
  

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                 

یکشنبه  30   بهمن  1401
28     رجب  1444
19  فوریه    2023
 شماره 3751    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

اصفهان بارش های یک سال زراعی را دریافت کرد؛

برکت از خدا، حرکت از مسئولین!
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افزایش 1030 میلیارد تومانی بودجه 
پیشنهادی شهرداری اصفهان

فراخوان مشموالن اعزامی پایه خدمتی 
اسفند ماه در اصفهان

مرِگ ارِگ دوست نداشتنی!

تامین زمین بیش از 
90 هزار واحد مسکن 

ملی در اصفهان

 نیازهای شهر در 
 بودجه 1402 

اولویت بندی می شود

ارتقای 18 پله ای شاخص 
کسب و کار اصفهان

87

 ورشکستگی بیش از نیمی از 400 کارگاه گز سازی ، کاهش تولید
 از 10 میلیون جعبه به سه میلیون؛
3 گس مثل روزگار گز

شهردار اصفهان خبرداد: ارگ جهان نما، هتل می شود؛

 خانه مشیر الملک اصفهان؛
اشرافیگری به سبک صفوی

اجرایی شدن طرح تغییر در میزان 
برداشت بنزین در جایگاه های 

اصفهان؛

 سقف سوخت گیری
 به اصفهان رسید

 آگهی مزایده فروش ضایعات و اقالم  مستعمل جمعیت هالل احمر

 استان اصفهان )1401-16-17-18(

 آگهی مزایده نوبت سوم اجاره شماره 5001092943000007 

)شماره مزایده مرجع 7413(

آگهی عمومی

جمعیت هالل احمر استان اصفهان 

سید حسین حجازی – شهردار کهریزسنگ

 سیدمحمد اطیابی - شهـردار نطنز   

م الف: 1458223

نویت دوم

جمعيت هالل احمر اســتان اصفهان در نظر دارد  اقالم ضایعاتی و مستعمل 

خود  واقع در اردوگاه  امدادی  جمعیت هالل احمــر )اصفهان – كيلومتر 15 
جاده اصفهان شيراز- جنب داروسازي فارابي – مركز  آموزشهای تخصصي 
امداد و نجــات( را  از طريــق مزایده عمومــی  و از طریق ســامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت  به اشــخاص حقيقي يا حقوقي واجد شــرايط براساس 

شرايط ذيل واگذار نمايد .

 کلیه مراحل برگزاری مزایده اعم از خرید و دریافت اســناد  تا ارائه پیشنهاد 
قیمت و بازگشــایی پاکتهــا ازطریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی 
دولت)ستاد(به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است 
افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط درصورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت 
نام در ســامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مزایده محقق سازند

شهرداری کهریزسنگ در نظر دارد اجاره یک باب مغازه تجاری را از طریق مزایده 

عمومی نوبت سوم و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه 
تــدارکات الکترونیکی دولــت )www.setadiran.ir( و با شــماره مزایده 

5001092943000007 به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت: 1401/11/27 ساعت 10 صبح

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/12/7 ساعت 30: 14
تاریخ بازدید: 1401/12/7 ساعت 14

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/12/18 ساعت 30: 14
زمان بازگشایی: 1401/12/20 ساعت 30 :14 

زمان اعالم به برنده: 1401/12/21 ساعت 12 صبح 
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگزاری مزایده صرفًا 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 راهبری سامانه: 021-41934

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

تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری نطنز در سال 1402 که در اجرای تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بند 16 ماده 71 و ماده 
77 قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375)قانون اصالح این قانون به بند 16 ماده 80 و ماده 85(تهیه 
و تنظیم و  به تصویب شورای اسالمی شهر رسیده و تمامی صفحات آن به مهر شورای اسالمی و دفتر امور شهری و شوراهای استانداری ممهورشده،مورد موافقت 
استانداری محترم قرار گرفته و به شهرداری ابالغ گردیده است.جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهرداری نطنز به نشانی WWW.natanz.ir مراجعه و یا 

با شماره  تلفن های 2119-2120-54224710-031 واحد مدیریت درآمد شهرداری تماس حاصل نمائید.

  

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
57 3

سرگردانی مسافران زواره برای سفر به تهران؛
شهر توریستی بدون اتوبوس!

2

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.

نوبت اول

3

چاپ دوم

مبلغ ضمانتنامه - ریال نوع اقالم ضایعاتی و مستعملشماره مزایدهردیف
100/000/000درب و توری آلومینیومی16 - 11401

120/000/000آهن االت 17 - 21401

30/000/000قطعات استیل18 - 31401

تاریخ انتشاردر سامانه 1401/11/26 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده  ازسامانه تا ساعت 12 صبح روز چهارشنبه  1401/12/3 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد و ارائه اصل ضمانتنامه به جمعیت هالل احمر استان اصفهان  : تا ساعت 8 صبح روز سه شنبه 1401/12/16                     
زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 10 صبح روز سه شنبه تاریخ 1401/12/16

آدرس تحویل اصل ضمانتنامه: اصفهان- بلوار آیینه خانه – جمعیت هالل احمر استان اصفهان - خزانه داری 
ثبت نام از طریق دفاتر ثبت نام استانها در سامانه )www.setadiran.ir   ( و همچنین  دفاتر پیشــخوان دولت منتخب که در سامانه مشخص می باشد 

امکانپذیر می باشد.
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اصفهان بارش های یک سال زراعی را دریافت کرد؛

برکت از خدا، حرکت از مسئولین!
بررسی آمار بارش ها نشان می دهد کالن شهر اصفهان 
تا ۲۶ بهمن بارش های یک سال کامل زراعی را دریافت 
کرده است.در کالن شهر اصفهان از ابتدای سال زراعی 
)مهر( تا ۲۶ بهمن، ۱۳۲ میلیمتر بارش ثبت شده که ۱۲ میلیمتر بیشتر 

از میانگین یک سال کامل زراعی این شهر است.
میانگین بارشی یک سال زراعی کامل شهر اصفهان ۱۲۰ میلیمتر بوده و 
اصفهان چیزی بیشتر از این رقم را در مدت پنج ماه دریافت کرده است.

این در حالی اســت که میانگین بارش  در شهر اصفهان در مدت مشابه 
سال گذشته ۳۴ میلیمتر و در بلندمدت ۶۳ میلیمتر بوده است.

بر پایه آمار اداره کل هواشناسی اســتان، میانگین بارشی شهر اصفهان 
در سال زراعی کنونی نسبت به سال زراعی گذشته )۱۴۰۰- ۱۴۰۱( ۲۸۳ 

درصد و نسبت به بلندمدت )۶۳ ساله( ۱۰۹ درصد بیشتر است.

بارش های استان اصفهان ۳۸ درصد افزایش یافت
همچنین میانگین بارندگی استان اصفهان از ابتدای سال زراعی تا ۲۶ 
بهمن به ۱۵۰ میلیمتر رســیده، در حالی که بارش های دریافتی استان 

در مدت مشابه سال قبل ۹۲ میلیمتر و در بلندمدت ۱۰۹ میلیمتر بود.
میانگین بارش های استان اصفهان در ســال زراعی کنونی در مقایسه 
با سال قبل ۶۲ درصد و نســبت به بلندمدت ۳۸ درصد افزایش نشان 
می دهد.در سمیرم به عنوان پربارش ترین شهرستان استان اصفهان از 
ابتدای سال زراعی )مهر( تا ۲۶ بهمن ۴۹۵ میلیمتر بارش ثبت شده در 
حالی که در مدت مشابه سال قبل میانگین بارش های این شهرستان 

به ۲۷۴ و در بلندمدت ۳۱۱ میلیمتر می رسید.
میانگین بارشی یک سال زراعی کامل شهرستان سمیرم ۴۷۵ میلیمتر 
است که بارش ۹۰ میلیمتری بازه ۲۵ تا ۲۶ بهمن تا ۲۰ میلیمتر میانگین 

بارشی این شهرستان را نسبت به یک زراعی کامل افزایش داد.
آمارها نشان می دهد بارش های امســال شهرستان سمیرم نسبت به 
سال زراعی قبل ۸۰ درصد و در مقایسه با بلند مدت ۵۹ درصد افزایش 

یافته است.
 همچنین میانگین بارشی شهرستان شــهرضا از ابتدای سال زراعی تا 
۲۶ بهمن به ۱۶۰ میلیمتر رسیده در حالی که مدت مشابه سال گذشته 

بارش های این شهرستان ۶۹ میلیمتر و در بلندمدت ۸۲ میلیمتر بود.
میانگین یک سال زراعی کامل شهرستان شهرضا ۱۳۹ میلیمتر است و 
این شهرستان نیز در مدت پنج ماه سال زراعی ۱۴۰۱- ۱۴۰۲، حدود ۲۰ 
میلیمتر بیشتر از میانگین یک سال زراعی خود را دریافت کرده است. 
بارش های امسال شهرستان شهرضا نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۳۲ 

درصد و نسبت به بلندمدت ۹۶ درصد افزایش دارد.
میانگین بارندگی شهرستان فریدون شــهر از ابتدای سال زراعی تا ۲۶ 
بهمن ۳۴۵ میلیمتر بوده در حالی کــه بارش های این منطقه در مدت 

مشابه سال گذشته ۲۴۰ میلیمتر و در بلند مدت ۳۱۰ میلیمتر بود.
میانگین بارشی یک سال زراعی کامل فریدون شهر ۵۴۰ میلیمتر است 
و بارش های امسال این شهرستان در مقایسه با سال زراعی گذشته ۴۳ 

درصد و نسبت به بلندمدت ۱۱ درصد افزایش نشان می دهد.
همچنین میانگین بارشی شهرستان چادگان در سال زراعی کنونی تا ۲۶ 
بهمن به ۲۴۱ میلیمتر رسیده در حالی که در مدت مشابه سال قبل ۱۵۱ 

میلیمتر و در بلندمدت ۱۷۰ میلیمتر بود.
میانگین بارشی یک ســال زراعی کامل این شهرستان ۲۸۸ میلیمتر 
است و میانگین بارندگی چادگان امسال نسبت به مدت مشابه سال 
قبل ۵۹ درصد و در مقایسه با بلندمدت ۴۱ درصد افزایش یافته است.

مورچه خورت کم بارش ترین نقطه استان اصفهان
بررسی آمارهای بارشی اســتان حاکی از شــرایط مطلوب بارشی در 
شهرستان های جنوبی، غربی و مرکزی اصفهان در سال زراعی کنونی 
است؛ اما همچنان شهرستان های نطنز، کاشان و نایین با کمبود بارش 
رو به رو هستند و شهرستان های کویری همچون خور و بیابانک، ورزنه و 

اردستان تا ۲۶ بهمن امسال بارش های مناسبی دریافت کردند.
میانگین بارشی شهرستان خور و بیابانک از ابتدای سال زراعی تاکنون 
۳۹ میلیمتر بوده در حالی که مدت مشــابه ســال گذشته ۹ میلیمتر و 
در بلند مدت ۳۴ میلیمتر بود. میانگین بارشــی یک سال زراعی کامل 
این شهرستان ۷۵ میلیمتر اســت و میانگین بارش های امسال خورو 
بیابانک نسبت به ســال قبل ۳۴۶ درصد و در مقایسه با بلند مدت ۱۵ 

درصد افزایش یافته است.
همچنین میانگین بارشــی شهرستان ورزنه در ســال زراعی کنونی به 
۶۰ میلیمتر رســیده در حالی که مدت مشابه ســال قبل ۳۱ میلیمتر و 
در بلندمدت ۴۰ میلیمتر بوده اســت. میانگین بارشی یک سال زراعی 
کامل این شهرســتان ۸۱ میلیمتر اســت و بارش های تاکنون ورزنه 
نسبت به سال گذشته ۸۹ درصد و در مقایســه با بلند مدت ۴۵ درصد 
افزایش یافته است.مورچه خورت کم بارش ترین شهر استان در سال 
زراعی کنونی اســت که میانگین بارش های دریافتی آن تاکنون به ۳۷ 
میلیمتر رسیده در حالی که مدت مشابه سال قبل میانگین بارشی این 
شهرستان ۳۱ میلیمتر و در بلند مدت ۶۱ میلیمتر بود. میانگین بارشی 
یک ســال زراعی کامل مورچه خورت ۱۱۸ میلیمتر است که بارش های 
تاکنون این شهرســتان نســبت به ســال قبل ۱۹ درصد افزایش و در 

مقایسه با بلند مدت ۳۹ درصد کاهش نشان می دهد.

استاناخبار  
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در اجرای طرح صیانت از امنیت غذایی صورت گرفت؛

مهر و موم یک واحد عرضه گوشت مرغ در شهرستان کاشان
یک واحد عرضه کننده گوشــت مرغ در شهرســتان کاشان مهر و موم شــد.رییس شبکه دامپزشکی 
شهرستان کاشان گفت: این مغازه عرضه کننده گوشت مرغ به دلیل بی توجهی به تذکر های مکرر بازرسان 
بهداشتی این شبکه و به دلیل تخلف های بهداشتی، با دستور مقام قضایی مهر و موم شد.عباس شاه 
میرزایی از شهروندان خواست تا گزارش ها و تخلف های احتمالی در خصوص فرآورده های خام دامی 

هم چون گوشت قرمز و گوشت سفید را طی تماس با سامانه ۱۵۱۲ اطالع دهند.
 

به علت بارش های روزهای گذشته رخ داد؛

جاری شدن رودخانه شور در مبارکه
بارش های اخیر موجب جاری شــدن رودخانه شــور در مبارکه شــد.قدیری، رییس اداره منابع آب 
شهرستان مبارکه گفت: دبی آب جاری شــده در رودخانه شور مبارکه حدود ۲۰ مترمکعب بر ثانیه بوده 
و در حال سرریزشدن به رودخانه زاینده رود است.رودخانه شور یکی از سرشاخه های مهم زاینده رود 
است که از ارتفاعات سمیرم و دهاقان سرچشمه گرفته و پس از طی حدود ۸۰ کیلومتر در شهرستان های 

دهاقان و مبارکه، در شهرستان مبارکه به رودخانه زاینده رود می پیوندد.
 

تالش برای باز نگه داشتن محور بویین میاندشت به الیگودرز 
فرماندار بویین میاندشت گفت: بارش شــدید برف همراه باکوالک، رفت و آمد در محور اصلی بویین 
میاندشــت به الیگودرز را با مشــکل مواجه کرده بود.رضاعلی معصومی افزود: همه امکانات و عوامل 
مدیریت بحران از جملــه راهداری، هالل احمــر، اورژانس، انتظامی، شــرکت تعاونــی دهیاری ها 
وشهرداری ها به کار گرفته شدند و مشکل برطرف شد و شرایط به حالت عادی برگشت.وی گفت: درحال 
حاضر محور اصلی باز و رفت و آمد به صورت عادی درآن انجام می شو؛د اما از ۴۲ روستا راه ارتباطی ۲۷ 

روستای شهرستان مسدود است که همه محور ها بازگشایی می شود.
 

افزایش ۴۵ درصدی بارندگی های شهرستان اردستان
بارندگی های سال زراعی جاری در شهرستان اردستان نسبت به سال گذشته ۴۵ درصد افزایش یافته 
است.رییس اداره هواشناسی شهرستان اردستان بیشترین میزان بارش ها را در روستای کچوسنگ 
دهستان همبرات با ۵۹ میلی متر بیان کرد و گفت: کمترین بارش نیز مربوط به روستای شهراب با ۱۶ 
میلی متر بوده است.جواد رمضانپور بارش در شهر اردستان را ۳۷ میلی متر اعالم کرد و افزود: در مناطق 

کوهستانی شهرستان به ویژه روستای بغم ۴۱ سانتی متر برف باریده است.
 

قطعی تلفن همراه سه روستا در فریدونشهر
برف و کوالک در برخی مناطق فریدونشهر و سمیرم، شــبکه مخابراتی تلفن همراه را با مشکل قطعی 
مواجه کرده است.معاون شبکه مخابرات استان گفت: طی سه سال گذشته در مناطق مختلف استان به 
ویژه شهرستان فریدونشهر تمام مسیر های مخابراتی که پیش تر رادیویی بود به فیبر نوری تبدیل شده 
و در طول این مدت مشکل قطعی فیبر وجود نداشته است.محمد هیبتیان به قطعی برق در روستا های 
وزوه، کمران و میالگرد فریدونشــهر اشــاره کرد و افزود: این قطعی برق سبب شده شارژ باطری های 
پشتیبان آنتن های ارتباطی تلفن همراه به اتمام برسد و تلفن های همراه این روستا قطع شود.وی با 
بیان اینکه تلفن های ثابت این مناطق در حال حاضر وصل است، گفت: در منطقه کلنجه کوه سمیرم هم 
با قطعی برق مواجه هستیم، ولی در این منطقه قطعی سیســتم مخابراتی نداریم، اما کوالک شدید، 

سبب اختالل در شبکه مخابراتی شده است.

رییس تامین اجتماعی راوند کاشان اعالم کرد:

 آخرین مهلت وام قرض الحسنه مستمری بگیران
 تامین اجتماعی

رییس تامین اجتماعی راوند کاشــان گفت: آخرین فرصت ثبت نام وام قرض الحسنه مستمری 
بگیران تامین اجتماعی ۳۰ بهمن است.محمدرضا معماری با اعالم این خبر گفت: درخواست وام از 
۲۰ بهمن به مناسبت ایام ا... دهه مبارک فجر شروع شده و تا ۳۰ بهمن ادامه دارد.وی، مبلغ این وام 
را ۱۲ میلیون تومان برای مستمری بگیران متقاضی دریافت وام اعالم کرد و افزود: متقاضی دریافت 
وام باید حداقل دارای ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد و طی دو سال گذشته تسهیالت 
قرض الحسنه دریافت نکرده باشد.به گفته وی، متقاضیان دریافت وام قرض الحسنه ۱۲ میلیون 
تومانی باید حداقل ۵۰ و حداکثر ۷۸ سال سن داشته باشند و دارای حداقل دو فرزند تحت کفالت 
باشد و امکان اخذ کسر قسط بر اساس شرایط حقوقی را داشته باشند.معماری، روش ثبت نام را 
کامال غیر حضوری دانست و افزود: متقاضیان می بایست به سامانه es.tamin.ir مراجعه کنند.

رییس تامین اجتماعی راوند کاشان همچنین از بازنشستگان خواست ثبت نام خود را به ساعت ها 
و روزهای آخر که ترافیک شبکه بیشتر است موکول نکنند. 

 

آغاز ساخت سازه آبخیزداری عروسان کوره گز خوروبیابانک
ساخت ســازه آبخیزداری عروســان کوره گز خوروبیابانک آغاز شــد.رییس اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری خوروبیابانک گفت: این طرح با اعتبار اولیه ۵ میلیارد تومان با مشارکت شرکت فسفات 
اجرایی می شود.مهدی آخوند افزود: ارتفاع این بند خاکی ۶ متر و با عرض ۶۰ متر و حجم آبگیری 
آن ۲۵۰ متر مکعب است.وی گفت: هم اکنون ظرفیت آبگیری سازه های آبخیزداری شهرستان ۲۰ 
میلیون متر مکعب است که با ساخت این بند خاکی به۲۵۰ هزار متر مکعب افزایش می یابد.روستای 

عروسان کوره گز در فاصله ۵۰ کیلومتری شمال مرکز شهرستان خوروبیابانک واقع شده است.
 

ایستگاه هفتومان با بیشترین بارندگی در خوروبیابانک
رییس اداره هواشناسی خوروبیابانک گفت: بیشترین بارش های خوروبیابانک از روستای هفتومان 
ثبت شد.سید علی اصغر آل داود اظهار کرد: سامانه بارشی که طی یک هفته اخیر در شهرستان فعال 
شده در چند روز اخیر تقویت شد و نقاط مختلف خوروبیابانک را تحت تاثیر قرار داد.وی افزود: در 
بین ایستگاه های هواشناسی، ایســتگاه هفتومان با ۳۴ و پنج دهم میلیمتر بیشترین بارندگی را 
از ابتدای فعالیت این سامانه تاکنون ثبت کرده است.رییس اداره هواشناسی خوروبیابانک گفت: 
ایستگاه مصر و بازیاب با ۲۸ و پنج دهم و ۲۷ و پنج دهم میلیمتر نیز رتبه دوم و سوم بارش را در این 
مدت به خود اختصاص داده اند.آل داود افزود: از ابتدای سال زراعی کنونی یعنی اول مهر امسال تا 

امروز، میزان بارش در شهر خور ۳۹ و چهار دهم میلیمتر به ثبت رسیده است.
 

قرارگاه سرقت و پیشگیری از وقوع جرم در شهرستان لنجان
به گزارش روابط عمومی فرمانداری لنجان، قرارگاه ســرقت با حضور حمیدرضا محمدی فشارکی 
فرماندار شهرستان لنجان ، خوشنویس رییس دادگستری لنجان ، میر شفیعی دادستان ، مسعودی 
فر رییس دادگاه بخش فوالدشهر و برخی مدیران و مسئولین ادارات و نمایندگان ارگان های نظامی 
و امنیتی شهرستان در سالن دادگستری زرین شهر برگزار شد.حمیدرضا محمدی فشارکی، فرماندار 
لنجان ضمن تشکر از نیروهای فراجا و ادارات شهرستان برای انجام برنامه های پیشگیری از وقوع 
سرقت و جرم از آنان خواست با ارائه راهکارهای پیشگیرانه و خودمراقبتی در راستای عملیاتی کردن 
مصوبات و پیشگیری از وقوع سرقت و جرم پویاتر عمل کنند که شاهد کاهش وقوع سرقت به عنوان 

یکی از مخرب ترین آسیب های اجتماعی باشیم.

سوژه روز

 بخشدار مرکزی تیران و کرون 
خبر داد:

 کاهش مهاجرت از روستا
 به شهر در تیران و کرون

بخشدار مرکزی شهرستان تیران و کرون گفت: 
با توسعه زیرســاخت ها و خدمات در مناطق 
روســتایی، مهاجرت از روســتاها به شهرها 
کاهش یافتــه اســت.ذبیح ا... ابراهیمی در 
مراســم افتتاحیه نمایشــگاه تولیدات زنان 
مناطــق روســتایی در روســتای عزیزآباد از 
توابع بخش مرکزی تیران و کرون، اظهار کرد: 
ظرفیت های خوبی در مناطق روســتایی این 
شهرســتان ایجاد شــده و میزان مهاجرت و 
سفر ساکنان آن به شهرها کاهش یافته است.

وی افزود: راه اندازی باشــگاه های ورزشــی 
و محیط های فرهنگی در روســتا و توســعه 
زیرساخت ها از عوامل موثر در کاهش مهاجرت 
و یا سفرهای روزانه به شهرها شده که تیران و 
کرون آمار خوبی در مهاجرت معکوس دارد.به 
گزارش ایسنا، بخشدار مرکزی تیران و کرون 
با بیان اینکه توســعه زیرساخت ها در کاهش 
مهاجرت نقش داشــته، تصریح کرد: عالوه بر 
این موضوع راه اندازی فرصت های اشــتغال، 
تولید و کســب و کار هم منجر به ســکونت در 
روستا و تقویت اقتصاد خانوارهای روستایی 
می شــود.وی ادامه داد: اشتغال پایدار و موثر 
روستاییان به زندگی آنان کمک کرده و در تامین 
نیازهای شهرنشینان هم کارآمد است و از این 
رو باید این چنین فرصت هایی تقویت شــود.
ابراهیمی با اشــاره به فرصت های اقتصادی 
و کارگاهــی که در روســتای عزیزآبــاد ایجاد 
شــده، خاطرنشــان کرد: ارزش افزوده این 
فعالیت ها در همین روستا مصرف و در راستای 
محرومیت زدایی هزینه خواهد شد.بخشدار 
مرکزی تیران و کرون با اشاره به احداث سالن 
ورزشی در روستا، گفت: تالش و همت خواهد 
شد تا هر چه سریع تر این پروژه به بهره برداری 
برسد و مورد استفاده اهالی این منطقه باشد.

وی با اشــاره به فعالیت تولیدی زنان خانه دار 
روستایی، گفت: بانوان عالوه بر نقش تربیتی 
در اقتصاد هم نقش داشته و مهارت های خود 
را در کنار خانه داری برای تولید و رفع نیازهای 

اقتصادی به کار می گیرند.

رفع تصرف فوری اراضی ملی شهرستان ورزنه  با مسئولان
فرمانده یگان حفاظت اراضی استان اصفهان از رفع تصرف فوری اراضی ملی شهرستان ورزنه به ارزش ۴۸ میلیارد ریال خبر داد.سرهنگ امیرسعید باقری، فرمانده 
یگان حفاظت اراضی استان اصفهان اظهار کرد: با دقت، هوشیاری و تالش کارکنان فرماندهی یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در استان اصفهان، یک 
مورد تعرض به اراضی ملی در شهرستان ورزنه رفع تصرف فوری شد.  وی ادامه داد: این یگان، ضمن جلوگیری از هرگونه تصرف و تعرض به اراضی دولتی و ملی، 
در روز های اخیر موفق به باز پس گیری ۲۴۰ متر مربع اراضی ملی به ارزش ۴۸ میلیارد ریال شد.  فرمانده یگان حفاظت اراضی استان اصفهان با اشاره به نقش 
مردم در پیشگیری از تصرف و حفاظت از اراضی ملی و دولتی، از شهروندان خواســت در صورت مشاهده موارد تصرف، تعرض و دخالت در اراضی دولتی و ملی 
موضوع را از طریق تماس با شــماره تلفن گویای ۱۶۵۶ به یگان حفاظت اراضی گزارش کنند.  سرهنگ باقری تصریح کرد: با سودجویانی که قصد تعدی و دست 

درازی به اراضی ملی و بیت المال را دارند، برخورد قانونی و قاطع می شود.  

عکس: فارس

عکس    خبر

آب در چشمه یاالنچی 
سمیرم جاری شد

چشمه یاالنچی در سمیرم بعد از ۴سال 
خشکسالی، زنده شد. چشمه یاالنچی 
از چشمه های فصلی شهرستان سمیرم 
است که طی چهار سال گذشته به دلیل 
کاهش بارش ها خشک شده بود. پس 
از بارش های اخیر بــار دیگر آب در این 

چشمه فصلی روان شد.

یک تولیدکننده معتقد است صنعت اسباب بازی در 
ایران صنعت نوپایی است اما می توان امیدوار بود که 
تا پنج سال آینده زنجیره تولید اسباب بازی در ایران 
شکل بگیرد و آن را تبدیل به یک صنعت پول ساز کند.

محســن کبیری، مدیرعامل »مجتمع اسباب بازی 
ایران« در کاشان، درباره صنعت اسباب بازی در ایران 
و رقابت این حوزه با بازار خارجــی اظهار کرد: صنعت 
اسباب بازی یک صنعت بسیار گسترده است و در ایران 
به دلیل اینکه زنجیره تولید آن وجود ندارد، هنوز تبدیل 
به صنعت نشده است. اســباب بازی زمانی می تواند 
تبدیل به صنعتی پول ساز شود که زنجیره ای مناسب 
برای آن شکل بگیرد. ما امکانات خوبی در این حوزه 

داریم که هنوز برای آن اقدامی نشده است.
وی افزود: صنعت اسباب بازی در ایران صنعت نوپایی 
است و مسائل بسیاری روی آن تاثیر دارد. به طور مثال 
ورود بخش دولتی و حمایت آن از بخش خصوصی 
بسیار اثربخش است و تازه یکی دو سالی است که به 
این امر توجه نشان داده شده است. می توان امیدوار 
بود که تا پنج سال آینده این زنجیره شکل گرفته و این 

صنعت پیش خواهد رفت.
این تولیدکننده درباره آشنایی مخاطب با اسباب بازی 
و تولیدات سرگرمی ایرانی گفت: خوشبختانه مخاطب 
داخلی نسبت به قبل با این صنعت بیشتر آشنا شده 
است و رغبت و تمایل بیشتری برای خرید محصوالت 

ایرانی نسبت به گذشته دارد. به نظر می رسد این اتفاق 
روزبه روز هم بهتر می شــود، چون جوانان عالقه مند 
وارد این عرصه می شوند و سرمایه گذاری در این امر 

نیز بیشتر می شود.
وی در پاسخ به این پرسش که صادرات این صنعت 
به چه شکل است، گفت: متاسفانه ما هنوز روی بازار 
صادرات نتوانسته ایم آن طور که باید و شاید کار کنیم 
و هنوز راه طوالنی برای پیشــرفت این صنعت پیش 

رو داریم. 

 اسباب بازی می تواند تا ۵ سال آینده تبدیل به صنعت
 پول ساز شود
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ورشکستگی بیش از نیمی از 400 کارگاه گز سازی ، کاهش تولید از 10 میلیون جعبه به سه میلیون؛

 گس مثل روزگار گز

 در حال حاضر از بین ۲۵۰ برند گز اصفهان تنها پنج برند نشان تجارت بین المللی دارند و این 
تعداد به نسبت حجم باالی برندهای گز در استان چندان رضایت بخش نیست.

صادرات گز اصفهان تنها به کشورهای حاشیه خلیج فارس و امارات و عراق ختم شده و با اینکه گفته می شود 
پای گز نصف جهان به کشورهای اروپایی هم باز شــده؛ اما میزان آن به حدی کم است که آن طور که باید و 

شاید نمی توان به ارزآوری آن دلخوش کرد.
در حال حاضر کشورهای همسایه به ویژه مقاصد زیارتی یکی از قطب های مهم صادرات گز اصفهان به شمار 
می روند و رفت و آمد گردشگران این کشورها به عنوان ســفرهای توریستی و زیارتی به ایران بیشتر از دیگر 
کشورهاست و گز اصفهان همواره به عنوان یکی از سوغاتی های محبوب بین این کشورها شناخته می شده 
است.ساکنان کشورهای عربی حاشــیه خلیج فارس نیز به دلیل داشتن ذائقه های نزدیک به مردم ایران، 
خرید گز از اصفهان را به عنوان ســوغات این کشــور در اولویت خود قرار می دهند و بــا توجه به تمول مالی 
این کشورها می توان صادرات بخش زیادی از گز را به این کشــورها انجام داد و با استفاده از این کار، رونق 

اقتصادی و گردش مالی خوبی برای کشور رقم زد.
این در حالی است که استقبال از گز تنها به کشورهای همســایه ختم نشده و بسیاری از مردم ایران به دلیل 
مهاجرت به کشورهایی همچون آمریکا، کانادا و یا کشــورهای اروپایی با توجه به دوری خود از ایران نیازمند 
برخی از محصوالت تولیدی ایرانی همچون گز هســتند که به لطف صادرات گســترده گز به این کشورها این 
موضوع به طور کامل حل و پوشش داده شــده اســت؛ اما این واقعیت را باید بپذیریم که مردم کشورهای 

اروپایی کمتر گز ما را شناخته اند.
به عبارت دیگر در سطح جهانی مردم چندان گز اصفهان را نمی شناسند، در حالی که اگر این سوغاتی دیرینه 
نصف جهان بسته بندی درســت و کیفیت باال داشته باشد مصرف کننده به ســمت آن کشیده می شود؛ به 

خصوص اینکه با بسته بندی های ضعیف نمی توان در بازارهای جهانی حضوری موثر داشت.

تولید ۹۰ درصد گز کشور در اصفهان
در حال حاضر میزان تولید گز در اصفهان ساالنه هزاران تن است؛ اصفهان مبدع تولید این سوغاتی خوشمزه و 
در جرگه بزرگ ترین تولید کننده گز کشور است به نوعی چیزی حدود ۹۰ درصد گز کشور در اصفهان تولید می 

شود و از این رو پس از سال ها تالش، باالخره نام اصفهان به عنوان قطب جغرافیایی گز کشور گز ثبت شد.
با وجود اینکه این شیرینی از محبوبیت زیادی برخوردار است آن طور که باید و شاید نتوانسته در راه توسعه 
صادرات موفق باشد. به گفته کارشناسان، از عمده ترین مشــکالت موجود بر سر راه رشد و توسعه بازارهای 
صادراتی گز اصفهان، بازاریابی محصوالت آن اســت، چرا که با بازاریابی صحیح و بسته بندی مطابق با ذائقه 

کشورهای هدف است که می توانیم این محصول را به دیگران بشناسانیم.
عدم توجه به بخش بســته بندی و برندســازی موانعی است که شیرینی این بازار ســودآور را در کام تولید 
کنندگان تلخ کرده اســت و پای گز اصفهان با وجود پتانسیل های زیادی که دارد در عرصه صادرات همچنان 
لنگ می زند. شاهد این مدعا هم روایت های آماری است که به شکل درست و شفاف کاهش چشمگیر تولید 

گز در اصفهان را به نسبت سال های قبل نشان می دهد.
با نگاهی به میزان تولید گز اصفهان تا سال ۱۳۹۶ مشخص می شود که ســاالنه حدودا ۱۰ میلیون جعبه در 

اصفهان تولید گز داشتیم؛ اما این میزان در سال ۱۴۰۱ به سه میلیون جعبه کاهش یافته است.

محدودیت های صادراتی و نبود برند مناسب
فعاالن این صنعت می گویند محدودیت های صادرات گز اصفهان به کشورهای اطراف به خصوص در دوران 
کرونا، عدم برندسازی مناسب، بسته بندی نامناسب و نبود بازارهای هدف، باعث شده که آنها نتوانند آنطور 

که باید و شاید در این بازار دوام بیاورند.
از سویی دیگر به گفته کسانی که در امر تولید و صادرات گز هستند، وقتی نظام بانکی بین المللی اجازه معامله 
به تجار و بازرگانان ایرانی را ندهد و امکان مبادله پولی به شــکل دالر یا ارزهای رایج نباشــد، هر روز به زوال 

صادرات این محصول نزدیک تر می شویم.
کاهش محســوس در تولید گز همچنین نشان می دهد که ما نتوانســته ایم در هزینه های فراوان در زمینه 
تبلیغات و بازاریابی داخلی و برون مرزی موفق باشیم تا جایی که در سال ۱۳۹۶ چیزی حدود ۴۰۰ کارگاه گز 
سازی در اصفهان و اطراف وجود داشــت؛ اما امروز بیش از نیمی از آنان ورشکسته شده و شغل خود را رها 
کرده اند.با نگاهی گذرا به مشکالت صنعت گز به این نتیجه می رسیم که برندسازی مهم ترین مسئله در عدم 
موفقیت گز اصفهان است در حالی که اگر این موانع رفع شود پیش بینی می شود که بتوانیم تا دو یا سه برابر 

اکنون، این محصول را به کشورهای دیگر صادر کنیم.
در همین ارتباط رییس اتحادیه صنف گز و شیرینی اصفهان در پاسخ به این ســوال بازار مبنی بر اینکه چرا 
تولید کنندگان نسبت به گذشته در تهیه و تولید گز با کیفیت اهمال کرده و ما شاهد وضعیت نامناسب کیفیت 
در این محصول هستیم، اظهار داشت: نبود ســرمایه مالی عمده ترین مشکل صنعتگران گز است که اگر به 
آن پرداخته نشود این صنعت را با مشکالت متعددی مواجه خواهد کرد بر همین اساس می طلبد با اولویت 

بندی در راستای حل این مشکل اقدام کرد.
حسن شریفی با تاکید بر ضرورت حمایت مالی از تولیدکنندگان داخلی، افزود: در راستای حمایت از تولید 

کنندگان و افزایش تولیدات دولت و سیستم های بانکی موظفند شرایط این حمایت مالی را فراهم کنند.

گلوکز به جای انگبین
»گز انگبین«، شیره گران قیمت یک نوع گیاه گون خاص است که فقط در مناطق خاصی در استان چهارمحال 
و بختیاری و استان اصفهان رشد می کند و شیرینی دل انگیزی به گزهای اصیل می دهد. هر کیلو گزانگبین 
حدود ۷۰ دالر قیمت دارد و پر واضح است که اگر از این ماده استفاده شود تهیه گز بسیار گران قیمت خواهد 
بود. مسئله ای که می تواند در کیفیت بخشی به گز بسیار موثر باشد؛ اما نبود حمایت های الزم باعث می شود 

که فعاالن و تولید کنندگان گز ترجیح بدهند از گلوکز به جای انگبین استفاده کنند.
حاج جواد محسن زاده کرمانی؛ پدر گز اصفهان نیز که حاال در کسوت بزرگ خاندان گز کرمانی بیش از یک 
قرن آوازه در تولید گز در اصفهان دارد در گفت و گو با بازار در ارتباط با اینکه چرا کیفیت گز اصفهان نســبت به 
گذشته پایین آمده است، می گوید: در گذشــته از انگبین در تولید گز استفاده می شــد؛ اما اکنون از گلوکز 

به جای این ماده استفاده می شود و همین عامل باعث شده که گز امروز کیفیت گذشته را نداشته باشد.
وی می افزاید: اکنون به دلیل گرانی این محصول، معموال کمتر در تهیه گز اســتفاده می شــود و گز انگبین 
مصرف گذشته خود را از دست داده و بیشــتر مصارف دارویی دارد و تنها در عطاری ها می توانید از این ماده 
سراغ بگیرید.از سویی دیگر گرانی قیمت هل تا ۱۰۰ درصد از دیگر مسائلی است که باعث افت تولید گز شده 
است. احمد طهماسبی، از فعاالن عرصه گز به شــمار می رود. این تولید کننده گز در گفت و گو با بازار با اشاره 
به اینکه باور عموم بر این است که هر چقدر گز پرپسته تر باشد خوشــمزه تر است ،اما اینطور نیست به این 
خاطر که آنچه که گز را خوشمزه می کند اســتفاده از انگبین و عسل اســت نه گلوکز و پر مغزی بودن نشانه 

مرغوبیت محصول نیست.

ارزآوری میلیونی گز اصفهان
یک کارشناس مواد غذایی در این رابطه در گفت و گو با بازار معتقد است: با وجود اینکه صادرات گز اصفهان 
میلیون ها دالر ارزآوری دارد، اما در ســال های اخیر به علت نبود برند مشخص و همچنین توزیع نامناسب 
بر اســاس تاریخ مصرف و نبود بسته بندی های مناسب بر اســاس ذائقه های مصرف کننده های اروپایی 
با کاهش شدید صادرات گز روبه رو شــده ایم و اگر بخواهیم به همین منوال ادامه بدهیم شاهد حذف این 

سوغاتی گرانبها از بازارهای صادراتی اصفهان خواهیم بود.
علی محمدی می افزاید: این در حالی اســت که گز اصفهان بــا قدمتی طوالنی همواره بــاب طبع مردمان 
کشورهای دیگر بوده ؛اما به این علت که در سال های اخیر دستخوش گرانی مواد اولیه، تحریم ها و ضعیف 

عمل کردن در امر بازاریابی بوده ایم آنطور که باید و شاید نتوانسته جایگاه خود را حفظ کند.
در عین حال با آن که صادرات گز، می تواند درصد قابل توجهی از سهم فروش را داشته باشد با تاسف در اولین 
گام که همان نوآوری در بسته بندی و وجود تبلیغات در کشورهای خارجی است؛ ضعیف عمل شده است. با 
توجه به اینکه برای موفقیت هر چه بیشتر در این زمینه، باید نوع بسته بندی ها و جنس آن ها نیز متحول شود 
و به شکلی باشــد که از تبادل رطوبت و هوا جلوگیری کند.در زمینه صادرات گز نیز بایدها و نبایدهایی وجود 
دارد ولی به  هرحال حمایت مسئوالن و برخی تشویق ها و تخفیف ها می تواند این مهم را به سرمنزل مقصود 

برساند و دستاوردهای مادی و معنوی خوبی ایجاد کندو نام اصفهان و ایران را هر چه بیشتر پرآوازه سازد.

خبر روز 

صدور ۳۵۰ میلیون تن محصوالت کشاورزی از اصفهان
معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی اصفهان گفت: با وجود مشکالت موجود از ابتدای سال تاکنون 
حدود ۳۰۰ هزار تن محصوالت کشاورزی به ارزش ۳۵۰ میلیون دالر از استان اصفهان صادر شده است.

محمدعلی کاظمی در گفت و گو با خبرنگار بازار اظهار کرد: با وجود مشکالت موجود از ابتدای سال تاکنون 
حدود ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۳۵۰ میلیون دالر محصوالت کشاورزی از استان اصفهان صادر شده است.

وی افزود: سازمان جهاد کشاورزی استان در راســتای تنظیم بازار از ابتدای سال یک هزار و ۸۷۲ تن 
گوشت گوساله منجمد، ۳۴۵ تن گوسفند، ۶ هزار و ۲۰۶ تن مرغ منجمد، ۱۴۰ هزار و ۶۹۷ شانه تخم مرغ، 
۲۳ هزار تن شکر و ۱۳ هزار تن برنج از طریق بخش های مختلف توزیع نظیر مباشیرین و فروشگاه های 
زنجیره ای عرضه کرده است.معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی جهاد کشاورزی استان اضافه 
کرد: بازرسی محصوالت کشاورزی نیز به عهده سازمان است که با همکاری تعزیرات و بسیج و بازرسی 
اصناف ۱۱ هزار و ۴۶۹ مورد بازرسی شده و یک هزار و ۴۹۷ مورد پرونده تخلف نیز ثبت شده است.وی 
ادامه داد: ارزش ریالی جریمه های صادر شده برای این پرونده ها دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بود که 
از یک تا ۱۰ برابر توسط محاکم قضایی رای نهایی آن صادر خواهد شد.کاظمی خاطرنشان کرد: دبیرخانه 
کمیته آرد و نان که قبال در اداره کل صمت بود اکنون به عهده سازمان جهاد کشاورزی گذاشته شده است 
که درذیل آن برای اجرای هوشمندسازی یارانه آرد و نان تمامی نانواها ملزم به نصب کارتخوان شده اند؛ 
همچنین جلسات مستمر برای ساماندهی آرد و نان برگزار شده و درخواست کارگروه های شهرستانی در 

کمیته های کارشناسی مطرح و تعیین تکلیف می شود.

اجرایی شدن طرح تغییر در میزان برداشت بنزین در جایگاه های اصفهان؛

سقف سوخت گیری به اصفهان رسید
مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان از اجرایی شــدن طــرح جدید تغییر در 
میزان برداشت بنزین سهمیه ای و آزاد در این اســتان خبر داد و گفت: با اجرایی شدن این طرح، سقف 
سوخت گیری با کارت شخصی ۴۰ لیتر بنزین برای هر چهار ساعت و حداکثر سه بار در شبانه روز است.به 
گزارش »ایرنا«؛ عبدا... گیتی منش افزود: اجرای طرح مذکور از هفته جاری در استان اصفهان با هدف 
مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت و ترغیب مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی آغاز 
شده است.وی ادامه داد: در این طرح برای کارت های سوخت آزاد که در اختیار جایگاه داران قرار دارد نیز 
هر بار امکان سوخت گیری ۳۰ لیتر بنزین وجود دارد.گیتی منش با تاکید بر اینکه سهمیه بنزین ماهانه 
خودروها هیچ تغییری نکرده است، اظهار داشت: اجرای این طرح در ماه های گذشته در بسیاری از استان 
ها شروع شده بود و اصفهان جزو آخرین استان هایی است که این طرح در آن اجرا می شود.وی با بیان 
اینکه به طور معمول بیشتر مردم در هر بار سوخت گیری کمتر از ۴۰ لیتر بنزین دریافت می کنند، تاکید کرد: 
اجرای این طرح مشکلی برای مردم به وجود نمی آورد.گیتی منش خاطرنشان کرد: اینکه در برخی از 
شبکه های اجتماعی گفته شده که این محدودیت برای هر بار سوخت گیری در ۲۴ ساعت است، صحت 
ندارد بلکه سقف سوخت گیری با کارت شخصی ۴۰ لیتر بنزین برای هر چهار ساعت و حداکثر سه بار در 
شبانه روز است.۳۵۶ جایگاه عرضه سوخت بنزین و نفت گاز با بیش از چهار هزار نازل و ۱۶۴ جایگاه سی 

ان جی با ۷۰۰ نازل در استان اصفهان فعال است.

 همراهی مطالبه گرانه آمران به معروف اصفهان برای
 نظارت بر بازار

تفاهم نامه همکاری سازمان جهاد کشاورزی و مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان 
به امضا رسید.محمدرضا یوسفی، جانشین مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان 
اظهار کرد: بر اساس اصل هشتم قانون اساسی و نهضت مطالبه گری مجمع رهروان امر به معروف و نهی 
از منکر با محوریت قرارگاه اقتصادی تفاهم نامه ای با سازمان جهاد کشاورزی به امضا رساند که سازمان 

جهاد کشاورزی را در امر نظارت بر اقالم اساسی از تولید تا توزیع کمک و یاری کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خبرداد:کافه اقتصاد

مکان یابی شهرک صنعتی طال در اصفهان
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان گفت: زمین شهرک صنعتی طال مکان یابی شده است.در جلســه بررسی احداث شهرک صنعتی طال، 
امیررضا نقش، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه اراده مجموعه استان بر ایجاد شهرک صنعتی طالست، اظهار کرد: اتحادیه و 
انجمن های مربوط در مهلت مقرر باید بررسی الزم را در مورد زمین شــهرک انجام دهند و با یکدیگر به جمع بندی نهایی برسند.وی با بیان اینکه زمین شهرک 
صنعتی طال مکان یابی شده، اما امکان تغییر آن هم وجود دارد، ادامه داد: با توجه به اینکه هنوز واگذاری ها انجام نشده، امکان جابه جایی مکان این شهرک 
وجود دارد، اما با توجه به نیاز به دریافت استعالم های الزم، این کار زمان بر خواهد شد.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان به آمادگی شرکت 
شهرک های صنعتی، بنیاد مسکن و شرکت عمران برای مشارکت و همکاری در احداث شهرک طال اشاره و اضافه کرد: برای احداث شهرک صنعتی طال، نزدیکی 
به شهر از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این شهرک نباید خیلی دور افتاده باشد در این زمینه از پیشنهاد های جدید استقبال خواهیم کرد.نفش از تشکل های 

بخش خصوصی خواست تا سه هفته آینده، وضع زمین کنونی و قابلیت های توسعه آن را بررسی کنند.

استاندار خبرداد:

ارتقای ۱۸ پله ای شاخص 
کسب و کار اصفهان

اســتاندار اصفهــان گفت: ارتقــای ۱۸ پله 
ای شاخص فضای کســب و کار، استقبال 
اصفهان ازسرمایه گذاران را نشان می دهد.

در هفتمین جلســه کارگــروه اقتصادی، 
اشتغال و سرمایه گذاری استان، سیدرضا 
مرتضوی اســتاندار اصفهان، بهبود ۱۸ پله 
ای بهبود شــاخص فضای کســب و کار در 
استان را نشــانه حمایت از سرمایه گذاری 
دانســت و اضافه کرد: این نــگاه و رویکرد 
بایستی در اســتان ماندگار باشد و بتوانیم 
با تســهیل امور، جذب ســرمایه گذار را به 
حداکثر برســانیم از طرفی برداشتن موانع 
این حوزه بایســتی با جدیت دنبال شود.

وی گفت: بــرای جذب ســرمایه گذار باید 
ماموریت ســازمان هــا و دســتگاه های 
مختلف را مشخص کنیم تا اقدامات قابل 
رصد باشند. در مراحل اولیه تخصیص جواز 
هم بایستی پاالیش های دقیقی شود تا با 
اهلیت ســنجی زمین و امکانات در اختیار 

متقاضیان قرار بگیرد.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه گروه کاری 
اشــتغال حمایتی، با دو شــرط پویایی و 
چابکی با هدف گیری کسب و کارهای خرد 
و خانگی بــرای جامعه هــدف محرومان 
تشکیل خواهد شــد، اظهار کرد: سیاست 
گذاری صحیح و استفاده تجربیات گذشته 
در تشــکیل گروه کاری اشــتغال حمایتی 
ضروری اســت.مرتضوی بیــان کرد: مهم 
ترین وظیفه ما در استان حمایت و تسهیل 
فرآیند ســرمایه گذاری و به ثمر رســیدن 
ایده های تجاری اســت و بایــد فضا را به 
ســمتی هدایت کنیم که با رصد ظرفیت ها 
و مشکالت شهرســتان ها به رفع مسائل و 

فعال کردن ظرفیت ها کمک کنیم.
وی همچنیــن در خصوص ســامانه رصد 
اشــتغال تاکید کرد با همــکاری اداره کل 
صمت و اتاق اصناف در ســریع ترین زمان 
ممکن اطالعات اســتان در این ســامانه 

بارگذاری شود.

تخم مرغ مورد نیاز 
ایام نوروز تامین است

حمیدرضا کاشــانی،رییس هیئت 
مدیره اتحادیه سراسری مرغداران 
تخم گذار گفت: تخم مرغ مورد نیاز 
شــب عید و ایام نوروز تامین است 
و هیچ کمبودی در این زمینه وجود 

ندارد. 

عکس  روز    

رییس ســازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
طبیعی کشــور از راه انــدازی ۵۰۰ مرکــز خدمات 

کشاورزی غیردولتی خبر داد.
شاهرخ رمضان نژاد، در حاشیه افتتاح دفتر نظام 
مهندسی کشاورزی کاشان از راه اندازی ۵۰۰ مرکز 
خدمات کشــاورزی غیردولتی با رویکرد خدمات 
رسانی به روستاییان و کشاورزان خبر داد و افزود: 
این مراکز بــا رویکرد کارآفرینــی، دانش تولیدی 
شرکت های دانش بنیان را معرفی و به روستاییان 

و کشاورزان ارائه می کنند.
وی با تاکید بر اینکه برنامه ریزی ها باید به گونه ای 
باشــد که نفع آن به کشــاورز و کشــاورزی برسد، 

ادامه داد: استفاده از ظرفیت های مردمی، مهارت 
محوری و نزدیکی علــم و فن با تجربــه از جهت 
گیری های سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی 

است.
رییس ســازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
طبیعی کشور با اشــاره به فعالیت ۶۵۰ مرکز توان 
افزایی و مهارت آموزی کشاورزی در کشور، گفت: با 
اجرای طرح نظام اجرایی سهم بری دانش از تولید 
در کشاورزی )ســدات(، می توانیم پیوندی پایدار 
بین مهندسان کشاورزی و دست اندرکاران تولید و 

کشاورزان ایجاد کنیم.
رمضان نژاد، ایجاد مرکز خدمات کشاورزی در هر 

دهستان را از برنامه های ســازمان نظام مهندسی 
کشــاورزی بیان و اضافــه کرد: نظام مندســازی 
فعالیت های کشــاورزی به منظور توســعه پایدار، 
دانش گســتری مســتمر در محیط کشــاورزی، 
فنــاوری محور کــردن نظام هــای تولیــد و بازار 
کشاورزی کشــور، افزایش جذب ســرمایه های 

مردمی از برنامه های مهم این سازمان است.

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در کاشان خبرداد:

راه اندازی ۵۰۰ مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی در کشور
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مفاد آراء
11/182 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع 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 تســليم 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 11643 مورخ 1401/09/20 هيات دوم خانم اعظم  
تيموری جروکانی  به شناسنامه شماره 59  کدملي 1290657416 صادره  اصفهان 
فرزند قربانعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
200/13  متر مربع پالک شــماره 44 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان مع الواسطه از عباس تيموری فرزند حسينعلی ثبت در صفحه 

243 الی 264 دفتر 238 تائيد
رديف 2-به موجب  راي شــماره 11644 مــورخ 1401/09/20 هيات دوم آقای 
امير تيموری جروکانی  به شناسنامه شماره 6165  کدملي 1282809751 صادره  
اصفهان فرزند علی نســبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب ساختمان به 
مساحت 200/13  متر مربع پالک شماره 44 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از عباس تيموری فرزند حسينعلی ثبت در 

صفحه 243 الی 264 دفتر 238 تائيد
رديف 3-به موجب  راي شماره 11251 مورخ 1401/09/12 هيات دوم آقای محمد 
علی تيموری جروکانی  به شناسنامه شــماره 30  کدملي 1290174652 صادره  
اصفهان فرزند يداله در ششــدانگ يکباب دامداری به مساحت 566/94  متر مربع 
پالک شماره 9 فرعی از 44  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  سند 14177 مورخ 95/6/15 دفترخانه 297 اصفهان
رديف 4-به موجب  راي شماره 13769 مورخ 1401/11/13 هيات دوم آقای اصغر 
معينی نجف آبادی  به شناسنامه شــماره 45151  کدملي 1280339829 صادره  
اصفهان فرزند عليرضا نسبت به يک دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به 
مساحت 265/06  متر مربع پالک شماره 44 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از حاج کرمعلی تيموری جروکانی فرزند محمد 

حسين ثبت در دفتر امالک
رديف 5-به موجب  راي شــماره 13770 مــورخ 1401/11/13 هيات دوم خانم 
مهناز حمله داری نجف آبادی  به شناسنامه شــماره 320  کدملي 1091510288 
صادره  نجف آباد فرزند محمد مهدی نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ يکباب 
ساختمان به مســاحت 265/06  متر مربع پالک شماره 44 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از حــاج کرمعلی تيموری 

جروکانی فرزند محمد حسين ثبت در دفتر امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/15

م الف: 1457653  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

11/183 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع 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 تســليم 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 12441 مورخ 1401/10/13 هيات دوم آقای محمد 
حسين خدنگی  به شناسنامه شــماره 24 کدملي 1289980446 صادره  اصفهان 
فرزند حسن  در ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 302/50  متر مربع پالک 
شــماره 95  فرعی از 4  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ثبت در سامانه امالک
رديف 2-به موجب  راي شماره 11515 مورخ 1401/09/16 هيات دوم خانم زهرا 
نصر اصفهانی  به شناسنامه شماره 11 کدملي 1290118639 صادره  مرکزی فرزند 
رضا  در ششدانگ قسمتی از يکباب خانه به مساحت 244/82  متر مربع پالک شماره 
266  فرعی از 1  اصلي واقع در اصفهان بخــش نه حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ثبت در سامانه امالک
رديف 3-به موجب  راي شماره 11517 مورخ 1401/09/16 هيات دوم خانم زهرا 
نصر اصفهانی  به شناسنامه شــماره 11 کدملي 1290118639 صادره  اصفهان 
فرزند رضا  در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 176/32  متر مربع پالک شماره 
266  فرعی از 1  اصلي واقع در اصفهان بخــش نه حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ثبت در سامانه امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/15

م الف: 1457872  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

11/184 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع 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 تســليم 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 13692 - 1401/11/11 هيات سوم آقای مهدی 
جهانگيری  به شناسنامه شــماره 4  کدملي 1293214515 صادره  فرزند رضا در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 116/53  متر مربع پالک شماره 3409 
فرعی از 18  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت 

در سامانه امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/15

م الف: 1457590  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

11/185 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع 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 تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 
تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 

رديف 1-  راي شــماره 13844 - 1401/11/18 هيات ســوم آقای عليرضا نصر 
اصفهانی  به شناســنامه شــماره 52  کدملي 1290279438 صادره  فرزند صمد 
نســبت به يکهزار و هشتاد و چهار ســهم و يک - سوم سهم مشــاع از نه هزار و 
هفتصد و نود و پنج سهم و دو - پنجم سهم ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
255/90 متر مربع پالک شــماره 101 فرعی از 5 اصلی واقــع در اصفهان بخش 
 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از صديقه عبــدی فرزند عباس

 ثبت در سامانه امالک
رديف 2-راي شماره 13848 - 1401/11/18 هيات سوم خانم فريبا نصر اصفهانی 
به شناسنامه شماره 1270720252  کدملي 1270720252 صادره  فرزند مرتضی 
نسبت به پانصد و ده سهم و دو - پنجم سهم مشاع از نه هزار و هفتصد و نود و پنج 
سهم و دو - پنجم سهم  ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 255/90 متر مربع 
پالک شماره 101 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ثبت در سامانه امالک
رديف 3-راي شماره 13849 - 1401/11/18 هيات سوم خانم فاطمه قاسمی به 
شناسنامه شــماره 4  کدملي 1290416222 صادره  فرزند علی نسبت به يکهزار 
و هفتصد و چهل ســهم مشــاع از نه هزار و هفتصد و نود و پنج سهم و دو - پنجم 
سهم  ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 255/90 متر مربع پالک شماره 101 
فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت 

در سامانه امالک
رديف 4-  راي شــماره 13855 - 1401/11/18 هيات ســوم آقای خسرو نصر 
اصفهانی به شناسنامه شماره 132  کدملي 1293203890 صادره  فرزند صمد نسبت 
به يکهزار و پانصد و سی  و يک سهم و يک - پنجم سهم مشاع از نه هزار و هفتصد 
و نود و پنج سهم و دو - پنجم سهم ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 255/90 
متر مربع پالک شماره 101 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالک
رديف 5-راي شــماره 13845 - 1401/11/18 هيات ســوم آقای رســول نصر 
اصفهانی به شناسنامه شماره 36  کدملي 1290418977 صادره  فرزند صمد نسبت 
به يکهزار و هشتاد و چهار سهم و يک - سوم سهم مشاع از نه هزار و هفتصد و نود 
و پنج سهم و دو - پنجم سهم ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 255/90 متر 
مربع پالک شماره 101 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان مع الواسطه از صديقه عبدی فرزند عباس  ثبت در سامانه امالک
رديف 6-راي شماره 13847 - 1401/11/18 هيات سوم خانم مريم نصر اصفهانی 
به شناســنامه شــماره 597  کدملي 1141887381 صادره  فرزند صمد نسبت به 
يکهزار و پانصد و نود و چهار سهم و يازده - پانزده ســهم  سهم مشاع از نه هزار و 
هفتصد و نود و پنج سهم و دو - پنجم سهم ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 
255/90 متر مربع پالک شماره 101 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالک و مع الواسطه از صديقه عبدی 

فرزند عباس ثبت در سامانه امالک
رديف 7-  راي شــماره 13856 - 1401/11/18 هيات ســوم خانم ســميه نصر 
اصفهانی به شناسنامه شــماره 241  کدملي 1141933901 صادره  فرزند قاسم 
نسبت به يکهزار و هفتصد و چهل سهم مشاع از نه هزار و هفتصد و نود و پنج سهم 
و دو - پنجم سهم ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 255/90 متر مربع پالک 
شــماره 101 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ثبت در سامانه امالک
رديف 8-  راي شــماره 13857 - 1401/11/18 هيات ســوم خانــم زهراء نصر 
اصفهانی به شناسنامه شماره 14  کدملي 1290261229 صادره  فرزند صمد نسبت 
به پانصد و ده سهم و دو - پنجم سهم  مشاع از نه هزار و هفتصد و نود و پنج سهم و 
دو - پنجم سهم ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 255/90 متر مربع پالک 

شــماره 101 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان  ثبت در سامانه امالک

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/15

م الف: 1458074  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

11/186 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع 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 تســليم 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 14149 مورخ 1397/09/19 هيات دوم آقای حسين 
مارانی  به شناسنامه شماره 43  کدملي 1290432252 صادره اصفهان  فرزند يداله 
در چهار دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 101/26  متر مربع 
پالک شماره 648  فرعی از 25  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از سند 8775 مورخ 1390/07/17 دفترخانه 160 اصفهان
رديف 2-به موجب  راي شماره 14148 مورخ 1397/09/19 هيات دوم  خانم زهره 
مارانی  به شناسنامه شماره 109  کدملي 1290733181 صادره اصفهان  فرزند رضا 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ســاختمان به مساحت 101/26  متر مربع 
پالک شماره 648  فرعی از 25  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از سند 8775 مورخ 1390/07/17 دفترخانه 160 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/15

م الف: 1458188  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

11/187 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تقديم نمايد. 
رديف 1-راي شماره 14333 - 1401/11/26 هيات دوم آقای مجتبی مال احمدی  
به شناسنامه شماره 88  کدملي 1091998671 صادره نجف آباد  فرزند حبعلی در 
ششدانگ يکباب ساختمان )مجتمع آموزشی( به مســاحت 1564/12  متر مربع 
 از پالک 28  اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 
مع الواسطه از مالک رسمی محمد ماهرانی طبق صفحات 268 الی 271 دفتر 54 

امالک و سند انتقالی 36516 مورخ 1348/08/20 دفترخانه 86 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/15

م الف: 1458355  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
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خانه مشیر الملک اصفهان؛

اشرافیگری به سبک صفوی

خانه چرمی که به نام خانه تاریخی مشیرالملک انصاری نیز شهرت دارد، از 
بی نظیرترین خانه های تاریخی ایران به شمار می رود. اين بنا از خانه  های 
اشرافی دوره صفویه محسوب می شود و دارای فضاهای متنوع و تزئينات 
بسیاراست. خاندان مشیر انصاری از مستوفیان و منشیان دربار صفویه بودند 
که در دوره شاه عباس کبیر از شیراز به اصفهان مهاجرت کرده و در آن سکنی 
گزیدند.تاثیرگذار ترین چهــره این خاندان میرزا حبیب ا... مشــیر الملک 
انصاری است. وی در سال ۱۲۵۷ هـ .ق در اصفهان متولد شد و پس از تحصیل 
علم و فضل و کمال خصوصا امور دیوانی و حساب و انشا نزد میرزا علی جابری 
انصاری، پست های مختلفی را تصدی کرد و سرانجام به وزارت مسعود میرزا 
ظل السلطان، فرزند ارشد ناصر الدین شاه قاجار منصوب شد.ظل السلطان 
در ابتدا حکومت مازندران را عهده دار بود، ســپس در ســال ۱۲۸۸ هـ .ق در 
حالی که ۲۲ سال بیشتر نداشت، حاکم اصفهان شد و در ادامه بر گلپایگان، 
خوانسار، بروجرد، کمره، مالیر، تویسرکان و نهاوند نیز تسلط یافت. سپس 
حکومت ایالت  های فارس، کردستان، لرستان، بختیاری، خوزستان و یزد را 
به دست آورد و در عمل حاکم نیمی از ایران شد. در این ایام، مشیر را می  توان 
نخست وزیر مقدر و عقل سیاسی وی دانست.مشیر، خدمات شایسته ای 
به ظل السلطان کرد و در آبادانی بالد، خصوصا اصفهان کوشید. خرابی  های 
بازمانده از حمله افغان  ها را زدود و رونق سابق را به اصفهان بازگرداند ولی در 
اواخر حکومت ناصر الدین شــاه، به دلیل دفاع از روحانیت مشروطه خواه، 
مخالفت با قراداد رژی )تنباکو(، مقابله با تخریب ابنیه صفوی و همچنین 
چشم  داشت ظل السلطان به اموال وی )از جمله خانه او(، در سال ۱۳۰۹ هـ 
.ق توسط ظل السلطان با قهوه قجری به قتل رسید.پس از درگذشت مشیر، 
خانه جهت استقرار کنسولگری پادشاهی پروس )که امروزه بخشی از آلمان، 
لهستان، روسیه، لیتوانی، دانمارک، بلژیک، جمهوری چک و سوئیس است( 
مورد استفاده قرار گرفت. پس از آن توسط یکی از تجار اصفهان به نام حاج 
حسین چرمی و سپس حاج محمد سماعیان خریداری شد. در دوره تملک 
وی، جنگ ایران و عراق در گرفت و پناهندگان خوزســتانی در خانه سکونت 
گزیدند. در ایــن دوران تزئینات بنا تا حد زیادی تخریب شــد، ولی با پایان 
جنگ تحمیلی و باز پس گیری خانه، مســیر حیاط آن ادامه یافت و تا سال 
۱۳۹۶ در سه مرحله، مرمت و بازسازی شد.ورودی خانه در گوشه شمال غربی 
واقع شده و دارای سردر بزرگ و مجللی است که قوس نیم دایره ای بر فراز 
آن جلوه گر است. وجود این قوس موجب تمایز سردر این خانه از سایر خانه  
های اصفهان شده است. مجموعه ورودی شامل هشتی و داالن هایی است 
که یکی از آنها به گوشه حیاط راه دارد و دیگری به فضای اصطبل در شمال خانه 
منتهی می شود. یک درب هشتی نیز به سرایداری باز می  شود که محلی برای 
کنترل تردد افراد به خانه بوده اســت.حیاط خانه با حوضی وسیع و صليبی 
شکل در وسط و چهار باغچه اطراف آن حالتی مرکز گرا به خود گرفته است. 
جداره های حیاط دارای ازاره های سنگی حجاری شده هستند و همخوانی 
قطعات کاشــی و چوبهای تزئینی به کار رفته در نماهای مختلف آن، موجب 
ایجاد هماهنگی در کل حیاط شده است.حياط مستطيل شکل خانه در سه 
جبهه شمالی، شــرقی و غربی خود با فضاهای متعددی احاطه شده که در 
اين ميان جبهه شمالی با ارتفاع سه طبقه مهم ترين بخش خانه را تشکيل 

می دهد. اين جبهه شــامل تاالری در ميانه و چهار اتاق سه دری در دو طبقه 
طرفين آن است. هر يک از اتاق های سه دری در طبقه اول با سه در چوبی و در 
طبقه دوم به وسيله پنجره ارسی به فضای تاالر گشوده می شوند که در صورت 
باز بودن درها، مجموعه اين فضاها به يکديگر پيوند خورده، فضايی وسيع و 
يکپارچه را در دو طبقه پديد می آورند. تاالر در انتهای خود يک فضای شــاه 
نشين با دو ستون پر تزئين دارد و از ضلع مقابل با ارسی عريض نه دهانه ای به 
حياط مشرف است. ديوارها و سقف تاالر پوشيده از تزئينات نقاشی، گچبری 
و آينه کاری است و ارسی آن با ارتفاعی معادل دو طبقه دارای گره چينی چوبی 
و شيشه  های رنگی زيباست. در زير اين جبهه دو اتاق سه دری يک متر پایين 
تر از کف حياط واقع شده  اند. اين فضاها دارای ازاره  های بلند کاشی فيروزه  
ای بوده و به وسيله پنجره  های بزرگی از حياط نور می گيرند.حوضخانه مرتفع 
خانه در گوشه شمال شــرقی آن قرار گرفته و در طبقات همکف و اول غرفه 
هايی پيرامون خود دارد. در طبقه اول ضلع شمالی حوضخانه يک اتاق پنج 
دری مشــرف به آن قرار دارد. رديف نورگيرهايی به ارتفاع يک طبقه بر فراز 
حوضخانه اين فضا را روشــن می کنند. اين نورگيرها با شيشه های رنگی 
متعدد خود در حوض هشت گوش وسط حوضخانه تاللوئی از نور و رنگ ايجاد 
کرده و به اين طريق فضايی دلنشين پديد می آورند. ديوارهای حوضخانه 
دارای تزئينات گچبری و نقاشی به سبک فرنگی اســت. بام حوضخانه با 
شيب چهار طرفه خود حجم شاخصی در مجموعه بنا پدید آورده است.بخش 

عمده جبهه جنوبی ديواری است که مشابه جبهه مقابل خود، نما سازی شده 
و تنها دو اتاق سه دری به نام اتاق عکس و اتاق آينه در انتهای این جبهه قرار 
دارند. اتاق آینه دارای تزئينات فراوان آینه کاری، گچ بری و نقاشی است ولی 
اتاق عکس آسیب دیده واز تزئینات آن چیزی بر جای نمانده است.در جبهه 
شرقی خانه، تاالری در ميانه و دو اتاق سه دری در دو سوی آن قرار دارد. اتاق 
پشتی اين تاالر به صورت فضایی مجزا در آمده با دو اتاق ديگر در طرفين خود 
ارتباط کامل يافته است. اين دو اتاق نيز به نوبه خود با سه دری های اين جبهه 
مرتبط هستند. يک ايوان ســتوندار فضاهای اين جبهه را با حياط پيوند می 
دهد.جبهه غربی حياط نيز نمايی مشابه جبهه شرقی دارد. ايوان های شرقی 
و غربی حياط در ميانه نما عقب نشسته و به اين ترتيب بر محور فرعی حياط 
تاکيد کرده  اند. جبهه غربی شامل چهار اتاق سه دری است و بر خالف معمول 
راهرويی در ميانه آن قرار گرفته است. با توجه به فضاهای جبهه شرقی به نظر 
می رسد جبهه غربی نيز تاالری در ميانه خود داشته و بعد ها اين تاالر به دو 
اتاق و راهروی بين آنها تبديل شده است.از دیگر امتیازات این خانه، سبک 
خاص طراحی معماری با گرایش پیشرو اســت. چلیپا که در تمام بناهای 
قدیمی در آجرکاری و گچبری به کار می رود، اینجا در طراحی حوض دیده می 
 شود. معمار توانسته با انتخاب این فرم، آب را به اضالع حیاط نزدیک تر کند تا 
 تطهیر که در انگاره های معماری اسالمی با آب تجلی می  باید را در دسترس 

قرار دهد.

معاون صنایع دستی وزارت میراث:

صنایع ِ دستی را صنایِع زیستی کنیم
معاون صنایع  دستی وزارت میراث درباره راهکارهای خروج صنایع  دستی ایرانی از دایره کاالهای 
لوکس و تزئینی در این وزارتخانه توضیح هاتی داد. وی معتقد است، بخش زیادی از این کاالها از 

دل طبیعت می آیند و باید با محیط  زیست و زندگی سازگار باشند.
مریم جاللی، معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی،  گردشگری و صنایع دستی  به مناسبت 
آغاز هفتمین نمایشــگاه صنایع  دســتی فجر،  درباره برنامه ریزی های صورت گرفته برای فاصله 
گرفتن صنایع دستی و بومی داخلی از دسته کاالهای لوکس و زینتی، به خبرنگار ایسنا توضیح داد: 
صنایع دستی به خودی خود »لوکس« محسوب می شــود و ما نمی توانیم از این حالت خارجش 
کنیم، تنها می توانیم آن را تا حدودی کاربردی کنیم و این امر، طبقه بندی مناسبی را می طلبد. اینکه 
ما برای تقویت ریشه ها و اصالت های هنری که زاده جوشش هنری است، برنامه ریزی کنیم، سپس 

آن را به تولید انبوه و استفاده عمومی در بازار برسانیم.
وی معتقد است: صنایع دستی در ایران دو بخش دارد؛ یکی هنرهای سنتی که وقت زیادی برای آن 
صرف شده، جوهر هنر در آن جریان دارد و دارای کاربردهای منحصربه فردی است و به عبارت دیگر، 
»موزه ای« طراحی می شود. صنایع  دستی دســته دوم در روستاها و خانه ها و برای زندگی روزمره 
ساخته و پرداخته می شود. تقویت هر دو دسته وظیفه وزارت میراث است تا اصالت های سنتی  را 
با عنوان »کاری« از بین نبرد.جاللی اضافه کرد: صنایع  دستی در ایران آن چیزی است که به زندگی 
ربط دارد و ما سعی داریم صنایع ِ دستی را وارد صنایع زیستی کنیم تا جزئی از زندگی به حساب آید.
معاون صنایع  دســتی وزارت میراث فرهنگی دراین باره بیشتر توضیح داد و گفت: مواد اولیه اغلب 
لوازم صنایع دستی ارزان است و با محیط زیست سازگاری دارد. تعداد قابل توجهی از صنایع دستی 
کشور با بازیافت چیزهای بی مصرف مانند پوشال نی، پوشال برنج، حصیر، خشکه های چوب و ... 

درست شده و به یک اثر هنری تبدیل می شوند.
 

زمان ثبت نام حج ۱۴۰۲ اعالم شد
معاون امور حج و عمره ســازمان حج و زیارت اعالم کرد: ثبت نام متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۲ از ۱۰ 
اسفند ماه آغاز می شود.اکبر رضایی با بیان این که براساس تفاهمنامه حج ۱۴۰۲، ۸۷ هزار و ۵۵۰ نفر 
از حجاج ایرانی به سرزمین وحی مشرف می شوند، گفت: نام نویسی براساس اولویت تدوین شده 
انجام می شود و تمام متقاضیان باید آمادگی الزم را داشــته باشند.وی افزود: اولویت اول جامعه 
هدف )مشمولین تشرف( افرادی هستند که در کاروان های حج سال ۱۳۹۹ نام نویسی کرده و وجوه 
مربوط را واریز کرده اند،ولی به دلیل لغو حج در آن سال موفق به تشرف نشدند و تاکنون نیز انصراف 
نداده اند. درصورت مراجعــه نکردن این افراد، برای تکمیل ظرفیت  خالــی کاروان ها، اولویت های 
بعدی فراخوان خواهند شــد.رضایی گفت: اولویت دوم تمام دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج 
تمتع تا تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۸۵ هســتند که الزم اســت این افراد قبل از نام نویسی، با مراجعه به 
سامانه Reserve.haj.ir، نســبت به تکمیل اطالعات خویش و اخذ کدرهگیری اقدام کنند.وی 
اضافه کرد: اولویت سوم دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج تمتع تا تاریخ۳۱ فروردین ماه ۱۳۸۶ 
هستند.معاون سازمان حج و زیارت با بیان این که نام نویسی از این اولویت ها صرفا به منظور تکمیل 
ظرفیت خالی در کاروان های اعالمی خواهد بود، گفت: الزم است این افراد نسبت به تکمیل اطالعات 
خویش و اخذ کدرهگیری اقدام کنند.وی درباره اولویت های چهــارم و پنجم توضیح داد: اولویت 
چهارم دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۱ اردیبهشــت ۱۳۸۶ هســتند و اولویت 
پنجم کلیه دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج تمتــع ازتاریخ ۱ خرداد ماه ۱۳۸۶ به بعد و به صورت 
روزشمار و صرفا تا تکمیل ظرفیت کاروان ها در سطح هر اســتان محسوب می شوند.معاون امور 
حج و عمره سازمان حج و زیارت تاکید کرد: متقاضیان اعزام سفر حج تمتع سال ۱۴۰۲ باید دارای 
گذرنامه حداقل با تاریخ اعتبار ۱ دی ماه ۱۴۰۲ باشند.ســازمان حج و زیارت تاکنون هزینه ثبت نام 

حج تمتع۱۴۰۲ را اعالم نکرده است.

اخبار



راه و شهرسازی و سازمان  مرکز تحقیقات وزارت 
گر در رودخانه زاینده رود  زمین شناسی اثبات کرده ا
۱۵ مترمکعب آب جریان نداشته باشد نمی توان جلوی 
فرونشست را گرفت در حالی که مطالعه وزارت نیرو به 

عدد ۱۰.۵ متر مکعب آب در رودخانه رسیده است

کتبر 2۰22 / شماره 36۵8 شنبه 7 آبا ن ۱4۰۱ / 3 ربیع الثانی ۱444 / 29 ا
جامعه

یکشنبه 3۰ بهمن ۱4۰۱ / 28 رجب ۱444 / ۱9  فوریه  2۰23 / شماره 37۵۱
جامعه

معاون اداره کل حفاظت محیط زیست استان: سرما حیات وحش را به 
سکونتگاه ها می کشاند؛

از حیوانات نترسید، آنها را نکشید، خبر بدهید
معاون اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان ورود حیات وحش به سکونتگاه های شهری 

و روستایی در شرایط برف و سرما را محتمل دانست.
حسین اکبری با اشاره به اینکه اصفهان طی بیش از ۳۵ ساعت، شاهد بارش باران و مناطق غرب و 
جنوب استان برفی بود، افزود: بارش ها مناطق شــکار ممنوع در غرب و جنوب استان شامل ستبله 
فریدون شــهر، ونک و حنا در سمیرم، گلستان کوه خوانســار و نیز منطقه حفاظت شده داالن کوه را 

نیز فرا گرفت.
وی با بیان اینکه در این مناطق شــکار ممنوع تعدادی حیات وحش ســم دار مانند کل و بز زیست 
می کنند، گفــت: جمعیت های اصلــی حیات وحش اســتان اصفهان در مناطق مرکــزی از جمله 

پارک های ملی کاله قاضی، موته و قمیشلو است.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تصریح 
کرد: نزدیک شدن حیات وحش مانند گونه های گوشتخوار، سم داران و پرندگان به سکونتگاه های 
روستایی و شهری در این شرایط برفی، قطعی و اجتناب ناپذیر است از این رو تالش های حفاظتی 
را در مناطق تشــدید و تالش می کنیم حیات وحش مشــکل کمتری داشته باشــند و برای مردم 
دردسرساز نشوند.اکبری توضیح داد: گونه های حیات وحش حتی گونه های گوشتخوار نظیر شغال، 
روباه و گرگ به خودی خود خطرناک نیســتند و در شرایط برف و ســرما ممکن است از ارتفاعات 
به روســتا ها نزدیک شــوند که الزم اســت جوامع محلی در رفت و آمد به نواحی خلوت و حاشیه 
سکونتگاه ها به ویژه در شب احتیاط کنند.وی در خصوص حیات وحش مناطق شکار ممنوع غرب و 
جنوب استان مانند ستبله، حنا و ونک نیز اظهار کرد: حیات وحشی که به صورت بومی در یک منطقه 
حضور دارند مطابق با شرایط زیســتگاه در روند تکاملی خود با هوای سرد، بارندگی و برف سنگین 

یا گرما سازگار می شوند.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیســتی اداره کل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان از 
دامداران و روستاییان خواست در صورت نزدیک شدن حیات وحش به سکونتگاه ها، بیش از پیش 

در حفظ گونه های زیستی با محیط زیست همکاری کنند.
اکبری اظهار امیدواری کرد که طی بارش های روز های اخیر و هفته های پیش رو مشکل کمبود منابع 

آبی و فقر پوشش گیاهی در زیستگاه های حیات وحش رفع شود.
 

رییس پلیس فتای استان اصفهان:

برای الغری، فریب کالهبرداران را نخورید
رییس پلیس فتای اســتان اصفهان به شهروندان هشــدار داد مراقب کالهبرداری با شگرد تبلیغ 

دمنوش های الغری در شبکه های اجتماعی باشند.
سرهنگ ســیدمصطفی مرتضوی، رییس پلیس فضای تولید و تبادل فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان با اشــاره به اینکه کالهبرداران با اســتفاده از عناوینی همچون کاهش وزن و داشتن وزنی 
دلخواه و مناســب ســعی می کنند کاربران فضای مجازی و بــه خصوص بانــوان را وادار به انجام 
خواسته های خود کنند، افزود: در این روش کاربران بدون اطالع خانواده و برای رسیدن وزنی ایده آل، 
از این افراد مشــاوره و حتی نسخه های پزشــکی دریافت می کنند، که مورد تایید پزشکان نیست.

وی توضیح داد: گاهی متاسفانه برخی از کاربران بدون اطالع خانواده های خود با این افراد ارتباط 
برقرار کرده و طبق خواسته آن ها تصاویری از خود را برای مجرمان سایبری ارسال می کنند تا نسخه 
پزشکی برای شان تجویز شــود که به محض دریافت تصاویر، مجرمان پیام هایی تهدید آمیز مبنی 
بر انتشار تصاویر خصوصی برای آن ها ارســال و واریز مبالغی هنگفت را درخواست می کنند.رییس 
پلیس فتای استان اصفهان از شهروندان خواســت در صورت اطالع از هرگونه فعالیت مجرمانه در 

فضای مجازی موضوع را از طریق نشانی www.cyberpolice.ir با پلیس فتا در میان بگذارند.

اخبار

خسارت سالیانه 9 هزار میلیارد تومانی خشکی گاوخونی؛ خسارت فرونشست اصفهان قابل شمارش نیست

بارش هایی که خوب است؛ اما کافی نیست

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: برآورد خسارات 
زیرساختی، بهداشتی و اجتماعی خشکی تاالب گاوخونی ۹ هزار میلیارد 
تومان در ســال اســت.احمدرضا الهیجان زاده در پنجمین نشست از 
سلسله جلسات گفتگو هایی درباره جریان زاینده رود با موضوع نیاز های 
زیست محیطی تاالب گاوخونی و رودخانه زاینده رود و چالش های عدم 
تامین آن، به آثار خشک شدن تاالب از جمله گردوغبار اشاره و اظهار کرد: 
در مطالعات کشوری و استانی مشخص شده که چه میزان از گردوغبار 

در ماه های مختلف سهم اصفهان می شود.
وی با اشاره به ســفر احتمالی و قریب الوقوع دبیر ســتاد ملی مقابله 
با گردوغبار کشــور به استان اصفهان، افزود: متاســفانه تاکنون تاالب 
ارزش گذاری نشــده تا به زبان اقتصادی با کســانی که دنبال توسعه 
هستند، صحبت کنیم و از این رو در تالش هستیم که مطالعات ارزش 

گذاری تاالب گاوخونی در استان اصفهان در اولویت قرار گیرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان ادامــه داد: در این 
مطالعات شاخص های هیدرولوژیکی و نقش تاالب ها در حفاظت برابر 
سیالب، خدمات اکوسیستمی به منطقه پیرامونی، ملی و منطقه ای و 
خسارات ناشی از نبود این پهنه های آبی در ارزش گذاری اقتصادی مورد 

توجه بوده است.الهیجان زاده، ارزش های ژئو شیمیایی و قدرت خود 
پاالیی تاالب ها را از دیگر کارکرد های این اکوسیستم های آبی برشمرد 
و خاطرنشان کرد: تاالب ها تا حدی سموم کشاورزی را تجزیه می کنند، 
اما ما این قدرت را از تاالب گاوخونی گرفتیم و اکنون به منشأ رسوبات و 

فلزات سنگین تبدیل شده است.
به گفته وی، تاالب ها ۱۸ کارکرد اکوسیســتمی دارند و قیمتی که برای 
خدمات هر هکتــار تاالب در دنیا تعیین شــده، دســت کم پنج هزار و 

حداکثر ۱۵ هزار دالر است.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان تصریــح کرد: اگر 
گاوخونی را ۴۵ هزار هکتار بــرآورد کنیم و حداقل این میزان یعنی پنج 
هزار دالر را در نظر بگیریم این تاالب سالیانه ۲۲۵ میلیون دالر خدمات 
می دهد که متاسفانه این خدمات را که باید از آن بهره مند می شدیم، از 
دست دادیم.الهیجان زاده افزود: نه تنها خدمات اکوسیستمی تاالب 
گاوخونی را از دست دادیم بلکه اگر خسارت ناشی از خشکی آن از جمله 
خسارات زیرساختی، بهداشت و ســالمت، انواع بیماری ها، مهاجرت 
و … را درنظر بگیریم با دالر ۴۰ هــزار تومان حدود ۹ هزار میلیارد تومان 
برآورد می شود.وی گفت: یک مسئله حیاتی و مهم تر، فرونشست دشت 

اصفهان است که به ارزش گذاری رودخانه 
زاینده رود ورود نکردیم در حالی که اگر انجام شود حتما این خسارت 
فرونشست زمین یک عدد غیر قابل شمارش است، چون تمدنی را از 

بین می برد.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان اظهار کــرد: مرکز 
تحقیقات وزارت راه و شهرسازی و سازمان زمین شناسی اثبات کرده اگر 
در رودخانه زاینده رود ۱۵ مترمکعب آب جریان نداشته باشد نمی توان 
جلوی فرونشست را گرفت در حالی که مطالعه وزارت نیرو به عدد ۱۰.۵ 

متر مکعب آب در رودخانه رسیده است.
الهیجان زاده با اشاره به اینکه قانون محکمی تا سال ۱۳۹۶ برای دفاع از 
حقابه تاالب نداشتیم، افزود: تالش می کنیم برای فروردین ماه حقابه 
خوبی را فراهم کنیم؛ در ســال های ۹۷ - ۹۸ بیشترین بارش حدود ۲ 
هزار و ۲۰۰ میلیمتر در سرشاخه زاینده رود بارش ثبت شد که در طول ۷۰ 
سال فقط چهار بار این عدد تکرار شده و در خرداد سال ۹۸ حدود ۸۵۰ 
میلیون مترمکعب آب پشت ســد بود، اما حقابه ای برای تاالب وجود 
نداشــت، ولی اکنون این نگاه ایجاد شــده که حقابه تاالب گاوخونی 

تامین شود.
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ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی
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عک

مفاد آراء
11/188 آگهي موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف 

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

تقديم نمايد. 
رديف 1-راي شماره 14512 - 1401/11/27 هيات دوم  آقای قربانعلی شب انگيز 
به شناسنامه شــماره 636  کدملي 1284526054 صادره اصفهان  فرزند رسول  
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب مغازه تجاری بانضمام زمين متصله 
آن به مساحت 73  متر مربع پالک شماره 109 فرعی از 3  اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سند انتقالی شماره 134868 مورخ 

1401/08/10 دفترخانه 4 اصفهان بنام متقاضی 
رديف 2-راي شــماره 14510 - 1401/11/27 هيات دوم  آقای جواد شب انگيز 
به شناسنامه شماره 1441  کدملي 1285983912 صادره اصفهان  فرزند قربانعلی  
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب مغازه تجاری بانضمام زمين متصله 
آن به مساحت 73  متر مربع پالک شماره 109 فرعی از 3  اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سند انتقالی شماره 134868 مورخ 

1401/08/10 دفترخانه 4 اصفهان بنام متقاضی 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/15

م الف: 1458535  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

11/189 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 3713 مورخ  1401/10/19 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مالکيت خانم فردوس 
دادخون دستجردی به شناسنامه شماره 14 کدملی 1288604343 صادره اصفهان 
فرزند يداله در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 187/92 متر مربع پالک  شماره 
3779 اصلی  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملــک جنوب اصفهان در ازای 

مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. 
 لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجــع قضايی تقديــم نمايند. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/15

م الف: 1457947  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

11/190 شــماره نامه : 140185602024012894-1401/11/25 چون تحديد 
حدود ششدانگ يک باب خانه پالک 4348/3010 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی به نام آقای يداله محمد قاســمی فرزند امراله در جريان ثبت 
است و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده اينک بنا به دستور قسمت 
اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز 
چهارشنبه مورخ 1401/12/24 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت معترضين 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره با تقديم دادخواست به مرجع 
ذيصالح قضائی گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نماييد. تاريخ 
انتشار: 1401/11/30 م الف: 1457477 مهدی شبان رئيس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

11/191 شــماره نامه : 140185602024012918-1401/11/25 نظر به اينکه 
به موجب رای شماره 140160302024002687 مورخ 1401/8/14 هيات قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی ششدانگ 
يک باب خانه به مساحت 139/55 متر مربع تحت شــماره فرعی 5164 از 4483  
اصلی  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکيت ســيده مريم موســوی هارونی 
مستقر گرديد و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحديد حدود می باشد لذا به استناد تبصره 
ذيل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالــک تحديد حدود ملک مرقوم 
در روز دوشــنبه مورخ 1401/12/24 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل 
خواهد آمد و به موجــب اين آگهی به کليه مالکيــن و مجاورين اعالم می گردد تا 

در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين و مجاورين مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلــس تحديد حدود و فقط تا 30 روز 
پذيرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 86  آئين نامه قانــون ثبت بايد از تاريخ 
تسليم اعتراض به اين اداره، ظرف يک ماه دادخواســت خود را به مرجع ذيصالح 
قضائی تســليم و گواهی تقديم دادخواســت را اخذ و به اين واحد ثبتی ارائه نمايد، 
درغير اين صورت متقاضی ثبت يا نماينده قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواســت را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد و 
 اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتــی را با رعايت مقررات ادامه ميدهد. 
تاريخ انتشار: 1401/11/30 م الف: 1458072 مهدی شبان رئيس منطقه ثبت 

اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

11/192 شماره نامه: 140185602210009173 -1401/11/26  چون تحديد 
حدود ششدانگ يکباب ساختمان شماره پالک 2248/6285  واقع در بخش 6  ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام  آقای ماشــاءاله صادقی فرزند محمد مهدی در 
جريان ثبت است و رای شماره 140160302210002902 مورخ 1401/09/02 
هيات حل اختالف موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب شرق اصفهان نسبت 
به ملک مرقوم صادر گرديده است و با توجه به اينکه سابقه ای از تحديد حدود اوليه 
پالک اصلی فوق مشاهده نگرديد لذا به استناد ماده 13 آيين نامه قانون مزبور تحديد 
حدود ملک مرقوم در تاريخ 1401/12/23 ســاعت 9 صبح در محل شروع و بعمل 
خواهد آمد لذا بموجب اين آگهی به کليه مالکيــن و مجاورين اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود تا ســی روز 
پذيرفته خواهد شــد و طبق ماده 86 آئين نامه قانون ثبت معترض بايد ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح 
قضايی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به اين منطقه ثبتی ارائه نمايد در غير اين 
صورت متقاضی ثبت و يا نماينده قانونی وی می توانــد به دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهی عدم تقديم دادخواســت را اخذ و به اين منطقه تســليم نمايد سپس اداره 
 ثبت بدون توجه بــه اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت مقــررات ادامه خواهد داد. 
تاريخ انتشار: 1401/11/30م الف: 1458174 ناصر صيادی صومعه رئيس ثبت 

اسناد و امالک منطقه جنوب شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

11/193 شــماره نامه: 140185602024012886- 1401/11/25 نظر به اينکه 
ششدانگ پالک شــماره 5   فرعی از 4368  اصلی واقع در بخش 5 اصفهان طی  
رای هيات تعيين تکليف مفروز و تحت پالک مذکور در سهم آقای آرش فرهودی 
قرار گرفته  و سابقه  ثبت و صدور سند مالکيت شماره 423969 سری الف سال 96 

با شــماره الکترونيکی را دارد و طی وکالتنامه شماره 160496- 97/329 دفتر 14 
اصفهان خانم آزيتا فرهودی به عنوان وکيل نامبرده از طرف ايشان طی درخواست 
شماره 37636-1401/11/20 به انضمام دو برگ استشــهاديه محلی که امضاء 
شهود آن ذيل شــماره يکتای 1401021555899000419 که به تاييد دفترخانه 
152 اصفهان رسيده است مدعی است که ســند مالکيت به علت نامعلوم مفقود و 
درخواســت صدور المثنی ســند مالکيت را نموده  لذا مراتب  به استناد تبصره يک 
اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت مذکور نزد 
خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1458458 مهدي شــبان مدير واحد ثبتي حــوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

11/194 شــماره نامه: 140185602024012411- 1401/11/10 نظر به اينکه 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالک 5000/21816   واقع در بخش 5 اصفهان به 
شماره ثبت صفحه 335 دفتر 1241 امالک به شماره ثبت 229804 و شماره چاپی 
سند دفترچه ای 277161 بنام خانم فهيمه خياطان سابقه ثبت و صدور سند مالکيت 
دارد سپس به موجب وکالتنامه شــماره 131216 مورخ 1388/07/04 دفترخانه 
12 اصفهان آقای منوچهر خياطــان وکالتا از طرف خانم فهيمــه خياطان با ارائه 
درخواســت 6409 مورخ 1401/11/10 بانضمام دو برگ استشــهاديه محلی که 
امضاء شهود آن ذيل شماره يکتا 140102150478000011 و رمز تصديق شماره 
532306  مورخ 1401/11/09 به گواهی دفترخانه اســناد رســمی 385 اصفهان 
رسيده است مدعی است که ســند مالکيتش به علت جابجايی مفقود  و درخواست 
صدور المثنی سند مالکيت خود را نموده  لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی 
ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود ســند مالکيت مذکور نزد خود 
می باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1458499 مهدي شــبان مدير واحد ثبتي حــوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان

اولین گام برای گسترش طرح پزشک خانواده در اصفهان
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از تشکیل ستاد اجرایی پزشک خانواده و نظام ارجاع در شهرهای باالی ۲۰ هزار نفر خبر داد.شاهین شیرانی در نشست وبیناری 
با مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی کاشان از تشکیل کمیته های شش گانه و فراهم کردن مقدمات اجرای طرح پزشک خانواده خبر داد و اظهار کرد: در پی اجرای موفق 
برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در شهرهای با کمتر از ۲۰ هزار نفر جمعیت، اجرای طرح در شهرهای باالی ۲۰ هزار نفر در دستور کار قرار گرفته است.وی، اجرای 
برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در شهرهای باالی ۲۰ هزار نفر را از سال آینده منوط به تخصص اعتبارات پایدار و منابع کافی و زیرساخت آی تی قوی و برنامه ارجاع 
الکترونیکی از سطح یک به دو خواند و افزود: برای اجرای آن نیازمند پزشک هستیم، البته به اندازه جمعیت پزشک وجود دارد؛ اما توزیع مناسب پزشکان را در استان 
شاهد نیستیم.رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اينکه نظام پرداخت ها به پزشکان خانواده باید متناسب با زحمت آنها دیده شود، افزود: در همین زمینه 
پیشنهاد شد پرداخت به پزشک خانواده با پرداخت پزشکان در بیمارستان های دولتی یکسان شود، همچنین پرداخت ها به پزشکان خانواده در روستاها باید به گونه ای 
در نظر گرفته شود که انگیزه ای برای کار کردن در روستاها ایجاد کند.شیرانی تصریح کرد: در حوزه ارتباطات شبکه ای در سطح یک ارجاع از طریق سامانه سیب مشکلی 

نداریم؛ اما از سطح یک به دو و ارجاع بیماران به بیمارستان ها و کلینیک ها نیازمند زیر ساخت های دقیق تری هستیم.

ثبت ۶ روز هوای پاک؛ شرایط بهمن امسال به نفع محیط زیست اصفهان بود
بهمن امسال در اتفاقی کم نظیر نسبت به سال های اخیر، ۶ روز هوای پاک در کالن شهر اصفهان ثبت شد و به گفته کارشناسان، شرایط آب و هوایی در این ماه به نفع 
محیط زیست این خطه رقم خورد.بدون شک، این هوای پاک در بهمن امسال مدیون وزش باد و بارش های خوبی است که اتفاق افتاد به طوری که در رویدادی بی نظیر 
طی ۲۵ سال اخیر، کالن شهر اصفهان شاهد بارش باران در ۲ روز متوالی در روزهای ۲۷ و ۲۶ بهمن امسال بود.بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی استان اصفهان، 
مجموع بارش سامانه اخیر در کالن شهر اصفهان در ۲۵ بهمن حدود ۴۰ و در ۲۶ بهمن حدود ۷۷ میلیمتر بوده است که شاید بتوان گفت مجموع آنها نزدیک به میانگین 
بارش های ساالنه اصفهان در سال های گذشته و دوران خشکسالی باشد.با وجودی که در اتفاقی کم سابقه ۶ روز هوای پاک در کالن شهر اصفهان در بهمن امسال 
ثبت شد؛ اما طی ۲ روز ابتدایی این ماه وضعیت هوا ناسالم برای عموم و قرمز بود که همین امر باعث شده است تا در این ماه، رنگین کمانی از شاخص های کیفی هوا 
یعنی قرمز )ناسالم برای عموم(، نارنجی )ناسالم برای گروه های حساس(، زرد )سالم و قابل قبول( و سبز )پاک( را داشته باشیم.کارشناس مسئول آلودگی هوای 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: شرایط کیفیت هوای کالن شهر اصفهان در بهمن امسال نسبت به چند سال اخیر بسیار بهتر بود و ثبت این تعداد 

هوای پاک را طی چند سال گذشته در این ماه سرد سال نداشتیم.



دوراهی تمدید یا جدایی مقابل سنگربان انگلیسی
وضعیت ناامیدکننده اورتون در جدول لیگ جزیره و درخواست سنگین پیکفورد مانع از تمدید قرارداد جدید 
شده است.شان دایچ، سرمربی جدید اورتون، از مدیران باشگاه خواسته تا تمدید قرارداد جوردن پیکفورد، 
سنگربان اصلی اورتون و تیم ملی انگلیس، را در اولویت قرار دهند.سرمربی سابق برنلی در پایان ژانویه 
به عنوان سرمربی تافی ها منصوب و جایگزین فرانک لمپارد شد. لمپارد پس از کسب نتایج ناامیدکننده 
درنهایت با شکست دو بر صفر مقابل وستهم یونایتد از سمت خود کنار گذاشته شد.دایچ با حضور خود 
روی نیمکت اورتون تاثیری فوری در گودیسون پارک داشت و تیم جدیدش در نخستین دیدار موفق شد 
با نتیجه یک بر صفر مقابل آرسنال، صدرنشین لیگ برتر به پیروزی برسد. این مربی ۵۱ساله اکنون خود 
را برای اولین دربی مرسی  ساید آماده می کند و تافی ها قرار است روز دوشنبه به آنفیلد بروند تا با رقیب 
دیرینه خود، لیورپول، روبه رو شوند.در حالی که دایچ روی مسائل داخل زمین تمرکز دارد، در عین حال 
بسیار مشتاق است تا آینده بلندمدت دروازه بان اول خود را تضمین کند.فقط ۱۸ ماه تا پایان قرارداد فعلی 
ملی پوش تیم ملی انگلیس باقی مانده و خبرهایی نیز درباره جدایی احتمالی پیکفورد از اورتون مخابره 
شده است. باشگاه های چلسی، منچستریونایتد و تاتنهام همگی عالقه مند به جذب دروازه بان اورتون 
هستند.گفته می شود که مذاکرات بر ســر قرارداد جدید به بن بست رسیده و دو طرف نتوانستند بر سر 
دستمزد به توافق برسند. پیکفورد می خواهد دستمزد فعلی خود را که صد هزار پوند در هفته است دوبرابر 
کند، اما باشگاه حاضر نیست این خواسته وی را برآورده سازد.محتمل است که حتی در صورت رسیدن به 
توافق مشخص بر سر تمدید قرارداد، نمی توان انتظار نهایی شدن آن را در آینده ای نزدیک داشت. حداقل تا 
زمانی که شرایط اورتون در لیگ برتر مشخص نشود، پیکفورد احتماال جواب مثبتی نخواهد داد. شاگردان 

دایچ در حال حاضر در منطقه سقوط قرار دارند و راه سختی برای ماندن در لیگ جزیره خواهند داشت.
انتظار می رود پیکفورد که ۲۲۰ بازی برای اورتون انجام داده، در بازی برابر لیورپول در ورزشگاه آنفیلد نیز از 

ابتدای مسابقه کار را در دروازه تافی ها آغاز کند.
 

هافبک بارسلونا به دنبال جدایی در تابستان
شرایط مالی نگران کننده و نداشتن فرصت کافی برای حضور در ترکیب اصلی، احتماال دالیل کافی برای 
جدایی کسیه از بارسلونا باشد.پیش بینی می شود بارسلونا مجبور شود دست کم یک فروش بزرگ در 

تابستان پیش رو انجام دهد. زیرا مقامات باشگاه به دنبال بهبود وضعیت مالی هستند.
پس از ادعاهای خاویر تباس، رییس اللیگا، مبنی بر اینکه کســری مالی باشگاه بارسلونا بیش از ۲۰۰ 
میلیون یورو است، سران این باشــگاه تصمیمات جدی و مهمی گرفته اند تا مشکالت مالی خود را حل 
کنند. بارسا از ابتدای فصل با مشکالت متعددی دست و پنجه نرم کرده و اقدامات عجیب و مختلفی برای 
فرار از ورشکستگی انجام داده است.اگرچه ژاوی هرناندز، سرمربی بارسلونا، مصمم است تیم کنونی اش 
که با هشت امتیاز در صدر جدول اللیگا قرار دارد را برای فصل آینده نیز حفظ کند، اما محتمل است که او 

دست کم یک بازیکن اصلی خود را در تابستان به دلیل مشکالت مالی از دست بدهد.
پیش بینی می شود که سرخیو بوسکتس ازجمله بازیکنانی باشد که در تابستان مسیر جدیدی را دنبال کند. 
او که سال هاست در ترکیب بارسا می درخشد، با فرارسیدن پایان مهلت قراردادش احتماال تصمیم بگیرد 
راهی آمریکا شود. او مشتریان جدی و مصممی در ام ال اس دارد و اگر بارسلونا هرچه سریع تر برای تمدید 

قرارداد وی اقدام نکند، ممکن است بوسکتس باالخره پس از سال ها اسپانیا را ترک کند.
دیگر بازیکنی که احتماال در پایان فصل از بارسا جدا خواهد شد، فرانک کسیه است. هافبک آفریقایی 
بارسا از زمان پیوستن به این تیم از آ ث میالن دچار مشکل شده و نتوانسته به اندازه کافی زمان برای بازی 
کردن در ترکیب تیمش به دست آورد. او با هاکان چالهان اوغلو، بازیکن فعلی اینترمیالن، درباره انتقال 
احتمالی به نراتزوری صحبت کرده است.نخستین بار در پنجره نقل و انتقاالتی زمستانی شنیده شد که 
باشگاه های اسپانیایی و ایتالیایی در نظر دارند تا برای تعویض بازیکنان خود به توافق برسند. پیشنهاد 
مطرح شده مبادله کسیه و مارسلو بروزوویچ بود و ظاهرا مذاکرات برای انتقال این دو بازیکن همچنان 

در جریان است.

خبر  روز

بازیکن اسبق سپاهان:

آرزوی هر تیمی داشتن 
بازیکنان سپاهان است

یک کارشناس فوتبال گفت: سپاهان تیم کامل 
و خوبی اســت که عالوه بر عملکــرد خوب در 
ضربات، بازی خوبی روی زمین انجام می دهد 
و آرزوی هر تیمی داشــتن بازیکنان سپاهان 
اســت.ابراهیم لووینیان در گفت وگو با ایسنا، 
در خصوص شــهرآورد اصفهــان و پیروزی ۲ 
بر ۱ ســپاهان در این دیدار، اظهــار کرد: بازی 
خوبی بود. ســپاهان ســنجیده تر عمل کرد و 
توانست امتیاز بازی را از آن خود کند. در نیمه 
نخست کامال بازی در اختیار تیم سپاهان بود 
و برخالف جریان بــازی گل خــورد. در ادامه 
نیمه دوم را هم خوب شــروع کرد و زود به گل 
رسید تا بازی را بهتر کنترل کند. ذوب آهن در 
نیمه دوم چیزی برای از دست دادن نداشت، 
انتحاری حمله کرد و موقعیت ایجاد کرد.وی 
افزود: در اکثر دربی ها شاهد بازی بدون گل یا 
مساوی هستیم، اما در دربی این هفته اصفهان 
سپاهان به پیروزی رسید تا جایگاهش در صدر 
جدول را محکم کرده و حاشــیه امنی را ایجاد 
کند.بازیکن پیشکسوت سپاهان درباره نقش 
موثر ســتاره های ســپاهان در تمام پست ها، 
تاکید کرد: آرزوی هر تیمی است که بازیکنان 
ســپاهان را در اختیار داشــته باشد. ضربات 
ایستگاهی، شــروع مجدد و کرنر بسیار مهم 
اســت که رامین رضاییان یکی از بهترین های 
ایران در این ضربات است.لووینیان خاطر نشان 
کرد: سپاهان عالوه بر عملکرد خوب در ضربات، 
بازی خوبی روی زمین انجام می دهد و به گل 
می رســد. زمانی که توپ به مغانلــو، نورافکن 
و احمدزاده برســد، بازی های کوتاه نیز خوب 
عمل می کنند. در حال حاضر تیم کامل و خوبی 
دارد که در تمام شرایط گلزنی می کند.لووینیان 
با اشــاره به عملکرد ذوبی ها، این تیم را بدون 
بازیکن تمام کننده دانست و گفت: ذوب آهن 
تیمی اســت که تکلیفش در لیگ مشــخص 
است. دنبال رتبه جدولی نیست و بیش از آن به 
دنبال بازیکن سازی و پرورش استعداد است. 
تیم جوان و خوبی دور هم جمع کرده البته فکر 
می کنم مصدومیت باقرپسند و غیبت او در خط 

حمله به ذوب آهن بسیار آسیب  زد.

فوتبال جهان

عکس خبر روز

»علی دایی« 
گزینه سرمربیگری 

پرسپولیس شد!
پرســپولیس در هفته هــای اخیر 
نتوانسته نتایج خوبی بگیرد و صدر 
جــدول را نیز به ســپاهان اصفهان 
واگذار کرده است.در خبرها آمده بود 
که احتمال دارد باشگاه پرسپولیس، 
در صورت ادامه ایــن روند ناکامی 
تغییراتی در کادرفنی خود داده و عذر 

یحیی گل محمدی را بخواهد.

کمک ۷ میلیاردی به صنعت نفت آبادان برای رهایی از مهلکه سقوط
سازمان منطقه آزاد اروند مبلغ هفت میلیارد تومان را به باشگاه صنعت نفت آبادان اختصاص داد تا با شارژ مالی بتواند نتایج مناسبی در هفته های آتی کسب 
کند و از منطقه سقوط جدا شود.به گزارش خبرنگار ایمنا، براساس شنیده ها، در ماه هایی که باشگاه صنعت نفت آبادان به عنوان یکی از باشگاه های ریشه دار 
ایران دچار مشکالت عدیده ای ازجمله بی پولی است؛ ســازمان منطقه آزاد اروند مبلغ هفت میلیارد تومان را به صنعت نفت آبادان تزریق کرد. این شارژ مالی 
آبادانی ها در شرایطی صورت پذیرفت که در روزهای گذشته شاهد حضور مسئوالن آبادانی از جمله نماینده های مجلس در تمرینات زردپوشان برزیلی بودیم.
تیم فوتبال صنعت نفت آبادان تا پایان هفته بیستم رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور با کسب فقط دو پیروزی، شش تساوی، ۱۲ باخت و فقط 
۱۲ امتیاز در جایگاه پانزدهم جدول قرار گرفته است و یکی از شانس های اصلی ســقوط به لیگ دسته اول به حساب می آید. آن هم در شرایطی که دیگر تیم 
نفتی یعنی مسجدسلیمان با صنعت نفت هم امتیاز و اختالف هردو با رده چهاردهم جدول شــش امتیاز است.زردپوشان آبادانی که در فصل جاری لیگ برتر 
سه سرمربی عوض کرده اند، آخرین بار در هفته دوازدهم رنگ پیروزی را دیدند و از آن زمان تاکنون، سه تساوی و شش باخت متحمل شدند. آمار فاجعه باری 

که با رضا پرکاس استارت خورد، با فیروز کریمی ادامه پیدا کرد و به نظر می رسد قرار است با ادسون تاوارس هم به تلخ ترین شکل ممکن پایان یابد.

جم نجفی، میلیــاردر ایرانی-آمریکایــی، به زودی 
پیشــنهادی را برای خرید تاتنهام بــه مالک فعلی 
این باشــگاه ارائه خواهــد کرد.بســیاری از مالکان 
باشگاه های انگلیســی طی چند سال اخیر اقدام به 
فروش سهام شــان در این باشــگاه ها کرده اند و به 
نظر می رسد که این بار نوبت به تاتنهام رسیده است. 
فایننشال تایمز خبر داده که نجفی در حال مذاکره با 
کنسرسیومی متشکل از چند سرمایه گذار است و به 
زودی پیشنهادی رسمی برای خرید باشگاه تاتنهام 

به مالک و مدیر فعلی این باشگاه ارائه خواهد کرد. 
گفته می شود این میلیاردر ایرانی-آمریکایی نهایتا 
این پیشنهاد را تا دو هفته دیگر با جو لوییس، مالک 

تاتنهام، به همــراه دنیل لوی، رییس این باشــگاه، 
مطرح خواهد کرد و آماده اســت تــا مبلغ هنگفت 
سه میلیارد و 7۵۰ میلیون دالر را برای خرید تاتنهام 
پرداخت کند. این روزنامه مدعی شده است که نجفی 
و کنسرســیوم مدنظر او قصد دارند 7۰ درصد از این 
مبلغ را بالفاصله پرداخت کنند و 3۰ درصد باقی مانده 
هم از ســوی حامیان مالی آنها در کشورهای حوزه 
خلیج فارس و خصوصا ابوظبی پرداخت خواهد شد. 
هواداران تاتنهام به هیچ وجه از شرایط مدیریتی این 
باشــگاه راضی نیســتند و این فصل بارها نسبت به 
عملکرد لوی در رأس این باشگاه اعتراض کرده اند. 
آنها معتقد هستند که نتایج نه چندان خوب تاتنهام 

در این فصل به دلیل عملکرد ضعیف مدیران و مالک 
این باشگاه است. آخرین باری که تاتنهام موفق شد 
در رقابتی به قهرمانی برسد به جام اتحادیه سال ۲۰۰۸ 
برمی گردد و این تیم از آن زمان تاکنون هرگز نتوانسته 
موفقیتی را در هیچ یک از رقابت های داخلی انگلیس 
یا رقابت های اروپایی تجربه کند. نجفی این شانس 
را دارد که به میلیاردر ایرانی دیگری تبدیل شــود که 

تصمیم گرفته در لیگ برتر سرمایه گذاری کند. 

پیشنهاد هنگفت میلیارد ایرانی برای خرید تاتنهام:

پس از مشیری و اقبالی: سومین مالک ایرانی در انگلیس
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چهار جلسه محرومیت به عالوه سه میلیارد تومان؛

بی سابقه ترین حکم انضباطی علیه »ساپینتو«
ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقالل با حکم کمیته انضباطی چهار جلسه از همراهی تیمش محروم 
شد.به گزارش »ورزش سه«، جمالت ریکاردو ساپینتو در نشست مطبوعاتی بازی پیکان کار دستش 
داد و او باید محرومیتی مشابه یحیی گل محمدی پس از دربی فصل گذشته را پشت سر بگذارد: چهار 
جلسه دوری از نیمکت. آن هم در شرایطی که او پس از بازی پیکان، به پرتغال رفته تا انرژی اش را 
برای ادامه رقابت های لیگ و حذفی بازیابی کند.کمیته انضباطی فدراسیون با در نظر گرفتن قوانین 
و تطبیق آن با مصاحبه جنجالی سرمربی استقالل پس از بازی پیکان، وی را به دلیل هتک حرمت 
و توهین، در مجموع به چهار جلســه محرومیت از همراه ی اســتقالل در مسابقات لیگ و حذفی 
محکوم کرد. البته اگر ساپینتو رسما از طریق مراجع رسمی بابت صحبت هایش اقدام به عذرخواهی 
بابت صحبت هایش کند، دو جلسه از این چهار جلسه به حالت تعلیق در خواهد آمد.همچنین او باید 
یک دهم مبلغ قرارداد این فصل خود را به ســازمان لیگ بدهد که این بی سابقه ترین جریمه مالی 
این سال ها محسوب می شود. به عنوان مثال اگر ساپینتو با قراردادی بالغ بر 6۰۰ هزار به استقالل 
آمده باشد، باید 6۰ هزار دالر معادل سه میلیارد تومان، به سازمان لیگ پرداخت کند!البته این حکم 
به صورت کلی چه از بابــت جریمه نقدی و چه از بابت محرومیت، قابل تجدیدنظر اســت و به نظر 
با اقدامات بعدی، باشگاه اســتقالل و خود او خواهد شکست.استفاده ساپینتو از کلمه »حیوان« 
در نشست مطبوعاتی بازی پیکان، برایش گران تمام شد.ســاپینتو در این فصل محرومیت های 
متعددی را تجربه کرده و ظاهرا این بار کمیته انضباطی قصد دارد با این برخورد برای همیشه مقابل 

این حرکات بایستد.
 

ارتش سری گل محمدی برای آینده؛

10 بازیکن جدید در پرسپولیس!
تیم پرسپولیس برای ادامه فصل، چهره های جدیدی را در فهرست خود خواهد داشت.این فصل عوامل 
مختلفی دست به دست هم دادند تا تیم امید پرسپولیس بیشتر از همیشه موردتوجه قرار بگیرد. عامل 
نخست، اســتفاده مســتمر از محمد عمری، به عنوان یکی از محصوالت آکادمی پرسپولیس بود که با 
درخشش او، نگاه ها را بیش از پیش به استادیوم درفشی فر، محل کمپ پایه سرخ پوشان، معطوف کرد.

اما در ادامه فصل سرمربی پرسپولیس بازیکنانی از تیم امید را در بین نفرات اصلی قرار داد و سپس در 
یک کنفرانس مطبوعاتی تاریخی )بعد از بازی آلومینیوم(، با خشم اظهار داشت که از هفته آینده تیم امید 
پرسپولیس را به زمین خواهد فرستاد و همین موضوع باعث شد تا حداقل برای چند روز این پرسش که 
نفرات امید قرمزها چه کسانی هستند؟ تبدیل به سوال شماره یک در حوزه خبری قرمزها بشود.در دربی 
امیدها، بار دیگر لنز دوربین ها را به سمت نفرات زیر ۲3 ساله پرسپولیس چرخاند و با نمایش قابل قبول 
شاگردان محمود انصاری، نام این نفرات بیشتر مورد توجه قرار گرفت؛ بازیکنانی که اتفاقا در پروژه ویژه 
سرمربی تیم بزرگساالن جای به خصوصی دارند.ترکیب اصلی پرسپولیس مقابل امید استقالل: امیررضا 
رفیعی، علیرضا بابایی، امیرحسین امن زاده، محمدرضا برزنونی، محمدحسین محمدیان، محمدحسین 
محمودی، جواد امیدی، مهدی نجفی، بابک علیزاده، محمدمیالد ســورگی، امیرمحمد امیری.یحیی 
گل محمدی برای نیم فصل دوم نفرات جدیدی را به تمرین فراخوانده و در لیست خود قرار داده است. 
این نفرات، علیرضا بابایی )دفاع راست(، علیرضا ادهمی )دفاع چپ(، مهدی نجفی )هافبک وسط(، 
محمد حسین محمودی )وینگر چپ(، محمدمیالد سورگی )وینگر راست( و علیرضا شرافت )هافبک 
تهاجمی( هستند.از بین این نفرات علیرضا بابایی در ترکیب پرسپولیس مقابل فوالد قرار گرفت؛ اما پنج 
بازیکن دیگر هنوز فرصت بازی رسمی برای پرسپولیس نداشته اند.یحیی گل محمدی به صورت دائمی 
دستیاران خود را در بازی های تیم امید قرار داده و یک دستیارش را به عنوان رابط بین تیم بزرگساالن و تیم 
امید انتخاب کرده است. او قصد دارد به این شکل بازیکنان تیم امید را در تیم بزرگساالن جای دهد و آنها 
را به این شکل وارد ترکیب کند؛ مشابه اتفاقی که از فصل پیش تا حاال برای محمد عمری رخ داده است.

زشد رحاشیه ور

با رسمی شدن دیدار با روسیه و عراق در فیفادی 1402؛

تصمیم بزرگ فدراسیون برای تیم ملی قطعی شد

فدراســیون فوتبال به جمع بندی نهایی در خصوص 
انتخاب گزینــه از جهت داخلی یــا خارجی بودن آن 
دســت یافته اســت و با توجه به معرفی حریفان تدارکاتی، به زودی 
آن را اعالم خواهد کرد.مهــدی تاج، رییس فدراســیون فوتبال طی 
چند وقت اخیر با فشار زیادی از ســوی فوتبالدوستان برای انتخاب 
ســرمربی تیم ملی مواجه بوده است.رییس فدراســیون فوتبال که 
پیش از جــام جهانی قطر در انتخابات فدراســیون به قدرت دســت 
یافت و صندلی ریاســت را از آن خود کــرده بود، وعــده داده بود که 
با عقد قرارداد با کارلوس کی روش بتواند شــرایط مناســبی در این 
 رقابت ها نصیب تیم ملی کرده تا آنها به حسرت صعود به مرحله بعدی

 پایان دهند.
با این حال این وعده محقق نشد و تیم ملی با شکست برابر انگلیس 
و آمریکا و دســتیابی به تنها یک پیروزی مقابل ولــز از دور رقابت ها 
حذف شد و بازگشتی زودهنگام به خانه داشت. با پایان جام جهانی 
کارلوس کی روش نیز از هدایت تیم ملی کنار رفت و این در حالی بود 

که همچنان شایعات مربوط به ادامه همکاری طرفین دنبال می شد. 
با این حال سرمربی پرتغالی باســابقه تیم ملی ترجیح داد پیشنهاد 
فدراسیون قطر را برای حضور روی نیمکت تیم ملی این کشور بپذیرد.

بعد از آن بحث درباره انتخاب ســرمربی بعدی تیــم ملی ایران داغ 
شد. از جواد نکونام و امیر قلعه نویی و حتی فرهاد مجیدی به عنوان 
گزینه های ایرانی تیم ملی برای هدایت آن یاد می شد و از سویی دیگر 

نیز بحث انتخاب سرمربی خارجی نیز همچنان ادامه داشت و دارد.
با این حال اکنون گفته می شــود فدراســیون فوتبال بــه جمع بندی 
نهایی در خصوص انتخاب ســرمربی تیم ملی دســت یافته و تمامی 
گزینه های داخلی از برنامه خارج شده اند. فدراسیون فوتبال که باید 
حدود یک ماه دیگر اردوی تیم ملی را برای انجام دیدارهای تدارکاتی 
و آماده سازی خود دنبال کند، اکنون در تالش است از میان گزینه های 
خارجی  سرمربی تیم ملی را به زودی معرفی و انتخاب کند.طی چند 
وقت اخیر البته از ســرمربیان خارجی شــاغل در فوتبال ایران نیز به 
عنوان گزینه های خارجی احتمالــی نیمکت تیم ملی ایــران نیز یاد 

می شده و هنوز فدراسیون واکنشی به این موضوع نداشته است. گفته 
می شــود فدراســیون فوتبال در نهایت طی ۱۰ روز آینده سرمربی تیم 
ملی را به صورت رســمی معرفی خواهد کرد تا با عقــد قرارداد با وی، 
اردوی تیم ملی که قرار است از روز ۲9 اسفند در تهران استارت بخورد 

را دنبال کند.
تیم ملی ایران از روز ۲9 اســفند اردوی آماده ســازی خود را استارت 
خواهد زد. تیم ملی با اعالم فدراســیون فوتبال در فیفادی ۱4۰۲ برابر 
روســیه و عراق قرار خواهد گرفت و به این ترتیب ضــرورت انتخاب 
سرمربی در دســتور کار مهدی تاج خواهد بود.مســلما در فاصله یک 
ماه مانده به انجام اردوی تیم ملی، مهدی تاج به همراه مشاوران خود 
گزینه های نهایی را ردیف کرده و از بین آنها به زودی ســرمربی جدید 
تیم ملی را معرفــی خواهند کرد. موضوعی که به ادعــای نزدیکان به 
فدراسیون فوتبال با انتخاب گزینه خارجی همراه خواهد بود و باید دید 
در نهایت بعد از کارلوس کی روش چه فــردی هدایت ایران را برعهده 

خواهد گرفت تا رویای دستیابی به جام ملت ها را محقق کند.

ل که باید حدود یک ماه دیگر  فدراسیون فوتبا
اردوی تیم ملی را برای انجام دیدارهای تدارکاتی و 
آماده سازی خود دنبال کند، اکنون در تالش است 
از میان گزینه های خارجی  سرمربی تیم ملی را به 

زودی معرفی و انتخاب کند
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تصمیم گرفته شده یکی از بهترین و بزرگ ترین 
هتل های کشور با همت بخش خصوصی، در ارگ 
جهان نما احداث و این بنا به عنوان یک ظرفیت جدید 
شهری برای رونق گردشگری و کسب و کار، تقدیم 

شهروندان شود

سخنگوی شورای اسالمی شهر مطرح کرد:

افزایش ۱۰۳۰ میلیارد تومانی بودجه پیشنهادی شهرداری 
اصفهان

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: بودجه سال ۱۴۰۲ شــهرداری اصفهان با افزایش حدود 
۱,۰۳۰ میلیارد تومانی به تصویب رسید.علی صالحی در گفت وگوی خبری پس از هفتادوششمین جلسه 
علنی شورای اسالمی شــهر اصفهان اظهار کرد: جلسه فوق العاده شورای اســالمی شهر با بررسی چند 
الیحه و تصویب بودجه ۱۴۰۲ شهرداری برگزار شد.وی با اشاره به بررسی دو الیحه دو فوریتی در جلسه 
اخیر ادامه داد: یکی از این لوایح مربوط جابه جایی منابع نقدی و خرید مصالح برای سال ۱۴۰۲ بود که 
دو فوریت و اصل آن رای آورد، بر این اساس ۱۳۰ میلیارد تومان از اعتبارات شهرداری برای خرید مصالح 
هزینه خواهد شد.سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: فهرست بهای پیشنهادی خدماتی که در 
نوروز به ویژه در باغ فدک قرار است توسط شهرداری اصفهان ارائه شود به صحن شورا آمد و این عناوین با 
تغییراتی نسبت به سال گذشته برای نوروز ۱۴۰۲ تصویب شد که نرخ نهایی آن پس از طی مراحل قانونی 
اطالع رسانی خواهد شد.وی با اشاره به انتخاب دو نفر از اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان در شورای 
بهره وری تصریح کرد: آقایان فالح و نباتی نژاد به عنوان نمایندگان شــورای اسالمی شهر اصفهان در این 
شورا انتخاب شدند.صالحی با اشاره به تصویب بودجه ۱۴۰۲ شهرداری اصفهان افزود: پس از جمع بندی 
جلساتی که در یک ماه گذشته به صورت مستمر برگزار شد، نتیجه نهایی بررسی ها در قالب بودجه ۲۲ هزار 
و ۳۴۰ میلیارد تومانی با اضافه شدن حدود ۱,۰۳۰ میلیارد تومان با پیشنهاد اعضا به تصویب رسید.وی 
تصریح کرد: به این ترتیب بودجه ۲۲ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومانی شهرداری، سازمان ها و شرکت های تابعه 
برای سال ۱۴۰۲ تصویب شد. بر این اساس بودجه شهرداری ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت 
به اصالح بودجه ۱۲ هزار و ۳۳۳ میلیاردی سال جاری، برای سال آینده رشد ۶۲ درصدی خواهد داشت. 

 
رییس شورای شهر:

نیازهای شهر در بودجه ۱۴۰۲ اولویت بندی می شود
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: با کاهش ارزش پول ملی، میزان بودجه تصویب شده نسبت 

به نیازهای شهر پاسخگو نیست، اما تالش این است که نیازها در بودجه ۱۴۰۲ اولویت بندی و اجرا شود.
محمد نورصالحی در نطق پیش از دستور هفتادوششمین جلســه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان 
با اشاره به راهپیمایی پرشــور ۲۲ بهمن اظهار کرد: به تأســی از رهبر معظم انقالب از مردم ایران به ویژه 
شهروندان اصفهانی به پاس حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن تشکر می کنیم؛ این حضور بر خالف 
نقشه های دشمن بود، بنابراین باید قدرشناس این مردم باشیم و از هر گونه خدمت و تالش برای رفع 
مشکالت و نیازمندی های آن ها دریغ نکنیم.وی با اشاره به روند بررسی بودجه ۱۴۰۲ شهرداری اصفهان 
گفت: حدود یک ماه گذشته، جلسات مســتمر و بدون وقفه با حضور همه اعضای شورا برای تصویب 
بودجه ۱۴۰۲ شهرداری برگزار شد، در این راستا تالش کردیم تمام اجزا و ابعاد ارائه شده بودجه را بررسی 
کنیم.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: سعی شورا بر این بود که با وجود جلسات مستمر 
و سرعت کار، بودجه تا سی ام بهمن به تصویب برسد، در نهایت با حضور شهردار اصفهان، معاونان و مدیران 

مناطق و سازمان ها بودجه به تصویب خواهد رسید.
 

بودجه ۱۴۰۲ شهرداری اصفهان تصویب شد
بودجه ۲۲ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومانی سال ۱۴۰۲ شهرداری اصفهان، به تصویب شورای شهر رسید.پس از 
یک ماه بررسی بودجه تقدیمی شهرداری اصفهان به شورای اسالمی شهر، در کمیسیون های تخصصی و 
تلفیق، الیحه بودجه ۱۴۰۲ در هفتاد و ششمین جلسه علنی شورا به رای گذاشته شد.با رای موافق اعضای 
شورای اسالمی شهر اصفهان، بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری اصفهان، سازمان ها و شرکت های تابع به مبلغ 
۲۲ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان تصویب شد.به این ترتیب، نسبت به عدد ۱۲ هزار و ۳۳۳ میلیارد تومانی 

بودجه اصالح شده سال ۱۴۰۱، بودجه سال آینده ۶۲ درصد بیشتر است.

با مسئولان

شهردار اصفهان خبرداد: ارگ جهان نما، هتل می شود؛

مرِگ ارِگ دوست نداشتنی!

شــهردار اصفهان گفت: ارگ جهان نمای اصفهان بــه بزرگ ترین هتل 
کشور تبدیل می شود.

علی قاسم زاده در برنامه رادیویی صدای شهر، بالتکلیفی ۲۰ ساله ارگ 
جهان نما را از دغدغه های شــهروندان اصفهانــی خواند و افزود: وضع 
فعلی ارگ جهان نما زیبنده شهر اصفهان نیست و در این دوره مدیریت 

شهری، تصمیمات کارگشایی برای این ساختمان اتخاذ می شود.
وی اظهار کرد: تصمیم گرفته شده یکی از بهترین و بزرگ ترین هتل های 
کشــور با همت بخش خصوصی، در ارگ جهان نما احداث و این بنا به 
عنوان یک ظرفیت جدید شــهری برای رونق گردشگری و کسب و کار، 

تقدیم شهروندان شود.
شهردار اصفهان گفت: کارگاه احداث هتل، به زودی در ارگ جهان نما دایر 

و این طرح با سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرا می شود.

   از شهروندان بابت ترافیک اخیر عذرخواهی می کنم
قاسم زاده درباره مشکالت ناشی از بارش های چند روز اخیر در اصفهان 
هم گفت: بر اســاس میانگین بارش های ســال های اخیر، انتظار ۲۰ 
میلی متر باران را داشــتیم، اما میزان بارش ها به بیش از ۴۰ میلی متر 
رسیده و پیش بینی می شود این مقدار به میزان ۶۰ میلی متر هم برسد.

وی با اشــاره به آماده باش حــدود ۷۵ گروه با ۴۰۰ نیــرو و حدود ۲۰۰ 

دستگاه مرتبط با رفع آب گرفتگی از چند روز پیش افزود: هرجا گزارش 
آب گرفتگی اعالم شد با ســرعت و البته با اولویت معابر اصلی، اقدام و 

تالش کردیم تا مشکلی برای حمل ونقل و ترافیک شهر پیش نیاید.
شهردار اصفهان با بین اینکه چند عامل دست به دست هم داد تا شاهد 
ترافیک شدیدی در شهر باشــیم، گفت: به عنوان شــهردار اصفهان از 

شهروندان عذرخواهی می کنم.
قاسم زاده تشریح کرد: برای رفع مشکل آب گرفتگی معابر طی یک سال 
گذشــته ۷۷۹ چاه جذبی جدید احداث، ۲۳۲ مورد الیروبی مادی ها و 
معابر، ۳۸۲ اصالح شــیب معابر، ۲۱۰ چاه الیروبــی، ۸۱۶۷ متر کانال 
هدایت آب های سطحی احداث و لوله گذاری و ۳۴۱ سپتیک الیروبی 

شده است.
 وی با بیان اینکه حدود هزار نقطه بحرانی شــهر در مواقع آب گرفتگی 
را شناســایی و هر اقدام و اصالحــی را برای برطرف کردن مشــکالت 
آب گرفتگی آن ها انجام دادیم، افزود: طبق پیش بینی هواشناسی در 
ماه های اسفند و فروردین هم بارش های زیادی خواهم داشت، بر این 
اســاس آمادگی کامل داریم و امیدواریم مشکلی در خدمت رسانی به 

شهروندان ایجاد نشود.

    رویکرد بودجه ۱۴۰۲ عدالت محور است

قاسم زاده همچنین در حاشیه جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان 
اظهار کرد: طبق تقویم پیش بینی شده، بودجه ۱۴۰۲ شهرداری اصفهان 
در صحن علنی شــورای اسالمی شــهر به تصویب رســید، این بودجه 
محصول هفت ماه کار کارشناســی در حوزه شــهرداری و یک ماه کار 

سه شیفته در شورای اسالمی شهر است.
وی با تاکید بر اینکه شــورای اسالمی شــهر اصفهان الیحه پیشنهادی 
بودجه ۱۴۰۲ را با همه جزئیات و الیه به الیه بررسی کرده است، تصریح 
کرد: بودجه ۱۴۰۲ شهرداری و سازمان های وابسته در نهایت با ۲۲ هزار 

و ۳۴۰ میلیارد تومان به تصویب رسید.
شهردار اصفهان با بیان اینکه ۶۸ درصد از بودجه سال آینده شهرداری به 
فعالیت های عمرانی اختصاص داده شده است، تصریح کرد: تالش ها 
برای حفظ این بودجه و تعادل نسبت بودجه عمرانی و جاری با وجود 
شــرایط اقتصادی جواب داد، در حالی که بســیاری از شهرها نسبت 
بودجه عمرانی و جاری آن ها به دلیل وضعیت اقتصادی تعادل خود را 

از دست داده است.
وی با بیان اینکه رویکرد بودجه عدالت محور است تا همه اقشار بتوانند 
از خدمات آن بهره مند شوند، خاطرنشان کرد: ۶۰ درصد بودجه عمرانی 
شهرداری در سال آینده به حوزه حمل ونقل و محیط زیست اختصاص 

دارد که مسئله نخست شهر اصفهان است.

خبر روز 

فراخوان مشموالن اعزامی پایه خدمتی اسفند ماه در اصفهان
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از تعیین زمان و محل اعزام مشموالن پایه خدمتی 
اسفند ماه سال ۱۴۰۱ خبرداد.به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهرداد پناهپوریان اظهار داشت: مشموالن 
پایه خدمتی اسفند ماه ۱۴۰۱ از سوی سازمان وظیفه عمومی فراجا برای اعزام به خدمت مقدس سربازی 
فراخوان شدند.وی افزود: براین اساس مشموالن دارای برگ اعزام در روز دوشنبه یکم اسفند ماه بایستی 
رأس ساعت ابالغی در برگ اعزام در محل اعزام واقع در اصفهان، خیابان جی، خیابان شهید »همدانیان« 
ترمینال شماره ۲ جی حضور یابند.معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصریح کرد: از 
مشموالن می خواهیم که به زمان و مکان اعزام دقت و توجه ویژه داشته باشند و سعی کنند تاخیر نداشته 

باشند چرا که عدم حضور به موقع اعزام آنها را با مشکل مواجه خواهد ساخت و مشمول غیبت می شوند.
 

رسیدگی به ۱۳۰۰ فوریت پلیسی توسط نیروهای راهور در اصفهان
رییس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به رسیدگی به بیش از هزار و ۳۰۰ فوریت پلیسی توسط کارکنان 
پلیس راهور ، از آمادگی صد در صد ایــن پلیس در روزهای بارانی اخیر خبر داد.بــه گزارش خبرنگار مهر؛ 
سرهنگ محمدرضا محمدی در جلسه مدیریت بحران استانداری اصفهان اظهار داشت: طی چند روز گذشته 
شاهد بارش نزوالت آسمانی در سطح استان بوده ایم که در این خصوص پلیس راهور اصفهان با آمادگی صد 
در صد در حال خدمت رسانی به شهروندان جهت تسهیل عبور و مرور و رسیدگی به حوادث ترافیکی بود.وی 
افزود: با توجه به بارندگی های متناوب و شدت آن تنها در یک گذشته تعداد بیش از ۷۰۰ تصادف خسارتی و 
در مجموع بیش از هزار و ۳۰۰ فوریت پلیسی توسط کارکنان پلیس راهور شهر اصفهان رسیدگی شده است.

رییس پلیس راهور اســتان اصفهان خاطر نشــان کرد: آماده به کار بودن جرثقیل های سنگین، تیم های 
تعمیراتی چراغ های راهنمایی و رانندگی و آمادگی و تقویت تیم های امــدادی برای رفع آب گرفتگی ها و 

پاکسازی به موقع معابر، کمک موثری به عبور از وضعیت حال حاضر و کندی ترددها خواهد کرد.
 

کودکان اصفهان، همیار آتش نشان می شوند
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از برگزاری دوره های آموزش ایمنی 
برای کودکان اصفهان خبر داد.آتشپاد دوم ابراهیم مطلبی با اشاره به آموزش نکات ایمنی به کودکان کمتر 
از ۱۰ سال، اظهار کرد: آموزش مهارت های ایمنی به کودکان به منظور افزایش توان و قابلیت کودک در حفظ 
ســالمت خود در برابر حوادث و کاهش آمار حادثه دیدگان است و کودکانی که آموزش می بینند به نوعی 
همیار آتش نشان محسوب می شوند.وی با بیان اینکه آموزش های ایمنی به کمک عروسک ها و با زبان 
کودکانه ارائه می شود، افزود: هر ماه دو هزار و ۸۰۰ تا سه هزار کودک پنج تا ۱۰ سال برای آموزش به مرکز 
آموزش جوانان واقع در پل اندیشــه مراجعه می کنند و زیر نظر پنج مربی از اداره آموزش سازمان آتش 

نشانی مهارت های ایمنی را می آموزند.
 

 ارائه دستاوردهای فناورانه حوزه شناختی نمایشگاه 
بین المللی اصفهان

دستاوردهای خالقانه و فناورانه حوزه های علوم شناختی در پاویون ستاد توسعه علوم و فناوری های 
شناختی در نمایشگاه بین المللی اصفهان به نمایش در می آید.این ستاد از تمامی محققان، اساتید، 
دانشــجویان و عالقه مندان دعوت کرد از آخرین تولیدات و محصوالت شــناختی در این نمایشگاه 
بازدید کنند.پاویون محصوالت و دستاوردهای شــناختی با هدف تجاری سازی و توسعه بازار کسب 
و کار، در بیست و یکمین نمایشــگاه بین المللی اصفهان برپا شده است.در این پاویون محصوالت و 
دستاوردهای شناختی در حوزه های »روانشناسی شــناختی«، »مدلسازی«، »هوش مصنوعی«، 
»داده کاوی«، »زبان شناسی شناختی«، »بازی های شــناختی«، »آموزش و پرورش شناختی با 

موضوع مادر، کودک و نوجوان« عرضه خواهد شد.

شبکه آبرسانی فضای سبز در منطقه ۹ اصفهان توسعه می یابداخبار
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان با اشاره به توسعه شبکه آبرسانی فضای سبز این منطقه گفت: یکی از راه های بهینه سازی مصرف آب و جلوگیری از هدر رفت آن 
هنگام انتقال، اجرای طرح های لوله گذاری برای آبیاری تحت فشار در فضای سبز شهر است که گام بلندی در راستای بهره برداری مؤثر از ذخایر آب های موجود در 
منطقه است.سیدسلمان قاضی عسگر اظهار کرد: اجرای عملیات لوله گذاری به منظور آبرسانی و توسعه شبکه آبیاری فضای سبز منطقه ۹ شهرداری اصفهان به 
طول ۳۵۰۰ متر با استفاده از لوله پلی اتیلن ۱۶۰ در دست اقدام است.وی افزود: به منظور مصرف بهینه منابع آبی برای آبیاری فضای سبز و مدیریت مصرف صحیح 
آب در نواحی غربی منطقه که شاهد بحران کم آبی شــده، این طرح با اختصاص ۱۰ میلیارد ریال اعتبار در حال اجراست.مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه اجرای این طرح گام بلندی در راستای توسعه شبکه آبیاری و بهره برداری موثر از ذخایر آب های موجود در منطقه است، تصریح کرد: با استفاده از روش های 
نوین آبیاری، میزان آبیاری شلنگی، دستی و تانکری کاهش خواهد یافت و آبرسانی ســریع تر و دقیق تر به درختان و فضای سبز انجام می شود.قاضی عسگر با 
تاکید بر اهمیت صرفه جویی در مصرف آب، گفت: یکی از راه های بهینه سازی مصرف آب و جلوگیری از هدر رفت آن هنگام انتقال، اجرای طرح های لوله گذاری 

برای آبیاری تحت فشار در فضای سبز شهر است.

سخنگوی شرکت واحد اتوبوسرانی 
اصفهان و حومه:

مسیر خطوط ۸۰ و ۸۳ 
 اتوبوسرانی اصفهان

 تغییر کرد
سخنگوی شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 
و حومه از تغییر مسیر سرویس دهی خطوط 
۸۰ و ۸۳ اتوبوســرانی خبر داد.سیدمهدی 
عالء الدینــی در گفت وگو با خبرنــگار ایمنا 
با اشاره به تغییر مســیر حرکت خطوط ۸۰ 
و ۸۳ اتوبوســرانی اصفهــان اظهــار کرد: با 
توجه به فرونشســت و عملیات عمرانی از 
روز پنجشــنبه این خطوط تغییر مسیر دارد.

وی با بیان اینکه مســیر پل شــهید چمران 
دچار فرونشســت شده و مســیر مسدود 
شــده اســت، گفت: با توجه به این موضوع 
و بــرای جلوگیــری از حــوادث احتمالی، 
مســیر اتوبوس خطوط ۸۰ و ۸۳ تغییر کرد.

سخنگوی شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 
و حومه خاطرنشان کرد: مسیر خطوط ۸۰ و 
۸۳ با توجه به تغییر مســیر، خیابان کاوه، 
مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید ردانی پور، 
پل رباط، مسیر غرب به شرق شهید ردانی پور 
و روی پل شــهید چمران خواهــد بود که با 
توجه به این موضوع، دو ایســتگاه از چرخه 
ســرویس دهی حذف شده اســت.وی با 
بیان اینکه ایستگاه های پل شهید چمران و 
اشراق از چرخه سرویس دهی خطوط ۸۰ و 
۸۳ حذف شده است، تاکید کرد: شهروندان 
می توانند برای اســتفاده از ایــن خطوط به 
ایســتگاه بعدی مراجعه کنند.عالءالدینی با 
اشاره به مسیر ســرویس دهی خطوط ۸۰ و 
۸۳ اتوبوســرانی اصفهان گفت: مسیر خط 
۸۰ از سه راه ملک شهر آغاز می شود و با گذر 
از خیابان کاوه، بزرگراه های شهیدان چمران، 
آقابابایــی، صیاد شــیرازی بــه پایانه صفه 
می رسد و مسیر خط ۸۳ نیز از این مبدا آغاز 
می شــود و به پل بزرگمهر منتهی می شود.
وی خاطرنشان کرد: شــهروندان می توانند 
پیشــنهادها یا انتقادهای خود را به شماره 
پیام کوتاه ۳۰۰۰۱۶۴۶ ارسال کنند یا با شماره 

تلفن ۳۸۱۸۸ تماس بگیرند.

یادواره شهدای 
منطقه ۷ شهرداری 

اصفهان
یــادواره شــهدای منطقــه ۷ 
شــهرداری ا بــا حضور مــادران 
و پدران شــهدا، رزمندگان دفاع 
مقــدس، خانــواده شــهدای 
ســالمت، شــهدای فاطمیون و 

مدافع امنیت برگزار شد.

عکس   روز

معاون عمران شــهری شــهرداری اصفهان گفت: 
تصاویری که از پل شــهید ســلیمانی منتشر شده 

مربوط به درز های انبساط است.
طی روز های اخیر فیلمی با عنوان ترک در عرشــه 
پل تقاطع غیرهمسطح شهید ســلیمانی اصفهان 
منتشر شــده که اصغر کشــاورز راد، معاون عمران 
شــهری شــهرداری اصفهان درباره آن اظهار کرد: 
تقاطع غیرهمسطح شهید سلیمانی در طول، دارای 
چهار درز انبساط )دو درز در ابتدا و انتها و دو درز در 
طول پل( اســت.وی افزود: این درز های انبساط با 
توجه به تغییرمکان های طبیعی ناشــی از اختالف 
دمای بین فصل ســرد و گرم سال، همچنین سایر 
تغییرمکان های پیش بینی شــده پل در نظر گرفته 

شــده و برای پل ضــروری اســت.معاون عمرانی 
شــهرداری اصفهان با بیان اینکه این فاصله توسط 
درز های انبساط االستومری مخصوص پوشش داده 
می شــود، گفت: بهترین زمان برای نصب درز های 
انبســاط الســتیکی، به دلیل مدت زمان الزم برای 
برگشتن خیز های منفی ایجاد شده در پل، همچنین 
ایجاد نشست های احتمالی، حدود یک سال پس 
از بهره برداری از پل و در فصل ســرد ســال است.
کشــاورزراد با ذکر این نکته که برای همخوانی تراز 
درز انبساط با پروفیل آسفالت نهایی پل بهتر است 
درز ها پس از اجرای الیه آسفالت نهایی یا همزمان 
با آن نصب شوند، ادامه داد: با توجه به فاصله زمانی 
مناسب نسبت به بهره برداری هچنین شرایط دمایی 

اصفهان، شــرایط اجــرای درز های انبســاط کامال 
مساعد است.وی افزود: ترافیک روی پل به صورت 
موقت متوقف شده تا پس از اجرای آسفالت نهایی 
و درز های االستومری همتراز آسفالت، پل به روی 
خودرو ها بازگشــایی شــود.معاون عمران شهری 
شهرداری اصفهان یادآور شــد: تصاویری که از پل 
گرفته شده مربوط به همین درز های انبساط است 
و فاصله بین دو قسمت عرشــه همان درز انبساط 

پیش بینی شده برای پل است.

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان  :

ماجرای ترک در پل شهید سلیمانی اصفهان چه بود؟
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نشست هم اندیشی شــرکت فوالد مبارکه و شرکای کسب و کار این شرکت با 
حضور مشتریان نفت، گاز و لوله سازی برگزارشد.

محمدرضا تاجمیر ریاحی، مدیر فروش داخلی شرکت فوالد مبارکه، هدف از 
این هم اندیشی را شنیدن پیشنهاد های مشتریان شرکت بیان و اظهار کرد: این 
نشست با رویکرد ارتقای کمی و کیفی محصوالت فوالدی برای تولید محصوالت 

جدید مطابق با سفارش مشتریان تشکیل شده است.
وی با اشاره به نوســانات قیمت محصوالت فوالدی و ایجاد برخی مشکالت 
برای مشتریان گفت: بخشی از نوسانات تابع تورم، نرخ ارز و نرخ جهانی است 
و بخشی دیگر مربوط به کمبود عرضه و افزایش تقاضا برای برخی محصوالت 
اســت که با راه اندازی خط 2 نورد و افزایش تولید و عرضه می توان تا حدودی 

التهابات بازار را کنترل کرد.مدیر فروش داخلی شــرکت فــوالد مبارکه با بیان 
اینکه با وجود تحریم ها، فوالد مبارکه توانسته محصوالت راهبردی برای تامین 
نیاز های داخلی تولید کنــد، افزود: در حوزه نفت و گاز بــا بهره گیری از دانش 
بنیان ها توانســته ایم ورق کاربردی را تولید کنیم و به دست شرکت های لوله 

سازی برسانیم.
تاجمیر ریاحی افزود: با عقد تفاهم نامه ای با شرکت ملی نفت لوله های ویژه ای 
برای انتقال نفت و گاز از دریا تولید می شــود که از نظر آلیاژی و مشــخصات 
فنی انتقال در زیر آب در کیفیت باالی قرار دارد.شــرکت فــوالد مبارکه و زیر 
مجموعه های آن سالیانه بیش از 10 میلیون تن محصوالت متنوع فوالدی تولید 

می کنند و هفت میلیون و 200 هزار تن آن را به مشتریان داخلی می فروشند.

هم اندیشی شرکت فوالد مبارکه با شرکای کسب و کار

به منظور ایجاد امــکان دسترســــی ذوب آهن به بازار کشــــور های عضو 
اتحادیه اروپا بــرای نهمین ســال متوالی، گواهینامــه CE Marking این 

شرکت تمدید شد.
محمد صدری، مدیر کیفیت فراگیر شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: به منظور 
ایجاد امکان دسترســــی به بازار کشــــور های عضو اتحادیه اروپا و صدور 
محصــــوالت ذوب آهن اصفهان به این کشــور ها برای نهمین سال متوالی 
و با طی ممیــزی، گواهینامــه  CE Marking تمدید شــد.وی ادامه داد: 
ممیزی سالیانه گواهینامه نشان CE )Conformity European( توسط 

سرممیز موسسه ICDQ  اســپانیا در روز های 23 و 24 بهمن و بدون اعالم 
عدم انطباق عمده، با موفقیت گذرانده شد.مهدی کوهی، مدیر عامل شرکت 
ذوب آهن اصفهان در جلسه آغاز این ممیزی با اشاره به جایگاه استاندارد ها و 
گواهینامه های بین المللی در شرکت ذوب آهن اصفهان گفته بود: این شرکت 
به عنوان اولین و بزرگ ترین تولید کننده مقاطع ساختمانی در ایران، صادرات 
محصوالت خود به کشور های خارجی از جمله اعضای اتحادیه اروپا را مدنظر 
قرار داده و بدین منظور از پذیرش و پیاده ســازی جدیدترین اســتاندارد ها 

استقبال می کند.

تمدید گواهینامه CE Marking ذوب آهن اصفهان

مدیرکل راه و شهرسازی استان خبرداد:

تامین زمین بیش از ۹۰ هزار واحد مسکن ملی در اصفهان
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان مطرح کرد: 

توسعه مشاغل خانگی و ایجاد اشتغال پایدار با مهارت افزایی

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: برای ساخت بیش از ۹0 هزار 
واحد در طرح ملی نهضت مسکن زمین تامین شده است.

علیرضا قاری قرآن، مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان در خصوص 
آخرین روند پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن در استان اصفهان اظهار کرد: 
تاکنون 503 هکتار زمین به محدوده 28 شهر استان الحاق شده و برای 41 
شهر دیگر نیز موافقت کمیته فنی مبنی بر الحاق ۹16 هکتار زمین به محدوده 

شهری اخذ و برنامه ریزی شده تا پایان امسال در این زمینه اقدام شود.
وی با اشاره به اینکه برای ساخت بیش از ۹0 هزار واحد در طرح ملی نهضت 
مسکن زمین تامین شده، ادامه داد: با الحاق این میزان اراضی زمین مورد 
نیاز عمده شــهر های اســتان مرتفع می شــود؛ همچنین در جلسه شورای 
مسکن استان مصوب شد مبحث تامین زمین مورد نیاز در کل استان به غیر 

از سه شهر جدید تا پایان سال 1401 تعیین تکلیف شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان اذعان کرد: نیاز به سیاست گذاری 
درمورد تامین زمین مورد نیاز برای متقاضیان کالن شهر اصفهان است که در 

این زمینه پیشنهاد هایی وجود دارد.
قاری قرآن درباره آمار متقاضیان مسکن ملی هم گفت: در استان اصفهان 
بیش از 424 هزار نفر برای این طرح ثبت نام کردند که بیشترین ثبت نامی 

در شهر جدید بهارستان با بیش از 146 هزار متقاضی است.
وی افزود: از مجموع ثبت نامی ها بیش از 143 هزار متقاضی حائز شــرایط 

فعال )در انتظار بررسی تا تخصیص طرح( بوده و تاکنون افزون بر 23 هزار 
و 700 متقاضی تخصیص طرح شده اند.

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان، برای بیش از 14 هزار و 400 
واحد از طرح نهضت ملی مسکن در پهنه اســتان، پروانه ساختمانی اخذ و 

فونداسیون بیش از هشت هزار واحد اتمام یافته است.

به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان، منصوره 
باتوکل سرپرست مرکز خوراسگان اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان  گفت: به 
مناسبت گرامیداشت دهه فجر انقالب، جشنواره دستاوردهای مرکز آموزش فنی 
و حرفه ای خوراسگان با هدف خودباوری، انگیزه و ارتباط بین مهارت ها و ایجاد 
شغل پایدار درمهارت آموختگان، به همت مرکز آموزش فنی وحرفه ای خوراسگان 
اصفهان و با همکاری شهرداری منطقه 15 اصفهان برگزار شد.آرش اخوان طبسی، 
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان، احمدرضا منتظری معاون اداری 
و پشتیبانی اداره کل، حجت االسالم و المسلمین حسن ربانی امام جمعه شهر 
خوراسگان، ترابی معاون فرهنگی شهرداری منطقه 15 و جمعی از مربیان و کارکنان 
مرکز در این جشــنواره حضور داشــتند.مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
اصفهان ضمن قدردانی از برگزاری این جشنواره افزود: برای توسعه مشاغل خانگی 
بایستی از شرکت های پشــتیبانی که بازار هدف را به خوبی شناسایی می کنند، 
استفاده شود.اخوان طبسی، هدف از برپايی اين جشنواره را معرفی فرهنگ غنی 
ايرانی، اشتغال زايی بانوان هنرمند، ايجاد اشتغال پايدار، توسعه مشاغل خانگی، 
خالقيت، ايده پردازی و نوآوری و ايجاد اشتغال پايدار و همچنین کمک به معیشت 
خانواده عنوان کرد.در پایان، مدعوین از دستاردهای مهارت آموختگان مرکز آموزش 

فنی و حرفه ای خوراسگان بازدید کردند و از برگزیدگان و مربیان مهارتی با اهدای 
لوح سپاس و هدیه از سوی شهرداری منطقه 15تجلیل شد.

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