
  

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                 

یکشنبه  23   بهمن  1401
21     رجب  1444
12  فوریه    2023
 شماره 3746    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

مدیر بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان در تشریح گسترش و بروز سالک از نظر جغرافیایی: 

اصفهان از صدرنشینان ثابت جدول رده بندی!
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 بهره برداری از 392 پروژه توسط توزيع 
برق اصفهان 

افتتاح طرح های اشتغال روستایی کشور با 
محوریت اصفهان

سازِ ناکوِک بازار مس

دانش آموزان تحت 
تاثیر کرونا دچار فقر 

حرکتی شدند

 اصفهان 7 درصد 
 درآمد کشور را

 تامین می کند 

 امیدواریم »عیدی« 
 بازنشستگان تا نیمه 

اسفند واریز شود
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سرگردانی مسافران زواره برای سفر به تهران؛
شهر توریستی بدون اتوبوس!
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آگهی مناقصه عمومی

محمد مهدی احمدی- شهردار مبارکه م الف: 1450822

دستگاه مناقصه گزار: شهرداری مبارکه

نوبت دوم

شرایط شرکت در مناقصه:
1- مبلغ و نوع تضمین شــرکت در مناقصه: ارائه ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی 
بابت ســپرده شــرکت در مناقصه به مبلغ 815/000/000 ریال بحســاب سیبای 

0105193396003 بنام شهرداری مبارکه 
2- شرکت کنندگان بایستی رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت 

را نمایند.
3- مهلت دریافت اســناد: متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی در روزنامه و 
سامانه »ستاد« تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/11/26 جهت دریافت 

اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه نمایند.
4- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: مناقصه گران بایســتی پیشنهادات خود را 
حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/12/06 در سامانه ستاد بارگذاری 

نمایند.
5- زمان بازگشایی پیشنهادات: ساعت 14 بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ 1401/12/07 
با حضور اعضای کمیسیون عالی معامالت در محل ساختمان شهرداری خواهد بود.

6- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات ارسالی مختار می باشد.
7- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارک مناقصه درج گردیده است.

 نبض هنر 6000 ساله ایرانی در بازار مسگران اصفهان، ُکند می زند؛

 تیم منتخب هفته نوزدهم لیگ برتر؛

سهم مشترک برای 
پنج تیم برنده

استاندار اصفهان: طرح تامین 
560 میلیون مترمکعب آب از 
جنوب اصفهان آغاز شده است؛

آب در راه است!
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مدت انجام کار )ماه(برآورد )ریال(رتبه مورد نیازعنوان پروژه

516/300/073/5454 ابنیهاجرای اسکلت بتنی مجموعه اداری سالن ورزشی محله شیخ آباد

هر
: م

س
عک

آگهی مزایده اجاره شماره 24639 )نوبت دوم(

سعید ابریشمی راد – شهردار شاهین شهر  م الف: 1454255

چاپ اول

آگهی مزایده 

علیرضا مختاری – دهیار روستای کرچگان  م الف: 1451287

نوبت دوم

دهیاری روستای کرچگان باستناد مصوبه شورای اسالمی روســتای مذکور در نظر دارد پارکینگ حمل و نقل ماشین آالت سنگین واقع در گردنه علیمردان 
روستای مذکور را با قیمت پایه کارشناسی و مشخصات مشروحه ذیل را از طریق مزایده به صورت اجاره به متقاضیان دارای شرایط الزم واگذار نماید. کلیه عالقمندان 
می بایست ضمن واریز مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 0105901421007 بانک ملی به نام دهیاری روستای کرچگان جهت دریافت اسناد مزایده به امور مالی 

دهیاری ها واقع در بخشداری باغبهادران مراجعه نمایند. آخرین مهلت تسلیم مدارک ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 1401/11/30  می باشد.

شهرداری شاهین شــهر در نظر دارد  اجاره ماهیانه دو واحد تجاری و یک 
واحد خدماتی پارکینگ طبقاتی واقع در شاهین شهر خیابان فردوسی فرعی 
3 شرقی را از طریق  مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره 
گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( و با شماره 

مزایده 5001094734000066  به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت: 1401/11/20

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/12/04
تاریخ بازدید: 1401/12/14

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/12/14
زمان بازگشایی: 1401/12/15

زمان اعالم به برنده: 1401/12/16
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد 
و کلیه مراحل فرآیند مزایده شــامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت 
وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شــرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال 
پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق 

امکان پذیر می باشد.
2- کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شــرایط و نحوه اجاره در برد 

اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
3- عالقه مندان به شــرکت در مزایده می بایســت جهت ثبت نام و دریافت 

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

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

آگهی مزایده 

دهیاری روستای باقرآباد 

با توجه به مصوبه شماره 100 مورخه 1401/03/09 شورای اسالمی بخش مرکزی و مجوز شماره 940 مورخه 1401/04/05 کمیته تطبیق، دهیاری باقرآباد در نظر دارد 
نسبت به فروش مصالح و مشتقات معدنی واقع در محدوده روستای باقرآباد را با شرایط ذیل از طریق مزایده واگذار نماید.

1- مشخصات مزایده:

آدرس محل مبلغ سپرده )ریال(قیمت کل کارشناسی )ریال(قیمت کارشناسی هر تن)ریال(مقدار به تننوع مصالحردیف
روستای باقرآباد12/918124/0001/601/832/00080/091/600مخلوط خاک معدنی 1

روستای باقرآباد14/718126/0001/854/428/00092/723/400اور سایز2

روستای باقرآباد95/136170/00016/173/120/000808/656/000نخودی3

2- متقاضیان جهت شرکت در مزایده از مورخه 1401/11/23 با مراجعه به دهیاری روستای 

باقرآباد به آدرس اردســتان روســتای باقرآباد به آقای مجید شــفیعی به شماره تماس 

09132616889 مراجعه و نسبت به اخذ فرم اعالم قیمت پیشنهادی اقدام و پس از تکمیل 

به همراه فیش واریزی سپرده شرکت در مزایده در پاکت بســته قرار داده و در موعد مقرر 

تحویل نمایند ) به درخواست هایی که مخدوش و ناخوانا باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد(.

3- متقاضیان بایســتی حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشــنبه 1401/11/30 نسبت به 

تحویل مدارک مزایده طبق بند 2 بصورت کامل اقدام و بــه دبیرخانه محرمانه فرمانداری 

اردستان تحویل نمایند. )به درخواســت هایی که بعد از تاریخ مقرر ارسال می گردد ترتیب 

اثر داده نخواهد شد(

4- متقاضیان بایستی جهت شرکت در مزایده نسبت به واریز وجه سپرده طبق جدول باال به 

حساب جاری شماره 3875142445619619 به نام دهیاری باقرآباد نزد پست بانک واریز 

و فیش واریزی مربوطه را همراه مدارک طبق بند دو به دهیاری ارسال نمایند.

5- برندگان مزایده در صورت انصراف از شرکت در مزایده سپرده واریزی آنها به نفع دهیاری 

ضبط و وصول خواهد شد.

6- درخواست های متقاضیان در کمیسیون معامالت بررسی می گردد و دهیاری باقرآباد 

در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

7- تاریخ بازگشایی پاکتها و اعالم اسامی برندگان روز دوشنبه مورخه 1401/12/01 می باشد.

8- متقاضیان شــرکت در مزایده بایســتی پس از تکمیل فرم شــماره 2 )اعالم قیمت 

پیشنهادی( ذیل فرم مربوطه نسبت به امضاء قبول شرایط شرکت در مزایده اقدام نمایند.



سرگردانی مسافران زواره برای سفر به تهران؛

شهر توریستی بدون اتوبوس!

 حدود یک ماه اســت که نبود اتوبوس در مســیر زواره 
به تهران و بلعکس باعث شــده مسافران سرگردان و از 
وضعیت به وجود آمده گالیه داشته باشند.زواره بیش از ۵۰ سال است 
که دارای پایانه مسافربری است، اما طی دو ماه گذشته با مشکل جابه 
جایی مسافر به تهران روبه رو شده، به طوری که مردم دچار سردرگمی 
شدند و مجبور هستند برای سفر به تهران به شهرستان اردستان و دیگر 
شهرهای اطراف بروند.رضا یکی از مسافران شهر زواره به ایسنا گفت: 
قبال در شهر زواره صبح و عصر اتوبوس خط تهران وجود داشت ولی چند 
هفته است شــیفت عصر اتوبوس تهران نداریم و با توجه به اینکه من 
ناچار هستم هفته ای دو سه بار به تهران سفر کنم، سرگردان شهرهای 
اطراف می شــوم.همچنین علی که یکی دیگر از شــهروندان زواره ای 
است و هر چند روز یک بار به تهران ســفر می کند، اظهار کرد: وضعیت 
ســرویس های زواره به تهران اصال منظم نیســت؛ یعنی ما نمی دانیم 
کدام روز اتوبوس هست یا نیســت و همیشه برای سفر به تهران دلهره 
داریم و نگران هستیم.وی گفت: شهر زواره یک شهر تاریخی و گردشگر 
پذیر اســت و تعداد زیادی از همشــهریان ما در تهران زندگی می کنند 
و ارتباط هفتگی با زادگاه شــان دارند، برای همین موضوع از مسئوالن 
شهرستان درخواست داریم در جهت ایجاد زیرساخت های مسافربری 

و رونق گردشگری مشــکالت رفت وآمد را برطرف کنند.مسئول شرکت 
مسافربری سیر و سفر زواره در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: مالکان 
اتوبوس هایی که در هر شرکت مسافربری خدمات می دهند با شرکت 
مسافربری قرارداد همکاری می بندند و هر مسیری و جاده ای که شرکت 
تشخیص دهند راننده و مالک اتوبوس باید تابع برنامه ریزی آن باشد.

اسماعیل نجارحســینی با بیان اینکه شرکت مســافربری سیر و سفر 
زواره با اتوبوس خط زواره به تهــران تا مردادماه ۱۴۰۳ قرار دارد، افزود: 
در ماه های گذشته مالک اتوبوس از شرکت سیر و سفر درخواست های 
نامتعارف و غیرقانونی داشت که شرکت مسافربری سیر و سفر زواره با 
آن موافقت نکرد و مالک اتوبوس به این دلیل از ادامه همکاری منصرف 
شــد.وی خاطرنشــان کرد: تخلفات مالک اتوبوس و فسخ یک طرفه 
قرارداد وی را به ســازمان حمل و نقل اســتان اعالم کردیم و با وجود 
پیگیری های انجام شــده متاســفانه برخوردی صورت نگرفته است. 
سازمان حمل و نقل استان اعالم می کند برخی افراد در یکی از نهادها 
اجازه برخورد با مالک اتوبوس را نمی دهند.مسئول شرکت مسافربری 
سیر و سفر زواره گفت: شرکت مسافربری ما چند روزی است اقدام به 
راه اندازی اتوبوس جایگزین خط زواره به تهران کرده است، ولی اتوبوس 
قبلی با توجه به اینکه سابقه خدمات در این خط را دارد مسافران را در 

شهر زواره غیرقانونی و بدون خرید بلیت سوار می کند.

 مردم بدون تهیه بلیت سوار اتوبوس ها نشوند
همچنین رییس اداره راهــداری و حمل و نقل جاده ای شهرســتان 
اردستان به ایسنا گفت: سوار کردن مسافر بدون بلیت از شرکت های 
مســافربری خالف قانون اســت و اداره راهداری در کنــار پلیس راه 
می تواند نســبت به برخورد با رانندگان متخلف اقــدام کند.ابوالفضل 
کوهی در خصوص مشکالت به وجود آمده در شــهر زواره اظهار کرد: 
شرکت مسافربری در صورت فســخ قرارداد راننده اتوبوس می تواند 
اتوبوس جدیدی را به خدمت بگیرد، البته هنوز گزارشی مبنی بر سوار 
کردن غیرقانونی مسافر در شهر زواره به اداره راهداری و حمل و نقل و 
جاده ای شهرستان نرسیده است که بخواهیم با آن برخورد کنیم.وی 
گفت: همشهریان برای مسافرت های بین شهری خود باید با مراجعه 
به شرکت های مســافربری نســبت به تهیه بلیت اقدام کنند و بدون 
بلیت در میادین و میانه راه ها ســوار اتوبوس نشــوند، چراکه این کار 
غیرقانونی و یکی از تخلفات راننده محسوب می شود و در صورت بروز 
حادثه و اتفاقات ناگوار شرکت های مســافربری هیچ گونه تضمینی 

برای جبران خسارت نمی دهند.

استاناخبار  
یکشنبه 23 بهمن 1401 / 21 رجب 1444 / 12  فوریه  2023 / شماره 3746

افتتاح طرح های رفاهی در ۲۰ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی
حدود ۳ هزار تخت خوابگاه مجردی و ۸۰ خوابگاه متاهلی افتتاح شــد.در این مراسم كه با حضور وزیر 
بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزار شد ، ۲ هزار و ۸۷۲ تخت خوابگاه مجردی، ۸۰ سوئیت خوابگاه 
متاهالن، غذاخوری دانشجویی با ظرفیت یک هزار و ۳۰۰ نفر، ۸ باب سالن و زمین ورزشی، ۵ باب مسجد 
و اماکن فرهنگی و سالن مطالعه افتتاح شــد.افتتاح طرح های رفاهی در ۲۰ دانشگاه و دانشکده علوم 
پزشکیاین طرح ها در شهرهای آبادان، آباده، اصفهان، ایرانشهر، بم، بیرجند، تربت جام، تهران، خمین، 
ساوه، سبزوار، فسا، کاشان، سنندج، گراش، گرگان، الر، همدان و یزد ساخته و تجهیز شده است.در ساخت 
و تجهیز این طرح ها در شهرهای آباده، بیرجند و الر خیران سالمت نیز مشارکت داشته اند.در این مراسم 
آقایان رحیمی، معاون توسعه و مدیریت منابع، شیراوژن معاون فرهنگی و دانشجویی، قناعتی رییس 

دانشگاه علوم پزشکی تهران و اشراقی مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت حضور داشتند.
 

بهره برداری از سه طرح عمرانی و خدماتی در آران و بیدگل
با حضور معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری اصفهان سه طرح عمرانی وخدماتی دربخش مرکزی 
شهرستان آران و بیدگل به بهره برداری رسید.علی اکبر رضایی، فرماندارشهرستان آران وبیدگل با بیان اینکه 
هزینه این طرح ها بیش از صد و ۹۵ میلیارد ریال است، گفت: مجموعه تاریخی - گردشگری محورحاج 
امین باهزینه ای بیش از ۱۰ میلیارد تومان، فاز اول طرح روشــنایی جاده علی آباد به کاشــان به طول ۶ 
کیلومتر و ۱۲۰ تیر چراغ برق با اعتبار بیش از ۵ میلیارد تومان و طرح تقویت آب روستا های بخش مرکزی 
شامل یزدل، علی آباد و محمدآباد به طول ۸ کیلومتر با هزینه ای بیش از چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان 
ازجمله طرح های افتتاحی دربخش مرکزی این شهرستان بود.بخش مرکزی شهرستان آران وبیدگل 

درغرب این شهرستان قرار دارد.
 

بهره برداری از ۹۶ طرح در تیران و کرون
۹۰ طرح عمرانی، خدماتی، کشــاورزی و صنعتی با بیش از ۳ هزار میلیارد ریال درتیران و کرون به بهره 
برداری رسید.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان پس از ادای احترام به مقام شهدا و دیدار 
با خانواده شهید دانش آموز علیرضا یادگاری در آیین افتتاح طرح ها در تیران و کرون گفت: در این ایام در 
استان بیش از ۷۰۰ طرح با بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است.مهران زینلیان افزود: 
طرح های کلنگ زنی ۶ واحد مسکن معلوالن با زیر بنای هفتصد و پنجاه مترمربع و ۳۶ میلیارد ریال، بهره 
برداری از بوستان روستای محمدیه با وسعت ۲ هزار و ۴۰۰ متر مربع و اعتبار ده میلیارد ریال، زمین چمن 
مصنوعی روستای محمدیه به وسعت ۲ هزار متر مربع و اعتبار ۹ میلیارد ریال، واحد گلخانه دانش بنیان 
تولید جلبک اسپرولینا به وسعت یک هکتار و اعتبار ۲۳۰ میلیارد ریال و طرح توسعه واحد ماشینکاری 
مجموعه دانش بنیان پایا صنعت تیران تولید کننده تجهیزات پاالیشگاهی و نفت و گاز برای اولین بار در 

کشور با ۳۲۰ میلیارد ریال هزینه در تیران و کرون به بهره برداری رسید.
 

ایجاد ۷ کارگاه زود بازده اقتصادی در روستای نیسیان
ایجاد ۷ کارگاه زودبازده اقتصادی موجب عمران و آبادانی، ایجاد اشتغال و مهاجرت معکوس به روستا 
نیسیان شده است.دهیار روستای نیسیان اردستان با اشاره به رایزنی صورت گرفته با کارآفرینان بومی 
ساکن اصفهان گفت: موفق به راه اندازی ۷ کارگاه زودبازده اقتصادی با اشتغال حدود ۵۰ نفر شدیم.محمد 
رضا نجفی به احیای صنایع دستی فراموش شده در این روستا اشاره کرد و افزود: در این راستا دو کارگاه 
قالی بافی و چادر شب بافی در این روستا راه اندازی شده است.نجفی افزود: پیگیر ایجاد ناحیه صنعتی 
روستای نیسیان هستیم که تحقق این مهم نیازمند مساعدت مسئوالن شهرستان و استان است.وی با 
اشاره به گردشگری بودن این روستا، افزود: فاز اول یک اقامتگاه بوم گردی با سرمایه گذاری ۴۰ میلیارد 

ریالی بخش خصوصی در این روستا به بهره برداری رسیده است.

فرمانده انتظامی شهرستان نطنز خبر داد:

توقیف خودرو حاوی کاالی قاچاق در نطنز 
فرمانده انتظامی شهرستان نطنز گفت: خودروی باری سبک حاوی کاالی قاچاق به ارزش ۳ میلیارد 
تومان در نطنز توقیف شد.مهدی کریمی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: با مشکوک شدن ماموران 
انتظامی شهرستان نطنز به یک خودروی باری سبک، عملیات شناسایی و کنترل این خودرو آغاز 
شد.وی افزود: راننده این خودرو بدون توجه به فرمان ایست پلیس به حرکت خود ادامه داد و بعد از 
تعقیب و گریز یک مسافت کوتاه، این خودرو متوقف شد.فرمانده انتظامی شهرستان نطنز گفت: بعد 
از بررسی های انجام شده از این خودرو، ۱۱۰دستگاه زودپز خارجی بدون مدارک گمرکی کشف و ضبط 
شد.وی تصریح کرد: طبق نظر اعالم شده، مبلغ لوازم قاچاق کشف شده به ۳ میلیارد تومان می رسد.

کریمی خاطرنشان کرد: مبارزه با پدیده قاچاق کاال جزو مهم ترین اهداف پلیس در سال جاری است 
که برای حمایت از تولید داخلی انجام می شود.

 

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان خبرداد:

کشف ۱۵۰۰ تن پیاز از انباری در نجف آباد
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف هزار و ۵۰۰ تن پیاز که در یک انبار دپو شده بود در 
عملیات ماموران اداره مبارزه با جرائم اقتصادی فرماندهی انتظامی نجف آباد خبر داد.سردار محمدرضا 
هاشمی فر اظهار داشت: در پی افزایش قیمت پیاز در بازار و بروز نارضایتی هایی در بین مردم، ماموران 
اداره مبارزه با جرائم اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان نجف آباد در اجرای طرح تشدید مقابله 
با احتکار کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم از دپوی مقدار زیادی پیاز در انبری واقع در یکی از محل های 
این شهر مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.وی افزود: ماموران پس از هماهنگی 
با مرجع قضایی، از این انبار بازرسی کردند و در نتیجه مقدار هزار و ۵۰۰ تن پیاز که با هدف توزیع خارج 
از شبکه دپو شده بودند، را کشف کردند.جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: فردی 
که اقدام به دپوی این مقدار پیاز کرده بود شناســایی و در بررسی های دقیق صورت گرفته مشخص 
شد وی به جای توزیع پیازها در داخل استان با قیمت بیشتری به استان های دیگر ارسال می کرده 
است.سردار هاشمی فر با بیان اینکه کارشناسان مربوطه ارزش پیازهای مکشوفه را ۳۷۰ میلیارد ریال 
ارزیابی کردند، عنوان داشت: در نهایت پرونده این تخلف صورت گرفته برای رسیدگی قانونی به مرجع 
قضایی ارسال شد.جانشین فرمانده انتظامی اســتان اصفهان در خاتمه خاطر نشان کرد: پلیس به 
صورت هوشمندانه تخلفات بازار را رصد کرده و با افراد سودجو و فرصت طلبی که بخواهند برای کسب 

منافع خود معیشت مردم را به مخاطره بیندازند، برخورد قاطع و قانونی می کند.

 
خاموشی ۳۰ دستگاه ماینر قاچاق در تیران و کرون

فرمانده انتظامی شهرستان تیران و کرون از کشف ۳۰ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش ۳ میلیارد ریال 
در عملیات ماموران انتظامی این فرماندهی خبر داد.سرهنگ یوسف بهرام پور گفت: ماموران پلیس 
آگاهی در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال و شناسایی و جمع آوری تجهیزات غیرمجاز استخراج ارز 
دیجیتال، از اقدام مجرمانه فردی مبنی بر راه اندازی و استفاده غیرقانونی از دستگاه های ماینر در 
یکی از باغ تاالر های شهرستان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.وی افزود: ماموران 

با هماهنگی مرجع قضایی در بازرسی از این محل موفق به کشف ۳۰ دستگاه ماینر قاچاق شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان تیران و کرون ارزش دستگاه های ماینر مکشوفه برابر اعالم کارشناسان 
مربوطه را ۳ میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: در این زمینه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده 
برای اقدامات قانونی به مرجع قضایی تحویل  داده شد.سرهنگ بهرام پور استفاده از دستگاه های 
استخراج ارز دیجیتال را نیازمند برق زیاد و اخالل در شبکه توزیع برق شهری دانست و افزود: پلیس 

در چارچوب قانون با مجرمان و قانون شکنان در این حوزه برخورد می کند.

سوژه روز

شهردار کاشان:

منطقه تاریخی و فرهنگی کاشان 
از جاذبه ها و ظرفیت های زیادی 

برخوردار است
شهردار کاشان گفت: منطقه تاریخی و فرهنگی 
کاشان عالوه بر آثار تاریخی و میراث شاخص و 
جهانی از جاذبه ها و ظرفیت های ناشناخته زیادی 
برخوردار اســت و راه اندازی غرفه »کاشان شهر 
جهانی خانه« جهت تقویت دیپلماســی منطقه 
فرهنگی کاشان است.حســن بخشنده امنیه در 
گفت وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه شانزدهمین 
نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته 
از هجدهم بهمن ماه با حضــور نمایندگانی از ۴۷ 
کشور در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
تهران برگزار شده اســت، اظهار کرد: شهرداری ها 
یکی از ارکان اصلی توســعه گردشگری شهری 
محسوب می شوند، شهرداری کاشان با همکاری 
اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
کاشان و با مشــارکت شــهرداری های قمصر و 
نیاســر اقدام به شــرکت در این نمایشگاه کرده 
است.وی افزود: کاشــان به عنوان شهر جهانی 
خانه و شهر ملی نساجی سنتی، در شانزدهمین 
نمایشــگاه بین المللــی گردشــگری و صنایع 
وابســته در تهران حضور یافت.وی، گردشگری 
موضوعی را از مهم ترین رویکردهای نمایشــگاه 
شانزدهم دانســت و خاطرنشــان کرد: منطقه 
تاریخی و فرهنگی کاشــان عالوه بر آثار تاریخی 
و میراث شــاخص و جهانی که دارد از جاذبه ها و 
ظرفیت های ناشناخته بســیاری برخوردار است 
و راه اندازی غرفه »کاشان شهر جهانی خانه« در 
سالن b۳۸، نمایشگاه بین المللی گردشگری و 
صنایع وابسته در تهران جهت تقویت دیپلماسی 
منطقه فرهنگی کاشان اســت. شهردار کاشان با 
بیان اینکه هدف اصلی نمایشگاه، ارائه و معرفی 
ظرفیت های تمام مقاصد گردشــگری و تبادل 
ارتباط مدیران و دست اندرکاران حوزه گردشگری 
است، تصریح کرد: در غرفه کاشان که به اهتمام 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
دایر شــده، قابلیت ها و ظرفیت های گردشگری 
و فرهنگی منطقــه فرهنگی کاشــان به صورت 
محتوای تصویــری، نوشــتاری و صوتی همراه 
با اهدای بســته های فرهنگی برای گردشگران 

بین المللی معرفی شده است.

فرماندار شهرستان اردستان:  با مسئولان

خاطرات سرداران شهید اردستان مکتوب شود
فرماندار شهرستان اردستان گفت: خاطرات سرداران شهید اردستان از جمله سردار شــهید مهران و غالمی باید به صورت مکتوب درآمده و به چاپ برسد.سید 
محمد هادی احمدی طبا اظهار داشت: همه ما مردم و مسئوالن نسبت به خون شهدا مدیون هستیم؛ باید در خصوص برنامه های مربوط به آنها با جدیت کار شود 
همچنین در حوزه تولید محتوا هم دقت و تالش الزم صورت گیرد.وی ضمن اشاره به روز بیعت همافران نیروی هوایی با امام راحل ، افزود: رزمندگان شهرستان 
اردســتان خاطرات بســیار خوب و بی نظیری از دوران دفاع مقدس دارند که باید این خاطرات در قالب کتاب هایی چاپ شــود.فرماندار شهرستان اردستان 
خاطرنشان کرد: خاطرات سرداران شهید در اردستان از جمله سردار شهید مهران، غالمی و ... نیز باید به صورت مکتوب در آمده و چاپ شود؛ همچنین الزم است 
دستاوردهای انقالب به درستی برای جوانان و نوجوانان در قالب های مختلف تبیین شــود.احمدی طبا بیان کرد: برنامه دیدار با خانواده شهدا با همکاری بنیاد 
شهید و آموزش و پرورش و همچنین با محوریت دانش آموزان انجام شود تا دانش آموزان نیز با خانواده های معظم شهدا دیدار داشته باشند.وی تصریح کرد: 
از آغاز دهه فجر تاکنون در شهرستان اردستان برنامه های خوبی از جمله گلباران تمثال، زنگ انقالب و همچنین مجموعه برنامه ها و نشست های بصیرتی برگزار 

شده که در این خصوص از ادارات و مسئوالن متولی تشکر می شود.

عکس: فارس

عکس    خبر

نمایش آثار رویداد 
ملی»برای ایران« 

در کاشان
سرپرســت ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی شهرداری 
کاشــان گفــت: آثــار رویــداد 
ملی»بــرای ایــران« بــا هدف 
فضاســازی و تبلیغات محیطی 
گرامیداشت دهه فجر در کاشان 

به نمایش درآمد.

شرکت مسافربری در صورت فسخ قرارداد راننده 
اتوبوس می تواند اتوبوس جدیدی را به خدمت 
لبته هنوز گزارشی مبنی بر سوار کردن  بگیرد، ا
غیرقانونی مسافر در شهر زواره به اداره راهداری و 
حمل و نقل و جاده ای شهرستان نرسیده است که 

بخواهیم با آن برخورد کنیم

امام جمعه اردســتان گفت: یاد شــهدای انقالب، 
جنگ تحمیلــی، شــهدای مدافع حــرم و امنیت 
فراموش شدنی نیست و ملت ایران هرگز عهد خود 
با شــهدای نظام و انقالب را از یــاد نمی برد.حجت 
االسالم حسن دهشیری اظهار داشت: آیه ای در قرآن 
کریم از دو گروه یاد می کند که دو هدف مشــخص 
دارند؛ گروه اول افرادی هســتند که در راه خدا پیکار 
می کنند و این ها از مومنان محســوب می شــوند، 
همچنین گروه دوم نیز کســانی هســتند که در راه 
طاغوت می جنگند و این ها نیز از کافران و دشمنان 

به شمار می روند.وی افزود: شهدای انقالب، جنگ 
تحمیلی، مدافع حرم و امنیت و ... از افرادی هستند 
که یاد آنها فراموش شدنی نیست و از افرادی هستند 
که به فرمان امام راحل به جنــگ با طاغوت رفتند و 
پیروز میدان شدند؛ همین انقالب اسالمی نیز ثمره 
پیروزی شهداست.امام جمعه اردستان با بیان اینکه 
دشمن بزرگ بشریت شــیطان است، خاطرنشان 
کرد: درست است که گذشت زمان می تواند شادی و 
غم را از یادها ببرد اما هرگز یاد و خاطره شهدا از ذهن 
انسان ها بیرون نخواهد رفت.دهشیری تصریح کرد: 

برخی از افراد نادان و بی تجربه به تصاویر شهدا اهانت 
می کنند و تصور می کنند که با ایــن اعمال یاد و نام 
شهدا فراموش می شود؛ اما این کارها باعث نمی شود 
که یاد شــهدایی که خدا آنها را بزرگ داشته است، از 

قلب مردم بیرون رود.

امام جمعه اردستان:

ملت ایران عهد خود با شهدا را فراموش نمی کنند
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پروژه ای تحت عنوان احیای تاالب ها روی میز معاون 
اول محترم رییس جمهوری است و جلساتی پیرامون 

آن بوده که یکی از پروژه ها تاالب گاوخونی است

بازدید مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان از دو طرح 
اشتغال زایی در استان

مدیرکل و مدیراشــتغال و کار آفرینی اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان از دو طرح 
اشتغال زایی که با دریافت تسهیالت اشتغال اجرایی شدند، بازدید کرد.در این بازدید میثم مداحی با بیان 
اینکه استفاده بهینـه از منـابع و امکانـات موجـود بـه منظـور بـرآورده سـاختن نیازهـا و رفـاه جامعـه از 
مهم تـرین هدف های توسعه کشور محسوب می شود، اظهار داشت: پرداخت تسهیالت در قالب های 
مختلف به عنوان یک ابزار اجرایی  برای تحقق اشتغال تعهد شده  نقش مهمی دارد.وی افزود: آثار مثبت 
به کارگیری صحیح و بهینه جریان وام و اعتبار مـی توانـد افزایش سرمایه گذاری، تولید، درآمد و اشتغال را 
به دنبـال داشـته باشـد. مداحی با اشاره به افزایش جمعیت جویای کار و مسائل اقتصادی، اظهارداشت: 
کسب  و کارهای کوچک و متوسط می توانند نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده، تولید 
محصوالت جدید وافزایش تولید ناخالص داخلی داشــته باشند. شــایان ذکر است یکی از طرح های 
مذکور به عنوان طرح پشتیبان مشاغل خانگی در زمینه مونتاژ اسباب بازی و لوازم پرورش فکری کودکان 
فعالیت می کند که با دریافت ۲ هزار میلیارد ریال تسهیالت و آورده اولیه ۳ هزارمیلیارد ریال توانسته برای 
۴۱ نفر ایجاد اشتغال کند. مجموعه ورزشی نگین طرح بعدی بود که مورد بازدید قرار گرفت، این طرح با 
دریافت ۴ هزار و سیصد میلیارد ریال تسهیالت  بند ب تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ توانسته برای ۳۴ نفر 
اشتغال زایی کند . در این بازدید مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان همراه با  مدیر اشتغال 

و کارآفرینی، سرپرست دبیرخانه کارگروه اشتغال و کارشناسان این حوزه  حضور داشتند.
 

افتتاح طرح های اشتغال روستایی کشور با محوریت اصفهان
بیش از ۱۴ هزار طرح اشــتغال زایی روستا یی با تســهیالت صندوق کارآفرینی امید در پنج استان و با 
محوریت اصفهان به بهره داری رســید.با حضور امیرحســین مدنی، معاون توسعه روستایی و مناطق 
محروم کشور و نعمت ا... رضایی مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور در اصفهان، طرح های اشتغال 
روستایی در استان های اصفهان، بوشهر، ایالم، مرکزی، خوزستان و گلستان با تسهیالت قرض الحسنه به 
بهره برداری رسید.برای این ۱۴ هزار طرح اشتغال زایی که از طریق ارتباط تصویری از راه دور و با محوریت 
روستای سیبک شهرستان فریدون شهر اصفهان افتتاح شد، ۲ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

با افتتاح این طرح ها برای بیش از ۴۲ هزار و ۸۰۰ نفر شغل ایجاد شده است.در روستای سیبک فریدون 
شهر واحد تولید و بسته بندی آب معدنی شاهان کوه با ظرفیت روزانه۳۰ هزار بطری یک و نیم لیتری و 

اشتغال زایی برای حدود ۴۰ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم افتتاح شد.

وزیر کار:

 امیدواریم »عیدی« بازنشستگان تا نیمه اسفند واریز شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره زمان واریز عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: امیدواریم تا نیمه 
اسفندماه »عیدی« بازنشستگان را واریز کنیم.سید صولت مرتضوی در این باره اظهار کرد: میزان عیدی و پاداش 
پایان سال در دولت مشخص و ابالغ شد.وی درباره زمان واریز این عیدی گفت: دولت به خزانه وصل است و ما 
به درآمد؛ باید تامین منابع کرده و سپس عیدی را پرداخت کنیم.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در 

تالشیم بتوانیم تا نیمه اسفند عیدی ها را پرداخت کنیم، گفت: بااین حال امیدواریم زودتر هم پرداخت شود.

تسهیالت ۴۰ هزار میلیارد تومانی برای دانش بنیان ها
رییس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری گفت:تسهیالت ۴۰ هزار میلیارد تومانی به 
دانش بنیان ها پرداخت خواهد شد.علی وحدت در مراسم انعقاد قرارداد اعطای تسهیالت تبصره ۱۶ قانون 
بودجه بین بانک ملی ایران و صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری اظهار کرد:زیرساخت تسهیالت ۴۰ 

هزار میلیارد تومانی آماده شده و برخی از الزامات قانونی آن باقی مانده است.

با مسئولان 

استاندار اصفهان: طرح تامین ۵60 میلیون مترمکعب آب از جنوب اصفهان آغاز شده است؛

آب در راه است!

استاندار اصفهان گفت: بخشی از پروژه تامین ۵۶۰ میلیون مترمکعب از 
منابع آب جنوب استان اصفهان آغاز شده؛ اما برای ادامه نیاز به مساعدت 
و همراهی وزارت نیرو است.سیدرضا مرتضوی در برنامه ای تلویزیونی در 
شــبکه اصفهان، در خصوص پروژه های تامین آب استان، اظهار داشت: 
استانداران قبلی با مساعدت های شرکت آب منطقه ای مطالعات بسیاری 
در خصوص پروژه های آبی انجام داده بودند که از سال گذشته با استناد به 
همان مطالعات و بررسی های بعدی و فرض کردن شرایط و ظرفیت های 
جدید دیگری، ســعی کردیم یک بسته پیشــنهادی برای برطرف کردن 
مسائل و مشکالت استان فراهم شــود که البته وزارت نیرو در این زمینه 
بســیار کمک کرد.وی ادامه داد: با جلساتی که خدمت رییس جمهوری 
بودیم این برنامه به سمت نهایی شدن رفت و در اردیبهشت ماه سال جاری 
بود که بسته نهایی ما تقدیم ایشان شد.استاندار اصفهان افزود: جلسه ای 
که پیرو ســفر رییس جمهوری محترم به اصفهان بین ما، وزارت نیرو و 
ایشان برگزار شد، رییس جمهوری تاکید کردند که تا یک ماه آینده پروژه ها 
جمع بندی و نهایی شده و به ایشان ارائه شود که با یکی دو ماه تاخیر ۲۷ 

مرداد ماه وزارت نیرو بسته نهایی را به محضر رییس جمهوری ارائه کرد.

آخرین وضعیت پروژه انتقال آب دریا به اصفهان
مرتضوی خاطرنشان کرد: در بخش تامین آب، پروژه انتقال آب از دریا 

از منطقه سیریک خط مجزایی برای اصفهان تعریف شده که برداشت 
۲۰۰ میلیون مترمکعب در مقطع اول برای آن پیش بینی کردند و تا ۴۰۰ 
میلیون مترمکعب امکان توســعه دارد.وی با اشــاره به اینکه کارهای 
مطالعاتی و جلسات بسیاری در خصوص انتقال آب دریا انجام شد و 
به نتیجه رسید، اظهار داشت: این پروژه از اوایل شهریور ماه سال جاری 
کلنگ زنی شــد و اکنون در ۲۰ کارگاه در مناطق و استان های مختلف 
مسیر این پروژه در حال انجام است.استاندار اصفهان افزود: دستگاه ها 
و بنگاه های اقتصادی اســتان، اتاق بازرگانی و مجموعه های فوالدی 
برای اجرای این پروژه پشــتیبانی های خوبی داشتند.مرتضوی ابراز 
داشــت: پروژه بعدی، تامین ۵۶۰ میلیون مترمکعب آب از منابع آبی 
جنوب استان اصفهان بوده که امید اســت با مطالعاتی که انجام شده 
این پروژه نیز در اولین فرصت شروع شــود هرچند بخشی از ابتدای 
پروژه را شروع کردیم ؛اما برای ادامه نیاز به همراهی و مساعدت وزارت 
نیرو است؛ این طرح مشــکالت زیســت محیطی ندارد و کارهای آن 

انجام شده است.

برداشت های در مسیر زاینده رود کنترل می شود
مرتضوی با بیان اینکه کنترل منابع و مصارف و مدیریت برداشت های 
یکی دیگــر از پروژه هــای مصوب اســت، تصریح کــرد: وزارت نیرو 

متعهد شده که کل مســیر را کنترل کرده و با نصب کنتورهای هوشمند 
برداشــت ها را متوقف کند؛ وزیر نیــرو قول داده تا پایان اســفند این 
طرح در سراسر مسیر زاینده رود انجام شــود که البته تحقق این امر 
همکاری های خوب مردم مناطق مختلف از پایین دســت و باالدست 

حوضه را می طلبد.

احیای تاالب گاوخونی را مجدانه پیگیری می کنیم
استاندار اصفهان در خصوص طرح احیای تاالب بین المللی گاوخونی 
نیز گفت: پروژه ای تحت عنوان احیــای تاالب ها روی میز معاون اول 
محترم رییس جمهوری است و جلســاتی پیرامون آن بوده که یکی از 
پروژه ها تاالب گاوخونی اســت.مرتضوی ادامه داد: ما اگر که بتوانیم 
در این مسیر حقابه تاالب را که ۱۷۶ میلیون مترمکعب در سال است، 
دنبال کنیم و ســازمان محیط زیست کشــور و اداره کل محیط زیست 
پیگیری کنند و مطالبه جدی در خصوص گاوخونی صورت بگیرد، این 
اتفاق ممکن خواهد بود.وی تصریح کرد: گاهی اجحاف می کنیم مانند 
اتفاقاتی که طی این سال ها متاسفانه برای محیط زیست افتاده است 
و ما باید مجدانــه پیگیری کنیم که در آینده شــرایط زندگی در مناطق 
مرکزی کشور را دچار مشکالت صعب نکنیم. این امر با کار جدیدی که 

در سطح دولت در حال انجام است، پیگیری می شود.

خبر روز 

تازه ترین آمار متقاضیان یارانه دستمزد
نتایج گزارش عملکرد یارانه دستمزد نشان می دهد ۴۱ هزار و ۳۸۰ داوطلب متقاضی در این طح ثبت نام 

کرده و بیش از ۳۵ هزار و ۵۰۰ نفر موفق به عقد قرارداد و جذب بازار کار شده اند.
طرح یارانه دستمزد از جمله طرح های موثر وزارت کار در حوزه اشتغال و بازار کار به شمار می رود که بر اساس 
آن، در صورت جذب نیروی کار شغل اولی در واحدهای اقتصادی توسط کارفرمایان ۳۰ درصد مبلغ دستمزد 
مصوب شورای عالی کار به شکل یارانه از طرف دولت به مدت یک سال به کارفرمایان پرداخت می شود.

طرح یارانه دستمزد با هدف کاهش هزینه های به کارگماری نیروی کار جدید برای کارفرمایان و به منظور 
پایداری تولید، حفظ اشتغال، افزایش فرصت های شغلی و حمایت از بنگاه های خصوصی و تعاونی در 
کشور به اجرا درآمده و مناطق کم برخوردار از اشتغال در اولویت اجرای این طرح قرار دارند.شغل اولی ها، 
فارغ التحصیالن و جوانان بیکار جویای کار و همچنین بنگاه های اقتصادی رسمی فعال در شهرستان های 
کم برخوردار، جامعه هدف این طرح را تشــکیل می دهند.مطابق تازه ترین گزارش عملکرد اجرای طرح 
یارانه دستمزد، تاکنون ۴۱ هزار و ۳۸۰ نفر در این طرح ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۳۵ هزار و ۵۴۳ نفر 
موفق به انعقاد قرارداد کار شده اند. این نتایج نشان می دهد که عالوه بر آنکه تعداد متقاضیان یارانه دستمزد 
نسبت به ماه های گذشته افزایش داشته و قراردادهای بیشتری منعقد شده است، کارفرمایان نیز از طرح 
استقبال کرده اند به نحوی که تعداد کارفرمایان از ۶۸۱۱ نفر در ماه های قبل به ۶۹۳۶ نفر افزایش یافته است.

 

کاهش ۱۵ درصدی نرخ آسیب های شغلی در ایران
در حالی که مطابق برآوردهای جهانی ســاالنه بیش از ۳۵۰ هزار مرگ و میــر و بیش از ۲۷۰ میلیون 
آسیب در محل کار رخ می دهد، کاهش ۱۵ درصدی نرخ آسیب های شغلی در ایران مهم ترین دستاورد 
کشورمان در مسیر ارتقای فرهنگ ایمنی و بهداشت کار به شمار می رود.امروزه با افزایش وقوع حوادث 
شغلی، بیماری های ناشی از کار نیز افزایش یافته و این موضوع به یک نگرانی بین المللی تبدیل شده 
است. گزارش ها نشان می دهد همه ســاله در جهان، بیش از یک میلیون نفر بر اثر حوادث ناشی از 
کار جان خود را از دست می دهند و عده بســیاری دچار آسیب های جدی می شوند.آسیب شغلی یا 
مصدومیت کاری، به هرگونه پیامد ناشی از حادثه شغلی مانند جراحت، صدمه، بیماری شغلی مرگبار 
و یا غیرمرگبار گفته می شود که از آسیب فیزیکی به بافت های بدن به دلیل بروز یک حادثه شغلی یا 
 )ILO( مواجهه با عوامل استرس زا در محیط کار را در بر می گیرد.بر اساس برآورد سازمان بین المللی کار
روزانه حدود ۶۰۰۰ نفر در اثر حوادث و بیماری شغلی در جهان فوت  می کنند و ساالنه ۲ میلیون و ۷۸۰ 
هزار نفر از کارگران در سطح جهان به علت حوادث و بیماری های شغلی جان خود را از  دست می دهند.

 

رقم افزایش حقوق کارمندان مشخص شد
رییس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: حقوق کارمندان دولت ۲۰ درصد افزایش می یابد.

میثم لطیفی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبق بودجه برای ســال ۱۴۰۲ مکلف هستیم حق اوالد را 
۱۰۰ درصد و حق عائله  مندی را ۵۰ درصد نسبت به سال قبل آن افزایش دهیم. در آذرماه گذشته اولین 
افزایش اتفاق افتاد.وی افزود: بر اساس آن حق عائله مندی ۶۰۰ هزار تومان و حق اوالد ۲۰۰ هزار تومان 
اضافه شد. پیشنهاد در الیحه بودجه سال آینده، ۹۰۰ هزار تومان حق عائله مندی و ۴۰۰ هزار تومان حق 
اوالد خواهد بود.معاون رییس جمهور ادامه داد: با همکاری مجلس، تحت عنوان یک ردیف جدید 
در احکام کارگزینی با نام ترمیم، حقوق قبال افزایش پیدا کرد که سه هزار امتیاز و معادل یک میلیون 
تومان بود.لطیفی متذکر شد: پیشنهاد برای امسال هم به همین صورت بود که انجام شود که به جای 
اینکه ضریب حقوقی را تغییر دهیم ، این رقم را در حکم افزایش دهیم که این موضوع در حال بحث 
است.وی افزود: سازمان برنامه و بودجه معتقد بودند همان ۲۰ درصد را روی احکام افزایش دهیم. 
برداشت ما این بود که اگر بخواهیم نظام عادالنه جبران خدماتی را داشته باشیم به مرور زمان باید از این 
الگوی ردیف جدید ترمیم حقوق استفاده کنیم، تا بتوانیم کم کم فضا را مدیریت کنیم و فاصله حداقل 

و حداکثر را در بخش دولتی نسبت به آنچه که االن است، کمتر کنیم.

بهره برداری از 392 پروژه توسط توزيع برق اصفهان کافه اقتصاد
همزمان با ایام سالگرد چهل و پنجمين سال انقالب اسالمی ۳۹۲پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۴۶ميليارد تومان از سوی شركت توزيع برق اصفهان عملياتی و در مدار قرار گرفت 
.سرپرست شركت توزيع برق اصفهان با اعالم اين مطلب  گفت: شركت توزيع برق اصفهان پنج شهرســتان اصفهان، هرند، كوهپايه، ورزنه و جرقويه و ۳۰۰ روستا را تحت 
پوشش داشته و بيش از ۲۵۰ هزار چراغ در معابر را روشن کرد و در كل برق رسانی به بيش از يك ميليون و ۲۷۰ هزار مشترك در تعرفه های مختلف صنعتی، تجاری، خانگی 
و... را به انجام رسانده است .عليرضا كشانی تصريح كرد : برنامه ريزی برای ۶۰۰ كيلومتر تبديل شبكه های هوايی بدون روكش به كابل های خودنگهدار تا پايان سال كه تا كنون 
بيش از ۳۰۰ كيلومتر آن اجرا شده ، احداث ۱۸ كيلومتر روشنايی معابر جديد و هوشمندسازی كنتور های ديمانداز مهم ترين طرح های ويژه شركت است .اين مقام مسئول 
ابراز داشت: ايجاد ظرفيت براي انشعابات جديد با احداث ۴۰ باب پســت زمينی و ۳۲ دستگاه پست هوايی و ۸۴ كيلومتر شبكه فشار متوسط و ضعيف زمينی و هوايی در 
محدوده شهرها و روستاها برق رسانی پايدار را ايجاد كرده است .رييس هيئت مديره گفت:با نصب نزديك به ۳۰هزار كنتور فهام به طور قطع تلفات كاهش می يابد و همچنين 
به منظور تكميل ساختارهای هوشمند و كاهش خاموشی ها عالوه بر به كارگيری خط گرم كه هر سال افزايش می يابد، ۹۰۰ نقطه اتوماسيون نيز ايجاد شده است.وی افزود: 
ايجاد ظرفيت برای برقراری انشعاب های جديد، تبديل شبكه های هوايی به زمينی، كاهش خاموشی ها و تلفات برق، پايداری بيشتر شبكه ها همچنين زيباسازی مبلمان 
شهری از مزايای بهره برداری از اين طرح هاست.عليرضا كشانی در ادامه افزود : در مديريت مصرف انرژی اقدامات خوبی صورت گرفته است به طوری كه در سال گذشته ۸۰ 
هزار دانش آموز، مصرف بهينه انرژی را آموزش ديدند و برای مديريت مصرف در بخش های صنعتی، تجاری ، خانگی و ... نيز طرح هايی را تدارك ديده و به اجرا درآورديم. 

رشد 2۰ درصدی تولید 
انواع خودروها

طی ۱۰ ماهه امسال بالغ بر ۹۹۴ هزار دستگاه 
خودرو تولید شده که رشد ۲۰ درصدی نسبت 
به آمار تولید ۱۰ ماهه ۱۴۰۰ داشــته اســت؛ 
طبق ایــن آمــار تولید ســواری ها کمترین 
رشد و بیشترین رشد تولید را ون ها به خود 
اختصاص داده است.بر اســاس آمارنامه 
صنعت خودرو از ابتدای سال جاری تا پایان 
دی ماه امســال، ۹۹۴ هزار و ۱۵۶ دستگاه 
خودرو تولید شــده که نسبت به ۸۳۱ هزار و 
۵۷۶ دستگاه تولیدی در مدت مشابه سال 
گذشته رشــد ۲۰ درصدی را نشان می دهد.

از این تعداد خودروی تولید شــده به ترتیب 
بیشترین تعداد متعلق به سواری است که 
در مقابل کمترین رشد تولید را نسبت به آمار 
مدت مشابه سال گذشــته داشته است. در 
این مدت ۸۶۲ هزار و ۴۷۰ دستگاه خودرو 
تولید شــده که این میزان در مدت مشــابه 
ســال گذشــته ۷۵۲ هزار و ۳۱۳ دستگاه 
بوده است و ۱۵ درصد بیشــتر شده است.

اما بیشــترین رشــد تولید را ون ها به خود 
اختصاص داده  است که در مجموع ۱۰ ماهه 
امسال ۲۷۸۴ دستگاه تولید شده که نسبت 
به ۷۳۸ دســتگاه تولیدی در مدت ۱۰ ماهه 
۱۴۰۰،  ۲۷۷ درصــد افزایش یافته اســت.

پس از آن، ســنگین های بــاری )کامیون، 
کامیونت و کشنده( با رشد ۱۵۱ درصدی از ۱۰ 
هزار و ۳۸۲ دستگاه به ۲۶ هزار و ۹۰ دستگاه 
رســیده اســت.طبق آمار، ۱۰۰ هزار و ۸۳۶ 
دستگاه وانت طی ۱۰ ماهه ۱۴۰۱ تولید شده 
که نسبت به ۶۶ هزار و ۷۷۸ دستگاه خودرو 
در مدت مشابه سال گذشته ۵۱ درصد بیشتر 
شده است. از ابتدای امســال تا پایان دی 
ماه، با افزایش ۱۱ درصدی ۸۴۹ دســتگاه 
مینی بوس و میدل باس تولید شده است. 
در مدت مشابه سال گذشته، ۷۶۶ دستگاه 
از این خودروها تولید شــده بود.همچنین 
در مدت مذکور ســال جاری ۱۱۲۷ دستگاه 
اتوبوس در کشور تولید شــده که نسبت به 
۵۹۹ دســتگاه تولیدی طی ۱۰ ماهه ،۱۴۰۰ 

رشد ۸۸ درصدی را ثبت کرده است.

نصب اولین رادار 
ایرانی اوایل ۱۴۰2

مدیرعامل شــرکت فرودگاه ها 
و ناوبــری هوایــی از تکمیل و 
بهره بــرداری نخســتین رادار 
داخلی، اوایل ســال آینده خبر 
داد. حمیدرضا سیدی اظهار کرد: 
برای تامیــن رادارهای شــبکه 
ناوبری چند سالی است با مراکز 
دانش بنیــان همکاری می کنیم 
که دانشــگاه اصفهــان در حال 

تکمیل نخستین رادار است.

عکس  خبر    

مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان 
اصفهان با تاکید بر اینکه خــود را ملزم به رعایت موارد 
زیســت محیطی می دانیم، گفت: از احداث لکه های 
جدید و شهرک های صنعتی جلوگیری می کنیم .رسول 
ســواری در آیین بهره برداری از ۴۴ پروژه زیرساختی 
در شــهرک ها و نواحی صنعتی اصفهــان، اظهار کرد: 
شرکت شــهرک های صنعتی مولود انقالب اسالمی 
اســت. پیش از انقالب واحدهــای صنعتی کوچک 
به ســختی خدمات دریافت می کردنــد؛ اما امروز به 
برکت انقالب اسالمی، در استان اصفهان ۸۰ شهرک و 
ناحیه صنعتی با بیش از ۱۲ هزار قرارداد، بیش از هفت 
هزار واحد صنعتی و بیش از ۱۵۰ هزار اشــتغال ایجاد 

شده است.وی با اشــاره به جزییات افتتاح همزمان 
۴۴ پروژه زیرساختی در شهرک های صنعتی استان 
اصفهان افزود: امســال شرکت شهرک های صنعتی، 
زمین را به صورت برخط و الکترونیکی به افراد واگذار 
می کند.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان گفت: امکان مراجعه غیرحضوری صنعتگران 
برای پیگیری درخواست های خود فراهم شده و امروز 
۸۰ درصد درخواست ها در قالب ۵۰ خدمت در سامانه 
پاسخگویی غیرحضوری شرکت شهرک های صنعتی 
فراهم شده است.سواری با اشاره به محدودیت های 
واگذاری زمین که پیش از این ایجاد شده بود، گفت: 
با تالش های انجام شــده بیــش از ۴۰۰ هکتار زمین 

برای شرکت های متقاضی فعالیت ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه بیــش از ۹۰ درصد بودجه امســال 
شرکت شهرک های صنعتی اســتان اصفهان صرف 
پروژه های زیرساختی شد، تصریح کرد: از این به بعد 
به دنبال توسعه شهرک های موجود و ایجاد شهرک ها 
با مســاحت بیش از هزار هکتار بــا مدیریت متمرکز 

هستیم.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان:

خود را ملزم به رعایت موارد زیست محیطی می دانیم
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مفاد آراء
11/135 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به 
منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود. در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد 

ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1-به موجب  راي شماره 6843 مورخ 1401/06/14 هيات اول آقای علی نصری  به 
شناسنامه شماره 12 کدملي 1290842256 صادره  فرزندعباسعلی نسبت به دو دانگ مشاع 
از  ششدانگ يکباب 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 

رديف 2- راي شماره 6840 مورخ 1401/06/14 هيات سوم خانم ايران عظيمی کوهانستانی  
به شناسنامه شماره 474 کدملي 1284602788 صادره  فرزند رضا  نسبت به دو دانگ مشاع 
از  ششدانگ يکباب 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 

رديف 3- راي شماره 6841 مورخ 1401/06/14 هيات سوم خانم شهال عظيمی کوهانستانی 
به شناسنامه شماره 317 کدملي 1284646408 صادره  فرزند رضا  نسبت به دو دانگ مشاع 
از  ششدانگ يکباب 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
رديف 1- رای شماره 6820-1401/06/14 هيات سوم نام مالک رسمی از حبيبه سلطان 
باباشاهی به فاطمه سلطان باباشاهی ثبت در صفحه 117 دفتر 24 امالک اصالح می گردد 
صحيح است که در رای شماره 13314-1400/11/04 هيات سوم آقای سيد حسين حسينی 
کوهانستانی به شناسنامه شماره 18 کدملی 1289900833 صادره اصفهان فرزند سيد حسن 
در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 391 مربع از پالک شماره 393 فرعی از 13 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت مالک رســمی حبيبه 

سلطان باباشاهی مورد ثبت صفحه 117 دفتر 24 امالک آمده است. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/23

م الف: 1446071  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

11/136 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 3004 مــورخ 1401/09/05 و 3058 و 3057 و 3059 و 3060 و 3061 
مــورخ 1401/09/10  هيات اول موضوع قانــون تعيين تکليف وضعيــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضيان، خانم مهناز دهقانی پوده  به شناسنامه شماره 1307 کدملی 
1288080018 صادره اصفهان فرزند احمد در 26 و سيزده- هجدهم سهم مشاع از 156/5 
سهم  ششدانگ يکباب خانه  به مساحت 187/46 متر مربع پالک شماره 41 فرعی از 4999  
اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنوب اصفهان آقــای محمود دهقانی 
پوده به شناسنامه شماره 997 کدملی 1287821057 صادره اصفهان فرزند احمد در 43 و 
هفده - هجدهم سهم مشاع از 156/5 سهم ششدانگ يکباب 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 محبوبه دهقانی پوده به شناسنامه شماره 422 کدملی 1289373817 صادره 
اصفهان فرزند احمد در 26 و سيزده- هجدهم سهم مشاع از 156/5 سهم ششدانگ يکباب 
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 جمشيد دهقانی پوده به شناسنامه شماره 82 

کدملی 1287889778 صادره اصفهان فرزند احمد در 37 و چهار- نهم سهم مشاع از 156/5 
سهم ششدانگ يکباب 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 
 سهم مشاع به استثناء بهاء ثمنيه اعيانی 21 و دو - سوم سهم مشاع از 156/5 سهم ششدانگ 
)که مالک بهــای ثمنيه مذکور خانم خجســته نوروزی اصفهانی می باشــد( يکباب خانه 
به مســاحت 187/46 متر مربع پالک شــماره 41 فرعی از 4999 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان و خانم شــقايق دهقانی پوده به شناسنامه شماره 
1275438581 کدملی 1275438581 صادره اصفهان فرزند محمد در 7 و دو - نهم سهم 
 مشاع به استثناء بهاء ثمنيه اعيانی 21 و دو - سوم سهم مشــاع از 156/5 سهم ششدانگ

 )که مالک بهای ثمنيه مذکور خانم خجســته نوروزی اصفهانی می باشد( يکباب خانه به 
مساحت 187/46 متر مربع پالک شماره 41 فرعی از 4999 اصلی واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده 
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 مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. 
بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

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

م الف: 1445786  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

11/137 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره  140160302007003744 و 140160302007003749 و 
140160302007003750  هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ياسمين طبائی فرزند سيد حسين  بشماره شناسنامه 29 
نسبت به يک و نيم دانگ مشــاع و خانم مريم الســادات طبائی فرزند سيد حسين بشماره 
شناسنامه 181 نسبت به يک و نيم دانگ مشاع و آقای سيد امين طبائی فرزند سيد حسين 
بشماره شناسنامه 2156 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يک قطعه زمين کشاورزی 
با کاربری زراعی با قدرالســهم از چاه آب متصله باســتثناء بهای ثمنيه اعيانی به مساحت 
42381/92 متر مربع پالک 14 اصلی  واقع در موســيان که متقاضيان خود مالک رسمی 

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

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

م الف: 1446925 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک  فالورجان
مفاد آراء

11/138 آگهی مفاد آراء صادره توســط هيات حل اختالف موضــوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان مبارکه
نظر به اينکه طبق آراء صادره توســط هيأت فوق الذکر تصرفات مفروزی يا مشاعی افراد 
مشروحه ذيل به استناد اسناد مالکيت رسمی مشــاعی يا قباله انتقال عادی مورد تأييد قرار 

گرفته اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رســمی ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو روزنامه زاينده رود و اخبار 
اصفهان چاپ منتشر می گردد تا چنانچه شخص يا اشخاصی نسبت به آراء مذکور معترض 
باشند از تاريخ انتشار نوبت اول آگهی روزنامه ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 
مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمايدو گواهی تقديم دادخواست را به 
اداره ثبت محل تحويل دهد. در اينصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
خواهد بود .و چنانچه اعتــراض در مهلت قانونی واصل نگردد يــا  معترض، گواهی تقديم 
دادخواســت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور ســند 
 مالکيت بنام متصرف می نمايد. ليکن صدور سند مالکيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه

 نخواهد بود .
1- رأی شماره 140160302009001198مورخ  1401/04/26 خانم زهرا نصوحی دهنوی 
فرزند عوضعلی در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 230/98متر مربع مجزی شده از پالک 
يک - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی حبيب اله آقابابائی 

بموجب سند شماره 5825 مورخ 1342/06/13 دفتر 86 - اصفهان
2- رأی شماره 140160302009002764مورخ  1401/10/05 خانم ساقی فاطمی طبائی 
فرزند سيدهوشنگ در سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه ی يک درب باغ  به مساحت 4498 
مترمربع مجزی شده از پالک 505 - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی سيد رمضان هاشمی بموجب سند شماره 21440 مورخ 1346/04/30 دفتر 

86 - اصفهان 
3- رأی شــماره 140160302009002765مورخ  1401/10/05 اقای حامد محمديان 
شوئيلی فرزند محمدجواد در سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه ی يک درب باغ  به مساحت 
4498 مترمربع مجزی شده از پالک 505 - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با 
واسطه از مالک رسمی سيد رمضان هاشمی بموجب سند شماره 21440 مورخ 1346/04/30 

دفتر 86 - اصفهان 
4- رأی شــماره 140060302009003256مورخ  1400/12/17 آقای لطف اله شريعت 
جعفری فرزند محمدجواد در ششــدانگ يک باب گلخانه به مساحت 59484/02متر مربع 
مجزی شده از پالک507 - اصلی واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 
رسمی رضا غضنفرپور خولنجانی بموجب سند شــماره 244015مورخ 1356/03/08 دفتر 

100 -لنجان
5- رأی شماره 140160302009002984مورخ  1401/10/29 آقای عليرضا باقرفراش 
فرزند بهروز در ششدانگ يک باب خانه نيمه ساز به مساحت 186/91متر مربع مجزی شده از 
پالک 11 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی بهادرخان 

نهچيری بموجب سند شماره 16241مورخ 1337/11/11 دفتر 62 -اصفهان 
6- رأی شــماره 140160302009002674مورخ  1401/10/01 خانم ســکينه قاسمی 
احمدابادی فرزند فتح اله در ششدانگ يک باب ســاختمان به مساحت 68 /137 مترمربع 
مجزی شــده از پالک يک - اصلــی واقع در بخش 9 ثبــت اصفهان انتقالی با واســطه 
 از مالک رســمی کاظــم آقاجانيان بموجب ســند شــماره 6076 مــورخ 1342/06/13 

دفتر 86-اصفهان 
7- رأی شماره 140160302009002669مورخ  1401/10/01 آقای احمدرضا رنجکش 
اسماعيل ترخانی فرزند محمد در ششــدانگ يک باب خانه به مساحت 237/27متر مربع 
مجزی شــده 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
8- رأی شماره 140160302009001206مورخ  1401/04/28 آقا ی حميدرضا باقريان 
فرزند ناصرقلی درسه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه به مساحت 178 متر مربع مجزی 
شــده از پالک 16 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی 

رمضان باقريان بموجب سند شماره 22958 مورخ 1350/09/29 دفتر3- شهرضا 
9- رأی شــماره 140160302009001207مورخ  1401/04/28 آقا ی عبدالرضا باقريان 
فرزند ناصرقلی درسه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه به مساحت 178 متر مربع مجزی 

شــده از پالک 16 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی 
رمضان باقريان بموجب سند شماره 22958 مورخ 1350/09/29 دفتر3- شهرضا 

10- رأی شماره 140160302009002385مورخ  1401/09/01 آقای کريم دهقانی فرزند 
کرمعلی در ششدانگ يک باب خانه نيمه ساز به مساحت 315/57متر مربع مجزی شده از 
پالک 11- اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی بهادرخان 

نهچيری بموجب سند شماره 16241 مورخ 1337/11/11 دفتر62 – اصفهان
 11- رأی شــماره 140160302009002768مورخ  1401/10/07 آقای منصور باقری 
خولنجانی فرزند هاشم در ششــدانگ قسمتی از يک قطعه زمين کشــاورزی به مساحت 
64/96مترمربع مجزی شــده از پالک 15- اصلی واقع در بخــش 9 ثبت اصفهان انتقالی 
با واسطه از مالک رسمی منصور باقری بموجب سند شــماره 8541 مورخ 1350/11/11 

دفتر100 - لنجان
12- رأی شماره 140160302009002664مورخ  1401/10/01 خانم اکرم عابدی فرزند 
نصراله عابدی در ششدانگ يک باب خانه به مساحت 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 شــماره 140160302009002756مورخ  1401/10/05 آقای اسماعيل امينی 
شيخ ابادی فرزند رجبعلی در ششدانگ يک قطعه زمين کشاورزی به مساحت 1987/85متر 
مربع مجزی شــده از پالک 16 - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 
مالک رسمی غالمرضا صادقی سرارودی بموجب سند شماره 23220 مورخ 1345/10/27 

دفتر 62 - اصفهان 
14- رأی شــماره 140160302009002766مــورخ  1401/10/05 اداره آب و فاضالب 
استان اصفهان در ششدانگ يک قطعه زمين محصور شده با فنس با مستحدثات به مساحت 
2614/06متر مربع مجزی شده از پالک 461- اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی 
با واسطه از مالک رسمی عباسعلی عباسعلی پور طالخونچه بموجب سند شماره 46386 مورخ 

1364/02/19 دفتر 2 - قمشه  
15- رأی شماره 140160302009002178مورخ  1401/08/03 اداره اوقاف و امور خيريه 
شهرســتان مبارکه – موقوفه خانم بلقيس کيوانيان در ششدانگ يک قطعه زمين 16-  به 
مســاحت 921/30متر مربع مجزی شــده از پالک 283 فرعی از 5- اصلی واقع در بخش 
8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان مبارکه  

تاريخ انتشار اول : 1401/11/8
تاريخ انتشار دوم : 1401/11/23

م الف: 1447252 مظاهر نصرالهی  رييس اداره ثبت اسناد وامالک مبارکه
مفاد آراء

11/139 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 3709 مورخ 1401/10/19 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت آقای مجيد ربيعی به شناســنامه 
شماره 872 کدملی 1289041199 صادره اصفهان فرزند اسماعيل در ششدانگ يکباب 
ساختمان در حال ساخت به مساحت254/50 مترمربع پالک شماره 2 فرعی از 4348 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی 
اوليه مفروز ثبتی گرديده 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 مالکيت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/08

م الف: 1453315  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

میراث و گردشگری4یکشنبه 23 بهمن 1401 / 21 رجب 1444 / 12  فوریه  2023 / شماره 3746

نبض هنر 6000 ساله ایرانی در بازار مسگران اصفهان، ُکند می زند ؛

ساِز ناکوِک بازار مس
از حال و هــوای چهارباغ به ســمت میدان جهانی 
نقش جهــان گام برمی داریــم، میدانــی کــه بازار 
مســگرانش در ســوی غربی آن برای هر شهروند 
اصفهانی و هر دوستدار نام و نشانی از اصفهان، بسیار آشناست... اگرچه 
سال هاست که باید گوش تیز کرد تا این بازار را از صدایش شناخت، اما 
هنوزهم صدای ضرب آهنگ ممتد چکش بر مس از این بازار شــنیده 

می شود.
صدا ما را نیز به خــود فرا می خواَند و بــه بازار مســگراِن میدانی وارد 
می شویم که نقش جهانش خوانده اند و چه جلوه درخشان و شکوه مندی  
رخ می نماید از ظروف برســاخته از مس و صدایی که اگرچه به نفس 
افتاده است، اما قطع نمی شود... یکی یکی از کنار حجره ها می گذریم تا 
صدای ممتد فرود چکش بر مس را بیابیم. اندک اند، بسیار اندک و شاید 
در شمار انگشتان یک دست هم نیایند. بازار مسگراِن امروز از روزهای 
شکوه دیروزش فاصله ای بسیار دارد ؛اما هســتند معدود هنرمندانی 

که به هنر مسگری، شهره آفاق اند و بسان قدمت بازار ریشه ها دارند.
استاد احمد سطوت را می بینم که بیرون از حجره اش نشسته است، با 
ضربه گیر صدایی که بر گوش دارد و چکش را به طور مداوم باالبرده و بر 
ظرف مسِی در دستانش فرود می آورد. بر سردر حجره اش نوشته است: 
»کارگاه تولیدی احمد سطوت، ســازنده انواع و اقسام صنایع دستی 
مســی« و من می ایســتم به دیدن تکرار چندباره ی این فراز و فرود و 

شنیدن صدایی که آهنگ جریان دار و جریان ساز بازار مسگرهاست.
مسگری، شغلی موروثی در خاندان سطوت است و حاال استاد »احمد 
سطوت« تنها بازمانده از مسگرهای این خاندان است که هنوز چکش بر 

دستانش است و می سازد و می پردازد. خدایش قوت دهد...
او می گوید: »ســال ۱۳۳۴ در اصفهان متولد شــدم و وقتی ۱۰ ســال 
داشتم یعنی از سال ۱۳۴۳ مسگری را شروع کردم و به شغل اجدادی 
خود پرداختم. همان سال پدرم من را برای کار به همین حجره در بازار 
مسگرها آورد. یادم هست که ۱۵۰ نفر در این بازار به چکش کاری مس 
مشــغول بودند، اما االن تعداد آن ها به کمتر از انگشــتان یک دســت 

می رسد، به صدای چکش ها گوش کن... از نفس افتاده...«
چهار نسل قبل از استاد احمد سطوت همگی به مسگری می پرداختند. 
استاد دراین باره توضیح می دهد: پدرم »حاج رضا سطوت« و پدربزرگم 
»حیدر علی« در همین حجره کار می کردند. جد پدری ام »حسین« و 
قبل از او »حاج اسماعیل« نیز شغل شان مسگری بود. خالصه نسل در 
نسل مســگریم و چکش بر مس می زنیم؛ عالوه بر این، پسرعموهای 

پدرم یعنی استاد »عبدالعلی سطوت«، استاد »عباس سطوت«، استاد 
»حسین سطوت« و استاد »حاج قاســم سطوت« نیز مسگر و در این 

هنر، شهره عام و خاص بوده اند.«
این روزها اما صدای چکش اندک مســگران بازار مسگرهای اصفهان 
نیز در میان رکود صنایع دستی به سختی شنیده می شد. استاد سطوت 
تایید می کند و می افزاید: »آن قدر قیمت ها باال رفته و بدتر از همه نوسان 
دارد که نمی دانیم قیمت ورق مس فردا با امروز چقدر تفاوت خواهد کرد، 
نه توریست خارجی می آید و نه توریست ایرانی قدرت سفر دارد و اگر 
هم سفر کند صنایع دستی جزو سبد خرید او نخواهد بود که مس هم از 
آن جمله است. از طرف دیگر از ۱۰۰ ظرف مسی که االن در بازار مسگرها 
اصفهان به فروش می رســد شــاید فقط ۵ ظرف، دســتی و با دست 
چکش کاری شده باشند و ســایر آن ها به صورت ماشینی ساخته شده 
است چون دیگر نه هنر دست برای مسئوالن اهمیت دارد و نه انجام آن 

به لحاظ اقتصادی صرفه دارد.«
او سپس اضافه می کند: »ما هم که هنوز کار می کنیم چون کار دیگری 
نمی دانیم، برای همین باید چکش بزنیم. دست و گوش مان را از دست 
دادیم؛ اما چیزی عایدمان نشــد و فرزندان ما هم وقتی دیدند من در 
این شغل نه پولی دارم و نه توجهی از سوی مسئوالن به این هنر می شود 

نخواستند به این شــغل بیایند، اصال برای چه بیایند! که آینده ای چون 
ما داشته باشــند! همان بهتر که به کار دیگری مشــغول شوند تا هم 

دخل وخر ج شان بخواند و هم سالمت جسم شان به خطر نیفتد.«
اندکی جلوتر، اســتاد »حاج علی جعفر پیشــه« بــر صندلی کوچک 
حجره اش نشسته است، اما هنوز هم با چکشی در دستانش بر ظرف 
مسی بزرگی ضربه می زند و صدایش ضرب آهنگ ظریف و زیبای بازار 

را شدت می بخشد.
مسگری را می توان قدیمی ترین و با وفاترین دوست همراه هنرمندان 
صنایع دستی در شاخه فلز و فلزکاری دانست و فن چکش کاری مس 
سبب شده انسان از آن استفاده کند و ابزار و تجهیزات متعددی را بسازد. 
بین هزاره ششــم و هزاره هفتم قبل از میالد به صورت فراگیر تولید و 

استفاده می شد که اوج این هنر به دوران صفویه برمی گردد.
اگرچه استفاده از ظروف مسی در آشپزخانه ها کم شده و جای خود را 
به سایر ظروف مانند چینی و آکروپال داده است، اما هنوز این ظروف 

خریداران خاص خود را دارد.
نبض هنر 6۰۰۰ ســاله ایرانی امروز در بازار مسگران اصفهان می تپد که 
برای تضمین حیات خــود نیازمند توجه مردم به ایــن هنر و حمایت 

مسئوالن از هنرمندان فعاالن این رشته هنری است.

حاشیه نگاری نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی؛

مردم بیشتر تماشاچی هستند
نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی که در تهران در جریان بود، به گفته برخی حاضران آن، تب و تاب 
سال های گذشته را نداشت و تعداد مراجعه کنندگانش ، به کمتر از نصف هر سال رسید.به گزارش ایسنا، 
نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی از ۱۸ تا ۲۱ بهمن ماه در محل نمایشگاه بین المللی 
تهران برپا شد ، از هر ورودی که وارد نمایشگاه بین المللی تهران می شدید، ون هایی بودند که شما را تا 
بخش های اصلی همراهی  کنند.  اوایل صبح، تعداد بازدیدکنندگان از این نمایشگاه اندک بود و هر چه 
به ظهر نزدیک می شدیم، بازدیدکنندگان بیشتری در نمایشگاه حاضر می شوند، اما بازدیدکنندگان از 
این نمایشگاه در بخش های مختلف صرفا تماشاگرانی بودند که به دلیل قیمت های بسته های سفر 
و صنایع دستی نمی توانستند تصمیم قاطع و آنی برای خرید این خدمات بگیرند و این در حالی است 
که متولیان گردشگری و صنایع دستی معتقدند این نمایشــگاه با وجود زمان اندکی که پابرجاست، 
می توانست فرصت خوبی برای معرفی جاذبه ها و خدماتشان باشد.با این حال، برخی کارشناسان 
حاضر در این نمایشگاه برگزاری چنین رویدادی را بدون دستاورد و از سر اجبار برای استان ها می دانند 
و معتقدند در وضع موجود با هزینه ای کمتر، می توان نمایشگاه مجازی برگزار کرد و همه استان های 
کشور و جهان از خدمات و شرایط سفر در ایران و محصوالت صنایع دستی آگاه شوند.غرفه داران در 
نمایشگاه صنایع دستی نیز از شرایط فروش چندان راضی نبودند و فقط به معرفی محصوالت شان به 
مشتری ها و ارائه بروشور و یا اطالعات بسنده می کردند. سالن های گردشگری نیز به گرمی و شلوغی 
سال های گذشته نشــده  و بیش از آن که شــاهد بازدیدکنندگان عمومی و مردم باشند، محلی برای 
رایزنی و فرصتی برای دیدار اهالی گردشگری بوده اند.در حالی که شمار زیادی از بازدیدکنندگان این 
نمایشگاه، تهرانی ها بودند، یکی از غرفه داران صنایع دستی که بار  اول است در این نمایشگاه شرکت 
می کند، می گوید که تصور دیگری از نمایشگاه داشته و فکر می کرده بخشی قابل توجهی از گردشگران 
خارجی هم در این نمایشــگاه حضور دارند.مردمی هم که برای بازدید از نمایشگاه آمده  بودند، دلیل 
تماشاچی بودن خود را به قیمت زیاد محصوالت صنایع دستی و تورهای مسافرتی ربط می دهند. برخی 
هم می گویند صرفا برای بازدید آمده اند و از ابتدا قصد خرید نداشته اند. این در حالی است که تعداد 
بازدیدکنندگان دوربین به دست برای عکاسی از لباس محلی ها و چیدمان سنتی، نوازندگان محلی در 
برخی غرفه ها قابل توجه بود.برخی غرفه های خالی از بازدیدکننده  بود و برخی غرفه ها مملو از جمعیت 
که آن هم به لطف خوراکی و یا لباس های سنتی این غرفه هاست. بازار خوراکی های محلی و سنتی 
شاید داغ ترین بخش نمایشگاه مثل هر سال باشد؛ مردم تمایل بیشتری برای خرید سوغاتی نشان 
می دهند، جمع زیادی هم در نقش چشنده خوراک ظاهر شده اند.یکی از بخش های حاشیه ساز این 
نمایشگاه به سالن های صنایع دستی مربوط می شد؛ سالن های ۷، ۸، ۹ و ۲۷ نمایشگاه بین المللی 
تهران به صنایع دستی اختصاص داده شده و این در حالی است که سالن ۸ به دلیل تهویه نامناسب و 
گرمای شدید، بسیاری از بازدیدکنندگان و حتی غرفه داران را کالفه کرده و روی مدت زمان بازدید و توقف 
بازدیدکنندگان تاثیر گذاشت ، عده ای فقط به دیدن چند غرفه ابتدایی اکتفا می کردند و سریع از بخش 
صنایع دستی خارج می شدند وغرفه داران هم از این شرایط دل خوشی نداشتند.بسیاری از فعاالن 
گردشگری و صنایع دستی که در ماه های گذشــته و حتی از زمان همه گیری کرونا شرایط سختی را 
پشت سر گذاشته اند و با محدودیت های اینترنت،   فروش مجازی خود را از دست داده اند، بر این تصور 
بوده اند با حضور در نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی تهران می توانند گوشه ای از زیان و خسارات 
خود را جبران کنند، اما دو روز نخست برپایی این نمایشگاه،   چندان رضایت بخش نبوده و از استقبال 

کم و فروش اندک محصوالت و خدمات ناراضی بودند.
نظر متخصصان و برخی فعاالن گردشگری نیز بر این اســت که این نمایشگاه و برخی استان ها در 
سال های گذشته حضور قوی تری را به نمایش گذاشته بودند و امسال حضور ضعیف تر و کم فروغ تری 
را تجربه می کنند، هرچند امسال فضایی که به برخی استان ها داده شده، گسترده تر از هر سال است و 
شهرداری ها نیز حضور پررنگ تری به نسبت سال های گذشته دارند، با این حال خلوتی فضای برخی 

غرفه ها مشهود بود.

خبر
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مدیرکل منابع انسانی سازمان بیمه سالمت مطرح کرد:

پیگیری پرداخت هزینه های درمانی بیماران صعب العالج 
توسط بیمه

مدیر کل منابع انسانی و پیشتیبانی سازمان بیمه سالمت گفت: پیگیری پرداخت هزینه های درمانی 
بیماران صعب العالج توسط سازمان بیمه سالمت انجام شد.وحید پورشاسب در حاشیه آیین افتتاح 
ساختمان اداره بیمه سالمت شهرستان نایین در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ساختمان بیمه 
سالمت شهرســتان نایین در زمینی به مســاحت ۲۶۵ متر مربع و با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون تومان در دو طبقه و زیر بنای ۲۹۹ متر مربع در ۱۴ ماه با هدف خدمت رسانی بهتر و شایسته تر 
به مردم خوب شهرستان نائین احداث شده است.وی با بیان اینکه سازمان بیمه سالمت، یک سازمان 
خدماتی در راستای بیمه آحاد جامعه است، گفت: این سازمان با آمار ۴۶ میلیون نفر بیمه شده مشغول 
خدمت به بیمه شدگان است و در یک سال اخیر شاهد اتفاقات خوب و بسیاری در بیمه سالمت بودیم.

مدیر کل منابع انسانی و پیشتیبانی سازمان بیمه سالمت کشور بیان کرد: ۹۰ درصد هزینه های درمان 
افرادی که در زمینه ناباروری مشکل دارند توسط سازمان بیمه سالمت پوشش داده می شود و اشخاصی 
که شرایط پرداخت حق بیمه را ندارند مشمول یاری این سازمان شــده اند.وی اضافه کرد: در استان 
اصفهان یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه سالمت قرار دارند؛ اخیرا نیز پیگیری پرداخت 
هزینه های درمانی بیماران صعب العالج توسط سازمان بیمه سالمت انجام شد تا بتوانیم به این دسته 
از افراد نیز یاری برسانیم.پورشاسب گفت: سال ۱۴۰۲ در شهرستان خوروبیابانک نیز برنامه داریم و قرار 

است یک ساختمان ملکی برای این شهرستان در نظر گرفته شود.
 

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان:

دانش آموزان تحت تاثیر کرونا دچار فقر حرکتی شدند
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: دانش آموزان ما در دو سال گذشته تحت تاثیر کرونا دچار 
فقر حرکتی شدند و سرعت حرکت به سمت مفاد سند تحول بنیادین کاهش قابل توجهی یافت.محمدرضا 
ابراهیمی در آیین افتتاحیه ۵۷ طرح ورزشی آموزش و پرورش استان، اظهار داشت: تالش دولت مردمی 
در حوزه آموزش و پرورش توجه به تمام ساحت های آموزشی و تربیتی است که مورد تأکید سند تحول 
بنیادین نیز قرار دارد.وی ادامه داد: مهم ترین هدف سند تحول بنیادین تربیت انسان چند ساحتی است و 
ما معتقدیم که برای رشد دانش آموز به این شکل، باید به ساحت زیستی بدنی توجه ویژه ای داشت و روی 
آن سرمایه گذاری کرد و تردیدی نیست که این سرمایه گذاری زمینه ساز قراردادن دانش آموزان در مسیر 
حیات طیبه است.ابراهیمی ضمن ابراز تاسف از نگاهی که بیش از یک دهه سبب توقف اجرای سند تحول 
بنیادین شد، اجرایی سازی این سند را از مهم ترین مطالبات رهبری دانست و تصریح کرد: طی دوسال 
و نیم گذشته که دانش آموزان ما تحت تاثیر کرونا قرار گرفتند و دچار فقر حرکتی شدند سرعت حرکت به 
سمت مفاد سند تحول بنیادین کاهش قابل توجهی یافت و یکی از راهکارها برای جبران این افت سرعت 
و رســیدن به حیات طیبه توجه به ورزش در آموزش و پرورش است.مدیرکل آموزش و پرورش استان 
اصفهان طرح شهید سلیمانی را اقدام مطلوبی برای افزایش سرانه ورزشی دانش آموزان دانست و اضافه 
کرد: چنین اقدامی باعث می شود که دانش آموزان به فرصت و تجهیزات الزم برای تندرستی دسترسی 
پیدا کنند.وی در ادامه انقالب اسالمی را دستاورد قرن ها حقیقت جویی، استقالل طلبی، نفی استبداد و 
نفی استکبار دانست و اذعان داشت: به تعبیر حضرت امام )ره( انقالب ما معجزه قرن بود، چرا که بعد از 
جنگ جهانی دوم و پیروزی نظام دنیاگرا و سکوالر نظمی بر جهان حاکم شد که مبتنی بر نفی دین و دین 
ستیزی بود و تمام کشورها باید تابع غرب یا شرق می شــدند؛ در چنین وضعیتی انقالب اسالمی بدون 
حمایت قدرت های غربی و شرقی پیروز شد و معادالت را تغییر داد.ابراهیمی، مهم ترین دستاورد انقالب 
اسالمی را توجه به نظر، اراده و رای مردم دانست و بیان داشت: در سال ۱۳۵۸ بیش از ۹۸ درصد مردم به 
جمهوری اسالمی رای دادند و پس از آن هرسال با شرکت در انتخابات ها و راهپیمایی های مکرر حمایت 

خود را از انقالب اسالمی نشان دادند و پس از این نیز نشان خواهند داد.

اخبار

مدیر بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان در تشریح گسترش و بروز سالک از نظر جغرافیایی: 

اصفهان از صدرنشینان ثابت جدول رده بندی!

مدیر بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان 
گفت: بیماری سالک به صورت ذاتی چند سال یک بار 
نوســان دارد، البته در جای جای کشور این بیماری 
را شاهد هستیم، اما اصفهان بیشتر با این بیماری مواجه است، این در 
حالی است که سالک از نظر جغرافیایی رو به گسترش است.رضا فدایی 
در نشست خبری بررسی وضعیت بیماری سالک، اظهار کرد: چند بعدی 
بودن موضوع کنترل بیماری سالک و ارتباط آن با مسائل عمرانی، محیط 
زیست، منابع طبیعی، اســتراتژی جمعیتی باعث شده است، بیش از 
پیش به ســالک پرداخته شود، ســالک بیش از اینکه جنبه پزشکی و 
بهداشتی داشته باشد جنبه اجتماعی دارد.وی ادامه داد: سالک ممکن 
است برای بسیاری از افراد ملموس نباشــد، اما مردم شهرستان های 
متعدد درگیر این بیماری هستند.مدیر بیماری های واگیر مرکز بهداشت 
اســتان اصفهان تصریح کرد: هر سال سالک ســوژه جدید همان سال 
می شود و ممکن است وضعیت با ســال های قبل تر متفاوت باشد.وی 
اضافه کرد: پشــه خاکی، انواع موش صحرایی که مخزن انگل هستند، 
باعث بروز بیماری سالک می شود که اگر در صورت و قسمت های نمایان 
بدن رخ دهد، بسیار ناراحت کننده است.فدایی اضافه کرد: بیماری سالک 

به صورت ذاتی چند سال یک بار نوسان دارد، البته در جای جای کشور این 
بیماری وجود دارد، اما اصفهان بیشتر با این بیماری مواجه است، الزم 
است بدانیم ســالک از نظر جغرافیایی رو به گسترش است.وی گفت: 
سال گذشته اســتان فارس با حدود ۴۵۰۰ بیمار سالک رتبه نخست و 
اصفهان رتبه دوم از نظر تعداد بیماری را داشــت، اما استان هایی مانند 
زنجان، کردستان و گیالن با این بیماری مواجه نیستند.مدیر بیماری های 
واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان خاطرنشان کرد: به لحاظ بروز بیماری 
سالک به طور تقریبی استان اصفهان رتبه نخست را دارد، اما استان ایالم 
به نسبت جمعیت بدترین وضعیت را داراســت.وی گفت: حوزه علوم 
پزشکی اصفهان به غیر از کاشان و آران و بیدگل سال گذشته ۳۱۱۳ بیمار 
و امسال تاکنون ۱۰۷۸ بیمار ســالک داشته که به طور تقریبی یک سوم 
سال گذشته است، این در حالی است که برخوار، نطنز، اردستان و نایین 
به تازگی به کانون های سالک خیز اضافه شــده اند.فدایی با بیان اینکه 
هنوز واکسن سالک به صورت کامل ساخته نشــده و در حال حاضر در 
دست بررسی است، خاطرنشان کرد: تاکنون هیچ یک از واکسن ها حتی 
واکسن کرونا کارایی صد درصد نداشته است.وی با بیان اینکه اگر شرایط 
زیست محیطی که مخزن و ناقل بیماری ســالک است، اصالح نشود، 

منابع و اقداماتی که تاکنون انجام شده اســت به هدر می رود، افزود: از 
اسفندماه سال گذشته تا شهریورماه سال جاری ۸۴ کانون عملیات در ۸۸ 
هزار هکتار توسط بیش از ۱۳ هزار نفر روز نیرو طعمه گذاری و سم پاشی 
شد.مدیر بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان با بیان اینکه 
هرچقدر زخم سالک زودتر تشــخیص داده شود، بهتر درمان می شود و 
جایی بر روی بدن باقی نمی گذارد، گفت: در ۲۸ نقطه اســتان اصفهان 
آزمایشگاه تشخیص سالک وجود دارد که از افراد دارای زخم سالک نمونه 
گرفته می شــود.وی ادامه داد: درمان بیماری سالک رایگان است و در 
محل زخم آمپول گلوکانتیم تزریق می شود، از آن جایی که این نوع درمان 

دردناک است به دنبال درمان های تزریقی هستیم.
فدایی افزود: هر آمپول سالک با هزینه ای بالغ بر شش دالر توسط دولت 

وارد کشور می شود، اما تزریق آن برای مردم رایگان است.

اهمیت آموزش به مردم در مناطق سالک خیز

وی با بیان اینکه آموزش و آگاهی مردم در مقابل بیماری سالک از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت، گفت: هیچ مشکل بهداشــتی بدون مشارکت 

برطرف نمی شود، حتی افراد گرفتارشده باید کمک کنند.
مدیر بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان با بیان اینکه آموزش 
به مردم در مناطق سالک خیز رکن بسیار مهمی است، ادامه داد: نگرانی 
ما از آنجاست که روزی شهر اصفهان را از مناطق سالک خیز جدا کنیم و 
این شهر به کانون سالک تبدیل شود.وی گفت: حدود ۷۰۰ هزار نفر از مردم 
استان اصفهان )تحت پوشش علوم پزشکی اصفهان به جز کاشان و آران 

و بیدگل( در مناطق سالک خیز زندگی می کنند.
فدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه خشــکی زاینده رود بر افزایش 
ابتال به ســالک تاثیرگذار است، افزود: تعطیلی کشــاورزی به دنبال آن 
خشکی بستر زاینده رود باعث شد، جوندگان برای یافتن غذا به مناطق 
مسکونی نزدیک تر شود که این عامل در راستای تشدید بیماری به یکی 
از چالش ها تبدیل شــد.مدیر بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان 
اصفهان تصریح کرد: وضعیت نامناسب ساماندهی زباله، نخاله و کود در 
اکثر کانون های سالک خیز استان، منازل متروکه متعدد در بافت شهری، 
اجرای پروژه های مسکونی و غیرمسکونی که در عمل موجب پیشروی 
انسان در عمق مناطق پرخطر شده است، جاری بودن فاضالب روباز در 
برخی مناطق، مجاورت تاغ زارها با مناطق مسکونی و ساماندهی نکردن 
دامداری ها در سطح داخل شهرهای سالک خیز استان اصفهان از جمله 
مهم ترین چالش ها در عرصه بهسازی محیط مناطق سالک خیز استان 
اصفهان است.وی با اشاره به واکسن سالک، گفت: آزمون علمی واکسن 
سالک در اسفندماه سال ۹۷ در استان اصفهان و فارس انجام شد و حدود 
دو هزار نفر در مناطق ورزنه و چند شهرستان استان فارس این واکسن 
را دریافت کردند که پس از مطالعات انجام شــده و چهار سال پیگیری 
مشخص شد این واکسن شیوع سالک در مناطق سالک خیز را حدود ۷۰ 

درصد کاهش داده است.
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مفاد آراء
11/140 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابــر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا 
به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس 
 از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي

 تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 13831 مورخ 1401/11/18 هيات دوم خانم فرشته بهرامی مطلق  به 
شناسنامه شماره 1616 کدملي 1285620161 صادره اصفهان فرزند مهدی در ششدانگ 
يکباب خانه قديمی مخروبه به مساحت 308/19  متر مربع پالک شماره 2/171 فرعی از 14 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از ملک حسينی 

کوهانستانی تقسيم نامه 67723 مورخ 64/1/31 دفترخانه 5 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/08

م الف: 1453858  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
11/141 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابــر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا 
به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم 
و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 

قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 13344 مورخ 1401/11/05 هيات دوم آقای محمود سبقت الهی  
به شناسنامه شماره 164 کدملي 1285437896 صادره فرزند مهدی در ششدانگ يکباب 
ساختمان به مساحت 439/56  متر مربع پالک شــماره 1059  فرعی از 36 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان سند 70543 مورخ 68/2/20 دفترخانه 

36 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/08

م الف: 1453940  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
11/142 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايــي قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
 برابــر آراء صــادره هيئــت موضوع قانــون تعييــن تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي
 و ســاختمانهاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي شهرســتان لنجان تصرفات 
مالکانه و بالمعــارض متقاضي ذيــل محرز گرديده اســت. لذا مشــخصات متقاضي 
وامالک مورد تقاضا به شــرح زير بــه منظور اطالع عمــوم در دو نوبت بــه فاصله 15 
روز در روزنامه هاي تعيين شــده توســط اداره فرهنگ و ارشاد اســالمي لنجان آگهي 
ميشــود در صورتي که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضي اعتراضي 
داشــته باشــند، مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتــراض خود را 
به اداره ثبت اســناد و امالک محل تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مــدت يک ماه 
 از تاريــخ تســليم اعتــراض، دادخواســت خود را بــه مرجع قضايــي تقديــم نمايند. 
بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد. 
1- راي شماره 140160302015000655 مورخ 1401/10/04 شرکت تعاونی کشاورزی 
گوسفنداران رسالت لنجان عليا به شماره ثبت 166 و شناسه ملی 10260020772   نسبت 
به شش دانگ يکباب مغازه  به مساحت 30/29 متر مربع مفروز از پالک 107- اصلي واقع 
در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح 

قهرمان 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/08

م الف: 1452370 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
فقدان سند مالکیت 

11/143 چون آقای عليرضا ســميعی فرزند محمود احدی از ورثه مرحوم محمود 
سميعی فرزند يوسف با تســليم استشــهاديه محلی که هويت و امضا شهود رسما 
گواهی شده است و به تائيددفترخانه 477 جندق رسيده مدعی است که سند مالکيت 
شــش دانگ پالک 1767 فرعی از 3451 اصلی واقع در جندق بخش 6 حوزه ثبت 
خور و بيابانک که به شماره دفتر امالک الکترونيک 139920302029000443 و 
 شماره چاپی 159011 هـ 98 به نام محمود ســميعی فرزند يوسف صادر و تسليم 
گرديده اظهار داشته که سند مالکيت مرقوم در اثر جابه جايی مفقود گرديده و تقاضای 
صدور سند مالکيت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره يک اصالحی ماده 
120 آئين نامه قانون ثبت مراتب در يک نوبت آگهی می شــود که هر کس مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مزبور يا وجود  سند مالکيت مزبور نزد خود می باشد از 
تاريخ انتشار اين آگهی تا 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنی اسناد مالکيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد 

شد. م الف: 1453790 محمد علی بيطرف رئيس ثبت خور و بيابانک    

   تحدید حدود  عمومی
 اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  نطنز

11/134 پيرو آگهی  های  نوبتی  قبلی  و به موجب دســتور مادتين14 و 15 
قانون  ثبت تحديد حدود  ششدانگ هر يک از امالک مشروحه ذيل  واقع در 
شهر نطنز و قراء تابعه  جز بخش 9 و 10و  11 حوزه ثبتی نطنز  به شرح ذيل در 

ايام تعيين شده  به شرح ذيل درمحل شروع و به عمل خواهد امد . 
شماره های  مربوط به بخش 9شامل شهر نطنز و قراء تابعه

شماره فرعی از 1- اصلی  واقع درروستای اوره
354 – آقای دخيل خداياری فرزند عباس و غيره ششــدانگ دو باب طويله 
وداالن وسط آنها و دو باب اطاق فوقانی و ايوان وسط آنها مفروز شده از طرف 

غربی خانه شماره354فرعی 
شماره فرعی از 51- اصلی  واقع در کوی رهن 

210 -  شهرداری نطنز ششدانگ قبرستان معروف گنبد و بائره جنب آن
شماره  فرعی از 71 -اصلی واقع در کوی سرشک

1343 – آقای علی رضا فقيهی سرشــکی فرزند شــيخ محمد علی و غيره 
ششدانگ قطعه زمين مزروعی 

شماره  فرعی از 74 -اصلی واقع در روستای ويشته
676 – آقای علی اصغر نقی ويشته فرزند حسن ششدانگ يکباب خانه 

شماره  فرعی از 129-اصلی واقع در روستای جزن 
363 – خانم اقدس رشيدی جزنی فرزند علی و غيره  ششدانگ قطعه زمين 

مزروعی                                                                             
شماره های  مربوط به بخش 10  شامل چيمه و برز و قراء تابعه

شماره فرعی از 15- اصلی  روستای بيد هند 
3012- آقای عباس  اسماعيلی فرزند  علی محمد  ششدانگ  قطعه  زمين 

محصور 
شماره  فرعی از 25 -اصلی واقع در روستای چيمه

794-آقای  مرتضی لبــاف فريزهندی فرزند رضا ششــدانگ يکدرب باغ 
معروف مبلو

روز تحديد :يک شنبه 14/ 12/ 1401

شماره های  مربوط به بخش 11  شامل طرق رود و قراء تابعه
شماره فرعی از 36- اصلی واقع در مزرعه کامجان کشه

22- آقای عليرضا رياضتی  کشــه فرزند محمود و غيره ششدانگ قطعه 
زمين مزروعی تقريبا دو رجلی 

شماره های فرعی از 37-  اصلی واقع در روستای کشه
9-خانم مهری کريمی کشه فرزند حســن و غيره ششدانگ قطعه زمين 

مزروعی پا کپه دو و يک دوم رجل 
81- خانم شمســی توکلی کشــه فرزند علی و غيره  ششدانگ قطعه باغ  

مزروعی و مشجر در پا کپه مارچون سه رجلی
81-خانم شمسی توکلی کشــه فرزند علی و غيره ششدانگ  قطعه زمين 

محل خرمن
81- خانم شمسی توکلی کشه فرزند علی و غيره ششدانگ دو قطعه  باغچه  

متصل بهم در کوی الجه يک و نيم رجلی 
89- خانم شکوه هراتيان  فرزند اسمعيل  ششدانگ هر يک از قطعه زمين 

سه ربع رجلی و قطعه زمين ربع رجلی معروف چاله سرخ 
90-خانم پوران توکلی کشــه  فرزند علی ششدانگ قطعه زمين مزروعی  

معروف کوهاب يک رجل و يک چهارم رجل

 روز تحديد: دو شنبه :15/ 12/ 1401

133-خانم اقدس کريمی کشــه  فرزند عباس و غيره ششدانگ دو قطعه 
زمين  مزروعی در بخش مرغزار 

150-آقای علی مبينی کشه  فرزند عباس  ششدانگ يکدرب باغ معروف 
قلقله تقريبا يک رجل و ربع

210-خانم اقدس کريمی کشــه فرزند عباس و غيره ششدانگ دو قطعه 
زمين مزروعی تقريبا يک رجل معروف مرغزار 

266-آقای ناصر سعيدی نيک فرزند رحمن و غيره ششدانگ  قطعه زمين 
مزروعی در بخش سر چشمه يک رجل

281-خانم الدوز ذبيحی نيک فرزند قاسم  شش  دانگ يکدر ب باغ معروف  
پريار هشت رجلی

304-خانم اقدس کريمی  کشه فرزند عباس ششدانگ  قطعه زمين يک 
رجل و ربع رجل معروف بخش مرغزار 

 روز تحديد: سه شنبه :16/ 12/ 1401

333- خانم معصومه پرياری  کشــه  فرزند رضا    ششدانگ يکدر ب باغ  
معروف  پريار تقريبا  دو رجل و نيم 

333-خانم ربابه پرياری کشــه فرزند رضا و غيره شــش دانگ يک درب 
باغچه مشجر در کوی پريار تقريبا نيم رجل 

1097- آقای رضا  مبينی  فرزند عباس   ششدانگ  يکباب خانه 
شماره  فرعی از 39- اصلی واقع در مزرعه  اسفيجار  کشه

12- آقای  حبيب  عقيلی کشــه  فرزند  رضا و غيره  ششدانگ پنج قطعه  
زمين مزروعی و مشجر چهار رجلی و نيمی 

شماره های فرعی از 152- اصلی واقع در روستای نيه
34-آقای محسن داد خواه  نيکو  فرزند علی   ششدانگ يکدر ب باغ 

127- آقای رضا محبوبی  فرزند حسين  ششدانگ  يکدرب باغ 

 روز تحديد: پنج شنبه :18/ 12/ 1401

شماره های فرعی از 193- اصلی  واقع در طرق
172- اقای ماشا اله  انصاری طرقی فرزند  مصطفی و غيره ششدانگ قطعه  

زمين مزروعی  و مشجر                                                                       
1027-خانم بتول افتخاری طرقی فرزند حســن ششــدانگ قطعه زمين 

مزروعی 

1361- خانم عفت انصاری   طرقی فرزند محمد اقا  ششدانگ  يکدرب باغ 
شماره فرعی از 212- اصلی واقع در دشت بزرگ طرق 

676- خانم جميله  شــکوهی طرقی فرزند علی ششــدانگ قطعه زمين 
مزروعی 

شماره فرعی  از 215- اصلی واقع در مزرعه الدريجه يحيی اباد
167-رضا ميــران  زاده مهابادی  فرزند مرتضی ششــدانگ قطعه زمين 

محصور 
شماره فرعی از 277 – اصلی واقع درروستای نسران

187- اقای علی قهار زاده مهابادی  فرزند احمد و غيره   ششدانگ يکدرب 
باغ  معروف پازر کوره

 روز تحديد: شنبه  20/ 12/ 1401

لذا  بموجب اين آگهی  و به استناد  ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک 
و مجاورين  اعالم  ميگردد که تحديد حــدود  پالکهای فوق در روز های 
تعيين شده به ترتيب  از ساعت 8 صبح  شروع و در صورت مصادف  شده  با 
تعطيلی  روز بعد از ان بعمل خواهد امد  لذا از صاحبا ن امالک و مجاورين  
يا نماينده   قانونی آنها  از طريق اين آگهی دعوت ميشود  در وقت مقرر در 
محل حضور يابند لذا در صورت عدم حضور تحديد حدود  مطابق ماده 15 
قاون ثبت  با حدود اظهار  شده از طرف  مجاورين  تحديد حدود  خواهد شد  
ضمنا  در صورتيکه صاحبان امالک  و مجاوريــن در موعد مقرر در محل 
حاضر نباشند  می توانند  وفق ماده 20 قانون ثبت  از تاريخ  تنظيم  صورت 
مجلس تحديدی اعتراض خود را ظرف مدت 30 روز به اين اداره  تســليم 
و گواهی  مشــعر بر طرح  دعوی  را از دا د گا ه  صا لحه  اخذ و به اين  اداره 

تحويل نمايند .
تاريخ انتشار:23/ 11/ 1401

م الف: 1452422 
رحمت اله شاهدي سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز



آنچلوتی: 

رئال،قهرمانیمیخواهد
رئال مادرید در نیمه نهایی جام جهانی باشگاه ها که به میزبانی مراکش برگزار می شود با نتیجه ۴ بر یک 
برابر االهلی مصر به پیروزی دست پیدا کرد تا حریف الهالل در فینال شود.کارلو آنچلوتی بعد از بازی 
گفت: تیم حدت و شدت الزم را نداشت و کمی اذیت شدیم با این حال محک خوبی بود و با شایستگی 
به پیروزی دست پیدا کردیم. بازی خوبی بود. بازی در فضای زیبا و خاصی برگزار شد و باید از هواداران 
تشکر کرد. برابر حریف قدرتمندی بازی کردیم و به نظرم با احساسات خوبی ورزشگاه را ترک کردیم.

او درباره عملکرد والورده گفت: به نظرم والورده کم کم به روزهای خوب خود برمی گردد و در این بازی 
توانست که بازی خوبی را به نمایش بگذارد. وقتی ۲ بر صفر پیش افتادیم این احساس به وجود آمد 
که کار تمام شده ؛اما به بازیکنان گفتم که باید تا آخرین لحظه تالش کنند چرا که بازی تنها بعد از سوت 
پایان تمام می شود.سرمربی رئال مادرید درباره بازی برابر الهالل گفت: الهالل تیم شایسته و خوب 
نشان داده است و با شایستگی راهی فینال شد. رئال مادرید مثل همیشه به دنبال قهرمانی و پیروزی 

است و با انگیزه زیاد پای به این بازی می گذاریم.
 

»مارکینوش« بعد از شکست برابر مارسی:

زمانخفهشدناست!
کاپیتان پاری سن ژرمن از شکست برابر مارسی در جام حذفی بسیار عصبی و ناراحت است.هواداران 
پاری سن ژرمن قبل از بازی بزرگ برابر بایرن مونیخ در لیگ قهرمانان اروپا با یک شوک بزرگ مواجه 
شدند. پاری سن ژرمن در یک هشتم نهایی جام حذفی با نتیجه ۲ بر یک برابر مارسی شکست خورد تا 
وداع تلخ و زود هنگامی با جام حذفی داشته باشد.مارکینوش، کاپیتان پاری سن ژرمن از این شکست 
بسیار عصبی و ناراحت است. او بعد از بازی گفت: می دانستیم که بازی سختی برابر مارسی داریم و 
آنها تالش زیادی خواهند کرد. نتوانستیم نقشه های آنها را خنثی کنیم. اشتباهات بدی انجام دادیم 
که تیم تاوان آن را پس داد.او ادامه داد: بازیکنان به خوبی می دانند که چه باید در میدان انجام دهند با 
این حال گاهی اوقات  اشتباهات گریز ناپذیر است. شکست تلخی را تجربه کردیم چرا که برابر حریف 
سنتی ما بود و باعث شد تا از جام حذفی هم کنار رویم.این بازیکن برزیلی در پایان گفت: می خواستیم 
با پیروزی و صعود به دور بعد به پاریس برگردیم؛ اما نشد. نیاز به تالش و کار جدی تر داریم. متاسفانه 

بازی خوبی را به نمایش نگذاشتیم. اکنون نوبت آن است که خفه شویم و دهان خود را ببندیم.
 

مصاحبه ای برای ایجاد تنش در رابطه مسی-بارسا؛

برادرمسی:قبلاز»لئو«کسیبارسارانمیشناخت!
برادر لیونل مسی درباره باشگاه بارسلونا و تاریخ آن اظهارنظری جنجالی کرده که به شدت خبرساز شده 
است.ماتیاس مسی، برادر ستاره بزرگ آرژانتینی فوتبال لیونل مســی، در اظهارنظری عجیب درباره 
باشگاه سابق برادرش، بارسلونا، هواداران این باشگاه را به شدت عصبانی کرده است. او در یک مصاحبه 
از باشگاه کاتاالن انتقاد کرد که قدر بزرگ ترین فوتبالیست تاریخ را نمی داند. اما صحبت های جنجالی 
او به این خالصه نمی شد. ماتیاس مسی مدعی شد پیش از پیوستن لئو به بارسا کسی این باشگاه را 
نمی شناخت. لیونل مسی دوران اوج فوتبالش را با پیراهن بارسا پشت سر گذاشت و با این تیم 10 بار 
قهرمان اللیگا شد، ۴ بار جام قهرمانی چمپیونزلیگ را به دست آورد و البته تعداد زیادی افتخار انفرادی 
به دست آورد.ماتیاس مسی در مصاحبه جنجالی اش گفت:  بارسلونا به لطف مسی معروف شد. قبل 
از لئو کسی آن ها را نمی شناخت. کسی که به بارسلون رفته و موزه باشگاه را دیده باشد این را می داند که 
این موزه در واقع موزه مسی است.این صحبت های برادر مسی در حالی مطرح شده که باشگاه بارسلونا 
تا کنون ۲6 بار قهرمان اللیگا شده که اکثر این قهرمانی ها پیش از پیوستن مسی به بلوگرانا به دست آمده 
است. پیش از پیوستن مسی به بارسا این باشگاه شاهد حضور اسطوره های متعددی بوده که از جمله 

آن ها می توان به یوهان کرویف، رونالدینیو، پپ گواردیوال، رونالد کومان و پاتریک کالیورت اشاره کرد.

خبر  روز

 آل کثیر و تاثیرگذاری 
در تایم حساس؛

عیسی،همانبازیکنیکه
پرسپولیسکمداشت

عیسی آل کثیر در اولین مســابقه فیکس 
خود توانست تاثیر مثبتی در تیمش داشته 
باشد و پاس گل دوم را برای دیاباته ارسال 
کند.شــاید اگر مصدومیــت بدموقع مانع 
بزرگی سر راه عیسی آل کثیر نبود، او  بیشتر 
از این هــا پیراهــن پرســپولیس را بر تن 
می کرد و می توانست درخشان ظاهر شود.
اما او در بدو بازگشت، ابتدا کارش را به عنوان 
بازیکن تعویضی مقابل آلومینیوم آغاز کرد 
و اگر بدشــانس نبود می توانست با شوتی 
زیبا به گل هم برسد، اما حسین پورحمیدی 
مانع از آن شد.با این حال در جدال با صنعت 
نفت آبادان، از آنجا که پرسپولیس نیاز مبرم 
به کسب برتری داشــت، با تصمیم یحیی 
گل محمدی، عیســی آل کثیــر در ترکیب 
فیکس سرخ ها قرار گرفت و اتفاقا موثر هم 
ظاهر شــد.این مهاجم خوزستانی درست 
در بهترین فرصت، عملکــرد مثبتی از خود 
ارائه داد. در دقیقــه ۴۷ نیمه دوم، آل کثیر 
از اشــتباه تهیدست نهایت اســتفاده را برد 
و با ارسال پاسی ســر ضرب برای دیاباته، 
مقدمات گل دوم و پیروزی بخش سرخ ها 
را فراهم کرد و باعث شــد تیمــش از نفت 
جلو بیفتد و تحت فشار و استرس از دست 
دادن امتیاز قرار نگیرد.بدون شک با جذب 
پریرای برزیلی و هم چنین بازگشت دیاباته 
و آل کثیر به فــرم ایــده آل، دغدغه یحیی 
گل محمدی در خــط حمله پرســپولیس 
کاهش یافته و آن ها حضور مقتدرانه ای در 

کورس قهرمانی خواهند داشت.

فوتبال جهان

وز  عکس ر

»اوزیل«درنقشامدادگر
مناطقزلزلهزدهترکیه

مسوت اوزیل، ستاره آلمانی فوتبال که 
این روزها در باشاک شــهیر استانبول 
بــازی می کند، بــا حضــور در مناطق  
زلزله زده ترکیه بــا تیم های امدادگر در 
کمک به آســیب دیدگان زلزله همراه 
شد. اوزیل ملیت آلمانی دارد و سال ها 
در تیم ملی آلمان بــازی می کرد؛ اما 
اصالت او ترکیه ای و محل تولدش شهر 

زونگولداک در این کشور است.

زلزلهترکیهبرنامهتیمهایملیکشتیآزادوفرنگیایرانراتغییرمیدهد؟
درحالی که حضور در دو جام بین المللی یاشاردوغو و وهبی امره ترکیه در برنامه تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران بود، باید دید بعد از زلزله ویرانگر اخیر، این 
مسابقات برگزار خواهد شد یا خیر؟بعد از حضور دو تیم کشتی آزاد و فرنگی ایران با 6 و 18 کشتی گیر در مسابقات زاگرب به عنوان اولین تورنمنت رنکینگ دار 
اتحادیه جهانی، هر دو تیم ایران در دومین مسابقه رنکینگ دار که ۴ تا ۷ اسفند در مصر برگزار می شود نیز نماینده خواهند داشت.عالوه بر آن، طبق روال هر سال 
قرار بود که تیم های منتخب کشتی آزاد و فرنگی ایران با نظر پژمان درستکار و حسن رنگرز در رقابت های بین المللی ترکیه که تحت عنوان یاشاردوغو در رشته آزاد 
و وهبی امره در فرنگی برگزار می شود، شرکت کنند اما زلزله شدیدی که طی روزهای گذشته جنوب ترکیه و بخشی از سوریه را لرزانده و خسارات مالی و جانی 
بسیاری داشته، برگزاری این رقابت ها را با ابهاماتی مواجه خواهد کرد.وسعت ویرانی ها و آسیب انسانی این زلزله در ترکیه به حدی بوده که این کشور خواستار 
کمک های بین المللی شده اســت.در این شــرایط باید دید برگزاری دو جام بین المللی در ماه آینده در اولویت ترکیه خواهد بود یا نه، که اگر برگزاری دو جام 

یاشاردوغو و وهبی امره منتفی شود، کادرفنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران هم می بایست تغییراتی در برنامه های فنی و اعزام های خود ایجاد کنند.

بازیکن پیشــین تیم ملی فوتبال ایــران می گوید 
بالژویچ ارتباط صمیمی با ملی پوشان ایران داشت.

میرسالو بالژویچ، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال 
ایران روز چهارشنبه، یک روز قبل از جشن تولد 88 
ســالگی خود بعد از مدت ها رنج بردن از بیماری 

سرطان، درگذشت.
 او در رقابت های انتخابی جام جهانی ۲00۲ هدایت 
تیم ملی ایران را بر عهده داشــت ولی نتوانست با 
این تیم راهی رقابت ها به میزبانی مشــترک کره 
جنوبی و ژاپن شــود ولی از محبوب ترین مربیان 
تاریخ فوتبال ایران است که بازیکنان بسیاری را به 

فوتبال ایران معرفی کرد.

جــواد کاظمیــان در گفت وگو بــا ایســنا، درباره 
درگذشت میروســالو بالژویچ اظهار کرد: در دوره 
بالژویچ تیم ملی بزرگساالن با تیم ملی جوانان یک 
بازی تدارکاتی انجام داد و در آن بازی بالژویچ من 
را دید و بعد به اردوی تیم ملی بزرگســاالن دعوت 
کرد. وقتی با تیم ملی جوانان به جام جهانی رفتیم 
و برگشتیم، بالژویچ از من خواست که به تیم ملی 

بزرگساالن اضافه شوم.
وی افزود: خاطــرات زیادی از بالژویــچ دارم که 
یکی از آنها شکست ســه بر یک برابر بحرین بود و 
برابر ایرلند هم بازی رفت را باختیم و بعد با وجود 
پیروزی در بازی برگشت، از صعود باز ماندیم. هنوز 

تصویر بالژویچ جلوی چشــمانم اســت که بعد از 
شکست برابر بحرین گریه می کرد. او رابطه بسیار 
خوبی با بازیکنان داشــت و یکــی از مربیان قابل 
احترام من بود و وقتی خبر فوت او را شنیدم واقعا 
ناراحت شــدم. من بخشــی از فوتبالم را مدیون 

بالژویچ هستم.

جواد کاظمیان:

هنوزاشکهای»بالژویچ«جلویچشمماست
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وضعیتاستقاللخطرناکشد
 پرونده مطالبات آندره آ استراماچونی از استقالل به شرایط بحرانی رسیده است.باشگاه استقالل 
اگرچه طی روزهای اخیر با تسویه حســاب با نفراتی مانند گابریل پین و هرویه میلیچ، پنجره نقل 
و انتقاالتی خود را باز کرد ؛اما همچنان مشکل استراماچونی و عدم تسویه حساب با این سرمربی 
الینحل باقی مانده این در حالی است که با اظهارات اخیر رییس سازمان خصوصی سازی حاال موج 
نگرانی به اردوی آبی ها رسیده مبنی بر اینکه اگر تسویه حسابی با سرمربی ایتالیایی در کار نباشد، 
تبعات این اتفاق می تواند به طرز محسوسی استقالل را دچار دردسر کند.بر همین اساس نیز جلسه 
اعضای هیئت مدیره استقالل برگزار شد که طی آن مقرر شد تا هرچه سریع تر درخصوص حل وفصل 
این مشکل بعد از سال ها تدابیر الزم در اسرع وقت اندیشیده شــود.نکته قابل توجه اینکه در این 
جلسه درباره تامین منابع مالی جدید صحبت هایی به میان آمده که براساس آن این تصمیم گرفته 
می شود تا ضمن تالش برای پیدا کردن و مذاکره با برخی منابع مالی، در جلساتی با مدیران بانک 
شهر، نسبت به ایجاد راهکارهای جدید برای بهره بردن از ظرفیت های این اسپانسر آبی پوشان برخی 
اقدامات الزم به عمل بیاید.در این خصوص تمامی اعضای هیئت مدیــره به این منظور یعنی پیدا 
کردن و مذاکره با منابع مالی جدید ماموریت ویژه ای پیدا کرده اند تا هرچه سریع تر همگام و همراه 
با علی فتح ا...زاده در این خصوص اقدامات الزم را به عمل بیاورند. نکته قابل توجه اینکه قرار است 
کمیته انضباطی فیفا درخصوص پرونده استقالل و استراماچونی با درخواست سرمربی ایتالیایی 11 
اسفندماه جلسه ای را برگزار کرده که طبق شنیده ها در این جلسه در دو بازه زمانی یک ماهه آخرین 
مهلت به باشگاه استقالل برای تسویه حساب با استرا از ســوی فیفا داده خواهد شد، ضمن اینکه 

احتماال در این تاریخ پنجره نقل و انتقاالتی استقالل دوباره بسته خواهد شد.
 

بازگشتلیزریستارهبهترکیباصلیسپاهان!
وینگر تاثیرگذار طالیی پوشان بعد از یک بازی نیمکت نشینی دوباره جایگاهش در ترکیب اصلی را 
پیدا کرد.تیم فوتبال سپاهان اصفهان در شرایطی حســاس ترین بازی هفته در اهواز را به نفع خود 
تمام کرد که محمد علی نژاد، خرید ابتدای فصل این تیم از آلومینیوم از ابتدا در ترکیب اصلی تیمش 
به میدان رفت.علی نژاد که خیلی زودتر از انتظار در ترکیب یازده نفره مد نظر مورایس برای خودش جا 
باز کرده بود، به خصوص بعد از جام جهانی پای ثابت همه بازی های تیمش بود و تنها در دیدار برابر 
گل گهر از روی نیمکت، بازی هم تیمی های خود را تماشا کرد.وینگر سرعتی سپاهان که این فصل با 
شماره 81 در ترکیب طالیی پوشان قرار می گیرد، یکی از قاب های زیبای هفته نوزدهم را هم شکل 
داد و از نور تند لیزر هواداران فوالد در این بازی در امان نماند. هرچند در این مسابقه علی نژاد فرصت 
زیادی برای تاثیرگذاری ویژه در بازی نداشت، اما با توجه به نمایشی که ارائه کرد در هفته های بعدی 

هم از گزینه های مورایس برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی تیمش خواهد بود.
 

فسخ غیر قانونی »کاوه رضایی«؛

درخواستغرامتتراکتورازرضایی
تعیین وضعیت فدراســیون فوتبال، فســخ »کاوه رضایی« با تراکتور را غیر قانونی اعالم کرد.به 
گزارش ایسنا و به نقل از رســانه رسمی باشگاه تراکتور، به دنبال فســخ یک طرفه کاوه رضایی با 
باشگاه تراکتور، جلسه ای در فدراسیون فوتبال برای رسیدگی به این موضوع با حضور نصیرزاده، 
مدیرعامل و محمد پور، مدیر حقوقی باشگاه تراکتور، کاوه رضایی به همراه دو وکیل حقوقی اش و 
علی امیری قائم مقام و سمیعی مدیر حقوقی باشگاه استقالل برگزار شد.کمیته تعیین وضعیت 
فدراســیون فوتبال با پذیرفتن دفاعیات مدیر عامل و مدیر حقوقی باشــگاه تراکتور، فسخ این 
بازیکن را غیر قانونی اعالم کرد.باشــگاه تراکتور به طور رســمی از کاوه رضایی به دلیل فسخ غیر 

موجه، درخواست غرامت خواهد کرد.

کافه ورزش

     برترین های این هفته لیگ برتر را بازیکنانی با بهترین عملکرد 
از 6 تیم مختلف تشکیل دادند.رقابت های هفته نوزدهم لیگ 
برتر در حالی به پایان رسید که سپاهان توانست یک پیروزی مهم در زمین فوالد 
خوزستان به دست بیاورد ، پرسپولیس با وجود دریافت گل زودهنگام مقابل 
صنعت نفت، به بازی برگشــت و دو گل زد تا هم امتیاز با سپاهان صدرنشین 
بماند. تراکتور هم در روزی که نزدیک بود به تساوی خارج از خانه مقابل هوادار 
برسد، برای دومین مســابقه پیاپی در لحظات پایانی گلزنی کرد و به برتری 

ارزشمندی برای رسیدن به جایگاه چهارم جدول دست یافت .

دروازهبان
محمدرضااخباری)تراکتور(

اگرچه پیام نیازمند با درخشش مقابل فوالد نقش مهمی در برد سپاهان 
داشــت، اما عملکرد محمدرضا اخباری در جریان دیدار با هوادار بیشتر به 
چشم آمد. دروازه بان تراکتور در بازی حساس تیمش مقابل هوادار توانست 
نقش قابل توجهی در پیروزی ایفا کند. او در این مســابقه عالوه بر خروج 
های خوب و عملکرد مطمئن دو سیو نجات بخش داشت که اگر آن توپ ها 
وارد دروازه می شد، شاید تراکتور نمی توانست ۳ امتیاز را کسب کند. اخباری 
با این نمایش مطلوب نهمین کلین شیت فصل را به نام خود زد و به روند 

موفقیت آمیزش ادامه داد.
 

مدافعان
نیلسونجونیور)سپاهان(

وقتی در دوازده هفته ابتدایی یکی دو بازی در میان در ترکیب تیمش قرار 
می گرفت، کمتر کســی پیش بینی می کرد از بین او و داسیلویرا، برزیلی 
بلندقامت در ادامه فصل در ترکیب اصلی فیکس و داسیلویرا راهی کشورش 
شود؛ اما این اتفاق افتاد و نیلسون در کنار دانشــگر یک زوج قابل اعتماد 
تشکیل داد. با این حال غیبت دانشگر و تازه وارد بودن یزدانی، فشار اصلی 
بازی را روی نیلســون قرار داد اما این مدافع بلندقامــت به خوبی از پس 
وظایف محوله برآمــد و کمتر جنگ یک در برابر یکی را از دســت. اوج کار 
نیلسون درآوردن توپ از روی خط دروازه در یک دقیقه انفجاری فوالدآرنا 
بود که با شیرجه تماشایی خود، سه امتیاز ارزشمند سپاهان از اهواز را نجات 

داد تا راهی ترکیب تیم منتخب هفته شود.

سیدمحمداحسانحسینی)آلومینیوم(

برخالف همیشه که به عنوان مدافع یا وینگ بک چپ برای آلومینیوم بازی 
می کرد، در دیدار اخیرشــان مقابل مس رفسنجان با تصمیم سید مهدی 
رحمتی در قلب خط دفاعی که پست تخصصی اش است، به کار گرفته شد 
و توانست به بهترین شکل این بازی را پشت سر بگذارد. احسان حسینی 
که با تجربه بازی در پرسپولیس و شهرخودرو به آلومینیوم آمد، در تقابل با 
مس رفســنجان یک نمایش کم نقص ارائه داد و بارها با دفع توپ، برتری 
در نبردهای هوایی، موفقیت در دوئل های تن به تــن و قطع توپ مانع از 

موفقیت مسی ها شد.

میالدزکیپور)سپاهان(
یک بازی تاثیرگذار دیگر در ترکیب سپاهان که حضورش در خط دفاعی مثل 
همیشــه تاثیرگذار بود، کاری کرد تا بدون گل خورده دیدار حساس مقابل 
فوالد خوزستان را پشت سر بگذارند. میالد زکی پور روز سختی برابر بازیکنان 
سرعتی و تکنیکی فوالد داشــت، اما عملکردش طوری بود که از سمت او 
حمله خطرناکی شــکل نگرفت و بارها با زدن تکل و برتری در رقابت های 
تن به تــن، اجازه نداد شــاگردان نکونام کاری از پیــش ببرند. ویژه ترین 
حرکت زکی پور برابر فوالد که باعث گرفتن ژست قهرمان برای او شد، ارسال 
خطرناکش بود که با دفع اشتباه محمد نژادمهدی به تور چسبید و سه امتیاز 

طالیی پوشان را رقم زد.

هافبکدفاعی
سینااسدبیگی)پرسپولیس(

هافبک دفاعی پرســپولیس که به جای کمال کامیابی نیــا بازی می کرد، 
عملکرد درخشــانی در بازی بــا صنعت نفت داشــت و در کنتــرل ریتم 
سرخ پوشان نقش پررنگی را ایفا کرد تا برای دومین بار در این فصل به تیم 
هفته برسد. اسدبیگی در دقایق نخست می توانســت نام خود را به عنوان 
گلزن نیز مطرح کند، اما شوت زیبای او به تیرک افقی دروازه خورد و روی 
خط دروازه فرود آمد تا با بدشانسی بزرگ، نامش در بین گلزنان قرار نگیرد. 
با این حال اسدبیگی به عنوان هافبک دفاعی به بهترین شکل وظایف خود 
را انجام داد تا یکی از بهترین بازیکنان پرسپولیس و البته این هفته لیگ 

برتر ایران لقب بگیرد.

هافبکهایمیانی
آرشرضاوند)استقالل(

هافبکی که گویا زیر نظر ساپینتو احیا شده است. او با یک ضربه بغل پای 
دیدنی، گل نخست استقالل را در همان دقیقه پنجم به ثمر رساند تا فشار را 
از روی تیمش بردارد و آبی ها در ادامه با خیال راحت تری به بازی پرداختند. 

رضاوند که هفته قبل برابر مس کرمان پاس گل داده بود، این کار را این هفته 
نیز تکرار کرد و یک پاس دیدنی به قائدی داد تا او اختالف را به عدد ۲ برساند. 
آمادگی باالی رضاوند در هفته های اخیر، خیال هواداران را بابت حضور یک 
بازیکن مطمئن در خط میانی راحت کرده و هر گاه رضاوند در مرکز میدان 

درخشان ظاهر شده، استقالل نیز موفق عمل کرده است.

وینگرها
مهدیقائدی)استقالل(

روزهای خوب مهاجم بوشهری ادامه دارد. پس از درخشش در اولین دیدار با 
پیراهن استقالل، قائدی روزهای کم فروغی را سپری کرد تا باالخره در دیدار با 
تراکتور موتور او روشن شد و ۲ پنالتی برای تیمش گرفت و سپس مقابل ملوان 
و مس کرمان نیز خوش درخشید و این عملکرد را برابر نفت مسجدسلیمان نیز 
تکرار کرد. در دقایقی که استقالل تحت فشار بود، قائدی با به ثمر رساندن گل 
دوم تیمش، خیال آبی ها را بابت پیروزی راحت کرد و در ادامه نیز بریس کرد 
و بازی را سه بر صفر کرد. قائدی می توانست اولین هت تریک خود با لباس 
استقالل را به ثبت برساند .ولی مجدکرمانشاهی پنالتی او را در ثانیه های پایانی 
مهار کرد ولی این مسئله نیز چیزی از درخشش قائدی در دیدار با نفت کم نکرد.

مهاجمان
سهیلفداکار)ملوانانزلی(

نتایج موفقیت آمیز ملوان در دیدارهای اخیرش احتمال داشــت در هفته 
نوزدهم مقابل ذوب آهن به پایان برسد و با شکست همراه شود، اما سهیل 
فداکار با یک ضربه سر تماشــایی تیمش را از باخت نجات داد و کاری کرد 
دست پر به انزلی برگردند. فداکار که جزو مهره های موثر هفته های گذشته 
تیمش بوده و در گل های ملوان نقش داشــته، برابر ذوب آهن هم ارسال 
صادق بارانی از جناح راست را با جای گیری مناسب و ضربه سر تبدیل به گل 
کرد تا بازی خوب او با دوندگی زیاد و موقعیت سازی در خط حمله تیمش 

همراه با نتیجه شود.

شیخدیاباته)پرسپولیس(
پس از دو هفته ناکامی و یک شکســت و یک تســاوی که پرسپولیس را از 
صدرنشینی پایین آورده و به رتبه دوم برده بود، شاگردان یحیی گل محمدی 
فقط نیاز به کسب سه امتیاز در زمین صنعت نفت داشتند تا در کورس رقابت با 
سپاهان بمانند که شیخ دیاباته این اتفاق را برای آنها رقم زد. مهاجم بلندقامت 
سرخ پوشان در نیمه اول روی یک توپ برگشتی از روی خط، با ضربه سر کار 
را به تساوی کشید و در نیمه دوم هم با یک شوت سرضرب و فنی گل دوم و 
برتری تیمش را به ثمر رساند و بهترین نمایش خود را در پرسپولیس ارائه کند.

 تیم منتخب هفته نوزدهم لیگ برتر؛

سهم مشترک برای پنج تیم برنده
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مدیر منطقه ۹ شهرداری خبر داد:

احیاوبازسازیمیدانبهارورفعمشکل۳۰سالهغرفهداران
مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان گفت: با پیگیری های انجام شــده، میدان قدیمی بهار احیا و 
مشکل مالکان و غرفه داران این میدان پس از ۳۰ سال برطرف می شود.سیدسلمان قاضی عسگر 
اظهار کرد: در گذشــته میدان میوه و تره بار بهار در گذرگاه اصلی منطقه ۹ شهرداری اصفهان واقع 
شــده بود که همزمان با افتتاح میدان مرکزی میوه و تره بار و انتقال غرفه داران به میدان جدید، 
این میدان از رونق اقتصادی افتاد و کم کم رو به تعطیلی رفت و در حال حاضر به مکانی مخروبه و 
بافتی فرسوده تبدیل شده است.وی با بیان اینکه برآورد اولیه برای احیا، بازسازی و ساماندهی 
این میدان ۳۳۰ میلیارد تومان پیش بینی شــده اســت، افزود: در میدان بهار با ۱۵ هزار و ۷۲۵ 
عرصه و ۶۷ غرفه، ۱۴ نفر غرفه دار و بیش از ۳۰۰ نفر سرقفلی دار هستند.مدیر منطقه ۹ شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه تاکنون ۵۰ درصد از امالک و ۳۰ درصد از سرقفلی های میدان قدیم بهار جهت 
آزادسازی تملک شده است، ادامه داد: به منظور توافق با غرفه داران و مالکان و سرعت بخشیدن به 
کار و اجرای طرح احیای میدان، یک مشارکت کننده با شهرداری منطقه همکاری می کند تا مشکل 
مالکان و غرفه داران این میدان پس از ۳۰ سال برطرف شود.وی تصریح کرد: در همین راستا ۶۰ 
درصد امالک به توافق اولیه با شهرداری جهت واگذاری رسید و در حال سپری کردن مراحل اداری 
این فرآیند اســت و مابقی امالک به دلیل ورثه ای بودن در مرحله تصمیم گیری وراث قرار دارد.

قاضی عسگر خاطرنشان کرد: طبق برنامه ریزی و هماهنگی های الزم با اتحادیه خواربارفروشان 
در نظر داریم اصناف فعال در این شــغل که در محدوده چهارراه جهاد مستقر هستند را در میدان 

جدید بهار ساماندهی کنیم و بار ترافیکی این خیابان را کاهش دهیم.
 

مدیر منطقه چهار شهرداری اعالم کرد:

پیشرفت۶۰درصدیاحداثورودیمحلهکلمهخواران
مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان از پیشــرفت ۶۰ درصدی احداث ورودی محله کلمه خواران 
خبر داد و گفت: برای اجرای این پروژه بالغ بر ۱۴ هزار مترمربع با هزینه بیش از ۶۰ میلیارد تومان 
آزادسازی و تملک شده است.محسن زمانی اظهار کرد: با توجه به نگاه ویژه مدیریت کالن شهری 
در زمینه محله محوری و محرومیت زدایی از محالت کم برخوردار و در راستای ایجاد رفاه اجتماعی 
و بهبود کیفیت زندگی شــهروندان، تسریع در خدمت رســانی به محالت کم برخوردار در اولویت 

مناطق شهرداری است.
وی ادامه داد: بر این اساس احداث و ســاماندهی ورودی محله کلمه خواران در دستور کار قرار 
گرفت و پس از بررســی کارشناســی، اجرای عملیات عمرانی این پروژه در مرداد سال جاری با 
هزینه ای بالغ بر ۳۲ میلیارد ریال آغاز شد.مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان با نوید این خبر که 
این پروژه تا پایان بهمن ماه سال جاری به بهره برداری خواهد رسید، گفت: با توجه به نبود ورودی 
ایمن و نداشتن دید کافی رانندگان هنگام ورود و خروج از خیابان سلمان فارسی و احتمال ایجاد 
حوادث و خطر تصادف، یکی از مهم ترین دغدغه های شــهروندان ســاکن این محله، احداث و 

ساماندهی مسیر ورودی محله کلمه خواران بود.
وی با اشاره به اینکه محله کلمه خواران یکی از محالت هفده گانه منطقه چهار است که با جمعیتی 
حدود ۱۶۰۰ نفری جز محالت کم برخوردار محسوب می شود، افزود: برای اجرای این پروژه ۱۴ هزار 

متر مربع تملک و آزادسازی، بیش از ۶۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
زمانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر اجرای پروژه فاضالب این محله در حال اجراست که پس 
از پایان پروژه، اصالح و ساماندهی معابر این محله نیز در دســتور کار قرار دارد تا ارائه هرچه بهتر 

خدمات شهری در این محله و محالت مشابه سرعت بیشتری گیرد.
وی گفت: در حال حاضر سه پروژه محله محور در ســطح منطقه چهار شهرداری اصفهان در حال 

اجراست.

با مسئولان

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان:

اصفهان ۷ درصد درآمد کشور را تامین می کند 

رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان اصفهان گفت: در سال 
۱۴۰۲ برای استان اصفهان حدود ۴۳.۶ همت درآمد )که حدود ۹۸ درصد 
آن مالیات است( در نظر گرفته شده اســت. اصفهان در خصوص تامین 
درآمدهای دولت در رده دوم کشــور قرار دارد و هفت درصد از درآمد کشور 
را اصفهان تامین می کند.محمدرضا قاســمی در نشست خبری با حضور 
خبرنگاران درباره نکات مثبت الیحه بودجه ۱۴۰۲ اظهار کرد: رقم کل بودجه 
عمومی دولت ۲۱۶۴ همت اســت، منابع درآمدی ۹۸۷ همت )مالیات و 
عوارض( ۷۱۱ همت واگذاری دارایی های ســرمایه ای است و ۲۹۴ همت 
واگذاری دارایی های مالی در نظر گرفته شده است. یکی از این نکات نرخ 
مالیات صفر برای سود توزیع نشــده شرکت های بورسی است؛ یعنی اگر 
شــرکتی تصمیم بر توزیع نکردن سود گرفت، این ســود از مالیات معاف 
است. این اقدام جلوگیری از کاهش نرخ تشکیل سرمایه انجام شده است.

وی با اشاره به تبصره ۵ الیحه بودجه ۱۴۰۲ افزود: پیمانکاران از دولت طلبکار 
هســتند، همزمان به ادارات یا ســایر بخش های دولتی دیگر بدهکارند. 
دولت در این تبصره اسناد خزانه به آنها ارائه کرده است که این اقدام فرآیند 
وصل و پرداخت را به شــدت کاهش می دهد.رییس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اســتان اصفهان گفت: همچنین کاهش تعرفه های گمرکی 
برای دارو و کاالهای اساسی از دیگر نکات مثبت الیحه بودجه ۱۴۰۲ است. 

در این الیحه حداقل دســتمزد برای کارکنان دولت هفــت میلیون و برای 
بازنشستگان شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. در 
حوزه کارکنان دولت مقرر شده است تا شناسه یکتا برای پرداخت کارکنان 
دولت در بانک مرکزی در نظر گرفته شــود. ســقف پاداش پایان خدمت 
کارکنان دولت نیز ۵۰۲ میلیون تومان در نظر گرفته شــده است. نرخ های 
مالیاتی تا هفت میلیون تومان در ماه که حداقل دستمزد است از مالیات 
معاف اســت، مالیات دســتمزد تا ۱۴ میلیون تومان نیز ده درصد، تا ۲۳ 
میلیون ۱۵ درصد، تا ۳۴ میلیون تومان ۲۰ درصد و بیشتر از ۳۴ میلیون ۳۰ 

درصد مالیات می پردازند.
قاســمی گفت: دولت همچنین ۲۰۰ همــت در تبصره ۱۶ بــرای پرداخت 
قرض الحسنه، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مشاغل خانگی، 
جهش تولید و جهــش تولید دانش بنیان در نظر گرفته اســت. همچنین 
مشکل طلب و بدهی دانشگاه علوم پزشکی با سازمان تامین در تبصره ۱۷ 
به صورت تهاتر پیش بینی شده است.وی افزود: در تبصره ۱۷ نیز ۶.۳ همت 
مالیات بر فروش ســیگار برای هزینه در بخش سالمت، ورزش همگانی 
و ورزش بانوان در نظر گرفته شده اســت. نظام ارجاع و پزشک خانواده به 
وزارت بهداشت محول شد. یکی دیگر از نکات مثبت الیحه بودجه ۱۴۰۲ آن 
است که سازمان بیمه سالمت مکلف شد تا سه دهک پایین جامعه را تحت 

پوشش بیمه رایگان قرار دهد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به تبصره ۲۰ و اهمیت 
آن برای کارکنان دولت گفت: افزایش سنوات مورد قبول بازنشستگی در 
سال ۱۴۰۲ به این صورت است که اگر کارمند تقاضا داشته باشد و دستگاه 
مربوطه با آن درخواســت موافقت کند، می تواند تا دو سال دیگر کار کند و 
دیرتر بازنشسته شود. در خصوص صندوق های بازنشستگی باید به ازای 
هر هفت شاغل یک بازنشسته داشته؛ اما اکنون به ازای هر دو شاغل یک 
بازنشســته داریم، به همین علت دولت در الیحه بودجه ۱۴۰۲، ۳۰۰ همت 

برای صندوق های بازنشستگی اختصاص داده است.
قاسمی تصریح کرد: استان اصفهان در تبدیل وضعیت ها رتبه اول در کشور 
را دارد، تمام هزینه های تبدیل وضعیت تامین شده است و مشکلی در این 
خصوص وجود ندارد. هر دستگاهی که پرونده آن به صورت کامل به سازمان 
ارجاع شده باشد و افراد مربوطه شرایط را داشته باشند، تبدیل وضعیت آن 

انجام شده است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲ برای اســتان اصفهان حدود ۴۳.۶ همت درآمد 
)که حدود ۹۸ درصد آن مالیات است( در نظر گرفته شده است. اصفهان در 
خصوص تامین درآمدهای دولت در رده دوم کشور قرار دارد؛ اما رتبه استان 
در نرخ رشد مالیات، سیزدهم است و سرعت رشد مالیات کاهش پیدا کرده 
و به ۳۹.۶ درصد رسیده است، هفت درصد از درآمد کشور را اصفهان تامین 
می کند. اعتبارات هزینه ای استان با رشد ۳۴ درصدی به ۱.۷ همت رسیده که 
از این نظر استان رتبه ششم را دارد. اعتبارات تملک دارایی یا عمرانی حدود 

۲.۵ همت است که رشد ۴۵ درصدی داشته است.
رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان اصفهــان در خصوص 
ردیف های عمرانی با اعتبار ناچیز تصریح کرد: پروژه های عمرانی در استان، 
ســرمایه گذار خصوصی دارد و به صورت مشــارکتی انجام خواهد شد، به 
همین علت اعتبارات اندک در بودجه برای برخی از آن ها در نظر گرفته شده تا 
صرفا ردیف بودجه این پروژه حفظ شود تا اگر این اتفاق افتاد، دولت بتواند 
کمک کند.قاسمی در خصوص ادعای کسری ۲۰۰ همتی الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
اظهار کرد: بودجه سه تراز دارد که شــامل عملیاتی )درآمد منهای هزینه(، 
سرمایه ای )تفاضل واگذاری سرمایه و پروژه های عمرانی( و مالی )خرید 
و فروش اوراق( می شود. در تراز عملیاتی ۱۴۵۴ همت هزینه و ۹۷۸ همت 
درآمد داریم، یعنی ۴۷۶ همت کسری تراز عملیاتی در این بخش وجود دارد 
که تامین آن از ۳۸۴ همت مازاد تراز سرمایه ای و ۹۳ همت مازاد تراز مالی 
جبران خواهد شد، بنابراین الیحه بودجه ۱۴۰۲ کسری ندارد. همچنین بدهی 
به تامین اجتماعی در مولدسازی تهاتر خواهد شد و یارانه نان نیز در جدول 

هدفمندی دیده شده است.

خبر روز 

رییس اداره رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش اصفهان:

اعطایوام۳۰میلیونیبه۷هزارنفرازفرهنگیاناستان
اصفهانآغازشد

رییس اداره رفاه و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: شرایط ارائه وام ۳۰۰ میلیون 
ریالی با نرخ سود ۱۲ درصد به هفت هزار نفر از فرهنگیان فراهم شده است.مهدی منتجب اظهار داشت: 
پس از پیگیری های انجام شده و مذاکرات صورت گرفته با مسئوالن بانک ملی، شرایط ارائه وام ۳۰۰ میلیون 
ریالی با نرخ سود ۱۲ درصد به همکاران فرهنگی فراهم شده است.وی با بیان اینکه در این مرحله به هفت 
هزار نفر از متقاضیان، وام پرداخت می شــود، افزود: این میزان در مقایسه با مرحله قبل پرداخت وام ۱۲ 
درصدی رشد سه تا چهار برابری داشته است.رییس اداره رفاه و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان اضافه کرد: سهمیه هریک از مناطق آموزش و پرورش استان بر اساس تعداد شاغالن مشخص 
شده و طی روزهای آتی اعالم خواهد شد.منتجب در خصوص سیر مراحل پرداخت این وام ابراز داشت: 
ابتدا همکاران از طریق تلفن همراه وارد سامانه شده و پس از تکمیل اطالعات و معرفی یک ضامن فرهنگی 
اقدام به تهیه و امضای ســفته الکترونیکی می کنند؛ در نهایت پس از طی مراحل اداری وام به حســاب 
متقاضیان واریز خواهد شد.وی ابراز امیدواری کرد که امکان درخواست این وام تا پایان بهمن ماه فراهم 
شود.به گفته منتجب، فرهنگ کارت از دیگر خدمات ارائه شده به فرهنگیان است که برای دریافت این کارت 
باید درخواست خود را به حوزه تعاون اداره محل خدمت خود ارائه دهند.رییس اداره رفاه و پشتیبانی اداره 
کل آموزش و پرورش استان اصفهان تصریح کرد: این کارت از دوم تا هشتم هر ماه شارژ خواهد شد و اعتبار 
هزینه شده در اقساط ۱۰ ماهه از حساب همکاران کسر می شود.منتجب افزود: با استفاده از این کارت که در 
دستگاه آموزش و پرورش استان اصفهان با نام فرهنگ کارت و در سایر مراکز نظیر ذوب آهن و فوالد مبارکه 
با نام های دیگری تعریف شده، امکان خرید از ۴۰۰ فروشگاه طرف قرارداد در سراسر استان فراهم است.

 

معرفیمیراثکهناصفهاندرشانزدهمیننمایشگاهبینالمللی
گردشگریتهران

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان از معرفی میراث کهن تاریخی و طبیعی 
استان اصفهان در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری، صنایع دستی و صنایع وابسته تهران خبر 
داد.علیرضا ایزدی هم زمان با سومین روز برپایی غرفه بزرگ اصفهان در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
گردشگری، صنایع دستی و صنایع وابســته تهران، با اعالم این مطلب گفت: با توجه به برنامه ریزی های 
به عمل آمده، امسال و در این نمایشگاه تالش کردیم تا جاذبه های تاریخی و طبیعی استان اصفهان را با 
بهره گیری از فناوری های نوین ارتباطی به ویژه شبکه های مجازی به بازدیدکنندگان از این نمایشگاه ارائه 
دهیم.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی اســتان اصفهان ادامه داد: به منظور معرفی 
مجازی استان اصفهان، ۱۸۰ نماهنگ از جاذبه های تاریخی و گردشگری ۲۸ شهرستان استان و همچنین 
۷۰۰ دقیقه مستند تلویزیونی از جاذبه های تاریخی، هنرهای دستی و هنرمندان صنایع دستی و همچنین 
جاذبه های ارزشمند طبیعی مناطق مختلف استان پهناور اصفهان در قالب مستندهای میراث کهن در این 

نمایشگاه در معرض نگاه بازدیدکنندگان قرار می گیرد .

معارفهمدیرجدیدحجوزیارتاصفهان
مراسم تودیع و معارفه مدیران سابق و جدید حج و زیارت اســتان اصفهان برگزار شد.در آیینی با حضور 
حسینی، رییس سازمان حج و زیارت کشور و جمعی از مدیران استانی از خدمات علیرضا صادقی، مدیر 
سابق حج و زیارت استان اصفهان تجلیل و حجت االسالم حسین اژدری به عنوان مدیر جدید حج وزیارت 
اصفهان معرفی شد.صادقی، جایگزین غالمعلی زاهدی شده بود که جندین سال مدیریت حج و زیارت 
اصفهان را برعهده داشت و مهر ماه سال گذشته چهار ماه پس از بازنشستگی دار فانی را وداع گفت.حجت 

االسالم اژدری، مدیرکلی اوقاف و امور خیریه استان اصفهان را در دهه ۹۰ در  سوابق خدمتی خود دارد.

با حضور معاون عملیات ستادکل نیروهای مسلح صورت گرفت؛اخبار

برگزاریاولینیادوارهشهدایهوافضایسپاهاستاناصفهان
اولین یادواره شهدای هوافضای سپاه استان با تجلیل از خانواده شهدا و بیان نقش این نیرو در اقتدار هوایی و فضایی کشور برگزار شد.معاون عملیات ستادکل 
نیروهای مسلح در این یادواره گفت: با وجود تهدیدات دشمن، انقالب ۴۴ سال با قدرت اهداف خود را دنبال کرده است.سردار سرتیپ ربانی با بیان اینکه دشمن 
در فتنه اخیر فقط دنبال تجزیه ایران و نابودی انقالب بود، افزود: دشمن از همان روزهای ابتدایی انقالب در مقاطع مختلف در پی ایجاد نا امنی در کشور بوده که 
برخی مصادییق آن ترور های منافقین، قائله ۷۷ ، فتنه ۸۸ ، حوادث آبان ۹۸ و فتنه ترکیبی اخیر است.وی گفت: با وجود همه دشمنی های دشمن، امروز در تولید 
علم و خودکفایی جهش های فوق العاده داشته ایم.سردار سرتیپ ربانی با اشاره به قدرت بازدارندگی دفاعی امروز ایران، حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ 
بهمن را یک نمایش قدرت برای ایران برشمرد.فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان نیز گفت: شهدا مظهر قدرت ایران هستند.سردار سرتیپ پاسدار مجتبی 

فدا افزود: امام خمینی )ره( فلسفه و هندسه قدرت را جابه جا و آن را مردمی کردند.

عضو شورای شهر مطرح کرد:

توجهویژهبهاجرای
پروژههایشاخصدر
محالتمحروماصفهان

رییس مرکز پژوهش ها و عضو شورای اسالمی 
شــهر اصفهــان گفــت: بســیاری از اعتبارات 
پروژه هــای شــاخص در بودجه پیشــنهادی 
ســال ۱۴۰۲ مربــوط بــه پروژه های پیشــران 
توســعه محالت به ویژه محالت محروم است، 
به طوری که پیشــنهاد اعتبار ۶۰۰ میلیارد تومانی 
برای محله محوری، برای ســال آینده از ســوی 
شهرداری مطرح شده است.مصطفی نباتی نژاد 
در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با اشــاره به تثبیت 
جایــگاه محله محوری در اعتبــارات، همچنین 
بودجه ۱۴۰۲، اظهــار کرد: در واقــع این جایگاه 
دو ســال پیش تثبیت شده اســت و بخشی از 
بودجه شهرداری به اعتبارات محله محوری افراز 
شــده و آن را از اعتبارات مربوط بــه پروژه های 
شاخص و منطقه ای مســتقل کرده است.وی 
با بیان اینکه پروژه های شــاخص از جمله قطار 
شــهری، مرکز همایش هــای بین المللی امام 
خامنــه ای )مدظله العالــی( و رینــگ چهارم 
ترافیک شــهری، دارای بعد شهری و فراشهری 
یا کشوری اســت، گفت: بهره بردار این پروژه ها 
گاهی تمام شهروندان و حتی ذی نفعان هستند.

رییس مرکز پژوهش های شــورای اســالمی 
شهر اصفهان ادامه داد: در پروژه های منطقه ای 
معابر، شریان ها و اماکن بسیار برجسته است و 
مورد استفاده مناطق قرار می گیرد اما پروژه های 
محله محور جایگاه و دسترســی محله ای دارد و 
ساکنان، کاسبان و ذی نفعان محل از آن بهره مند 
می شوند.وی با اشــاره به اینکه طی این سال ها 
به بخشی از زیرســاخت های بعضی از محالت 
شــهر اصفهان به دالیلــی که دیده نشــده یا در 
اولویت قرار نگرفته، بی توجهی شده است، افزود: 
بیشتر اعتبارات محله محور در راستای بازگشایی 
گلوگاه ها، تملک خیابان ها و شریان های محلی، 
زیباسازی و نماسازی، بوســتان های محلی و 
کمک به زیرســاخت های فرهنگی، ورزشــی و 
اجتماعی محالت است و از اعتبارات نرم افزاری 
از جمله اعتبارات مربوط به رویدادهای فرهنگی 
و اجتماعی نیز در این زمینه استفاده خواهد شد.

پنجمینجشنواره
ملیتئاترکمدی
اصفهان

عکس   روز

مدیرعامل ســازمان خدمات موتوری شــهرداری 
اصفهان گفت: کارکنان این سازمان به محض اطالع 
مدیریت بحران استان در زمان بارش سنگین برف در 
روزهای اخیر، به همراه تجهیزات خود برای برف روبی 
به یاری مردم شهرستان کوهرنگ شتافتند.حسن 
نظام زاده اظهــار کــرد: کارکنان ســازمان خدمات 
موتوری شــهرداری اصفهان طی یک ماه گذشــته 
با توجه به بارش کم ســابقه برف و بــاران، به صورت 
اکیپ هــای آماده بــاش و به صورت شــبانه روزی 
در حال خدمت رســانی به شــهروندان هستند.وی 
ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی از قبل انجام شده 
با پیش بینی اقدامــات الزم و عکس العمل به موقع 

کارکنان سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان 
هنگام بارش برف و باران همچون نمک پاشــی در 
معابر اصلــی و فرعی از ایجاد حــوادث و تصادفات 
خطرساز جلوگیری شد.مدیرعامل سازمان خدمات 
موتوری شــهرداری اصفهان تصریح کرد: امسال با 
توجه به افزایش رحمت الهی )نزوالت جوی( و بارش 
ســنگین برف در بعضی از نقاط استان و استان های 
همجوار، نیاز به ماشــین آالت راهسازی و برف روبی 
جهت بازگشایی مســیرهای تردد هموطنان بسیار 
زیاد بود.وی افزود: بر این اســاس به محض اطالع 
توسط مدیریت بحران استانداری اصفهان، کارکنان 
این سازمان در سایر شهرهای استان از جمله فریدن 

و شهرهای دیگر استان ها همچون کوهرنگ به صورت 
آماده باش حضور پیدا کردند و به امدادرسانی و کمک 
همنوعان خود پرداختند.نظام زاده خاطرنشان کرد: 
این سازمان تا پایان فصل بارش ها، همچنان آمادگی 
خود را در راستای خدمت رســانی و در صورت لزوم 
کمک به مدیریت بحران استان حفظ خواهد کرد و 
به محض اطالع مدیریت بحران استان جهت کمک 
به هموطنان، آمادگی حضور در هر نقطه از کشــور را 

خواهد داشت.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری خبر داد:

شهرداریاصفهانیاریرسانمردمکوهرنگدربارش
کمسابقهبرف
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بومی سازی بیش از ۱۸۰ قطعه نیروگاهی در اصفهان

هفت طرح آب و فاضالب در استان اصفهان به بهره برداری رسید

همزمان با دهه مبارک فجر 1401 از بازنشســتگان و پیشکسوتان اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان تجلیل به عمل آمد.به مناسبت سالگرد غرورآفرین 
پیروزی انقالب اسالمی،  از مردان شریفی که 30 سال عمر گرانقدر خود را در راه 
اعتالی حوزه های مختلف راه و شهرســازی استان اصفهان گذاشته و خالصانه 
و صادقانه تالش کردند و در این مســیر گاه متحمل رنج و سختی های مالی و 
جسمی شده اند، تجلیل به عمل آمد.  براین اساس طی مراسمی در محل سالن 
اجتماعات اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با حضور محسن امینی معاون 
توســعه مدیریت و منابع انســانی این اداره کل از بازنشستگان و پیشکسوتان 
تقدیر شد.  در این مراسم معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان ضمن تبریک ایام ا... دهه مبارک فجر و خیر مقدم به 
پیشکسوتان و بازنشستگان اداره کل، اظهار داشت: دهه فجر مقطع رهایی ملت 
ایران از ظلم و ستیز اســتکبار جهانی و بخشی از تاریخ مهم ایران اسالمی است 
و نقش کلیدی مردم و رشــادت های آنها در پیروزی انقالب اسالمی به رهبری 
حضرت امام خمینی )ره( است.  وی بر تکریم همکاران بازنشسته و پیشکسوت 
به صورت مستمر تاکید کرد و اذعان داشــت: جامعه هر لحظه نیاز دارد قدردان 
تالش این عزیزان باشد و از تجارب ارزنده آنان بهره بگیرد.  امینی خاطرنشان کرد: 

به طور قطع تجربیات بازنشستگان طی خدمت صادقانه که بهترین لحظات عمر 
خود را در سنگر خدمت گذرانده اند، پشتوانه ای ارزنده برای استحکام، انسجام و 
دستیابی به اهداف این اداره کل خواهد بود.گفتنی است؛ در این دیدار صمیمی 
بازنشستگان، پیشکسوتان، ایثارگران و رزمندگان به بیان خاطرات و تجربه های 
خود از دوران خدمت پرداختند و مســائل، مشکالت و خواســته های آنان در 

زمینه های مختلف مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان گفت: بیش از 180 قطعه از قطعات 
حساس و مهم نیروگاهی بومی سازی شده است.حسین امنیه اظهار کرد: با تکیه بر 
توان متخصصان داخلی به ویژه شرکت های دانش بنیان تاکنون بیش از 180قطعه 
حساس و دقیق برای استفاده در نیروگاه ها ساخته شده است.مدیرعامل شرکت 
مدیریت تولید برق اصفهان، طراحی و ســاخت ســيل كربن دورينگی شماره ٣ 
واحدهای گازی نيروگاه، طراحی و ساخت سامانه سافت استارت فنهای كولينگ 

تاور واحد اول ٣٢٠ مگاواتی، طراحی و ساخت سامانه TSE )توربين استرس( 
توربين واحدهای ٣٢٠ مگاواتی، ساخت نازل بلوک توربين واحدهای ٣٢٠ مگاواتی 
را بخشی از اقدامات متخصصان داخلی برای خودکفایی اعالم و تصریح کرد: این 
تجهیزات اکنون در واحدهای تولید برق مورد بهره برداری هســتند.امنیه افزود: 
طراحی و ساخت این قطعات و تجهیزات که با تکیه بر توانمندی های داخلی بوده، 

میلیون ها دالر صرفه جویی ارزی در پی داشته است.

هفت طرح آب و فاضالب همزمان با گرامیداشــت دهه فجر انقالب اسالمی در 
استان اصفهان به مرحله بهره برداری رسید.حسین اکبریان، مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب اصفهان میزان سرمایه گذاری در پروژه های امسال را یک هزار و 
50 میلیارد تومان اعالم کرد و اظهارداشت: آب رسانی به روستاها و شهرک های 
صنعتی، راه اندازی مخزن و توسعه و شبکه شبکه آب و توسعه خطوط انتقال، لوله 
گذاری فاضالب و حفر و تجهیز چاه از زمره این طرح هاست.وی اضافه کرد: اجرای 
طرح فاضالب شهر دیزیچه به طول 110 کیلومتر، آبرسانی به روستای نهضت آباد 
در نجف آباد، آبرسانی به شهرک صنعتی بزرگ اصفهان در شاهین شهر، آبرسانی 

به شهر گرگاب و اصالح شبکه آب آشامیدنی روســتای کلهرود، افتتاح مخزن 
250 متر مکعبی روستای کلودان و خط انتقال 3.6 کیلومتری روستای اسفینا و 
افتتاح آزمایشگاه و ساختمان اداری منطقه طرح های امسال را شامل می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان ادامه داد: 210 کیلومتر توسعه شبکه، 170 
کیلومتر اصالح شبکه آب، 70 کیلومتر توسعه خطوط انتقال و 11 کیلومتر اصالح 
خطوط انتقال، 166 کیلومتر لوله گذاری فاضالب، حفر 15 حلقه و 12 حلقه تجهیز 
چاه دیگر پروژه ها را تشکیل می دهد.شرکت آب و فاضالب اصفهان، یکصد شهر 

و ۹48 روستای استان را تحت پوشش دارد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، گفت: 5 میلیون مشترک توسط شرکت های 
ارائه خدمــات دهنده باند پهــن ثابت از زیر ســاخت های شــرکت مخابرات 
اســتفاده می کنند و 45 درصد از ظرفیت شــرکت مخابرات توسط مشترکین 
سایر شرکت ها مورد بهره برداری قرار می گیرد.مجید سلطانی در خصوص ارائه 
خدمات زیر ساختی به سایر شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی بخش 
خصوصی، اظهار کرد: شــرکت مخابرات ایران قدمتی حدودا 50 ساله در کشور 
دارد و 170 هزار کیلومتر فیبر نوری اجرا کرده که از مراکز استان ها تا روستاهایی 
که طرح ها در آنها اجرا شده شــرکت مخابرات حضور دارد.وی با اشاره به اینکه 
زیرساخت های شرکت مخابرات ایران توسط تمامی شرکت های سیار و ثابت 

در حال استفاده است و از آن بهره برداری می کنند، ادامه داد: 5 میلیون مشترک 
توسط شرکت های ارائه خدمات دهنده باند پهن ثابت از زیر ساخت های شرکت 
مخابرات اســتفاده می کنند و 45 درصد از ظرفیت شــرکت مخابرات توســط 
مشترکین ســایر شــرکت ها مورد بهره برداری قرار می گیرد و حدود 55 درصد 
ظرفیت موجود نیز در اختیار مشترکین شرکت مخابرات است.مدیرعامل شرکت 
مخابرات ایران با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از زیرساخت ارتباطی شرکت 
مخابرات ایران در اختیار کاربران سیار است و به مردم خدمات رسانی می کنند، 
عنوان کرد: از گذشته زیرساخت شرکت مخابرات مورد بهره برداری شرکت های 

دیگر ثابت و سیار قرار گرفته و تاکنون نیز ادامه دارد.

ثبت نام وام قرض الحسنه بازنشستگان تامین اجتماعی از طریق سامانه متمرکز آغاز 
شد.روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد: همزمان با ایام ا... دهه مبارک 
فجر، سامانه متمرکز ثبت نام وام قرض الحسنه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی 
که هر یک از بازنشستگان تامین اجتماعی می توانند شخصا و بدون نیاز به مراجعه 
حضوری، برای دریافت تسهیالت قرض الحســنه 12 میلیون تومانی در این سامانه 
ثبت نام کنند، از ســاعت 10 صبح روز پنجشــنبه 20 بهمن لغایت 30 بهمن، از طریق 
سامانه خدمات غیرحضوری ســازمان تامین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir در 
دسترس قرار گرفت.تسهیالت قرض الحسنه سازمان تامین اجتماعی در این مرحله 
به بازنشستگان واجد شرایط سراسر کشــور پرداخت می شود و برای هر شهرستان 
متناسب با تعداد بازنشستگان، سهمیه مشخصی تعیین شده و در هر شهرستان تا 
زمان تکمیل ظرفیت، امکان ثبت نام فراهم خواهد بود.با توجه به محدودیت منابع و 

وجود متقاضیان فراوان برای دریافت تسهیالت؛ بازنشستگانی که سن آنها حداقل 50 
و حداکثر 78 سال است و دارای حداقل دو فرزند تحت تکفل هستند و طی دو سال 
گذشته نیز از تسهیالت قرض الحسنه استفاده نکرده اند، در این مرحله امکان استفاده 
از این تسهیالت را دارند.متقاضیان باید در ســامانه خدمات غیرحضوری سازمان 
تامین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir از پیش ثبت نام کرده باشند و داشتن حداقل 
10 سال سابقه بیمه پردازی و فراهم بودن امکان قانونی کسر اقساط براساس شرایط 
حقوق دریافتی از دیگر شرایط دریافت این تسهیالت اعالم شده است.گفتنی است 
؛این سامانه تا پایان روز یکشنبه 30 بهمن ماه برای ثبت نام متقاضیان تسهیالت فعال 
خواهد بود.متقاضیان این تسهیالت الزم است در مدت زمانی مشخص شده، پس از 
ثبت نام در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی؛ در منوی مستمری 

بگیران گزینه ثبت درخواست تسهیالت را انتخاب کنند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران:

۴۵درصد زیرساخت شرکت مخابرات در اختیار مشترکین سایر شرکت هاست

ثبت نام وام قرض الحسنه بازنشستگان تامین اجتماعی آغاز شد

همزمان با دهه فجر 1401 انجام پذیرفت؛

تجلیل از بازنشستگان و پیشکسوتان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

بازار
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