوبوســرانی اصفهــان 
 بــا تمــام ظرفیــت، خدمــات الزم را 

ارائه می دهد.
معاون حمل ونقــل و ترافیک شــهردار 
اصفهــان بــا بیــان اینکــه بــه منظور 
ســرویس دهی و جابه جایــی عزاداران، 
شرکت اتوبوسرانی شهرداری اصفهان با 
تمام ظرفیت ناوگان آماده خدمت رسانی 
اســت، گفت: بخشــی از ظرفیت ناوگان 
اتوبوســرانی شــهرداری اصفهان جهت 
تســهیل در رفت و آمد ســاکنان شــهر 
دولت آباد به مراســم خاکســپاری این 

عالم بزرگ اختصاص می یابد.
وی خاطرنشــان کــرد: امــروز  تمــام 
ســاعت  از  متــرو  ایســتگاه های 
 ۶:۱۵ تــا ۲۲ آمــاده خدمت رســانی به 

شهروندان است.

شهردار اصفهان گفت: از روزهای قبل ستاد مهر تشکیل شده است و حوزه های ترافیک، پلیس راهور و آموزش وپرورش در تالش برای برنامه ریزی هستند که 
خانواده ها پس از بازگشایی مدارس نگران رفت و آمد دانش آموزان خود نباشــند.علی قاسم زاده در برنامه رادیویی »سالم اصفهان«، ضمن تسلیت درگذشت 
آیت ا...محمدعلی ناصری، مجتهد و استاد اخالق، گفت: برای تشییع پیکر این عالم ربانی،  تدارکات و برنامه ریزی الزم در حوزه حمل ونقل و ترافیک و پلیس راهور 
انجام شد  تا مشکلی برای تردد شهروندان به وجود نیاید.وی افزود: با توجه به جایگاهی که آیت ا... شیخ محمد علی ناصری دولت آبادی در بین مردم داشت، 
پیش بینی می شود جمعیت انبوهی در این مراسم شرکت کنند که امیدواریم با تدبیر پلیس راهور و همراهی مردم مشکلی در روند حمل ونقل عمومی شهر ایجاد 
نشود.شهردار اصفهان با اشاره به افتتاح و کلنگ زنی پروژه های عمرانی، فرهنگی و خدماتی منطقه سه شهرداری در هفته گذشته، تصریح کرد: با افتتاح و آغاز 
عملیات عمرانی این پروژه ها، خدمات جدیدی را به مردم شهر هدیه کردیم.وی  گفت: حدود سه هفته آینده بازگشایی مدارس را در پیش خواهیم داشت، بنابراین 
باید آمادگی الزم را داشته باشیم؛ تجربه سال گذشته بعد از کرونا نشان داد که اگر پیش بینی های الزم انجام نشود در عرصه حمل ونقل عمومی دچار مشکل خواهیم 
شد.قاسم زاده اظهار کرد: از روز های قبل ستاد مهر تشکیل شده است و حوزه های ترافیک، پلیس راهور و آموزش وپرورش در تالش برای برنامه ریزی هستند تا 
مقدماتی فراهم شود که خانواده ها پس از بازگشایی مدارس نگران رفت و آمد دانش آموزان خود نباشند.وی  تصریح کرد: سرویس مدارس از قبل پیش بینی و 
بر تعداد اتوبوس های شهر افزوده شده است و امیدوارم بتوانیم با پیش بینی های انجام شده سال تحصیلی خوبی داشته باشیم و از ابتدای مهرماه مدارس 

همچون گذشته پویا و شاداب بازگشایی شود.

آمادگی شهرداری اصفهان برای استقبال از مهر

بیت آیت ا... 
ناصری

مجتهد عالی قدر جهان تشیع 
آیت ا...محمدعلــی ناصری 
صبح چهارم شــهریورماه در 
سن ۹۲ سالگی دیده از جهان 
فروبست و بیت ایشان میزبان 
مسئولین، علما و مردم دیندار 

اصفهان بود.
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به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهان، 
کوروش زمانی موســس و مدیر آموزشــگاه فنی و حرفه ای آزاد کوروش، 
عضو انجمن آموزشگاه داران اصفهان و نایب رییس اول اتحادیه آرایشگران 
آقایان اصفهان گفت: با هدف ایجاد امید و انگیزه و  آشــنایی با علوم تئوری 
و عملی جهانی، دومین دوره مســابقات مهارتی آزاد کشوری کوتاهی مو با 
اســتانداردهای روز دنیا، با حضور 80 رقابت کننده از 4 لغایت 6 شهریورماه 
1401 در محل ســالن حاج قاسم ســلیمانی مرکز آموزش فنی و حرفه ای 

شهید رجایی اصفهان در حال برگزاری است.
زمانی بیان داشت: در حاشــیه برگزاری این دوره از مســابقات، دوره های 

آموزش کوتاه مدت رایگان ویژه شرکت کنندگان برگزار می شود.
مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد کوروش افزود: رقابت کنندگان این دوره 
از مسابقات در رده سنی 16 تا 19 سال به تعداد 20 نفر و رده های سنی باالی 

20 سال به تعداد 60 نفر  هستند.
وی بیان داشت: از دیگر مزایای مســابقات آزاد مهارت کوتاهی موی آقایان 
ثبت نام رایگان در دوره های آموزشی آنالین و اهدای جوایز نقدی و غیرنقدی 

به شرکت کنندگان است.
زمانی گفت: مدل اجرا شده در سال گذشته در کشــور فرانسه با 44 رقابت 

کننده انجام است.
وی، هدف نهایی برگزاری مسابقات آزاد مهارت کشوری و دوره های آموزش 
مهارتی را جلوگیری از خروج ارز و خــروج جوانان جویای کار ایران به خارج 

از کشور دانست.

آرش اخوان طبسی، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان از روند 
اجرای مسابقازت آزاد مهارت کوتاهی مو آقایان بازدید کرد.

رییس دانشــگاه جامع علمی کاربردی اســتان اصفهان در 
نشستی با خبرنگاران در مرکز علمی کاربردی مهد قرآن کریم، 
رویکرد دانشگاه علمی کاربردی در تربیت نیروی ماهر، کاردان و دانا را از ارکان 

اشتغال زایی، رشد اقتصادی و بهره وری عنوان کرد.
بهزاد رضایی  با گرامیداشت هفته دولت، سعادت و بهروزی جامعه را در گرو 
ارتقای توانایی و کسب مهارت ها بیان کرد و گفت: افزایش سطح توانمندی، 

شرایط بهتر را برای فرد و آیندگان رقم خواهد زد. 

 نیروی انسانی، بزرگ ترین سرمایه کشور
وی با اذعان به اینکه نیروی انسانی، بزرگ ترین سرمایه کشور است، توضیح 
داد: در ایران باید به تربیت نیروی انسانی ماهر با هدف ارتقای سطح بهره وری 
پیش رویم. چنانچه، کشورهای توســعه یافته، با برنامه ریزی، منابع خود را 
به سمت بهره وری بیشتر و جذب نیروی انســانی کارآمد هدایت می کنند. 
رضایی  افزود: اکنون در دهکــده جهانی همه به هم مرتبط هســتیم و باید 
براساس نیازهای جامعه حرکت کنیم. همچنین، با توسعه مهارت آموزی به 
 انتخاب آگاهانه دانش آموزان، دانشــجویان و هنرجویان برای تولید ثروت

 کمک کنیم.
وی با بیان اینکه رشته های دانشگاه علمی کاربردی به عنوان دانشگاه نسل 
سوم با کمترین شهریه و با هدف مهارت آموزی، ایجاد اشتغال و تولید ثروت 
تدوین شده است، از اشتغال بیش از 70درصدی فارغ التحصیالن دانشگاه 
علمی کاربردی خبر داد و در ادامــه گفت: در آموزش از اســاتید برخوردار از 
مهارت ها، دانایی و توانایی الزم در شغل و حرفه خود که بتوانند این آموزش 
را به درســتی منتقل کنند، اســتفاده می کنیــم و صالحیت اســاتید صرفا 
 محدود به مدرک تحصیلی نیســت. ضمن اینکه، مدرسان ما غالبا به صورت 

حق التدریس فعالیت می کنند و نیازی به استخدام نیست.
وی، اســتقبال 50درصدی دانــش آموزان از رشــته های فنــی حرفه ای را 

نویدبخش خواند و اظهار کرد: ســاالنه حدود 23هزار دیپلم کار دانش و فنی 
و حرفه ای در اســتان، حاکی از عدم جذب تعداد باالیــی در آموزش عالی 
است، زیرا دانشگاه علمی کاربردی حدود 6هزار هنرجو را جذب می کند. وی 
با اشاره به جلسات و تفاهم نامه با مشــاوران تحصیلی و آموزش و پرورش 
برای هدایت تحصیلی دانش آموزان، از برگزاری انواع رشــته های کامپیوتر، 
فنی مهندسی کســب و کار دیجیتالی، تصویب آموزش 100هزار نفر در حوزه 
»آی تی«  و دیگر رشــته های مهارتی ازجمله علوم قرآنی در مقاطع مختلف 

تحصیلی و برگزاری دوره های پودمانی خبر داد.
بهزاد رضایی، اســتفاده از مجموعه های برخوردار از محیط کاری برای انتقال 
آموزش و مهارت را دیگر فرصت مهارت آموزی دانست و افزود: فوالد مبارکه، 
ذوب آهن و برخی واحدهای صنعتی  و همینطور مراکز مهد قرآن می توانند 

عهده دار برگزاری دوره ها باشند. 
به گفته رییس دانشگاه علمی کاربردی اســتان اصفهان، اکنون 11هزارو300 
نفر دانشجو در 21مرکز علمی کاربردی اســتان مشغول به تحصیل هستند و 
با توجه به اینکه، این دانشگاه هیچ بودجه ای از نهادهای دولتی و حکومتی 
دریافت نمی کند، ارتقای سطح آموزش و برگزاری دوره های مهارتی مستلزم 

حمایت دولتی است.

اصفهان دارای پتانسیل فراوان در مهارت آموزی 
در ادامه، عباس تاتائی، رییس مرکز علمی کاربردی جامعه اسالمی کارگران 
اصفهان، یکی از گام های دانشگاه علمی کاربردی را ایجاد تناسب بین رشته 
های تحصیلی و مشــاغل موجود بیان کــرد تا افراد بعداز فــارغ التحصیلی 

سریع تر وارد بازار کار شوند. 
دبیرشورای هم اندیشــی و تبادل نظر اســتان اصفهان با اشــاره به تدوین 
30درصد آموزش های مهارتی در برنامه ششم توسعه توسط دانشگاه علمی 
کاربردی، گفت: 13درصد محقق شــده و باید با ایجاد آگاهی به رشد مهارت 
آموزی کمک کنیم.وی در صحبت از تغییرو تحول در رشــته ها طبق شرایط 
زمان، از شــکل گیری آموزش های مجازی، پشــتیبانی صفحات مجازی و 
ایجاد رشــته های تولید محتوا در کمیته های بازنگری به عنوان رشته های 

پرمخاطب خبرداد. 
تاتائی در بیان پتانســل های فراوان اصفهان در مهارت آموزی، فرصت های 
گردشگری و رشته های هنری و صنعت را در رشد و توسعه اشتغال و اقتصاد 

کشور موثر دانست.
 در این جلســه، ابراهیم یزدی، رییس مرکز علمی کاربردی مهد قرآن کریم 
از آموزش رشــته های امور فرهنگی، تربیــت مربیان قــرآن کریم و پیش 
دبستانی، مدیحه سرایی، مبلغ اندیشــه و تربیت اسالمی و راه اندازی مرکز 
نوآوری قرآن خبر داد.وی گفت: مهد قرآن دارای 23مدرسه، 50 مهدکودک و 
پیش دبستانی، 7مدرسه تخصصی قرآنی و مراکز آموزش زبان های عربی، 
انگلیسی و مرکز آموزش علمی کاربردی در 51 شهرستان استان با 10هزار نفر 

تحت آموزش است.

در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان صورت گرفت؛

 برگزاری مسابقات آزاد مهارت کشوری کوتاهی مو 

با بیش از  80 رقابت کننده

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان:

ارتقای سطح آموزش و برگزاری دوره های مهارتی مستلزم حمایت 
دولتی است

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
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آیین افتتاح و کلنــگ زنی پروژه هــای منطقه 3  فرزانه افسرطاها
شهرداری اصفهان با اعتبار 540میلیارد ریال، شامل 
افتتاح پروژه ساماندهی میدان تا میدان در بازار بزرگ اصفهان، افتتاح ایستگاه 
آتش نشانی در خیابان چهارباغ پایین و آغاز عملیات اجرایی پروژه خانه کودک و 
نوجوان در محله دردشت با حضور شهردار و اعضای شورای شهر، مردم منطقه و 

دیگر مدیران شهری برگزار شد.

مرمت و بازسازی بازار اصفهان در دو عرصه سازه و تاسیسات
مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شــهرداری اصفهان در آیین افتتاح پروژه 
های منطقه 3 که در محل بازار بزرگ اصفهان وعمارت تاریخی عصارخانه شاهی 
برگزار شد، قدمت تاریخی بازار اصفهان را از دوره دیلمیان، سلجوقیان و صفویان 
اعالم کرد و گفت: این بازار همچنان به عنوان ستون فقرات شهر اصفهان، عالوه بر 

ابعاد اقتصادی، همواره مورد توجه گردشگران قرار دارد.
محمدعلی ایزدخواستی با اشاره به ضرورت مرمت و بازسازی بازار اصفهان در دو 
عرصه سازه و تاسیسات، توضیح داد: این موضوع مورد توجه شهرداری و میراث 
فرهنگی بوده و اقداماتی در راســتای حفاظت از این شریان تاریخی اجرا شده و 
براین اساس، کارکردی مضاعف از سال 98 تا کنون بر پروژه بازار دنبال شده است. 
وی گفت: 43 دهانه بازار در حدفاصل بازار اشرف تا بازار قنادها مرمت و بازسازی 
شده است. همچنین، عملیات مرمت و حفاظت ســازه ای بازار در مقابل بارهای 
جانبی، بار زنده و جلوگیری از نفوذ رطوبت که تهدیدی جدی برای بازار است، اجرا 
شده، حدود یک کیلومتر کف ســازی و ونتورهای هوا در زیر بازار نیز کنترل شد تا 
رطوبت زیرسطحی نیز کنترل و پایش شود. ضمن اینکه، نوع سنگ کار شده باعث 

استحکام در مقابل رطوبت می شود.
ایزدخواستی در تشریح دومین عملیات اجرایی در 88 دهانه سقف بازار با هدف 
استحکام بخشی و مقاوم سازی، اظهار کرد: با مرمت و آجر فرش سقف، حجم 
قابل توجهی از بار مرده که به سقف تحمیل می شد، حذف شد و هر قسمت از بازار 
و زیرطاق ها براساس وضعیت آخرین دوره تاریخی باز سازی شده است. ضمن 

اینکه، این دهانه ها تا دهه های متمادی نیاز به مرمت نخواهد داشت.  
به گفته ایزدخواستی، مرمت و بهسازی بازار اصفهان طبق نظر کارشناسان باستان 
شناسی و افراد متخصص انجام گرفته و در چهار فاز دیگر عملیات بهسازی و مرمت 

ادامه خواهد داشت. 
وی در ادامه، بازار اصفهان را یک گنجینه تاریخی و اساســی ترین شبکه اقتصاد 
شهری نامید و گفت: بازار، صرفا یک مسیر گذر نیســت بلکه مقصدی است که 

دو مسیر اصلی میدان های نقش جهان و امام علی)ع( را به هم متصل می کند. 
در عین حال، کالبدی است که دو مسجد مهم و تاریخی اصفهان را به هم متصل 
می کند و با توجه به اهمیت گردشگری، ضرورت حفاظت و برنامه ریزی برای آن 

مطرح می شود.

سیاستگذاری کالن شهرداری اصفهان برای بافت تاریخی
در این مراسم، رسول میرباقری، رییس کمیسیون عمران و معماری شورای شهر 
اصفهان گفت: یکی از موضوعاتی که در 42 سال مغفول مانده بود، سیاستگذاری 
کالن در شهرداری اصفهان برای بافت تاریخی شــهر بود که با پیگیری مدیریت 
شهری و راهنمایی متخصصان، حفظ و حراســت از این گنجینه تاریخی با هدف 

تداوم پایداری شهر مطرح و براین اساس، برنامه ریزی شد. 
وی، عزم جدی کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر اصفهان را، ایجاد اتفاقی 
ویژه در بافت تاریخی اصفهان عنوان کرد و گفت: طبق تعامالت و عزم جدی که بین 
شهرداری، شورای شهر و سازمان میراث شکل گرفته، شاهد اتفاقات خوبی در این 

عرصه خواهیم بود. 

افتتاح ایستگاه آتش نشانی چهارباغ با شعار »یاعلی«
در ادامه آیین افتتاح پروژه های منطقه 3شهرداری اصفهان، بهره برداری از ایستگاه 
شماره 27 آتش نشــانی اصفهان در چهارباغ پایین با شعار »یاعلی« انجام شد. 
این ایستگاه با تجهیزات به روز طبق اســتانداردهای ایمنی در زمینی به وسعت 

1270 متر آزادسازی و 1500 متر اعیانی با اعتبار 8ونیم میلیارد تومان احداث شده 
که آزادسازی توسط شهرداری منطقه یک و ساخت برعهده منطقه 3 بوده است.  

آتشپاد ابراهیم مطلبی، مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان با اشاره 
به موقعیت گذر فرهنگی چهارباغ اصفهان، اهمیت استقرار این ایستگاه در نزدیکی 

بازار و مراکز تجاری- اداری و پرتردد شهر را بیان کرد.
وی گفت: موقعیت ایستگاه شماره 27 آتش نشــانی اصفهان با عنوان ایستگاه 
چهارباغ، به لحاظ ایمنی و دسترســی به بافت تاریخی اصفهــان، خیابان های 

عبدالرزاق و اطراف آن و به ویژه بازار بسیار حائز اهمیت است. 
مطلبی به زمان طالیی در مقابله با حادثه اشاره کرد و افزود: در تالشیم تا این زمان 
را کاهش دهیم. ضمن آنکه تجهیزاتی که در ایســتگاه پیش بینی شــده، دارای 
استانداردهای جهانی اســت. زیرا اصفهان، به عنوان استان معین، باید آمادگی 
در کنترل حوادث غیرمترقبه را داشته باشــد. در ادامه آیین بهره برداری از پروژه 
های منطقه 3، عملیات کلنگ زنی خانه کودک و نوجوان با حضور مدیران شهری، 

خانواده شهدا و اهالی منطقه در محله دردشت اجرا شد.

کاهش سرمایه گذاری به دلیل عرض کم معابر  و گلوگاه ها 
محمدباقر کالهدوزان، مدیر منطقه 3 شهرداری اصفهان با اذعان به اهمیت تاریخی 
منطقه طی سه دوره دیلمیان، سلجوقیان و صفوی به عنوان هسته مرکزی شهر، 
گفت: این منطقه با 14 محله به وسعت 1152هکتار و 110هزارنفر جمعیت، با وجود 
ابنیه تاریخی و خانه های باستانی خالی از سکنه که روند فرسایش فزاینده ای در 

سال های اخیر داشته با کاهش چشمگیر سرمایه گذاری به دلیل عرض کم معابر و 
گلوگاه ها مواجه شده است.کالهدوزان اعالم کرد: 191 ابنیه تاریخی با ثبت جهانی 
در این منطقه شناسایی شده، همچنین، حدود 600خانه قدیمی دارد که فقط 130 
خانه بازسازی شــده و 470 خانه تاریخی در معرض نابودی است. وی، وسعت 
بافت فرســوده در منطقه 3 را، 267 هکتار بیان کرد و افزود: ســال های متمادی 
بخش قابل توجهی از بودجه منطقه3 به امور بازسازی اختصاص یافته اکنون نیز 
مرمت و بازسازی بازار بزرگ اصفهان، از میدان نقش جهان تا میدان امام علی)ع( 
با حضور انجمن اسالمی بازار و دیگر نهادهای مرتبط در دستور کار قرار گرفته است. 
وی از بازسازی سقف و کف بازارچه حســن آباد، منزل آیات عظام درب امامیه، 
مناره های چهــل دختران و صاربان، رفــع نازیبایی هــای ورودی های میدان و 
آزادسازی گلوگاه ها خبر داد و گفت: به لحاظ تداخل بافت های فرسوده و میراثی، 
هماهنگی برای استخراج کل پهنه ها، محدودیت ارتفاع و بارگذاری انجام شده، 
تملک 98میلیارد تومانی در سال های 1400 و 1401، ازجمله تملک جلوخان با اعتبار 
44میلیاردتومان، ساماندهی گذر حسن آباد و فرهنگسرای بازار، احداث ایستگاه 
های اتوبوســرانی، مرمت موزه هنرهای معاصر، احداث منبــع و خط لوله آب و 

ساماندهی معابر و پیاده روهای منطقه، انجام شده است.

 تمدن صفوی، منشأ خیر و عظمت برای ما بوده است
در پایان این مراســم که در جوار مقبره عالمه مجلسی برگزار شد، علی قاسم زاده 
شهردار اصفهان با گرامیداشت هفته دولت و یادو خاطره شهیدان رجایی و باهنر، 
به بیان اهمیت دولت و تمدن صفوی در تاریخ ایــران و اصفهان پرداخت و گفت: 
تمدن صفوی، منشأ خیر و عظمت برای ما بوده است و ما نیز باید بتوانیم بانی ایجاد 

تمدنی جدید برای اصفهان باشیم.
شهردار اصفهان عنوان کرد: یکی از رموز موفقیت تمدن صفوی، رسیدن به ادبیات 
مشترک میان عالمان دینی و سیاستگذاران و دانشمندان وقت بود و ما نیز با این 
الگو و تکریمی  که حکومت صفوی برای عالمان، هنرمندان و اندیشمندان قائل 

بود، می توانیم به غنی شدن جامعه کمک کنیم. 
قاسم زاده، نگاه چندجانبه دولت صفوی در توسعه شهر را الگویی ارزشمند برای 
ابعاد اقتصادی، سیاســی، فرهنگ و هنر، امنیت و آرامش مردم توصیف کرد و 
گفت: جهان بینی عالمانه و زبان مشــترک می تواند به تکریم و رشــد و توسعه 

جامعه کمک کند.
شهردار اصفهان در خاتمه یادآورشد: تا پایان سال، هر دو هفته یک بار، در مناطق، 

شاهد افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه های جدید خواهیم بود.

شهردار اصفهان در آیین افتتاح و کلنگ زنی پروژه های منطقه 3 مطرح کرد:

ادبیات و فهم مشترک عالمان و سیاستگذاران صفوی، الگوی موفق توسعه پایدار
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