
حضرت آیت ا... خامنه ای صبح دیروز در دیدار صدها نفر از مردم اصفهان، اصفهان را شهر 
تحسین برانگیز علم و ایمان و هنر و جهاد خواندند و با اشاره به اینکه چالش اساسی 
امروز ما، چالش پیشرفت در مقابل »توقف و رکود و ارتجاع« است، افزودند: استکبار 
در صف آرایی مبنایی در مقابل ملت ایران با تشدید ایران ستیزی، همه امکاناتش را برای 
القای ناامیدی و بن بست به اذهان مردم به خصوص جوانان به کار گرفته و امروز مهم 
ترین شاخص اثبات ایران دوســتی هر فرد، »پرهیز از یأس آفرینی و امیدسوزی« و 
»ترویج روحیه کار و تالش و امید« است.به گزارش ایسنا، رهبر انقالب با تاکید بر تالش 
روزافزون مســئوالن برای حل مشــکالت اقتصادی گفتند: صحنــه گردانان اصلی 
اغتشاشات اخیر که نتوانستند مردم را به صحنه بیاورند، درصددند با ادامه شرارت ها، 
مسئوالن را خسته کنند اما اغتشاشات جمع خواهد شد و ملت با تنفر روزافزون از آنها با 
نیروی بیشتر و روحیه تازه تر، به کار و تالش و پیشرفت ادامه خواهد داد.رهبر انقالب 
اســالمی در ســخنان خود به تحلیل چالش اصلی دنیای اســتکبار با ایران اسالمی 
پرداختند و گفتند: مشکل اصلی استکبار با جمهوری اسالمی این است که اگر این نظام 
پیشــرفت و در دنیا جلوه کند، منطق لیبرال دموکراسی دنیای غرب باطل خواهد شد.

حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به سلطه دنیای غرب بر کشورهای مختلف با منطق 
لیبرال دموکراسی افزودند: در سه قرن اخیر به بهانه نبود آزادی و یا نبود مردم ساالری، 
منابع کشورها را غارت کردند و اروپای فقیر به قیمت به گل نشستن بسیاری از کشورهای 
ثروتمند، ثروتمند شد.ایشان با اشاره به شگرد غربی ها که به اسم آزادی و دموکراسی، 
علیه آزادی و مردم ساالری در کشورها اقدام می کنند، افزودند: کشور افغانستان یک 
نمونه نزدیک و بارز است که آمریکایی ها به بهانه مردمی نبودن حکومت، به آنجا حمله 
نظامی کردند اما بعد از ۲۰ سال جنایت و غارت، همان حکومتی که علیه آن اقدام کرده 
بودند، سرکارآمد و آنان با فضاحت خارج شدند.رهبر انقالب گفتند: اکنون یک نظام، 
برمبنای دین و مردم ساالری واقعی در ایران، به مردم خودش هویت داده و آنها را زنده 
و در واقع منطق لیبرال دموکراسی غربی را ابطال کرده است.حضرت آیت ا... خامنه ای 
افزودند: عده ای در داخل بر مبنای تبلیغات غرب، می گویند در نظام اسالمی آزادی و 
مردم ساالری نیست در حالی که بیان همین سخنان نشانه آزادی است و روی کار آمدن 
دولت هایی که از نظر تفکر سیاسی شــباهتی به یکدیگر ندارند نیز نشانه حق انتخاب 
مردم و مردمی بودن نظام اسالمی است.رهبر انقالب اســالمی با اشاره به اینکه اگر 
جمهوری اسالمی در مقابل آمریکا و استکبار کوتاه می آمد و زیربار قلدری و زورگویی 
آنها می رفت، فشارها کمتر می شد اما آنها بر کشور مسلط می شدند، افزودند: در این 
سال ها هرگاه صدای قدرتمندی جمهوری اسالمی بلندتر بوده، تالش دشمن برای پنجه 
زدن به نظام اسالمی بیشتر شده است.حضرت آیت ا... خامنه ای تاکید کردند: چالش 
اساسی و امروز کشور ما، چالش »پیشرفت و توقف و رکود و ارتجاع« است، زیرا ما در 
حال پیشرفت هستیم ولی قدرت های استکباری از پیشرفت ایران اسالمی مضطرب و 
ناراحت می شــوند و حرص می خورند.ایشــان افزودند: به دلیل همین ناراحتی و 
عصبانیت، آمریکایی ها و اروپایی ها با همه امکانات وارد میدان می شوند اما هیچ غلطی 
نمی توانند بکنند، همانطور که قبل از این هم نتوانستند و در آینده هم نخواهند توانست.

در این سال ها هرگاه صدای قدرتمندی جمهوری اسالمی بلندتر بوده، تالش دشمن 
برای پنجه زدن به نظام اسالمی بیشتر شده است.رهبر انقالب اسالمی با اشاره به اینکه 
در کارزار اساسی ایران و استکبار، آمریکا در خط مقدم قرار دارد و اروپا پشت سرآمریکا 
ایستاده است، گفتند: در طول سال های بعد از پیروزی انقالب اسالمی همه رؤسای 

جمهور آمریکا اعم از کارتر، کلینتون و اوبامای دموکرات، و ریگان، بوش و آن سبک مغز 
قبلی جمهوری خواه تا رییس جمهور فعلی بی هوش و حواس که می خواهد مردم ایران 
را نجات دهد، همه در مقابل جمهوری اســالمی ایران ایســتادند و از هرکسی هم که 
توانســتند از جمله رژیم صهیونیســتی به عنوان ســگ هار و زنجیری خود و برخی 
کشورهای منطقه کمک گرفتند.حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: با وجود همه این 
تالش ها، دشمنان ملت در مجموع ناکام ماندند، البته مشکالتی همچون تحریم، ترور 
دانشمندان هسته ای،  به کارگیری انواع شگردهای سیاسی و امنیتی و دادن رشوه به 
عده ای در داخل برای حرف زدن علیه جمهوری اسالمی، به وجود آوردند ولی نتوانستند 
حرکت ملت ایران را متوقف کنند.ایشان تاکید کردند: در شرایط فعلی که با چنین کارزار 
و چالشی مواجه هســتیم،  وظیفه آحاد مردم و مســئوالن و همچنین روشنفکران، 
نخبگان، جوانان و جوامع علمی دانشــگاهی و حوزوی،   تالش برای پیشرفت در همه 
عرصه های علمی، هنری، اقتصادی، سیاســی، اخالقی و معنوی است.رهبر انقالب، 
پیشــرفت ها را زمینه ساز اســتحکام و اقتدار نظام خواندند و افزودند: هدف دشمن 
متزلزل کردن ارکان اقتدار نظام است،  بنابراین همه باید موضوع پیشرفت را با جدیت 
دنبال کنند.حضرت آیت ا... خامنه ای در ادامه با طرح این سوال که »چگونه پیشرفت 
کنیم؟« گفتند: پیشرفت نیازمند ابزارهای متعددی است؛ اما مهم ترین ابزار پیشرفت، 
امید است بنابراین دشمن با همه توان خود بر روی القای ناامیدی و بن بست متمرکز 
شده است.ایشان با اشاره به امکانات گسترده رسانه ای دشمن همچون شبکه های 
ماهواره ای، فضای مجازی و تلویزیون های مــزدور برای از بین بردن امید افزودند: با 
وجود همه این تالش ها، خوشبختانه امید و حرکت برای پیشرفت در کشور زنده است.
رهبر انقالب اسالمی گفتند: دشمن تالش دارد تا عالوه بر مردم و جوانان، حتی مسئوالن 
نیز امید خود را از دست بدهند و متاسفانه دشمن یک امتداد داخلی هم دارد که آنها هم 
تالش دارند با اســتفاده از روزنامه ها و فضای مجازی، القای یأس و ناامیدی بکنند.
حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: مشکل اقتصادی داریم که ان شاءا... حل خواهد شد 
اما در بخش های دیگر در حال پیشرفت هستیم البته همه تمرکز بر این است که نسل 
جوان از این پیشرفت ها آگاه نشود، به همین علت دشــمن و امتداد داخلی آن، این 
پیشرفت ها را کتمان و یا کوچک نمایی می کنند.ایشان به چند نمونه از پیشرفت ها و 
حرکت های رو به جلو در هفته های اخیر اشــاره کردند و گفتند: دستیابی دانشمندان 
ایرانی به روش جدید برای درمان سرطان خون، بومی سازی یکی از تجهیزات استخراج 
نفت و گاز،  افتتاح خط آهن در بخشی از سیستان و بلوچستان که بخش مهمی از خط 
آهن شــمال به جنوب اســت، افتتاح چندین کارخانه، راه اندازی اولین پاالیشــگاه 
فراسرزمینی، بهره برداری از ۶ نیروگاه برق، رونمایی یکی از بزرگ ترین تلسکوپ های 
جهان، پرتاب موشــک ماهواره بر و رونمایی از یک موشک جدید، همه نمونه هایی از 
حرکت رو به جلوی کشــور، آن هم در زمانی اســت که دشــمن تالش دارد با برخی 
اغتشاشات مانع این حرکت شود.رهبر انقالب با تاکید بر اینکه جوان ایرانی در همین 
روزهای شرارت دشمن، زنده و با انگیزه است، افزودند: یکی از شاخص های اساسی 
ایران دوستی، امیدآفرینی است، بنابراین کسانی که القای ناامیدی و بن بست می کنند، 
ایران ستیز هستند و نمی توانند ادعای ایران دوستی داشــته باشند.حضرت آیت ا...

خامنه ای تاکید کردند: نگذارید کسانی که دشمن ایران هستند، در قالب دفاع از منافع 
ملی،  القای یأس کنند. نویســندگان، شاعران، دانشــمندان، روحانیون و همه افراد 
تاثیرگذار امیدآفرینی کنند و شاخص ها و نشانه های امید و پیشرفت در جامعه را سر 

دست بگیرند.رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنان شان هدف اصلی صحنه گردانان 
اغتشاشات اخیر را به میدان آوردن ملت دانستند و گفتند: حاال که نتوانستند مردم را به 
میدان بیاورند در حال شرارت هستند تا بلکه بتوانند مسئوالن را خسته کنند البته اشتباه 
می کنند چرا که این شرارت ها موجب می شود مردم، خسته، و از آنها بیزارتر و متنفرتر 
شوند.ایشان در این زمینه افزودند: این حوادث ،جنایت ها و تخریب ها مشکالتی برای 
مردم و کسبه درست می کند؛ اما افراد در صحنه و پشت صحنه این شرارت ها، بسیار 
حقیرتر از آن هستند که بتوانند به نظام آسیب بزنند.رهبر انقالب اسالمی تاکید کردند: 
بساط شرارت بدون شک جمع خواهد شد و ملت ایران با نیروی بیشتر و روحیه تازه تر 
حرکت در میدان پیشرفت کشور را ادامه خواهد داد.ایشان حماسه ۲۵ آبان ۱۳۶۱ و اعزام 
پر شور و انگیزه تر جوانان دالور اصفهانی به جبهه ها را نمونه دیگری از فرصت سازی از 
تهدیدها برشمردند و گفتند: در اغتشاشات اخیر نیز ملت از این به اصطالح تهدید، فرصت 
ساخت و حقیقت و جهت گیری خود را در راهپیمایی عظیم ۱۳ آبان که با همه سال های 
قبل متفاوت بود با شعار علیه آمریکا نشان داد.حضرت آیت ا... خامنه ای نمونه دیگری 
از تجلی فرصت سازی ملت را تشییع شهدای اغتشاشات اخیر اعم از شهدای مردمی، 
امنیت و شهدای بسیجی و انتظامی دانســتند و گفتند: جوان ناشناخته ای همچون 
روح ا... عجمیان به شهادت می رسد؛ اما جمعیت عظیم مردم در نقطه مقابل خواست 
دشمن به صحنه می آیند و می گویند شما جوان ما را به شهادت رساندید ولی ما همگی 
پشت آن جوان هستیم.ایشان فرصت دیگر ســاخته شده از دل اغتشاشات را، عیان 
شدن چهره صحنه گردانان مدعی طرفداری ملت ایران برشمردند و افزودند: عداوت با 
همه خواســته ها و مقدســات ملت ایران یعنی دشــمنی با اســالم، قرآن سوزی، 
مسجدسوزی، دشمنی با ایران و ســوزاندن پرچم و بی احترامی به سرود ملی، چهره 
صحنه گردانان واقعی را روشن کرد.رهبر انقالب اسالمی افزودند: ادعا می کنند طرفدار 
ملت ایران هســتند در حالی که ملت ایران، »ملت مســلمان« و »ملت قرآن و امام 
حسین)ع(« است؛ آیا کسانی که به امام حسین )ع( و به اربعین و راهپیمایی میلیونی 
آن اهانت و بی حیایی می کنند، طرفدار ملت ایران هستند؟ایشان در تبیین چگونگی 
برخورد با عناصر مرتبط با اغتشاشات بر ضرورت تفکیک صحنه گردانان، فریب خوردگان، 
عامالن جنایت و افراد پول گرفته تاکید کردند و گفتند: این افراد یکجور نیستند. کسی را 
که بی توجه به خواســت حقیقی دشــمن، با او همراهی کرده یعنی فریب خورده اما 
جنایتی نکرده است چه دانشجو باشد چه غیر دانشجو، باید متنبه و موعظه و هدایت و 
بیدار کرد و با پرسش از او که آیا این حرکت موجب پیشرفت کشور است یا ضد آن، او را 
به فکر کردن وادار و هوشیار کرد تا با دشمن هم صدایی نکند و به تعبیر امام بزرگوار همه 
هر چه فریاد دارند بر سر آمریکا بزنند.حضرت آیت ا... خامنه ای حکم عامالن جنایات 
اخیر را متفاوت خواندند و تاکید کردند: عامالن جنایت، قتل، تخریب یا تهدید به آتش 
زدن دکان و ماشین کاسبان و مردم و آن کسی که با تبلیغات آنها را وادار به این کارها کرده، 
هر یک باید به اندازه گناه شان مجازات شوند.ایشان در این زمینه افزودند: البته مجازات 
باید به وســیله قوه قضاییه  ای که با قدرت و ســالمت و پر انگیزه است، انجام شود و 
هیچ کس حق ندارد خودسرانه و به خیال خود دست به مجازات بزند.ایشان با اشاره به 
تعبیر امیرالمومنین از پیامبر اکرم )ص( به طبیبی که هم داغ دارد و هم مرهم، استفاده 
بجا از مجازات و نصیحت را مورد تاکید قرار دادند و افزودند: تا این ســاعت بحمدا... 
دشمن شکست خورده؛ اما دشمن هر روز کید و مکری دارد و با شکست امروز، ممکن 
است سراغ اقشار مختلف همچون کارگران و زنان برود اگرچه شأن بانوان و کارگران با 

شرف ما بسیار باالتر از آن است که تسلیم بدخواهان شوند و فریب آنان را بخورند.رهبر 
انقالب با اشــاره به بکارگیری ترفند »لشکرســازی کاذب« و »انبوه سازی دروغ« در 
رسانه های ضد ایران با هدف تاثیرگذاری بر افراد غافل و بی خبر، گفتند: آنچه واقعیت 
دارد، حضور انبوه مــردم در میدان های مختلف دفــاع از انقــالب، و تودهنی آنها به 

بدخواهان است.
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به کام دولت، 
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واریز هزار میلیارد تومان اعتبار برای 
تامین حقابه کشاورزان اصفهانی

 محرومیت زدایی از محالت اصفهان
 با اجرای طرح های اشتغال زایی

 اصفهان با شهدایش شناخته می شود
  رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران:

وصول 13 میلیارد ریال 
جریمه تعزیراتی در 

اصفهان

پیوستن ورزنه به 
شهرهای تاالبی، 

تعهدی جهانی برای 
حفظ گاوخونی است

»25 آبان« به عنوان 
یک آیین شهری 

نهادینه شود   لباس قرمز بر تن ملی پوشان ایران
 مقابل انگلیس
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،، رهبر انقالب در آغاز سخنان شــان مردم اصفهان را حقیقتا شایســته تمجید 
دانستند و فرمودند: اصفهان شــهری با هویت کامل ایرانی و اسالمی و شهر زنده  علم 
و ایمان و هنر و جهاد است.ایشان، استان اصفهان را عالم پرور خواندند و با تجلیل از 
علمای پرشمار این منطقه گفتند: اصفهان شهر ایمان و محبت به اهل بیت)ع( و شهر 
میراث های ارزشمند و کم نظیر هنرهای مطلوب ایرانی است.حضرت آیت ا...خامنه ای 
در تشــریح جلوه هایی از عمق هویت انقالبی مردم اصفهــان گفتند: اصفهان، اولین 
شهری بود که در حکومت ستم شاهی در آن، حکومت نظامی برقرار شد.ایشان با اشاره 
به حماسه آفرینی های لشکر امام حسین )ع( و لشکر نجف به عنوان دو لشکر رزم آور 
استان اصفهان افزودند: تقدیم حدود 24 هزار شهید، ده ها هزار جانباز، هزاران آزاده و 
وجود خانواده های سرافرازی که از 2 تا 7 شهید تقدیم اسالم و انقالب و ایران کرده اند، 
اسناد افتخار و نشانه های هویت انقالبی و جهادی استان است که پاسداری از این آثار 
پرعظمت، وظیفه هر انسان با وجدانی است.رهبر انقالب با اشاره به تشییع حدود 360 
شهید در 25 آبان 1361 در اصفهان گفتند: این همه جوان خونین پیکر می توانست یک 
شهر را از درد و غم فلج کند، اما اصفهانی ها با روحیه و انگیزه مضاعف ایمانی، همان روز 
جوانان بیشتری را به جبهه ها فرستادند و کاروان عظیم کمک های خود را راهی مناطق 
جنگی کردند.حضرت آیت ا...خامنه ای مقابله با فتنه ها را از دیگر خصوصیات برجسته 
مردم اصفهان برشمردند و گفتند: در این چهار دهه هر وقت الزم شده مردم اصفهان در 
دفاع از اسالم و انقالب سینه سپر کرده و وارد میدان شده اند.ایشان با اشاره به گله های 
مردم اصفهان در عین برخورداری از ویژگی های انقالبی و ایمانی گفتند: مســئله آب 
اصفهان مهم است و مسئوالن دولتی که برنامه های خوبی برای حل این مشکالت دارند 
باید در کار و تالش بیشتر، شب و روز نشناسند.رهبر انقالب، فداکاری و جهاد مردم دیگر 
شهرهای کشور را در کنار مجاهدت های مردم اصفهان باعث پیروزی کامل و درخشان 
 ایران در دفاع مقدس خواندند و افزودند: جوانان، واقعیات آن آزمایش کم نظیر را ن

می دانند که چگونه ملت ایران بدون هیچگونه حمایت در مقابل همه دنیا و کمک های 
همه جانبه ناتو، ورشو،  آمریکا و شوروی سابق و اروپا به صدام، ایستاد و پیروز شد.

مشروح د رهمین صفحه 
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رییس کل دادگستری استان اصفهان خبر داد:

جان باختن سه نفر در ناآرامی های سمیرم
حجت االسالم والمسلمین اسدا... جعفری، رییس کل دادگســتری اصفهان گفت: شامگاه روز 
چهارشنبه ۲۵ آبان ماه در جریان ناآرامی های حادث شده در شهر سمیرم متاسفانه ۳ نفر از اهالی 

این شهر جان خود را از دست دادند.
وی اظهار داشت: در پی گزارش این واقعه با دســتور ویژه قضایی تحقیقات جامع درباره موضوع 
آغاز شد که گزارش های کارشناسی و معاینات اولیه حاکیست یک نفر از مقتوالن بر اثر وارد آمدن 
جسم سخت و برنده به سر جان خود را از دســت داده و علت فوت ۲ نفر دیگر اصابت گلوله بوده 
است.رییس کل دادگستری استان اصفهان تاکید کرد: بررســی اولیه حاکی است این گلوله ها 
متعلق به نیرو های حافظ امنیت نیســت.وی بیان کرد: تحقیقات تکمیلی به منظور کشف وقایع 

سمیرم در حال انجام است که نتایج آن متعاقبا به اطالع مردم رسانده می شود.
 

CO مسموم شدن 2 نفر در تیران با گاز
مدیر روابط عمومی اورژانس و فوریت های پزشکی استان اصفهان از مسموم شدن ۲ نفر بر اثر گاز 
CO در قلعه حسن آباد تیران خبر داد.عباس عابدی گفت: ساعت ۱۵:۱۴ دقیقه حادثه مسمومیت 
با گاز CO به علت اشــکال در آبگرمکن داخل حمام، به مرکز اورژانس اصفهان گزارش شــد.وی 
افزود: حادثه مذکور در قلعه حسن آباد تیران رخ داده بود و بالفاصله یک واحد امدادی ۱۱۵ به محل 
حادثه اعزام شد.مدیر روابط  عمومی اورژانس و فوریت های پزشکی استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: دو نفر شامل یک زن و یک مرد ۸۰ ساله درپی این حادثه مسموم و جهت دریافت اقدامات 

درمانی بیشتر به بیمارستان بهنیا تیران منتقل شدند.
 

تصادف پژو پارس با کامیون بنز در محور کاشان _ اصفهان
رییس پلیــس راه فرماندهــی انتظامی اســتان اصفهان از تصــادف یک دســتگاه خودروی 
ســواری پژو پارس با یک دســتگاه کامیون بنز در محور کاشــان _ اصفهان خبر داد .ســرهنگ 
اصغر زارع گفت: در پی اعــالم مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یــک مورد تصادف 
در محور کاشــان _ اصفهان، مامــوران پلیس راه اســتان اصفهــان بالفاصلــه در محل حادثه 
حاضر شــدند.وی افــزود: در بررســی صورت گرفته مشــخص شــد یک دســتگاه خودروی 
ســواری پژو پارس که در حال تردد بوده با یک دســتگاه خــودروی کامیون بنز که در حاشــیه 
جاده متوقف بود، برخــورد می کند که در اثر شــدت تصادف، راننده و ۲ سرنشــین دیگر پژو در 
دم جان باختنــد. رییس پلیس راه اســتان اصفهان عنوان کــرد: کارشناســان پلیس راه پس 
از بررســی دقیق حادثــه رخ داده راننده خــودروی کامیون بنــز را به علت عدم ایمن ســازی و 
 استفاده از عالئم هشــدار دهنده و راننده ســواری پژو پارس را به علت عدم توجه به جلو مقصر

 تشخیص دادند.  
 

مرگ راکبان موتورسیکلت در تصادف در جاده نوش آباد
تصادف در جاده نوش آباد آران و بیدگل، دو نفر را به کام مرگ کشاند. تصادف بین موتورسیکلت 
 و پژو پارس در جــاده نوش آباد به فیــض آباد آران و بیدگل در غروب جمعه دو کشــته و ســه
  مصدوم بر جا گذاشــت.این تصــادف در ســاعت هفــده و ۵۵ دقیقه غروب جمعــه رخ داد.
 در ایــن حادثــه سرنشــین های موتورســیکلت کــه دو نوجــوان ۱۸ و ۱۹ســاله بودنــد بر اثر
  شــدت جراحت های وارده، جان خود را از دســت دادند و ســه سرنشــین خــودرو پژو پارس
  نیز پــس از اقدامات درمانی اولیه توســط اورژانس به بیمارســتان شــهید بهشــتی کاشــان

 منتقل شدند.

شهردار ورزنه:

پیوستن ورزنه به شهرهای تاالبی، تعهدی جهانی برای حفظ گاوخونی است
شــهردار ورزنه گفت: پیوســتن ورزنه به شــهرهای تاالبــی جهان، 
مســئولیتی بین المللی برای حفظ تاالب گاوخونــی ایجاد می کند و 
عملکردمان برای حفظ این زیست بوم ارزشمند توسط جامعه جهانی 

رصد می شود.
حامد اخگر در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کنوانسیون رامسر 
بزرگ ترین مجمع بین المللی در حوزه محیط زیســتی تاالب هاست، 
اظهار داشــت: در مجمع مشــترک )COP ۱۳( این کنوانسیون، در 
کنار قطع نامه ها و بیانیه ها برای حفاظــت از تاالب ها موضوع انتخاب 
شهرهای تاالبی مطرح شد با این هدف که در جوامع و دولت محلی و 
مدیریت شهری برای حفاظت و استفاده از ظرفیت تاالب ها دغدغه و 
تعهد ایجاد شود و بتوانند از ظرفیت تاالب در ابعاد مختلف بهره ببرند.

وی با اشاره به اینکه در COP 13، هجده شــهر به عنوان شهر تاالبی 
انتخاب شــده بودند، افزود: بــرای COP14 که نوامبــر )آبان ماه( 
امسال برگزار شــد از مجموع درخواســت های جهانی برای پیوستن 
به شهرهای تاالبی، ۲۵ شهر از نقاط مختلف دنیا از جمله چین، ژاپن، 
کانادا، کشــورهای قاره اروپا و آفریقای جنوبی و … انتخاب شدند که 
شــهر ورزنه از اســتان اصفهان به همراه بندر خمیر )تاالب خورخوران 
بندرعباس( نیز به عنوان نخســتین شــهرهای تاالبی ایران انتخاب 

شدند.
شهردار شهر تاالبی ورزنه خاطرنشان کرد: پیوستن به شهرهای تاالبی 
از این حیث اهمیت دارد که مدیریت شهری و جوامع محلی هم صدا 
و دغدغه مند برای محافظــت از تاالب و بهره منــدی از ظرفیت های 

مختلف آن با مسئولیت بین المللی حرکت کنند.
اخگر ابراز داشت: لوح شهرهای تاالبی جهان این موضوعیت را می دهد 
که اگر تاکنون نسبت به تاالب و همنشینی با تاالب تنها دغدغه داشتیم 
اکنون به واسطه این اعتبارنامه مسئولیتی بر عهده داریم؛ مسئولیتی 
که مجامع بین المللــی از این پس عملکرد مــا را در قبال حفاظت از 

تاالب رصد و ارزیابی می کند و تحت نظارت قرار می دهد.
وی با ابراز تاسف درمورد خشک شدن تاالب گاوخونی، ادامه داد: همه 
صحبت ما این بود که تاالب زنده است و از ظرفیت های زیست بومی 
آن هنوز اســتفاده می شــود زیرا اگر تاالب گاوخونی به عنوان تاالبی 
خشک معرفی شود از کنوانسیون بین المللی رامسر خارج شده  و به 
لیست مونترو )تاالب های در معرض خطر( تنزل می یابد و در جوامع 
بین الملل، کشــور و دولت ما بــه از بین بردن تاالب هــا و به مخاطره 

انداختن محیط زیست محکوم می شود.
شهردار شــهر تاالبی ورزنه با تاکید بر اینکه تالش می کنیم با استفاده 

از ظرفیت محلی، سازمان های مردم نهاد، مدیریت شهری و رسانه ها 
مسائل تاالب بین المللی گاوخونی را پیگیری کنیم، گفت: در جلسه با 
مسئوالن کشوری و استانی حفاظت محیط زیست تاکیدها بر تامین 
حقابه زیســت محیطی تاالب بود مضاف بر اینکه ســخنرانی در ژنو 
سوئیس داشتم که محیط زیســت یک موضوع فانتزی نیست بلکه 

یک مسئله بین نسلی و دغدغه عمومی است.
اخگر افزود: اگر می خواهیم اصفهان فرونشســت و ریزگرد نداشــته 
باشد باید از تاالب گاوخونی محافظت کنیم و آب در زاینده رود حتی با 
حجم کم اما دائم جاری باشد که زیست بوم منطقه اصفهان که بخشی 
به یزد و کرمان و بخشی دیگر به قم، سمنان و تهران برمی گردد و فالت 
مرکزی ایران دچار بحران زیســت محیطی منتج از خشــکی تاالب 

گاوخونی و رودخانه زاینده رود نشود.
وی ابراز داشت: این اعتبارنامه به نوعی مانند یک مدرک دانشگاهی 
است که به شهر ورزنه داده شده تا از ظرفیت آن در مجامع بین المللی 
استفاده کرده و سهم آبه و مسائل جوامع محلی، اقتصادی و اجتماعی 
شهر و تاالب را پیگیری کند و به مدیریت شهری مسئولیت می دهد که 

از این ظرفیت استفاده کند.
شهردار شهر ورزنه با بیان اینکه این گواهی اعتبار سه ساله دارد و پس 

از آن دوباره قابل تمدید است، گفت: تمدید این اعتبار نامه به واسطه 
گزارش عملکرد سالیانه ای است که در خصوص تاالب گاوخونی و شهر 

تاالبی ورزنه انجام شود.
اخگر اضافه کرد: در کاپ ۱۴ در ژنو ما پیشنهاد دادیم که شبکه شهرهای 
تاالبی برای ایجاد دیپلماسی شهری در حاشیه این کنوانسیون شکل 
گیرد و جلســات سالیانه داشــته باشد زیرا بســیاری از اموری را که 
بخواهیم انجام دهیم به دلیل حواشی موضوعات سیاسی نمی توانیم؛ 
اما دیپلماسی شهری با ارتباطی که بین شهرها ایجاد می کند، می تواند 

این موضوعات را پیش ببرد.
به گزارش مهر، لوح شــهر تاالبی به عنوان نخستین شهر تاالبی ایران 
در کنوانسیون بین المللی رامسر در شــهر ژنو سوئیس به حامد اخگر 
شهردار ورزنه اعطا شد. ۱۹ آبان جاری برابر با ۱۰ نوامبر در مراسمی به 

صورت رسمی گواهی شهر تاالبی به شهردار ورزنه تحویل داده شد.
شــهر ورزنه به عنوان نامزد رســمی برای کســب عنــوان جهانی در 
کنواسیون بین المللی رامسر مطرح بود و طی چند سال اخیر با تالش 
مسئوالن شهرستان ورزنه و دوستداران محیط زیست در جهت حفظ 
و حراست از تاالب بین المللی گاوخونی، مردم و مسئوالن منتظر ثبت 

جهانی این شهر بودند.

مدیر عامل شــرکت شــهرک های صنعتی استان 
اصفهان گفت: بهره برداری و آغــاز عملیات اجرایی 
۴ طرح عمرانی و صنعتی با ۱۷۰ میلیارد ریال اعتبار 
در شــهرک های صنعتــی دهاقان و پوده شــروع 
شد.رسول سواری در مراسم بهره برداری از ۴ طرح 
عمرانی وصنعتی در شهرک صنعتی دهاقان، افزود: 
این طرح ها شامل بهره برداری از پروژه های شبکه 
۲۰ کیلوولت و روشــنایی شهرک صنعتی دهاقان با 
۳۰ میلیارد ریال هزینه و شــبکه روشنایی شهرک 
صنعتی پــوده با هزینه ۱۰ میلیارد ریال اســت.وی 
خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی طرح شبکه توزیع 
آب، خط انتقال آب و مخزن هزار متر مکعبی زمینی 
شهرک صنعتی پوده نیز با هزینه ۱۲۰ میلیارد ریال 
آغاز و مقرر شــد که در مدت هشت ماه تکمیل و به 
بهره برداری برسد.مدیر عامل شرکت شهرک های 

صنعتی اســتان اصفهان همچنین گفت: عملیات 
اجرایی ساختمان نگهبانی و محوطه سازی شهرک 
صنعتی پوده نیز با هزینه ای بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال 
آغاز و مقرر شــد که در مدت ۶ ماه تکمیل شود و به 

بهره برداری برسد.
وی با گرامیداشــت ۲۵ آبان به عنوان روز حماسه 
و ایثار اصفهان گفت: شــرکت شهرک های صنعتی 
مولود انقالب و در دهه ۶۰ تاســیس شــده است و 
از دستاورد های بزرگ و ارزشــمند انقالب اسالمی 
محسوب می شود.سواری با بیان اینکه ۸۰ شهرک 
و ناحیه صنعتی در اســتان اصفهان ایجاد شــده، 
خاطرنشان کرد: قرارداد واگذاری زمین به ۱۲ هزار 
واحد صنعتی در شهرک های صنعتی استان اصفهان 
انجام شــده و این واحد ها به بهره برداری رســیده 
است.وی با اشــاره به اینکه سه شــهرک و ناحیه 

صنعتی در شهرســتان دهاقان ایجاد شــده است، 
افزود: تســهیالت خوبی برای کمک به واحد های 
صنعتی در کارگروه رونق تولید ارائه شــده و شرکت 
شــهرک های صنعتی اســتان هم هر گونه کمک و 
همکاری را در راستای آبرســانی و برق رسانی برای 
فعالیت بهتر واحد های صنعتی به آن ها ارائه خواهد 
داد.شهرســتان دهاقان در فاصلــه ۹۶ کیلومتری 
جنوب غربی شهر اصفهان در دامنه شرقی کوه های 

زاگرس واقع شده است.

 آغاز بهره برداری و عملیات اجرایی 4 طرح عمرانی و صنعتی 
در دهاقان

سجاد مردانی، تکواندوکار شاهین شهری عضو تیم ملی جمهوری اسالمی ایران به مدال برنز مسابقات تکواندوی قهرمانی ۲۰۲۲ جهان در مکزیک رسید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان، در ادامه رقابت های تکواندوی قهرمانی جهان ۲۰۲۲ در مکزیک، سجاد مردانی دارنده مدال 
نقره جهان و نماینده وزن ۸۷+ کیلوگرم ایران در دور نخســت مقابل لوییز آاوارز از ونزوئال ۲ بر یک به برتری رسید. وی سپس مقابل آندره هاربار از اوکراین ۲ بر 
صفر و با نتایج ۳ بر ۲ و ۴ بر یک صاحب پیروزی شد. کاپیتان تیم ملی تکواندوی ایران در سومین مبارزه نیز مقابل نماینده گامبیا ۲ بر صفر و با نتایج ۳ بر یک و 
۴ بر یک به پیروزی رسید و ضمن رسیدن به نیمه نهایی، مدال برنز خود را قطعی کرد. اما مردانی در نیمه نهایی مقابل کارلوس سانسورس از کشور میزبان در یک 
مبارزه نزدیک ۲ بر یک شکست خورد و به مدال برنز رسید. تکواندوی ایران پیش از این توسط مهران برخورداری و رضا کلهر صاحب ۲ مدال برنز جهان شده بود 

و مدال مردانی، سومین برنز ایران در رقابت های جهانی بود.

خبر روزمدال برنز جهان بر گردن تکواندوکار شاهین شهری

عکس خبر 

نجف آباد؛ میزبان 
رزمایش جهادگران 
فاطمی 2 استان 

اصفهان
به پاسداشت شــهید مدافع حرم، 
محسن حججی، با حضور ۴۰۰۰ نفر 
از جهادگران سطح استان اصفهان، 
رزمایــش جهادگــران فاطمــی 
۲ اســتان اصفهان، در حســینیه 
حضرت فاطمه الزهرا )س( نجف 

آباد برگزار شد.

آزادی 2 زندانی شهرضایی توسط خادمان امیرالمومنین)ع(
مسئول ستاد مردمی احیاگران غدیر شهرضا  گفت: ۲ زندانی جرائم غیرعمد توسط خادمان امیرالمومنین 
)ع( آزاد شدند.سید جواد رضویان اظهار کرد: به همت خیران شهرضایی و خادمان  ستاد امیرالمومنین 
)ع( دو زندانی جرائم غیر عمد از بند زندان رهایی یافته و به آغوش خانواده بازگشتند.وی خاطر نشان 
کرد: هزینه آزاد سازی این دو شهروند بالغ بر بیش از ۳۰ میلیون تومان بوده است. رضویان افزود: خادمان 
این ستاد در حال حاضر در حال بسترسازی و پیگیری چند مورد امدادی دیگر هستند تا در آینده به لطف 

خدا شاهد آزادی چندین نفر دیگر از زندانیان جرائم غیرعمد باشیم.
 

ایستگاه پایانی هفته شاهین شهر
هفته شاهین شهر با اختتامیه مسابقات ژیمناســتیک و والیبال به ایستگاه آخر رسید.مدیر امور 
ورزشی شهرداری شاهین شهر گفت: در هفته شاهین شهر مسابقات ورزشی در بخش های مختلف 
برگزار شد که گردهمایی قهرمانان و هیئت های ورزشــی، برگزاری مسابقات ژیمناستیک در۴ رده  
سنی ۵ تا ۱۰ ساله با حضور ۱۰۰ نفر شرکت کننده و همچنین مسابقات والیبال از دیگر برنامه ای اجرا 
شده این هفته بود که در دو بخش آقایان و بانوان در ۱۰ گروه هشت نفره برگزار شد.در پایان توسط 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر به گروه های برتر حکم و مدال اهدا شد.

 

ثبت بیشترین بارندگی استان اصفهان در فریدون شهر
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: بیشــترین بارندگی استان اصفهان در 
هفته گذشته در بخش موگویی فریدون شهر با ۳۰.۵ و شهرســتان فریدون شهر با ۲۵.۹ میلی متر ثبت و 
گزارش شده است.محمدرضا رفیعی  اظهار کرد: پس از فریدون شهر، خوانسار با ۱۷.۴ میلی متر، داران با 
۱۶.۳ میلی متر، بویین میاندشت ۱۶ میلی متر و گلپایگان با ۱۴.۹ میلی متر دارای بیشترین بارندگی بود.

وی ادامه داد: میزان بارش باران در چادگان ۲.۸ میلی متر، میمه ۲.۲ میلی متر، سمیرم ۰.۸ و مبارکه ۰.۲ 
میلی متر ثبت شده است.

 

فصل برداشت پیاز در فالورجان
شهرستان فالورجان با تولید ساالنه بیش از صد هزار تن پیاز پاییزه، قطب تولید پیاز در کشور است.

فرماندار فالورجان با اشاره به اینکه بیش از ۱۸ هزار هکتار زمین زراعی در این شهرستان وجود دارد 
گفت: از ابتدای امسال تا کنون با هدف حمایت از کشاورز ی و افزایش تولیدات آن ۱۵ درصد از سطح 
زمین های زراعی این شهرستان با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال مجهز به آبیاری نوین کم فشار و 
تهت فشار شده اند.مهدی معینی افزود: فصل برداشت پیاز پاییزه که از اوایل آبان ماه آغاز و تا اواسط 
آذر ماه ادامه دارد، روزانه برای بیش از ۸۰۰ نفر اشتغال ایجاد می کند.به گفته وی، تا پایان امسال ۳۰ 

درصد از زمین های زراعی این شهرستان مجهز به آبیاری نوین خواهند شد.
 

عضویت 20 هزار نفر در کتابخانه های خمینی شهر
۲۰ هزار خمینی شهری عضو کتابخانه های این شهرستان هستند.مدیر کل کتابخانه های عمومی استان در 
آیین قدردانی از برگزیدگان مسابقه کتاب خوانی و همیاران کتابخانه های شهرستان خمینی شهر گفت: در 
این شهرستان ۳۳ کتابخانه موجود است که حدود ۲۰ هزار نفر عضویت فعال دارند و در یک سال اخیر ۴۰۰ 
هزار نسخه کتاب به امانت داده شده است.حجت االسالم رمضانعلی معتمدی افزود: بر اساس برنامه 
تا سال ۱۴۰۴ باید ۳۰ درصد جامعه عضو کتابخانه ها شوند که در این امر نیاز به ایفای نقش دیگر نهادها، 
مساجد، دانشگاه ها و مدارس هستیم.وی گفت: بر اساس قانون شهرداری ها باید نیم درصد از بودجه 
خود را به توسعه کتابخانه ها اختصاص دهند که در حال حاضر این امر در ۲۲ شهرستان صورت نمی گیرد.

اخبار

 جریان خدمت در نجف آباد
 استمرار دارد؛

هزینه 235 میلیارد ریالی 
برای 51 هزارمتر جدول گذاری 

معابر نجف آباد
شــهردار نجف آباد گفت:عملیــات اجرایی فاز 
نخست جدول گذاری، کانیوگذاری، بلوک چینی 
و بتن ریزی معابر این شهر طی ۶ ماهه نخست 
امسال در راستای جریان خدمت با اعتبار ۲۳۵ 
میلیارد انجام شد.عبدالرســول امامی با اشاره 
به اجرای عملیات جدول گذاری ســطح شهر، 
اظهار کرد: این عملیات در راســتای بهسازی و 
ســاماندهی معابر و هدایت آب های سطحی 
اجرایی می شــود.وی بــا بیان اینکــه اجرای 
عملیات جدول گــذاری با توجه بــه اهمیت و 
ضرورت مسائل عمرانی شهر، صورت می گیرد، 
افزود: مدیریت شــهری با هدف ســاماندهی 
معابر و نهرهای سطح شهر و همچنین زیباسازی 
فضاهای شهری و مناسب ســازی پیاده روها 
و جداول، عملیات بهســازی و مرمت جداول 
و کانال هــای معابر را انجام می دهد.شــهردار 
نجف آباد ادامه داد: ســاماندهی و رفع نواقص 
جداول در ســطح معابر از اقدامــات خدمات 
رسانی شهرداری به شهروندان و ساکنان مناطق 
مختلف شهری است که در راستای ساماندهی 
وضعیت آب های سطحی و جمع آوری فاضالب 
اجرا می شود.وی با بیان اینکه جریان خدمت 
طی شــش ماهه ابتدای ســال ۱۴۰۱ عملیات 
اجرایی فاز نخست جدول گذاری، کانیوگذاری، 
بلوک چینی و بتن ریزی معابــر اصلی و فرعی 
ســطح مناطق پنج گانه به طــول ۵۱ هزار متر 
و ۶۱۰۰ متــر مکعب انجام شــده، تصریح کرد: 
برای اجرای این پروژه هــا ۲۳۵ میلیارد ریال 
هزینه شده اســت.امامی خاطرنشان کرد: در 
ادامه فرآیند اجرای فعالیت هــای عمرانی در 
ســطح شــهر و ارائه خدمات با هــدف ارتقای 
سطح کیفی معابر و افزایش خدمات رسانی به 
شهروندان، عملیات جدول گذاری معابر فرعی 
نیز انجام خواهد شد.وی تاکید کرد: ساماندهی 
و رفع نواقص جداول در سطح معابر از اقدامات 
خدمات رسانی شهرداری به شهروندان است که 
در راستای ساماندهی وضعیت آب های سطحی 

و جمع آوری فاضالب اجرا می شود.

حوادث

استان
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فرش قرمز اصفهان برای تاجران روسی
نشست بررســی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری اصفهان و روســیه با حضور هیئت بلندپایه 
تجار روس، رؤسای هفت اتاق بازرگانی این کشور و سرکنسول روسیه در اصفهان برگزار شد. در این 
نشست هیئت بلندپایه تجار روسی با ظرفیت های صنعتی، تجاری و کشاورزی اصفهان آشنا شدند؛ 
فعالیت صنایع بزرگ همچون فوالدسازی، قطعه سازی، صنایع نفت و پتروشیمی، ماشین سازی و 
صنایع غذایی و همچنین استقرار گلخانه های بزرگ صنعتی و واحدهای مصنوعات چوبی زمینه ساز 
همکاری های صنعتی و تجاری با شرکای روسی به شمار می رود. تجار روسی حاضر در این نشست 

نیز با اعالم آمادگی برای همکاری بر رفع موانع تبادالت مالی و موانعی از این دست تاکید داشتند.
 در ابتدای این نشست رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان گفت: فرصتی که 
صنعتگران دو کشور فراهم کردند، برای تجار ما محترم و مغتنم است و امیدواریم روابط بین دو کشور 
عمق بیشتری پیدا کند؛ اصفهان طی چند سده گذشته پایتخت سیاسی ایران بوده و مراوده تجاری 
با کشورهای هدف اقتصادی داشته اســت. ازاین حیث اصفهان می تواند روابط مناسبی با تجار و 
صنعتگران روسیه داشته باشد.  مسعود گلشیرازی بیان کرد: گردشگری یکی از جاذبه های اصفهان 
به شمار می رود و این شهر همواره یکی از مقصدهای گردشگری بوده است؛ دو ماه قبل ما میزبان 
آژانس های گردشگری روســیه بوده ایم و امیدواریم این مراودات عالوه بر همکاری های تجاری، 
مراودات فرهنگی را هم به دنبال داشته باشد.گلشیرازی گفت: استان اصفهان به عنوان قطب صنعت 
ایران مطرح است. تاجایی که بیش از ۵۰ هزار واحد صنعتی دراین استان مشغول به کار هستند که 
از این میزان 1۰هزارواحد صنعتی بزرگ مقیاس محسوب می شوند؛ این فرصتی برای همکاری با 
صنعتگران روسیه به شمار می رود. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان ادامه 
داد: اصفهان در صنایع قطعه سازی و فوالد ظرفیت های خوبی دارد. از سوی دیگر روسیه نیز خریدار 
این محصوالت است؛ بنابراین می توان از این فرصت استفاده کرد. خوشبختانه بزرگ ترین صنایع 
فوالدی در اصفهان اســقرار دارند همچنین صنایع پایین دستی نیز در اصفهان فعال هستند. عالوه 
بر آن در صنعت ماشین سازی، نفت و گاز نیز  ظرفیت های خوبی داریم تاجایی که برخی شرکت ها 
همکاری های مشــترک با شــرکت های اروپایی دارند و می توانند کاالهایی با استاندارد روز دنیا را 

برای روسیه تامین کنند. 

 واریز هزار میلیارد تومان اعتبار برای تامین حقابه 
کشاورزان اصفهانی

هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب شده دولت برای تامین حقابه کشــاورزان تا قبل از پایان پاییز به 
حساب آن ها واریز می شود.استاندار اصفهان گفت: با پیگیری های انجام شده دولت مکلف شد عدد 
قابل توجهی برای تامین حقابه کشاورزان پرداخت کند که مکاتبات آن انجام شده و قرار است این 

اعتبار که هزار میلیارد تومان است تا قبل از پایان پاییز به عنوان حقا به به کشاورزان پرداخت شود.
سید رضا مرتضوی با بیان اینکه وزارت نیرو وعده داده در صورت تداوم بارندگی ها در نوبت دوم کشت 
پاییزه آب کشاورزان تامین شود، افزود: وضعیت سد زاینده رود مطلوب نیست به طوری که حجم 

ورودی آب به این سد 1۴ وخروجی آن 1۲ مترمکعب بر ثانیه است.
وی با اشاره به اینکه ذخیره کنونی این سد قوسی شــکل به 1۳۸ میلیون مترمکعب رسیده، گفت: 
این مقدار آب یک دهم حجم یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعبی سد است و در این شرایط برای 
تامین آب آشامیدنی که اولویت مصرف آب است باید مراقبت الزم را داشته باشیم تا آب شرب مردم 
تامین شود.سید رضا مرتضوی با اشــاره به پیگیری وزارت نیرو طی یک ماه گذشته با قطع کردن 
برداشت های باال دست، ابراز امیدواری کرد: با نصب کنتور های هوشمند در قالب پروانه های قانونی 
برداشت مجاز آب که مطالبه کشاورزان است داده شود که طبق وعده وزارت نیرو در مدت شش ماهه 

قرار است حوزه آبریز به کنتور های هوشمند مجهز شوند تا امکان برداشت غیر مجاز فراهم نباشد.

طرح هوشمندسازی یارانه نان؛ طرحی که تا االن نمره خوبی نگرفته است

به کام دولت، به ضرر نانوا

اجرای طرح هوشمندســازی یارانه نان از  فرشته بابایی
مردادماه ســال جاری قطعی و به صورت 
آزمایشی در برخی از استان ها اجرایی شد. این طرح یکی از اقدامات دولت 
در راســتای طرح مردمی ســازی و توزیع عادالنه یارانه ها، با هدف اصالح 
اقتصادی و جلوگیری از رانت و فساد ناشی از پرداخت غیرهدفمند یارانه بود 
که در گام نخســت، با حذف یارانه آرد نان های فانتزی و نیمه حجیم آغاز 
شــد.به گزارش خبرنگار »ایمنا«؛ از ابتدای اجرای این طرح، وزیر اقتصاد 
تاکید داشت که قیمت نان گران نخواهد شد. در مراحل ابتدای اجرای این 
طرح آرد یارانه ای به ازای پخت نان به نانوایان تعلق می گیرد، بنابراین نانوایان 
نمی توانند آرد یارانه ای را به فروش برســانند. همچنیــن با توجه به اینکه 
فروش نان با نرخ نامه سال گذشته نمی تواند پاسخگوی هزینه های نانوایان 
باشد، به عنوان مشوق برای شرکت در طرح هوشمندسازی و جلوگیری از 
متضررشدن نانوایان مقرر شد برای نان نوع یک 1۵ درصد و برای نان نوع دو 
1۰ درصد از فروش روزانه نانوایان هرشب از طرف دولت به حساب شان واریز 
شود.این طرح تاکنون و در مرحله اول، با مشکالت زیادی مواجه بوده است. 
براساس اعالم شرکت بازرگانی دولتی ایران تاکنون ۹۹ درصد نانوایی های 
کشور به کارت خوان های هوشمند مجهز شده اند. جلوگیری از هدررفت آرد 
و گندم با مشخص شدن میزان فروش نان، مهم ترین هدف از اجرای این 
طرح بوده است. بر این اساس نیاز هر نانوایی مشخص شده و آرد یارانه ای 
به همان میزان در اختیار آنان قرار می گیرد، بنابراین نانوایان نمی توانند آرد 
را به قیمت آزاد به متقاضیان بفروشند.در حالی مسئوالن از اجرای موفق 
این طرح یاد می کنند که هنوز هیچ آمار رسمی از کاهش مصرف آرد که نشان 

دهنده کاهش قاچاق و صرفه جویی آن باشد، اعالم نشده است. همچنین 
مدیرکل هماهنگی و نظارت آرد و نان شــرکت بازرگانی دولتی از پرداخت 
مابه التفاوت قیمت یارانه ای و تمام شده به نانوایی ها خبر داده که اتحادیه 
اصناف نان آن را تایید نکرده و از خلف وعده در پرداخت این مبلغ خبر داده 
است.مهم ترین گالیه نانوایان از افزایش هزینه های تولید نان است که مبالغ 
تشــویقی واریزی دولت نتوانســته آن را جبران کند براین اساس شاهد 
تخلفاتی در واحدهای صنفی هستیم. کاهش ساعت کاری و کوچک شدن 
نان ها و همچنین انجــام تراکنش های صوری برای باال بــردن تعداد نان 
فروخته شده از جمله تخلفاتی است که در نانوایی ها مشاهده شده است.در 
این بین خلف وعده های دولت نیز نانوایان را بیش از پیش بی اعتماد کرده 
است. درحالی که نرخ جدید نان هر سال اعالم می شد، طی سال جاری این 
اتفاق نیفتاده و خبری نیز از پرداخت مابه التفاوت تولید نان در سال جدید 
به نانوایان نیست. افزایش ۵۷ درصدی حقوق و هزینه های جاری پخت 
نان، منجر شــده که تولید نان به صرفه نباشــد به نحوی که در ایام محرم 
کارگروه آرد و نان تصویب و سازمان حمایت موافقت کرد که مابه التفاوت ۸۰ 
درصدی هزینه ها به نانوایی ها پرداخت شود، این موضوع به وزارت کشور 

محول شد اما تاکنون هیچ گونه پرداختی به نانوایی ها انجام نشد.
در این بین رســیدگی به تخلفات نانوایی ها نیز با جدیت دنبال می شــود 
و جریمه نانوایی ها 1۰ برابر شــده است. به نظر می رســد اگر دولت راهکار 
عملی برای جبران هزینه های نانوایان ارائه می داد، شــاهد این تخلفات و 
روی آوردن نانوایان به کم فروشی یا گران فروشی نبودیم؛ حتی در برخی از 
نانوایی ها شاهد استفاده از کارت های هدیه برای باال بردن تعداد تراکنش ها 

و کاهش تعداد کارگران هستیم.اصرار دولت بر ثابت نگه داشتن قیمت نان 
و تفاوت قیمت آرد برای نانوایی های ســنتی و فانتزی، امروز عمال انگیزه 
ادامه تخلفات را برای نانوایی ها ایجاد کرده است تا سهمیه آرد خود را خارج 
از شبکه به فروش برسانند و از متضرر شــدن خود جلوگیری کنند.در این 
خصوص محمدرضا خواجه، عضو کمیته نان طیب آســتان قدس و نایب 
رییس انجمن علوم و فنون غالت به خبرنگار ایمنا می گوید: رییس جمهور 
در سخنانی مطرح کرده است که نرخ نان نباید گران شود. واقعیت این است 
که هزینه های جاری و پرسنلی تولید نان هرسال چندین بار افزایش یافته 
اما نرخ نان ثابت می ماند، این موضوع هم به کیفیت و کمیت نان آســیب 
وارد کرده و هم ســالمتی مردم را به خطــر می اندازد.دولت به جای دادن 
نرخ واقعی و درست برای نان، امسال سعی کرده به بهانه جبران بخشی از 
هزینه های نانوایان 1۵ درصد هر شب به حساب آنان واریز کند، درصورتی که 

باید حق نانوایان را کامل بدهد.

پیشنهاد افزایش 30 تا 40 درصدی قیمت نان

وی اضافه می کند: قیمت تمام شده یک نان تافتون با آرد شماره یک، حدود 
۹۰۰ تومان، با آرد شــماره دو حدود 1,1۰۰ تومان است، پیشنهاد ما افزایش 
حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت نان برای جبران هزینه های جاری و پرسنلی 
نانوایی اســت؛ اما دولت تنها 1۵ درصد به حســاب نانوایان واریز می کند.

نایب رییس انجمن علوم و فنون غالت خاطرنشــان کرد: البته دولتی ها 
وعده داده اند که این میزان به ۳۰ درصد می رسد که اگر انجام شود، می توان 
امیدوار بود حال نان خوب شــود، اما اگر دولت با شیوه فعلی و به صورت 
قطره چکانی حق نانوایان را بدهد، قطعا نان خوبی به دست مردم نمی رسد.

نایب رییس انجمن علوم و فنون غالت می گوید: همه مسئوالن و استانداران 
معتقدند حق با نانوایان است، اما در زمان تعیین نرخ نان اعالم می کنند که 
نمی توانند نرخ صحیحی تعیین کنند، الزم است در چنین شرایطی حداقل 
از بازرسی های سمی و غیرکارشناسانه پرهیز کنند تا نانوایان از فعالیت در 
این حوزه پشیمان نشوند.خواجه با تاکید بر اینکه بازرسی ابزار رسیدن به 
هدف است نه هدف و بازرسی باید دنبال شناسایی موانع تولید نان خوب 
باشد نه جرم تراشی برای کسبه، اضافه می کند: بازرسی های فعلی عموما 
غیرکارشناسانه اســت. در اثر اســتراحت خمیر حدود 1۰ درصد از وزن آن 
کاهش می یابد، زیرا مواد مغذی آرد توســط مخمرها و باکتری ها مصرف 
می شود. بازرســان زمانی که با چانه هایی با وزن کمتر مواجه می شوند از 
این موضوع ایراد می گیرند و مشــکل یک چانه را به همه چانه ها تعمیم 
می دهند.این اقدام کارشناسی نیست و انجام آن منجر به کاهش کیفیت 
نان و سرخوردگی نانوایان از شغل شــان شده است، زیرا با وجود نبود نرخ 
واقعی برای نان، به هر بهانه ای به دنبال جرم تراشی برای نانوایان هستند.

وی تصریح می کند: مســئوالن طرح هدفمندی یارانه نان، وعده داده اند 
تشویقی 1۵ درصدی _که اکنون به حساب نانوایان واریز می شود_ به ۳۰ 
درصد افزایش یابد که در این صورت بخشی از زخم نانوایان التیام می یابد، 
اما در غیر این صورت شاهد فرار نانوایان از این شغل و تخریب کیفیت نان 

خواهیم بود.

تنها نیمی از مجموع ۶ هزار و ۸۰۰ تعاونی ثبت شــده 
اســتان اصفهان وارد چرخه فعالیت شده اند که به 
گفته دســت اندرکاران این بخش، تعیین تکلیف و 
آغاز فعالیت این واحدهای راکــد و غیر فعال، عزم 
دو گانــه دولت و بخــش خصوصــی را می طلبد.از 
حدود ۹۵ هزار و ۸۲ تعاونی فعال در کشــور، حدود 
۳.۵ درصد از آن ها)معادل ســه هزار و ۳۰۰ شرکت( 
با ۸۰۰ هزار عضو و بیش از ۵۵ هــزار نفر نیروی کار، 
در اســتان اصفهان قرار دارند.تعاونی های اســتان 

اصفهان در زمینه های کشــاورزی، صنعتی، معدنی، 
عمرانــی، خدماتــی، صنایع دســتی و دانش بنیان 
فعالیت دارند و بیشتر آن ها مربوط به دسته خدمات 
با ۳۵ درصد ســهم از کل تعاونی هاســت.مدیرکل 
تعاون، کارورفــاه اجتماعی اســتان اصفهان بابیان 
اینکه تعاونی ها دارای ســرمایه عظیم اجتماعی از 
اعتماد مردم هستند، اظهار داشت: تعاون و بسیج در 
هرجایی از کشور در بین مردم از اعتماد قابل توجهی 
برخوردار است. میثم مداحی ادامه داد: برخی مسائل 
ایجادشده توسط برخی از تعاونی ها، اعتماد مردمی را 
به شرکت های تعاونی خدشه دار کرده و به تعدد شاهد 
حضور اعضای تعاونی ها در ادارات تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی هستیم.وی افزود: یکی از وظایف دولت و 

مسئوالن تقویت اعتماد مردم به جامعه تعاون است 
و موثرترین راه آن نظارت است؛ به گونه ای که مردم 
حاضر به سرمایه گذاری در بخش تعاون شوند چراکه 
این سرمایه گذاری به افزایش تولید ناخالص ملی در 

کشور و  به سود اعضای تعاونی ها منجر خواهد شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان 
بابیان اینکه بایــد نگاه واقعی به تعاونی ها داشــته 
باشیم،اظهار داشــت: برای حل مسائل حوزه تعاون 
الزم است سبک تفکری در جامعه تعاون گران تغییر 
کند و شرکت های تعاونی تخصصی در دستگاه های 
تخصصی باید  درخواست های انحصاری و تخصصی 
خود را دنبال کنند و از ظرفیت بخش تعاون بیشــتر 

استفاده شود.

تعیین تکلیف تعاونی های غیر فعال دراصفهان ، نیازمند 
عزم دولت و بخش خصوصی

خبر روز

فرمانده پدافند غیر عامل کشور:

 تجربه و دانش ذوب آهن اصفهان در پدافند 
غیرعامل ارزشمند است

جاللی، فرمانده پدافند غیر عامل کشــور گفت: تجربــه و دانش ذوب آهن اصفهــان در پدافند 
غیرعامل ارزشــمند اســت.به گزارش بــازار، ســردار غالمرضا جاللی پــس از بازدیــد از پروژه 
احداث تصفیه خانه پساب ذوب آهن، 
در نشســتی با مدیرعامــل و جمعی از 
معاونین و مدیران شرکت با بیان اینکه 
تهدیــدات و حمالت دشــمن پیچیده 
بوده و مبارزه با آن هــم باید پیچیده و 
فنی باشد، اظهار کرد: پدافند غیر عامل 
در محدوده و قلمــرو موضوعات اصلی 
تهدیدات دشــمن و آســیب پذیری ما 
در برابر این تهدیدات و سیاســت های 

خنثی سازی آن ها بحث می کند.
وی با اشــاره به اینکه حمالت سایبری 
دشــمن به مراکــز تولیــدی و از جمله 
صنعت فوالد نشان دهنده اهمیت این بخش در اقتصاد و زندگی مردم است، افزود: دشمن برای 
مقابله با تولید و تضعیف آن از شیوه های مختلف اســتفاده می کند و از این رو ضروری است که 

سیاست های الزم جهت جلوگیری از آسیب به تولید در مراکز صنعتی به کار گرفته شود.
فرمانده پدافند غیرعامل کل کشــور بیان کرد: ذوب آهن اصفهان با دانش و تجربه ارزشــمند در  
عرصه های تولید و زیر ســاخت های مناســب در زمینه پدافند غیر عامل، موفقیت های خود را 

ادامه می دهد.
وی ادامــه داد: امــروز شــاهد یــک جبهه و جنــگ ترکیبــی علیه انقــالب اســالمی و مردم 
هســتیم . بنابر این الزم اســت بــا به کارگیــری طرح هــای اضطــراری و ضد تهدیــد، حفظ 
تــدارک و تامین مــواد اولیه،تقویت برگشــت پذیری سیســتم ها بعــد از حــوادث، برگزاری 
 دوره های آموزشــی و اجــرای مانورهای آزمایشــی در مقابل دشــمن و بحران ها ایســتادگی 

کنیم.
در ادامه ایرج رخصتی، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در این بازدید با اشاره به اهمیت پدافند غیر 
عامل در کشور گفت: در شرایط بروز هرگونه بحران در جامعه و در سطح شرکت ها و مراکز تولیدی، 
پدافند غیر عامل و اقدام به موقع نیروهای مربوطه، نجات دهنده جوامع درگیر بحران خواهد بود.

وی افزود: در حمله سایبری اخیر دشمن به بعضی از مراکز صنعتی کشور، ذوب آهن اصفهان به 
دلیل داشتن زیر ساخت های قوی و به کارگیری دقیق دستورالعمل های پدافند غیر عامل، از این 

حمله سایبری آسیب ندید.

استفاده از ایده های منطقی و کارشناسی شده پدافند غیرعامل
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان افزود: در شــرایط کنونی آمادگی همکاران و به کارگیری ایده های 
منطقی و کارشناسی شده پدافند غیر عامل، خرابکاری ها و توطئه های دشمنان داخلی و خارجی 
را خنثی می کند.در ادامه این بازدید، همایش پدافند غیر عامل مدیران ذوب آهن اصفهان و فوالد 
مبارکه در سالن همایش های مرکز تحقیق و توسعه فوالد مبارکه با حضور سردار غالمرضا جاللی، 
فرمانده پدافند غیرعامل کل کشور، رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، محمدیاسر طیب نیا 

مدیرعامل فوالد مبارکه و جمعی از مسئولین این دوشرکت برگزار شد .
در این همایش از فعاالن حوزه پدافند غیرعامل در دو واحــد صنعتی ذوب آهن اصفهان و فوالد 

مبارکه تجلیل به عمل آمد.

کافه اقتصاد

صنعت

مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان از وصول جریمه 1۲ میلیارد و ۶۴۹ میلیون ریالــی در ۵ پرونده قاچاق خبر داد.به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و 
تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، علی اکبر مختاری گفت: با گزارش شرکت پخش فرآورده های نفتی، پرونده فروش خارج از ضوابط تعیینی یک راننده کامیون 
برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع و شعبه پس از بررسی و احراز تخلف، متهم را به پرداخت ۳ میلیارد و ۲۶۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد که رای 
وصول شد.مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان افزود: پلیس امنیت اقتصادی از یک انبار باربری، محموله لوازم دندانپزشکی را به ظن قاچاق کشف کرد و پرونده در 
شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفت و با احراز تخلف، متهم عالوه بر ضبط کاال به پرداخت ۳ میلیارد و ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم 
شد.مختاری گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان کاشــان از یک خودرو محموله قاچاق سازهای موسیقی را کشف و پرونده را به تعزیرات حکومتی 
ارسال کردند که پس از بررسی پرونده در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی کاشان و احراز تخلف، متهم عالوه بر ضبط کاال به پرداخت ۲ میلیارد و ۴۰۷ میلیون ریال 
جریمه نقدی محکوم و جریمه وصول شد.مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان، پیرامون پرونده ۲۵ دستگاه ماینر، گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان مبارکه 
از یک منزل مسکونی ۲۵ دستگاه ماینر به ظن قاچاق کشف کردند و با بررسی رییس شعبه تعزیرات حکومتی به پرونده و احراز تخلف، متهم عالوه بر ضبط کاال به 

پرداخت ۲ میلیارد و ۳۶۶ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم و جریمه وصول شد.

وصول 13 میلیارد ریال جریمه تعزیراتی در اصفهان

آجرپزی سنتی
کار در کوه هــای آجرپــزی قطعــا یکی از 
سخت ترین مشاغلی اســت که وجود دارد. 
کارگران در کوره آجرپزی مجبور هستند زمانی 
که هوا هنوز گرگ و میش است در محل کار 
حاضر شده و تا زمانی که گرمای آفتاب زیاد 
شود کار خود را ادامه دهند. از معروف ترین 
ســازه های قدیمی که از آجر سنتی ساخته 
شده، طاق کســری، مسجد جامع اصفهان، 
ساخت آتشــکده هایی در زمان ساسانیان 
و… می توان نام برد که در ساخت آن ها از آجر 

استفاده شده است. 

وز عکس ر

معاون توسعه مدیریت و منابع 
استانداری:

نیمی از تعاونی های 
اصفهان غیرفعال است

معاون توســعه مدیریت و منابع اســتانداری 
اصفهان گفت: بیش از ۶ هزار و ۸۰۰ تعاونی در 
استان اصفهان ثبت شــده که نیمی از آن فعال 
است.مصطفی خضری بابیان اینکه بیش از ۶ 
هزار و ۸۰۰ تعاونی در استان اصفهان ثبت شده 
که نیمی از آن فعال اســت، بیان کرد: بیش از 
سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر عضو این تشکل های 
اقتصادی هســتند که بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ 
هزار نفر آن ها در تعاونی های ســهام عدالت و 
۷۷1 هزار نفر در دیگر شرکت ها عضویت دارند.

وی با اشاره به اینکه پنج درصد از تعاونی های 
فعال کشــور در این استان مســتقر هستند، 
خاطرنشان کرد: شرکت های تعاونی اصفهان 
۵۴ هزار فرصت شــغلی ایجاد کرده اند.معاون 
تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان 
اصفهان نیز شمار شرکت های تعاونی ثبت شده 
در این استان را ۶ هزار و ۸۰۰ شرکت اعالم کرد و 
گفت که از این تعداد سه هزار و ۳۰۰ تعاونی راکد 
و غیرفعال هستند.روح االمین امیری افزود: بر 
اساس دستورالعملی که وزارت تعاون کار و رفاه 
اجتماعی از چند سال گذشته برای فعال سازی 
و تعیین تکلیف تعاونی های غیرفعال و راکد ارائه 
کرده است تعاونی های راکد استان اصفهان در 
حال تعیین تکلیف هستند.وی اظهار داشت: 
بررسی های الزم در مورد فعال شدن این گونه 
تعاونی هــا و ارائه کمک و راهکار هــای الزم به 
آن ها در حال انجام است، اما در صورت فعالیت 
نکردن منحل خواهند شد.امیری با بیان اینکه 
میزان و درصد غیرفعال بودن تعاونی ها نسبت 
به انواع دیگر شرکت ها خیلی کمتر است، اضافه 
کرد: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان 
دســتگاه حمایت کننده از تعاونی ها محسوب 
می شــود که در مدت فعالیت دولت سیزدهم 
اقدامات خیلی خوبی در راســتای حمایت از 
تعاونی ها انجام شده است.وی ابراز امیدواری 
کرد که با ادامه روند حمایت دولت سیزدهم از 
تعاونی ها، زمینه فعال تر شدن بیش ازپیش این 

بخش فراهم شود.

عکس: مهر
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پاییز؛ جلوه گر زیبایی های کویر سیاه کوه 

یزد یکی از اســتان های پر جاذبه ایران اســت که به واســطه زیبای هایش گردشــگران بسیاری 
 را به خود جذب کرده ، یکی از زیبایی های این اســتان کویر ســیاه کوه اســت که در اردکان واقع 

شده است.
اردکان شهری در بخش  شمالی استان یزد است. جایی که در روزهایی از سال، دماسنج ها باالترین 
درجه  حرارت ایران را نشــان می دهند. به دلیل این موقعیت خاص جغرافیایی، عجیب نیست که 
اطراف این شهر را سراسر کویر احاطه کرده باشد. کویر سیاه کوه درست در بخش شمالی شهر جای 
گرفته و فاصله ای کمتر از ۴۰ دقیقه با آن دارد. به همین دلیل به آن کویر اردکان هم می گویند. برای 

رسیدن به کویر سیاه کوه باید از روستایی به نام احمد آباد گذر کنید.

مسیرهای دسترسی به کویر سیاه کوه
مسیر اول: مســیر اردکان به احمدآباد و سپس جاده  خاکی احمدآباد اســت که از کنار خط آهن 

می گذرد و به کویر سیاه کوه می رسد.
مسیر دوم: مسیر انارک به ایستگاه راه آهن نایین و سپس جاده  خاکی کنارگذر خط آهن تا ایستگاه 

نو گنبد است.
مسیر سوم: مسیر خاکی انارک به اســماعیالن )روستایی در ۹ کیلومتری جنوب انارک( و سپس 

سیاه کوه است.
ورود دو رود جاری از کوهستان های مجاور، ســیاه کوه را به منطقه ای مرطوب تبدیل کرده است. 
اما این منطقه خالی از هر نوع پوشــش گیاهی اســت. ســیالب ها 

هنگام عبــور از منطقه به آبی شــور و ســنگین 

تبدیل می شــوند. هنگام ورود ســیالب به کویر، حوضچه هایی از آب شــور ایجاد می شــوند؛ در 
طول روز و به دلیل دمای بســیار باالی منطقه ) به خصوص در فصل های گرم( آب تبخیر شــده 
و نمک باقی مانــده از این فرآیند تنها یادگار کوهســتان مجاور برای این کویر ماســه ای اســت. 
رشــد گیاهان در این نمــک زار پهناور تقریبــا غیرممکن اســت. فقط در بخش هایی که شــوری 
 خاک کمتر می شــود گیاهان خودرویی مانند گون، خارشتر و اسفناج وحشــی را می توانید در آن

 ببینید.
حیوانات و حتی خزندگان هم به ندرت مرکز این کویر را برای زندگی خود انتخاب می کنند. زیرا نه 
غذایی برای ادامه  حیات در آن پیدا می کنند و نه آب. اما هرچه به حاشیه  منطقه برویم، جانورانی 

مانند مار، بزمجه، سمندر و پرندگانی مانند عقاب را می بینیم.
معموال در کویر ســیاه کوه، بادهای نسبتا شــدیدی می وزد. در این منطقه نوسان دما در تابستان 
و زمستان و حتی در شــب و روز زیاد است. درجه  حرارت هوا در طول ســال حداقل بین ۲۰ درجه 
سانتی گراد زیر صفر تا ۴۶ درجه سانتی گراد باالی صفر در نوسان است. سردترین ماه های سال در 
این منطقه  کویری را می توان دی و بهمن و گرم ترین آن را تیرماه دانست. بخش شمالی این کویر 
حتی در ماه مرداد، یعنی گرم ترین ماه سال نیز مرطوب است. در صورتی  که بخش جنوبی در اواخر 

خرداد، خشک و در اوایل شهریور مجددا مرطوب می شود.
فصل پاییز یکی از بهترین فصل ها برای ســفر به مناطق کویری از جمله ســیاه کوه اردکان است. 
در نتیجه برای ســفر به این منطقه  کویری به هیچ وجه ماه های تیر و مــرداد را انتخاب نکنید؛ زیرا 

گرم ترین ماه های کویر هستند.

اردکان یکی از شهرهای بسیار زیبای ایران اســت که در دل یزد جای گرفته و زیبای های بسیاری را در 
خود جای داده است. یکی از زیبایی های این شهر کاروانســرا و برج ارجنان است که قدمت قاجاری 

دارد.
کاروانســرا و برج ارجنان با قدمتی که به دوره قاجار بازمی گردد، از دیدنی های اردکان هستند. برج، 
هشت متر ارتفاع دارد و کاروانسرا شامل سه اتاقک می شود. با قرارگیری در سمت شمال جاده، برج 
روبه روی رباط ارجنان واقع شــده است. در گذشته که روســتای ارجنان در کنار جاده یزد-نایین قرار 
داشت، این مجموعه از رونق خوبی برخوردار بود. برج ارجنان در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۸۴ با شماره  ثبت 
۱۳۰۲۰ و کارونســرای ارجنان در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۸۴ با شماره ثبت ۱۲۶۵۵، به عنوان یکی از آثار ملی 

ایران به ثبت رسیده اند.
ارتفاع برج ارجنان به ۸ متر می رسد و ارتفاع کاروانسرای ارجنان از ۳ متر شروع شده و ۴ ایوان و یک 
کلک مرتفع در حیاط مرکزی در خود جای داده که دیدنش به راســتی تماشــایی است. کاروانسرا و 
برج ارجنان در سمت شــمال جاده نایین یزد و روبه روی رباط ارجنان قرار دارد. این کاروانسرا و برج 
در گذشته از رونق خوبی برخوردار بوده و کاروانسرای آن محل استراحت رهگذران و مسافران اردکان 

بوده است.

پیشنهاد روز
 »ارجنان« 

کاروانسرا و برجی قاجاری در اردکان

مفاد آراء
8/151 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صــادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر 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 عمومــي در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 

را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 7517 - 1401/07/04 هيات دوم آقای فضل اله پير علی دشتی  به 
شناسنامه شماره 1188 کدملي 1285352564 صادره اصفهان فرزند حسين  نسبت به پنج 
دانگ مشاع  از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 196/58 متر مربع پالک شماره 28 
اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از ابراهيم 

سليمانی کوجانی فرزند عباسعلی ثبت در صفحه 368 دفتر 133 تائيد
رديف 2- راي شــماره 7516 - 1401/07/04 هيات دوم آقای جواد پير علی دشــتی به 
شناسنامه شماره 22377 کدملي 1292376929 صادره اصفهان فرزند فضل اله  نسبت به 
يک دانگ مشاع  از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 196/58 متر مربع پالک شماره 
28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از ابراهيم 

سليمانی کوجانی فرزند عباسعلی ثبت در صفحه 368 دفتر 133 تائيد
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/29

م الف: 1405226  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

8/152 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صــادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر 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 عمومــي در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 

را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 8626 - 1401/07/28 هيات دوم آقای کمال نوائی به شناســنامه 
شماره 740 کدملي 1287681001 صادره اصفهان فرزند محمد حسين  در ششدانگ يکباب 
نمايشگاه مبل  به مساحت 680/30 متر مربع پالک شماره 744 فرعی از 16  اصلي واقع در 

اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه ا مالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/29

م الف: 1404223  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

8/153 آگهی مفاد آراء صادره توسط هيات حل اختالف موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

مبارکه
نظر به اينکه طبق آراء صادره توســط هيأت فوق الذکر تصرفات مفروزی يا مشاعی افراد 
مشروحه ذيل به استناد اسناد مالکيت رسمی مشــاعی يا قباله انتقال عادی مورد تأييد قرار 
گرفته است لذا طبق ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو روزنامه اخبار اصفهان و زاينده رود 

چاپ و منتشر می گردد تا چنانچه شخص يا اشخاصی نسبت به آراء مذکور معترض باشند از 
تاريخ انتشار نوبت اول آگهی روزنامه ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يکماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به 
تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايدو گواهی تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل 
تحويل دهد. در اينصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود .و چنانچه 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا  معترض ، گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکيت بنام متصرف می نمايد. ليکن 

صدور سند مالکيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1- رأی شــماره 140160302009001847مورخ  1401/06/27 خانــم بتول کارگران 
آدرگانی فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان )سه طبقه مسکونی 
( به مســاحت 100/39متر مربع مجزی شــده از پالک يک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی حسنعلی ايرانپور بموجب سند شماره 55622مورخ  

1351/06/08 دفتر 29 – اصفهان
2- رأی شماره 140160302009001848مورخ  1401/06/27 آقای بيژن توکلی لنجی 
فرزند ابراهيم در يک دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ســاختمان )سه طبقه مسکونی ( 
به مســاحت 100/39متر مربع مجزی شــده از پالک يک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی حسنعلی ايرانپور بموجب سند شماره 55622مورخ  

1351/06/08 دفتر 29 – اصفهان
3- رأی شماره 140160302009001849مورخ  1401/06/27 خانم مينا رحيمی لنجی 
فرزند حسن در يک دانگ مشــاع از ششدانگ يک باب ساختمان )ســه طبقه مسکونی ( 
به مســاحت 100/39متر مربع مجزی شــده از پالک يک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی حسنعلی ايرانپور بموجب سند شماره 55622مورخ  

1351/06/08 دفتر 29 – اصفهان
4- رأی شــماره 140160302009001846مورخ  1401/06/27 آقای سيدعلی هاشمی 
فرزند سيد عباس در يک دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان )سه طبقه مسکونی 
( به مســاحت 100/39متر مربع مجزی شــده از پالک يک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی حسنعلی ايرانپور بموجب سند شماره 55622مورخ  

1351/06/08 دفتر 29 – اصفهان
5- رأی شماره 140160302009002155مورخ  1401/08/03 آقای اميد علی اکبری بيشه 
فرزند غالمحسين در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 69/66متر مربع مجزی شده از 
پالک 30 فرعی از 16 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی 

اميدعلی اکبری بيشه بموجب سند شماره 9195مورخ  1389/03/08 دفتر 176 – ديزيچه
6- رأی شــماره 140160302009002160مورخ  1401/08/03 آقای محسن احمدپور 
مبارکه فرزند احمدرضا در ششــدانگ يک باب خانه به مساحت 235/53متر مربع مجزی 
شده از پالک 3 فرعی از 6 - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 
رسمی محمد مختاری بموجب سند شماره 12457مورخ  1334/02/20 دفتر 62 – اصفهان

7- رأی شــماره 140160302009002159مورخ  1401/08/03 آقای محسن احمدپور 
مبارکه فرزند احمدرضا در ششــدانگ يک باب مغازه نيمه ساز به مساحت 19/62متر مربع 
مجزی شــده از پالک 3 فرعی از 6 - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رســمی محمد مختاری بموجب سند شــماره 12457مورخ  1334/02/20 دفتر 

62 – اصفهان
8- رأی شــماره 140160302009002156مورخ  1401/08/03 آقــای محمد باقری 
خولنجانی فرزند يداله در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 177/04متر مربع مجزی 
شــده از پالک يک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی 

رجبعلی ايرانپور بموجب سند شماره 55881مورخ  1342/06/08 دفتر 29 – اصفهان
9- رأی شماره 140060302009002314مورخ  1400/08/30 آقای محسن ايرانپورمبارکه 
فرزند رمضان در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه به مساحت 223/79متر مربع 
مجزی شده از پالک يک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 
رســمی حبيب اله آقابابائی مبارکه بموجب سند شــماره 5825مورخ  1342/06/13 دفتر 

86 – اصفهان

10- رأی شــماره 140160302009000632مــورخ  1401/03/17 آقــای مجتبــی 
ايرانپورمبارکه فرزند رمضان در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يک باب خانه به مساحت 
223/79متر مربع مجزی شــده از پالک يــک - اصلی واقع در بخــش 9 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی حبيب اله آقابابائی مبارکه بموجب سند شماره 5825مورخ  

1342/06/13 دفتر 86 – اصفهان
11- رأی شــماره 140160302009001827مــورخ  1401/06/27 آقای مجتبی بابائی 
مبارکه فرزند غالمرضا در ششــدانگ يک باب ساختمان نيمه ســاز به مساحت 127/16 
مترمربع مجزی شــده از پالک يک - اصلی واقــع در بخش 9 ثبت اصفهــان انتقالی با 
 واسطه از مالک رسمی قدمعلی ايرانپور بموجب سند شــماره 55961مورخ  1351/06/08 

دفتر 29 – اصفهان 
12- رأی شــماره 140160302009001499مورخ  1401/06/01 خانم زهره صريريان 
مبارکه فرزند فيض اله در ششدانگ يک باب مغازه به مساحت 29/45متر مربع مجزی شده 
از پالک يک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی حسين 

صريريان بموجب سند شماره 55918مورخ  1351/06/08 دفتر 29 – اصفهان
13- رأی شماره 140160302009001837مورخ  1401/06/27 آقای احمدرضا صريريان 
مبارکه فرزند حسين در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 177/81متر مربع مجزی شده 
از پالک 941 فرعی از 2- اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک 

رسمی رضا يزدان 
14- رأی شماره 140160302009001813مورخ  1401/06/27 آقای سيد ضياء قوامی 
فرزند محسن در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 299/26متر مربع مجزی شده از پالک 
1044 و 1045 فرعی )به پالک3501 فرعی تبديل شده است ( از 2 - اصلی واقع در بخش 9 

ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رضا دانش 
15- رأی شــماره 140160302009001845مورخ  1401/06/27 آقای ابراهيم صالحی 
فرزند کريم در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 227/25متر مربع مجزی شده از پالک 
يک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی علی اکبر صالحی 

بموجب سند شماره 52323 مورخ 1350/11/04 دفتر 29 – اصفهان
16- رأی شــماره 140160302009002187مــورخ  1401/08/03 آقای هرمز هيرمن 
پور فرزند بختيار در ششــدانگ يک قطعه زمين کشاورزی به مســاحت 128756/58متر 
مربع مجزی شــده از  پالک 8- اصلی واقــع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه 
 از مالک رســمی هرمز هيرمن پور بموجب ســند شــماره 51272 مورخ 1386/02/23 

دفتر 37 – زرين شهر
17- رأی شــماره 140160302009002165مــورخ  1401/08/03 آقای هرمز هيرمن 
پور فرزند بختيار در ششــدانگ يک قطعه زمين کشاورزی به مســاحت 98756/84متر 
مربع مجزی شــده از  پالک 8- اصلی واقــع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه 
 از مالک رســمی هرمز هيرمن پور بموجب ســند شــماره 51272 مورخ 1386/02/23 

دفتر 37 – زرين شهر
18- رأی شــماره 140160302009002145مورخ  1401/08/03 آقای آيت اله بهرامی 
قهنويه فرزند آقاجان در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه به مساحت 317/08متر 
مربع مجزی شــده از  پالک 11- اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 
مالک رسمی بهادرخان نهچيری بموجب سند شــماره 16241 مورخ 1337/11/11 دفتر 

62 – اصفهان
19- رأی شــماره 140160302009002144مورخ  1401/08/03 خانم محبوبه بهرامی 
قهنويه فرزند محمود در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه به مساحت 317/08متر 
مربع مجزی شــده از  پالک 11- اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 
مالک رسمی بهادرخان نهچيری بموجب سند شــماره 16241 مورخ 1337/11/11 دفتر 

62 – اصفهان
20- رأی شــماره 140160302009002164مورخ  1401/08/03 آقای عطاءاهلل قربانی 
فرزند حشمت اله در ششــدانگ يک قطعه زمين کشاورزی به مســاحت 2029/554متر 
مربع مجزی شده از  پالک 78 فرعی از 12- اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با 
واسطه از مالک رسمی عطاءاهلل قربانی بموجب سند شماره 46476 مورخ 1401/02/07دفتر 

436 – مبارکه
21- رأی شماره 140160302009002140مورخ  1401/08/03 آقای احمدرضا شفيعی 
فرزند خدابخش در ششدانگ يک باب خانه به مســاحت 151/17متر مربع مجزی شده از  
پالک 27 فرعی از 3- اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی 

حيدر شفيعی 
22- رأی شــماره 140160302009002157مورخ  1401/08/03 خانم شهربانو بابائی 
درچه فرزند نادعلی در ششــدانگ يک باب ســاختمان نيمه ساز به مســاحت 83/22متر 
مربع مجزی شــده از  پالک يک - اصلی واقع در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی با واســطه 
 از مالک رســمی اميرقلی محمدی بموجب ســند شــماره 52167مورخ 1350/11/04 

دفتر 29 – اصفهان
23- رأی شــماره 140160302009002150مــورخ  1401/08/03 آقای عباس مرادی 
جوشــانی فرزندحســن در ششــدانگ يک باب خانه نيمه ساز به مســاحت 165/13متر 
مربع مجزی شــده از  پــالک يک- اصلــی واقع در بخــش 9 ثبت اصفهــان انتقالی با 
 واســطه از مالک رسمی حسن راســتی بموجب سند شــماره 5973 مورخ 1342/06/13 

دفتر 86 – اصفهان
24- رأی شــماره 140160302009002143مــورخ  1401/08/03 آقــای حبيب اله 
سلمانی مبارکه فرزند غالمعلی در سه دانگ مشــاع از ششدانگ يک باب خانه به مساحت 
209/74متر مربع مجزی شده از  پالک 1- اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با 
 واسطه از مالک رسمی رحمت اله محمدی بموجب سند شماره 6025 مورخ 1342/06/13

 دفتر 86 – اصفهان
25- رأی شــماره 140160302009002142مورخ  1401/08/03 خانم مريم ابراهيمی 
وينيچه فرزند اکبر در سه دانگ مشاع از ششــدانگ يک باب خانه به مساحت 209/74متر 
مربع مجزی شده از  پالک 1- اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 
رسمی رحمت اله محمدی بموجب سند شماره 6025 مورخ 1342/06/13 دفتر 86 – اصفهان
26- رأی شماره 140160302009001850مورخ  1401/06/27 آقای مهرداد زمانی قهنويه 
فرزند فرشيد در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 198/59متر مربع مجزی شده از  پالک 
11- اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی بهادرخان نهچيری 

بموجب سند شماره 16241 مورخ 1337/11/11 دفتر 62 – اصفهان
تاريخ انتشار اول : 1401/08/14
تاريخ انتشار دوم : 1401/08/29

م الف: 1404584 مظاهر نصرالهی رييس اداره ثبت اسناد وامالک مبارکه
مفاد آراء

8/154 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هيئت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضي ذيل 
محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضي وامالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاي تعيين شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمي لنجان آگهي ميشود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک لنجان تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
1- راي شماره 140160302015000367 مورخ 1401/07/11 آقای غالمعباس يزدانی 
نوگورانی فرزند عبداله نسبت به  ششدانگ يکباب خانه به مساحت 691/19 متر مربع مفروز 
از پالک 329- اصلي واقع در نوگوران  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداري شده از 

مالک رسمي شاه بيگم يزدانی نوگورانی 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/14
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/29

م الف: 1404184 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
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رییس بیمارستان فارابی اصفهان مطرح کرد:

درمان و دارو؛ بار مضاعفی بر دوش بیماران روان پزشکی
حمید محمد بیگی، رییس بیمارســتان فارابی اصفهان در گفت وگو با ایســنا، با تاکید بر اینکه ابتال به 
بیماری های روان پزشــکی اختیاری نیســت و فرد ابتال به اختالالت روانی را انتخاب نکرده، می گوید: 
هیچ کسی در برابر این بیماری ها ایمن نیست و هر فردی در هر شرایط و موقعیت اجتماعی و خانوادگی 
ممکن اســت دچار بیماری های روان پزشکی شــود و نیاز به درمان پیدا کند، بنابراین هیچ دلیلی ندارد 
که کسی را به خاطر چیزی که خودش در درگیر شدن آن نقشــی ندارد، سرزنش یا تحقیر کنیم. حمید 
محمد بیگی، متخصص روان پزشکی )اعصاب و روان( و رییس بیمارستان فارابی ادامه می دهد: برای 
پیشگیری از ابتال به اختالالت روان اوال باید بیماری های روان را بشناسیم و عالئم و تاثیرات آن را بدانیم. در 
کنار شناخت بیماری ها، باید بدانیم بیماری های روانی مثل سایر بیماری ها هستند و تفاوتی ندارند، پس 
نباید موجب خجالت و ننگ باشند. اگر فردی اضطراب و افسردگی دارد هیچ دلیلی ندارد خجالت بکشد 
و به جای درمان آن را پنهان کند، همان طور که اگر داروی فشارخون می خورد آن را مخفی نمی کند، دلیلی 
ندارد اگر نیاز بود دارویی برای افسردگی مصرف کند خجالت بکشد و مخفی کند، یا به خاطر اینکه نگران 
است بقیه متوجه شوند داروهایش را مصرف نکند، این موضوع باعث می شود بیماری درمان نشود. انگ 
زدایی از بیماری های سالمت روان یک وظیفه عمومی است و رسانه ها هم نقش مهمی دارند و باید توضیح 
داده شود چه می شود که فردی دچار بیماری روانی، افسردگی، اضطراب و ... می شود. توضیح دقیق و 
صحیح این بیماری ها می تواند بسیاری از احساسات منفی که فرد پیدا می کند را برطرف کند. به همان 
دلیلی که با تغییر در عروق بدن دچار بیماری قلبی یا فشارخون شود، به دلیل تغییر موادی در مغز ممکن 
است فرد دچار اضطراب شود، پس باز هم تاکید می کنم که دلیلی برای خجالت وجود ندارد و بیماری باید 
درمان شود.رییس بیمارستان فارابی در پاسخ به این سوال که چطور می توانیم از بیماری های روان انگ 
زدایی کنیم؟ هم می افزاید: بر اساس نوع بیماری متفاوت است، برخی بیماری ها مثل زمانی که فرد دچار 
افسردگی می شود اگر عالمت های معمول افسردگی را داشته باشد، آگاهی نسبی دارد که رنج می برد، 
پس به درمانگر مراجعه می کند و درمان می شود و معموال پاسخ خوبی هم به درمان می دهد و یا کسی که 
از اضطراب رنج می برد درمان و پاسخ خوبی هم می گیرد، اما یکسری اختالالت هست مثل کسانی که دچار 
اسکیزوفرنی می شوند معموال آگاهی نسبت به بیماری ندارند و ممکن است هیچ زمانی این آگاهی را 
پیدا نکنند و هیچ وقت دارو را به عنوان یک درمان الزم قبول نمی کنند، حتی آن هایی که آگاهی خوبی دارند 
متاسفانه بعد از بهبود اولیه دارو را قطع می کنند چون نسبت به درمان آگاهی کاملی ندارند. هر بیماری 
دوره درمان مشخصی دارد و اگر طی نشود بیماری عود می کند، همان طور که اگر فردی دچار عفونت شود 
آنتی بیوتیک مصرف می کند و بعد از ۳ روز تب او قطع می شود، اما به معنای این نیست که باید دارو را قطع 
کند، بلکه باید ۱۴ روز به مصرف دارو ادامه دهد تا عفونت دوباره برنگردد. در مورد بیماری های روان پزشکی 
هم همین طور است و اگر قبل از اتمام دوره درمان دارو قطع شود بیماری عود خواهد کرد، درحالی که خیلی 
از مراجعان نسبت به مدت و طول درمان آگاهی ندارند.دکتر محمدبیگی می گوید: شایع ترین اختالالت، 
افسردگی و اضطراب است، همان طور که در همه جوامع این دو اختالل شایع ترین اختالالت روان پزشکی 
هستند و به طورکلی شیوع بیماری های روان پزشکی در بین مردان و زنان تفاوت زیادی ندارد، ولی برخی 
از بیماری ها در مردان و برخی در زنان شایع تر هســتند.وی به افزایش  هزینه های درمان بیماری های 
روان پزشکی هم اشاره می کند و ادامه می دهد: »متاسفانه داروهای روان پزشکی مثل سایر داروها در 
سال های اخیر افزایش قیمت داشته و چون بسیاری از بیماران مبتالبه بیماری های مزمن روان پزشکی 
در طبقه کمتر برخوردار اجتماع هســتند، درمان و دارو بار مضاعفی بر دوش آن هاست، به همین دلیل 
افراد زیادی از بیماران بعد از مدتی قادر به تامین دارو نیستند، مصرف دارو را قطع می کنند و شاهد عود و 
بستری مکرر در بیمارستان هستیم که خودش باعث ایجاد هزینه چندین برابری در سیستم بهداشت و 
درمان می شود. اگر فردی در منزل دارو مصرف کند و بیماری اش کنترل شود هزینه بسیار کمتری نسبت 
به بستری در بیمارستان با عالئم شدیدتر دارد. بنابراین حتی اگر به جنبه اقتصادی توجه کنیم باید درمان 
بیماری های روان پزشکی و تامین دارو با هزینه کم به عنوان یک اصل در نظر گرفته شود، چون اگر این کار 

انجام نشود قطعا بیماری روان پزشکی عود خواهد کرد.

روزنه های محرومیت زدایی در حاشیه نشین ترین محله نصف جهان؛

آهسته و پیوسته!

منطقه قدیمی و نام آشنای حصه، درســت بیخ گوش کالن شهر اصفهان، 
به عنوان حاشیه نشــین ترین محله شهر اصفهان شــناخته می شود.در 
میان مناطق محروم و حاشیه نشین شــهر اصفهان، وضع محله حصه به 
مراتب از محالت دیگر بدتر اســت. تعداد کارتن خواب ها بسیار زیاد است 
و سیل مهاجران و مشکالتی مانند فقر، اعتیاد، خریدوفروش مواد مخدر 
و ضایعات، صدای اهالی بومی و ســاکنان قدیمی این محالت را در آورده 
است.در ســال های اخیر اقدامات مختلفی به همت سازمان های متعدد 
برای کاهش آسیب های اجتماعی و بهبود و ارتقای کیفیت زندگی در این 
محله شــده، اما هنوز، حصه آنطور که باید و شاید به محل امن و مناسبی 

برای زندگی تبدیل نشده است.

جمع آوری کارتن خواب ها و مال خر ها
سرهنگ حسین بســاطی، فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان در گفت 
وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: جمع آوری کارتن خواب ها و 
معتادان ولگرد از مواردی است که در حصه در دستور کار بوده و طی دو ماه 
گذشته در این زمینه ۳۰۰ نفر بازداشت و به اقامتگاه های ترک اعتیاد منتقل 
شده اند.وی ادامه داد: مشکل دیگر حضور مالخران و افرادی است که تحت 
عنوان ضایعاتی اقدام به خرید اموال مسروقه می کنند؛ در این خصوص با 
ضایعاتی هایی که فاقد مجوز بودند برخورد و محل کار تعدادی از آن ها مهر و 

موم شده و البته طرح برخورد با این افراد ادامه دارد.

گشت های 24 ساعته انتظامی در منطقه حصه
فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان گفت: یکی دیگــر از برنامه های ما 
بلوک بندی و حضور مستمر گشــت های انتظامی است که همکاران ما به 
صورت مستمر و ۲۴ ساعته در محل حضور و نظارت دارند.به گفته سرهنگ 
بساطی، به تماس های فوریتی شهروندان با ســامانه ۱۱۰ برای برخورد با 
سارقان و توزیع کنندگان مواد مخدر به سرعت رسیدگی می شود.وی بیان 
کرد: دستگیری توزیع کنندگان مواد مخدر هم از جمله طرح هایی است که در 
منطقه حصه مستمر اجرا می شود و شاید هفته ای ۲ تا ۳ روز داریم و در ماه 
دست کم ۴ تا ۵ مرتبه انجام می شود.فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان 
افزود: در کنار این طرح ها برنامه های گســترده اجتماعی، فرهنگ سازی 
و آموزش همگانی هم به منظور آموزش شــهروندان در مواجهه با مسائل 
مختلف و ناهنجاری های اجتماعی به همت معاونت اجتماعی فرماندهی 

انتظامی استان اصفهان اجرا می شود.

کاهش آسیب های اجتماعی رویکردی همه جانبه نیاز دارد
فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان تاکید کرد: برای اینکه آســیب های 
اجتماعی و جرائم در حصه کاهش و کیفیت زندگی مردم ارتقا یابد، نباید به 

اقدامات پلیسی بسنده کرد و الزم است اقدامات فرهنگی، ورزشی، عمرانی 
و معیشتی و حتی اقداماتی برای زیباسازی محله در دستور کار قرار گیرد.
سرهنگ بساطی یادآور شــد: هر میزان امکانات مناسب تری برای مردم 
فراهم و نیازمندی هایشان رفع شود بســتر برای پنهان شدن افراد مجرم 
و تبدیل منطقه به محل رفت و آمد مجرمان، مواد فروشــان و ... نیز کمتر 
می شود.وی گفت: تمام سعی ما بر این است که با برنامه های انتظامی و 

پیشگیرانه هم آثار جرم را از بین ببریم و هم هزینه جرم را افزایش دهیم.

اجرای طرح ارتقای زیست پذیری آرام سازی محله حصه
داوود بحیرایی، مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان با اشاره به اینکه طرح 
آرام سازی محله حصه از جمله طرح های شاخص این منطقه است ،گفت: 
اکنون در مرحله طراحی هســتیم و امیدواریم در ســال آینده این طرح 
اجرایی شــود.وی افزود: به منظور ارتقای زیست پذیری محله حصه ۳۵ 
میلیارد تومان در نظر گرفته شده و با همین رویکرد، احداث میدان عروج 
و خیابان شهید منصور رییسی با هزینه ۴۰ میلیارد تومان مازاد این بودجه 
برای تامین رفاه حال شــهروندان در دســتور کار قرار گرفت.مدیر منطقه 
۱۰ شــهرداری اصفهان افزود: با توجه به رویکرد مدیریت شهری مبنی بر 
ارتقای کیفیت زندگی در محالت امسال دو محله حصه و مصلی از منطقه 
۱۰ شهرداری اصفهان برای اجرای طرح های محله محور در نظر گرفته شده 
است.بحیرایی با بیان اینکه بیشتر طرح های محله محور منطقه ۱۰ به مرحله 
اجرا رسیده، ادامه داد: فرآیند تملک ۲۵ هزار مترمربع زمین در محله حصه 
برای احداث فضای سبز نیز به پایان رسیده است.وی با بیان اینکه در مرحله 
نخست باید محرومیت زدایی و سپس ارتقای محله و هویت آن پیگیری 
شود، خاطرنشان کرد: در چهار شاخص عمرانی، زیستی، فرهنگی و اقتصاد 

محله، طرح های مورد نیاز برای محله های مدنظر تعریف شده است.

بازیکده حصه، تفرجگاهی برای آموزش و سرگرمی
محمدمهدی کریمی، مدیر منطقه ۱۴ شــهرداری اصفهان گفت: به منظور 
رسیدگی به وضع اجتماعی و تفریحی محالت، طرح هایی در آستانه تکمیل 
قرار دارد که ایجاد بازیکده حصه از جمله آنهاست.وی با اشاره به پیشرفت ۸۰ 
درصدی این طرح بیان کرد: بازیکده حصه ۸۵۰۰ متر فضای سبز تفرجگاهی 
محصور دارد و برای آن، امکاناتی در زمینه های آموزشی، فرهنگی و تفریحی 

برای کودکان تعریف شده است.

پلیس در مبارزه با ناهنجاری های اجتماعی تنهاست
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان معتقد است  تقریبا خیلی از دستگاه های 
مرتبط در حوزه های اعتیاد، امنیت اخالقی، ناهنجاری های اجتماعی، کودکان 
کار و اتباع بیگانه، اصال پای کار نیامده اند و فقط شهرداری در مواردی حضور 
و همکاری دارد.سرهنگ بساطی گفت: وجود مراکزی برای انتقال معتادان 
و بازپروری آنها، گرمخانه به خصوص برای زنان کارتن خواب و کودکان کار در 
حصه ضروری است.وی به مطالبه ساکنان حصه برای راه اندازی کالنتری در 
محله اشاره کرد و افزود: با وجود آمادگی فرماندهی انتظامی، برای گشایش 
کالنتری، هنوز شهرداری، فضای مناسبی را برای این منظور فراهم نکرده است.

با مسئولان جامعه

مفاد آراء
8/155 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شــماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار 
بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رســمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی 
تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده اســت لذا طبق 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی و به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور اســناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی اســت در صورت انقضای  مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست.
برابر رای شــماره 139960302018002091 مورخ 1399/12/05 و کالسه پرونده 
1398114402018000170 بنام خانم زهره اســدی هندوستانی فرزند مسلم  شماره 
شناســنامه 2115 کدملی 1287302149 نسبت به شــش دانگ یک باب کارگاه به 
مساحت 2046 مترمربع احداثی بر روی قســمتی از پالک 320 اصلی واقع در منطقه 
صنعتی دولت آباد برخوار بخش 16 حوزه ثبت برخوار طبق مبایعه نامه عادی خریداری 
از مالک رسمی بطور مع الواسطه از آقایان محمود داوری  و مجتبی رفیعی )مالکیت به 
ترتیب بموجب سندهای انتقال شماره 202758 مورخ 1388/09/16 دفتر2 اصفهان و 

78189 مورخ 1399/07/30 دفتر 96 دولت آباد برخوار(  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/29
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/09/14

م الف: 1411757 محمدرضا بیکیان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار  
تحدید حدود اختصاصی

8/156 شــماره نامه : 140185602024009365-1401/08/22 نظــر به اینکه به 
موجب رای شماره 140160302024001236 مورخ 1401/04/23 هیات قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 96 متر مربع تحت شــماره 7 فرعی  از 4370  اصلی  واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان در مالکیت آقای  محمدرضا اعرابی فرزند امان اله مستقر گردید و پرونده ثبتی 
فاقد سابقه تحدید حدود می باشد لذا به اســتناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر 
و  طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1401/09/28 
ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محــل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدید حدود و فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 86  آئین نامه 
قانون ثبت باید از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه دادخواست خود را 
به مرجع ذیصالح قضائی تســلیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد ثبتی 
ارائه نماید، درغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینــده قانونی وی می تواند به دادگاه  
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید 
 و اداره ثبت بدون توجه به اعتــراض عملیات ثبتی را با رعایت مقــررات ادامه میدهد. 
تاریخ انتشار: 1401/08/29 م الف: 1410013 شــبان رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک جنوب اصفهان
مزایده اموال غیر منقول)اسناد ذمه(
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140004002003003561 آگهــی مزایــده پرونــده اجرائــی به شــماره بایگانی 
140009428، 12 )دوازده( حبــه از 72 )هفتــاد و دو( حبــه ششــدانگ پالک ثبتی 

شماره 3146 )ســه هزار و یکصد و چهل و شش( فرعی از 16 )شــانزده( اصلی مفروز 
و مجزا شــده از 515 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 14 ثبت اصفهان حوزه ثبت 
غرب اصفهان به مســاحت )205/9( دویســت و پنج متر و نود صدم متر مربع متعلق 
به آقای منصور باقــری خولنجانی فرزنــد عبدالحمید به آدرس: اصفهــان- خیابان 
امام خمینی- کوچه 14 - بن بســت اول- سمت راست ســجاد- پالک 5- کدپستی 
8189636375 با شــماره چاپی 479431 کــه مورد ثبت شــماره 89540 در صفحه 
408 دفتر 505 ثبت و ســند صادر شده اســت. با حدود و مشــخصات: شماال به طول 
11/10 متر دیواریســت به دیوار پالک که تمایل به غرب اســت سابقه جاده صحرایی 
شرقا در 5 قسمت که قســمت اول به طول 15/8 متر دیواریست به دیوار خانه احداثی 
باقیمانده پالک دوم جنوبی اســت به طول 2/57 متر ســوم به طول 3/88 متر چهارم 
به طول 0/27 متر مه جنوبی است در سه قســمت دیواریست به کوچه از پالک 3105 
فرعی پنجم به طول 2/80 متر دیواریســت به دیوار خانه پالک 3105 فرعی جنوبا به 
طول 10 متر دیواریســت به دیوار خانه احداثی در باقیمانده پالک غربا به طول 15/80 
 متر دیواریســت به دیوار خانه های پالک 3041 و 3071 فرعی حقوق ارتفاقی ندارد. 
که طبق نظر کارشــناس رســمی: محل مورد نظر منزل مســکونی ته بن بســت در 
یک ســقف با دیوار بار بر و ســقف تیر آهن با طاق ضربی اســت دارای 3 اتاق خواب 
کف موزائیک- دیوارها نقاشــی- پاســیو کف ســنگ- دیوارها ســنگ  و آشپزخانه 
غیر اپن با کابینت فلزی و دیوارها تا ارتفاع معینی کاشــی شــده اســت. کمدها چوبی 
و چهار چوب فلزی و درب های داخلی چوبی اســت. طبق برگه عوارض شــهرداری 
عرصــه 210/55 متر مربــع و مســاحت اعیانــی 141/70 متر مربع با کد نوســازی 
13-102049-1-2  بــه نام مهدی صالحی ســابقه دارد. اشــتراک آب به شــماره 
052080700  به نام مهدی صالحی- اشــتراک گاز به شــماره 2067431007 به نام 
منصور باقــری و برق منصور باقری، بــرق به شــماره 2/3/07/01/02/9450 به نام 
 مهدی صالحی ســابقه دارد. وضعیت پارکینگ در حیاط با درب ماشین رو فلزی است. 
که در قبال طلب خانم مهری صالحی پزوه بابت مهریه مندرج در ســند نکاحیه شماره 
سند: 4299، تاریخ ســند: 1358/12/20 ، دفترخانه صادرکننده: دفتر خانه ازدواج 121 
و طالق 102 شهر اصفهان اســتان اصفهان توقیف گردیده از ساعت 9 الی 12 روز سه 
شــنبه مورخه 1401/09/15 در شعبه اول اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان واقع در 
اصفهان خیابان تاالر میدان هفت تیر شــعبه مهریه اجرای اســناد رسمی اصفهان از 
طریق مزایده به فروش میرسد. مزایده از مبلغ پایه مبلغ 5/666/666/664 ریال شروع 
و به هر کس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر 
اســت پرداخت بدهیهای مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و 
مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض 
شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجــود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینــه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد ضمنا 
این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 1401/08/29 درج 
ومنتشر می گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید ده درصد مبلغ پایه مزایده 
را در صورت اطمینان از برگزاری مزایده پرداخت گــردد و ارائه اصل فیش واریزی به 
همراه تقاضای کتبی و کارت شناسایی معتبر الزامی است. برنده مزایده باید مابقی مبلغ 
خرید را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در 
صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب ســپرده ثبت واریز نکند، مبلغ 
 مذکور قابل استرداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شد. م الف: 1413259 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان  
مزایده اتومبیل
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140004002003001611  آگهــی مزایــده پرونــده اجرایــی به شــماره بایگانی 
140007658  یک دســتگاه خــودرو پرایــد 141 مــدل 1386 رنگ نقــره ای به 
شــماره انتظامی ایران 13- 577 م 27 شــماره موتور 2117629  شــماره شاســی 
S1482286224397 بــه آدرس: پارکینگ باران متوقف می باشــد کــه طبق نظر 

کارشناس رسمی دادگستری نوع سوخت بنزین - گاز، وضعیت موتور و اتاق مستعمل، 
خودرو مســتعمل، با توجه به مدل و وضعیت ظاهری الستیک ها 50 درصد، گلگیر جلو 
چپ زدگی دارد گلگیرهای جلو چپ و عقب راست و رکاب راست خش خشی سادیدگی 
دارند، موتور نیاز به بازبینی و تعمیر دارد، اسناد و مدارک و بیمه نامه معتبر رویت نشد و 
قیمت پایه برای مزایده مبلغ 550/000/000 ریال معــادل پنجاه و پنج میلیون تومان 
برآورد می گردد. متعلق به آقای مهدی پاچیده، نام پــدر: علی، محل صدور: اصفهان، 
تاریخ تولد: 1362/01/08 ، شــماره ملی: 1289168369 ، شماره شناسنامه: 125 که 
بموجب مهریه )کل صداق بقــرار: هدیه کالم ا... مجید دو میلیون ریال و مهر الســنه 
حضرت فاطمه.س. دویست و شصت و دو ریال و نیم و یک جام آئینه و شمعدان نقره به 
مبلغ پنجاه میلیون ریال تعداد دویست عدد سکه تمام بهار آزادی و مقدار شصت مثقال 
طالی ساخته شده هجده عیار و یک تخته فرش ماشــینی به مبلغ سی میلیون ریال و 
بهای منزل مسکونی مبلغ یک میلیارد ریال و تعداد یکهزار و سیصد و نود و هشت شاخه 
گل رز به مبلغ بیســت میلیون ریال(  مندرج در سند ازدواج شــماره سند: 4808، تاریخ 
ســند: 1398/08/12 ،تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره 92 اصفهان در قبال قسمتی 
از  طلب خانم نســرین علیان، نام پدر: نبی اله، تاریخ تولد: 1367/01/06 شماره ملی: 
1199906212 ،شماره شناسنامه: 7126 و حقوق دولتی متعلقه به موجب قبض امنیتی 
شماره 86747/74286845 مورخ 1400/04/13 پلیس راهنمائی و رانندگی اصفهان 
توقیف گردیده از ساعت 9 الی 12 روز سه شــنبه مورخ 1401/9/15 اداره اول اجرای 
اسناد رســمی اصفهان واقع در اصفهان، خیابان جی تاالر میدان هفت تیر شعبه مهریه 
اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 
پایه 550/000/000 ریال )پنجاه و پنج میلیون تومان( شروع و به هر کس خریدار باشد 
به باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته می شــود. این آگهی یک مرتبه در سایت 
آگهی های الکترونیکی ســازمان و روزنامه در تاریخ 1401/08/29 چاپ و منتشر می 
گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده ده درصد از مبلغ پایه مزایده را به حساب 
تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اســناد و امالک اصفهان و شناسه واریز )دریافت از 
حسابداری اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان( بابت پرونده کالسه فوق واریز و به همراه 
 تقاضای کتبی و ارائه کارت شناســایی معتبر الزامی اســت. برنده مزایده مکلف است 
ما به التفاوت مبلغ فروش را ظــرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق 
ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب سپرده 
 ثبت واریز نکند، مبلغ  مذکور قابل اســترداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شد. 

م الف: 1412945  اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان  
مزایده اتومبیل
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139804002003002212  آگهــی مزایــده پرونــده اجرایــی به شــماره بایگانی 
9802020  ششــدانگ خودرو پراید جی تی ایکس مدل 1374 رنگ ســفید - سفید- 
روغنی به شــماره انتظامی 13- 987 ق 63 به شــماره موتور 00806083 و شــماره 
شاســی 1412274507386 ظرفیت: جمعًا 4 نفــر، تعداد محور: 2 ، تعــداد چرخ: 4 
نوع، ســوخت: بنزین، تعداد ســیلندر: 4 متعلق به آقای ســید روح اله هاشــمی که در 
آدرس ارغوانیه پارکینگ امین می باشــد که بموجب نامه پلیس راهــور به کد امنیتی 
84312/73485687 مورخ 1400/03/08 بابت مهریه مندرج در ســند ازدواج شماره 
23776 تاریخ وقــوع 1384/12/23 تنظیمی دفترخانه ازدواج شــماره 191 اصفهان 
در قبال طلب خانم بتول قاســمی گورتی و حقوق دولتی متعلقه در پرونده به شــماره 
بایگانی 9802020 بازداشت گردیده اســت و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری 
در بازدید از خودرو، پراید دوگانه سوز می باشــد، اتاق خودرو از نظر ظاهری در اطراف 
بدنه چپ و راســت و روی درب موتور دارای خط و خراش و فرو رفتگی داشت که نیاز 
به رنگ و صافکاری دارد و قبــال هم خودرو از جلو و عقب تصادف نموده و بازســازی 
شده، باتری خودرو بعلت توقف زیاد کارایی نداشته و خودرو روشن نگردید و با توجه به 
مدل خودرو موتور و گیربکس و دیفرانسیل مســتعمل می باشد. چراغهای جلو و عقب 
و شیشــه های جلو و عقب و جانبی ســالم بوده و تودوزی و روکش صندلیها مستعمل 
می باشــد. چهار حلقه الســتیک حدود 50 درصد کارایی دارد. کارت و اسناد مالکیت 

خودرو و بیمه نامه رویت نگردید و با توجه به نوع، مدل و وضعیت شــرح شــده خودرو 
به قیمت پایه 350/000/000 ریال )ســیصد و پنجاه میلیون ریال( ارزش دارد. مزایده 
از ساعت 9 الی 12 روز ســه شــنبه مورخ 1401/09/15 در اداره اجرای اسناد رسمی 
اصفهان واقع در اصفهــان خیابان تاالر میــدان هفت تیر برگزار می شــود. مزایده از 
 مبلغ پایه شروع و به هر کس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته 
می شــود. الزم به ذکر اســت پرداخــت بدهی های مربــوط به خــودرو در صورتی 
کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عوارض 
شــهرداری هزینه پارکینــگ و غیره تــا تاریخ مزایده اعــم از اینکه رقــم قطعی آن 
معلوم شــده یا نشــده باشــد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده 
در صــورت وجود مــازاد، وجوه پرداختــی بابت هزینه هــای فوق از محــل مازاد به 
 برنــده مزایده مســترد می گــردد. ضمنا ایــن آگهی در ســایت ســازمان به آدرس
 Agahi.ssaa.ir و یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 1401/08/29 
درج و منتشر می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلســه مزایده ده درصد از مبلغ پایه 
مزایده را به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و امالک اصفهان و شناسه 
واریز )دریافت از حســابداری اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان( بابت پرونده کالسه 
فوق واریز و به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناســایی معتبر الزامی است. برنده 
مزایده باید مابقی مبلغ خرید را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق 
ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب سپرده 
 ثبت واریز نکند، مبلغ  مذکور قابل اســترداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شد.

 م الف: 1412918  اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان  
وقت اجرای قرار تحریر ترکه

8/160 بدینوســیله اعالم می نماید به موجب درخواســت فرهاد توکلــی زانیانی به 
وکالت نوروزی و طباطبائی به نماینــده محمد جهان بخش بــه طرفیت عماد توکلی 
زانیانی  قــرار تحریر ترکه مهر انگیز زانیان زاده  طی شــماره 0100447  در شــورای 
حل اختــالف اصفهان صادر و وقــت اجرای قرار ســاعت 18 روز چهارشــنبه مورخ 
1401/09/30 تعیین گردیده اســت لذا از ورثه یــا نماینده قانونی آنها، بســتانکاران 
و مدیونین بــه متوفی و کســان دیگری که حقی بــر ترکه متوفی دارنــد دعوت می 
شــود در موعد مذکــور در محل این شــورا واقع در شهرســتان اصفهــان به آدرس 
 خیابــان ارباب حاضر شــوند عدم حضــور مدعوین مانع اجــرای قــرار نخواهد بود. 

م الف: 1412919 شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی انتقالی شرکت تعاونی فوالد اکسیر فدک 
به شناسه ملی 10260655779 و به شماره ثبت 47472 

به موجب آگهی تغییرات شــماره 140130402087000483 و صورتجلســه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1401/03/28 مرکز اصلی شرکت فوق از واحد ثبتی خمینی 
شهر به واحد ثبتی اصفهان به نشــانی اصفهان، خیابان مصلی، نبش کاخ سعادت آباد 
شرقی، مجتمع اداری پارسیان، واحد 11 کدپستی 8164777433 انتقال یافت و در واحد 
ثبتی اصفهان تحت شماره اصفهان به ثبت رسید و جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )1411789(

آگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود همت سازه پارتاک 
به شناسه ملی 14006080152 و به شماره ثبت 56753 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1401/08/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محمد فخارزاده به شــماره ملی 1284791343 به سمت 
رئیس هیئت مدیره ، عباس شــبانی خیرآبادی به شماره ملی 6339899595 به سمت 
 مدیرعامل برای مــدت نامحدود انتخاب گردیدند. -امضا کلیه اوراق و اســناد بهادار و 
تعهد آور شرکت از قبیل چک و ســفته و برات و قرادادها و عقود اسالمی و اوراق عادی 
و اداری با امضا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر میباشــد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1411790(
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لباس قرمز بر تن ملی پوشان ایران مقابل انگلیس
تیم ملی فوتبال ایران که روی کاغذ میهمان انگلیس است، در دیدار با این تیم با لباس های 
یک دست قرمزرنگ به میدان می رود.تیم ملی فوتبال ایران در نخستین بازی خود در جام 
جهانی ۲۰۲۲، فردا در ورزشــگاه خلیفه قطر به مصاف تیم ملی انگلیس می رود.با توجه به 
اینکه تیم ملی انگلیس روی کاغذ میزبان این دیدار محسوب می شود، تیم ملی فوتبال ایران 
در دیدار برابر انگلیس از پیراهن قرمز خود استفاده خواهد کرد و انگلیس نیز پیراهن سفید 
خود را بر تن می کند.تیم ملی کشورمان اولین دیدار خود در جام جهانی را برابر انگلیس برگزار 

می کند و در دیدارهای بعدی ، به ترتیب به مصاف ولز و آمریکا می رود.
 

سکوت به احترام نماز در جام جهانی
دولت قطر اقدامی شایسته برای حفظ حرمت نماز در ایام جام جهانی ۲۰۲۲ انجام داد.جام 
جهانی ۲۰۲۲ از امروز با برگزاری بازی قطر با اکوادور در ورزشگاه البیت دوحه آغاز می شود. در 
همین رابطه دولت قطر پیش از این اعالم کرده بود تماشاگران مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ 
باید طبق قوانین اسالمی در این ایام حضور پیدا کنند.در جدیدترین خبر در این زمینه شبکه 
»مرسال قطر« اعالم کرد تمام شعارهای غیراخالقی در ایام مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ در 
دوحه ممنوع است و با خاطیان برخورد قانونی می شــود.همچنین نکته جالب دیگر دولت 
قطر مقرر کرده در اوقات پنجگانه نماز تمام موسیقی های مربوط به مسابقات جام جهانی در 

فضای عمومی شهر قطع می شود تا نمازگزاران نمازشان به پایان برسد.
 

بار سنگین آرژانتین و اروگوئه برای قطر: 900 کیلو گوشت!
دو تیم آرژانتین و اروگوئه برای راحتی بازیکنان در برنامه غذایی شــان، 9۰۰ کیلوگرم گوشت 
با خودشان به قطر بردند.با توجه به این که مصرف کباب بخش مهمی از فرهنگ بسیاری از 
کشورهای آمریکای جنوبی است، اقداماتی از سوی اروگوئه و آرژانتین در نظر گرفته شده که 
بازیکنان و سایر اعضای این تیم تا جایی که ممکن است در این زمینه در خاورمیانه احساس 
راحتی کنند. فدراســیون فوتبال اروگوئه پیش از این با ســازمان ملی گوشت قطر به توافق 
رسیده بود تا گوشت الزم برای حضور در این رقابت ها را تامین کند. آنها پیش از سفر به قطر 
و زمانی که در ابوظبی حضور داشــتند نیز یک مهمانی باربیکیو به راه انداختند تا مشــخص 
شود که تمامی اعضای این تیم عالقه خاص و ویژه ای به این مراسم و مصرف گوشت کباب 
شده دارند.  در همین حال، آرژانتین نیز اقداماتی کامال مشابه انجام داده تا مطمئن شود که 
بازیکنانش از این تفریح مهم و دوست داشتنی خودشان در جریان حضور در دوحه بی بهره 

نخواهند بود. 

دو مانع در برابر قهرمانی فرانسه از نگاه »واران«
مدافع تیم ملی فوتبال فرانســه از آمادگی این تیــم برای قهرمانی در جــام جهانی ۲۰۲۲ 
 ســخن به میــان آورد. او برزیل و اســپانیا را دو مانــع بــزرگ در برابــر قهرمانی تیمش

 در قطر دانست.
به نقل از دیلی میرور، تیم ملی فوتبال فرانســه مدافع عنوان قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۲ 
قطر اســت. فرانســه یکی از پر مهره ترین تیم ها در جام جهانی ۲۰۲۲ به شمار می آید و از 
شــانس باالیی برای دفاع از عنوان قهرمانی برخوردار اســت.رافائل واران، یکی از بازیکنان 
کلیدی فرانسه در جام جهانی ۲۰۲۲ خواهد بود. او درباره وضعیت تیم گفت: از آمادگی خوبی 
برخوردار هستیم؛ اما براین باور هستم که قهرمانی در قطر اصال آسان نخواهد بود. قهرمانی 
در جام جهانی آن هم برای دو دوره پیاپی بسیار سخت است ولی ما آماده هستیم و برای باال 
بردن جام قهرمانی نهایت تالش خود را به کار می گیریم.او درباره این سوال که مدعیان اصلی 
کسب عنوان قهرمانی کدام تیم ها هستند، گفت: سخت است که انتخاب کرد و از تیم خاصی 
سخن به میان آورد؛ اما اگر قرار باشد که در این زمینه صحبت کنم باید بگویم برزیل و اسپانیا 
مانعی در برابر قهرمانی ما خواهند بود. پیروزی برابر اســپانیا و برزیل برای هر تیمی سخت 

که همه تیم ها با آمادگی کامل در آن شــرکت خواهد بود. جام جهانی رقابتی است 
از جام جهانــی گفت: نخســتین خاطره من می کنند.واران درباره خاطراتش 
گردد. در آن زمان من تنها ۵ ســال از جام جهانی بــه ۱99۸ برمی 
سن داشتم؛ اما قهرمانی تیم 
را خوب به یاد دارم. در آن زمان 
لدین زیــدان مثل همه  زین ا

بچه های فرانســوی الگوی 
مــن هــم بــود.واران 

درباره برگزاری جام 
جهانی در میانه 

فصل گفت: به 
نظرم خوب 
چرا  است 
همه  کــه 

ن  یکنــا ز با
از آمادگــی باالیــی 

برخــوردار هســتند. عقیــده دارم 
بازیکنانی که در لیگ برتــر انگلیس بازی می 
کنند نسبت به دیگر لیگ ها از آمادگی باالتری 

برخوردار هستند.

اخبار کوتاه

گیشه

ابهام در حضور این ستاره مقابل انگلیس؛

بزرگ ترین غایب تیم ملی کیست؟ 
مهاجم تیم ملی فعال از تمرینات گروهی تیم دور است و باید دید چه زمانی به نقطه اوج آمادگی می رسد.یکی از بدشانسی های کارلوس 
کی روش و تیم ملی ایران بعد از اردوی آماده ســازی اتریش، مصدومیت ســردار آزمون بود. بازیکنی که در لیگ قهرمانان اروپا همراه با 
بایر لورکوزن مصدوم شد و نگرانی زیادی برای کادر فنی تیم ملی به وجود آورد.پس از این اتفاق، کی ر وش میکائیل موریرا یکی از نفرات 
کادر فنی خود را مامور بازگرداندن آزمون کرد. او همراه با ســتاره  تیم ملی به دبی رفت و کارهای بازیابی بدنی را انجام دادند. به طوری که 
کارلوس کی روش شــخصا در یکی از مصاحبه های خود از روند درمان آزمون ابراز رضایت کرد.با این حال مهاجم تیم ملی چند روز است 
که در تمرینات ایران در اردوی قطر شرکت دارد؛ اما با تشخیص کارلوس کی روش در تمرینات گروهی حاضر نمی شود تا ریسک بازگشت 
مصدومیتش کم باشد.نکته جالب توجه این است که به جز دو دروازه بان تیم ملی، تنها بازیکنی که مقابل تونس به میدان نرفت، سردار 
آزمون بود. سرمربی تیم ملی در آن بازی به ۲۲ بازیکن فرصت ۴۵ دقیقه ای برای بازی داد ولی روی مهاجم تیمش ریسک نکرد.طی چند 
روز اخیر آزمون تنها در عکس های آقا وسطی دیده شده و کمتر در عکس های گروهی دیده می شود. موردی که ابهاماتی در خصوص حضور 
او در دیدار اول تیم ملی به وجود می آورد.طبق اخبار به دست آمده آزمون به زودی در تمرینات گروهی تیم ملی شرکت می کند. با این حال 
باید دید سرمربی پرتغالی تیم ملی از ستاره ایران در بازی مقابل انگلیس استفاده می کند یا او را برای جدال با آمریکا و ولز نگه می دارد. 
باید دید آزمون به عنوان بزرگ ترین غایب تیم ملی برابر انگلیس لقب می گیرد یا اینکه با برگشتنش، خبر خوشحال کننده ای به سرمربی 

تیم ملی در آستانه بازی با شاگردان ساوت گیت می دهد.

 

تغییر بزرگ و غیرمنتظره تیم ملی در قلب خط دفاع؛

شیفت از زوج اسکوچیچ به زوج 2018
برخالف سال های گذشته اینطور به نظر می آید که در مصاف با انگلیس شاهد زوج جدیدی در قلب خط دفاعی تیم ملی فوتبال 
ایران باشیم.رقابت های مرحله مقدماتی جام جهانی برای فوتبال ایران در شرایطی با کسب رتبه اول در گروه اول مسابقات باالتر 
از کره جنوبی خاتمه یافت که شــجاع خلیل زاده و محمدحسین کنعانی زادگان دو مهره جدا نشــدنی ترکیب دراگان اسکوچیچ 
سرمربی سابق تیم ملی بودند. این دو به واسطه تجربه یک صعود موفق به فینال آسیا همراه به پرسپولیس توانستند رفته رفته 
اعتماد سرمربی سابق کروات تیم ملی را جلب کنند و او از نام سایر بازیکنان برای حضور در این منطقه از زمین از جمله حسینی و 
پورعلی گنجی چشم پوشی کرد؛ با این حال طی دو سه بازی اخیر تیم ملی شاهد تغییرات قابل توجهی در قلب خط دفاعی بوده ایم.

با انتخاب کارلوس کی روش به عنوان جانشین دراگان اسکوچیچ همانطور که انتظار می رفت این مربی پرتغالی تغییراتی در ترکیب 
تیم ملی ایجاد کرد که البته تمام تصمیمات او درنهایت همان فرضیه »اعتماد به شاگردان سابق« را تقویت کرد که با توجه به زمان 
کمی که در اختیار او قرار داشت چندان هم غیرمنطقی به نظر نمی رسد.در همین راســتا اگرچه کی روش در مصاف برابر اروگوئه 
از زوج کنعانی زادگان و خلیل زاده مانند دوران اسکوچیچ استفاده کرد، ولی در دیدار مقابل سنگال شاهد نیمکت نشینی شجاع 
بودیم که البته در دو بازی بعدی هم ادامه دار شده و از مجید حسینی به عنوان زوج کنعانی استفاده کرد.نکته قابل توجه دیگر اینکه 
سرمربی پرتغالی تیم ملی در مصاف تدارکاتی برابر نیکاراگوئه در ورزشگاه آزادی نیز با وجود اینکه شجاع خلیل زاده را در اختیار 
داشت از زوج محمدحسین کنعانی زادگان و مرتضی پورعلی گنجی استفاده کرد و شجاع خلیل زاده در دقایق پایانی فرصت کمی 
برای بازی پیدا کرد.درنهایت آخرین دیدار تدارکاتی تیم ملی پیش از مصاف با انگلیس در حالی مقابل تونس برگزار شد که مجید 
حسینی، بازیکن کایسری اسپور نیز به تمرینات تیم اضافه شد و کی روش در این مسابقه تصمیم گرفت از زوج پورعلی گنجی و 
مجید حسینی در ترکیب تیمش استفاده کند تا احتماال در انتظار تغییرات غیرمنتظره ای در این بخش از زمین باشیم.پورعلی گنجی 
یکی از کشف های کی روش در تیم ملی بود که در جام ملت های آســیا ۲۰۱۵ توانست جایگاه خود را در تیم تثبیت کند و در ادامه 
مجید حسینی نیز در اوج جوانی با درخشش در ترکیب استقالل خودش را به جام جهانی ۲۰۱۸ رساند و در این تورنمنت فرصت 
بازی هم پیدا کرد؛ دو بازیکنی که حاال با توجه به تغییرات کی روش در مصاف با تونس و همینطور تمرینات تیم ملی که با حضور 
تمامی بازیکنان طی روزهای اخیر در قطر سر و شکل گرفته به نظر می رسد توانسته اند نظر مثبت سرمربی پرتغالی برای حضور در 
ترکیب اصلی را جلب کنند. البته که هنوز نمی توان با قاطعیت درباره این موضوع حرف زد ولی در حال حاضر شانس این دو برای 

پر کردن قلب خط دفاعی بیشتر از زوجی است که تیم ملی توانست با آنها مسیر صعود به قطر ۲۰۲۲ را طی کند.
 

غایبانی که در جام جهانی حضور دارند!
با اینکه برخی کشــورها مانند ایتالیا، ترکیه، یونان و اســکاتلند در جام جهانی حضور ندارند، بازیکنان قابل توجهی از لیگ های 
باشگاهی این کشورها به جام جهانی دعوت شده اند.جام جهانی ۲۰۲۲ قطر از امروز کلید می خورد و ۳۲ تیم حاضر در این رقابت ها 
که از بهترین های پنج قاره محسوب می شوند دیدارهای خود را برگزار می کنند. این رقابت ها اما غایبان بزرگی هم دارد.بدون شک 
بزرگ ترین غایب این بازی ها تیم ملی ایتالیاست که در اتفاقی عجیب، دومین غیبت متوالی خود را در این رقابت ها پشت سر 
می گذارد و این در حالی است که بازیکنان بسیاری از ســری A  در این بازی ها حضور دارند. به جز ایتالیا تیم هایی مانند سوئد، 
کلمبیا، شیلی، نیجریه، مجارستان و ترکیه هم غایب هستند.در این دوره از بازی ها ۸۳۱ بازیکن در قالب ۳۲ تیم حاضر در رقابت ها 
حضور دارند که در لیگ های باشگاهی ۴۲ کشور مختلف به میدان می روند. انگلیس با داشتن ۱۶۴ بازیکن که از لیگ های مختلف 
این کشــور به تیم های ملی خود برای بازی در جام جهانی دعوت شــده اند، در صدر جدول قرار دارد. بعد از این کشور می توان به 
اسپانیا و آلمان اشاره کرد.ایتالیا که در این جام جهانی حضور ندارد، ۶۸ بازیکن حاضر در جام جهانی را در تیم های باشگاهی خود 
جای داده است. از دیگر کشورهای غایب در جام جهانی که بازیکنانی ملی پوش حاضر در رقابت ها را در استخدام کرده اند، می توان 
به ترکیه، یونان، اسکاتلند، اتریش، چین، قبرس، مصر، کویت، روســیه، کلمبیا، مجارستان و امارات اشاره کرد.حضور بازیکنانی 
که در جام جهانی به میدان می روند، می تواند یکی از معیارهای مناسب برای تخمین کیفیت لیگ های باشگاهی دنیا به حساب 
بیاید. البته در این جدول برخی کشورها مانند ایران، اکوادور، کره جنوبی و کاستاریکا، فقط بازیکن ملی پوش کشور خود را در اختیار 

دارند و مثال هیچ بازیکن خارجی ای از لیگ ایران به این رقابت ها دعوت نشده است.
 

خشم تماشاگر جام جهانی؛ قطر جهنم است!
قطر را با جهنم مقایســه کرد.به نقل از تایمز انگلیس؛ یکــی از هواداران تیم ملی یک هوادار تیم ملــی فوتبال انگلیس با انتقاد شــدید از میزبان جام جهانــی ۲۰۲۲ اقامت در 

نقل از این هوادار تیم ملی فوتبال این کشــور نوشت: مناطق ویژه هواداران در فوتبال انگلیس در قطر ، اقامت در این کشــور را به  جهنم تشــبیه کرد.رســانه انگلیسی به 
هواپیمای جنگنده  دارد. حتی اگر در طول روز به طور مــداوم کار کند دما به قطر جهنم هستند. تهویه مطبوع در ساختمان به سختی کار می کند و صدایی شبیه پرواز  
دارد.این هوادار انگلیسی افزود: تخت؟ مثل تخته سنگ است. شما ممکن زیر ۲7 درجه هم نمی رسد. در شب نمی توانید آن را روشن کنید، زیرا سروصدای زیادی 
 ما ۱۰ روز است اینجا هســتیم و این یک کابوس اســت. شاید خوب باشد است ترجیح دهید که روی زمین بخوابید. من هرگز در چنین مکان آزاردهنده ای نبوده ام. 
هوای قطر در دوره برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ از ۲۵ تا ۳۰ درجه ســانتیگراد که برای یک یا دو روز اینجا باشید؛ اما بیشتر از آن وحشتناک خواهد بود.میانگین دمای 

است.
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معاون شهردار: طرح های هوشمندسازی مدیریت ترافیک اصفهان در راه است؛

وعده های شیرین، اجراهای شور!
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: طرح های جدیدی برای بهبود حمل ونقل و مدیریت 
ترافیک شهر اصفهان در حوزه نرم افزاری و هوشمندسازی پیش بینی شده است.حسین حق شناس با 
اشاره به وضعیت ترافیک و حمل ونقل درون شهری اصفهان، اظهار کرد: در سال تحصیلی امسال نسبت 
به سال ۹۸ حجم ترافیک سنگین تری را شاهد هستیم، زیرا مردم به دلیل زیرساخت ها و تغییر رفتار در 
دوران شیوع کرونا کمتر از حمل ونقل همگانی استفاده می کنند.وی افزود: در دوران همه گیری کرونا، 
مدارس و دانشگاه ها تعطیل بود و بسیاری مشاغل به صورت دورکاری فعالیت خود را انجام می دادند، 
همچنین تردد در سطح شهر کمتر بود و به دلیل شیوع بیماری کرونا، افراد از حمل ونقل عمومی استفاده 
نمی کردند و بسیاری از افرادی که تا قبل از آن از تاکسی و اتوبوس استفاده می کردند، خودروی شخصی 
و موتورســیکلت را جایگزین کردند.معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان تصریح کرد: مهرماه 
امسال با پایان دوران شیوع کرونا و بازگشایی مجدد مدارس و دانشگاه ها، گرایش به خودروی شخصی 
همچنان در شهر وجود داشت که آمار اســتفاده از آن ها حدود ۲۰ درصد بود.وی تصریح کرد: در دوران 
شیوع کرونا به دلیل ناوگان فرسوده و انجام نشدن تعمیرات و از سویی نبود تقاضا، تعداد اتوبوس های 
فعال کاهش یافت، در این راستا یکی از برنامه ها افزایش تعداد اتوبوس ها بود که حدود ۵۳ دستگاه 
اتوبوس کوچک خریداری و مهرماه وارد ناوگان اتوبوسرانی شد؛ همچنین تعمیرات، نوسازی و بازسازی 
اتوبوس ها نیز صورت گرفت.حق شــناس گفت: اتوبوس های کوچک )میدل باس ها( بنا بر تقاضای 
آموزش و پرورش خریداری و با نهادهای ذی ربط نظیر استانداری و آموزش و پرورش هماهنگی های 
الزم انجام شد.وی با اشاره به اینکه فعالیت ســتاد مهر از ابتدای شهریورماه آغاز شد، تصریح کرد: بر 
اساس برنامه ریزی های انجام شده ساعت ورود دانش آموزان مدارس پسرانه و دخترانه با نیم ساعت 
اختالف آغاز شد که این موضوع توزیع ترافیک را به همراه داشت.معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار 
اصفهان خاطرنشان کرد: همچنین ما توانستیم با تعداد کمتری ناوگان، سرویس مدارس را پوشش 
دهیم. یکی دیگر از تقاضای آموزش و پرورش استفاده از حمل ونقل عمومی در مسیرهای پرتردد برای 
دانش آموزانی بود که به دالیلی سرویس مدرسه نداشــتند.وی در مورد فرسودگی ناوگان حمل ونقل 
عمومی اظهار کرد: چنانچه نرخ فرسودگی ناوگان حمل ونقل عمومی را ۱۰ سال در نظر بگیریم، اکنون 
حدود ۸۰ درصد ناوگان فرسوده است.حق شناس گفت: برنامه دولت جدید و شهرداری، خرید اتوبوس 
جدید بوده که قراردادهای آن نیز بسته شده است، اما به دلیل محدود بودن ظرفیت تولید داخل، به مرور 
این تعداد اتوبوس به ناوگان اضافه می شود.وی در خصوص ترویج دوچرخه سواری در شهر اصفهان، 
اظهار کرد: دوچرخه سواری یکی از شیوه های حمل ونقل پاک در شهر اصفهان است که در کاهش آلودگی 
هوا، تامین سالمت شهروندان، مدیریت ترافیک و کاهش مصرف سوخت موثر است.معاون حمل ونقل 
و ترافیک شهردار اصفهان با بیان اینکه رویکرد شهرهای دنیا افزایش استفاده از دوچرخه و مسیرهای 
ویژه دوچرخه است، گفت: به منظور استفاده از شیوه های حمل ونقل پایدار در شهر اصفهان، سیاست های 
کلی برنامه ریزی شده که یکی از آن ها گسترش تسهیالت دوچرخه سواری نظیر ایستگاه ها و مسیرهای 
ویژه بود.وی گفت: پیش بینی شد با اولویت مرکز شهر، مســیرهای دوچرخه اصالح و ایستگاه های 
کرایه دوچرخه راه اندازی شود.معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان در خصوص طرح های 
جدید برای بهبود حمل ونقل و مدیریت ترافیک شهر اصفهان، گفت: این طرح ها در حوزه نرم افزاری و 
هوشمندسازی است، یکی از آن ها کنترل پارک حاشیه ای است که باعث ایجاد ترافیک در بسیاری از 
نقاط شهر می شود، بنابراین کنترل پارک حاشــیه ای نقش موثری در کاهش ترافیک شهری خواهد 
داشت.وی افزود: موتورسیکلت هوشمند که توسط یک شرکت دانش بنیان طراحی شده است و ثبت 
پالک را انجام می دهد، قرار است با هماهنگی پلیس از ابتدای سال آتی در محورهای پرتردد استفاده 
شود.حق شناس در خصوص سامانه »به همراه«گفت: در این سامانه سفرهای حمل ونقل همگانی بر 
مبنای تقاضای شهروندان ثبت می شود، در این راستا مسیرهای پرتکرار توسط آن ها ثبت و در صورت نیاز 
اعالم می شود که این مسیرها به حمل ونقل همگانی نیاز دارد، سپس تقاضاها بررسی ، با افراد تماس 

گرفته می شود و بر اساس تعداد سفرها، ناوگان برای آن ها ارائه خواهد شد.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران:

اصفهان با شهدایش شناخته می شود

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: دســتگاه ها موظف هستند 
یک درصد بودجه خــود را برای ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت هزینه 
کنند و این موضوع تکلیفی است.امیرحســین قاضی زاده هاشــمی 
در شورای استانی ترویج و توســعه فرهنگ ایثار و شهادت  اظهار کرد: 
بسیار خرسندم به مناســبت روز اصفهان به این استان سفر کرده ام. 
هر قطعه ای از سرزمین ما خود را با افتخاری معرفی می کند و استان 
اصفهان خود را با شهیدانش معرفی می کند و این در صورتی است که 
این دیار سراسر شخصیت های بزرگ دینی، هنری، فرهنگی، علمی و... 

را در خود جای داده است.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب در مورد توجه به نام و یاد شهدا، 
ادامه داد: رهبــر انقالب بر این موضوع تاکید کرده انــد که خیابان ها به 
نام شهدا نام گذاری شود هر چند شــهدا در نزد مالئک جایگاه باالتری 
دارند. اصفهان نیز به فرمایش رهبر معظم انقالب شــهر شهادت است 
و این استان با ۲۳ هزار و ۶۳۵ هزار شــهید، بیشترین تعداد شهید در 
کشور را دارد.رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اینکه شورای 
ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شــهادت فرا دولتی است، خاطرنشان 
کرد: نیاز است در حوزه رسیدگی به خانواده ایثارگران و شهدا به گفتمان 
و رویکردی عمومی برســیم. نگاه امامین انقالب این است که موضوع 

ایثار و شهادت مسئله ای عمومی است و تنها محدود به ارگان بنیاد شهید 
نیست.قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: دستگاه ها موظف هستند یک 
درصد بودجه خود را برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هزینه کنند و این 
موضوع تکلیفی است. ترویج یک فرهنگ با اعتبار دادن به آن فرهنگ 
اتفاق می افتد و در این راستا مسئولیت عمومی این شورا این است که 
در سطح ملی و اســتانی موضوعاتی را دنبال کند.وی عنوان کرد: چهار 
آسایشگاه توانبخشی شهید مطهری اصفهان، امام حسین )ع( خمینی 
شهر و خاتم االنبیاء )ص( کاشان و آسایشگاه شهید رجایی فعال است 
و ساختمان جدید مرکز توانبخشی جانبازان شهید مطهری بهسازی و 

تجهیز شده است.
رییس بنیاد شــهید و امور ایثارگران افزود: در مصوبه اســتانی ســفر 
رییس جمهور برای تکمیل مراکز فرهنگی، ورزشــی و توانبخشــی ۹۰ 
میلیارد تومان تامین اعتبار شــده اســت.قاضی زاده هاشمی با اشاره 
به عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران اصفهان طی  ۶ ماهه سال ۱۴۰۱ 
گفت: ارائه خدمات درمانی برای ۱۶ هــزار و ۹۸ نفر از ایثارگران، پایش 
سالمت عمومی و تخصصی و آموزش تخصصی خود مراقبتی ۸ هزار 
و ۵۹۵ مورد، ارائه مراقبت های توانبخشی به ایثارگر در منزل یک هزار 
و ۱۰۵ مورد، انجام چکاب تخصصــی و فوق تخصصی ۶۰ جانباز نخاعی 

که پایش ۴۵ نفر از طریق اعزام به بیمارستان خاتم االنبیاء )ص( تهران 
و مابقی در استان اصفهان انجام شده است، تحویل ۳۱ قلم تجهیزات 
پزشکی به ایثارگران شــامل ویلچر، تخت مکانیکال و برقی، ارائه ۳۰۷ 
خدمت در خصوص اروتز و پروتز و ۸۸ مورد اعزام ایثارگران به ســایر 
استان ها از خدمات بنیاد بوده اســت.وی ادامه داد: چهار بیمارستان و 
کلینیک تخصصی در اصفهان تحت نظر بنیاد است که شامل بیمارستان 
و کلینیک بیمارستان امیرالمومنین )ع(، بیمارستان روان پزشکی شهید 
رجایی نجف آباد، کلینیک امام حســین )ع( فریــدن و کلینیک جابر 

نجف آباد می شود که بهسازی آن آغاز شده است.
معاون رییس جمهور با اشــاره به آمار فرزندان شهدای شاهد و ایثارگر 
اســتان اصفهان عنوان کرد: شش هزار و ۱٠٠ دانشــجو داریم که میزان 
دیون مان به دانشگاه ۲۸ میلیارد تومان اســت و اگر اعتبار ۲٠ میلیارد 
تومان از محل سهام برســد دین مان را پرداخت خواهیم کرد، اما این 
امر، موضوعی عمومی است.وی خاطرنشان کرد: از سمت بنیاد شهید 
اعالم شد که به خانواده شهدا و ایثارگران بدون سقف هزینه های درمان 
پرداخت شود، در حال حاضر ۶۱۶ هزار جانباز داریم که بیش از ۴٠٠ هزار 
نفر این افراد جانبازان کمتر از ۲۵ درصد هستند، اما نکته این است که 
اولویت بندی میان این افراد مطرح نیست و باید این خدمات بر اساس 
نوع ایثارگری اولویت بندی و الیه بندی شود.وی با اشاره به بازدید خود 
از بیمارســتان امیرالمومنین )ع( گفت: اگر قصد حفــظ منزلت ایثار 
و شهادت را داریم، باید شــرایط آن مناسب باشــد و اگر تامین زمین 
بیمارستان با استان باشد، از سمت بنیاد شهید امکان ارائه ۷٠٠ تخت را 

داریم که ساخت و تجهیز هر تخت بیمارستانی ۵ میلیارد هزینه دارد.

پنج درصد از پروژه های نهضت ملی مسکن به ایثارگران تعلق یابد
قاضی زاده هاشــمی در مورد تامین مســکن ایثارگران اصفهان، گفت: 
اختصاص تسهیالت خرید و یا ساخت مســکن برای هزار و ۹۴۷ نفر 
از ایثارگران انجام شده است و البته تعداد ۲۰ هزار و ۳۴۰ نفر متقاضی 
واجد شرایط دریافت زمین و مسکن در سطح استان اصفهان هستند. بر 
اساس مصوبه دولت در سفر های استانی در قالب طرح جهش مسکن 
پنج درصد از هر پروژه ای که برای تامین مســکن احداث می شــود به 
ایثارگران تعلق پیدا می کند.وی افزود: پیگیری ساخت پنج هزار واحد 
آپارتمان واقع در فوالدشهر و بهارســتان و آماده سازی تعداد ۳۱ پالک 
ویالیی واقع در فوالدشهر اصفهان که در مرحله واگذاری است از اقدامات 
دیگر بنیاد در اســتان اصفهان اســت، پیگیری الحاقیه زمین واقع در 
شاهین شــهر اصفهان برای چهار هزار و ۵۰۰ نفر از ایثارگران، اختصاص 
۴۴ میلیارد ریال برای تعمیرات و مناسب سازی مسکن ایثارگران نیز از 

جمله برنامه های بنیاد بوده است.
وی تصریح کرد: آمادگی داریم برای ترویج فرهنگ و ایثار و شــهادت 
ساالنه در هر استان ۳٠ درصد هزینه ساخت فیلم های سینمایی دفاع 
مقدس را تامین کنیم و در این راســتا در کشــور ۱۲ تفاهم نامه انعقاد 

کرده ایم و برای استان اصفهان نیز ۳ میلیارد تومان واریز شده است.

مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری 
اصفهان گفت: بالغ بر ۶۰ انبار غیرمجاز پسماند خشک، 
حدود یک ونیم ماه گذشته با همکاری خوب دستگاه 
قضایی و مدیریت پیشــگیری و رفع تخلفات شهری 
شهرداری، پلمب شــده اســت.غالمرضا ساکتی در 
گفت وگو با خبرنگار ایمنــا، اظهار کرد: با توجه به اینکه 
جمع آوری پسماند خشک از ســطح شهر و در منازل 
توســط پیمانکاران انجام می شود، از نیمه شهریورماه 
تغییر قــرارداد پیمانکار در دســتور کار قرار گرفت.وی 

با بیان اینکه در برنامه های آینــده و جاری، برگزاری 
جشنواره های مختلفی در دستور کار سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری اصفهان قرار دارد، افزود: »بازیار«، 
»مدیر شو«، »آشــتی با زمین«و دیگر جشنواره ها از 
جمله این موارد اســت که در این طرح ها به قید قرعه 

هدایایی به شهروندان تعلق می گیرد.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان 
با بیــان اینکه بســته های بیمه آتش ســوزی منازل 
به عنوان جایزه این قرعه کشــی ها تا چنــد روز آینده 
به صورت کامل به اطالع شــهروندان خواهد رســید، 
خاطرنشان کرد: در حوزه سرمایه گذاری نیز این سازمان 
با آغوش باز به استقبال ســرمایه گذاران می رود و در 
همین راستا فراخوان هایی صادر شده است.وی تاکید 

کرد: در زمینه اقتصاد پســماند برنامه ریزی هایی در 
حال انجام است؛ اما رســیدن به نقطه تعالی، نیازمند 
زیرساخت های فنی، فرهنگی و قانونی است تا بتوانیم 
در حوزه پسماند به درآمد پایدار دست یابیم.ساکتی با 
بیان اینکه در زمینه برنامه ریزی و پژوهش، مطالعات 
بسیار مناسبی انجام شده است، اضافه کرد: در گذشته 
اجرای واحد پیرولیز در دستور کار قرار گرفته بود و در 
حال حاضر تست سرد یک واحد ۱۰ تنی آن انجام شده 
و تست گرم و آزمایشی آن نیز در حال انجام است که 

امیدواریم تا چند روز آینده تکمیل شود.
وی تصریح کرد: به طور تقریبی روزانه ۱۵۰ تن پسماند 
خشک در اصفهان تولید می شود که این سازمان حدود 

یک سوم این میزان را تحویل می گیرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری خبر داد:

پلمب 60 انبار غیرمجاز پسماند خشک طی 50 روز گذشته

محرومیت زدایی از محالت اصفهان با اجرای طرح های 
اشتغال زایی

جانشین ناحیه مقاومت بسیج امام علی)ع( گفت: به مناسب آغاز هفته بسیج محرومیت زدایی 
از محالت محروم براآن شمالی واقع در شرق اصفهان با اجرای طرح های اشتغال زایی عملیاتی 
می شود.رضا صفری در نشست خبری که به میمنت آغاز هفته بســیج برگزار شد، اظهار داشت: 
به منظور رفع محرومیت زدایی از منطقه شــرق کارگاه های قالی بافی راه اندازی می شــود که به 
رونق اقتصادی منطقه کمک کند.وی بیان داشــت: در هر منطقه مبتنی بر نیازهای آن، طرح های 
اشتغال ایی به اجرا گذاشته می شــود که مهارت افزایی مبتنی بر آموزش فنی و حرفه ای، تجارت 

الکترونیک، استفاده از کشت جایگزین همچون پرورش قارچ از این جمله است.
صفری از اجرای ۱۴ برنامه به مناسبت هفته بسیج خبر داد و افزود: برگزاری مسابقات فوتسال 
با ۲۲ تیم و مسابقات ورزشی و بومی، اعزام تیم های پزشــکی و دندانپزشکی به مناطق محروم، 
اجرای طرح های اشتغال زایی و محرومیت زدایی، برگزاری همایش محله های اسالمی با احصای 
مشکالت و چالش های محالت توسط جمعی از معتمدین و متنفذین محالت به همراه مسئوالن 
و روحانیون محله ها از اهم برنامه های این هفته است.جانشین ناحیه مقاومت بسیج امام علی 
)علیه السالم( از ۱۳۵ شهید منطقه برآن شــمالی خبر داد و ادامه داد: دیدار و سرکشی از تمام 
خانواده های معظم شــهدا و جانبازان که وجه امتیاز آن در ســال جاری اســت، برگزاری یادواره 
شهدا و غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا از برنامه های محوری گرامیداشت هفته بسیج است.

وی، تکریم و تجلیل از بســیج را وظیفه همگانی دانســت و ادامه داد: بســیج مظهر سازندگی و 
پیشرفت، مظهر مسجد محوری و جامعه اسالمی، مظهر نوآوری و جهاد علنی، مظهر مردم ساالری 
و ایران قوی و مظهر شهادت است. صفری بسیج را بزرگ ترین تشکل مردمی دانست و اعالم کرد: 

بسیج توسعه دهنده مردم ساالری دینی به تمام عرصه هاست.
وی، برگزاری رزمایش اقتدار بسیج، سرکشی و تجلیل از فرماندهان پایگاه ها، برپایی نشست های 
بصیرتی و جهاد تبیین را از دیگر برنامه های این هفته نام برد و خاطر نشان کرد: اجرای سرودهای 
خیابانی، برگزاری اردوهای زیارتی سیاحتی و برگزاری جلسات مشاوره )فرزند آوری و ترک اعتیاد 

و…( در هفته گرامیداشت بسیج به اجرا گذاشته می شود.
صفری، منطقه براآن شمالی را یک منطقه گردشــگری معرفی کرد که در سال های اخیر ظرفیت 
خوبی برای بوم گردی و گردشگری روستایی شــده و به رونق اقتصادی منطقه کمک کرده است.

وی گفت: این منطقه دارای مشکالت و چالش های متعددی اســت که با هماهنگی و همکاری 
بین بخشی امکان رفع آن وجود دارد.گفتنی است ،براآن یا براهان، حومه مرکزی و جنوب شرقی 
شهرستان اصفهان است. »براآن« از دشت های حاصلخیز شرق اصفهان بوده که رودخانه زاینده 

رود با عبور از میان این سرزمین، آن را به دو بخش شمالی و جنوبی جدا کرده است.

با مسئولان

دیدگاهخبر

 شهردار در برنامه رادیویی 
»سالم اصفهان«:

»25 آبان« به عنوان یک 
آیین شهری نهادینه شود

شــهردار اصفهان با بیان اینکه به مناســبت 
»۲۵ آبان، روز اصفهان« در شهر برنامه های 
متنوعی اجرا شد، گفت: یکی از ویژگی های 
برنامه های گرامیداشــت ۲۵ آبان مشارکت 
جمعی مردم، دســتگاه ها و ارگان ها در کنار 

یکدیگر بود.
علی قاســم زاده در برنامه رادیویی »ســالم 
اصفهان« شــهادت تعدادی از شهروندان در 
جریان ناآرامی های اخیر را تســلیت گفت و 
اظهار کرد: همزیســتی مسالمت آمیز ادیان، 
انــواع عقایــد و دیدگاه ها در شــهر اصفهان 
سال های ســال شهره بوده اســت، در واقع 
آرامش جزو شاخصه های زیستی مردمان 
این دیار است، حال اینکه عده ای این آرامش 
را به هم بزنند، در شــأن و شــخصیت شهر 
اصفهان نیســت، بنابرایــن امیدواریم دیگر 
شــاهد چنین اتفاقات ناگوار و تلخ در شهر 
نباشیم و هرچه زودتر آرامش به صورت کامل 
به شهر و کشــور بازگردد.وی با بیان اینکه به 
مناســبت »۲۵ آبان، روز اصفهان« در شهر 
برنامه های متنوعی اجرا شد، افزود: در این 
راستا به یاد شهید صیاد شیرازی شب ها در 
مرکز گروه توپخانه ۴۴ ارتــش با همکاری 
شهرداری اصفهان یک برنامه ترکیبی بسیار 
زیبا با نام »تا پای جان برای ایران« رقم خورد 
که در نوع خــود بی نظیر بــود؛ در این برنامه 
هر شــب میزبان پنج هزار نفر از شهروندان 
 اصفهانــی و میهمانانــی از شــهرهای دیگر 
 بودیم.شــهردار اصفهان با اشــاره به تجلیل

 از ۲۸۰ شهید و ۱۵۰ خانواده شهدای عملیات 
 محرم، تصریــح کرد: به منظور پاسداشــت

 ۲۵ آبان در شهر اصفهان در قالب این برنامه، 
 محله های این شهدا از ســوی مردم گلباران
 و نوربــاران شد.قاســم زاده گفت: امســال

  برای نخستین بار به صورت رسمی ۲۵ آبان 
 را گرامی داشــتیم کــه الزم اســت این روز

  به عنــوان یک آییــن شــهری در اصفهان 
نهادینه شود.

معاون شهردار مطرح کرد:

پایش مستمر شاخص های شهری در رصدخانه اصفهان
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان شکل گیری رصدخانه های شهری را در پاسخ به تغییر رویکردها به سمت »حکمروایی مطلوب« دانست 
و گفت: استقرار رصدخانه شهری نیازمند مشارکت همه نهادها و ذی نفعان دخیل در حوزه مدیریت شهری است.سعید ابراهیمی در مراسم تکریم و معارفه مدیر پروژه 
رصدخانه شهری اصفهان، اظهار کرد: امروزه یکی از چالش های اساسی در بسیاری از شهرهای جهان برخوردار نبودن از سازوکارهای گردآوری داده و اطالعات معتبر 
به عنوان سیستم پشتیبان تصمیم گیری و تصمیم سازی است که این مسئله موجب روی آوردن شهرها به »رصدخانه های شهری« به عنوان کانون تجمیع اطالعات 
در حوزه مدیریت شهری شده است.وی تصریح کرد: رصدخانه شهری اصفهان از ســال ۱۳۹۷ در پاسخ به چنین نیازی شکل گرفته و درصدد است به پایش مستمر 
شاخص های شهری در طول زمان بپردازد و زمینه تصمیم گیری های مبتنی بر شواهد را فراهم کند.معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان گفت: 
رصدخانه شهری اصفهان دارای محصوالت و خدمات متنوعی نظیر داشبورد شاخص های شهری، محصوالت چندرسانه ای، تولیدات نقشه محور، گزارش های رصدی 
موضوع محور، پلتفرم های مشارکت متخصصان و شهروندان و برگزاری نشست های تخصصی است.ابراهیمی تصریح کرد: بعضی از این محصوالت و خدمات محقق 

شده و سایر موارد نیز در دستور کار قرار دارد و به تدریج روی درگاه اطالع رسانی رصدخانه شهری به آدرس isfahanrasad.ir قرار می گیرد.

آیین تجلیل و 
نکوداشت 2۸0 

بانوی شهید 
استان اصفهان

 آییــن تجلیــل و نکوداشــت
 ۲۸۰ بانوی شهید استان اصفهان 

با عنوان »سمیه« برگزار شد.

وز عکس ر
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به دنبال همکاری شرکت توسعه مجتمع های سیاحتی، فرهنگی و ورزشی 
سپاهان شهرداری اصفهان با شرکت ســبز صفه تمیز، شهروندان اصفهانی 
می توانند با تحویل پسماندخشک به ایستگاه های بازیافت از تخفیف ویژه 

شهربازی شهر رویاها، تله کابین صفه و تله سی یژ ناژوان بهره مند شوند. 
به گزارش روابط عمومی شــرکت توسعه مجتمع های ســیاحتی، فرهنگی 
و ورزشی سپاهان شــهرداری اصفهان، سعید ســاکت پیرامون طرح بازی 
بازیافت با همکاری شرکت سبز صفه تمیز، اظهار داشت: کالن شهر اصفهان 
شهری است که از ســال های پیشــین به واســطه خادمان مردم در ادوار 
مختلف، جزو شهرهای زیبا محسوب می شود که پاکیزگی و رعایت مردم در 

حفظ آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
وی با بیان اینکه در راستای توسعه فرهنگ تفکیک زباله و تاثیر عدم انجام 
آن اقدامات تبلیغاتی و فرهنگی متعددی صورت پذیرفته، افزود: از سالیان 
گذشته با احداث مراکز دریافت پسماندخشــک و آموزش چگونگی انجام 
تفکیک زباله، این موضوع به بخشی از اقدامات زندگی روزمره مردم فرهنگ 
شهر اصفهان مبدل شــد و برای آنکه بتوانیم این اقدام موثر زیست محیطی 
را به صورت مشهود در زندگی خود و مردم اصفهان شاهد باشیم به همراهی 

تمامی آحاد مردم و جامعه نیازمندیم. 
مدیرعامل شــرکت توســعه مجتمع های ســیاحتی، فرهنگی و ورزشــی 
ســپاهان شــهرداری اصفهان با اشــاره به مشکالت زیســت محیطی این 
روزهای کالن شــهر و اســتان اصفهان، بیان کرد: با توجه بــه آنکه اصفهان 
امروز با بحران ها و مشــکالت زیست محیطی دســت وپنجه نرم می کند و 
عدم تفکیک صحیح زباله و جمع آوری پسماندخشــک به آالیندگی بیش 
از پیش این مشــکالت دامن می زنــد، بنابراین تالش بــه منظور کاهش 
 آالیندگی زیســت محیطی و تســهیل ایــن چالش ها از اهمیــت  ویژه ای

 برخوردار است. وی در تشریح اجرای طرح بازی بازیافت خاطرنشان کرد: 
طرح »بازی بازیافت« با هدف عمق بخشی به فرهنگ تفکیک صحیح زباله 
و جمع آوری پسماندخشک با همکاری شرکت سبز صفه تمیز صورت خواهد 
پذیرفت؛ بدین صورت که شهروندان اصفهانی می توانند با تحویل حداقل 2 
کیلوگرم پسماندخشک از طرح  تخفیفی شــهربازی شهر رویاها، تله کابین 

صفه و تله سی یژ ناژوان بهره مند شوند. 
ساکت تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم با همراهی شهروندان اصفهان و مردم 
این کالن شهر، گام ویژه ای در کاهش آالیندگی و معضالت زیست محیطی 

اصفهان به شهری که شهر زندگی  ملقب است، برداریم. 

ضرورت ایجاد فرهنگ مناسب در زمینه بازیافت و پسماندخشک 
مهدی مریدی، مدیر عامل شــرکت ســبز صفه تمیز پیرامــون طرح بازی 
بازیافت با همکاری شــرکت توســعه مجتمع های ســیاحتی، فرهنگی و 
ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان اظهارداشــت: با توجه به روند افزایش 
جمعیت شــهر و رشد شهرنشــینی، گســتره فعالیت های صنعتی و تغییر 
الگوی مصرف، ســاالنه حجم زیــادی از انواع پســماندهای خشــک در 
اســتان اصفهان تولید می شــود که برای تســریع در کنترل و بهینه سازی 

 آن به صــورت بازیافت و بــه چرخه برگردانــدن، نیازمند همــکاری عموم
 مردم است. 

وی با استناد به آمارهای رییس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات 
شهری شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: روزانه بالغ بر ۹00 تن پسماند در 
کالن شهر اصفهان تولید می شود که از این میزان ، یک سوم آن معادل حدود 

300 تن مواد پسماندخشکی است که وارد پسماندتر می شود. 
مدیر عامل شرکت سبز صفه تمیز با اشاره به اینکه در حال حاضر حجم قابل 
توجهی از مواد زاید تولیدی به صورت غیربهداشــتی در زمین دفن شــده و 
یا در سطح زمین پخش می شــود، افزود: بازیافت می تواند باعث کاهش 
آلودگی های محیط زیســت، حفاظت جنگل ها و بهبود وضعیت اقتصادی 
شود، همچنین  در کاهش آلودگی آب و خاک که از اساسی ترین فاکتورهای 

زیست محیطی به شمار می رود، موثر است.
وی با تکیه بر نقش عامه مردم بــه عنوان تولیدکنندگان مــواد زاید جامد، 
تصریح کرد: ضرورت ایجاد فرهنگ مناسب در زمینه کاهش تولید و تفکیک 
زباله از مبدأ از طریق آموزش های عمومی بیشترین اهمیت را دارد و هدف 
اصلی آموزش، باال بردن ســطح تعقل، دانش و اخــالق در افراد و افزایش 

سطح مسئولیت پذیری آنها در سطح جامعه است. 
مریدی با بیان اینکــه امروزه یکــی از نیازهای مردم ایجــاد فرصت هایی 
برای شــادی و نشــاط اســت، گفت: به دلیل شــیوه زندگی مدرن ، بیش 
از هر زمان دیگری نیاز به شــادی احســاس می شــود پس با استفاده از 
ظرفیت های موجود فرهنگی و تفریحی برآن هســتیم تــا  با اجرای طرح 
بازی بازیافــت، عالوه بر حفظ محیط زیســت و بهره منــدی اقتصادی، به 
ایجاد نشاط اجتماعی و تحکیم خانواده  یاری شــود.وی خاطرنشان کرد: 
همشــهریان می توانند تنها با تحویــل حداقل 2 کیلوگرم پسماندخشــک 
)شامل انواع بطری های فلزی و پالســتیکی، کاغذ و مقوا و ...( به ایستگاه 
های بازیافــت، کارت تخفیف 30درصــدی ویژه 5 نفر، بــه ازای هر یک از 
 مجموعه های تله ســیژ نــاژوان، تله کابین صفه و شــهربازی شــهررویاها

 دریافت کنند.

شرکت فوالد مبارکه در کنار سایر صنعتگران و کارخانه های فوالدی اصفهان، 
با تقدیم چندین شهید در دوران دفاع مقدس، اهتمام خود را به آرمان های 
بلند نظام مقدس جمهوری اسالمی نشان داده و همواره با مجاهدت کارکنان 
خود و با تامین و تولید بیش از یک ســوم فوالد کشور، از جایگاه اصفهان در 
افکار عمومی، با نمایش سخت کوشــی، تالش و تیز فکری مردم این خطه 

دفاع کرده است.
 شهر تاریخی اصفهان شــهری منحصربه فرد و شناخته شده در جهان است 
که عالوه بر جاذبه های گردشگری و طبیعی، در ادوار مختلف تاریخی، مرکز 
تصمیم گیری، جریان سازی و آغازگر تحوالت مختلف سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی و صنعتی بوده و در دوران قبل و بعد از پیروزی انقالب اســالمی، 

همواره نقشی تاثیرگذار در کشور داشته است.
در تقویم تاریخ ایران اســالمی، روز 25 آبان ماه روز »حماسه و ایثار مردم 
اصفهان« نام گذاری شــده اســت. این نام گذاری برای نکوداشت تشییع 
370 شهید اصفهان در روز 25 آبان سال 1361 در دوران دفاع مقدس انجام 

شده است.
عالوه بر جاذبه های طبیعی و گردشگری فراوان در اقلیم اصفهان، این شهر 
در ســه دوره تاریخی، پایتخت ایران کهن و مرکز اصلــی تحوالت تاریخی و 
زادگاه بسیاری از علما و صلحا بوده است. عالوه بر این، این شهر در توسعه 
شهرنشــینی و صنعتی شــدن ایران نقش کلیدی داشــته و همچنان نیز 

صنعتگران در توسعه صنعتی کشور نقش مهمی ایفا می کنند.
مجاهدت در راه میهن و نثار جان و مال برای حفظ وطن و تالش برای رشد 
و رونق کسب وکار و صنعتگری، ازجمله شاخصه های مردم اصفهان در دوران  
مختلف بوده که تبلور و اوج این مجاهدت در دوران دفاع مقدس و با اهدای 
23 هزار شهید استان اصفهان در راه اسالم و انقالب اسالمی به ثبت رسید و 

این مجاهدت در سایر عرصه ها نیز به عینه قابل لمس است.

توفیقات اصفهان در عرصه صنعت و به ویژه صنعــت فوالد در دوران انقالب 
اسالمی بر کسی پوشیده نیست و سخن گزافی نیست اگر بگوییم که بخش 
زیادی از موفقیت های حاصل شده در حوزه تولید و صنعت و به ویژه صنعت 
فوالد کشــور، برآمده از تالش های صنعتگران فــوالد مبارکه به عنوان قطب 
صنعت فوالد کشور است که با مجاهدت های خود در دوران دفاع مقدس و 
در زیر بار فشــارهای متعدد اقتصادی و تحریم های کمرشکن، توانسته اند 
پرچم ایران اســالمی را به عنوان یکی از 10تولیدکننده بزرگ فوالد در جهان 

به اهتزاز درآورند.
شرکت فوالد مبارکه در کنار سایر صنعتگران و کارخانه های فوالدی اصفهان، 
با تقدیم چندین شهید در دوران دفاع مقدس، اهتمام خود را به آرمان های 
بلند نظام مقدس جمهوری اسالمی نشان داده و همواره با مجاهدت کارکنان 
خود و با تامین و تولید بیش از یک ســوم فوالد کشور، از جایگاه اصفهان در 
افکار عمومی، با نمایش سخت کوشــی، تالش و تیز فکری مردم این خطه 

دفاع کرده است.
بدون تردید همان گونه که شهر اصفهان در طول دوران انقالب اسالمی و دفاع 
مقدس، همواره در صف مقدم دفاع از آرمان ها و ارزش های کشور ایستاده، 
امروز نیز ســربازان جبهه صنعت در شــرکت فوالد مبارکه در نبرد اقتصادی 
ناشــی از تحریم های ظالمانه نظام ســلطه جهانی، می کوشــند تا با کسب 
افتخارات بیشتر در عرصه تولید، نام اصفهان را همچون گذشته بلندآوازه نگاه 
دارند.امید است این شرکت بتواند با پیشتازی در عرصه صنعت و تولید، در 
آینده نیز گام های بلندتری برای اعتالی کشــور بردارد و ایران اسالمی را در 

تمامی عرصه ها سربلند گرداند.

مدیرکل صدا وسیمای مرکز اصفهان با حضور در مکان ضبط برنامه جدید خانواده 
»سالم زندگی« ضمن دیدار با عوامل تولید آن از روند ساخت این برنامه بازدید 
کرد. به گزارش روابط عمومی صداوسیمای مرکز اصفهان، مدیرکل مرکز اصفهان 
در بازدید از پشت صحنه تولید این برنامه با بیان اینکه برنامه تلویزیونی »سالم 
زندگی« با موضوع خانواده به تعداد 52 قســمت 60 دقیقــه ای با نگاهی کامال 
جدید توسط گروه برنامه ســاز خالق و جوان در حال ضبط و تولید است،گفت: 
این برنامه با ساختار ترکیبی نمایشی و رویکرد خانواده به مسائل روانشناختی 
درون خانواده اشاره می کند که با حضور خانواده ها ،مجری و کارشناس در طول 
برنامه، موضوعات ارائه شده بر پایه مسائل و مشکالت  اکثر خانواده هاست که با 
طرحواره درمانی و خودشناسی توسط کارشناس تحلیل می شوند. عبدالحسینی 
در خصوص روند طرح برنامه توضیح داد: در ابتدای شروع این برنامه بعد از تیتراژ 
در خصوص موضوع و مفهوم برنامه توضیحاتی ارائه می شــود و در بخش اول، 
کلیپ های مردمی که در مورد موضوع برنامه ارسال شده است پخش می شود و 
بعد از پخش کلیپ و مشخص شدن موضوع، مجری و کارشناس در مورد اهمیت 
موضوع و همچنین وجود این چالش در جامعه و خانــواده صحبت می کنند و 
در ادامه یکی از خانواده ها که چالشی مرتبط با موضوع برنامه در درون خانواده 
خود دارند، به اســتودیوی بعدی می روند و در زمینه چالش خودشان به صورت 
نمایش واقعی )رول پلی( بحث و بازی می کنند که تمام طرحواره ها و مسائل 

و مشکالت شــان را در مدت 6 دقیقه با بازی واقعی خود مطرح می کنند و بعد 
مجدد به اســتودیوی اصلی برمی گردند و کارشناس با آنها صحبت می کند و در 
مورد این مبحث توضیح بیشتر و راهکارهایی ارائه می دهد.مدیرکل مرکز اصفهان 
با اشــاره به اینکه این برنامه در طول هفته دوبار پخش و دو بار بازپخش خواهد 
شد، افزود: آیتم هایی با عنوان من می توانم و فامیل بازی از جمله بخش های 
جذاب این برنامه هستند که بخش»من میتوانم« با موضوع اقتصاد در خانواده 
مرتبط با معرفی شخص کارآفرینی است که با همت و تالش اقدام به ایجاد شغل 
و زمینه درآمد زایی به رشد اقتصاد خانواده و جامعه کمک کرده اند و بخش دیگر 
برنامه به نام »فامیل بازی« به اهمیت دورهمی های فامیلی و ســرگرمی های 
کودکان، نوجوانان و جوانان در کنار خانواده اشاره می کند و ترویج فرهنگ ایجاد 
دورهمی ساده و ارتباط نزدیک تر و صمیمی تر خانواده است.عبدالحسینی گفت: 
نقطه قوت این برنامه همکاری و مشارکت مردم در خصوص موضوع است و در 
پایان هر برنامه در قالب تهیه گزارش از مردم خواسته می شود که در مورد موضوع 
برنامه بعد کلیپ و تصاویر خود را در فضای مجازی برنامه ارسال کنند و این ویدئو 
ها نیز در برنامه بعد پخش خواهد شــد.برنامه »سالم زندگی« به تهیه کنندگی 
زهرا اصطهباناتی و کارگردانی، طراحی و نویسندگی بهناز رفائیل زاده هم اکنون در 
مراحل پایانی تولید قرار دارد و قرار است از 28 آبان روزهای شنبه و دوشنبه هر 

هفته ساعت 18 از شبکه اصفهان پخش شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با حضور در محل اجرای طرح نهضت 
ملی مسکن شهر جدید بهارســتان ضمن بازدید از روند اجرای این طرح، در 
نشستی با جمعی از سازندگان و انبوه سازان مسکن گفت: اجرای مطلوب و 
مطابق با برنامه زمان بندی طرح نهضت ملی مســکن استان در اولویت قرار 
دارد.علیرضا قاری قرآن، مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان از روند 
اجرای طرح نهضت ملی مسکن شهر جدید بهارستان و پیشرفت فیزیکی این 
پروژه بازدید به عمل آورد.طی این بازدید مسائل و مشکالت اجرایی احصا و 
در جلسه ای با جمعی از سازندگان و انبوه سازان مسکن ضمن بررسی موانع، 
راهکارهای عملی جهت شتاب بخشی به عملیات اجرایی این طرح ارائه شد.  
در این جلسه ضمن قرائت صورتجلسه قبلی، موارد به صورت دقیق و ریزبینانه 
مورد پیگیری قرار گرفت و مباحثی که نیاز به مصوبه شورای مسکن داشت، 
احصا شدند.  مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان، پس از استماع موارد 
مطرح شده توسط نمایندگان ســازندگان و انبوه سازان مسکن اظهار داشت: 
روند اجرایی طرح نهضت ملی مسکن شهر جدید بهارستان نسبت به برنامه 

زمان بندی، وضعیت قابل قبول دارد. وی با اشاره به اینکه بخشی از برنامه در 
نظر گرفته شده برای این شهر در فاز ســاخت و اجرایی قرار گرفته، گفت: گام 
دوم این پروژه از اولویت های اساسی است که می بایست در روند آن تسریع 
شود.قاری قرآن با بیان اینکه این جلسه، ششمین جلسه بررسی پیشرفت 
فیزیکی و رفع مشکالت طرح نهضت ملی مسکن شهرجدید بهارستان است، 
اذعان داشت: هدف از برگزاری این جلسات، هماهنگی برای رفع مسائل کلی 
در رابطه با طرح نهضت ملی مسکن است؛ اما برای رفع برخی مسائل فنی و 
تخصصی می بایست جلســاتی با فاصله زمانی کوتاه تر و مداوم در مجموعه 
برگزار شــود.وی بیان داشــت: مبحث برق مصرفی این پروژه در شهر جدید 
بهارستان طی این نشست مطرح شد که در راستای سرعت بخشی آن برنامه 
ریزی و اتخاذ تصمیم به عمل آمد.  گفتنی اســت؛ در این جلسه موضوعات و 
مباحث پیرامون خدمات زیربنایی، نظام مهندسی، آزمایشگاه فنی مکانیک 
خاک، روند اجرای قراردادها و برنامه زمان بندی مطرح و جهت رفع مشکالت 

بررسی و برنامه ریزی الزم به عمل آمد.  

پسماندخشک تحویل دهید و از تخفیف ابرسازه های تفریحی اصفهان بهره مند شوید؛

بازِی بازیافت

 فوالد مبارکه یک ظرفیت بزرگ برای اصفهان پرافتخار
 بوده است

 بازدید مدیرکل صداوسیمای مرکز اصفهان از پشت صحنه تولید
 برنامه »سالم زندگی«

مدیرکل راه و شهرسازی استان در دیدار با انبوه سازان مسکن:

 اجرای دقیق و مطلوب طرح نهضت ملی مسکن استان اصفهان
 در اولویت است

یادداشت 

                      محمدجواد براتی
مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی )یکپارچه( یک  مرحله ای

بانک کشاورزی استان اصفهان

بانک کشاورزی 
استان اصفهان

م الف:   1413611

 فراخوان مناقصه یک مرحله ای همراه با ارزیابی)یکپارچه( کیفی نیروهای حجمی مدیریت
 بانک کشاورزی استان اصفهان

مدیریت بانک کشاورزی استان اصفهان در نظر دارد فراخوان مناقصه یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی نیروهای حجمی به شماره 2001003560000002 را از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
 کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نســبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان 

امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:

- تاریخ انتشار فراخوان:                               1401/08/30
- مهلت دریافت اسناد فراخوان:             1401/0۹/05
- مهلت ارسال پیشنهادات:                           1401/0۹/20
- زمان بازگشایی پاکت ها:                       1401/0۹/22

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی-12.25۹.342.318 ریال
اطالعات تماس و آدرس دستگاه :اصفهان خیابان شهید مطهری مدیریت بانک کشاورزی طبقه دوم  تلفن:031-32331030
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