
  

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                 

شنبه  8   بهمن  1401
6     رجب  1444

28    ژانویه    2023
 شماره 3735    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

آمارمنتشرشده از تورم ۵۰.۵ درصدی در اصفهان و کاهش نرخ بیکاری  خبر می دهند؛

وقتی روی کاغذ همه چیز خوب است!
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 درآمد 60 درصد دفاتر اسناد رسمی اصفهان، 
تکافوی هزینه ها را نمی دهد

 هیچ مکتب اخالقی توهین به بهانه آزادی
 را نمی پذیرد

 حاِل هواِی اصفهان خوب می شود؟
 44 طرح خدماتی

 آماده بهره برداری در 
 شهرک های صنعتی
 16 شهرستان استان

 عبور آزادراه از پارک
  ملی کاله قاضی باید
  بررسی کارشناسی

 شود

دستکاری و مخدوش 
 کردن پالک،

 جرم است
5 35

رییس اداره میراث  فرهنگی کاشان خبرداد:

پایان عملیات مرمت خانه تاریخی 
»محسنی آراسته« در کاشان

2

  آیین عملیات اجرایی احداث بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی کشور با سرمایه گذاری فوالدمبارکه و با حضور معاون رییس جمهور و معاون وزیر برگزارشد؛

جشن تولد اسطوره 
اصفهانی نگارگری 
ایرانی برگزار شد

صرفه جویی در مصرف گاز 

 رییس روابط عمومی شرکت
 ملی پخش فرآورده های نفتی 

منطقه اصفهان:

کارت های سوخت 
فاقد تراکنش 

غیرفعال می شود
3

  

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                

شنبه 1   بهمن  1401
28  جمادی الثانی  1444

21    ژانویه    2023
 شماره 3729    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

پایان کابوس برای بافت تاریخی شرق میدان نقش جهان اصفهان؛

       گذر از گذار بالتکلیفی

بیان علت خاموش بودن برخی 
ایستگاه های سنجش کیفی هوا 

 در اصفهان از زبان رییس
 امور آزمایشگاه های حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان:

پول نداریم!
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 بیش از 1۶ میلیارد تومان هزینه درمان به 
بیماران خاص اصفهان پرداخت شد

مردم اصفهان حق دارند از جزییات مصوبه 
مصرف مازوت با خبر شوند

    فرش بر عرش!

سرانجام گذر »سالجقه« 
به اصفهان هم افتاد!

 تغییرات در رأس
 صدا و سیما

80 درصد تاکسی های 
شهر اصفهان فرسوده 

است
7 88

خودمان را به خواب نزنیم؛ ما جا ماندیم!
6

 بعد از 12 سال بالتکلیفی برای یگانه ترین بافت  تاریخی در شرق و حریم میدان نقش 
جهان اصفهان ؛ عاقبت ساماندهی ها آغاز شــده و قرار است نشانه های این بافت تاریخی در 
قالب فضای شهری تا نوروز 1402 رخ دهد، اتفاقی که می تواند پایانی برای کابوس آشفته بافت 
حریم میدان نقش جهان باشد.نتیجه آن همه تکاپو از سال 80 به این سو برای عبور گذر» آقا 
نجفی« از بافت تاریخی شرق میدان نقش جهان تخریب 12 خانه تاریخی، بریدن یکی از دست 
نخورده ترین بافت های تاریخی شهر و ایجاد نارضایتی برای ساکنان این بافت شد. حاال بعد 
از آن همه سال و بالتکلیفی و تخریب انگار آن کابوس با همه حال خرابی که برای بافت تاریخی 

و یگانه شهر در جوار میدان جهانی نقش جهان ایجاد کرد، رو به پایان است.   

  در نشست خبری بیست وپنجمین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان مطرح شد: 
حدود 90 درصد مواد اولیه فرش اصفهان وارداتی است؛

مدیر دفتر تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای:
ذخایر آب سدهای اصفهان 71 درصد کاهش دارد

7

صرفه جویی در مصرف گاز 

مسیح)ع(  را تبریک می گوییم 
سارلوز میالد حضرت 

مزایده 

مهرداد حاجی نیلی رئیس اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان گلپایگان م الف: 1443061

آگهی مزایده شماره 1401/1900/ص مورخ 1401/10/29 )مرحله اول(

عباسعلی ابراهیمی- شهردار نیک آباد م الف: 1443288

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گلپایگان در نظر دارد برابر قانون موجر و مستاجر مصوب سال 76 و آیین نامه اجرایی آن پنج قطعه زمین زراعی 

را برای مدت یکسال از طریق مزایده کتبی به اجاره واگذار نماید. در ضمن زمان برگزاری مزایده 15 روز کاری پس از تاریخ انتشار آگهی می باشد. 

و تماس با شــماره تلفن Esfahan.oghaf.ir متقاضیان می توانند با مراجعه حضوری به اداره اوقاف و یــا مراجعه به وبگاه 57484501 اطالعات 

بیشتر کسب نمایند.

شهرداری نیک آباد قصد دارد به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 24 منضم به نامه شماره 263 مورخ 1401/02/22 و بند 2 صورتجلسه شماره 36 منضم به 

نامه شماره 362 مورخ 1401/08/12 شورای اسالمی محترم شهر و ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری نسبت به فروش تعدادی از پالکهای مسکونی 

واقع در شهر نیک آباد از طریق مزایده عمومی اقدام نماید متقاضیان می توانند از تاریخ 1401/10/29 تا 1401/11/20 اسناد و مدارک شرکت در مزایده را 

از سامانه ستاد دریافت و پس از آن پیشنهاد خود حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1401/11/30 در سامانه ستاد )تدارکات الکترونیکی 

دولت )setadiran.ir( بارگذاری نماید.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان: انتظار معجزه برای ایجاد هوای پاک در اصفهان نداشته باشیم؛  

آب پاکی روی دست اصفهان!

بیشینه بارش مشاهداتی 
دیده بانی ایستگاه های 

سینوپتیک  از میزان بارندگی  
کالن شهرهای ایران می گوید؛

تهران کم بارش، 
اصفهان پربارش

استقالل - سپاهان؛ دربی پرتغالی
این یک جنگ کامل است!
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شماری از کشاورزان اصفهان بازگشایی 
زاینده رود را خواستار شدند

مصرف گاز خانگی، همچنان صعودی؛ 
تهران و اصفهان درصدر

انتقال آب، شهرک طال، بندر خشک!
 برای نخستین بار در کشور؛

 مجوز ایجاد بندر خشک در اصفهان پس از ۱۰ سال صادر شد

زیان روزانه ۷ میلیون 
دالری به دلیل 

تعطیلی جایگاه های 
»سی ان جی«

اهدای ۴۰۰ سری 
جهیزیه به زوج های 

نیازمند در اصفهان

نجف آباد، نخستین 
شهرستان مجهز به 

آنژیوگرافی در استان 
اصفهان است

 سفرهای عراق و سوریه متاثر از افزایش 
نرخ ارز و ترس از تحریم

5 23
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روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

پنجشنبه 29  دی  ۱۴۰۱
26 جمادی الثانی  ۱۴۴۴

۱9  ژانویه  2۰23
 شماره 3۷28    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5۰۰۰ تومان

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

 شــركت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شــرح زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد

 شرايط واگذار نمايد.

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

مبلغ تضمين )ريال (مبلغ برآورد )ريال(محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

401-4-307
عملیات نظارت کارگاهی بر اجرای 
نصب انشعابات آب و فاضالب 
مناطق ششگانه شهر اصفهان

20.174.500.000805.235.000جاری

 مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : ۱3:۰۰ روز دوشنبه
 به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷

تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت ۰8:۰۰ صبح روز سه شنبه به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱8
دريافت اسناد : سايت اينترنتی

WWW.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گويا:  3668۰۰3۰-8- ۰3۱
)  داخلی 338  (

نوبت اول

خبر در زاینده رود
 جاریست ...

آگهی مزایده نوبت دوم

حجت ا... امینی باغبادرانی- شهردار باغبادران  م الف: 1443483

شهرداری باغبادران به استناد مجوز شماره 319 مورخ 1401/08/10 شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به فروش 8 قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در 

بلوار شهید رجایی در شهر باغبادران )به شماره های 197، 249، 248، 247، 246، 200، 199، 198( با قیمت پایه کارشناسی از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان 

می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک شرکت در مزایده از روز شنبه مورخ 1401/11/01 لغایت روز سه شنبه مورخ 1401/11/18 به سامانه ستاد مراجعه نمایند.

چاپ اول نوبت دوم

مسیح)ع(  را تبریک می گوییم 
سارلوز میالد حضرت 

                آگهی مناقصه  عمومی  یک مرحله ای شرکت عمران شهر جدید  بهارستان

شرکت عمران شهرجدید بهارستانم الف: 1445784

شرکت عمران شهرجدید بهارستان در نظر دارد اجرای پروژه های خود به شرح زیر را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به شرکت های واجد صالحیت واگذار نماید، لذا باتوجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد تا پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهدشد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.کلیه اسناد مناقصه گر که در سامانه بارگذاری می گردد می بایست دارای مهر و امضاء الکترونیکی ) دیجیتالی( 
 باشد.مناقصه گران درصورت نیازبه اطالعات بیشتردرخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف )ضمانتنامه( و نحوه مهر و امضاء الکترونیکی ) دیجیتالی (  اســناد و بار گذاری پاکتهای ) ارزیابی کیفی و الف و ب و ج  ( در سامانه ستاد به آدرس بهارستان بلوار امیرکبیر مراجعه یا با شماره تلفن  5 الی36861090 – 031 امور فنی و اجرایی 

) ردیف 1 تا  6 این آگهی ( - تماس حاصل نمایند. ) توجه : مناقصه گران می بایست به دقت شرایط مناقصه را مطالعه نمایند (الزم به ذکر است کلیه مناقصه گران در فراخوانهای ) ردیف 1 تا 6 این آگهی ( می بایست پذیرفته باشند که کارفرما قسمتی ازهزینه خدمات موضوع پیمان را به صورت تهاتر با اراضی یا مستحدثات تجاری یا مسکونی 

پرداخت نماید.) پرداخت طبق شرایط مندرج در شرایط مناقصه (  .مالک بررسی اسناد مناقصه گران سامانه ستاد و امضاء و مهر دیجیتالی می باشد. اطالعات تماس سامانه ستادحهت انجام مراحل عضویت درسامانه: مرکز تماس 1456 دفترثبت نام:88969737 و 85193768

معاون استاندار اصفهان: ریزگردهای تاالب گاوخونی تا ۶ هزار کیلومتر قابلیت انتشار دارد؛  

اصفهان؛ میراث دار تصمیمات نادرست

 مرمت مسجد سید میان 
تعارف های میراث فرهنگی 

اصفهان، اداره کل اوقاف و هیئت 
امنا دست به دست می شود؛

بی مهری به مسجد 
تاریخی!

پروژه 3 ساله سپاهان به نتیجه می رسد؟
تکمیل ماموریت ناتمام!
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کاهش 4 میلیون لیتری مصرف 
مازوت در نیروگاه شهید منتظری

کهن سال ترین درخت گردوی ایران در 
اصفهان به ثبت ملی رسید

بازار فرسوده ها در  فاز رونق!
این روزها متقاضیان مسکن به خرید خانه های کلنگی 

بیشتر  روی آورده اند؛

 اختیارات 
استانی در زمینه 
مدیریت برق و 
گاز افزایش یابد

خانواده ها برای 
جبران نقصان 

 آموزشی 
همراهی کنند

گالیه شهروندان از 
خرابی و خاموشی 

 پل های مکانیزه 
شهر اصفهان

معاون طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور:
برای راه اندازی اکوپارک در اصفهان آمادگی داریم
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روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

پنجشنبه 6  بهمن  1401
4 رجب  1444

26  ژانویه  2023
 شماره 3734    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

آگهی عمومی )نوبت دوم(

شهرداری سینم الف: 1447051

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

  پیرو درخواست تعدادی از شهروندان به شــماره 699 مورخ 1401/03/05 مبنی بر تفکیک زمین واقع در شهر سین- بلوار امام خمینی )ره(- جنب شهرداری- 
حد فاصل پمپ بنزین تا میدان ورودی شهر جمعا به مساحت تقریبی 35029 متر مربع به اطالع می رساند کلیه مالکین امالک موصوف )اعم از اشخاص حقیقی 
یا حقوقی( می بایست با در دست داشــتن اســناد مالکیت و مدارک هویتی، جهت توافق و تفکیک زمین، ظرف مدت 15 روز از تاریخ 1401/11/6 به واحد فنی 

شهرداری سین مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر و یا عدم حصول توافق، برابر با قوانین مربوطه اقدام خواهد شد. 
تلفن تماس: 031-45834517

www.seen-sh.ir :آدرس پرتال شهرداری

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شرح زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

نوبت اول

ف
موضوع مناقصهشماره مناقصهردی

حداقل گواهینامه 
صالحیت پیمانکاری

مبلغ برآورداولیه 
)ریال(

مبلغ ضمانت نامه بانکی 
شرکت در مناقصه)ريال(

مدت 
پیمان

زمان انتشار در 
سامانه ستاد

دریافت 
اسناد 

ارایه 
پیشنهاد

گشایش

12001001352000029
مناقصه عملیات اجرا و احداث پارک مرکز محله  123  در شهر جدید 

بهارستان  )مناقصه یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی(
حداقل پایه 5 رشته 

راه و ابنیه
9 ماه71.755.832.5463/600/000/000

از ساعت 17 مورخ
1401/11/04

تاساعت 17 مورخ
1401/11/08

تاساعت14 مورخ 
1401/11/23

ساعت15 
مورخ 1401/11/23

اجرای  بخشی از شبکه جمع آوری فاضالب وشبکه توزیع آب بلوک 226 سایت کارگاهی و کارهای پراکنده 22001001352000030
) ورزشی  5 – پارک 121 و 122 و بلوک 125 –بلوار بهشت ( - )مناقصه یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی(

6 ماه19.541.347.7761.000.000.000پایه 5 رشته آب
از ساعت 17 مورخ

1401/11/04
تاساعت 17 مورخ

1401/11/08
تاساعت14 مورخ 

1401/11/23
ساعت15 

مورخ 1401/11/23

مناقصه عملیات اجرا و احداث پارک مرکز محله  230  در شهر جدید 32001001352000031
بهارستان  )مناقصه یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی(

9 ماه72.106.241.7833/610/000/000حداقل پایه 5 رشته ابنیه
از ساعت 17 مورخ

1401/11/04
تاساعت 17 مورخ

1401/11/08
تاساعت14 مورخ 

1401/11/23
ساعت15 

مورخ 1401/11/23

42001001352000032
6 ماه31.368.924.1771/600/000/000پایه 5 ابنیهعملیات اجرا و احداث پارک مرکز محله  126  در شهر جدید بهارستان    

از ساعت 17 مورخ
1401/11/04

تاساعت 17 مورخ
1401/11/08

تاساعت14 مورخ 
1401/11/23

ساعت15 
مورخ 1401/11/23

52001001352000033
9 ماه60.158.273.7763/100/000/000پایه 5 ابنیهعملیات اجرا و احداث پارک مرکز محله  222 و روشنایی گذرهای 123 و125  در شهر جدید بهارستان    

از ساعت 17 مورخ
1401/11/04

تاساعت 17 مورخ
1401/11/08

تاساعت14 مورخ 
1401/11/23

ساعت15 
مورخ 1401/11/23

62001001352000034
عملیات اجرای روشنایی بلوار فرهنگ و پارک 122 و گذرها در شهر جدید بهارستان    

پایه 5 نیرو ) برق – 
تاسیسات برقی (

5 ماه25.152.104.0911.260.000.000
از ساعت 17 مورخ

1401/11/04
تاساعت 17 مورخ

1401/11/08
تاساعت14 مورخ 

1401/11/23
ساعت15 

مورخ 1401/11/23

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 13:00 روز دوشنبه به تاریخ 1401/11/24
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز سه شنبه به تاریخ 1401/11/25

دريافت اسناد : سايت اينترنتی
WWW.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  36680030-8- 031

)  داخلی 338  (

مبلغ تضمين )ريال (مبلغ برآورد )ريال(محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه
9.777.125.328488.856.000جاریعملیات نصب و اصالح انشعابات آب منطقه نجف آباد401-4-276.3

401-4-298.2
عمليات بهره برداری و اپراتوری و نگهداری 

از ایستگاههای پمپاژ و مخازن ستاد
31.589.748.1511.147.692.000جاری

401-4-300.2
عملیات مدیریت بهره برداری آب و فاضالب 

و خدمات مشترکین منطقه فریدونشهر
شماره نقاط 31.121.759.7301.133.652.000جاری

مختصات یو تی ام محدوده زمین مورد نظر 
YX

13634014561500

23633891561500

33633910561717

43634128561682

چاپ دوم

نوبت دوم



رییس اداره میراث  فرهنگی کاشان خبرداد:

پایان عملیات مرمت خانه تاریخی »محسنی آراسته« در کاشان

رییس اداره میراث  فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی شهرستان 
کاشان از پایان عملیات مرمت خانه تاریخی محســنی آراسته در این 

شهر خبر داد.
احمد دانایی نیــا اظهار کرد: مرمت خانه تاریخی محســنی آراســته با 
اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و 

به صورت مشارکتی انجام شد.
وی افزود: این بنا متعلق به یکی از تجار معروف کاشان به نام میرزا جالل 
خان غزنوی بوده و سپس توسط طهماسبی که از دیگر تجار سرشناس 
کاشــان بوده ، خریداری شــده و در سال ١٣٣۴ توســط سیدحسن 
محســنی آراســته، رییس وقت اداره آموزش وپرورش کاشان، تملک 

می شود.
رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان کاشان 
تصریح کرد: این خانه سرنوشت عجیبی دارد و یکی از خانه های تاریخی 
منحصربه فرد کاشان است. زمانی که مالکیت این بنا در اختیار طهماسبی 
بوده به دادگستری کاشــان اجاره داده شده و اولین دادگستری در این 
خانه دایر می شود، پس از این اتفاق کوچه منتهی به این خانه تاریخی به 

نام دادگستری معروف شد.
وی ادامه داد: از سال ١٣۵۴، نخستین دانشگاه نساجی کاشان، هم زمان 
با دانشــگاه کاشــان فعالیت خود را در این خانه آغاز کرد و پس از چند 
سال، اولین مهدکودک کاشان، حدود ســال ١٣۵٨ در این خانه افتتاح 

شد. برای مدت زمان کوتاهی نیز طبقه پایین این عمارت در اختیار اداره 
تحقیقات کویری قرار گرفت. از سال ١٣٧٠ تا ١٣٧۵ این بنا به دبیرستان 
غیرانتفاعی پسرانه شکرریز اجاره داده شد و بعدها هم مجتمع آموزشی 

صنایع غذایی و صنایع دستی و سفره خانه سنتی در این بنا دایر شد.
دانایی تصریح کرد: این خانه در سه طبقه همکف، فوقانی و زیرزمین بنا 
شده است که اتاق های این بنا در دو ضلع شمال و غرب قرار دارد. این بنا 
دارای دو زیرزمین است که یکی در ضلع شمال و دیگری در ضلع غربی 
بنا شــده، در حال حاضر این عمارت دارای پنج ورودی است. همچنین 
از جمله ویژگی های این بنا می توان به حوض خانه اشاره کرد که در ضلع 
غربی خانه واقع شده و در گذشته قنات آب میرباقر از سمت زیارت پنجه 
شاه توســط آبراه ها وارد حوض خانه و پس از عبور از حیاط به خانه های 
مجاور سرازیر می شده است. در جبهه شــمالی این خانه نیز پنج دری 
زیبایی وجود دارد که ســقف آن با تزئینات مقرنس اجرا شده که از نظر 
معماری درخور توجه است.وی تاکید کرد: آواربرداری و سبک سازی بام 
اتاق شاه نشین، مقاوم سازی سقف اتاق شاه نشین به وسیله دوغاب ، 
گچ و پاالنه، صندوقه سازی، اجرای شیب بندی با مالت غوره گل، اجرای 
دوالیه کاه گل حفاظتی روی پشت بام اتاق شاه نشین و اصالح ناودان ها و 

مسیر آبروها از جمله اقدامات مهم این عملیات مرمتی است.
خانه تاریخی محســنی آراسته در تاریخ ســوم خرداد ۱۳۸۶ به شماره 

۱۹۱۶۲ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

استاناخبار  
 شنبه 8 بهمن 1401 / 6 رجب 1444 / 28 ژانویه 2023 / شماره 3735

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

صندوقبیماریهایخاص،۱۰۷نوعبیماریراپوششمیدهد
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: مبتالیان به ۱۰۷ نوع بیماری خاص تحت پوشش صندوق 
بیماری های خاص قرار گرفته  و از خدمات و تسهیالتی ویژه برخوردار می شوند و با نشانه دار شدن دفترچه بیمه 
آنها، خدمات ویژه به این گونه بیماران ارائه می شود.عباس آزادی اظهار کرد: پیش از این تنها ۱۲ بیماری جزو 
بیماری های خاص محسوب می شد، اما اکنون ۱۰۷ نوع بیماری تحت پوشش صندوق قرار گرفته و در مراکز 
دولتی خدمات کاماًل رایگان بوده و در مراکز خصوصی نیز با ۹۰ درصد تخفیف ارائه می شود.وی تصریح کرد: 
این طرح تمام خدمات درمانی شامل ویزیت، دارو، آزمایش، خدمات رادیولوژی، پاراکلینیک، بستری دائم 
و موقت و حتی تجهیزات بعضی از بیماری ها را پوشش می دهد.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان، 
افزود: به طور عمده بیماری های ژنتیکی و مادرزادی، فلج ها، بیماری های متابولیک و گروهی از بیماران دیابتی 
که دچار آسیب شبکیه چشم شده اند، گروهی از بیماری های مزمن روانی، گروهی از بیماران قلبی، گروهی 
از بیماران سکته مغزی، بیماران سرطانی، هموفیلی، تاالسمی، ام اس، بال پروانه ای، اوتیسم، آسیب های 
شنوایی شدید و عمیق و... از بیماری ها تحت پوشش این صندوق هستند.آزادی گفت: شهروندانی که جزء 
یکی از موارد بیماری های تحت پوشش هستند با در دست داشتن فاکتور خدمت، کپی کارت ملی و کپی کارت 
بانکی از بیمار یا قیم بیمار که شماره شبا داشته باشد، به واحد بیماری های خاص معاونت درمان دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان واقع در خیابان شهید بهشتی روبه روی سپاه مراجعه کنند.وی تصریح کرد: خدمات صندوق 

بیماری های خاص، شهروندان ایرانی را پوشش می دهد و فاکتورها از ابتدای سال ۱۴۰۱ قابل قبول است.
 

شهردار زرین شهر خبر داد:

تخفیف۵۰درصدیعوارضکسبوپیشه
شهردار زرین شهر گفت: بسته تشویقی عوارض کسب وپیشه با هدف اتخاذ سیاست های حمایتی برای اصناف 
و شهروندان و وصول درآمدهای شهرداری در سال ۱۴۰۱ اجرایی شده است.حسین اسماعیلی احمدی در 
گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض و بهای خدمات یکی از مهم ترین 
عوامل افزایش بهره وری خدمات شهری به شمار می آید، از این رو پرداخت به موقع عوارض، عالوه بر ایجاد 
اقتصادی پویا و پایدار برای شهر مسیر دستیابی خطه طالیی ایران به شاخصه های توسعه یافتگی را هموار 
می کند.وی با بیان اینکه پرداخت عوارض و بهای خدمات روند گســترش زیرساخت های عمرانی، رفاهی 
و خدمات شهری را ســرعت می بخشد، افزود: توســعه، عمران و آبادانی خطه طالیی ایران و اجرای موفق 
پروژه های شهری در گرو همکاری و مشارکت شهروندان است، از این رو پیشنهاد شهرداری زرین شهر مبنی 
بر اعمال بسته های تشویقی عوارض کسب وپیشه و بهای خدمات مدیریت پسماند طی سه ماهه پایانی سال 
۱۴۰۱، به شورای اسالمی شهر تقدیم شد.شهردار زرین شهر خاطرنشان کرد: شفافیت در پرداخت عوارض یکی 
از ویژگی های مهم تعرفه عوارض محلی در سال ۱۴۰۱ شهرداری به شمار می آید و آرای صادره از دیوان عدالت 
اداری، مصوبات هیئت دولت و دستورالعمل های صادره از وزارت کشور باید در نگارش و دریافت تعرفه عوارض 
محلی سال ۱۴۰۱ رعایت شود.اسماعیلی احمدی با بیان اینکه الیحه بسته تشویقی عوارض کسب وپیشه و 
بهای خدمات مدیریت پسماند به تصویب شورای اسالمی زرین شهر رسیده و توسط شهرداری قابل اجراست، 

گفت: میزان این بسته تشویقی تا بیست وپنجم اسفندماه سال جاری ۵۰ درصد است.

نشستبررسیمشکالتشهرکهایصنعتیکاشان
فرماندار کاشان در نشست بررســی مشکالت شهرک های صنعتی کاشان با اشــاره به دسترسی نداشتن 
صاحبان صنایع مستقر در شهرک صنعتی امیر کبیر ۲ به زیرساخت های مخابراتی گفت: برخی از واگذاری های 
نامتعارف در شــهرک های صنعتی کاشــان نیازمند اصالح است و تالش برای رفع مشــکالتی نظیر ایجاد 
دسترسی به آزادراه، افزایش روشــنایی، اختصاص زمین اورژانس، نصب آنتن های مخابراتی و فیبرنوری 
است. محمدشریف زارعی افزود: میزان سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی کاشان در استان و حتی کشور 
کم نظیر است و باید از این فرصت به شکل بهینه و دقیق برای ارتقا و توسعه شهرستان کاشان استفاده شود.

باندسارقانخشناحشامدرنایینمنهدمشد
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری اعضای یک باند ۳ نفره که با 
ضرب و شتم و بستن دست و پای یک پیرمرد چوپان ۳۶ رأس دام او را سرقت کرده بودند در عملیات 
کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان نایین خبر داد.حســین ترکیان، رییس پلیس آگاهی استان 
اصفهان اظهار داشت: در پی وقوع سرقت ۳۶ رأس احشام در یکی از روستاهای شهرستان نایین به 
گونه ای که سارقان یک پیرمرد چوپان را مورد ضرب و شتم قرار داده و دست و پای او را بسته بودند و 
این موضوع نگرانی دامداران منطقه را موجب شده بود، بالفاصله پرونده این سرقت در اختیار تیمی از 
کارآگاهان مجرب پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.وی افزود: کارآگاهان پس از بررسی علمی و 
تخصصی صحنه وقوع جرم و جمع آوری آثار و ادله الزم از سارقان و انجام یکسری اقدامات هوشمندانه 
سرانجام هویت اعضای باندی ۳ نفره که دست به این ســرقت زده بودند را به دست آوردند.ترکیان 
با بیان اینکه متهمان ۲ مرد و یک زن بوده و همگی دارای ســوابق متعدد کیفری هستند، گفت: این 
افراد چند روز قبل از سرقت به محل رفته  و پس از شناسایی و بررسی تمامی جوانب با یک دستگاه 
خودروی وانت نیسان و یک دستگاه پراید در شب حادثه دوباره به این مکان مراجعه و با ضرب و شتم 
و بستن و دست و پای چوپان، دام های او را سرقت  و از صحنه متواری می شوند.رییس پلیس آگاهی 
استان اصفهان بیان کرد: سرانجام بار صد هوشــمندانه صورت گرفته، مشخص شد دزدان احشام، 
دوباره قصد ورود به منطقه و انجام سرقتی دیگر را دارند که بالفاصله کارآگاهان وارد عمل شده و در یک 
عملیات غافلگیرانه و ضربتی آنان را دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل که تمامی آن ها توسط شاکی 
مورد شناسایی قرار گرفتند.پیرمرد چوپان در خصوص شب حادثه گفت: تازه گوسفندان را در داخل 
آغل کرده بودم که ناگهان دو نفر با دو عدد چوب دستی و یک عدد چاقوی دسته دار به من حمله ور 
شده و مرا تهدید به مرگ کردند من که تنها بودم، از ترس نتوانستم در برابر آن ها مقاومت کنم، آن ها 
هم دست و پای مرا با طناب بسته و گوشی موبایل مرا با تعداد ۳۶ رأس دام به سرقت بردند.ترکیان 
افزود: در بازرسی دقیق از داخل خودرو ۲ عدد چوب دستی، یک عدد چاقوی دسته دار، یک عدد کلنگ 
دستی که پشت صندلی داخل خودروی وانت نیسان جاساز شده بود، کشف و به رویت شاکی رسید که 
پیرمرد چوپان اعالم داشت یکی از سارقان دقیقا همین چوب دستی و چاقو در دستش بوده و با آن ها 
به او حمله ور شده است.رییس پلیس آگاهی استان اصفهان با بیان اینکه متهمان برابر ادله موجود 
و شکایت شاکی تحویل مرجع قضایی شده و با صدور قرار بازداشت روانه زندان شدند، خاطرنشان 
کرد: با توجه به اینکه در تحقیقات صورت گرفته مشــخص شد ســارقان در شهرستان های شهرضا، 
مبارکه، اردستان، نجف آباد، شاهین شهر، کوهپایه و نایین نیز حضوری مستمر داشتند به همین جهت 
تحقیقات کارآگاهان برای کشف سرقت های مشابه و احتمالی آنان در این مناطق کماکان ادامه دارد.

دستگیریسارقسیمهایبرقدراردستان
فرمانده انتظامی شهرستان اردستان از دستگیری سارق سیم های برق در شهرستان اردستان خبر 
داد و گفت: سه نفر از همدستان این سارق فراری هستند.مصطفی صادق زاده در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: به منظور اجرای طرح قرارگاه عملیاتی ذوالفقار ماموران پاسگاه انتظامی روستای باقرآباد 
اردستان در حین گشت زنی در محورهای فرعی حوزه استحفاظی با همراهی مردم به یک دستگاه 
خودرو سواری ۴۰۵ با پالک جعلی و چهار نفر سرنشین مشــکوک می شوند.وی افزود: ماموران 
بالفاصله دستور توقف خودرو را می دهند که راننده خودرو به ایست ماموران توجه نمی کند و از محل 
متواری می شــود که با تالش ماموران انتظامی خودرو فراری پس از تیراندازی متوقف می شود.

فرمانده انتظامی شهرستان اردستان، تصریح کرد: راننده خودرو توسط ماموران دستگیر، ولی سه 
نفر از متهمان سرقت سیم برق با استفاده از تاریکی شب از محل متواری شدند که تالش پلیس برای 
دستگیری آنها ادامه دارد.صادق زاده گفت: متهم دستگیر شده با توجه به شواهد و دالیلی موجود 
از جمله کشف سیم و کابل سرقتی برق و آالت و ادوات سرقت از داخل خودرو، در بازجویی اولیه به 

جرم سرقت سیم های برق اعتراف کرد. 

سوژه روز

پیشرفت۶۰درصدیطرح
نهضتملیمسکندر

اردستان
رییس بنیاد مســکن انقالب اسالمی شهرستان 
اردستان با اشاره به پیشــرفت ۶۰ درصدی طرح 
نهضت ملی مسکن در این شهر گفت: ۳۶ واحد 
مسکن در قالب طرح مسکن ملی در حال ساخت 
است.ســید ایمان فتوحی در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: با پیش بینی های انجام شده در اجرای 
طرح نهضت ملی مسکن شهر اردستان قرار است 
۱۳۲ واحد در قالب ۱۱ بلوک ۱۲ واحدی به صورت 
آپارتمانی ساخته شود که در حال حاضر سه بلوک 
۱۲ واحدی آن در حال ســاخت است و حدود ۶۰ 
درصد پیشــرفت فیزیکــی دارد.وی اضافه کرد: 
باقی مانده واحدهای طرح نهضت ملی مسکن 
در اردســتان را به دلیل ثبت نام جدید متقاضیان 
شروع نکردیم، اما نوع ســاخت آن که ویالیی یا 
آپارتمانی باشــد بر عهده متقاضــی خواهد بود.
رییس بنیاد مســکن انقالب اسالمی شهرستان 
اردستان با بیان اینکه طرح نهضت ملی مسکن در 
شهر زواره ۲۲۰ واحد و در شهر مهاباد ۸۰ واحد است 
که به صورت دو طبقه ساخته می شود، افزود: با 
مصوبه شورای مسکن شهرستان مسئوالن اداره 
راه و شهرســازی و فرمانداری اردستان در تالش 
برای تامین زمین هســتند تا واحدهایی که قرار 
است در این دو شهر ســاخته شود به صورت تک 
طبقه و ویالیی باشــد که هنوز به تاییدیه استان 
نرسیده است. فتوحی تصریح کرد: در طرح نهضت 
ملی مســکن، زمین به صورت رایگان در اختیار 
متقاضی قرار می گیرد تا خانواده ها با آورده های 
خود و تســهیالت اعطایی بتوانند هزینه ساخت 
را پرداخت کنند. در پروژه های طرح نهضت ملی 
مسکن هزینه ساخت به قیمت تمام شده برای 
متقاضیان محاسبه می شــود.وی با بیان اینکه 
ظرفیت ثبت نام شدگان طرح نهضت ملی مسکن 
تکمیل شده است و متقاضیان بیشتری نیز ثبت 
نام کردند، گفت: برای متقاضیان واجد شــرایط 
در طرح نهضت ملی مســکن ۳۰۰ میلیون تومان 
تسهیالت با توجه به پیشــرفت فیزیکی مسکن 
آنها دریافت می شــود که پس از تکمیل و تحویل 
واحدها اقساط آن با بازپرداخت ۲۰ ماهه توسط 

متقاضیان پرداخت می شود.

رییس اداره میراث فرهنگی نطنز خبر داد:  با مسئولان

ثبتملیمحوطهکوهچرخهودارهندنطنز
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان نطنز گفت: منظر طبیعی و محوطه فسیلی کوه چرخه و دارهند نطنز در فهرست آثار ملی و طبیعی 
کشور به ثبت رسید.حسین یزدانمهر اظهار کرد: این ثبت مهم که نشان از جاذبه های طبیعی و گردشگری باالی نطنز دارد، در جلسه اخیر شورای ثبت طبیعی در وزارت 
میراث فرهنگی انجام شد.وی افزود: محوطه کوه چرخه و دارهند نطنز به عنوان یکی از محبوب ترین جاذبه های طبیعی نطنز در فهرست آثار ملی ثبت شد که این محوطه 
یکی از نهشته های)مواد انباشت شده( مهم سازند قم است.رییس اداره میراث فرهنگی شهرستان نطنز گفت: برش چینه شناسی این محوطه بیانگر این موضوع است 
که کوه چرخه و دارهند نطنز یکی از سالم ترین و کامل ترین بخش های برجا مانده از این سازند است.وی تصریح کرد: از دالیل ارزشمند این محوطه می توان به وجود 
فسیل ها اشاره کرد که قالب فسیل های به جا مانده، قابل مشاهده و از نوع بقایای حقیقی هستند.یزدانمهر خاطرنشان کرد: فسیل ها شامل نرم تنان، دو کفه ای ها و 
صدف های مغزی هستند که تنوع سیستم فرسایش چون مارن ها و آهک ها نشان دهنده پیشروی و پس روی دریا است.رییس اداره میراث فرهنگی شهرستان نطنز، 

گفت: کوه چرخه، دارهند و چلوک در داخل این محدوده طبیعی قرار دارد که از این پس این محدوده با عرصه و حریم ها، تحت حفاظت میراث فرهنگی خواهد بود.

عکس: فارس

عکس  روز 

امامزاده
شاهزادهاحمد؛از
زیارتگاههایخوانسار

بقعه امامزاده جلیل القدر سید احمد 
ســید محمد بن امام علــی النقی 
معروف بــه شــاهزاده احمد یکی 
از مکان هــای زیارتــی پرطرفدار در 
خوانسار بوده که در جنوب شهر، در 
جوار رودخانه اصلی و در خیابان آیت 
ا... خوانساری جا خوش کرده است. 

شهردار کاشان خبر داد:

احداثمیدانواجرایطرح
اصالحهندسیخیابان
امیرالمومنین)ع(

شهردار کاشــان در خصوص تصمیمات ترافیکی اتخاذ 
شــده در خیابان امیرالمومنیــن )ع(، گفت: اقداماتی 
نظیر احداث میدان، اصالح پیاده رو و اصالح هندســی 
در قالب فاز نخست رفیوژدار شدن خیابان در دستور کار 

قرار گرفته است.
حسن بخشــنده در گفت وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره 
به مصوبات شــورای ترافیک، از اجرای طرح مربوط به 
تقاطع خیابان امیرالمومنیــن)ع( و بلوار امیرکبیر خبر 
داد و اظهار کرد: مقرر شد عالوه بر اصالح پیاده رو محور 
و اصالح هندسی میدان حجاب، اجرای میدان مقابل 
ســاختمان رز و معبر کالته در دســتور کار قرار گیرد تا 
رفیوژ دار شــدن حدفاصل این میدان تا میدان حجاب 

عملیاتی شود.
وی به فاز دوم اصالح هندسی محور امیرالمومنین)ع( 
اشاره کرد و افزود: در این مرحله، بعد از بررسی مجدد 
بار ترافیکی در صورت طرح و تصویب شورای ترافیک، 
رفیوژ حدفاصل ۱۰۰ متر قبل از میدان مقابل ساختمان 

رز تا ۱۰۰ متر مانده به تقاطع امیرکبیر اجرایی می شود.
شهردار کاشــان به تاکید شــورای ترافیک برای ادامه 
اقدامات شهرداری در زمینه ســاماندهی نقاط حادثه 
خیز بر اساس نظر پلیس راهور اشاره و خاطرنشان کرد: 
اقداماتی نظیر احداث میدان، اصالح پیاده رو و اصالح 
هندسی در قالب فاز نخست رفیوژدار شدن خیابان در 

دستور کار قرار گرفته است.

رییس درمانگاه تامین اجتماعی اردستان گفت: از 
مردم می خواهیم بی مورد به درمانگاه تامین اجتماعی 
مراجعه نکنند، زیرا حق دیگر مراجعه کنندگان را ضایع 
می کنند.علیرضا پاکدل اظهار کــرد: یکی از اهداف 
مهم این مرکز درمانی ایجاد رفاه حال مراجعان است 
که در این راستا تسهیل در روند نوبت دهی به صورت 
غیرحضوری افزایش ســه برابری داشته است.وی 
افزود: متقاضیان و مراجعین به درمانگاه از روز قبل 
می توانند از طریق شماره تلفن ۵۴۲۶۵۲۳۰ نسبت به 
رزور نوبت خود برای پزشک مورد نظر اقدام کنند. البته 
همچنان نوبت دهی حضوری در کنار غیرحضوری در 
درمانگاه تامین اجتماعی نیز انجام می شود.رییس 
درمانگاه تامین اجتماعی اردستان یکی از معضالت 

ایــن درمانگاه را مراجعــات بی مورد بــه درمانگاه و 
توقعات بیش از اندازه بیماران از داروخانه عنوان کرد و 
گفت: روزانه تعداد زیادی از مراجعه کنندگان بی مورد 
وقت همکاران و پزشکان درمانگاه را تلف می کنند و 
در مراجعه به داروخانه درخواست داروهای بیش از 
اندازه دارند.پاکدل تصریح کرد: از مردم می خواهیم 
بی مورد به درمانگاه تامین اجتماعی اردستان مراجعه 
نکنند، زیرا هم حق دیگر بیماران را ضایع می کنند و 
هم مراجعه بی مورد، خود عامل ابتال و انتقال بیماری 
محسوب می شــود.وی با بیان اینکه در حال حاضر 
یک پزشک عمومی روزانه بیش از ۳۰۰ بیمار را ویزیت 
می کند، گفت: اکنون به دلیل کمبود امکانات فیزیکی 
نمی توانیم خدمات بیشــتری به مراجعه کنندگان 

ارائه دهیم، اما تالش خواهیم کرد به دلیل استقبال 
زیاد مراجعه کنندگان و ایجاد رضایتمندی بیشــتر 
یک پزشــک دیگر را به درمانگاه اضافه کنیم.رییس 
درمانگاه تامین اجتماعی اردســتان، کمبود فضای 
فیزیکی را همچنــان یکی از مهم ترین مشــکالت 
درمانگاه عنوان کرد و گفت: با مســاعدت مسئوالن 
شهرستان در حال انتخاب جانمایی برای ساختمان 
جدید درمانگاه هســتیم تا بتوانیم این مشــکل را 

برطرف کنیم.

رییسدرمانگاهتامیناجتماعیاردستان:

بیموردبهدرمانگاهتامیناجتماعیمراجعهنکنید
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 ۴۴ طرح خدماتی آماده بهره برداری در شهرک های صنعتی
 ۱۶ شهرستان استان

۴۴ طرح خدماتی در شهرک های صنعتی ۱۶ شهرستان استان آماده بهره برداری است.مدیرعامل شرکت 
شهرک های صنعتی استان اصفهان در بازدید از شهرک صنعتی رازی شهرضا گفت: این طرح ها با بیش از ۷ 
هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال هزینه، پیشرفت بیش از ۹۵ درصد دارند و در دهه مبارک فجر افتتاح می شوند.رسول 
سواری افزود: طرح اجرای ۷ کیلومتر خط انتقال و ۱۰ کیلومتر شبکه توزیع آب صنعتی و افزایش ظرفیت 
۳۶ لیتر بر ثانیه آب صنعتی شهرک رازی به عنوان اولین طرح استحصال پساب در شهرک های صنعتی 
استان، ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.وی گفت: طرح ســاخت پد بالگرد در ورودی شهرک صنعتی 
رازی نیز از دیگر طرح هایی است که با توجه به وسعت بیش از هزار هکتاری این شهرک، ساخته می شود.

 
رییس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان:

کارت های سوخت فاقد تراکنش غیرفعال می شود
رییس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان، از غیرفعال شدن کارت های 
هوشمند ســوخت فاقد تراکنش در ســال ۱۴۰۱ خبر داد.بهمن علیپور اظهار کرد: درصورتی که مالکان 
خودروهای سواری از کارت هوشمند خود در سال ۱۴۰۱ استفاده نکرده و کارت آن ها فاقد تراکنش دریافت 
سوخت باشد، تا پایان اسفندماه کارت سوخت آن ها غیرفعال و بالاســتفاده خواهد شد.وی افزود: به 
همین دلیل، الزم است مالکان خودروهای سواری برای حصول اطمینان از صحت عملکرد کارت سوخت 
خود، تا آخر سال ۱۴۰۱ حداقل یک بار سوخت گیری کنند، تا کارت سوخت آن ها غیرفعال نشود.رییس 
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان گفت: مالکان خودروهای فاقد کارت 

سوخت نیز جهت صدور کارت المثنی از طریق پلیس +۱۰ اقدام کنند.
 

ربع سکه بورسی باز هم خواهان نداشت
عرضه ربع سکه که مرحله اول آن در هفته قبل به روش حراج تک قیمتی مورد استقبال قرار نگرفت؛ در 
روز اول عرضه دور دوم نیز با وجود تغییر روش به حراج چند قیمتی خواهان زیادی نداشت.با وجود بی 
سابقه بودن عرضه خودرو در بورس های خارجی، این اتفاق به دلیل شرایط وخیم خودروسازان در بورس 
تهران به کمک بورس کاال محقق شد. این مســئله با بازخوردها و واکنش های زیادی همراه بود؛ اما به 
دلیل کمکی که به خودروسازان کرد مورد توجه مسئولین قرار گرفت. در ماه های اخیر که بازار ارز و سکه با 
شرایط تورمی شدید مواجه شد؛ بانک مرکزی تصمیم گرفت تا با عرضه اوراق سپرده کاالیی سکه و ربع 
سکه در بورس کاال که بازار شفاف و متشکلی به حساب می آید از حباب سکه و ربع سکه بکاهد.عرضه این 
اوراق توانست تا حدودی از روند صعودی حباب ربع سکه بکاهد؛ اما همچنان سکه و ربع سکه در سطح 
باالیی از حباب تاریخی خود قرار دارند. با وجود عرضه حجیم اوراق گواهی سپرده کاالیی سکه و ربع سکه، 
تقاضای متناسبی برای این اوراق شکل نگرفت. تحلیلگران دلیل این تقاضای کم را شرایط غیر شفاف و 
سخت عرضه ربع سکه بورسی می داند. با تمام این تفاصیل در دور اول عرضه ربع سکه که با روش حراج 
تک قیمتی انجام شد؛ از ۵۰۰ هزار عرضه کمتر از ۵۰ هزار قطعه ربع سکه در سه روز معامالتی تقاضا شد. در 
مرحله دوم عرضه نیز تنها چهار هزار و ۷۶۷ قطعه ربع سکه به قیمت ۷ میلیون و ۹2۰ هزار تومان به فروش 

رفت در حالی که در این مرحله نیز ۴۵۰ هزار قطعه آماده عرضه است.
  

کسورات حقوق بازنشستگان کشوری پرداخت شد
طبق اعالم صندوق بازنشستگی کشوری و ارائه گزارشی از مرکز پاسخگویی تلفنی این صندوق طی سه 
ماهه پاییز، کسورات حقوق بازنشستگان کشوری و مطالبات مراکز درمانی پرداخت شده است.در مرکز 
پاسخگویی تلفنی این صندوق 2۵۰۰ به دلیل پرداخت مطالبات مراکز درمانی و کسورات حقوق، میزان 

تماس های بازنشستگان با مرکز پاسخگویی کاهش یافته است.

با مسئولان 

آمارمنتشرشده از تورم 50.5 درصدی در اصفهان و کاهش نرخ بیکاری  خبر می دهند؛

وقتی روی کاغذ همه چیز خوب است!

درحالی که تهران، مشهد، تبریز و اصفهان به عنوان چهار 
استان اول در زمینه اشتغال زایی و تولید در سال ۱۴۰۰ 
مطرح بوده اند؛ اما براساس آمار موجود، استان اصفهان در تمام فصول 

سال گذشته نرخ بیکاری باالیی را به خود اختصاص داد. 
امسال اما حداقل روی کاغذ و براساس آمارهای منتشرشده، اصفهان 
هم در پایان تابســتان و هم پاییز، کاهش نرخ بیکاری را تجربه کرده 
است. در تازه ترین آمار منتشرشده از تورم دی ماه و نرخ بیکاری در پاییز 
سال جاری، تورم استان نسبت به مقدار کشوری کاهش پیدا کرده، اما 

نرخ بیکاری استان باالتر از نرخ بیکاری کشور است.
نرخ تورم دی ماه ۱۴۰۱ در استان اصفهان هم اعالم شد و بر اساس آن، 
نرخ تورم نقطه ای کشور و استان در دی ماه ۱۴۰۱ به ترتیب به عدد ۵۱.۳ 
و ۵۰.۵ درصد رسیده اســت؛ یعنی خانوارهای کشــور و استان به طور 
میانگین ۵۱.۳ و ۵۰.۵ درصد بیشــتر از دی ماه ۱۴۰۰ برای خرید یک 

»مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده اند.
نرخ تورم نقطه ای دی ماه ۱۴۰۱ کشــور و اســتان در مقایسه با ماه قبل 

به ترتیب 2.۹ و ۳.2 واحد درصد افزایش داشته است.
نرخ تورم ماهانه کشور و استان در دی ۱۴۰۱ به ۴.۳ و ۴.۴ درصد رسیده، 

که در مقایســه با همین اطالع در ماه قبل به ترتیــب 2.۴ و 2.۳ واحد 
درصد افزایش داشته است.

نرخ تورم ساالنه کشور و استان در دی ماه ۱۴۰۱ برای خانوارها به ۴۶.۳ و 
۴۴.2 درصد رسیده، که نسبت به همین اطالع در ماه قبل، به ترتیب ۱.2 

و ۱.۳ واحد درصد افزایش نشان می دهد.
همچنیــن نتایج طرح آمارگیری نیروی کار پاییز ۱۴۰۱ منتشــر شــد. 
بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشــتر استان نشان می دهد که 
۱۰ درصد از جمعیت فعال )شاغل و بیکار(، بیکار بوده اند؛ این در حالی 
است که نرخ بیکاری کشــور در پاییز سال جاری ۸.2 درصد اعالم شد. 
بررســی روند تغییرات نرخ بیکاری اســتان حاکی از آن است که این 
شاخص، نسبت به فصل مشابه در ســال قبل )پاییز ۱۴۰۰(، ۱.۴ واحد 
درصد کاهش یافته است.اما در حالی که آمارها از کاهش نرخ بیکاری 
در استان سخن می گویند؛ حجت االسالم سیدناصر موسوی الرگانی، 
رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان با تاکید بر اینکه نرخ بیکاری در 
این استان از متوسط کشوری باالتر است می گوید: در حالی این موضوع 
را می بینیم که اصفهان جزو صنعتی ترین مناطق کشور است؛ اما با نرخ 

بیکاری ۱2.۳ درصدی، درصدر آمار استان های بیکار قرار گرفته است.

الرگانی؛ خشــکی زاینده رود، ســخت گیری ها و موانعی که بر ســر راه 
سرمایه گذاران این استان وجود دارد و باعث خروج سرمایه ها از استان 

شده را از عوامل این افزایش بیکاری می داند. 
الرگانی یادآور می شود: بانک هایی که در این اســتان قرار دارند دارای 
بیشــترین ســپرده های مردمی هســتند، حال آنکه به جای پرداخت 
تســهیالت به ســرمایه گذاران همین مردمی که نقدینگــی خود را به 
بانک ها ســپرده اند، وام ها به شــرکت های اقماری داده می شود یا به 
سپرده گذارانی پرداخت می شود که سرمایه را به خارج از استان ببرند 
و جایی دیگر هزینه کننــد. درحالی که بانک هــا می توانند با پرداخت 
تسهیالت به سرمایه گذار کمک کنند و باعث رونق چرخه تولید و اشتغال 
شــوند. افزایش ۵۷ درصدی حقوق ها از دیگر دالیل افزایش بیکاری 
مطرح می شود زیرا باعث تعدیل نیرو توســط بخش خصوصی شده 
است. زیبنده اســتانی صنعتی مانند اصفهان نیست که باوجود صنایع 
فراوانش این چنین درگیر معضل بیکاری باشد و رفع آن عزم همگانی 

را می طلبد.

نقش اتباع در بیکاری بومی های استان
از ســوی دیگــر؛ محمدرضا قاســمی، رییــس ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اســتان اصفهان تیرماه امســال و در گفت وگو با خبرنگار 
ایمنا گفت: با بررسی آمار بیکاری از تابســتان سال گذشته تا تابستان 
سال جاری، متوجه یک خط روند نزولی در این آمار می شویم؛ اما اگر 
این موضوع به طور نقطه به نقطه بررسی شــود نرخ بیکاری افزایشی را 

مشاهده می کنیم.
قاســمی اضافه کرد: اصفهان، استانی صنعتی اســت و از طرف دیگر، 
جزو تولیدکنندگان بزرگ در حوزه لبنیات و مرغ محســوب می شــود. 
این در حالی است که امســال با شرایطی روبه رو شــدیم که به دلیل 
حذف ارز ترجیحی قیمت نهاده ها و مواد اولیه به یک باره افزایش یافت، 
به طوری که شــوک قیمتی بر این مواد اولیه وارد شــد و موجب افت 

فعالیت نه به طور دائم، بلکه موقت در برخی از عرصه ها شد.
وی در پاسخ به این پرســش که مهاجران خارجی تا چه میزان موجب 
افزایش آمار بیکاری استان شده اند؟ هم گفت: با مقایسه نرخ بیکاری 
شرق با غرب استان اصفهان، متوجه می شویم که آمار بیکاری در غرب 
بیشتر است، زیرا در این منطقه صنایع بزرگی قرارگرفته اند که جمعیت 
بیشــتری اعم از فعاالن داخلی و مهاجران خارجــی را به خود جذب 
می کند و قطعا بخشی از مشاغل را هم اتباع در اختیار خود قرار می دهند.

آمار بیکاری در اصفهان قابل انکار نیست
ســعید یاری، کارشــناس اقتصادی نیز در گفت وگو بــا خبرنگار ایمنا 
می گوید: آمار بیکاری در اصفهان زیاد است؛ اما باید این آمار به نسبت 
جمعیت بررسی شود و مورد مهم تر آن است که چه میزان نیروی فعال 
در این استان سکونت دارند. اغلب افراد جویای کار به دلیل ویژگی های 

ممتاز اصفهان از شهرهای کوچک به این استان مهاجرت می کنند.

خبر روز 

یک کارشناس بازارهای مالی پاسخ داد:

تاثیر ممنوعیت معامالت فردایی افغانستان در بازار ارز ایران 
چگونه است؟

یک کارشناس بازارهای مالی هرگونه تحرک و تغییر در زیرساخت های روش های معامالتی را باعث 
تنش در بازار دانست و گفت: از گذشته تاکنون، اصلی ترین عوامل تاثیرگذار بر عرضه و تقاضای ارز در 
اقتصاد ایران به عرضه ارز توسط بانک مرکزی در بازار باز می گردد.فردین آقابزرگی در گفت وگو با خبرنگار 
ایمنا، در خصوص افزایش احتمال توقف معامالت فردایی در افغانستان و تاثیر آن بر روند نرخ ارز در 
ایران اظهار کرد: با توجه به سیاســت گذاری بانک مرکزی و دیگر دولتمردان و مسئوالن اقتصادی از 
گذشته تاکنون، اصلی ترین عوامل تاثیرگذار بر عرضه و تقاضای ارز در اقتصاد ایران به عرضه ارز توسط 
بانک مرکزی در بازار و متغیرهای دیگری مانند فراوانی مناطق حساس و تعیین شده برای معامله مثل 
دبی، هرات یا عراق بر می گردد که هنوز بسته نشده است.وی، هرگونه تحرک و تغییر در زیرساخت های 
روش های معامالتی را باعث تنش در بازار دانست و افزود: اقداماتی مانند رونمایی از ارز 2۸ هزار و ۵۰۰ 
تومانی بانک مرکزی شوک منفی وارد می کند زیرا قابلیت نقدشوندگی و خرید ارز در زمان و به نرخ 
دلخواه از خریداران و همچنین عرضه کنندگان سلب می شود و این شوک مقطعی تاثیر منفی به همراه 
خواهد داشت و ممکن است باعث رکود بازار یا کاهش قیمت ارز شود.این کارشناس بازارهای مالی 
با اشاره به تجربه ۳۰ سال گذشته سیاست های کنترل بازار ارز گفت: این تجربه نشان داده که هرگونه 
اعمال محدودیت نه تنها اثر منفی و کاهنده ندارد بلکه به شــکل مضاعف اشتیاق به خرید را تشدید 
می کند.آقابزرگی ،معامالت درهم در دبی را یکی از مبانی و عوامل اصلی تعیین کننده نرخ دالر در کشور 
عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به پایداری و ثبات بیش از ۳۰ ساله نرخ اکسچنج و کارنسی امارات به 
دالر، معامالت درهم در دبی یکی از مبانی و متغیرهای اصلی تعیین کننده نرخ دالر در کشور ماست، اما 
اقداماتی مانند محدود کردن معامالت در دبی، هرات یا کردستان و عراق آثار منفی ایجاد خواهد کرد.

 

سه استان رکورددار باالترین نرخ بیکاری
مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری استان کرمانشاه در پاییز امسال را ۱2.۹ درصد اعالم کرد که نسبت به پاییز 
سال گذشته با ۱۳.2 درصد، سه دهم درصد کاهش یافته است.نرخ بیکاری استان کرمانشاه در پاییز 
امسال به ۱2.۹ درصد رسید. مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری استان کرمانشاه در پاییز امسال را ۱2.۹ درصد 
اعالم کرد که نسبت به پاییز سال گذشته با ۱۳.2 درصد، سه دهم درصد کاهش یافته است. پاییز امسال 
متوسط نرخ بیکاری کشور ۸.2 درصد بوده که براین اساس نرخ بیکاری استان کرمانشاه ۴.۷ درصد از 
متوسط کشور باالتر است. نرخ بیکاری استان کرمانشاه در فصل قبل، یعنی تابستان امسال هم ۱۳.۶ 
درصد بود. در پاییز امسال استان های کردستان با نرخ بیکاری ۱۳.۸ درصد و لرستان با ۱۳.۳ درصد، 
نرخ بیکاری باالتری از کرمانشاه داشته اند و استان کرمانشاه، سومین استان با نرخ باالی بیکاری در 
کشور بوده است.در پاییز امسال نرخ مشارکت اقتصادی استان کرمانشاه هم ۴۱.۶ درصد بوده که از 

پاییز سال گذشته با ۴2.2 درصد، شش دهم درصد پایین تر است.
 

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران:

امسال تاب آوری تحویل سوخت به جایگاه ها گاهی حتی به 
یک روز هم می رسید

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: در سال جاری تاب آوری تحویل سوخت 
به جایگاه ها گاهی حتی به یک روز هم می رســید و احتمال قطع سوخت رسانی وجود داشت؛ اما به 
همت کارکنان و مدیران مناطق ۳۷گانه، با سربلندی از این بحران عبور کردیم.علی اکبر نژادعلی اظهار 
کرد: این شرکت بزرگ ترین شــرکت اقتصادی توزیع فرآورده های نفتی در خاورمیانه است و در ۳۱ 

استان کشور به منظور سوخت رسانی، ۳۷ منطقه عملیاتی دارد.

بازرسی از افزون بر ۲۰ هزار مرکز اداری و عمومی اصفهان در طرح پایش مصرف گاز کافه اقتصاد
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: 2۰ هزار و ۷۷۰ فقره بازرسی از مراکز اداری و عمومی این استان شامل ادارات، نهادها، بانک ها و اماکن عمومی و تجاری 
در طرح پایش مصرف گاز از نیمه آبان تاکنون انجام شده است.ابوالقاسم عسکری افزود: در این طرح به واحدهای اداری، عمومی، تجاری، گردشگری و آموزشی 
پرمصرف اخطار داده می شود و در صورت بی توجهی گاز این واحدها تا تعهد مدیر به شکل موقت قطع خواهد شد.وی ادامه داد: در راستای بهینه سازی مصرف گاز و 
مدیریت مصرف انرژی و ضرورت کاهش ۱۰ درصدی مصرف گاز دستگاه های اجرایی نسبت به مدت مشابه سال قبل، شرکت گاز استان اصفهان با 2۱ اداره و نهاد در 
این استان تفاهم نامه همکاری امضا کرده و با این تفاهم نامه های همکاری، صرفه جویی مناسب گاز در اداره ها و دستگاه های اجرایی محقق شده است.مدیرعامل 
شرکت گاز استان اصفهان گفت: مکاتبه با سازمان اوقاف و امور خیریه، امور مساجد، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، اداره کل ورزش و جوانان، اداره کل صمت، 
شرکت شهرک های صنعتی در زمینه رعایت مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی انجام شده است.وی افزود: اعضای ستاد مدیریت بحران گاز استان روزانه )حتی روزهای 
جمعه و تعطیل( با برگزاری جلسات تخصصی به بررسی اقدامات، مصوبات جدید و پایش و ارزیابی اثربخشی اقدامات می پردازند و تاکنون ۴۴ جلسه برگزار شده 
است.وی خاطرنشان کرد: بهینه سازی بیش از هفت هزار واحد موتورخانه و هزار و 2۰۰ فضای آموزشی مدارس نیز انجام شده که در این راستا مصرف گاز واحدهای 

موتورخانه نسبت به قبل از اجرای طرح ۳2 درصد کاهش پیدا کرده است.

قیمت بلیت هواپیما به 
حالت قبل بازگشت

معاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت گفت: چند 
وقتی قیمت بلیت های هواپیمایی افزایش یافته 
بود که پس از اســتنکاف صورت گرفته موفق به 
برگشــت قیمت ها به حالت قبل شدیم.حسین 
فرهیدزاده در همایش تجلیل از واحدهای تولیدی 
برتر در حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان 
رضوی با تاکید برمکانیزه کردن بازرسی و استفاده 
از ظرفیت بسیج در نظارت بر بازار شب عید نوروز 
اظهارداشت: گران فروشــی ناظر بر بحث نظارت 
بر بازار بوده اما گرانی ناشی از تورم است بنابراین 
باید در ابتدا تورم را کنتــرل کرد که یکی از بهترین 
راهکارها در این زمینه افزایش تولید اســت.وی 
با بیان اینکه باید بحــث دانش بنیان را وارد حوزه 
نظارت کنیم در غیر این صــورت توفیقی حاصل 
نخواهد شد، افزود: تقویت ساختار انجمن حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان اســتانی و ملی و چند 
بند قانونی مرتبــط با آن از جمله مواردی اســت 
که از طریق ســازمان حمایــت از حقوق مصرف 
کنندگان دنبــال می شــود.معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با اشاره به اجرای طرح »شفافیت 
فروشــگاهی« گفت: با اجرای ایــن طرح همه 
قیمت ها در فروشگاه ها از طریق سیستم توسط 
ناظران رصد و کنترل می شود همچنین با همکاری 
وزارت جهاد کشــاورزی و وزارت صمت اقداماتی 
در جهت اجرای طرح »قیمــت منصفانه« انجام 
شــده ، دولت نیز اخیرا اقداماتی در این راستا با 
صدور کاالبرگ الکترونیکی و فــروش اعتباری 
انجام داده اســت.فرهیدزاده ادامه داد: سازمان 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
حرکتش در جهت ایجاد تعادل بین مصرف کننده 
و تولیدکننده اســت، ضمن اینکه رییس جمهور 
در چند ماه گذشــته تاکید زیادی بر حفظ حقوق 
مصرف کننده داشــتند بنابراین با تولید با کیفیت 
و با صرفه اقتصادی می توان از مصرف کننده نیز 
حمایت کرد.فرهیدزاده  اظهارکرد: قیمت نهاده های 
دامی در چند ماه اخیر افزایش یافته، به تناسب آن 
نرخ دستمزدها هم رشد داشته ؛ اما رعایت ضوابط 
قیمت گذاری از باب مصرف کننده اهمیت زیادی 
داشته و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده با 

جدیت این موضوع را دنبال می کند .

بازار ماهی در بصره
در شهر بصره واقع در جنوب عراق 
و در ساحل شط العرب که از تالقی 
رود های دجله و فرات تشــکیل 
شده است، مردم ماهی و غذا های 
دریایی را ترجیح می دهند. انواع 
ماهی صید شده از دریا و رودخانه 
که زینــت غرفه های بــازار ماهی 
فروشــی در این شــهر است، به 

مشتریان عرضه می شود.

عکس   روز 

تجارت نیوز: افزایش بی ســابقه قیمــت طال در چند 
ماه گذشته باعث شــده مردم تمایل بیشتری برای 
سرمایه گذاری در بازار این فلز ارزشمند نشان بدهند؛ 
اما با توجه به اجرت طالی نو ۱۸ عیار، آیا خرید طالی 
دست دوم و آب شده گزینه خوبی محسوب می شود؟

خریــد طــال از دیربــاز بــرای ایرانی ها راهــی برای 
سرمایه گذاری بوده است. بررسی ها نیز نشان می دهد 
هر زمان ارزش پول ملی تهدید می شود، خرید طال به 
ویژه در بین بانوان محبوبیت بیشتری پیدا می کند. اما 
مسئله ای که همیشه برای خرید طال مطرح می شود، 

بحث اجرت است.
اجرت، مبلغی اســت که فروشــنده در قالب سود از 
مشــتری دریافت می کند و این مبلغ هنگام فروش 
از پول اصلی کسر می  شــود. یکی از راه های حل این 

موضوع خرید طالی دست دوم و یا مستعمل است.
از مزایای خرید طالی دســت دوم می توان نداشتن 
اجرت و نوسان کمتر نسبت به بازارهای موازی دانست. 
از سویی دیگر مردم می توانند با هر اندازه سرمایه که در 
اختیار دارند به همان مقدار نیز طالی شکسته بخرند.

طالی آب شده نیز یکی از راه های خرید طالی بدون 
اجرت است. این نوع فلز ارزشمند از آب کردن طالهای 

دست دوم و شکسته به وجود می آید.
اما خرید طالی آب شده با ریسک زیادی همراه است؛ 
زیرا ممکن است عیار آن پایین و یا به طور کلی از طالی 
خالص تشکیل نشده باشــد. خریداران باید در نظر 
داشته باشند همیشه ریسک تقلبی بودن در طالیی که 

نو نباشد باالتر از حالت معمول است.
برای کســانی که متمایل به خرید طالی دست دوم 

نیســتند راه های دیگری نیز وجود دارد. به طور مثال 
این افراد می توانند النگــو بخرند که اجرت آن به ویژه 
در ســایزهای معمولــی از باقی قطعــات طال کمتر 
اســت. به طور کلی خریداران اگر تصمیم دارند برای 
ســرمایه گذاری وارد بازار طال و سکه شوند باید توجه 
داشــته باشــند که در چه نقطه ای این ورود صورت 
می گیرد؛ خریدهــای هیجانی هنگامی کــه بازار در 
نوسان شــدیدی قرار دارد باعث می شــود خرید در 

پرریسک ترین حالت خود انجام شود.

طالی دست دوم بخریم؟



4شنبه 8  بهمن  1401 / 6  رجب  1444 / 28  ژانویه  2023 / شماره 3735
صفحه

zayanderoud8108@gmail.com
www. zayanderoudonline.ir

آگهی

تحدیدحدودعمومی
 ثبت اسنادکاشان

11/28 پیرو آگهی های نوبتی و بموجب ماده 14 قانون ثبت اســناد تحدید 
حدود قسمتی از امالک بخشهای دو الی 10 حوزه ثبتی کاشان در تاریخهای 
تعیین شده ذیل بعمل خواهد آمد وتحدید حدود امالک راس ساعت 8 صبح 

هر روز انجام خواهد شد0 
امالک و ابنیه بخش دو کاشان

 12426 فرعی از 2- اصلی واقع در صالح آباد - مهدی ذوالفقار پور-  ششدانگ 
یکباب مغازه بمساحت 101/70 متر مربع مجزی از 874 فرعی

شماره های فرعی مجزی از 498 فرعی از پالک 11- اصلی واقع در زیدی
10744- محمد رامین فرد -  ششــدا نگ قطعه زمین محصور  بمساحت 

120/53متر مربع
10746- مهری امیری مقدم -  ششــدا نگ یکبابخانه مسکونی بمساحت 

242/44 متر مربع 
10757- مصطفی خورشیدی -  ششدا نگ یکبابخانه بمساحت 74/40 متر 

مربع 
1401/12/1

10770- حسن دوست -  ششدا نگ قطعه زمین محصور با کاربری فضای 
سبز  بمساحت 109/35 متر مربع 

10776- محمد علی اصفهانیان -  ششــدا نگ قســمتی از معبر که جزء 
ساختمان مسکونی ثبت گردیده بمساحت 18/82 متر مربع )مشروط به اینکه 

به پالک 2489 فرعی الحاق گردد(
10781- سید حسین مسعودی علوی و معصومه آقائی نشلجی -  ششدانگ 

یکبابخانه بمساحت 155/80 متر مربع مجزی از 420 فرعی
10786- جواد زارعی اسحاق آبادی -  ششدا نگ یکبابخانه بمساحت 148 

متر مربع 
6529 فرعی از 13- اصلی واقع در دشــت حکیم-سید جعفر چهل ستونی 
-ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان  ) قبال نهر عمومی بوده( بمساحت 

43/94 متر مربع
1401/12/2

شماره های فرعی از پالک 31- اصلی واقع در مزرعه مال
1- حمید رضا سامان - یک سهم از پنج سهم ششدانگ قطعه زمین  بمساحت 

19690متر مربع 
2- حمید رضا سامان - یک سهم از پنج سهم ششدانگ قطعه زمین  بمساحت 

19500متر مربع 
3- حمید رضا سامان - یک سهم از پنج سهم ششدانگ قطعه زمین  بمساحت 

800متر مربع 
4- حمید رضا سامان - یک سهم از پنج سهم ششدانگ قطعه زمین  بمساحت 

46901/80متر مربع 
1401/12/3

شماره های فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک
2136- اشرف سادات موسوی مقدم - ششــدانگ یکباب ساختمان و باغ 

متصل به آن بمساحت 4018 متر مربع 
13057- احمد مداح - ششدانگ قطعه زمین  بمساحت 18/10 متر مربع 

13080- محمد رضا دنیوی - ششدانگ یکبابخانه   بمساحت 253/73متر 
مربع 

 13082- فاطمه ابراهیمی و محمد رضا رضوانپور –ششدانگ قطعه زمین 
محصور بمساحت 11670/54 متر مربع

13084- عباس جویپازاده - ششدانگ یکبابخانه   بمساحت 196/10 متر 
مربع 

1401/12/4
13085- منصوره چشمه ئی - ششدانگ باغچه محصور   بمساحت 520/58 

متر مربع  
13086- لیال فیضی - ششدانگ یکدرب باغ محصور   بمساحت 842 متر 

مربع  
13088- محدثه خداپناه برزکی - ششدانگ یکبابخانه   بمساحت 162 متر 

مربع  
13091- هادی حقه مینا - ششدانگ قطعه زمین محصور  بمساحت 386/10 

متر مربع 
1401/12/6

13094- محمد حامد فالح جوشــقانی و هما گل محمدی - ششــدانگ 
یکبابخانه بمساحت 136/39 متر مربع 

13095- مهدی کاظم زاده حمصی و فاطمه دشتی  - ششدانگ یکبابخانه 
بمساحت 162 متر مربع 

13097- محمد باقری مرقی -ششدانگ یکبابخانه بمساحت 164/23 متر 
مربع 

13098- معصومه دشت حکیمی -ششدانگ قطعه باغ بمساحت 174/70 
متر مربع 

13099- معصومه دشت حکیمی - ششدانگ قطعه باغ بمساحت 6042/15 
متر مربع 

1401/12/7
13100- حمید رضا حمامیان  قمصری - ششدانگ یکباب باغچه و ساختمان 

بمساحت 130/30 متر مربع 
13101- حســین دانشوری - ششــدانگ یکقطعه باغ  محصور بمساحت 

1642/97 متر مربع 
13102- طاهره حمیدی فرد - ششــدانگ قطعه زمین محصور بمساحت 

604/65 متر مربع 
13103- علی سرائی فینی - ششدانگ یکقطعه باغ بمساحت 531/37 متر 

مربع
1401/12/8

13104- علی سرائی فینی - ششدانگ یکقطعه باغ بمساحت 749/65 متر 
مربع 

13107- اصغر جعفریان فینی - ششــدانگ قطعه زمین محصوربمساحت 
630 متر مربع 

13113- حامد حامدیان - ششدانگ قطعه زمین محصوربمساحت 209/70 
متر مربع 

13119- سید علی حسینی شریف و مهدی صابر - ششدانگ قطعه زمین 
محصوربمساحت 1500 متر مربع 

13120- فاطمه زهرا حســین پور فینی - ششدانگ قطعه زمین بمساحت 
1367/33 متر مربع 

           1401/12/9
13122- نرجس یوسفی فر - ششدانگ یکدرب باغ محصور مشجربمساحت 

900 متر مربع 
13123- ناصر هاشم زاده فینی و وحید نمازی قمصری - ششدانگ یکدرب 

باغ محصور مشجربمساحت 2728/87 متر مربع 
13124- سعید جوپا فینی - ششــدانگ باغچه محصور بمساحت 410/70 

متر مربع 
13125- سید مهدی شــکاری پور و سید احمد شــکاری پور - ششدانگ 

یکقطعه زمین محصور بمساحت 1037 متر مربع
1401/12/10

13126- علی سرائی فینی - ششدانگ یکدرب باغ محصور مشتمل بر اتاق 
بمساحت 2581 متر مربع 

13129- فاطمه زهرا حسین پور فینی - ششدانگ یکقطعه زمین بمساحت 
1371 متر مربع 

13130- محمد امین حسین پور فینی - ششدانگ یکقطعه زمین بمساحت 
1386/87 متر مربع 

13131- فاطمه زهرا حسین پور فینی - ششدانگ یکقطعه زمین بمساحت 
1385/24 متر مربع 

13132- محمد امین حسین پور فینی - ششدانگ یکقطعه زمین بمساحت 
1344/67 متر مربع

1401/12/11
 13133- محمد امین حسین پور فینی - ششدانگ یکقطعه زمین بمساحت 

1356/74 متر مربع
13135- زهرا جهانگیر - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 148/20 متر مربع 

شماره های فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ
8404- روح اله جوالبادی فینی - ششدانگ یکقطعه زمین محصور بمساحت 

120/14 متر مربع
8406- مریم ضیائی فر و یاسین سلطانی - ششدانگ یکبابخانه مسکونی 

بمساحت 94/67 متر مربع مجزی از 913 فرعی
1401/12/13

8407- سید فرهاد مروجی و زهرا سلطانی - ششدانگ یکبابخانه مسکونی 
بمساحت 100/60 متر مربع مجزی از 913 فرعی

8408- مهدیه فرشچی - ششدانگ یکبابخانه  و باغچه بمساحت 677/84 
متر مربع

8409- حمید رضا آریا بد - ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 289/93 متر مربع 
مجزی از 2668 فرعی

8410- عباسعلی هوشمندیان فینی - ششدانگ یکدرب باغ  محصور مشجر 
بمساحت 1705متر مربع

8412- علیرضا احمدی و مرضیه کاسیان - ششدانگ یکبابخانه بمساحت 
113/20متر مربع 

1401/12/14
8420- اعظم مهندسی فینی - ششــدانگ قطعه زمین محصور با کاربری 

کشاورزی  بمساحت 2821/90 متر مربع
8421- احســان گدازچی - ششــدانگ قطعه زمین محصور بمســاحت 

380/97متر مربع
8422- سعید جعفرزاده فینی و اکبر جعفرزاده فینی - ششدانگ یکدرب باغ 

بمساحت 6139 متر مربع
8424- سعید جعفرزاده فینی و اکبر جعفرزاده فینی - ششدانگ باغ بمساحت 

2417 متر مربع
1401/12/15

شماره های فرعی از پالک 37– اصلی واقع دریزد آباد
298- محمد رئیسی - ششــدانگ یکبابخانه و باغچه بمساحت  496/60 

مترمربع 
300- مهدی رحیمی باریکرسفی - ششدانگ قطعه زمین مزروعی با کاربری 

کشاورزی بمساحت  1598/18 مترمربع 
301- یاسر عظیمی - ششدانگ قطعه زمین مزروعی با کاربری کشاورزی 

بمساحت  4732/70 مترمربع 
302- اکرم عارضی - ششدانگ یکباب ســاختمان  و دامداری با کاربری 

کشاورزی بمساحت  408/65 مترمربع 
303- فاطمه مقصودیان - ششــدانگ یکقطعه زمین محصور بمســاحت  

414/42 مترمربع 
                  1401/12/16

304- حسین مقصودیان - ششــدانگ یکقطعه زمین محصور بمساحت  
629/11 مترمربع

305- حسین مقصودیان - ششدانگ یکقطعه زمین محصور بمساحت  658 
مترمربع

306- محمد اشرف حســن آبادی - ششــدانگ یکقطعه زمین با کاربری 
کشاورزی  بمساحت  2491/69 مترمربع

307- محبوبه شمس آبادی فراهانی - ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی  با 
کاربری کشاورزی بمساحت  1111/24 مترمربع

1401/12/18
 شماره های فرعی از پالک 45 – اصلی واقع درلتحر

7670- علی پور رحمت - ششدانگ یکباب دامداری بمساحت  2917/09 
مترمربع

7671- سید رضا موسویان - ششدانگ قطعه زمین مشتمل بریکباب کارگاه 
با کاربری کشاورزی بمساحت  1854/15 مترمربع

7672- حسین قصابی - ششدانگ یکباب چهار دیواری محصور مشتمل 
برساختمان  با کاربری کشاورزی بمساحت  1025/96 مترمربع

7673- قدرت اله جاللی - ششــدانگ یکقطعه زمین با کاربری کشاورزی 
بمساحت  1999/45 مترمربع

7680- رمضان حســین پور مقدم لتحری و اکرم فدائی لتحر - ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت  274/62 مترمربع مجزی از 1319 فرعی

1401/12/20
شماره های فرعی از پالک 49 – اصلی واقع درصفی آباد

915- محمد باسره-  ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی بمساحت 2114/67 
مترمربع 

15807- مهدی کرباســی-  ششدانگ یکباب ســاختمان تجاری )مغازه( 
بمساحت 26/25 مترمربع 

15817- علیرضا عطا بخشی کاشی-  ششــدانگ قطعه زمین مزروعی با 
کاربری کشاورزی بمساحت 5313 مترمربع 

15830- اداره اوقاف  و امور خیریه کاشــان-  ششدانگ قبرستان متروکه 
معروف به قبرستان شیخان بمســاحت 4236/20 متر مربع مجزی از567 

فرعی 
1401/12/21

15831- مصطفی معمــاری و مرتضی معماری–  ششــدانگ یکبابخانه 
بمساحت 48/82 مترمربع مجزی از 6921 فرعی 

15846- ناهید عابد–  ششدانگ قطعه زمین مزروعی با کاربری کشاورزی  
بمساحت 970/15 مترمربع 

15856- اکرم فارسی–  ششدانگ یکدرب باغ محصور مشجر مشتمل بر 
ساختمان بمساحت 535/23 مترمربع 

3229فرعی از 53- اصلی واقــع در یحیی آباد- ســید مصطفی رضوی-  
ششدانگ یکبابخانه بمساحت200/95 مترمربع 

1044 فرعی از 73- اصلی واقع در روســتای دره- سعید خیامی پور زارع-  
ششدانگ یکقطعه باغ محصور مشجر و دامداری بمساحت285 مترمربع

1401/12/22
امالک و ابنیه بخش چهار کاشان

شماره های فرعی از پالک 3 – اصلی واقع درطاهر آباد
3680- مصطفی حاجی بابائی طاهری–  ششدانگ قطعه زمین بمساحت 

182/48 مترمربع   
3681- مهری طالب طاهری–  ششــدانگ یکبابخانه با کاربری مسکونی 

بمساحت 179/23 مترمربع  
3682- محمد اســمعیلی طاهری و زهرا عظیمی طاهری - ششــدانگ 

یکبابخانه با کاربری مسکونی بمساحت 182/87 مترمربع  
826 فرعی از 6- اصلی واقع در خلف آباد - شــرکت زراعتی نهال به شماره 
ثبت 10260026398–  ششــدانگ یکباب چهار دیواری محصور مشتمل 
بر ســاختمان بمســاحت25314/09 مترمربع مجزی از باقیمانده 5 فرعی 

                  1401/12/23
160-اصلی مزرعه جعفرآباد آبشیرین-پرویز منوچهری کاشانی -ششدانگ 

قطعه زمین مزروعی بمساحت 415193 متر مربع 
امالک و ابنیه بخش شش کاشان

650 فرعی از 1- اصلی واقع در برزک- مســعود تفرشی-  ششدانگ خانه 
مشتمل بر باغ بمساحت997 مترمربع 

 شماره های فرعی از پالک 32 - اصلی واقع درروستای نابر
90 - مصطفی رسول زاده راوندی-  ششدانگ یکقطعه زمین محصور مشتمل 

بر گلخانه بمساحت2821/60 مترمربع 
91 - علیرضا غالمپور میدانگاهی-  ششدانگ قطعه زمین محصور با کاربری 

کشاورزی بمساحت2853/20 مترمربع    
  1401/12/24  

92 - مصطفی مــدرس زاده برزکی–  ششــدانگ قطعــه زمین محصور 
بمساحت2613/7 مترمربع  

امالک و ابنیه بخش ده کاشان انتزاعی از نطنز
109- اصلی - مزرعه دو قلو معروف به محمد آباد - علیرضا امینیان ومرتضی 
رضازاده صباغ - ششدانگ مزرعه دو قلو معروف به محمد آباد و یک رشته 
قنات اختصاصی تابعه مزرعه مرقوم  که مبدا آن اراضی ملی مجاور و مظهر آن 

مزرعه مورد ثبت بمساحت32684/98 متر مربع                                           
         1401/12/25  

بموجب ماده 14 قانون ثبت امالک  به صاحبــان امالک و مجاورین اعالم 
میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور بهم رسانند . چنانچه هر یک 
از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تعیین حدود حاضر نباشند 
مطابق ماده 15 قانون مذکور ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین 

تحدود حدود خواهد شد .
اعترضات مجاورین و صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبودند مطابق 
مقررات ماده 20 قانون ثبت اسناد  از تاریخ تنظیم صورتمجلس تعیین حدود 
فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت . معترض ظرف یکماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض باین اداره بایســتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی 

گواهی تقدیم دادخواست خود را اخذ و باین اداره تسلیم نماید0
 تاریخ انتشار :1401/11/08     

م الف: 1445014 
ابوالفضل علیزاده سرپرست اداره ثبت اسناد کاشان  

مفاد آراء
11/29 آگهي موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هیات هاي موضــوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود. در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید 
 ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایي

 تقدیم نماید. 
ردیف 1-به موجب  راي شماره 6843 مورخ 1401/06/14 هیات اول آقای علی 
نصری  به شناســنامه شــماره 12 کدملي 1290842256 صادره  فرزندعباسعلی 
نسبت به دو دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 344/60  متر 
مربع پالک شماره 1756 فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالک 
ردیف 2- راي شماره 6840 مورخ 1401/06/14 هیات سوم خانم ایران عظیمی 
کوهانستانی  به شناسنامه شماره 474 کدملي 1284602788 صادره  فرزند رضا  
نسبت به دو دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 344/60  متر 
مربع پالک شماره 1756 فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالک 
ردیف 3- راي شماره 6841 مورخ 1401/06/14 هیات سوم خانم شهال عظیمی 
کوهانستانی به شناسنامه شــماره 317 کدملي 1284646408 صادره  فرزند رضا  
نسبت به دو دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 344/60  متر 
مربع پالک شماره 1756 فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالک 
اصالحی

ردیف 1- رای شــماره 6820-1401/06/14 هیات ســوم نام مالک رســمی از 
حبیبه سلطان باباشاهی به فاطمه سلطان باباشاهی ثبت در صفحه 117 دفتر 24 
امالک اصالح می گردد صحیح است که در رای شماره 1400/11/04-13314 
هیات سوم آقای سید حسین حسینی کوهانستانی به شناسنامه شماره 18 کدملی 
1289900833 صادره اصفهان فرزند سید حسن در ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 391 مربع از پالک شماره 393 فرعی از 13 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مالک رسمی حبیبه سلطان باباشاهی 

مورد ثبت صفحه 117 دفتر 24 امالک آمده است. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/23

م الف: 1446069  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

11/30 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 3004 مورخ 1401/09/05 و 3058 و 3057 و 3059 و 3060 و 3061 
مورخ 1401/09/10  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان، خانم مهناز دهقانی پوده  به شناسنامه شماره 
1307 کدملی 1288080018 صادره اصفهان فرزند احمد در 26 و سیزده- هجدهم 
سهم مشاع از 156/5 ســهم  ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 187/46 متر 
مربع پالک شــماره 41 فرعی از 4999  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان آقای محمود دهقانی پوده به شناســنامه شماره 997 کدملی 
1287821057 صادره اصفهان فرزند احمد در 43 و هفده - هجدهم ســهم مشاع 
از 156/5 سهم ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 187/46 متر مربع پالک شماره 
41 فرعی از 4999 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
و خانم محبوبه دهقانی پوده به شناسنامه شماره 422 کدملی 1289373817 صادره 
اصفهان فرزند احمد در 26 و سیزده- هجدهم سهم مشاع از 156/5 سهم ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 187/46 متر مربع پالک شــماره 41 فرعی از 4999 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان و آقای جمشــید دهقانی 
پوده به شناســنامه شــماره 82 کدملی 1287889778 صادره اصفهان فرزند احمد 
در 37 و چهار- نهم سهم مشاع از 156/5 ســهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
187/46 متر مربع پالک شماره 41 فرعی از 4999 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان و آقای مهدی دهقانی پوده به شناسنامه شماره - کد 
ملی 1274699215 صادره اصفهان فرزند محمد در 14 و چهار- نهم ســهم مشاع 
 به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی 21 و دو - سوم سهم مشــاع از 156/5 سهم ششدانگ 
)که مالک بهای ثمنیه مذکور خانم خجسته نوروزی اصفهانی می باشد( یکباب خانه 
به مساحت 187/46 متر مربع پالک شماره 41 فرعی از 4999 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان و خانم شــقایق دهقانی پوده به شناسنامه 
شــماره 1275438581 کدملی 1275438581 صادره اصفهــان فرزند محمد در 
7 و دو - نهم سهم مشاع به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانی 21 و دو - سوم سهم مشاع از 
156/5 سهم ششدانگ )که مالک بهای ثمنیه مذکور خانم خجسته نوروزی اصفهانی 
می باشد( یکباب خانه به مساحت 187/46 متر مربع پالک شماره 41 فرعی از 4999 
اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهــان در ازای مالکیت 
رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 

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

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/23

م الف: 1445785  مهدي شبان رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

11/31 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره  140160302007003744 و 140160302007003749 و 
140160302007003750  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم یاسمین طبائی فرزند سید حسین  بشماره 
شناسنامه 29 نسبت به یک و نیم دانگ مشاع و خانم مریم السادات طبائی فرزند سید 
حسین بشماره شناسنامه 181 نسبت به یک و نیم دانگ مشاع و آقای سید امین طبائی 
فرزند سید حسین بشماره شناسنامه 2156 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین کشاورزی با کاربری زراعی با قدرالسهم از چاه آب متصله باستثناء بهای 
ثمنیه اعیانی به مساحت 42381/92 متر مربع پالک 14 اصلی  واقع در موسیان که 

متقاضیان خود مالک رسمی مشاعی می باشند محرز گردید ه است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/23

م الف: 1446909 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک  فالورجان
فقدان سند مالکیت

11/32  شماره نامه: 140185602024011074- 1401/10/04  نظر به اینکه یک 
و نیم دانگ مشاع از  ششدانگ شماره پالک  4798/882  واقع در بخش 5 اصفهان 
صفحه 37 دفتر 627 و شماره چاپی سند دفترچه ای 454607 بنام آقای محمدرضا 
شادمان سابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد سپس خانم فرزانه امیرالسادات به موجب 

وکالتنامه شماره 24020 مورخ 1401/07/18 دفترخانه اسناد رسمی 244 اصفهان 
با ارائه درخواست شماره 31966 مورخ 1401/10/04 بانضمام  دو برگ استشهادیه 
محلی که امضا شهود آن ذیل شماره یکتا 140102155875000556 و رمز تصدیق 
شماره 440170 مورخ 1401/09/20 به گواهی دفترخانه اسناد رسمی 127 اصفهان 
رسیده است مدعی  است که ســند مالکیتش به علت جابجایی  مفقود و درخواست 
صدور المثنی ســند مالکیت خود را نموده  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود می باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
 اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1446845 

مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
ابالغ

11/33 کارفرمای محترم معدن مزرعه حسن آباد جوشــقان  با کد تامین اجتماعی کارگاه 
1921440039  باطالع می رساند درخواســت بازنشستگی پیش از موعد آقای علی اصغر 
شفاعت   از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررسی مشاغل سخت و زیان آور استان اصفهان 
مطرح و شغل مورد درخواست نامبرده )استادکار( بر اساس رای کمیته بدوی استانی موضوع 
ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور که در تاریخ 1401/07/28 برگزار گردیده، 
با اکثریت آراء در گروه الف ســخت و زیان آور شناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای 
 صادره اســت و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15روز اداری 
می باشــد در صورت اعتــراض جهت تکمیل فــرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و 
 زیــان آور واقع در اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گردد.  

م الف: 1446328 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
ابالغ

11/34 کارفرمای محترم معدن فرح آباد کاشان  با کد تامین اجتماعی کارگاه 1921440065  
باطالع می رســاند درخواســت بازنشســتگی پیش از موعد آقای علی اصغر شفاعت   از 
کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشاغل ســخت و زیان آور استان اصفهان مطرح و 
شغل مورد درخواست نامبرده )استادکار( بر اســاس رای کمیته بدوی استانی موضوع ماده 
8 آئین نامه اجرایی مشاغل ســخت و زیان آور که در تاریخ 1401/07/28 برگزار گردیده، 
با اکثریت آراء در گروه الف ســخت و زیان آور شناخته شــد. این آگهی بمنزله ابالغ رای 
 صادره اســت و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی به مدت 15روز اداری 
می باشــد در صورت اعتــراض جهت تکمیل فــرم 4 به دبیرخانه مشــاغل ســخت و 
 زیــان آور واقع در اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان مراجعه گردد.  

م الف: 1446332 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان
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رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان:

دستکاری و مخدوش کردن پالک، جرم است
دستکاری پالک خودرو تخلف نیست،جرم اســت و با مجرم برابر قانون برخورد می شود.سرهنگ اصغر 
زارع گفت: طبق ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسالمی هر کس ارقام و مشخصات پالک وسایل نقلیه موتوری 
زمینی، آبی یا کشاورزی را تغییر دهد و یا پالک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن الصاق کند یا برای آن 
پالک تقلبی به کار ببرد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پالک تقلبی مورد استفاده قرار دهد به 
حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.وی افزود: این افراد عالوه بر فرار از قانون، جریمه اعمال 
غیر قانونی خود را به حساب دیگر شهروندان گذاشته و باعث تضییع حقوق آن ها می شوند.رییس پلیس راه 
فرماندهی انتظامی استان گفت: به طور قطع عمده پالک های مخدوش شده، توسط پلیس قابل شناسایی 

و برابر قانون با آن ها برخورد خواهد شد.

مهار ترکیدگی لوله گاز در ورودی اشکاوند
حادثه ترکیدگی لوله گاز در اصفهان مهار شد.سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان گفت: این حادثه ساعت ۹ و ۱۸ دقیقه به ستاد فرماندهی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان گزارش شد و ماموران آتش نشانی از ایستگاه شماره ۲۳ به محل حادثه در ورودی اشکاوند اعزام 
شدند.فرهاد کاوه آهنگران با بیان اینکه در این حادثه به دلیل حفاری، بیل مکانیکی با اصلی لوله گاز برخورد 
کرده و باعث نشت شدید گاز شده بود، گفت: در ابتدا گاز منطقه را عوامل اداره گاز قطع و مسیر تردد مسدود و 
منطقه از سکنه تخلیه شد.وی گفت: با تالش و تدابیر ایمنی خاص به همت آتش نشانان حاضر در موقعیت 

حادثه، هیچ انفجاری رخ نداد و خطر به صورت کامل برطرف و شرایط به حالت عادی بازگشت.
 

رییس کانون سردفتران و دفتریاران اصفهان:

درآمد ۶۰ درصد دفاتر اسناد رسمی اصفهان، تکافوی هزینه ها را نمی دهد
رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان گفت: دفاتر اسناد رسمی به دلیل رکود بازار به شدت زیان ده 
شدند و درآمد حدود ۶۰ درصد این دفاتر در استان، تکافوی هزینه ها را نمی  دهد.سیامک بهارلویی در گفت وگو 
با خبرنگار مهر با بیان اینکه استان اصفهان ۵۳۰ دفترخانه اسناد رسمی دارد که حدود نیمی از این ها در شهر 
اصفهان فعالیت می کنند، اظهار داشت: مسائل اقتصادی و رکودی که در بازار حاکم شده و گرفتن حق صدور 
سند مالکیت خودرو از دفاتر اسناد رسمی طی یک سال اخیر باعث شد که این دفاتر به شدت زیان ده شوند.
وی افزود: طبق آمار درآمد ۶۰ درصد دفاتر اسناد رسمی استان تکافوی هزینه ها را نمی دهد و سران دفاتر به 
ناچار و علی رغم میل باطنی مجبور می شوند کارمندان خود را تعدیل و اخراج کنند؛ البته چاره ای جز این برای 

آنها نمی ماند زیرا درآمد برخی دفاتر حتی کفاف اجاره و هزینه های جاری دفترخانه را نمی دهد.  

جانشین فرمانده انتظامی خبر داد:

دستگیری قاچاقچی بازار ارز در اصفهان
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از دستگیری یک قاچاقچی بازار ارز در عملیات ضربتی ماموران 
پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی و کشف بیش از ۳۲ میلیارد ریال ارز قاچاق از وی خبر داد.سردار 
محمدرضا هاشمی فر در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در پی فعالیت مخفیانه دالالن و قاچاقچیان 
ارزی که در روزهای اخیر موجب افزایش بی رویه قیمت ارز و باعث بروز مشکالت اقتصادی برای مردم شده 
است، طرح ویژه شناسایی و برخورد با دالالن و قاچاقچیان ارزی در دستور کار ویژه مأموران پلیس امنیت 
اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان قرار گرفت.وی ادامه داد: ماموران این پلیس پس از چندین 
شبانه روز اقدامات اطالعاتی گسترده، از فعالیت فردی در زمینه خرید و فروش غیرمجاز ارز در یک مغازه 
خالی که تنها یک میز و صندلی و دوربین مداربسته در آن وجود داشت، مطلع شدند و پس از هماهنگی با 

مرجع قضایی، وی را در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.
 

اخبار

رییس سازمان هواشناسی کشور: بارش های اخیر جبران کننده کم بارشی گذشته نیست؛

پیش بینی هایی که جذاب نیستند

رییس سازمان هواشناسی کشــور با بیان این که بارندگی های اخیر هم 
کمبود بارش کشــور را جبران نمی کنند، درباره کاهش دمای بی سابقه 
کشور در دی ماه گفت: سرمای کشور بی سابقه نبوده و این شرایط نرمال 

زمستانی است.
ســحر تاج بخش در یک برنامه تلویزیونی دربــاره وضعیت بارندگی ها 
طی ســه هفته اخیر اظهار کرد: این بارندگی ها در سطح کشور در شرایط 
مناسبی بودند. اگرچه بارندگی ها به طور کلی کمتر از نرمال هستند؛ اما 
پیش بینی می شود که طی هفته های آینده به حد نرمال برسند. با وجود 
بارندگی هایی که اتفاق افتاد نیمه شمالی کشور حتی استان های ساحلی 
وضعیت مناســبی ندارند.وی افزود: این در حالی اســت که پاییز سال 
جاری نیز کم بارشی شدیدی وجود داشــت و طی دو سال گذشته هم 
خشکسالی در کشور حاکم بود بنابراین کشاورزان در شمال کشور وضعیت 
خوبی ندارند ولی به دلیل اینکه بارندگی ها در جنوب کشور تمرکز داشتند 

استان های جنوبی به خصوص استان بوشهر وضعیت مناسبی دارند.
رییس سازمان هواشناسی درباره بارش های ماه های آینده گفت: طی 
ماه های آینده قطعا بارش هایی خواهیم داشت و به حد نرمال نیز خواهند 
رسید؛ اما الگوهای آن ها نیز همچون سه هفته گذشته است و تمرکز در 
جنوب کشور خواهد بود. براساس پیش بینی های انجام شده تا نیمه های 
اردیبهشت نیز این بارش ها با همین الگو در جنوب کشور حتی تا بیش 
از حد نرمال و در شمال کشــور کمتر از نرمال خواهد بود و شرایط توزیع 

بارش ها اصال مناسب نیست. حتی در بارش های هفته جاری نیز تمرکز 
بیشتر در جنوب کشور خواهد بود.

کاهش دمای دی ماه طبیعی بود
وی افزود: طی دی ماه و اوایل بهمن ماه شدیدترین کاهش دمای کشور 
را داشتیم و این میزان از کاهش دما در این بازه زمانی طبیعی است. چند 
سال اخیر به دلیل افزایش دما و خشکسالی تجربه زمستان سرد برای ما 
ملموس نبود. اما الگوی زمستانی همین هوای سرد است و به دلیل عدم 
تجربه هوای سرد طی چندسال اخیر، چند استان در کاهش دما رکورد 
زدند.تاج بخش افزود: در برخی از شهرها که رکورد دما زده شد این کاهش 
دما بی سابقه نبود ولی به دلیل اینکه در بازه زمانی چند سال گذشته چنین 
کاهش دمایی اتفاق نیفتاده بود، برخی تصور کردند که زمستان سخت 
و بی سابقه ای رخ داد. با وجود پدیده سرما در تمام استان ها این کاهش 

دما در خراسان رضوی از جمله فریمان از سایر نقاط چشمگیرتر بود.

پیش بینی افزایش دما برای روزهای باقی مانده زمستان
رییس سازمان هواشناسی درباره وضعیت دما طی هفته های آینده گفت: 
الگوهای هواشناسی نشان دهنده کاهش دما طی هفته های آتی نیست 
و شاهد افزایش دما خواهیم بود و بعد از عبور این دو موج بارشی در هفته 
پیش رو برای اکثر نقاط کشور افزایش دما خواهیم داشت. این در حالی 

است که الگوهای پایدار تا آخر هفته نیز وجود خواهد داشت.
وی درباره پیش بینی جوی این هفته گفت: دو موج متوالی بارش برف 
و باران طی دو هفته پیش بینی می شود که در آن موج بارشی نیز تمرکز 
بر جنوب کشور و زاگرس مرکزی خواهد بود و همچنین تهران نیز به ویژه 

نواحی شمالی بارش برف و باران را تجربه خواهند کرد.
تاج بخش درباره نوع خدمات سازمان هواشناسی تصریح کرد: سازمان 
هواشناسی دارای یک دانش میان رشــته ای و خدمات گسترده است. 
در حوزه حمل ونقل اگر گزارش فشــار را طی نیم ساعت به هوانوردی ها 
منتقل نکنند پروازها اتفاق نخواهد افتاد و ارتباط تنگاتنگی با هوانوردی 
دارد. هواشناسی همچنین در حوزه کشاورزی، دریایی، حرکت کشتی ها 
و حمل ونقل دریایی، محیط زیســت برای کنترل آب، وزارت نیرو برای 
کنترل مصرف آب، وزارت بهداشت و جهاد کشــاورزی به صورت روزانه 
ارتباط تنگاتنگی دارد و خیلی از تصمیمات این ســازمان ها براســاس 

پیش بینی های سازمان هواشناسی است.

هشدارهای نمادین یا تاثیرگذار؟
رییس ســازمان هواشناســی درباره میزان اعتنا و اهمیت سازمان ها و 
عموم مردم و هشدارهای هواشناسی گفت: در بسیاری از موارد هشدارها 
کاربردی هستند. در سرمای اخیر براساس هشدارهای صادر شده میزان 
مصرف گاز و انرژی کنترل شد و در ســیالب ها نیز این هشدارها بسیار 

کمک کننده بودند و حتی در حوزه خشکسالی هم بسیار موثر بود.
وی افزود: در سازمان هواشناســی جهانی دستورالعمل هایی صادر شد 
که هشدارها تاثیرمحور صادر شود. به این صورت که در استان ها ذکر شود 
که میزان بارندگی ها به چه شکل خواهد بود و در کجا چه تاثیری خواهد 
گذاشت تا مخاطبان براساس آن هشدارها بتوانند موقعیت را مدیریت 
کنند. اما برای صدور این هشدارها نیاز به داده ها و اطالعات به روز است. 

وی درباره مســئله تغییر اســتانداردهای کیفیت هوا گفــت: نمی توان 
استانداردها را تغییر داد چراکه در تمام دنیا شاخص ها و تعاریف آن ها به 
همین شکل است و تنها می توان نحوه برخورد و واکنش نسبت به آن را 
تغییر داد. به طور مثال اگر در حال حاضر در شاخص ۱۵۰ مدارس تعطیل 
می شوند از شاخص ۲۰۰ به بعد تعطیل شوند. نکته مهم این است که این 
تغییرات در سالمت مردم تاثیرات منفی دارد؛ چراکه آالینده ها در ضریب 
هوش و تنفس آنها تاثیرگذار اســت. اما دائما هــم نمی توان مدارس و 
ادارات را تعطیل کرد چون با تعطیلی های پی در پی در امور کشور مشکل 

ایجاد می شود. بنابراین اقدام مناسب کنترل آالینده هاست.
به گزارش ایسنا، تاج بخش درباره اینکه آیا در فصل بهار و تابستان مجددا 
خیزش گرد و خاک پیش بینی می شــود یا خیر، گفت: با توجه به اینکه 
خیزش گرد و خاک به منابع مختلفی از جمله داخلی و خارجی وابسته 
اســت و رودخانه هایی که در کشورهای همســایه وجود دارند، خشک 
شده اند در بهار و تابستان احتمال خیزش گرد و خاک وجود دارد. این در 
حالی است که بسیاری از منابع داخلی همچون تاالب های خشک شده 

نیز وجود دارند که با وزش باد خیزش گرد و خاک اتفاق می افتد.

معاون طبیعی و تنوع زیســتی ســازمان حفاظت 
محیط زیســت کشــور گفت: پروژه عبــور آزادراه 
اصفهان- شیراز از پارک ملی کاله قاضی باید توسط 

سازمان، کارشناسی شود.
حسن اکبری در گفت وگو با خبرنگار مهر در اصفهان 
در خصوص پروژه گذر آزادراه اصفهان- شــیراز از 
بخشــی از پارک ملی کاله قاضی، اظهار داشــت: 
سازمان محیط زیســت هر پروژه ای را بررسی فنی 
و کارشناســی می کند، اگر احســاس کنیم آسیب 
جدی به طبیعت، تنوع زیســتی، حیات وحش و 
بویژه کریدورها وارد می شود، به اجرای پروژه اجازه 
نمی دهیم و اگر احساس کنیم پروژه ای با در نظر 
گرفتن تمهیداتی به گونه ای قابل انجام اســت که 
آســیبی به حیات وحش وارد نشــود، مساعدت 

می کنیم.
وی ادامه داد: سیاســتگذاری کلی ســازمان این 

اســت که راه و مسیرهایی برای توســعه کشور باز 
کنیم و برای پروژه هایی که اجتناب ناپذیر هستند، 
مانع ایجاد نکنیم اما برای ما بســیار مهم است که 
حیات وحش کشــور و مناطق حفاظت شده بیش 
از این دچار گسســتگی و آســیب به تنوع زیستی 

نشود.
معاون طبیعی و تنوع زیســتی ســازمان حفاظت 
محیط زیســت درباره تالقی حدود چهار کیلومتر 
آزادراه اصفهان- شــیراز )کنار گذر شرق( با پارک 
ملــی کاله قاضی، ابراز داشــت: تالقی داشــتن، 
صورت مســئله اســت اینکه تالقی آزادراه با پارک 
ملی کاله قاضی، کجا در چه زونی و به چه شــکلی 
اجرا شود، باید بررسی شود؛ ممکن است گزینه ای 
در جاده سازی باشد که کمک کند کریدورها حفظ 
شــود و یا موقعیت پروژه جایی باشــد که بتوانیم 
با کریدورهایی زون های حســاس را حفظ کنیم؛ 

این ها مسائل فنی اســت و باید کارشناسی شود 
و در نهایت شــورای عالی محیط زیســت تصمیم 

گیرنده خواهد بود.
اکبری در خصوص برنامه سازمان برای گونه های 
در حال انقــراض و همچنین احیــای گونه گورخر 
ایرانی که یکی از زیســتگاه های اصلی آن شــرق 
اصفهان و تاالب گاوخونی بود، گفت: درباره موضوع 
گونه های در حال انقراض متمرکز شدیم، گونه هایی 
که قبال در منطقه ای وجود داشــته و اکنون از بین 
رفتند اگر شرایط طبیعت اجازه دهد و تهدیدات از 

بین رفته باشد، گونه ها را احیا کنیم.

حدود نیمــی از جمعیت بیش از ۳۰ ســال و یک 
چهارم نوجوانان در اســتان اصفهــان دچار اضافه 
وزن و چاقی هســتند.معاون فنی مرکز بهداشت 
اســتان اصفهان با بیان اینکه بســیج ملی تغذیه 
با شــعار »حال خوب با وزن خوب« فرصتی برای 
اصالح سبک زندگی است، گفت: هم اکنون در همه 
۹۹۸ مرکز بهداشتی و جامع ســالمت، پایگاه ها و 
خانه های بهداشت در استان ارائه خدمت به صورت 
خطر سنجی و غربالگری رایگان برای افراد بیش 
از ۳۰ سال از نظر وزن، قد، فشارخون، قند و چربی 
و غربالگری سرطان های شایع مثل سینه و روده 

در حال اجراست.
مهرداد زینلیان، چاقی و اضافه وزن را علت عمده 
بیماری های غیرواگیر مثل قلبی و عروقی، سکته 
ها، فشــارخون، دیابت و انواع ســرطان هاســت 
دانســت و افزود: حدود ۷۰ درصــد علت مرگ و 

میر ها هم به علــت همین بیماری هاســت و هم 
اکنون هم حدود یک ســوم جمعیت بیش از ۳۰ 
سال اســتان اصفهان، مبتال به فشارخون باال و به 
همین میزان مبتال به دیابت و پیش دیابت هستند.

همچنین متخصص تغذیه و رژیــم درمانی ادامه 
داد: این روز ها سبک زندگی همه به شدت به سمت 
کم تحرکی و خوردن غذا های آماده، سرخ شده و 
انواع شــیرینی رفته و همین عامل باعث شده در 

دهه های اخیر شیوع چاقی افزایش یابد.
دکتر سارا صافی افزود: اصالح سبک زندگی شامل 
داشتن فعالیت ورزشــی و تحرک )دست کم ۱۵۰ 
دقیقه در هفته فعالیت ورزشی متوسط مثل پیاده 
روی(، خوردن غذا های ســالم )استفاده بیشتر از 
ســبزی، حبوبات( و خودداری از مصرف غذا های 
چرب، ســرخ کرده و لبنیات پرچــرب مهم ترین 

راهکار در اصالح سبک زندگی است.

وی، مهم ترین عامــل باعث چاقی و اضافه وزن را 
سبک زندگی غلط شــامل عادات غذایی ناسالم، 

پرخوری و کم تحرکی بیان کرد.
متخصص تغذیه و رژیم درمانی گفت: انتخاب های 
غذایی سالم، روی کنترل وزن تاثیر زیادی دارد و 
افرادی که زیاد غذا های آماده و رستورانی مصرف 
می کنند بیشــتر در معرض چاقی هســتند، چون 
این غذا ها معموال چرب، پر نمــک و کیفیت مواد 
اولیه شان کمتر اســت.۲۴ دی تا ۷ بهمن با عنوان 
»بسیج ملی تغذیه« با شــعار »حال خوب با وزن 

خوب« نام گذاری شده است.

معاون سازمان محیط زیست:

عبور آزادراه از پارک ملی کاله قاضی باید بررسی کارشناسی شود
معاون فنی مرکز بهداشت استان اصفهان خبرداد:

غربالگری رایگان افراد باالی ۳۰ سال در مراکز بهداشتی
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عک

مفاد آراء
11/35 آگهی مفاد آراء صادره توســط هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک شهرستان مبارکه
نظر به اینکــه طبق آراء صادره توســط هیأت فوق الذکر تصرفــات مفروزی یا 
مشاعی افراد مشــروحه ذیل به استناد اســناد مالکیت رسمی مشــاعی یا قباله 
انتقال عادی مورد تأیید قرار گرفته اســت لذا طبق مــاده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی ، مفاد آراء صادره در دو 
نوبت به فاصلــه 15 روز در دو روزنامه زاینده رود و اخبار اصفهان چاپ منتشــر 
می گردد تا چنانچه شــخص یا اشخاصی نســبت به آراء مذکور معترض باشند 
از تاریخ انتشــار نوبت اول آگهی روزنامه ظرف مدت دو مــاه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یکماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل 
نمایدو گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در اینصورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعــی دادگاه خواهد بود .و چنانچه اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا  معترض ، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور ســند مالکیت بنام 
 متصرف می نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه

 نخواهد بود .
1- رأی شــماره 140160302009001198مــورخ  1401/04/26 خانم زهرا 
نصوحی دهنــوی فرزند عوضعلــی در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 
230/98متر مربع مجزی شــده از پــالک یک - اصلی واقــع در بخش 9 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی حبیب اله آقابابائی بموجب سند شماره 

5825 مورخ 1342/06/13 دفتر 86 - اصفهان
2- رأی شــماره 140160302009002764مــورخ  1401/10/05 خانــم 

ســاقی فاطمی طبائی فرزند سیدهوشــنگ در ســه دانگ مشــاع از ششدانگ 
عرصه ی یک درب باغ  بــه مســاحت 4498 مترمربع مجزی شــده از پالک 
505 - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رســمی 
 ســید رمضان هاشــمی بموجب ســند شــماره 21440 مورخ 1346/04/30 

دفتر 86 - اصفهان 
3- رأی شــماره 140160302009002765مورخ  1401/10/05 اقای حامد 
محمدیان شوئیلی فرزند محمدجواد در ســه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه ی 
یک درب باغ  به مساحت 4498 مترمربع مجزی شده از پالک 505 - اصلی واقع 
در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رسمی سید رمضان هاشمی 

بموجب سند شماره 21440 مورخ 1346/04/30 دفتر 86 - اصفهان 
4- رأی شــماره 140060302009003256مورخ  1400/12/17 آقای لطف 
اله شریعت جعفری فرزند محمدجواد در ششــدانگ یک باب گلخانه به مساحت 
59484/02متر مربع مجزی شــده از پالک507 - اصلی واقع در بخش 9 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رضا غضنفرپور خولنجانی بموجب سند 

شماره 244015مورخ 1356/03/08 دفتر 100 -لنجان
5- رأی شماره 140160302009002984مورخ  1401/10/29 آقای علیرضا 
باقرفراش فرزنــد بهروز در ششــدانگ یک باب خانه نیمه ســاز به مســاحت 
186/91متر مربع مجزی شــده از پــالک 11 - اصلی واقــع در بخش 8 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی بهادرخان نهچیری بموجب سند شماره 

16241مورخ 1337/11/11 دفتر 62 -اصفهان 
6- رأی شــماره 140160302009002674مورخ  1401/10/01 خانم سکینه 
قاسمی احمدابادی فرزند فتح اله در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 68 
/137 مترمربع مجزی شده از پالک یک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی کاظم آقاجانیان بموجب سند شماره 6076 مورخ 

1342/06/13 دفتر 86-اصفهان 

7- رأی شماره 140160302009002669مورخ  1401/10/01 آقای احمدرضا 
رنجکش اســماعیل ترخانی فرزند محمد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
237/27متر مربع مجزی شده از پالک 17- اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان 
انتقالی با واســطه از مالک رسمی رحمت اله قربانی شــاه کوچکی بموجب سند 

شماره 25612 مورخ 1351/03/01 دفتر 3 - شهرضا
8- رأی شماره 140160302009001206مورخ  1401/04/28 آقا ی حمیدرضا 
باقریان فرزند ناصرقلی درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
178 متر مربع مجزی شــده از پالک 16 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان 
انتقالی با واســطه از مالک رســمی رمضان باقریان بموجب سند شماره 22958 

مورخ 1350/09/29 دفتر3- شهرضا 
9- رأی شماره 140160302009001207مورخ  1401/04/28 آقا ی عبدالرضا 
باقریان فرزند ناصرقلی درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
178 متر مربع مجزی شــده از پالک 16 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان 
انتقالی با واســطه از مالک رســمی رمضان باقریان بموجب سند شماره 22958 

مورخ 1350/09/29 دفتر3- شهرضا 
10- رأی شــماره 140160302009002385مــورخ  1401/09/01 آقــای 
کریم دهقانی فرزند کرمعلی در ششــدانگ یک باب خانه نیمه ســاز به مساحت 
315/57متر مربع مجزی شده از پالک 11- اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی بهادرخان نهچیری بموجب سند شماره 16241 

مورخ 1337/11/11 دفتر62 – اصفهان
 11- رأی شماره 140160302009002768مورخ  1401/10/07 آقای منصور 
باقری خولنجانی فرزند هاشم در ششدانگ قسمتی از یک قطعه زمین کشاورزی 
به مساحت 64/96مترمربع مجزی شده از پالک 15- اصلی واقع در بخش 9 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی منصور باقری بموجب سند شماره 8541 

مورخ 1350/11/11 دفتر100 - لنجان

12- رأی شــماره 140160302009002664مورخ  1401/10/01 خانم اکرم 
عابدی فرزند نصراله عابدی در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 294/39 
مترمربع مجزی شده از پالک 17- اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با 
واسطه از مالک رسمی رحمت اله قربانی شاه کوچکی بموجب سند شماره 25612 

مورخ 1351/03/01 دفتر 3 - شهرضا 
13- رأی شماره 140160302009002756مورخ  1401/10/05 آقای اسماعیل 
امینی شــیخ ابادی فرزند رجبعلی در ششــدانگ یک قطعه زمین کشاورزی به 
مســاحت 1987/85متر مربع مجزی شــده از پالک 16 - اصلی واقع در بخش 
8 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رســمی غالمرضا صادقی سرارودی 

بموجب سند شماره 23220 مورخ 1345/10/27 دفتر 62 - اصفهان 
14- رأی شــماره 140160302009002766مورخ  1401/10/05 اداره آب و 
فاضالب استان اصفهان در ششــدانگ یک قطعه زمین محصور شده با فنس با 
مستحدثات به مســاحت 2614/06متر مربع مجزی شده از پالک 461- اصلی 
واقــع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رســمی عباســعلی 
 عباســعلی پور طالخونچه بموجب ســند شــماره 46386 مورخ 1364/02/19 

دفتر 2 - قمشه  
15- رأی شماره 140160302009002178مورخ  1401/08/03 اداره اوقاف 
و امور خیریه شهرســتان مبارکه – موقوفه خانم بلقیس کیوانیان در ششــدانگ 

یک قطعه زمین
16-  به مساحت 921/30متر مربع مجزی شده از پالک 283 فرعی از 5- اصلی 
واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی اداره اوقاف و امور 

خیریه شهرستان مبارکه  
تاریخ انتشار اول : 1401/11/08
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اولین پست دونفره پیکه و کالرا؛ 

پاسخ اسطوره بارسا به جنجال های »شکیرا«
جرارد پیکه تصویری جدید از خود در کنار کالرا منتشــر کرده است.جرارد پیکه که در ماه های اخیر به 
دلیل جدایی از شکیرا درگیر حواشی متعددی شده بود برای اولین بار تصویری از خودش در کنار کالرا 
چیا مارتی منتشر کرد.مدافع سابق بارسلونا بدون هیچ توضیح و متن خاصی این سلفی دونفره را در 
اینستاگرام خود قرار داده است.این حرکت پیکه شاید پاســخی به جنجال های اخیر شکیرا باشد. 
خواننده کلمبایی به تازگی ترانه ای جنجالی منتشر کرده و چند کنایه تند به همسر سابق خود زده است.

 

سرمربی نامدار آرژانتینی؛ گزینه جدی هدایت تیم ملی بلژیک
فدراسیون فوتبال بلژیک همچنان به دنبال انتخاب سرمربی برای تیم ملی این کشور است و حاال گزینه های 
نام آشنایی برای هدایت این تیم مطرح شده است.عملکرد ضعیف تیم ملی بلژیک در جام جهانی 2022 
قطر و حذف این تیم از مرحله گروهی این مسابقات باعث شد که دوران حضور روبرتو مارتینز روی نیمکت 
شیاطین سرخ به پایان برسد. فدراسیون فوتبال بلژیک پس از قطع همکاری با این مربی، که حاال هدایت 
تیم ملی پرتغال را برعهده گرفته، به دنبال انتخاب سرمربی جدیدی بوده و به نظر می رسد که باالخره به چند 
گزینه نهایی رسیده است. روزنامه بلژیکی Nieuwsblad خبر داده که مدیران فدراسیون فوتبال این کشور 
قرار است جلساتی را برگزار کنند تا شرایط حضور مائوریتسیو پوچتینو و یواخیم لوو، روی نیمکت این تیم 
را بررسی کنند. پوچتینو پیش از این سابقه حضور روی نیمکت تیم هایی چون تاتنهام و پاری سن ژرمن را 
در کارنامه داشته، اما تجربه کار در سطح ملی را نداشته است. این در حالی است که لوو سال های طوالنی 

هدایت تیم ملی آلمان را برعهده داشت و با این تیم قهرمان جام جهانی 2014 برزیل هم شد. 
 

چشمک ستاره جام جهانی به کهکشانی ها
جود بلینگام، ستاره انگلیسی، پنج بازیکن از رئال مادرید را در ترکیب منتخبش از فیفا 23 قرار داده 
است.رئال مادرید از مدت ها قبل به صورت جدی در حال بررسی شرایط بلینگام است و امید دارد که 
بتواند این بازیکن را در تابستان سال آینده به خدمت بگیرد.درخشش او در ترکیب بروسیا دورتموند و 
همچنین با پیراهن تیم ملی انگلیس در جام جهانی 2022 قطر باعث شد که آنها بیش از پیش از این 
تصمیم مطمئن شوند؛ اما در عین حال رقبایی هم در این مسیر خواهند داشت. جدی ترین رقیب رئال 
برای جذب این بازیکن در تابستان سال آینده لیورپول است. یورگن کلوپ عالقه ویژه ای به او دارد و از 
مدیران این باشگاه خواسته که هرطور شده این ستاره انلگیسی را برای فصل آینده به ترکیب تیمش 
اضافه کنند. اما بسیاری از رسانه های اســپانیایی پیش از این مدعی شده بودند که بلینگام شخصا 
مشتاق پوشیدن پیراهن رئال مادرید است و حاال این بازیکن به نوعی این موضوع را ابراز کرده است.

 
زیدان و رئال مادرید؛ این داستان ادامه دارد

زین الدین زیدان، سرمربی سابق رئال مادرید، از بازگشت به نیمکت این تیم همچنان استقبال می کند.
زیدان، دوران بسیار خوبی را در رئال مادرید سپری کرد و به یکی از پرافتخارترین مربیان تاریخ این باشگاه 
تبدیل شد.او که پیش از این به عنوان دستیار کارلو آنچلوتی موفق شده بود دهمین قهرمانی رئال در لیگ 
قهرمانان اروپا را تجربه کند، در دوران حضورش روی نیمکت این تیم به عنوان سرمربی رکوردی باورنکردنی 
را ثبت کرد و سه قهرمانی متوالی با این تیم در اروپا به دست آورد. همچنین در اللیگا نیز موفق شد با این 
تیم عنوان قهرمانی را به دست آورد؛ اما درنهایت تصمیم گرفت به دلیل اختالفش با مدیریت این باشگاه 
بر سر جذب بازیکن، از هدایت رئال کناره گیری کند. زیدان از زمان جدایی از رئال تا به حال همچنان هدایت 
تیمی را برعهده نگرفته و در حالی که گفته می شد قرار است جانشین دیدیه دشان روی نیمکت تیم ملی 
فرانسه شود، با تمدید قرارداد فدراسیون فوتبال فرانسه با این مربی، حاال به دنبال تیم دیگری خواهد بود. 

خبر  روز

پرسپولیس و سپاهان در 
کورس قهرمانی

از نگاه کارشــناس فوتبال ایران، پرسپولیس 
و ســپاهان مدعیان اصلــی قهرمانی در لیگ 
امسال هستند.رسول کربکندی، درباره رقابت 
مدعیان قهرمانی در لیگ امســال گفت: چهار 
تیم پرسپولیس، استقالل، سپاهان و گل گهر 
ســرمایه گذاری زیادی در ایــن فصل انجام 
داده اند، به خصوص سپاهان که تمامی ابزارهای 
قهرمانی را دارد و البته نوسان در نتیجه گیری 
باعث شد تا پنج امتیاز با صدر جدول اختالف 
داشته باشد. در حال حاضر شرایط پرسپولیس 
بهتر اســت، چون بازیکنان این تیم با انگیزه 
باالیی فوتبال بازی می کنند و پرسپولیس هم 
از لحاظ فنی در شرایط خوبی قرار دارد.وی در 
مورد اینکه کدام تیم شــانس اول قهرمانی در 
فصل جاری است، تاکید کرد: من هیچ وقت در 
فوتبال پیش بینی نمی کنم، ولی در حال حاضر 
پرسپولیس و ســپاهان را شانس های اصلی 
قهرمانی می دانم. جبــران اختالف پنج امتیاز 
برای سپاهان چندان سخت نیست، ولی اگر 
این تیم لغزش داشته باشد طبیعتا رسیدن به 
صدر جدول برای ســپاهانی ها سخت خواهد 
شد.سرمربی پیشین تیم فوتبال ذوب آهن با 
بیان اینکه لیگ برتر ایران جذابیت چند سال 
گذشته را ندارد، خاطر نشــان کرد: متاسفانه 
بازی های امسال چندان هیجان انگیز نیست 
و عدم حضور تماشــاگران در ورزشگاه ها نیز 
تاثیر مهمی در این قضیه دارد. امیدوارم با ورود 
هواداران به ورزشگاه ها شرایط فنی بازی ها بهتر 
شود و مردم بتوانند از تماشای بازی های لیگ 
برتر لذت ببرند.کارشناس فوتبال ایران در پاسخ 
به این پرسش که چرا استقالل با صدر جدول 
فاصله گرفته اســت، اظهار داشــت: از شروع 
لیگ رفتارهای سرمربی استقالل آرامش این 
تیم را به هم زد و فکر می کنــم در حال حاضر 
مهم ترین مشکل آنها نداشتن آرامش باشد. 
وقتی یک بازیکن باتجربه در دقایق آخر روی 
صحنه ای که هیچ خطــری روی دروازه ایجاد 
نمی شود یک پنالتی بی مورد می دهد طبیعتا 
این موضوع نشان می دهد که استقالل از لحاظ 
ذهنی شرایط ایده آلی ندارد و باید این وضعیت 

را تغییر بدهد.

فوتبال جهان

وز  عکس ر

 استقبال از سپاهان 
در ساری

پیشنهاد دو بازیکن برزیلی به پرسپولیس
سرمربی پرسپولیس تصمیمی برای جذب بازیکن ایرانی در نقل و انتقاالت زمستانی ندارد.نقل و انتقاالت زمستانی لیگ برتر فوتبال ایران در حالی ادامه دارد که یحیی 
گل محمدی تصمیم به کنار گذاشتن سیامک نعمتی و حامد پاکدل گرفت تا این دو بازیکن در جمع سرخ پوشان پایتخت برای نیم فصل دوم نباشند؛اما هنوز خبری از 
انتخاب بازیکنان جدید برای این تیم نباشد.از سوی دیگر سرمربی پرسپولیس خواهان جذب مهاجم برای تقویت خط حمله تیمش شده است تا »لئوناردو پریرا« به 
عنوان گزینه اول خرید این تیم در زمستان باشد. باشگاه نیز مذاکرات خود را برای جذب او آغاز کرده تا بتواند گزینه سرمربی را به جمع سرخ پوشان بیاورد.همچنین یحیی 
گل محمدی، مهاجم برزیلی دیگری را نیز به باشگاه پیشنهاد کرده است که تنها یک نفر از این دو بازیکن را می خواهد. به همین خاطر مدیران باشگاه منتظر تعیین تکلیف 
وضعیت پریرا هستند تا اگر به توافق مالی رسیدند قید نفر دوم را بزنند در غیر این صورت مذاکره با این بازیکن آغاز خواهد شد.یکی از مهم ترین تصمیماتی که یحیی گل 
محمدی برای جذب بازیکن در زمستان گرفته عدم قرار دادن بازیکن ایرانی در لیست خرید نیم فصل تیمش است. سرمربی پرسپولیس به خوبی می داند بازیکنان 
مورد عالقه اش با باشگاه های رقیب قرارداد دارند و نمی تواند فعال آنها را در اختیار داشته باشد. همین امر باعث شد تا او به جای جذب بازیکنانی که احتماال حضورشان 
حاشیه ساز و پر هزینه خواهد بود سراغ خارجی ها رفته و پرسپولیس را تقویت کند.بنابراین لیست خرید زمستانی پرسپولیس فعال شامل بازیکن ایرانی نشده و کادر 

فنی سرخ پوشان تنها در صدد جذب مهاجم خارجی گلزن هستند.

ایســنا: با وجود گذشــت بیش از یک ماه از جدایی 
غیر منتظره مهاجم هلندی پرسپولیس، این باشگاه 
هنوز از او شکایت نکرده است.یورگن لوکادیا که بعد از 
چند ماه  مذاکره در تابستان به پرسپولیس پیوست 
تا ضعف های این تیم در خط حملــه را برطرف کند، 
دراقدامی غیــر منتظره دو روز پیــش از داربی رفت 
لیگ بیست ودوم،  راهی فرودگاه شد و  تهران را ترک 
کرد و بعد از دو روز رسما به پرسپولیس اعالم کرد که 
قرارداد خود را با استناد به بند »فورس ماژور« فسخ 
کرده اســت. بعد از این موضوع  باشگاه پرسپولیس 
رســما اعالم کرد که فســخ قرارداد لوکادیا را قانونی 
نمی داند و از او به فیفا شــکایت خواهد کرد.لوکادیا 
پیش از ترک تهران، 20 درصد از قرارداد یک میلیون 

یورویی خــود را به عالوه دو قســط 1۷0 هزار یورویی 
دیگر را دریافت کرده بود و حاال هواداران پرسپولیس 
نگران هســتند که او از تعلل باشــگاه استفاده کند و 
بعد از شکایت به فیفا، باقی مانده دستمزد خود را نیز 
طلب کند.پیش از این، باشگاه پرسپولیس با پروند 
مشابه ای روبه رو بود که در آن پرونده در عین ناباوری 
پرسپولیسی ها محکوم شدند؛ آنتونی استوکس که 
بهمن  13۹۸ به پرســپولیس پیوسته بود و 1۵0 هزار 
دالر از قرارداد 2۷0 هزار دالری خــود را ابتدا دریافت 
کرده بود، بعد از همراهی پرسپولیس در دوبی به خاطر 
بازی در لیگ قهرمانان آسیا، دیگر به ایران بازنگشت 
و بعدها به فیفا شکایت کرد و پرسپولیس را محکوم 
به پرداخت باقی مانده قــراردادش کرد. این درحالی 

بود که پرسپولیس در آن پرونده هم گفته بود از او به 
فیفا شکایت خواهد کرد؛ اما این شکایت هیچ وقت 

در فیفا ثبت نشد.
حاال در مــورد لوکادیــا به نظر می رســد از ســوی 
پرســپولیس همین رویه جریان دارد. بیش از یک 
ماه اســت که لوکادیا ایران را ترک کــرده و مدیران 
پرسپولیس هم در این بازه زمانی صرفا گفته اند که در 

حال جمع آوری مدارک علیه او هستند.

چرا پرسپولیس از »لوکادیا« شکایت نکرده است؟

رییس سابق فدراسیون فوتبال: 

سال ۸۰ گفتم خصوصی سازی 
استقالل و پرسپولیس موفق نمی شود

رییس سابق فدراسیون فوتبال گفت: سال 13۸0 اولین مصاحبه 
را برای خصوصی سازی استقالل و پرسپولیس انجام دادم؛ اما 
به رییس سازمان تربیت بدنی گفتم در این کار موفق نمی شوید.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان در خصوص سابقه مطرح 
شدن بحث خصوصی سازی استقالل و پرسپولیس و ورود این 
دو باشگاه به بورس، گفت: سال 13۸0 معاون سازمان تربیت 
بدنی بودم.بحث خصوصی سازی شدن استقالل و پرسپولیس 
از زمان معاونت من در سازمان تربیت بدنی شروع شد. آن موقع 
آقای مهرعلیزاده به من ماموریت داد. تازه از بانک مرکزی آمده 

بودم و مسائل به روز را می دانستم.
رییس ســابق فدراســیون فوتبال تاکید کرد: اولین مصاحبه 
خصوصی سازی را خودم انجام دادم. همان موقع به مهرعلیزاده 
گفتم برای این کار خیلی تــالش نکنید چون این کار نمی تواند 
موفق باشد. شرکت هایی که می خواهند در بورس سهام ارائه 
کنند باید ســودآور باشند و ضرردهی نداشــته باشند و هزینه 

هایشان کمتر از درآمدهایشان باشد.
کفاشیان یادآور شد: شما وقتی می خواهید یک سهم بخرید، 
ارزیابی می کنید که آن موسسه سودآور و خوب است یا نه. نمی 
خواهید پول تان را دور بریزید. مگر اینکه یکسری از روی عالقه 
شخصی سهام تیمشان را برای حمایت بخرند. به نظرم این افراد 
زیاد نیستند. در بحث اقتصادی تا زمانی که سودآوری نباشد، 

خصوصی سازی صورت نمی گیرد.
وی با اشاره به راه های درآمدزایی باشگاه ها تاکید کرد: یکی از 
درآمدهای باشگاه ها از تبلیغات محیطی است. چون بازی های 
استقالل و پرسپولیس پخش زنده می شود بیشترین سهم را 

از این طریق دارند.
رییس پیشین فدراسیون فوتبال گفت: یک روش دیگر بلیت 
فروشی اســت که الحمدا... آن را نداریم و قبال هم که داشتیم 
زیاد نبود. حق انتقال بازیکن راهکار دیگری است که باشگاه ها 
در این هم خیلی موفق نیستند. تبلیغات روی پیراهن هم هست 

که آن هم بد نیست.
کفاشــیان همچنین اظهار کرد: مهم ترین مسئله درآمدزایی 
حق پخش تلویزیونی است که باید ۶0 درصد درآمدهای باشگاه 
ها را مثل باشگاه های بزرگ دنیا پوشش بدهد. آن موقع اگر 
باشــگاه قوی حرکت کند به درآمدزایی می رسد و می تواند به 

بورس برسد.
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مدیر عامل باشگاه استقالل در حالی که از توافق با آلوز صحبت کرده بود، او به یک باره قرارداد خود را با 
تراکتور تمدید کرد.علی فتح ا...زاده در برنامه زنده تلویزیونی از آلوز به عنوان گزینه اول استقالل صحبت 
کرده بود؛ اما به یکباره این بازیکن قرارداد خود را با تراکتور تمدید کرد تا همین مسئله سبب اعتراض 
هواداران استقالل شود که چرا مدیر عامل استقالل در مصاحبه خود به بندی که آلوز می توانست قرارداد 
خود با تراکتور را فسخ کند، اشاره کرده بود.با همه این ها یکی از دالیلی که باعث شده بود فتح ا... زاده 
اسم از آلوز ببرد این بود که معاونش خبر از توافق نهایی با آلوز داده و از طرفی خیال مدیر عامل را بابت 
جذب او راحت کرده بود.این معاون حتی بدون اطالع از قانون لیگ مبنی بر این که باشگاه بدهکار به 
خارجی ها نمی تواند قرارداد بازیکن جدید خارجی را در لیگ به امضا برساند، از توافق نهایی با مهاجم 
برزیلی خبر داده بود تا فتح ا...زاده که همه چیز را به معاون خود سپرده بود، خیالش از این بابت راحت 
باشد. اما در نهایت اشتباهات این معاون در نقل و انتقاالت کار دست استقالل داد تا در نهایت دو بازیکن 

خوبی که قرار بود راهی استقالل شوند، حضورشان در این تیم منتفی شود.

 ماجرای منتفی شدن حضور سیامک نعمتی در تراکتور چیست؟
به گزارش فوتبالی، از روزی که مشــخص شد ســیامک نعمتی و حامد پاکدل شانســی برای ماندن در 
پرســپولیس ندارند، گمانه زنی ها درباره مقصد این دو بازیکن شروع شــد. پاکدل، البته خیلی زود تیم 
جدیدش را مشخص کرد و با تراکتور به توافق رسید منتهی نعمتی، که هنوز تکلیف جدایی اش از پرسپولیس 
معلوم نیست، در بازار شایعات به تیمهای مختلفی لینک شد. آخرین آپدیت درباره نعمتی، احتمال حضور 
قرضی او در گل گهر است. اما در روزهای گذشته و در شرایطی که هنوز نام گل گهر به عنوان مقصد احتمالی 
بازیکن مازاد پرسپولیس منتشر نشده بود، این خبر مطرح شد که تراکتور بعد از جذب پاکدل، دنبال نعمتی 
هم بوده اما درخواست 20میلیاردی! این بازیکن از تیم تبریزی باعث شده که حضور او در تراکتور منتفی شود.

»مورایس« در حال یادگیری زبان فارسی است
مدیر دفتر همکاری های علمی-بین المللی دانشگاه اصفهان از آموزش زبان فارسی به ژوزه مورایس، 
سرمربی تیم فوتبال ســپاهان در آن دانشگاه خبر داد.آرش شــاهین در گفت وگو با خبرنگار ایمنا با 
تایید تحصیل سرمربی تیم فوتبال بزرگساالن سپاهان در دانشگاه اصفهان اظهار کرد: با همکاری امور 
بین الملل باشگاه سپاهان و دانشگاه اصفهان، ژوزه مورایس، سرمربی تیم فوتبال سپاهان در دانشگاه 
اصفهان مشغول به آموختن زبان فارسی شده است.مشاور رییس دانشگاه اصفهان در امور بین الملل 
اضافه کرد: مورایس در کنار مربیگری تیم فوتبال ســپاهان، به دلیل عالقه به زبان فارسی، با ویزای 

تحصیلی در دانشگاه اصفهان در حال فراگیری زبان فارسی است.
 

تیم جدید »رشید مظاهری« مشخص شد
به گزارش فوتبالی، رشید مظاهری که نیم فصل خوبی را در سپاهان پشت سر نگذاشته بود، نهایتا از 
این تیم جدا شد و به تیمی رفت که کمتر کسی انتظارش را داشت.در شرایطی که به نظر می رسید گلر 
اسبق استقالل، با فوالد به توافق برسد و شاگرد جواد نکونام شود؛ اما رشید ترجیح داد دوباره به تهران 
برگردد و این بار برای پیکان بازی کند.پیش از این گفته شده بود که ممکن است مظاهری راهی هوادار 

شود ولی حاال او شاگرد مجتبی حسینی شده و برای این تیم بازی خواهد کرد.
 

ماجرای بسته شدن پنجره مس رفسنجان چه بود؟
پنجره نقل وانتقاالت مس رفســنجان که به دلیل بدهی های این باشــگاه و پرداخت نشدن مطالبات 
بازیکنان بسته شده بود، باز شد.فرصت نقل وانتقاالت نیم فصل ساعت 24 پنجشنبه به پایان  رسید و در 
این راستا مدیرعامل باشگاه مس رفسنجان تالش کرد که پنجره نقل وانتقاالت تیمش را باز کند تا دست 

مسی های رفسنجان در بازار نقل وانتقاالت کوتاه نماند. 

کافه ورزش

رییس امور ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: 
اصفهان، یکی از برترین استان ها در حوزه قهرمانی، حرفه ای و همگانی 
محســوب می شــود.زهره مردانی، رییس امور ورزش بانوان اداره کل 
ورزش و جوانان استان اصفهان اظهار کرد: حضور بانوان ورزشکار استان 
اصفهان در رشته ها و میدان های مختلف ملی و بین المللی این موضوع 
را به اثبات رسانده اســت.وی ادامه داد: به طور کلی ۵0 هیئت ورزشی 
فعال در استان و همچنین ۶۷0 هیات فعال در شهرستان ها وجود دارد.

رییس گروه هماهنگــی امور ورزش بانــوان اداره کل ورزش و جوانان 
استان اصفهان با اشاره به اعزام ورزشکاران به مسابقات جهانی، آسیایی 
و بین المللی، اظهار داشــت: حضور در مســابقات ورزشی کشور های 
اسالمی یکی از شاخص های عملکرد بانوان ورزشکار اصفهانی در امسال  

بود که 11 نفر شامل ورزشکار، پزشکیار و داور به مسابقات اعزام شدند.
وی با بیان اینکه ۹ نفر از آن ها ورزشکار بودند، ادامه داد: ۶ نفر آن ها یعنی 
۷0 درصد ورزشکاران اعزامی به این مسابقات مدال آور بودند که نقطه 

قوتی برای بانوان استان به شمار می آید.
مردانی گفت: مسابقات اســتعداد های برتر با اعزام 1۶ تیم از استان و 
میزبانی ۶ رشته ورزشی برگزار شــد که اصفهان پس از تهران موفق به 

کسب مقام دوم شد که نشان دهنده توانمندی و استعداد های بسیار 
باالی ورزشکاران این استان است.

وی اضافه کرد: در حوزه ورزش همگانی نیز قابلیت های ارزشــمندی با 
توجه به راهبرد های هیات های ورزشی استان و اداره های شهرستان ها 
وجود دارد و کار های زیربنایی و مطلوبی در این حوزه انجام شده است.

رییس گروه هماهنگــی امور ورزش بانــوان اداره کل ورزش و جوانان 
استان اصفهان گفت: برنامه های متعددی در راستای توسعه و حفظ و 
نگهداری ظرفیت های ورزش بانوان در حوزه های فرهنگی، قهرمانی و 
همگانی انجام شده تا بتوانیم عناوین خوبی در عرصه ملی و بین المللی 
کسب کنیم.وی بیان کرد: ظرفیت و قابلیت های ورزش بانوان در استان 
باالست و موفقیت های چشمگیر در سال های گذشته تا به امروز نشان 
می دهد که در صورت حمایت و رفع مشکالت، دستاورد های این بخش 
خیلی بیشــتر خواهد شد.اســتان اصفهان حدود 3۷۵ هزار ورزشکار 
سازمان یافته دارد و یک هزار و ۷00 باشگاه در استان فعالیت می کنند.

حدود ۵0 درصد ورزشکاران زیر پوشش در اســتان بانوان هستند و در 
شماری از شهرستان ها تعداد بانوان ورزشکار ســازمان یافته بیش از 

مردان است.

 رییس امور ورزش بانوان اداره ورزش و جوانان استان :

اصفهان، از استان های برتر در ورزش بانوان است
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مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری خبرداد:

استقرار ۲ اکیپ گشت و نظارت در محل های پرتردد اصفهان
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری اصفهان گفت: دو اکیپ گشت و نظارت سازمان 
مدیریت حمل ونقل بار در محل های پرتردد این کالن شهر مستقر شده است.سیدعلی عبدالهی در این 
باره اظهار کرد: با توجه به سرمای هوا و در جهت کاهش آلودگی هوا سازمان مدیریت حمل و نقل بار 
شهرداری اصفهان بر اســاس وظایف خود با خودروهای سنگین و نیمه سنگین درون شهری دودزا 
برخورد می کند.وی افزود: بر همین اســاس با کمک پلیس راهور دو اکیپ گشــت بازرسی از سوی 
سازمان مدیریت حمل ونقل بار در سطح شهر فعال است تا تخلفات مربوط به نداشتن بارنامه یا معاینه 
فنی، اضافه تناژ، عدم روکش بار و مواردی از این قبیل را نظارت و اعمال قانون کند.مدیرعامل سازمان 
مدیریت حمل ونقل بار شــهرداری اصفهان تصریح کرد: این اکیپ ها به صورت ۲۴ ســاعته در تمام 
روزهای هفته فعالیت دارند.وی خاطرنشان کرد: شهروندان و رانندگان می توانند هرگونه تخلفی که 
از سوی خودروهای سنگین و نیمه سنگین در سطح شهر مشاهده کردند را از طریق تماس با سامانه 
۱۳۷ و اعالم پالک یا کد شناسایی رانندگان که به وسیله برچســب روی خودروهای وانت، نیسان، 
کامیونت و خودروهای نیمه سنگین درج شده اســت، اطالع دهند تا در اسرع وقت به تخلف آن ها 
رسیدگی شود.به گزارش ایمنا، سازمان مدیریت حمل ونقل بار شهرداری اصفهان به عنوان جوان ترین 
سازمان شــهرداری اصفهان وظایف مختلفی بر عهده دارد که از جمله آن ها می توان به برنامه ریزی 
جهت هماهنگی بار درون شهری و برون شهری، اعمال مدیریت و نظارت بر امور توقف گاه ها، باراندازها 
و پایانه ها، ساماندهی حمل ونقل بار درون شهری و تهیه و تدوین نرخ نامه حمل ونقل بار طبق ضوابط و 
دستورالعمل های مربوطه اشاره کرد.سازمان مدیریت حمل ونقل بار و کاالی درون شهری شهرداری 
اصفهان تالش خود را در راســتای ســاماندهی و بهبود وضعیت حمل ونقل کاال و بار در شهر از طریق 
مطالعه، برنامه ریزی، آموزش، نظارت، هماهنگی و مدیریت در حمل ونقل کاال و بار جهت جابه جایی 
ایمن، مناسب و سریع طبق تعاریف قانونی به کار بسته است و اقدامات ضروری در راستای کاهش 

تقاضای سفر با استفاده از توانمندی دولت الکترونیک و سامانه های هوشمند را در دستور کار دارد.
 

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار تاکید کرد:

اتصال آزادراه معلم به بلوار فرزانگان، پروژه شاخص 
ایمن سازی شهر اصفهان

معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان از بهره برداری پروژه شــاخص اتصال آزادراه معلم به بلوار 
فرزانگان با هدف ایمن سازی ترافیک این کالن شهر و کاهش تصادفات خودرویی با هزینه ۵۵۰ میلیارد 
ریال خبر داد.حسین حق شناس با تشریح مهندسی ترافیکی اتصال آزادراه معلم به بلوار فرزانگان اظهار 
کرد: به منظور گردش به چپ خودروها بین دو بزرگراه، اتوبان یا دو جاده به یکدیگر، به طور معمول با احداث 
تقاطع غیرهمسطح از سمت راست بزرگراه اول، خودروها هدایت می شوند و طی مسیر با گذر از زیر یا روی 
عرشه پل به سمت چپ به مسیر خود ادامه می دهند.وی افزود: یکی از مسیرهایی که مانع ورود کامیون ها 
به شهر اصفهان می شــد، انتهای آزادراه معلم به ســمت خیابان کاوه بود که با اجرای پل »شریعتی« در 
زمان های قدیم، خودروهای سبک و سنگین به سمت چپ هدایت و وارد اتوبان فرزانگان می شدند.وی 
ادامه داد: با توجه به اخطارها و نصب عالئم کاهنده سرعت در پایان آزادراه معلم، خودروها همچنان تمایل 
به سبقت داشتند و با خودروهای در حال گردش به چپ روبه رو می شدند که بر این اساس در محل این 
تقاطع، تصادفات شدیدی رخ می داد.وی افزود: بر این اساس طرح ایمن سازی این تقاطع به عنوان یکی 
از پروژه های شاخص ترافیکی شهر اصفهان مطرح و اجرای آن به صورت مشترک به شهرداری مناطق هفت 
و ۱۲ واگذار شد.حق شناس با اشاره به اجرای احداث محور اتصال آزادراه معلم به بلوار فرزانگان به طول دو 
کیلومتر و عرض ۱۵ متر از پروژه های شاخص و مهم ایمن سازی شهر اصفهان با هزینه ۵۵۰ میلیارد ریال در 
سال جاری تصریح کرد: با توجه به حجم آزادسازی مورد نیاز پروژه در منطقه ۱۲ به طول مسیر بیش از یک 
کیلومتر، بیشترین هزینه این پروژه با هزینه ای بالغ بر ۳۷۰ میلیارد ریال در این بخش انجام شده است.

با مسئولان

معاون شهردار خبر داد:

حذف درگاه درج سهمیه مهندسان ناظر از »اصنو«

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با بیان 
اینکه درگاه اینترنتی درج ســهمیه مهندسان ناظر 

حذف شد، گفت: شهروندان و مهندسان ناظر از سوم از ســامانه اصنو 
بهمن ۱۴۰۱ باید برای تعیین مهندس ناظر جهت صدور پروانه ساختمان 

به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مراجعه کنند.
وحید مهدویان اظهار کرد: پیش از اینکه ســامانه ســرا ۸ در معاونت 
شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان راه اندازی شود، فرم هایی تحت 
عنوان تعهد مهندسان طراح و ناظر وجود داشت که وقتی معرفی نامه 
کاغذی مهندس طراح و ناظر در شهرداری منطقه صادر می شد، مالک 
برای انتخاب مهندسان به ســازمان نظام مهندسی مراجعه می کرد و 

پس از مراجعه و انتخاب ناظر و طراح، برگه ها مهمور می شد.
وی ادامه داد: سپس با مراجعه مالک به معاونت شهرسازی شهرداری، 
ثبت سهمیه در سامانه امور مهندســان به صورت دستی انجام می شد 
و فرمی تحت عنوان تعهد مهندســان با هولوگرام و مهر برجســته به 
مالک تحویل می شد.معاون شهرســازی و معماری شهردار اصفهان 
خاطرنشان کرد: با مراجعه مالک به شــهرداری منطقه، نام مهندسان 

طراح و ناظر در سامانه ثبت می شد، لذا فرایند به صورت سیستمی تنها 
توسط کارکنان شهرداری انجام می شد و کل فرایند دستی بود.

وی با بیان اینکه با راه اندازی سامانه سرا ۸، برگه های کاغذی حذف شد، 
اضافه کرد: امور مهندسان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری روی 
بستری پیاده سازی شد تا مراجعه مالک در آخرین مرحله به شهرداری 

منطقه حذف شود.

  »اصنو« جایگزین کاغذ بازی ها شد
مهدویان تاکید کرد: با ارتقای سامانه سرا ۸ به سرا ۱۰ )اصنو(، تمام این 
فرآیندها بر بستر اینترنت بارگذاری شد و دیگر نیاز نبود مهندس ناظر به 
معاونت شهرسازی مراجعه و ثبت سهمیه کند و به صورت شخصی برای 
تحویل پرونده اقدام می کرد که در تمام ساعات شبانه روز می توانست 
این اقدام را به صــورت غیرحضوری و اینترنتی از طریق این ســامانه 
انجام دهد و پس از کنترل هوشمند، اطالعات در سیستم ثبت می شد.

وی با بیان اینکه با راه اندازی سامانه اصنو، کارکنان شهرداری منطقه و 
معاونت شهرسازی از فرآیند صدور پروانه ساختمان حذف شدند، ادامه 

داد: پس از مدتی طبق پیگیری و مکاتبه اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان با معاونت شهرسازی و معماری شهرداری، این اداره کل اعالم 
کرد با استناد به آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، باید مهندسان 
ناظر در زمان صدور پروانه ســاختمان توسط ســازمان نظام مهندسی 

ساختمان معرفی شوند.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: جلسات 
متعددی با سازمان نظام مهندســی و اداره کل راه و شهرسازی برگزار 
کردیم و تاکید کردیم مهندس ناظر را این معاونت تعیین نمی کند، بلکه 
بستری فراهم شده اســت که پس از توافق بدون واسطه بین مالک و 
مهندس ناظر، ثبت سهمیه مهندســان ناظر به صورت اینترنتی انجام 
شــود و این خدمت الکترونیک رضایتمندی شهروندان و مهندسان را 
به همراه داشته است.وی با بیان اینکه در واقع اینگونه نبود که معاونت 
شهرســازی مهندس ناظر را انتخاب کند، اضافه کرد: پس از اقدامات 
اداره کل راه و شهرســازی از جمله مکاتبه با سازمان بازرسی کل کشور 
و دادگستری و جلسات متعدد برگزار شــده، سرانجام درگاه اینترنتی 
درج سهمیه مهندسان ناظر را از سامانه اصنو حذف کردیم و شهروندان 
و مهندسان ناظر از ســوم بهمن باید برای تعیین مهندس ناظر و صدور 
پروانه ساختمان به سازمان نظام مهندســی ساختمان مراجعه کنند، 
همچنین یک وب سرویس مشــترک طراحی و راه اندازی شد تا پس 
از اینکه این ســازمان مهندسان ناظر را مشــخص کرد )که در این وب 
سرویس، مهندسان ناظر هیچ دسترسی برای ثبت اطالعات نخواهند 
داشت(، اطالعات مهندس از طریق این وب سرویس برای شهرداری 
ارســال شــود.مهدویان تصریح کرد: به نوعی دسترســی ای که برای 
مهندسان از طریق اینترنت فراهم شــده بود، پس از برگزاری جلسات 
متعدد و تأکیدات اداره کل راه و شهرسازی، سازمان بازرسی کل کشور و 
دادگستری، سلب شد و به سازمان نظام مهندسی ساختمان داده شد.

وی با بیان اینکه پس از مراجعه مهندســان به سازمان نظام مهندسی 
و تایید این ســازمان، پرونده به مهندس ناظر محول می شود، افزود: 
از این پس در زمان صدور پروانه ســاختمان، مهندســان ناظر توسط 
سازمان نظام مهندسی به شهرداری معرفی می شوند و سپس نام آنها 
در پروانه ســاختمانی درج خواهد شــد.معاون شهرسازی و معماری 
شهردار اصفهان با بیان اینکه با اصالح این فرایند، پروسه دریافت پروانه 
ساختمان کمی طوالنی تر شد، گفت: با توجه به اینکه در گذشته مهندس 
ناظر بدون واسطه برای ثبت سهمیه اقدام می کرد، در حال حاضر این 
دسترسی به سازمان نظام مهندسی محول شد، بنابراین مهندسان باید 

به این سازمان مراجعه کنند.

خبر روز 

چهارمین دوره اهدای نشان پژوهش کاوی، در دانشگاه اصفهان برگزار شد؛

در باب اهمیت »جایزه«!
چهارمین دوره اهدای نشان پژوهش کاوی، در دانشگاه اصفهان برگزار شد. در این مراسم، ۱۰ مقاله برتر در حوزه 
مطالعات شهری معرفی و از نویسندگان این مقاالت تقدیر شد. عالوه بر این، به ۲ پژوهشگر/ پژوهشیار برتر 
و یک سازمان برتر در امر پژوهش، از سوی جهاد دانشگاهی اصفهان ، نشان پژوهش کاوی اهدا شد.مهدی 
ژیان پور، رییس جهاد دانشگاهی اصفهان، در چهارمین دوره اهدای نشان پژوهش کاوی با بیان اهمیت حوزه 
پژوهش و جای خالی جایزه در این عرصه، تصریح کرد: می خواهم در رسای مظلومیت در حوزه پژوهش کمی 
با شما صحبت کنم، مایل هستم نام آن را »جای خالی جایزه« بگذارم. از این رو، نگاهی به جایزه های علمی در 
ایران انداختم، اما سه جایزه بیشتر نیافتم؛ یک جایزه خیلی محدودی تحت عنوان »آنالیز تابعی« وجود دارد 
که در حوزه ریاضیات اهدا می شود، دیگری »جایزه خوارزمی« و جایزه ای که اخیرا با عنوان »جایزه مصطفی« 
در حوزه تکنولوژی به ویژه در حوزه های جدید پزشکی اعطا می شود.وی با یادآوری اهمیت جایزه نوبل به عنوان 
یک جایزه مهم جهانی، ادامه داد: احتماال مهم ترین جایزه ای که به ذهن همه شما می رسد، جایزه نوبل خواهد 
بود. بسیاری با سرگذشت نوبل آشنا هستند؛ مخترع دینامیت که کارخانه خود را به کارخانه دینامیت تبدیل 
کرد، بسیار پولدار شد و چند سال پیش از اینکه از دنیا برود به اشتباه یک روزنامه ایتالیایی اعالم کرد که »آلفرد 
نوبل از دنیا رفت«. نوبل وقتی زنده بود آگهی ترحیم خودش را دید، در آگهی مرگ او نوشته بود: »دالل مرگ 
به کام مرگ فرو رفت«. این اتفاق، نوبل را تحت تاثیر قرار داد و  باعث شد به این فکر فرو رود که آدم ها پس از 
مرگ چه تجربه و یاد و خاطره ای از او به خاطر خواهند داشت. به همین دلیل تصمیم گرفت وصیت نامه اش 
را تغییر دهد و ۳۱ میلیون کرون دارایی خودش را  به آدم هایی که در حوزه های علمی قرار است کاری انجام 
دهند، اختصاص دهد.  وی افزود: اگر به جایزه ها در دنیا نگاهی بیندازید، متوجه می شوید که این جایزه ها 
عمدتا توسط اتحادیه ها، افراد، خیره ها و نهادهای غیر دولتی پایه گذاری شده اند.  رییس جهاد دانشگاهی 
اصفهان با اشاره به اهمیت استمرار در اهدای جوایز، خاطر نشان کرد: چند نکته مهم درباره جایزه ها وجود دارد؛ 
به نظر من اولین نکته استمرار است، استمرار به این معنا که یک جایزه به شکل مداوم اهدا شود، در حالی 
که اگر شما به جایزه ها  در ایران نگاه کنید، یکی از بزرگ ترین نقص هایشان عدم استمرار آن هاست. حتی در 
جایزه های ادبی هم مانند »جایزه هوشنگ گلشیری« بعد از سال ۱۳۹۳-۹۴ به دلیل ضعف مالی تعطیل 
شد. تنها جایزه ای که در این سال ها به صورت مستمر اعطا شده، »جایزه مرحوم ابوالحسن نجفی« است که 
به بهترین ترجمه در حوزه ادبی اهدا می شود.  وی با بیان اینکه مکانیسم »جایزه خوارزمی« غریب و دور از 
ماست، ادامه داد: این جایزه به شکلی است که ما متوجه نمی شویم آنجا چه اتفاقی می افتد. هر سال، من و 
همکارانم در جایزه خوارزمی شرکت می کنیم و دست اندرکاران آن با یک ایمیل از ما تشکر می کنند: »از اینکه 
در این رویداد شرکت کردید و ان شاء ا... سال آینده مجددا میزبان دستاوردهای شما باشیم!« درواقع، گاهی 
احساس می کنیم این جشنواره ها تنها ایجاد شده اند تا دستاوردها را جمع کنند و قرار نیست به کسی جایزه ای 
اهدا کنند.  ژیان پور با اعتقاد بر اینکه جایزه ها باعث ایجاد شناخت و آشنایی ما با آدم ها می شوند، بیان کرد: 
بسیاری از مواقع، ما آدم ها را به واسطه جایزه ها در دنیا می شناسیم، برای مثال اگر »جایزه فیلدز« وجود 
نداشت و مرحوم مریم میرزاخانی به واسطه آن جایزه معرفی نمی شد، شاید ما در ایران چنین شخصیتی را 
نمی شناختیم و تجربه نمی کردیم.وی ادامه داد: گاهی یک جایزه اهمیت زیادی پیدا می کند، مانند »جایزه 
لسکر« که در آمریکا به لیندون جانسون به عنوان رهبر سالمت آمریکا اهدا شد. یک زن و شوهر به نام های 
مری لسکر و آلبرت لسکر، بنیان گذار این جایزه بودند. اگر عکس اهدای این جایزه را نگاه کنید جالب است، 
تصویری از عکس یک سن خیلی معمولی و محقر که رییس جمهور از دست یک آقا و خانم )آلبرت و مری 
لسکر( در حال دریافت جایزه است.رییس جهاد دانشگاهی اصفهان، هدف از اهدای »نشان پژوهش کاوی« 
در جهاد دانشگاهی اصفهان را تمجید و تقدیر از افراد شایسته دانست و در این رابطه افزود: من فکر می کنم ما 
در فرهنگ مان نیاز داریم که از افرادی که به شکل صادقانه ای در یک حوزه به کار جدی مشغول هستند، تمجید 
کنیم. این تمجید اگر که در قالب جایزه باشد که فبها المراد.  وی ادامه داد: البته وقتی من جایزه ها را نگاه 
می کردم، یک بخش بزرگی از لذت جایزه ها به آن مبلغ مالی است که اهدا می شود، برای مثال یک میلیون 
یورو، سه میلیون یورو، یا جایزه مصطفی ۵۰۰ هزار دالر. البته برخی سنت های بامزه ای هم در اهدای جوایز 

در دنیا وجود دارد، مثل جایزه های که به صورت یک جعبه شکالت می دهند یا یک دسته گل رز و هزار دالر.  

گشایش نمایشگاه مد و لباس اصیل ایرانی در اصفهانگزارش
نخستین نمایشگاه مد و لباس اصیل ایرانی در اصفهان گشایش یافت.در نخستین نمایشگاه مد و لباس اصیل ایرانی که در هتل عباسی اصفهان برپا شده، بیش از 
۱۸۰ نفر از فعاالن عرصه طراحی و دوخت پوشاک اصیل ایرانی از ۱۲ استان و با حدود ۹۰ نشان تجاری محصوالت خود را ارائه می کنند.این نمایشگاه تا هشتم بهمن)امروز( 
برای عرضه مستقیم پوشاک اصیل ایرانی به شهروندان اصفهانی دایر است.در آیین آغاز به کار نمایشــگاه، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
اصفهان گفت: با توجه به لزوم ارائه طرح های جدید، به روز و متناسب با خواست مردم، اولین نمایشگاه عرضه مستقیم مد و لباس اصیل ایرانی با حمایت شرکت تعاونی 
حامیان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و کارگروه مد و لباس استان، افتتاح شد.علیرضا ایزدی افزود: بی تردید در شکل گیری و امتداد تمدن ایرانی، فرهنگ 
و آداب ورسوم سنتی به ویژه پوشاک که ریشــه در اعتقادات این ملت بزرگ دارد، نقش مهمی ایفا می کند.مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان اصفهان نیز گفت: 
به عنوان دبیر کارگروه مد و لباس از افرادی که آمادگی برگزاری چنین نمایشگاه هایی را دارند، در حد امکان حمایت خواهیم کرد.علی تمنایی اظهار کرد: تعدد و تکثر چنین 

نمایشگاه هایی در اصفهان برای شرایط امروز نیاز و امید است چنین رویداد هایی ادامه داشته باشد.

مسئول هماهنگ کننده عقیدتی 
سیاسی ارتش در منطقه اصفهان:

هیچ مکتب اخالقی توهین 
به بهانه آزادی را نمی پذیرد

مســئول هماهنگ کننده عقیدتی سیاســی 
ارتــش در اســتان های اصفهــان، یــزد و 
چهارمحال وبختیــاری گفــت: در هیچ مکتب 
اخالقــی توهین به بهانــه آزادی مــورد قبول 
نیست.حجت االسالم والمســلمین حسین 
قاسمی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به 
اهانت بی شرمانه نشریه نما »شارلی ابدو« به 
مرجعیت دینی و سیاسی مســلمانان، اظهار 
داشــت: توهین به مرجعیت دینی و سیاسی 
مردم مســلمان ایران توهین به ملت شریف 
ایران اســت که در تمام دوره های تاریخی مهد 
فرهنگ و تمدن بوده اند.مسئول هماهنگ کننده 
عقیدتی سیاسی ارتش در استان های اصفهان، 
یــزد و چهارمحال وبختیــاری با بیــان اینکه 
دشــمنان می دانند که از صدر اســالم تاکنون 
خصوصا در نظام مقدس جمهوری اســالمی 
ایران بزرگ ترین ضربه ای که بر آنها وارد شده 
و باالترین ضربــات را که طاغوت و اســتکبار 
خورده انــد از ناحیه رهبران شــیعه و از طریق 
علمای تشییع است، تاکید کرد: آنها با توهین 
به مرجعیت دینی و سیاسی، قلب میلیون ها 
انسان آزاده را جریحه دار کردند؛ این رفتارهای 
غیرانســانی دلیلی جز این ندارد که دشمنان 
انقالب اســالمی توطئه های خود علیه مردم 
شریف ایران را نقش بر آب می بینند و به خوبی 
می دانند دلیل شکست آنها، پیوند قلبی مردم 
مومن ایران و مردم آزاده منطقه با شــخصیت 
گرانقدر ملی و مرجعیت بزرگ دینی اســت.
حجت االسالم قاسمی با اشاره به اینکه کشور 
فرانسه ای که خاستگاه منافقین است و امروز 
لیدرهای کثیف منافقیــن و مخالفان مقدس 
جمهوری اســالمی ایــران را درخودش جای 
داده و پرورش می دهد، متذکر شد: این رفتار 
بی خردانــه مدعیان دروغین حقوق بشــر در 
پیش چشــم انســان های آزاده جهان باعث 
می شــود اعتبار جهانی آنها بیش از پیش زیر 
 ســوال برود و دروغین بــودن ادعاهای آن ها

 آشکارتر شود.

جشن تولد اسطوره 
اصفهانی نگارگری ایرانی

در آیین بزرگداشت ۹۴ سالگی استاد محمود 
فرشچیان جمعی از چهره های ماندگار اصفهان 
و ایران و هنرمندانی کــه هریک خالق آثاری 
ماندگار، در رشته های مختلف هنری هستند 
۹۴ سالگی اســتاد نگارگری و نقاش نامدار 
معاصر، محمود فرشچیان را گرامی داشتند. 
در این مراســم از کتاب آثار استاد فرشچیان 
وتندیــس چوبی رســتم واژد هــا برگرفته از 
نقاشی های استاد فرشچیان ساخته سید علی 
پاک نژاد مجسمه ساز اصفهانی رونمایی شد.

عکس   روز

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: در 
سال تحصیلی کنونی با به کار گیری بیش از ۷ هزار 
معلم جدید مشکل کمبود معلم در مدارس استان 

اصفهان رفع شد.
محمدرضا ابراهیمی اظهار کرد: در ســال تحصیلی 
فعلی با بــه کارگیری بیش از ۷ هــزار معلم جدید 
از محــل آزمون اســتخدامی، دانــش آموختگان 
دانشگاه فرهنگیان، دانشــجو معلم ها، نیرو های 
بازنشسته، خرید خدمات، ســرباز معلم و اضافه 
تدریس شاغالن قبلی، کمبود ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفری 
معلم در استان اصفهان جبران شد و کالس بدون 

معلم نداریم.

وی، راهکار برون رفت از بحران نیروی انســانی در 
آموزش و پــرورش را تقویت دانشــگاه فرهنگیان 
دانست و افزود: ورودی این دانشــگاه در کشور، 
امســال به ۴۰ هزار نفر رســیده که ســهم استان 

اصفهان، دو هزار و ۳۰۰ نفر است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان، ریشه 
بحران نیروی انســانی در مدارس را کنار گذاشتن 
ســند تحول و در نتیجه کاهش ورودی دانشــگاه 
فرهنگیان در چند سال گذشته اعالم و اضافه کرد: 
با کنار گذاشــتن ســند تحول بنیادین که در سال 
۱۳۹۰ رونمایی شده بود و جایگزینی سندی دیگر، 
ورودی دانشــگاه فرهنگیان از ۲۵ هزار نفر به سه 

هزار و ۳۹۰ نفر رسید و سبب بحران نیروی انسانی 
در مدارس شد.

ابراهیمی، جذب استادان مجرب و تقویت گزینش 
را از برنامه هــای آموزش و پــرورش برای تقویت 
دانشــگاه فرهنگیان بیــان کرد و گفــت: گزینش 
دانشــجومعلمان به زودی فرآیندی خواهد شــد 
تا به جای گزینش در یک بــازه کوتاه، این اتفاق در 

مدت ۵ تا ۶ ماه و به تدریج رخ دهد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان خبرداد:

رفع مشکل کمبود معلم در اصفهان
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   فوالدمبارکه به مسئولیت های اجتماعی خود عمل کرده است
معاون رییس جمهور و رییس ســازمان امور اداری و استخدامی کشور در این 
مراسم گفت: مسئله  بهره وری در برنامه توسعه کشور به طور مکرر تکرار شده و 

هشت درصد رشد ساالنه در این برنامه پیش بینی شده است.
میثم لطیفی افزود: بخشی از این رشــد باید از محل بهره وری انجام شود؛ اما 

طی 10 سال گذشته رشد 
بهره وری در کشور ما منفی بوده است، هر چند رشد بهره وری کشور بهبود پیدا 

کرده اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم .
معاون رییس جمهور افزود: یکی از سرفصل های اصلی در بهره وری، بهره وری 
سبز اســت که در این زمینه باید راه های مدیریت مصرف بهینه انرژی و حفظ 

محیط زیست را مورد توجه قرار دهیم.
لطیفی اضافه کرد: جرات و جسارت برای ورود به این عرصه در سال های گذشته 
مغفول مانده بود و از سرمایه خدادادی که به کشور ما داده شده، استفاده درستی 

نشده است.
وی با بیان اینکه ســال گذشــته با مدیریت مصرف برق قطعی برق در کشور 
نداشتیم، اظهار داشت: اقدامات خوبی در استان های اصفهان، یزد و کرمان برای 

تولید انرژی های تجدید پذیر شروع شده است .
لطیفی گفت: فوالد مبارکه در استان اصفهان پیشقدم شده و اقدامات ارزشمندی 
انجام داده و به  مسئولیت های اجتماعی خود عمل کرده است و امیدواریم تا 

سال آینده مرحله اول این نیروگاه به بهره برداری برسد.

   از صنایع برای احداث نیروگاه های تجدید پذیر کمک می گیریم
معاون وزیر نیرو و رییس سازمان انرژی های تجدید پذیر نیز در آیین کنگ زنی 
بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی کشــور در اصفهان گفت: حدود هزار و 25 طرح 

انرژی تجدید پذیر در کشور در حال 
بهره برداری است که حدود یک درصد از ظرفیت کشور است.

محمود کمانی افزود: کشور با ناترازی انرژی مواجه است و هزینه ها و آالینده ها 
موجب شده که سرعت توسعه انرژی تجدید پذیر افزایش یابد.

معاون وزیر نیرو گفت: 10 هزار مگاوات انرژی تجدید پذیر در کشور برنامه ریزی 
شده که هزار و 800 مگاوات در مرحله مناقصه است.

وی با بیان اینکه 2 هزار مــگاوات نیروگاه بادی در نظر گرفته شــده، گفت: در 
اقدامی جدید از صنایع برای احداث نیروگاه های تجدید پذیر کمک می گیریم 

و معادل برق تحویلی برق مورد نیازشان را تحویل می دهیم.
کمانی افزود: 3 هزار و 300 صنعت پروانه بــرق تجدید پذیر دریافته کرده اند و 
باید در استان ها مراحل تحویل زمین به سرمایه گذاران برای احداث نیروگاه های 
تجدید پذیر انجام شود.وی گفت: در سال 2010 هشتاد درصد انرژی ها فسیل 
و 20 درصد تجدید پذیر بود، اما در سال 2022 بر عکس شد و 80 درصد انرژی ها 

تجدید پذیر و 20 درصد فسیلی شد.

   تولید انرژی خورشیدی در اصفهان ۲۰ برابر می شود
اســتاندار اصفهان در این مراســم وعده داد که با احداث و بهره برداری از هزار 
مگاوات انرژی پاک در استان اصفهان، جهش 20 برابری را در این حوزه شاهد 

خواهیم بود.
سیدرضا مرتضوی با اشاره به آلودگی هوا در اصفهان که تبدیل به معضلی جدی 
برای این استان و مردمانش شده ، گفت: یکی از مشکالتی که در سالیان گذشته 
گریبان گیر مردم اســتان بوده بحث آلودگی هواســت. آلودگی هوا دغدغه ای 
است که استان را با تعطیلی های مکرر مواجه کرده هر چند که یکی از راهکار ها 
برای حفاظت از ســالمت مردم محدودیت در تردد و آموزش اســت، اما همه 

ماموریت های ما سلبی نیست.
استاندار اصفهان بیان کرد: بهبود کیفیت سوخت مصرفی، بهبود شرایط و کیفیت 
خودروها، بهبود فیلتراسیون در صنایع، توســعه فضای سبز و … از اقدامات و 
ماموریت های ایجابی است که در دولت ســیزدهم به عنوان دولتی که دغدغه 

سالمت مردم را دارد با جدیت دنبال می شود.

مرتضوی افزود:  طی تفاهم نامه ای که ســال گذشته با ســازمان انرژی های 
تجدیدپذیر کشور منعقد کردیم اســتان اصفهان گام بلندی را برای تولید هزار 
مگاوات تولید انرژی پاک در کشور برداشت و این میزان هزار مگاوات از چهار 

هزار مگاوات تکلیف کشور در این حوزه است.
وی عنوان کرد: با ظرفیتی که در استان داریم می توانیم، بخش عمده ای از انرژی 
کشــور را از طریق انرژی های تجدیدپذیر و پاک تامین کنیم و هوای پاک را به 

مردم هدیه دهیم.
استاندار اصفهان گفت: نیروگاه شهید منتظری به عنوان یک نیروگاه آالینده به 
دلیل استفاده از سوخت مایع شناخته می شود و با ظرفیت تولید انرژی پاک 

در استان انتظار می رود این نیروگاه وارد مراحل نوسازی و دانش بنیان شود.
مرتضوی افزود: به صورت همزمان شــاهد کلنگ زنــی مجموعه 600 مگاواتی 
نیروگاه خورشیدی در شهرستان کوهپایه، مجموعه 200 مگاواتی در شهرستان 
شاهین شهر با سرمایه گذاری شرکت مپنا و سایر شهرستان ها از جمله ورزنه، 

شهرضا، نجف آباد، نطنز، کاشان، تیران و کرون و دهاقان هستیم.

استاندار اصفهان یادآور شد: در اســتان اصفهان در پیک مصرف حدود 1000 تا 
1500 مگاوات به ویژه در فصل تابستان مصرف انرژی برق داریم. به مدار آمدن 
این میزان انرژی تجدیدپذیر می تواند کسری موجود را جبران و به جلوگیری از 

آلودگی هوا کمک کند.
مرتضوی اضافه کرد: اکنون تنها 50 مگاوات انرژی خورشــیدی در استان تولید 
می شود و با احداث و بهره برداری از هزار مگاوات انرژی پاک جهش 20 برابری 
این حوزه را با حضور ســرمایه گذاران بخش خصوصــی و حمایت های دولتی 

شاهد خواهیم بود.

     با سرمایه گذاری فوالد مبارکه ظرفیت نیروگاه های خورشیدی کشور دو 
برابر می شود

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای اســتان اصفهان گفت: 860 گیگاوات نیروگاه 
تا سال 2022 در کل دنیا ایجاد شده که ایران نیز در بین کشورهای دنیا سرمایه 
گذاری خوبی در این زمینه داشــته اســت که فوالد مبارکه با سرمایه گذاری در 
حوزه نیروگاه خورشــیدی، ظرفیت موجود نیروگاه های خورشیدی کشور را به 

دو برابر می رساند.
موسی رضایی، مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای استان اصفهان در این آیین 
اظهار کرد: زیرساخت های مناسبی طی سال های گذشته در سطح استان اجرا 
شده و برنامه هایی برای توسعه این زیرســاخت ها در دست اقدام است البته 
در منطقه اصفهان نیاز به زیرساخت های بیشتری نیز هست تا شبکه و نیروگاه 

های موجود توسعه پیدا کند.
وی گفت: یکی از طــرح های بزرگ پروژه 1000 مگاواتی فوالد مبارکه اســت که 
پیشرفت خوبی داشته و در آینده ای نزدیک فاز اول آن به بهره برداری می رسد. 
این در حالی است که امروز به خاطر کمبود سوخت قسمتی از ظرفیت نیروگاه 
های استان قابل استفاده نیســتند که برای برون رفت از این مشکالت باید به 

سمت تولید انرژی با استفاده از روش های پاک حرکت کنیم.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان اصفهان افزود: 860 گیگاوات نیروگاه 
تا سال 2022 در کل دنیا ایجاد شده که ایران نیز در بین کشورهای دنیا سرمایه 
گذاری خوبی در این زمینه داشــته اســت که فوالد مبارکه با سرمایه گذاری در 
حوزه نیروگاه خورشــیدی، ظرفیت موجود نیروگاه های خورشیدی کشور را به 

دو برابر می رساند.
رضایی خاطر نشان کرد: هم اکنون 10 درصد ظرفیت نیروگاهی کشور در استان 
اصفهان است که شامل تعدادی نیروگاه کوچک و بزرگ است. همچنین کمتر 
از 5 درصد ظرفیت نیروگاه های بادی کشور، در اســتان اصفهان ایجاد شده و 

امیدواریم در این زمینه نیز اصفهان بتواند توسعه قابل توجهی را انجام دهد.
وی تصریح کرد: بیشــترین میزان مناقصه به ثمر رســیده در ســطح کشور در 
زمینه نیروگاهی به اســتان اصفهان تعلق دارد که ظرفیــت آن چیزی حدود 4 
هزار مگاوات است که فوالد مبارکه عملیات اجرایی بخشی از آن را آغاز می کند.

                 آیین عملیات اجرایی احداث بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی کشور با سرمایه گذاری فوالدمبارکه و با حضور معاون رییس جمهور و معاون وزیر برگزارشد؛

                                                  حاِل هواِی اصفهان خوب می شود؟

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

مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه به عنوان شرکتی پیشگام در تحقق صنعت سبز به دنبال حل مشکالت کشور بوده و همواره در کنار مردم است.
محمد یاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در آیین آغاز عملیات اجرایی احداث 1000 مگاوات نیروگاه برق خورشیدی در استان اصفهان اظهار کرد: 
امروز در شرایطی هستیم که دشمن به دنبال تزریق ناامیدی در جامعه است و تالش می کند تا جوانان و آحاد مردم را از حل مشکالت مختلفی نظیر تامین 
انرژی، آلودگی هوا، اشتغال و... ناامید کند که در این زمینه تالش هایی هوشمندانه را در دستور کار قرار داده است.وی گفت: دشمن تالش می کند این مشکالت 
را به صنعت نسبت داده و مردم را در برابر صنعت قرار دهد؛ اما نکته قابل توجه این است که صنعت می تواند بسیاری از این مشکالت را حل کند. فوالد مبارکه به 
عنوان صنعتی پیشرو و مسئولیت پذیر برای خلق آینده ای بهتر تالش می کند تا عالوه بر تولید فوالد بر خودکفایی کشور در این زمینه، توسعه زیرساخت های 

کشور و افزایش رفاه مردم را تعریف کرده و در عمل در این زمینه گام های استواری را برداشته است.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه افزود: جامعه باید صنعت را در کنار خود حس کند و فوالد مبارکه تالش می کند این اتفاق را رقم بزند تا تالش دشمن ناکام 
بماند. همچنین در سال های گذشته نیز قدم هایی نظیر جمع آوری پساب شهرهای اطراف و بازچرخانی و تصفیه پساب انجام شده که در نتیجه نسبت به یک 
دهه قبل، مصرف آب به نصف کاهش یافته است. این در حالی است که تولید نیز افزایش یافته و با این اقدام بهداشت رودخانه افزایش یافته است و تا سه 
سال آینده با پروژه های متعددی که تعریف شده برداشت آب از رودخانه به صفر می رسد.طیب نیا خاطر نشان کرد: با اجرای طرح های فوالد مبارکه از سال 
گذشته، بیش از 2500 نفر مشغول به کار شده اند و عالوه بر این با برگزاری آزمون استخدامی بیش از 1100 نفر تا پایان امسال فرآیند استخدام شان تکمیل می 
شود. همچنین بیش از 2000 شغل دانش بنیان با همکاری شهرک علمی و تحقیقاتی و دانشگاه ها ایجاد شده است.وی افزود: اقداماتی در زمینه بومی سازی 

انجام شده که در نتیجه بیش از ۹0 درصد صنعت فوالد بومی سازی شده و 3 میلیارد دالر صرفه جویی ارزی حاصل این تالش هاست.

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: در زمینه توســعه شهری، 
فوالد مبارکه اقدامات خوبی را در عرصه های مختلف نظیر احداث مترو 
و ورزشگاه نقش جهان رقم زده و امروز فوالد مبارکه در زمینه رفع مشکل 
آلودگی هوا قدم های بزرگی برداشته است. نهضت خوبی در کشور برای 
حل این مشکل برداشته شده و تالش فوالد مبارکه این است که چالش 
های محیط پیرامونی خود را حل کند.طیب نیــا ادامه داد: تا امروز فوالد 
مبارکه 40 هزار میلیارد تومان در حوزه مصارف انرژی و همراهی با مسائل 
مرتبط با محیط زیست سرمایه گذاری انجام داده و 2.3 میلیارد دالر نیز 
برای مدیریت آب، پسماند، مسائل محیط زیستی و... سرمایه گذاری کرده 

است.وی تاکید کرد: نیروگاه سیکل ترکیبی فوالد مبارکه نیز با 67 درصد پیشرفت تا ســال آینده فاز اول آن به بهره برداری می رسد. فوالد مبارکه عزم خود را 
جزم کرده تا با شروع یک پروژه و به نتیجه رسیدن آن مردم طعم استفاده از آن را بچشند.مدیرعامل فوالد مبارکه افزود: استان اصفهان در حوزه های بسیاری 
پیشتاز بوده و در زمینه تولید انرژی های پاک نیز با اجرای این پروژه پیشگام است. امروز فوالد مبارکه به دنبال کم کردن ردپای کربن بوده و این اقدام را گامی 
برای تحقق صنعت سبز در دستور کار قرار داده است.طیب نیا بیان کرد: با بهره برداری از نیروگاه خورشیدی فوالد مبارکه، از تولید 810 هزار تن دی اکسید کربن 

در سال جلوگیری می شود. همچنین در زمان اجرای پروژه 700 نفر و در زمان بهره برداری 70 نفر ایجاد اشتغال را به همراه دارد.

آیین آغاز ساخت نیروگاه متمرکز خورشیدی در شهرستان کوهپایه در شــرق اصفهان و با ســرمایه گذاری اولیه ۱۶هزار و ۴۵۰میلیارد تومان و با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان استخدامی کشور و معاون وزیر نیرو روز پنجشــنبه برگزارشد. استاندار اصفهان و مدیرعامل شرکت 
فوالدمبارکه نیز در این مراسم حضور داشتند. همچنین برخی از مقامات استانداری، سازمان محیط زیست، برق منطقه ای، سازمان جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری از حاضران در این مراسم بودند.این نیروگاه که با سرمایه گذاری شرکت فوالدمبارکه اصفهان و در زیربنایی 

به وسعت هزار و ۲۰۰ هکتار با استفاده از پیمانکاران داخلی ساخته می شود، قرار است تا پایان سال آینده حدود ۱۰۰ مگاوات از آن به بهره برداری برسد و آن طور که معاون وزیر ابراز امیدواری کرد تا ۲ سال آینده به بهره برداری کامل خواهد رسید. 

                                                            مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه از عزم جزم این شرکت برای تحقق صنعت سبز خبرداد؛

فوالد مبارکه به عنوان شرکتی پیشگام در صنعت سبز برای حل مشکالت در کنار مردم است
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