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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

رییس هیئت  مدیره کانون بازنشستگان اصفهان خبر داد:

وام بازنشستگان، جنبه رسانه ای دارد!

با حضور استاندار استان و 
مدیرعامل سازمان تامین 

اجتماعی کشور صورت گرفت؛
امضای تفاهمنامه 
ساخت بیمارستان 

 500 تخت خوابی
 در اصفهان

مسئوالن اداره کل بهزیستی استان می گویند مراکز اورژانس 
اجتماعی نیازمند توجه حداکثری مسئوالن و بودجه هستند؛

5همان همیشگی !
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رییس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اصفهان:

جنگل های استان اصفهان با کمبود 
قرقبان  روبه رو است

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان:
14 پایگاه امدادی هالل احمر اصفهان 

نیازمند خودروی نجات است

جای خالی طالی سفید در کشتزارهای شهر بی آب

 اصفهان که زمانی قطب پنبه کشور شناخته می شد، حاال به دلیل خشک سالی و کمبود آب، 
بسیاری از مزارع این دیار جایگزین هایی دیگر برای کشت این محصول پیدا کرده اند؛

بسیاری از مشکالت امروز 
شهرها از مسیر فرهنگ 

قابل رفع است

چاره ای جز تحول و 
تغییر جدی رویه ها 

نداریم

 سخنان رهبر انقالب
 پیرامون موضوع آب 
 اصفهان، اتمام حجتی

انارک؛ یاقوتی در دل کویر با مدیران بود
7 37

4

ن
میزا

س: 
عک

شهرداری شاهین شــهر در نظر دارد  اجاره ماهیانــه زمین به مساحت 75 

متر مربع غیر محصور جهت اســتقرار کانکس حجاری واقع در آرامســتان 
بهشــت معصومه )ع(  را از طریق  مزایده عمومی و بــا جزئیات مندرج در 
www.( اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

setadiran.ir( و بــا شــماره مزایــده 5001094734000049 به صورت 
الکترونیکی واگذار نماید.

زمان انتشار در سایت: 1401/09/03
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- برگزاری مزایده صرفا از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت می 
باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در 
صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، 
ارسال پیشــنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم 

از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد 

اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، 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.

                           آگهی مزایده اجاره شماره 18345 )نوبت دوم(
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فرماندار اردستان:

نشاط اجتماعی در سطح شهر اردستان کم است

فرماندار اردستان با اشــاره به اینکه هفته فرهنگ اردستان، فرصتی 
برای معرفی بهتر این شهرستان خواهد بود، گفت: با برنامه ریزی های 
انجام شده امسال ششمین دوره هفته فرهنگ شهرستان اردستان از 

۵ تا ۱۱ آذرماه برگزار می شود.
ســید محمدهادی احمدی طبا در نشســت خبری هفتــه فرهنگ 
شهرستان اردستان اظهار کرد: با برنامه ریزی های انجام شده امسال 
ششمین دوره هفته فرهنگ شهرستان اردستان از پنجم تا ۱۱ آذرماه 

برگزار می شود.
وی با اشاره به اهمیت حوزه فرهنگی در کشور، افزود: امروز در کشور 
اگر ضربه ای می خوریم از حوزه فرهنگ اســت و همان طور که رهبر 
معظم انقالب در حوزه فرهنگی و سبک زندگی ایرانی اسالمی که یکی 
از شاخه های فرهنگی است دغدغه داشتند مسئوالن دولتی آنچنان 
این دغدغه را نداشــتند. البته در این حوزه تالش های ارزشــمندی 
صورت گرفته ولی برنامه ریزی های بیشــتر کشــور روی معیشت و 

اقتصاد بوده و کمتر موضوع فرهنگی جدی گرفته شده است.
فرماندار اردستان با اشاره به شعار روز شمار هفته فرهنگ شهرستان 
اردستان، تصریح کرد: شعار هفته فرهنگ شهرستان امسال »اردستان 

فرهنگ اصیل، جوان امید آفرین و جامعه با نشاط« خواهد بود که بنا 
داریم براساس این شعار برنامه های این هفته را اجرا کنیم.

احمدی طبا تاکید کرد: بایــد تالش کنیم در هفته هایــی مانند هفته 
فرهنگ، اصالت اردستان احیا و حفظ و در جهت ترویج آن اقدام شود 
تا مردم شهرســتان و مخصوصا جوانان نسبت به منطقه خود تعصب 

بیشتری پیدا کنند.
وی خاطرنشــان کرد: احیای صنایع دستی شهرســتان مانند قالی و 
قالی بافی در مهاباد، سفالکاری و خراطی در زواره و میناکاری ، فیروزه 
کوبی ، ســبدبافی و سنگ تراشــی در اردســتان و... از ظرفیت هایی 
هســتند که باید در جهت رونق اقتصادی و معرفی بیشتر آنها تالش 

بیشتری شود.
فرماندار اردستان خاطرنشان کرد: حوزه خیران در این شهرستان یک 
فرصت بسیار بزرگ است و اصلی ترین و اساسی ترین حوزه ای که در 
حال حاضر به دولت و حاکمیت شهرستان کمک می کند و در بسیاری 

از پروژه هایاری می رسانند، خیران هستند.
احمدی طبا خاطرنشــان کرد: نشــاط اجتماعی در سطح شهرستان 
اردستان کم اســت و هفته فرهنگ به عنوان یک شــروع حرکت در 

راستای ایجاد و افزایش نشــاط اجتماعی با محوریت جوانان برنامه 
ریزی شده است. اگربتوانیم جوانان شهرستان را به صورت حضوری 

به میدان بکشانیم اتفاقات مثبتی در این راستا می افتد.
وی با اشاره به نام گذاری روز شمار هفته فرهنگ شهرستان اردستان 
گفت: هر روز هفته فرهنگ شهرستان به مناسبت و عناوینی نام گذاری 
شده است و برنامه های شــاخصی در طول هفته انجام خواهد شد. 
ویژه برنامه هفته فرهنگ شهرستان اردستان روز پنجشنبه ۱۰ آذرماه 
با حضور وزیرفرهنگ و ارشاد اسالمی خواهد بود که در این روز اطلس 

فرهنگی شهرستان رونمایی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، فرماندار اردستان گفت: یکی از شعارهای شهرستان 
اردســتان که برای تحقق آن برنامــه داریم، »اردســتان مقصد دوم 
گردشگری اســتان اصفهان« اســت که با برنامه ریزی های صورت 
گرفته و تعاملی که با مجموعه گردشگری استان و شهرداری اصفهان 
انجام دادیم از هفته فرهنگ شهرستان هر هفته چند اتوبوس گردشگر 
از نقاط مختلف استان به اردستان سفر خواهند داشت و از ظرفیت و 
زیرساخت های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان 

استفاده و بهره مند خواهند شد.

استاناخبار
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در خمینی شهر برگزارشد؛

بزرگداشت سردار بی بی مریم بختیاری
آیین بزرگداشت زنان ایثارگر بختیاری به خصوص سردار بی بی مریم بختیاری با حضور بختیاری ها در 
جوی آباد خمینی شهر برگزار شد.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سردار بی بی مریم 
بختیاری از مبارزان دوران قاجار بود که در جریان جنگ جهانی اول مقابل انگلیس ایســتادگی کرد و 
بخش هایی از خاک کشــور را هم از چنگال انگلیس خارج کرد.وی از حامیان انقالب مشروطه و مادر 
علیمردان خان بختیاری بود که به دلیل مبارزات سیاسی در دوران پهلوی اول اعدام شد.سردار بی بی 
مریم بختیاری در سال ۱۳۱۶ سه ســال پس از اعدام فرزندش درگذشت و در تخت فوالد اصفهان در 

تکیه میرفندرسکی به خاک سپرده شد.
 

طرح آبرسانی به روستا های نایین در مسیر پیشرفت
طرح آبرسانی به روستا های مالاحمد نایین ۳۳ کیلومتر پیشرفت داشته است.فرمانده سپاه صاحب 
الزمان )عج( در حاشیه بازدید از طرح آبرسانی به روستا های نایین گفت: ۷۱ درصد از طرح آبرسانی به 
روستا های بدون آب آشامیدنی در منطقه مالاحمد نایین به طول ۴۶ کیلومتر احداث شده است.سردار 
مجتبی فدا، خدمت رسانی و رفع محرومیت از روستا ها و مناطق محروم را از ظرفیت های عمق بخشی 
به انقالب اسالمی عنوان کرد و افزود: با اتمام این طرح ۳۳ روستا از آب آشامیدنی بهره مند می شوند.

 

آغاز مسابقات فوتسال جام ستارگان بسیج
مسابقات فوتسال جام ستارگان بسیج در شهرســتان بویین میاندشت آغاز شد.مسئول تربیت بدنی 
ناحیه مقاومت بسیج بویین میاندشت گفت: در این دوره از مسابقات هشت تیم از پایگاه های بسیج 
شهر های بویین میاندشت، افوس و روستا های هندوکش، آغچه، کرچ و میرآباد حضور دارند.محمد رضا 
رحمانی افزود: در مرحله مقدماتی تیم ها در دو گروه به صورت دوره ای با یکدیگر به رقابت می پردازند و از 
هر گروه دو تیم به مرحله بعد صعود می کند.وی افزود: تیم های صعود کننده به صورت ضربدری با هم 

مسابقه می دهند و در نهایت تیم های برتر به فینال مسابقات راه پیدا می کنند.
 

افتتاح نمایشگاه های دستاورد های بسیج در شهرستان 
اردستان

همزمان با هفته بســیج، ۲ نمایشگاه دســتاورد های بسیج در شــهر های اردســتان و زواره افتتاح 
شد.ســرهنگ روح ا... صنعتکار، فرمانده ناحیه مقاومت بســیج اردستان در مراســم افتتاح این دو 
نمایشــگاه با بیان اینکه این نمایشــگاه ها تا ۱۰ روز آینــده پذیرای عالقه مندان اســت، گفت: در این 
نمایشگاه ها که در ۳۲ غرفه برپا شــده فعالیت ها و دستاورد های بســیج در حوزه اقتصاد مقاومتی، 

صنایع دستی، محصوالت خانگی و فعالیت های فرهنگی، هنری و ورزشی به نمایش درآمده است.
 

افتتاح ۳ طرح عمرانی در شهرستان اردستان
در هفته بسیج ۳ طرح عمرانی با ۷۰ میلیارد ریال هزینه در شهرستان اردستان به بهره برداری رسید.

مسئول بسیج سازندگی ناحیه مقاومت اردســتان گفت: این طرح ها شامل اجرای آسفالت محوطه 
مرکز نگهداری سالمندان و معلوالن کوثر اردستان به مســاحت ۵ هزار مترمربع، اجرای آسفالت بلوار 
شهید سلیمانی روستای امیران زواره و جاده بین مزارع به مساحت ۲۲ هزار مترمربع و اجرای آسفالت 
بلوار شهید سلیمانی روستای کهنگ اردستان به مساحت ۹ هزار مترمربع با ۷۰ میلیارد ریال هزینه بوده 
است. سرهنگ یاســر افزود: هزینه اجرای این طرح ها از بودجه های بسیج سازندگی، بنیاد مسکن، 

بخشداری ها و دهیاری تامین شده است.

واژگونی تانکر حامل نفت کوره در شاهین شهر اصفهان 
حادثه ساز شد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: واژگونی یک دستگاه تانکر حمل سوخت نفت 
کوره صبح پنجشــنبه در محور شاهین شهر به سمت مورچه خورت در شــمال اصفهان به حادثه و 

اخالل در تردد منجر شد.منصور شیشه 
فروش در گفــت و گو با خبرنــگار ایرنا 
افزود: ســاعت پنج و ۳۰ دقیقه حادثه 
واژگونی تانکر ۳۰ هزار لیتری ســوخت 
نفت کوره گزارش شــد.وی با بیان اینکه 
این تانکــر به مقصد همــدان در حرکت 
بود، اظهار داشــت: این تانکــر بر اثر بی 
احتیاطی و خواب آلودگی راننده در محور 
مخالف واژگون شد و نشتی پیدا کرد که 
به اختالل در تردد در محور شاهین شهر 

به مورچه خورت منجر شد.شیشه فروش با بیان اینکه با حضور عوامل امدادی، کامیون از جاده به 
کنار کشیده و نشتی آن کنترل شد، اضافه کرد: این حادثه خسارت جانی و آتش سوزی نداشت.وی 
خاطرنشان کرد: روزانه حدود یکهزار و ۲۰۰ تانکر حمل سوخت در اصفهان تردد و مواد سوختی را به 
استان های دیگر حمل می کنند بنابراین رعایت نکات ایمنی برای تردد آنها ضروری است.مدیر کل 
مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین به حادثه دیگری که ساعت پنج و ۱۵ دقیقه گزارش 
شد، اشاره کرد و گفت: در این حادثه یک خودروی سواری پس از ورود به جایگاه سی ان جی بعثت 
در کالن شهر اصفهان به دلیل عدم ایمنی کپسول گاز سی ان جی، منفجر شد.شیشه فروش افزود: 
بر اثر این حادثه به ۲ خودروی دیگر و بخشی از جایگاه سی ان جی خسارت وارد شد؛ اما این حادثه 
با حضور ســریع عوامل امدادی و تیم های آتش نشانی کنترل شــد و خسارت جانی نداشت.وی 
خاطرنشان کرد: الزم است در خودروهای سی ان جی سوز، مخازن سوخت به طور مداوم بازرسی 
شــود و این خودروها معاینه فنی را به موقع انجام دهند.وی گفت: همچنین ســاعت چهار و نیم 

صبح روز پنجشنبه برخورد یک دستگاه اتوبوس با کامیون در آزادراه اصفهان - کاشان گزارش شد.
شیشه فروش با بیان اینکه اتوبوس پنج سرنشین داشت و از شیراز به مقصد تهران در حرکت بود، 
افزود: این حادثه ۲ مجروح داشت و با اعزام تیم های امدادی و اورژانس ،خدمات رسانی امدادی 

به آن به موقع انجام شد.
 

قاچاق کاال با اتوبوس در شهرضا
محموله کاالی قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در شــهرضا کشــف و توقیف شد.فرمانده انتظامی 
شهرستان شهرضا گفت: ماموران مستقر در ایستگاه بازرسی شهید امامی شهرضا در راستای اجرای 
طرح تشــدید مقابله با قاچاق کاال و ارز حین کنترل خودرو های عبوری به یک دســتگاه اتوبوس 

مشکوک و جهت بررسی آن را متوقف کردند.
سرهنگ ســهراب قرقانی افزود:در بازرســی انجام شــده ۱۵۰۰ جفت جوراب زنانه ومردانه، ۱۲۰۰ 
ثوب انواع پوشاک، ۶۴ عدد ساعت مچی، ۱۵۰ دســتگاه کارت خوان، ۴۵۰ قلم انواع لوازم آرایشی 
بهداشتی، ۶۳۰ عدد کوله پشتی وکیف، ۱۲ دستگاه سشوار، ۹ دستگاه گوشی موبایل، یک دستگاه 

موتور کولر اسپیلت ۲۴ هزار و ۳۰۰ قطعه بدلیجات کشف کردند.
این مقام انتظامی در پایان با بیان اینکه قاچاق کاال و ارز به طور مستقیم به اقتصاد و تولیدات داخلی 
کشور ضربه وارد می کند، خاطر نشان کرد: پلیس با تمام توان و درچارچوب قانون با قاچاق کاال و ارز 
مقابله می کند و از عموم مردم تقاضا می شــود هر گونه اخبار و اطالعات دراین خصوص را از طریق 

تماس با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

خبر روز

فرماندار نجف آباد:

تجمع اعتراضی در نجف آباد 
نداشتیم 

فرماندار نجف آبــاد در گفت وگو با ایســنا درباره 
برنامه های جهاد تبیین در شهرستان نجف آباد، 
اظهار کرد: بــرای تحقق فرمایــش مقام معظم 
رهبری مبنی بر جهاد تبیین، قرارگاه فرهنگی در 
نجف آباد به ریاست امام جمعه شهر تشکیل دادیم 
که اعضای این قرارگاه شامل فرمانداری، ادارات 
مختلف، کانون های فرهنگی، مساجد، روحانیان 
و آموزش و پرورش می شود.موســی مباشری 
افزود: دوره های جهاد تبیین در ادارات به شــکل 
کامل بــرای کارکنان آن برگزار شــده و روحانیان 
را برای این منظــور به مدارس و چند دانشــگاه 
مختلف شهرستان می فرستیم. دوره تخصصی 
بعدی جهاد تبیین در مســاجد برگزار می شود که 
اکنون به همت روحانیان و امام جمعه شهر در حال 
اجراست.مباشری گفت: سلسله نشست هایی 
را برای آگاه ســازی خانواده ها برای نظارت بهتر 
روی فرزنــدان برگزار می کنیــم. همچنین برای 
دانش آموزان و دانشــجویان جلسات پرسش 
و پاسخ به شــکل تبیینی برگزار کرده  و خواهیم 
کرد که مربیان ویژه ای برای پاســخگویی به این 
سواالت در نظر گرفته شــده اند.وی ادامه داد: از 
۱۰ مهــر کارگروه های فرهنگی را شــکل دادیم تا 
جلسات جهاد تبیین را به شکل منظم برگزار کنند 
که اوج برگزاری این جلسات در دو هفته اخیر بوده 
است. تمام دستگاه های فرهنگی در شش کمیته، 
فعال هستند. در دو کمیته بر روی مباحث تولید 
محتوا و انجام فعالیت موثــر در فضای مجازی 
کار می شــود. برنامه ریزی خوبی در حوزه جهاد 
تبیین کرده ایم و با هیــچ مانعی در این راه مواجه 
نشده ایم. از پتانسیل شورای فرهنگی عمومی نیز 
استفاده کرده ایم و در تمام ادارات این مهم انجام 
شده اســت.فرماندار نجف آباد درباره تجمعات 
اعتراضی در این شهرســتان، گفت: در نجف آباد 
یک بازارچه و یک بازار وجــود دارد که بازارچه در 
منطقه مرکزی و کنار باغ ملی قرار دارد که روز ۲۴ 
آبان مغازه داران این بازارچه بسته بودند و روز ۲۵ 
آبان ۵۰ درصد مغازه ها بسته بود، اما روز ۲۶ آبان با 
تمام مغازه داران صحبت کردیم که فعالیت خود را 
از سر بگیرند که در نتیجه در این روز هیچ مغازه ای 

بسته نبود.

با مسئولان مدیرکل تعاون روستایی استان اصفهان:

تولیدات کشاورزی تیران و کرون نیازمند پایانه صادراتی است
مدیرکل تعاون روستایی استان اصفهان گفت: تولیدات کشاورزی تیران و کرون نیازمند ایجاد پایانه صادراتی است.محسن حاج عابدی، در دیدار با فرماندار 

تیران و کرون، اظهار کرد: تولید محصوالت گیاهان دارویی و گلخانه ای در این شهرستان رونق پیدا کرده و بهترین محصوالت در این منطقه تولید می شود.
وی افزود: بیشترین بذر مصرفی استان اصفهان به دلیل حجم باالی کشت در تیران و کرون مصرف می شود که ایجاد پایانه صادراتی برای جذب بذر و ارسال 
محصوالت بوده و در مطالعات قرار گرفته است.مدیرکل تعاون روستایی استان اصفهان ادامه داد: جانمایی سایت هوایی هم در پایانه صادراتی انجام خواهد 
شد تا تبادل محصوالت انجام شود.وی با بیان اینکه توسعه تعاونی های روستایی در سراسر استان اصفهان توانسته محصوالت کشاورزان را به دست مردم 
رسانده و تجاری ســازی کند، تصریح کرد: شهروندان با قیمت کمتر به واسطه تعاون روستایی محصوالت کشــاورزی را می خرند.همچنین فرماندار تیران و 
کرون با بیان اینکه این شهرستان تبدیل به یک قطب مهم کشاورزی شده، گفت: جذب تسهیالت بانکی برای توسعه کشاورزی رقم باالیی دارد و دومین شعب 
استان در پرداخت وام است.علی محمدی کیا افزود: تکمیل حلقه تولید با برندسازی و بسته بندی با ایجاد شرکت های جدید و دانش بنیان انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: هم افزایی بین بخشی و تقویت مشارکت مردم مورد توجه بوده و شرکت های تعاونی باید این زمینه را توسعه بدهند.

عکس: فارس

مدیرکل ارتباطات و فنــاوری اطالعات اصفهان گفت: 
پوشش شبکه ملی اطالعات در روستاهای این استان 
به ۹۰ درصد رسید و تنها ۹۳ روستای دیگر باقی مانده 
تا پوشش روستاهای باالی ۲۰ خانوار در اصفهان کامل 
شود.جعفر مطلب زاده با اشــاره به برنامه ریزی برای 
اتصال ۱۲۷ سایت روســتایی به شبکه ملی اطالعات 
در استان تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون با احداث 
یا ارتقای ۴۹ سایت روستایی، ۵۸ روستا با جمعیت 
۱۳ هزار و ۳۱۲ وچهار هزار و ۱۶۳ خانوار به شبکه ملی 
اطالعات متصل شــده اند.مطلــب زاده ادامه داد: از 
مجموع این ۴۹ سایت، ۴۷ سایت توسط اپراتور همراه 
اول احداث یا ارتقا یافته اند و ۲ ســایت توسط اپراتور 

ایرانسل راه اندازی شده اســت.مدیر کل ارتباطات و 
فناوری اطالعات استان اصفهان افزود: روستاییانی که 
از ابتدای سال توسط طرح» یو.اس.او « به شبکه ملی 
اطالعات متصل شده اند در شهرستان های اردستان، 
اصفهان، برخوار، کاشان، نایین، فریدو نشهر، فریدن، 

چادگان، بویین میاندشت و سمیرم هستند.
مطلب زاده تصریح کرد: روســتاهای متصل به شبکه 
ملی اطالعات در شهرستان های برخوار )با ۷۱ درصد 
پوشــش(، چادگان )با ۷۸ درصد پوشش(، سمیرم 
)با ۷۶ درصد پوشش(، فریدون شــهر )با ۷۴درصد 
پوشــش( و خوروبیابانک )با ۷۵ درصد پوشــش( 
زیر ۸۰ درصد پوشــش در اســتان دارند که با احداث 

یا ارتقا در ۱۱ روســتای دیگر، همه شهرســتان های 
اســتان پوششــی باالی ۸۰ درصد خواهند داشــت.

وی خاطرنشــان کرد:طرح خدمات عمومی اجباری 
روستایی )یو. اس. او( از محل بودجه وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات برای خدمت رسانی به مناطق کم 
برخوردار روستایی تامین و اجرای آن توسط اپراتورهای 
مختلف انجام می شود.استان افزون  بر پنج میلیون 
نفری اصفهان دارای یکهزار و ۹۳۴ روســتا و آبادی با 

جمعیت نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر است.

 پوشش شبکه ملی اطالعات در روستاهای استان
 اصفهان به ۹۰ درصد رسید

عکس روز  

برپایی نمایشگاه 
صنایع دستی و 

محصوالت بومی 
فریدون شهر به 

مناسبت هفته بسیج

نشاط اجتماعی در سطح شهرستان اردستان کم است 
و هفته فرهنگ به عنوان یک شروع حرکت در راستای 
ایجاد و افزایش نشاط اجتماعی با محوریت جوانان 
برنامه ریزی شده است. اگربتوانیم جوانان شهرستان 
را به صورت حضوری به میدان بکشانیم اتفاقات 

مثبتی در این راستا می افتد
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دولت ایران از کم خرج ترین دولت های جهان است؟
تجارت نیوز: بررسی نسبت هزینه های دولت بر تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که دولت ایران یکی 
از کم خرج ترین دولت های جهان است. اما آیا این نسبت می تواند معیار مناسبی برای تعیین اندازه دولت 
باشد؟طبق گزارش صندوق بین المللی پول، موسوم به چشم انداز اقتصادی جهان، دولت ایران کم خرج ترین 
دولت خاورمیانه و ششمین دولت کم خرج در جهان لقب گرفت.مالک این رتبه بندی، نسبت هزینه های 
دولت ها بر تولید ناخالص داخلی هر کشور است. به این ترتیب دولت ایران با ثبت رقم 12.51 درصد، پس 
از کشورهای هایتی، ترکمنستان، سودان، اتیوپی و گینه استوایی، کم خرج ترین دولت جهان شد.پس از 
انتشار این گزارش توسط صندوق بین المللی پول، خبرگزاری های وابسته به دولت بار دیگر از این آمار و ارقام 
در جهت دستاورد سازی برای دولت استفاده کردند و روی آن مانور دادند.اما آیا نسبت هزینه های دولت ها 

بر تولید ناخالص داخلی می تواند معیار مناسبی برای تعیین اندازه دولت در اقتصاد ایران باشد؟

به نام بخش خصوصی، به کام دولت
یکی از مهم ترین مواردی که باعث می شود این نسبت، معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد دولت در ایران 
نباشد، موضوع مالکیت شرکت هاست.فرآیند خصوصی سازی در اقتصاد ایران به نحوی است که شرکت ها 
تنها روی کاغذ به بخش خصوصی واگذار می شوند. با این حال پس از واگذاری هم در عمل توسط دولت 
اداره می شوند.فعالیت این بنگاه ها به اصطالح خصولتی، تحت نظارت دولت است و دولت به طور مستقیم 
با انتخاب مدیران این شرکت ها و صدور بخشنامه های گوناگون، در عملکرد آنها دخالت مستقیم دارد. با 
این حال، عملکرد اقتصادی این بنگاه ها، تحت عنوان بخش خصوصی محاســبه و در حساب های ملی 
ثبت می شوند.حجم فعالیت های این شرکت های خصولتی به قدری زیاد است که به هیچ عنوان قابل 
چشم پوشی در محاسبات نیست. یکی از مهم ترین نمونه های این بنگاه ها، شرکت سرمایه گذاری تامین 

اجتماعی یا همان »شستا« است.

شستا و دیگر خصوصی ها
با وجود اینکه دولت در تصمیمات و همچنین عزل و نصب مدیران شستا دخالت مستقیم دارد، فعالیت 
شستا و زیرمجموعه های پرشمار آن که تقریبا همه بخش های اقتصادی کشــور را شامل می شوند، در 
زیرمجموعه بخش خصوصــی قرار می گیرد.البته شســتا تنها یک نمونه از این بنگاه هاســت. صندوق 
بازنشستگی کشوری و بخش عمده بانک هایی که روی کاغذ متعلق به بخش خصوصی هستند، توسط 

دولت اداره می شوند اما عملکرد آنها در حساب های دولت محاسبه نمی شود.

هزینه هایی از جنس یارانه پنهان
یکی دیگر از موضوعاتی که باعث شده دولت ایران کم خرج ترین دولت خاورمیانه لقب بگیرد، تخصیص 
یارانه های نجومی در حوزه های گوناگون و به خصوص انرژی است.دولت ایران با اختصاص یارانه پنهان 
به حامل های انرژی، قیمت  آنها را سرکوب کرده و با افزایش کسری بودجه به آتش تورم دامن زده است. 
این در حالی است که هزینه های هنگفت چنین اقداماتی در محاسبات هزینه کرد دولت وارد نمی شود و 

از آنها چشم پوشی می شود.

دخالت های دولت ایران در بازارها
از سویی دیگر، برخی از دخالت های مستقیم دولت در اقتصاد نه تنها نسبت هزینه های دولت ها بر تولید 
ناخالص داخلی را افزایش نمی دهد، بلکه باعث کاهش آن می شود. بنابراین این نسبت نمی تواند برای 
سنجش اندازه دولت ایران کارآمد باشد.برای مثال، سیاست ممنوعیت ورود خودروهای خارجی و ایجاد 
بازاری انحصاری برای خودروهای خارجی، دخالتی مســتقیم از سوی دولت است اما از آنجا که مخارج 
دولت را افزایش نمی دهد، در این محاسبات جایی ندارد.این سیاست نه تنها تغییری در مخارج دولت 
ایجاد نمی کند، بلکه با کاهش واردات و ایجاد انگیزه برای افزایش تولید خودرو در داخل کشور، از دو کانال 
باعث افزایش تولید ناخالص داخلی می شود. به این ترتیب با وجود افزایش دخالت دولت در اقتصاد، 

طبق این شاخص اندازه دولت کوچکتر برآورد می شود.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس:گزارش

بودجه شهرداری ها برمبنای برنامه هفتم توسعه بسته می شود
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس از بودجه ریزی ١۴٠٢ شهرداری ها بر مبنای برنامه هفتم توسعه کشور خبر داد.به گزارش ایرنا، علیرضا احمدی که روز پنجشنبه در 
نشست مشترک شهرداران و رؤسای شوراهای اسالمی کالن شهرها در اصفهان سخن می گفت، تصریح کرد: امید است در برنامه هفتم توسعه شهرداری ها و شوراها 
دیده شوند.وی ادامه داد: وزارت کشور متولی و درخدمت شهرداری ها، شوراها و  دهیاری هاست و انتظار می رود که اقدام جدی در جهت منافع شهرها صورت گیرد زیرا 
رییس جمهور و وزیر کشور نگاه ویژه ای به شوراها و شهرداری ها دارند.وی تاکید کرد: بسیاری از بودجه ها و اعتبارات در سازمان شهرداری ها و دهیاری ها باید مدبرانه 
توزیع شود بدین سبب مقرر شده است که تا مباحث عمرانی با همت بیشتر از طریق معاونت عمرانی وزارت کشور پیگیری شود.دبیر مجمع کالن شهرهای ایران نیز 
در ادامه این نشست گفت: این نشست برمبنای اولویت برنامه هفتم توسعه کشور تشکیل شده که راهکارها و پیشنهادهای الزم در آن ارائه می شود.احسان متولیان 
افزود: همچنین دو نشست مجزا با شهرداران و یک نشست با رؤسای شوراهای اسالمی برگزار شد.وی خاطرنشان کرد: در پایان این نشست یک روزه جمع بندی 
توسط شهردار تهران صورت می گیرد.نشست مشترک شهرداران و رؤسای شوراهای اسالمی کالن شهرها و مراکز استان های کشور همزمان با یکصدوپانزدهمین 
نشست مجمع شهرداران کالن شهرهای کشور با هدف هم افزایی و تعامل بیشتر و موثرتر بین شهرداران و رؤسای شورای اسالمی شهرها جهت ارتقای سطح اجرایی 

و عملیاتی اقدامات و برنامه های مدیریت شهری در کالن شهرها و مراکز استان در اصفهان برپا شده است.

معاون استاندار:

سخنان رهبر انقالب 
پیرامون موضوع آب 
 اصفهان، اتمام حجتی

 با مدیران بود
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
اصفهان گفت: رهبر انقالب در ســال ۸٠ 
نیز بر موضوع آب اســتان اصفهان تاکید 
داشتند؛ اما صحبت اخیرشان نوعی اتمام 

حجت برای مدیران بود.
مهران زینلیان با اشــاره بــه بیانات رهبر 
انقــالب پیرامــون موضوع آب اســتان 
اصفهان اظهار کــرد: بیانات رهبر انقالب، 
سخنان مثبتی بود که انرژی مضاعفی را 
به مجموعه مدیران و کارشناسان قرارگاه 

آب استان داد.
وی با بیــان اینکه رهبر انقــالب با تاکید 
بر اینکه مســئله آب اصفهــان موضوعی 
مهم است و باید حل شــود، افزود: البته 
ایشان در سال ۸٠ نیز بر این موضوع تاکید 
داشتند، اما صحبت اخیرشان نوعی اتمام 
حجت برای مدیــران بود تا بــا تمام قوا 
مسئله را پیگیری کنند.  زینلیان گفت: در 
حال حاضر در مسئله آب، نوبت به وزارت 
نیرو رســیده تا وعده های چندین ساله 
خود که مورد اشــاره رهبر انقالب بوده را 

عملیاتی کند و ما نیز پیگیر هستیم.  
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
اصفهان با تاکید بر اینکه ســخنان رهبر 
انقالب هم برای مدیران و هم کشاورزان 
امیدبخــش بود، خاطرنشــان کــرد: در 
مجموعه مدیریتی، بیش از پیش مصمم 
شدیم تا مسیری که به طور شبانه روزی در 
حال پیگیری آن بودیم را پیش بگیریم.  
وی با بیان اینکه مشــکل آب استان حل 
شدنی اســت و در این راســتا با بیانات 
رهبر انقالب نوعی اتمام حجت برای حل 
موضوع مطرح شــد، خاطرنشــان کرد: 
با نگاهی عالمانــه و عادالنــه به حوضه 
زاینده رود بر این باوریم که مشــکل حل 
شــدنی و تنها نیازمند عزم جدی مدیران 

است.

رییس هیئت  مدیره کانون بازنشستگان اصفهان با 
اشاره به پرداخت یک ماه از معوقات بازنشستگان 
گفت: افزایش ســاالنه حقــوق بازنشســتگان و 
مستمری بگیران سایر سطوح از شهریورماه امسال 

آغاز شد.
سید حسن هاشــمی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، 
اظهار کرد: پــس از پنج مــاه پیگیــری، افزایش 
۳۸ درصــد به اضافه 515 هزار تومــان اتفاق افتاد؛ 
درخواست ما پرداخت یک جای مطالبات پنج ماهه 

بازنشســتگان بود اما به دالیلی ماننــد نبود منابع 
مالی قرار شد به طور ماهانه تا پایان امسال معوقات 
پرداخت شــود.وی تصریح کــرد: بنابراین اکنون، 
هم زمان بــا پرداخت حقــوق آبان مــاه مطالبات 

فروردین ماه بازنشستگان واریز شده است.
رییس هیئت مدیره کانون بازنشستگان اصفهان در 
ارتباط با وام بازنشستگان گفت: به طورمعمول منابع 
مالی برای پرداخت چنیــن وام هایی وجود ندارد و 

فقط جنبه رسانه ای و خبری دارد.
هاشــمی اظهار کرد: به عنوان مثال در بیست وپنجم 
تیرماه امســال، ســهمی حدود 1۰ هــزار وام برای 
بازنشستگان اســتان در نظر گرفته شد که دو هزار 
و ۳5۰ سهم آن به بازنشستگان شهر اصفهان تعلق 

می گرفت.
وی خاطرنشــان کرد: پس ازآن ثبت نام متقاضیان 
این وام انجام گرفت و اســامی وارد سایت شد اما 
بیشــتر از دو ماه پرداخت این وام به طول انجامید 
و بعدازآن هم، ســهمیه ای برای وام بازنشستگان 

اختصاص داده نشده است.
رییس هیئت مدیره کانون بازنشســتگان اصفهان 
تاکید کرد: بیش از ۶5 درصد از حقوق بگیران تامین 
اجتماعی، حداقل بگیر یا زیر حداقل بگیر با کمتر از 1۰ 
سال سابقه کار هستند که به دلیل تورم و گرانی های 
ناشی از حذف ارز دولتی در فشار معیشتی زیادی 
قرار گرفته و حــالوت افزایش نــرخ حقوق خود را 

حس نکرده اند.

رییس هیئت  مدیره کانون بازنشستگان اصفهان خبر داد:

وام بازنشستگان، جنبه رسانه ای دارد!

طراحی و راه 
اندازی سامانه 
هوشمند پایش 
بار و انرژی به 
همت  شرکتی 

دانش بنیان در 
اصفهان

عکس خبر
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اصفهان که زمانی قطب پنبه کشور شناخته می شد، حاال به دلیل خشک سالی و کمبود آب، بسیاری از مزارع این دیار جایگزین هایی دیگر برای کشت این محصول پیدا کرده اند؛

جای خالی طالی سفید در کشتزارهای شهر بی آب
درحالی که تا چند دهه گذشــته کشــتزارهای ایران میزبان 
خوبی برای کشت پنبه به شمار می رفت، اما در طول سالیان 
اخیر کشــت این محصول کاهش داشته اســت و اکنون مسئوالن این بخش 
درصدد بازگشــت به روزگار درخشــان تولید طــالی ســفید برآمده اند.پنبه از 
محصوالتی اســت که کشــت آن در کشــور ما قدمتی دیرینه دارد، کشــت آن 
هرســاله از اول فروردین تا پایان بهار ادامه دارد و به طورمعمول برداشت آن از 
شــهریورماه تا پایان ســال انجام می گیرد ؛اما باوجود قابلیت زیاد زمین های 
کشاورزی ایران، برای کشت پنبه در میزان وســیع، در برهه ای به این محصول 
کم توجهی شد.در سال ۷5 در کشور، با زیر کشت رفتن حدود ۳2۰ هزار هکتار 
از زمین های کشاورزی، بیشــترین میزان تولید پنبه )حدود ۶۰۰ هزار تن ِوش 
پنبه( صورت گرفت و این روند تولید تا ســال 1۳۸۳ ادامه دار بود و حتی منجر 
به صادرات این محصول شــد.اما به تدریج واردات این محصول اساسی آغاز و 
از تولید داخل کاهش پیدا کرد و به هر میزان با خشک سالی و کم آبی بیشتری 
مواجه شدیم کشت پنبه کاهش یافت، از طرفی کشــت محصوالت دیگر برای 
کشاورزان به صرفه تر بود و از سویی هم نگاه سودآورانه بیشتر، از طریق واردات 
نسبت به کشــت داخل، عاملی مهم در راستای کاهش ســطح زیر کشت پنبه 

به شمار می آمد.
تا سال 1۳۹۴ که وزارت جهاد کشاورزی برای حفظ وضعیت فعلی کشت پنبه در 
کشور چاره جویی کرد و در برنامه ای 1۰ ساله تا افق 1۴۰۴ برنامه خودکفایی آن 
تدوین شد و اکنون به مرحله ای رســیده ایم که از نقطه نظر مسئوالن این بخش 

به زودی شاهد خودکفایی کامل در تولید پنبه خواهیم بود.

سیاست های اجرایی برای خودکفایی در تولید پنبه
ایران، کشوری با کارخانه های نساجی فراوان است و توجه به این مسئله ضرورت 
افزایش ســطح زیر کشــت پنبه و خودکفایی در تولید آن را دوچندان می کند، 
ازاین رو وزارت جهاد کشــاورزی قصد دارد تولید پنبه را تا دو سال آینده به 1۸۰ 
هزار تن برساند. به ویژه آنکه در سال های گذشته باوجود افزایش نرخ ارز و افت 
چند برابری ارزش پول ملی، محصوالتی که قبال با شــرایط بهتری وارد می شد، 
دچار افزایش قیمت شــدیدی شده است.حال مشــخص است که با افزایش 
قیمت جهانی پنبه، خشک سالی و کم آبی جهانی و امتناع تولیدکنندگان جهانی 
از فروش خام محصول خود، واردات این محصول برای ایران به صرفه نیست، 
موضوع قابل تامل آنکه درحالی شــرایط واردات پنبه دشوار شده است که پنبه 
موردنیاز کشور بیش از 1۸۰ هزار تن اعالم می شــود، اما در سال گذشته حدود 
۸۰ هزار تن وش پنبه تولید شــد که بقیه باید با واردات جبران شــود، آماری که 

ضرورت تالش بیشتر برای تولید باالتر این محصول را محسوس تر می کند.

به گفته هزارجریبی، مدیرکل پنبه و گیاهان صنعتی وزارت جهاد کشاورزی طبق 
برنامه ریزی تا سال 1۴۰۳ واردات پنبه باید به صفر برسد و تمامی نیاز داخل از 
سطح کشتزارهای کشور تامین شود که در این راستا باید تالش ها افزایش یابد.

وی با اشــاره به اینکه دولت برنامه ها و سیاســت های حمایتی را برای رسیدن 
خودکفایی در محصول پنبه اجرا می کند، می گوید: این سیاست ها به استان ها 
ابالغ خواهد شد که اختصاص یارانه ها برای خرید ماشین آالت و تامین نهاده ها 
از آن جمله است.مدیرکل پنبه و گیاهان صنعتی وزارت جهاد کشاورزی تصریح 
می کند: کارخانه های پنبه نیز در این خصوص موردحمایت قرار می گیرند که برای 
تجهیز و نوسازی هر کارخانه اختصاص یک میلیارد تومان تسهیالت کم بهره در 
نظر گرفته شده است.به گفته هزارجریبی، تالش می کنیم تا کشت این محصول 
را در مناطق شمال کشــور که منابع آبی پایداری وجود دارد توسعه دهیم که در 
این خصوص برنامه های تشویقی نیز برای کشــاورزان وجود دارد.وی با تاکید 
بر کشت مکانیزه پنبه در سطح کشــور اظهار می کند: هزینه های تولید پنبه باید 
کاهش یابد تا کشاورزان رغبت بیشتری برای کشت و کار این محصول در سطح 
کشور داشته باشند که در این خصوص نیز برنامه هایی در راستای حمایت وجود 

دارد که به استان ها ابالغ خواهد شد.

ضرورت توسعه کشت پنبه در اصفهان

بر اساس آمارهای سال جاری استان های گلســتان، خراسان رضوی، فارس و 
اردبیل بیشترین میزان سطح زیر کشــت پنبه را به خود اختصاص داده اند. اما 
سطح زیر کشت پنبه در اصفهان به چه صورت است؟ اســتانی که درگذشته ای 
نه چندان دور، قطب پنبه کشــور شناخته می شــد، مدت زمانی است که به دلیل 
خشک سالی و کمبود آب، بســیاری از مزارع این دیار جایگزین هایی دیگر برای 
کشت این محصول پیدا کرده اند.در واقع فقدان تجهیزات و زیرساخت های الزم 
و کافی، باال بودن هزینه های تولید و مهم تر از همه کم آبی موجب شــده است که 
به جای کشت داخل، در طول این چند ســال اخیر، واردات آن هم با بهایی کمتر و 
کیفیت باالتر ترجیح داده شود، هرچند، بنا بر اظهارات مسئوالن این حوزه، سازمان 
جهاد کشاورزی پیگیر توسعه کشــت این محصول شده و حتی از خودکفایی در 
تولید خبر می رســد.بنا به گفته کیوان بنی اسدی، کارشــناس دانه های روغنی و 
گیاهان صنعتی استان اصفهان در ســال زراعی جاری سازمان جهاد کشاورزی 
بیش از 15 تن بذر بدون کرک یارانه دار و گواهی شده ارقام میان رس و زودرس در 
اختیار کشاورزان اســتان قرارداد و هم چنین اقدام به ایجاد مزارع مقایسه ارقام 

جدید داخلی و خارجی در چهار شهرســتان کرده و در دو شهرســتان هم مزرعه 
الگویی پنبه ایجاد کرده است.وی تصریح می کند: سازمان جهاد کشاورزی پیگیر 
توسعه کشت قراردادی پنبه اســت و به مرور زمان قرار اســت کل سطح مزارع 

محصول پنبه استان در قالب کشاورزی قراردادی کشت شود.

نیاز پنبه در استان بیش از تولید است
در این خصوص، پیمان فیروزنیا، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان در گفت وگو با خبرنگار ایمنا بابیان اینکه برداشــت پنبه از اواخر مهرماه 
شروع می شود، اظهار می کند: ممکن اســت در برخی از مناطق دو تا سه نوبت 
برداشت انجام گیرد و تا اواخر آذرماه ادامه داشته باشد.وی تصریح می کند: پنبه 
از محصوالتی است که در چند شهرستان اصفهان کشت می شود، مهم ترین این 
مراکز کاشــان، جرقویه، آران و بیدگل، ورزنه و نایین است و اخیرا هم برخوار به 
این چرخه پیوسته است. به دلیل کمبود منابع آبی، اقداماتی در راستای بهره وری 
بیشتر از این محصول انجام گرفته است.مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان یادآور می شود: با توجه به کارخانه های نساجی استان، نیاز پنبه 
بیش از تولید است، از طرفی هم خشک سالی های اخیر سطح زیر کشت پنبه 
را کاهش داده است. براین اساس الزم اســت که تولید پنبه افزایش یابد زیرا 
کشورهای صادرکننده هم به جای صادرات خام، فرآوری این محصول را ترجیح 
می دهند چراکه ارزش افزوده بیشتری به دنبال دارد. چند نوع بذر جدید در مزارع 
استان داشته ایم که زودرسی بیشــتر و جواب دهی خوبی داشته اند، همچنین 
طرح های تغذیه ای در مزارع را اجرا کرده ایم که نتیجه خوبی در عملکرد داشته 
است ضمن آنکه اجرای طرح پی وی اس را داشــته ایم.وی توضیح می دهد: 
این گونه که چند رقم پنبه را در کنار هم قرار می دهیم و بهترین رقم را برای مناطق 
مختلف، شناسایی کرده و کشاورزان هم از نزدیک با این ارقام آشنا می شوند و 
خود انتخاب می کنند. با کاهش سطح زیر کشت این محصول به ۹۸۰ هکتار که 
ناشی از خشک سالی در استان اصفهان است و به عالوه باوجود صرفه اقتصادی 
واردات پنبه نسبت به کشت آن، اجرای طرح کشت پی. وی. اس ضرورت دارد.
مدیر زراعت ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان خاطرنشان می کند: 
اما در سطح کشوری، ازآنجاکه پنبه از صنایع مادر شــناخته می شود اقدامات 
خوبی توسط مجری پنبه کشور، نیز درحال انجام اســت و با برنامه ریزی های 
انجام گرفته قرار بر توسعه پنبه اســت، همچنین احیای سازمان پنبه موردنظر 
اســت که از قدیم وجود داشــت و بنا به دلیلی به مرور زمان حذف شد.یروزنیا 
اظهار می کند: کشت پنبه در تناوب قرار دارد و به عنوان یکی از برندهایی است که 
در الگوی کشت دیده شده است. برای این هدف باید به سمت ارقام زودرس و 

میان رسی برویم که نیاز آبی کمتری داشته باشد.
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قلعه رستم، یک قلعه باستانی روی تپه های بزرگ رسی در بخشی از شهرستان نایین استان 
صفهان است. معماری و نحوه ساخت این قلعه به شکلی است که در امتداد قلعه محمدیه 
و انارک قرار دارد و از برجک های آن برای عالمت دادن به یکدیگر اســتفاده می شده است. 
عالوه بر قلعه رستم، در امتداد قلعه های دیگر بافران، قلعه ریگ در قسمت جنوب غربی، قلعه 
رضی یا بربند در جنوب شرقی و قلعه علی آباد در شمال شــرقی بافران قرار دارند. نگهبانان 
بافران از برجک های قلعه های ذکر شده، کار محافظت از روستا را بر عهده داشته اند. تعداد 
چهار برجک در چهار طرف قلعه با ســوراخ هایی به منظور آمادگی برای تیر اندازی در مواقع 
حمله و درگیری قرار دارند. در این قلعه انبارهای آذوقه نیز وجود دارند که همین قضیه نشان 

دهنده دور اندیشی مردم این قلعه بوده است.
دیواره های قلعه از گل و خشت و به صورت چینه بنا شده اند و ابعاد خشت های آن بیست و 
پنج در بیست و پنج سانتی متر است. ارتفاع دیوارهای آن نیز به چهار متر می رسد و بر کنگره 
های آن آثار چوب و ساروج و گچ نیز به چشم می خورد. همچنین به منظور جلوگیری از ورود 
مهاجمان به قلعه، خندقی عریض در پای قلعه ایجاد شــده بود. قلعه رســتم بافران، سالم 

ترین قلعه ای است که در شهرستان نایین باقی مانده است.
در این قلعه اتاق های کوچک و گلی به شکل دو طبقه ساخته شده و هر یک متعلق به خانواده 
ای بوده که امروزه به تلی خاک و تپه تبدیل شده اند. حفر چاه آبی در میان قلعه که معروف 
به چاه دیو بوده نیز از نکات قابل ذکر است که البته اکنون مسدود شده و فقط دهانه آن قابل 
مشاهده است. این چاه به کانال آبی متصل بوده و با توجه به این که قلعه بیست متر از زمین 
ارتفاع دارد، کندن چاه کار بســیار دشواری بوده اســت. ولی با تدبیر مردمان آن زمان، از آب 
همین چاه و کانال، آب قلعه را تامین می کرده اند. آنچه قلعه رستم را از قلعه های دیگر جدا 
می کند، موقعیت و جایگاه خاص آن است که با مهارت بسیار روی تپه های رسی و با ارتفاع 

از زمین احداث شده است.

قلعه رستم بافران

انارک شهری در ۷۵ کیلومتری شــمال شرقی نایین که از توابع استان 
اصفهان است قرار گرفته ، شهر انارک دارای قلعه و حصاری بوده است 
که قسمتی از آن هنوز پابرجاست. این شهر در حاشیه کویر مرکزی واقع 
شده و از جهت شمال تا کویر نزدیک به ۱۵۰ کیلومتر فاصله دارد. بلندی 
انارک از سطح دریا ۱۴۷ متر است بدین ترتیب انارک ۱۰۰ متر کوتاه تر از 
بلندی اصفهان نسبت به سطح آب های خلیج فارس است .مساحت 
این شهر حدود ۷۲۴ هکتار است. کلمه انارک به معنای انار کوچک است 
که به علت وجود باغ های اناری که در اطراف این شهر قرار دارد نیز این 
نام روی آن قرار گرفته است. در گذشته نام شهر انارک نارسینه بوده که به 
مرور زمان نام آن نیز تغییر کرده است. اولین کسی که سنگ این آبادی را 
بنا نهاد، محمد پهلوان در زمان شاه عباس اول بود. انارکی  ها دارای لهجه 
شیرینی هستند که با غلظت در میان کلمات، مشابه با لهجه مردم نایین، 

اردستان و زرتشتی هاست. با توجه به مطالعاتی که باستان شناسان روی ساخت و سازهای این شهر انجام داده اند، 
اسنادی به دست آورده اند که مربوط به اوایل سلطنت ناصرالدین شاه قاجار است که طی آن امیرکبیر خطاب به بزرگان 
و ریش  سفیدان انارک نامه نوشته و به مردم درباره ساخت قلعه، حصار و وقایع غم انگیز شهر هشدار داده است.در 
زمان های دور، شهر انارک با دیوارهای بلند و همچنین دو دروازه محکم نیز حفاظت می شده که در حال حاضر از آن ها 
آثار تقریبا ناچیزی باقی مانده است. در این مکان سه قلعه قدیمی هم وجود دارد که با تالش محلی  ها چند سال پیش 
مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت؛ آنچه که به نظر می  رسد این است که شهر مورد هجوم راه  زنان و اشرار قرار گرفته و با 
همه  مقاومت  ها در نهایت تسخیر شده است. مطابق با آنچه که باستان شناسان متوجه شده اند در مناطق کوهستانی 
شهر انارک در اصفهان چینه هایی را پیدا کرده اند که قدمت آن ها به دوران پرکامبرین برمی گردد و اغلب رنگ آن ها 
سیاه و مایل به خاکستری است. از نظر زلزله خیزی به دلیل وجود گسل های فراوانی که در منطقه وجود دارد عملیات 
کوه زایی ایجاد شده است.شهر انارک در اصفهان از لحاظ امکانات دارای شبکه آبرسانی و فاضالب بوده که آب آن از 

به شهر انتقال چاه های ۲ الی ۳ کیلومتری شهر تامین و 

می یابد. البته باوجود چشمه داخل شهر و آب مزارع اطراف شهر که 
از مالکین خریداری شده هنوز دارای مشکل کم آبی است و به هنگام 
بارندگی های فراوان این شهر بی نیاز از آب است.اغلب مردمان شهر 
انارک در اصفهان به کار در معادن مشغول هستند. در سال های اخیر به 
دلیل مشکالت بی آبی که در این مناطق کویری شدت پیدا کرده مردم 
دیگر نمی توانند کشاورزی کنند. دامداری انارک که  سنتی است در سال 
۶۰ حدود ۱۰۰۰ رأس گوسفند داشته و درسال ۷۰ به ۷۰۰ رأس گوسفند 
رسیده است و در حال حاضر دامداری انارک آن چنان رونقی ندارد؛ اما 
هنوز پابرجاست. به دلیل پایین بودن قیمت فرش حتی صنعت فرش 
بافی هم در این شهر از بین رفته و دیگر کسی سراغی از آن نمی گیرد.اما 
خوشبختانه در این شهر معادن بسیاری وجود دارد که مردم بتوانند در 
آن ها مشغول به کار شوند، متاسفانه ما همانطور که می دانیم کشوری 
مصرف گرا هستیم و صنعت های با ارزش و مهمی نظیر کشاورزی، دامداری و فرش بافی را با بی دقتی تعطیل کرده 
ایم و در ازای آن به کندوکاو در معادن روی آورده ایم تا بــه قول معروف از لقمه های حاضر و آماده ای که طبیعت در 
اختیارمان گذاشته است استفاده کنیم؛ امیدواریم که این صنایع به دست فراموشی سپرده نشوند. از جمله معادنی که 
در این شهر وجود دارند نیز عبارت از مس طالمسی، معدن مسکنی، تلخه، پتیار، کالکافی، خونی، جعفری باقرق، چاه 
سفید، علم، خالو حیدر، چاه شوره، سبرز، بل عظیم، قبله، چاه خربزه، گود، سیاه کوه و نخلک. این معادن دارای ذخایر 
سرب، آهن، طال، مولبیدن، پیریت، نیکل، کبالت، اورانیوم، مس، زاغ، آنتیموان و ... هستند. قدیمی ترین معدن در 

۳۱ کیلومتری شمال شرقی انارک قرار گرفته است و مطابق با آنچه که در تاریخ این شهر نخلک است که در 
قدمت این معدن به دوره ساسانیان و قبل از آن بر می گردد و در سال ۱۳۱۰ به دست آورده ایم 

توسط آقای صدریه مورد استخراج قرار گرفته است. آثار به دست 
آمده و موجود در معدن مؤید این موضوع است.
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مفاد آراء
9/22 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 2653 مورخ 1401/08/11 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای بهادر امينی  به شناســنامه 
شــماره 6 کدملی 4622309238 صادره فرزند محمد اســماعيل در ششــدانگ يکباب 
ساختمان به مســاحت 346/68 متر مربع مفروزی از پالک شماره 1197 فرعی مجزی از 
4483/151  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان )به موجب سند 
انتقال شماره 51620  مورخ 1336/11/26 دفتر 71 اصفهان تمامت ششدانگ يک قطعه 
زمين به مساحت 351/90 متر مربع از ششدانگ قطعه شماره 50 پالک 4483/151 بخش 
5 ثبت اصفهان به آقای رحمت اله کاويانی باغبادرانی فرزند نظر علی انتقال قطعی گرديده 
است و ملک مورد تقاضا  )مقدار 351/90 متر مربع( به موجب بيع نامه عادی مورخ 57/2/4 
از طرف آقای رحمت اله کاويانی باغبادرانی به آقای محمد علی فهندژ ســعدی و از طرف 
نامبرده اخير الذکر به موجب بيع نامه عادی مورخ 90/11/29 به آقای بهادر امينی )متقاضی( 
واگذار شده است و شش دانگ پالک 4483/151 نيز به نام دولت جمهوری اسالمی ايران با 
نمايندگی اداره راه و شهرسازی سابقه ثبت و سند مالکيت داشته که به موجب دادنامه شماره 
9409970352400134 مورخ 1394/1/31 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان سند 
مالکيت دولت نسبت به 349 متر مربع )به نفع آقای بهادر امينی( از پالک 4483/151 بخش 
5 ثبت اصفهان ابطال گرديده است( و  به موجب دادنامه شماره 9509970376500455 

مورخ 1395/4/3 شعبه 25 دادگاه تجديد نظر استان اصفهان قطعيت يافته است. 
 لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم 
نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/20

م الف: 1415345  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/23 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 2555 مورخ 1401/8/4 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
 جنوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای مجيد عســگری 
حســن وند  به شناســنامه شــماره 4262 کدملی 1292752408 صادره اصفهان فرزند 
ســهراب  در ششــدانگ يکباب خانه به مســاحت 47/88 متر مربع مفــروزی از پالک 
 شــماره 4786 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب 
بيع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای آقا حسن هاشــمی )مالک رسمی( خريداری 

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

سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/20

م الف: 1416026  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

مفاد آراء
9/24 آگهي ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 2657 مورخ 1401/8/11 هيات اول موضوع قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنــوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضــی، مالکيت آقای 
عباس رضائی دستجردی  به شناســنامه شــماره 73 کدملی 1288943768 صادره 
اصفهان فرزند يدا...   در ششــدانگ يکباب خانه به مســاحت 159 متــر مربع )مقدار 
32/90 متر مربع از مورد تقاضا در مســير طرح تعريض گذر قرار دارد و عقب نشــينی 
آتی دارد که ايــن ميزان تا زمــان تخريب و بازســازی در اختيار مالک قــرار خواهد 
داشت(  مفروزی از پالک شــماره 894 فرعی از 4348  اصلی واقع در اصفهان بخش 
 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی مشــاعی اوليه مفروز ثبتی 

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

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/20

م الف: 1416175  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/25 آگهي ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 2049 مورخ 1401/6/23 هيات اول موضوع قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت  آقای علی 
رفيعی دولت آبادی  به شناسنامه شــماره 244 کدملی 1288642393 صادره اصفهان 
فرزند حسين  در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 88/27 متر مربع مفروزی از پالک 
شــماره 894 فرعی از 4348  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنوب 
 اصفهان به موجب وکالتنامه از طرف آقای حســين رمضانی )مالک رسمی( خريداری

 گرديده 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 مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/20

م الف: 1416195  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/26 آگهي ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 2682 مورخ 1401/8/14 هيات اول موضوع قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهــان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضــی، مالکيت   آقای 
علی اکبر مرادی سمســانی به شناســنامه شــماره 5 کدملی 1111611017 صادره 
فالورجان فرزند محمد  در ششــدانگ يکباب خانه دو طبقه به مســاحت 123/19 متر 

مربع مفروزی از پالک شــماره 294 فرعی از 4348  اصلی واقــع در اصفهان بخش 5 
 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی مشــاعی اوليــه مفروز ثبتی 

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

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/20

م الف: 1416245  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

9/27 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صــادره هيات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شــود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
اصالحی

رديف 1- رای شــماره 10730-1401/08/30 هيات چهارم ششــدانگ به مساحت 
306/95 متر مربع و شــرقًا: بطــول 30/73 متر ديوار بديوار پــالک 67 اصلی اصالح 
گرديد که در رای شماره 1555-1401/02/21 هيات چهارم آقای ابوالقاسم فصيحی 
به شناسنامه شماره 625 کدملی 0050776614 صادره فرزند نقی در ششدانگ يکباب 
ساختمان به مســاحت 296/72 متر مربع از پالک شــماره 67 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مالک رســمی ســيد جعفر و سيد 
حسن حسينی عاشق آبادی طبق ســند انتقالی 29133 مورخ 1356/ 1015 دفترخانه 

26 اصفهان آمده است. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/20

م الف: 1415320  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

9/28 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  140160302007003032 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فالورجــان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی خانــم مينا فوالدی ده 
 چشمه فرزند علی اکبر بشــماره شناسنامه 15 درششــدانگ يک باب خانه به مساحت

  20 / 135 مترمربع پالک 407 اصلی واقع در مزرعه برزوان خريداری ازمالک رسمی 
آقای عباسعلی توکلی گارماسه محرزگرديده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی 
تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/05
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/20

م الف: 1415169 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
تحدید حدود اختصاصی

9/29 شماره نامه : 140185602024009671-1401/08/29 نظر به اينکه به موجب 
آرای شــماره های 298 و 299 مورخ 1401/01/29 هيات قانون تعيين تکليف اراضی 
فاقد سند ثبت جنوب اصفهان  ششــدانگ يکباب خانه پالک 4348/2993 مجزی از 
4348/72 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 94/31 متر مربع به نام اســداله  
عسکريان دستجردی فرزند خداداد و غالمحسين کيانی فرزند باقر مفروز گرديده است 
لذا به استناد ماده 13 قانون تعيين تکليف اراضی فاقد سند ثبت  و  طبق تقاضای مالک 
تحديد حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1401/09/30 ساعت 9 صبح در محل 
شــروع و به عمل خواهد آمد و به موجب اين آگهی به کليــه مالکين و مجاورين اعالم 
می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين و مجاورين 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود و فقط تا 30 روز 
پذيرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 86  آئين نامه قانون ثبت بايد از تاريخ تسليم 
اعتراض به اين اداره، ظرف يک ماه دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضائی تسليم 
و گواهی تقديم دادخواســت را اخذ و به اين واحد ثبتی ارائــه نمايد، درغير اين صورت 
متقاضی ثبت يا نماينده قانونی وی می تواند بــه دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
تقديم دادخواســت را دريافت و به اداره ثبت تســليم نمايد و اداره ثبت بدون توجه به 

اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت مقررات ادامه ميدهد. 
تاريخ انتشار: 1401/09/05

م الف: 1414245 شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

9/30 شماره نامه: 140185602033002545- 1401/07/19 چون تمامی ششدانگ 
يک باب اطاق تحتانی پالک ثبتــی 510/6  فرعی از 71- اصلی جزء بخش 9 نطنز که 
طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای علی جعفری سرشــکی فرزند حبيب و غيره  در 
جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينک بنا به 
دســتور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک 
مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 1401/10/08  ســاعت 10 در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا بــه موجب اين آگهی به کليــه مجاورين اخطار می گــردد که در روز و 
ســاعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابنــد و اعتراضات مالکيــن يا مجاورين 
 مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريــخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته 

خواهد شد.
تاريخ انتشار:1401/09/05  

م الف:1413519 رحمت اله شاهدي مدير واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز
فقدان سند مالکیت

9/31 شــماره نامــه: 140185602015002549- 1401/08/29 نظر به اينکه آقای 
محمد علی نورانی حسين آبادی فرزند عباسعلی به استناد 2 برگ استشهاديه محلی که 
هويت و امضاء شهود رسما گواهی شده، مدعی است که سند مالکيت ششدانگ يکباب 
خانه پالک 1934 فرعی از 658 - اصلی واقع در زرين شــهر بخــش 9 ثبت اصفهان 
که به نام وی، ثبت و ســند مالکيت به شــماره چاپی 638249 صادر و تسليم گرديده 
و معامله ديگری انجام نشــده و به علت جابجايی مفقود شده اســت لذا چون نامبرده 
درخواست صدور سند مالکيت المثنی نموده، طبق ماده 120 اصالحی آئين نامه قانون 
ثبت، مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف يا 
وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی تا 10 روز پس از آن به 
اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تســليم نمايد و چنانچه ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد و يا در صورت اعتراض، اصل سند يا سند معامله ارائه نشود، 
 اداره ثبت، المثنای سند مالکيت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسليم خواهد کرد. 
 م الف: 1413810 مصطفی شمســی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرين شهر

) لنجان (

انارک؛ یاقوتی در دل کویر
 ،،   اگر بخواهیم مختصری از تاریخ شــهر انارک در اصفهان شــرح دهیم باید 
بگوییم که اولین خشت های این شــهر را محمد پهلوان گذاشت. وی در زمان شاه 
عباس اول نیز زندگی می کرده و از زندگی او هیچ نشانه ای باقی نمانده است.  سندی 
در این شهر وجود داشته که نشان دهنده نشانی از حاج محمدرضا قهرمان است که 
در واقع یک گچبری در مسجدی به همین نام است. این گچبری دارای قدمت ۲۵۰ 
ساله مســجد بوده ولی متاسفانه در سال ۶۰ به دســت مرمتگران نابود شد. سنگ 
شناسنامه کاروانســرای رباط نیز در دهه ۷۰ به سرقت رفت. بقایای برج و بارو، در و 
دروازه، کوچه و پس کوچه های باریک و پرپیچ و خم این شهر نشان از اندیشه دفاعی 
در ساخت بافت شهر دارد. اولین مدرسه ای که در شهر انارک در اصفهان ساخته شد، 

دبستان فرخی است که در ۱۳۱۵ شمسی تاسیس شده است.

پیشنهاد  روز
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رییس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان:

 جنگل های استان اصفهان با کمبود قرقبان
 روبه رو است

رییس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفت: جنگل های این 
استان تنها چهار قرقبان دارد و برای رسیدن به مرز استاندارد به هشت قرقبان دیگر نیاز داریم.

امین حافظی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بر اساس استانداردهای جهانی برای هر ۱۲ هزار 
هکتار جنگل دســت کم یک قرقبان الزم اســت، اما در حدود ۶۰ هزار هکتار جنگل واقع در استان 
اصفهان، چهار قرقبان مشغول به کار هستند.وی با بیان اینکه تامین نیروهای مورد نیاز برای حفاظت 
از جنگل ها نیازمند اعتبارات است، اظهارداشت: افزایش شمار قرقبان حفاظت حداکثری از منابع 
طبیعی را به دنبال دارد.رییس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان 
تصریح کرد: جنگل های استان اصفهان به طور عمده در ۲ شهرستان فریدون شهر با ۴۰ هزار هکتار و 
سمیرم با حدود ۲۰ هزار هکتار قرار دارد.وی با اشاره به حریق به عنوان یکی از مخاطرات منابع طبیعی 
گفت: ابتدای سال جاری تاکنون هیچ مورد آتش سوزی در جنگل های استان رخ نداد و از این حیث 

سال کم خطری را داشتیم.
حافظی ادامه داد: در سال های پر بارش با افزایش میزان رویش گیاهان در جنگل ها، همین گیاهان 
خود عامل بروز آتش سوزی می شوند، بنابراین در چنین سال هایی استفاده از قرقبان های بیشتر 
ضروریست.وی با اشاره به اینکه شهرســتان های فریدون شهر در غرب و سمیرم در جنوب استان 
هر یک دارای ۲ ذخیره گاه جنگلی است، اضافه کرد: حفاظت از این منابع با ارزش ضروری و نیازمند 
اعتبارات کافیست.رییس اداره حفاظت و حمایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان افزود: 
مشارکت همگانی و همکاری دســتگاه های مرتبط برای حفاظت از جنگل ها و به طور کلی منابع 

طبیعی به نگهداشت حداکثری این داشته های با ارزش منجر خواهد شد.
 

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان:

۱۴ پایگاه امدادی هالل احمر اصفهان نیازمند خودروی 
نجات است

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: از مجموع ۴۲ پایگاه امدادی هالل 
احمر در اســتان اصفهان، ۱۴ پایگاه به خودروی نجات نیاز دارد.داریــوش کریمی اظهار کرد: نبود 
خودروی نجات در شماری از پایگاه های نجات استان، اگرچه به چالش تبدیل نشده و از سوی دیگر 

پایگاه ها پوشش داده می شود، اما نیازی است که باید رفع شود.
وی اضافه کرد: قیمت باالی خودرو های امدادی تامین آن ها را با مشکل روبه رو کرده است، هر یک 

از این خودرو ها به همراه وسایل و تجهیزات امدادی حدود چهار تا پنج میلیارد تومان ارزش دارد.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمراستان اصفهان تصریح کرد: خرید و توزیع این خودرو ها 
به صورت متمرکز از سوی هالل احمر کشــور صورت می گیرد و با توجه به قول های مساعد از سوی 
مسئوالن امر، امیدواریم شماری از آن ها نیز در اختیار اســتان قرار داده شود.کریمی با بیان اینکه 
بخش اعظم تجهیزات و وسایل امداد و نجات وارداتی است، تصریح کرد: تعداد محدودی از کشور ها 
این ادوات را می سازند و معضالتی مانند تحریم و نوسان قیمت ارز، خرید و تامین آن ها را با چالش 
روبه رو می کند.وی با اشاره به بهسازی خودرو های نجات و آمبوالنس های این نهاد اظهارداشت: با 
آغاز فصل سرما، بارندگی و لزوم امدادرسانی بیشتر، رفع عیب خودرو ها و به روز رسانی آن ها شروع 
شده است و ناوگان امدادی استان به طور کلی وضعیت مطلوبی دارد.به طور کلی ۴۳ بالی طبیعی 
و انسان ساز در جهان شناخته شده که ۳۵ مورد آن در ایران رخ می دهد و بر همین اساس کشورمان 
جزو ۱۰ کشور بالخیز جهان به شمار می رود.استان اصفهان اکنون سه هزار و ۸۷۵ نجاتگر و امدادگر، 

۲۳ هزار عضو جوان و ۱۵ هزار داوطلب ثبت شده در سامانه دارد.

با مسئولان جامعه

مسئوالن اداره کل بهزیستی استان می گویند مراکز اورژانس اجتماعی نیازمند توجه حداکثری مسئوالن و بودجه هستند؛

همان همیشگی !

در زمان حاضر در ۱۹ شهر اســتان اصفهان مراکز 
اورژانس اجتماعی بــا حضور تیم های تخصصی 
روانشناســی و مددکاری فعالیت می کنند و ماهانه بین ۳۰ تا ۸۰ نفر به 
مراکز اورژانس اجتماعی معرفی می شــوند و زیرپوشش حمایت های 

تخصصی قرار می گیرند.

نقش موثر مراکــز اورژانس اجتماعی در رفــع بحران های فردی
 و خانوادگی

کارشناس حوزه آسیب های اجتماعی در اصفهان گفت: مراکز اورژانس 
اجتماعی نقش موثری در کاهش آسیب های اجتماعی و رفع بحران های 
فردی و خانوادگی دارند.افســانه میرزاییان در گفت و گــو با ایرنا افزود: 
از ســویی آمار مراجعه مردم در موضوعاتی شــامل خشــونت خانگی، 
کودک آزاری، همسرآزاری و دیگر آسیب های اجتماعی به این مراکز، نشانه 
باال رفتن سطح آگاهی و دانش مردم در زمینه شناخت نهادهای اجتماعی 
است.وی اظهار داشت: تالش و وظایف کارشناسان اورژانس اجتماعی در 
مداخالت کارشناسی و تخصصی در سه مرحله پیش از بحران، حین بحران 
و پس از بحران صورت می گیرد .این کارشناس اجتماعی افزود: درمجموع 
برنامه اورژانس اجتماعی برای پاســخگویی به نیازهای مردم و رفع یا 
کاهش مشکالت اجتماعی با هدف پیشگیری و وقوع جرم و قضازدایی 

ترتیب داده شده است.وی خاطرنشان کرد: بررسی ها بیانگر آن است که 
این مراکز تاثیر بسیار زیادی در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی از 

جمله خشونت های خانگی، کودک آزاری و همسرآزاری دارد.

مراکز اورژانس اجتماعی نیازمند توجه حداکثری مسئوالن
معاون اجتماعی اداره کل بهزیســتی اصفهان گفت: دایره وســیع کنترل 
و کاهش آســیب ها در حیطه مراکز اورژانس اجتماعــی نیازمند توجه و 
حمایت بیشتر مســئوالن است.عبدالرضا اســماعیلی افزود: با توجه به 
اینکه آسیب های اجتماعی تک عاملی نیست، باید بخش های مختلف 
با اشــتراک گذاشــتن خدمات و امکانات خود به کمک و حمایت مراکز 
اورژانس اجتماعی بپردازند.وی اظهار داشــت: عمــده افرادی که به این 
مراکز مراجعه می کنند زنان و دختران آســیب دیده، کودکان خیابانی و 
کار و دیگر افراد در معرض آســیب و موارد مربوط به خودکشی است.به 
گفته معاون اجتماعی بهزیستی اصفهان، در زمان حاضر در ۱۹ شهر استان 
اصفهان مراکز اورژانس اجتماعی با حضور تیم های تخصصی روانشناسی 
و مددکاری فعالیت می کنند و ماهانه بین ۳۰ تا ۸۰ نفر به مراکز اورژانس 
اجتماعی معرفی و زیرپوشــش حمایت های تخصصی قرار می گیرند.

اسماعیلی افزود: در شهر اصفهان ۲ مرکز اورژانس اجتماعی و در شهرهای 
بهارستان، آران و بیدگل، کاشان، شاهین شهر، فریدون شهر، تیران و کرون، 

شهرضا، مبارکه، نجف آباد، برخوار، اردستان، نایین، خمینی شهر، سمیرم، 
فوالدشهر، زرین شهر، گلپایگان و فالورجان یک مرکز اورژانس اجتماعی 
درحال فعالیت هستند.وی خاطرنشان کرد: در مراکز اورژانس اجتماعی 
افراد به صورت خود معرف، ارجاع و با دســتور مقام قضایی و مداخالت 
موردی تحت حمایت قرار می گیرند.این مسئول افزود: در این مراکز افراد 
خدماتی به عنوان حمایت های روانی اجتماعی، حقوقی و خدمات دیگری 
به منظور جلوگیری از مداخالت قضایی و انتظامی از سوی روانشناسان و 
مددکاران مستقر در این مراکز در تمامی ساعات شبانه روز دریافت می کنند.

ضرورت اعتبارات ملی برای توسعه خدمات مراکز اورژانس اجتماعی

مدیرکل بهزیســتی اصفهان گفت: با توجه به اهمیت خدمات اورژانس 
اجتماعی در کاهش آســیب ها و پیشــگیری از جرائم ضروی است که 
اعتبارات ملی برای رفع کمبودها و نیارهای تجهیزاتی آنها تخصیص یابد.

ولی ا... نصر اصفهانی افزود: در زمان حاضر بســیاری از مراکز اورژانس 
اجتماعی در اســتان نیازمند مکان مناســب، نیروی انسانی مورد نیاز و 
تامین خودرو هستند.وی اظهار داشت: با توجه به سختی و سنگینی و 
حساسیت کار این مراکز، کمبودهای یاد شده در کیفیت خدمت رسانی 
به مراجعه کنندگان می تواند تاثیرگذار باشد.مدیرکل بهزیستی اصفهان 
افزود: با این وجــود یکی از ماموریت ها و اهداف این ســازمان در حوزه 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی، تخصیص اعتبار الزم برای توسعه و 
تقویت برنامه اورژانس اجتماعی در اســتان است.وی خاطرنشان کرد: 
اکنون همه شهرستان های اســتان دارای خودروی اورژانس اجتماعی 
نیستند و تبدیل وضعیت نیروهای خرید خدمت شاغل در مراکز اورژانس 
اجتماعی با هدف ایجاد انگیزه برای کارشناسان شاغل در این واحد، مورد 
مطالبه ماست.نصر اصفهانی یادآور شد: در راستای خدمت رسانی بیشتر 
به مردم، خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی آمــاده دریافت هر گونه گزارش 
مردمی در موضوعات اختالف خانوادگی، کودک آزاری، همســرآزاری، 

سالمند آزاری و انجام مداخالت تخصصی در زمینه های یاد شده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خرداد ســال گذشــته به منظور رفع 
موانع و چالش های یاد شــده در حوزه فوریت های اورژانس اجتماعی، 
پیش نویس الیحه قانونی ســاختار و وظایف فوریت هــای اجتماعی 
سازمان بهزیستی را تهیه و برای سیر مراحل تصویب، به دولت ارائه کرد 
که هنوز در مرحله بررســی قرار دارد.حدود ۱۳۲ هزار معلول زیر پوشش 
بهزیستی استان اصفهان هستند که از این تعداد ۲۹ هزار معلول جسمی 
حرکتی، ۲۴ هزار معلول ذهنی، ۱۲ هزار معلول اعصاب و روان، ۱۳ هزار 

معلول شنوایی، هفت هزار معلول بینایی و ۲۱ هزار سالمند هستند.
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ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان
س: ؟؟؟

عک

ابالغ
9/32 کارفرمــای محتــرم شــرکت الرک نوین  بــا کد تامیــن اجتماعــی کارگاه 
 6570007615  باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پیــش از موعد آقای 
ولی ا... شــفیعی دســتگردی  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل سخت و 
زیان آور اســتان اصفهان مطرح و شغل مورد درخواســت نامبرده )نظافت صنعتی( بر 
اســاس رای کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و 
زیان آور که در تاریخ 1401/06/24 برگزار گردیده، با اکثریت آراء در گروه الف سخت 
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: 1416147

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

9/33 کارفرمــای محتــرم شــرکت الرک نوین  بــا کد تامیــن اجتماعــی کارگاه 
6570007615  باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پیــش از موعد آقای 
 علیرضــا شــیخ  از کارکنــان آن کارگاه در کمیتــه بررســی مشــاغل ســخت و 
زیان آور اســتان اصفهان مطرح و شــغل مورد درخواســت نامبرده )نظافت صنعتی( 
بر اســاس رای کمیته بدوی اســتانی موضــوع ماده 8 آئیــن نامه اجرایی مشــاغل 
ســخت و زیان آور که در تاریــخ 1401/07/14 برگــزار گردیده، بــا اکثریت آراء در 
گروه الف ســخت و زیان آور شــناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره است 
 و مهلت اعتراض بــه تصمیم مذکــور از تاریــخ درج آگهی به مــدت 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 رفاه اجتماعی اســتان اصفهان مراجعه گردد.  

م الف: 1416144 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

9/34 کارفرمــای محترم شــرکت متیــن آذرخش  با کــد تامین اجتماعــی کارگاه 
6570004385  باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پیــش از موعد آقای 
غالمرضا  کریمیــان نوکابــادی  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشــاغل 
ســخت و زیان آور اســتان اصفهان مطرح و شــغل مورد درخواســت نامبرده )کیسه 
گیر( بر اســاس رای کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشــاغل 
ســخت و زیان آور که در تاریــخ 1401/07/14 برگــزار گردیده، بــا اکثریت آراء در 
گروه الف ســخت و زیان آور شــناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره است 
 و مهلت اعتراض بــه تصمیم مذکــور از تاریــخ درج آگهی به مــدت 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 رفاه اجتماعی اســتان اصفهان مراجعه گردد.  

م الف: 1416149 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

9/35 کارفرمــای محترم شــرکت ســم پاشــان  بــا کد تامیــن اجتماعــی کارگاه 
6570001819  باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پیــش از موعد آقای 
غالمرضا کریمیــان نوکابــادی  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 کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی 

مشــاغل ســخت و زیان آور که در تاریخ 1401/07/14 برگزار گردیــده، با اکثریت 
آراء در گروه الف ســخت و زیان آور شناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره 
 اســت و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی بــه 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 رفاه اجتماعی اســتان اصفهان مراجعه گردد.  

م الف: 1416145 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

9/36 کارفرمای محترم شــرکت باســتیان صنعــت اصفهان  با کد تامیــن اجتماعی 
کارگاه 6570010589  باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پیش از موعد 
 آقای عبداله رحیمی لنجی  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشــاغل سخت و 
زیان آور اســتان اصفهان مطرح و شغل مورد درخواســت نامبرده )مکانیک جوشکار( 
بر اساس رای کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و 
زیان آور که در تاریخ 1401/05/06 برگزار گردیده، با اکثریت آراء در گروه الف سخت 
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: 1416156

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

9/37 کارفرمــای محتــرم شــرکت الرک نوین  بــا کد تامیــن اجتماعــی کارگاه 
6570007615  باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پیــش از موعد آقای 
عبداله رحیمــی لنجی  از کارکنان آن کا رگاه در کمیته بررســی مشــاغل ســخت و 
زیان آور اســتان اصفهان مطرح و شغل مورد درخواســت نامبرده )نظافت صنعتی( بر 
 اســاس رای کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و 
زیان آور که در تاریخ 1401/05/06 برگزار گردیده، با اکثریت آراء در گروه الف سخت 
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: 1416160

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

9/38 کارفرمــای محترم شــرکت صــدف بی تا  بــا کد تامیــن اجتماعــی کارگاه 
6570009790  باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پیــش از موعد آقای 
 محســن ابراهیمــی از کارکنــان آن کارگاه در کمیته بررســی مشــاغل ســخت و 
زیان آور اســتان اصفهان مطرح و شغل مورد درخواســت نامبرده )کارگر خدماتی( بر 
اســاس رای کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و 
زیان آور که در تاریخ 1401/05/06 برگزار گردیده، با اکثریت آراء در گروه الف سخت 
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: 1416163

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 

ابالغ
9/39 کارفرمای محترم شــرکت باســتیان صنعــت اصفهان  با کد تامیــن اجتماعی 
کارگاه 6570010589  باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پیش از موعد 
 آقای غــالم ده شــیخ  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشــاغل ســخت و 
زیان آور اســتان اصفهان مطرح و شغل مورد درخواســت نامبرده )نظافتچی صنعتی( 
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 سخت 
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: 1416139

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

9/40 کارفرمــای محترم شــرکت صــدف بی تا  بــا کد تامیــن اجتماعــی کارگاه 
6570009790  باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پیــش از موعد آقای 
ابوالقاســم رهنما زفره از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشــاغل ســخت و 
زیان آور اســتان اصفهــان مطرح و شــغل مورد درخواســت نامبرده )جوشــکار ( بر 
اســاس رای کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشــاغل سخت 
و زیان آور کــه در تاریــخ 1395/10/29 برگزار گردیــده، با اکثریــت آراء در گروه 
الف ســخت و زیان آور شــناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای صادره اســت و 
 مهلت اعتــراض به تصمیــم مذکور از تاریــخ درج آگهــی به 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: 1416126 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 

اصفهان 
ابالغ

9/41 کارفرمای محترم شرکت الرک نوین  با کد تامین اجتماعی کارگاه 657005334  
باطالع می رساند درخواست بازنشســتگی پیش از موعد آقای محســن ابراهیمی   از 
کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشــاغل ســخت و زیان آور اســتان اصفهان 
مطرح و شــغل مورد درخواســت نامبــرده )کارگر خدماتــی( بر اســاس رای کمیته 
بدوی اســتانی موضوع مــاده 8 آئین نامه اجرایی مشــاغل ســخت و زیــان آور که 
 در تاریــخ 1401/05/06 برگــزار گردیــده، با اکثریــت 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: 1416154

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
ابالغ

9/42 کارفرمــای محتــرم شــرکت الرک نوین  بــا کد تامیــن اجتماعــی کارگاه 
6570007615  باطالع می رســاند درخواست بازنشســتگی پیش از موعد آقای رضا 
ســلیمانی  از کارکنان آن کا رگاه در کمیته بررسی مشاغل ســخت و زیان آور استان 
اصفهان مطرح و شــغل مورد درخواســت نامبــرده )نظافت صنعتی( بر اســاس رای 

کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشــاغل ســخت و زیان آور 
 که در تاریــخ 1401/06/10 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: 1416119

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
مزایده 

9/43 شماره مزایده: 140104302131000006 چون به موجب پرونده اجرائی کالسه 
فوق آقای محسن افتخاری فر فرزند رضا برابر سند نکاحیه 14981 مهریه به خانم اعظم 
محمدی خرم دشــتی فرزند براتعلی بدهکار می باشد و دو دانگ از شش دانگ یکدرب 
خانه به پالک ثبتی 23 فرعی از 982 اصلی بخش یک نائین به مســاحت ششــدانگ 
یکصد و هفتاد و هفت متر و سی و نه دســیمتر مربع که سند آن ذیل ثبت شماره 5989 
در صفحه 148دفتر 82 امالک با شماره چاپی 853418 ســری ب ثبت و به نام آقای 
محسن افتخاری فر فرزند رضا صادر شده اســت با حدود اربعه شماال دیوار به دیوار به 
طول 20/47 متر به شماره 24 فرعی از 982 اصلی و شرقا درب و دیوار به طول 8/55 متر 
به کوچه عمومی و جنوبا دیوار به دیوار به طول 21/13 متر به شماره 22 فرعی از 982 
اصلی و غربا دیوار و پنجره اســت به طول 8/50 متر به کوچه که بازداشت گردیده که 
طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دو دانگ پالک فوق به مبلغ 5/500/000/000 
)پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال( ریال ارزیابی شده و ششدانگ پالک فوق با کاربری 
مسکونی و اسکلت بتن ارمه و سقف های تیرچه و بلوک نمای بیرونی اجر و کف حیاط 
موزائیک و درب و پنجره رو به حیــاط از جنس آلومینیوم و دارای ســه اطاق خواب و 
دربهای داخلی چوبی و کف ســرامیک بدنه ها قرنیز سنگی و کابینت MDF و سیستم 
گرمایشی پکیج و رادیاتور سرمایش کولر آبی و مابقی گچ و رنگ می باشد و پالک فوق 
از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 1401/09/22 در اداره ثبت اسناد و امالک نائین 
واقع در نائین میدان غدیر خیابان شهرداری اداره ثبت اســناد و امالک نائین از طریق 
مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 5/500/000/000 ریال شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است جهت شرکت در مزایده منوط 
به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی می باشد و تا ساعت قبل از دوازده روز مزایده 
چنانچه فیش واریزی در محل مزایده موجود باشد حق شرکت در جلسه را دارد و برنده 
مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف پنج روز از تاریخ مزایده به حساب 
صندوق دولت تودیع نمایــد و چنانچه در مهلت مذکور به حســاب صندوق واریز نکند 
مبلغ ده درصد قابل استرداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شد و در این صورت 
عملیات مزایده از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید می گردد و پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که 
مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
اســت و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشــر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمنا 
چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت 
 و مکان مقرر برگزار خواهد شد.تاریخ انتشــار: 1401/09/05 م الف: 1416666 

اداره ثبت اسناد و امالک نائین

تحدید حدود عمومی
9/21 آگهی تحدید حدود عمومی قسمتی از بخش شش حوزه ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خور و بیابانک
به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک تحدید حدود عمومی رقبه زیر واقع 
در بخش 6 حوزه ثبتی خور و بیابانک از ســاعت 8 صبح روز تعیین شده شروع و 

بعمل خواهد آمد.
بخش 6 حوزه ثبتی:

3349 اصلی- خانم فاطمه غالمرضائی فرزند عباس و غیره ششــدانگ قنات و 
مزرعه موسوم به نودشت

 1401/09/26

در روز فوق الذکر از ساعت 8 صبح تعیین حدود شــروع و بعمل خواهد آمد لذا از 
صاحبان امالک و مجاورین آنها دعوت می شــود که در ساعت و تاریخ مقرر در 
محل حضور یابند و چنانچه هر یک از صاحبان یا نماینــده قانونی آنها در موقع 
تحدید حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار 
شده از طرف مجاورین تحدید و اگر صاحبان امالک مجاور در موقع مقرر حاضر 

نباشند و نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی، حقی برای خود قائل باشند طبق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود بمدت 30 روز دادخواست 
خود را تسلیم دادگاه و رسید آن را جهت ضبط در پرونده به این اداره تسلیم نماید.  

تاریخ انتشار: 1401/09/05
م الف: 1415198 محمد علی بیطرف رئیس اداره ثبت خور و بیابانک 
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یک هوادار دو آتیشه یونایتد، اولین مشتری منچستر!
ثروتمندترین فرد بریتانیا که از کودکی هوادار منچستریونایتد بوده ، اولین و شاید جدی ترین مشتری 
دست به نقد شیاطین سرخ است.مالک باشگاه منچستر یونایتد یعنی خانواده آمریکایی گلیزر، روز 
سه شنبه به صورت رسمی و عمومی اعالم کردند که آماده فروش شیاطین سرخ هستند و در این راستا، 
همه گزینه های موجود برای سرمایه گذاری را ارزیابی خواهند کرد.آنها برای اولین بار، در سال 2003 
در باشگاه سرمایه گذاری کردند و دو سال بعد به سهامداران اصلی باشگاه تبدیل شدند.با وجود اینکه 
منچستریونایتد در سالیان اخیر هزینه های زیادی را برای نقل و انتقاالت متحمل شده، اما مقدار قابل 
توجهی از این هزینه ها، از طریق درآمدهای خود باشگاه به دست آمده و خانواده گلیزر، کوچکدترین 
هزینه ای را از جیب خود در این راســتا پرداخت نکرده اســت.همچنین وضعیت نابسامان یونایتد 
طی سالیان اخیر و مصاحبه طوفانی رونالدو علیه گلیزرها و انتقاد علنی به زیرساخت ها و تجهیزات 
کارینگتون، دست به دست هم دادند تا گلیزرها پس 17 سال اقدام به فروش یونایتد کنند.پس از این 
اتفاق اولین مشتری ثروتمند، دست به نقد و فوتبال دوست یونایتد، مجددا سر و کله اش پیدا شده 
است.به گزارش تلگراف، میلیاردر بریتانیایی ســر جیم راتکلیف در حال برنامه ریزی برای تصاحب 
باشگاه محبوب دوران کودکی خودش است.راتکلیف در حال حاضر مالک باشگاه نیس فرانسه است 
و قبل از اینکه تاد بولی اقدام به خرید آبی های لندن از آبراموویچ کند، خودش را برای خرید چلسی 

آماده کرده بود؛ اما نهایتا موفق به تصاحب باشگاه چلسی نشد.

جنجال خبرنگار قطری با تمسخر آلمانی ها
محمدالکعبی، خبرنگار مطرح قطری با توئیت های خودش علیه آلمانی ها جنجال آفرین شد.حواشی 
دیدار آلمان مقابل ژاپن تمام نشدنی است. بعد از اینکه بازیکنان آلمان به دلیل ممنوعیت فیفا برای 
بستن بازوبندهای معنادار، در عکس تیمی پیش از شروع بازی با دست جلوی دهان های خودشان را 
گرفتند، بسیاری از رسانه ها عالوه بر بازتاب این حرکت به موضع گیری در خصوص این کار نیز پرداختند.

محمدالکعبی، خبرنگار مطرح فوتبال قطر که در توئیتر نزدیک به 400 هزار فالور دارد، این رفتار آلمانی ها 
را بعد از پایان بازی و مسجل شدن شکست شــان به تمسخر گرفت و در یک توئیت با انتشار عکس 
تیمی آلمان ها نوشت: وقتی روی فوتبال تمرکز نکنی این اتفاق می افتد!حاال سایت بیلد آلمان در انتقاد 
از این خبرنگار، به بازتاب دوباره واکنش فدراسیون فوتبال آلمان پرداخت و جمله  آنها را تکرار کرد: »منع 

کردن ما از پوشیدن بازوبند مانند بستن دهان مان است ، نگرش ما پابرجاست«.
 

یک کامرونی در لباس سوئیس به زادگاهش گل زد!
بریل امبولو، بازیکن تیم ملی سوئیس پس از گلزنی به کشور زادگاهش، خوشحالی نکرد. در شرایطی 
که کامرون در نیمه نخست بسیار خوب ظاهر شده بود، اما حرکت دیدنی ژردان شقیری از سمت راست 
و ارسال او به دهانه دروازه، با ضربه تمام کننده بریل امبولو به گل نخست سوئیسی ها تبدیل شد تا تیم 
خوب مورات یاکین از حریف پیش بیفتد.پس از اینکه امبولو دروازه کامرون را باز کرد، دست هایش را باال 
برد و هیچ خوشحالی انجام نداد. حتی در نگاه اول به نظر می رسید که گل او مردود اعالم شده که قصد 
خوشحالی کردن ندارد؛ اما علت این حرکت او، گلزنی برابر کشور زادگاهش است.امبولو که برای تیم موناکو 
بازی می کند و امسال نیز موفق به زدن 10 گل و دادن 4 پاس گل شده است، اصالتی کامرونی دارد و به 
همین دلیل ترجیح داد پس از گلزنی برابر کشوری که در آنجا متولد شده، شادی نکند. امبولو در 14 فوریه 
1997 در یائونده پایتخت کامرون به دنیا آمد. وقتی که او سن چندانی نداشت، والدینش از هم جدا شدند 
و با رسیدن به پنج سالگی، مادرش برای تحصیل در مدرسه به فرانسه رفت.مادر امبولو در فرانسه با شوهر 
آینده اش که یک تبعه اهل کشور سوئیس بود، آشنا شد. پس از ازدواج دوباره مادر امبولو، آنها به شهر بازل 
در کشور سوئیس نقل مکان کردند. سرانجام او در 12 دسامبر 2014 تابعیت سوئیس را دریافت کرد.به 
همین دلیل تقدیر اینگونه بود که مهاجم تیم موناکو اولین گل خود در رقابت های جام جهانی را برابر کشور 

زادگاهش تجربه کند و او به باال بردن دست هایش پس از گلزنی، خوشحالی نکرد.

خبر  روز

ژاپن و عربستان در لیگ یک فوتبال ایران!
سرمربی استقالل خوزستان نسبت به برخی جریان سازی علیه این تیم انتقاد کرد.استقالل خوزستان در 
شرایطی که در این فصل سودای صعود دوباره به لیگ برتر را دارد، با برخی انتقادات نیز مواجه شده است. 
آنها که با گذشت 13 هفته در رده هشتم جدول جا گرفته اند در شرایطی که 19 بازی دیگر به پایان مسیر 
صعود باقی مانده، امیدوارند با کسب نتایج مطلوب به سهمیه صعود دست یابند.سیروس پورموسوی، 
سرمربی این تیم در واکنش به برخی انتقادات که علیه تیم شکل گرفته، گفت: خدا را شکر که این شرایط 
را می بینم و برخی حامی تیم هستند. ما کامال از این دوستان استقبال می کنیم. فقط نمی دانم چرا این 
دوستان االن پیدای شان شده است. یادم هست در روزهایی که استقالل خوزستان حتی برای کوچک 
ترین نیازهای خود با مشکل مواجه بود خبری از این دوستان نبود. روزهایی که تیم در آسیا حضور داشت 
و ما در به در به دنبال این دوستان بودیم و خبری از آنها نبود. می توانستند در آن روزها کمک کنند؛ اما چشم 
شان را به روی تیم بستند.وی ادامه داد: خیلی جالب است که االن می بینم استقالل خوزستان هوادار و 
دلسوز دارد. اما روزهایی را خاطرم هست که نان شب نداشتیم و این دوستان شرایط کمک داشتند و ما 
درخواست می کردیم ولی پشت گوش می انداختند. کاش آن روزها هم اینقدر دلسوز بودید و به فکر منافع 
شخصی نبودید.وی در پایان گفت: در موفقیت استقالل خوزستان شکی نداریم. ما به مسیر خودمان 
قوی تر از قبل ادامه خواهیم داد و از دوستان هم می خواهیم آتش بیار معرکه نباشند و اگر دلسوز تیم 
هستند کنار آن و حامی تیم باشند و راهکار مناسب بدهند نه مثل دورانی که استقالل خوزستان مشکل 
داشت، دور شوند و نشود پیدای شان کرد.  چه کسی فکر می کرد عربستان و ژاپن بتواند مدعیان قهرمانی 
را شکست دهد؟ در نهایت اما باید بگویم که استقالل خوزستان صعود خواهد کرد و دوستان بهتر است 

دلسوزی خود را نشان دهند و به دنبال منافع شخصی نباشند.

واکنش »رنار« به باخت ایران مقابل انگلیس
 سرمربی فرانسوی تیم ملی عربستان شکست سنگین ایران برابر انگلیس را برای فوتبال آسیا دردآور 
دانست.تیم ملی فوتبال ایران در نخســتین بازی خود در جام جهانی 2022 قطر  شکست سنگینی را 
برابر انگلیس تجربه کرد. ایران در این بازی با نتیجه ۶ بر 2 بازی را واگذار کرد.واکنش ها به شکســت 
سنگین ایران ادامه دارد و این بار اروه رنار، سرمربی فرانسوی عربستان به باخت سنگین ایران مقابل 
انگلیس واکنش نشان داد. او گفت: برای قاره آســیا دردآور است وقتی می بینیم ایران با نتیجه ۶ بر 2 
برابر  انگلیس شکست خورد.با وجود آنکه ایران و استرالیا به عنوان نماینده های آسیا شکست سنگینی 
را در بازی نخست خود متحمل شــدند و قطر هم به عنوان میزبان ناامید کننده ظاهر شد؛ اما قاره آسیا 
در هفته نخست فعال دو پیروزی بزرگ را برابر مدعیان اصلی قهرمانی به دست آورده است به طوری که 
ژاپن برابر آلمان دو بر یک پیروزی شد و تیم ملی فوتبال عربستان هم با همین نتیجه آرژانتین مدعی 

و پرستاره را شکست داد.
 

تمرینات استقالل به کمپ ناصر حجازی منتقل می شود
مدیران استقالل قصد دارند تا تمرینات این تیم را در آینده ای نزدیک به کمپ مرحوم ناصر حجازی منتقل 
کنند.استقاللی ها مدت زیادی اســت که تمرینات خود را در مجموعه ورزشی انقالب برگزار می کنند. با 
این حال از زمان مدیریت آجورلو در استقالل کمپ اختصاصی این باشگاه که منقش به نام مرحوم ناصر 
حجازی است، تحت بازسازی قرار گرفته است.حال با حضور فتح ا... زاده در استقالل او به دنبال تجهیز کمپ 
حجازی برای بردن تمرینات استقالل به آنجاست. مدیرعامل استقالل عالوه بر تمرینات عالقه مند است 
دفتر مدیریت باشگاه را نیز از سعادت آباد به کمپ حجازی ببرد تا همه ارکان باشگاه در یک مجموعه حضور 
داشته باشند.انتقال دفتر مدیریت باشگاه به کمپ حجازی نیاز به برخی ساخت وسازها دارد و از طرفی با 
وجود شرایط نسبتا مناسب چمن باید درباره رختکن ها و دفتر مربیان تجدیدنظرهایی صورت بگیرد.در 
این خصوص جالب است بدانید که دستیاران ریکاردو ساپینتو نیز از کمپ حجازی بازدید کردند و شرایط 

مورد نیاز را به باشگاه اعالم کرده اند تا در آینده ای نزدیک تمرینات تیم هم به همان مجموعه منتقل شود.

کافه ورزش

وقتی »کولینا« سوت 
مهم ترین قضاوت را از 

»فغانی« گرفت
خبر ورزشی نوشــت: علیرضا فغانی داور 4۵ 
ساله ایرانی در روز پنجم جام جهانی 2022 قطر 
به همراه دو کمک داور ایرانی  دیدار صربستان 
و برزیل را قضاوت کرد.علیرضا فغانی به عنوان 
شــناخته شــده ترین چهره داوری ایران، در 
4۵ سالگی اولین ســوت قضاوت خود را در 
آخرین جام جهانی اش به صدا در آورد.فغانی 
که پیش از این مســابقات مهمــی از جمله 
مسابقه رده بندی جام جهانی 201۸ را قضاوت 
کرده، در انتظار سوت فینال جام جهانی 2022 
قطر اســت تا با قضاوت در دیــدار نهایی جام 
جهانی، آلبوم افتخارات خود را تکمیل شــده 
ببیند. به همین بهانــه نگاهی به کارنامه چهار 
داور مطرح فوتبال و فوتسال ایران در میادین 
بین المللی انداخته ایم.فغانی از سال 2012 با 
قضاوت یکی از دیدارهای چلسی در مسابقات 
جام باشــگاه های جهان مورد توجه رسانه ها 
قرار گرفت و پس از آن بــا قضاوت بی نقص 
در مسابقات مهم آســیایی مانند فینال لیگ 
قهرمانان آســیا بین دو تیم الهالل - وسترن 
سیدنی در سال 2014 و فینال جام ملت های 
آسیا در ســال 201۵ بین دو تیم اســترالیا و 
کره جنوبی نشــان داد که ســطح قضاوتش 
فراتر از سطح قاره کهن است.وی همزمان در 
بازی های جام جهانی 2014 برزیل نیز حاضر 
بود و در آن مســابقات نیز موفق شــد دیدار 
فرانســه برابر نیجریه در مرحله یک هشتم را 
قضاوت کند، درخشش فغانی اما ادامه داشت 
و در ســال 201۶ فینال مســابقات المپیک را 
عهده دار بود. در ادامه که اوج درخشش کارنامه 
بین المللی او نیز محســوب می شود در جام 
جهانی 201۸ روسیه چهار قضاوت انجام داد که 
مهم ترین آن قضاوت در مسابقه رده بندی بین 
دو تیم بلژیک و انگلستان بود، اگرچه بر اساس 
باور عموم مخاطبین فوتبال این حق فغانی بود 
که دیدار نهایی بین دو تیم فرانسه و کرواسی را 
قضاوت کند، اما کولینا قضاوت این دیدار را به او 
نسپرد تا علیرضا فغانی برای قضاوت در فینال 

مسابقات جام جهانی همچنان انتظار بکشد.

فوتبال جهان

وز عکس ر

این بازیکن روی 
 دست »سون« 

بلند می شود
اکثــر هــواداران فوتبال ســون 
هیونگ مین را ستاره اصلی کره در 
جام جهانی می دانند؛ بازیکنی که 
با ماسک محافظ در جام جهانی 
حاضر خواهد شد. با این حال کره 
چند ســتاره جذاب دیگر نیز در 
ترکیب خود دارد که »کانگ این 

لی« یکی از مهم ترین آنهاست. 

وقت اضافه دقیق در ایران؟ فعال در برنامه نیست!
کمیته داوران فدراسیون فوتبال فعال برنامه ای برای محاســبه وقت های اضافه به صورت دقیق در لیگ برتر ندارد.یکی از اتفاقات جالبی که در جام جهانی رخ داده و 
واکنش های متفاوتی را گرفته، موضوع محاسبه دقیق وقت های اضافه در مسابقات است. این در حالی است که طی سال های گذشته در لیگ برتر ایران عدم محاسبه 
دقیق وقت های اضافی در لیگ برتر ایران به یک چالش تبدیل شــده و اعتراض هایی را به همراه داشته است.حاال با توجه به حمایت فیفا و شخصا کولینا به عنوان 
رییس کمیته داوران این نهاد بین المللی از محاسبه دقیق وقت های اضافی، این امیدواری به وجود آمد که در ایران هم چنین مسئله ای صورت بگیرد و داوران به طور 
دقیق وقت های اضافی را محاسبه کنند. این در حالی است که ظاهرا کمیته داوران فدراسیون فوتبال ابزارهای الزم برای این منظور را در اختیار ندارد.علی خسروی، عضو 
کمیته داوران فدراسیون فوتبال در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه ای برای محاسبه دقیق وقت اضافه در لیگ برتر ایران وجود دارد، گفت: »ماوقتی وقت های اضافی 
طوالنی را دیدیم، فکر می کردیم این مسئله هوشمند و رباتیک اتفاق می افتد، اما بعد که بررسی کردیم متوجه شدیم با تاکید شخص اینفانتینو و کمیته داوران فیفا به 
 VAR ریاست آقای کولینا، وقت های اضافی با یک اجماع 4 نفره صورت می گیرد.«وی ادامه داد: »داور وسط، داور چهارم، کمک داور ذخیره و کمک داوری که در اتاق
نشسته وقت تلف شده را محاسبه می کنند و سپس از طریق گوشی با هم اجماع می کنند و وقت اضافی اعالم می شود.«خسروی درباره احتمال استفاده از این شرایط 
در لیگ ایران تاکید کرد: »ما که فعال در ایران کمک داور ویدئویی و کمک داور ذخیره هم نداریم. پس داور وسط و داور چهارم می توانند با هم اجماع کنند و وقت اضافه 

بگیرند. باید ببینیم در آینده چطور می شود این شرایط را بهتر در ایران مورد استفاده قرار داد.«

جردن باروز، اولین هفت طالیی کشــتی آمریکا در 
اردوی تمرینی دانشگاه پنسیلوانیا کفش و دوبنده 
کشــتی گیران را امضا کرد.جردن باروز کشتی گیر 
محبوبی در کشــتی آمریکاســت. او امســال در 
مســابقات جهانی بلگراد درحالــی محمد نخودی 
جوان ایرانی را بــرای دومین بــار در فینال جهانی 
مغلوب کرد که به دنبال ثبــت یک رکورد فوق العاده 
برای خودش و کشــتی کشــورش بود.باروز که در 
مسابقات جهانی 2021 اسلو در اولین رویارویی اش 
با محمد نخودی، به رکورد ۶ طالی جان اسمیت دیگر 

هموطنش رسیده بود، در دومین فینال متوالی که 
نخودی را از پیش رو برداشت، از رکورد جان اسمیت 
عبور کرد تا اولین هفت طالیی تاریخ کشتی آمریکا 
باشد.جان اسمیت، دو مدال طالی المپیک و چهار 
طالی قهرمانی جهان در کارنامــه دارد درحالی که 
جردن باروز یک طالی المپیک و ۶ طالی قهرمانی 
جهان را به خود اختصاص داده است. او همچنین 10 
مدال جهانی و المپیک را در کارنامه دارد.جردن باروز 
به تازگی در اردوی تمرینی دانشگاه پنسیلوانیا حاضر 
شده و برای خردســاالن و نوجوانان حاضر در این 

باشگاه صحبت های انگیزشی انجام داده و سپس 
با آنها به گپ و گفت پرداخته است.رکورددار کشتی 
آمریکا همچنین کفش و دوبنده کشتی گیران این 
باشگاه را امضا کرد.براندون اسلی، قهرمان المپیک 
سیدنی نیز جردن باروز را در این اردوی انگیزشی-

تمرینی همراهی کرد.

 امضای رکورددار کشتی آمریکا بر کفش
 و دوبنده کشتی گیران پنسیلوانیا

 بغض تاریخ ساز بوکس ایران ترکید؛

انگار اصال ورزشکار این کشور نیستم
ملی پوش بوکس ایران با ابــراز ناراحتی از رفتار 
مســئوالن ورزش گفت: همه تالش من کســب 
موفقیت برای این مرز و بوم اســت، اما انگار اصال ورزشکار این کشور 
نیستم.دانیال شــه بخش، درباره شــرایط فعلی خود با توجه به عدم 
حضورش در مسابقات قهرمانی آسیا گفت: من پیگیر مسابقات حرفه ای 
هستم و خیلی دوســت دارم همین روند لژیونر بودنم ادا مه پیدا کند. 
اولین مبارزه را انجام داده ام و مبارزه ای که در اکتبر قرار بود انجام دهم، 

به خاطر برخی دالیل لغو شد. 
وی در پاسخ به این سوال که دلیل لغو شدن مبارزه چه بود؟ اظهار کرد: 
حقیقت این است که اسپانسر و من روی آن مبارزه بحث داشتیم و لغو 
شد. پیشنهادهای دیگر دارم؛ اما می خواهم بهترین تصمیم را بگیرم. در 
سال های آینده المپیک آسیایی، قهرمانی جهان ازبکستان در 2023 و 

سپس المپیک را پیش رو دارم باید بهترین برنامه را اتخاذ کنم.
ما تاریخ سازی هم کردیم ولی آن توجهی که باید به ما نشد، خیلی ها فکر 

کردند دانیال رفت باال، اما اصال چنین چیزی نبود.
دارنده مدال نقره آســیا درباره برنامه کوتاه مدت خــود گفت: مطمئنا 
شاید تا پایان سال میالدی یکی دو مبارزه حرفه ای انجام دهم، اما این 
امکان هم وجود دارد که مبارزات من به اوایل 2023 بماند. روند خودم در 
مسابقات حرفه ای را ادامه می دهم تا به آن چیزی که دوست دارم برسم.

ملی پوش سبک وزن بوکس ایران درباره حواشی ایجاد شده برای این 
رشته نیز گفت: ورزش ما کال شرایط سختی دارد و کار در بوکس راحت 
نیست. متاسفانه بوکس از گذشته شرایط مالی خوبی ندارد و از یک دید 
هم می توان اینگونه گفت که حواشی زیادی دارد. این اواخر هم شرایط 

به قدری خوب نبوده که بگوییم االن دیگر خراب شد.
شــه بخش افزود: قبال هم شــرایط بوکس ما خوب نبــود و حتی ما 
تاریخ سازی هم کردیم ولی آن توجهی که باید به ما نشد. این »ما« که 
می گویم یعنی فدراسیون بوکس، خانواده این رشته، اعضای تیم ملی، 
مربیان و ... که در این موفقیت شریک بودند. متاسفانه اتفاقی نیفتاد و 
خیلی ها فکر کردند دانیال رفت باال، اما اصال چنین چیزی نبود.بورسیه 
ورزشکار المپیکی را به بنده دادند؛ اما تا کنون هیچ چیزی به من تعلق 

نگرفته است. نه حقوقی دریافت کرده ام و نه توجهی به من می شود. 
وی گفت: من چه بخواهم و چه نخواهم، اسمم در بوکس ایران خواهد 
ماند اما آنطور که فکر می کردم به این مهم توجه نشــد و وزارت ورزش 
هیچ لطفــی در حق من نکرد. هیچ شــخصی نمی توانــد بگوید آقای 
شه بخش من به شما لطف کردم. به چیزی که حقم بود نرسیدم و با این 

حال ان شاءا... حق خودم را می گیرم و آن هم فقط و فقط با قهرمانی. 
شه بخش با ابراز ناراحتی از بد قولی های مسئوالن ورزش گفت: بعد از 
مدال جهانی که کسب کردم و یک افتخار برای پرچم ایران بود، سهمیه یا 
همان بورسیه ورزشکار المپیکی را به بنده دادند اما تا کنون هیچ چیزی 
به من تعلق نگرفته اســت. نه حقوقی دریافت کرده و نه توجهی به من 
می شود. متاسفانه انگار من ورزشکار این کشــور نیستم، در حالی که 
همه خواسته قلبی من کسب مدال و افتخار برای این مرز و بوم است و 

همیشه آن را صادقانه اعالم کرده ام.
ســتاره بوکس ایران با انتقاد از کم لطفی ها دربــاره مدال تاریخی اش 
گفت: شاید حرف من برای بســیاری خنده دار باشد، اما بوکس ما به 
حدی رسید که می شــد در المپیک هم مدال بگیریم. همین االن هم 
توقعات همه باال رفته و می گویند توان ما باالست. اهالی این رشته توقع 
دارند. اگر کمی توجه می شــد قطعا بوکس ما االن دیگر به آســیا فکر 

نمی کرد و باید به المپیک فکر می کردیم.
االن دیگر آقای ثوری نیســت و شــخص دیگری می آید، درخواست 
دارم به این رشته بیشتر توجه و از انتقادهای سازنده نیز استفاده کنند.

دارنده تنها مدال جهانی بوکس در ایران،  دربــاره عملکرد تیم ملی در 
قهرمانی آسیا نیز گفت: خود مربیان تیم های ملی هم گفتند که نتیجه 
خوشایند نبود و از نظر من هم این نتیجه خوب نیست. نتیجه ای بود که 
مربیان هم قبول نداشتند. من بارها گفته ام که نباید به آسیا فکر کنیم 
و یا حتی قهرمانی جهان، ما فقط و فقط باید به المپیک فکر کنیم چون 

االن فقط مدال المپیک را کم داریم.
وی تاکید کرد: االن دیگر آقای ثوری نیست و شخص دیگری می آید، 
درخواست دارم به این رشته بیشــتر توجه و از انتقادهای سازنده نیز 
استفاده کنند. ورزشکارانی که انتقاد منصفانه می کنند مورد حمایت قرار 

دهند تا این رشته رو به جلو حرکت کند.



برداشت ۴۰۰ میلیون ریالی از حساب با ارسال لینک جعلی 
استعالم یارانه

رییس پلیس فتای اســتان اصفهان از شناســایی و دســتگیری فردی که به بهانه استعالم علت 
قطع شدن یارانه اقدام به ارسال پیامک جعلی و برداشــت از حساب شهروندان می کرد، خبر داد.

سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی گفت: در پی اعالم شکایت تعدادی از شهروندان مال باخته مبنی 
بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی آن ها پس از ورود به آدرس اینترنتی ناشناس، بررسی موضوع 
در دستور کار کارشناســان پلیس فتا قرار گرفت.وی ادامه داد: در این راستا شاکیان اظهار داشتند 
پس از دریافت پیامکی با عنوان »یارانه شــما قطع خواهد شد« و ورود به آدرس اینترنتی معرفی 
شده، برنامه ای با عنوان نرم افزار اســتعالم یارانه را دانلود و جهت احراز هویت مبلغ ۵۰ هزار ریال از 
کاربران درخواست و پس از آن کل موجودی حساب آن ها برداشت شده است.رییس پلیس فتای 
استان اصفهان تصریح کرد: در بررسی های اولیه ماموران مشخص شد، درگاه بانکی که شاکیان از 
طریق آن اقدام به پرداخت وجه کرده اند، درگاهی جعلی بوده که اطالعات حساب بانکی آن ها را به 
سرقت برده است و نرم افزار جعلی نیز با دسترســی به پیامک ها اقدام به سرقت رمز دوم یک بار 
مصرف کرده و با دسترسی به فهرست مخاطبان پیامک مذکور را برای سایر افراد ارسال می کند.وی 
اضافه کرد: با اقدامات تخصصی و هوشمندانه، کارشناسان موفق به شناسایی فرد کالهبردار شدند 
که ضمن هماهنگی با مرجع قضایی متهم دســتگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات 
قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.ســرهنگ مرتضوی توصیه کرد: بر اساس اعالم سازمان 
hemayat.mcls.gov. هدفمندسازی یارانه ها، شهروندان باید از طریق سامانه حمایت به آدرس

ir اقدام به بررسی وضعیت دریافت یارانه یا ثبت اعتراض نسبت به دریافت نکردن یارانه کرده و از 
ورود به آدرس های اینترنت ارسالی از طریق پیامک های جعلی و ثبت اطالعات هویتی و مالی خود 
در سایت های متفرقه خودداری کنند.وی خاطرنشــان کرد: مرکز فوریت های سایبری پلیس فتا 
نیز به صورت ۲۴ ساعته به نشانی www.cyberpolice.ir آماده دریافت گزارش های شهروندان 

در فضای مجازی است.

کشف ۸۰ تن کله پاچه غیر بهداشتی در اصفهان
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از پلمب یک سردخانه و کشف ۸۰ تن کله پاچه غیر بهداشتی در 
بازرسی ماموران فرماندهی انتظامی شهرســتان اصفهان خبر داد.سرهنگ حسین بساطی گفت: در 
پی اخبار واصله مبنی بر نگهداری مقادیر زیادی کله و پاچه غیر بهداشتی در سردخانه ای واقع دریکی 
از محالت ااصفهان بررسی موضوع در دستور کار ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان قرار 
گرفت.وی افزود: در این راستا ماموران کالنتری ۱۷ فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان پس از انجام 
تحقیقات الزم و اطمینان از درســتی خبر واصله طی هماهنگی با مرجع قضایی به همراه کارشناسان 
اداره دامپزشــکی در محل حضور یافته و طی بازدید از آن مقدار ۸۰ تن کله پاچه غیر بهداشتی را کشف 
و معدوم کردند.فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به پلمب سردخانه مذکور با دستور مرجع 

قضایی گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شد.
 

۵ مصدوم براثر تصادف موتورسیکلت با پژو در اصفهان
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مصدومیت ۵ نفر در حادثه ترافیکی خودرو و موتورسیکلت 
در اصفهان خبر داد.عباس عابدی با اشــاره به حادثه ویژه ترافیکی در استان اصفهان اظهار داشت: 
این حادثه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شد.وی با بیان اینکه در این 
حادثه ترافیکی یک دستگاه پژو و یک دستگاه موتورسیکلت برخورد کردند، ابراز داشت: این حادثه 
در اتوبان آقابابایی زیر پل تمدن گزارش شد.سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اعزام 
۲ واحد امدادی ۱۱۵ برای این حادثه ابراز داشت: پنج نفر مرد ۱۵ تا ۳۱ ساله در این حادثه مصدوم 

شدند که سه نفر به بیمارستان کاشانی و ۲ نفر به بیمارستان امین منتقل شدند.

خبر  روزاخبار

برگزاری غیرحضوری 
جشنواره تئاتر اصفهان

سرپرســت معاونت هنری و ســینمایی اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان اصفهان 
گفت:شــورای اجرایی جشــنواره تئاتر استان 
اصفهان بــه این نتیجه رســید، آثار به شــکل 
غیرحضوری ارائه شود و مورد بازبینی قرار گیرند.
رضا دهقانی اظهار کرد: اختتامیه سی وچهارمین 
جشنواره اســتانی تئاتر، به شکل غیرحضوری 
در اصفهان برگزار می شــود.وی در رابطه با علت 
برپایی غیرحضوری این رویداد هنری، افزود: 
شــورای اجرایی جشنواره تئاتر اســتان به این 
نتیجه رسید، آثار به شکل غیرحضوری ارائه شود 
و مورد بازبینی قرار گیرند.سرپرســت معاونت 
هنری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی اســتان اصفهان گفت: بازبینی آثار در 
زمان حاضر انجام شده و برخی گروه ها آثارشان 
را در قالب فیلم به جشــنواره ارسال کرده اند تا 
داوری شــوند.وی تصریح کرد: شورای اجرایی 
جشنواره ســی وچهارم به این نتیجه رسید که 
جشنواره به شــکل غیرحضوری برگزار شود و 
اختتامیه به شــکل حضوری باشــد و شرکت 
کنندگان در مرحله نهایی آثارشــان را به شکل 
حضوری ارائه کنند.دهقانی اظهار کرد: ۱۸ اثر به 
سی وچهارمین جشــنواره تئاتر استان اصفهان 
رسیده که هشت اثر از بین این آثار برگزیده شده 
و در مرحله نهایی داوری خواهد شد.وی افزود: 
اصالحیه ها در مرحله بازبینی تولیدات نمایشی 
انجام شــده و این اصالحات به گروه ها اعالم 
شده است. پذیرفته شدگان در این مرحله باید 
نســخه های نهایی نمایش خود را ارسال کنند 
تا مورد قضــاوت داوران قرار گیرد.سرپرســت 
معاونت هنری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان اصفهان ادامه داد: شورای 
اجرایی جشــنواره متشــکل از حمید شهرانی، 
هوشنگ جمشیدیان، مجید صدیقی و اسدا... 
بابایی در همیــن ایام اســامی داوران را اعالم 
می کند تا شاهد داوری آثار باشیم.وی تصریح 
کرد: طبق اعــالم دبیرخانه مرکــزی در تهران، 
اختتامیه جشنواره بین ششم تا یازدهم آذرماه 
امسال در یکی از تاالر ها یا سالن های مشخص 
شده از طرف شــورای اجرایی جشــنواره تئاتر 

استان اصفهان برگزار خواهد شد. 

شنبه 5 آ ذر 1401 / 1 جمادی االول 1444 / 26 نوامبر 2022 / شماره 3682
شهردار اصفهان:

 بسیاری از مشکالت امروز شهرها از مسیر فرهنگ قابل 
رفع است

شهردار اصفهان با بیان اینکه بسیاری از مشکالت شهرها از مسیر فرهنگی قابل رفع است، گفت: امروزه 
جامعه ما به شدت نیازمند فضاهای فرهنگی در شهر است، زیرا در این زمینه کمبود داریم.

علی قاسم زاده در نشست مشترک شهرداران و رؤسای شوراهای اسالمی کالن شهرها و مراکز استان های 
کشور که به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: در تاریخ تحول شهرها با چهار دوره روبه رو هستیم، 

در دوره اول شهرهای بدوی و ابتدایی شکل گرفت و در واقع با گردهمایی قبایل، شهرها ایجاد شدند.
وی با بیان اینکه شهرهای دوره دوم، صنعتی بودند؛ به طوری که تعداد کارخانه، دودکش و در مجموع توسعه 
صنعت در آن مزیت شمرده می شد، افزود: در این راستا به دنبال اعتراض به شهرهای صنعتی در دوره سوم، 
شهرهای پاک شکل گرفت و طرفداران محیط زیست خواهان خارج شدن صنایع و دودکش ها از شهرها 

و رفتن به سمت شهرهای پاک شدند.
شهردار اصفهان با بیان اینکه دوره چهارم، دوره شهرهای فرهنگی است، تصریح کرد: امروز در دوره شهرهای 
فرهنگی قرار داریم، در این راستا اکنون شهرهای فرهنگی مقصد اصلی گردشگری است، زیرا گردشگران 
مقصد سفر خود را شهری انتخاب می کنند که در آن مناسبت ها، رویدادها و فستیوال های فرهنگی برگزار 

شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از مشکالت امروز از مسیر فرهنگی قابل رفع است، خاطرنشان کرد: بسیاری از 
مشکالت در حوزه پسماند و خدمات شهری و ترافیک کالن شهرها از طریق ارتقای سطح فرهنگ مردم 

رفع می شود، در واقع می توان گفت معضل ترافیک جز با ارتقای فرهنگ عمومی مردم رفع نخواهد شد.
قاسم زاده تاکید کرد: امروز جامعه ما به شدت نیازمند فضاهای فرهنگی در شهر است، زیرا در این زمینه 

خأل داریم؛ در واقع در سطح شهر با کمبود فضاهایی که مردم بتوانند لذت مشروع ببرند، روبه رو هستیم.
شهردار اصفهان اظهار امیدواری کرد: در راستای اصالح و ارتقای الگوهای اجتماعی و کیفیت زندگی شهری 
عمل شود، همچنین از لحاظ فرهنگی به سمت فرهنگ اسالمی حرکت کنیم، چراکه بسیاری از مشکالت 

را می توان از طریق قناعت، کمک به یکدیگر و نوع دوستی رفع کرد.
 

اضافه شدن تدریجی ۱۶۱ دستگاه اتوبوس به ناوگان 
اتوبوسرانی اصفهان

رییس کمیسیون هوشمندسازی و حمل و نقل شهری شــورای شهر اصفهان گفت:حدود ۱۷۳ دستگاه 
اتوبوس خریداری شــده  که از این تعداد ۱۲ اتوبوس به ناوگان اضافه شده و ۱۶۱ دستگاه دیگر به مرور به 
ناوگان اضافه خواهد شد.ابوالفضل قربانی در جمع خبرنگاران درباره وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی 
اصفهان، گفت: قانون هوای پاک شــهرداری ها را ملــزم کرده تا بخش عمده  بودجه شــان را در ارتباط با 
موضوعات مختلف حمل و نقل و ترافیک هزینه کنند و در کالن شهر اصفهان نیز به همین گونه عمل می شود.

وی با بیان اینکه بالغ بر ۵۰ درصد درآمد شهرداری اصفهان در حوزه حمل و نقل، ترافیک و توسعه ناوگان 
حمل و نقل عمومی هزینه می شود، افزود: در حال حاضر حدود ۸۰۰ دستگاه در ناوگان اتوبوسرانی اصفهان 
فعال است، البته این تعداد برای کالن شهر اصفهان کافی نیست و در تالش هستیم که این تعداد را در سال 
آینده به یک هزار و ۴۰۰ دستگاه ارتقا دهیم.رییس کمیسیون هوشمندسازی و حمل و نقل شهری شورای 
اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: حدود ۱۷۳ دستگاه اتوبوس خریداری شده  که از این تعداد ۱۲ اتوبوس 
به ناوگان اضافه شده و ۱۶۱ دستگاه دیگر به مرور به ناوگان اضافه خواهد شد،  عالوه بر این ۱۵۵ دستگاه 
اتوبوس بازسازی شده که این عدد تا سال آینده به ۵۰۰ دستگاه خواهد رسید به طوری که مردم بتوانند با 
اتوبوس به شکل مناسبی در سطح شهر جابه جا شوند.وی در پاسخ به سواالت خبرنگاران پیرامون کمبود 
راننده در سازمان اتوبوســرانی اصفهان، گفت: متاسفانه این مشــکل وجود دارد و برای حل آن فراخوان 
استخدام راننده داده شده و از همه افرادی که توانایی خدمت رسانی به مردم در سازمان اتوبوسرانی را دارند، 

دعوت به عمل می آید تا با مراجعه به شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان استخدام شوند.

با مسئولان

 رییس سازمان تبلیغات اسالمی: 

چاره ای جز تحول و تغییر جدی رویه ها نداریم

رییس سازمان تبلیغات اسالمی گفت: کارهای 
فرهنگی اقناعی اگر از باال یا دســتگاه حاکمیتی 
انجام شــود، موثر نخواهد بود بلکه باید توســط مردم انجام شــود و 
حاکمیت از آن حمایت کند.حجت االسالم والمسلمین محمد قمی در 
گفت و گوی آزاد دانشجویی در دانشــگاه اصفهان افزود: الزم است که 
کارهای فرهنگی اقناعی توسط مجموعه های مردمی انجام شود و آنها 
آنچه را که درست است برای دیگران، تبیین کنند.وی در پاسخ به پرسش 
یکی از دانشجویان درباره اینکه چرا کارهای فرهنگی اقناعی از باال انجام 
می شود، اظهار داشت: کار درست این است که مردم همدیگر را به خوبی 
ها دعوت کنند و دستگاه های حاکمیتی مانند تبلیغات اسالمی در این 
زمینه نقش حمایتی از مجموعه های مردمی که کار فرهنگی انجام می 
دهند، داشته باشــند.حجت االسالم قمی با اشــاره به اینکه کار اصلی 
سازمان تبلیغات اســالمی تقویت مجموعه های مردمی که کار تبیینی 
انجام می دهند است، اضافه کرد: ما به اندازه صالحیت مجموعه های 
مردمی، توان کافی برای حمایت از آنها نداشــتیم. وی درباره مســئله 
حجاب تصریح کرد: اصل کار فرهنگی در این زمینه، روش اقناعی است 
و ما در این زمینه ضعیف هستیم که بخشی از آن به عملکرد من بازمی 

گردد که آن را می پذیرم.وی افزود: راه حل در فعالیت موثر فرهنگی در 
زمینه های مختلف از جمله حجاب، کنش مردمی برای مردم است و 
اگر دستگاه حاکمیتی وارد شد فقط برای حمایت باید باشد.همچنین 
رییس سازمان تبلیغات اسالمی گفت: رهبر معظم انقالب در یک سال 
گذشته بر بازســازی انقالبی ســاختار فرهنگ تاکید کردند؛ اما اقدام 
مهمی در این زمینه انجام نشــده اســت.وی با بیان اینکه ۱۱ دستگاه 
اجرایی از جمله سازمان تبلیغات اسالمی برای مساجد مسئولیت دارند، 
افزود: برخی از مسئله های مهم مانند مساجد، مسئول مشخصی ندارد 
و باید این اشکال برطرف شــود.حجت االسالم قمی ادامه داد: ما باید 
سرمایه های مردمی را به مسجدها ببریم؛ اما موانعی بر سر راه آن وجود 
دارد از جمله اینکه در مواردی برخی از اعضای هیئت امنای مسجدها، 
جوانان را راه نمی دهند.وی با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسالمی موفق 
به برقراری ارتباط خوبی با حدود ۳۰ هزار مسجد در کشور شده است، 
خاطرنشان کرد: اما هنوز از ۸۰ هزار مسجد عقب هستیم.وی تصریح 
کرد: آشــفتگی در مدیریت فرهنگی جای دفاع ندارد زیرا این تکثر در 
دســتگاه های فرهنگی گاهی به ناکارآمدی و موازی کاری منجر می 
شود.رییس سازمان تبلیغات اسالمی با بیان اینکه نارسایی و ضعف در 

دســتگاه های فرهنگی را تصدیق می کنم، گفت: ما در به میدان آوردن 
ظرفیت های موثر مردمی و پیوند زدن فرصــت هایی که در حاکمیت 
وجود دارد یا مساجد برای خدمت به مجموعه های مردمی، نمره باالیی 
نداریم.وی در پاسخ به پرسش دانشــجویی درباره اینکه آیا می توان 
اقدام فوری اقناعی و قاطعانه درباره کشف حجاب در کشور انجام داد، 
توضیح داد: اگر چیزی قانون است، باید مراعات شود و اگر مراعات نمی 
شود و یا اکثریت مردم نمی خواهند که این قانون رعایت شود، باید تغییر 
کند.حجت االسالم قمی افزود: با اســتناد به افکارسنجی ها و نگرش 
ســنجی های اخیر، برداشت من این نیســت که اکثریت این موضوع 
)حجاب( را نمی خواهند.وی ادامه داد: اگر چیزی قانون اســت باید 
مراعات شود اما نه با روش های سلبی نادرست زیرا روش های سلبی 
هروقت نادرست باشد، اثرات منفی خواهد داشت.به گفته وی، اینکه 
روش های سلبی به طور کامل کنار گذاشته و فقط روش های ایجابی به 
کار گرفته شود، حرف دقیق جامعه شناسی، انسان شناسی و اسالمی 
شناسی نیست.رییس سازمان تبلیغات اسالمی گفت: اگر کاری درست 
و قانون است، راه درست درباره آن، استفاده از روش های سلبی، ایجابی 
و اقناعی در کنار هم است.وی افزود: زمانی که التهابات موجود کم شود 
و فضا برای حرف زدن آرام و فراهم شــود، مــردم حرف های زیادی با 
همدیگر درباره اینکه پسند آنها از سبک زندگی مطلوب و جذاب چیست، 
خواهند داشت.حجت االسالم قمی، گفت و گو را یکی از بهترین راه ها 
برای کارهای ایجابی در امور فرهنگی دانســت و اظهار داشت: باید بین 
خود دانشــجویان نیز گفت و گو صورت گیرد.وی در پاسخ به پرسشی 
درباره اینکه دلیل شــروع اعتراضات اخیر چیست، گفت: شاید برخی 
رفتارهای غلط یا غیر دقیق منتسب به حاکمیت در آن تاثیر داشت؛ اما 
عده ای می خواســتند که اتفاقات اخیر در دانشگاه ها بیفتد و بهانه ای 
برای آنها فراهم شد.وی با تاکید بر اینکه ما چاره ای جز تحول و تغییر 
جدی رویه ها نداریم، افزود: اگر اراده جمعی صورت نگیرد، تحولی هم 
نخواهیم داشت.حجت االسالم قمی در پاسخ به پرسش دانشجویان 
درباره بودجه سازمان تبلیغات اســالمی توضیح داد: عده ای ادعا می 
کنند که بودجه این سازمان یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است درحالی که 
این بودجه برای ۲۱ دســتگاه است که سرشــاخه آن سازمان تبلیغات 
اسالمی است و بودجه ای که از این رقم به ما می رسد، حدود ۴۰۰ میلیارد 
تومان است.برنامه گفت و گوی آزاد دانشجویی درباره »جایگاه سازمان 
تبلیغات اســالمی به عنوان بزرگ ترین نهاد تبلیغی ترویجی کشور در 
حوادث اخیر« روز چهارشــنبه توسط بسیج دانشــجویی در دانشگاه 

اصفهان برگزار شد.

رییس کمیته امداد گفت: ۱۰۸۱ سری جهیزیه در هفته 
بسیج به زوج های جوان تحت حمایت کمیته امداد 
استان اصفهان هدیه شد.سید مرتضی بختیاری در 
مراســم تجلیل از خیران و مددجویــان نخبه کمیته 
امداد استان اصفهان ضمن گرامیداشت هفته بسیج 
اظهار داشت: نقش بسیج امروز در عرصه های مختلف 
پیشرفت کشور به وضوح بر همگان آشکار شده است.

وی، خدمت به محرومان جامعه را وظیفه ذاتی کمیته 
خواند و افزود: ۱۰۸۱ ســری جهیزیه در هفته بسیج، 
هدیه ای است برای تشکیل زندگی توحیدی زوج های 

جوان که به برکت حمایــت خیران نیک اندیش مهیا 
شده است.رییس کمیته امداد با بیان اینکه حمایت از 
تحصیل دانش آموزان و دانشجویان نیازمند از خدمات 
ماندگار این نهاد اســت، اضافه کرد: مددجویانی که 
در میان مشکالت و تنگنا های زندگی توانسته اند به 
مدارج باالی علمی، تحصیلی و شغلی برسند قطعا 
افراد تاثیرگذاری در جامعــه خواهند بود.وی با بیان 
اینکه تا پایان آذرماه ۳۵ هزار سری جهیزیه به جامعه 
هدف اهدا خواهد شد، خاطرنشان کرد: تا پایان سال 
همه نوعروسان متقاضی،از جهیزیه این نهاد بهره مند 
می شــوند.همچنین مدیرکل کمیته امداد اســتان 
اصفهان نیز در این مراســم با قدردانی از هماهنگی و 
همدلی تمام دستگاه ها برای خدمت به اقشار آسیب 
پذیر جامعــه، گفت: دغدغه امروز مــا برای کمک به 

شروع زندگی نوعروسان نیازمند، با وجود خیران نیک 
اندیش کاهش یافته چنان که طی ۲ ســال گذشته 
هیچ متقاضی پشــت نوبت بــرای دریافت جهیزیه 
نداشته ایم.کریم زارع با بیان اینکه پرورش بیش از 
۵۰۰ مددجوی نخبه در استان مایه سرافرازی کمیته 
امداد است، ادامه داد: خدا را شاکریم که با پشتوانه 
شــما نیکوکاران به ما توفیق داد تا سهم کوچکی در 
موفقیت های آنان داشــته باشــیم.وی با اشاره به 
مســاعدت بیش از ۱۰۰ هزار حامی ایتام در استان و 
هزاران خیر نیک اندیش، افزود: نیکوکاران در مسیر 
خدمتگزاری به نیازمندان همــواره کمیته امداد را به 
عنوان واســطه امین خود می دانند.گفتنی است؛ در 
پایان این برنامه از خیران نمونه و تعدادی از نخبگان 

تجلیل شد.

اهدای ۱۰۸۱ سری جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته 
امداد اصفهان

اصفهان؛ پیشتاز شهرهای دوستدار سالمند در کشور
رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان گفت: اصفهان در حوزه شهرهای دوستدار سالمند پیشتاز کشــور است و گزارش ها و اقدامات 
انجام شده در اختیار سایر کالن شهرها قرار گرفته است.به گزارش خبرنگار ایمنا، مجتبی شاهمرادی در نشست تخصصی محیط دوستدار سالمند، اظهار کرد: بخشی 
از هویت و تاریخ شهر اصفهان، پاسدار سالمندانی هستند که در این شهر زیسته اند و هنر دست آن ها قابل مشاهده است. اصفهان به منظور اینکه برای زیست بهتر 
شهروندان ارشد شهر تالش هایی داشته باشد و عضو شبکه دوستدار سالمند باشد، به خود مسرور است. وی افزود: در این دوره مدیریت شهری شعاری با عنوان 
»اصفهان من؛ شهر زندگی« انتخاب شده و تالش بر این بوده است که همه شهروندان از خردساالن تا کهن ساالن زیست و سهم بهتری از فضاهای شهری داشته 
باشند.رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان تصریح کرد: شیب جمعیت، به سمت سالخوردگی است و طی سال های آینده با سونامی 
سالخوردگی مواجه خواهیم بود؛ بنابراین در تالش هستیم که شهر را برای زیســت بهتر آن ها آماده کنیم. در این راستا، تالش های بسیار خوبی صورت گرفته و به 

نظر می رسد نیازمند شتاب بیشتری است.

شیرین ترین میراث 
ناملموس ایران زمین

در قدیــم عصــاره و شــهدهای 
جمع آوری شده را در گز می ریختند، 
ولی این روزها کمتر گزی است که با 
عصاره درخت گز انگبین درست شود، 
هــم کم پیدا می شــود و هم قیمت 
باالیی دارد.تولید سنتی گز اصفهان 
در اسفندماه ۱۴۰۰ در فهرست میراث 

ناملموس ایران به ثبت رسید.

وز   عکس ر
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رییس پژوهشــکده محیط زیســت و بیوتکنولوژی پژوهشگاه صنعت نفت 
گفت: شرکت فوالد مبارکه در تمام فرآیندهای صنعتی خود به رعایت مسائل 
زیســت محیطی توجه زیادی دارد و صیانت از محیط زیســت و حفظ منابع 

موجود یکی از برنامه های مهم شرکت فوالد مبارکه است.
بهنام راســخ در بازدید از غرفه شرکت فوالد مبارکه در بیســتمین نمایشگاه 
بین المللی محیط زیست در گفت وگو با خبرنگار ایراسین اظهار کرد: با توجه 
به گزارش ارائه شده در این نمایشــگاه، فوالد مبارکه به عنوان یک تولیدکننده 
بزرگ صنعتی و استراتژیک کشــور در حوزه حفظ محیط زیست، آب، خاک 
و هوا در منطقه و اســتان اصفهان اقدامات مثبتی را بــرای صیانت از محیط 

زیست انجام داده است.
وی افزود:ما هم اکنون در کشورمان در حوزه محیط زیست، آب، خاک و هوا 
مشکالتی داریم، بنابراین اعتقاد دارم اگر هر سال بتوانیم درصدی از وضعیت 
محیط زیســت کشــور را بهبود بخشــیم، در راه خدمت به مردم و خلق خدا 

کارهای بزرگی را انجام داده ایم.
رییس پژوهشــکده محیط زیســت و بیوتکنولوژی پژوهشگاه صنعت نفت 
با بیان این که بیش از 30 ســال اســت در امور حفظ مسائل زیست محیطی 
کشور فعالیت می کنیم، خاطرنشان کرد: ما نباید سرمایه گذاری برای حفظ 
محیط زیســت را هزینه بدانیم چراکه هرچقدر در این زمینه سرمایه گذاری 
 شــود، به نفع جامعه اســت و باعث زندگی بهتر و ســالمتی و نشاط مردم 

خواهد شد.
وی، برگزاری نمایشگاه های زیست محیطی را برای جامعه مهم ارزیابی کرد 
و اذعان داشــت: گردهمایی کارشناسان محیط زیســت در این نمایشگاه ها 
می تواند به تبادل اطالعات و هم افزایی متخصصان در حوزه محیط زیســت 

کشور منجر شود.

راسخ با اشاره به دیدار خود با کارشناسان شرکت فوالد مبارکه و شرکت نیشکر 
هفت تپه در غرفه شــرکت فوالد مبارکه در بیستمین نمایشــگاه بین المللی 
محیط زیســت، تاکید کرد: ما می توانیم در نشســت های خــود به خوبی از 
تجارب یکدیگر اســتفاده کنیم و بدانیم که متخصصان و کارشناســان حوزه 
محیط زیســت اطالعات قابل توجهی در حوزه مسائل زیست  محیطی دارند 
و انتظار داریم با تبادل این اطالعــات هم افزایی در این بخش بیش از پیش 

تقویت شود.
رییس پژوهشکده محیط زیست و بیوتکنولوژی پژوهشگاه صنعت نفت در 
عین حال بیان داشت: شرکت فوالد مبارکه در تمام فرآیندهای صنعتی خود 
به رعایت مسائل زیست محیطی توجه زیادی دارد و صیانت از محیط زیست 

و حفظ منابع موجود یکی از برنامه های مهم شرکت فوالد مبارکه است.

تانا؛ طرحی برای توسعه و ارتقای زیست بوم نوآوری استان ها

خالقیت و فناوری برای تامین امنیت غذایی، آب و محیط زیست

با حضور استاندار استان و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور صورت گرفت؛

امضای تفاهمنامه ساخت بیمارستان ۵۰۰ تخت خوابی در اصفهان

مراسم تقدیر از کارمندان نمونه اداره کل دامپزشکی استان اصفهان

تفاهم نامه همکاری بین کمیته امداد و فوالد مبارکه با حضور رییس کمیته امداد در اصفهان امضا شد؛

مشارکت فوالد مبارکه در حمایت از مددجویان کمیته امداد

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان:

۳ پاتوق شهری در محالت منطقه ۲ احداث می شود

رییس پژوهشکده محیط زیست در بازدید از غرفه فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه از محیط زیست صیانت کرده است

معاون توسعه فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از برگزاری رويداد تانا 
به منظور توسعه و ارتقای زيست بوم نوآوری استان  خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شــهرك علمی و تحقيقاتی اصفهان، احسان یزدیان 
درباره برگزاری رويداد »تانا« اظهار كرد: اين رويداد به منظور توســعه و ارتقای 
زيست بوم نوآوری استان ها برگزار مي شود و نام آن هم برگرفته از همين مفهوم 
اســت. چالش هایی که در اين رویداد محور ارائه پیشنهاد و طرح های نوآورانه 
قرار گرفته است، در حوزه های آب، محيط زيست و امنيت غذايی است که پس 
از دریافت راهکارها، مورد بررســی و داوری قرار می گیرند و ايده های منتخب 
عالوه بر دریافت جوایز رویداد به ســرمايه گذاران، شركت های دانش بنيان و 
صنايع مرتبط معرفی خواهند شد.وی افزود: محور ايده های موجود در حوزه آب 
شامل افزايش بهره وری آب در مصارف كشاورزی، پايش كيفی و ميزان آلودگی 
در مخازن سدها، پايش كمی ســفره ای آب زيرزمينی و همچنين كشاورزی 
با آب های شــور و لب شــور اســت.محورهای بخش محيط زيســت شامل 

كاهش فلزات ســنگين در آب و خاك، تصفيه تكميلی انواع فاضالب، مبارزه 
بيولوژيك با آفات و بيماری ها، حذف آالينده های ســفره های آب زيرزمينی 
و محورهای بخــش امنيت غذايی هم شــامل فرآوری محصــوالت غذايی، 
افزايش زمان نگهداری مواد غذايی و تجارت آن ، كاهش مصرف واكســن ها 

و آنتی بيوتيك های دامی و همچنين كاهش مصرف سموم كشاورزی است.
معاون توسعه فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: صاحبان ايده، 
هسته های فناور مراكز رشد، اساتيد و دانشجويان مي توانند ايده های مورد نظر 
WWW.TANA.ISTT. خود را تا 17 آذرماه سال جاری به نشــانی اينترنتی

IR ارسال كنند.وی ادامه داد: پس از بررسی چالش ها و نيازهای اعالم شده، 
بوت كمپ های تخصصی برای راه حل های خالقانه برگزار و پس از ارائه و داوری 

ايده های نهايی، طر ح های برتر معرفی می شوند.
یزدیان خاطرنشان كرد: رتبه های اول تا سوم اين رويداد به ترتيب از 200، 150 و 

100 ميليون ريال جايزه نقدی بهره مند خواهند شد.

تفاهمنامه بیمارستان 500 تخت خوابی اصفهان با حضور استاندار این استان و 
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور به امضا رسید.روابط عمومی و امور بین 
الملل استانداری اصفهان به نقل از ســیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان اعالم 
کرد: براساس توافقات گذشته مقرر شــده بود این بیمارستان به عنوان مکمل 
و جایگزین بیمارستان شریعتی اصفهان ساخته شود ؛اما به رغم گذشت زمان 
طوالنی این مطالبه بحق مردم اصفهان بر زمین مانده و عملیات کلنگ زنی این 
پروژه مدت ها به تعویق افتاده بود.وی ادامه داد: براساس نارسایی هایی که اغلب 
از گذشته وجود دارد، در چنین جلســاتی باید مواردی که باعث نارضایتی بیمه 
شدگان شده را مورد بحث و بررسی قرار دهیم تا بتوانیم خدمت رسانی مناسب 
تری به مردم داشته باشیم.استاندار اصفهان با اشــاره به اینکه سازمان تامین 
اجتماعی یکی از بخش های اصلی حوزه درمان کشور است، تصریح کرد: استان 
اصفهان یکی از استان هایی است که به دلیل نسبت باالی بیمه شدگانی که دارد 
)رتبه نخست نسبت بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی به جمعیت در کشور 
متعلق به استان اصفهان است( اما به میزانی که این نسبت می طلبد، سرمایه 
گذاری و پشتیبانی در استان اتفاق نمی افتد.مرتضوی افزود: در جلسات مختلف 
و مراجعاتی که به استانداری اصفهان می شود بیمه شدگان از نوع خدمات و نبود 
برخی امکانات در شهرستان هایی که جمعیت قابل توجهی از بیمه شدگان تامین 

اجتماعی در آنها حضور دارند گالیه مند هستند که این انتقادات بحق است و نگاه 
ویژه تری را به استان می طلبد.وی خاطرنشان کرد: نسبت پزشکان، متخصصان، 
دندانپزشکان و کادر درمان تامین اجتماعی به دلیل نبود در شرایط ایده آل مطلوب 
ارزیابی نمی شود و مردم را با چالش هایی مواجه کرده است.استاندار اصفهان با 
اشاره به تالش های انجام شده در حوزه تامین اجتماعی اظهار کرد: به رغم تالش 
های انجام شده به دلیل رعایت نشدن برخی حداقل ها، شاهد نارضایتی مردم 
و بیمه شدگان هستیم که الزم است در این بخش نیز بازنگری شود تا افزایش 
رضایت بیمه شدگان را به همراه داشته باشــیم.مرتضوی افزود: برای تعامالت 
بیشتر، استانداری و شهرداری اصفهان متحد و پشتیبان یکدیگر هستند و شهردار 
اصفهان با تمام قوا پای این کار است تا به یکی از نیازهای مردم پاسخ مطلوب 
دهیم.استاندار در خصوص برخی پروژه های سرمایه گذاری در استان اظهار کرد: 
مقرر بوده هتلی در جوار پارک صفه)حسب زمینی که مجموعه استان در اختیار 

سازمان تامین اجتماعی قرار می دهد( کلنگ زنی شود که انجام نشده است.
مرتضوی افزود: همچنین هتل ایرانگردی جهانگردی نیز تخریب شده که نیازمند 
بازسازی است و عملیات بازســازی آن متوقف مانده؛ از این رو درخواست ما از 
سازمان تامین اجتماعی ســامان دهی به اینگونه پروژه ها برای جلب رضایت 

عمومی است.

طی مراسمی از کارمندان نمونه اداره کل دامپزشکی استان در سال 1400 با اهدای 
لوح ســپاس تقدیر شــد. به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان 
اصفهان؛ طی مراسمی با حضور دکتر شهرام موحدی مدیرکل، معاونین و رؤسای 
ادارات ستادی، از کارمندان نمونه این اداره کل در سال جاری تقدیر شد.ابتدا دکتر 
موحدی، مدیرکل دامپزشکی استان انتخاب شایسته حاضرین در این نشست 
بر اساس نظرخواهی های مختلف و نتایج ارزیابی های صورت گرفته را به آنان 
تبریک گفته و از عملکرد یکایک آنها در عرصه بهداشت و سالمت جامعه تشکر 
و قدردانی کرد.وی به بیان اهمیت وظایف حوزه دامپزشــکی در سطح جوامع 
انسانی پرداخت و با اشاره به رتبه های برتر استان اصفهان در عرصه های مختلف 
کشوری به ویژه در حوزه دامپزشکی،گفت: انتخاب برترین ها کار بسیار سخت 
و دشواری است.موحدی توفیق خدمت در نظام اســالمی را فرصت گران بها و 
پرافتخاری عنوان و تصریح کرد: خدمت صادقانه و خالصانه به مردم، موجبات 
رضایت خداوند متعال را در پی خواهد داشــت. مدیرکل دامپزشکی استان در 
بخشی دیگر به بیان ویژگی های موثر یکایک منتخبین نمونه استانی حاضر در 
این نشست پرداخت و انتخاب آنان را بر اساس شایستگی ها عنوان کرد.دکتر 
محمد کشتکار، معاون توسعه مدیریت و منابع نیز پیرامون سابقه و تعهد کاری 
آنان، تالش در جهت تحقق اهداف سازمانی، خدمت متعهدانه به مردم و... سخن 
گفت.وی نحوه ارزیابی و انتخاب نمونه های استانی را برای حاضرین تشریح و 
این انتخاب شایسته را به همکاران تبریک و تهنیت عرض کرد.سپس تعدادی از 
منتخبین نمونه حاضر در این مراسم ، کسب عنوان مدیر و کارمند نمونه را مرهون 

تعامل و همراهی مستمر دیگر همکاران عنوان کرده و از حسن اعتماد و حمایت 
های اداره کل دامپزشکی استان تشکر و قدردانی کردند.در پایان این مراسم با 
اهدای لوح سپاس از سوی دکتر موحدی از همکاران نمونه اداره کل دامپزشکی 
استان اصفهان تقدیر شد.اســامی افرادی که در این مراسم به عنوان کارمندان 

نمونه معرفی و لوح سپاس دریافت کردند به شرح زیر اعالم می شود:
دکتر میثم استکی، رییس شبکه دامپزشکی شهرستان تیران و کرون) به عنوان 

مدیر نمونه اداره کل دامپزشکی استان اصفهان در سال 1400(
دکتر علی اکبر وندایی، معاون شبکه دامپزشکی شهرستان اصفهان) به عنوان 

دامپزشک و کارشناس فنی نمونه در سال 1400(
عبدا... محمدی مزرعه شاهی، کارشناس شبکه دامپزشکی شهرستان اردستان 

)به عنوان کارشناس نمونه فنی در سال 1400(
لیدا ملک محمدی، کارشناس امور اداری اداره کل دامپزشکی استان)به عنوان 

کارشناس نمونه اداری مالی در سال 1400(
قربانعلی جعفری، سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان جرقویه )به عنوان 

کاردان فنی نمونه در سال 1400(
ابراهیم شریفی، کارمند امور اداری اداره کل دامپزشکی استان ) به عنوان کاردان 

اداری مالی در سال 1400(
شایان ذکر است در حاشیه این مراسم از زحمات ارزشمند آزاده کاظمی، حمیدرضا 
روحانی و رضا شجاعی همکاران امور اداری در راستای»فرآیند آرشیو پرونده های 

الکترونیکی کارکنان« با اهدای لوح سپاس، تجلیل به عمل آمد.

تفاهم نامه همکاری بین کمیته امداد و فوالد مبارکه به منظور مشارکت در تامین 
مســکن، جهیزیه و لوازم ضروری زندگی مددجویان بــا حضور رییس کمیته 
امداد به امضا رســید.به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما مرکز اصفهان؛ سید 
مرتضی بختیاری در این مراسم با قدردانی از حمایت های شرکت فوالد مبارکه 
گفت: این تفاهم نامه در راستای گسترش فرهنگ خیر و احسان و هم افزایی 
و ساماندهی خدمت رســانی به مددجویان زیرپوشش کمیته امداد دراستان 
اصفهان منعقد شد.وی، توانمند سازی نیازمندان را یکی از اهداف کمیته امداد 
دانست و گفت: مشــارکت شــرکت های بزرگ و خیران در مسیر خودکفایی 

مددجویان زیرپوشش، بازوان توانمند کمیته امداد هستند.رییس کمیته امداد 
امام خمینی )ره( گفت: در این تفاهم نامه فوالد مبارکه 50 میلیارد ریال برای 
تکمیل 100 واحد مسکونی نیمه تمام، 25 میلیارد ریال برای تامین 500 سری 
لوازم ضروری زندگی و همچنین 24 میلیارد ریال برای تامین 200 سری جهیزیه 
مشارکت می کند.سید مرتضی بختیاری افزود: با حمایت مالی شرکت فوالد 
مبارکه، منازل مسکونی تا دهه فجر امسال و جهیزیه و کاالی خانگی ضروری 
مددجویان نیز حداکثر تا 14 اســفند همزمان با سالروز تاسیس کمیته امداد، 

تهیه و در اختیار مددجویان قرار می گیرد.

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان از توســعه پاتوق های محلی و شهری در دل 
محالت این منطقه خبر داد و گفت: تاکنون چهار پاتوق شــهری در محالت این 
منطقه احداث شده است و امسال نیز احداث ســه پاتوق جدید در دستور کار 
شــهرداری قرار دارد.محمد صیرفی نژاد با بیان اینکه امروزه با توسعه روزافزون 
شهرها، توجه به محیط زندگی برای داشتن شهر سالم و شاد اهمیت بیشتری 
پیدا کرده اســت، اظهار کرد: در این راســتا یکی از اقدامات شــهرداری ایجاد 
پاتوق های شهری در محالت اســت که برای گریز از تنهایی و برقراری تعامالت 
اجتماعی در یک فضا یا مکانی در محالت احداث می شود.وی با اشاره به در نظر 
گرفتن فرهنگ اصیل و سنتی اسالمی در ساخت پاتوق های شهری، افزود: این 
نقاط محل تجمع افراد مسن و دارای تجربه و جوانان در بافت های محلی است که 
برای انتقال تجارب، بازگویی سنت ها و ایجاد صمیمیت بین اهالی ایجاد می شود.
مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر اقدامات خوبی در 
این منطقه برای زیباسازی منظر شهری، توســعه پاتوق های محلی، فضاهای 
مکث و بوستان های همســایگی انجام شده اســت که عالوه بر تقویت هویت 
محلی و همبســتگی اهالی منطقه، نقش موثری در افزایش سالمت عمومی 
شهروندان دارد.وی با بیان اینکه پاتوق های محلی ولدان، بابوکان، برزان مقابل 
ساختمان اداری شهرداری منطقه و جاوان از جمله مهم ترین پاتوق های شهری 
منطقه دو به شمار می رود، خاطرنشان کرد: پاتوق های محلی ولدان، بابوکان و 
جاوان در دوره جدید مدیریت شهری احداث شده اســت.صیرفی نژاد با بیان 
اینکه در احداث پاتوق ها به مقیاس های شهری، شاخصه های محلی، منطقه ای، 

فرامنطقه ای یا شهری توجه می شود، اظهار کرد: در این راستا نظرات معتمدان، 
افراد تاثیرگذار و ساکنان محله و نیازهای آنها در نظر گرفته می شود.وی با اشاره به 
اعتبار احداث پاتوق های شهری، گفت: تاکنون حدود 10 میلیارد ریال برای احداث 
پاتوق های شــهری در چهار محله این منطقه هزینه شده است که پاتوق محلی 
ولدان به مساحت 150 مترمربع با اعتبار چهار میلیارد ریال، پاتوق محلی بابوکان 
به مســاحت 130 مترمربع با دو میلیارد و 500 میلیون ریال، پاتوق محلی برزان 
به مساحت 60 مترمربع با سه میلیارد و 500 میلیون ریال و پاتوق محلی جاوان 
به مساحت 160 مترمربع با اعتبار دو میلیارد و 400 میلیون ریال مرتب سازی و 
کف سازی شده است.مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهان از احداث سه پاتوق 
شــهری جدید در ســه نقطه این منطقه خبر داد و افزود: پیش بینی می شود 
احداث پاتوق شهری در محله های آفاران، برزان و دهنو با اعتبار 10 میلیارد ریال تا 
سال 1402 انجام شود؛ بیشتر این پاتوق ها، دارای مسیر پیاده رو مناسب سازی 
شده، سکوی نشــیمن و همچنین اجرای پایه چراغ روشنایی و تلفیق فضای 
سبز و سخت اســت.وی اضافه کرد: در حال حاضر پاتوق شهری دهنو در دست 
طراحی اســت که پس از انجام مراحل طراحی و تکمیل، مستندات برآوردی و 
اعتباری اجرایی می شود.مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان تصریح کرد: از دیرباز 
پاتوق های محلی همچون بازارچه های محلی و محل های تجمع هفتگی موجب 
رونق اقتصادی، رونق اجتماعی، افزایش امنیت محله و در نهایت پویایی محله 
بوده است، بنابراین امیدواریم این پاتوق های محلی نیز در بازیابی هویت تمدن 
ایرانی و اصالت بخش در فرآیند بازآفرینی شهری و محرومیت زدایی موثر باشد.
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