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8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

 در نشست قرارگاه محرومیت زدایی و توانمندسازی استان با حضور قائم مقام وزیر کشور مطرح شد:

تدوین اطلس محرومیت زدایی و توسعه استان اصفهان 

شروع مازوت سوزی در 
نیروگاه ها و واحدهای 

سیمانی؛ مردم برای جلوگیری 
از بحران کمک و همراهی کنند

خوانندگان عزیز 
توجه فرمایید!...
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مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری خبر داد:

خرید چهار دستگاه جاروب مکانیزه برای 
نظافت معابر اصفهان
مدیرکل میراث  فرهنگی استان:

توسعه گردشگری میان اصفهان، 
سن پترزبورگ  و مسکو دنبال می شود

 بازاری که یخ بسته ...

 رییس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک اصفهان  می گوید:  
مردم توان خرید ندارند و فروشندگان پوشاک در پرداخت 

بدهی هایشان مانده اند؛

تصویب450 میلیارد ریال 
 اعتبار برای اشتغال زایی

  در بسیج سازندگی
 اصفهان

بیش از سه هزار پایگاه 
اورژانس در کشور 

فعال است

احیای سهم اشتغال استان 
اصفهان تا پایان سال به 

صورت کامل
5 35

7

مسئول فرهنگی وگردشگری مجموعه تاریخی 
فرهنگی مذهبی تخت فوالد  خبرداد :

 گنبد های تخت فوالد
 اصفهان دیدنی می شوند

صرفه جو�یی در مصرف گاز

فراخوان مناقصه عمومی 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

شرکت آب  فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصات ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 

برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت 

نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.          

مبلغ تضمینمبلغ برآوردموضوع مناقصهمدت
شماره فراخوان سامانه 
ستاد و شماره مناقصه 

6 ماه
اجراي مرحله دوم خط انتقال آب خروجي 

مخزن شاپورآباد - محسن آباد منطقه برخوار 
)یک مرحله ای با ارزیابی فشرده (

14,239,901,928627,200,000
 2001001434000123 

401-4-262

945,086,088,74424,902,000,00پروژه عملیات تکمیلی تصفیه خانه آب شرب خوانسار24 ماه
 2001001434000124 

401-4-270

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه 

در سامانه: تاریخ 1401/09/17  می باشد.

تاریخروزساعتعنوان

1401/09/23چهار شنبه13:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

1401/10/03شنبه13:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

1401/10/04یکشنبه 08:00زمان بازگشائی پاکتها

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:

3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، 

تلفن:8-36680030-031،  اتاق )292( 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

4-1- مرکز تماس:021-41934

4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

 5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر اســتانها، در سایت ســامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل 

/ تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

 تیم منتخب جام جهانی 2022 تا پایان مرحله یک هشتم نهایی؛
6ستاره ای می درخشد



رییس شورای اسالمی شهر کاشان خبر داد:

اجرای ۴۵۸ مصوبه در شورای شهر کاشان

رییس شورای اسالمی شهر کاشان از اجرای ۴۵۸ مصوبه در شورای 
ششم این شهر خبر داد و گفت: عدالت محوری در نقاط مختلف شهر 
به ویژه محالت کم برخوردار از اولویت های شــورا و شــهرداری کاشان 

است.
علی هاشــمی طاهری در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: شورای 
اسالمی شهر کاشان در دوره ششم توانسته است رضایتمندی مردم را 

با عدالت محوری جلب کند.
وی از برقراری توسعه عدالت و عمران در تمام محالت کاشان به طور 
یکســان خبر داد و افزود: عدالت محوری و توســعه متوازن سرلوحه 
کار شورا و شهرداری کاشان است؛ اعضای این شورا بر اساس راهبرد 
تعیین شــده و جلب اعتماد شــهروندان، توجه به اجرای پروژه های 
 عمرانــی، فرهنگــی و خدماتــی را در تمام نقاط شــهر را در دســتور 

کار دارند.
رییس شورای اسالمی شهر کاشــان عدالت محوری در نقاط مختلف 
شــهر به ویژه محالت کم برخوردار را از اولویت های شــورا و شهرداری 
کاشان دانست و گفت: بهره مندی از خدمات مطلوب در شهر حق تمام 

شهروندان است.
وی خدمــت بــه مــردم را باالتریــن ارزش در اســالم دانســت و 
افــزود: اعضــای شــورای ششــم بــه اتفــاق شــهردار و مجموعه 
شــهرداری بــا وحــدت و همدلــی در حــد تــوان و امکانــات 
 موجــود تــالش خــود را بــرای داشــتن شــهری آبــاد و زیبــا به

 کار بستند.
هاشــمی طاهری بــا بیــان اینکه طــی یک ســال گذشــته ۴۵۸ 
مصوبه در شــورای اســالمی شــهر کاشــان به مرحله اجرا درآمده 
اســت، گفــت: در ایــن مــدت ۱۰۸ جلســه در کمیســیون های 
نــی و خدمــات شــهری انجــام  اقتصــادی، فرهنگــی، عمرا

 شده است.
وی ادامــه داد: در این مدت بیــش از ۸۰ نامه به دبیرخانه شــورای 
ششــم وارد شــده اســت که تک تک اعضا پیگیر رفع مسائل مطرح 
شــده در این نامه ها بوده اند، همچنین طی یک ســال گذشته شش 
 طرح انجــام و تعــداد ۱۶ طرح برای پیگیری به شــهرداری ارســال 

شده است.

استانبا مسئولان
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تشییع پیکر شهید تازه تفحص شده در آران و بیدگل
در مراسمی دانش آموزان مدارس آران و بیدگل با شهید حســین نوروزی شهید تازه تفحص شده 
تجدید میثاق کردند.در این مراسم پیکر شهید حسین نوروزی که پس از ۳۴ سال به آغوش خانواده 
و همشهریانش بازگشته اســت در میان خیل عظیم دانش آموزان تشــییع شد.معاون پرورشی و 
تربیت بدنی آموزش و پرورش آران و بیدگل گفت: پیکر این شــهید در ۴ مدرسه دخترانه و پسرانه 
شهر آران و بیدگل تشییع شد.شــهید حســین نوروزی از اهالی ابوزیدآباد آران و بیدگل بوده که در 
ســال ۱۳۶۷ در عملیات فاو به شهادت رسید و و پیکرش چهار سال گذشــته به عنوان شهید گمنام 
در گلزار شهدای شهرســتان بهمئی کهگیلویه و بویر احمد به خاک سپرده شده بود.محسن چتری 
افزود: قرار است پیکرشهید حسین نوروزی پنج شنبه در گلزار شهید راستی شهر ابوزیدآباد به خاک 
سپرده شود.آران و بیدگل با تقدیم ۸۴۰ شــهید در دوران دفاع مقدس به عنوان دار الشهدای ایران 

اسالمی شهرت دارد.
 

رییس اداره میراث فرهنگی کاشان:

گودبرداری کنار مسجد تاریخی جامع کاشان به سفالینه هایی 
تاریخی رسیده است

رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاشان در نشست خبری با خبرنگاران؛ اجرای پروژه 
شهرداری کاشان در مجاورت مسجد جامع کاشان را اقدامی غیرقانونی دانست و خواستار توقف این پروژه 
شد.احمد دانایی نیا اظهار کرد: شهرداری کاشــان بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به انجام پروژه عمرانی 
در مجاورت مسجد تاریخی جامع کاشــان که دارای ارزش تاریخی است، کرده و در حال حاضر اداره میراث 
فرهنگی و گردشگری کاشان با طرح شکایت، از طریق مراجع قضایی مانع ادامه این پروژه شده است.وی 
ضمن اظهار تاسف از این اقدام غیرقانونی گفت: در زمان اجرای پروژه، شهرداری کاشان اقدام به گودبرداری 
اطراف مسجد کرده و به سفالینه هایی تاریخی رســیده بود که به محض اطالع این اداره و درخواست برای 
توقف پروژه، با بتن ریزی روی این سفالینه ها باعث تخریب آن ها نیز شده است. دانایی نیا در ادامه جلسه 
بیان داشت که شهرداری کاشان در اطراف تپه های تاریخی جنب مسکن مهر و محور باغ فین که دارای ارزش 
تاریخی متعلق به دوره پارینه سنگی است و قدمت آن ها از تپه سیلک کاشان هم بسیار بیشتر است، اقدام به 

احداث جاده کرده که این اقدام هم با پیگیری های آن اداره متوقف شده است.
  

با اجرا در محور کنار گذر نایین انجام شد؛ 

 استفاده از آسفالت با قیر اصالح شده پلیمری برای نخستین
 بار در اصفهان

مجری پروژه های روکش آسفالت راه های شریانی استان اصفهان گفت: برای نخستین بار عملیات روکش 
آسفالت با قیر اصالح شده پلیمری در محور کنار گذر نایین در محور شریانی کاشان- اردکان اجرا شد.احمد 
صفری اظهار کرد: با توجه به ضرورت نیاز به استفاده از روش های نو در صنعت روسازی و لزوم بهبود خواص 
مکانیکی و فیزیکی آسفالت راه های شریانی کشور، این موضوع در دســتور کار اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان اصفهان قرار گرفت.وی یکی از موثرترین شیوه های بهبود خواص عملکردی آسفالتی 
را استفاده از فناوری قیر اصالح شده با افزودنی پلیمری در تولید آسفالت دانست و گفت: این روش برای 
اولین بار به طور گسترده در روکش آسفالت کنارگذر نایین در محور شریانی کاشان- اردکان در استان اصفهان 
در دست اجراست.مجری پروژه های روکش آسفالت راه های شریانی استان اصفهان خاطر نشان کرد: از 
مهم ترین خواص ایجاد شده در روسازی توسط قیر های پلیمری می توان به خاصیت چسبندگی بیشتر، 
بهبود عملکرد در هر دو محدوده دمای باال و پایین، مقاومت بهتر در مقابل تغییر شکل های دمای باال، کاهش 
حساسیت دمایی، بهبود در استحکام کششی و افزایش مدول سختی اشاره کرد.وی خاطرنشان کرد: این 

عملیات از ابتدای پل شهر بافران آغاز شد و تا پل شهر نایین به طول پنج کیلومتر ادامه خواهد یافت.

 دستگیری عامالن سنگ پرانی به کامیون های عبوری
 در نجف آباد

فرمانده انتظامی شهرســتان نجف آباد از دستگیری ۶ نفر از عامالن ســنگ پرانی و ترقه پرانی به 
کامیون های عبوری درمحور های مواصالتی این شهرســتان خبر داد.سرهنگ میثم گوهری آرانی 
گفت: در پی اقدام اخیر تعدادی اراذل و اوباش در برهم زدن امنیت و اخالل در فعالیت خودرو های 
عبوری در محور های مواصالتی این شهرســتان، در این راســتا ماموران انتظامی حین گشت زنی 
هوشمندانه در محور های مواصالتی این شهرستان تعداد ۶ نفر که با ۲ دستگاه خودرو سواری اقدام 
به سنگ پرانی و پرتاب مواد محترقه انفجاری به ســمت خودرو های عبوری سنگین می کردند را 
شناسایی و دستگیر کردند.وی افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی 

به مرجع قضایی تحویل داده شدند.
 

شاهین شهر لرزید 
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از وقوع زلزله در چهار کیلومتری شاهین شهر خبر داد.

منصور شیشــه فروش در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشــاره به وقوع زلزله در استان اصفهان اظهار 
داشت: این زلزله ساعت ۸ و ۶ دقیقه ثبت شده است.وی با بیان اینکه این زلزله در چهار کیلومتری 
شاهین شهر اتفاق افتاده اســت، افزود: بزرگی این زلزله ۲.۹ ریشتر و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین 
ثبت شده است.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: با بررسی به عمل آمده این 

زلزله خسارتی به دنبال نداشته است.
 

سخنگوی اورژانس استان اصفهان خبر داد:

 سوختگی مرد ۴۰ ساله در حادثه انفجار کپسول گاز 
در دولت آباد

سخنگوی مرکز اورژانس اســتان اصفهان از سوختگی مرد ۴۰ ســاله در حادثه انفجار کپسول گاز 
در دولت آباد خبر داد.عباس عابدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشــاره به حادثه انفجار در استان 
اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱۸ و ۵۳ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان 

اصفهان گزارش شده است.
وی افزود: این حادثه در یک کارگاه در بلوار دانشگاه دولت آباد اتفاق افتاده است.سخنگوی مرکز 
اورژانس استان اصفهان با اشاره به اینکه این حادثه به دلیل انفجار کپسول گاز اتفاق افتاده است، 
اضافه کرد: یک واحد امدادی ۱۱۵ برای این حادثه اعزام شده است.وی با بیان اینکه در این حادثه 
یک مرد ۴۰ ساله دچار سوختگی شد، ادامه داد: مصدوم این حادثه از ناحیه دست و صورت دچار 

سوختگی و به بیمارستان امام موسی کاظم)ع( اعزام شد.
 

2 حادثه گازگرفتگی در مبارکه و قهدریجان
مدیر روابط  عمومی اورژانس و فوریت های پزشکی استان اصفهان به حادثه گازگرفتگی در مبارکه 
– دیزیچه اشاره کرد و گفت: این حادثه ساعت یک و ۳۵ دقیقه بامداد به مرکز فرماندهی عملیات 
اورژانس استان اصفهان گزارش شد.عابدی تصریح کرد: این حادثه به دنبال اشکال در خروجی لوله 
بخاری اتفاق افتاد و مرد ۴۰ ساله نیز مسموم شد.وی با بیان اینکه یک واحد امدادی برای این حادثه 

اعزام شد، گفت: فرد مسموم شده در این حادثه به بیمارستان محمدرسول ا... مبارکه منتقل شد.
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان همچنین به گازگرفتگی در قهدریجان اشاره کرد و افزود: 
این حادثه نیز به دلیل عدم تهویه مناسب محیط اتفاق افتاد.وی افزود: در این حادثه آقای ۱۷ ساله 

مصدوم شد که برای درمان به بیمارستان امام خمینی فالورجان منتقل شد.

خبر روز

فرماندار بویین میاندشت:

انگیزه و مطالبه گری افراد 
دارای معلولیت نشان از 

پویایی جامعه این افراد دارد
مراســم گرامیداشــت روز جهانی افراد دارای 
معلولیت با حضور رضا علی معصومی فرماندار، 
حسن خلیلی رییس اداره بهزیستی، مسئولین 
شهرســتانی و افراد دارای معلولیــت به همراه 
خانواده در سالن کانون شــهید مطهری برگزار 
شــد.به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی 
شهرستان بویین میاندشت، حسن خلیلی ضمن 
گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت با 
اشاره به شعار امســال روز جهانی معلولین، » 
راه حل های تحول آفرین برای توسعه فراگیر، 
نقش نو آوری در ایجاد جهانی دسترس پذیر و 
برابر« گفت: افراد دارای معلولیت بخشی از این 
جامعه هستند که باید همچون دیگر افراد جامعه 
از حقوق شهروندی، تجهیزات و امکانات بهره مند 
شوند و این مهم جز با دسترس پذیری و مناسب 
ســازی اماکن دولتی و عمومــی صورت نمی 
پذیرد.خلیلی با تاکید بر فرمایش مقام معظم 
رهبری که می فرمایند: مســئول حقیقی کمک 
به معلولین فقط بهزیســتی نیست بلکه همه 
مردم، بخش های دولتی و غیر دولتی و سازمان 
های انقالبی باید بــه جامعه هدف کمک کنیم، 
با قدردانی از همه خیرین ارجمند که بهزیستی 
را یاری می کنند خواستار مساعدت و همراهی 
هر چه بیشتر این ســازمان در ارائه خدمات هر 
چه بهتر به جامعه هدف و تحقق آرزوهای این 
عزیزان بلند همت شــد.رضا علــی معصومی 
فرماندار شهرستان، ضمن بزرگداشت روز جهانی 
معلولین و تشــکر از اداره بهزیستی دربرگزاری 
این مراسم با اشــاره به اراده قوی، استقامت و 
عزم راسخ افراد دارای معلولیت بیان کرد: انگیزه، 
اراده، مشارکت فعال و  مطالبه گری افراد دارای 
معلولیت نشان از پویایی جامعه این افراد دارد.
وی افزود: افراد دارای معلولیت حضور بسیار پر 
رنگی در عرصه های مختلف دارند و این موضوع 
که معلولیت محدودیت نیســت را می توان با 
کســب موفقیت ها و فعالیت های ارزشمندی 
که جامعه معلوالن در زمینه کار آفرینی، اشتغال، 

تحصیلی و ورزشی کسب کرده اند، اثبات کرد.

حوادث کشف 2۳۸ کیلو تریاک در سمیرم
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف ۲۳۸ کیلو تریاک در عملیات ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان سمیرم خبر داد.سردار محمدرضا هاشمی 
فر گفت: در راستای طرح تشدید برخورد با سوداگران مرگ و مبارزه با قاچاق مواد مخدر، ماموران ایستگاه ایست وبازرسی شهرستان سمیرم به همراه ماموران یگان 

تکاوری اصفهان حین کنترل خودرو های عبوری به یک دستگاه تریلی مشکوک شده و جهت بررسی آن را متوقف کردند.
وی افزود: ماموران پس از متوقف کردن خودرو ضمن هماهنگی با مرجع قضایی به بازرسی از این خودرو پرداخته که در نتیجه این عملیات مقدار ۲۳۸ کیلو تریاک 

که به طرز ماهرانه ای داخل خودرو جاساز شده بود کشف شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی 
تحویل داده شد از برخورد قاطعانه و بی امان پلیس با قاچاقچیان و سوداگران مرگ گفت و از شهروندان خواست در راستای هرچه بهتر انجام ماموریت ها و حفظ 
امنیت در جامعه با پلیس همکاری داشــته و هرگونه اخبار و اطالعات در خصوص حمل، نگهداری و خرید و فروش مواد مخدر را از طریق تماس با مرکز فوریت 

های۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

عکس: فارس

با اجرای طــرح صــدور گواهینامه در روســتا ها، 
تاکنون ۷۰۰ روســتایی گواهینامه موتور ســیکلت 

دریافت کرده اند.
رییــس پلیس راه روســتایی فرمانــده انتظامی 
اســتان در حاشــیه برگزاری آزمون گواهینامه در 
روســتای زفره از توابع شهرســتان کوهپایه گفت: 
براســاس آمار حــدود ۲۰ درصــد از تصادفات در 
روســتا ها با موتور ســیکلت رخ داده و این اقدام 
پلیــس در مناطق محــروم موجب می شــود تا 
روســتاییان به صورت قانونمندتر با موتور سیکلت 

رانندگی کنند.

سرهنگ روح ا... شاکری گفت: پلیس با مشارکت 
اداره راهداری، شورای اســالمی و دهیاری روستا 
آمادگــی دارد تا آزمــون گواهینامــه رانندگی را در 

روستا های استان برگزار کند.
وی افزود: تمام مراحل این آزمــون از ثبت نام تا 
آزمایش های پزشکی و آیین نامه و مرحله عملی در 
روستا برگزار می شود تا از تردد روستاییان به مراکز 

شهرستان کاسته شود.
رییــس پلیس راه روســتایی فرمانــده انتظامی 
استان گفت: با اجرای این طرح در روستا ها پیش 
بینی می شود میزان تصادفات در روستا ها تا حدود 

۱۰ درصد کاهش یابد.
در پایان آزمــون گواهینامه در روســتای زفره و در 
راستای طرح دیده شــو - ایمن شو، کاله ایمنی به 
موتورسواران اهدا شد تا تعداد کاله های ایمنی اهدا 
شده به موتور سیکلت ســواران روستایی به هزار و 

۲۰۰ کاله برسد. 

به همت پلیس راه روستایی صورت گرفت؛

برگزاری آزمون صدور گواهینامه موتور سیکلت در روستا

عکس خبر

ارائه خدمات بهزیستی 
کوهپایه در حوزه 

توانبخشی به 5۰۰ خانوار 
رییــس اداره بهزیســتی شهرســتان 
کوهپایه گفت: بهزیســتی شهرســتان 
کوهپایه در حوزه توانبخشــی بیش از 
۵٠٠ خانوار و همچنین در حوزه اجتماعی 
بیــش از ۴٠ خانــوار بی سرپرســت و 
بدسرپرست را در سطح شهرستان تحت 

پوشش حمایتی خود دارد.

 اما و اگر های قطع درختان کهن
 باغ ثبت جهانی فین

به گفته رییــس اداره میراث فرهنگی صنایع دســتی و 
گردشگری کاشــان، باد شــدید سبب شکســته شدن 

درختان کهنسال و قدیمی باغ فین شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مرکز اصفهان؛ احمد 
دانایی نیا با اشــاره به اینکه چند روز قبل باد شدید سبب 
شکسته شــدن تعدادی از درختان این باغ شد، گفت: با 
نظر کارشناسان قرار شــد، درختان کهنسال آسیب دیده  
باغ فین که دارای ارزش تاریخی، طبیعی و فرهنگی است 

به ناچار قطع و درختان دیگری جایگزین آن ها شود.
وی با بیان اینکه برای نگهداری و حفاظت از درختان این 
مجموعه بــا ۱۰ متخصص مرتبط و کارشــناس همکاری 
داریم، افــزود: برای جایگزین کــردن درختان قدیمی و 
کهنسال به مرور با تهیه قلمه از این درختان و کاشت ۲۴۰ 
درخت، درصدد احیای فضای سبز این مجموعه هستیم.

رییس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
کاشان با اشاره به اینکه موضوع شکسته شدن ۵ درخت 
و کمر شکن شدن ۴ درخت در فضای مجازی هم مطرح 
شده اســت، گفت: مجموعه تاریخی باغ فین از مدت ها 
قبل برای چاره اندیشــی و ارائه راهکار، با تشکیل شورای 
راهبردی و جلسات متعدد با کارشناسان و اطالع رسانی 
موضوع، درصدد برون رفت از شرایط حال حاضر درختان 

بوده است.  
پیش از این نیــز اخبار ضد و نقیضــی در فضای مجازی 
از قطع درختان باغ ثبت جهانی فین در کاشــان دریافت 
شده بود و هرگونه کم کاری در حفظ و حراست از میراثی 
این چنین که در زیر ذره بین سازمان جهانی یونسکو قرار 
دارد، می تواند عواقب ناخوشایندی برای جامعه فرهنگی، 

تاریخی و گردشگری کشورمان در پی داشته باشد.
باغ فین کاشان با ۳۴۷ درخت کهنسال ، جزو ۹ باغ ایرانی 
اســت که از آن به عنوان نمونه کامل باغ سازی ایرانی یاد 

می شود.
باغ فین به وسعت حدود ۳۴ هزار متر مربع، سال ۱۳۱۴ 
در فهرســت آثار ملی و ســال ۱۳۹۰ در فهرســت میراث 

جهانی قرار گرفت.
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رییس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک اصفهان  می گوید  مردم توان خرید ندارند 
و فروشندگان پوشاک در پرداخت بدهی هایشان مانده اند؛

بازاری که یخ بسته ...
رییس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک اصفهان گفت: با وجود اینکه امسال برخی از فروشگاه های 
پوشاک حراج کرده بودند و نسبتا خریدار بیشتری داشتند؛ اما بازهم جبران کننده بدهی های آنها 
نبوده اســت.ابراهیم خطابخش اظهار کرد: با وجود اینکه امسال برخی از فروشگاه ها حراج کرده 
بودند و نسبتا خریدار بیشتری داشتند؛ اما این فروش مانند سال های قبل نبود و به خوبی شاهد 
هستیم که مراکز فروش و پاســاژها در تمامی نقاط شهر در رکود به سر می برند و مشتری ندارند.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به شیوع کرونا طی دو ســال اخیر آیا امسال با کاهش کرونا 
وضعیت بهتر از سابق نیست، گفت: فروشندگان پوشاک اصفهان در پرداخت بدهی هایشان مانده 
اند، انتظار این بود که وضعیت نســبت به ماه ها قبل بهتر شــود و با کاهش شیوع کرونا بازارهای 
شلوغ تری داشته باشیم؛ اما متاسفانه این وضعیت به نسبت مدت مشابه بدتر شده و شاهد رکود 
بیشتری در این زمینه هستیم.رییس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک اصفهان از وضعیت نامناسب 
صادرات پوشاک نیز خبر داد و بیان کرد: امسال قیمت پوشاک بین ۲۰ تا ۳۰ درصد و در برخی موارد 
حتی بیشــتر افزایش داشته و همین باعث ریزش مشتریان شده اســت.وی توضیح داد: گرانی 
هزینه های تولید مانند مواد اولیه، اجاره هزینه حامل ها نرخ تولید را افزایش داده و به همین نسبت 
توزیع کننده هم پوشاک را گران تر از تولیدکننده خرید می کند و در نهایت به میزان افزایش هزینه ها 
بر قیمت نهایی کاال افزوده می شود.خطابخش با اشــاره به اینکه فروش پوشاک نسبت به سال 
گذشتهتقریبا صفر است، گفت: بازار در مدت مشابه سال گذشته رونق داشت و تولید ایرانی نیز سرپا 
بود اما با وجود اینکه در شرایط فعلی عرضه زیاد اســت؛ ولی تقاضا وجود ندارد که همین موضوع 
موجب به وجود آمدن رکود مضاعف در بازار پوشــاک شده اســت.رییس اتحادیه تولیدکنندگان 
پوشاک اصفهان تاکید کرد:در بازار پوشــاک اصفهان عرضه زیاد لباس گرم مشهود است و انواع 
لباس با مد جدید در فروشگاه ها به چشــم می خورد؛ ولی مردم به واسطه گرانی خرید نمی کنند.

وی ابراز کرد: درواقع کاهش قدرت خرید مردم موجب شده فقط از پس خرید مواد خوراکی برآیند 
و به لباس های گرم سال های قبل خود بســنده کنند و دود خرید نکردن مردم نیز بیشتر از همه به 
چشم کاسبانی می رود که از پس پاس کردن چک های خرید لباس گرم در سال جاری برنمی آیند.

 
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان:

۸۵ محله در ۱۴ شهرستان اصفهان برای محرومیت زدایی 
انتخاب شدند

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان گفت: برای اجرای طرح محرومیت زدایی، 
۸۵ محله از ۱۴ شــهر و شهرســتان در اســتان انتخاب شــده اند.محمدرضا قاســمی در ستاد 
محرومیت زدایی محالت کم برخوردار استان اصفهان، محرومیت زدایی را طرحی قابل قبول خواند 
و اظهار کرد: طرح ۲۰۲۰، بانک اطالعاتی ســازمان مدیریت و برنامه ریزی را تجمیع می کند. برای 
اجرای این طرح، ۸۵ محله از ۱۴ شهر و شهرستان در استان انتخاب شده اند.وی افزود: در سازمان، 
یک گروه نقشه با یک رییس و دو کارشناس وجود دارد که نماینده سازمان نقشه برداری هستند، 
اما دسترسی به نقشه های پارسل و بلوک هزینه بر و دسترسی به آن ها دشوار است.رییس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان گفت: از مســئوالن تقاضا داریم که به سازمان برنامه کمک 
لجســتیک کنند تا داده های مکان مند قابل استفاده باشــد، در این زمینه استانداری و شهرداری 
کمک زیادی می کنند اما همراهی بیشتری را می طلبد.قاسمی خاطرنشان کرد: کارشناس نقشه در 
دستگاه وجود ندارد، زیرا ساختار دستگاه مانند سازمان نیست که نیاز به نیروی GIS داشته باشد، 
به همین دلیل دستگاه ها هنگام بارگذاری اطالعات با مشــکل استفاده از نرم افزار مواجه هستند 

و تمام حجم کار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی محول می شود و روندکار را طوالنی می کند.

کافه اقتصاد

مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اصفهان خبر داد:

احیای سهم اشتغال استان 
اصفهان تا پایان سال به 

صورت کامل
مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
اصفهان گفت: تا پایان امســال سهم اشتغال 
استان اصفهان به صورت کامل محقق می شود.

میثم مداحی در گفت و گو بــا خبرنگار بازار با 
اشاره به اینکه سیاست های دولت سیزدهم در 
بخش های مختلف اقتصادی اظهار داشت: بر 
این مبنا تالش می شود که واحدهای اقتصادی 
راکد و نیمه فعال احیا شود.وی با اشاره به اینکه 
این موضوع نقش مهمی در اشــتغال آفرینی 
و توســعه کســب و کارها دارد، ابراز داشت: به 
گفته مســئولین اســتان تا پایان سال جاری 
۴۸۰ واحد تولیدی راکد و نیمه فعال احیا می 
شود.مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر 
در سطح استان اصفهان نرخ بیکاری به ۶/۱۰ 
درصد رسیده است، تصریح کرد: این در حالی 
اســت که پیش از این نرخ بیکاری در سطح 
استان ۱۲.۶ درصد بوده اســت.وی با اشاره به 
اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استان 
اصفهان را موظف به ایجاد ۸۰ هزار شغل کرده 
اســت، افزود: از این تعداد تاکنون ۳۵ درصد 
ثبت و محقق شده است.مداحی گفت: البته که 
این آمار به علت های مختلف از جمله مشکالت 
اینترنت و ثبت نشــده اشــتغال های جدید 
قطعی نیســت.وی با اشــاره به اینکه امسال 
اعتبارات استان دیر ابالغ شد، خاطرنشان کرد: 
تا پایان سال سهم اشتغال استان اصفهان به 
صورت کامل محقق می شــود.مدیرکل اداره 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان اظهار 
داشت: پرداخت دیرهنگام تسهیالت و افزایش 
قیمت ها از جمله مواردی بوده که در افتتاح و 
بهره برداری از واحدهای تولیدی و صنعتی در 
سطح اســتان اصفهان تاثیر داشته است.وی 
خاطرنشان کرد: عمده اشتغال ایجاد شده در 
سطح استان اصفهان برای دو بخش صنعت 
و خدمات بوده که کشــاورزی هم برای بخش 

خدمات تعریف شده است.

رییس سازمان امور اراضی کشور گفت:در حال حاضر 
در کل کشــور ۱۰۰ هزار پالک ثبتــی اصالحات ارضی 
داریم که ۵۵ هزار پــالک ثبتی تداخل در اراضی ملی 
تشخیص داده شده اســت.صفدر نیازی در حاشیه 
جلسه بررسی مشکالت تداخالت اراضی کشاورزی 
کاشان اظهار کرد: تاکنون برای ۲ میلیون هکتار اراضی 
کشاورزی در کشور سند مالکیت تک برگ صادر شده 
که با همکاری سازمان ثبت اسناد و امالک برای همه 
اراضی کشاورزی در دولت ســیزدهم سند مالکیت 
صادر می شود.وی اظهار کرد: نقشه کاداستری برای 
چهار میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی تهیه 
شــده و بخش اعظم آن برای صدور ســند مالکیت 
تک برگی، تحویل سازمان ثبت اسناد و امالک شده 
است.رییس سازمان امور اراضی در بخش دیگری از 
سخنانش به اجرای آیین نامه مربوط به رفع تداخالت 
ناشــی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی 
ملی، دولتی و مســتثنیات اشخاص اشــاره کرد و 
افزود: این آیین نامه از ســال ۱۳۹۴ اجرا شــده و تا 
پایان سال آینده مشکل همه پالک های دارای تداخل 
رفع می شــود.نیازی اظهار کرد: در حال حاضر در کل 
کشور ۱۰۰ هزار پالک ثبتی اصالحات ارضی داریم که 
۵۵ هزار پالک ثبتی تداخل در اراضی ملی تشخیص 
داده شده و تا کنون هفت هزار و ۳۰۰ پالک ثبتی رفع 
تداخل شده اســت.وی تصریح کرد: ۱۸ میلیون متر 
مربع اراضی کشاورزی مستثنیات در کل کشور داریم 
که چهار میلیــون و ۷۰۰ هزار هکتــار از این مقدار رفع 

تداخل شده و ۴۰ درصد این آمار مربوط به یک سال 
دولت سیزدهم است.نیازی گفت: در کاشان برنامه 
ریزی می کنیم با تامین منابع مورد نیاز و به کارگیری 
مهندسین مشاور مشکل تداخالت اراضی کشاورزی 
در شهرستان رفع شود.رییس سازمان امور اراضی در 
ادامه بیان کرد: بحث تغییــر کاربری اراضی را هم در 
این سازمان پیگیری می کنیم، تغییر کاربری مجاز 
به ساخت و ساز هایی گفته می شود که برای توسعه 
شهر ها ضرورت دارد و یک میلیون هکتار از اراضی به 
توسعه شهر ها اختصاص یافته، اما بخشی از ساخت 
و ساز ها غیرمجاز است که بخشی از باغ های اقتصادی 
ما امروز به باغ های معیشتی و تفننی تبدیل شده و 

این آفت باغ ها در کشــور است و ۲ میلیون ساخت و 
ساز غیرمجاز در بحث تغییر کاربری اراضی کشاورزی 
در کشور داریم.نیازی گفت: مجوز تغییر کاربری تقاضا 
محور است و برای تغییر کاربری زمین های مستثنی 
از اراضی ملی بر اساس قانون حفظ کاربری کشاورزی 
زمین، باید از کمیســیون تبصره یک ماده یک مجوز 
دریافت شــود و به هر میزان تقاضا از طرف سرمایه 
گذاران ارائه شــود به همان میزان در کمیسیون های 
مربوطه بررسی و مجوز صادر می شود.کاشان دارای 
۶ هزار و ۳۰۰ هکتار زمین زراعــی و ۹ هزار هکتار باغ 
و گلخانه اســت و بیش از ۱۰ هزار خانــوار در بخش 

کشاورزی این شهرستان فعالیت می کنند.

رییس سازمان امور اراضی کشور در حاشیه سفر به کاشان خبرداد:

صدور سند مالکیت تک برگ برای ۲ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در کشور

سوغاتی های 
پر فروش این 
روزها در قطر

ســوغاتی پر فروش جام 
جهانی که این روزها مورد 
توجه زیاد گردشگران قرار 

گرفته است.

عکس خبر  
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وزیر اقتصاد:

 افزایش ۲۰درصد حقوق قطعی نیست
هیئت دولت مشغول بررسی مدل های مختلف افزایش حقوق کارمندان در سال آینده است. وزیر 
اقتصاد درباره  پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه مبنی بر افزایش ۲۰درصدی حقوق ها گفت: این پیشنهاد 
قطعی نیست و ممکن اســت در نهایت در هیئت دولت مصوب نشود.اخیرا رییس سازمان برنامه و 
بودجه اعالم کرده است که بر اساس پیش نویس الیحه بودجه که در این سازمان آماده شده متوسط 
افزایش حقوق کارمندان دولت ۲۰ درصد لحاظ شده است، این درحالی است که نسخه نهایی الیحه 
بودجه بایستی در هیئت دولت به تصویب وزرا برسد.پیگیری ها نشان می دهد هیئت دولت در روزهای 
اخیر در حالی مشغول بررسی کلیات پیش نویس الیحه بودجه بوده که یکی از محوری ترین مباحث 
مشخص کردن مدل افزایش حقوق ها و همچنین میزان رشد دریافتی کارکنان دولت نسبت به سال 
۱۴۰۱ است.در همین خصوص احسان خاندوزی، ســخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به خبرنگار 
تسنیم، در مورد آخرین وضعیت افزایش حقوق کارمندان در سال آتی و احکام مندرج در الیحه بودجه 
۱۴۰۲ گفت: پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه افزایش ۲۰درصدی حقوق است، البته این پیشنهاد قطعی 
نیست و ممکن است  در نهایت در هیئت دولت مصوب نشود.وی افزود: به طور کلی سه مدل مختلف 
برای افزایش حقوق ها برای سال آینده در دولت مطرح شده است که یکی از پیشنهادات این بود که 
به جای افزایش ۲۰درصدی حقوق همه کارکنان، میزان افزایش دســتمزد و حقوق برای دهک های 
کم درآمد )کارکنان دولت ( بیشتر باشد.به گفته وزیر اقتصاد،  با وجود بررسی احکام پیش نویس الیحه 

بودجه تصمیم گیری در خصوص افزایش حقوق کارمندان  به جلسات روز شنبه موکول شده است.
 

صادرات مرغ آزاد شد
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از امکان صادرات مرغ با عوارض صفر خبر داد و گفت: 
براساس برآوردها تا پایان سال هیچ مشکلی در حوزه تولید و مصرف مرغ نخواهیم داشت.محسن 
شیراوند در این خصوص افزود: با عنایت به شرایط مطلوب تولید گوشت مرغ در کشور به دلیل استمرار 
و سیاستگذاری  منظم در حوزه تولید این کاال و همچنین در راستای حمایت از بخش تولید، صادرات 
برای گوشت مرغ به طور جد پیگیری و امکان صادرات با حذف عوارض صادراتی فراهم شده است.به 
گفته وی، نظر به هماهنگی های صورت گرفته با سازمان دامپزشکی کشور جهت تسریع در انجام فرآیند 

کار، الزم است در این خصوص به واحدهای ذی ربط اطالع رسانی صورت گیرد.
 

تعرفه جدید گاز پرمصرف ها مصوب شد
مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز با بیان اینکه ابالغیه تعرفه های جدید گاز برای پرمصرف ها تصویب شده 
اســت، افزود: براین اســاس طی یکی دو روز آینده تغییراتی در حوزه تعرفه های قبوض گاز خواهیم 
داشت.محمدرضا جوالیی، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز در برنامه میز اقتصاد با بیان اینکه بالغ بر 
۸۳۰ میلیون متر مکعب در روز گاز شیرین و تصفیه شده تحویل شبکه سراسری گاز قرار می گیرد، گفت: 
ظرف یکی دو روز آینده با اقداماتی که انجام می شود می توانیم ۱۰ تا ۲۰ میلیون متر مکعب به وضعیت 
تولید اضافه کنیم.به گفته محمدرضا جوالیی، میزان مصرف گاز در شش ماهه اول سال نسبت به پارسال، 
نزدیک به شش درصد رشد رشد داشته است که مصرف بخش خانگی ۷۱ درصد و بقیه گاز را نیروگاه ها و 
صنایع عمده و بخش های دیگر مصرف کرده اند.در ادامه،گودرزی کارشناس انرژی در خصوص مصرف 
گاز در ادارات، گفت: به منظور رعایت مصرف در بخــش ادارات، بحث پایش مصارف به صورت جدی 
توسط شرکت های گاز استانی در حال پیگیری است.به گفته وی؛ تمام ادارات به صورت موردی، ادامه 
دار و مستمر، پایش و مصارف آن ها کنترل می شود. حتی دمای فضای اداری آن ها بررسی می شود 
و مشخص می شــود که چقدر الگوی مصرف رعایت می کنند. به کسانی که بخشنامه دولت را رعایت 
نمی کنند حتما اخطار کتبی داده می شود و در صورت تکرار، باعث قطع جریان گازشان می شود و برای 
وصل مجدد هم الزم است که حتما تاییدیه بیاورند و عمال این موضوع را برای دفعات بعد رعایت کنند.

ذره بین

شروع مازوت سوزی در نیروگاه ها و واحدهای سیمانی؛ مردم برای جلوگیری از بحران کمک و همراهی کنند

خوانندگان عزیز توجه فرمایید!...

زمستان سختی که مســئولین از مدت ها قبل برای 
اروپا پیش بینی می کردند، برای ایران از راه رســید. 

لی  با افت فشار مواجه شده و گازرســانی به واحدهای گاز مناطق شما
تولیدی هم با محدودیت مواجه شــده است. آنگونه که مسئولین صنعتی 
اعالم می کنند، واحدهای ســیمانی برای ادامه تولید ناچار به اســتفاده از 
مازوت شده اند. در واحدهای فوالدی هم شــرایط چنگی به دل نمی زند. 
آنگونه که ســیف ا... امیری، مدیر کل امور معدنی و صنایع معدنی وزارت 
صمت به بازار می گوید: نیاز واحدهای فوالدی حدود ۴۰ میلیون مترمکعب 
در روز است؛ اما شرکت گاز تنها ۱۵ میلیون مترمکعب از این مقدار را تامین می 
کند.اما سیمان و فوالد تنها بخش های متضرر از نبود مدیریت در شرکت ملی 
گاز نیستند. آنگونه که اخیرا مهدی ابهری دبیر انجمن کارفرمایان پتروشیمی 
به »بازار« گفته بود، گازی که در اختیار واحدهای پتروشیمی قرار می گیرد، 
حدود ۹ درصد کمتر از نیاز واقعی آنهاســت. وی هشــدار داده بود که این 
محدودیت در گاز رسانی منجر به کاهش حدود ۹ تا ۱۰ درصدی محصوالت 
پتروشیمی خواهد شــد. این محدودیت ها در شرایطی برای بخش مولد 

اقتصاد اعمال شده که ایران خود دارنده دومین ذخایر گازی دنیاست.

بخت با شرکت گاز یار بود!
پاییز امسال بخت با شــرکت ملی گاز یار بود و سرمای هوا خیلی دیر از راه 
رسید. سرمایی که از راه نرسیده، شــرکت ملی گاز را گرفتار کرده است. بر 
اساس آماری که شرکت ملی گاز اعالم کرده مصرف گاز خانگی-تجاری در 
دو هفته گذشته ۳۴ درصد معادل ۱۴۸ میلیون متر مکعب در روز افزایش 

داشته است و پیش بینی می شود که با سردتر شدن هوا، رکورد مصرف گاز 
از عدد ۵۸۵ میلیون متر مکعب نیز فراتر رود. البته الزم به یادآوری است که 
سال گذشته مصرف گاز خانگی در روز ۳ بهمن  با ثبت عدد ۶۹۲ میلیون متر 
مکعب تمامی رکوردها را زد. هم زمان با ثبت این رکورد در بخش خانگی، 
بخش تولیدی متوقف شد. حاال باید دید امسال چه اتفاقی خواهد افتاد 
آیا همانند هر سال تنها برنامه مدیریتی شرکت گاز برای زمستان سخت، 

قطع گاز واحدهای تولیدی است یا برنامه دیگری هم در دستور کار است.

بازگشت به دهه ماقبل ۷۰ شمسی
البته بحران گازی از مدت ها قبل قابل پیش بینی بود. همین چند وقت پیش 
بود که گزارشی از وضعیت نگران کننده تولید و مصرف گاز در کشور در صحن 
علنی مجلس قرائت شد. آنگونه که در این گزارش آمده بود:» کمبود گاز در 
سال های اخیر به خصوص در فصول سرد سال با افزایش تقاضای بخش 
خانگی برای گرمایش تشدید شده اســت؛ به نحوی که تنها در سال ۱۳۹۸ 
حدود ۱۲ میلیارد لیتر گازوییل و نفت کوره بــا ارزش بیش از ۵ میلیارد دالر 
برای جبران کمبود گاز توسط نیروگاه ها سوزانده شده است. در سال جاری 
نیز با وجود کاهش و بعضا قطع گاز بخش های مختلف صنعت و در مواقعی 
کاهش صادرات و مصرف مقادیر بیشتر نفت کوره در مقایسه با گذشته، اعمال 
خاموشی در صنایع و بخش های خانگی و تجاری محتمل است.«سخنگوی 
کمیسیون انرژی مجلس ایران با اشاره به این آمار، تاکید کرده بود که این آمار 
نشان می دهد در صورت بی توجهی و عدم برنامه ریزی و اقدام سریع، کشور با 
بحران جدی برای امنیت انرژی روبه رو خواهد شد؛ به نحوی که واردات این 

حامل انرژی یا بازگشــت به دهه ماقبل ۷۰ شمسی و خرید و توزیع وسایل 
گرمایشی نفتی و ذغالی بین مردم اجتناب ناپذیر خواهد بود.

گاز رسانی به سیمانی ها به یک چهارم رسید
سیف ا... امیری، مدیر کل امور معدنی و صنایع معدنی در اینباره به بازار می 
گوید: از حدود یک ماه پیش کسری گاز به ما اعالم شد و مقدار گاز سیمانی 
ها از ۲۷ میلیون مترمکعب در روز بــه ۶.۱۱ میلیون مترمکعب کاهش پیدا 
کرده است. به دنبال این محدودیت در گاز رسانی ناچار به استفاده از مازوت 
در این واحدهای تولیدی شدیم.به گفته وی، کل مصرف گاز در زنجیره تولید 
فوالد ۴۰ میلیون مترمکعب است. در حالی که که شرکت ملی گاز تنها به ما ۱۵ 
میلیون مترمکعب در روز گاز تحویل می دهد. با توجه به محدودیت شدیدی 
که در گاز رسانی به صنایع فوالدی وجود داشت، ناچار شدیم که به واحدهایی 
همچون گندله و کنسانتره که مازاد تولید داریم، گاز ندهیم.این مقام مسئول 
در وزارت صمت با بیان اینکه بیشتر گازی که در اختیار صنایع فوالدی قرار 
گرفته در بین اسنفجی ها توزیع شده است، افزود: این واحدها در شرایط 
عادی ۲۸ میلیون مترمکعب گاز نیاز دارند. اما متاسفانه گازی که شرکت گاز 
در اختیار ما قرار داده تقریبا نصف نیاز این واحدها را تامین می کند.امیری 
با تاکید بر اینکه با وجود محدودیت های اعمالی از طرف شرکت گاز، تولید 
همچنان پابرجاست، ادامه داد: اگر بازار به دلیل کمبود دچار مشکل شود، 
مقصر این وضعیت شرکت ملی گاز خواهد بود که برنامه ریزی مناسبی را 
برای تامین و توزیع گاز مورد نیاز واحدهای تولیدی نداشته و وزارت صمت 
هیچ نقشی در این وضعیت ندارد.وی همچنین در پاسخ به این سوال که 
محدودیت در گاز رســانی به کدام بخش های تولیدی بیشترین آسیب را 
وارد می کند، گفت: در بخش هایی همچون شمش و میلگرد و گندله با مازاد 
تولید مواجه بوده و نگرانی از جهت تنظیم بازار این محصوالت وجود ندارد. 
آنچه برای ما مهم بوده و محدودیت در گاز رسانی به آنها می تواند به شدت 
مشکل ساز باشد، تامین گاز برای فوالد مبارکه برای تولید ورق و واحدهای 

اسفنجی است.

زیره به کرمان می بریم!
مسئولین دولت سیزدهم برای جبران ناترازی گاز به سراغ روسیه رفته اند. 
علیرضا کالهی، کارشــناس انرژی در واکنش به این تصمیم وزارت نفت با 
بیان این جمله که »زیره به کرمان می بریم« ادامه داد: برخی مدعی اند که 
برای جبران ناترازی در فصل زمستان باید به سراغ واردات برویم. اما سوال 
من این است که چرا ما امروز نمی توانیم به اروپا گاز صادر کنیم؟ چرا امروز 
ایران نباید به جای واردکننده گاز، صادرکننده باشیم؟ این ها نشان می دهد 
که ضعف مدیریتی باعث شده که نتوانیم از ظرفیت های فوق العاده ای که 
کشور ما دارد، استفاده کنیم.بر پایه گزارش کمیسیون انرژی مجلس، ایران 
دارای ۲۲ میدان گازی با حجم تقریبی ۳۴ تریلیون متر مکعب است؛ اما 
تمام این ذخایراز نظر عملیاتی قابل استحصال نیست و طی دو دهه گذشته 
با افزایش متوسط ساالنه ۷ درصدی عرضه گاز طبیعی، ۷۵ درصد از سبد 

انرژی کشور به گاز طبیعی اختصاص یافته است.
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بادهایی که عطر دشت های آویشن و رایحه باغ های سیب را با خود حمل می کنند. کوه هایی که آفتاب طالیی فام 
آسمان ایران را از ستیغ خود به شکوه تمام بر پهنه دشت می تابانند. جنگل هایی که لباس سبز بر تن کوهپایه های 
البرز می پوشانند و با هر نفس طراوت و پاکی را به جان طبیعت ارزانی می کنند. رودخانه هایی که خروشیدن شان 
استعاره ای کوتاه و کامل از سیالیت زندگیست. آبشارهایی که رنگین کمان را بر پشت دارند و آواز شادمانه پرندگان 
را در پیش. بهشتی که در همین نزدیکی هاست.از جاده چالوس حرف می زنیم. از زیباترین جاده ایران و چهارمین 
جاده زیبای جهان. از مسیری که تماشایی تر و جذاب تر از مقصد خود است. مسیری که در گوشه و کنار آن بهشتی 
ترین روستاهای ایران بنیان خود را بنا نهاده اند. نام هایی که هر کدام می توانند موضوع یک سفر کامل و فراموش 
نشدنی باشند: ارنگه، ابهرک، خور، سپهساالر، هریجان، نسا و شهرستانک.در این مطلب به معرفی یکی از این روستاها 
یعنی روستای شهرستانک می پردازیم. همچنین شماری از جاذبه های گردشگری و جاهای دیدنی شهرستانک 

را نیز معرفی خواهیم کرد. 
روستای شهرســتانک در کیلومتر چهل و چهارم جاده چالوس واقع شده است و یکی از روستاهای تابعه بخش 
آسارا در استان البرز است. آسارا، شمالی ترین منطقه استان البرز است که از پنجاه و شش روستا و سه دهستان 
تشکیل شده است. این سه دهستان عبارتند از دهستان های نسا، آدران و آسارا. دهستان نسا که کوچک ترین 
دهستان این منطقه است هفده روستا را در درون خود جای داده است. روستای شهرستانک توریستی ترین روستا 
در میان این هفده روستاست. شهرستانک که در پنجاه و چهار کیلومتری شمال غربی کرج قرار دارد یک منطقه 
ییالقی و نیمه کوهستانی به شمار می رود. ارتفاع این روستا از سطح دریا بالغ بر دو هزار متر است. این موقعیت 
جغرافیایی موجب شده تا این روستا به یک ییالق به شدت خنک و مطبوع و دلپذیر بدل شود. تابستان های خنک 
و خوش آب و هوای این روستا و پاییزهای زیبا و هزار رنگ آن همه ساله گردشگران پرشماری را جذب شهرستانک 

می کنند.
  کاخ ناصری: مهم ترین جاذبه گردشگری روستای شهرستانک بدون شک کاخ ناصری است. کاخ ناصری که با 
نام کاخ شهرستانک نیز شناخته می شود در زمان حکومت ناصرالدین شاه قاجار بنا شده است. شهرستانک ییالق 
محبوب ناصرالدین شاه بوده است. وی در حدود صد و پنجاه سال پیش دستور ساخت این عمارت باشکوه 
را داد تا بسیاری از روزهای تابستانی خود را به منظور تفرج و شکار در این منطقه سپری 
کند. معماری این بنا بر عهده آقا محمد ابراهیم خان یا همان معمارباشی 
معروف بوده که کاخ گلســتان تهران را نیز 

همین معمار چیره دست طراحی کرده است. کاخ ناصری در دره گله گیله واقع در جنوب شهرستانک قرار دارد و مسیر 
دسترسی به آن می بایست با پای پیاده طی شود. طی کردن مسیر دسترسی به این بنای تاریخی حدود دو ساعت 

زمان خواهد برد.
   چشمه گله گیله: یکی دیگر از جاهای دیدنی شهرستانک که در فاصله نزدیک با کاخ ناصری نیز قرار دارد، چشمه 
گله گیله است. برای رسیدن به این چشمه می بایست از کاخ ناصری به سمت شمال حرکت کنید تا پس از حدود 
بیست دقیقه پیاده روی به چشمه برســید. گله گیله از زیر یک سنگ سرچشــمه می گیرد و در نهایت خود نیز 
سرچشمه رودخانه شهرستانک است. در اطراف این چشمه درختان وحشی گردو و گیالس و آلبالو به طور انبوه 

روییده اند و جلوه ای زیباتر را به این ناحیه بخشیده اند.
  قلعه دزدبند: قلعه دختر یا همان قلعه دزدبند از دیگر جاهای دیدنی شهرستانک است. این قلعه بر فراز بلندترین 
قله کوه شهرستانک واقع شده است. قلعه دزدبند به احتمال زیاد نه یک قلعه بلکه یک عمارت دیده بانی بوده است. 
در حال حاضر چیز زیادی از این بنای تاریخی به جا نمانده ؛ اما پایه سه اتاق و سقف یکی از آنها هنوز پابرجاست. 

این قلعه با استفاده از قلوه سنگ و مالت ساروج ساخته شده است.
 درخت سرو اورس: در معرفی جاهای دیدنی شهرســتانک نمی توان ذکری از درخت کهنسال سرو اورس این 
روستا به میان نیاورد. درختی پیر و باشکوه با عمری بالغ بر دو هزار و هشتصد سال. پهنای این سرو اورس حدود 
چهارده متر و ارتفاع آن حدود هفده متر است. این درخت سرو در قسمت جنوب شرقی شهرستانک واقع شده و 
مسیر دسترسی به آن با یک پیاده روی بیست دقیقه ای همراه است. سرو اورس پیر شهرستانک شاید زیباترین 
چیزی باشد که در این روستا می توان به چشم دید. موجود زنده ای که شاید آخرین یادگار از عصر باشکوه ایران 

باستان باشد.
  دیگر دیدنی ها: از جمله دیگر جاهای دیدنی شهرستانک می توان به تپه شنستون واقع در جنوب 

دره گلــه گیله و کتیبه شهرســتانک واقع در کنار کاخ ناصری اشــاره کــرد. رودخانه 
شهرستانک و آبشار کم ارتفاعی که در نزدیکی سرچشمه این رودخانه قرار 

دارد نیز دیگر جاذبه های طبیعی این روستای زیبا هستند.

مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: یکی از مهم ترین محورهای 
مذاکرات هیئت تجاری و فرهنگی شهر اصفهان با مسئوالن روســی تالش برای توسعه گردشگری 
میان شهرهای اصفهان، سن پترزبورگ و مســکو بود.علیرضا ایزدی اظهار کرد: کشور بزرگ روسیه با 
بیش از ۱۷ میلیون کیلومترمربع وسعت و نزدیک به ۲۰۰ میلیون نفر جمعیت و دارا بودن تنوع قومی 
و جمعیتی و همچنین با توجه به اینکه دارای رابطه دیرینه ای با ایران اســت و از گذشته های دور نیز 
مرزهای مشترکی با ایران دارد، از موقعیت مناسبی برای گسترش مقوله گردشگری با اصفهان برخوردار 
است.وی ادامه داد: با توجه به نیاز وافری که به شناخت بازارهای هدف جدید گردشگری برای استان 
اصفهان داریم، به نظر می رسد اصفهان می تواند مقصد مناسبی برای گردشگران روسی باشد.مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان افزود: امروزه شاهدیم درصد قابل توجهی 
از گردشگری کشورهای جنوب خلیج فارس به سفر گردشگران روسی اختصاص یافته، حال سوال 

این است که چرا ایران به ویژه اصفهان نتواند از این فرصت مناسب بهره برداری کند؟
وی تصریح کرد: امروز همه ما موظف هســتیم تا با بهره گیری از علم بازاریابی و تبلیغات مناســب 
جاذبه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی و گونه های مختلف گردشگری همچون گردشگری سالمت، 
به جذب گردشگر از این بازار بزرگ در شمال کشــور خود اقدام کنیم.ایزدی تاکید کرد: طی سه سال 
گذشته تفاهم نامه های مشترکی به منظور توسعه گردشگری میان اصفهان و شهرهای سن پترزبورگ 
و مسکو در روسیه منعقد شد، اما شیوع چندباره ویروس کرونا این رخداد را به تاخیر انداخت، بنابراین 
این دو شــهر میزبان هیئتی تجاری و فرهنگی شامل مســئوالن نهادهای فرهنگی و فعاالن تجاری 
اصفهان بودند. یکی از مهم ترین محورهای مذاکرات این هیئت با مسئوالن روسی تالش برای توسعه 

گردشگری میان شهرهای اصفهان، سن پترزبورگ و مسکو بود.
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مفاد آراء
9/161 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومــي در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود . در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت 
متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تســليم و پس از اخذ رســيد 
 ظرف مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي

 تقديم نمايد. 
رديف 1- به موجب راي شــماره 10171 مــورخ 1401/08/22 هيات اول آقای 
حسين  جهانگيری  بلطاقی  به شناسنامه شماره 18 کدملي 6219855221 صادره 
فرزند کريم آقا نسبت به پنج دانگ مشاع از  ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
119/34 متر مربع پالک شــماره 66  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان مع الواسطه به صورت عادی از سيد عبدالوهاب حسينی عاشق 
آبادی فرزند ســيد حاجی و نامه 16/1401/18901 مــورخ 1401/5/1 اداره راه و 

شهرسازی اصفهان 
رديف 2- به موجب راي شــماره 10172 - 1401/08/22 هيات اول خانم فاطمه 
جهانگيری  به شناسنامه شماره 1857 کدملي 6219351673 صادره فرزند هدايت 
اله نسبت به يک دانگ مشاع از  ششــدانگ يکباب ساختمان به مساحت 119/34 
متر مربع پالک شماره 66  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواســطه به صورت عادی از ســيد عبدالوهاب حسينی عاشق آبادی 
فرزند سيد حاجی و نامه 16/1401/18901 مورخ 1401/5/1 اداره راه و شهرسازی 

اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/04

م الف: 1422937  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

9/162 آگهي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه اجرايــي قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

 برابــر آراء صــادره هيئــت موضوع قانــون تعييــن تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي
 و ســاختمانهاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي شهرســتان لنجان تصرفات 
 مالکانه و بالمعارض متقاضي ذيل محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضي وامالک

 مورد تقاضا به شــرح زيــر به منظور اطــالع عمــوم در دو نوبت به فاصلــه 15 روز در 
 روزنامه هاي تعيين شــده توســط اداره فرهنگ و ارشاد اســالمي لنجان آگهي ميشود 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند، 
مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
 و امالک محل تسليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض،

 دادخواســت خــود را به مرجــع قضايــي تقديــم نماينــد. بديهي اســت در صورت 
 انقضــاي مدت مذکــور و عدم وصول اعتــراض، طبق مقــررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
1- راي اصالحی شــماره 140160302015000372 مــورخ 1401/07/14 علی اکبر 
امينی  چرمهينی فرزند يداله  نسبت به ششــدانگ يکباب ساختمان به مساحت 171  متر 
مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شهر  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/19                                 

 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/04
م الف: 1422305 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 

مفاد آراء
9/163 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  3444 14016030200700 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی مهدی زاده فرزند عباســقلی 
بشماره شناسنامه 415 صادره از فارسان در يک باب خانه به مساحت  86 / 126 مترمربع 
پالک 413 اصلی واقع در فالورجان خريداری ازمالک رسمی آقای شيخ فضل اله نيکان 

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

مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/04

م الف: 1422794 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

9/164 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  3441 14016030200700   هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
 ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا  يزدانی گارماسه فرزند 
علی رضا بشماره شناسنامه 579  صادره از فالورجان دريک باب خانه به مساحت  61 / 63 
مترمربع پالک 47 فرعی از 406 اصلی واقع در گارماســه خريداری ازمالک رسمی آقای 

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

مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/09/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/04

م الف: 1422499 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
تحدید حدود اختصاصی

9/165 شــماره نامــه : 140185602024010275-1401/09/13 نظــر به اينکه به 
موجب رای شــماره 140160302024001708 مــورخ 1401/6/2 هيات قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی ششدانگ يکباب خانه به 
مســاحت 150/40 متر مربع تحت شــماره فرعی 748  از 4786 اصلی  واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان در مالکيت آقای اميد رحيمی آغچه بدی مســتقر گرديد و پرونده ثبتی فاقد 
سابقه تحديد حدود می باشد لذا به اســتناد تبصره ذيل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق 
تقاضای مالک تحديد حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخ 1401/10/17 ساعت 9 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و به موجب اين آگهی به کليه مالکين و مجاورين 
اعالم می گردد تا در روز و ســاعت مقــرر در محل حضور يابنــد و اعتراضات مالکين و 
مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاريخ تنظيم صورت مجلــس تحديد حدود و 
فقط تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 86  آئين نامــه قانون ثبت بايد 
از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره، ظرف يکماه دادخواست خود را به مرجع ذيصالح 
قضائی تسليم و گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين واحد ثبتی ارائه نمايد، درغير اين 

صورت متقاضی ثبت يا نماينده قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تســليم نمايد و اداره ثبت بدون توجه به 
 اعتراض عمليات ثبتی را بــا رعايت مقررات ادامه ميدهد. تاريخ انتشــار: 1401/09/19

 م الف: 1421356 شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

9/166 شــماره نامه: 140185602024009760- 1401/08/30 نظر به اينکه 28 حبه 
مشاع از 72 حبه  ششدانگ )به استثنای بهای ثمنيه چهار حبه آ ن( به شماره پالک ثبتی  
460/17 واقع در بخش 5 اصفهان به شماره چاپی ســند برگی 105567 سری الف/ 96 
و شماره دفتر الکترونيکی 139620302024021059  به نام خانم شهال شمس آباديان 
سابقه ثبت و صدور ســند مالکيت دارد و نامبرده با ارائه درخواست شماره 1401/1171 
مورخ 1401/07/06  بانضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضاء شهود  آن ذيل شماره 
يکتا 140102155899000094 و رمز تصديق 479958 مورخ 1401/04/13 به گواهی 
دفترخانه اسناد رسمی 152 اصفهان رسيده است مدعی است که سند مالکيتش به علت 
نامعلوم  مفقود و  درخواست صدور المثنی سند مالکيت را نموده است. لذا مراتب  به استناد 
تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت مذ کور نزد 
خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتجلسه 
و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مســترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1423801  مهدي شبان 

سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

9/167 شــماره نامه: 140185602024007708- 1401/07/17 نظر به اينکه 8 حبه 
مشاع از 72 حبه  ششدانگ )به اســتثنای بهای ثمنيه آن( پالک  460/17 واقع در بخش 
5 اصفهان به شماره چاپی سند برگی 105565 سری الف/ 96 و شماره دفتر الکترونيکی 
139620302024021054  به نام حميدرضا گل کار شــمس آبادی  سابقه ثبت و صدور 
سند مالکيت دارد که خانم شهال شمس آبادی طی وکالتنامه شماره 1401/2/25-29498 
دفترخانه شماره 152 اصفهان وکالتا از طرف نامبرده  با ارائه درخواست شماره 1401/1171 
مورخ 1401/07/06  بانضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضاء شهود  آن ذيل شماره 
يکتا 140102155899000091 و رمز تصديق 869409  مورخ 1401/04/13 به گواهی 
دفترخانه اسناد رسمی 152 اصفهان رسيده است مدعی است که سند مالکيتش به علت 
نامعلوم  مفقود و  درخواست صدور المثنی سند مالکيت را نموده است. لذا مراتب  به استناد 
تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت مذکور نزد 
خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتجلسه 
و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مســترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1423800  مهدي شبان 

سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

9/168 شــماره نامه: 140185602024007256- 1401/07/02 نظر به اينکه ســند 
مالکيت المثنی هشــت حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 
17 فرعــی از 460 اصلــی واقع در بخش پنــج اصفهان به شــماره دفتــر الکترونيک 
139620302024021056   به نام ســعيد گل کار شــمس آبادی  تحت شــماره چاپی 
105566 الف 96 ثبت و صادر و تســليم گرديده است ســپس نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی به شماره وارده 0826 مورخ 1401/06/31 به انضمام دو برگ استشهاديه محلی که 
امضاء شهود آن ذيل شماره يکتا 140102155899000096 و رمز تصديق 3439594 
مورخ 1401/03/13 به گواهی دفترخانه 152 اصفهان رسيده است مدعی است که سند 

مالکيت آن  مفقود گرديده است و  درخواست صدور المثنی سند مالکيت ملک فوق را نموده 
است. لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند 
مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل ســند مالکيت يا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1423797  

مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

9/169 شماره نامه: 140185602024009748- 1401/08/30 نظر به اينکه دو دانگ 
مشاع  از ششدانگ  پالک  460/17 واقع در بخش 5 اصفهان به شماره چاپی سند برگی 
105563 سری الف/ 96 و شــماره دفتر الکترونيکی 139620302024021084  به نام  
خانم ملوک شــمس نيا   ســابقه ثبت و صدور سند مالکيت دارد و  ســپس مالک  با ارائه 
درخواست شماره 1401/1204 مورخ 1401/07/06  بانضمام دو برگ استشهاديه محلی 
که امضاء شهود  آن ذيل شماره يکتا 140102155899000097  و رمز تصديق 399227  
مورخ 1401/04/13 به گواهی دفترخانه اســناد رسمی 152 اصفهان رسيده است مدعی 
است که ســند مالکيتش به علت نامعلوم  مفقود و  درخواست صدور المثنی سند مالکيت 
را نموده است. لذا مراتب  به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون 
ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
يا وجود سند مالکيت مذ کور نزد خود می باشــد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و 
رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتجلسه و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت 
 يا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1423798  مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
9/171  شماره نامه: 140185602033002592-1401/07/23 چون تمامی ششدانگ 
قطعه زمين مزروعی دو رجلی در کوی بوستان پاکه طرق به مساحت 290 متر مربع  پالک 
ثبتی 3973 فرعی از 193- اصلی واقع در  شهر طرق رود جزء 11  بخش حوزه ثبتی نطنز 
که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام  آقای رسول ارشــادی فر فرزند غالمرضا و غيره در 
جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينک بنا به دستور 
قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز 
دوشنبه مورخ 1401/10/19  ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در اين آگهی 
در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 
 تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.تاريخ انتشار:1401/09/19  

م الف: 1423440 رحمت اله شاهدي سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز
ابالغ  دادخواست و ضمائم

9/172 احتراما بدينوسيله به استحضار می رساند که با توجه به دادخواست هاجر عرب زاده 
به طرفيت امام الدين عرب زاده به خواســته مطالبه نفقه در اين شعبه اول حقوقی برخوار 
تسليم نموده است که به کالسه 0100537ش 1ح ثبت و برای روز 1401/10/25 ساعت 
16:30  وقت رسيدگی تعيين شده اســت . نظر به اينکه خوانده مجهول المکان می باشد، 
لذا حسب ماده 73 قانون آئين دادرســی مدنی مراتب يک نوبت در يکی از روزنامه های 
کثيراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آيد جهت دريافت 
نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم و مطالعه نظريه کارشناســی به دفتر شورا مراجعه و در 
وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر شود. در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده 
محسوب و شورا تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. چنانچه بعدا نيازی به آگهی باشد فقط 

يک نوبت درج و مدت آن ده روز است
م الف : 1423690 دفتر شعبه اول مجتمع شماره يک شهرستان برخوار

مدیرکل میراث  فرهنگی استان:روستایی در جوار زیباترین جاده ایران

 توسعه گردشگری میان اصفهان، سن پترزبورگ
 و مسکو دنبال می شود
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 معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان مطرح کرد: خطر مسمومیت 
در اعتماد به دستفروشان ماهی؛

از دوره گرد ماهی نخرید!
معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان گفت: از دوره گرد ماهی نخرید، چراکه خطر مسمومیت 
شدید غذایی را در پی دارد.معاون ســالمت اداره کل دامپزشکی اســتان اظهار کرد: طبق قانون 
سازمان دامپزشکی فرآیند تولید، تهیه، آماده سازی و توزیع فرآورده های خام دامی بر عهده این 
اداره اســت.علیرضا ادیبان افزود: هرکس که فرآورده های خام دامی را به شکل دست فروشی 
عرضه کند، جرم محسوب شده و در صورت گزارش یا مشاهده نیروی انتظامی با این افراد برخورد 
می کند.وی به فسادپذیری باالی ماهی اشاره کرد و ادامه داد: اگر در نگهداری و توزیع این فرآورده 
خامی مراقبت های بهداشتی رعایت نشود به سرعت فاسد شده و خطر مسمومیت غذایی شدید 
مردم را تهدید خواهد کرد.معاون ســالمت اداره کل دامپزشکی اســتان با اشاره به اینکه فروش 
ماهی در شهر اصفهان با همکاری شهرداری در سال های گذشــته ساماندهی شده است، گفت: 
یک میدان مرکزی ماهی در میدان میوه و تره بار، بازار تمدن و چندین فروشــگاه بزرگ با حضور 
ناظر بهداشتی دامپزشکی در شهر اصفهان مشــغول فعالیت هستند.علیرضا ادیبان با بیان اینکه 
شهرســتان ها می توانند ماهی مورد نیاز خود را از میدان مرکزی اصفهان تامین کنند، اضافه کرد: 
در برخی شهرستان ها مانند اردستان مسئولین اقدامی برای راه اندازی یک مرکز ماهی نکردند. 
پیش تر هم سعید راعی، رییس دامپزشکی شهرستان اردستان گفته بود این شهرستان نیازمند 
راه اندازی بازار فروش ماهی گرم اســت و مردم نســبت به کمبود این بازار مطالبه گر هســتند و 
انتظار می رود شهرداری های شــهر های اردستان و اصناف بســتری را برای فروش ماهی تازه و 
فرآورده های آن فراهم کنند.معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان از مردم خواست درصورت 

مشاهده ماهی فروش های دوره گرد با شماره ۱۵۱۲ دامپزشکی یا پلیس تماس بگیرند.
 

رییس سازمان اورژانس کشور در حاشیه سفر به کاشان مطرح کرد:

بیش از سه هزار پایگاه اورژانس در کشور فعال است
رییس سازمان اورژانس کشور گفت که سه هزار و ۲۰۰ پایگاه امدادی اورژانس شامل هزار و ۳۰۰ 
پایگاه شهری ، ۵۱ پایگاه اورژانس هوایی و هزار و ۸۴۹ پایگاه جاده ای در مناطق مختلف کشور 

فعال است.
جعفر میعادفر در حاشیه بازید از اورژانس پیش بیمارســتانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان در جمع خبرنگاران افزود: مهم ترین نیاز سازمان اورژانس کشور، تامین منابع مالی 
و نیروی انسانی است و رفع این نیازها، امکان ساخت پایگاه های اورژانس بیشتری را فراهم می 
کند.وی اظهار کرد: بر پایه برنامه ششم توسعه، هزار و ۴۰۰ پایگاه امدادی اورژانس باید به ناوگان 
اورژانس کشور اضافه شود و آمبوالنس های فرسوده هم باید تعویض شوند که این مهم نیازمند 
توجه ویژه دولت و مجلس شورای اسالمی است.به گفته رییس سازمان اورژانس کشور ، به زودی 
و با همکاری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از طرق مناقصه اقدام به خرید ۵۰۰ دستگاه 
آمبوالنس جدید برای اورژانس کشور می کنیم.میعادفر گفت: سازمان برنامه و بودجه در الیحه 
بودجه ســال ۱۴۰۲ اعتبار خوبی را برای خرید آمبوالنس پیش بینی کرده کــه با کمک نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی و جذب این اعتبارات، هزار دستگاه آمبوالنس جدید خریداری می شود.
وی یادآور شد: اکنون نزدیک به ســه هزار دستگاه آمبوالنس ســازمان اورژانس کشور فرسوده 
است که باید از رده خارج و در فرآیندی سه ساله، آمبوالنس های جدید جایگزین شود.میعادفر 
گفت: دانشگاه علوم پزشکی کاشان از دانشگاه های پیشرو در حوزه مشارکت های خیری است 
و اگر زیرساخت  الزم فراهم شود، این ســازمان برای مکان های مورد نیاز، پایگاه های اورژانس 
راه اندازی می کند.جمعیت نزدیک به ۵۰۰ هزار نفری شهرســتان های کاشان و آران و بیدگل زیر 

پوشش خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان قرار دارد.

اخبار  

رییس سازمان بسیج سازندگی استان خبرداد:

تصویب۴۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای اشتغال زایی در بسیج سازندگی اصفهان

رییس ســازمان بسیج ســازندگی اســتان اصفهان گفت:در مناطق 
محروم سراسر کشور هزار و ۲۰۰ پنل خورشیدی نصب شد که ۵۱۰ مورد 

از آن سهم اصفهان بود.
ســرهنگ حســن عجمی در ســتاد محرومیت زدایــی محالت کم 
برخوردار استان اصفهان اظهار کرد: در این ستاد پروژه های خوبی برای 
محرومیت زدایی گروه های جهادی تصویب و اجرا شده است. اقدام 
قابل توجه دیگری که صورت گرفته تشــکیل کمیســیون محرومیت 
زدایی در شهرســتان ها بــا حضور فرماندار، فرمانده ســپاه، بســیج 
سازندگی و شورای جهادی شهرستان است که منافع بسیار خوبی نیز 

در شهرستان به همراه دارد.
وی یکــی از ظرفیت هــای بســیج را وجــود هــزار و ۶۰۰ صنــدوق 
قرض الحسنه دانســت و افزود: این صندوق ها مردم یار و اشتغال زا 
هستند همچنین وجود دو هزار و ۶۰۰ گروه جهادی یکی از ظرفیت های 
مهم محرومیت زدایی در استان به شــمار می آیند که در بخش هایی 
مانند نصب پنل های خورشــیدی فعالیت می کنند و از ســال گذشته 

تاکنون ۵۱۰ طرح در این زمینه اجرا شده است.
رییس سازمان بسیج سازندگی اســتان اصفهان با اشاره به جایگاه 
برجسته اســتان در نصب پنل های خورشــیدی ادامه داد: در مناطق 
محروم سراسر کشــور هزار و ۲۰۰ پنل خورشــیدی نصب شد که ۵۱۰ 
مورد از آن سهم اصفهان بود، در راســتای تفاهم نامه های امسال نیز 
نصب ۵ هزار پنل خورشیدی در دســتور کار است که تاکنون ۴۵۰ نفر 
به بانک معرفی شــدند و پس از دریافت وام عملیات نصب پنل آغاز 

خواهد شد.
وی از تصویب ۴۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای اشتغال زایی در مجموعه 
بسیج سازندگی استان اصفهان خبر داد و گفت: در این طرح قرار است 
از ظرفیت های مردمی برای ایجاد اشتغال در استان استفاده شود که 

خروجی آن بسیار قابل توجه بود.
ســرهنگ عجمــی از تصویب اجــرای طرح هــای آبخیــزداری در 
شش اســتان کشــور با محوریت قرارگاه بسیج ســازندگی خبر داد 
و تاکید کــرد: این طرح در جلســه اخیر تصویب شــد و قرار اســت 

 مراکز اســتان ها تا هفته آینده طرح های خود را بــرای اجرا به تهران
 اعالم کنند.

وی یکی از طرح هــای محرومیت زدایی اســتان را ورود قیر تهاتری 
معرفی کرد و گفت: تاکنــون دو هزار و ۶۰۰ تن قیر تهاتری به اســتان 
وارد شده و با پیگیری های بعدی ۶۵۰ تن به این ظرفیت افزوده شد 
همچنین ظرفیت ۵۵ درصدی مشــارکت مردم با این طرح همکاری 
می کنند، زیرا در انجام عملیات آســفالت ۴۰ تــا ۴۵ درصد مربوط به 
تامین قیر و ۵۵ درصد عملیات دیگری مانند تســطیح زمین، پخش 

آسفالت و ... است.
رییس ســازمان بســیج ســازندگی اســتان اصفهان تمام مناطق 
محروم اســتان را تحت پوشش قیر تهاتری دانســت و تصریح کرد: 
در موضوعاتی ماننــد جاده بین مزارع، راه روســتایی، پاســگاه ها و 
گلستان شهدا با مشــارکت مردم اقدامات خوبی در این زمینه انجام 
شد همچنین با توجه به اینکه ظاهر اســتان اصفهان برخوردار است، 
اما در درون آن مشکالت زیادی از جمله حاشیه نشینی وجود دارد در 
صورتی که محرومیت زدایی و رفع مشــکالت محالت حاشیه نشین 
 در برنامه کشــوری قرار گیرد می توان گام های بلنــدی در این زمینه

برداشت.
وی با اشــاره به وجود روســتا ها و مناطق محروم در شهرستان های 
اســتان گفت: در مناطقی مانند ســمیرم روســتایی وجود دارد که از 
ابتدای انقالب تاکنون حتی یک جاده آســفالت در آن ایجاد نشده که 
این طرح با مشــارکت بخشــداری اکنون در حال اجراست همچنین 
موضوع همگن کردن ظرفیت ها در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد.

ســرهنگ عجمــی ایجــاد انســجام در دســتگاه ها و نهاد هــای 
پشــتیبانی مانند بنیاد مســتضعفان و ســتاد اجرایــی فرمان امام 
)ره( را ضروری دانســت و افــزود: در حــال حاضر هر یــک از این 
نهاد ها دســتور کاری بــرای خود ارائــه می دهند که در اســتان های 
کشــور اجرا می شــود، اما اگر ســتادی در کشــور برای یکپارچگی 
 برنامه های همه نهاد های پشــتیبان ایجاد شــود، بــه نتیجه بهتری 
می رســیم.وی با اشــاره به اهمیت اجرای طرح های آبخیزداری در 
اســتان اصفهان گفت: بــرای برنامه ریــزی درباره رفع این مشــکل 
دانشــگاه ها وارد عمل شــدند، اما در صورتی که بتوان از طریق دولت 
نیز اقداماتی در قالب محرومیت زدایی برای حل مشکل بزرگ آب در 

اصفهان انجام داد، گام بسیار موثری خواهد بود.
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عک

تحدید حدود عمومی
9/160 آگهی تحدید حدود عمومی ثبت اسناد و امالک نائین

آگهی تحدید حدود ماده 14 قانون ثبت یک قسمت از ابنیه و اراضی بخشهای  دو 
و سه و چهار و 19 حوزه ثبت نائین  به شرح آتی می باشد :

بخش 2 حوزه ثبتی نایین
1419 اصلی - محمد وزیری فرزند یوســف - ششــدانگ یک باب باغ واقع در 

کشتزار جزیسر
1 فرعی از 2347 اصلی – موقوفه گوهر نسا بیگم بنمایندگی اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرستان نایین - ششــدانگ یک قطعه زمین محصور واقع در کشتزار 

راحت آباد
2 فرعی از 2347 اصلی - موقوفه گوهر نســابیگم بنمایندگی اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرستان نایین - ششدانگ عرصه یک باب خانه واقع در کشتزار راحت 

آباد 
شنبه 1401/10/10

2674 اصلی - محمد علی توکلی محمدی فرزند حسینعلی -  ششدانگ یک درب 
کارگاه )سرداب ( عبابافی محفور در زیرزمین واقع در محمدیه 

3555 اصلی - آقای سید محمود موسوی کاظمی محمدی فرزند سید محمد - 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی واقع در کشتزار محمدیه 

3661 اصلی- آقای سید محمود موسوی کاظمی محمدی فرزند سید محمد - 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی واقع در کشتزار محمدیه بموضع باغ پاکوه

یک شنبه 1401/10/11
4149 اصلی - آقای سید محمود موســوی کاظمی محمدی فرزند سید محمد 

-  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی واقع در کشتزار حنفش بموضع لولویی
4285 اصلی -  آقای سید محمود موسوی کاظمی محمدی فرزند سید محمد - 

ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی واقع در کشتزار حنفش 
4288 اصلی -  زهرا سادات موســی کاظمی فرزند سید جالل - ششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعی واقع در کشتزار حنفش 
دو شنبه  1401/10/12

4384 اصلی - محمد قاسمی سپرو فرزند مرتضی - ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی واقع در کشتزار حنفش 

4546 اصلی - فاطمه توکلی نایینی فرزند احمد و غیره - ششــدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی واقع در کشتزار حنفش

5502 اصلی – علی اکبرآقایی مزرعه شاهی فرزند غالمعلی – ششدانگ طویله 

مخروبه واقع در مزرعه امام 
سه شنبه 1401/10/13

6048 اصلی – غالمعلی پوربافرانی فرزند محمد – ششدانگ یک قطعه زمین 
نیمه محصور واقع در بافران 

یک فرعی از 6050   اصلی – غالمعلی پوربافرانی فرزند محمد – ششدانگ یک 
قطعه زمین نیمه محصور واقع در بافران 

2 فرعی از 6106 اصلی – کرمعلی پوربافرانی فرزند نوراله – ششدانگ یک باب 
خانه واقع در بافران 

چهار شنبه  1401/10/14
3 فرعی از 6106 اصلی – عصمت پوربافرانی فرزند محمد رضا – ششدانگ یک 

باب خانه واقع در بافران
6309 اصلی – عصمت پوربافرانی فرزند محمد علی و غیره – ششــدانگ یک 

درب خانه واقع در بافران
3 فرعی از 6339 اصلی – غالمرضا پوربافرانی فرزند ابراهیم-  ششــدانگ یک 

قطعه زمین واقع در بافران
پنجشنبه 1401/10/15

2 فرعی از 6367 اصلی – غالمرضا پوربافرانی فرزند ابراهیم – ششدانگ یک 
قطعه زمین واقع در بافران

20816 و فرعی های آن به شرح آتی :
418 فرعی -  مسیب پوربافرانی فرزند حسین – ششدانگ یک قطعه زمین نیمه 

محصور واقع در بافران 
467 فرعی – اعظم ظهرابی فرزند غالمحســین – ششدانگ یک قطعه زمین 

محصور واقع در مزرعه امام
شنبه 1401/10/17

1420 فرعی – محمد علی پوربافرانی فرزند جواد – ششدانگ یک قطعه زمین 
نیمه محصور واقع در بافران 

1424 فرعی - آقای حسین ستایش مهر فرزند جواد – ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور واقع در روستای قلی آباد

1436 فرعی – آقای امید همایی فر فرزند عباسعلی – ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور واقع در بافران

یک شنبه 1401/10/18
بخش 3 حوزه ثبتی نایین

1740 اصلی – آقای امیرعبدالرشــید علوی  نایینی وغیره – ششــدانگ قنات 

مزرعه چم 
3562 اصلی – محمد رضا اسالمی منوچهری فرزند نوراله – ششدانگ خانه و 

باغچه واقع در روستای دولت آباد
3626 اصلی - محمد رضا اسالمی منوچهری فرزند نوراله – ششدانگ یک درب 

باغ واقع در روستای دولت آباد
دوشنبه  1401/10/19

3693 اصلی – مسجد حضرت ابوطالب خارزن به نمایندگی اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرستان نایین – ششدانگ یک باب مسجد واقع در روستای خارزن 

122 فرعی از 3978 اصلی – آقای رضا فرهمند فرزند براتعلی – ششدانگ یک 
درب خانه واقع در روستای مردوید 

سه شنبه 1401/10/20
9 فرعی از 3982 اصلی – آقای سید محمد موســی کاظمی فرزند سید رضا – 

ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و مشجر واقع در مزرعه یک باغی
11 فرعی از 3982 اصلی – آقای سید محمد موسی کاظمی فرزند سید رضا – 

ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و مشجر واقع در مزرعه یک باغی 
چهار  شنبه 1401/10/21

76 فرعی از 3988 اصلی – رضا عسگری گجدی فرزند یوسف – ششدانگ خانه 
واقع در روستای سلطان نصیر

318 فرعی از 4129 اصلی – خانم مریم اسدی اسداباد  فرزند محمد – ششدانگ 
یک درب گاراژ واقع در روستای اسد آباد 

2 فرعی از 4157  اصلی – آقای حسن جالل آبادی  فرزند نصراله – ششدانگ 
یک درب خانه واقع در روستای حسین آباد حاج کاظم
پنج شنبه 1401/10/22

360 فرعی از 4197 اصلی – آقای محبعلی نوری نیســتانک فرزند علیرضا – 
ششدانگ یک درب خانه واقع در نیستانک

515 فرعی از 4545 اصلی – آقای حسین خارزنی فرزند محمد-  ششدانگ یک 
درب خانه واقع در روستای معصوم آباد

شنبه 1401/10/24
516 فرعی از 4545 اصلی – آقای حســین نظری گل شکنانی  فرزند عباس – 

ششدانگ یک درب خانه واقع در روستای سهیل
530 فرعی از 4545 اصلی – خانم عصمت نوشین راد و غیره – ششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعی و مشجر واقع در روستای کوشکوییه
یک  شنبه 1401/10/25

بخش 4 حوزه ثبتی نایین
176 اصلی – علی محمدی زاده فرزند محمد علی و غیره – ششدانگ یک باب 

خانه واقع در انارک
787 اصلی – ولی اله طالبی انارکی فرزند علی – ششدانگ یک قطعه زمین نیمه 

محصور واقع در انارک
دو شنبه 1401/10/26

176 فرعی از 1471 اصلی – خانم عصمت میرزایی عشــین فرزند حســین – 
ششدانگ یک درب اطاق  واقع در روستای عشین 

177 فرعی از 1471 اصلی – خانم شــهین میرزایی عشــین فرزند حسین – 
ششدانگ یک درب اطاق واقع در روستای عشین 

178 فرعی از 1471 اصلی – خانم ام هانی میرزایی عشین و غیره – ششدانگ 
یک درب اطاق مخروبه واقع ذر روستای  عشین 

سه شنبه 1401/10/27
938 فرعی از 1563 اصلی – آقای محمد حسین مختار فرزند فرج اله و غیره – 

ششدانگ یک درب اطاق واقع در روستای چوپانان 
998 فرعی از 1563 اصلی – خانم مهناز اشرف فرزند مصطفی قلی – ششدانگ 

یک درب خانه واقع در روستای چوپانان 
چهار شنبه 1401/10/28

بخش 19 اصفهان  الحاقی به حوزه ثبتی نائین
63 فرعی از 334 اصلی – علــی اصغر نجیمی حاجی آبادی فرزند یوســف – 

ششدانگ یک قطعه زمین قسمتی از خانه واقع در روستای مظفرآباد
پنج شنبه 1401/10/29

تحدید حدود امالک فوق به ترتیب از ســاعت 8 صبح در تاریخهای قید شده در 
اگهی در محل انجام خواهد شد لذا از صاحبان امالک ومجاورین انها بدینوسیله 
دعوت می شود که در ساعت مقرردر محل حضور بهم رسانند وچنانچه هر یک از 
صاحبان امالک یا نماینده قانونی انها در موقع تحدید حدود حاضر نباشند مطابق 
ماده 15 قانون مذبور ملک انها با حدود اظهار شده از طریق مجاورین تحدید حدود 
خواهد شد واعتراض مجاورین و صاحبان امالک وکسانی که در موقع مقرر حاضر 
نباشد مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس وتحدید حدود 

30 روز پذیرفته خواهد شد.  
تاریخ انتشار : شنبه مورخ 1401/09/19

م الف: 1422155 
علیرضا راحتی سرپرست ثبت اسناد وامالک شهرستان نائین

مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه( 
پرونــده:  شــماره   140103902002000292 آگهــی:  شــماره    9 /170
140104002002001294  آگهی مزایده پرونده اجرائی به شماره بایگانی 140101867 
تمامت 15/70 حبه از 72 حبه ششــدانگ یکبابخانه پالک ثبتی 10924 فرعی از 5000 
اصلی، مفروز و مجزا شده از 694 فرعی از اصلی مذکور، حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
به مســاحت 739/58 متر مربع به نشــانی اصفهان خیابان آپادانا دوم کوچه شاداب بن 
بست مریم پالک با مالکیت مسعود نســاج پور اصفهانی فرزند عباس شماره شناسنامه 
2001 تاریخ تولد 1352/12/08 صادره از اصفهان دارای شــماره ملی 1283527758 
بعنوان مالک سه دانگ مشاع از شــش دانگ عرصه  و اعیان با شــماره مستند مالکیت 
119138 تاریخ 1397/12/18 دفترخانه اســناد رسمی شماره 60 شهر اصفهان، موضوع 
سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 967211 ســری ب سال 97 با شماره دفتر الکترونیکی 
139820302024000045 ثبت گردیده اســت که به موجب ســند ازدواج شماره سند: 
3177، تاریخ سند: 1376/04/17 ، دفترخانه ازدواج 11 شهر اصفهان استان اصفهان در 
قبال مهریه همچنین پنج درصد اجرایی صندوق دولت به نفع خانم لیال صالحیان لنجی ، 
نام پدر: غالمعلی ،تاریخ تولد: 1354/06/16 شماره ملی: 1281017779 شماره شناسنامه: 

59117 بازداشــت گردید و در پرونده ثبتی و دفتر بازداشتی منعکس گردید و حدود شش 
دانگ آن به شرح ذیل اعالم می گردد ، مشخصات ملک: ششدانگ یکبابخانه پالک ثبتی 
10924 فرعی از 5000 اصلی، مفروز و مجزا شده از 694 فرعی از اصلی مذکور، حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان به مســاحت 739/58 متر مربع  به حدود: شمااًل: دیوار بدیوار بطول 
)20/50( بیست متر و پنجاه سانتیمتر به شماره ششصد و نود و پنج فرعی از پنج هزار اصلی، 
شرقًا: دیوار بدیوار بطول )34/80( سی و چهار متر و هشــتاد سانتیمتر به شماره یکصد و 
شصت و یک فرعی از پنج هزار اصلی ،جنوبًا: دیوار بدیوار بطو ل)22/25( بیست و دو متر 
و بیست و پنج سانتیمتر به شماره ششصد و نود و سه فرعی از پنج هزار اصلی ،غربًا: در دو 
قسمت اول دیوار بدیوار بطو ل)29/90( بیست و نه متر و نود سانتیمتر به شماره باقیمانده 
ششصد و نود و چهار فرعی از پنج هزار اصلی دوم در و دیوار بطول )4/50( چهار متر و پنجاه  
سانتیمتر به کوچه به عرض چهار و پنج دهم متر، مشخصات ملک طبق نظر کارشناس: 
محل مذکور بصورت منزل مسکونی دوبلکس و زیر زمین انباری که زیرزمین بصورت انبار 
و موتورخانه با نمای ســنگ و موزاییک طبقه همکف بصورت پارکینگ تونلی و با نمای 
آجرنما سه سانتی و کف موزاییک و مسکونی دارای اتاق و سالن و با نمای بدنه رنگ و کف 
سرامیک، آشپزخانه کاشی و سرامیک و کابینت ها ام دی اف، سرویس ها با نمای بدنه و 

کف کاشی و سرامیک دربهای داخلی چوبی و بیرونی آلومینیوم با شیشه تک جداره و حفاظ 
فلزی، سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش شوفاژ و موتورخانه و دارای انشعابات برق و 
گاز و آب میباشــد. با عنایت به موارد فوق الذکر موقعیت و محل ملک و مساحت عرصه و 
اعیانی در نظر گرفتن عوامل موثر در قضیه بدون لحاظ نمودن بدهی و دیون و منع قانونی 
جهت فروش ارزش پایه ششدانگ ملک مزبور برابر 425/000/000/000 ریال و ارزش 
سه دانگ مشــاع از ششــدانگ 212/500/000/000 ریال برآورد و اعالم نظر گردیده 
و تمامت 15/70 حبه از 72 حبه ششــدانگ پالک ثبتــی 10924 فرعی از 5000 اصلی، 
مفروز و مجزا شده از 694 فرعی از اصلی مذکور، حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به مبلغ 
92/673/611/115 ریال ارزیابی گردیده است. تمامت 15/70 حبه از 72 حبه ششدانگ 
پالک فوق الذکر از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1401/10/05 در شعبه مهریه اداره 
اجرای اسناد رســمی اصفهان واقع در اصفهان خیابان جی خیابان تاالر میدان هفت تیر 
شعبه مهریه اداره اجرای اسناد رسمی از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده تمامت 
15/70 حبه از 72 حبه ششدانگ از پالک ثبتی 10924 فرعی از 5000 اصلی، مفروز و مجزا 
شده از 694 فرعی از اصلی مذکور، حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان از 92/673/611/115 
ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. 

این آگهی یک مرتبه در سایت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و روزنامه زاینده رود در 
تاریخ 1401/09/19 چاپ و منتشــر می گردد و درج در سایت سازمان به منزله انتشار در 
روزنامه کثیراالنتشار محلی می باشد. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به 
آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجــوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد می گردد. توضیحًا  جهت شرکت در جلسه مزایده ده درصد از مبلغ 
پایه مزایده را به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و امالک اصفهان و شناسه 
واریز )دریافت از حسابداری اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان( بابت پرونده کالسه فوق 
واریز و به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناســایی معتبر الزامی است. برنده مزایده 
مکلف اســت ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب 
صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب 
 سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. 

م الف: 1423872 اکرم محمود صالحی ریس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
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تمجید رییس فیفا از قطری ها: 

این بهترین جام جهانی تاریخ است
رییس فیفا گفته مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در نوع خود، بهترین بوده اســت.»جیانی 
اینفانتینو« با تمجید از میزیانی قطر در جام جهانی ۲۰۲۲ گفت: ساده و شفاف بگویم، این بهترین 
مرحله گروهی تاریخ جام جهانــی بود و این موضوع بــرای ادامه بازی های جام جهانی بســیار 
نویدبخش اســت. بازی ها با کیفیت عالی در ورزشگاه های زیبا انجام شــد و حضور هواداران هم 

باورنکردنی بود.
رییس فیفا به رکورد بیش از ۲ میلیارد نفری بیننده های تلویزیونی جام جهانی نیز اشاره کرد و گفت: 

این نشان می دهد فوتبال در حال تبدیل شدن به یک پدیده جهانی است.
وی درباره مراحل پایانی جام جهانی خاطرنشان کرد: به مرحله ای رسیده ایم که ستاره ها، بازیکنان 
و تیم ها بزرگ تفاوت ها را رقم خواهند زد. من امیدوارم و مطمئن هستم که پایان فوق العاده ای را 

در جام جهانی شاهد خواهیم بود.
 

جریمه کرواسی، صربستان و عربستان سعودی از سوی فیفا
تیم های کرواسی، صربستان و عربستان سعودی از سوی فیفا به دالیل انضباطی جریمه شدند.

فیفا، فدراسیون های کرواسی و صربستان را به دلیل نقض قوانین انضباطی جریمه کرد. کروات ها 
باید ۵۰ هزار فرانک سوییس بپردازند زیرا هواداران این تیم در بازی با کانادا به دروازه بان صربستانی 
کانادا توهین کردند.  صربستان نیز باید ۲۰ هزار فرانک جریمه بپردازد. قبل از بازی با برزیل پرچمی 
در رختکن صربستان آویزان شد که طرح کشــور کوزوو را در خاک صربستان نشان می داد و پیام 

»هرگز تسلیم نشو« روی آن بود.
عالوه بر این، فیفا دو بار اتحادیه فوتبال عربستان سعودی را با ۱۵ هزار فرانک به دلیل رفتار نادرست 
تیم خود جریمه کرد. بازیکنان عربســتان در دیــدار مقابل آرژانتین و مکزیک هــر بار ۶ کارت زرد 

دریافت کردند.
 

احتمال نیمکت نشینی دوباره »رونالدو« در بازی با مراکش
فرناندو سانتوس، سرمربی پرتغال، می گوید مشخص نیست که کریستیانو رونالدو برابر مراکش 

در ترکیب این تیم حضور داشته باشد.
تیم ملی پرتغال در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر باید به مصاف تیم ملی 
مراکش برود.آن ها موفق شــدند قاطعانه ترین برد مرحله یک هشتم این مسابقات را به نام خود 
ثبت کنند و با پیروزی ۱-۶ برابر تیم ملی سوئیس راهی مرحله بعدی شوند. این پیروزی در حالی 

به دست آمد که کریستیانو رونالدو روی نیمکت قرار داشت.
تصمیم سانتوس برای نیمکت نشین کردن این بازیکن با تعجب بسیاری همراه شد، اما در نهایت 
مشخص شد که او تصمیم درستی گرفته و گونچالو راموس به عنوان جانشین این ستاره پرتغالی 

به خوبی جواب اعتماد این مربی را با هت تریک در این دیدار داد.
حاال به نظر می رسد که ســانتوس قصد دارد این روند را در بازی بعدی برابر مراکش نیز ادامه دهد 
و این احتمال وجود دارد که رونالدو در این بازی نیز در ترکیب اصلی تیمش غایب باشد.سرمربی 
پرتغال در پاســخ به این ســوال که آیا رونالدو برابر مراکش به میدان خواهــد رفت، گفت: »هنوز 
مشخص نیست که آیا او در ترکیب قرار دارد یا نه. او بدون شک در تیم ما موثر است. هر بازیکنی که 
روی نیمکت حضور دارد همراه تیم ماست، حتی اگر در ترکیب اصلی نباشد هم در جریان بازی به 
زمین خواهد رفت.«او با تمجید دوباره از رونالدو اضافه کرد: »بسیار مهم است که به الگوی قابل توجه 
سابقه این بازیکن نگاه کنیم. او یکی از بهترین بازیکنان دنیاست که کاپیتان ما هم به حساب می آید. 
با این حال، تنها کاری که باید انجام دهیم این است که این تیم را به صورت جمعی در نظر بگیریم.«

خبر  روز

قهرمانان کشتی آسیا در تیم سپاهان اصفهان
ناصر علیزاده و محمدرضا مختاری برای حضور در مرحله نهایی لیگ برتر کشتی فرنگی به تیم فوالد 
مبارکه سپاهان پیوستند.ناصر علیزاده دارنده مدال طال آسیا و محمدرضا مختاری قهرمان آسیا برای 
حضور در مرحله نهایی بیست و دومین دوره رقابت های لیگ برتر کشتی فرنگی جام یادگار امام )ره( با 
تیم فوالد مبارکه سپاهان قرارداد امضا کردند.این دو ملی پوش رقابت های جهانی صربستان قرارداد 
خود را با حضور در ســازمان لیگ به امضا رساندند.بدین ترتیب مهدی محســن نژاد، ناصر علیزاده و 
محمدرضا مختاری ۳ ملی پوشی هستند که برای تیم فوالد مبارکه سپاهان در مرحله نهایی رقابت های 
لیگ برتر کشتی فرنگی به میدان خواهند رفت.مرحله نهایی بیست و دومین دوره رقابت های لیگ برتر 

کشتی فرنگی جام یادگار امام )ره( دیروز در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد.
 

برادران گرایی، بدون تغییر وزن در مسابقات کشتی سال ۲۰۲۳
محمدعلی و محمدرضا گرایی برنامه ای برای تغییر وزن در مســابقات کشتی ســال ۲۰۲۳ ندارند.

محمدرضا گرایی، قهرمان المپیک و دارنده ۲ مدال طال و نقره رقابت های کشتی فرنگی جهان در وزن ۶۷ 
کیلو گرم و محمدعلی گرایی دارنده ۳ مدال برنز جهان و ملی پوش وزن ۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی در 
بازی های المپیک به عنوان ۲ برادر سال هاست در اردو های تیم ملی و رقابت های مختلف حضور دارند و 
برای کشورمان افتخار آفرینی کردند، این ۲ قهرمان عنواندار برای شرکت در مسابقات مجبور هستند وزن 
خود را کم کنند و بر همین اساس برخی از کارشناسان احساس شان بر این بود که برادران گرایی برای 
پیکار های سال ۲۰۲۳ وزن خود را تغییر خواهند داد؛ اما گویا با توجه به در پیش بودن بازی های المپیک 
۲۰۲۴، فرنگی کاران شیرازی برنامه ای برای کشتی گرفتن در یک وزن باالتر را ندارند.در همین راستا رحیم 
گیوی مربی سازنده برادران گرایی و شهر شــیراز درباره این سوال که محمدعلی و محمدرضا برنامه ای 
برای تغییر وزن در سال ۲۰۲۳ را خواهند داشت یا خیر، گفت: علی در وزن ۷۷ کیلوگرم و رضا در وزن ۶۷ 
کیلوگرم همچنان به کار خود ادامه خواهند داد چرا که مسابقات جهانی امسال گزینشی المپیک است 
و آن ها مجبور هستند در اوزان المپیکی خود بمانند تا هم بتوانند سهمیه المپیک را کسب کنند و هم به 
مدال جهانی برسند.رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی کشور به عنوان نخستین مرحله از چرخه انتخابی 

تیم ملی در سال ۲۰۲۳ روز های اول و دوم دی ماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می شود.
 

رییس فدراسیون جهانی پرورش اندام: از میزبانی ایران 
رضایت داریم

رییس فدراسیون جهانی پرورش اندام گفت: از میزبانی خوب ایران رضایت داریم و یک میزبانی دیگر را به ایران 
خواهیم داد.ایران از ۱۶ لغایت ۲۰ آذرماه به صورت همزمان میزبان سه رویداد بین المللی از جمله مسابقات 
پرورش اندام قهرمانی جوانان جهان، جام جهانی پیشکسوتان و مسابقات فیتنس چلنج قهرمانی جهان است.

مناف هاشمی، دبیرکل کمیته ملی المپیک اظهار داشت: جای خوشحالی است که رییس فدراسیون بدنسازی 
و پرورش اندام به ایران برای این میزبانی و برگزاری این مسابقات اعتماد کرد. همه تالش ما این بر آن است 
که این میزبانی به خوبی انجام شود. ما و فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران در کنار یکدیگر هستیم و 
پیشنهاد میزبانی رویداد های مهم را هم داده ایم و به دنبال کرسی های بیشتر در فدراسیون جهانی پرورش اندام 
هستیم. من اطمینان دارم رقابت های بسیار خوبی را در ایران شاهد خواهیم بود و کشورمان می تواند میزبان 
شایسته ای برای این رقابت ها باشد.در ادامه این نشست رافائل سانتونخا، رییس فدراسیون جهانی پرورش 
اندام گفت: برای من افتخار بزرگی است که در ایران و در کمیته ملی المپیک کشور شما باشم و تالش می کنیم 
مسابقات قهرمانی جوانان جهان را به خوبی برگزار کنیم. همه مسابقات جذاب است، اما فیتنس چلنج یک 
فرصت جدید است.وی افزود: فیتنس و پرورش اندام را یک ورزش نمی شناسیم؛ چراکه آن ها می توانند در 
همه رشته ها هم نقش موثری را از خود نشــان بدهند. با آنکه هنوز مسابقات آغاز نشده، اما از میزبانی خوب 
ایران رضایت داریم و یک میزبانی دیگر را به ایران خواهیم داد. در این باره اطالع رسانی کامل می شود و از طریق 

انجمن خبرنگاران ورزشی جهان این موضوع به خوبی رسانه ای خواهد شد.

کافه ورزش

طعمه VAR پایان کار او را رقم زد؛

روایت 54 ثانیه جهنمی 
برای »فغانی«

سیســتم VAR؛ این تکنولوژی تــازه به دوران 
رسیده برای بهبود وضع داوری فوتبال در سراسر 
دنیا وارد شــده اما برای علیرضا فغانی و کمک 
های ایرانی او مظهر بدشانسی نام گرفته است. 
حاالهمه ما افســوس می خوریم که ای کاش 
مرد برجســته داوری ایران مثل صالبتی که در 
همه بازی های بدون VAR از او ســراغ داشتیم 
روی تصمیمــش می ایســتاد و پــا روی غرور 
خود برای توجه به اظهارات کمک داور ویدئویی 
نمی گذاشــت. اگر اینطور می شد اکنون نه فیفا 
از داشــتن فغانی محروم بود و نه ما از تماشای 
اضافه شــدن بر افتخاراتش منع می شــدیم.
دقیقه 89 و ثانیه ۵ بــازی پرتغال و اروگوئه روبه 
پایان بود و همه فوتبال دوســتان ایرانی با تصور 
این که تیم داوری ایران متشکل از فغانی، محمد 
رضا ابوالفضلی و محمد رضا منصوری  مثل بازی 
برزیل و صربستان عملکرد خوبی داشتند از ثانیه 
های پایانی لــذت می بردند. ناگهــان آن اتفاق 
نفرین شده رخ داد؛ برخورد توپ به دست ماریا 
خیمنــز در محوطه جریمه پرتغــال در حالی که 
تعادلش را از دست داده بود از دید و  تجربه فغانی 
پنالتی نبود اما وقتی  اصرار کمک داور ویدئویی 
با صدای فریاد آلود را در گوشی خود شنید تردید 
کرد و دوان دوان به سمت مانیتور کنار زمین رفت.
ثانیه های جهنمی شروع شــد، فغانی صحنه را 
دید اما مجاب به پنالتی نشد در صدم ثانیه و در 
بین مکالمات ردو بدل شده اصرار از سوی کمک 
داوری که در اتاق VAR نشسته بود برای رخ دادن 
پنالتی ادامه داشت. داور پر افتخار ایران با وجود 
چند بار دیدن صحنه از زوایای مختلف هنوز تردید 
در چهره اش موج می زد؛ انــگار در آن چند ثانیه 
تمام قوانین  گرفتن پنالتــی از ذهنش رفته بود 
یا شــاید هم همانطور که در پست اینستاگرامی 
اعالم کرده تمرکزش را از دست داده بود. هرچه 
بود یک اشتباه بزرگ را به او تحمیل کرد.نزدیکان 
فغانی می گویند داور ویدئویی ۵ بار در گوش او 
واژه پنالتی را زمزمه می کند. حتــی وقتی او از 
مانیتور کنار زمین جدا می شود وبه سمت وسط 
چمن می آید مشخص اســت همچنان در یک 

کشمکش با اتاق VAR قرار دارد. 

فوتبال جهان

عکس خبر

ستاره های جوان 
مراکش و فرانسه 

در یک قاب
اشــرف حکیمــی و کیلیــان 
امباپــه، ســتاره های جــوان 
مراکش و فرانسه در یک قاب.

مسیر تیم های آسیایی برای رسیدن به جام جهانی ۲۰۲۶؛

صعود بی دردسر در انتظار ایران
مسیر صعود تیم های آسیایی به جام جهانی ۲۰۲۶ اعالم شــد و به این ترتیب تیم های قاره کهن با راه رسیدن به این دوره از رقابت ها بیش از پیش آشنا شدند.راه 
صعود تیم های آسیایی به این شرح است که در مرحله اول ۲۲ تیم که در رتبه ۲۶ تا ۴۷ رنکینگ قرار دارند به صورت رفت و برگشت به مصاف هم می روند و به مرحله 
بعد صعود می کنند.در مرحله دوم تیم های رتبه یک تا ۲۵ به عالوه ۱۱ تیم مرحله اول در 9 گروه ۴ تیمی به صورت رفت و برگشت بازی کرده و دو تیم اول هر گروه به 
مرحله بعد صعود خواهند کرد. نکته مهم این است که این ۱8 تیم مجوز حضور در جام ملت های ۲۰۲۷ را هم کسب کرده اند.در مرحله سوم، تیم ها به ۳ گروه ۶ تیمی 
تقسیم شده و به صورت رفت و برگشت بازی می کنند، تیم های اول و دوم گروه ها به صورت مستقیم به جام جهانی می روند.این مسیر مرحله چهارم یا پلی آف هم 
خواهد داشت. به این صورت که تیم های سوم و چهارم گروه های مرحله قبل در دو گروه ۳ تیمی با هم دیدار می کنند دو تیم برتر با ۶ تیم برتر به جام جهانی می روند. 
تیم های دوم نیز با هم بازی می کنند و برنده این دیدار به عنوان نماینده آسیا برای انجام دیدار پلی آف بین قاره ای معرفی می شود. به این ترتیب سهمیه 8+۱ آسیا 
تکمیل می شود.جام جهانی ۲۰۲۶ قرار است با حضور ۴8 تیم و در سه کشور کانادا، آمریکا و مکزیک برگزار شود. طبق اعالم فیفا ۱۶ سهمیه مستقیم برای قاره اروپا، 9 
سهمیه مستقیم برای قاره آفریقا، 8 سهمیه مستقیم برای قاره آسیا، ۶ سهمیه مستقیم برای آمریکای شمالی و مرکزی، ۶ سهمیه مستقیم برای آمریکای جنوبی، 

یک سهمیه مستقیم برای اقیانوسیه و ۲ سهمیه پلی آف از بین قاره های آمریکا، آسیا و آفریقا درنظر گرفته شده است.

پیشکســوت فوتبــال ایــران در خصــوص تقابل 
پرسپولیس و استقالل در هفته دوازدهم لیگ برتر 

پیش بینی جالبی انجام داد.
در شــرایطی که تیم ملــی بعد از حــذف در مرحله 
گروهی به کشور برگشــته و جامعه فوتبال خود را 
آماده شهرآورد تهران می کنند، شرایط دربی به نقل 

اصلی محافل فوتبال تبدیل شده است.
محمود کلهر ،هافبک اسبق تیم پرسپولیس درباره 
وضعیت این تیم در فصل جاری گفت: خوشبختانه 
بازیکنان پرســپولیس که همراه تیــم ملی در جام 
جهانی حضور داشتند آمادگی خود را حفظ کرده اند. 
عالوه بر این با توجه به شــناختی کــه از یحیی گل 

محمدی دارم باید بگویم که او همیشــه تیمش را 
آماده نگه می دارد و این مولفه شــامل پرسپولیس 
امسال می شود. فکر می کنم که پرسپولیس با توجه 
به کادر فنی بسیار مجرب خود و بازیکنان باکیفیتش 
می تواند قهرمان این فصل باشد. یحیی گل محمدی 
تا به امروز با وجود تمام مشکالت در کنار تیم مانده و 
حاال نیاز است که حمایت جدی از وی صورت گیرد که 
در این صورت صدرنشینی مسابقات تا هفته پایانی 
حفظ خواهد شد و در نهایت جام قهرمانی را قرمزها 
باالی سر خواهند برد.وی در پایان با اشاره به اهمیت 
دربی گفت: شــرایط به نحوی اســت که می توانم 
بگویم چنانچه پرســپولیس دربی را ببرد قهرمانی 

فصل خود را تا 9۰ درصد قطعی کرده است. بازیکنان 
پرسپولیس باید در این بازی مقتدرانه عمل کرده و 
در بازی های بعدی نیز صالبت خود را حفظ کنند. آنها 
نباید مغرور شوند و به اعتقاد من یحیی این توانایی 
را دارد که تیم را به قهرمانی برســاند. در فصول قبل 
هم دیدیم که فاصله کمی با رده دوم جدول داشت 

؛اما مهم این بود که نتیجه الزم را گرفت.

پیشکسوت فوتبال: 

پرسپولیس دربی را ببرد قهرمان می شود

 تیم منتخب جام جهانی 2022 تا پایان مرحله یک هشتم نهایی؛

ستاره ای می درخشد

بزرگ ترین تورنمنت فوتبالی به روزهای پایانی خود نزدیک شــده است و 
همه در انتظار آغــاز دوباره این پیکارها و شــروع مراحل جذاب باقی مانده 
هستند. در مسابقاتی که تاکنون برگزار شده، چهره های بسیاری توانستند 
توانایی هایشان را به رخ بکشند و نامی برای خود دست و پا کنند و در سمت 
دیگر ماجرا نیز، فوق ســتاره های مطرح دنیای فوتبال، هواداران خود را به 
وجد آوردند.با پایان مرحله یک هشتم نهایی رقابت ها، قصد داریم در ادامه 
به بررسی ترکیب منتخب بهترین بازیکنان جام جهانی بپردازیم. بازیکنانی 
که براساس آمار و دیتاهای موجود، توانسته اند عملکرد خوبی را در رقابت 

های جام جهانی از خود به نمایش بگذارند.

   دروازه بان: یاسین بونو
شــاید همه دنبال کنندگان جام جهانی هم عقیده باشند که در رقابت های 
امسال، دروازه بانان چهره شاخص بســیاری از بازی ها بودند. گلرهایی که 
با سیوهای درخشان خود، از عوامل پیروزی یا صعود تیم شان بودند. می 
توان در اینجا به وویژگ شزنی، ایمن دحمان )گلر تونس(، آندریاس نوپرت، 
آلیسون بکر، دومینیک لیواکوویچ و... اشاره کرد.انتخاب بهترین گلر قطعا کار 
سختی است؛ اما نمی توان از توانایی های یاسین بونو در جام جهانی ۲۰۲۲ 
به راحتی گذشت. سنگربان با تجربه مراکشی ها توانست با مهار هر سه ضربه 
پنالتی بازیکنان اسپانیا، نقش اصلی را در صعود مراکش به دور یک چهارم 
نهایی ایفا کند. او در سه مسابقه تیم ولید الرکراکی در جام جهانی بازی کرد 

و ۲ بار موفق به ثبت کلین شیت شد.

   مدافعین وسط: یوشکو گواردیول – جان استونز
مدافع ۲۰ ســاله و ۶۰ میلیون یورویی الیپزیش، عملکرد بسیار خوبی در 
جام جهانی داشته و از اکنون، تیم های بزرگ دنیا را خواهان خود می بیند. 
یوشکو گورادیول که در قلب خط دفاعی تیم ملی کرواسی خوش درخشیده، 
در ۲۳ دوئل با رقبا حضور داشــت و میانگین در هر بــازی 9۳ لمس توپ 
داشت. 88 درصد پاس های گواردیول درست بودند و میانگین در هر بازی 
۱.۳ تکل داشت.جان اســتونز نیز به جز بازی با ایران، در سه دیدار بعدی 
انگلیس عملکرد خوبی داشت. او به همراه مگوایر توانست دژ دفاعی سه 
شیرها را مستحکم کند به طوری که آنها موفق به ثبت سه کلین شیت متوالی 
شدند. او در هر چهار دیدار جام جهانی، بیش از 9۰ بار لمس توپ داشت و در 
۱۶ دوئل با بازیکنان رقیب شرکت کرد. در این جام 8 دفع توپ داشت و هر 

گاه برای دریبل اقدام کرد، موفق بود.

   مدافعان کناری: دیلی بلیند – دنزل دومفرایز
بازیکن با تجربه آژاکس، در سمت چپ هلند بسیار پرتالش ظاهر شده است. 
بلیند در دیدار برابر آمریکا فوق العاده ظاهر شد و یک گل زد و یک پاس گل 
نیز داد. او در هر مسابقه میانگین ۱.۳ شوت زده و یک موقعیت خطرناک 
خلق کرده است. بلیند در هر بازی حداقل ۰.۵ پاس کلیدی داده و 8۶ درصد 
پاس هایش نیز صحیح بوده اند. بلیند در کار دفاعی نیز موثر بوده و ۲.8 تکل 
در هر دیدار داشته است.هموطن بلیند یعنی دومفرایز نیز در سمت راست 
بسیار خوب و موثر ظاهر شده اســت. مدافع اینتر که پیش از شروع جام 

جهانی با آسیب دیدگی در دیدار برابر آتاالنتا باعث نگرانی هواداران هلند شده 
بود، برابر آمریکا یک گل زد و یک پاس گل نیز داد. او در هر بازی ۶۰ بار لمس 

توپ داشته و در هر دیدار نیز میانگین ۰.۵ پاس کلیدی ارسال کرده است.

   هافبک ها: جود بلینگهام – کاسمیرو – برونو فرناندز
ستاره جوان دورتموند، در جام جهانی اولین گل انگلیس را وارد دروازه ایران کرد. 
او در بازی با سنگال نیز یک پاس گل داد تا با وجود سن کم، توانایی های خودش 
را به رخ بکشد. بسیاری از باشگاه های اروپایی به فکر جذب جود بلینگهام افتاده 
اند و باید دید چه سرنوشتی در انتظار او خواهد بود. این بازیکن جوان به طور 
میانگین در هر بازی ۰.8 شوت به ســمت دروازه ها زده که نصف ضربات او در 
درون چارچوب بوده اند. او آمار شگفت انگیزی در ارسال پاس دارد و 9۳ درصد 
توپ هایش به درستی به مقصد رسیده اند. ضمن اینکه بلینگهام در هر بازی ۲.8 
تکل زده است.هافبک میانی سلسائو، با یک گل دیدنی برابر سوئیس، صعود 
کشورش به دور بعدی جام جهانی را قطعی کرد. کاسمیرو که یکی از مهره های 
ثابت در خط میانی تیم تیته است، در هر بازی ۲ شوت به سمت دروازه حریفان 
زده است. او در هر مسابقه ۰.۳ پاس کلیدی داده و 8۴ درصد پاس هایش نیز 
سالم بوده اند. کاسمیرو در خط میانی باعث آزار هافبک های رقبا بوده و در هر 
دیدار ۲.۷ تکل زده و ۲ بار نیز توپ گیری داشته است. تقریبا در هر بازی ۲ خطا 
مرتکب شــده و یک خطا نیز به روی او صورت گرفته است.بدون شک یکی از 
بهترین های جام، برونو فرناندز ستاره منچستر یونایتد و تیم ملی پرتغال است. 
کسی که ۳ پاس گل داده و ۲ بار نیز گلزنی کرده اســت. فرناندز تنها مشغول 
گلسازی نبوده و با ۲ شوت در هر دیدار، تیم حریف را به زحمت انداخته است. 
او میانگین 88 درصد پاس هایش سالم بوده، در هر بازی حداقل یک شوت در 

چارچوب داشته و ۲ پاس کلیدی داده است. آماری فوق العاده برای مسابقاتی 
در سطح جام جهانی! نکته جالب این است که در هر بازی، ۲.۳ بار روی او خطا 

صورت گرفته و برای گرفتن توپ از حریف، ۱.۳ تکل زده است.

   مهاجمان: لیونل مسی – ریچارلیسون – کیلیان امباپه 
قطعا بسیاری از طرفداران فوتبال، عالقه دارند یکی از میان لیونل مسی یا 
کریستیانو رونالدو بتواند در آخرین جام جهانی خود، عنوان قهرمانی را باالی 
سر ببرد. تاکنون، نقش لئو در موفقیت های آلبی سلسته بیشتر بوده است. 
او برابر عربستان، مکزیک و استرالیا موفق به گلزنی شد و یک بار نیز پاس گل 
داد. مسی آمار حیرت انگیز میانگین ۴.9 شوت در هر بازی را به ثمر رسانده 
که ۲.۵ مورد آن در چارچوب بوده است. مسی تاکنون ۳ موقعیت خطرناک 
را برای هم تیمی هایش خلق کرده و 8۵ درصد پاس هایش نیز درست بوده 
اند. تقریبا در هر بازی ۳ بار روی مســی خطا صورت گرفته و او در هر بازی 
۲.۳ دریبل موفق داشته است.بدون شــک زننده یکی از بهترین گل های 
جام، ریچارلیسون است. بازیکنی که در بازی با صربستان ۲ بار و مقابل کره 
جنوبی یک مرتبه موفق به گلزنی شده است. او در هر بازی ۲.۳ شوت زده 
۱.۳ مورد آن در چارچوب بوده است. لمس توپ های مهاجم سلسائو در هر 
بازی فقط ۲۷ مورد است ولی در هر دیدار نزدیک به یک پاس کلیدی داده 
است. او ۴۰ درصد دوئل های زمینی خود را برنده شده و تقریبا در هر بازی ۲ 
بار از تیم حریف خطا گرفته است. ۷۷ درصد پاس های او نیز سالم بوده اند.

فوق ستاره فرانسه در این جام کسی نیست جز کیلیان امباپه. آقای گل جام 
جهانی تاکنون ۵ بار گلزنی کرده و ۲ مرتبه نیز پاس گل داده است. امباپه در 

هر بازی ۵.۳ شوت زده که ۲.۵ مورد آن در چارچوب بوده است. 



مدیر نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی معاونت عمران شهری شهرداری:

۱۱پلعابرپیادهمکانیزهاصفهانشستوشومیشود
مدیر نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی معاونت عمران شهری شهرداری اصفهان گفت: شست وشوی 
۱۱ دســتگاه از پله های عابرپیاده مکانیزه سطح شــهر تحت پوشــش این مدیریت در دستور کار 
است که تا دهم دی ماه تکمیل می شود.

مسعود توکلی پور اظهار کرد: در راستای 
خدمت رسانی بهتر به شهروندان و رعایت 
اصول ایمنی و بهداشــت شــهروندان، 
شست وشــوی ۱۱ دســتگاه از پله های 
عابرپیاده مکانیزه سطح شهر که تحت 
پوشــش مدیریت نگهداری و تعمیرات 
معاونت عمران شهری قرار دارد از تاریخ 
بیستم آبان ماه آغاز شد.وی ادامه داد: 
هدف از اجرای این طــرح توجه ویژه به 
اصول ایمنی و بهداشت شهروندان و همچنین حفاظت از تجهیزات و افزایش عمر قطعات و کاهش 
خرابی هاست؛ از طرفی این اقدام تاثیر بسزایی در سیما و منظر شهری خواهد داشت.مدیر نگهداری 
و تعمیرات ابنیه فنی شهری معاونت عمران شهری شــهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: پل های 
شست وشو شــده در مکان های مختلف شــهر قرار دارد که از جمله آن می توان به پل های مکانیزه 
واقع در خیابان کهندژ در منطقه ۱۱، مقابل مســجدالغفور در منطقه ۱۰، میدان ۹ دی، مقابل خیابان 
شفق در منطقه ۱۳ و مقابل گلســتان شهدا در منطقه شش شهرداری اشــاره کرد.وی افزود: طبق 
برنامه ریزی های انجام شده شست وشوی ۱۱ دستگاه پل مکانیزه تا تاریخ دهم دی ماه به تعداد ۴۰ 
یونیت به اتمام خواهد رسید و تاکنون تعداد ۲۲ یونیت از این پل ها شست وشو شده است.توکلی پور 
تصریح کرد: این فعالیت به دلیل اینکه تداخل کمتری با بهره برداری و مباحث ترافیک داشته باشد، 
بیشتر به صورت شبانه و در ســاعات خارج از زمان بهره برداری انجام می پذیرد.وی تاکید کرد: این 
پروژه با هزینه ای بالغ بر ۸۵۰ میلیون ریال در حال انجام است و در برنامه ریزی های آینده پل هایی که 
نیاز به رنگ آمیزی دارد در دستور کار قرار خواهد گرفت و سعی خواهیم کرد خدمت رسانی شایسته ای 

به شهروندان انجام شود.
 معاون شهردار خبر داد:

جابهجاییروزانه۱۵۰هزارمسافردرصورتکاهشسرفاصله
زمانیمترو

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان با اشــاره به تالش برای کاهش سرفاصله زمانی خط 
یک متروی این کالن شــهر گفت: در صورتی که کاهش این سرفاصله به هشت دقیقه محقق شود، 
امکان جابه جایی مســافر تا ۱۵۰ هزار نفر در روز امکان پذیر خواهد شد.حســین حق شناس اظهار 
کرد: خط یک متروی اصفهان با وجود بهره برداری، از نظر ایمنی و قراردادی دارای مشکالتی بود که 
با تالش های انجام شده، این مشکالت رفع شده اســت.وی با بیان اینکه تالش داریم با افزایش 
ظرفیت خط یک، سرفاصله های رسیدن قطار شهری را کاهش دهیم و از ۱۱ دقیقه که به هشت دقیقه 
برســانیم، ادامه داد: برای این منظور باید پیش نیازهای این موضــوع از جمله رفع ایراد قطارهای 
در حال تعمیر انجام شود و برنامه زمان بندی نیز اصالح شود و خرید قطار جدید نیز در برنامه قرار 
دارد.معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: در صورتی که کاهش سرفاصله 
زمانی حرکت قطارهای خط یک به هشت دقیقه محقق شود، ظرفیت جابه جایی مسافر افزایش 
می یابد؛ در حال حاضر توان جابه جایی مســافر ۱۰۰ هزار مسافر در روز است که حدود ۷۰ هزار نفر از 
این ظرفیت استفاده می شود و پس از کاهش سرفاصله، امکان جابه جایی مسافر تا ۱۵۰ هزار نفر 

در روز امکان پذیر خواهد شد.

خبر  روزاخبار

شهردار مطرح کرد:

توزیععادالنهخدماتدر
مناطقمختلفشهراصفهان

شهردار اصفهان گفت:در ادوار مختلف مدیریت 
شــهری ســعی کردیم توزیع عادالنه خدمات 
تحقق یابد.علی قاســم زاده در حاشــیه آیین 
افتتاح پروژه های منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان 
اظهار کرد: در نهمین برنامه افتتاحیه پروژه های 
شــهری در قالب برنامــه »به احتــرام مردم 
اصفهان« خیابان صنعتگران در شهرک امیرکبیر 
افتتاح شد و در اختیار شــهروندان قرار گرفت، 
همچنین کلنگ احداث یک خیابان نیز در این 
محدوده به زمین زده شد که تا پایان سال تکمیل 
می شود.وی ادامه داد: احداث این دو خیابان 
در کاهش بار ترافیکی خیابان امام خمینی )ره( 
بسیار تاثیرگذار اســت و رفت و آمد به شهرک 
صنعتی امیرکبیــر را که یک گلوگاه محســوب 
می شود، راحت تر می کند.شــهردار اصفهان با 
اشاره به بهره برداری از ورزشگاه مشارکتی نگین 
گفت: اجرای این طرح تجربــه خوبی در حوزه 
مشارکتی بود، چرا که در این راستا با مشارکت 
شــهرداری و مــردم ظرفیتی به شــهر اضافه 
شد.قاســم زاده با بیان اینکه مراسم افتتاحیه 
بعدی در منطقه شش برگزار خواهد شد، اظهار 
امیدواری کــرد: در مناطق دیگر نیــز با افتتاح 
طرح ها بتوانیم خدمتی ارزشــمند را به عنوان 
هدیه به مردم تقدیم کنیم.وی در ادامه با تاکید 
بر اینکه هویت موضوع مهمی اســت، تصریح 
کرد: هویت ملی، اعتقادی، انقالبی و شهری از 
مهم ترین این هویت هاست، در این راستا باید 
از هر عنصری که هویت ما را پررنگ تر می کند، 
مراقبت کرد.شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: در 
اتفاقات اخیر عناصر هویتی همچون اعتقادات 
و تمامیت ارضی ما مورد هجــوم قرار گرفت که 
باید مراقب آن ها باشیم، زیرا هویت، یک ملت 
را مســنجم خواهد کرد.وی ورزش باستانی را 
یکی از همین عناصر هویتی برشمرد و اظهار کرد: 
در ادوار مختلف مدیریت شــهری سعی کردیم 
توزیع عادالنه خدمات تحقق یابد، البته فضا های 
ورزشی با همین نگاه در مناطق مختلف ایجاد 
شده است، در منطقه ۱۲ نیز شاهد افتتاح یک 

ورزشگاه بزرگ به صورت مشارکتی هستیم.

 شنبه  19  آذر 1401 / 15 جمادی االول 1444 / 10  دسامبر 2022 / شماره 3694
مدیر منطقه یک شهرداری خبر داد:

پیادهروسازیپلوحیدتاپلفلزیبا۲۱میلیارد
ریالاعتبار

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان گفت: برای پیاده روسازی حدفاصل پل وحید تا پل فلزی به 
طول ۱۳۰۰ متر، بالغ بر ۲۱ میلیارد ریال هزینه شده اســت که در حال حاضر این پروژه حدود ۶۵ 

درصد پیشرفت دارد.
میثم بکتاشــیان با اشــاره بــه پروژه 
پیاده روســازی حاشــیه زاینده رود در 
منطقه یک شــهرداری اصفهان، اظهار 
کرد: حاشیه رودخانه زاینده رود دارای 
فضای مفرحی اســت که مورد استفاده 
شهروندان است، اما با توجه به فضای 
نامناسب زیر پل وحید محدودیت هایی 
برای دسترســی افــراد بــه فضاهای 
حاشــیه زاینده رود ایجاد شده بود.وی 

افزود: برای تسهیل دسترسی شــهروندان به فضاهای حاشیه رودخانه درصدد اصالح فضاهای 
شهری برآمدیم و پروژه پیاده روسازی و بازســازی پیاده روها حدفاصل پل وحید تا پل فلزی در 
دســتور کار قرار گرفت تا شــهروندان هنگام مراجعه به این مکان بتوانند از یک فضای مناسب 

بهره ببرند.
مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان ادامه داد: محدوده مجاور پل وحید به یک فضای بی دفاع 
شــهری تبدیل شــده بود که با توجه به طرح جدید اقــدام به کف فرش این محــدوده کردیم و 
محوطه ای برای بهره مندی از فضای سبز به عنوان فضای مکث دلپذیر برای شهروندان فراهم شد 

و پس از ایجاد تغییرات اساسی در اختیار شهروندان قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: برای پیاده روســازی حدفاصل پل وحید تا پل فلزی به طول ۱۳۰۰ متر، بالغ 
بر ۲۱ میلیارد ریال هزینه شده است. در حال حاضر این پروژه حدود ۶۵ درصد پیشرفت دارد که 
امیدواریم تا پایان آذرماه کل مسیر اصالح و مناسب سازی شود و در اختیار شهروندان قرار گیرد.

 مسئول فرهنگی وگردشگری مجموعه تاریخی فرهنگی مذهبی 
تخت فوالد  خبرداد :

گنبدهایتختفوالداصفهاندیدنیمیشوند
مســئول فرهنگی وگردشــگری مجموعه تاریخی فرهنگی مذهبی تخت فوالد اصفهان از اجرای 
تور گنبد های تخت فوالداصفهان خبر داد.هادی نظــری در ادامه برگزاری گنجواره های تخصصی 
از اجرای تور گنبد های تخت فوالد خبر دادوگفت: این رویداد گردشــگری با عنوان طاق بهشــت 
و شــامل بازدید نزدیک از گنبدها و با حضور مرمت کارمجرب آثارتاریخی استادپاکنژاد در تخت 

فوالد برگزار خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد:گنجواره اول با رویکرد آشنایی با سازه و عناصر مرتبط با آب تحت عنوان آب و 
آیین برگزار شد که مورد استقبال گردشگران و شهروندان قرار گرفت.نظری درادامه افزود: ناگفته 
ها، شــنیدنی هاوبازدید از گنبد های تکایای بابارکن الدین، خاتون آبادی، خوانساری، بیدآبادی، 

سید العراقین و ... از محور های این بازدید خواهد بود.
از جذابیت هــای خاص این رویــداد صعود به مناره کم دیده شــده مصلی ودیــدن کلیه گنبد ها 
ومناره های تخت فوالدازارتفاع ۷۰متری خواهدبود.عالقه مندان جهت ثبت نام و شرکت در گنجواره 
طاق بهشت می توانند با شماره ۰۹۰۲۸۰۱۱۳۵۵ تماس حاصل فرمایند.این رویداد گردشگری در 

تاریخ ۲۴ آذر ماه برگزار خواهد شد.

با مسئولان

 در نشست قرارگاه محرومیت زدایی و توانمندسازی استان با حضور قائم مقام وزیر کشور مطرح شد:

تدوین اطلس محرومیت زدایی و توسعه استان اصفهان 

قائم مقام وزیر کشور و رییس ستاد توانمندسازی و تحول 
اجتماع محور محالت کمتر برخوردار از وجود ۱۳ هزار و ۹۰۰ 
روستای کم برخوردار و محروم در کشور خبرداد.علی آقا 
محمدی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست محرومیت زدایی استان اصفهان، 
با اشاره به وجود ۳۹ هزار و ۵۰۰ روستا در کشور، اظهار داشت: از این تعداد ۱۳ 
هزار و ۹۰۰ روستا کم برخوردار و محروم هستند که در این راستا طرح ۴۰۴۰ 
برای محرومیت زدایی روستاها در دســتور کار قرار گرفته است.وی با بیان 
اینکه نسبت به اتباع در کشور نمی توان بی تفاوت بود، خاطرنشان کرد: از زمانی 
که رهبر معظم انقالب با تحصیل اتباع افغانستانی در کشور موافقت کردند، 
افراد بسیار باسواد با مدارک تحصیلی دانشگاهی در میان آنان وجود دارد و 
الزم است که وضعیت اتباع در کشور ساماندهی شود.قائم مقام وزیر کشور 
در امور محالت و رییس ستاد توانمندسازی و تحول اجتماع محور محالت 
کمتر برخوردار با اشــاره به تفاهم نامه وزارت کشــور برای ساماندهی اتباع، 
خطاب به مسئوالن استان، ابراز داشت: مطمئن باشید این نیروی انسانی 
برای سازندگی ایران مفید است به شرط اینکه خودمان آن را ساماندهی و 

هدایت کنیم.

۳۰۰هزارتبعهافغانستانیدراصفهانزندگیمیکنند
آقامحمدی با اشاره به اینکه حدود ۳۰۰ هزار نفر اتباع افغانستانی در اصفهان 
وجود دارد، گفت: الزم است استان اصفهان در یک منطقه اتباع را سازماندهی 
کرده و با همفکری نیروهای امنیتی و اطالعات آنان را ساماندهی کند.وی 
همچنین مدل تعاونی در بازآفرینی شهری محله همت آباد شهر اصفهان را 

خوب ارزیابی کرد و گفت: شهرداری اصفهان این طرح را در محله زینبیه ادامه 
دهد و با مشارکت مردم این دو محله را ساماندهی کند؛ با محوریت شهرداری 
می توان مســتاجران در این مناطق را نیز در طرح مســکن ۲۰۲۰ محله کم 
برخوردار ثبت نام کرد.آقا محمدی با اشاره به اینکه براساس تفاهم نامه ای که 
با وزارت مسکن و شهرسازی داریم مستاجران محالت کم برخوردار می توانند 
در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کنند، اضافه کرد: براساس این توافق ۳۰۰ 
هزار واحد مسکونی به افراد محالت کم برخوردار تعلق می گیرد و آورده افراد 

در حد توان آنان خواهد بود.

۳۰۰هزارواحدمسکونیبهصورتتعاونیساختهمیشود
وی با اشــاره به اینکه تاکنون ۱۰ هزار نفر در این طرح برای مسکن ثبت نام 
کردند، افزود: تعاونی محله همت آباد برای بازآفرینی محالت کم برخوردار 
الگوی خوبی بود که طرح ۳۰۰ هزار مسکن برای مناطق کم برخوردار کشور 
نیز در قالب تعاونی سازی اجرا خواهد شــد.قائم مقام وزیر کشور در امور 
محالت و رییس ستاد توانمندســازی و تحول اجتماع محور محالت کمتر 
برخوردار با اشاره به تفاهم نامه وزارت کشور با اشاره به اینکه با وزارت آموزش 
و پرورش درخصوص بازگشت بازماندگان از تحصیل به مدرسه تفاهم نامه 
امضا کردیم، افزود: ۸۷۴ هزار نفر بازمانده از تحصیل بین سنین ۶ تا ۱۷ سال 
با کد ملی در ایران مشخص شــدند که طی برنامه ریزی و در صورت تمایل 
می توانند به مدرســه باز گردند.آقا محمدی با اشاره به اینکه ۲۰۲۰ محله کم 
برخوردار کشور جمعیتی حدود ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر را شامل می شود، 
اظهار داشت: برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در قانون اساسی گفته 

شده حق ملت است که دولت چند مسئله شامل مسکن، اشتغال، سالمت، 
تحصیل، تغذیه و پوشاک را حل کند و اینها جزو وظایف دولتی است.وی با 
بیان اینکه برای باالبردن توانمندی افراد راهی جز آموزش وجود ندارد، ابراز 
داشت: براساس توافقی که با سازمان فنی و حرفه ای داشتیم این سازمان به 
افراد در محالت کم برخوردار که در فنی و حرفه ای صالحیت داشتند، به دور از 
بوروکراسی اداری، گواهینامه داد.قائم مقام وزیر کشور در امور محالت اضافه 
کرد: همچنین طی تفاهم نامه با رییس دانشــگاه شریف و مجموعه ستاره 
شریف قرار است در گام نخست ۴۰ هزار نفر و در مرحله دوم یک میلیون نفر 
آموزش های مدیریت کسب و کار دریافت کنند.آقا محمدی خاطرنشان کرد: 
ضد انقالب همه حرفش روی محالت است، می گوید جوانان محالت؛ اما در 
محالتی که سال ۱۳۹۸ بحران از آنها منشأ می گرفت امسال یک مورد نداریم 

و جوانان این محالت اکنون با قوت دارند کار می کند.

محرومیتزدایینیازمنداسنادباالدستیاست
معاون توسعه و منابع انسانی استانداری اصفهان نیز در این جلسه با اشاره 
به اینکه قرارگاه محرومیت زدایی این اســتان با هــدف ایجاد هم افزایی و 
هماهنگی بین متولیان عرصه محرومیت زدایی با دستور استاندار تشکیل 
شد، اظهار داشت: پس از انقالب اسالمی اتفاقات مبارکی در حوزه فقرزدایی 
و محرومیت زدایی در کشور صورت گرفته ؛ اما با آسیب شناسی برای بهبود 
امور مشخص شد که الزمه کارآمد کردن این اقدامات ایجاد هماهنگی و هم 
افزایی است.مصطفی خضری با بیان اینکه نقد دستگاه های فعال این عرصه 
نبود هماهنگی و سیاست گذاری بود، خاطرنشان کرد: در این راستا به دستور 
استاندار اصفهان قرارگاه محرومیت زدایی استان تشکیل شد.وی با بیان اینکه 
موضوع محرومیت زدایی محالت در اسناد باالدستی باید دنبال شود، ادامه 
داد: در یک محله بعضا شاهد حضور چندین دستگاه هستیم اما دو دستگاه 
تسهیل گری داشتند که این مسئله از دیدگاه مردم و حاکمیت شایسته نبود 
و از این رو قرارگاه محرومیت زدایی این هماهنگی بین دستگاهی را ایجاد 
می کند.معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان با اشاره 
به تدوین برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور، تاکید کرد: حوزه محرومیت 
زدایی نیازمند اسناد باالدستی بوده و الزم است در بودجه های سنواتی غیر از 
بودجه های دستگاه های اجرایی، منابع پایداری برای این حوزه در نظر گرفته 
شــود تا دســتگاه ها بتوانند از منابع پایداری برای امور محرومیت استفاده 
کنند.همچنین خضری در نشست قرارگاه محرومیت زدایی و توانمندسازی 
استان اصفهان با اشاره به فقدان اطالعات جامع در حوزه محرومیت زدایی 
و توانمندسازی، اظهار کرد: امسال در پروژه های پژوهشی با دستور استاندار 
اصفهان اطلس جامع محرومیت اســتان تهیه و تدوین شــد تا در اختیار 
گروه های مرتبط قرار بگیرد و بتوانیم به نحو شایسته این مهم را ساماندهی 
کنیم که تشکیل این اطلس را به سایر استان های کشور نیز پیشنهاد می دهیم.
گفتنی است؛ قائم مقام وزیر کشور در امور محالت پس از نشست محرومیت 
زدایی اســتان، از محالت محروم شــهر اصفهان بازدید می کند.نشســت 
محرومیت زدایی استان اصفهان با حضور استاندار و مدیران کل دستگاه های 

اجرایی در محل استانداری اصفهان برگزار شد.

مدیرعامل سازمان پایانه های شهرداری:

سامانههوشمنداطالعرسانیدرپایانهکاوهرونماییمیشود
مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان گفت: در هفته حمل ونقل، فاز نخست سامانه هوشمندسازی به نام سامانه »اطالع رسانی« رونمایی و در 
پایانه کاوه به عنوان پایانه شاخص اصفهان به صورت آزمایشی اجرا می شود.ابوالفضل توکلی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به هوشمندسازی سازمان پایانه ها، 
اظهار کرد: هوشمندسازی تعاریف مختلفی دارد و سازمان پایانه ها در موضوع اینترنت، سیستم تاسیسات، سیستم اطفای حریق، توجه به پدافند غیرعامل، مدیریت 
بحران و سیستم گرمایش در راستای هوشمندسازی خدمات خوبی انجام داده است.وی افزود: در پایانه ها همچون مجموعه هواپیمایی کشور سفرها به صورت آنالین 
روی مانیتور نمایش داده می شود و تاخیر اتوبوس ها به اطالع مسافران می رسد، اما در بحران های اخیر به دلیل اختالالت اینترنت و نفوذ شبکه های معاند دسترسی ها 
به طور موقت قطع شده است تا امنیت کامل شبکه برقرار شود.مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: نخستین اقدامی که برای 
هوشمندسازی به نظر می آید، صدور بلیت آنالین است، در حالی که این خدمت در حوزه اختیارات شرکت های مسافربری، اتوبوسرانی و حمل ونقل جاده ای است و برای 
سازمان پایانه ها شرح وظیفه نشده است.وی تصریح کرد: در هفته حمل ونقل فاز نخست سامانه هوشمندسازی به نام سامانه »اطالع رسانی« رونمایی و در پایانه کاوه 

به عنوان پایانه شاخص اصفهان به صورت آزمایشی اجرا می شود.

افتتاحیهکنگرهبزرگداشت
۲۰۰شهیدمسجد

فاطمیه)س(اصفهان  
افتتاحیه کنگره بزرگداشــت ۲۰۰ شــهید 
مسجد فاطمیه)س( اصفهان با سخنرانی 
سردار علی فدوی، جانشــین فرماندهی 
کل سپاه پاســداران و با حضور مسئولین 
و اقشــار مختلــف مــردم در مســجد 

فاطمیه)س( برگزار شد.

عکس خبر

مدیرعامل ســازمان خدمات موتوری شــهرداری 
اصفهان از خرید چهار دســتگاه جــاروب مکانیزه با 
صرف اعتباری حدود ۱۲ میلیارد تومان برای نظافت 
و رفت وروب شــهر خبر داد و گفت: تمام تالش خود 
را برای ارائه خدمات مناســب و بــا کیفیت باالتر به 
شــهروندان اصفهانی به کار می بندیم.حسن نظام 
زاده اظهار کرد: نظافت و زیبایی بصری شهر اصفهان 
از شاخصه های هویتی این شهر محسوب می شود، 
بر این اساس تمام تالش مدیریت شهری حفظ این 
شاخصه و تقویت زیرســاخت های الزم برای تحقق 
نظافت شــهری به روز و کارآمد با کمترین هزینه و 
هدر رفت منابع اســت.وی با بیان اینکه نوســازی 

ماشین آالت یکی از اولویت ها و برنامه های اساسی 
سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان است، 
گفت: در این راســتا به منظور نظافت مکانیزه معابر 
شــهری و بزرگراه ها اقدام به خرید چهار دســتگاه 
جاروب مکانیزه هیوندای با صرف اعتباری حدود ۱۲ 
میلیارد تومان برای نظافت و رفت وروب شــهر کرده 
تا شهری زیبا را در معرض دید گردشگران داخلی و 
خارجی قرار دهد.مدیرعامل سازمان خدمات موتوری 
شــهرداری اصفهان با بیان اینکــه این جاروب های 
مکانیزه مجهز به دوربین، دارای مکش و سیســتم 
آب پاشی قوی تر و برس های ضد سایش است، ادامه 
داد: با اســتفاده از این جاروب ها که صدای کمتری 

نسبت به ماشین آالت و دستگاه های جاروب شهری 
قدیمی دارد، از انتشار گرد و غبار جلوگیری می شود.

وی خاطرنشــان کرد: در این راستا بسیاری از معابر 
شــهری که تا سال گذشــته به صورت دســتی و با 
اســتفاده از نیروهای کارگری رفت و روب می شد، 
به صورت مکانیزه نظافت می شود.نظام زاده افزود: 
سازمان خدمات موتوری شــهرداری اصفهان تمام 
تالش خود را برای ارائه خدمات مناسب و با کیفیت 

باالتر به شهروندان اصفهانی به کار می بندد.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری خبر داد:

خریدچهاردستگاهجاروبمکانیزهبراینظافتمعابراصفهان
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برگزاری چهاردهمین جشنواره نخستین واژه آب در خور

تندیس کنفرانس »پلنکس« به فوالد مبارکه اهدا شد

شهردار مبارکه گفت: ارگ تاریخی نهچیر به عنوان یک پروژه محرک توسعه برای 
شهرستان و برای محله نهچیر یک فرصت طالیی و ارزشمند است و شهرداری 

وظیفه دارد این قلعه را از حالت بالقوه درآورد و آن را بالفعل کند.
محمدمهدی احمدی در نشست شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر مبارکه 
با مردم محله نهچیر، با بیان اینکه شــهرداری مبارکــه بودجه محدودی دارد، 
اظهار کرد: عدم دریافت عوارض آالیندگی فقط به شهر مبارکه اختصاص ندارد 
و شهرستان های مبارکه و لنجان با این مشکل مواجه هستند؛ اما این موضوع 
به عنوان محدودیت کار شــهرداری را متوقف نکرده اســت و شبانه روز در حال 

تالشیم و امیدواریم شهروندان نمره قبولی را به تالش ما بدهند.
وی افزود: شهرداری مبارکه با مشکالت و معضالت مالی بسیاری مواجه است 
و در حال حاضر، بیشتر شــهرداری ها فقط هزینه های جاری نیروهای خود را 
پرداخت می کنند؛ اما سعی کردیم که پروژه های عمرانی را یکی پس از دیگری 

در شهر راه اندازی کنیم.
شــهردار مبارکه ادامه داد: با نگاهی به وضعیت همه محله های شــهر مبارکه، 
درمی یابیم که با آنچه در شــأن مردم فهیم و بزرگ مبارکه است فاصله زیادی 
دارند و با وضعیتی که بتواند اســتاندارد رضایت ها و انتظارات حداقلی مردم را 
برطرف کند، فاصله صدها کیلومتری وجود دارد و بابت همه این نواقص از مردم 

عذرخواهی می کنم.
احمدی اظهار کــرد: امروز پروژه های زیادی در ســطح شــهر مبارکه در حال 
اجراست و ما امروز ادامه دهنده راه شهرداران سابق هستیم و در صورتی که این 

پروژه ها به تدریج اجرا نشود، معضالت هم حل نخواهد شد.
وی با ارائه گزارشی از وضعیت شهر و شهرداری مبارکه افزود: با کمک اعضای 
شورای شهر در دوره ششم، امروز وضعیت شــهرداری با وجود همه مشکالت 

خوب است و پروژه های عمرانی در گوشه و کنار شهر در حال انجام است.
احمدی با اشــاره به اهم پروژه های عمرانی در شــهر مبارکه اظهــار کرد: بلوار 
شهید بابایی که در 15 سال گذشته به معضلی برای شهر تبدیل شده بود، امروز 
تملکات این پروژه انجام شــده و این بلوار با ماشــین آالت شهرداری در حال 
بازگشایی است و زمین های چمن محله های مختلف و سالن های ورزشی در 
حال احداث است.شهردار مبارکه افزود: در سال جاری، بیش از 2 تا 3 میلیارد 
قرارداد در قلعه نهچیر منعقد شده و پیمانکار پروژه در حال کار است و این نوید 
را می دهیم که در این دوره، بخشی از این ارگ تاریخی پس از حدود 15 سال و 
با هزینه های بسیار زیاد شهرداری به بهره برداری برسد.وی ادامه داد: یکی از 

پروژه های شاخص شهر مبارکه تقاطع غیرهمسطح و پل وحدت است که برای 
حل مشکل ترافیک و مشکل ورود کامیون ها به محله نهچیر در حال اجراست.

احمدی تصریح کــرد: زمانی که این پــروژه را تحویل گرفتیــم، زیر 10 درصد 
پیشــرفت فیزیکی داشــت، اما امروز به حدود 70 درصد رسیده است و ورود 
کامیون ها به محله نهچیر به عنوان مشکل اصلی این محله با افتتاح این پل و 

تقاطع غیرهمسطح برطرف خواهد شد.
وی با اشاره به معضل سگ های ولگرد و خانه های مخروبه در محله نهچیر اظهار 
کرد: مشکل سگ های ولگرد هم باید به صورت ویژه مورد توجه شهرداری قرار 
گیرد تا این مشکل هم برطرف شود. ســاختمان های مزاحم نیز در دستورکار 

شهرداری قرار خواهد گرفت و اولویت را به این محله اختصاص خواهیم داد.
شهردار مبارکه با ارائه گزارشی از عملیات عمرانی ویژه محله نهچیر گفت: امروز 
با معضل منابع مالی مواجه هستیم و امســال بیشتر از سرانه محالت و حتی 
بیشــتر از بافت مرکزی شــهر مبارکه در محله های کم برخوردار آسفالت ریزی 
انجام شده اســت.وی گفت: آســفالت محله نهچیر و توزیع سطل های زباله 
در این محله با نگاه ویژه انجام شــده و قبول داریم که همچنان مشــکالت و 
معضالتی وجود دارد، اما ســعی کردیم که حتی به صــورت محدود قدم هایی 
برداریم.احمدی اظهار کرد: شهرداری مشــکلی در زمینه احداث زمین چمن 
محله نهچیر ندارد و در صورتی که متقاضی کافی برای اســتفاده داشته باشد، 

این قول را می دهیم که این زمین را احداث کنیم.

با مســاعدت مرکز نیکوکاری مهر پاالیشــگاه اصفهان، 300 بسته معیشتی 
بین مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان در مناطق محروم 

توزیع شد.
حمیدرضا طاهری گفت: 300 بسته معیشــتی با مساعدت مرکز نیکوکاری 
مهر پاالیشــگاه اصفهان به مددجویان تحت حمایت مناطق محروم شرق و 

غرب استان اهدا شد.
معاون توســعه مشــارکت های مردمی کمیته امداد امام استان اصفهان با 
تاکید بر اینکه کمک به تامین معاش نیازمندان از اولویت های این نهاد است، 
ادامه داد: شــرکت پاالیش نفت اصفهان با همکاری ایــن مرکز نیکوکاری، 
بســته های معیشــتی شــامل برنج، روغن، حبوبات، رب گوجــه فرنگی، 
ماکارونی و مایع دستشویی، را تهیه و بین خانواده های نیازمند توزیع کردند.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، افزود: کمک به خانوار هایی 
که در این شرایط برای تامین معاش خود دچار بحران هستند، می تواند امید 

را در دل های آنان روشن نگاه دارد.
معاون توســعه مشــارکت های مردمی کمیته امداد اســتان با قدردانی از 

حمایت خیران و همکاری مراکز نیکــوکاری در تامین نیازمندی خانوار های 
تحت حمایت، گفــت: مراکز نیکوکاری در شناســایی نیازمنــدان و خیران 
محالت می توانند برای خدمت رســانی به محرومــان جامعه، بازوان قوی 

این نهاد باشند.

مدیرعامل آبفای اســتان اصفهان از پیشــرفت 75 درصدی بخش سازه ای 
تصفیه خانه فاضالب چادگان خبر داد.

حســین اکبریان با بیان اینکه احداث تصفیه خانه فاضالب چادگان از سال 
1392 در دستور کار شرکت قرار گرفته اســت، اظهار داشت: تاکنون حدود 20 
میلیارد تومان برای احداث این تصفیه خانه هزینه شــده ، این درحالیست 
که برای تکمیل تصفیه خانه و تاسیسات فاضالب در چادگان به بیش از 220 

میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
وی، خواستار سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه احداث تصفیه خانه 
فاضالب چادگان شد و اظهار داشــت: تالش هایی در زمینه جلب مشارکت 
بخش خصوصی برای تکمیل تصفیه خانه فاضالب چادگان در دستور کار قرار 
گرفت ، در صورت تحقق این امر قطعا این طرح در آینده ای نه چندان دور در 

مدار بهره برداری قرار می گیرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان افزود: به دلیل محدودیت 
منابع مالی بخــش مکانیکال تصفیه خانه فاضالب چادگان اجرایی نشــده 
است ، اما درصدد هستیم با تامین منابع مالی در کمترین زمان ممکن تمام 

تجهیزات و امکانات الزم را تهیه و تامین کنیم.
اکبریان به اجرای شــبکه و خط انتقال فاضالب در شــهر چادگان پرداخت و 
گفت: از سال 1389تا کنون حدود 32 کیلومتراز 58 کیلومتر شبکه و خط انتقال 
فاضالب در شهر چادگان اجرا شــده بنابرهمین ضرورت این پروژه در لیست 

پروژه های مصوبه سفر رییس جمهور محترم به اصفهان قرار گرفته است.
وی خاطر نشــان کرد: برای برخورداری جمعیت بیش از 10 هزار نفری شهر 
چادگان از خدمات شبکه فاضالب، اجرای تاسیسات فاضالب در این منطقه 

ضروری است.

مدیر عامل آبفای اســتان اصفهان ادامه داد: اجرای طرح فاضالب چادگان 
مانع آلودگی محیط زیست می شود و بهره برداری هرچه زودتر شبکه فاضالب 
این شهرستان اقدام مهمی در راستای ارتقای استانداردهای محیط زیستی 

و رفاهی شهروندان به شمار می آید.
اکبریان به چگونگی دفع فاضالب در شهر چادگان پرداخت و تصریح کرد: در 
حال حاضر مردم این منطقه برای دفع فاضالب از چاه های جذبی استفاده 
می کنند، این درحالیست که در پی تغییر سبک زندگی، مصرف آب بیش از 
پیش افزایش یافته و این امر افزایش میزان فاضالب تولید شده را به دنبال 
دارد. بدین ترتیب دیگر سیستم دفع فاضالب سنتی پاسخگوی این حجم از 
فاضالب نیست و دفع سنتی آن بعضا مشــکالتی برای محیط زیست ایجاد 
می کند و بر این اساس اجرای به موقع شبکه فاضالب در شهر چادگان امری 

ضروری است.

محمدجعفــر صالحی، معــاون خرید ذوب آهــن اصفهــان در کنفرانس 
بین المللی بررســی صنعت فوالد و مواد اولیه) پلنکــس 2022 ( از عدم 
تناسب زیرساخت های حمل و نقل کشور برای تولید 55 میلیون تن فوالد 
در افق 1404 خبر داد و گفت: هزینــه مواد اولیه تاثیر بســیاری بر قیمت 
تمام شــده محصول دارد و حمل و نقل نیز در هزینه مواد اولیه موثر است 
بنابراین مشــکالت موجود در حمل و نقل باعث افزایش قیمت تمام شده 

محصول شده و مشکالت فراوانی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
وی افزود: در بنادر نیز شرایط تخلیه و بارگیری و حمل و نقل مناسب فراهم 
نیســت و حتی برای تولید فعلی نیز جوابگو نیست. این امر در کنار مسائل 
مربوط به تحریم، هزینه های بســیاری را به تولیدکننده تحمیل می کند و 

ارز بر است.  
صالحی، روش نادرســت قیمت گــذاری در زنجیره فوالد را، یک مشــکل 
اساسی  در صنعت فوالد کشــور دانســت و گفت: عمال یک طرف زنجیره 
فوالد تحت فشــار قرار گرفته و طرف دیگر به حال خود رها شــده اســت، 
 به همیــن دلیل بــه عنوان مثال قیمت ســنگ آهن و شــمش نســبت

 درستی ندارند.
معاون خرید ذوب آهن اصفهان، با اشــاره به روند نزولی تولید فوالد دنیا 
گفت: در ایران شاهد افزایش تولید فوالد هستیم و در این شرایط با توجه به 

کم بودن مصرف فوالد، نباید مانع صادرات شد و به ویژه از اتخاذ تصمیماتی 
که بازارهای صادراتی را از دست ما خارج می کند، پرهیز کرد.

وی افزود: در تامین مواد اولیه از طریق واردات با مشکالت تحریم از جمله 
در بخش انتقال پول، بیمه و ... مواجه هســتیم با این وجود واردات مواد 

اولیه و تجهیزات انجام می شود، هرچند ریسک باالیی دارد.
صالحی با اشــاره بــه عدم تــوازن در زنجیــره فوالد گفــت: بخش هایی 
از ایــن زنجیــره متــورم شــده و بــه ویــژه در بخــش محصــول 
 مشــکالت زیادی داریــم که رفــع این مشــکالت در گرو چاره اندیشــی

 جدی است.
معاون خرید ذوب آهن اصفهان گفت: بــا توجه به کاهش صادرات چین و 

اروپا، باید در افزایش ظرفیت های تولید فوالد با دقت عمل کنیم.
وی با اشــاره به اینکه ذوب آهن اصفهان ســاالنه نیاز به 6 میلیون تن مواد 
آهن دار دارد و تامین پایدار آن با مشــکالتی مواجه اســت، گفت: اصالح 
زیرساخت ریلی و سرعت سیر، کاهش توقف واگن ها، اصالح نرم تخلیه و 
بارگیری در بنادر و ... از ملزومات اصلی بهبود شرایط تولید و صادرات است.

صالحــی گفــت: امیــدوارم بیــان ایــن مشــکالت ، چاره اندیشــی 
 برای آنها را در پی داشــته باشــد تا صنعت فوالد کشــور شــرایط بهتری

 را تجربه کند.

شهردار مبارکه:

ارگ تاریخی نهچیر، پروژه ای محرک برای توسعه مبارکه است
با مساعدت پاالیشگاه اصفهان صورت گرفت؛

اهدای ۳۰۰ بسته معیشتی به مددجویان کمیته امداد اصفهان

مدیرعامل آبفای استان اصفهان خبرداد:

پیشرفت 75 درصدی بخش سازه ای تصفیه خانه فاضالب چادگان
معاون خرید ذوب آهن اصفهان:

 صنعت فوالد با مشکالت زیرساختی در حمل و نقل و عدم توازن 
در زنجیره مواجه است

تندیس کنفرانس بین المللی صنعت فوالد و مواد اولیه پلنکس به شــرکت 
فوالد مبارکه اهدا شــد.به گزارش دنیــای معدن به نقل از ایراســین، این 
تندیس در کنفرانس بین المللی بررسی صنعت فوالد و مواد اولیه پلنکس 
به علیرضا رضایی مدیر ارزیابی و اکتشــاف شــرکت فوالد مبارکه اصفهان 
اهدا شد.کنفرانس بین المللی بررســی صنعت فوالد و مواد اولیه پلنکس 
با حضور مدیران،  متخصصان و کارشناسان صنعت فوالد کشور روزهای 16 
و 15 آذرماه ماه در مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شــد.در این 
کنفرانس چشــم انداز صنعت فوالد و نحوه تامین مواداولیه مورد نیاز این 
صنعت به صورت علمی و تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.کنفرانس 
بین المللی بررســی صنعت فوالد و مواد اولیه پلنکس روزهای 15 و 16 آذر 
ماه سال جاری در مرکز  همایش های بین المللی جزیره کیش برگزار شد.

چهاردهمین جشــنواره نخســتین واژه آب با حضور 96 دانش آموز مقطع 
ابتدایی دبستان های دخترانه و پســرانه برکت و شهید وهب در شهرستان 

خور و بیابانک برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی آبفای خور و بیابانک، در این جشنواره محمد جواد 
فیروزی مدیر آبفای شهرستان به همراه فرماندار، مدیر آموزش و پروش و 
رییس دفتر خبری شهرســتان و همچنین معلمین مدارس برکت و شهید 

وهب حضور داشتند.
در این مراســم زنگ آب توسط مســئولین نواخته و با اجرای نمایش های 
شاد، روش های صرفه جویی و مدیریت مصرف بهینه آب، شگفتی های آب 

و ارزش آن در قرآن به دانش آموزان آموزش داده شد.

چاپخانه: شاخه سبز   آدرس:جاده قدیم قم- کاشان، خیابان امیرکبیر دوم، بوستان سوم، آخرین کارخانه سمت راست
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