
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی )یکپارچه( یک  مرحله ای

بانک کشاورزی استان اصفهان

بانک کشاورزی 
استان اصفهان

م الف:   1413611

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

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

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

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

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

- تاریخ انتشار فراخوان:                               1401/08/30
- مهلت دریافت اسناد فراخوان:             1401/09/05
- مهلت ارسال پیشنهادات:                           1401/09/20
- زمان بازگشایی پاکت ها:                       1401/09/22

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی-12.259.342.318 ریال
اطالعات تماس و آدرس دستگاه :اصفهان خیابان شهید مطهری مدیریت بانک کشاورزی طبقه دوم  تلفن:031-32331030

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان- امور پیمانها م الف: 1414703

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 

آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان     77- 1401

نوع آگهی: مناقصه عمومی ) یک مرحله ای(

موضوع آگهی:  تدارک، ساخت، نصب، تست ، راه اندازی و آموزش مربوط به پروژه دستگاه تست و عیب یابی کابل              
متن آگهی: از کلیه شرکت های توانمند و متخصص در زمینه موضوع فراخوان دعوت می گردد چنانچه حائز شرایط اولیه ورود به ارزیابی 
می باشد نسبت به تکمیل فرم های ارزیابی کیفی و ارائه مدارک و مستندات مربوطه تا تاریخ ذکر شده اقدام و جهت شرکت در مناقصه 

اعالم آمادگی نمایند.  
مدارک مورد نیاز: 

تکمیل فرم های ارزیابی کیفی و مهر و امضای آن، به همراه ارایه مستندات الزم، نامه اعالم آمادگی و رزومه شرکت.
نحوه دریافت مدارک : کلیه متقاضیان در صورت تمایل الزم است حداکثر تا تاریخ 1401/9/20 نسبت به ارسال اسناد و مدارک به آدرس: 

اصفهانـ  75 کیلومتری جنوب غربی اصفهانـ  صندوق پستی : 161 مبارکه واحد قراردادهای توسعه  اقدام نمایید. 
مهلت ارسال مدارک:   1401/9/20

نحوه ارسال مدارک : ارسال اسناد و مدارک به آدرس: اصفهانـ  75 کیلومتری جنوب غربی اصفهانـ  صندوق پستی : 161 مبارکه واحد 
قراردادهای توسعه  اقدام نمایید.

اطالعات تماس با کارشناس : در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن 5195-3098-0315273 خانم قاسمی و آقای آذرخش  
و موارد فنی 09010038485 اقای ابدالی تماس حاصل فرمایید.

ارایه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد

نوبت دوم

نوبت اول

  

محل انجام موضوع مناقصهردیف 
کار

مدت انجام 
کار )ماه(

مبنای 
برآورد

مبلغ برآورد 
)ریال(

مبلغ سپرده شرکت 
در مناقصه )ریال(

حداقل رتبه 
مورد نیاز

1

عملیات نهالکاری و آبیاری و مراقبت 
در عرصه های بیابانی منطقه فساران 
شهرستان اصفهان به مساحت 100 
هکتار سال 1401 )شماره نیاز در 

سامانه ستاد: 2001003457000001 (

شهرستان 
 اصفهان
)منطقه 
فساران(

11

فهرست 
بهای 

آبخیزداری و 
منابع طبیعی 

سال 1401

16/089/000/000804/450/000
5 کشاورزی 

برای اشخاص 
حقوقی

 1- محــل دریافــت اســناد مناقصــه: ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت
)https://etend.setadiran.ir( 

زمان انتشار مناقصه در سامانه ستاد: ســاعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/09/01 
می باشد

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1401/09/06
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1401/09/16

زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت 8 صبح روز پنجشــنبه مورخ 1401/09/17 در محل 
سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.

 2- محل تحویل اســناد مناقصه: ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت به نشــانی 
)https://etend.setadiran.ir( و در موارد خواسته شده در اسناد، دبیرخانه اداره کل 

منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.

3- پیمانکار واجد شرایط: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و تایید صالحیت 
شده توسط نظام فنی و اجرائی کشور

4- صالحیت کلیه اشخاص حقوقی می بایســت در سامانه اطالعات عوامل نظام فنی 
و اجرائی کشور )http://sajar.mporg.ir( به ثبت رســیده باشد. در غیر این صورت 

پیشنهاد مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد.
5- سپرده شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکــی یا  واریز وجه به حساب تمرکز وجوه 
سپرده به شماره IR260100004061042107670242 نزد بانک مرکزی ایران به نام اداره 

کل منابع طبیعی و  آبخیزداری استان اصفهان 
6- تعیین دامنه مناسب ترین قیمت های پیشــنهادی بر اساس بخشنامه به شماره 

94/158764 مورخ 1394/07/31 سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.
7- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         
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27 ربیع الثانی  1444

22  نوامبر  2022
 شماره 3679    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

 طرح جدید جمع آوری پسماندهای تر در اصفهان همچنان با اما و اگرهای فراوان همراه است
 مردم می گویند زباله ها جمع نمی شود و پاکبانان مدعی هستند شبانه روز کار می کنند؛

نظافت شهر در کشاکش گالیه مردم و پافشاری شهرداری!

معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری اصفهان مطرح کرد :

 تاکید بر نقش
 خدمت رسانی 

مجتمع های بین راهی 
در کاهش تصادفات

 در یک مطالعه کشوری مشخص شد شیوع دیابت در ایران
 به طور قابل توجهی بیشتر از تخمین جهانی است؛

 دیابت از آنچه تصور می کنید؛ 
به شما نزدیک تر است!
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حدود هزار کیلومتر از راه های استان 
اصفهان نیازمند مرمت است 

کسب رتبه اول ارزیابی عملکرد دستگاه های 
اجرایی توسط بیمه سالمت اصفهان

ما را به مرمت شما امید نیست
 آسیب نرسان!

 یک کارشناس مرمت بناها و بافت های تاریخی در اصفهان می گوید: 
مرمت گنبد مسجد جامع عباسی اصفهان باید متوقف شود؛

بهبود وضعیت انتظار 
مردم در سامانه 190 

اصفهان

بازارهای شهرداری 
در خدمت عرضه 

 تولیدات 
شهروندان

راه اندازی گمرک 
تخصصی اصفهان در 

حوزه صنایع دستی
 اعزام 33 هزار و 500 نفر از کاشان

 به عتبات عالیات
7 36

2

3

خبر در زاینده رود
 جاریست ...
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 مهار آتش سوزی گسترده کارگاه سیلندرهای گاز مایع
 در کاشان 

 حادثه آتش سوزی گســترده و انفجار در کارگاه تزریق و توزیع ســیلندرهای گاز مایع در کاشان،
  با تالش آتش نشــانان مهار شــد.به گزارش ایرنــا، روح ا... فدایی، ســخنگوی آتش نشــانی
  کاشان شــامگاه یکشــنبه در جمع خبرنگاران گفت: این حادثه در ســاعت هجده و ۲ دقیقه در
  میدان امام حســن)ع( کاشــان رخ داد.وی ادامه داد: پس از اطالع حادثه به مرکز فرماندهی

  ۱۲۵ کاشــان، عوامل آتش نشانی با ســه خودروی عملیاتی ســنگین و یک خودرو پشتیبان از 
 ایستگاه های ۲ و ۶ این ســازمان به محل حادثه اعزام شدند.سخنگوی ســازمان آتش نشانی
  و خدمــات ایمنی شــهرداری کاشــان ادامــه داد: با تــالش عوامــل آتش نشــانی بالفاصله

 سیلندرهای گازمایع در معرض انفجار از محل حادثه خارج و حریق خاموش و ایمن سازی محل 
انجام شد.

وی با بیان اینکه در این حریق یک شخص ۵۰ ساله از ناحیه دست دچار سوختگی شد، تصریح 
کرد: شدت حریق موجب انفجار چندین کپسول گاز شده و دو موتورسیکلت نیز دچار آتش سوزی 

شد و به مغازه گل فروشی جنب آن نیز خساراتی وارد آمد.

رییس پلیس راهور استان اصفهان؛

برخورد موتورسیکلت با دوچرخه در خمینی شهر
رییس پلیس راهور استان اصفهان از برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با دوچرخه در خمینی شهر 
که منجر به فوت راکب دوچرخه شــد، خبر داد.ســرهنگ محمدرضا محمدی گفت: در پی اعالم 
مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ مبنی بر تصادف یک دســتگاه موتورســیکلت با دوچرخه در خیابان 
کهندژ بالفاصله ماموران فرماندهی انتظامی شهرســتان خمینی شهر به همراه نیرو های امدادی 
جهت بررسی موضوع به محل وقوع حادثه اعزام شدند.وی ادامه داد: ماموران پس از حضور در 
محل مشاهده کردند یک دستگاه موتورسیکلت و دوچرخه به دالیل نامشخصی با یکدیگر برخورد 
کرده که بر اثر آن هر دو نفر راکب وســایل نقلیه مصدوم و توســط اورژانس به بیمارستان منتقل 
 شدند.رییس پلیس راهور استان اصفهان با بیان اینکه راکب دوچرخه که فردی ۷۰ ساله بود پس

  از انتقال به بیمارســتان به علت شــدت جراحــات وارده فوت کــرد، افزود: علــت این حادثه 
 توسط کارشناسان در دســت بررسی اســت.وی خاطرنشــان کرد: وضعیت فیزیکی دوچرخه
  و موتورســیکلت از لحاظ فقدان حفاظ مناسب برای آن در مقایســه با اتومبیل، ضرورت رعایت
  مقررات راهنمایی و رانندگی را برای دوچرخه ســواران و راکبان موتور سیکلت چند برابر می کند،

 بنابراین از شهروندان می خواهیم هنگام رانندگی با هر نوع وســیله نقلیه ای قوانین و مقررات را 
رعایت کرده و با ســرعت مجــاز و مطمئــن رانندگی کنند تا شــاهد وقوع این حــوادث مرگبار و 

جبران ناپذیر رانندگی نباشیم.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر؛

کشف یک قبضه کلت جنگی در خمینی شهر
فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از کشف و توقیف یک قبضه کلت جنگی در خمینی شهر 
خبر داد.سرهنگ غالمرضا براتی گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان 
خمینی شهر پس از اطالع از اینکه فردی یک قبضه سالح جنگی نگهداری می کند پس از هماهنگی 
 با مرجع قضایی به محل اعزام و در بازرسی از محل موفق به کشــف یک قبضه سالح کلت جنگی 
 به همــراه ۴ عدد فشــنگ مربوطــه شــدند.فرمانده انتظامی شهرســتان خمینی شــهر افزود:

  در ایــن زمینه یک نفر دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونده برای ســیر مراحل قانونــی تحویل 
مراجع قضایی شد.

مدیرعامل شرکت پسماند شاهین شهر، میمه، برخوار و خمینی شهر اعالم کرد:

آموزش بیش از ۳ هزار دانش آموز جهت تفکیک پسماند

مدیرعامل شرکت پسماند شاهین شهر، میمه، برخوار و خمینی شهر گفت: 
امسال برای بیش از ۳ هزار نفر از دانش آموزان توسط کارشناسان با حضور 
در مدارس،آموزش تفکیک آموزش پسماندهای تر و خشک از مبدأ به سمت 
مقصد داده شد.مسعود شیروانیان در گفت وگو با پایگاه خبری صدای جویا 
با بیان اینکه به طور سالیانه هزینه های جاری این شرکت بیش از ۱۵ میلیارد 
تومان است، اظهار داشت: شرکت مدیریت پسماند تا ۳۰ سال آینده می تواند 
پاسخگوی نیازهای سه شهرستان شاهین شهر، میمه، برخوار و خمینی شهر 
باشد.وی با بیان اینکه به خاطر باالرفتن هزینه ها به طورکلی صنعت پسماند 
چندان صنعتی ســوددهی نیست، گفت: به طور متوســط سالیانه در سه 
شهرستان شاهین شهر، میمه، برخوار و خمینی شهر نزدیک به ۱۵۰ میلیون 
کیلوگرم پسماند تولید می شود.مدیرعامل شرکت پسماند شاهین شهر، 
میمه، برخوار و خمینی شهر ادامه داد: شهرستان های شاهین شهر، میمه، 
برخوار و خمینی شهر هم اکنون بیش از ۶۰۰ هزار نفر جمعیت دارند که به طور 
متوسط روزانه ۴۰۰ تن زباله )خشــک – تر( جمع آوری شده آن ها جهت 
بازیافت وارد این مجموعه می شود.وی اضافه کرد: محصوالتی که در شرکت 
پسماند شهرستان های شاهین شــهر، میمه، برخوار و خمینی شهر تولید 
می شوند شامل ورمی کمپوست، کمپوســت، بازیافت زباله های خشک 
و انجام آزمایش های تحقیقاتی بر روی محصوالت تولیدشده،هســتند.

شــیروانیان با تاکید بر اینکه از شهروندان شهرســتان های شاهین شهر، 
میمه، برخوار و خمینی شهر درخواست داریم در تفکیک زباله های خشک 
و تر بسیار دقت کنند، گفت: امسال برای بیش از ۳ هزار نفر از دانش آموزان 
سه شهرستان شاهین شهر، میمه، خمینی شهر و برخوار توسط کارشناسان 
با حضور در مدارس آموزش های تفکیک پسماندهای تر و خشک از مبدأ به 
سمت مقصد داده شده و این طرح هم اکنون در حال جریان است و همه 
این اقدامات در راستای حفظ و حراست از محیط زیست برای نسل کنونی و 
آینده صورت می گیرد.وی با بیان اینکه از خانواده ها و سازمان های مردم نهاد 
انتظار داریم در راستای فرهنگ سازی به ما کمک کنند، خاطرنشان ساخت: 
زمان بندی گذاشــتن زباله ها در درب منازل به همه شهروندان اعالم شده 
است؛ اما گاهی اوقات برخی شهروندان این زمان بندی را رعایت نمی کنند و 
موجب نارضایتی سایر شهروندان را فراهم می سازند، بنابراین انتظار داریم در 
این زمینه همکاری الزم را انجام دهند تا بهتر بتوانیم به مردم خدمت رسانی 
کنیم.مدیرعامل شرکت پسماند شاهین شهر، میمه، برخوار و خمینی شهر با 
بیان اینکه در مقابل دریافت پسماندهای خشک هدایایی تقدیم شهروندان 
می شود، گفت: شهروندان شهرهای یاد شده می تواند با مراجعه به سایت 
مدیریت پسماند و نصب اپلیکیشن پســماند آنالین بر روی گوشی های 

هوشمند خود به ما جهت جمع آوری بهتر پسماندهای خشک کمک کنند.

فرمانده سپاه مقاومت بسیج ناحیه فریدن با بیان 
اینکه بسیج خدمتگزار ملت ایران است، گفت: ۲۴۵ 
عنوان برنامه طی هفته بسیج در شهرستان فریدن 

اجرا می شود.
ســرهنگ محمد مهدی مولیانی، فرمانده ســپاه 
مقاومت بسیج ناحیه فریدن در جمع خبرنگاران به 
مناسب هفته بسیج اظهار داشت: بسیج شجره طیبه 
و پاک و مطهری از مجموعه های پر افتخار در طول 
۴۳ سال پس از انقالب اسالمی است.وی با اشاره به 

اینکه بسیج یکی از بزرگ ترین تشکیالت حکومت 
اســالمی و مایه عزت، افتخار و امید کشــور و نظام 
است، افزود: امروز دغدغه همه بسیجیان پیشرفت 
جمهوری اسالمی در همه عرصه های مختلف است 
و این پیشرفت مایه بیم و هراس دشمنان  خواهد 
بود.فرمانده ســپاه مقاومت بســیج فریدن بیان 
کرد: با توجه به شرایط امروزی یکی از دغدغه های 
مقام معظــم رهبری بــرای از بین بــردن حیله و 
 مکر دشــمنان بحث جهاد تبیین اســت؛ در همین

  راســتا ناحیــه مقاومــت شهرســتان فریــدن
  تعــداد ۲۴۵ عنــوان برنامــه بــا موضوعــات 
 مختلف در ســطح شهرســتان برنامه ریزی کرده

 است که با همراهی بسیجیان و مسئوالن شهرستان 
برگزار خواهد شد.

اجرای 24۵ عنوان برنامه طی هفته بسیج در شهرستان فریدن

معاون فنی و نظارت راه های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: برای شــش خطه کردن محور اصفهان به شهرضا که دو قرارداد برای تکمیل 
این شش خطه کردن وجود دارد، ۶۰ درصد کار انجام شده و۴۰ درصد آن هم تا نیمه اول سال۱۴۰۲ زیر سازی و آسفالت خواهد شد . سعیدخدابخشی اظهار کرد: یکی از محورهای 
مهم راه روستایی تکمیل راه جندق به مصر در خور بیابانک است که حدودا ۴۰ کیلومتر مسافت دارد. ۲۲ کیلومتر آن تکمیل و آسفالت شده و ۱۸ کیلومتر آن در برنامه کاری و به مرور 
انجام می شود.معاون فنی و نظارت راه های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان بیان کرد: طی سال های گذشته و امسال  محور شهید به دژکرد در 
 منطقه بخش پادنا سمیرم با مسافت ۱۶ کیلومتر ، حدود ۱۰ کیلومتر تکمیل و آسفالت شد و شش کیلومتر قرارداد آن منعقد شده که با مساعد بودن هوا، احتماال سال آینده اجرایی

 خواهد شد.وی افزود: محور میدانک دوم به پشندگان پشت کوه فریدون شهر یکی از کارهای در دست اقدام است که ۴۵ کیلومتر طول دارد. راه گشایی آن سال های قبل انجام 
شده و طی دوسال گذشته شش کیلومتر آن از سمت میدانک به پشندگان بهسازی و آسفالت شده و ۱۰ کیلومتر هم برآورد و مناقصه آن انجام خواهد شد و طبق اعتبارات در سال 

های بعد عملیاتی می شود.

 شش خطه کردن محور اصفهان_شهرضا تا نیمه اول 1402 به پایان می رسد

فرماندار شهرضا خبر داد:
 اجرای ۸02 پروژه مسکونی

 در شهرضا

خبر روز

فرمانده انتظامی نطنز خبر داد:
اجرای طرح امنیت و آرامش مدارس در نطنز

فرمانده انتظامی شهرســتان نطنز گفت: طرح امنیت و آرامش در مدارس شهرستان نطنز با هدف 
شناسایی آســیب های احتمالی اجرا می شود.مهدی کریمی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: در 
این طرح آگاه ســازی دانش آموزان و والدین، شناسایی آسیب های احتمالی و همچنین راه های 
برقراری نظم و امنیت و چگونگی ایجاد آرامش برای دانش آموزان تبیین می شود.فرمانده انتظامی 
شهرستان نطنز، تصریح کرد: در این طرح اگر وسیله نقلیه ای در مسیر تردد دانش آموزان مزاحمت 

ایجاد کند شماره آن به پلیس اعالم شده و سریعابا فرد خاطی برخورد خواهد شد.

اعزام 33 هزار و ۵00 نفر از کاشان به عتبات عالیات
از ابتدای امسال تاکنون ۳۳ هزار و ۵۰۰ نفر از کاشــان به عتبات عالیات اعزام شده اند.حمید رضا 
بهروزی فر، مدیر حج و زیارت کاشــان گفت: ۳۰ هزار نفر از این زائــران در آیین پیاده روی اربعین 
حسینی به عراق اعزام شــدند.بهروزی فر افزود: همچنین ۳۵۰۰ نفر در قالب ۸۰ کاروان به عتبات 
عالیات ســفر کردند.وی در خصوص مراجعه دارندگان قبوض ودیعه گــذاری حج تمتع گفت: با 
توجه به ضروت برنامه ریزی سازمان حج و زیارت درخصوص اعزام ودیعه گذاران حج تمتع، تمام 
سپرده گذاران حج تمتع، با مراجعه به ســامانه تکمیل اطالعات ودیعه گذاران حج تمتع به نشانی 
Reserve.haj.ir باید نسبت به درج و ویرایش اطالعات شناسنامه ای و تکمیلی خود اقدام کنند.

رفع تصرف بیش از 6 هزار و 900 مترمربع اراضی ملی در کاشان
اراضی ملی به وسعت بیش از ۶ هزار و ۹۰۰ مترمربع در در کاشان رفع تصرف کامل شد.فرمانده یگان 
حفاظت اراضی اســتان اصفهان با بیان اینکه با دســت درازی زمین خواران بــه اراضی ملی واقع در 
شهرستان کاشان، یک مورد حکم قضایی در این زمینه دریافت شد ،گفت: پس از ارسال حکم قضایی 
به یگان حفاظت اراضی استان اصفهان، اراضی ملی به وسعت بیش از شش هزار و ۹۰۰ مترمربع رفع 
تصرف کامل شد.سرهنگ باقری با بیان اینکه ارزش این زمین بیش از ۴۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال 
برآورد شده است، گفت: با اجرای حکم، با قلع و قمع مستحدثات و خلع ید، زمین مورد نظر به بیت المال 
بازگردانده شد.وی افزود: این حکم قضایی به دنبال پایش مستمر اراضی ملی و دولتی استان اصفهان و 
در راستای حفظ حقوق بیت المال و جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی و دولتی، صادر و اجرا شد.

تهیه و اهدا 12 سری جهیزیه به زوج های جوان در نایین
در راستای ترویج ازدواج آسان ۱۲ سری جهیزیه برای زوج های جوان در نایین تهیه شد.سرهنگ محمد 
حسین الیاسی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نایین در یادوره شهدای دانش آموز حوادث تروریستی 
اخیر، ضمن گرامیداشت هفته بسیج و یاد و خاطره شهدای امنیت، گفت: در راستای اهداف گام دوم 
انقالب و ازدواج آسان، ۱۲ سری جهیزیه شامل یخچال، پنکه، ماشین لباسشویی، اجاق گاز، فرش، 

جاروبرقی، پتو، لوازم آشپزخانه تهیه و ۳ سری از آن تحویل زوج های جوان داده شد.

برگزاری محفل انس با قرآن در شهر محمد آباد جرقویه
محفل انس با قرآن کریم در شهر محمد آباد جرقویه برگزار شــد. سیدجواد میرحاج، رییس اداره 
آموزش و پرورش جرقویه گفت: این برنامه با حضور دانش آموزان پسر مقطع متوسطه به میزبانی 
شهر محمد آباد برگزار شد و قاریان و حافظان کشوری و بین المللی در آن به تالوت آیاتی از کالم ا...

مجید پرداختند.شهرســتان جرقویه با بیش از ۴۰ هزار نفر جمعیت در سال تحصیلی جاری ۴۶۰۰ 
دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی دارد که در ۴۸ واحد آموزشی مشغول تحصیل هستند.

اخبار

فرماندار شهرضا گفت: پروژه های بنیاد مسکن 
در ســال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در حــال اجرا بوده 
و تعــداد کل واحدهای مســکونی احداثی در 

بخش های مختلف ۸۰۲ واحد است.
امیر جعفــری در گفت وگــو با ایســنا درباره 
وضعیــت مســکن محرومان در شهرســتان 
شــهرضا و طرح های مســکن، اظهــار کرد: 
پروژه های بنیاد مســکن در ســال های ۱۴۰۰ 
و ۱۴۰۱ و از دو ســال گذشــته تا امروز در حال 
اجرا بوده کــه در نتیجه تعــداد کل واحدهای 
مسکونی احداثی در بخش های مختلف ۸۰۲ 
واحد اســت. برای نمونه مســکن محرومان 
شهری در فاز سه سروستان ۲۲ واحد و در فاز دو 
سروستان ۳۸ واحد در سال ۱۴۰۰ بوده که تمام 
این واحدها تکمیل و تحویل داده شده است.
وی افزود: همچنین تعداد مسکن محرومان 
شهری در ســال جدید ۷۶ واحد بر عهده بنیاد 
مسکن بوده که در فاز سه سروستان قرار دارد 
و ۴۶ درصد پیشــرفت فیزیکی داشته است. 
مسکن محرومان شــهری ویژه خانواده های 
دارای دو معلول ۲۰ واحد مسکونی بوده که در 
ســال ۱۴۰۰ تمام این واحدها در شهر منظریه 
تحویل داده شده است.فرماندار شهرضا گفت: 
مسکن محرومان شهری ۸۸ واحد در منظریه 
داشــته ایم که تا کنون عملیات ساخت آن ۸۰ 
درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در حال تکمیل 
است. در طرح اقدام ملی مسکن، بنیاد مسکن 
احداث ۳۷۷ واحد را در فاز چهار سروســتان 
بر عهده داشــته که تا کنون ۶۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته است.جعفری به پروژه مسکن 
محرومان در روســتاها اشــاره و تصریح کرد: 
مسکن محرومان روســتایی دارای تسهیالت 
بالعوض بوده است که ۱۵۰ واحد در روستاهای 
تابعه شهرضا داشتیم که در سال ۱۴۰۰ تقریبا ۱۰۰ 
درصد واحدها را به صاحبان آن تحویل دادیم. 
مسکن محرومان روستایی ویژه خانواده های 
دارای دو معلول، ۶ واحد مسکونی در روستای 
امــام زاده علی اکبر بوده که در ســال ۱۴۰۰ این 
خانه ها را تکمیل و تحویل صاحبان آن دادیم.

حوادث

آگهی دعوت مقام دعوت کننده:

 آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت رشد طیور زواره سهامی خاص ثبت شده به شماره 
1۸ ثبت زواره و شناسه ملی 102600۵6163 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت می گردد که در جلســه مجمع عمومی فوق العاده که در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ساعت ۹ صبح در 
آدرس زواره شهرک صنعتی کیلومتر ۵ جاده اردستان زواره برگزار می گردد حضور بهم رسانید.

دستور جلسه: افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی های شرکت 
مقام دعوت کننده: رئیس هیئت مدیره 

آگهی دعوت 

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تیبا سنگ تخت کوه )سهامی خاص(
 به شماره ثبت 326 و شناسه ملی 14003۵41091

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت تیبا سنگ تخت کوه سهامی خاص دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ در ساعت ۹ صبح در محل اصفهان، شهرستان میمه- خیابان هاتف- کوچه توکل برگزار می گردد حضور به هم رسانید.

دستور جلسه:
انتخاب مدیران، بازرسان، روزنامه 

استان

رئیس هیئت مدیره 

هیئت مدیره  

شهردار گلپایگان خبر داد:

رنگ آمیزی 2۵ هزار متر از جداول 
سطح شهر

شهردار گلپایگان از پاکسازی تبلیغات و دیوارنویسی های 
غیرمجاز سطح شــهر خبر داد و گفت: طی ۹۰ روز گذشته 
بالغ بر ۲۵ هزار متر از جداول ســطح شــهر رنگ آمیزی و 
اصالح شده است.پیمان شکرزاده در گفت وگو با خبرنگار 
ایمنا، اظهار کرد: امروزه ســاماندهی ســیما و منظر شهر و 
جلوه های بصری یکی از اولویت های اجرایی اداره ســیما 
و منظر شــهری شــهرداری با هدف جلــب رضایتمندی 
شهروندان است، در این راستا شهرداری گلپایگان اقدام به 
پاکسازی تبلیغات غیرمجاز از سطح شهر کرده است.وی 
افزود: طی سه ماه اخیر بیش از ۴۵۰۰ مترمربع پوشاننده و 
۵۰۰ مترمربع نقاشی دیوار در سطح شهر گلپایگان اجرا شده 
است.شهردار گلپایگان با بیان اینکه بخش مهمی از کیفیت 
فضاهای یک شهر مرتبط با سیما و منظر است، خاطرنشان 
کرد: تزریق شــادابی و نشــاط اجتماعی به شــهروندان، 
پاکســازی تبلیغات محیطی غیرمجاز و رفع اغتشاشــات 
بصری به صورت مستمر توسط اداره سیما و منظر شهری 
شهرداری انجام می شود.شکرزاده اضافه کرد: شهرداری در 
راستای ارتقای کیفیت بصری خیابان سیدالسادات، اقدام 
به اجرای ۵۰۰ مترمربع پالســتر جهت آماده سازی دیوارها 
برای طراحی کرده اســت.وی گفت: زیباسازی دیوارهای 
سطح شــهر، رنگ آمیزی مبلمان های شــهری و امحای 
دیوارنویس ها در طول سال به صورت مستمر ادامه دارد و 
طی ۹۰ روز گذشته بالغ بر ۲۵ هزار متر از جداول سطح شهر 
رنگ آمیزی و اصالح شده است.شــهردار گلپایگان ضمن 
قدردانی از شــهروندان جهت همراهــی در حفظ و ارتقای 
سیمای شهر افزود: پروژه های زیباسازی به صورت مستمر 

در طول سال و در مناطق مختلف شهر اجرا می شود.
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 تاکید بر نقش خدمت رسانی مجتمع های بین راهی
 در کاهش تصادفات

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: به تجربه و حسب گزارش های دستگاه های 
متولی، هر کجا که مجتمع های بین راهی توانســته اند خدمات مطلوبی به مسافران ارائه دهند با 
کاهش تصادفات مواجه بوده ایم.به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل اســتانداری 
اصفهان، نشست کمیسیون ایمنی راه ها در روز جهانی یادمان قربانیان سوانح رانندگی با شعار »عزم 
ملی برای کاهش سوانح رانندگی« با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان و سایر 
اعضا برگزار شد.در این نشست مهران زینلیان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان 
با اشاره به فرمایشــات مقام معظم رهبری خطاب به مردم اصفهان، بیان کرد: باتوجه به اقدامات 
شایسته ای که در خصوص ایمنی راه های استان انجام شده الزم است از همه تالشگران این حوزه 

تقدیر و تشکر کنیم.
وی ادامه داد: صبحت های مقام معظم رهبری خطاب به مردم اصفهان بسیار انرژی بخش بود و به 
استناد سخنان ایشان »مردم اصفهان شایسته هستند مسئوالن برای شان شبانه روز نشناسند« 
که حقیقتا باید همه مدیران و مسئوالن بر این اصل استوار باشــند.معاون هماهنگی امور عمرانی 
اســتانداری اصفهان تصریح کرد: بر خود واجب می دانیم جهت اجرایی شــدن فرمایشات مقام 
 معظم رهبری بیش از پیش کوشــا بوده و به مردم شــریف اصفهان خدمت رســانی شایسته ای 
داشــته باشــیم.زینلیان در خصوص مجتمع های خدمات بین راهی، عنوان کــرد: در حال حاضر 
مجتمع هایی دائر هستند که گاهی خدمات مطلوبی به مسافران ارائه نمی دهند و باید اصالح شوند.

وی خاطرنشان کرد: به تجربه و حسب گزارش های دستگاه های متولی هر کجا که مجتمع های بین 
راهی توانسته اند خدمات مطلوبی به مسافران ارائه دهند؛ با کاهش تصادفات مواجه بوده ایم چرا 

که مسافران زمان قابل توجهی را برای استراحت در این مجموعه ها اختصاص می دهند.

رییس انجمن انبوه سازان تهران تاکید کرد:

مسکن رییسی »فعال« متری 8 میلیون تومان!
تجارت نیوز نوشت: در حالی که سازندگان و دست اندرکاران صنعت ساختمان سازی بیان می کنند 
هزینه ســاخت هر متر مربع از واحد مسکونی در تابستان ســال جاری به 13 تا 14 میلیون تومان 
رسیده است، یک عضو شورای عالی مسکن اعالم کرده که این شورا هزینه ساخت هر متر مربع واحد 
مسکونی نهضت ملی مسکن را 8 میلیون تومان تخمین زده است. سرچشمه این تفاوت قیمت ها 
چیست؟ به گزارش تجارت نیوز، نهضت ملی مسکن در حالی سال گذشته کلید خورد که دولت پولی 
برای عملیاتی کردن این پروژه عظیم نداشت و بر همین اساس طی یک سال گذشته به کلنگ زنی 

پروژه ها بسنده کرده است.
 این تعلل موجب شــده طی همین بازه زمانی، هزینه ســاخت مســکن در بهتریــن حالت تا 50 
درصد افزایش داشــته باشــد. این به معنای تنگنایی جدی برای دولت در زمینــه تحقق برنامه  
مســکنی خود اســت. طی روزهای اخیر به ویژه قیمت یونولیت ســقفی مورد توجــه قرار گرفته 
بود که نــرخ آن هفته به هفتــه در حال افزایش بــود و از 70 هــزار تومان در مهرماه بــه 400 هزار 
تومان در آبان ماه رســیده بود. این روند افزایشــی با شــدت کمتر در دیگر مصالح ســاختمانی 
هم قابل مشــاهده اســت؛ روندی که تازه ترین داده های مرکز آمار را زیر ســوال برده اســت. در 
این میــان احمد دنیامالی، عضو شــورای عالی مســکن اعالم کرده اســت که این شــورا هزینه 
ســاخت هر واحد مســکونی برای نهضت ملی مســکن را 8 میلیــون تومان )بدون احتســاب 
هزینه زمین( برآورد کرده که می تواند نســبت به ساخت شهری یا روســتایی متفاوت باشد. این 
اظهارات دو سوال اساســی را ایجاد می کند؛ نخســت اینکه تخمین شــورای عالی مسکن تا چه 
 میزان درست اســت؟ و سوال دوم این اســت که چرا هزینه ساخت در شــهر با ساخت در روستا

 متفاوت است؟ 

مدیرعامل مرکز نوآوری هاب اصفهان خبر داد:چالش مهاجرت تیم های استارت اپی اصفهان به پایتخت؛

فرصت های از دست رفته

مدیر عامــل مرکز نــوآوری هاب اصفهــان گفت: 
اصفهان یکی از بهترین بازارها را در بین شــهرهای 
ایــران دارد؛ اما به دلیل تــوان پرداختی متفاوت و نبــود فرهنگ کار 

جمعی شاهد چالش مهاجرت در این بخش هستیم.
مهران کرمی در گفت وگو بــا خبرنگار بازار اظهار کــرد: وقتی در مورد 
اکوسیســتم صحبت می کنیم باید به این مهم توجه داشته باشیم که 
اکوسیســتم اجزای مختلف و متفاوتی دارد و وقتی می تواند به بلوغ 
برسد که تمام اجزای آن از سطح مناســبی از آمادگی و بلوغ حداقلی 

برخوردار باشند.
وی گفت: بر این اســاس نمی توان گفت که اکوسیســتم در یک بعد 
بسیار قوی و در بعد دیگر ضعیف باشد و برای مثال بگوییم ما در آن بعد 
خاص در اصفهان بسیار قوی و پیشرو هستیم. در واقع تک تک بخش 
ها باید متناسب با هم پیش بروند و این تناسب است که می تواند به 

شکوفایی یک اکوسیستم کمک کند.
مدیرعامل مرکز نــوآوری هاب اصفهان با بیان ایــن که نکته مهم این 
است که در یک اکوسیســتم در کنار ســایر اجزا افراد و سازمان های 

ذی ربط هم بایــد از آمادگی الزم برخوردار باشــند، ادامــه می دهد: 
متاسفانه در اصفهان و دیگر شهرها به نسبت تهران دارای ارکان تثبیت 
شده در حوزه اکوسیستم استارت اپی نیستند و بیش از هر چیز شاهد 

چالش نیروی انسانی هستیم.

مهاجرت تیمی به پایتخت
وی تاکید کرد: در سال های گذشته موضوع مهاجرت نیروی انسانی از 
اصفهان به تهران و دیگر شهرها چالش اساسی استان بود؛ اما در سال 
های اخیر شاهد مهاجرت تیم های اســتارت اپی به صورت کامل به 

تهران و دیگر نقاط هستیم.
کرمی گفت: موضوع حائز اهمیت این است که برای کنترل این چالش 
مهم نیاز است سایر ارکان اکوسیستم استارت اپی اصفهان نیز به بلوغ 

برسد که  متاسفانه تا کنون محقق نشده است.
وی اضافه کرد: با وجود اینکه به نظر من اصفهان یکی از بهترین بازارها 
را در بین شــهرهای ایران دارد؛ اما در نهایت به دلیــل توان پرداختی 
متفاوت ســرمایه گذاری ها، فرهنگ کار و دیگر موضوعات ما شــاهد 

بیشتر شدن چالش مهاجرت تیم ها هستیم.
مدیرعامل مرکز نوآوری هاب اصفهان ابراز کرد: در کنار این موضوع در 
شهرهایی مانند اصفهان، نیاز بیشتری به نهادهایی مانند استارت اپ 
استودیو داریم که بتوانند با حمایت، آموزش و منتورینگ ابعاد مختلف 

این اکوسیستم را ارتقا دهند.
وی بیان کرد: از سوی دیگر موضوع ارکان های قانونی است که منوط 
به یک شــهر خاص نیســت و برای همه عمومیت دارد و در اصفهان 
نیز دولت به عنوان نهاد قانون گذار که نقش تســهیلگری دارد، دارای 

اهمیت ویژه ای است.
کرمی گفت: اگــر بخواهیم با دید یک اکوسیســتم کارآفرینی به یک 
شــهر نگاه کنیم، قطعا در برخی ارکان و اجزا مانند پرورش نیروهای 
انسانی توانمند، ساز وکارهای کسب وکاری، حمایتی و سرمایه گذاری 
بر استارت اپ ها، نیاز مبرم وجود دارد. برای مثال بهره بردار محصول 
یا خدمات برخی از اســتارت اپ ها نهادهای دولتی هستند که عموما 
این همکاری و تعامل موثر شــکل نمی گیرد. تمام اینها مواردی است 

که باعث چالش می شود.

کارشــناس ارشــد نمایندگی وزارت امور خارجه در 
اســتان اصفهان گفت: در تالش هستیم اصفهان را 
به کانون تبادالت میان ایران و روسیه تبدیل کنیم، 
از همین رو مسئوالن استانی در ششم آذرماه برای 

برقراری روابط تجاری به مسکو سفر خواهند کرد.
علی کردآبادی در گفت وگو بــا خبرنگار ایمنا، اظهار 
کرد: اســتان اصفهان بــه دلیل دارا بــودن صنایع 
متعدد و بسترهای مناسب اقتصادی باعث شده تا 

هیئت های روس که به تهران سفر می کنند، اصفهان 
را به عنوان مقصد دوم سفر خود برگزینند.

وی افــزود: برای پیونــد اقتصاد ایران بــا اقتصاد 
کشورهای شرق آسیا که روسیه از بزرگ ترین این 
کشورهاســت، مراحل تجاری در حال اجراست که 
پیش بینی می شود از ســال 140۲ اعضای اوراسیا 
بتوانند تجارتی آزاد میان اعضای خود داشته باشند.
کارشــناس ارشــد نمایندگی وزارت امور خارجه در 
استان اصفهان خاطرنشان کرد: درواقع این اقدام 
باعث می شود تا ایران بتواند کاالهای خود را بدون 
پرداخت عوارض صادر کند، به طــوری که می توان 
گفت این حرکت بســیار مهمی اســت که در حوزه 

صادرات ایــران و به ویژه اســتان اصفهــان انجام 
خواهد شد.کردآبادی با بیان اینکه میزان صادرات 
میان ایران و روســیه نزدیک به چهــار میلیارد دالر 
اســت، گفت: اصفهان میان پنج اســتانی است که 
بیشترین میزان صادرات به روسیه را دارد.کردآبادی 
خاطرنشــان کرد: در تالش هســتیم اصفهان را به 
کانون تبادالت میان ایران و روســیه تبدیل کنیم از 
همین رو مسئوالن اســتانی در ششم آذر ماه برای 
برقراری روابط تجاری به مســکو سفر خواهند کرد 
که این دومین گامی است که بعد از سفر تجار روس 
به اصفهــان و برای تقویت روابط تجاری برداشــته 

می شود.

کارشناس ارشد نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان:

مسئوالن استانی به مسکو می روند 

خبر روز

اگر بخواهیم با دید یک اکوسیستم کارآفرینی به یک 
شهر نگاه کنیم، قطعا در برخی ارکان و اجزا مانند پرورش 
نیروهای انسانی توانمند، ساز وکارهای کسب وکاری، 
حمایتی و سرمایه گذاری بر استارت اپ ها، نیاز مبرم 

وجود دارد

رییس اتحادیه تولیدکنندگان صنایع دستی استان اعالم کرد:

راه اندازی گمرک تخصصی اصفهان در حوزه صنایع دستی
رییس اتحادیه تولیدکنندگان صنایع دستی استان اصفهان گفت: بسیاری از کشورها، شناخت زیادی از 
صنایع دستی ایران و اصفهان ندارند و این شناخت نیاز به همت و تالش همگانی دولت و مسئوالن دارد.

مجدالدین تاج  اظهار کرد: رویکرد جدید اتحادیه تولیدکنندگان صنایع دستی استان اصفهان بر فروش، 
بازاریابی و صادرات تولیدات هنر های دســتی و سنتی تمرکز دارد.وی خاطرنشــان کرد: پاندمی کرونا 
طی دوسال ونیم گذشته محدودیت ها و شــرایطی ایجاد کرد که باعث متضرر شدن هنرمندان و فعاالن 
صنایع دستی شد. اجناس پرشماری که در این مدت تولیدشــده بود، در انبار ها ماند و به فروش نرفت.

رییس اتحادیه تولیدکنندگان صنایع دستی استان اصفهان افزود: در مدتی که بیماری کرونا فراگیر شده بود، 
تولید انجام شد، اما از سوی دیگر فروش اتفاق نیفتاد. همچنین در این شرایط ورود گردشگر به کشورمان 
محدودیت داشت که همین موضوع نیز تاثیر مستقیمی بر اقتصاد هنر این حوزه دارد.وی اضافه کرد: هر 
زمان که گردشگری رونق بگیرد و توریست وارد کشور شود، صنایع دستی نیز نفع می برد و تولیدکنندگان 
این بخش از نظر اقتصادی منتفع می شوند.تاج با برشمردن سه رویکرد میان مدت، کوتاه مدت و بلندمدت 
در حوزه تولید و فروش صنایع دستی گفت: اولویت این مجموعه بر سه محور مواد اولیه، تولید و فروش 
استوار شده است تا پس از یک دوره پاندمی کرونایی دشوار، بتوانیم اقتصاد هنر در این بخش را بازیابی 

کنیم و ارتقا دهیم.

بسیاری از کشورها، شناخت زیادی از صنایع دستی اصفهان ندارند
وی افزود: در همین رابطه همکاری و تعامل خوبی با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی استان 
اصفهان در موضوع صادرات تولیدات و هنر های دستی صورت گرفته است. بسیاری از کشورها، شناخت 
زیادی از صنایع دستی ایران و اصفهان ندارند و این شناخت نیاز به همت و تالش همگانی دولت و مسئوالن 
دارد.رییس اتحادیه تولیدکنندگان صنایع دستی استان اصفهان با بیان اینکه در موضوع تامین مواد اولیه 
با توجه به اینکه زیرســاخت 80 درصد صنایع دستی ایران از مس تشکیل شــده است، افزود: چندین 
مکاتبه با مسئوالن امر داشته ایم تا بتوانیم مس را مســتقیم برای هنرمندان هنر های دستی و صنعتی 
تهیه کنیم. کارخانه مس شهید باهنر در استان کرمان از بزرگ ترین قطب های تولید مس ایران است که 
در صورت همراهی، می تواند به هنرمندان این حوزه کمک خوبی ارائه کند.وی تاکید کرد: اگر این همکاری 
اتفاق بیفتد، هم قیمت تمام شــده مس پایین می آید و هم در بحث صادرات شاهد رقابتی تر تولیدات 
هنرمندان خواهیم بود.تــاج، موضوع فروش و بازاریابی را از دیگر محور هــای مهم فعالیت دوره جدید 
اتحادیه تولیدکنندگان صنایع دستی دانست و گفت: مکاتباتی با شهرداری اصفهان داشته ایم تا بهتر بتوانیم 
از ظرفیت شهر های خواهرخوانده و شهر های خالق صنایع دســتی استفاده کنیم.وی افزود: شهرداری 
تعامالت و تفاهم نامه های خوبی با شهر های مختلف جهان دارد. همچنین با شهرداری فرایبورگ آلمان 
مکاتباتی داشته ایم و امیدواریم این پیگیری ها نتیجه بخش باشد و به اقتصادهنر صنایع دستی کمک کند.

میزبانی اصفهان از شهر های خالق
رییس اتحادیه تولیدکنندگان صنایع دستی اســتان اصفهان اظهار کرد: میزبانی از هنرمندان و فعاالن 
صنایع دستی شهر های خالق کشــور در اصفهان موضوع دیگری اســت که پیش از این اتفاق افتاده و 
بازهم تداوم آن را دنبال خواهیم کرد.وی در ادامه با اشاره به ثبت نشان جغرافیایی هفت رشته مختلف 
صنایع دستی گفت: در مجموع پرونده ثبت جغرافیایی 10 رشته صنایع دستی آماده شده است و پس از آن، 
ثبت ملی و در ادامه ثبت جهانی آثار پیگیری خواهد شد.به گفته تاج، میناکاری تنها رشته صنایع دستی در 
اصفهان است که به ثبت جهانی رسیده و باید تالش کنیم تعداد ثبت این رشته ها در عرصه ملی و بین المللی 
بیشتر شود.وی خاطرنشان کرد: فروش و آموزش در حوزه صنایع دستی از اهمیت زیادی برخوردار است 
که با جدیت هر دو بخش را پیگیری می کنیم. اگر هنرمندی تمایل به فروش و صادرات داشــته باشد، 
باید با شرایط و استاندارد هایی آشــنا شود تا بتواند به سوددهی برســد.رییس اتحادیه تولیدکنندگان 
صنایع دستی استان اصفهان با اشاره به مکاتبه با شهردار اصفهان در این رابطه خاطرنشان کرد: وی دغدغه 
هنر و هنرمندان را دارد و برای کمک به فعاالن صنایع و هنر های دستی و سنتی اعالم آمادگی کرده است.

کافه اقتصاد

مصرف بیش از 40 درصد منابع آب تجدیدپذیر فاجعه است؛با مسئولان

ما 86 درصد مصرف می کنیم!
یک کارشناس مدیریت منابع آب استفاده از آب های نامتعارف را موثر برای توسعه نوار ساحلی کشور دانست و اظهار کرد: کشاورزی پایدار و تولید محصوالت در محیط های 
شور، یک فناوری با رویکرد زیست محیطی و بهره برداری اقتصادی و پایدار از منابع آب و خاک کشور، تعریف درست شور ورزی است.به گزارش ایسنا، مجتبی پورمقدم، در 
جمع خبرنگاران با بیان اینکه میزان آب تجدیدپذیر کشور، حدود 100 میلیارد مترمکعب در سال بوده و بر اساس برآوردهای صورت گرفته در سال ۹5، سرانه آب تجدیدپذیر 
کشور به ازای هر نفر در سال 1450 مترمکعب است، گفت: همچنین سرانه آب مصرفی کشور 1۲47 مترمکعب به ازای هر نفر در سال است و از نظر سرانه مصرفی، مشابه 
آمریکا و استرالیا هستیم.وی با بیان اینکه از نظر میزان سرانه آب تجدیدپذیر و مقایسه این رقم، با سرانه آب مصرفی وضعیت مناسبی نداریم، افزود: نسبت سرانه مصرف 
بر سرانه آب تجدیدپذیر کشور بر اساس آخرین برآوردهای صورت گرفته در سال ۹5 بالغ بر 8۶ درصد بوده است، یعنی ما 8۶ درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور را در طول 
سال مصرف می کنیم.وی با بیان اینکه بر اساس گزارش اعالمی از سوی فائو، مصرف بیش از 40 درصد منابع آب تجدیدپذیر، یک فاجعه است و نباید بیش از 40 درصد 
آب تجدیدپذیر برای مصرف برنامه ریزی شود، بیان کرد: این درحالی است که ما بیش از ۲ برابر سقفی که باید برنامه ریزی مصرف شود را مصرف می کنیم.این کارشناس 
مدیریت منابع آب با تاکید بر اینکه در نتیجه مصرف 8۶ درصدی آب تجدیدپذیر کشور، تاالب ها و رودخانه های ما خشک شده، گفت: کشاورزی حدود ۹0 تا ۹۲ درصد مصرف 
آب کشور را به خود اختصاص داده و با وجود اینکه مباحثی چون آبیاری های نوین، تحت فشار و ... در بخش کشاورزی اجرا شد، میزان مصرف در این بخش کاهش پیدا نکرد.

کارگاه »ساز« سازی
برادران حاجی تبار از دوران نوجوانی با 
ساخت ساز آشنا شدند. حرفه پدرشان 
نجاری بوده و این امر ســبب شده به 
خاطر آشــنایی با این حرفه دست به 
ساخت ساز  بزنند و در حال حاضر در 
کارگاه مشغول به ساخت دوتار و تار در 
شهرستان قائم شهر هستند. چوب های 
زیادی را آزمایش کرده اند تا عالوه بر 
چوب توت از چوب هایــی نظیر گردو، 
افرا، ملچ، ون، آزاد و راش برای ساخت 

کاسه  ساز استفاده کنند. 

وز عکس ر

مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای اصفهان:

حدود هزار کیلومتر از 
راه های استان اصفهان 

نیازمند مرمت است 
مدیــرکل راهداری و حمــل و نقل جاده ای 
اصفهان از وضعیت نابســامان  حدود هزار 
کیلومتــر از راه های این اســتان خبر داد و 
گفت :هم اینک ترمیم و بازسازی آسفالت 
راه ها به ویژه در محورهای شریانی به عنوان 
یکی از مشــکالت عمده حوزه راه و ترابری 

استان مطرح است.
فرزاد دادخواه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
اظهار داشــت: هر ســال بخش زیــادی از 
آسفالت راه های استان اصفهان به بازسازی 
نیاز پیــدا می کند و گاهی به خرابی شــدید 
تبدیل می شــود.مدیر کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای اصفهان افزود: بیش از 500 
میلیارد تومان قرارداد برای روکش آسفالت 
راه های استان منعقد شده و دردست اقدام 
است.وی اضافه کرد: روکش آسفالت حدود 
300 کیلومتر از محورهای مواصالتی استان 
در سال جاری انجام شــده؛ اما هنوز حدود 
هزار کیلومتر دیگر باقی مانده و نیاز به حجم 

زیادی از آسفالت دارد.
دادخواه با اشــاره به مســاعدت ســازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور گفت: 
بر اساس برنامه ریزی انجام شده مقاطع و 
محورهای دارای خرابی شدید در سال جاری 

و سال آینده رفع می شود.
وی افزود:» اعتبارات استانی راه های فرعی 
 و روستایی اصفهان بســیار محدود است؛ 
اما با این حال قرارداد هــای خوبی در این 
زمینه منعقد شــده و در حال اجراســت و 
مجوزهای مناقصه خوبــی هم برای این راه 
ها گرفته شده است«.گفتنی است؛ 11 هزار 
و 500 کیلومتر راه در اســتان اصفهان وجود 
دارد و با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی، 
به عنوان چهارراهی ترانزیتی رتبه نخســت 
حمل بار و رتبه سوم حمل مسافر را در کشور 

داراست.

عکس: مهر

فارس 
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آگهی

آگهی نوبتی سه ماهه دوم  سال 1401 
اداره ثبت اسناد  و امالک شهرستان گلپایگان 

9/1 به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 اصالحي و ائين 
نامه مربوط به امالكي كه در سه ماهه دوم سال 1401 تقاضاي ثبت آنها 
پذيرفته شده و همچنين شماره هاي از قلم افتاده و نيزآنچه كه به موجب 
آراء هيئت نظارت و اختيارات تفويضي بايدآگهي هاي آن تجديد شــود و 
مربوط به بخشهاي حوزه ثبتي گلپايگان به ترتيب در رديف هاي ))الف(( 

و))ب(( به شرح ذيل اگهي مي شود:
))  بند الف ((

)) بخش يک ثبت گلپايگان ((
343-محبوبه نيکنامی فرزند محمدحســين نســبت به 539/36 سهم 
مشاع از 28051/42 سهم ششــدانگ،مريم نيکنامی فرزند محمد حسين 
نســبت به 633/03 سهم مشاع از 28051/42 ســهم ششدانگ ، محمد 
نيکنامی فرزند حسن نسبت به 2970/22 سهم مشاع از 28051/42 سهم 
ششدانگ، مصطفی نيکنامی فرزند حسن نسبت به 12251/71 سهم مشاع 
از 28051/42 سهم ششدانگ ، فاطمه نيکنامی فرزند محمد حسين نسبت 
به 632/42 سهم مشاع از 28051/42 ســهم ششدانگ يک قطعه زمين 

مزورعی به مساحت 28051/42 مترمربع 
1814-سيد محمدعلی سيدی فرزند محمد رضا نسب به ششدانگ يک 
قطعه زمين به مساحت يک جريب از پنج سهم ششدانگ پالك اوليه 1814 

اصلی بوده است 
1827- سعيد قائدی فرزند محمد تقی نسبت به ششدانگ قطعه زمين  به 

مساحت 2689/07  مترمربع
4992- موقوفه كربالئی جواد حسب المصاحه ورثه مالرضا به نمايندگی 
اداره اوقاف وامور خيريه گلپايگان نســبت به ششدانگ يک قطعه زمين 

مزروعی به مساحت 2274/57 مترمربع 
4993- موقوفه حاج حيدر علی تاجر اصفهانــی به نمايندگی اداره اوقاف 
وامور خيريه گلپايگان نسبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به 

مساحت 5851/74 مترمربع 
4994- موقوفــه خديجه خانم بــه نمايندگی اداره اوقــاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

549/77 مترمربع 
)) بخش دو ثبت گلپايگان ((

))شماره فرعي زير از شماره 1  اصلي واقع درقريه رباط سرباطان((
2415- موقوفه خانم باشی به نمايندگی اداره اوقاف وامور خيريه گلپايگان 
نسبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 4257/63 

مترمربع 
))شــماره های فرعی زير از شــماره 3 اصلی واقع در قريه رباط ابلوالن 

سفلی((
1910- موقوفه گوهرخانم به نمايندگی اداره اوقاف وامور خيريه گلپايگان 
نسبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 3494/37 

مترمربع 
))شماره های فرعی زير از شماره 5 اصلی واقع در قريه رباط پيرعليا((

354- موقوفه محمدمختار به نمايندگی اداره اوقاف وامور خيريه گلپايگان 
نسبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 3624/80 

مترمربع 
))شماره های  فرعی زير از شماره 7 اصلی واقع در قريه حسن حافظ ((

575- موقوفه زمين حمام بهشــت به نمايندگی اداره اوقاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

1602/93 مترمربع 
576- موقوفه كربال ام ليال به نمايندگی اداره اوقاف وامور خيريه گلپايگان 
نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 954/31 مترمربع 
577- موقوفه كرباليی كريم خلف مرحمت به نمايندگی اداره اوقاف وامور 
خيريه گلپايگان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 

3554/74 مترمربع 
578- موقوفه شيخ غالم حســين به نمايندگی اداره اوقاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

5384/23 مترمربع 
579- موقوفه حاج اســد به نمايندگی اداره اوقاف وامور خيريه گلپايگان 

نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين به مساحت 1989/73 مترمربع 
580- موقوفه زمين امامزاده ســيدعالءالدين ركابدار به نمايندگی اداره 
اوقاف وامور خيريه گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين به 

مساحت 1173/78 مترمربع 
)) بخش سه ثبت گلپايگان ((

))شماره فرعي زير از شماره 21 اصلي واقع درقريه الالن((
81- موقوفه زمين حمام و مســجد الالن به نمايندگی اداره اوقاف وامور 
خيريه گلپايگان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين به مساحت 2014/44 

مترمربع 
))شماره فرعي زير از شماره 22 اصلي واقع درقريه فرج آباد((

115- موقوفه حاج آقا فخرنوری به نمايندگــی اداره اوقاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

635/64 مترمربع 
))شماره فرعي زير از شماره 24 اصلي واقع درقريه غرقه((

287- موقوفه حاج نظام به نمايندگــی اداره اوقاف وامور خيريه گلپايگان 
نسبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 4377/76 

مترمربع 
288- موقوفه حاج نظام به نمايندگــی اداره اوقاف وامور خيريه گلپايگان 
نسبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 2409/08 

مترمربع 
289- موقوفه حاج نظام به نمايندگــی اداره اوقاف وامور خيريه گلپايگان 
نسبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 1407/98 

مترمربع 
290- موقوفه حاج نظام به نمايندگــی اداره اوقاف وامور خيريه گلپايگان 
نسبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 2126/81 

مترمربع 
291- موقوفه حاج نظام به نمايندگــی اداره اوقاف وامور خيريه گلپايگان 
نسبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 1937/16 

مترمربع 
292- موقوفه حاج نظام به نمايندگــی اداره اوقاف وامور خيريه گلپايگان 
نسبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 3593/19 

مترمربع 
293- موقوفه زمين امامــزاده ابراهيم به نمايندگــی اداره اوقاف وامور 
خيريه گلپايگان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 

2856/41 مترمربع 
))شماره فرعي زير از شماره 27 اصلي واقع درقريه سعيدآباد((

1517- موقوفه ميرزا عبدالکريم به نمايندگــی اداره اوقاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

4744/77 مترمربع 
1518- موقوفه ميرزا عبدالکريم به نمايندگــی اداره اوقاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

1839/49 مترمربع 
1519- موقوفه ميرزا عبدالکريم به نمايندگــی اداره اوقاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

2205/98 مترمربع 
1520- موقوفه ميرزا عبدالکريم به نمايندگــی اداره اوقاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

13108/43 مترمربع 
1521- موقوفه مــال عبدالکريم به نمايندگی اداره اوقــاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

2475/36 مترمربع 
1522- موقوفه صغری توســلی به نمايندگی اداره اوقــاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

2088/68 مترمربع 
))شماره فرعي زير از شماره 41 اصلي واقع درقريه اشرف آباد((

7- موقوفه گورســتان اشــرف آباد به نمايندگی اداره اوقاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

5115/91 مترمربع 
8- موقوفه مالمحمدتقی اشــرف آباد به نمايندگــی اداره اوقاف وامور 
خيريه گلپايگان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 

94752/70 مترمربع 
))شماره فرعي زير از شماره44 اصلي واقع درقريه ضامن آباد((

352- موقوفه ميرمحمدكاظم بــه نمايندگی اداره اوقــاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

9044/00 مترمربع 
))شماره فرعي زير از شماره53 اصلي واقع درقريه رباط محمود((

379- موقوفه حاج نظام به نمايندگــی اداره اوقاف وامور خيريه گلپايگان 
نسبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 1711/63 

مترمربع 
380- موقوفه اسداله حسب بی بی مرواريد به نمايندگی اداره اوقاف وامور 
خيريه گلپايگان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 

5690/32 مترمربع 
381- موقوفه اسداله حسب بی بی مرواريد به نمايندگی اداره اوقاف وامور 
خيريه گلپايگان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 

7944/31 مترمربع 
382- موقوفه حيــدر رباط محمودی بــه نمايندگــی اداره اوقاف وامور 
خيريه گلپايگان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 

3703/37 مترمربع 
383- موقوفه حيــدر رباط محمودی بــه نمايندگــی اداره اوقاف وامور 
خيريه گلپايگان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 

3841/03 مترمربع 
))شماره فرعي زير از شماره54 اصلي واقع درقريه  آزادان ((

35- موقوفه محمدجواد صديقی به نمايندگــی اداره اوقاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

1961/13مترمربع 
36- موقوفه محمدجواد صديقی به نمايندگــی اداره اوقاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

3973/65مترمربع 
)) بخش چهار ثبت گلپايگان ((

))شماره فرعي زير از شماره4 اصلي واقع درقريه نيوان سوق((
2117- موقوفه حــاج باقر ميرمهدی بــه نمايندگــی اداره اوقاف وامور 
خيريه گلپايگان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 

3208/36مترمربع 
2118- موقوفه حاج ســيدميرزا به نمايندگی اداره اوقــاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

2903/01مترمربع 
2119- موقوفه شــهربانو نيوانی به نمايندگــی اداره اوقاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

3931/54مترمربع 
2120- موقوفه فاطمــه خانم بــه نمايندگی اداره اوقــاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

994/79مترمربع 
2121- موقوفه فاطمــه خانم بــه نمايندگی اداره اوقــاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

3740/43مترمربع 
2122- موقوفه ســکينه خانم بــه نمايندگی اداره اوقــاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

2286/09مترمربع 
))شماره فرعي زير از شماره5 اصلي واقع در گوگد((

26- موقوفه مالمحمد جواد حسب وصيت محمد هادی به نمايندگی اداره 
اوقاف وامور خيريه گلپايگان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی 

به مساحت 575/75مترمربع 
 875-خانمها اشــرف ، پروين و فرزانه شــهرت همگی ساجدی فرزندان 
سيد حسن نســبت به ششــدانگ يکباب عمارت بالســويه به مساحت 
1580/11 هريک دو دانگ مشاع ازششدانگ يکباب عمارت هريک نسبت 

به دو دانگ مشاع از ششدانگ 
))شماره فرعي زير از شماره6اصلي واقع در گوگد((

911- موقوفه ميرمحمدعلــی گوگدی به نمايندگــی اداره اوقاف وامور 
خيريه گلپايگان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 

7503/59مترمربع 
3817- موقوفه كرباليی محمدعلی گوگدی بــه نمايندگی اداره اوقاف 
وامور خيريه گلپايگان نسبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به 

مساحت 3458/08مترمربع 
3818- موقوفه حاج حســين گوگدی به نمايندگــی اداره اوقاف وامور 
خيريه گلپايگان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 

2262/38مترمربع 
3819- موقوفه مشــهدی رضا گوگدی به نمايندگــی اداره اوقاف وامور 
خيريه گلپايگان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 

4922/30مترمربع 
))شماره فرعي زير از شماره8اصلي واقع درقريه اسفرنجان((

959- موقوفه ميــرزا محمدعلی به نمايندگی اداره اوقــاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

3905/04مترمربع 
960- موقوفه ميــرزا محمدعلی به نمايندگی اداره اوقــاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

2684/99مترمربع 
961- موقوفه ميــرزا عبدالکريم به نمايندگــی اداره اوقاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

11031/07مترمربع 
962- موقوفه ميــرزا عبدالکريم به نمايندگــی اداره اوقاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

783/70مترمربع 
963- موقوفه ميــرزا محمدعلی به نمايندگی اداره اوقــاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

5970/92مترمربع 
))شماره فرعي زير از شماره9اصلي واقع درقريه رباط ملکی و آرجان((

875- موقوفه ســيد محمد تهامی به نمايندگی اداره اوقاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

7551/37مترمربع 
876- موقوفه سيد جعفری به نمايندگی اداره اوقاف وامور خيريه گلپايگان 
نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 7105/98مترمربع 
877- موقوفه سيد جعفری به نمايندگی اداره اوقاف وامور خيريه گلپايگان 
نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 3936/72مترمربع 
878- موقوفه سيد جعفری به نمايندگی اداره اوقاف وامور خيريه گلپايگان 
نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 6096/87مترمربع 

))شماره فرعي زير از شماره11اصلي واقع درقريه وارنيان((
291- موقوفه امامزاده عزيزالدين ابن محمد )ع( به نمايندگی اداره اوقاف 
وامور خيريه گلپايگان نسبت به ششــدانگ يک باب امامزاده به مساحت 

393/93مترمربع 
))شماره فرعي زير از شماره13اصلي واقع درقريه دستجرده((

628- موقوفه ســکينه مظفر به نمايندگــی اداره اوقــاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

11447/26مترمربع 
629- موقوفه ميــرزا عبدالکريم به نمايندگــی اداره اوقاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

6425/29مترمربع 
))شماره فرعي زير از شماره 28 اصلي واقع درقريه سرآور((

115- موقوفه حســين غضنفری به نمايندگــی اداره اوقاف وامور خيريه 
گلپايگان نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مســاحت 

3944/77مترمربع 
))شماره فرعي زير از شماره 30 اصلي واقع درقريه گلشهر )كنجد جان( ((

4407- موقوفه علی اكبر كربال قاســم به نمايندگــی اداره اوقاف وامور 
خيريه گلپايگان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 

2971/26مترمربع 
4408- موقوفه علی اكبر كربال قاســم به نمايندگــی اداره اوقاف وامور 
خيريه گلپايگان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 

2746/24مترمربع 
4409- موقوفه علی اكبر كربال قاســم به نمايندگــی اداره اوقاف وامور 
خيريه گلپايگان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 

2426/33مترمربع 
))شماره فرعي زير از شماره 47 اصلي واقع درقريه قالقان((

218- موقوفه زمين امامزاده يحيی پيغمبــر )ع( به نمايندگی اداره اوقاف 
وامور خيريه گلپايگان نسبت به ششــدانگ يک قطعه زمين به مساحت 

240مترمربع 
 340-  سيد مصطفی مدنی فرزند فضل اله نســبت به سه دانگ مشاع از 

ششدانگ قطعه زمين مزروعی به مساحت4682/50 مترمربع 
))شماره فرعي زير از شماره 51 اصلي واقع درقريه فاويان((

659- موقوفه حاج رضايی به نمايندگی اداره اوقاف وامور خيريه گلپايگان 
نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 6127/77مترمربع 
660- موقوفه محمدحسين كرباليی جعفر به نمايندگی اداره اوقاف وامور 
خيريه گلپايگان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 

274/54مترمربع 
661- موقوفه محمدحسين كرباليی جعفر به نمايندگی اداره اوقاف وامور 
خيريه گلپايگان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 

2274/10مترمربع 
662- موقوفه محمدحسين كرباليی جعفر به نمايندگی اداره اوقاف وامور 
خيريه گلپايگان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 

999/40مترمربع 
))شماره فرعي زير از شماره 53 اصلي واقع درقريه كركسوز((

180- موقوفه حاج سيدمحمد حسب ســيدرضا  به نمايندگی اداره اوقاف 
وامور خيريه گلپايگان نسبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به 

مساحت 10191/05مترمربع 
394- موقوفه حســين محمود هاشــمی  به نمايندگی اداره اوقاف وامور 
خيريه گلپايگان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 

16856/48مترمربع 
395- موقوفه حســين محمود هاشــمی  به نمايندگی اداره اوقاف وامور 
خيريه گلپايگان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين مزروعی به مساحت 

3238/45مترمربع 
 ))شماره فرعي زير از شماره 59 اصلي واقع درقريه شادگان((

1193- موقوفه حاج محمد جواد شــمس علی  به نمايندگی اداره اوقاف 
وامور خيريه گلپايگان نسبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به 

مساحت 4497/47مترمربع 
1194- موقوفه حاج محمد جواد شــمس علی  به نمايندگی اداره اوقاف 

وامور خيريه گلپايگان نسبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به 
مساحت 3240/34مترمربع 

1195- موقوفه حاج محمد جواد شــمس علی  به نمايندگی اداره اوقاف 
وامور خيريه گلپايگان نسبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به 

مساحت 1929/06مترمربع 
1196- موقوفه حاج محمد جواد شــمس علی  به نمايندگی اداره اوقاف 
وامور خيريه گلپايگان نسبت به ششــدانگ يک قطعه زمين مزروعی به 

مساحت 1681/87مترمربع 
لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اســناد و امالك چنانچه كسي نسبت به 
امالك مندرج در اين آگهي اعتراض داشته باشد از تاريخ اولين نوبت انتشار 
ظرف مدت نود روز براي آگهي بند الف درخواست اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسنادو امالك گلپايگان تسليم نمايد و نسبت به آگهي مندرج در بند ب 
كه در اجراي دستور هيئت نظارت ثبت تجديد آگهي مي گردد ظرف مدت 
30 روز از تاريخ انتشار نوبت اول اعتراض خود را ارائه نمايند و طبق ماده 86 
آئين نامه اصالحي قانون ثبت از تاريخ  تسليم اعتراض به اداره ثبت اسناد 
و امالك گلپايگان ظرف مدت يکماه مهلت دارند گواهي طرح دعوي خود 
را از مراجع ذيصالح قضائي اخذ و به اين اداره ارائه نمايند در غير اينصورت 
متقاضي ثبت و يا نماينده قانوني وي مــي تواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
وگواهي عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايند اداره 
ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتي را با رعايت مقرات ادامه مي دهد 
ضمنا” حقو ق ارتفاقي طبق ماده 56 آئين نامه قانون ثبت امالك فوق در 

هنگام تحديد حدود امالك مشخص  خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول : 1401/08/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/01

م الف: 1390297  محمد سلمانی- رئيس ثبت اسناد گلپايگان 

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1401 
 منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

9/2  امالك واقع در قسمتی از بخش 5 ثبت اصفهان  :
به موجب ماده 11 – قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 – اصالحی آئين 
نامه مربوط به امالكی كه در ســه ماهه دوم  سال 1401 – تقاضای ثبت 
آنها پذيرفته شده و همچنين شماره هايی كه از قلم افتاده و نيز آنچه طبق 
آراء هيأت محترم نظارت آگهی ثبت آنها تجديد گرديده است به شرح ذيل 

آگهی می شود  .
رديف )الف( : امالكی اســت كه تقاضای ثبت آنها پذيرفته شــده و مدت 
اعتراض نسبت به آنها از تاريخ اولين نوبت انتشار آگهی 90 روز می باشد .

1792–  اداره اوقاف وامور خيريه شهرستان اصفهان ناحيه2 به نمايندگی 
خانم الهه پورانی ششــدانگ يکباب دكان  تحت عنوان موقوفه مســجد 

حسين آباد بمساحت14مترمربع واقع دربخش5ثبت اصفهان
4482/911-آقای بهنام كيانی  فرزند مهديقلی ششدانگ قسمتی  ازيکباب 
خانه بمساحت7/51مترمربع كه بايستی به پالك 4482/623 الحاق گردد 

واقع دربخش5ثبت اصفهان
5052/4483-آقای ســيد احمد حســينی تشــنيزی فرزند ســيدصمد 
به وكالت ســيد صمد حسينی تشــنيزی  ششــدانگ يکباب ساختمان 

بمساحت147/52مترمربع واقع دربخش5ثبت اصفهان
4485/1853 –آقای بهنام كوشان فر فرزند غالمرضا ششدانگ يکباب 

خانه بمساحت58/89مترمربع  واقع دربخش5ثبت اصفهان
5000/5959-خانم مريم محمديان فرزند فرامرز ششدانگ يکباب خانه 

بمساحت78/45مترمربع  واقع دربخش5ثبت اصفهان
5000/6894-آقای قدرت اله سعيدی فرزند ولی اله)نسبت به چهاردانگ 
 مشــاع(وخانم اكرم منصوری قلعه افغان)نســبت به دودانگ مشــاع (
از ششدانگ يکباب خانه بمســاحت63/35مترمربع واقع دربخش5ثبت 

اصفهان
5000/26954-خانم مهين درخانی طالخونچه فرزند رحيم ششــدانگ 

يکباب خانه بمساحت149/39مترمربع واقع دربخش5ثبت اصفهان
5000/26985-آقای وحيد معمــار زاده فرزند جواد ششــدانگ يکباب 
ساختمان بمساحت107/13مترمربع مجزی از پالك5000/8925  واقع 

دربخش5ثبت اصفهان
5000/27002-آقای نوروز علی عابدی فرزند اميرقلی ششدانگ يکباب 

مغازه بمساحت36/35مترمربع واقع دربخش5ثبت اصفهان
5000/27060-خانم فاطمه شريفی درچه فرزند محمدعلی و خانم سارا 
رهايی مهر فرزند عيوض)هركدام سه دانگ مشاع ازشششدانگ(يکبابخانه 

بمساحت188/37مترمربع واقع دربخش5ثبت اصفهان
رديف )ب( : امالكی كه  به موجب تبصره 1 ماده 25  - اصالحی قانون ثبت 
و بند 387 مجموعه بخشــنامه های ثبتی درخصوص اختيارات تفويضی 
آگهی نوبتی تجديد  و معترضين ظرف  30 روز از تاريخ انتشار آگهی مجدد 

حق اعتراض خواهند داشت .
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اســناد و امالك چنانچه كسی نسبت به 
امالك مندرج در اين آگهی اعتراضی داشته باشد بايد نسبت به تقاضاهای 
مندرج در رديف )الف( از تاريخ انتشار اولين آگهی نوبتی تا 90 روز و نسبت 
به رديف )ب( از تاريخ انتشار اولين آگهی نوبتی تا 30 روز اعتراض خود را 
به اين اداره تســليم نمايد . در صورتی كه قبل از انتشار اين آگهی دعوائی 
اقامه شده باشد طرف دعوی بايد از تاريخ انتشار اولين آگهی نوبتی تا 90 
روز گواهی دادگاه را در مشــعر به جريان دعوی به اداره ثبت تسليم نمايد 
اعتراضات يا گواهی طرح دعوی كه بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل گردد 
بالاثر و مطابق تبصره ذيل ماده 17 قانون و ماده 86 آئين نامه قانون ثبت 
رفتار خواهد شد . معترضين بايســتی ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض به اين اداره دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضايی تقديم، 
در غير اينصورت متقاضی ثبت مــی تواند بــه دادگاه مربوطه مراجعه و 
گواهی عدم تقديم دادخواست خود را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد 
و اداره ثبت بدون توجه بــه اعتراض عمليات ثبتی را بــا رعايت مقررات 
ادامه ميدهد . ضمنــًا طبق ماده 56 آئين نامه قانــون ثبت حقوق ارتفاقی 
در موقع تحديد حدود در صورتمجلس تحديدی قيد و واخواهی صاحبان 
امالك و مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون 
ثبت پذيرفته خواهد شــد . اين آگهی نســبت به رديف )الف( در دو نوبت 
 به فاصله 30 روز نســبت به رديف )ب( يک نوبت در روزنامه  زاينده رود  

درج و منتشر می گردد .
تاريخ انتشار نوبت اول   : 1401/08/01
تاريخ انتشار نوبت دوم   : 1401/09/01

م الف: 1391658 مهدی شــبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك 
جنوب اصفهان



سه شنبه  1  آذر    1401 / 27   ربیع الثانی 1444/ 22  نوامبر  2022/ شماره 3679
zayanderoud8108@gmail.com
www. zayanderoudonline.ir

5آگهی
صفحه

آگهی نوبتی سه ماهه دوم  سال 1401 
اداره ثبت اسناد  و امالک شهرستان خوانسار

9/3 به موجب ماده 11 قاون ثبت اسناد و امالک وماده 59 آین نامه قانون ثبت 
مربوط به امالکی که در سه ماهه دوم  سال 1401 تقاضای ثبت آنها پذیرفته 
شده و امالکی که در آگهی نوبتی از قلم افتاده مربوط به حوزه ثبتی خوانسار به 

شرح ذیل آگهی میشود0.
بخش یک : 

1054- آقای حیدر جواهری  فرزند اسد اله – 10 شعیر مشاع از 96شعیر مفروز 
شامل  محوطه و باغچه  جلوی عمارت  به مساحت  شش دانگ 594/25 متر 

مربع 
1054/1- آقای حیدر جواهری فرزند اسد اله – 10 شعیر مشاع از 96 شعیر 
مفروز و فضا مشاع که  بناهای متعلق مشتمل ر 4 باب بنای تحتانی و فوقانی  

است به  مساحت ششدانگ 594/25 متر مربع 
2623- ابوالفضل قنادی فرزند مصطفی – تمامت چهار شعیر و هشت دهم 

دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
3120- موقوفه حاج سید میرزا محمد تقی غضنفری به تولیت بر وقف عام به 
نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خوانسار – تمامیت  ششدانگ 

یک قطعه  زمین به مساحت 47/52مر مربع 
3121- موقوفه حاج سید میرزا محمد تقی  غضنفری  به نمایندگی  اداره اوقاف 
و امور خیریه شهرستان خوانسار )به تولیت بر وقف عام (تمامت ششدانگ  یک 

باب مغازه  به مساحت 16/96 متر مربع 
3122- موقوفه حاج سید میرزا محمد تقی غضنفری به تولیت بر وقف عام به 
نمایندگی اداره  اوقاف و امور خیریه شهرستان خوانسار – تمامیت ششدانگ 

یک باب مغازه  به مساحت 17/22 متر مربع 
بخش 2: 

 197- آقای ســید محمد رضا و خانم ها  فاطمه الســادات و مریم سادات و 
زهره سادات و زهرا سادات  همگی علوی فرزندان مرتضی و خانم اکرم رضایی 
کما فرض اله – همگی و تمامیت ششدانگ یک باب طویله به مساحت 29/78 

متر مربع 
261/1- ســتاد فرمــان اجرایــی امــام خمینــی )ره( به شناســه ملی 
14003127610- تمامیت ششــدانگ یک قطعه زمین که سابقا  مسجد 

کلیمیان بوده است  به مساحت 216/46 متر مربع 
497- ستاد فرمان اجرایی امام خمینی )ره(  به شناسه ملی 14003127610- 

تمامیت ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 46/03 متر مربع 
1777- بانوان اکرم – اعظم – اختر  امیــر بیگی فرزندان محمد- تمامیت 
 یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت 27/98 متر مربع – 

کما فرض اله و االشاعه هر یک نسبت به یک سوم دانگ مشاع از 6 دانگ 
1779- بانوان اکرم – اعظم – اختــر امیر بیگی فرزندان محمد – تمامیت  
 یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 10/54 متر مربع 
)که ســابقاَ تحت یک باب اطاق تحتانی بوده است که فوقانی آن جزء مورد 

ثبت نمی باشد (
2184- آقای کیوان شیخی فرزند احمد – ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 

88/47 متر مربع 
2186- آقای کیوان شیخی فرزند احمد – سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

قطعه باغ به مساحت 423/16 متر مربع 
2513/517- آقای مرتضی زمانی فرزند حیدر – همگی و تمامیت ششدانگ 

یک قطعه زمین به مساحت 180 متر مربع  
بخش3                                                        ))3 (( اصلی 

3/145 – آقای سید رضا سید صالحیان به تمامیت ششدانگ یک قطعه زمین 
به مساحت 205/60 متر مربع  

1606 – آقایان سید علی کسائی و محمد رضا کســائی فرزندان سید باقر 
هریک بر میزان دو دانگ و نیم مشاع و آقای احسان کسائی فرزند اسماعیل به 
میزان نیم دانگ مشاع از ششدانگ  و خانم اشرف آقا کثیری فرزند مهدیقلی 
به میزان نیم دانگ مشاع از ششدانگ – تمامیت ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 1835/24 متر مربع )نوع ملک برابر سوابق قطعه زمین 

مزروعی است(
1609 – آقای زین العابدین ســعیدی فرزند قربــان – همگی و تمامیت 
ششــدانگ یک قطعه زمین که قباَل شــارع متروکه بوده است به مساحت 

120/95 متر مربع 
  بخش3:                                                       ))5(( اصلی 

99 – آقایان سید حمید وسید عطاء و خانم ها عفت و صدیقه و فروغ همگی 
 میر شــفیعی فرزندان آقا مهدی و مهدی )عفت و عطاء فرزندان آقا مهدی 
 می باشــند ( کما فرض اله – همگی و تمامیت 3 دانگ مشــاع از 6 دانگ 

یک قطعه باغ مشجر معنب 
1457 – آقای سید رضا سید صالحیان فرزند محمد علی – تمامیت ششدانگ 

یک قطعه زمین به مساحت 205/60 متر مربع 
بخش سه:                                                 )9( اصلی 

332 – آقای صادق شهریاری فرزند محمد باقر – همگی و تمامیت ششدانگ 
یک قطعه زمین 

460 – آقای صادق شهریاری فرزند محمد باقر – همگی و تمامیت 5 سهم 
مشاع از 10 سهم ششدانگ یک قطعه باغ 

1014 – آقای حسین قربانی فرزند عبداله – همگی و تمامیت 3 دانگ مشاع 
از 6 دانگ یک قطعه باغ

بخش ))3((                                                ))13((  اصلی 
655 – آقای ناصر گرجی فرزند فریدون و خانم ســمیه عقیقی فرزند یداله 
بالمناصفه نسبت به 1 دانگ و خانم لیال عقیقی فرزند یداله نسبت به 1 دانگ 

– همگی و تمامیت 2 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین

873 – آقای حسن هوشیاری فرزند رضا – همگی و تمامیت 1/5 دانگ مشاع 
از ششدانگ عمارت به مساحت ششدانگ 535/37 متر مربع 

1162 – خانم اکــرم رمضان پور فرزند محمد حســن – همگی و تمامیت 
ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 856/51 متر مربع

 بخش 4                                                          ))5(( اصلی 
92 – آقای عباس و خانم ها نیره و ملیحه و فرشــته همگی امیری فرزندان 
اسماعیل و خانم همدم احمدیان فرزند مرتضی کما فرض اله ))خانم همدم 
احمدیان نسبت به ثمنیه عرصه و اعیان (( همگی و تمامیت ده یازدهم دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  ششدانگ 1322/66 مترمربع 

به استثناء ثمنیه اعیانی که متعلق به بتول امیری می باشد 
124 – آقای عباس و خانم ها نیره و ملیحه و فرشــته همگی امیری فرزند 
اسماعیل و خانم همدم احمدیان فرزند مرتضی کما فرض اله )) خانم همدم 
احمدیان نسبت به ثمنیه عرصه و اعیان (( همگی و تمامیت یک سهم و بیست 
و نه شصت و ششم سهم مشاع از 12 سهم ششدانگ نهالستان به استثناء ثمنیه 

اعیانی که متعلق به بانو بتول امیری می باشد 
615 – موقوفه گالب خانم امینی به تولیت بــر وقف عام به نمایندگی اداره 

اوقاف شهرستان خوانسار – ششدانگ یک قطعه زمین 
619 – موقوفه گالب خانم امینی به تولیــت بروقف عام به نمایندگی اداره 

اوقاف شهرستان خوانسار – ششدانگ یک قطعه زمین 
بخش 4                                                        ))18(( اصلی 

 55 – خانم محبوبــه براتی و خانم مائــده براتی و خانــم محبوبه عزیزی 
)همسر ( همگی ورثه مرحوم مجتبی براتی و خانم ها عزیزه براتی و ملوک 
براتی و اشرف براتی فرزندان عبداله کما فرض اله – همگی و تمامیت نیم 

دانگ مشاع از ششدانگ 10 باب بناهای تحتانی و فوقانی و متصالت 
57 – خانم محبوبه براتی و خانم مائده براتی نســبت به دو دانگ و دو پنجم 
دانگ از ششدانگ و خانم محبوبه عزیزی نسبت به ثمنیه اعیانی همگی ورثه 
مرحوم مجتبی براتی وخانم ها عزیزه براتی و ملوک براتی و اشــرف براتی 
فرزندان عبداله نسبت به شش پنجم دانگ از ششدانگ – همگی و تمامیت 

ششدانگ بهاربند به مساحت 72/27 متر مربع 
59 – خانم محبوبه براتی و خانم مائده براتی نسبت دو دانگ و دو پنجم دانگ 
از ششدانگ و خانم محبوبه عزیزی نسبت به ثمنیه اعیانی همگی ورثه مرحوم 
مجتبی براتی و خانم ها عزیزه براتی و ملوک براتی و اشرف براتی فرزندان 
عبداله نسبت به شش پنجم دانگ – همگی و تمامیت ششدانگ یک قطعه 

نهالستان به مساحت 338/80 مترمربع 
بخش 4                                                        ))26((اصلی 

434 – بهرام فدائی طهران فرزند سعید – همگی و تمامیت 4 دانگ مشاع از 6 
دانگ یک باب خانه که اکنون به صورت ششدانگی در آمده است 

1281 – خانم صدیقه اورعی فرزند محمد جواد – همگی و تمامیت ششدانگ 
یک قطعه زمین 

1397 – آقایان سید حسین و سید محمود سید صالحی فرزندان سید محمد 
هریک به میزان یک دانگ و سه چهارم دانگ مشــاع از ششدانگ و خانم 
اعظم سید صالحی فرزند ســید محمد به میزان هفت هشتم دانگ مشاع از 
شششدانگ )) محل جاعی عمارت تحتانی و فوقانی (( – تمامیت چهار دانگ 
و سه هشتم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی محل تحتانی 

و فوقانی به مساحت 103/84 متر مربع 
1397 - آقایان سید حسین و سید محسن همگی ســید صالحی فرزندان 
فضل اله و خانم ها زهرا و فاطمه سید صالحی فرزندان فضل اله – تمامیت 
سه چهارم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی محل عمارت 
تحتانی و فوقانی کما فرض اله و االشاعه – آقایان سیدحسین و سید محسن 
سید صالحی هریک برمیزان یک چهارم دانگ مشاع و خانم ها زهرا و فاطمه 
 سید صالحی هریک بر میزان یک هشتم دانگ مشاع از ششدانگ  - جمعا 

سه چهارم دانگ مشاع از ششدانگ 
1397- آقایان مجتبی – مرتضی – مصطفی – علی و خانم ها مریم – زهرا 
– مهناز همگی سید صالحی فرزندان نعمت اله )) کما فرض اله و االشاعه به 
میزان هفت هشتم دانگ مشاع از 6 دانگ یک قطعه زمین مسکونی  محل 

تحتانی و فوقانی به مساحت 103/84 مترمربع 
1536 – آقایان ســید کمال قنبری فرزند سید مرتضی و سید هاشم قنبری 
فرزند سید مرتضی سهام آقای سید کمال قنبری  سه دانگ و سه چهارم دانگ 
و سهام آقای سید هاشم قنبری  سه چهارم دانگ مشاع – همگی و تمامیت 4 
دانگ و یک دوم دانگ مشاع از 6 دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 

788/77 متر مربع 
بخش 5                                                   ))2(( اصلی 

990 – آقایان جوادشریفی فرزند حسن و عبداله آقاجونی فرزند علی و محمد 
رضا مســیحی فرزند حسن – تمامیت ششــدانگ قطعه زمین مزروعی به 

مساحت 1501 متر مربع 
 ))53(( اصلی 

819 – اشرف کرجی  فرزند جعفرنسبت به یک دانگ و نیم   و اکبر حسومی 
 فرزند محمدنســبت به دو دانگ و نیم  و نرجس خاتون معنوی نســبت به 
دو دانگ – همگی و تمامت  ششدانگ مزرعه به مساحت 51000 متر مربع 

820 – خانم اشــرف گرجی فرزند جعفر نســبت به 1/5 دانگ و آقای اکبر 
حسومی فرزند محمد نسبت به 2/5 دانگ و خانم نرجس خاتون معنوی نسبت 
به 2 دانگ همگی و تمامیت ششدانگ مزرعه به مساحت 72/000 متر مربع 

بخش 6                                                   ))15(( اصلی 
2882 – آقای محســن رضا ســلطانی فرزند نصراله – همگی و تمامیت 

ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 961/16 مترمربع 
 بخش 6                                             ))16(( اصلی  

2273 – آقای حسن هوشنگی فرزند باقر – ششدانگ یک باب دامداری 

 2275 – آقای حســن حاجی علی فرزند مراد علی – تمامیت ششــدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 789/46 متر مربع 

2276 – خانم منصوره حاجی علی فرزند علی اکبر – تمامیت ششدانگ یک 
قطعه زمین کشاورزی به مساحت 767/3 متر مربع 

2277 – آقای حسن حاجی علی فرزند مراد علی – تمامیت ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 534/34 متر مربع 

بند ب:  
بخش 1:

2076- اقای مجید حاجی شــریفی و بانوان لیال – زهرا – فاطمه  همگی 
 فرزندان علــی اصغر حاجی شــریفی و خانم اقدس حاجی شــریفی فرزند 
نعمت اله – تمامت شش دانگ یک باب خانه به مساحت 231/45 متر مربع 

– سهام هریک سه پنجم دانگ مشاع از ششدانگ )بالمناصفه و االشاعه (
بخش 4  :                                                  ))5(( اصلی 

1278 – آقای محمود دهاقین فرزند محمــد – همگی و تمامیت 6 دانگ 
یک قطعه باغ 

 1380- خانم فاطمه دهاقیــن فرزند محمد کریم – تمامیــت دو دانگ و 
یک چهارم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ تحت پالک 1380 فرعی 

از 5 اصلی بخش 4
 1380 – خانم ســکینه دهاقین فرزنــد محمد کریم تمامیــت دو دانگ و

 یک چهارم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ 
1381- خانم فاطمه دهاقین فرزند محمد کریم تمامیت دو دانگ و یک چهارم 

دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ 
 1381 – خانم ســکینه دهاقین فرزنــد محمد کریم تمامیــت دو دانگ و 

یک چهارم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ 
امالکی که تقاضا ثبت آنها پذیرفته شده و آگهی های نوبتی امالک  مزبور 
نیز قباًل منتشر شده لیکن به علت اشتباه اگهی مجددا ً در یک نوبت منتشر 
میگردد و مهلت اعتراض نسبت به آنها 30روز ازتاریخ انتشار آگهی میباشد 
به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه کسی نسبت به تقاضای 
مندرج در این آگهی اعتراضی داشته باشد باید نسبت به تقاضاهای مندرج در 
ردیف ))الف(( از تاریخ انتشار اولین اگهی نوبتی تا 90 روز و نسبت به ردیف 
)ب( از تاریخ انتشار  اولین آگهی نوبتی تا 30 روز اعتراض خودرا به این اداره 
تسلیم نمایند در صورتی که قبل از انتشار این اگهی دعوایی اقامه باشد طرف 
دعوی باید از تاریخ انتشار اولین اگهی نوبتی تا 90 روز گواهی دادگاه را مشعر 
به جریان دعوی به اداره تسلیم نماید 0 اعتراضات با گواهی طرح دعوی که 
بعد از انقضاءمدت مرقوم واصل گردد بالاثر ومطابق تبصره ذیل ماده 17 قانون 
وماده 86 این نامه قانون ثبت رفتار خواهد شد معترضین بایستی ظرف مدت 
یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض به این اداره دادخواست خودرا به مرجع ذیصالح 
قضایی تقدیم در غیر  اینصورت متقاضی ثبت میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
وگواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره 
ثبت بدون توجه به اعتراضات عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد 
ضمناً طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تحدید  حدود 
و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت پذیرفته خواهد شــد این اگهی 

روزنامه  زاینده رود   اصفهان درج و منتشر میگردد 0
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/08/01
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/01

م الف: 1397185 حبیب اکبری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار 

آگهي نوبتي سه ماهه دوم سال 1401 
مربوط به ابنيــه و امالک واقعات در حــوزه ثبتي باغبهادران 

قسمتي از بخش  9  ثبت اصفهان
9/4 بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 - اصالحي آئین 
نامه مربوطه امالکي که در سه ماهه دوم سال 1401 تقاضاي ثبت آنها پذیرفته 
شده و همچنین شماره هاي از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیئت نظارت 
ثبت آگهي آنها باید تجدید شود مربوط به بخش 9 ثبت اصفهان را به شرح 

زیر آگهي مي نماید :
الف ( شماره پالک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکي که 
اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهي در ردیف 

منظور گردیده اند .
اول بخش 9  ثبت اصفهان

1 - ابنیه و امالک واقع در باغبهادران به شــماره 131- اصلي و فرعي های 
ذیل :

1408 فرعی – پروانــه مجاهد باغبادرانی فرزند ابراهیم و غیره نســبت به 
ششدانگ یک درب باغ به مساحت 484.81 مترمربع .

1493 فرعی – موقوفه علــی بهادری به تولیت اداره اوقــاف و امور خیریه 
شهرستان لنجان نسبت به ششدانگ یک قطعه ملک به مساحت 368.26 

مترمربع .
3 - ابنیه و امالک واقع در مزرعه اردال باغبادران به شــماره 132- اصلي و 

فرعي های ذیل :
300  فرعی – فرنگیس کاویانی باغبادرانی فرزند عبدالکریم و غیره نسبت به 

ششدانگ یک درب باغ به مساحت 182.25 مترمربع .
312 فرعی – مصطفی امینی باغبادرانی فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 336.77 مترمربع جهت الحاق با پالک 

132.170
4 - ابنیه و امالک واقع در مزرعه امان آباد باغبادران به شماره 200- اصلي 

و فرعي های ذیل :
42  فرعی – فرهاد کریمی فرزند حسین نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 

مشجر به مساحت 167.12 مترمربع جهت الحاق با پالک 18 فرعی .

43  فرعی – فرهاد کریمی فرزند حسین نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
مشجر به مساحت 342.73 مترمربع جهت الحاق با پالک 18 فرعی .

بموجب ماده 16 قانون ثبت امالک چنانچه کسي نسبت به امالک مندرج در 
این آگهي اعتراض داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت نسبت به آنهایي 
که تقاضاي ثبت شده به شرح ردیف الف ظرف مدت 90 روز و نسبت به ردیف 
ب در مدت 30 روز دادخواست اعتراض خود را به این اداره تسلیم نماید و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضي ثبت، معترض 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستي با تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصالح قضایي گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
اداره تسلیم نماید و در صورتي که قبل از انتشار این آگهي دعوائي اقامه شده 
باشــد طرف دعوي باید گواهي دادگاه را مشعر بر جریان دعوي ظرف مدت 
مرقوم تسلیم نماید . اعتراضات یا گواهي طرح دعوي که بعد از انقضاي مدت 
مرقوم واصل شود بال اثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 
17 قانون ثبت رفتار خواهد شد . ضمنًا طبق ماده 56 - آیین نامه قانون ثبت 
حقوق ارتفاقي در موقع تعیین حدود در صورت مجلس قید و اعتراض صاحبان 
امالک و مجاورین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقي مطابق ماده 20 قانون 
ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضي ثبت 
پذیرفته خواهد شد. این آگهي نسبت به ردیف) الف (در دو نوبت به فاصله 30 
 روز و نسبت به ردیف ) ب ( فقط یک نوبت از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه

زاینده رود تعیین شده درج و منتشر مي گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول :   1401/08/01                                             

تاریخ انتشار نوبت  دوم :  1401/09/01    
م الف: 1390516 حمید سعیدی   رئیس ثبت اسناد و امالک باغبهادران

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1401 
اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان قالی

9/5 به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی آیین 
نامه مربوط ،امالکی که در سه ماهه دوم سال 1401 تقاضای ثبت آنها پذیرفته 
شده و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء هیات محترم 
نظارت ثبت آگهی آنها باید تجدید شود مربوط به حوزه ثبتی جوشقان قالی را 

بشرح ذیل آگهی مینماید:                      
شماره های فرعی از شماره یک  اصلی واقع در جوشقان قالی

4626 خانم زهرا رضوانی مفرد فرزند صفرعلی و خانم ها زهره و ندا معرفتی 
فرزندان حسین به ترتیب به  شماره شناسنامه های 29و2802و6569 تمامی 
ششدانگ یکدرب باغ مشجر و موستان  به مســاحت 637/50 متر مربع در 

کوچه خواجه شهره الستان . 
شماره های  فرعی از شماره 21 اصلی واقع در کامو

1658- خانم اعظم کردانی  فرزند کردعلی بشماره شناسنامه 5120 تمامی  
سه سهم مشاع از هفت سهم  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی   به مساحت 

1166/58 متر مربع در دشت ویرقان کامو .
2245 -آقای علی محمد علیرضایی  فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه 1835 
تمامت ششدانگ یکدرب باغ مشجر و موستان  به مساحت 1282/35 متر 

مربع در دشت فارند کامو 
2250-خانم کوکب علی پور فرزند صفرعلی دارای شناسنامه شماره 1191 
تمامی ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 1128 متر مربع در دشت رزگاه کامو  

شماره فرعی از شماره 23 اصلی مزرعه محمود اباد کامو
25- آقای محمود اربابی فرزند آقا حســین بشماره شناســنامه 20  تمامی 

ششدانگ یکدرب باغ مشجر و  موستان  به مساحت 2431/35 متر مربع 
شماره های فرعی از شماره 60 اصلی مزرعه بدابید کامو .

70- اقایان غالمعلی و غالمحسین و خانم مهتاج شهرت همگی نیک عهد  
فرزندان شیرزادبه ترتیب به بشماره شناســنامه های  1584و101و 1397  
تمامی ششدانگ  یکدرب باغ موستان و مشجر به مساحت 1361/67 متر مربع 

شماره های فرعی از 67 اصلی دشت ارقش  کامو
40- اقای سید رضا ساجی فرزند سید  علی بشماره شناسنامه 2503 تمامی 
یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ موستان   به مساحت 1500 

متر مربع .
129-اقای غالمحسین عارف فرزند محمد اقا بشماره شناسنامه 1633 صادره 

از کاشان تمامی ششدانگ قطعه گلستان به مساحت 1945/50 مترمربع 
لذا به موجب ماده 16قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه کسی نسبت به امالک 
مندرج در این آگهی اعتراض)واخواهی ( داشــته باشد نسبت به آنهایی که 
تقاضای ثبت پذیرفته شده از تاریخ انتشار اولین نوبت این آگهی ظرف مدت 
90 روز دادخواست واخواهی خود را تسلیم این اداره نموده و رسید دریافت دارد 
ضمنا معترض بایستی از تاریخ تسلیم اعتراض ظرف مدت یکماه مبادرت به 
تقدیم دادخواست به مراجع قضایی نموده و گواهی طرح دعوی اخذ و به این 
اداره تسلیم نماید ونیز طبق ماده 17 قانون ثبت در صورتی که قبل از انتشار این 
آگهی دعوایی اقامه شده باشد طرف دعوی بایستی گواهی دادگاه را مشعر بر 
جریان طرح دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید اعتراضات یا گواهی طرح 
دعوی که بعد از انقضا مدت مرقوم واصل شود بال اثر است و مطابق ماده 16 و 
تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد ضمنا طبق ماده 56 آئین نامه قانون 
ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود و در صورتمجلس تحدید حدود قید و 
واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 
قانون ثبت و اصالحی آن پذیرفته خواهد شد این آگهی در دو نوبت و به فاصله 
30 روز از تاریخ اولین نوبت انتشار در روزنامه زاینده رود  درج و منتشر میشود.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/01
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/09/01

 م الف: 1396403 مجتبی ســیل زده سرپرســت اداره ثبت اســناد 
جوشقان قالی 

مفاد آراء
9/6 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آييــن نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صــادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومــي در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهي 
مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 

را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 7870 - 1401/07/16 هيات سوم آقای حسن نصر آزادانی به شناسنامه 
شــماره 21 کدملي 1290054096 صادره فرزند علی جان  در ششدانگ يکباب کارگاه به 
مساحت 214/69 متر مربع پالک شماره 36 فرعی از 13 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در امالک 
رديف 2- راي شماره 7869 - 1401/07/16 هيات سوم آقای حسن نصر آزادانی به شناسنامه 
شماره 21 کدملي 1290054096 صادره فرزند علی جان  در ششدانگ يکباب ساختمان به 
مساحت 176/95 متر مربع پالک شماره 36 فرعی از 13 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالک به نام  متقاضی 
رديف 3- راي شماره 7868 - 1401/07/21 هيات سوم آقای حسن نصر آزادانی به شناسنامه 

شماره 21 کدملي 1290054096 صادره فرزند علی جان  در ششدانگ يکباب ساختمان به 
مساحت 223/16 متر مربع پالک شماره 36 فرعی از 13 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالک 
رديف 4- راي شماره 7830 - 1401/07/16 هيات ســوم خانم محترم نصر اصفهانی به 
شناسنامه شماره 41742 کدملي 1280842989 صادره فرزند علی اکبر  در ششدانگ يکباب 
ساختمان به مساحت 294/62 متر مربع پالک شماره 778 فرعی از 14 اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالک به نام متقاضی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/01

م الف: 1405754  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

9/7 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آييــن نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 2551 مورخ 1401/08/04 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت آقای ابوالفتــح بهاء لو هوره ء به 
شناسنامه شــماره 25 کدملی 4622936674 صادره شهرکرد فرزند مرادعلی بر ششدانگ 
يک قطعه زمين به مساحت 30/40 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4501 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان)جهت الحاق به پالک 4501/207 که تواما 
تشکيل يکباب خانه را می دهد( به موجب صورتجلسه عادی مورخ 95/03/26 )به شماره 

13/95/4483 مورخ 95/4/2 شهرداری( از طرف شــهرداری منطقه 13 اصفهان )مالک 
رسمی( به متقاضی واگذار 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 انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/16

م الف: 1413699  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

9/8 شماره نامه : 140185602024009477-1401/08/24 نظر به اینکه به موجب 
رای شــماره 140160302024000695 مورخ 1401/03/12 هیات قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 120/96 متر مربع تحت شماره 3000  فرعی از 4348 اصلی مفروز و مجزی 
شــده از 424  فرعی از اصلی مرقوم  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکیت خانم 
پروین کریمی دستنائی  فرزند عبدالرضا مستقر گردید و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید 
حدود می باشد لذا به اســتناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای 
مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1401/09/30 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 

اعالم می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86  آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی 
تسلیم و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، درغیر این 
صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به 
 اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد.تاریخ ا نتشار: 1401/09/01

 م الف: 1412579 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

9/9 چون تحدید حدود ششدانگ  قطعه زمین قلمستان پالک ثبتی یک فرعی از 5 
اصلی واقع در  جزء  بخش 3 حوزه ثبتی خوانسار که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام 
خانم منصوره امینی و غیره فرزند محمد در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یک شنبه مورخ 1401/09/27 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در ایــن آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکیــن یا مجاورین مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم 
 صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/09/01 

م الف: 1411830 حبیب اکبري رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار



معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی اصفهان بر ضرورت ارائه و نهادینه کردن آموزش های پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر در مدارس استان تاکید کرد.علی اکبر ابراهیمی 
افزود: ارائه این آموزش ها در مدرسه به عنوان مهم ترین دوره اجتماعی شدن و در ادامه فرآیند جامعه پذیری فرد، تاثیر بسزایی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی از نوع 
اعتیاد در دانش آموزان دارد.وی اظهار داشت: نهادهای اجتماعی از جمله مدرسه بعد از کانون خانواده دارای کارکردهای آموزشی و به ویژه تربیتی هستند که اگر رسالت خود 
را به درستی انجام ندهند، ضمن ایجاد چالش های جامعه پذیری در فرد، زمینه ارتکاب جرائم دیگر را نیز در او فراهم می آورد.معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی اصفهان 
تاکید کرد: در این راستا ضرورت دارد تا آموزش  و پرورش همکاری  بیشتری با اداره بهزیستی برای ارائه این آموزش ها به دانش آموزان داشته باشد.وی با بیان اینکه اعتیاد 
به مواد مخدر یک نارسایی و اختالل مغزی است، گفت: ارائه آموزش  از دوران مدرسه برای شکل گیری رفتارهای درست در ذهن کودک، تاثیرگذار است.ابراهیمی افزود: از 
سویی اعتیاد یکی از معضالتی است که بسیاری از افراد درگیر آن هستند و سن شیوع آن هم کاهش یافته و در این راستا ضروریست تا برنامه هایی در مدارس در نظر گرفته 
شود تا دانش آموزان از خطرات اعتیاد و مصرف مواد مخدر، مطلع و از آن دور شوند.وی همچنین شناسایی خانواده های پرخطر را یکی دیگر از اقدامات مسئوالن مدارس 

عنوان کرد و گفت: این مهم یکی از عوامل کاهش ابتال به اعتیاد در آینده نوجوانان که همانا دانش آموزان فعلی ما هستند، محسوب می شود.

ارائه آموزش های پیشگیری از اعتیاد در مدارس اصفهان ضروری است

سه شنبه 1 آذر  1401 /  27 ربیع الثانی  1444  /  22  نوامبر   2022 / شماره 3679 

بهبود وضعیت انتظار مردم در سامانه 190 اصفهان
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: با افزایش اپراتورها و کاهش معضل 

کمبود آنتی بیوتیک، مشکل انتظار مردم در سامانه ۱۹۰ بهبود یافته است.
محمود اعتباری در جمع اصحاب رسانه در ارتباط با داروخانه های تحت پوشش سامانه ۱۹۰ اظهار 
داشت: سامانه ۱۹۰ تمام ۹۰۰ داروخانه  ای که تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هستند را 
پوشش می دهد که شامل داروخانه های خصوصی، دولتی، روزانه و شبانه روزی می شود.وی با 
اشاره به مشکالت زمان انتظار مردم در این ســامانه عنوان کرد: ترافیک سامانه ۱۹۰ در زمانی که 
کمبود دارویی ایجاد می شود بسیار باالبوده و براساس بررسی ها ممکن است مردم تا 4۰ دقیقه 
هم منتظر بمانند؛ اما با توجه به بار کاری این مجموعه تعداد اپراتورها در شیفت های مختلف از دو 
به سه نفر افزایش یافته اســت؛ از طرفی معضل کمبود داروهای آنتی بیوتیک تا حدودی کاهش 

پیدا کرده و مشکل زمان انتظار مردم بهبود یافته است.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ارتباط با علل کمبود برخی اقالم دارویی بیان 
کرد: از نظر ما اگر ۱۰۰ دلیل برای کمبود اقالم دارویی وجود داشــته باشد ما باز هم شرمنده مردم 
هستیم زیرا اگرچه این دالیل صحیح است اما مشــکل مردم را حل نمی کند؛ مشکالت مختلفی 
در بحث تولید دارو اتفاق افتاده بود که شامل تخصیص ارز، تغییر سیاست ارزی و قیمت گذاری 

می شد که به موقع انجام نشده بود و منجر به تغییراتی در مدیریت سازمان غذا و دارو شد.
وی افزود: اکنون با توجه به ورود ریاســت جمهوری و دســتور اکید برای تامیــن اقالم دارویی 
امیدواریم حوزه های مختلف از جمله گمرک، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان غذا 

و دارو تمام انرژی خود را برای رفع کمبود ها بگذارند و برنامه ریزی برای تامین دارو انجام شود.
اعتباری با بیان اینکه اگــر دارویی به لحاظ اقتصادی موجب متضرر شــدن تولیدکننده شــود، 
تولید دارو را ترجیح نمی دهد و باید برای آن برنامه ریزی شود، گفت: در بخش دیگر، بحث ثبات 
اقتصادی و ثبات قیمت ارز نیمایی که تولیدکننده باید بر اســاس آن مــاده اولیه خود را تهیه کند 

مطرح است، اگر این ثبات وجود نداشته باشد تورم به تولیدکننده منتقل می شود.
وی اضافه کرد: با برنامه هایی که در نظر گرفته شده و جلساتی که در آبان ماه با تولیدکنندگان برگزار 

شده، هماهنگی هایی صورت گرفته تا با داشتن قیمت مطلوب آسیبی به تولیدکننده وارد نشود.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ارتباط با افزایش قیمت برخی اقالم دارویی 
تصریح کرد: بر اساس طرح دارویار در صورت هرگونه افزایش قیمت، مصرف کننده مبلغ بیشتری 
نمی پردازد و توسط بیمه پوشش داده می شود.وی ادامه داد: افزایش قیمت داروهای آزاد باید 
سقف داشته باشد؛ اما بر اساس قیمت های جهانی و قیمت ارز، باز هم فاصله زیادی بین قیمت 
عرضه در داروخانه و قیمت واقعی وجود دارد؛ باید به گونه عمل شود که افزایش قیمت توسط بیمار 
پرداخت نشود.اعتباری با اشاره به برخی پلتفرم های مجازی برای توزیع دارو بیان کرد: بر اساس 
قوانین جاری هیچ پلتفرمی به صورت رسمی و قانونی نمی تواند دارو تامین کند و تمام عرضه هایی 
که تاکنون رخ داده و از این پس رخ می دهد، غیرقانونی است؛ به این پلتفرم ها تا زمانی که وزارت 
بهداشت سازوکار قانونی در نظر بگیرد نمی توان اعتماد کرد.وی در ارتباط با عدم دسترسی برخی 
بیماران به داروهای ویژه بیماری فشار چشم و گلوکوم گفت: سامانه ۱۹۰ بیماران را برای تهیه قطره 
راهنمایی می کند و نیز برای درمان بیماری گلوکوم داروهای متعددی وجود دارد که به راحتی قابل 
جایگزینی است؛ خود پزشکان نسبت به این قابلیت آگاهی داشــته و این کار را انجام می دهند 

ضمن اینکه ما در تامین داروی نوشته شده توسط پزشک کمک می کنیم.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان ضمن بیان اینکه داروسازان و همکاران ما در 
داروخانه ها با شرکت های پخش در ارتباط هســتند و همکاری دارند، تصریح کرد: تامین بعضی 
اقالمی که دچار کمبود اســت بر اســاس طرح هایی که معاونت غذا و دارو تعیین می کند انجام 
می شــود و مطابق آن ضرایب توزیع این دارو به داروخانه های شــبانه روزی، نیمه وقت و روزانه 
مشخص شده و ما این طرح ها را در ســامانه غذا و دارو قرار دادیم و به شرکت های توزیع نیز از 

طریق شبکه های اجتماعی مجاز اطالع می دهیم تا دارو تامین شود.

در یک مطالعه کشوری مشخص شد شیوع دیابت در ایران به طور قابل توجهی بیشتر از تخمین جهانی است؛

دیابت از آنچه تصور می کنید؛ به شما نزدیک تر است!
بررسی بیش از ۱۶۳ هزار ایرانی طی یک مطالعه نشان 
داد که شیوع دیابت در ایران به طور قابل توجهی بیشتر 
از تخمین جهانی است. یزد بیشترین شیوع دیابت و ساری بیشترین 

شیوع پیش دیابت را دارند.
دیابت یک بیماری مزمن جدی و قابل پیشگیری است و این بیماری 
به عنوان یکی از چهار بیماری اصلی غیر واگیر شــناخته می شود. طی 
دهه های گذشته، شیوع دیابت در ایران و سایر کشورها افزایش یافته 
است.به روز رســانی اطالعات در مورد شــیوع دیابت و پیش دیابت، 
برای تعییــن اولویت هــا و برنامه ریزی خدمات مراقبت بهداشــتی، 
برای پیشــگیری و کنتــرل این بیمــاری ضروری اســت. همچنین 
شواهدی وجود دارد از این که آگاهی از دیابت نقش زیادی در اجرای 
استراتژی های پیشگیری از این بیماری دارد و افزایش آگاهی عمومی 

در مورد دیابت و عوارض آن بسیار مهم است.
با توجه به اهمیت همین موضوع؛ جمعی از پژوهشگران دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور در مطالعه ای به بررسی شیوع دیابت و پیش دیابت 
در ایران پرداختند و عوامل خطر اجتماعی و همچنین آگاهی و کنترل 

دیابت را مورد بررسی قرار دادند.
 )PERSIAN( مطالعات آینده نگر اپیدمیولوژیک در ایــران با عنوان
از ســال ۲۰۱4 در سراســر کشــور آغاز شــده و هدف از آن بررســی 
اپیدمیولوژیــک بیماری هــای غیرواگیر و عوامل خطر و پیشــگیری 
مرتبط با آن اســت.در این مطالعه تمام قومیت های اصلی ساکن در 
مناطق جغرافیایی مختلف ایران مورد بررســی قرار می گیرند که این 
امکان را فراهم می کند تا طیف گســترده ای از عوامــل همچون تنوع 
زیست محیطی، سبک زندگی، تفاوت های اجتماعی- اقتصادی و ... که 
ممکن است بر الگوی بیماری ها تاثیر بگذارد، مورد ارزیابی قرار گیرند. 
در این مطالعه ۱۶۳ هــزار و ۷۷۰ ایرانی ۳۵ تا ۷۰ ســاله از ۱۸ منطقه 

جغرافیایی ایران در سال های ۲۰۱4 تا ۲۰۲۰ بررسی شدند.
جهت بررسی شــرکت کنندگان در این تحقیق، یک پرسش نامه جامع 
شامل 4۸۲ پرســش در خصوص اطالعات جمعیت شــناختی افراد 
)شامل جنسیت، سن، منطقه شــهری یا روستایی سکونت، وضعیت 
تاهل، تحصیالت و ...(، میزان درآمد، اطالعات تن سنجی )شامل قد، 
وزن، دور کمر، دور باســن( و قومیت توسط افراد آموزش دیده تکمیل 
شــد. همچنین نمونه خون افراد پس از ۱۲ ســاعت ناشــتایی، برای 

اندازه گیری قند خون جمع آوری شد.
نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که در سال های ۲۰۱4 
تا ۲۰۲۰ شیوع کلی دیابت ۱۵ درصد و شــیوع کلی پیش دیابت ۲۵.4 

درصد برآورد شده است و نســبت افرادی که دارای دیابت کنترل شده 
هستند، به نسبت کم )4۱.۲ درصد( است.در سال ۲۰۱4، شیوع جهانی 
دیابت ۸.۵ درصد بوده و این میزان در ســال ۲۰۱۷ به ۸.۸ درصد و در 
سال ۲۰۱۹ به ۹.۳ درصد رسیده است. نتایج بررسی های این مطالعه 
حاکی از این است که شیوع دیابت در ایران به طور قابل توجهی بیشتر 
از تخمین جهانی در دهه های گذشته است. پژوهشگران این مطالعه 
می گویند که اگرچه تخمین باالتر شیوع دیابت در این مطالعه ممکن 
اســت تا حدودی به دلیل محدوده سنی شــرکت کنندگان باشد، اما 
نتایج نگران کننده است.یافته های به دست آمده از این مطالعه حاکی 
از این بود کــه بیش از ۷۹ درصــد از افراد از دیابت خــود آگاه بودند و 
نســبت آگاهی زنان مبتال به دیابت از بیماری خود، بیشــتر از مردان 
بود. حدود 4۱ درصد از بیمارانی که تحت درمان دیابت بودند، قند خون 
ناشتای کنترل شده داشتند و زنان بیشــتر از مردان قند خون ناشتای 

کنترل شده داشتند.
در این مطالعه مشخص شد که سن بیشــتر، چاقی، نسبت دور کمر 
به دور باســن و پیشــینه قومی خاص، با خطر قابل توجــه دیابت و 

پیش دیابت همراه است.
همچنین آگاهی از دیابت در افراد مسن، نسبت دور کمر به دور باسن 

و همچنین پیشــینه قومی خاص به طور قابل توجهی با میزان آگاهی 
باالتر، مرتبط بودند؛ اما کنترل قند خون بهتری نداشــتند. شــاخص 
ثروت و متاهل بودن نیز با نرخ باالتر آگاهی از دیابت همراه بود، بدون 
این که تاثیری بر کنترل دیابت داشــته باشد.بررسی شیوع دیابت در 
مناطق مختلف ایران نشان داد که بیشترین شــیوع دیابت به ترتیب 
در یزد )حدود ۲۰.۸ درصد( و کمترین شــیوع در ارومیه )حدود ۸.۳ 
درصد( مشاهده شده اســت. همچنین بیشترین شیوع پیش دیابت 
در ســاری )حدود 4۲.۸ درصد( و کمترین شیوع در فسا )حدود ۶.۵ 

درصد( است.
این محققان پیشنهاد می کنند که سیستم مراقبت بهداشتی بر کنترل 
عوامل خطر اجتماعی جمعیت شناختی قابل اصالح در دیابت، به ویژه 

در گروه های قومی پرخطر تاکید بیشتری داشته باشد.
پژوهشــگران این مطالعه می گویند که این تحقیق اولین مطالعه ای 
است که شیوع دیابت را در اقوام اصلی ســاکن در مناطق جغرافیایی 
ایران بررســی کرده اســت. به گفتــه ایــن محققان، ایــن مطالعه 
محدودیت هایی داشته است؛ از جمله این که در این مطالعه تشخیص 
دیابت و پیش دیابت بر اساس قند خون ناشتا انجام شده و همچنین 

بین دیابت نوع یک و نوع دو تمایزی قائل نشده است.

خبر روز

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان:
تصادف آمبوالنس در اصفهان 2 مصدوم داشت

سخنگوی مرکز اورژانس اســتان اصفهان گفت: تصادف آمبوالنس بیمارســتان شهدای لنجان 
در اصفهان ۲ مصدوم برجای گذاشت.عباس عابدی با اشــاره به ۲ حادثه ویژه ترافیکی در استان 
اصفهان اظهار داشت: نخستین حادثه ساعت ۱۲ دقیقه بامداد به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس 
استان اصفهان گزارش شده است.وی با بیان اینکه در این حادثه یک دستگاه آمبوالنس بیمارستان 
شهدای لنجان در حال انتقال بیمار قلبی به بیمارستان چمران با خودرو سواری برخورد کرده، افزود: 
این حادثه در اتوبان کشوری اتفاق افتاده است.سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره 
به اعزام ۲ واحد امدادی ۱۱۵ برای این حادثه تصریح کرد: در این تصادف ۲ نفر شــامل خانم ۳۷ 
ساله و بیمار قلبی 4۰ ساله آســیب دیدند.وی ادامه داد: خانم مصدوم این حادثه به بیمارستان 
الزهرا منتقل شد و بیمار قلبی 4۰ ساله نیز به بیمارستان چمران انتقال یافت.عابدی همچنین به 
حادثه واژگونی ال ۹۰ در کمربندی نایین اشاره کرد و گفت: این حادثه نیز ساعت 4 و ۵ دقیقه بامداد 
به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.وی با بیان اینکه برای این حادثه نیز ۲ واحد 
امدادی ۱۱۵ و یک کد هالل احمر اعزام شده است، ابراز داشت: در این تصادف سه زن و یک مرد 
دچار مصدومیت شدند.سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان همچنین به فوت دختر ۱۷ ساله در 
این حادثه اشاره کرد و گفت: مصدومان این حادثه نیز به بیمارستان حشمتیه نایین منتقل شدند.

 افزایش ۸7 درصدی مرگ های منتسب به آلودگی هوا 
در سال گذشته

رییس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با اشاره به انجام مطالعه ای برای کمی سازی 
اثرات بهداشتی و اقتصادی منتسب به آالینده ذرات معلق PM ۲.۵، به تشریح عوارض این معضل 
بهداشتی در کشور پرداخت و گفت: در سال ۱4۰۰ تعداد همه مرگ های منتسب به مواجهه طوالنی 

مدت با ذرات معلق PM۲.۵ بیش از ۸۷ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
عباس شاهسونی درباره مرگ های منتسب به آلودگی هوا در سال ۱4۰۰، اظهار کرد: میانگین تعداد 
مرگ کل منتســب به مواجهه طوالنی مدت با ذرات معلق PM۲.۵ در بزرگساالن باالتر از ۳۰ سال 
در ۲۷ شهر مورد مطالعه ۲۰۸۳۷ نفر بوده است. در شــهر تهران در سال قبل به طور میانگین مرگ 
۶۳۹۸ نفر منتسب به مواجهه طوالنی مدت با ذرات معلق PM۲.۵ است. نتایج نشان می دهد در 
سال ۱4۰۰ به طور میانگین جزء مرگ کل منتسب به ذرات معلق در کشور برابر با ۱۲.۵۹ درصد است 
که این جزء منتسب در شهرهایی نظیر اهواز، تهران، زابل، کرج، اصفهان و دزفول که با آلودگی هوای 

شهری و و پدیده گرد و غبار درگیر هستند، باالتر از میانگین کشوری است.

 راه اندازی 5 هزار نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی 
در نقاط مختلف استان

مسئول بسیج سازندگی سپاه حضرت صاحب الزمان)عج( استان اصفهان گفت: امسال در دومین 
سال اجرای طرح جهاد روشنایی پنج هزار نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در نقاط مختلف استان 
راه اندازی می شود.حسن عجمی در گفت و گو با فارس اظهار داشت: امسال نیز بسیج سازندگی 
با همکاری سازمان بهزیســتی، کمیته امداد حضرت امام خمینی)ره(، معاونت روستایی و چند 
بانک منتخب تفاهم نامه ای انجام داده اســت که بتوان در سطح کشور ۱۱۰ هزار پنل خورشیدی را 
در منازل محرومین راه اندازی کرد.وی افزود: امسال در دومین سال اجرای طرح جهاد روشنایی 
پنج هزار نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در نقاط مختلف اســتان راه اندازی می شود.عجمیان 
ادامه داد: به طور کلی روستا های استان و محل ســکونت اقشار کم برخوردار جامعه هدف بسیج 

سازندگی در اجرای این طرح است.

اخبار

انهدام شبکه سازمان یافته 
نفاق توسط پلیس اصفهان

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از 
دستگیری اعضای باند 4 نفره سازمان یافته 
شبکه نفاق در عملیات پیچیده و هوشمندانه 
ماموران پلیس اطالعــات و امنیت عمومی 
شهرستان اصفهان خبر داد.سردار محمدرضا 
هاشمی فر گفت: به دنبال طراحی فتنه جدید 
دشمن برای ایجاد آشوب و نا امنی در میهن 
اســالمی و تحرکات برخی عناصــر مرتبط با 
گروه های معاند و ضد انقالب خارج نشــین 
اعضای یک باند سازمان یافته شبکه نفاق در 
رصد هوشمندانه ســربازان گمنام امام زمان 
)عج( در پلیس اطالعــات و امنیت عمومی 
فرماندهی انتظامی شهرســتان اصفهان قرار 
گرفتند.وی افزود: سرانجام با انجام اقدامات 
پلیســی و تخصصــی و هماهنگی های الزم 
با مرجــع قضایی اعضای ایــن باند طی یک 
عملیات پیچیده و هوشــمندانه در مخفیگاه 
خود دســتگیر و در بازرســی از محل اقامت 
آنان تعداد ۵۰ عدد کوکتل مولوتف، تعداد قابل 
توجهی اعالمیه، بی سیم، اسپری رنگ برای 
شعار نویسی، کیس رایانه و وسایل فنی که از 
طریق آن ها با سرشبکه های نفاق خارج نشین 

ارتباط برقرار می کردند، کشف شد.
جانشــین فرمانده انتظامی استان اصفهان 
با بیان اینکه اعضای این باند 4 نفر هســتند 
که طی اعترافات به دست آمده از آن ها قصد 
انجام عملیــات خرابکارانه، ایجاد آشــوب و 
ناامنــی و تحریک مــردم را داشــتند گفت: 
متهمان برای انجــام اقدامات قانونی تحویل 
مرجع قضایی شده و تحقیقات برای شناسایی 
و دستگیری سایر همدستان و افراد مرتبط با 
این باند در دستور کار پلیس قرار دارد.سردار 
هاشــمی فر در خاتمه با بیان اینکه نیرو های 
فراجا پاسدار امنیت مردم و ارزش های انقالب 
اســالمی هســتند، تاکید کرد: دشمنان این 
ملت باید بدانند که حافظان و مدافعان امنیت 
محکم و استوار در صحنه ایستاده اند و اجازه 
فتنه انگیزی به آنان را نخواهند داد و به فرموده 
مقام معظــم رهبری )مدظلــه العالی( این 

شرارت ها جمع خواهد شد.

جامعه

گزارش

وز عکس ر

دریافت کمک های 
غذایی در خرسون 

اوکراین
مــردم پــس از عقب نشــینی 
روســیه کمــک هــای غذایی 

دریافت می کنند.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهــان بر ضــرورت افزایــش هماهنگــی بین 
دستگاه های امدادرسان در حوادث جاده ای تاکید 

کرد.
داریــوش کریمــی در بازدید از مرکــز واحد کنترل 
و مدیریت ترافیــک و بحران اســتان اصفهان که 
به مناســبت یادمان قربانیان حــوادث رانندگی در 
اصفهان تشکیل شــده بود، اظهار کرد: هالل احمر 
در کنار ســایر دســتگاه های امدادی برای کاهش 
تصادفات و حوادث ترافیکی تمام تالش خود را به 

کار بسته است.
وی با اشــاره به اقدامات انجام شــده توسط هالل 

احمر در این زمینه گفت: آموزش و توانمندســازی 
نیروی انسانی، به روزرسانی تجهیزات، هماهنگی و 
همدلی بین نیروها برای تسریع در امدادرسانی موثر 
و هماهنگی با سایر دستگاه های امدادی در اولویت 

اقدامات هالل احمر استان بوده است.
معــاون امــداد و نجــات جمعیت هــالل احمر 
 اســتان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود
  بر ضرورت افزایــش هماهنگی بین دســتگاه ها

 تاکید و خاطرنشــان کرد: تکثر شــماره تلفن های 
 امــدادی یکی از مشــکالتی اســت که امــروز در

  بحث امدادرســانی با آن مواجه هســتیم و برای 
رفع این مشــکل باید شــماره تلفن های سه رقمی 

امدادی تجمیع شوند.
کریمی تصریح کرد: در حــال حاضر راهکار موجود 
برای تسریع امدادرسانی و کاهش شدت آسیب ها 
و تلفات در حوادث رانندگی افزایش هماهنگی بین 
دســتگاه های امدادرسان است و تشــکیل واحد 
کنترل و مدیریت ترافیک و بحران استان اصفهان 
و انجام مانورهای مختلف یکی از اقدامات موثر در 

این مسیر خواهد بود.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان تاکید کرد:

ضرورت افزایش هماهنگی بین دستگاه های امدادرسان

رنا
 ای

س:
عک



سه شنبه 1 آذر  1401 /  27 ربیع الثانی  1444  /  22 نوامبر   2022 / شماره 3679 

مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد:
 افزایش 30 درصدی مستمری مددجویان

 استان اصفهان
مدیــرکل کمیته امداد اســتان اصفهــان از افزایش ۳۰ درصــدی مســتمری مددجویان تحت 
پوشــش این کمیته خبر داد.کریم زارع در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: براساس مصوبه 

مجلس شــورای اســامی، مستمری 
خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد 
از مهرماه حدود ۳۰ درصد افزایش یافت 
و مستمری آبان ماه مددجویان کمیته 
امداد اســتان با افزایــش ۳۰ درصدی 

پرداخت می شود.
وی با بیان اینکه مابه التفاوت افزایش 
مســتمری مهرماه مددجویان پس از 
پرداخت مستمری آبان ماه، به حساب 
آن ها واریز خواهد شد، افزود: مستمری 
خانواده های یک نفره ۵۵۰ هزار تومان، 

دونفره ۷۸۰ هزار تومان، ســه نفره یک میلیون و ۹۰ هزار تومان، چهار نفره یک میلیون و ۴۰۰ هزار 
تومان و برای پنج نفر به باال یک میلیون و ۷۲۰ هزار تومان به صورت ماهیانه واریز می شود.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به ارائه ۱۲۰ خدمت توسط این نهاد و تحت پوشش 
کمیته امداد استان اصفهان بودن ۱۲۱ هزار و ۳۸۳ خانوار، خاطرنشان کرد: پرداخت مستمری، در 
کنار سایر خدمات در حوزه هایی مانند درمان، معیشت، مسکن، اشتغال و فرهنگ به مددجویان 

ارائه می شود.

معاون هالل احمر اصفهان:
تعدد شماره  تلفن امدادی برای حضور امدادگران در صحنه 

حوادث، مشکل ساز شده است
 معاون امداد و نجات جمعیت هال احمر اصفهان گفت:تعدد شــماره های امدادخواهی و ســه 
رقمی یکی از مشکات دستگاه های امدادی کشور برای حضور در صحنه حوادث به شمار می رود.

داریوش کریمی در گفت وگو با ایرنا با اشــاره به ضرورت هماهنگی و هم افزایی با سایر یگان های 
امدادی افزود:در زمان حاضر ایجاد یک مرکز کنترل و هماهنگی واحد در استان غیرممکن است 
و مراکز امدادی در هر دستگاهی به فراخور ماموریت و وظایف محوله ایجادشده و شماره هایی در 
اختیار مردم قرارگرفته است.وی ادامه داد: دستگاه های امدادی در استان اصفهان تمام تاش و 
کوشش خود را برای امدادرسانی به مصدومان در حوادث به کار می گیرند و با ایجاد اتاق فکرهایی 

در دستگاه های امدادی می توانیم مشکات و نواقص موجود را برطرف کنیم.
معاون امداد و نجات جمعیــت هال احمر اصفهان اظهار داشــت:مدیران، تصمیم گیران و افراد 
تاثیرگذار در سطوح باالی دستگاه ها باید شــرایطی را فراهم کنند که مجریان و اپراتورهای مراکز 
هماهنگی به ســطحی از آمادگی هنگام نیاز وامداد خواهی دســت یابند تا بتوانند با سایر مراکز 
کنترل و هماهنگی در دیگر دســتگاه ها تماس برقرار کنند. وی اضافــه کرد: درصورتی که خطوط 
مســتقیمی بین این مراکز وجود داشته باشد کارها بهتر انجام خواهد شــد و اپراتورها می توانند 
به سرعت با سایر دستگاه ها ارتباط برقرار کنند. به گفته وی، اپراتورهای پاسخگو ۲۴ ساعته در مراکز 
جمعیت هال احمر استان اصفهان در صورت نیاز با ســرعت با سایر نهادهای امدادی هماهنگی 

می کنند و درخواست کمک دارند.

طرح جدید جمع آوری پسماندهای تر در اصفهان همچنان با اما و اگرهای فراوان همراه است؛ مردم می گویند زباله ها جمع 
نمی شود و پاکبانان مدعی هستند شبانه روز کار می کنند؛

نظافت شهر در کشاکش گالیه مردم و پافشاری شهرداری!

 مدیریت پسماند، مسئله ای است که به دنبال پیشرفت 
زندگی اجتماعی انسان ها و افزایش تعامل آنها با محیط 
زیست شکل گرفت. افزایش روزافزون حجم پسماندها از یک سو و تنوع و 
گوناگونی آن ها از سوی دیگر بر پیچیدگی شرایط و نحوه جمع آوری و دفع 

آن ها افزوده است.
مدیریت پسماندهای شهری به عواملی همچون تولید زوائد، جمع آوری، 
حمل ونقل، دفن زباله و بازیافت آن بســتگی دارد و یکی از ضروری ترین 
محورهای توسعه پایدار محسوب می شود؛ تولید انواع پسماند در زندگی 
انسان ها امری اجتناب ناپذیر است و بی شک نداشتن توجه کافی به این 
موضوع می تواند تاثیر زیادی بر ســامت افراد، تخریب محیط زیســت و 
طبیعت داشــته باشــد.از آنجا که اصفهان همواره در نظافت پیشگام بوده 
است، اکنون نیز با کمک شــهروندان و تفکیک پسماندهای تر از خشک و 
قراردادن آن خارج از منزل در زمان مقرر، می توان این جایگاه را حفظ کرد.

سال های سال طرح جمع آوری زباله ها در شهر اصفهان طبق روزهای زوج 
و فرد تقویم انجام می شد، اما با توجه به کارشناسی های صورت گرفته، از 
چهارم تیرماه سال جاری این طرح به روزهای زوج و فرد هفته )روزهای زوج 
شامل: شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و روزهای فرد شامل: یکشنبه، سه شنبه 
و پنجشــنبه( تغییر کرد و اطاع رســانی الزم از طریق تبلیغات شهری به 

شهروندان اصفهانی انجام شد.علی قاسم زاده، شهردار اصفهان نیز با اشاره 
به دالیل اجرای طرح جمع آوری پسماندهای تر در شهر اصفهان طبق روزهای 
زوج و فرد هفته، اظهار کرده بود: شهروندان گاهی تاریخ زوج و فرد تقویم را 
فراموش یا اشتباه می کردند و این موضوع منجر به تجمع زباله ها در معابر 
شهر می شد، بنابراین  طرح جدید با هدف فراهم کردن زمینه یک روز تعطیل 
)جمعه ها( در هفته کاری برای استراحت پاکبانان و کارگران حوزه خدمات 
شهری و ســهولت به یادســپاری روزهای مرتبط با جمع آوری زباله های 

خانگی برای شهروندان انجام شده است.
تاکید مدیران شهری اصفهان این است که با افرادی که خارج از زمان مقرر 
زباله ها را خارج از منزل قرار می دهند، برخورد قانونی انجام شود، همچنین 
روی کیسه زباله هایی که خارج از زمان مقرر و برخاف روزهای زوج و فرد 
هفته بیرون از منازل قرار داده شود، برچسبی مبنی بر اینکه »زباله خارج از 
نوبت جمع آوری نمی شود« نصب می شود تا شهروندان متوجه شوند که 
زباله های خارج از نوبت، جمع آوری نمی شود و نسبت به رعایت قراردادن 
زباله در زمان مقرر دقت کنند.این در حالی است که برخی افراد معتقدند 
نصب برچسب روی کیسه زباله ها هزینه های گزافی را به شهر تحمیل کرده 
است و اگر بودجه این اقدام، به جمع آوری زباله ها تخصیص می یافت، 

نتیجه موثرتری داشت.

شهروندان چه می گویند؟
امیر پویان فر، یکی از شهروندان ســاکن در محله زینبیه با گایه مندی از 
شرایط فعلی جمع آوری زباله ها در شــهر، اظهار می کند: »از زمان اجرایی 
شــدن این طرح، زباله های پراکنده در سطح شهر بیشــتر شده و همین 
موضوع باعث می شــود آلودگی و بیماری افزایش یابد. در بعضی نواحی 
وجود زباله ها باعث تجمع حیواناتی همچون موش و گربه شده که از نظر 
بهداشتی و زیبایی برای محیط شهر مناسب نیست؛ به نظر من اگر شهرداری 
قبل از اینکه این طرح را اجرا کند، فرهنگ سازی می کرد، این بی نظمی ها 
کمتر می شد.« اینها بخشــی از صحبت های یکی از شهروندان ساکن در 
اطراف میدان جمهوری است. وی ادامه داده: »شهروندان در برهه زمانی 
طوالنی به روند قبلی عادت کرده بودند و تغییر آن باعث به هم ریختگی محیط 
شهری شده؛ سیستم جمع آوری زباله در شهر  بسیار بد و در شأن اصفهان 
نیست، چون این شهر، تاریخی و توریستی بوده و همیشه به تمیزی مشهور  
است.«کاظمی، شهروند منطقه ۹ اصفهان می گوید: »با توجه به اینکه به طور 
معمول آخر هفته ها در خانواده های ایرانی مهمانی و رفت وآمد بیشتر است و 
حجم زباله ها افزایش می یابد، اگر جمع آوری زباله ها به ترتیب همان تاریخ 
بود، بهتر می شد ولی با این حال اگر شهروندان مسئولیت پذیرتر عمل کنند 
و زباله های خود را در ساعات و روزی که برای محله مشخص شده، از منزل 

بیرون بگذارند، فضای کوچه و خیابون های شهر مثل قبل خواهد شد.«

ناگفته های پاکبانان
»اینکه گفته شده با اجرای طرح جدید جمع آوری زباله های شهر اصفهان، 
ما جمعه ها تعطیل و کنار خانواده هایمان هستیم، واقعیت ندارد و این حرف 
تا عملی شدنش فاصله زیادی دارد، همه ما روزهای جمعه سر کار هستیم 
و اگر قرار باشد ســر کار نیاییم، روزهای بعدی به جبرانش باید دو برابر کار 
کنیم.« اینها بخشی از صحبت های پاکبانی است که در حال جاروی کوچه 
بود.محســن صابری، پاکبانی که با ۲۶ سال ســابقه فعالیت در مجموعه 
خدمات شهری شهرداری اصفهان مشغول تمیز کردن حاشیه خیابان است، 
می گوید: »همکاران ما در بخش حمل زباله شاید تعطیلی داشته باشند، 
اما ما هیچ وقت تعطیلی نداریم و تا االن هم هیچ افزایش حقوقی برای ما 
در نظر گرفته نشده، البته به ما قول داده شده که بنا بر سابقه فعالیت خود از 

ماه آینده حقوق مان بیشتر شود.«
پاکبان دیگری می گوید: »من دو روز مریض بودم و به همین دلیل غیبت 
داشتم و از هر مسئولی که تقاضای مرخصی می کردم، موافقت نمی کرد. 
ساعات تعطیلی ما فقط از ۱۰ صبح تا ۱۲ شب است و اگر جمعه ها شیفت 

استراحت مان باشد، از حقوق مان کم نمی شود.«

رییس کمیســیون ویژه آب و مناطــق کم برخوردار 
شورای اسامی شهر اصفهان گفت: مدیریت شهری 
به این نتیجه رسیده است که می توانیم تمام بازارها 
به ویژه فروشــگاه های کوثر را محل عرضه تولیدات 

شهروندان قرار دهیم.
مجید نادراالصلی اظهار کرد: در ابتدای فعالیت دوره 
ششم مدیریت شــهری به جمع بندی رسیدیم که 
مشــکاتی در حوزه آب و مناطق کمتربرخوردار در 

اصفهان وجود دارد.وی با بیان اینکه نگاه مدیریت 
شهری تفاوت پیدا کرده است، اضافه کرد: با توجه به 
اینکه در بودجه سال جاری با نگاه محله محور برای 
رفع مشکات محله های شهر اقدام شد، شهرداری 
۳۰ محله از مناطق پانزده گانه )هر منطقه دو محله( 

را در سال جاری انتخاب کرد.
رییس کمیســیون ویژه آب و مناطــق کم برخوردار 
شورای اسامی شــهر اصفهان خاطرنشان کرد: در 
سال های آینده نیز از هر منطقه از مناطق پانزده گانه 
دو محله انتخاب می شود تا پروژه های محله محور 
برای آن ها در نظر گرفته شود و تا پایان دوره ششم 

حدود ۱۲۰ محله به این موضوع وارد خواهد شد.

وی با بیان اینکه نیازهای مختلــف محله هایی که 
برای محله محوری انتخاب شــده است، با اجرای 
پروژه های عمرانی، شهرسازی، آزادسازی گلوگاه و 
دیگر موارد رفع می شود، تصریح کرد: معتقدم محله 
کم برخوردار، محروم نیست و یک گروه کارشناسی 
برای انتخــاب محله ها برای طــرح محله محوری 

اقدام کرده است.
نادراالصلــی تاکید کرد: بافت های فرســوده ای در 
بعضی محات شــهر وجــود دارد که اگــر بتوانیم 
شــهروندان را توانمند کنیم آن ها برای رشــد محله 
اقدام می کننــد و فعالیت ها باید خارج از پشــت 

میزنشینی باشد.

عضو شورای اسامی شهر مطرح کرد:

بازارهای شهرداری در خدمت عرضه تولیدات شهروندان

یک کارشناس مرمت بناها و بافت های تاریخی در اصفهان می گوید: مرمت گنبد 
مسجد جامع عباسی اصفهان باید متوقف شود؛

ما را به مرمت شما امید نیست، آسیب نرسان!
یک کارشناس مرمت بناها و بافت های تاریخی در اصفهان گفت: ترک ها در گنبد مسجد جامع عباسی 
اصفهان فعال بوده و آنچه به شکل اعوجاج روی آن مشاهده می شود ناشی از حرکت گنبد است، به 
همین دلیل مرمت این بنا باید متوقف شود.محمدمهدی کانتری، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
پوسته اصلی گنبد مسجد جامع عباسی 
دچار شکم دادگی شده و این مشکل به 
تزیینات آن هم سرایت کرده است.وی 
اضافه کرد: این سازه باید آسیب شناسی 
شود، نه اینکه طبق روال پیشین، مرمت 
آن ادامه پیدا کند.کانتری تصریح کرد: 
با این شیوه که تبعات آن مشخص شده 
اســت، چگونه می توان جلوی اشــتباه 
را گرفت.وی با اشــاره بــه اینکه تاکنون 
گزارشــی از کار هیات نظــارت بر مرمت 
گنبد منتشر نشده است، گفت: اداره کل 
میراث فرهنگی در ضرب العجلی اعام کرد که مرمت گنبد در مدت دو ماه اصاح می شود، در حالی که 
این اتفاق نیفتاد و قرار شد این هیات بر کار مرمت گنبد نظارت کند اما اعضای آن تاکنون اظهار نظری 
در این باره نکرده اند.دبیر کمیته میراث فرهنگی و گردشگری اتحادیه دانشجویی معماری، مرمت 
و شهرســازی ایران گفت: با توجه به فعال بودن َتَرک های گنبد و حرکت سازه، مرمت آن بطور کامل 

باید متوقف و ابتدا مشکل دفرمگی بنای اصلی حل و سپس الیه های کاشی های گنبد مرمت شود.
کانتری با اشاره به اینکه هر مرمتی که از ســال ۱۳۱۶ تاکنون روی گنبد انجام شده، تعمیر تزیینات 
بوده است، گفت: اگر مرمتی که در سال ۱۳۱۶ توسط مرحوم استاد حسین معارفی)استاد مرمت و 
معماری سنتی( انجام شد و در جریان آن آهن کشی دور گنبد در مرحله پاکار)جایی که قوس گنبد 
شروع می شود( و ایوان جنوبی به اجرا درآمد را جزو مرمت سازه ای در نظر بگیریم، بعد از آن، همه 
مرمت های صورت گرفته جزو تزیینات بوده است.وی افزود: در آن مرمت، تیرهای چوبِی فضای بین 

دو پوسته بدلیل پوسیدگی بریده شد؛ در حالی که این تیرها باید با چوب جدید جایگزین می شد.
کانتری اضافه کرد: تیرهای چوبی خاصیت کششی داشته و بعنوان میل مهار عمل می کرده است و به 
همین دلیل که گنبد مسجد جامعه عباسی، این سازه کششی را از دست داده، دارای رانش شده است.

این پژوهشگر دکترای مرمت بناها و بافت های تاریخی، آسیب دیگِر سازه گنبد این مسجد را ناشی از 
عدم تقارن در خشخاشی های)دیوارک های ُملهم از گیاه خشخاش( بین دو پوسته دانست و گفت: 
خشخاشی های بزرگ در بعضی نقاط، روی قسمت های توخالی قرار گرفته و این باعث عدم تقارن 
شده و این مشکل از زمان ساخت گنبد هم وجود داشته و به همین دلیل هم حرکت گنبد به یک سمت 
بیشتر است.کانتری با اشاره به اینکه فاصله بین خشخاشی های بزرگ که بارِ گنبد را تحمل می کند، 
زیاد است، افزود: آسیب سوم سازه گنبد، فاصله خیلی زیاد خشخاشی های بزرگ از یکدیگر است 
به همین دلیل پوسته آجری به سمت داخل شکم داده است.اسکندر مختاری پژوهشگر معماری، 
میراث فرهنگی و عضو شورای عالی نظارت بر مرمت " گنبد مسجد جامع عباسی" اصفهان اما در این 
باره گفت: باید راجع به این اثر تاریخی به اجماع نظر برسیم و بعد به متولیان میراث فرهنگی بگوییم 
که عاج کار گنبد چیست.مختاری افزود: قدم اول برای حل مشکل یک سازه تاریخی شناخت است 
و این شناخت اگر کامل شود، راه حل ها پیدا می شوند، ما و دیگر اعضا شورای عالی نظارت بر مرمت 
گنبد مسجد جامع عباسی هم در همین جهت حرکت می کنیم.وی با بیان این که گنبد مسجد جامع 
عباسی دچار بیماری اســت که باید برای درمان آن به دنبال راه حل های کوتاه مدت و بلند مدت بود 

؛ افزود: این گنبد ارزش این را دارد که خیلی ها در دنیا داوطلب باشند، درباره شرایط آن نظر بدهند.

با مسئولان

دیدگاه

معاون شهردار خبر داد:
خیز شهرداری اصفهان برای 
کسب تندیس تعالی سازمانی

خبر روز

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 
شــهردار اصفهان با بیان اینکــه الگوی تعالی 
سازمانی گامی در راستای برطرف کردن نقاط 
ضعف سازمان هاســت، گفت: امســال برای 
نخستین بار شهرداری اصفهان در قالب تندیس 
تعالی سازمانی در سطح ملی شرکت می کند.

ســعید ابراهیمی در گفت وگو با ایمنا، با بیان 
اینکه شــهرداری اصفهان طی سال های اخیر 
در پیاده ســازی الگوی ملی تعالی سازمانی 
در مجموعه شهرداری و سازمان های وابسته 
تاش های خوبی را انجام داده است، اظهار کرد: 
الگوی تعالی سازمانی، بخش های مختلفی 
دارد و سعی می کند از منظرهای مختلف مورد 
توجه قرار گیرد، از جمله اینکه در یک سازمان 
مدیریت و راهبری در آن به چه شــکل اتفاق 
می افتد. وی افزود: ایــن الگوها فرآیندهای 
ارائه خدمات در آن سازمان را ارزیابی می کند 
همچنین هرکــدام از این معیارهــا در الگوی 
تعالی سازمانی، خروجی های عملکرد سازمان 
را در قالب نتایجی که برای مــردم، پیمانکار و 
کارکنان دارد، امتیاز بندی می کند و در این راستا 
سیاســت گذاری  ها و اقدامات عملی توســط 
یک تیم، راستی آزمایی می شود و یک الگوی 
ارزیابی متوازن در تمام بخش ها، ســازمان را 

مورد ارزیابی قرار می دهد.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 
شــهردار اصفهان گفت: در حوزه تامین منابع 
مالی، مشارکت ها، فرآیندها، رهبری سازمان، 
خروجی ها و نتایج سازمان یک نگاه متوازن به 
کل سازمان و الگوهای ارزیابی و تعالی دارد و 
سعی می کند به تمام ابعاد سازمان توجه کند 
و اگر نقاط ضعف و فرصت های بهبودی وجود 

دارد، در تمام اجزا و الیه ها دیده شود.
وی ادامه داد: این یک الگوی استاندارد است 
که در سطح ملی مورد اســتفاده شرکت ها و 
سازمان های دیگر قرار می گیرد و هر سازمان با 
عملکرد خود مقایسه می شود و سعی می کند 
نقاط ضعف خــود را برطرف کند و در مســیر 

تعالی گام بردارد.

کارگاه »باستان شناسان کوچک« با هدف آموزش و آشنایی کودکان ۷ تا ۱۲ سال در موزه ملی هنر های اصفهان درحال برگزاری است.مدیر موزه ملی هنر های 
اصفهان گفت: کارگاه »باستان شناسان کوچک« با هدف آموزش و آشنایی کودکان ۷ تا ۱۲ سال در موزه ملی هنر های اصفهان درحال برگزاری است. این کارگاه 

بر اساس تعریف جدید شورای جهانی موزه ها )ایکوم( مبنی بر آموزش محور بودن موزه ها برگزار می شود.
  احســان بختیاری اعام کــرد: این کارگاه شــامل ۴ برنامه آموزشــی مختلف اســت و دانش آموزان در مقطع ســنی ۷ تا ۱۲ ســال می توانند با شــرکت
  در آن با مراحل کشــف یک اثر تاریخی تا لحظه نمایش آن در موزه آشــنا شــوند.مدیر موزه ملی هنر های اصفهان همچنین تاکید کرد که کارگاه »باســتان
  شناســان کوچک« تا ۵ روز دیگر در موزه ملی هنر های معاصر اصفهــان، واقع در خیابان عباس آباد برگزار خواهد شــد.گفتنی اســت ظرفیت هر کارگاه ۳

۵ نفر اعام شده است.

مدیر موزه ملی هنر های اصفهان مطرح کرد:
باستان شناسان کوچک در موزه ملی هنرهای اصفهان

در حاشیه تشییع 
شهدای مدافع 

امنیت در اصفهان

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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ویژه برنامه آب بانان کوچک در قالب چهاردهمین دوره جشنواره نخستین واژه 
آب در منطقه لنجان برگزار شد.این برنامه به همت آبفای لنجان و با همکاری 
آموزش و پرورش این شهرســتان، با حضور 200 دانش آموز دبستان خیرساز 
حاج نصرا... فتحی در محل کانون تربیت فرهنگــی مطهره باغ بهادران انجام 
شــد.مدیر آبفای لنجان در این ویژه برنامه که با حضور مســئوالن آموزش و 
پرورش، جمعی از اعضای شورای اســالمی و مسئوالن هالل احمر شهرستان 
لنجان برگزار شد، با اشاره به این که کشــور ما در اقلیم خشک و نیمه خشک 
قرار گرفته و طی چند سال اخیر با بحران کمبود آب مواجه شده ایم، بیان کرد: 
در قرآن کریم آب به عنوان مایه حیات بشریت بیان شده و بر همه ما ضروری 
است تا از این مایع گران بها حفاظت و مراقبت کنیم تا به خوبی به نسل آیندگان 
انتقال یابد.علی ناظمی تصریح کرد: گذشــتگان ما به خوبــی خود را با نحوه 
درســت مصرف کردن آب ســازگار کرده بودند، اما در زمان کنونی با گسترش 
صنایع و افزایش جمعیت، اصالح الگوی مصرف و ترویج مدیریت بهینه مصرف 

آب امری ضروری است و آموزش این فرهنگ به دانش آموزان مقطع ابتدایی 
از همان سنین کودکی باعث نهادینه شدن آن خواهد شد.وی گفت: بر اساس 
آخرین آمار، ذخیره سد زاینده رود 130 میلیون متر مکعب است که این میزان 
کمتر از 10 درصد حجم آن را شامل می شــود و بر همه ما واجب است بیش از 
پیش در مصرف آب مراقبت داشــته  باشــیم.رییس اداره آموزش و پرورش 
شهر باغبهادران نیز در این برنامه با اشاره به این که امروزه 80 درصد منابع آب 
زیر زمینی در کشور مصرف شده اســت، افزود: اگر مصرف بهینه آب در کشور 
نهادینه نشود حتی ممکن اســت  در آینده برای تامین آب شرب نیز با مشکل 
مواجه شویم.مجتبی نجفی ادامه داد: اداره آموزش و پرورش این شهرستان 
آماده همکاری با آبفای منطقه لنجان است تا در تمام مدارس در سه بخش باغ 
بهادران، زرین شهر و فوالدشهر با حضور کارشناسان آبفا و آموزش های مستمر، 
سرمایه گذاری روی دانش آموزان از همان سنین کودکی آغاز شود تا بیشترین 

اثرگذاری را داشته باشد.

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان از کســب رتبه اول جشنواره شهید رجایی 
توسط اداره کل بیمه سالمت استان اصفهان، خبر داد.محمدحسین صفاری با بیان 
اینکه بنا بر اعالم ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، اداره کل بیمه سالمت 
اســتان اصفهان موفق به کســب رتبه اول ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی 
استان در جشنواره شهید رجایی شد، اظهار کرد: پس از ارزیابی مستندات عملکرد 
دستگاه های اجرایی استان در سال 1400، این اداره کل موفق شد، بین دستگاه های 
گروه ســالمت و رفاه اجتماعی، رتبه اول جشــنواره شــهید رجایی استان را در 
شاخص های عمومی و مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی کسب کند.وی 
با بیان اینکه خدمت گزاری به مردم عبادتی بزرگ و فرصتی است که شاید هرکسی 
به آن دست نیابد، افزود: در مقایسه با جشنواره شهید رجایی دوره قبل، این اداره 
کل با رشد هشت درصدی در امتیازهای شاخص های عمومی و اختصاصی موفق 
شده است جایگاه اول ارزیابی عملکرد استان را به خود اختصاص دهد.مدیرکل 
بیمه سالمت استان اصفهان ادامه داد: جای خرسندی است که مجموعه همکاران 
بیمه سالمت استان اصفهان، دغدغه رفع مشکالت مردم را دارند و از فرصت های 
مختلف خدمت به نیازمندترین افراد جامعه که بیماران هستند، استفاده می کنند. 

از تالش های ارزشمند همکاران در بیمه سالمت استان در راستای کسب رتبه برتر 
جشنواره شــهید رجایی تشــکر و قدردانی می کنم.وی با بیان اینکه نباید تنها به 
امتیاز شاخص های عمومی و اختصاصی جشــنواره اکتفا کرد، خاطرنشان کرد: 
تاکید مدیریت ارشد بیمه سالمت بر این است که مجموعه بیمه سالمت استان با 
استفاده حداکثری از فرصت های خدمت گزاری به مردم در حوزه سالمت، افزایش 
بهره وری کارمندان، شفافیت و سالمت اداری به بهبود مستمر کیفیت خدمات و 
کسب رضایت ارباب رجوعان که در نهایت به کسب رضای الهی است، دست یابند.

رییس سازمان انرژی اتمی خاطرنشــان کرد: پیش ازاین همه گفته بودیم 
که صدور قطعنامه مشــخصا یــک اقدام غیرســازنده برای حفظ فشــار 
حداکثری است و کمکی به حل مسائل موجود نخواهد کرد.به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی ســازمان انرژی اتمی، محمد اســالمی، معاون رییس جمهور 
و رییس ســازمان انرژی اتمی در  حاشــیه مراسم بزرگداشــت چهلمین 
سالگرد تشییع 370 شهید در آبان 1361 و 23 هزار شهید استان اصفهان با 
گرامیداشت یاد و خاطره این شهدا گفت: مردم ایران همیشه در صحنه های 
مختلف سربلند بوده اند و مردم اصفهان نیز در 25 آبان 1361 در آزمون ایثار 
در دفاع مقدس سربلند بیرون آمدند.وی افزود: عملیات محرم بیش از یک 
هزار شهید داشت که بیش از 700 شهید آن برای استان اصفهان بود  و مردم در 
آن روز 370 شهید را بدرقه کردند.رییس سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: 
هم اکنون اصفهان بیش از هزار خانواده دارای دو شــهید و حدود 60 خانواده 
دارد که 3 شــهید را تقدیم این انقالب کرده اند و حتی خانواده هایی آن روز 
فرزندان خودشان را به جبهه اعزام می کردند که یک فرزند داشتند و همان 
یک نفر هم به فیض شهادت نائل شــد.وی ادامه داد: در آن دوران جوانانی 
داشتیم که عاشــقانه به امام خویش لبیک گفتند و برای بقای دین، اسالم 
و حفظ سرزمین شان جان فشــانی کردند. روح همه شهدا شاد و ان شاءا... 
بتوانیم در مسیر پیشــبرد اهداف انقالب اسالمی که چیزی جز عزت مردم و 

آبادانی ایران را به همراه ندارد، تالش کنیم و سر از پا نشناسیم.

صدور قطعنامه هیچ کمکی به طرف های مقابل نمی کند
 معاون رییس جمهور در پاسخ به سوالی درباره قطعنامه اخیر شورای حکام 
آژانس بین المللی انــرژی اتمی علیه ایران اظهار داشــت: پیش ازاین همه 
گفته بودیم که صدور قطعنامه مشــخصا یک اقدام غیرسازنده برای حفظ 
فشار حداکثری اســت و هیچ کمکی به طرف های مقابل برای حل مسائل 

موجود نخواهد کرد.
اسالمی افزود: ما از مدیرکل آژانس هم شــنیده بودیم و وی تاکید داشت 
که صدور قطعنامه کمکی به پیشــبرد امور نخواهد کرد. به نظر می رسد سه 
کشور اروپایی و آمریکا به استفاده از انواع روش های مختلف فشار ازجمله 
صدور قطعنامه و تحریم عادت دارند و پرواضح اســت که این گونه فشارها 

بی سرانجام خواهد بود.
رییس سازمان انرژی اتمی در ادامه بابیان اینکه این اقدام اشتباه و تصویب 
قطعنامه علیه کشــورمان همانطوری که پیش تر هم گفته شــده بود، پاسخ 
محکمی از ســوی ایران به همراه خواهد داشــت، تصریح کرد: برنامه های 
هســته ای جمهوری اســالمی ایران مطابق قانون اقدام راهبردی مجلس 
پیش می رود و صــدور قطعنامه های متعــدد علیه ایران در پیشــبرد  این 
برنامه ها خللی ایجاد نخواهد کرد.اسالمی تصریح کرد: تمامی برنامه هایی 
 که در عرصه ملی از ســوی ما دنبال می شــود برای رفاه و پیشــرفت ملت

 ایران است.

ویژه برنامه»آب بانان کوچک« در باغ بهادران برگزار شد

کسب رتبه اول ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی توسط بیمه سالمت اصفهان

معاون رییس جمهور تاکید کرد:

برنامه  هسته ای کشور برای رفاه جامعه است

منبع: ایرنا 
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