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8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

»زیبایی« و »چشم پزشکی« دلیل سفر اغلب گردشگران سالمت
 به اصفهان است؛

سفر به سالمت!

رنا
 ای

س:
عک

 سخنگوی صنعت برق استان 
مطرح کرد:

استان اصفهان در 
مسیر خورشیدی 

شدن  

مدیر منطقه 3 شهرداری:
دروازه اشرف متحول می شود
7

3

5

3

5

پیشرفت ۷0 درصدی زیرسازی مسیر 
قطار پرسرعت اصفهان، قم - تهران

تاکید استاندار اصفهان بر رعایت 3 
درصدی جذب معلوالن در ادارات

 پای قوانین دست و پاگیرروی گلوی صنایع دستی
 رییس اتحادیه صنایع دستی شهرستان اصفهان می گوید 

قانون پیمان ارزی، دست و پای صادرات صنایع دستی را بسته است ؛

وزارت نیرو در حوزه آب 
احساس مسئولیت 

 بیشتری
 داشته باشد

افزایش 202 
درصدی درآمد 
گمرکات استان

 روس ها آماده 
سرمایه گذاری در 

زمینه فناوری های 
برتر در اصفهان هستند

مسی بزرگ است، عجب فوتبالیستی!  
3 77

6

8

سعید ابریشمی راد – شهردار شاهین شهر م الف:1417973

آگهی تجدید مزایده اجاره شماره 18545)نوبت دوم(

شــهرداری شــاهین شــهر در نظر دارد واگذاری خانه خالقیت کودک 
گلدیــس را از طریق  مزایــده عمومی و بــا جزئیات مندرج در اســناد 
 مزایــده، بــا بهــره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت 
)www.setadiran.ir( و با شــماره مزایده 5001094734000050  به 

صورت الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت: 1401/09/07

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/09/17
تاریخ بازدید: 1401/09/27

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/09/27
زمان بازگشایی: 1401/09/28

زمان اعالم به برنده: 1401/09/29
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگــزاری مزایــده صرفا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکی 

دولــت می باشــد و کلیــه مراحــل فرآینــد مزایــده شــامل خرید و 
دریافت اســناد مزایده )در صورت وجــود هزینه مربوطــه(، پرداخت 
تضمیــن شــرکت در مزایــده )ودیعــه(، ارســال پیشــنهاد قیمــت 
 و اطالع از وضعیــت برنده بــودن مزایده گــران محتــرم از این طریق

 امکان پذیر می باشد.
2- کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشــخصات، شرایط و نحوه اجاره 
در برد اعالن عمومی ســامانه مزایده، قابل مشــاهده، بررسی و انتخاب 

می باشد.
3- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت 

گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934

 اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام اســتانها، در ســایت ســامانه
 )www.setadiran.ir( بخش »ثبت نام / پروفایل مزایده گر« موجود است.

چاپ دوم

محمد طرمه فروشان طهرانی -شهردار کمشچهم الف:1417780

آگهی مزایده فروش 4 پالک تجاری )مرحله دوم(

شهرداری کمشچه به استناد مصوبه شماره 438 مورخ 1401/08/09 شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به فروش 4 پالک زمین تجاری از طریق مزایده عمومی 

اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت اطالع از شرایط و شرکت در مزایده به شهرداری کمشچه و یا با شماره تلفن 45480430 تماس حاصل نمایند.
آخرین مهلت دریافت پاکت پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1401/09/22 می باشد. 

نوبت دوم

اهدای خون  تداوم رسالت انسانی

خون شما 

زند گی می بخشد

بیشتر گردشگران سالمت برای استفاده از تخصص های زیبایی، چشم پزشکی و 
بعد از آن برای درمان بیماری های قلب، باروری و ناباروری، سرطان، دندانپزشکی و 
تخصص های مختلف اطفال به اصفهان سفر می کنند.حدود 95 درصد از گردشگران 
سالمت خارجی در اصفهان از کشورهای عراق و افغانستان و بقیه از کشورهای حوزه 
خلیج فارس هستند. گردشگران سالمت داخلی که بیشتر برای استفاده از پزشکان 
خبره و امکانات به روز با هدف درمان به این استان سفر می کنند اغلب از استان های 

چهارمحال و بختیاری، لرستان و خوزستان هستند. 

خبر در زاینده رود
 جاریست ...
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کشف محموله کاالی قاچاق در مبارکه
در عملیات ماموران انتظامی شهرستان مبارکه دو دستگاه خودروی حامل لوازم آشپزخانه و پوشاک قاچاق 
کشف و توقیف شد.فرمانده انتظامی شهرستان مبارکه گفت: در راستای طرح مقابله با قاچاق کاال و ارز، 
ماموران فرماندهی انتظامی این شهرستان حین کنترل خودرو های عبوری در یکی از محور های مواصالتی 
شهرستان به دو دستگاه خودروی پراید مشکوک و برای بررسی موضوع وارد عمل شدند.سرهنگ رضا 
محمدی افزود: راننده های خودرو های مذکور به محض مشــاهده ماموران قصد متواری شدن از محل 
را داشتند که ماموران با هوشیاری و ســرعت عمل موفق به توقیف خودرو ها شدند.وی گفت: ماموران با 
هماهنگی مرجع قضایی، در بازرسی از این خودرو ها مقدار ۲۴۰ ثوب انواع پوشاک و هزار و ۵۱۲ عدد لیوان 
خارجی کشف کردند.فرمانده انتظامی شهرســتان مبارکه با بیان اینکه کاال های مکشوفه قاچاق و فاقد 
هرگونه مدارک معتبر گمرکی بود، گفت: کارشناسان ارزش این محموله را یک میلیارد ریال و ۶۰۰ میلیون 
ریال برآورد کرده اند. سرهنگ رضا محمدی افزود: در این زمینه دو نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده 

برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل شدند.

کشف 393 کیلوگرم تریاک در لنجان
در عملیات مشترک پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با پلیس شهرستان لنجان، ۳۹۳ کیلوگرم تریاک 
کشف شد.رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اشاره به اجرای طرح مبارزه با قاچاق مواد مخدر در 
استان گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فرمانده انتظامی استان با اقدامات هوشمندانه پلیسی از 
انتقال محموله بزرگ مواد مخدر در یکی از محور های مواصالتی شهرستان لنجان مطلع و بررسی موضوع 
را در دستور کار قرار دادند.سرهنگ احمد نیکبخت افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضایی، چند گروه از 
ماموران پلیس با همکاری ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان لنجان به محور اعالمی اعزام و خودروی 
موصوف را شناسایی و در عملیاتی ضربتی متوقف کردند.وی با بیان اینکه در بازرسی از این خودروی سواری 
۳۹۳ کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود کشــف شد، تصریح کرد: در این زمینه یک 
متهم دستگیر شد که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

شناسایی و متالشی شدن باند سارقان اماکن خصوصی در 
شهرستان آران و بیدگل

باند سارقان اماکن خصوصی در شهرستان آران و بیدگل شناسایی و متالشی شد. فرمانده انتظامی آران 
و بیدگل گفت: در پی وقوع ســرقت های متعدد از منازل نیمه ساز شهرســتان، پلیس آگاهی و ماموران 
تجسس کالنتری ۱۱ شهرستان، اعضای این باند ۴ نفره را شناســایی و ۲ نفر از سارقان را که سابقه دار و 
معتاد به مواد مخدر بودند، دستگیر کردند.سرهنگ غالمرضاهاشمی زاده افزود: متهمان در بازجویی به 
۴۰ فقره سرقت از باغ ها و منازل نیمه ســاز و فروش اموال مسروقه به دو نفر خارج از شهرستان اعتراف 
کردند.وی گفت: پس از هماهنگی بامقام قضایی و اخذ نیابت، ۲ نفر مالخر نیز دســتگیر شدند.فرمانده 
انتظامی آران و بیدگل گفت: در بازرســی از مخفیگاه مجرمان، چند دستگاه کنتور آب، سیم مسی، سیم 

کابل و شیرآالت کشف شد.
 

 مهار آتش سوزی در طبقه دوم ساختمان مسکونی
 در خمینی شهر

آتش سوزی در طبقه دوم یک ساختمان مسکونی در خمینی شهر مهار شد.رییس سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری خمینی شهر گفت: در این حادثه که در خیابان شهید ابراهیمی )۱۶ متری( کوچه 
۵۴ رخ داد، آتش نشانان دو ایستگاه عملیاتی به محل حادثه اعزام و آتش سوزی را مهار کردند. مهدی 

مرادیان گفت: کارشناسان آتش نشانی در بررسی علت و چگونگی حادثه هستند.

درختان باغ فین، قربانی مدیریت های غیرمتخصص یا طوفان بی مهری زمانه؛

تاریخی که به تاراج می رود...

مجموعه جهانی باغ فین کاشان بازهم در  حسین ذاکری
سوگ از دست دادن درختان خودعزادار 
شد و باز هم ماجرای سرمای سخت سال ۸۶ را به یادمان آورد که ۱۱۰ 
اصله درخت این باغ که بین ۱۰۰ تا ۴۷۰ ســال ســن داشتند به دلیل 

خشک شدن، قطع شدند. 
در کنار تمام اتفاقاتی که در راستای حمایت از مجموعه باغ فین افتاد، 
تفاهم نامه ای نیز با موسسه منابع و تحقیقات جهاد کشاورزی منعقد 
شــد تا طبق این تفاهم نامه هم زمان با فعالیت های اجرایی، پایش و 
رسیدگی به درختان خشک شده انجام شود تا چنین مشکالتی دوباره 
برای درختان باغ فین پیش نیاید؛ اما باز در سال ۹۸ به علت باد شدید، 
بعضی از درختان باغ فین شکستند و در ســال ۹۹ نیز چنار ۲۲۰ ساله 

فتحعلی شاهی باغ فین به جرم بیماری بریده شد.
به گزارش »کاشان نیوز«؛ اخیرا در سکوت خبری کاشان، تراژدی تلخ 
قطع درختان باغ فین دوباره تکرار شــد و تعداد ۶ اصله از درختان باغ 
فین کاشان توســط طوفان از بین رفتند. حدود ۴۰ روز پیش ۶ اصله 
درخت به واسطه باد شدید شکسته شد و سپس به صورت کامل قطع 
شــدند. درختان کهن ســالی که دارای ارزش های تاریخی، طبیعی و 
فرهنگی و… هســتند، آیا نباید به جای بریدن آنــان از کف، برای آن 

تدابیر بهتری اندیشید؟
از میان مواریث ثبت شــده در فهرســت میــراث جهانی یونســکو، 
محوطه های طبیعی به دلیل آســیب پذیری باال، بایستی از باالترین 
ســطوح حفاظتی برخوردار باشند؛ زیرا درختان ســبز کهن سال یا به 
بیانی دیگر عناصر نرم باغ ها به سادگی قابل جایگزینی نیستند. هرگونه 
دخل، تصرف و تخلف از ضوابط حفاظتی در این سایت ها که منجر به 
از بین رفتن یکپارچگی سایت های ثبت شده و تهدیدی بر ارزش های 
برجسته جهانی آن باشــد، خطر خارج کردن این سایت ها از فهرست 

میراث جهانی را به دنبال خواهد داشت.
حال باغ فین عزیزمان خوب نیست، این باغ همچون بیماری است که 
همراه و دلسوزی ندارد، با بی مهری ها و تصمیمات سلیقه ای و بعضا 
غیرعلمی، رنگی بر رخساره  درختان باغ فین برجای نمانده است، حال 
با این اوصاف باید سوال کرد، از جان درختان باغ فین چه می خواهید؟

با توجــه به اینکــه در ایــام عیــد و گالب گیــری ۱۴۰۱ طبــق اعالم 
خبرگزاری های رســمی، باغ فین جزو ده اثر بیشتر بازدید شده  ایران 
قرار داشــت بنا براین امر، بهانه هایی اعم از فقدان بودجه، دیگر اصال 
بهانه خوبی برای عدم رسیدگی به باغ فین نیست؛ بلکه مسئله اصلی 

فقدان مدیریت مقتضی است.

این بــار نیز بــدون نظرســنجی کارشناســی، درختان قطــع و از باغ 
خــارج شــده اســت درحالی که پــس از گذشــت حــدود ۴۰ روز 
هیچ گونــه اطالع رســانی ای صــورت نگرفتــه ، تمــام ایــن وقایع، 
تعجــب و اعتــراض میــراث دوســتان را برانگیخته اســت. از بین 
بردن درختــان روی کیفیت و ســالمت خاک تبعات منفی داشــته 
و به عنوان دلیل اصلی شــکل گیری روان آب محســوب می شــود، 
آســیب های ناشــی از باد می تواند به صورت چشــم گیری ساختار 
و عملکرد یــک اکوسیســتم طبیعــی را تغییر دهد. درجــه اختالل 
حادث شده به گونه های مختلف آسیب می رســاند و در برخی موارد 
باعث مرگ درخت می شــود و توانایــی افتراقی گونه هــای درختی 
 برای ازسرگیری رشــد پس از آسیب، متاســفانه به ندرت موردتوجه 

قرارگرفته است.
بسیاری از درختان با قسمت های شکسته شده پس از آسیب دوباره 
جوانه می زنند درحالی که درختان ریشه کن شده دوباره جوانه نخواهند 
زد. آسیب های حاصل از طوفان های شــدید و ایجاد محیط های سبز 
منفصل نسبت به محیط های پیوسته، در برابر بادهای طوفانی، حاشیه 
و نمود بیشــتری دارند و بنابراین ممکن است در آینده آسیب پذیری 

بیشتری داشته باشند.

رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرســتان 
نایین گفت: توزیع ۱۳ سری جهیزیه به نوعروسان 
نایینــی تحت پوشــش کمیته در ســالروز والدت 

حضرت زینب )س( و روز پرستار، انجام شد.
محمد جواد شفیعی در گفت و گو با خبرنگار مهر، از 
توزیع جهیزیه به نوعروســان نایینی تحت پوشش 
کمیته امداد امام خمینی )ره( در ســالروز والدت 
حضرت زینب )س( خبر داد و اظهار کرد:در سالروز 
والدت با برکت حضرت زینب سالم ا... علیها، توزیع 
جهیزیه میان ۱۳ نفر از نوع عروسان تحت حمایت 

کمیته امداد شهرستان نایین انجام شد.
وی ادامه داد: این ۱۳ ســری جهیزیه شامل اجاق 
گاز طرح فر، ماشین لباسشــویی تمام اتوماتیک، 

یخچال و فریزر، جارو برقی و تلویزیون LED است 
که تقدیم نو عروسان تحت پوشــش کمیته امداد 

شهرستان نایین شد.
رییس کمیته امداد شهرســتان ناییــن بیان کرد: 
ارزش حدودی اجناس نام برده، ۴۰ میلیون تومان 
است که توســط خیران و کمیته امداد تهیه شده و 
نیازی به پرداخت مبلغی از سوی خانواده های تحت 

حمایت، نیست.
وی افزود: طی هشــت ماهه اخیــر، در دو مرحله 
توزیع جهیزیه انجام شــده اســت کــه در مرحله 
نخست، هشت سری جهیزیه و در مرحله دوم، ۱۳ 
ســری میان ۲۱ خانواده تحت حمایت انجام شده 
و هر ســری توزیع جهیزیه، به نام یکی از شــهدای 

شهرستان نایین انجام می شود.
شفیعی، نسبت به خدمت رســانی بیشتر به افراد 
تحت پوشــش به خصوص در مناطق روســتایی، 
ابراز امیدواری کــرد و گفت: امید اســت بتوانیم با 
یاری خداوند متعال به تقاضای خانواده های تحت 
حمایت پاسخ داده و همانند ســال گذشته که ۴۰ 
سری جهیزیه توزیع شد،امســال نیز تا پایان سال 

تمامی درخواست ها را پاسخگو باشیم.

رییس کمیته امداد نایین خبر داد:

توزیع 13 سری جهیزیه میان نوعروسان نایینی توسط کمیته امداد

نماینده ولی فقیه در کاشان:

امالک وقفی برخی امامزادگان کاشان توسط افرادی تصرف شدند
نماینده ولی فقیه در کاشان گفت:یکی از وظایف اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کاشان نقل و انتقاالت است که الزم است در این زمینه دقت بسیار زیادی صورت 
پذیرد.حجت االسالم سیدسعید حسینی در دیدار با کارکنان اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کاشان ضمن قدردانی از تالش های کارکنان این اداره، اظهار کرد: یکی 
از وظایف این اداره نقل و انتقاالت است که الزم است در این زمینه دقت بسیار زیادی صورت پذیرد.وی با بیان اینکه مالک حقیقی خداوند است، افزود: این نقل و 
انتقاالت به این معنی است که مالک اصلی خداوند است و دنیا جای ابدی نیست و از این رو کارمند اداره ثبت باید نسبت به دیگر کارمندان ادارات تقوای بیشتری 
داشته باشد و رعایت حق الناس را در نظر بگیرد.نماینده ولی فقیه در کاشــان با بیان اینکه امالک وقفی برخی بقاع امامزادگان کاشان توسط افرادی تصرف شدند، 
گفت: این موارد همه حق الناس است و باید بیش از پیش یه این موضوع توجه داشت.وی با بیان اینکه بسیاری از افرادی که در زندان هستند، به خاطر مسائل پیش 

پا افتاده است، گفت: با توجه به برنامه های پیش رو هدف از این اقدامات باید تسریع در روند امور مردم باشد و این موضوع بسیار ارزش دارد.

خبر روز

وز عکس ر

مدارس 
فریدونشهر 
 تمرین مقابله
 با زلزله کردند

مانور زلزله در طرح آمادگی 
بــرای مقابلــه بــا زلزلــه 
همزمان با سراسر کشور در 

فریدونشهر به اجرا درآمد. 

آسمانی شدن جانباز ۷0 درصد کاشانی
رییس اداره بنیادشهید شهرستان کاشان از شــهادت جانباز ۷۰ درصد کاشانی ماشاا... گلی نوش 
آبادی خبر داد.غالمرضا حیدری ضمن اشاره به شهادت جانباز ۷۰ درصد کاشانی گفت: حاج ماشاا... 
گلی نو ش آبادی پس از تحمل ۴۰ سال درد مجروحیت، پنجشنبه دهم آذرماه در سن ۶۴ سالگی به 
فیض شهادت نائل آمد.وی افزود: مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید گرانقدر روز شنبه برگزار 
شد.رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کاشــان در توصیف شهید گلی نوش آبادی ابراز 
داشت: جانباز شهید حاج ماشاا... گلی نوش آبادی در شهر نوش آباد از توابع شهرستان آران و بیدگل 
به دنیا آمد. وی با بیان اینکه شهید ماشاا... گلی نوش آبادی در کارخانه ریسندگی و بافندگی کاشان 
کار می کرد، گفت: این شــهید واالمقام  از طریق بسیج عازم جبهه شد و سی و یکم تیرماه ۱۳۶۱ در 

عملیات رمضان در شلمچه از ناحیه کمر مجروح، قطع نخاع و جانباز ۷۰ درصد شد.
 

در گذشت مادر شهیدان رجبی در خمینی شهر
مادر شهیدان واالمقام، اکبر و مهدی رجبی در خمینی شــهر به فرزندان شهیدش پیوست.حاجیه 
خانم همدم صفاری در ۸۵ سالگی بر اثر بیماری در گذشت و پیکرش در قطعه والدین شهدا گلزار 
شهدای امامزاده سیدمحمد )ع( به خاک سپرده شد.شهید جاویداالثر اکبر رجبی در سن ۱۷ سالگی 
در عملیات خیبر در جزیره مجنون به شهادت رسید و شهید مهندس مهدی رجبی در سن ۳۰ سالگی 
در سال ۸۱ و هنگام گشت بسیج به شهادت رسید و پیکرشان در گلزار شهدای امامزاده سیدمحمد 

)ع( به خاک سپرده شد.شهرستان خمینی شهر ۲۳۰۰ شهید تقدیم نظام اسالمی کرده است.
 

درخشش نونهال بادرودی در مسابقات کشوری تنیس
نونهال اریسمانی مقام سوم مسابقات کشوری تنیس بسیجیان را به دست آورد.مهدی صدیقیان، 
که از ساکنان روستای اریسمان بخش بادرود است، در مسابقات تنیس روی میز بسیجیان کشور 
در رده سنی آزاد مقام سوم را کسب کرد.این مسابقات که در خانه تنیس روی میز اصفهان و با حضور 

ورزشکاران سراسر کشور برگزار شد، با معرفی برترین ها به کار خود پایان داد.
 

فریدونشهر در وضعیت نارنجی کرونا
شهرستان فریدونشهر در وضعیت نارنجی کرونا قرار گرفته و سه شهرستان نیز همچنان در وضعیت زرد 
ثبت شده اند.به گزارش خبرنگار مهر، روند شیوع کرونا در اصفهان همچون دیگر نقاط کشور ثابت است، 
به گونه ای که در حال حاضر بر اساس اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۱۷ شهرستان 
استان در وضعیت آبی، سه شهرستان در وضعیت زرد و یک شهرستان در وضعیت نارنجی کرونا ثبت 
شده است.بر این اساس شهرستان های اصفهان، اردستان، تیران و کرون، خمینی شهر، خوانسار، نجف 
آباد، خور و بیابانک، لنجان، شاهین شهر و میمه، شهرضا، آران و بیدگل، بویین میاندشت، فالورجان، 

کاشان، فریدن، گلپایگان و مبارکه در وضعیت آبی و کم خطر کرونا ثبت شده است.
 

توقیف محموله 100 تنی کود شیمیایی در فالورجان
رییس پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان از کشف ۱۰۰ تن کود شیمیایی احتکار شده به ارزش ۶۰ 
میلیارد ریال در فالورجان خبر داد.سرهنگ کامران ریاحی گفت: در اجرای طرح تشدید مبارزه با احتکار 
و برخورد با محتکران کاال های اساسی و مورد نیاز مردم ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان فالورجان 
از احتکار محموله ای سنگین کود شیمیایی در یکی از انبار های حاشیه شهر قهدریجان از توابع شهرستان 
فالورجان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. رییس پلیس امنیت اقتصادی استان 
اصفهان اظهار داشت: در بازرســی به عمل آمده تعداد ۱۰۰ تن کود شیمیایی احتکار شده کشف شد که 

ارزش این محموله مکشوفه توسط کارشناسان مربوطه ۶۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

اخبار کو�تاه

فرماندار دهاقان:

 اشتغال زایی در دهاقان
 ۷0 درصد افزایش یافت

فرماندار دهاقان گفت: میزان اشــتغال زایی 
در دهاقان طی ۸ ماه امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته ۷۰ درصد افزایش داشته 

است.
علی جمشیدیان در جلســه کارگروه اشتغال 
دهاقان با بیان اینکه اقتصاد از جمله عواملی 
اســت که می تواند کشــور را بیمه کند، اظهار 
داشت: اقتصاد کشور وابسته به نفت است و 
دسترسی ایران به آب های آزاد و تبدیل شدن 
به عنوان شاهراه بین المللی یک مزیت بسیار 

بزرگ تلقی می شود.
فرماندار دهاقان گفت: در جلســه ای که مقام 
معظم رهبری با مردم اصفهان داشتند بر امر 
مهم امیدآفرینی بسیار تاکید کردند؛ زیرا کسی 
که مردم را از نظام و دســتاوردهای آن ناامید 

کند در صف دشمنان قرار دارد.
جمشیدیان با اشاره به بررسی و پاسخگویی 
به مشــکالت هفتگی مردم مطــرح کرد: در 
پنجشــنبه های پیگیری، مطالبات مردم به 
فرماندار ارسال می شود و از طریق استان هم 
پیگیر رفع این مشــکالت خواهیم شــد.وی 
ضمن زنده نگه داشــتن یاد و نام شــهدای 
گرانقدر تصریح کرد: کنگره شــهدای استان 
اصفهان در ســال آینده برگزار خواهد شد که 
پیرو این امر مهم همه باید آماده تهیه تدارکات 

و مقدمه آن باشند. 
فرماندار دهاقان اظهار داشــت: بر اســاس 
گزارش های ارسال شــده برخی مسئوالن در 
پرونده های دادگستری شهرستان، دخالت 
می کنند، در صورتی که هیچ مدیر، مسئول و 
کارمندی حق دخالت در پرونده های قضایی 

را ندارند و دیگر این امر تکرار نشود.
وی عنوان کرد: طی ســال جاری، شاهد رشد 
۷۰ درصد اشــتغال زایی در سطح شهرستان 
بوده ایم؛ اما برخــی ادارات اعالم کردند که ما 
برای این موضوع طرحــی نداریم که این امر 
نشــان دهنده بی همتی مدیر اداره است و از 
این پس همه ادارات باید خود را موظف بدانند 

و همه اعتبارات مربوطه را جذب کند. 

با توجه به اینکه در ایام عید و گالب گیری ۱۴۰۱ طبق 
اعالم خبرگزاری های رسمی، باغ فین جزو ده اثر 
بیشتر بازدید شده  ایران قرار داشت بنا براین امر، 
بهانه هایی اعم از فقدان بودجه، دیگر اصال بهانه خوبی 

برای عدم رسیدگی به باغ فین نیست

با مسئولان

م
سنی

: ت
س

عک

عکس: صاحب نیوز

استان
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افزایش 202 درصدی درآمد گمرکات استان اصفهان
مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت:طی هشت ماهه ۱۴۰۱ درآمد گمرکات استان اصفهان نسبت 

به مدت مشابه سال قبل ۲۰۲ درصد رشد داشته است.
رسول کوهستانی پزوه، میزان درآمد گمرکات استان اصفهان را ۱۶ هزار و ۳۳۵ میلیارد ریال برشمرد 
و اظهار کرد: در هشت ماهه ۱۴۰۱ درآمد گمرکات اســتان اصفهان نسبت به مدت مشابه سال قبل 

۲۰۲ درصد رشد داشته است.
وی درخصوص واردات کاال از طریق گمرکات اســتان گفت: در هشت ماهه امسال ۷۴ هزار و ۶۷۶ 
تن کاال به ارزش ۴۰۹ میلیون و ۱۰۶ هزار دالر از طریق گمرکات استان ترخیص شده که در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل از نظر وزن سه درصد کاهش و از حیث ارزش شش درصد رشد داشته است.

مدیرکل گمرکات استان اصفهان خاطرنشان کرد: طی این مدت تشریفات واردات از طریق گمرک 
اصفهان ۵۳ هزار تن و به ارزش ۳۱۰ میلیون و ۹۵۹ هزار دالر بوده که ۷۶ درصد از کل واردات گمرکات 
استان را به خود اختصاص داده و در مقایسه با مدت مشابه ســال قبل از نظر وزنی ۳۸ و از لحاظ 
ارزش ۳۷ درصد رشد داشته است.کوهستانی پزوه تصریح کرد: در هشت ماهه امسال تشریفات 
واردات از طریق گمرک اختصاصی مجتمع فوالد مبارکه ۲۰ هزار تن و به ارزش ۹۲ میلیون دالر و گمرک 

اختصاصی ذوب آهن دو هزار تن و به ارزش شش میلیون دالر بوده است.
وی عمده کاال های وارداتی گمرکات اســتان اصفهان را ماشین آالت خطوط تولید، اجزا و قطعات و 
مواد اولیه مورد نیاز واحد های تولیدی برشــمرد و گفت: طی هشت ماهه سال ۱۴۰۱، ۱۳۸ میلیون 
دالر ماشین آالت و دستگاه های مکانیکی با ســهم ۳۴ درصد، ۷۲ میلیون دالر ماشین آالت برقی 
با ســهم ۱۸ درصد، ۵۲ میلیون دالر چدن و آهن و فوالد با ســهم ۱۳ درصد، ۱۳ میلیون دالر وسایل 
نقلیه )کامیون( و اجزا و قطعات خودرو با سهم سه درصد و ۱۲ میلیون دالر مواد پالستیکی از طریق 
گمرکات استان اصفهان با سهم سه درصد ترخیص شده اســت.مدیرکل گمرکات استان اصفهان 
درخصوص مهم ترین کشور های مبدأ واردات به گمرکات استان اصفهان و مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل تصریح کرد: طی این مدت چین ۹۶ میلیون دالر با کاهش ۱۰ درصد، ترکیه ۸۰ میلیون دالر 
با رشد ۲۹ درصد، امارات متحده عربی ۶۶ میلیون دالر با کاهش ۳۸ درصد، کره جنوبی ۴۳ میلیون 
دالر و رشــد ۱۴۷ درصد و و آلمان ۳۸ میلیون دالر با کاهش ۳ درصد، مبــدأ واردات کاال به مقصد 

گمرکات استان اصفهان بوده اند.

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان:

بازار ایران برای گردشگران روسی ناشناخته است
 مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: بازار ایران برای گردشگران 
روسی چندان شناخته شده نیست، آنچه در این زمینه نیاز داریم ارائه تبلیغات، اطالعات و تصویر 
مناسب از کشورمان است. علیرضا ایزدی با بیان اینکه روسیه بازار خوبی برای گردشگری ایران است، 
بر لزوم تصویرسازی و تبلیغات مناسب تاکید کرد و افزود: برغم داشته های فراوان کشورمان برای 
جذب گردشگر، آنچه امروز مورد نیاز ماست ارائه این قابلیت ها به شکل بهتر و بیشتر و با رنگ و لعاب 
مناسب تر است. وی یادآور شد: امروز روس ها برای گردشگری به سمت دُبی و ترکیه در تردد هستند 

و یکی از مشکالت ما این است که بازار ایران برای آنها چندان شناخته شده نیست.
ایزدی با اشاره به سفر اخیر هیاتی از مسووالن اصفهان به دو استان مسکو و سن پترزبورگ روسیه 
سفر گفت: در این سفر در باره بازار گردشگری ایران، گزارش ها و ســخنرانی هایی در جمع فعاالن 
گردشگری مسکو و سن پترزبورگ انجام و با »تورگردانان« و »تور اپراتورها« نشست های موسوم 
به »بی تو بی« )یک نوع بازاریابی در بین فعاالن یک حرفه( برگزار شــد. وی با اشاره به نگهداری 
اسناد تاریخی ایران در گنجینه های روسیه از جمله موزه آرمیتاِژ سن پتررزبورگ اظهار داشت: در این 
سفر، پیشنویس تفاهمنامه ای به امضا رسید که براساس دو بند از آن بدنبال این هستیم که بتوانیم 

در حوزه باستان شناسی و تعامالت و ارتباطات موزه ای همکاری داشته باشیم.

رییس اتحادیه صنایع دستی شهرستان اصفهان می گوید قانون پیمان ارزی، دست و پای صادرات صنایع دستی را بسته است ؛

پای قوانین دست و پاگیر روی گلوی صنایع دستی

رییس اتحادیه صنایع دستی شهرستان اصفهان گفت: فروش صنایع 
دســتی معضل جدی هنرمندان این حوزه اســت با این وجود قانون 
پیمان ارزی دســت و پای هنرمندان را برای صادرات محصوالت شان 

بسته است.
مجدالدین تاج افزود: اصفهان در تولید صنایع دســتی رتبه سوم و در 
صادرات رتبه ۴۵ کشور را دارد و بیشتر کشورهای جنوب شرقی آسیا از 

ما پیشی گرفته اند.
وی با اشاره به ۱۹۸ رسته هنری ثبت شــده به نام اصفهان در یونسکو، 
گفت: با توجه به جایگاه این خطه در تولید صنایع دســتی ، ایران مقام 
سوم را در دنیا دارد. این جایگاه بسیار خوبی است؛ اما رتبه ما در حوزه 

صادرات صنایع دستی رتبه چهل و پنجم است.
تاج یادآور شد: در قانون پیمان ارزی، وقتی محصولی را بخواهید صادر 
کنید باید پیمان سپاری کنید و بعد موظف هســتید که ارز را به قیمت 
نیمایی برگردانید؛ این قانون باید برای محصوالتی باشد که دولت روی 
آنها یارانه داده ؛اما ما در فرآیند تولید هیــچ نوع یارانه ای از دولت نمی 
گیریم.رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان با اشاره به لزوم بازاریابی 
به روز در فروش صنایع دستی اصفهان، گفت: از ظرفیت هایی که وجود 
دارد باید برای فروش صنایع دستی استفاده کنیم؛ برای اینکه بتوانیم 

در صادرات صنایع دستی فعال تر باشیم باید از تمامی ابزارهایی که در 
دست داریم از جمله پتانسیل خواهر شهرها استفاده کنیم.

وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، مردم اولویتی برای خرید 
صنایع دســتی ندارند و به همین دلیل فروش داخلی صنایع دستی با 
مشکل مواجه است؛ رکود گردشــگری هم تاثیر مسقیمی روی صنایع 
دستی دارد و از این رو تاکید ما در این شرایط بیشتر روی صادرات است.

تاج با اشاره به معضالت هنرمندان صنایع دستی اصفهان در دوره همه 
گیری کرونا گفت: هنرمندان اصفهان دو سال ونیم سخت و عجیبی را 
گذراندند، در شرایطی که گردشگری و فروش صنایع دستی صفر بود، 

بسیاری از فعاالن و هنرمندان از حوزه صنایع دستی خارج شدند.
وی افزود: نوروز با فروکش کردن همه گیری کرونا شرایط بهتر شد؛ اما 
جبران دو سال و نیم گذشته نشــد و حاال حوادث اخیر هم به شدت در 

حوزه صنایع دستی تاثیر گذاشته است.
تاج با اشاره به از دست رفتن فصل پرطرفدار ســفر به ایران و اصفهان، 
گفت: هشت هزار گردشــگر سفرشــان را به ایران لغو کرده اند؛ اگر هر 
نفر پنج هزار دالر در ایران بخواهد خرج کند، این عدد بزرگی می شــود 
و متاســفانه این فرصت از دســت رفت و در عمل ما ســال ۱۴۰۱ را تا 
اردیبهشت سال آینده از دســت دادیم.به گفته رییس اتحادیه صنایع 

دستی شهرستان اصفهان، در این شرایط باید به فکر بازارهای جدید بود 
و در این رابطه، شهرداری ها و وزارت امورخارجه که متولی خواهر شهرها 
هستند، به طور جدی وارد مذاکره با شــهرهای خواهر خوانده اصفهان 
شوند.تاج عالوه بر مشــکل جدی هنرمندان صنایع دستی اصفهان در 
فروش، گران تمام شدن مواد اولیه را یکی از معضالت این حوزه دانست 
و گفت: با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه هم بســیار گران شده و 

این ضربه خیلی سنگینی را به حوزه صنایع دستی وارد کرده است.
وی افزود: در زمان حاضر کارخانه های مس، محصوالت شان را از طریق 
بورس می فروشــند و از طریق چندین و چند واسطه به دست هنرمند 

می رسد که این اتفاق، قیمت محصول را باال می برد.
تاج یادآور شد: پیشنهاد ما این بود که با وجود بزرگ ترین کارخانه های 
مس در ایران، در صورت ممکن، به شکل مستقیم سهمیه ای را در اختیار 
هنرمندان صنایع دستی قرار بدهند؛ این موضوع می تواند قیمت تمام 
شده محصول را تا حدی کاهش بدهد و از نوسانات بازار جلوگیری کند.

اصفهان بعد از جیپور هند، عنوان دومین شهر جهانی صنایع دستی را در 
دنیا دارد.از ۶۰۲ رشته صنایع دســتی شناسایی شده در دنیا ۲۹۹ مورد 
مربوط به ایران و از این تعداد ۱۹۸ رشته مربوط به استان اصفهان است 

که تاکنون ۹۰ هزار نفر شاغل در این بخش ساماندهی شده اند.

معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرســازی 
استان اصفهان گفت: در راســتای تثبیت مالکیت 
اراضی دولتی اســتان اصفهان، امســال ۹۱۴ فقره 
اسناد مالکیت دفترچه ای تبدیل و اسناد تک برگی 

اخذ شد.
عبدالحسین پارسایی راد با بیان اینکه اجرای قانون 
جامع حدنگار موســوم به )کاداســتر( گامی مهم 
برای پیشگیری از وقوع پدیده زمین خواری به شمار 
می رود و دسترســی به اطالعات زمین های ملی را 

آســان می کند، اظهار داشــت: در این راستا تبدیل 
اســناد دفترچه ای اراضی دولتی در ســطح استان 
اصفهان به اسناد تک برگ یکی از اولویت های کاری 

این اداره کل است.
وی افزود: براین اساس و با توجه به تالش های به 
عمل آمده، از ابتدای سال ۱۴۰۱ اسناد دفترچه ای به 
تعداد ۹۱۴ فقره به اســناد تک برگ تبدیل و تثبیت 
مالکیت بــه نام دولت جمهوری اســالمی ایران به 

نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن شد.
معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرســازی 
استان اصفهان بیان داشت: اجرای کاداستر و سند 
دار شدن اراضی، بروز اختالفات و دعاوی بین مردم 

و دستگاه های دولتی را رفع می کند.

وی خاطرنشــان کرد: افزایش ضریــب حفاظتی، 
کاهش عوامل تخریب و جلوگیری از تجاوز و تعدی 
به اراضی ملی، دسترسی آسان به اطالعات مالکیت 
دولت و همه مالکان امالک از نظر محل و موقعیت 
آن، به روزرســانی اطالعــات نقشــه ها و کاهش 
اختالفات حقوقی مردم را می توان بخشی از اهداف 

مهم اجرای این قانون عنوان کرد.
پارســایی راد در خصوص اقدامات به عمل آمده در 
راســتای صیانت از حقوق بیت المال عنوان کرد: در 
پی دست درازی متصرفان به اراضی ملی و دولتی 
در ســطح اســتان اصفهان، طرح دعوی و تکمیل 
پرونده برای متصرفیــن ۷۶ قطعه از اراضی دولتی 

انجام پذیرفت.

 اخذ 914 فقره سند تک برگ اراضی دولتی 
استان اصفهان

خبر روز

با توجه به شرایط اقتصادی کشور، مردم اولویتی برای 
خرید صنایع دستی ندارند و به همین دلیل فروش 
داخلی صنایع دستی با مشکل مواجه است؛ رکود 

گردشگری هم تاثیر مسقیمی روی صنایع دستی دارد 

مجری طرح قطار پرسرعت اصفهان، قم- تهران خبر داد:

پیشرفت ۷0 درصدی زیرسازی مسیر قطار پرسرعت 
اصفهان، قم - تهران

مجری طرح قطار پرســرعت اصفهان، قم- تهران گفت: با بهره برداری از قطارپرســرعت مســیر 
حدود ۴۱۰ کیلومتری اصفهان تا تهران در کمتر از دو ساعت و بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ دقیقه طی می شود.

علیرضــا صلواتــی در خصــوص طرح 
ملی قطارپرســرعت اصفهــان- قم- 
تهران اظهار کرد: درجمهوری اســالمی 
ایران و در دهه ۸۰ تصمیم بر این شــد 
که بین اصفهان، قم و تهــران به عنوان 
متراکم ترین و پر مســافرترین کریدور 
مســافربری کشــور قطار پر ســرعت 
احداث شود.وی ادامه داد: در دهه ۸۰ و 
اوایل دهه  ۹۰ و در مقطعی با بودجه های 
دولتی تصمیم به اجرای کار گرفته شد، 
در دولت یازدهم مقرر شد با استفاده از فاینانس خارجی و منابع اعتباری کشور خودمان در چین 
که به واسطه تحریم ها امکان جابه جایی آن ها نبود، تعدادی از طرح های عمرانی ویژه و زیربنایی 
در کشور از جمله قطار سریع السیر احداث شود.مجری طرح قطار پرسرعت اصفهان- قم- تهران 
اضافه کرد: تکنولوژی راه آهن نزدیک به یک قرن عمر دارد و نیاز به یک تحول عمده در ســرعت و 
کیفیت خدمت رسانی داریم و با بهره برداری از این طرح به طور یقین قطار سریع السیر با توجه به 
سرعت ۳۰۰ کیلومتری رقیب جدی برای هواپیما خواهد بود.وی افزود: ۷۰ درصد زیرسازی و در 
واقع ۱۵۰ کیلومتر از ۲۴۵ کیلومتر مسیر اصفهان به قم انجام شده و به مرحله ریل گذاری رسیده 
است که با برطرف شــدن موانع بانکی تا پایان ســال، امیدواریم مراحل روسازی را شروع کنیم؛ 
قطار سریع الســیر تکنولوژی گران قیمتی اســت و تاکنون حدود ۴ میلیارد یوآن برای طرح قطار 

پرسرعت هزینه شده است.
صلواتی بیان داشت: با بهره برداری از این طرح تا سقف ۲۰ میلیون مسافر در سال و در این مسیر 
جابه جا می شوند و دسترسی اســتان های هم جوار مانند چهارمحال و بختیاری، یزد و فارس به 
پایتخت بسیار تسهیل می شود.وی گفت: از دیگر ویژگی های طرح قطار پرسرعت ورود دانش فنی 
به کشور است و به تدریج بومی سازی می شود به این معنی که در آینده دیگر خطوط سریع السیر 
توسط مختصصان ایرانی ساخته خواهد شــد.مجری طرح قطار پرسرعت اصفهان- قم- تهران 
ابراز امیدواری کرد که سهم بومی سازی از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد پیش ببریم که حداقل ۳۰ درصد 
هزینه پروژه را کاهش می دهد و عالوه بر آن باعث اشتغال زایی می شود.صلواتی در پاسخ به این 
سوال که چه تعداد در این پروژه مشغول به فعالیت هستند، گفت: اکنون در پروژه نزدیک ۱۶۵۰ نفر 
و ۱۵۰ دستگاه ماشین آالت در ۶ قطعه فعالیت دارند و با ورود شرکت های دانش بنیان، به خودی 

خود جریان نقدینگی در آن ها نفوذ و زمینه رشد و ارتقای آن ها را فراهم می کند.
وی افزود: دسترسی آسان و سریع مردم مرکز و جنوب کشور به پایتخت، کاهش مصرف سوخت 
و آالیندگی هــوا، کاهش تصادفات و ســوانح رانندگی از دیگر ویژگی های اجــرای طرح قطار پر 

سرعت است.
صلواتی بیان داشت: ایستگاه اصفهان در کنار ورزشگاه المپیک نقش جهان، ایستگاه بعدی شهر 
قم و در بلوار پیامبر اعظم )ص( واقع شده است؛ در شهر تهران هم ایستگاه شهرآفتاب را داریم و 
سپس به ایستگاه مرکزی راه آهن در تهران ختم می شود؛ در حال حاضربرای اصفهان، قم و تهران 
ایستگاه داریم، ولی این پیش بینی صورت گرفته که شهر های در مسیر نیز دسترسی داشته باشند 

و در مدیریت ناوگان این موضوع در صورت نیاز اعمال می شود.

کافه اقتصاد

اخبار

مدیرکل سازمان  تعاون روســتایی استان اصفهان گفت: نزدیک به ۲۰ مرکز »روســتا بازار« برای عرضه محصوالت و تولیدات کشــاورزی روستاییان در استان 
اصفهان راه اندازی شد.محسن حاج عابدی اظهار کرد: راه اندازی مراکز عرضه محصوالت کشاورزی روســتاییان تحت عنوان »روستا بازار« در دستور کار وزارت 
جهاد کشاورزی از دو سال گذشته بوده که این کار در اصفهان رقم خورده و در حال حاضر نزدیک به ۲۰ فروشگاه راه اندازی شده است.وی افزود: راه اندازی ۶۰ مرکز 
روستا بازار در استان اصفهان هدف گذاری شده که با تالش تعاونی های روستایی تا پایان امسال به این عدد دست پیدا می کنیم.مدیرکل سازمان تعاون روستایی 
استان اصفهان،  ادامه داد: عزم راه اندازی این  مراکز در برخی از نقاط شهرســتان جدی و در برخی از نقاط هم اراده چندانی وجود ندارد.وی، کاهش واسطه گری 
برای عرضه محصوالت و کاهش قیمت مصرف کننده و همچنین توجه به اقتصاد روســتاییان را از اهداف و دستاوردهای طرح راه اندازی مراکز روستا بازار اعالم 
کرد.حاج عابدی با بیان اینکه محصوالت روستاییان در این بازارها عرضه می شود، یادآور شد: در فاز اول  محصوالت کشاورزی عرضه و در آینده سایر محصوالت 

مثل صنایع دستی هم عرضه می شود.

راه اندازی 20  مرکز »روستا بازار« در استان اصفهان

برداشت سنتی 
کنجد

»تِینِیدن« بــه گویش لری به 
معنای تکاندن بوده که آخرین 
مرحله ســنتی برداشت کنجد 
است.در فصل پاییز و با دروی 
گیــاه کنجد و پس از خشــک 
شدن گیاه زیر نور آفتاب در این 
مرحله، گیاهان را دسته کرده و 
با تکان و ضربه سعی بر خروج 
دانه های گیاه )کنجد( می کنند. 

وز عکس ر

ایجاد 2 هزار و 500 فرصت 
شغلی در استان اصفهان

مدیــر کارآفرینی و اشــتغال اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان گفت:با 
تسهیالتی که از ابتدای امســال تا پایان آبان 
در حوزه مشاغل خانگی پرداخت شد، ۲ هزار 
و ۵۰۰ فرصت شغلی در استان اصفهان ایجاد 
شده است.سید مهدی قائم مقامی اظهار کرد: 
با تسهیالتی که از ابتدای امسال تا پایان آبان در 
حوزه مشاغل خانگی پرداخت شد، ۲ هزار و ۵۰۰ 
فرصت شغلی در اســتان اصفهان ایجاد شده 
است.وی ادامه داد: در حال حاضر از مجموع 
۵۱۱ رشته مصوب مشاغل خانگی ۴۸۸ رشته 
به صورت ثبت محور )آنی( است که متقاضیان 
می توانند مجــوز دریافت کننــد و از وام این 
مشاغل با نرخ چهار درصد بهره مند شوند.مدیر 
کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســتان اصفهان افزود: ۲۳ رشــته 
مشاغل خانگی نیز تایید محور است که مجوز 
آن ها در مدت ســه روز کاری و یا بیشتر صادر 
می شــود.قائم مقامی بیان کرد:متقاضیان و 
جویندگان شغل برای بهره گیری از وام مشاغل 
خانگی می توانند به پایگاه اینترنتی مشاغل 
خانگی وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی به 
https://mashaghelkhanegi. آدرس

mcls.gov.ir/ مراجعــه کنند و هــر فرد بر 
اســاس تجربه خود و بدون هیــچ هزینه ای 
یک رشــته انتخاب و اطالعات را وارد کند.وی 
اضافه کرد: مشــاغل خانگی یا کســب و کار 
خانگی، آن دسته از فعالیت هایی است که با 
تصویب ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل 
خانگی ذیل کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری 
استان ها، توســط عضو یا اعضای خانواده در 
فضای مســکونی در قالب یک طرح کسب و 
کار بدون ایجاد مزاحمــت و ایجاد اختالل در 
آرامش واحد های مســکونی همجوار شکل 
می گیرد و به تولید خدمت یا کاالی قابل عرضه 
به بازار خارج از محیط مسکونی منجر می شود.

مشــاغل خانگی با توجه به هزینه پایین راه 
اندازی و همکاری اعضــای خانواده امروزه به 
یکی از جذاب ترین نوع کسب و کار برای افراد 

جویای کار تبدیل شده است.

عکس: مهر
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قلعه فلک االفالک که به دژ شاپورخواست یا قلعه ۱۲برجی هم شهرت دارد، زمانی برای حاکمان کشور سنگری 
امن بود تا از قلمروشان حفاظت کنند. چند صد سال پیش در دوره ساسانیان قلعه فلک االفالک به مساحت 
۵۳۰۰مترمربع بر بلندای تپه های خرم آباد از سنگ، آجر، خشت خام، گچ و آهک ساخته شد. نزدیک این قلعه 

رودخانه  ای جریان دارد که باعث شده مسیر قلعه فلک االفالک خوش آب و هواتر و باصفاتر به نظر بیاید. 
۴ســالن بزرگ، ۲حیاط خلوت، چندین تاالر کوچک، اتاق ها و دروازه هایی به ســمت شمال درون قلعه فلک 
االفالک جا گرفته اند. مهم تریــن بخش قلعه، برج های بلندقامتش هســتند که از بین ۱۲بــرج زمان قدیم، 
درحال حاضر ۸برج باقی مانده اســت.قلعه تاریخی خرم آباد بخش های مختلفی مثل حمام، برج نگهبانی، 
چاه آب و… هم دارد که کمک می کردند این قلعه به پناهگاهی امن و راحت برای روزهای جنگ تبدیل شــود. 
فلک االفالک جایی است که شاهد روزهای ســخت، تلخ و حتی ترســناک در دوره های مختلف بوده است.

این قلعه به خاطر پیشــینه تاریخی، معماری فوق العاده، موقعیت جغرافیایی خــاص و کاربردهای مختلفی 
که داشــته در طول دوره های مختلف تاریخ همیشــه از اهمیت زیادی برخوردار بوده اســت. همین موضوع 
باعث شــده حاال هم از جاهای دیدنی خــرم آباد باشــد.برای موقعیت مکانی قلعه فلک االفــالک اول از هر 
چیزی به خاطر بسپارید که روی تپه های شــهر خرم آباد قرار گرفته و هر طرف قلعه چشم اندازی زیبا به سمت 
این شهر را به شما نشــان می دهد.دو رشته کوه از شــمال به غرب و جنوب به شــرق جلگه لرستان، گرداگرد 

دارند. امام خمینی را تپه های قلعه فلک االفالک قرار گرفته انــد و برای قلعه نقش حمایت و حفاظت 
نام خیابانی در خرم آباد است که قلعه فلک االفالک در آن قرار گرفته و این 

خیابان را به نام خیابان ۱۲ برجی هم می شناسند.قلعه فلک االفالک 
خرم آباد سال ۶۵۱ میالدی در دوره ساسانیان ساخته شده است. به 
تاریخچه قلعه که نگاه می کنید، این قلعه بیشــتر پایگاه حکومتی 

پادشــاهان مختلف بــوده و در دوره هایی به عنوان زنــدان از آن 
استفاده می کردند.قلعه فلک االفالک از زمانی که ساخته شد، 
جایگاه ویژه ای را در دوره های تاریخی زمان خود پیدا کرد. زمان 

خاندان حسنویه )خاندانی شیعه حاکم بر کوه های زاگرس، 
کرمانشاه، همدان و لرســتان( و بویه )یک خاندان شیعه 
که مدت ۱۲۰سال در جنوب، مرکز و غرب ایران حکومت 

قرن چهارم هجری قمری یک می کردند( در 
ه  یــگا پا

حکومتی مهم بود.در قرن چهارم هجری زمان حکومت خاندان بدر، قلعه فلک االفالک نقش خزانه حکومت را 
داشت تا از پول و اشیای قیمتی نگهداری کند.این قلعه زمان صفویه تا قاجار محل حکومت اتابکان لر کوچک 
و والیان لرستان بود.دوران پهلوی نقش قلعه کمی متفاوت  شد و آن را به  پادگان نظامی و زندان تبدیل کردند. 
استفاده از تاالرهای قلعه به عنوان زندان تا سال ۱۳۴۷ ادامه پیدا کرد. دوره پهلوی هم چنین ساختمان هایی از 
قلعه را به مکان هایی مثل اصطبل، سربازخانه و ستاد ارتش شاهنشاهی ایران اختصاص دادند.بعضی از منابع 
گفته اند که قلعه فلک االفالک در زمان گذشته محل زندانی  اســیران رومی بوده است.در دوران قاجار و صفویه 
برای بازسازی قلعه فلک االفالک تالش های زیادی شد. یکی از پادشاهان زمان قاجار که  مرمت قلعه برایش 
اهمیت داشت، محمد علی میرزا دولتشاه، حاکم لرستان و کرمانشاه بود. محمدعلی میرزا دستور داد که عالوه بر 
بازســازی، بخش های دیوان خانه و ســربازخانه را هم پایین قلعه بســازند.این روزها دیگر قلعه فلک افالک 
کاربردهای قبلی اش را از دست داده و با داشتن موزه باستان شناسی، مردم شناسی و آزمایشگاه مرمت یکی از 

جاهای دیدنی لرستان برای تاریخ دوستان است.یکی از اتفاقات مهم و تلخی 
که برای قلعه فلک االفالک افتاد، زلزله سال ۱۳۳۸ بود که برج شمال غربی 
قلعه را خراب کرد. زلزله دیگری در همین دو سال گذشته لرستان را لرزاند 
و تعدادی از کنگره های آن را خراب کرد.باستان شناســان و طرفداران آثار 
تاریخی درباره قلعه فلک االفالک همیشه به مسئولین گوش زد می کنند تا 

جایی که می توانند قلعه را در برابر آسیب هایی مثل زلزله 
حفظ کنند چون 

این قلعه آسیب پذیرتر از آن است که تاب مقاومت در برابر زلزله را داشته باشد.درباره نام گذاری فلک االفالک منبع 
مشخصی وجود ندارد که صددرصد بگوید نام این قلعه از کجا می  آید. به همین دلیل بیشتر احتمال وجود دارد 
تا یک دلیل محکم! مثال معین السلطنه )سفرنامه نویس دوره قاجار( در سفرنامه خود که از قلعه فلک االفالک 
نوشــته، علت نام گذاری فلک االفالک را به خاطر وجود برجی می داند که از برج های دیگر بلندقدتر است.منبع 
دیگری درباره دلیل نام گذاری قلعه فلک االفالک این طور می گوید که ۱۲برج این قلعه از نام ۱۲برج  فلکی گرفته 
شده است و به همین خاطر آن را فلک االفالک نامیده اند.قلعه فلک االفالک را در سال های خیلی دور با اسم های 
دیگری هم مثل دژ شاپور خواست، سابر خواست، قلعه خرم آباد، قلعه ۱۲ برجی و کاخ اتابکان هم صدا می زدند که 
هرکدام از این اسم ها به یک موضوع خاص در آن زمان مربوط می شود.مثال نام دژ شاپور خواست از اسم یکی از 
شهرهای خرم آباد در زمان ساسانیان گرفته شد. به دلیل حمله مغول این شهر عمر کوتاهی داشت و از بین رفت. 
بعد از خرابی شهر دژ شاپور خواست، شهر خرم آباد ساخته می شود و نام قلعه خرم آباد را روی قلعه فلک االفالک 
می گذارند.از زیبایی و اصالت تاریخی فلک االفالک که بدانید، دیگر بــرای رفتن به این قلعه تردید برای تان 
معنا ندارد. واقعا ارزش دارد از هر جای ایران و با هر فاصله ای از خرم آباد که هستید، به قلعه بروید و 
بناهای آجری، موزه مردم شناسی، برج ها و چاه پر رمز و رازش را تماشا کنید.اگر قرار باشد مردم بومی  
قلعه فلک االفالک قصه ای را درباره این قلعه بگویند، حتما از رازهای چاه چند صد ساله اش روایت 
می کنند. چاهی که با ابتدایی ترین و قدیمی ترین وسایل دستی 
کنده شده تا به مردم آب برساند یا راهی برای فرار در شرایط 
اضطراری باشد.بعضی از افراد بومی درباره چاه قلعه این 
احتمال را می دهند که زیرش قنات وجود داشته باشد که 
چنین احتمالی از نظر کارشناسان با توجه به یک سری 
از شواهد دور از واقعیت نیســت.قلعه فلک االفالک 
مساحتی به بزرگی ۵۳۰۰ متر دارد و شامل برج، تاالر، 

اتاق، حیاط، دروازه، حمام و… می شود.

قلعهفلکاالفالک؛یادگارباشکوهساسانیانبرتپههایخرمآباد

مفاد آراء
9/108 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
 برابــر آرای شــماره های ذیــل هیــات موضوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت  
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
 دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااســتناد اســناد رســمی مالکیت مشاعی 
 و اســناد عادی تســلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعــارض متقاضیان ذیل 
 محرز گردیده اســت لذا طبق مــاده 3 قانون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و
 ساختمانهای فاقد ســند رســمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 
 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور اســناد مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشــته باشــند  می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتــراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ،  ظــرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را بــه مراجع قضایی تقدیــم نمایند . 
بدیهی اســت در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات 
 اســناد مالکیت صادر خواهد شــد. صدور ســند مالکیــت مانع از مراجعــه متضرر به

 دادگاه نیست.
برابــر رای شــماره 139960302018002091 مــورخ 1399/12/05 و کالســه 
پرونــده 1398114402018000170 بنــام خانم زهره اســدی هندوســتانی فرزند 
مسلم  شــماره شناســنامه 2115 کدملی 1287302149 نســبت به شش دانگ یک 
باب کارگاه به مســاحت 2046 مترمربع احداثی بر روی قســمتی از پالک 320 اصلی 
واقع در منطقــه صنعتی دولت آباد برخــوار بخش 16 حوزه ثبت برخــوار طبق مبایعه 
نامه عادی خریداری از مالک رســمی بطور مع الواســطه از آقایــان محمود داوری  و 
مجتبی رفیعــی )مالکیت به ترتیب بموجب ســندهای انتقال شــماره 202758 مورخ 
 1388/09/16 دفتــر2 اصفهــان و 78189 مورخ 1399/07/30 دفتــر 96 دولت آباد

 برخوار(  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/29
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/09/14

م الف: 1411770 محمدرضا بیکیان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار  
مفاد آراء

9/109 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 2664 مورخ 1401/8/12 هیات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنــوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، مالکیــت آقای راه خدا  
صفی خیرآبادی به شناسنامه شماره 8 کدملی 6339797377  صادره فرزند خیراله در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 203/21 متر مربع مفروزی از پالک شماره 131 
فرعی از 4483  اصلی واقــع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملــک جنوب اصفهان  به 
موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای اسماعیل سخنوری )مالک رسمی( 

خریداری گردیده است. 
 لذا به منظور اطــالع عمومی مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود 
در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین  آگهی به مــدت دو ماه اعتــراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را بــه مراجــع قضایی تقدیــم نماینــد. بدیهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکــور و عدم وصــول اعتراض طبق مقــررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/29

م الف: 1420704  مهدي شبان رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

مفاد آراء
9/110 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
- برابر رای شــماره 2659 مورخ 1401/8/11 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت خانم زهرا ضیائی 
چمگردانی به شناسنامه شماره 68 کدملی 1171095651  صادره فرزند نبی اله در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 108/07 متر مربع مفروزی از 
پالک شــماره 1027 فرعی از 5000  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 

جنوب اصفهان  در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
- برابر رای شــماره 2658 مورخ 1401/8/11 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهــان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکیــت آقای کمال 
براهیمی به شناســنامه شــماره 2265 کدملی 1283531380  صادره اصفهان فرزند 
رحمت اله  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 108/07 متر 
مربع مفروزی از پالک شــماره 1027 فرعی از 5000  اصلی واقــع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عمومــی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشــار اولین  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/29

م الف: 1420780  مهدي شبان رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/111 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 2573 مورخ 1401/8/5 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکیت آقای محسن اخوان حریری به 
شناسنامه شــماره 71 کدملی 1287720765  صادره اصفهان فرزند علی در ششدانگ 
یکباب ســاختمان به مســاحت 123/80 متر مربع مفروزی از پالک شماره 84 و 83 و 
82  فرعی از 4485  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  
 به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از طرف خانم فردوس مهندس دســتگردی 

)مالک رسمی( خریداری گردیده است. 
 لذا به منظور اطالع عمومــی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی 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 رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/29

م الف: 1421081  مهدي شبان رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

9/112 شــماره نامه : 140185602024010082-1401/09/08 چون تحدید حدود 
ششــدانگ یک باب خانه پالک 4483/5126 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 

پرونده ثبتی به نام آقای حبیب اله حیدری دســتنائی فرزند ولی اله در جریان ثبت است 
و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قســمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبــق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شــنبه 
مورخ 1401/10/10 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطــار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابنــد و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هــای معترضی ثبت معترضین ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی 
 گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید. تاریخ انتشار: 1401/09/14 

م الف: 1419188 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

9/113 شــماره نامــه: 140185602210005432- 1401/07/23 ســند مالکیت 
ششــدانگ  پالک ثبتی شــماره 27452 فرعی از 2187 اصلی واقع در بخش 6 ثبت 
اصفهان که بموجب ســند انتقال قطعــی بشــماره 12423- 1387/11/30 تنظیمی 
دفترخانه 149 بهارستان اصفهان به مالکیت آقای محمد علی مومنی موگوئی درآمده و 
سند بشماره چاپی 096833 الف- 87 )دفترچه ای(  مورد ثبت صفحه 548 دفتر امالک 
جلد 291 تحت شــماره ثبت 60981 تسلیم ایشان شده است و ســپس نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شــهود آن ذیل شماره یکتا 
140102155932000566 و رمز تصدیق 401170  مورخ 1401/7/7  که به گواهی 
دفترخانه 149 بهارستان رســیده  مدعی است که  ســند مالکیت آن بعلت نامشخص 
مفقود گردیده و نامبرده درخواست صدور ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده لذا 
مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
 سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1420230  ناصر صیادی صومعه مدیــر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 

شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

9/114 شــماره نامه: 140185602025011093- 1401/08/29 نظر به اینکه آقای 
مهدی نصر اصفهانی احد از ورثــه ایران نصر اصفهانی بموجــب گواهی حصر وراثت 
1120 مورخ 96/3/16 شــعبه دهم شــورای حل اختالف اصفهان با تســلیم دو برگ 
استشهاد شــهود  به شــماره رمز تصدیق 472007 مورخ 1401/8/14 دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 337 شــهر اصفهان،   مدعی مفقود شدن ســند مالکیت به میزان 3/25 
سهم مشاع از 6/5 سهم ششدانگ پالک 918 فرعی از 5 اصلی بخش چهارده اصفهان 
گردیده کــه ذیل ثبت 3914 صفحه 367 دفتر 332 شــماره چاپی ســند 2/713862 
ســابقه ثبت و ســند مالکیت دارد و نامبرده اعالم نموده ســند مالکیــت مرقوم در اثر 
جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب  
 به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بدیهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1421118 ابوالفضل شــهریاری نائینی مدیر واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان

ابالغ
9/115 کارفرمای محترم شرکت تجهیز و نصب سپاهان  با کد تامین اجتماعی کارگاه 
6570011870  باطالع می رساند درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای  محسن  
خاربو  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور استان اصفهان 
مطرح و شغل مورد درخواســت نامبرده )کنترل باند کیســه ریز( بر اساس رای کمیته 
بدوی استانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشــاغل سخت و زیان آور که در تاریخ 
1401/07/14 برگزار گردیده، با اکثریت آراء در گروه ب سخت و زیان آور شناخته شد. 
این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره اســت و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ 
درج آگهی به مدت 15 روز اداری می باشــد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به 
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1420738 اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 

استان اصفهان 
ابالغ

9/116 کارفرمای محترم شرکت تجهیز و نصب سپاهان  با کد تامین اجتماعی کارگاه 
6570011870  باطالع می رســاند درخواست بازنشســتگی پیش از موعد آقای  سید 
محسن ســجادی دیزیچه  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشاغل سخت و 
زیان آور استان اصفهان مطرح و شغل مورد درخواســت نامبرده )کنترل باند( بر اساس 
رای کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور 
که در تاریخ 1401/07/14 برگزار گردیده، با اکثریت آراء در گروه الف ســخت و زیان 
آور شناخته شد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره اســت و مهلت اعتراض به تصمیم 
مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15 روز اداری می باشــد در صورت اعتراض جهت 
تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1420743 اداره کل تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

9/117 کارفرمای محترم شــرکت تجهیز و نصب ســپاهان  با کد تامیــن اجتماعی 
کارگاه 6570011870  باطــالع مــی رســاند درخواســت بازنشســتگی پیــش 
از موعــد آقای حبیــب  حــالوی  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشــاغل 
 ســخت و زیــان آور اســتان اصفهان مطــرح و شــغل مــورد درخواســت نامبرده
 )کیســه گیر( بر اســاس رای کمیتــه بدوی اســتانی موضوع مــاده 8 آئیــن نامه 
اجرایی مشــاغل ســخت و زیان آور که در تاریــخ 1401/05/06 برگــزار گردیده، با 
 اکثریت آراء در گروه الف ســخت و زیان آور شــناخته شــد. این آگهــی بمنزله ابالغ 
رای صادره اســت و مهلت اعتراض به تصمیــم مذکور از تاریــخ درج آگهی به مدت 
15 روز اداری می باشــد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل 
 ســخت و زیان آور واقــع در اداره کل تعاون، کار و رفــاه اجتماعی اســتان اصفهان 
مراجعه گردد.  م الــف: 1420745 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 

اصفهان 
ابالغ

9/118 کارفرمای محترم شــرکت تجهیز و نصب ســپاهان  با کد تامیــن اجتماعی 
کارگاه 6570011870  باطــالع مــی رســاند درخواســت بازنشســتگی پیــش 
از موعــد آقای علیرضــا نــادری  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشــاغل 
 ســخت و زیــان آور اســتان اصفهان مطــرح و شــغل مــورد درخواســت نامبرده 
)کیســه زن( بر اســاس رای کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی 
مشــاغل ســخت و زیان آور که در تاریخ 1401/05/06 برگزار گردیــده، با اکثریت 
 آراء در گروه الف ســخت و زیان آور شــناخته شــد. ایــن آگهی بمنزلــه ابالغ رای 
صادره اســت و مهلت اعتراض به تصمیم مذکــور از تاریخ درج آگهــی به مدت 15 
روز اداری می باشــد در صورت اعتراض جهــت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل 
 ســخت و زیان آور واقــع در اداره کل تعاون، کار و رفــاه اجتماعی اســتان اصفهان 
مراجعه گردد.  م الــف: 1420736 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 

اصفهان 
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بازگشت موج بارش برف و باران به اصفهان
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان از آغاز موج بارش و برف در استان خبر داد و 
گفت: بارش های برف و باران در  استان تا پایان هفته ادامه دارد.ابراهیم هنرمند با اعالم اینکه در مناطق 
مرکزی کالن شهر اصفهان گاهی  غبار محلی پیش بینی می شود، افزود: با گذر موج ناپایدار، شاهد افزایش 
ابر در سطح استان و بارش پراکنده به ویژه در مناطق شمالی و در روزهای دوشنبه و سه شنبه در جنوب 
غرب استان هستیم. همچنین در مناطق سردسیر و ارتفاعات بارش برف دور از انتظار نیست.به گفته وی، 
سردترین نقطه استان بویین میاندشت با دمای منفی ۶ درجه و گرم ترین نقاط مهاباد و زواره و بادرود 
با ۱۹درجه ســانتی گراد خواهد بود.هنرمند اعالم کرد: در روزهای گذشته بارش برف و باران را نداشتیم، 

اما با ورود سامانه ناپایداری که وارد استان شده، تا پایان هفته بارش برف و باران پیش بینی می شود.
 

رییس بیمارستان فارابی خبر داد:

 بهره برداری از نخستین دستگاه پت اسکن در اصفهان تا 
دو ماه آینده

رییس بیمارستان فارابی اصفهان از احداث پت اســکن در این بیمارستان خبر داد و گفت: تا دو ماه 
آینده اولین دستگاه پت اسکن در استان اصفهان در بیمارســتان فارابی شروع به فعالیت می کند و 
کمک زیادی به تشخیص بیماری سرطان و جلوگیری از سرگردانی بیماران خواهد کرد. حمید محمد 
بیگی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه تا چند سال قبل عمده فعالیت بیمارستان فارابی در حوزه 
روان پزشکی بود، اظهار کرد: در چند سال اخیر با تغییر رویکرد، بخش های دیگری نیز به این بیمارستان 
اضافه و تبدیل به بیمارستان عمومی شد.وی با اشاره به وجود ۲۸۰ تخت روان پزشکی در بیمارستان 
فارابی، گفت: در کنار تخت های روان پزشکی، ســایر بخش ها مثل جراحی، ارتوپدی و آی سی یو و 
چشم پزشکی هم فعال است و در اتاق جراحی روزانه جراحی های مختلف انجام می شود، همچنین 
به زودی زایشگاه و بخش زنان و زایمان فعال خواهد شد که تغییر مهمی در بیمارستان است.رییس 
بیمارستان فارابی اصفهان از احداث پت اسکن در این بیمارستان خبر داد و گفت: با توجه به اینکه در 
استان دستگاه پت اسکن وجود ندارد و بیماران در استان های دیگر سرگردان بودند، این دستگاه در 

بیمارستان فارابی نصب شد و تا دو ماه آینده کمک زیادی به تشخیص بیماری سرطان خواهد کرد.
 

رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی اصفهان:

خدمات توانبخشی به دانش آموزان با نیاز ویژه ارائه می شود
رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی اســتان اصفهان گفت: در برنامه ریزی های آتی آموزش و 
پرورش تالش خواهد شد تا در مدارس خدمات توانبخشــی در کنار آموزش به دانش آموزان با نیاز 
ویژه ارائه شود.روح  ا...خزایی افزود: اکنون پنج هزار و ۲۰۰ دانش آموز در ۱۱۲ مدرسه نیاز ویژه و ۲ هزار 
دانش آموز به صورت تلفیقی در مدارس عادی استان اصفهان مشغول به تحصیل هستند.وی اظهار 
داشت: در شرایط حاضر در کنار مباحث آموزشی، خدمات توانبخشی نیز به دانش آموزان ارائه می شود؛ 
اما به حد مناسب و کافی نیست.وی  روز جهانی معلوالن را روز پاسداشت همت و پشتکار دانش آموزان 

نیاز ویژه عنوان کرد و گفت: شعار امسال روز جهانی معلوالن »پیش به سوی دنیای فراگیر« است.
 

تاکید استاندار اصفهان بر رعایت 3 درصدی جذب معلوالن در ادارات
استاندار اصفهان در همایش بزرگداشــت معلوالن در اداره کل بهزیستی استان با اشاره به قانون جذب و 
اشتغال ۳ درصدی معلوالن در آزمون های استخدامی کشور گفت: مهم ترین مسئله جامعه معلوالن، تامین 
معیشت و اشتغال آنهاست و وظیفه همه ما در برابر جامعه دارای معلولیت، ایجاد اشتغال و معیشت است. 
سید رضا مرتضوی با اشــاره به اهمیت مهارت آموزی توانجویان اظهار کرد: با فراهم کردن زمینه اشتغال 

می توانیم بستر مهارت آموزی معلوالن و جذب آن ها در عرصه های صنعتی را بیش از پیش فراهم کنیم.

»زیبایی« و »چشم پزشکی« دلیل سفر اغلب گردشگران سالمت به اصفهان است؛

سفر به سالمت!

 مسئول واحد گردشــگری ســالمت معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بیشتر گردشگران 
سالمت برای استفاده از تخصص های زیبایی، چشم پزشکی و بعد از آن 
برای درمان بیماری های قلب، باروری و ناباروری، سرطان، دندانپزشکی 
و تخصص های مختلف اطفال به اصفهان ســفر می کنند.ندا احمدی 
افزود: حدود ۹۵ درصد از گردشــگران ســالمت خارجی در اصفهان از 
کشورهای عراق و افغانستان و بقیه از کشــورهای حوزه خلیج فارس 
هستند.وی اظهار داشت: گردشگران ســالمت داخلی که بیشتر برای 
استفاده از پزشکان خبره و امکانات به روز با هدف درمان به این استان 
ســفر می کنند اغلب از اســتان های چهارمحال و بختیاری، لرستان و 
خوزستان هستند.وی اضافه کرد: برخورداری از پزشکان خبره، پیشینه 
و اعتبار پزشــکی و درمانی، ارتباطات فامیلی موثــر در برخی از مناطق 
اصفهان با کشــورهای همســایه و جاذبه های تاریخی و گردشگری از 

ظرفیت های استان در حوزه گردشگری سالمت است.
احمدی خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت های موجود در سال های 
اخیر شاهد سرمایه گذاری های هدفمند بخش  خصوصی و دولتی برای 
توسعه زیرساخت های پزشکی اصفهان و ورود آنها به بازار گردشگری 

سالمت با برنامه بلندمدت هستیم.

وی با بیان اینکه معاونت درمان و واحد گردشــگری سالمت دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان، بیشتر نقش نظارتی و تسهیل گری بین فعاالن 
گردشگری ســالمت ایفا می کند، گفت: این معاونت با توجه به برنامه 
های توسعه کالن کشــور و با مشــورت و همفکری با دیگر استان های 
پیشرو در جذب و بازاریابی گردشگر سالمت و فعاالن این حوزه در سطح 
استان، تسهیل مســیر ورود و فعالیت عالقه مندان به بازار گردشگری 
سالمت بر اساس استانداردهای بین المللی و رفع موانع بین سازمانی 

موجود را در برنامه چشم انداز خود دارد.
مسئول واحد گردشگری سالمت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان، یکی از این اقدامات را حمایت از توسعه دهندگان فناوری های 
دیجیتال که به رشد و بازاریابی خدمات گردشگری سالمت کمک خواهد 
کرد، دانست و گفت: این ظرفیت ها توســط جوانان عالقه مند و خالق 
استان اجرا شده است و آن را در آینده به جامعه گردشگری سالمت کشور 
معرفی خواهیم کرد.احمدی دیگر برنامه های این معاونت را تشکیل 
کارگروه های تخصصی برای همفکری و مشارکت در اجرای برنامه های 
توسعه و رشد گردشگری ســالمت در بین سازمان های مختلف داخل 
استانی عنوان کرد.وی همچنین با بیان اینکه اصفهان در این چند سال 
با وجود ظرفیت های باالی جذب گردشگر خارجی در حوزه گردشگری 

ســالمت در جایگاه متناســب با آوازه این اســتان نبوده است، اظهار 
امیدواری کرد که در آینده ای نه چندان دور با مشارکت و همدلی دیگر 
ارگان های تصمیم گیرنده در استان و فعاالن این حوزه، جایگاه اصفهان 
در گردشگری ســالمت اصفهان ارتقا یابد.استان اصفهان با حدود پنج 
میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت، حدود ۶۰ بیمارســتان با بیش از هفت 
 )Helth tourism( هزار تخت بیمارستانی دارد.گردشــگری سالمت
یکی از بخش های مهم و در حال رشد تجارت بین المللی گردشگری در 
جهان است و به دو گونه گردشگری پزشکی )medical tourism( و 
گردشگری تندرستی )Wellness tourism( تقسیم می شود که اولی 
بیشتر شامل گردشگرانی اســت که با هدف دریافت خدمات درمانی 
به محیطی از خــارج از محیط معمول زندگی و اقامت خود ســفر و از 
زیرساخت های درمانی مقصد گردشگری اســتفاده می کنند و دومی 
بیشتر پیرامون بهره  مندی از زیرساخت های ورزشی و مواهب طبیعی 
مانند آب درمانی است.سازمان جهانی گردشگری، گردشگری سالمت 
را استفاده از خدماتی تعریف می کند که به بهبود یا افزایش سالمت و 
افزایش روحیه فرد )با استفاده از آب های معدنی، آب و هوا یا مداخالت 
پزشکی( منجر شــود که ســکونت وی در مکانی خارج از محل زندگی 

اوست و عمدتا بیش از ۲۴ ساعت به طول می انجامد.

برخورداری از پزشکان خبره، پیشینه و اعتبار پزشکی 
و درمانی، ارتباطات فامیلی موثر در برخی از مناطق 
اصفهان با کشورهای همسایه و جاذبه های تاریخی و 
گردشگری از ظرفیت های استان در حوزه گردشگری 

سالمت است

با مسئولان جامعه

ابالغ
9/119 کارفرمای محترم شــرکت تجهیز و نصب ســپاهان  با کد تامیــن اجتماعی 
 کارگاه 6570011870  باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پیش از موعد
 آقای فریدون ابراهیمــی وینیچه  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشــاغل 
 سخت و زیان آور استان اصفهان مطرح و شغل مورد درخواســت نامبرده )کیسه گیر( 
بر اســاس رای کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت 
 و زیان آور کــه در تاریخ 1401/07/14 برگــزار گردیده، با اکثریــت آراء در گروه الف
  ســخت و زیان آور شــناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره است و مهلت

 اعتــراض بــه تصمیــم مذکــور از تاریــخ درج آگهــی بــه مــدت 15 روز اداری 
می باشــد در صورت اعتــراض جهــت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت 
 و زیــان آور واقــع در اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان اصفهــان 
مراجعه گردد.  م الــف: 1420746 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 

اصفهان 
ابالغ

9/120 کارفرمــای محتــرم کشــتارگاه مبارکه  بــا کد تامیــن اجتماعــی کارگاه 
6960004982  باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پیــش از موعد آقای 
فریدون ابراهیمی  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشــاغل ســخت و زیان 
آور اســتان اصفهان مطرح و شــغل مورد درخواست نامبرده )ســالخ( بر اساس رای 
کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشــاغل ســخت و زیان آور 
که در تاریــخ 1401/07/14 برگزار گردیده، بــا اکثریت آراء در گروه الف ســخت و 
زیان آور شــناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره اســت و مهلت اعتراض 
به تصمیم مذکور از تاریــخ درج آگهی به مــدت 15 روز اداری می باشــد در صورت 
اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و زیــان آور واقع در اداره 
 کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1420747 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

9/121 کارفرمای محترم شرکت تجهیز و نصب سپاهان  با کد تامین اجتماعی کارگاه 
6570011870  باطالع می رساند درخواست بازنشســتگی پیش از موعد آقای حسن 
بیاتی کمیتکی  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور استان 
اصفهان مطرح و شغل مورد درخواســت نامبرده )بارگیر خانه کیسه گیر( بر اساس رای 
کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشــاغل سخت و زیان آور که 
در تاریخ 1401/07/14 برگزار گردیده، با اکثریت آراء در گروه الف ســخت و زیان آور 
شــناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره اســت و مهلت اعتراض به تصمیم 
مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15 روز اداری می باشــد در صورت اعتراض جهت 
تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1420740 اداره کل تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

9/122 کارفرمای محترم شــرکت تجهیز و نصب ســپاهان  با کد تامیــن اجتماعی 
 کارگاه 6570011870  باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پیش از موعد 
آقای اسماعیل اکبری از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور 
استان اصفهان مطرح و شغل مورد درخواست نامبرده )سرویسکار )مکانیک صنعتی3(( 
بر اســاس رای کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت 
 و زیان آور کــه در تاریخ 1401/07/14 برگــزار گردیده، با اکثریــت آراء در گروه الف 
ســخت و زیان آور شــناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره است و مهلت 
اعتراض به تصمیــم مذکــور از تاریخ درج آگهی بــه مدت 15 روز اداری می باشــد 
در صــورت اعتــراض جهت تکمیــل فرم 4 بــه دبیرخانه مشــاغل ســخت و زیان 
 آور واقــع در اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گردد.  

م الف: 1420742 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 

ابالغ
9/123 کارفرمای محترم شرکت تجهیز و نصب سپاهان  با کد تامین اجتماعی کارگاه 
6570011870  باطالع می رساند درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای غالمرضا 
حیدری وینچه  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشــاغل ســخت و زیان آور 
استان اصفهان مطرح و شغل مورد درخواست نامبرده )کیسه گیر( بر اساس رای کمیته 
بدوی استانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشــاغل سخت و زیان آور که در تاریخ 
1401/05/20 برگزار گردیده، با اکثریت آراء در گروه الف سخت و زیان آور شناخته شد. 
این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره اســت و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ 
درج آگهی به مدت 15 روز اداری می باشــد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به 
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1420744 اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 

استان اصفهان 
ابالغ

9/124 کارفرمای محترم شــرکت تجهیز و نصب ســپاهان  با کد تامیــن اجتماعی 
کارگاه 6570011870  باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پیش از موعد 
آقای غالم ده شــیخ   از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررسی مشــاغل سخت و زیان 
آور اســتان اصفهان مطرح و شــغل مورد درخواســت نامبرده )کیســه زن( بر اساس 
رای کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشــاغل ســخت و زیان 
آور کــه در تاریخ 1401/07/14 برگــزار گردیده، با اکثریت آراء در گروه الف ســخت 
و زیان آور شــناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره اســت و مهلت اعتراض 
به تصمیم مذکور از تاریــخ درج آگهی به مــدت 15 روز اداری می باشــد در صورت 
اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و زیــان آور واقع در اداره 
 کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1420739

 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

9/125 کارفرمای محترم شــرکت تجهیز و نصب ســپاهان  با کد تامیــن اجتماعی 
کارگاه 6570011870  باطــالع مــی رســاند درخواســت بازنشســتگی پیــش از 
موعد آقــای علیرضــا شــیخ  از کارکنــان آن کارگاه در کمیته بررســی مشــاغل 
 ســخت و زیــان آور اســتان اصفهان مطــرح و شــغل مــورد درخواســت نامبرده 
)کیســه زن( بــر اســاس رای کمیته بــدوی اســتانی موضوع مــاده 8 آئیــن نامه 
 اجرایی مشــاغل ســخت و زیان آور که در تاریــخ 1401/07/14 برگــزار گردیده، با

 اکثریت آراء در گروه الف ســخت و زیان آور شــناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ 
رای صادره اســت و مهلت اعتراض به تصمیــم مذکور از تاریــخ درج آگهی به مدت 
15 روز اداری می باشــد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل 
 ســخت و زیان آور واقــع در اداره کل تعاون، کار و رفــاه اجتماعی اســتان اصفهان
 مراجعه گردد.  م الــف: 1420741 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 

اصفهان 
ابالغ

9/126 کارفرمای محترم شرکت تجهیز و نصب سپاهان  با کد تامین اجتماعی کارگاه 
6570011870  باطالع می رساند درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای غالمرضا 
غالمی از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور استان اصفهان 
مطرح و شغل مورد درخواست نامبرده )کیســه گیر( بر اساس رای کمیته بدوی استانی 
موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور که در تاریخ 1401/06/10 
برگزار گردیده، با اکثریت آراء در گروه الف ســخت و زیان آور شــناخته شد. این آگهی 
بمنزله ابالغ رای صادره اســت و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی 
به مدت 15 روز اداری می باشــد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه 
 مشاغل ســخت و زیان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
مراجعه گردد.  م الــف: 1420735 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 

اصفهان 

ابالغ
9/127 کارفرمای محترم شــرکت تجهیز و نصب ســپاهان  با کد تامیــن اجتماعی 
کارگاه 6570011870  باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پیش از موعد 
آقای منوچهــر عطائی از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشــاغل ســخت و 
زیان آور اســتان اصفهان مطرح و شــغل مورد درخواســت نامبرده )کیســه زن( بر 
اســاس رای کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشــاغل سخت 
و زیان آور کــه در تاریــخ 1401/07/14 برگزار گردیــده، با اکثریــت آراء در گروه 
الف ســخت و زیان آور شــناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره اســت و 
مهلت اعتراض به تصمیــم مذکور از تاریــخ درج آگهی به مــدت 15 روز اداری می 
باشــد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و زیان 
 آور واقــع در اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گردد.  

م الف: 1420737  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

9/128 کارفرمــای محتــرم شــرکت  فرش مبیــن راوند  با کــد تامیــن اجتماعی 
کارگاه 1922330481  باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پیش از موعد 
آقــای مصطفی وطــن خــواه  از کارکنــان آن کارگاه در کمیته بررســی مشــاغل 
 ســخت و زیــان آور اســتان اصفهان مطــرح و شــغل مــورد درخواســت نامبرده 
)کمک بافنده( بر اســاس رای کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی 
مشــاغل ســخت و زیان آور که در تاریخ 1401/04/02 برگزار گردیــده، با اکثریت 
آراء در گروه الف ســخت و زیان آور شــناخته شــد. ایــن آگهی بمنزلــه ابالغ رای 
صادره اســت و مهلت اعتراض به تصمیم مذکــور از تاریخ درج آگهــی به مدت 15 
روز اداری می باشــد در صورت اعتراض جهــت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشــاغل 
ســخت و زیان آور واقــع در اداره کل تعاون، کار و رفــاه اجتماعی اســتان اصفهان 
 مراجعــه گــردد.  م الــف: 1420733  اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی

 استان اصفهان 
ابالغ

9/129 کارفرمای محترم شــرکت امید ســراب مبارکه  با کد تامین اجتماعی کارگاه 
6570009182  باطالع می رساند درخواســت بازنشستگی پیش از موعد آقای مجتبی 
جباری از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشــاغل ســخت و زیان آور استان 
اصفهان مطرح و شغل مورد درخواســت نامبرده )کارگر خدمات( بر اساس رای کمیته 
بدوی استانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشــاغل سخت و زیان آور که در تاریخ 
1401/07/14 برگزار گردیده، با اکثریت آراء در گروه الف سخت و زیان آور شناخته شد. 
این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره اســت و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ 
درج آگهی به مدت 15 روز اداری می باشــد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به 
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
 اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1420731  اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی

 استان اصفهان 
ابالغ

9/130 کارفرمای محترم شرکت تجهیز و نصب سپاهان  با کد تامین اجتماعی کارگاه 
6570011870  باطالع می رساند درخواست بازنشستگی پیش از موعد آقای ابراهیم 
اصالنی از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشــاغل ســخت و زیان آور استان 
اصفهان مطرح و شــغل مورد درخواســت نامبرده )کیسه گیر( بر اســاس رای کمیته 
بدوی استانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشــاغل سخت و زیان آور که در تاریخ 
1401/07/14 برگزار گردیده، با اکثریت آراء در گروه الف سخت و زیان آور شناخته شد. 
این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره اســت و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ 
درج آگهی به مدت 15 روز اداری می باشــد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به 
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
 اصفهان مراجعه گردد.  م الف: 1420748  اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی

 استان اصفهان 

فقدان سند مالکیت
9/131 آقای محمود قربانــی میرآبادی فرزند رجبعلی به وکالــت از خانم ایران الری 
فرزند مهدی  به استناد 2 برگ استشهادیه محلی که هویت وامضاء شهود رسماگواهی 
گردیده مدعی اســت که یک جلد سند مالکیت ســی وچهارممیز صدونودوچهارسهم 
مشاع از 504 ســهم ششــدانگ یک قطعه زمین  به پالک ثبتی 16 فرعی از 66724 
اصلی  واقع در شهرابریشم بخش 9 ثبت اصفهان بسریال 515533 - 97 / ب در دفتر  
امالک الکترونیکــی139720302007008864  ثبت وصادروتســلیم  گردیده  وبه 
موجب دستورشماره 14000999009380204 مورخ 24 / 03 / 1400 ودستور شماره 
1400099912013593 مورخ 03 / 04 / 1400 شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان فالورجان بازداشت گردیده وسپس مفقودگردیده است بنابراین چون نامبرده 
درخواست صدور ســند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120ایین 
نامه ی قانون ثبت مراتب آگهی میشود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مزبور و یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی تا  10 روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســندمالکیت به ارائه دهنده مســترد گردد. ودر 
صورت  انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتــراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه 
 اصل ســند مالکیت المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 1420025 محمدعلی ناظمی اشــنی  مدیرواحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 

فالورجان
فقدان سند مالکیت

9/132 شــماره نامه: 140185602011003793 -1401/08/03 نظر به اینکه سند 
مالکیت شــش دانگ پالک ثبتی شــماره 268  فرعی از 272 اصلی واقع در بخش 1 
خوانســار ذیل دفتر امــالک الکترونیکــی 139820302011000399 به نام  صادق 
شاکریان تحت شماره چاپی مسلسل 537109  ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس 
طی سند انتقال شماره 26726  مورخ 1398/11/08 دفتر 25 خوانسار به حمید شجاعی 
واگذار گردیده است و در رهن بانک ملی قرار گرفته اســت. نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی به شماره وارده 140121702011005976 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی 
که امضاء شهود آن ذیل شــماره 140101155864000858 به گواهی دفترخانه 25 
خوانسار رسیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد 
خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1420247  

اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار 

اعالم مفقودی 
برگ سبز و کارت ماشین خودروی سواری پراید جی ال 
 ایکس آی مدل 1389 به رنگ سفید روغنی به شماره پالک
 ایران 13-682 ه 75 و شماره موتور 3428179 و شماره 
شاســی S1412289170707 و شناســه ملــی خــودرو
IRPC891V5TQ170707 بــه نــام آقــای داریوش 
نصرالهی بروجنی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
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گراهام آرنولد: مسی بزرگ است، عجب فوتبالیستی!
گراهام آرنولد، سرمربی استرالیا، بعد از شکست 2-1 مقابل آرژانتین به ستایش از لیونل مسی پرداخت 
و گفت اســترالیایی ها تالش کردند در این بازی تحت تاثیر بزرگی او قرار نگیرند.اســترالیا در مرحله 
یک هشتم نهایی جام جهانی 2022 قطر با وجود ارائه عملکردی شایسته در مقابل آرژانتین در نهایت 
2-1 شکست خورد و از دور رقابتها حذف شد.مسی، ستاره بزرگ و کاپیتان آرژانتین، در نیمه اول با گلی 
تماشایی تیمش را پیش انداخت. در نیمه دوم اشتباه مت رایان، دروازه بان استرالیا، گل دوم را تقدیم 
آرژانتینی ها کرد. با اینکه استرالیا در ادامه یکی از گلها را جبران کرد ولی در نهایت نتوانست کار را به تساوی 
بکشاند تا آرژانتینی ها به مرحله یک چهارم نهایی صعود کنند.مسی بی نظیر است. او یکی از بزرگترین 
بازیکنان تاریخ است. ما خیلی سعی کردیم و روی خودمان کار کردیم تا از بازی مقابل مسی وحشت زده 
نشویم. او آنقدر بزرگ است که نمی شود بی برنامه مقابلش ایستاد. نه باید از او می ترسیدیم و نه باید 
مقابلش شگفت زده می شدیم.ولی عجب فوتبالیستی. من این شانس را داشته ام که جلوی دیه گو 
مارادونا بازی کنم و حاال مربی تیمی هستم که جلوی مسی بازی کرده. هر دوی آنها بازیکنانی بی نظیر 

هستند و آرژانتین باید خوشحال باشد و افتخار کند که چنین فوتبالیست هایی دارد.
 

ماتیس دی لیخت:

همین قدر هم انتظار نداشتم در جام جهانی بازی کنم!
ماتیس دی لیخت، مدافع جوان تیم ملی هلند، مشکلی با نیمکت نشینی در ترکیب این تیم ندارد.

ماتیس دی لیخت در این جام جهانی جایی در ترکیب ثابت و مورد نظر لوییس فان خال در تیم ملی 
هلند نداشته و حتی در جریان برتری شب گذشــته این تیم مقابل آمریکا در مرحله یک هشتم، او 
در اوقات تلف شده وارد میدان شد. حاال ماتیس دی لیخت فاش کرد خبر داشته که بازیکن ثابت 
تیم ملی هلند نیست و البته با پذیرش این موضوع، فقط به موفقیت این تیم فکر می کند.ماتیس 
دی لیخت گفت: »راستش را بخواهید شرایطم خیلی ناراحت کننده نیست. البته که هر بازیکنی می 
خواهد بازی کند، اما ما گروهی 26 نفره هستیم. در حقیقت من بیش از آنچه انتظار داشتم در این 
جام جهانی بازی کرده ام، زیرا من تصور می کردم حتی یک دقیقه نیز به من فرصت حضور در میدان 
داده نشود. من کامال در شرایط خوبی قرار دارم. ما همگی در کنار هم هم پیروز شدیم و حاال به مرحله 
یک چهارم نهایی جام جهانی رسیده ایم.نیمکت نشینی به دلیل مشکالت فیزیکی؟ خیر، این فقط 
به دلیل سبک بازی تیم ملی است. به نظر من در تفکرات ســرمربی جایی ندارم و این موضوع را 
پذیرفته ام. انتظار رخ دادن چنین اتفاقی را داشتم، نقش خودم را می دانم و هر روز سخت تمرین 
می کنم تا تبدیل به بازیکنی مهم برای تیم ملی هلند شوم.دوران حضور در بایرن مونیخ؟ انتقال به 
این تیم فوق العاده بود و من در بایرن اوقات خوبی را ســپری می کنم. احساس می کنم در خانه 

هستم و من واقعا از حضور در این باشگاه احساس رضایت دارم.«
 

سلطان دیگر به شیمی درمانی پاسخ نمی دهد
بدن پله دیگر به شیمی درمانی واکنش مثبت نشان نمی دهد و او حاال تزریق ُمسکن را آغاز کرده است.

پله، اسطوره 82 ساله فوتبال برزیل، سه شنبه گذشته در بیمارستان آلبرت اینشتین در سائوپائولو در برزیل 
بستری شد. پله که از تورم عمومی و نارسایی قلبی رنج می برد، به سرطان روده مبتال بوده و در ماه های 
اخیر بارها در بیمارستان بستری شده است. اما به نظر می رسد شیمی درمانی نیز دیگر روی پله جواب نمی 
دهد و او به بخش مراقبت های پایان عمر منتقل شده است. در این شرایط دیگر درمان روی افراد جواب 
نمی دهد و فقط پزشکان با تزریق سرم، کاری می کنند که بیمار درد کمتری را در مدت کوتاه تا پایان عمرش 
تحمل کند.پله از 31 آگوست 2021 با سرطان روده مبارزه می کند. در آن مقطع تشخیص داده شد که یک 
تومور در روده بزرگ او وجود دارد و البته روند درمان به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاد. مدتی بعد پله برای 
برداشتن تومور در آلبرت انیشتین تحت عمل جراحی قرار گرفت و در طول بستری شدن در بیمارستان، چند 
بار به بخش مراقبت های ویژه منتقل شد. او دچار ناپایداری تنفسی شد و روزهای دشواری را تجربه کرد.

تکرار یک چهارم نهایی به یادماندنی فرانسه در قطر

هلند - آرژانتین، به یاد آن سوپرگل کالسیک!

تکلیف اولیــن تقابل مرحله یک چهــارم نهایی جام 
جهانی قطر مشخص شد و طی آن هلند و آرژانتین 

در تقابلی نوستالژیک به مصاف هم خواهند رفت.
اولین روز از مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 2022 قطر با برگزار دو 
دیدار به پایان رسید. با نتایج به دست آمده در این دیدارها، آرژانتین 
و هلند به جمع هشت تیم نهایی راه یافتند و باید در مرحله یک چهارم 

نهایی مقابل هم قرار بگیرند.
دیدار آرژانتین و هلند در مرحله یک چهارم نهایی این دوره، تکرار تقابل 
نوســتالژیک دو تیم در جام جهانی 1998 فرانسه است؛ جایی که دو 
تیم جذاب جام با ستاره های محبوبی که داشتند به هم خوردند و این 
الله های نارنجی بودند که با گل به یاد ماندنی دنیس برگ کمپ از سد 

حریف گذشته و راهی نیمه نهایی شدند.
در آن دیدار کلودیو لوپز و پاتریک کالیــورت در نیمه اول برای دو تیم 
گلزنی کردند و در حالی که می رفت نیمه دوم با همان نتیجه مساوی 
45 دقیقه نخست به پایان برسد، دنیس برگ کمپ، ستاره آن روزهای 
تیم ملی هلند یک توپ بلنــد را در دقیقه 90 داخــل محوطه جریمه 

کنترل کرد و با یک توی ســر توپ ماهرانه، آیــاالی نامدار را از جریان 
کار محو کرد؛ او فرصتی برای ادامه حرکت نداشــت و بالفاصله با یک 
شوت بیرون پای دیدنی، گلی را به ثمر رساند که تصویر آن مثل تابلوی 

نقاشی روی دیوار خاطرات جام جهانی برای همیشه نصب شد.
در آن دوره هلنــد در نیمه نهایی بــه برزیل خورد و با قبول شکســت 
از این تیم موفق نشــد در دیدار فینال حضور یابد. جالب اینجاســت 
که در صورت صعــود به نیمه نهایــی، احتمال رویارویــی دوباره الله 
هــای نارنجی بــا برزیل وجــود دارد. البتــه آنها کار ســختی مقابل 
 آرژانتینــی خواهند داشــت کــه این بــار با مســی فقــط قهرمانی

 می خواهد.
آرژانتین و هلند بعد از تقابل ســال 98 یک بار هم در نیمه نهایی جام 
جهانی 2014 با هــم دیدار کردنــد. در آن دیدار البی سلســته انتقام 
شکست جام جهانی فرانســه را از هلند گرفت. این تیم بعد از تساوی 
0-0 در وقت های قانونی و اضافه، هلند را بــا نتیجه 4-2 در ضربات 
پنالتی شکست داد و راهی فینال شــد؛ فینالی که با پیروزی یک بر 

صفر آلمان و قهرمانی این تیم همراه بود.

خبر روز

قرارداد »کی روش« تمدید شود، این لژیونر خداحافظی می کند!
خبرورزشی نوشت: در جام جهانی 2022 قطر تنها 4 بازیکن ایرانی فرصت بازی پیدا نکردند که دو نفر از این 
جمع دروازه بان بودند.اگر بازی نکردن پیام نیازمند یا حتی امیر عابدزاده محتمل به نظر می رسید اما وحید 
امیری و به ویژه شجاع خلیل زاده توقع داشتند دقایقی به میدان بروند. با این وجود کارلوس کی روش که 
ظاهرا هنوز مصاحبه های تند شجاع خلیل زاده علیه خودش را فراموش نکرده بود از مدافع آماده االهلی 
قطر یک توریست واقعی ساخت!سرمربی پرتغالی حتی یک دقیقه هم به شجاع خلیل زاده بازی نداد و 
تصمیم گرفت او را روی نیمکت ذخیره ها قفل کند. در همین راستا شنیدیم درصورتی که قرارداد کارلوس 
کی روش با تیم ایران تمدید شود آن گاه شــجاع خلیل زاده از بازی در تیم ملی خداحافظی خواهد کرد.

شاید اگر شما هم جای شجاع خلیل زاده باشید همین تصمیم را می گیرید چرا که آب کارلوس کی روش 
و شجاع خلیل زاده هرگز در یک جوی نخواهد رفت. باور کنید!

  

واکنش مدیربرنامه »علیرضا جهانبخش« به پیشنهاد باشگاه یونانی
مدیربرنامه علیرضا جهانبخش بازیکن تیم ملی فوتبال ایران به احتمال انتقال او به باشگاه پاناتینایکوس 
یونان واکنش نشان داد.در روزهای گذشته رسانه های هلندی و یونانی مدعی شدند باشگاه پاناتیننایکوس 
یونان خواهان به خدمت گرفتن علیرضا جهانبخش بازیکن تیم ملی ایران و تیم فاینورد هلند شده است.

جهانبخش تا پایان فصل 2024 با فاینورد قرارداد دارد و گفته می شد ممکن است به صورت قرضی این تیم 
را به مقصد سوپرلیگ یونان ترک کند؛ جایی که احسان حاج صفی و میالد محمدی دو بازیکن دیگر تیم 
ملی ایران حضور دارند.با این حال امیر هاشمی مقدم مدیر برنامه جهانبخش از پیشنهاد باشگاه یونانی 
اظهار بی اطالعی کرد. هاشمی مقدم به سایت Sportal یونان گفت: شایعاتی در این خصوص شنیده ام 
ولی هنوز کسی با من تماس نگرفته است. تا وقتی چنین شایعاتی وجود دارد نمی توانم چیزی را تایید کنم.

 

چرا قرارداد پرسپولیس با» آل کثیر «امضا نشد؟!
درخواست های مهاجم فصل گذشته پرسپولیس برای عقد قرارداد جدید باعث شده تا فعال توافقی در 
این زمینه صورت نگیرد.در پی درخواست یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس برای عقد قرارداد 
جدید با عیسی آل کثیر، مسئوالن این باشگاه مذاکراتی را با این بازیکن خوزستانی انجام دادند و قرار 
شد هفته گذشته این قرارداد امضا شــود.با این همه آل کثیر در روزهای اخیر پاسخی به تماس های 
مسئوالن باشگاه پرسپولیس نداده تا وضعیت قرارداد او با پرسپولیس نامشخص باشد. این در حالی 
است که این بازیکن چند هفته اخیر با این تیم تمرین کرده بود اما حاال پاسخی برای عقد قرارداد جدید 
با این تیم نمی دهد!در این خصوص گفته می شــود آل کثیر خواهان این بوده تا قراردادش به عنوان 
بازیکن آزاد تا پیش از رسیدن به نیم فصل امضا شود اما مدیرعامل پرسپولیس با آن مخالفت کرده 
است. گویا به این بازیکن اعالم شــده که قرارداد جدید برای نیم فصل باید امضا شود. در این زمینه 
خبرنگار فارس کسب اطالع کرده که دیگر خواسته مالی این مهاجم رقم مالی بوده که به زعم مسئوالن 
پرسپولیس رقم درخواستی آل کثیر با توجه به شرایط بدنی و سنی او زیاد است.این موارد باعث شده 
تا تکلیف قرارداد جدید بین پرسپولیس و عیسی آل کثیر نامشخص باشد و باید منتظر ماند و دید که 

این بازیکن دوباره پیراهن سرخ را بر تن خواهد کرد یا تصمیم دیگری برای ادامه فوتبالش می گیرد.
 

ورزشگاه تختی خشک شد!
مدیر مجموعه ورزشی تختی از خشک شدن چاه آب مجموعه ورزشی تختی تهران خبر داد و گفت: در 
حال حاضر 40 هکتار فضای سبز در تختی وجود دارد که اگر مشکل بی آبی در این مجموعه حل نشود با 
خشکسالی مواجه خواهد شد.حمیدرضا حسین پور اظهار کرد: با وجود این که در حال بازسازی مجموعه 
ورزشی تختی و زمین چمن آن هستیم متاسفانه به دلیل خشک شدن چاه مجموعه، تختی دچار بی آبی 
شده و مشکالت زیادی را برای ادامه بازسازی ایجاد کرده است.وی گفت: این مجموعه دارای دو چاه آب 
است که یک چاه آن کامال خشک شده و آب چاه دوم آن نیز برای استفاده کامال کاهش پیدا کرده است. 

خارج از گود

 وقت پاسخگویی
 »کی روش«  است

کارشــناس فوتبال گفــت: با توجه بــه نتایج 
ضعیفی که برابر آمریکا و انگلیس گرفتیم و از 
جام جهانی حذف شدیم، سرمربی تیم ملی باید 
در خصوص اتفاقاتی که افتاده، پاسخگو باشد.
غالمرضا فتح آبادی در خصــوص حذف تیم 
ملی از بیست و دومین دوره جام جهانی 2022 
قطر گفت: متأسفانه در شبی که می توانستیم با 
یک تساوی به مرحله بعد صعود کنیم این اتفاق 
رخ نــداد و در یک بازی نســبتًا ضعیف مقابل 
آمریکا باخت را پذیرا شــدیم. دیداری که برای 
ما از اهمیت باالیی برخوردار بود و شــرایط ما 
نسبت به آمریکا از نظر روحی و روانی بهتر بود. 
آنها نیاز به سه امتیاز داشتند اما ما با یک امتیاز 
هم برای اولین بار در تاریخ فوتبالمان به مرحله 
دوم جام جهانی صعود می کردیم. اما این اتفاق 
رخ نداد و نتوانستیم از این موقعیت به دست 
آمده، استفاده کنیم.کارشناس فوتبال در پاسخ 
به این پرسش که علت اصلی حذف تیم ملی از 
جام جهانی و نتایج ضعیفی که این تیم گرفت، 
اظهار داشت: به اعتقاد بنده، ترس عامل اصلی 
شکست و حذف ما شــد. کارلوس کی روش 
برخالف گذشته تیمش را با احتیاط وارد زمین 
می کرد و این محتاطانه بازی کردن باعث شد 
در دو دیدار شکست را پذیرا شویم. در دیدار اول 
مقابل انگلستان بازی ضعیفی از خود به نمایش 
گذاشتیم، ترسیدیم و نتوانستیم به دنبال آنچه 
که بودیم برسیم. البته در دقایق پایانی شرایط 
ما کمی بهتر شد ولی دیگر دیر بود چون گل های 
زیادی خورده بودیم و جبران شدنی نبود.فتح 
آبادی گفت: مقابل ولز خوب بودیم. البته ولز هم 
برخالف همیشه عملکرد قابل قبولی نداشت اما 
با پیروزی که در دقایق پایانی به دست آوردیم، 
توانستیم امیدوار به صعود باشیم. ولی در مقابل 
آمریکا با ترس وارد میدان شدیم و همین ترس 
عامل باخت ما برابر این تیم شد و از جام جهانی 
کنار رفتیم.وی ادامه داد: اتفاقات زیادی دست 
به دست هم تا تیم ملی ما موفق نشود اما حاال 
وقت آن رسیده است که سرمربی تیم ملی در 
بازگشت به ایران در خصوص نتایج ضعیفی که 
مقابل آمریکا و انگلیس گرفته، پاسخگو باشد. 

فوتبال جهان

وز عکس ر

حضور همسر و 
 فرزندان 

»مسی «برای 
 تماشای بازی
 مقابل استرالیا

با وجود شایعات مطرح شده اما علیرضا فغانی و کمک 
های ایرانی او همچنان در دوحه حضور دارند و احتمال 
دارد به زودی در تورنمنت قضاوت کنند.اشتباه علیرضا 
فغانی در دقایق پایانی مسابقه پرتغال و اروگوئه و اعالم 
پنالتی به سود یاران کریس رونالدو جنجال بزرگی در 
فضای داوری جام جهانی ایجاد کرده است. در شرایطی 
که فغانی ابتدا برخورد توپ با دست ماریا خیمنز مدافع 
اروگوئه را خطای هند تشخیص نداد، اما بعد از اعالم 
کمک داوران ویدئویی و بررسی صحنه از طریق مانیتور 
نظر خود را تغییر داد و به ســود پرتغال پنالتی گرفت. 
بعداز آن بازی ســرمربی تیم ملی اروگوئه انتقادهای 
تندی علیه داور ایرانی بر زبان آورد.حاال با گذشت چند 
روز از آن اتفاق با توجه به حذف اروگوئه از رقابت های 
جام جهانی هواداران آبی پــوش و همچنین مقامات 
فوتبال این کشــور به اعتراض نســبت به تصمیمات 
داوری علیه تیم ملی اروگوئه در جام جهانی پرداختند.

در چنین شرایطی بازار شــایعات پیرامون فغانی داغ 
شده است؛ برخی رسانه های خارجی گزارش داده اند 
که فغانی از ســوی فیفا از جمع داوران قضاوت کننده 
در جام جهانی خارج شــده و حتی به او گفته شده که 
قطر را ترک کند اما پیگیری های خبرنگار ما نشان می 
دهد چنین موضوعی صحت ندارد.فغانی که به همراه 
محمدرضا منصوری و محمدرضا ابوالفضلی دو کمک 
داور ایرانی در جام جهانی قضاوت کرده، همچنان در 
دوحه حضور دارند و هیچ اعالمی درباره خروج نام شان 
از جمع داوران قضاوت کننده را دریافت نکرده اند. کمیته 
داوران فیفا اگرچه به صورت غیر مســتقیم بر اشتباه 

فغانی صحه گذاشته اند اما آنها هنوز تصمیم جدیدی 
درباره تیم داوری ایران اتخاذ نکرده اند.مساله اصلی 
در این خصوص اعالم پنالتی از ســوی فغانی بعد از 
اصرار کمک داور ویدئویی بازی پرتغال و اروگوئه است. 
داور ایرانی در صحنه مذکور ابتدا رای به ادامه بازی داد 
اما دقایقی بعد وقتی چند بار در گوشی رادیویی خود 
پیامی را مبنی بر رخ دادن پنالتی دریافت کرد، به سراغ 
مانیتور VAR رفت تا صحنه را چک کند. جالب اینکه 
هنگام بررسی دوباره صحنه از سوی فغانی نیز ظاهرا او 
پیام جدیدی را از کمک داور ویدئویی مبنی بر رخ دادن 
خطای هند دریافت می کند و در نهایت با بازگشت به 
زمین چمن پنالتی را اعالم می کند.به عبارت بهتر می 
توان گفت در صحنه پرحاشــیه کمــک داور ویدئویی 
فغانی را به اشــتباه بزرگی انداخــت و البته که تمام 

مکالمات رد و بدل شده ضبط شده و در آرشیو کمیته 
داوران فیفا وجود دارد.از ســوی دیگر مقامات کمیته 
داوران فدراســیون جهانی و در راس آن پیر لوییجی 
کولینا نیز بــرای در نظر گرفتن نمــره داوران موضوع 
اصرار کمک داور ویدئویی برای گرفتن پنالتی را نیز در 
نظر می گیرند. اگرچه مسئول اعالم پنالتی مستقیما 
شخص علیرضا فغانی است اما احتمال اینکه کمیته 
داوران از اشــتباه داور ایرانی چشــم پوشی کند، زیاد 
است.چیزی که مشخص است، فغانی و کمک های 
ایرانی او همچنان در دهکده جام جهانی حضور دارند. 
آنها قطعا توضیحات خود را درباره صحنه جنجالی به 
فیفا و ناظر داوری بازی پرتغال و اروگوئه ارائه کرده اند و 
حاال باید در انتظار تصمیم مقامات ارشد کمیته داوران 

فدراسیون جهانی باشند.

     داور ایرانی از جام جهانی اخراج نشده است

فیفا و احتمال چشم پوشی از اشتباه »فغانی«

صحبت های » ترابیان« از روی 
بی اطالعی است یا غرض ورزی!

رئیس کمیته فوتسال اعتقاد دارد صحبت های رئیس پیشین 
این کمیته از روی بی اطالعی یا غرض ورزی بوده است.

احسان اصولی درباره اظهارات عباس ترابیان درباره غیرمتمرکز 
شدن جام باشگاه های فوتسال آسیا گفت: من همراه با تیم ملی 
فوتسال در کویت حضور داشتم. قرار شد جام باشگاه های آسیا 
در منطقه بندی های فعلــی )زون های مرکزی، جنوبی، غربی، 
شرقی و آسه آن( برگزار شود و ســپس برندگان هر منطقه، در 
سطح قاره آسیا با هم مسابقه بدهند. یعنی می توانیم بگوییم که 

این رقابت ها دومرحله ای شده است.
وی راجع به دلیل اتخاذ این تصمیــم تصریح کرد: وقتی دلیل 
این تصمیم را پرسیدیم، گفتند رفت وآمد تیم های آسیا مستلزم 
زمان و هزینه زیادی است. تیم ها ابتدا در مناطق خودشان بازی 
می کنند و سپس در سطح آســیا با هم رقابت می کنند. ما در 
گروه بندی لیگ قهرمانان آسیا نیز همین شرایط را داریم.رئیس 
کمیته فوتسال در مورد انتخاب مترجم غیرایرانی برای مهدی 
تاج در نشست کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی AFC عنوان کرد: 
کنفدراسیون فوتبال آسیا یک مترجم برای تاج در نظر می گیرد 
و خودم هماهنگ کردم که یک مترجم دیگر که به عنوان مدیر 
رسانه ای تیم ملی فوتســال فعالیت می کرد، کارهای ترجمه را 
برای او انجام بدهد. نمی دانم ترابیان ایــن اطالعات غلط را از 
کجا آورده است. هرچند اهالی فوتســال از سوابق، اقدامات و 
آرایی که درباره ترابیان صادر شده اســت، اطالع دارند.اصولی 
درباره انتقادات ترابیان نسبت به بی توجهی به رشته فوتسال به 
تسنیم گفت: به فوتسال توجه الزم می شود. ما با تیم ملی برزیل 
برای دیدار دوستانه به توافق رسیدیم و در سپتامبر سال 2023 
)شهریور 1402( به این کشور ســفر خواهیم کرد. این بازی در 
برزیل برگزار می شود و قرار است دیدار برگشت را در تهران برگزار 
کنیم که تاریخ پیشنهادی آنها ماه آوریل 2024 است. فعاًل دیدار 
رفت را قطعی کردیم و همه کارهــای الزم برای تدارک تیم ملی 
را انجام می دهیم.وی با بیان اینکه فدراسیون فوتبال کارهای 
تیم ملی فوتسال را با بهترین امکانات و برنامه ریزی دقیق جلو 
می برد، خاطرنشان کرد: با مربیان این تیم در ارتباط هستیم و 
آنها اقدامات الزم را انجام می دهند. ما مسابقات »کیش کاپ« 
را داریم که المپیک اســتعدادیابی بزرگی محسوب می شود و 
همه استان ها در آن شرکت می کنند. حرف زدن از بی توجهی، 
اوج بی انصافی اســت و اســم این صحبت ها را بی اطالعی یا 

غرض ورزی می گذاریم.
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رییس شورای شهر:

 وزارت نیرو در حوزه آب احساس مسئولیت بیشتری
 داشته باشد

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: مســئوالن به خصوص وزارت نیرو در حوزه آب به رغم 
قول های داده شده و تاکید رهبر معظم انقالب در دیدار مردم اصفهان، برنامه ای ندارند.

محمد نورصالحی در شصت وششــمین جلســه علنی شــورای اســالمی شــهر اصفهان ضمن 
گرامیداشت روز معلوالن، اظهار کرد: معلوالن باید از امکانات کافی برابر برخوردار شوند، اما به رغم 
تالش های صورت گرفته با مضیقه هایی به خصوص در حوزه مناسب سازی و حمل ونقل عمومی 

روبه رو هستند.
وی با بیان اینکه جامعه معلوالن حقی دارند و ما نیز نســبت به آنهــا دینی بر گردن داریم، گفت: 
معلوالن همچون دیگر شــهروندان مشتاق حضور در شهر هســتند، در این راستا امیدواریم برای 

شنیدن دغدغه های آن ها در جلسه ای خدمت اعضای تشکل های این قشر باشیم.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به بحران آلودگی هوا، گفت: هفته گذشته نیز مطرح 
کردم هر دو فاز نیروگاه شهید منتظری از سوخت مایع اســتفاده می کند، در این راستا قرار شده 
است برنامه ای سه ســاله در حوزه تبدیل و ارتقای نیروگاه های اطراف شــهر اصفهان و پیگیری 

انرژی های تجدیدپذیر تدوین شود.
وی ادامه داد: بخش عمده ای از آالیندگی ها و معادل ۶۷ درصــد آن مربوط به آالینده های ثابت 
یعنی کارخانه ها و ۳۳ درصــد مرتبط با بخش متحرک اســت که پیگیری بــرای رفع آالیندگی 

کارخانه های بزرگ اطراف اصفهان مدنظر قرار دارد.
نورصالحی با اشاره به لزوم انتقال بعضی کارخانه ها، کوره های آجرپزی و ساماندهی آن ها، تصریح 

کرد: مناطق صنعتی اطراف اصفهان به خصوص آن ها که آالیندگی دارد، باید ساماندهی شود.
وی درباره توســعه نامبارک منطقه صنعتی محمودآباد که در دولت نهم و دهم آغاز شــد، افزود: 
مسئوالن قضایی استان درگیر این موضوع هستند تا بتوانند از توســعه این قبیل صنایع آالینده 
جلوگیری کنند.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: زمینی نیز به حوزه طالسازی اختصاص 
پیدا کرده است که ســازمان میادین و ساماندهی مشاغل شــهری باید برای انتقال این صنعت 
تالش کند.وی با اشاره به مکاتبات انجام شده، اضافه کرد: اگر اصفهان در رأس آلوده ترین شهرها 
قرار دارد، باید در بخش نوسازی ناوگان تاکســی، اتوبوس و اضافه کردن کاتالیست و فیلتر که از 
تشــدید آلودگی جلوگیری کرد، اگر پاالیشــگاه بنزین یورو پنج تولید می کند و مضرات آن برای 

اصفهان است، اولویت آن نیز باید برای اصفهان باشد.
نورصالحی با اشاره به لزوم کاهش سفرهای درون شــهری اظهار کرد: حوزه حمل ونقل باید برای 
استفاده کمتر از خودرو فرهنگ ســازی کند که البته قبل از آن باید حمل ونقل عمومی توسعه پیدا 
کند.وی تصریح کرد: مســئوالن به خصوص وزارت نیرو در حوزه آب به رغم قول های داده شده و 
تاکید رهبر معظم انقالب در دیدار مردم اصفهــان، برنامه ای ندارند، اما اگر برای کاهش آن اقدام 

نمی کنند، جهت تشدید این بحران نیز گامی برندارند.
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان ادامه داد: مســئوالن استان پیگیر هســتند و امیدواریم 

مسئوالن ملی به خصوص وزارت نیرو در این زمینه احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند.
وی با اشــاره به کســب وکارهای خرد و خانگی گفت: بسیاری از کســب وکارهای خرد در دو ماه 
گذشته دچار آسیب شدند که شهرداری می تواند از طریق سازمان های میادین و فرهنگی به این 
حوزه کمک کند. پیش از این میدان امام علی )ع( برای عرضه تولیدات خانگی پیش بینی شده 
بود، بنابراین باید تالش کرد تا قبل از پایان سال جاری، فضاهایی برای حضور برنامه ریزی شده، 

مدیریت شده و شناسنامه دار افرادی که نیاز به درآمدزایی دارند، ایجاد شود.
نورصالحی با اشاره به برگزاری جلسه با ســرمایه گذاران خاطرنشان کرد: یکی از درخواست های 
آن ها تسهیل صدور پروانه دفاتر کار بود تا به این ترتیب مشاغل خدماتی با سرمایه کم و اشتغال 

باال بتوانند در شهر فعالیت کنند، رونق بگیرند.

مدیر منطقه ۳ شهرداری:

دروازهاشرفمتحولمیشود

منطقه سه شــهرداری اصفهان در قلب دیار نصف 
جهان قرار دارد، منطقه ای با ۲۰۰ مسجد و حسینیه 
که ۳۴ مســجد آن جزو بناهای تاریخی محســوب می شود؛ در این 
منطقه هفت منــار، ۱۵ امامزاده، ۱۳ حمام، ۲۳ مدرســه قدیمی، ۱۷ 
کنیسه یهودیان، ۲۸ سرا و تیمچه، شــش کاروانسرا و ۳۶ بازار وجود 

دارد که در مجموع ۳۸۰ پالک ستاره دار تاریخی محسوب می شوند.
بازار بزرگ اصفهان یکی از قدیمی ترین و جذاب ترین بازارهای ایران و 
جهان اسالم است که از سردر قیصریه تا سردر مسجد اصفهان امتداد 
دارد، البته هنگامی که به مجموعه تاریخی میدان امام )ره( وارد شویم 
دیگر همچون سال های گذشته شــاهد تردد خودروها و آلودگی های 
ناشی از حجم تردد آن ها در میدان نیستیم، اما ورود موتورسواران به 

میدان هنوز آرامش کافی را در این فضا برقرار نکرده است.
در بخش مسقف بازار نیز مقابل بســیاری از مغازه ها موتورسیکلت ها 
دیده می شود که به گفته کسبه، به دلیل نبود پارکینگ امن و سهولت 
در رفت وآمد، مغازه داران مجبور به پارک موتورســیکلت در کنار مغازه 
خود هستند که این موضوع زیبنده مجموعه جهانی میدان امام )ره( 

نیست.
همچنین از دیگر مشکالت منطقه ســه، تداخل بافت تاریخی و بافت 

فرسوده است که اقدامات نوسازی و بهسازی این منطقه را با مشکل 
مواجه کرده ، زیرا بافت تاریخی دارای حریم مشــخصی اســت و در 

اطراف آن اجازه ارتفاع داده نمی شود.
محمدباقر کالهدوزان، مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان در پاسخ به 
این سوال که چه راهکارهایی برای منع تردد موتورسیکلت سواران در 
میدان امام )ره( اندیشیده شده است؟، گفت: در اطراف میدان امام 
)ره( حدود ۸.۵ کیلومتر بازار و حدود ۲۷ هزار مغازه وجود دارد که سد 
معبر و ورود موتورسیکلت دو مسئله ای است که ما در این میدان با آن 
مواجه هستیم. ۲۲ مسیر ورود خودرو و موتورسیکلت در میدان امام 
)ره( وجود دارد که با شناسایی آن ها اقدام به ایجاد راه بندهای مناسب 
کرده ایم؛ همچنین جلســه ای با فرماندار اصفهان جهت ســاماندهی 
ورود موتورسیکلت ها برگزار و مقرر شده اســت گروهی از اصناف در 
بازار به نمایندگی از ســایر بازاری ها اقدام به امضای صورت جلسه ای 
جهت مدیریت تردد موتورسیکلت سواران کنند، چرا که پلیس راهور و 
شــهرداری به تنهایی نمی تواند تردد و ورود موتورسیکلت ها را کنترل 

کند و الزم است بازاریان نیز در این امر مشارکت الزم را داشته باشند.
به همین منظور جلســاتی برای تعیین ســاعت معین جهت بارانداز 
مغازه ها و عرضه فروش کسبه باید در نظر گرفته شود و پیشنهاد شده 

است تا قبل از آغاز ســاعت اداری یا بعدازظهرها برای تخلیه بار اقدام 
کنند و در ساعت های مقرری از ورود موتورسیکلت ها برای ورود امن 
مردم و گردشگران جلوگیری شــود که امیدواریم این کمیته به نتیجه 
برسد و مصوبات اجرایی شــود تا اگر کسی قصد سرپیچی از قانون را 
دارد، قوه اجرایی اقدامات الزم برای ممانعت از آن را در اختیار داشته 

باشد.
کالهــدوزان همچنیــن در خصوص ســقف بــازار کــه در بعضی از 
قسمت های آن دارای شــرایط حاد و نامساعدی اســت و هر لحظه 
امکان فروریختــن آن وجود دارد هــم گفت: اکثر مرمت ها توســط 
شهرداری با همکاری سازمان نوسازی و بهســازی انجام می شود و 
ساالنه بودجه مستمری برای این اقدامات تخصیص می یابد که شامل 
سبک سازی سقف ها، اصالح بدنه ها، ایجاد ناکش و سنگ فرش کف 
بازار است. بدیهی است که برای انجام این اقدامات باید با شرکت های 
خدمات رســان از جمله برق، گاز و آب برای رفع مشــکالت لوله کشی 
و تعویض علمک های فرسوده هماهنگ شــوند و هر سال نیز بودجه 

مناسبی برای این کار در نظر گرفته می شود.
از نخســتین برنامه های ســال ۱۴۰۲ نیز پــس از تصویــب بودجه 
در ســازمان بازســازی و نوســازی ترمیم بافــت فرســوده دروازه 
اشــرف خواهد بود کــه از طرف آتش نشــانی اخطارهــای متعددی 
 بــه دلیــل فرســودگی زیــاد در این قســمت بــه شــهرداری داده 

شده است.
وی افزود: از وســعت ۱۱۴۸ هکتاری منطقه ســه، ۳۱۳ هکتار بافت 
فرسوده است که حدود ۲۹۲ هکتار آن بافت تاریخی محسوب می شود 
و محدوده بسیار کمی از منطقه در حریم تاریخی واقع نشده ، از این رو 
برای بافت فرسوده باید مشوقی وجود داشته باشد تا افراد بتوانند در 
ارتفاع مناسب ملک خود را بسازند یا ســرمایه گذاری کنند، بنابراین 
در این راستا جلســات متعددی توســط معاون شهرسازی و میراث 
فرهنگی برگزار و تالش شده است تا حد امکان تفکیکی الزم بین بافت 
فرسوده و بافت تاریخی به وجود آید که بتوانیم اقدامات موثری جهت 
ساخت بافت فرسوده انجام دهیم. مشوق ها شامل یک طبقه سقف 
مازاد عالوه بر کد منطقه است به شرطی که ساخت وساز در حریم آثار 
تاریخی نباشد، چراکه بســیاری از محالت این منطقه به دلیل وجود 
آثار تاریخی شامل این مشوق ها نمی شــود. همچنین پیشنهادهایی 
شده است که بازسازی بافت های فرسوده به سمت معماری تاریخی 
روانه شود و به صورت مناطق گردشگری یا مهمان پذیر مورد استفاده 

قرار گیرد.

اســتاندار اصفهان با اشــاره به دســتاوردهای سفر 
هیئت تجاری از اصفهان به روســیه، گفت: روس ها 
آماده ســرمایه گذاری در زمینه صنایع با فناوری های 
برتر)هایتک( در اصفهان هستند.سیدرضا مرتضوی در 
جمع خبرنگاران در استانداری اصفهان افزود: در این 
سفر در زمینه های مختلف پیشنهاد سرمایه گذاری از 
طرف اصفهان مطرح شد که با استقبال آنها به ویژه در 
زمینه صنایع با فناوری های برتر مواجه شد و آنها در این 
باره متقاضی بودند.وی با بیان اینکه سفر هیئت تجاری 
و جمعی از مسئوالن دســتگاه های اجرایی استان به 
شهرهای مســکو و ســن پترزبورگ در هفته گذشته 

انجام شــد، اظهار داشت: این ســفر با هدف توسعه 
روابط ۲ کشــور ایران و روســیه و ارتقای سطح روابط 
انجام شد.مرتضوی با اشاره به اینکه یکی از سیاست 
های کشورمان، حضور گســترده و با دوام در بازارهای 
کشــورهای همسایه و عضو پیمان شــانگهای است، 
اضافه کرد: اصفهان به عنوان اســتانی با ظرفیت های 
فراوان می تواند در این زمینه به خوبی نقش آفرینی 
کند.وی ادامه داد: هفته گذشته شهرهای مسکو و سن 
پترزبورگ میزبان هیئت تجاری و تعدادی از مسئوالن 
دستگاه های اجرایی اســتان اصفهان در زمینه های 
صنعت، میراثی فرهنگی و گردشگری، جهاد کشاورزی، 
دانشگاه اصفهان و شهرک علمی و تحقیقاتی بود.وی با 
بیان اینکه حدود ۴۰ نفر از صنعتگران و فعاالن اقتصادی 

استان اصفهان در این سفر حضور داشتند، گفت: دیدار 
با سفیر ایران در روسیه، بازدید از اماکن تجاری، دیدار و 
مذاکره با بازرگانان روسی و برخی از مقامات این کشور 
و عقد تفاهمنامه های همکاری از برنامه های این سفر 
بود.استاندار اصفهان افزود: مذاکره ها و تبادل تجربه 
ها در این ســفر حول چهار محور اصلی علم و فناوری، 
مدیریت شهری و زیرســاخت ها، اقتصاد و تجارت و 
میراث و گردشــگری بود.مرتضوی به برگزاری جلسه 
های مختلف در مســکو با مقامات، تاجران و سرمایه 
گذاران روسی اشاره و خاطرنشــان کرد: ایران بنا دارد 
که منطقه ای به عنوان نمایشگاه و محل عرضه کاال به 
صورت عمده در مسکو داشته باشد و مذاکره هایی در 

این زمینه صورت گرفت.

استاندار:

 روس ها آماده سرمایه گذاری در زمینه فناوری های برتر
 در اصفهان هستند

اصفهان، قهرمان پایگاه های بسیج مساجد و محالت کشور شد
جشنواره پایگاه های بسیج مساجد و محالت کشور با حضور ۵۶۸ شرکت کننده از ۲۸ استان با قهرمانی 
اصفهان به پایان رسید.سرهنگ روح ا... معظم، رییس مرکز تربیت بدنی و ورزش بسیج سپاه صاحب 
الزمان)عج( درباره این رویداد فرهنگی و ورزشی، اظهار کرد: جشنواره فرهنگی ورزشی پایگاه های 
بسیج مساجد و محالت کشــور با حضور ۵۶۸ نفر از بسیجیان از ۲۸ اســتان کشور به میزبانی سپاه 
حضرت صاحب الزمان)عج(اســتان اصفهان در ۵ رشته ورزشــی آمادگی جسمانی ، دارت، فوتبال 
دستی ، تنیس روی میز و شنا از تاریخ ۹ الی ۱۱ آذر ماه به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج برگزار شد.
وی افزود: در این جشنواره فرهنگی ورزشی بسیجیان به رقابت پرداخته و در پایان تیم سپاه حضرت 
صاحب الزمان)عج( استان اصفهان به مقام قهرمانی مسابقات دست یافت. پس از آن تیم های سپاه 
حضرت عباس)ع( استان اردبیل و سپاه حضرت ولی عصر)عج( استان خوزستان به ترتیب دوم و 
سوم شدند.افتتاحیه این مسابقات روز چهارشنبه نهم آذرماه با حضور سردار محمد هاشم پور، فرمانده 
لشکر ۱۴ امام حسین)ع(، سرهنگ سید فخرالدین میرافضل، رییس سازمان ورزش بسیج کشور، 
جواد محمدی، مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان و جمعی از مسئولین در سالن آمفی تئاتر شهید 
مطهری اردوگاه شهید بهشتی برگزار شد و در آیینی از پدر شهید بسیجی ورزشکار عبدالمهدی کاظمی 

و بسیجی جانباز محمد مجلسی نیز تجلیل و قدردانی به عمل آمد.
 

مدیر منطقه یک شهرداری خبر داد:

برگزاری نمایشگاه توانمندی های معلوالن در ایوان جهان نما
مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان گفت: به مناسبت دوازدهم آذرماه، روز جهانی معلوالن با همکاری 
انجمن خیریه حمایت از کودکان بهشــت، نمایشــگاه توانمندی های افراد دارای معلولیت در ایوان 
جهان نما برگزار می شود.میثم بکتاشیان اظهار کرد: سوم دســامبر مصادف با ۱۲ آذر در سال ۱۹۹۲ از 
سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی معلوالن اعالم شده است.وی ادامه داد: بر 
اساس تعاریف جهانی، جدیدترین نوع نگاه مسئوالن نسبت به افراد دارای معلولیت، مبتنی بر تلفیق 
اجتماعی است، در این نگاه، ورود و حضور افراد دارای معلولیت در سطح جامعه طبیعی، گسترده و 
راحت است که هیچ تفاوتی بین آنها با سایر افراد جامعه احساس نمی شود و یک جامعه واحد به تصویر 
کشیده می شود.مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان با بیان اینکه همواره نوع نگاه مدیریت شهری نیز 
به افراد توان خواه )دارای معلولیت( ارج نهادن به توانمندی های آنها بوده است، افزود: در این راستا 
بهینه سازی و مناسب سازی سطوح مختلف شهری برای عبور و مرور این قشر از جامعه رسالت اصلی 
مدیریت شهری است.وی با اشاره به توانمندی ها، استعدادها و ظرفیت های هنری، فرهنگی و علمی 
افراد توان خواه )دارای معلولیت( خاطرنشان کرد: براین اساس و با همکاری انجمن خیریه کودکان 
بهشت، به مناســبت دوازدهم آذرماه »روز جهانی معلوالن« نمایشــگاه توانمندی های افراد دارای 

معلولیت در ایوان جهان نما تا پانزدهم آذرماه از ساعت ۹ تا ۱۶ عصر برگزار می شود.
 

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اعالم کرد:

احداث بوستان عارف در منطقه 12
مدیر منطقه ۱۲ شــهرداری اصفهان گفت: عملیات احداث بوســتان عارف با بودجه ای به ارزش ۲۱۰ 
میلیارد ریال در حال احداث است و به زودی تکمیل خواهد شد.علی اکبر رسالت اظهار کرد: عملیات 
عمرانی احداث بوستان عارف در خیابان بهارستان، خیابان عارف شمالی به مساحت هزار متر مربع در 
حال انجام است.وی افزود: عملیات احداث بوستان عارف با بودجه ای به ارزش ۲۱۰ میلیارد ریال ۹۸ 
درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و به زودی تکمیل خواهد شد.مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان،با 
بیان اینکه افزایش سرانه فضای سبز منطقه در اولویت برنامه ها قرار دارد، گفت: در این راستا به منظور 
ارتقای کیفیت زندگی و افزایش سرانه مطلوب فضای سبز و رضایت شهروندان، بوستان های محلی 

جانمایی و ایجاد می شود.

شورا

خبر روزاخبار

با از دست دادن فضای مجازی؛

تئاتر اصفهان، مخاطبانش 
را از دست داده است

ایرنا : رییس هیئت موسس انجمن هنرهای 
نمایشی اصفهان گفت: با از دست دادن فضای 
مجازی، باید ۱۰ برابــر آن، تبلیغات محیطی 
کنیم که با وجود هزینه های زیاد، بازهم نتیجه 
چندانی ندارد و به همین دلیل، مخاطبان مان 
را از دست داده ایم.احسان جانمی، در گفت وگو 
با خبرنگار ایرنا با تاکید بر حضور اجتناب ناپذیر 
مردم در فضای مجازی افزود: وقتی نتوانیم 
با مخاطبــان خود در فضای مجــازی ارتباط 
برقرار و کاالی فرهنگی مان را به تماشــاگران 
معرفی کنیم، روند کارمان نیــز دچار اختالل 
می شــود.وی تاکید کرد: وابســتگی فعاالن 
تئاتر به مردم است و با از دست دادن تبلیغات 
مجازی، هنرمندان این عرصه هم دچار تشتت 
و مشکالت زیادی شــده اند.جانمی با اشاره 
به تاثیر متقابل اضــالع مثلث فرهنگ، هنر و 
سیاست در تمدن آفرینی اظهار داشت: یکی 
از ابزارهــای این تمدن، تبلیغات اســت و در 
عصر جدید، مردم حضور بیشتری در فضای 
مجازی دارند و به همین دلیــل تبلیغات در 
فضای مجــازی قیمت نازل تــری دارد.وی 
اضافه کرد: در شرایط کنونی فضای مجازی، 
برای تبلیغات محیطی اجراهای تئاتر، ارگان 
های دیگر هم باید پــای کار بیایند و فعالیت 
کنند.به گفته رییس هیئت موسس انجمن 
هنرهای نمایشــی اصفهان، در دو ماه و نیم 
اخیر، تئاتــر اصفهان، تنها یک اجــرا در حوزه 
کودکان و یک اجرا در حوزه بزرگساالن داشته 
است.وی با اشاره به اینکه حیات تئاتر و اهالی 
آن به تماشــاگران و مردم گره خورده است، 
افزود: دلیل اجراهای کم تئاتر در اصفهان مثل 
سایر نقاط کشور این بوده است که در شرایط 
ناآرامی های اخیر، مخاطب برای تماشــا به 
ســالن نمی آید.جانمی خاطرنشــان کرد: از 
نیمه سال ۹۸ تا زمان حاضر دچار فراز و نشیب 
فراوان شده ایم و البته به فراز هم نزدیک نشده 
بودیم با این حال شــرایط به شــکلی پیش 
می رفت کــه بعد از همه گیــری کرونا، دوباره 

بتوانیم روی پای خود بایستیم.

رییس اداره هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان سال ۱۴۰۲ به میزبانی اصفهان 
برگزار می شود.علی عطریان با بیان اینکه دوره جدید جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان سال ۱۴۰۲ برگزار می شود، گفت: قرار است تفاهم نامه ای بین 
شهرداری اصفهان و مدیر بنیاد فارابی در همین زمینه امضا شود.وی ادامه داد: حدود یک ماه دیگر نیز از پوستر این جشنواره رونمایی خواهد شد.به گفته رییس 
اداره هنری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، رقابتی بودن و المپیاد جشنواره همچنین افتتاح صندوق اعتباری هنر و صندوق اعتباری 
ساخت فیلم های کودک و نوجوان با مشارکت شهرداری اصفهان و بنیاد فارابی برای تحول در برگزاری جشنواره پیش بینی شده است.عطریان اظهار کرد: هرکدام 
از فعاالن فیلم سازی در کشور که قصد ساخت فیلم در حوزه کودک و نوجوان دارند می توانند درخواست خود را به این صندوق مشترک ارائه کنند تا در صورت داشتن 
شرایط الزم، از تسهیالت آن استفاده کنند.وی در رابطه با ماندگاری دائمی جشنواره کودک در اصفهان گفت: در این مورد نمی توان قولی داد، اما واقعیت این است 

که جشنواره در اصفهان شکل گرفته و به ثبات رسیده است و تغییر دادن مکان جشنواره شاید به صالح نباشد.

جشنواره فیلم کودک در اصفهان برگزار می شود

نشست انجمن 
همبستگی خانواده 
شهدا و ایثارگران 

استان اصفهان

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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مدیرعامل بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: ما برای سال 
آینده افزایش سطوح درآمدی قابل توجهی را پیشنهاد داده ایم که باالتر از 60 

درصد فعلی است.
بیت ا... برقراری، مدیرعامل بیمه اجتماعی کشــاورزان، روستاییان و عشایر 
مهمان گفت: دولت تقبل کرده تا به عنوان کارفرمای کشــاورزان، روستاییان 
و عشــایر وارد عمل شود و با تاســیس این صندوق توانست برای بیمه های 
اجتماعی این طیف از جامعه گام بردارد به طوری که امروز دولت 2 برابر حق 
بیمه این بیمه شدگان را پرداخت می کند. عمال دولت کارفرمای بیمه شدگان 
این صندوق بیمه اجتماعی است، جامعه هدف این صندوق تمام روستاهای 
کشور، کشاورزان و عشایر و شــهرهای زیر 20 هزار نفر هستند، جامعه هدف 
بسیار گسترده است و اگر تعداد افراد در روستاها، کشاورزان و عشایر را حساب 
کنیم به 30 میلیون نفر می رسد و یک سوم جمعیت کشور را تشکیل می دهند، 
اما از آنجایی که ورود افراد 18 سال و باالی 50 سال به صندوق ممنوع است، 
از این رو جمعیت جامعه هدف ما به 9 تا 10 میلیون می رسد که با آمار خانواده 

آنها به همان 30 میلیون نفر خواهد رسید.
وی افزود:  کســانی کــه در صنــدوق اجتماعی بیمه هســتند، مســتمری 
بازنشستگی دریافت می کنند، این یکی از خدمات ماست، از دیگر خدمات 
این صندوق می توان به پرداخت مستمری از کارافتادگی، پرداخت مستمری 
بازماندگان مستمری ناشی از فوت اشــاره کرد و از طرفی هم نقل و انتقال در 
این صندوق آزاد است، به طوری که سوابق از تامین اجتماعی به این صندوق 
قابل انتقال است و از ســایر صندوق ها و به سایر صندوق ها نیز نقل و انتقال 

قابل اجراست.
برقراری در پاسخ به این ســوال که بحث درمان بیمه شدگان چگونه است و 
بیمه درمانی بیمه شدگان در کدام سازمان ارائه می شود؟ گفت: پایه بیمه های 
درمانی این جامعه هدف را سازمان بیمه سالمت متقبل شده است، طبق قانون 
و تاکیدات دولت باید بیمه پایه درمان برای اینها تقبل و اجرا شــود. بنابراین 
تمام عشایران، روستاییان و کشاورزان و شهرهای زیر 20 هزار از دفترچه های 
درمانی بیمه سالمت برخوردار هستند. اساسنامه صندوق اجتماعی ظرفیتی 
دارد که  می تواند بیمه پایه ای را خود صندوق تقبل کند، چنین ظرفیتی پیش 
بینی شده؛ اما بودجه ســرانه پایه درمان را به بیمه سالمت پرداخت می کنند 
و سازمان بیمه ســالمت این کار را انجام می دهد، اگر بنابر این شد که بودجه 

سرانه درمان این بیمه شــدگان را در اختیار ما قرار دهند، ما می توانیم بیمه 
درمان هم داشته باشیم.

برقراری درخصوص زمان دقیق اجرای فازهای تکمیلی بیمه روســتایی در 
سراسر کشور هم گفت: ما مصمم شــدیم تا بیمه تکمیلی را در اختیار جامعه 
هدف خود قرار دهیم، از آنجایی که این مســئله از اهمیــت باالیی برخوردار 
بود، طرح را مطالعه کردیم تا به درســتی و دقیق انجام و موجب رضایتمندی 
مخاطبان و جامعه هدف ما شــود، براین اســاس مطالعات عمیقی صورت 
گرفت و همه ابعاد را مورد مطالعه قرار دادیم و مرحله آزمایشی را در اصفهان، 
آذربایجان شــرقی و همدان اجرا کردیم.  ما در این ســه استان، مستمری 
بگیران را تحت پوشش بیمه های تکمیلی قرار دادیم که برای هر نفر، 100 هزار 
تومان دریافت می شود. مصمم هستیم تا نقاط ضعف و قوت را بررسی کنیم 
تا مقدمات فراهم شود و تمام جامعه هدف مستمری بگیران تحت پوشش 

قرار بگیرند. در مرحله بعد نیز بازنشستگان تحت پوشش قرار می گیرند.

معاون وزیر صمت و رییس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
در جریان برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو ضمن حضور در غرفه 
فوالد مبارکه با آخرین دستاوردهای گروه فوالدمبارکه در حوزه تولید و دانش بنیان 
آشنا شد.علی نبوی در جمع خبرنگاران گفت: بازدید از غرفه فوالدمبارکه و اقدامات 
خوب این شرکت در حوزه دانش بسیار امیدوارکننده اســت؛ به ویژه این که این 
شرکت برنامه ریزی و اقدامات بسیار خوبی در حوزه خطر پذیر انجام داده است. 
این درحالی اســت که بسیاری از ســازمان های دنیا در حوزه تحقیق و توسعه به 
دلیل ســرمایه گذاری خوبی که در زمینه توســعه انجام داده اند در مسیر فناوری 
حرکت کرده  و به پیشرفت های خوبی دســت یافته اند.نبوی با اشاره به اهمیت 
و لزوم حرکت شتابنده در مســیر دانش بنیان تصریح کرد: چه بسیار سازمان ها 
و صنایع بزرگی بوده اند که به دلیل عقب ماندن از تکنولوژی ها و فناوری های روز 
دنیا نتوانستند در چرخه رقابت بمانند و تاب مقاومت از دست دادند. از این رو اگر 
شرکت های بزرگی مانند فوالدمبارکه با این حجم تولید، سرمایه گذاری و گردش 
مالی بخواهد همچنان در این ســطح باقی بماند باید در سطح کالن برای همگام 
شدن با دانش و فناوری های روز دنیا ســرمایه گذاری کند که این اقدام از سوی 
فوالدمبارکه در حال جاری شدن است.معاون وزیر صمت و رییس هیئت عامل 
سازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران از شناسایی شرکت های دانش بنیان 
توسط فوالد مبارکه به عنوان یکی از نقاط قوت این پروژه مهم یاد کرد و گفت: این 
که فوالدمبارکه با سرمایه گذاری هدفمند نیاز شرکت های دانش بنیان را شناسایی 
و مرتفع می کند، پیشرفت و توسعه کشور در بر خواهد داشت.وی در پاسخ به این 
سوال که نقش صنایع بزرگ در سطح ارتقای دانش کشور تا چه حد اثرگذار است، 
گفت: خوشبختانه فوالدمبارکه درمسیر دانش بنیان شدن چرخه کامل این پروژه 
را تدارک دیده اســت و در این مسیر در گام نخست شــرکت های دانش بنیان را 

شناسایی می کند، نیازسنجی انجام می دهد و پس از یک بازه زمانی سه تا پنج 
سال که سرمایه گذاری ها منتج شد آن ها از حالت استارت اپ به جایگاه تجاری 
ارتقا می دهد. در ادامه صنایعی در مجموعه های زیر گروه  و خارج از آن هســتند 
که می توانند دانش آماده شده در حوضه های کاری خود را خریداری و در چرخه 
تولید استفاده کنند. نقطه قوت کار در این است که این دانش و چرخه به بار نشسته 
منحصر به فوالد مبارکه و گروه آن نخواهد بود و همه سازمان ها و نهادهای نیازمند 
می توانند از این ظرفیت ایجاد شده نهایت استفاده را داشته باشند. در این صورت 
است که ریسک ها و خطرپذیری ها به کمترین حد خود خواهد رسید.معاون وزیر 
صمت با تاکید بر این که چرخه تعریف شده در حوزه دانش بنیان در فوالدمبارکه به 
درستی طراحی، تعریف شده و در حال اجراست،گفت: به درستی که یک سازمان 
توسعه و دانش محور به همین شکل عمل می کند و مشکالت بسیاری ازسازمان ها 
که قدرت ریسک پذیری و خطرپذیری کمتری دارند، در سایه توانمندی و اقدامات 

هوشمندانه فوالد مبارکه حل می شود.

از ابتدای سال جاری تاکنون 13 نیروگاه خورشیدی در نقاط مختلف استان 
اصفهان احداث شده است.

سخنگوی صنعت برق استان با بیان اینکه در مناطق مرکزی کشور 300 روز 
آفتابی در سال وجود دارد، گفت: سلول های خورشیدی می تواند جایگزین 

خوبی برای نیروگاه های سیکل ترکیبی و برق آبی باشد.
محمدرضا نوحی افزود: در سال گذشــته برق خورشیدی تولید شده باعث 
صرفه جویی 70 میلیون مترمکعبی در نیروگاه های گازی اســتان اصفهان 

شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان گفت: تاکنون اراضی مورد نیاز برای 
ساخت 150 واحد مسکونی اقشار ویژه در سطح استان تامین شده است.

علیرضا قاری قرآن در خصــوص اقدامات به عمل آمده در راســتای تامین 
مسکن اقشار ویژه )خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران( استان توضیح داد: 
امســال تا کنون اراضی مورد نیاز برای ســاخت 150 واحد مسکونی ویژه این 
اشخاص در سطح استان اصفهان تامین شده است.وی ادامه داد: معاونت 
امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان واگذاری اراضی به 
اقشار ویژه و دستگاه ها و نهادهای دولتی و عمومی و تامین اراضی در جهت 
ساخت مسکن در راستای سیاســت های دولت را در ســطح استان پهناور 
اصفهان در کنار سایر اقدامات و وظایف، پیگیری و به انجام می رساند.مدیرکل 
راه و شهرسازی اســتان اصفهان افزود: در این راستا از ابتدای سال جاری تا 
کنون جمعا بیش از 900 مورد اراضی با کاربری های مســکونی واگذار شــده 
است.وی افزود: در اســتان اصفهان واگذاری 39 هکتار اراضی غیرمسکونی 
شــامل اداری، تجهیزات شــهری، خدماتی، درمانی و بهداشتی، صنعتی و 

مذهبی انجام پذیرفته است.قاری قرآن خاطرنشان کرد: در راستای اجرای 
طرح نهضت ملی مسکن استان اصفهان، اراضی مورد نیاز برای ساخت بیش از 
91 هزار واحد تامین شده و به همین منظور در سطح استان تاکنون 471 هکتار 

اراضی الحاق به محدوده شده است.  

مدیرعامل بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خبر داد:
مستمری بگیران اصفهانی صندوق بیمه کشاورزان، روستایی و عشایر؛ 

تحت پوشش بیمه های تکمیلی 

معاون وزیرصمت:

اقدامات فوالد مبارکه در حوزه دانش بنیان بسیار امیدوارکننده است

سخنگوی صنعت برق استان مطرح کرد:

استان اصفهان در مسیر خورشیدی شدن

مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد:

تامین زمین برای ۱۵۰ نفر از اقشار ویژه استان اصفهان

منبع: بازار 

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به همراه جمعی از معاونان و 
مسئوالن این شرکت با حضور در آبفای منطقه چهار شهر اصفهان با مسئوالن 
و کارکنان این منطقه دیدار کرد.حســین اکبریان در ایــن بازدید در جریان 
اقدامات آبفای منطقه چهار قرار گرفت و بر لزوم تسریع در پیشرفت پروژه های 
عمرانی در بخش های آب و فاضالب و تکریم اربــاب رجوع تاکید کرد.مدیر 
عامل آبفای اســتان اصفهان همچنین در این بازدید بــا کارکنان این منطقه 
دیدار کرد و در جریان نقطه نظرات، پیشنهادات و مشکالت آن ها قرار گرفت.

محمد جمشیدیان، مدیر آبفای منطقه چهار نیز در جریان این بازدید گزارشی 
از اقدامات انجام شده در این منطقه و پیشرفت پروژه های آب و فاضالب ارائه 
کرد.در ادامه مهندس اکبریان و همراهان از عملیات اصالح شــبکه فاضالب 

خیابان شهید چمران به طول 1100 متر و قطر 1000میلی متر بازدید کردند.

بازدید مدیر عامل آبفای استان از آبفای منطقه ۴ شهر اصفهان
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