
  

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                  

شنبه  13   اسفند  1401
11     شعبان  1444
4   مارس    2023
 شماره 3762    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

ایجاد شهرک صنعتی جدید در مجاورت اصفهان با مجوز محیط زیست صورت می گیرد؟

ثروت بهتر است یا سالمت؟!

5

3

3

5

 بی هنری در رسیدگی به وضعیت 
دانشجویان دانشگاه هنر

اینک زیرِ زمین!

اصفهان، پیشتاز 
سنددار کردن 

موقوفات در کشور

5 طرح آبخیزداری در 
اصفهان بهره برداری 

می شود

مخالفت باشگاه سپاهان 
 با حضور »مورایس«

 در تیم ملی
53 6

والدت حضرت   علی اکبر   )ع( و روز جوان را تبریک می گوییم

شــهادت امام موسی کاظم )ع ( را تســلیت می گوییم

گالیه گلپایگانی ها از تیرهای معارضی که آبستن حوادث هستند؛

کسی مسئولیت قبول نمی کند!
2

سکونت 2 میلیون و 800 هزار اصفهانی در منطقه فرونشست؛

مدیرکل کمیته امداد استان از رشد 
40 درصدی کمک های مردمی 

در اصفهان با وجود مشکالت 
اقتصادی خبرداد :

این مردم ِ خیرخواه 
نازنین

توسط حوزه هنری؛

شهدای شاخص 
اصفهان در قالب تولید 
فیلم ُمستند معرفی 

می شوند
7

تقاضا برای گز در آستانه سال جدید 
نزدیک به صفر است

8

نوبت دوم

آگهی برگزاری مناقصه عمومی

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

شركت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعمليات اجرايي به شرح زير را از طريق 
مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

نوبت دوم 

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

401-4-363
اصالح و توسعه شبکه 
آب منطقه برخوار   

7,925,857,663396,300,000جاری

تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  13:00روز سه شنبه به تاریخ  1401/12/23
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 08:30 صبح روز چهارشنبه به تاریخ 1401/12/24

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

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رساني مناقصات
شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031)داخلی 395 (

       نام روزنامه: زاینده رود
       تاِريخ انتشار: 13 /1401/12

آگهی مزایده 

سید فضل اله هاشمی- شهردار خورزوق م الف: 1462655

نوبت اول

شــهرداری خورزوق در نظــر دارد نســبت به واگــذاری اجاره 

ســالیانه پارکینگ ماشــین آالت ســنگین به مدت یک سال 
شمســی با قیمت پایه کارشناســی را از طریق مزایده عمومی 
و با جزئیات مندرج در اســناد مزایده، با بهره گیری از ســامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( و با شماره مزایده 

5001093481000005 به صورت الکترونیکی اقدام نماید.

تاریخ انتشار: 1401/12/07 
مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/12/13 

تاریخ بازدید: 1401/12/07
مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/12/23

تاریخ بازگشایی: 1401/12/23
تاریخ اعالم برنده: 1401/12/23

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی
ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است:

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

مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش 
در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

3- عالقمندان به شــرکت در مزایده می بایســت جهت ثبت نــام و دریافت 
گواهــی الکترونیکی )توکــن( بــا شــماره 41934- 021 تمــاس حاصل 
 نمایند. اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر اســتان ها در ســایت سامانه

 )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/ پروفایل مزایده گر موجود است.

شهرک اختصاصی طال اصفهان  پس از چندسال؛ همچنان اندرخم یک کوچه  

ضرب سکه تاخیر در ساخت شهرک طال

رنا
 ای

س:
عک

آغاز فعالیت دوباره ایستگاه های 
دوچرخه در سال 1402

5

4

3

7

7

تله کابین صفه تا دهم اسفند امسال 
تعطیل است

 توسعه حمل ونقل عمومی اصفهان
 به سمت حاشیه شهر

تخریب تاریخ با مجوز »غیرتاریخی« بودن!
سه باب خانه تاریخی در جنوب میدان نقش جهان اصفهان تخریب شد؛

اصفهانی ها با 
نشان، از ترافیک 

دور می شوند

امروز در سطح شهر 
اصفهان ُبعد شادی 

را نمی بینیم

فوالد مبارکه؛ 
 شرکتی خط شکن
تعمیر تمام پل های هوایی و مکانیزه شهر  در عرصه نوآوری

اصفهان تا پایان امسال
5 37

7
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روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

یکشنبه 7   اسفند  1401
5  شعبان  1444
26  فوریه  2023
 شماره 3757    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

  

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                 

پنجشنبه  27   بهمن  1401
25     رجب  1444
16  فوریه    2023
 شماره 3750    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

فرمانده انتظامی استان خبرداد: آغازاجرای طرح بزرگ »ذوالفقار« با۱۱۰تیم اطالعاتی و عملیاتی دراصفهان؛

اصفهان؛ منطقه ناامن برای سارقان

6

6

6

2

6

 افتتاح دفتر همکاری های آموزش وپرورش
 و دانشگاه اصفهان

طرح زبان آموزی بسته های فارسی پایه اول 
در روستا های اصفهان

  استان های درگیر خشکسالی در صدر مهاجرفرست ها 

اراضی رایگان در 
اختیار مسکن ملی 

قرار داده شد

 بخشودگی جرائم مالیاتی
  تا سقف 3 میلیارد ریال

 تا پایان بهمن

تخصیص اعتبار کنگره 
24 هزار شهید استان برای 

تولید فیلم سینمایی
33 7

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

شــهادت امام موسی کاظم )ع ( را تســلیت می گوییم

 ظرفیت تولید برق اصفهان از طریق خورشید؛ ۹00 مگاوات ، 
تولید انرژی خورشیدی فقط 50 مگاوات!

3فرصتی که ازدست می رود

 هشدار مهم دبیر رصدخانه مهاجرت ایران درباره افزایش نگران کننده مهاجرت جنوبی ها به شمال:

 معاون سیاسی امنیتی فرمانداری 
فریدونشهر خبر داد:

احداث مرکز درمانی 
برای روستای کلوسه 

به مناسبت دهه مبارک فجر؛ مركز 
نوآوری شركت فوالد مباركه در 

دانشگاه صنعتی اصفهان افتتاح شد

گام بلند فوالد مبارکه در 
تحقق توسعه زیست بوم 
نوآوری و فناوری کشور

آگهی مزایده  عمومی مرحله  سوم

حمیدرضا رجبی - شهردار م الف: 1457891

چاپ اول

 شهرداری مجلســی در نظر دارد به استناد مجوز شــماره 01/319 مورخ 

1401/09/28 شورای محترم اسالمی شــهر مجلسی سه قطعه زمین با 
کاربری تجاری مختلط به شماره های 2 و3 و 4 واقع در بلوار ارم چهارم 
شهر مجلســی با مشــخصات ذیل از طریق مزایده عمومی به اشخاص 

حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید:
1- قطعه زمین شــماره 2 بمســاحت141.93 مترمربع بــا قیمت پایه 

کارشناسی از قرار هر متر مربع 143.000.000 ریال
2- قطعه زمین شــماره 3 بمســاحت141.92 مترمربع بــا قیمت پایه 

کارشناسی از قرار هر متر مربع 142.000.000 ریال
3- قطعه زمین شــماره 4 بمســاحت175.85 مترمربع با قیمت پایه 

کارشناسی از قرار هر متر مربع 142.000.000 ریال
      1- پیشــنهاد دهندگان باید قانــون منع مداخله کارکنــان دولت در  

معامالت دولتی را رعایت نمایند.
     2- پیشــنهاد دهنــدگان باید 5 % کل مبلــغ پیمان )مبلــغ  پایه کل 

کارشناســی پالک( را به عنوان ضمانت شرکت در مزایده بصورت نقد به 
حساب سیبای شماره 0110309651009 شــهرداری نزد بانک ملی ایران 

شعبه شهر مجلسی واریز یا ضمانت نامه بانکی معتبر تهیه نمایند.
      3- پیشــنهاد دهندگان مــی تواننــد از تاریــخ 1401/11/27 لغایت 
1401/12/06 جهــت دریافــت اســناد و مــدارک شــرکت در مزایده به 
 دبیرخانه شهرداری مجلســی و یا سامانه ستاد به نشــانی الکترونیکی
 www.setadiran.ir مراجعه و اسناد و مدارک مزایده را دریافت نمایند.

      4- متقاضیان میتوانند پیشــنهاد خود را به همراه مدارک مربوطه تا 
تاریخ  1401/11/16 از طریق سامانه ستاد و یا بصورت فیزیکی به دبیرخانه 

شهرداری ارسال نمایند.
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت www.setadiran.irمراجعه و یا 

با شماره تماس 09133358509 آقای نصوحی تماس حاصل نمایید.
نشانی: استان اصفهان –شهرستان مبارکه –شهر مجلسی-میدان امام 

خمینی )ره(-شهرداری مجلسی

مسیح)ع(  را تبریک می گوییم 
سارلوز میالد حضرت 

    آگهی فراخوان عمومی فروش امالک و مستغالت

شرکت عمران شهر جدید مجلسیم الف: 1457484

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

نوبت اول

شرکت عمران شهر جدید مجلسی وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد تعداد محدودی واحدهای تجاری ساخته شده و قطعات زمین تجاری 

 و اماکن فرهنگی ورزشی واقع در شــهر جدید مجلســی را از طریق برگزاری فراخوان عمومی )مزایده( و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

 )www.setadiran.ir( به فروش رساند.
1- تاریخ دریافت اسناد: از تاریخ 1401/11/30 لغایت 1401/12/08

2- تاریخ بازدید از موارد مزایده: از ساعت 10 الی 12 مورخ 1401/11/30 لغایت 1401/12/08

3- تاریخ تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 14 مورخ 1401/12/20

4- تاریخ بازگشایی اسناد: ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1401/12/21

به منظور دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به امور امالک و واگذاری شرکت عمران شهر جدید مجلسی مراجعه یا جهت کسب اطالعات بیشتر با 

شماره تلفن: 52472228-031 تماس حاصل فرمایید.
 نشانی: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسی- بلوار ارم شرکت عمران مجلسی 

دورنگار: 031-52472214 
کدپستی: 86316-45775

www.majlesi.ntdc.ir :سایت اینترنتی شرکت عمران شهر جدید مجلسی

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل، به استناد قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه معامالت، از 

طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت مناقصه عمومی یک مرحله ای از بین پیمانکاران واجد شرایط که در سامانه الکترونیکی دولت 

ثبت نام نموده اند، خریداری نماید. الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

وزیر علوم در اصفهان تاکید کرد :  

ضرورت تدوین برنامه های مشترک بین سازمان اکو و مراکز علمی 

سیما
داو 

 ص
ی

زار
برگ

: خ
س

عک

ارتقای سرانه های 
تفریحی و بهبود 

 شرایط ساخت وساز 
در سال آینده

مورد عجیب  فوتبال 
ایران؛
 مهاجمانی که 
 بوی گل
 نمی دهند
6

5

7

5

3

پرونده مطالبات معلمان خرید خدمات 
استان اصفهان بسته می شود

اصفهان در صدر تشکیل تعاونی های 
توسعه شهرستانی در کشور قرار گرفت

کاش ابدی باشد
  آرزوی اصفهانی ها برای زاینده رودی که

 این روزها دوباره زنده شده است؛

بهره برداری از هفده طرح 
 آب و فاضالب همزمان

 با دهه فجر

استخدام نیروی انسانی 
 در اوقاف اصفهان 

انجام  می شود

اطفای حریق 
درختان حوالی 

رودخانه زاینده رود
 بی محلی بازار محلی قدیمی شهر 

 به بازاریابی نوین
5 78
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روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

چهارشنبه 26  بهمن  1401
24 رجب  1444
15  فوریه  2023
 شماره 374۹    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

مزایده عمومی یک مرحله ای

عبدالرسول امامی- شهردار نجف آباد م الف: 1451395 

نوبت دوم

شهرداری نجف آباد در نظر دارد فراخوان آگهی تجدید مزایده )نوبت دوم( واگذاری 

به صورت استیجاری یک واحد تجاری واقع در نجف آباد، طبقه همکف، ضلع غربی، 
مجتمع تجاری ملت به آدرس خیابان امام خمینی)ره( با زیربنای 17/77 متر مربع 
با قیمت پایه ماهیانه اجاره بهاء کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 8/500/000 
ریال )هشت میلیون و پانصد هزار ریال( برای یک دوره یکساله و حسب مشخصات 
موجود در مدارک پیوست مزایده به شماره سیستمی 5001090286000011 را از طریق 

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

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

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

 - تاریخ انتشــار فراخوان: نوبــت اول چاپ روز دوشــنبه مــورخ 1401/11/17 و 
نوبت دوم چاپ روز چهارشنبه مورخ 1401/11/26

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: تا ساعت 19 روز یک شنبه مورخ 1401/11/30

- مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 1401/12/11
- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 15 روز شنبه مورخ 1401/12/13

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: شرکت کنندگان باید مبلغ 5/100/000 
ریال )پنج میلیون و یکصد هزار ریال( بعنوان ســپرده شرکت در مزایده را حسب 
مدارک پیوســت به صورت وجه نقد به حساب سپرده شــماره 10/9107470/2 یا 
شماره شبا IR050700001000229107470002 شــهرداری نزد بانک رسالت واریز و 
یا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانکی بــا اعتبار حداقل 3 ماهه از زمان آگهی مزایده 
بعنوان ضمانت شرکت در مزایده تهیه و بارگذاری نمایند و سپس اصل ضمانتنامه 
و یا تاییدیه وصول مبلغ ســپرده را قبل از بازگشــایی پیشــنهادات به واحد امور 

قراردادهای شهرداری مرکزی نجف آباد ارسال نمایند.
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: نجف آباد ، خیابان امام خمینی )ره(، شهرداری 

مرکزی
کدپستی: 85146-14661 
تلفن: 031-42640041-3 

مشخصات شهرداری: شناسه ملی: 14000277378 
کد اقتصادی: 411443717316 

شماره ثبت: 0۹00544 

 فراخوان آگهی تجدید مزایده )نوبت دوم( واگذاری استیجاری یک واحد تجاری واقع در نجف آباد، 
خیابان امام، طبقه همکف، ضلع غربی، مجتمع تجاری ملت 

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت https://www.setadiran.ir/setad/cms دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری 
روز دوشنبه مورخ 1401/12/15 در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اســناد فیزیکی )ضمانت نامه( خود را به نشانی: اصفهان چهار باغ عباسی- خیابان 
عباس آباد- ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف- دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهاد مناقصه گرانی که بعد از مهلت 
مذکور اقدام نموده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد. عدم ارسال پاکت الف )ضمانت نامه بانکی( تا موعد اعالم شده موجب ابطال مدارک مناقصه گر می گردد. 
شماره تلفن واحد مناقصات: 34121482-031  آقای کریمی و جهت آگاهی بیشتر در مورد الزامات، اطالعات و شرح خدمات مناقصه با شماره تلفن 34121454 

آقای مهندس احمدی تماس حاصل نمایید.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

 مناقصه گــران جهت بــه روزرســانی مــدارک و فعالیــت های خــود، در ســامانه بــرون ســپاری شــرکت توزیع بــرق شهرســتان اصفهان به نشــانی 
 https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. ) در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید(

 شرکت کنندگان در مناقصه می بایست 72 ساعت قبل از  انقضای مهلت تسلیم پیشنهاد  با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و یا تماس با واحد 
مناقصه و مزایده،  از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.

 پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 
 پیشنهاد دهنده می بایست صرفا در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام کرده باشد

 به مدارک، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش، مشروط  یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

 سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

موضوع مناقصه
شماره 
مناقصه
شرکت

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکی 

دولت)ستاد(

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذاری و 

تحویل پاکات

بازگشائی 
اسناد ارزیابی 

کیفی

مبلغ تضمین 
ریال

تأمین نیروی انسانی 
جهت انجام خدمات 

مشاور نظارت و 
کنترل پروژه های 

فنی و مهندسی

4011412120010012110000401401/11/261401/12/041401/12/15
 1401/12/16

ساعت 
9 صبح

3/712/000/000

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

نوبت دوم

8

چاپ دوم

  

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                 

یکشنبه  30   بهمن  1401
28     رجب  1444
1۹  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!

7

2

7

7

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 
۹0 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: 021-41۹34

 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!

4

5

3

6

3

 بهره برداری از 3۹2 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!

3

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 0105۹01421007 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.

م الف: 1458594 

م الف: 1458631
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نوبت دوم

 در آستانه سالگرد شهادت
 سردار سپاه اسالم صورت می گیرد؛

گرامیداشت یاد و 
خاطره شهید خرازی 
در شهرک دارخوین

زاینده رود را دنبال کنید

zayanderoudonline.ir
zayanderoudonline.ir

سارلوز والدت حضرت امام زین العابدین)ع(  را تبریک می گوییم 

نوبت دوم 



گالیه گلپایگانی ها از تیرهای معارضی که آبستن حوادث هستند؛

کسی مسئولیت قبول نمی کند!

طی ســال های اخیر ســاختمان هایی در سطح شهر 
گلپایگان در طرح تعریض عقب نشــینی شــده ؛ اما 
تیرهای برق در میانه مسیر جا مانده و مشکالت زیادی را برای شهروندان 
ایجاد کرده است.مدیریت واحد شهر از جمله مسائلی است که امروزه مورد 
تاکید برنامه ریزان و مدیران شهر است، چراکه اختالف میان دستگاه های 
متولی باعث تضییع حقوق شهروندان می شــود. نبود مدیریت واحد در 
شهرهای کشور طی سال های اخیر مشــکالت زیادی را برای شهروندان 
ایجاد کرده اســت که یک نمونه آن را این روزها می توان در گلپایگان دید؛ 
ساختمان هایی در سطح شــهر گلپایگان در طرح آزادسازی و بازگشایی 
مسیرها عقب نشینی شده ، اما تیر برق در میانه مسیر جا مانده که موجب 
بروز مشکالتی از قبیل تصادفات رانندگی، راه بندان و سد معبر شده است. 
بی توجهی سازمان های مسئول به برچیدن و جابه جایی تیرهای برق نشانه 
بی احترامی به مطالبات آنهاست.شهرداری یا اداره برق در دریافت حقوق 
خود از شهروندان کوچک ترین مماشــات و مالحظه ای نمی کنند، اما در 
انجام وظیفه قانونی اولیه خود مبنی بر جابه جایی تیرهای برق سرگردان در 
میانه، ابتدا و انتهای خیابان ها و کوچه ها تعلل می کنند. براساس گزارش ها 
۱۹ تیر چراغ برق در سطح شهر گلپایگان همین وضعیت را دارد و الزم است 
دستگاه ها طی تعامل با یکدیگر جهت رفع این مشــکل اقدام کنند تا اگر 

اشکاالت یا خألهای قانونی وجود دارد، برطرف شود.

سال هاســت که با معضل تیرهای برق مزاحم دست و پنجه نرم 
می کنیم

حمید فیاضی، یکی از شهروندان منطقه صفاییه می گوید: سال هاست که 
تیرهای برق مزاحم در این منطقه وجود دارد و شورای اسالمی شهر وعده 
جابه جایی آن ها را در نخســتین بازدید از این منطقه به شهروندان داد ؛اما 
هنوز تحقق نیافته است.وی با اشــاره به مکاتبات انجام شده با اداره برق 
و شهرداری برای جابه جایی تیرهای برق مزاحم، می افزاید: تیرهای برق 
مزاحم معضلی برای خودروها و بروز تصادف است، از اداره برق و شهرداری 

خواستاریم در تعامل با یکدیگر این معضل را رفع کنند.

متصدیان مربوطه از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنند
مهدی نامداری یکی دیگر از شهروندان شهر گلپایگان می گوید: هرگاه برای 
رفع خطر تیرهای برق مزاحم به شــهرداری یا اداره برق مراجعه می کنیم، 
متصدیان از زیر بار مســئولیت شانه خالی می کنند و مســئله را به گردن 
یکدیگر می اندازند.وی ادامه می دهد: تعدادی تیر برق در ســطح شــهر 
گلپایگان همین وضعیت را دارد و الزم است دستگاه ها طی تعامل با یکدیگر 
جهت رفع این مشکل اقدام کنند تا اگر اشکاالت یا خألهای قانونی وجود 

دارد، برطرف شود.

در زمان تاریکی احتمال برخورد خودروها با تیرها وجود دارد
اصغر احمدی یکی دیگر از شــهروندان گلپایگان می گوید: هنگام تاریکی 
احتمال برخورد ماشــین با تیرها وجود دارد، یکی از مشــکالتی که در اثر 

تعریض خیابان انجام شده جا ماندن تیرهای چراغ برق در کوچه هاست که 
به یک معضل تبدیل شده است.وی تاکید می کند: مسئوالن مربوطه باید 
هرچه سریع تر این تیرهای برق مزاحم را ساماندهی کنند تا کمتر شاهد بروز 

تصادف و برخورد خودروها با آنان باشیم.

طبق ماده ۲ قانون درآمد پایدار شــهرداری ها، جابه جایی تیرهای 
برق با اداره برق است

پیمان شکرزاده، شــهردار گلپایگان در این خصوص می گوید: با توجه به 
ماده ۲ قانون درآمد پایدار شهرداری ها مسئولیت جابه جایی تیرهای برق با 

اداره برق است و شهرداری نیز هر جا نیاز باشد، همکاری و کمک می کند.
وی می افزاید: طبق قانــون که با صراحــت می گوید اداره بــرق باید کار 
جابه جایی را انجام دهد، اعالم آمادگی شــده است که هر جا نیاز به کمک 
شهرداری باشد، همکاری خواهیم کرد.شهردار گلپایگان خاطرنشان می کند: 
در گذشته در قانون جابه جایی ابهام وجود داشت؛ بنابراین بخشی از کار را 
شــهرداری و بخش دیگری را اداره برق انجام می داد که با توجه به دستور 
رییس جمهور در نهم مردادماه ۱۴۰۱ این قانون رفع ابهام و مشخص شده 
است کار جابه جایی تیرهای برق مربوط به اداره برق است، بنابراین هرکجا 
که نیاز باشــد به اداره برق کمک خواهیم کرد.شــکرزاده تصریح می کند: 
فرآیند زمانی جابه جایی تیر برق در تخصص اداره برق است و از مدت زمان 
انجام آن اطالعی نداریم، در گذشته نیز جابه جایی تیرهای برق را اداره برق 

انجام می داد و هزینه آن را شــهرداری متقبل می کرد؛ به عنوان نمونه در 
عملیات آزادسازی مسیر ورودی شــهر گلپایگان واقع در خیابان آیت ا... 
محمودی، اداره برق کار جابه جایی تیرهای برق را انجام داد و شــهرداری 

هزینه را پرداخت کرد.

جابه جایی تیرهای برق وظیفه اداره برق است
در همین پیوند سیدمحمدحسن علوی، رییس شورای اسالمی شهر گلپایگان 
اظهار می کند: ۱۹ تیر برق در محالت مختلف شهر گلپایگان از جمله بلوار مادر 
کوچه ۹، ابتدای خیابان شهید آقاشاهی، ابتدای محله اسفنجه، محله صفاییه، 
کوچه ۱۶ آیت ا... غفاری وجود دارد.وی ادامه می دهد: از فروردین ماه ســال 
۱۴۰۰ تاکنون به دنبال جابه جایی تیرهای برق مزاحم ســطح شهر که وسط 
کوچه ها جا مانده است در پروژه تعریض هستیم.رییس شورای اسالمی شهر 
گلپایگان تصریح می کند: با وجود اینکه وظیفه ای برای جابه جایی نداشتیم 
نامه نگاری های زیادی با اســتانداری، فرمانداری و حتی ریاست جمهوری 
انجام دادیم، اما اثری نداشته است؛ تیرهای برق مزاحم معضلی برای بروز 
حوادث ترافیکی شــده که در این زمینه با اداره برق چندین جلســه برگزار و 
صورتجلسه تنظیم شده ، اما تاکنون موفقیتی حاصل نشده است.علوی تاکید 
می کند: طبق تبصره ۲ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه های شــهرداری ها 
و دهیاری ها و بر اساس مصوبه نهم مردادماه ۱۴۰۱ از سوی مجلس شورای 

اسالمی، جابه جایی تیرهای برق مزاحم بر عهده اداره برق است.

استاناخبار  
شنبه 13  اسفند 1401 / 11 شعبان 1444 / 4 مارس 2023 / شماره 3762

فرماندار ورزنه:

هفته فرهنگی ورزنه برگزار می شود
فرماندار شهرستان ورزنه گفت: شورای فرهنگ عمومی ۱۱ تا ۱۷ اسفند را به عنوان هفته فرهنگی ورزنه 
اعالم کرد.ســعید رحیمی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشــاره به آغاز برنامه های هفته فرهنگی این 
شهرستان ، اظهار داشت: بر اساس این مصوبه، ۱۱ اســفند روز بهداشت محیط و تندرستی، ۱۲ اسفند 
هم زمان با سالگرد تشییع هفت تن از شهدای دفاع مقدس شهرســتان به نام روز ایثار و شهادت، ۱۳ 
اسفند روز بزرگداشت کشاورزی، ۱۴ اسفند روز احسان و نیکوکاری و ترویج فرهنگ قرض الحسنه، ۱۵ 
اسفند روز درخت کاری و جاذبه های گردشگری در ورزنه، ۱۶ اســفند روز زبان مادری و گویش محلی 

و ۱۷ اسفند به نام روز ثبت ملی چادر سفید و میراث معنوی شهرستان ورزنه نام گذاری شده است.
وی با بیان اینکه ۱۲ اسفند یادواره شهدا در جوار گلزار شهدای ورزنه برگزار شد، گفت: در روز ۱۷ اسفند 
که با نیمه شعبان و میالد خجسته امام عصر )عج( مصادف شده، جشن بزرگ بانوان چادر سفید را در 
موزه ورزنه خواهیم داشت و نمایشگاه صنایع دستی و غذاهای محلی در موزه مردم شناسی، دیدار با 
خانواده شهدا، جانبازان و.. از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این ایام است.فرماندار شهرستان 
ورزنه اضافه کرد: پروژه استخر بزرگ ورزنه در مصوبات سفر ریاست جمهوری بود که با تامین بودجه 
آن تالش شــد در هفته فرهنگی پس از ۱٠ سال افتتاح شــود که به دلیل مشکالت به وجود آمده در 
وزارت ورزش و جوانان باید منتظر ماند.رحیمی با اشاره به اینکه بیمارستان بزرگ شرق اصفهان مزین 
به نام حاج قاسم سلیمانی آماده افتتاح است، ابراز داشت: منتظر تصمیم وزارت بهداشت هستیم، 
همچنین دیگر پروژه ها مانند زمین چمن و بلوار شهید سلیمانی نیز آماده بهره برداری و افتتاح است.
وی خاطرنشــان کرد: با توجه به مســاعد بودن آب و هوا و وجود مناطق گردشگری در شهرستان از 

هم استانی ها دعوت می شود که در هفته فرهنگی ورزنه برای بازدید به این شهرستان سفر کنند.
 

با حضور استاندار اصفهان؛

آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در شهر بهارستان 
بررسی شد

استاندار اصفهان آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن را در شهر بهارستان بررسی کرد.سید رضا 
مرتضوی در نود و دومین جلسه شورای مسکن اســتان اصفهان که در بهارستان تشکیل شد، اظهار 
داشت: جلسه مجزایی با حضور اداره کل راه و شهرسازی، دستگاه های خدمات رسان و شرکت عمران 
شهر بهارستان با محوریت معاونت عمرانی استانداری تشــکیل شود.وی ادامه داد: در این نشست 
ضمن بررسی طرح های نهضت ملی مسکن در شهر بهارستان، پیشنهادهایی که برای تسهیل احداث 
تاسیسات زیربنایی می توان ارائه داد، مشخص شــود تا با هماهنگی با وزیر راه و شهرسازی و نیرو 
برگزار و پیشنهادات ارائه و برای رفع مشکالت تصمیم گیری شود.استاندار اصفهان در خصوص تامین 
اراضی مورد نیاز در شهر بهارستان، گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان، زمین هایی که می توانند در 
این خصوص مورد استفاده قرار بگیرند را بررسی و نتایج را در جلسه آینده شورای مسکن مطرح کند.

مرتضوی در خصوص واگذاری مسکن به متقاضیان، عنوان کرد: در این رابطه تمامی موارد به صورت 
دقیق باید مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم دســتورالعملی مشخص تنظیم شود.وی افزود: 
در این راستا جلسه سه جانبه ای میان اداره کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و دفترفنی استانداری 
برگزار و بایستی ضمن بررســی موضوعات مختلف به این جمع بندی برسیم که دستورالعمل تنظیم 
شده در نظر گرفته یا شرایط فعلی دنبال شود.گفتنی است در این نشست گزارش مقایسه وضعیت 
اراضی و متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن استان، بررسی پیشــرفت فیزیکی پروژه های نهضت 
ملی مسکن و آخرین وضعیت این طرح در شهر بهارستان ارائه شد و موارد جاری مورد بررسی اعضا 

قرار گرفت.
زمانبندی دستگاه های خدمات رسان جهت احداث تاسیســات زیر بنایی یکی از موضوعات مطرح 

شده در این نشست بود. 

توضیحات آموزش و پرورش درباره مسمومیت 
دانش آموزان شاهین شهری

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ماجرای خبر مسمومیت دانش آموزان شاهین شهری را 
تشریح کرد.مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، اظهار کرد: حدود ساعت 
۱۱ و ۴۵ دقیقه روز چهارشنبه، ۹ اسفندماه در دبیرستان دخترانه ۲۲ بهمن شاهین شهر، دانش آموزی 
به وسیله اسپری فضای کالس را آلوده می کند.جالل ســلمانی گفت: بالفاصله با پیگیری عوامل 
مدرسه، این دانش آموز شناسایی شــده و ۷ نفر از دانش آموزان که مشکالت کمی پیدا کرده بودند 
توسط اورژانس به بیمارستان انتقال پیدا می کنند.به گزارش ایسنا و به نقل از اداره اطالع رسانی و 
روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، وی خاطرنشان کرد: دانش آموزی که این 

عمل را انجام داده ، به اقدام خود اعتراف کرده است.
 

تصادف مرگبار موتورسوار با دیوار در اردستان
رییس مرکز فوریت های پزشکی اردســتان از فوت راکب موتورســیکلت بر اثر برخورد با دیوار در 
روستای کچومثقال اردستان خبر داد.جواد مطیعی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: شامگاه چهارشنبه 
۱۰ اسفند در پی کسب خبری مبنی بر برخورد یک دستگاه موتور ســیکلت در روستای کچومثقال 
اردستان تکنسین های اورژانس ۱۱۵ اردستان ســریعا در محل حادثه حاضر شدند.وی افزود: در 
بررسی های اولیه مشخص شد بر اثر برخورد شدید موتور سیکلت با دیوار در میدان اصلی روستای 
کچومثقال، راکب موتور سیکلت که جوانی حدود ۳۴ سال بود به شدت دچار جراحات شده است.

وی با بیان اینکه پرسنل اورژانس ۱۱۵ اردستان پس از اقدامات اولیه مصدوم را به بیمارستان شهید 
بهشتی اردستان منتقل کردند، گفت: مصدوم این حادثه به علت شدت جراحات پس از انتقال به 
بیمارستان اردستان، به بیمارستان اصفهان اعزام می شود که متاسفانه به دلیل شدت جراحات در 

یکی از بیمارستان های اصفهان جان خود را از دست می دهد.
 

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان:

آتش سوزی منزل مسکونی در»درچه«۵ مصدوم داشت
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مصدومیت ۵ نفر در حادثه آتش سوزی در درچه خبر داد.

عباس عابدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه آتش سوزی در اصفهان اظهار داشت: این 
حادثه ساعت ۲ و ۳۹ دقیقه بامداد به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.وی افزود: 
این حادثه در منزل مسکونی در خمینی شــهر، درچه خیابان نواب رخ داده است.سخنگوی مرکز 
اورژانس استان اصفهان با اشــاره به اعزام یک واحد امدادی ۱۱۵ برای این حادثه اضافه کرد: یک 
مصدوم این حادثه به بیمارستان امام خمینی)ره( فالورجان منتقل شد.وی گفت: این حادثه پنج 
مصدوم شامل یک مرد، ۲ خانم و ۲ کودک داشت که چهار نفر به صورت سرپایی درمان و رضایت به 
انتقال به بیمارســتان ندادند.عابدی همچنین به حادثه گازگرفتگی در اصفهان نیز اشاره کرد و ابراز 
داشت: این حادثه ساعت ۵ و ۹ دقیقه بامداد به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی گفت: حادثه مذکور در اصفهان خیابان اشراق جنوبی اعالم شده است.
 

مهر و موم ۲ واحد صنفی در آران و بیدگل
دو واحد صنفی در آران و بیدگل به علت ارتکاب به جرائم مربوط به مواد مخدر مهر و موم شــد.فرمانده 
انتظامی شهرستان آران و بیدگل گفت: ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی و پلیس مبارزه با مواد مخدر 
این شهرســتان برای کنترل و نظارت بر اصناف، مقابله با ناهنجاری های اجتماعی و همچنین ارزیابی 
میزان پای بندی اصناف به قوانین و مقررات، طرح تشدید، کنترل و نظارت را اجرا کردند.سرهنگ غالمرضا 
هاشمی زاده افزود: در این طرح دو واحد صنفی به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات صنفی و ارتکاب 

به جرائم مربوط به مواد مخدر به دستور دادستان دادسرای عمومی و انقالب شهرستان پلمب شد.

خبر روز

رییس اداره راهداری و حمل و نقل 
جاده ای تیران و کرون:

هزار نفر آموزش های 
 فرهنگ  ترافیک را در تیران

  و کرون فرا گرفتند
رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای تیران 
و کرون گفت: امسال بالغ بر ۱۰۰۰ نفر آموزش های 
فرهنگ ترافیک را در این شهرستان فرار گفتند.
بهنام پاکدامن در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
این آموزش ها در مدارس، تشکل های مردمی، 
محافل عمومی و گروه مشــاغل توسط پلیس 
راهنمایــی و رانندگی، پلیس راه و کارشناســان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای انجام شــد.وی 
افزود: یکی از ســه رکن موثر وقــوع تصافادت، 
راننــدگان و مردم هســتند که آمــوزش نقش 
اساســی در کاهش حــوادث دارد.رییس اداره 
راهداری و حمل و نقل جــاده ای تیران و کرون 
ادامه داد: آموزش و هشــدار دهــی به رانندگان 
و عابران پیــاده در شهرســتان مــداوم بوده و 
تولید محتوای چند رســانه ای نیز برای فضای 
مجازی انجام می شود.وی با اشاره به برگزاری 
پنجمین دوره جشنواره ربوترافیک روز پنجشنبه 
این هفته گفــت: آموزش فرهنــگ ترافیک با 
اســتفاده از ربات های دست ساز و ماشین های 
کنترلی برای دانش آمــوزان در این طرح انجام 
می شود.پاکدامن اضافه کرد: این طرح فرهنگی 
کار مشــترک بین بخشــی و توســط جوانان و 
تشــکل های مدنی انجام می گیرد که امسال با 
گردهمایی پلیس یاران همراه خواهد بود.وی، 
آموزش و ارتقای فرهنــگ ترافیک را مهم ترین 
هدف از برگزاری این جشنواره اعالم کرد.رییس 
اداره راهــداری و حمل و نقل جــاده ای تیران و 
کرون پیرامون دو رکن خــودرو و راه در کاهش 
تصادفات گفت: اصالحات هندسی و آشکارسازی 
در مسیرهای جاده ای منجر به کاهش حوادث 
ترافیکی خواهد شد.به گفته پاکدامن، با اصالح 
پل ورودی شــرقی تیران، زیرگذر روســتاهای 
ورپشت و تندران سه گره ترافیکی این منطقه رفع 
و شــاهد کاهش تصادفات خواهیم بود.وی در 
باب ایمنی خودرو، گفت: نقشی در تولید خودرو 
نداریم، اما معاینه فنی و نظــارت ایمنی خودرو 

می تواند حوادث را کاهش دهد.

با بازگشایی گردنه کلوسه انجام شد؛  با مسئولان

خدمت رسانی به مردم روستا های بخش موگویی فریدونشهر
گردنه کلوسه فریدونشهر پس از نزدیک به یک ماه بازگشایی شده و خدمت رسانی به مردم روستا های بخش موگویی سرعت گرفته است.به گزارش خبرگزاری صداوسیما، 
مرکز اصفهان؛ بخشدار بخش موگویی شهرستان فریدونشهر گفت: به زودی محموله های آرد و مواد غذایی و همچنین دارو های مورد نیاز اهالی ۷ روستای پشت گردنه 
کلوسه با استفاده از خودرو های کمک دار ارتش ارسال می شــود.علی کاظمی افزود: همچنین اکیپ های پزشــکی برای معاینه اهالی و اکیپ های دام پزشکی برای 
واکسیناسیون دام ها به روستا های پشــت گردنه اعزام می شوند.پیشتر در زمان بســته بودن گردنه، مواد غذایی، دارو و علوفه دامی با بالگرد به روستا های پشت گردنه 
فرستاده شد.با تالش های شبانه روزی راهداران و همکاری نیروی زمینی سپاه، گردنه کلوسه، پس از ۳۰ روز بسته بودن بازگشایی شد.این گردنه سخت گذر، راه ارتباطی ۷ 
روستای وستگان، کلوسه، دورک، وزوه، کاهگانک، کاهگان باال، کاهگان پایین است که با بارش شدید برف، کوالک و ریزش بهمن مسدود شده بود.رییس اداره راهداری 

و حمل و نقل جاده ای شهرستان فریدونشهر گفت: بازگشایی گردنه کلوسه با استفاده از ۲ دستگاه بولدوزرراهداری و یک دستگاه بولدوزرنیروی زمینی سپاه انجام شد.
سعید محمدخانی با اشاره به حجم زیاد برف در گردنه کلوسه افزود: با ریزش بهمن ارتفاع برف در برخی نقاط گردنه به حدود ۱۴ متر هم می رسد.

عکس: فارس

عکس    خبر

 سفر به خوروبیابانک
 از کویر مصر

در آستانه ســفر های نوروزی از نرم 
افزار کویــر مصــر در خوروبیابانک 
رونمایی شــد. احمدرضــا طحانی، 
فرماندار خوروبیابانک گفت: نرم افزار 
)اپلیکیشــن( کویر مصر به معرفی 
بناهــا و آثــار تاریخی، مشــاهیر، 
اقامتگاه هــا، خدمــات و صنــوف 
شهرستان خور و بیابانک می پردازد.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از کشف بیش از 
۷۰ تن آرد خارج از شبکه توزیع به ارزش ۱۲ میلیارد 
ریال در عملیات ماموران پلیس امنیت اقتصادی این 
فرماندهی خبر داد.سرهنگ ایرج کاکاوند در گفت وگو 
با خبرنگار ایمنا، اظهار کــرد: ماموران پلیس امنیت 
اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرســتان کاشــان 
حین گشت زنی هدفمند و هوشمندانه خود به یک 
دستگاه خودروی وانت نیسان حامل آرد مشکوک 
شدند و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی با بیان اینکه در تحقیقات صورت گرفته مشخص 
شد آردها فاقد مجوز قانونی بوده و به صورت خارج 

از شبکه توزیع حمل می شــوند، افزود: با اعترافات 
راننده خودرو، انباری که آردهای خارج از شبکه توزیع 
به صورت غیربهداشتی و غیرقانونی در آن دپو شده 
بودند، شناسایی شد و با هماهنگی مرجع قضایی و با 
حضور ماموران اداره اطالعات و پلیس اطالعات از این 
محل بازدید به عمل آمد.فرمانده انتظامی شهرستان 
کاشان با بیان اینکه در مجموع این عملیات ۷۰ تن 
و ۵۶۰ کیلو آرد یارانه ای کشف شــد، ارزش آردهای 
مکشوفه را توسط کارشناسان مربوطه ۱۲ میلیارد ریال 
اعالم کرد و گفت: با دســتور مرجع قضایی محموله 
مکشــوفه بین تعدادی از نانوایان سطح شهرستان 

که به دلیل نداشتن آرد اقدام به تعطیلی کرده بودند، 
تقسیم شد.وی از دستگیری یک نفر در این رابطه و 
تحویل وی به مرجع قضایی خبر داد و خاطرنشــان 
کرد: در این خصوص پرونده قاچاق و عرضه خارج از 
شبکه و اخالل در نظام توزیعی برای رسیدگی قانونی 
به مرجع قضایی ارســال شــد، اما تحقیقات برای 
شناسایی ســایر افراد دخیل در این پرونده کماکان 

ادامه دارد.

فرمانده انتظامی کاشان خبر داد:

کشف بیش از ۷۰ تن آرد خارج از شبکه توزیع
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نایب رئیس اتحادیه گز و شیرینی اصفهان

تقاضا برای گز در آستانه سال جدید نزدیک به صفر است
نایب رییس اتحادیه گز و شیرینی اصفهان گفت: در آســتانه خرید های شب عید تولیدکنندگان و 
فروشندگان گز امیدوارند بازار سوغات شــیرین اصفهان رونق بگیرد.سید حسن حجازی با اشاره 
به اینکه بازار گز این روز ها خریداران زیادی ندارد، اظهار کرد: تقاضا برای گز در آســتانه سال جدید 
نزدیک به صفر است؛ در واقع قیمت گز در بازار باالست و سفارشی چندانی برای آن وجود ندارد.وی 
ادامه داد: سال های گذشته در این روزها، تقاضا برای گز به قدری افزایش می یافت که تولیدکنندگان 
باید یک نوبت اضافه در ســاعات شــب را به تولید انواع گز و شــیرینی اختصاص می دادند.نایب 
رییس اول اتحادیه گز و شــیرینی اصفهان با بیان اینکه درصد مغزیجات و کیفیت گز این روز ها در 
تعداد خریدار تغییری ایجاد نمی کند، افزود: اکنون هر کیلوگرم مغز پســته با قیمت یک میلیون و 
۲۰۰ هزار تومان به فروش می رسد. باتوجه به نرخ فعلی دالر خرید اقالمی مانند مغزیجات، کاکائو، 
پودر نارگیل و... دشوار است و با توجه با قیمت مواد اولیه فروش گز توجیه اقتصادی ندارد.حجازی 
گفت: فروشندگان نمی دانند گز را با چه قیمتی عرضه کنند. از طرفی مشکالت دیگری مانند دستمزد 
کارگران، مالیات و... نیز وجود دارد.به گفته وی، با وجود همه مشکالت، کسبه امیدوارند تا شرایط 
تغییر کند و رونق به بازار بازگردد.اکنون بسته های ۴۵۰ گرمی گز لقمه بادام، مخلوط و پسته ۱۸ درصد 
به ترتیب حدود ۱۰۰ هزار، ۱۴۰ هزار و ۱۷۰ هزار تومان، گز لقمه بادام، مخلوط و پسته ۲۸ درصد نزدیک 
به ۱۲۵هزار، ۱۷۰ هزار و ۲۲۰ هزار تومان قیمت دارد.قیمت گز های با درصد مغزیجات باالتر یعنی ۳۰ 
تا ۴۲ درصد در بسته بندی ساده ۴۵۰ گرمی نیز از حدود۱۵۰ هزار تومان شروع می شود و تا ۴۰۰ هزار 
تومان می رسد. گز هایی با درصد مغزیجات صفر تا ۱۰ درصد ارزان ترین محصوالت بازار گز به شمار 

می روند که حداقل قیمت یک بسته صد گرمی آن ها حدود ۲۰ هزار تومان است.
 

معاون عمرانی استاندار اصفهان تاکید کرد:

 لزوم اجرای تعهدات طرح نهضت ملی مسکن در اصفهان 
تا سال ۱۴۰۳

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار اصفهان گفت: تا پایان ســال ۱۴۰۳ باید تمامی تعهدات 
طرح نهضت ملی مسکن با محوریت اداره کل راه و شهرسازی به جمع بندی برسد.مهران زینلیان 
در حاشیه نشست شورای مسکن استان در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تمامی ظرفیتی 
که برای استان در طرح نهضت ملی مسکن پیش بینی شــده ۲۴۰ هزار مسکن برای دوره چهار 
ساله اســت.وی ادامه داد: در این راستا برای بیش از ۱۵۰ هزار مســکن به صورت قطعی تامین 
زمین شده و برای الباقی به دنبال تامین زمین و الحاقات هستیم.معاون هماهنگی امور عمرانی 
اســتاندار اصفهان گفت: همچنین عملیات اجرایی طرح نهضت ملی مســکن در اکثر شهرها به 
ویژه در شــهرهای جدیدی که بار اصلی جمعیت را بر عهده دارند، آغاز شده است.زینلیان افزود: 
در این نشست مقرر شد تا پایان ســال ۱۴۰۳ کلیه تعهدات طرح نهضت ملی مسکن با محوریت 
اداره کل راه و شهرسازی استان به جمع بندی برسد و همه دستگاه های دولتی موظف هستند بر 
اساس تکالیفی که مشخص می شــود وظایف خود را انجام دهند.معاون هماهنگی امور عمرانی 
استاندار اصفهان در خصوص دستور جلسه نشست شــورای مسکن، عنوان کرد: به این لحاظ که 
عمده بار مسکن استان و شهر اصفهان به لحاظ جمعیتی در شــهر بهارستان خواهد بود؛ آخرین 
وضعیت طرح نهضت ملی مســکن در این شهر مورد بررســی قرار گرفت.وی اظهار کرد: در شهر 
بهارستان ۳۰ هزار واحد مسکونی مصوب داریم البته تعداد متقاضیان بیشتر است که با توجه به 
محدودیت هایی که وجود دارد بایستی تدبیر شود تا مازاد مسکن جانمایی شود.معاون هماهنگی 
امور عمرانی استانداری اصفهان بیان کرد: در این راستا یکی از پروژه های بهارستان شروع شده و 
سه هزار واحد در این شهر در حال ساخت است و عملیات اجرایی پنج پروژه دیگر از ابتدای سال 

۱۴۰۲ آغاز خواهد شد.

با مسئولان 

ایجاد شهرک صنعتی جدید در مجاورت اصفهان با مجوز محیط زیست صورت می گیرد؟

ثروت بهتر است یا سالمت؟!

انتشار خبر احداث یک شهرک صنعتی جدید در مجاورت 
کالن شــهر اصفهان نگرانی های زیــادی را میان مردم، 
تشکل های زیست محیطی و نمایندگان مردم اصفهان به وجود آورده است. 
»ایسکانیوز« در این باره نوشــته که علی رغم مخالفت اداره کل حفاظت از 
محیط زیست، »منطقه اقتصادی شهرضا« از  پاتله در ۹۰ کیلومتری  اصفهان 
به مجاورت  شهرک صنعتی رازی در ۳۵ کیلومتری اصفهان منتقل شده و به 
گفته کارشناسان اثر مستقیمی بر تشدید آلودگی هوای اصفهان -به عنوان 
آلوده ترین کالن شهر ایران در سال ۱۴۰۰- خواهد داشت و فشار دوچندانی نیز 
بر آب و خاک اصفهان وارد می کند. هم چنین درحالی که آلودگی هوای این 
شهر نسبت به سال های قبل به واسطه مازوت سوزی دچار شرایط وخیم تری 
شــده، اقدام به تأسیس یک شــهرک صنعتی جدید در مجاورت اصفهان 

می تواند تشدیدکننده آالینده ها در این کالن شهِر آلوده باشد. 
با این وجود؛ سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
می گوید که موافقت اولیه محیط زیست را گرفته اند و شهرک صنعتی جدید 

هم خارج از شهر اصفهان جانمایی شده و مشکلی پیش نمی آورد. 
با وجود تاکید این مقام مسئول در استانداری مبنی بر بی خطربودن ایجاد 
شهرک صنعتی جدید آن هم درست بیخ گوش اصفهان؛ برخی کارشناسان 
محیط زیست و مسئوالن اســتان در این باره نگرانی هایی دارند؛ از جمله 

»مهدی طغیانی« نماینده مردم اصفهــان در مجلس که در نامه ای خطاب 
به معاون اول رییس جمهور نوشــت: تغییر محل منطقــه اقتصادی ویژه 
شهرضا از منطقه پاتله در ۹۰ کیلومتری اصفهان به مجاورت شهرک صنعتی 
رازی در ۳۵ کیلومتری اصفهان، باعث تاسف و خیانت در حق حیات مردم 

اصفهان است!
این عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان افزود: متأسفانه برنامه 
مدون و جدی برای کاهش آلودگی هوای شهر اصفهان وجود ندارد و روز به 
روز تعداد بیش تری از مردم به امراض ناشی از آلودگی هوا مبتال شده و جان 
می سپارند! به طوری که از ۲۱۰۰۸ مرگ و میر بررسی شده توسط دانشگاه 
علوم پزشکی در سال ۱۳۹۹ در ناحیه ۵۰ کیلومتری، ۲۵۴۳ مرگ منتسب به 
آلودگی هواست.مصطفی نباتی نژاد عضو شورای شهر اصفهان نیز در توییتی 
نوشــت: تصویب ایجاد یک شــهرک صنعتی دیگر در بیخ گوش اصفهان، 
مردم را نگران کرده است. از مسئولین مربوطه می خواهیم که در خصوص 
پیوست زیست محیطی این پروژه پاسخگو باشند. امیدواریم خودمان به 
افزایش آلودگی هوا دامن نزنیم.در این راستا، علی بیت اللهی رییس بخش 
زلزله شناسی مهندسی و مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی در 
پاسخ به سؤال خبرنگار ایسکانیوز در رابطه با مجوزهای قانونی و مطالعات به 
عمل آمده برای این پروژه صنعتی گفت: در جریان احداث شهرک صنعتی 

جدید در محدوده اصفهان نیستم. با پیگیری های به عمل آمده در شورای 
شهرسازی و معماری، هرگونه بارگذاری جدید در مناطِق دارای فرونشست 
ممنوع است.اما همان طور که اشاره شد؛ علیرغم همه نگرانی ها، سرپرست 
دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان اصرار دارد که ادعای ایجاد 
یک شهرک صنعتی در محدوده کالنشهر اصفهان کامال اشتباه است و منطقه 
ویژه اقتصادی شهرضا خارج از شعاع ۵۰ کیلومتر است، زیرا اگر داخل شعاع 

باشد، به هیچ عنوان امکان استقرار صنایع وجود ندارد.
امید شریفی می گوید: متاسفانه اصفهان تاکنون فاقد منطقه ویژه اقتصادی 
بوده و اکثر استان ها در این زمینه پیش تاز بوده اند. مناطق ویژه اقتصادی در 
توسعه اقتصادی به ویژه در محصوالت صادرات محور نقش به سزایی دارد؛ 
از مزیت های مناطق ویژه اقتصادی بهره مندی سرمایه گذاران از مشوق های 
بســیار زیاد از جمله معافیت هــای مختلف، قوانین خــاص مناطق ویژه، 
معافیت های گمرکــی، ترانزیت مواد اولیه، صادرات معکوس و بســیاری 
مزیت های دیگر است.به گزارش ایسنا؛ شریفی با بیان اینکه اصفهان تاکنون 
در این زمینه محروم بوده، عنوان کرد: ایجاد و توسعه مناطق ویژه اقتصادی 
به عنوان یکی از پیشران های اقتصادی اســتان مطرح است و در مدیریت 
جدید استان پیش بینی شده که در ۴ نقطه استان مناطق ویژه اقتصادی را 
داشته باشیم.سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اســتان اصفهان پهناور است و با ۹ استان 
دارای مرز مشترک است، از جایگاه خاصی برخوردار است و پیش بینی شده 
تا صنایع با اولویت آمایش سرزمینی و صنایعی که کم آب بر هستند بتوانند در 
مناطق ویژه اقتصادی استان مستقر شوند.وی ادامه داد: همچنین صنایعی 
که دارای ارزش افزوده باال هستند و از طرفی تکمیل کننده زنجیره های ارزش 
افزوده در استان اند می توانند در این مناطق ویژه اقتصادی مستقر شوند تا 
اســتان اصفهان از این مزیت بهره مند شود.شریفی اظهار کرد: منطقه ویژه 
اقتصادی کاشــان اولین منطقه اقتصادی بود که در شمال استان اصفهان 
درحال تکمیل است، منطقه ویژه اقتصادی شهرضا هم یکی از مناطق ویژه 
اقتصادی است که در جنوب استان پیش بینی شده، منطقه ویژه اقتصادی 
شرق استان نیز در شهرســتان های کوهپایه و هرند پیش بینی شده و یک 
منطقه ویژه اقتصادی هم در شاهین شهر به صورت مشترک با هسا طراحی 
شده تا بتواند شمال و غرب استان را پوشش بدهد.سرپرست دفتر هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری اصفهان تاکید کرد: منطقه ویژه اقتصادی شهرضا 
حداقل ۲ الی۳ کیلومتر خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری کالنشهر اصفهان است 
و ارتباطی با شهرک رنگ ســازان ندارد؛ البته مقابل شهرک رنگ سازان قرار 
گرفته است.وی اضافه کرد: این منطقه ویژه اقتصادی در زمینی به مساحت 
حدود ۳۸۰ هکتار پیش بینی شده و در هرصورت اســتقرار و زوم بندی آن 
براساس آمایش ســرزمینی خواهد بود و صنایع غیرآالینده در آن مستقر 
می شوند.شریفی با بیان اینکه برای احداث این منطقه در طول فرآیند قانونی 
و اجرایی جانمایی، موافقت اولیه سازمان محیط زیست استان اخذ شده، 
تصریح کرد: کارگروه شــورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور برای 
ارائه چنین مجوزهایی ابتدا همه استعالم های الزم را بررسی می کند که یکی 

از مهم ترین آن ها موافقت سازمان محیط زیست است.

خبر روز 

رییس پلیس امنیت اقتصادی اصفهان:

خط قرمز پلیس، امنیت اقتصادی و روانی جامعه است
رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: خط قرمز پلیس، امنیت 
اقتصادی و روانی جامعه است و در این مسیر هر حرکتی از سوی اخاللگران با برخورد جدی مواجه 
خواهد شد.کامران ریاحی روز پنجشــنبه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به وضعیت روزهای اخیر و 
تغییرات و نوسانات ارزی، بر مقابله قاطعانه پلیس با اخاللگران و دالالن ارزی تاکید کرد و افزود: 
پلیس امنیت اقتصادی بااقتدار کامل با این گونــه افراد برخورد قانونی می کند و اجازه برهم زدن 
احساس امنیت جامعه را نخواهد داد.رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان اظهار کرد: بر این اســاس طرح های ویژه ای با هماهنگی دستگاه قضایی در استان اجرا 
می شــود که یکی از این طرح های ضربتی مقابله با اخاللگران بازار ارز است که طی روزهای اخیر 
در اصفهان اجرا شــد.وی با بیان اینکه هدف پلیس این است که با اخالل گران در بازار ارز برخورد 
می کند، گفت: در این طرح، برخورد با دالالن اصلی خرید و فروش ارز که با انجام معامالت فردایی 
تاثیر زیادی در افزایش قیمت ارز داشتند در دستور کار پلیس قرار گرفت.سرهنگ ریاحی افزود: 
این اخاللگران با تخلفات خود در روزهای اخیر موجب افزایش بی رویه نرخ ارز و بی ثباتی در این 
بازار و در پی آن ایجاد نگرانی برای مردم شدند.وی به دســتگیری حدود ۱۰ نفر از این اخاللگران 
در قالب دالالن بازار ارز در روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: از متهمان دستگیر شده مقادیر زیادی 
دالر، یورو، پوند، درهم، پوند، لیر، دینار و فرانک کشف و ضبط شد.رییس پلیس امنیت اقتصادی 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان یادآور شــد: پلیس با هماهنگی و همراهی نهادهای ذی ربط 
نظارت مداوم بر حوزه بازار ارز، سکه و طال دارد و به  صورت روزانه از اماکن و صرافی ها و واحدهای 
فعال در این حوزه بازدید و بازرسی می کند.وی خاطرنشان کرد: پلیس با اشراف کامل، تحرکات و 
فعالیت سودجویان حوزه اقتصاد را تحت کنترل خود دارد و با افرادی که به هر نحوی در معیشت 

مردم ایجاد اخالل کنند، قاطعانه برخورد قانونی خواهد کرد.
 

شرکت شهرک های صنعتی در توسعه زیرساخت  مراکز 
دانش بنیان اصفهان، پیشرو است

رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی استان اصفهان گفت: این شرکت 
در راستای توسعه زیرساخت های الزم برای شرکت های دانش بنیان استان در سال ۱۴۰۱، عنوان 
»پیشرو« را کسب کرد.رسول ســواری، در حاشــیه گردهمایی هیئت  مدیره انجمن و نمایندگان 
شرکت های دانش بنیان، نمایندگان مجلس شورای اســالمی و جمعی از مدیران کل کشوری و 
استانی در دانشــگاه اصفهان در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشــاره به نام گذاری امسال به عنوان 
»ســال تولید؛ دانش بنیان و اشــتغال آفرین« از ســوی رهبر معظم انقالب افــزود: حمایت از 
شرکت های دانش بنیان و توسعه فعالیت های آنها در سال جاری به عنوان محور اصلی برنامه های 

حمایتی، در دستور کار ماست.
وی ادامه داد: واحدهای دانش بنیان به عنوان عامل مهمی برای ورود به بازارهای نوین کسب و کار 
محسوب می شوند و باید زمینه حضور آنها در عرصه های مختلف تولید و اشتغال، تسهیل و ممکن 
شود.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان افزود: این شــرکت به عنوان یک سازمان 
توســعه ای و بر اســاس وظایف خود، حمایت های گوناگونی از صنایع کوچک دارد که حمایت از 
شرکت های دانش بنیان از جمله آنهاست.وی اضافه کرد: در همین راستا و در گام نخست احداث 
حدود ۴۰ کارگاه در شــهرک های صنعتی برای اســتقرار واحدهای دانش بنیان که توان خرید و 
ساخت سالن تولید را ندارند در دستور کار شرکت شهرک های صنعتی اصفهان قرار گرفت که در 
نیمه اول سال ۱۴۰۲ تحویل خواهد شد.سواری افزود: حدود ۴۲۰ پالک زمین با کاربری صنعتی و 
کارگاهی در مساحت های متنوع نیز برای استقرار شرکت های دانش بنیان در سطح شهرک های 

صنعتی استان در نظر گرفته شده است.

معاون اشتغال وخودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان خبر داد:کافه اقتصاد

اجرای ۴۳ طرح دانش بنیان برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی استان
با ارائه تسهیالت کمیته امداد امام خمینی )ره( ۴۳ طرح دانش بنیان برای مددجویان متقاضی اجرا شده است.معاون اشتغال وخودکفایی کمیته امداد امام خمینی 
)ره( استان گفت: افرادی که جزو پنج دهک اول جامعه که دارای طرح دانش بنیان باشند، می توانند از تسهیالت ۳۰۰ میلیون تومان و بیشتر این نهاد بهره مند شوند.

احمد رضایی افزود: طرح های دانش بنیان ایجاد شده از جمله در حوزه های صنعتی وکشاورزی اجرا شده است.وی گفت: تاکنون رویداد های کارآفرینی درشهرک 
علمی وتحقیقاتی اصفهان و مراکزدانشگاهی برای ۶۰۰ مددجو و متقاضیان دیگر غیر مددجویی برگزارشد و این افراد موفق به کسب رتبه اول تا سوم شدند.

یک فعال اقتصادی:

اتاق بازرگانی اصفهان باید 
در خدمت اقتصاد شهر باشد

یک فعــال اقتصــادی گفت: فعالیــت اتاق 
بازرگانی اصفهان باید در راســتای خدمت به 
اقتصاد این شهر باشد.امیر کشانی در نشستی 
با عنوان اتحاد استراتژیک فعاالن اقتصادی 
برای احیای میــراث اصیــِل کازرونی، اظهار 
داشــت: ســرمایه بخش خصوصی باید در 
راستای خدمات به شهر باشد و اتاق بازرگانی 
اصفهان الزم اســت همه توان خــود را برای 
بهبود شــرایط صادرات بگذارد و ظرفیت اتاق 
بازرگانی در خدمت اقتصاد شــهر باشد.وی 
با تاکید بر لــزوم شــفافیت در عملکرد اتاق 
بازرگانی اصفهــان، افزود: اگر اتاق شــفاف 
عمل کند، می تواند از دولت بخواهد شــفاف 
باشــد اما اگر بخش خصوصی شفاف نباشد 
حق و امکان مطالبه از هیــچ ارگان حکومتی 
ندارد.این فعال اقتصــادی با بیان اینکه برای 
شفافیت عملکرد اتاق اصفهان باید حق انتقاد 
برای رسانه ها قائل شد، تصریح کرد: رسانه ها 
می توانند چشــم بینای هر ساختاری باشد.
کشــانی ادامه داد: اگر اصفهان بیشــترین 
بوروکراسی اداری را دارد و قوانین ۱۲۰ درصد 
در این خطه اجرا می شــود، اگر اصفهان رتبه 
اول پرداخت مالیات و رده آخر اخذ تسهیالت 
است، اگر یکی از سرمایه گریزترین استان ها 
شدیم، راهکار تغییر ریل اقتصادی است.وی 
ضمن انتقاد از نبود شفافیت در اتاق بازرگانی 
اصفهان، بر لزوم ارائه گــزارش مالی طی هر 
ســه ماه یک بار تاکید کرد و گفت: اگر در اتاق 
بازرگانی رانتی وجود ندارد باید لینک جلسات 
را برای اعضا بفرستند.این فعال اقتصادی با 
اشاره به تشکیل شورای بزرگان شهر، افزود: 
نقش دادن به جوانان مهم است و نسل آینده 
صادرکنندگان اســتان اصفهــان را با جوانان 
پرورش خواهیم داد.همچنیــن محمدرضا 
برکتین یکی دیگر از فعاالن اقتصادی استان 
اصفهان در این نشســت با بیــان اینکه الزم 
است نقشــه راهی علمی و برنامه ریزی شده 
با خرد جمعی برای پیشبرد اهداف اقتصادی 
استان داشته باشــیم، اظهار داشت: موضوع 

تخصصی است .

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان اصفهان 
از بهره برداری ۵ طــرح آبخیــزداری در هفته منابع 
طبیعی خبرداد.ابوطالب امینی با اشاره به برنامه های 
هفته منابع طبیعی که از ۱۲ تا ۲۱ اســفندماه خواهد 
بود، از افتتاح پنج طرح آبخیزداری در سطح استان 
خبر داد و اظهار داشــت: پروژه های آبخیزداری سال 
۱۴۰۱ حدود ۶۰ میلیارد تومــان اعتبار ملی مصوب و 
۱۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار استانی داشته 
 که تاکنون نزدیک بــه ۸۰ درصد اعتبارات ملی تحقق 
یافته است.وی ادامه داد: عملیات اجرایی ۱۰ پروژه 
آبخیزداری در ســال جاری آغاز شده که این طرح ها 

بین ۲۵ تا ۱۰۰ درصد پیشرفت دارد و پنج پروژه آن در 
هفته منابع طبیعی به بهره برداری می رسد.مدیرکل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: با توجه به اینکه تخصیص اعتبارات استانی دیر 
انجام شــد، مابقی پروژه های آبخیزداری در مرحله 
عقد قرارداد و واگذاری اســناد شروع شده و تا پایان 
ســال مالی )۳۱ شــهریور( در صورت تخصیص ۱۰۰ 
درصد اعتبــارات، عملیات اجرایی آنهــا نیز به پایان 
می رسد.امینی ابراز داشت: هدف از اجرای سازه های 
آبخیزداری جلوگیری از فرســایش خــاک، کنترل 
سیالب، تغذیه ســفره های آب زیرزمینی و افزایش 

پوشش گیاهی است.وی همچنین با اشاره به اینکه 
در راستای فرهنگ سازی طرح ملی تولید و کاشت یک 
میلیارد اصله درخت، با اداره آموزش و پرورش استان 
و نیز سازمان پارک ها و فضای سبز کاری مشترک را 
در هفته منابع طبیعی آغاز خواهیم کرد، گفت: در این 
راستا طی توافقنامه ای با آموزش و پرورش این مهم 

پیگیری می شود.

در هفته منابع طبیعی؛

۵ طرح آبخیزداری در اصفهان بهره برداری می شود

نوبت دوم

آگهی برگزاری مناقصه عمومی

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

شركت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعمليات اجرايي به شرح زير را از طريق مناقصه عمومی به 
پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.
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حوزه هنری از سال گذشته در زمینه های تصویری و 
مکتوب، بیش از ۲۰ کتاب در باره شهدا تولید کرده که در 
کنار آن، نماهنگ، فیلم مستند و کوتاه نیز تهیه شده است.

نوری خاطرنشان کرد: این نهاد درصدد است تا سال آینده 
حداقل ۲ تا ۳ مستند در باره شهدای شاخص اصفهان که 
روایت شان جذاب و قابل گفت وگو برای نسل امروز باشد، 

تهیه کند

عکس خبر

آیین اختتامیه 
جشنواره تئاتر 
»خندستان« 

کمــدی  تئاتــر  جشــنواره 
»خندستان« شامگاه پنجشنبه 
یازدهم اســفندماه بــا تقدیر از 
برگزیدگان به کار خود پایان داد. 

سخنگوی شورای اسالمی شهر مطرح کرد:

اضافه شدن ۲۸۵ اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی 
اصفهان در مدیریت شهری ششم 

سخنگوی شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: در دوره قبلی مدیریت شهری ۱۲۵ اتوبوس و در 
این دوره تاکنون ۲۸۵ اتوبوس جدید و ۲۴۰ اتوبوس نوسازی شده به ناوگان اتوبوسرانی اصفهان 

اضافه شده اســت.به گزارش خبرنگار 
ایمنا، علی صالحی، در صفحه شخصی 
خود در توئیتر نوشت:»با رونمایی از ۸۱ 
اتوبوس )۴۵ ســاخت ایــران( در یک 
ســال و نیم اخیر مدیریت شهری برای 
خریــد ۲۸۵ اتوبوس و نوســازی ۲۴۰ 
دستگاه و برای ســاخت ۱۶ ایستگاه و 
مسیر ۱۴ کیلومتری خط ۲ مترو، ۱۵۰۰ 
و ۲,۶۰۰ میلیارد تومــان با کمک دولت 
هزینه کرد.هستیم بر عهد با مردم برای 

هوای پاک؛ امیدوارم صنایع هم کمک کنند تا نفس شــهر دوباره باز شود. در ادامه تجهیز ناوگان 
اتوبوسرانی اصفهان ۸۱ دســتگاه اتوبوس )۴۵ دستگاه ســاخت ایران( به ارزش ۳۵۰ میلیارد 
تومان رونمایی شد.در دوره قبلی مدیریت شهری ۱۲۵ اتوبوس اضافه شد و در این دوره تاکنون 
۲۸۵ اتوبوس خریداری و ۲۴۰ اتوبوس هم نوسازی شده است.تاکنون با کمک دولت جمعا ۳۷۵ 
دستگاه از این اتوبوس وارد اصفهان شده و ۱۵۰ دستگاه اتوبوس نو و تعدادی اتوبوس بازسازی 
شده هم در راه است.محور مهم و ایمن و متصل کننده اتوبان معلم به بلوار فرزانگان با ۵۵ میلیارد 

تومان اعتبار و مرکز معاینه فنی شهرک امام خمینی )ره( دیگر پروژه های افتتاح شده  بود.«
  

 اعزام های فردی، گروهی و تخصصی مبلغان در
 ماه مبارک رمضان

معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اســالمی اصفهان گفت: مبلغــان آموزش دیده به صورت 
فردی، گروهی و تخصصی در ماه مبارک رمضان به سراسر کشور اعزام می شوند.حجت االسالم 
حامد اهتمام معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان با بیان اینکه ظرفیت تبلیغی 
ماه مبارک رمضان فرصتی بی نظیر است که باید مغتنم شمرده شود، افزود: با آموزش های متنوع 
و گسترده ای که طی سال برای مبلغان برگزار می شود، اعزام به شکل فردی، گروهی و تخصصی 
ویژه برادران و خواهران مبلغ به سراسر کشــور خواهد بود.وی ادامه داد: از آنجایی که اثربخشی 
اعزام های گروهی بیشتر است مورد حمایت ویژه معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی 
اصفهان خواهد بود.معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان گفت: در کنار اعزام های 
فردی و گروهی از مبلغانی که متخصص در زمینه های مشاوره خانواده، تربیت کودک و نوجوان، 
قرآن، فرق و مذاهب و... هســتند در اعزام های ما مبارک رمضان اســتفاده خواهد شد.حجت 
االســالم اهتمام با بیان این که ارائه مطالب مبلغان در ماه مبارک رمضان با رویکرد جهاد تبیین 
خواهد بود، تصریــح کرد: امتداد تبلیغ، از سیاســت های اصلی معاونت فرهنگــی تبلیغی دفتر 
تبلیغات اسالمی اصفهان به حساب می آید و مبلغ باید بعد از اتمام حضور در محل تبلیغی خود در 
ایام ماه مبارک رمضان، مسیر تبلیغی خود را متناسب با شرایط آن مکان به صورت غیرحضوری 
ادامه دهد.وی گفت: مبلغان عالقه منــد به اعزام در ماه مبارک رمضــان می توانند آیین نامه را از 
نشانی اینترنتی dte.bz/۹۹۲۲ دریافت و از طریق سامانه ســمتا به نشانی t.balagh.ir تا ۲۲ 

اسفند ثبت نام کنند.

خبر روز

مسئول ستاد تسهیالت سفر منطقه ۹ 
شهرداری خبر داد:

اجرای طرح خانه تکانی شهری 
در محالت منطقه ۹ اصفهان

مسئول ستاد تسهیالت سفر منطقه ۹ شهرداری 
اصفهــان گفت: شــهرداری این منطقــه برای 
اســتقبال از بهار طبیعت با هدف تامین رفاه و 
آسایش مردم، همزمان با خانه تکانی شهروندان، 
درحال پاکسازی و نظافت شهری در محدوده 
محالت منطقه است.سیدسلمان قاضی عسگر 
در گفت وگو با خبرنگار ایمنا با اشــاره به اهمیت 
زیباســازی فضای بصری شــهر اظهــار کرد: 
شهرداری منطقه ۹ در اســتقبال از بهار طبیعت 
با هدف تامین رفاه و آســایش مردم، همزمان 
با خانه تکانی شــهروندان در حال پاکسازی و 
نظافت شهری در محدوده محالت منطقه است.
وی با تاکید بر لزوم رسیدگی به سیمای شهر در 
آستانه فصل بهار افزود: مساحت نظافتی قرارداد 
تنظیف معابر منطقه ۹ اصفهان دو میلیون و ۳۴۵ 
متر مربع اســت که ۱۱۱ نیرو با تالش مضاعف 
به صورت شبانه روزی مشــغول خدمت رسانی 
به شهروندان هستند.مسئول ستاد تسهیالت 
سفر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان با بیان اینکه 
۴۶ درصد از کل نظافت منطقه با دســتگاه های 
مکانیزه و مابقی با بهره گیری از نیروی انسانی 
در حال انجام اســت، تصریح کرد: ۶۷ پاکبان 
همه روزه صبح ها از ساعت ۲:۰۰ تا ۱۰:۰۰ مشغول 
رفت و روب ســطح منطقه هســتند که به طور 
تقریبی هر نفر در شــیفت کاری خود بالغ بر ۲۰ 
هزار متر مربع از سطح محالت را نظافت می کند.

وی خاطرنشــان کرد: با تالش واحد امور شهر، 
پاکبانان در طرح خانه تکانی محله ها، به صورت 
گروهی در حال پاکســازی و نظافت محله به 
محله در سطح منطقه شامل خاک روبه زدایی، 
پاکسازی برچســب ها، امحای دیوارنویسی، 
حمل نخاله های بالتکلیف، پاکسازی جوی ها 
و رفع خطر در دل محله ها هستند.قاضی عسگر 
با بیان اینکه حجم زباله های جمع آوری شده در 
منطقه ۹ اصفهان ۳۲ هزار تن در روز است، گفت: 
با توجه به خانه تکانی شهروندان و دو برابر شدن 
حجم ضایعات، این میزان به ۴۶ هزار تن در روز 

رسیده است .

اخبار حضور پررنگ حوزه هنری اصفهان در جشنواره ۱۰۰
۱۲ اثر از تولیدات حوزه هنری اصفهان برای اکران در سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم ۱۰۰ انتخاب شد.براساس اعالم روابط عمومی حوزه هنری اصفهان، 
در بخش رقابتی ملی فیلم های »کلوزآپ« به کارگردانی یاسر پارسا، »گدار« به کارگردانی احسان عابدنیا، »دشت« به کارگردانی سید میثم سجادی، »وارونه« 
به کارگردانی فهیمه عابدی از اصفهان انتخاب شــد و در بخش غیررقابتی ملی فیلم های »بدرود« به کارگردانی رضا قاضی، »زندگی کارتنی« به کارگردانی آمنه 

صادقی، »شاه کلید« به کارگردانی محراب کرمانی، »طال« به کارگردانی حسین باقری برای نمایش در این دوره از جشنواره انتخاب شدند.
همچنین در بخش غیر رقابتی کودک و نوجوان، اصفهان با آثاری مانند »خونه پشتی« به کارگردانی معراج کرمانی، »روضه« به کارگردانی امیر رستمی، »گولش 
بزن« به کارگردانی زهرا عابدی در این جشــنواره حضور خواهد داشت، در بخش مســابقه کودک و نوجوان نیز فیلم های »پدرم« خروجی کارگاه انتقال تجربه 
محمدرضا خردمندان و »وارونه« به کارگردانی فهیمه عابدی آثار راه یافته به این بخش بودند.سیزدهمین جشــنواره فیلم ۱۰۰ از سه شنبه ۹ اسفند تا جمعه ۱۲ 

اسفند در تهران برگزار شد .
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توسط حوزه هنری؛

شهدایشاخصاصفهاندرقالبتولیدفیلمُمستندمعرفیمیشوند

رییس حــوزه هنری اســتان اصفهــان گفــت: یکــی از برنامه ها و 
اولویت های این نهاد، معرفی شهدای شاخص استان در قالب تولید 
فیلم های ُمســتند و جذاب برای نسل امروز اســت.احمد نوری، در 
گفت وگو بــا ایرنا افزود: حوزه هنــری پیرو فرمایشــات رهبر معظم 
انقالب، خــود را موظف به تولید آثار در زمینه دفــاع مقدس و ادبیات 
پایداری و همچنین منبعث از زیست بوم فرهنگ و هنر اصفهان، تولید 
فیلم های شهدای دفاع مقدس می داند.وی اظهار داشت: این استان 
در دوران دفاع مقدس نزدیک به ۲۴ هزار شــهید تقدیم کشور کرد که 
بسیاری از آنها شهدای شاخص، فرمانده هان و سرداران بزرگ هستند.
رییس حوزه هنری اصفهان تصریح کــرد: با این وجود، هنوز به خوبی 
و در شأن این شــهدای گرانقدر به معرفی آنها در سطح استان، کشور و 
عرصه بین الملل پرداخته نشده است.وی با انتقاد از کم کاری این نهاد 
در کنار تمام نهادهای متولی برای معرفی رشادت شهدای دوران دفاع 
مقدس گفت: بر این اساس، حوزه هنری از سال گذشته در زمینه های 
تصویری و مکتوب، بیش از ۲۰ کتاب در باره شهدا تولید کرده که در کنار 
آن، نماهنگ، فیلم مستند و کوتاه نیز تهیه شده است.نوری خاطرنشان 
کرد: این نهاد درصدد است تا سال آینده حداقل ۲ تا ۳ مستند در باره 

شهدای شاخص اصفهان که روایت شان جذاب و قابل گفت وگو برای 
نسل امروز باشد، تهیه کند.وی یادآور شد: هدف از تولید آثار مورد نظر 
این است که بگوییم این شخصیت ها، دست یافتنی و معاصر هستند 
و می توان شــجاعت، دالوری و اخالق مدیریتی آنها در زمان جنگ را 

سرلوحه خود قرار داد.

   تولید و اکران فیلم مســتند »آستین خالی«، روایتی کم نظیر از 
سردار حاج حسین خرازی

رییس حوزه هنری اصفهان در ادامه به تولید فیلم موسوم به »آستین 
خالی« به عنوان مجموعه ای مستند از »حاج حسین خرازی« اشاره 
کرد که توســط فیلم ســازان جوان، مومن، انقالبی، کاربلد و حرفه ای 
استان تهیه و تولید شده و همزمان با سالگرد شهادت شهید خرازی، 

در سینما ساحل اصفهان اکران شد.
 وی با بیــان اینکه این ایده در راســتای معرفی شــهدای شــاخص 
اصفهان توســط فیلم ســازان جوان اصفهان به عنوان یک »مســتند 
پرتره« خوب ارائه شده است، گفت: حسین خرازی شهیدی است که 
خیلی کمتر در باره آن مســتند خوب و کامل تولید شده و به طور عموم 

مستندات ساخته شده قبلی هم، گفت و گوهایی بوده که با سرداران و 
فرمانده هان زمان جنگ صورت گرفته است.

نوری، رویکرد حوزه هنری در تولید این مســتند را روایت  دوســتان 
نزدیک آن سردار شهید عنوان کرد که در پست های بیسیم چی، راننده 
یا در بهداری و آشپزخانه لشکر در کنار حاج حسین بودند.وی افزود: 
خاطرات و روایات آن افراد در تهیه و تولید این فیلم شنیده و به تصویر 
کشیده شده و آنها کسانی اند که روایت های نابی از زندگی این شهید 
داشتند و خیلی از آنها نیز در ۳۰ تا ۴۰ سال اخیر جلوی دوربین نیامده 

و جایی مصاحبه نکرده اند.
این مســئول فرهنگی، از جمله ویژگی های این فیلم مستند را بیان 
عامیانه و رفاقت گونه راویان، وجود آرشیو فیلم و عکس قوی و کم نظیر 
و تهیه این مجموعه توســط نســلی عنوان کرد که نه جنگ دیده و نه 
اطالعات کاملی از این شخصیت ها داشته اند.وی خاطرنشان کرد: در 
کنار نمایش این مستند در سینما ساحل با حضور عموم مردم و تعداد 
بسیاری از رزمندگان و سرداران، ویژه برنامه سالگرد شهید خرازی نیز 
با دعوت از سردار »حسین اشتری« فرمانده سایق فرماندهی انتظامی 

کشور برگزار شد.

نکوداشت متفاوت روز درختکاری در اصفهان با ویژه برنامه 
»درخِت یاری«

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان از برگزاری ویژه برنامه درخِت یاری به مناسبت 
هفته درختکاری خبر داد.علی حاجیان، مدیرعامل سازمان آرامســتان های شهرداری اصفهان با 
اشاره به اینکه طبق حدیثی از امام صادق )ع( کاشــت درخت یکی از شش چیزی است که مومن 
پس از مرگ خود از آن سود می برد، از شــهروندان خواست به جای قرار دادن گلدان های شب بو و 
فصلی برای سال جدید، کنار قبور درگذشتگان خود، امسال به نیت متوفیان درخت بکارند.وی ادامه 
داد: برنامه درخت یاری روز چهارشنبه، هفدهم اســفند همزمان با هفته درختکاری و نیمه شعبان 
از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ در خیابان شفاعت آرامستان باغ رضوان برگزار می شود.مدیرعامل سازمان 
آرامستان های شــهرداری اصفهان افزود: در برنامه درخِت یاری که تمام لوازم آن پیش بینی شده 

است، خانواده ها به یاد درگذشتگان خود درختی می کارند.
 

باغ غدیر اصفهان، میزبان نمایشگاه سفره هفت سین
نمایشگاه سفره هفت سین و سبزه عید نوروز تا بیست وهشتم اسفند در باغ غدیر اصفهان میزبان 
شهروندان است.امیرحسین ماه آورپور مدیرعامل ســازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری 
شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه نمایشگاه سفره هفت سین و سبزه عید نوروز سال های گذشته 
در بازار گل و گیاه همدانیان برگزار می شــد، افزود: با توجه به ازدحام جمعیت و ترافیک کاری بازار 
گل و گیاه، این نمایشــگاه به مجموعه باغ غدیر منتقل شده تا عالوه بر کاهش مشکالت ترافیکی، 
عرضه کنندگان بتوانند در فضای وســیع تری خدمات و محصوالت خود را ارائه کنند.به گفته او، در 
نمایشگاه سفره هفت سین و ســبزه عید نوروز باغ غدیر که تا بیست وهشتم اسفند از ساعت ۸:۰۰ 
تا ۲۱:۰۰ به صورت یکسره دایر است، محصوالتی همچون ســبزه، سفره هفت سین و ماهی عرضه 
می شود.مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شــهری شهرداری اصفهان یادآور شد: 
بر اساس ماده ۱۱ قانون ساماندهی و حمایت از مشــاغل خانگی، حمایت از جشنواره های فروش 
ویژه همچون محصوالت دست ساز خانوار و محصوالت کشاورزی می تواند زمینه افزایش مشارکت 
مردمی در چرخه اقتصاد خانواده هــای کم درآمد را افزایش دهد و آن ها را تشــویق کند تا با منابع 

درآمدی و سرمایه گذاری کم، نقش سازنده ای در توسعه اقتصادی داشته باشند.
 

 شهر با شعار »حیات در حیاط« به استقبال هفته 
درختکاری می رود

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: امسال با شعار»حیات در حیاط 
« از درختکاری در مدارس تا واکاری و کاشت درختان پارک ها تا تکمیل کمربند سبز جنگل شهرک 
پرتو اصفهان به استقبال هفته درختکاری خواهیم رفت.به گزارش ایمنا، مجید عرفان منش اظهار 
کرد: امسال همزمان با هفته درختکاری در راستای توسعه، نگهداری و افزایش سرانه فضای سبز با 
شعار »حیات در حیاط« کاشت نهال در مدارس، واکاری و کاشت درختان پارک ها و تکمیل کمربند 
سبز جنگل شهرک پرتو در دستور کار قرار گرفته است.وی افزود: آیین اجرای کاشت نهال به مناسبت 
نیمه شعبان و هفته درختکاری در پارک جنگلی پرتو در روزهای هجدهم و نوزدهم اسفند از ساعت 
۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰ برگزار خواهد شد.مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان تصریح 
کرد: طبق مذاکرات انجام گرفته با انجمن خیرین مدرسه ساز، آیین کاشت و اجرای این رویداد در 
۱۵ مدرسه خیرساز و شاخص در مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان با حضور دانش آموزان برگزار 
می شود.وی با اشاره به اقدامات سازمان برای نوروز خاطرنشان کرد: تقویم باغبانی شهرها هر سال 
متناسب با آب و هوا تنظیم می شود که بر این اساس امسال طرح کاشت گل و گیاه در شهر ویژه سال 

نو با عنوان »رویداد گل کاری در شهر« اجرا می شود.

با مسئولان

رییــس اداره فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی 
منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان از برگزاری مراســم 
قرعه کشــی انتخاب برندگان ســومین مســابقه 
کتابخوانی ایــن منطقه ویژه کــودکان و نوجوانان 
و اعالم اســامی نفــرات برتر خبــر داد.به گزارش 
ایمنــا، محمد تورجــی زاده اظهار کرد: کــودکان با 
مطالعه کتاب »قهرمان من« و نوجوانان با مطالعه 
»کتاب عمو قاسم« در سومین مسابقه کتابخوانی 
منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان شــرکت کردند.وی 
افزود: این دوره از مســابقه به مناســبت سومین 
سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی برگزار 

شــد و بیش از هزار کودک و نوجوان از شــهرهای 
مختلف اســتان های گیــالن، فارس، لرســتان، 
کهگیلویه وبویراحمد، همدان و خوزستان به همراه 
کودکان و نوجوانان منطقه ۱۰ اصفهان شرکت کرده 
بودند.رییس اداره فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان تصریــح کرد: پس 
از برگزاری مراســم قرعه کشــی انتخاب برندگان 
مســابقه کتابخوانی، در بخش کــودکان به ترتیب 
مهدی ملکوتی خواه، پرهام پهلوانی، محمدمهدی 
کاظمی، آیلین سادات حسینی، ابوالفضل قاسمی، 
علیرضا طیبی، پریا رمضانی و زهرا یادگاری از گیالن 

به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.وی ادامه داد: 
فاطمه ســادات مرتضوی، فاطمه محمدی، عارفه 
شیاســی، رضا طاهری، امیرمحمد مهدی، فاطمه 
کبیری، محمد زارع و الهام شریفات از خوزستان 
به عنــوان نفرات برتــر بخش نوجوانــان انتخاب 
شدند.تورجی زاده خاطرنشان کرد: هدایای نفرات 
برتر اصفهانی به صورت حضوری و برندگان ســایر 

استان ها از طریق پست ارسال خواهد شد.

رییس اداره فرهنگی، اجتماعی و ورزشی منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان  :

 استقبال بیش از یک هزار کودک و نوجوان از مسابقه 
کتابخوانی منطقه ۱۰
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سکونت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار اصفهانی در منطقه فرونشست؛

اینک زیرِ زمین!
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی، گفت: فرونشست همه شهر اصفهان را 

درگیر کرده و ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در زون فرونشست ساکن هستند.
علی بیت اللهی، عضو هیئت علمی مرکز 
تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی در 
وبینار پدیده فرونشست اصفهان و علل 
آن، گفت: نقشــه فرونشست اصفهان 
نشــان می دهد که وسعت فرونشست 
در اصفهان به ۱۴۵ هزار هکتار رســیده 
و ۱۰۰ هزار هکتار از این اراضی درگیری 

مستقیم با مخاطره دارد.
وی مســاحت مناطق درگیــر با بیش 
از ۵ ســانتی متر فرونشســت در سال 

را ۲۶ هزار هکتــار اعالم و اضافه کرد: مناطــق ۱۵، ۱۰، ۱۴، ۷ و ۸ اصفهان درگیر پدیده فرونشســت 
هســتند، اما به طور کلی باید گفت تغییرات فرونشست در اصفهان از شــمال به جنوب و از زاینده 
رود به سمت دولت آباد و حبیب آباد در حال گسترش است.عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرسازی با بیان اینکه این پدیده وقتی در مجاورت آثار تاریخی، مستحدثات صنعتی و 
تاریخی ایجاد می شود، از اهمیت بیشتری برخوردار است، اظهار کرد: ردپای فرونشست در فرودگاه 
بین المللی اصفهان به عنوان دومین فرودگاه کشور با ظرفیت فرود هواپیمای سنگین مشاهده شده 
است.بیت اللهی ادامه داد: ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در اصفهان در زون فرونشست ساکن هستند، 
ضمن آنکه ۹ ایستگاه آتش نشــانی، ۳۷ کتابخانه و ۲۵۸ مدرسه در معرض مخاطرات فرونشست 
قرار دارند.وی یادآور شد: اصفهان دارای خطر متوسط زلزله است و در حالی که پی سازه ها به دلیل 
فرونشســت زمین دچار آســیب ببیند، در صورت بروز زلزله، در برابر مخاطره زلزله، آسیب پذیری 
باالتری خواهند داشت، بر این اساس نیاز است تا با همکاری متخصصانی از رشته های ژئوتکنیک، 
زمین شناسی، آب و ســازه و غیره، فرونشســت اصفهان را مدل ســازی کّمی و راهکار هایی برای 
مدیریت این پدیده ارائه کنیم.عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به 
نقش زاینده رود در کاهش و یا افزایش فرونشست زمین در اصفهان، تاکید کرد: زاینده رود تغذیه 
حداقل ۵۰ درصد آبخوان های منطقه را بر عهده دارد و اگر آب این حوضه آبریز قطع شود، حتی اگر 
همه چاه ها بسته شود، باز فرونشست زمین به پیشــروی خود ادامه خواهد داد و این داده نشان 
می دهد که به هیچ وجه نمی توان از نقش زاینده رود در کاهش فرونشست زمین در اصفهان چشم 
پوشــی کرد.این محقق با تاکید بر اینکه پدیده فرونشست زمین در همه استان ها در حال رخ دادن 
اســت، اظهار کرد: میزان فرونشست زمین در خراســان ۴ برابر اصفهان است و به تازگی شواهدی 

از فرونشست در شهر های ساحلی خزر به دلیل کاهش تراز آب این دریاچه مشاهده شده است.
بهرام نادی، عضو هیئت علمی دانشــگاه آزاد نجف آباد هم با اشــاره به مطالعات پژوهشگران این 
دانشــگاه در زمینه فرونشســت زمین در اصفهان، گفت: در این مطالعات مشــاهده کردیم که در 
منطقه ای به دلیل فرونشست زمین در اصفهان ۸ مدرسه تعطیل شد، ضمن آنکه موجب قطع لوله 
گاز در برخی از ســازه ها و حتی انفجار شد.وی، چرخش ســازه ها را از دیگر عوارض فرونشست در 
اصفهان نام برد و یادآور شد: بررسی ما نشان داد که برخی از سازه ها حدود ۲۸ سانتی متر چرخش 
داشــته اند و این اتفاق، موجب تنش در لوله های گاز آن ها شــده اســت.این پژوهشگر با اشاره به 
ترک خوردگی سازه هایی در شمال شــهر اصفهان، ترک خوردگی نمای نوساز بیمارستان غرضی را 
هم به دلیل فرونشست دانست.نادی، برداشــت بی رویه آب از منابع آب های زیر زمینی را از دالیل 
فرونشست بیان کرد و گفت: بر اساس یافته های ما سطح آب های زیر زمینی در چهار دهه، ۷۰ متر 

افت داشته است.

سوژه

رییس دانشگاه هنر اصفهان تشریح کرد: ماجرای خوابگاه دخترانه دانشگاه هنر اصفهان؛

بی هنری در رسیدگی به وضعیت دانشجویان دانشگاه هنر

طی چند روز اخیر و در محدوده خوابگاه دختران دانشگاه 
هنر اصفهــان، یک راننده اســنپ قصد ربــودن و آزار یک 
دانشجو را داشته و این حادثه باعث ناراحتی تعداد زیادی از دانشجویان این 
دانشگاه شده است. دانشجویان علت این حادثه را دور بودن مسافت خوابگاه 
تا دانشگاه و همچنین ناامن بودن محدوده خوابگاه می دانند. در ادامه رییس 
دانشگاه هنر اصفهان به بیان نکاتی در این باره می پردازد.به گفته دانشجویان 
ساکن در خوابگاه دخترانه دانشگاه هنر اصفهان، در تاریخ ۸ اسفندماه، در پی 
ورود ماشین اسنپ به خوابگاه صبا و اتمام سفر، راننده اسنپ اقدام به تعرض 
به یکی از دانشــجویان دختر حاضر در محوطه خوابگاه کرده و به اجبار قصد 
وارد کردن او به ماشین را داشته اســت. دیگر دانشجویان حاضر در محوطه 
خوابگاه با شــنیدن صدای فریاد این دانشجو به کمک او شتافتند و پس از 
آن راننده محل را ترک کرده اســت. پس از این اتفاق، علیرضا خواجه احمد 
عطاری، رییس دانشــگاه هنر اصفهان و دیگر مســئولین دانشگاه از جمله 
رییس حراســت و مدیر امور دانشــجویان در محل خوابگاه حاضر شدند و 
سعی در آرام کردن دانشجویان در فضای خوابگاه داشتند.پس از این اتفاق 
ناگوار، در ۹ اسفندماه، دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان در مقابل ساختمان 
مرکزی دانشــگاه )خانه مارتا پیترز دانشگاه هنر اصفهان( برای اعتراض به 
مکان نامناسب خوابگاه و همچنین مسافت زیاد میان دانشگاه و خوابگاه 
تجمع کردند.یکی از دانشجویان خوابگاهی می گوید: خوابگاه دخترانه صبا در 
خارج از شهر، در مجتمع نیرو و در اتوبان آزادگان واقع شده است، به شکلی 
که مدت زمانی که دانشجویان برای رسیدن از خوابگاه به دانشگاه در مسیر 

هســتند، تقریبا یک ســاعت به طول می انجامد. یکی دیگر از دانشجویان 
ادامه می دهد: در زمان ریاســت رضا نصر اصفهانی، رییس سابق دانشگاه 
هنر اصفهان، ما دانشجویان خوابگاهی بارها به نامناسب بودن مکان خوابگاه 
صبا اعتراض کرده ایم، در حالی که در جواب نارضایتی ها و اعتراض به مکان 
خوابگاه، به دانشجویان گفته شد: طی نامه ای از طرف مسئوالن با جابه جایی 
خوابگاه مخالفت شده است.دانشجوی دیگری می گوید: در زمان ریاست 
مصطفی کیانی، یکی از روسای سابق دانشگاه هنر اصفهان، نمایندگان شورای 
صنفی دانشجویی مکاتباتی را با مسئولین، جهت جلوگیری از انتقال خوابگاه 
دخترانه به مکان کنونی انجام دادند و خطرات ناشی از این جابه جایی را به 
آن ها متذکر می شــدند، اما این اعتراضات تاکنون هیچ پاسخی را از سوی 
مسئولین این دانشــگاه در پی نداشته اســت.  عده ای دیگر از دانشجویان 
مشکل پیش آمده را ناشــی از عدم وجود شــورای صنفی دانشجویان در 
دانشگاه هنر اصفهان می دانند. آن ها معتقدند که شورای صنفی دانشجویان، 
نهادی دانشجویی به منظور مشارکت دانشجویان در تصمیم گیری برای امور 
صنفی، رفاهی و همچنین امور آموزشی دانشجویان است. این دانشجویان 
می گویند: مطالبات صنفی و رفاهی دانشجویان از جمله مسائل مربوط به 
امور خوابگاه، با نبود شورای صنفی در مسیر دشواری قرار می گیرد.  به منظور 
آگاهی و پیگیری از وضعیت پیش آمده، خبرنگار ایســنا با علیرضا خواجه 
احمد عطاری، رییس دانشگاه هنر اصفهان تماس گرفت تا تصمیم مسئولین 
این دانشــگاه را در رابطه با مشکل کنونی جویا شــود. رییس دانشگاه هنر 
اصفهان در گفت وگو با ایسنا وقوع این اتفاق را تایید کرد و در ادامه حادثه رخ 

داده را چنین شرح داد: اجتماع دانشجویان در رابطه با حادثه پیش آمده مؤید 
این قضیه است؛ هنگامی که دانشجویان خوابگاهی به سمت خوابگاه می روند 
و ممکن است به هر دلیلی به اتوبوس ها نرسند، با اسنپ به خوابگاه می روند و 
این معمول است. از قضا، این بار یک نفر دانشجوها را به خوابگاه می رساند و 
در برگشت، همان جا دختری را می بیند که تنهاست. راننده به دانشجو می گوید 
چرا ناراحتی؟ و دانشجو در جواب گفته: شما بفرمایید و کاری به بنده نداشته 
باشید.رییس دانشگاه هنر ادامه می دهد: بر اساس گفته های دختر، راننده 
یک دفعه از ماشین پایین می آید و دختر از ترس چنباتمه می زند و در همان 
حالت راننده سعی کرده دختر را به داخل ماشین ببرد و او را برباید که با فریاد 
او راننده ترسیده و فرار کرده اســت.  خواجه احمد عطاری در این باره افزود: 
همان شب که ما از این اتفاق با خبر شدیم، به همراه رییس حراست، مسئول 
امور دانشجویی و مسئول دفتر نهاد به مکان حادثه رفتیم و تا ساعت ۳ شب 
در آنجا بودیم و صحبت های دانشــجویان و همچنین دختری که این اتفاق 
برایش افتاده را می شنیدیم.  وی ادامه داد: حراست پیگیر راننده اسنپ شد 
و تا فردای آن روز، راننده کامال شناسایی شد و تا آنجایی که من اطالع دارم 
ایشان دستگیر شده است. اکنون می ماند طرح دعوی که دانشگاه و خانواده 
این دانشجو پیگیر آن باشد و به زودی این قضیه دنبال شود.وی افزود: این 
مسئله که دانشــجویان دوری راه را طرح می کنند، طرح مسئله و قرار بر این 
شد تا یک سری موارد را مانند سیستم نگهبانی و وضعیت اتوبوس ها و حمل 
و نقل را هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت، بــرای ایجاد امنیت آن مکان 
پیگیر شویم تا ببینیم برای وضعیت خوابگاه چه کار می توانیم انجام دهیم.

رییس دانشگاه هنر اصفهان در رابطه با انتقال خوابگاه به مسافتی نزدیک تر 
به دانشــگاه گفت: این اتفاق هم می تواند یکی از موارد و برنامه ها باشد، ما 
پیگیر این موضوع هستیم، اما نکته این است که این مسئله باید به جریان 
بیفتد تا ببینیم تا چه اندازه می توانیم این تصمیم را محقق کنیم. وی افزود: 
جلسه ای در فرمانداری با حضور دانشــجویان صورت گرفت و در این رابطه، 
در هر دو زمینه کوتاه مدت و بلند مدت صحبت شــد، کمااینکه ما با معاونان 
دانشگاه، مسئول حراست و دیگر دوستان نیز در این باره صحبت کرده بودیم 
و سعی می کنیم همه این مشکالت حل شود.رییس دانشگاه هنر اصفهان 
در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه دانشــگاه هنر اصفهان چهارمین 
دانشگاه دولتی اصفهان است و ۴۰ سال سابقه دارد، در کنار این قضیه باید 
طرح مسئله شود که این دانشگاه نیاز به یک سایت دارد تا بتواند از همان ابتدا 
با یک برنامه راهبردی به یک انسجامی دست پیدا کند. برای مثال  زمانی که 
ما از دانشگاه اصفهان، دانشــگاه صنعتی یا دانشگاه های آزاد یاد می کنیم، 
این دانشگاه ها یک سایت بزرگ دارند که در آن همه امکانات برای دانشجو 
مهیاست و دانشجو می تواند از یک بخش فرهنگی به یک بخش ورزشی برود 
و از بخش ورزشی به خوابگاه یا کالس برود، اما متاسفانه این شرایط برای ما 
مهیا نیست.بنابراین ما در پی این قضیه هستیم که فقط یک خوابگاه جابه جا 
نشود، چرا که این مسئله فقط در حکم دارو یا بهتر بگوییم نوشدارو است. در 
واقع، دانشگاه هنر اصفهان نیاز به یک توجه ویژه دارد و ما این امر را از مجموعه 

شهر درخواست داریم.

رونمایی از تیم های 
فوریت ۱۹۷ نیروی 

انتظامی

عکس   خبر

تجلیل از طالب اصفهانی حافظ قرآن کریم
در آیینی از طالب حافظ قرآن مدرسه تخصصی حفظ قرآن کریم شهید طباطبایی نژاد اصفهان تجلیل شد.امسال ۲۲ نفر از طالب در مدرسه تخصصی حفظ قرآن کریم 
شهید طباطبایی نژاد موفق به حفظ کل قرآن کریم شدند. اکنون نیز حدود ۵۰ نفر در طرح قرآنی این مدرسه شرکت کرده اند و ۲۵ نفر هم در حال آماده سازی برای حفظ 
کل کالم ا... مجید هستند.آیت ا... سیدیوسف طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در آیین تجلیل از طالب حافظ قرآن کریم با اشاره به اینکه 
بسیاری از افراد عاشق قرآن، حافظ کل و یا بخشی از این کتاب الهی هستند، گفت: اگر در حفظ قرآن کریم دوام و نگهداری وجود نداشته باشد آیات حفظ شده فراموش 

می شود و حتی اگر فراموش هم نشود آن ثمره ای که باید داشته باشد نخواهد داشت، بنابراین افرادی که حافظ قرآن هستند باید روزی یک جزء قرآن را بخوانند.
وی ادامه داد: این کار تنها برای حافظان قرآن نیست بنابراین همه هر زمان فرصت یافتند قرآن بخوانند، همچنین حفظ قرآن توفیقی برای فرد می شود که قرآن را بیشتر 
بخواند، چون عبادت و ذکر است.امام جمعه اصفهان حفظ قرآن کریم را برای فهم بهتر دروس حوزوی نیز موثر دانست و افزود: افرادی که واقعا با قصد و نیت و برای 
فهم قرآن آن را حفظ کرده باشند می دانند که حفظ قرآن با قسمت زیادی از دروسی که می خوانند در ارتباط و بلکه باالتر است، چرا که اگر موقعیت کلمه را در قرآن متوجه 

شوید تفسیر قرآن را نیز درک خواهید کرد.

مدیرکل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان گفت: 
صدور اسناد مالکیت وقفی در استان اصفهان، امسال 
۵۰ درصد بیشــتر شــده اســت.جواد فخاری زواره، 
مدیرکل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اظهار 
کرد: بر اساس آمار، حدود ۱۶ هزار و ۵۵۰ ملک وقفی 
در اســتان اصفهان وجود دارد که برای حدود ۱۰ هزار 
پالک آن )۵۷ درصد( سند صادر شده است و تالش 

می کنیم برای سایر امالک نیز سند صادر کنیم.
وی با اشاره به اینکه اســناد مالکیت وقفی بر اساس 
جدیدترین تفاهم نامه ســازمان های ثبت اســناد و 
امالک و اوقاف و امور خیریه صادر می شــود، افزود: 
از ابتدای امســال تاکنون، ۱۷۹۳ برگ سند مالکیت 

وقفی در اســتان اصفهان صادر شــده که نســبت به 
مدت مشابه پارسال سال، ۵۰ درصد بیشتر است، به 
همین دلیل اصفهان به عنوان استان برتر کشوری در 
زمینه صدور اسناد شناخته شد.مدیرکل ثبت اسناد و 
امالک استان اصفهان به کمبود نیروی انسانی به ویژه 
در حوزه نقشه برداری اشاره و اضافه کرد: نقشه برداری 
مقدمه صدور سند مالکیت است؛ اگر بتوانیم با امضای 
تفاهم نامه ای با اوقاف نیروی انسانی مورد نیاز به ویژه 
نقشه بردار را تامین کنیم، ممکن است عملکرد مثبت 
ما به بیش از دو برابر نیز برسد.فخاری با بیان اینکه به 
دلیل اهمیت موضوع به اســناد وقفی خارج از نوبت 
رسیدگی می کنیم، افزود: با دو شرکت مشاور قرارداد 

منعقد شده که در صورت معرفی امالک باقی مانده، 
برای صدور سند آن ها اقدام شود.وی همچنین با ارائه 
آماری گفت: در اراضی ملــی بیش از ۹۹ درصد صدور 
سند مالکیت داشــتیم؛ در اراضی شهری و روستایی 
۳۵ تا ۴۴ درصد رشد را شــاهد بودیم، اما در بخش 
کشاورزی حدود ۳۳ درصد رشد داشتیم و رویکردمان 
تا پایان ســال این اســت که این میزان به ۴۰ درصد 
افزایش یابد که الزمه آن وجود اطالعات زمین هاست.

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان  اصفهان:

اصفهان، پیشتاز سنددار کردن موقوفات در کشور

برنامه سازمان سنجش برای الکترونیکی کردن آزمون های 
ارشد و دکتری

رییس سازمان سنجش آموزش کشور از برنامه این سازمان برای الکترونیکی کردن آزمون های کارشناسی 
ارشد و دکتری تخصصی طی سال های آینده خبر داد و گفت: دوره آزمون های کتبی به پایان رسیده و ما 
در مسیر الکترونیکی کردن تمامی آزمون ها حرکت می کنیم.دکتر عبدالرسول پورعباس در حاشیه بازدید 
از آزمون دکتری سال ۱۴۰۲ در دانشگاه علم و صنعت گزارشی از روند برگزاری این آزمون ارائه داد و گفت: 
کنکور دکتری امسال با سال گذشته تفاوت خاصی ندارد. آزمون دکتری یک آزمون دو مرحله ای است که 
مرحله اول این آزمون کتبی و ۵۰ درصد نمره دارد و مرحله دوم نیز مصاحبه علمی پژوهشی داوطلبان است 
که توسط دانشگاه ها انجام می گیرد.وی در ادامه تصریح کرد: در آزمون امسال حدودا ۲۶۷ رشته متفاوت 
در آزمون دکتری امسال وجود دارد که به نوعی می توانیم بگوییم که ما ۲۶۷ آزمون متفاوت داریم و جمعا 
نیز حدود ۱۶۹ هزار داوطلب در این آزمون شرکت کردند که باالی ۱۵۰ هزار داوطلب کارت ورود به جلسه خود 
را دریافت کردند.رییس سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: از حدود ۱۵۰ هزار داوطلب ۱۳۲ 
هزار نفر آنها در حوزه امتحانی تهران به رقابت می پردازند در واقع ما براساس استقرار افراد در محل زندگی 
خود آزمون را برنامه ریزی می کنیم و حوزه بندی طبیعتا در شهر تهران بیشتر از سایر شهرهاست. در واقع ما 
آزمون دکتری کل کشور را پوشش نمی دهیم بلکه در استان ها و برخی شهرستان های همجوار برگزار می 
شود؛ اما تفاوتی که شرایط برگزاری آزمون دکتری با کنکور سراسری دارد این است که این کنکور در تمامی 
شهرستان ها برگزار شده؛ اما دکتری در شهرهای دانشگاهی برگزار می شود.دکتر پورعباس از برنامه سازمان 
سنجش آموزش کشور برای الکترونیکی کردن آزمون دکتری از سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: برنامه ما این 
است که تمامی آزمون ها به صورت الکترونیکی انجام شود و مســیر حرکت ما در سازمان به این سمت 
است چرا که دیگر دوره آزمون های کاغذی به سر آمده و باید از تمهیدات و امکانات جدید استفاده کنیم و 

امیدوار هستیم ما در سال های آتی نیز آزمون های ارشد و دکتری را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم.
 

معلم ها چگونه اعتراض خود را نسبت به رتبه بندی ثبت کنند؟
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش وپرورش با بیان اینکه طبق آیین نامه اجرایی قانون 
نظام رتبه بندی، معلم ها برای اعتراض به رتبه هایشان ۱۰ روز فرصت دارند، گفت: اعتراض ها در هیئت 
ممیزه استان یا هیئت ممیزه مرکزی انجام می شود.صادق ستاری فرد اظهار کرد: صدور احکام قطعی 
معلمان از چندی پیش آغاز و تاکنون برای بیش از ۴۱۱ هزار نفر از معلمان صادر شده است.وی افزود: 
اگر معلمان اعتراضی به حکم خود نداشته باشند، همان به صورت حکم قطعی اجرا می شود، اما اگر 
اعتراضی وجود داشته باشد، طبق آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان، ۱۰ روز فرصت ثبت 
اعتراضات برای رتبه ها وجود دارد.معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با بیان 
اینکه از روزی که رتبه همکاران در سامانه بارگذاری می شود، ۱۰ روز فرصت ثبت اعتراض دارند، اظهار 
کرد: این اعتراضات در هیئت ممیزه سطح باالتر، ممیزی و ارزیابی و سپس نسبت به تعیین رتبه نهایی 
افراد اقدام می شود.وی ادامه داد: سازوکار رسیدگی به اعتراضات شفاف و در یک چارچوب منطقی 
پیش بینی شده است. افراد امتیازات خودشان را مشاهده می کنند و براساس آن چیزی که مشاهده 

می کنند یا توقع دارند یا مدارکی که بارگذاری کرده اند، می توانند نسبت به ثبت اعتراض اقدام کنند.
 

دستور بررسی ویژه تصاویر منتشرشده از برخورد نامناسب با 
یک شهروند زن در برابر مدرسه

نیروهای مسلح در پی انتشار تصاویری از برخورد ناشایست فردی با یک زن در برابر مدرسه ای در تهران، 
روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح با انتشار اطالعیه ای به موضوع واکنش نشان داد.در اطالعیه 
این سازمان تاکید شده، این موضوع از همان لحظات اولیه اطالع در دست بررسی دادستان نظامی تهران 

قرار گرفته و به محض مشخص شدن ابعاد مختلف آن به اطالع مردم شریف رسانده خواهد شد.

خبر روزبا مسئولان

شروع به کار اورژانس موتوری  
با ناوگان جدید در اصفهان

رییس اورژانس پیش بیمارســتانی اســتان 
اصفهان گفت: اورژانس موتورِی مرکز اورژانس 
پیش بیمارستانی استان اصفهان با هدف کاهش 
زمان رســیدن بر بالین بیماران با دو دســتگاه 
موتورالنس آغاز به کار کرد.به گزارش خبرگزاری 
تســنیم از اصفهان، بــه نقــل از روابط عمومی 
اورژانس اســتان اصفهــان، فرهادحیدری در 
این خصوص اظهار داشــت: در ســال ۱۳۸۲ 
برای نخستین بار در کشور اورژانس موتوری در 
اصفهان راه اندازی شده است و بدلیل فرسودگی 
ناوگان موتورِی اورژانس طی ۵ ســال گذشته، 
این واحــد امدادی فعالیت نداشــته اســت.
وی بیان کرد: از ابتدای هفتــه جاری اورژانس 
موتورِی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی استان 
اصفهان با هدف کاهش زمان رسیدن بر بالین 
بیماران با دو دســتگاه موتورالنس آغاز به کار 
کرد.رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان 
اصفهان با بیان اینکه شــهریورماه امسال مرکز 
اورژانس پیش بیمارستانی استان از ۷ دستگاه 
موتورالنس اورژانس رونمایی کرده بود، تصریح 
کرد: در تالش هستیم با تامین تجهیزات مورد 
نیاز و نیروی انسانی، سایر واحدهای اورژانس 
موتوری الزم را در نقاط مختلف شهر راه اندازی 
کنیم.وی با اشاره به اینکه ترافیک و شلوغی کالن 
شهر اصفهان یکی از علل افزایش زمان حضور 
نیروهای امدادی اورژانس بر بالین بیمار است، 
افزود: این ناوگان جدید با ۴ نفر از کارشناسان 
اورژانس در ۲  پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی 
در مرکز شــهر اصفهان راه اندازی شــده است.

رحیمی با ذکر اینکه موتورالنس به منظور پایش 
و درمان بیماران یا مصدومین، طراحی و تجهیز 
شده اند، افزود: اورژانس موتوری به عنوان واحد 
امدادی پیشرو برای بیماِر در وضعیت بحرانی 
که نیاز بــه دریافت اقدامات فــوری اورژانس 
دارد، همزمان با آمبوالنس از نزدیک ترین محل 
اعزام می گردد.وی گفت: تعیین و تکلیف ارائه 
خدمات فوریت های پزشــکی در امدادرسانی 
به بیماران غیربحرانی و اســتقرار در محل های 
خاص به منظور انجام ماموریت های احتمالی 
در کوتاه ترین زمان، از دیگر موارد اعزام اورژانس 

موتوری است.



شرط ادامه همکاری رم با »مورینیو«
تنها راه ادامه همکاری آ اس رم با ژوزه مورینیو، کسب سهمیه لیگ قهرمانان است.چند روز پیش 
آ اس رم در زمین کرمونزه با نتیجه غیرمنتظره ۲-۱ شکســت خورد و حاال در رده پنجم سری آ و 
خارج از منطقه لیگ قهرمانان قرار دارد. بدتر از همه اینکه ژوزه مورینیو در آن بازی اخراج شــد و 
این قضیه نیز حواشی فراوانی به همراه داشت. در دقایق اولیه نیمه دوم مورینیو با مارکو سرا، داور 
چهارم بازی، درگیر شد. جالوروسی در آن زمان ۱-۰ از حریف خود عقب افتاده بود. بعد از اخراج 
مورینیو شاگردانش کار را به تساوی کشــاندند، اما در نهایت ۲-۱ شکست خوردند.این، اما پایان 
جنجال های مورینیو نبود. او بعد از پایان بازی به رختکــن داوران رفت و به ادعای کمیته داوران 
ایتالیا با توهین های »زشت و شدید« به تیم داوری حمله ور شد. کمیته داوران ایتالیا که بررسی 
رفتار این مربی پرتغالی را آغاز کرده بود، حکمش را منتشر کرد. مورینیو به این ترتیب از حضور در 
دو بازی رم محروم شــد و باید جریمه ای ۱۰ هزار یورویی بپردازد.طبق ادعای گاتزتا دلو اسپورت، 
مورینیو که دومین فصل حضورش روی نیمکت رم را پشت سر می گذارد، باید حتما سهمیه لیگ 
قهرمانان را به دست بیاورد و این تنها شرط ادامه همکاری باشــگاه با او است. رم برای این مهم 
رقبایی، چون اینتر، میالن، التزیو و آتاالنتا را پیش رو دارد و اگر آقای خاص همچنان می خواهد 
مربی رم باشد، باید هر طور شده ســهمیه لیگ قهرمانان را بگیرد. ۱۴ بازی تا پایان سری آ باقی 

مانده و مورینیو باید حداقل رتبه چهارمی را کسب کند.
 

اقدام همسر »اشرف حکیمی« برای طالق
در پی متهم شدن مدافع مراکشی تیم فوتبال پاری سن ژرمن به تجاوز جنسی، همسرش مراحل 
قانونی برای جدایی از این بازیکن ملی پوش را آغاز کرد. به نقل از مارکا، هیبا ابوک همسر اشرف 
حکیمی در پی متهم شدن دفاع راست PSG به تجاوز به یک زن ۲۴ ساله فرانسوی، برای جدایی 
از او دست به کار شد.در ابتدای هفته جاری، نشریه پاریزین فرانسه در خبری اختصاصی مدعی 
شد که حکیمی با دعوت از یک زن به منزلش در پاریس، به او تعرض کرده است. این خبر از سوی 
وکیل اشرف حکیمی و همینطور باشگاه پاری سن ژرمن تکذیب شده و دو طرف بر آمادگی کامل 
این بازیکن برای دفاع از خودش در مراجع قانونی تاکید کرده اند.در این بین سکوت همسر اشرف 
حکیمی در قبال این موضوع، باعث شــده برخی تصور کنند که او نیز اتهامات نسبت داده شده به 
 Cierre همسرش را نپذیرفته است ؛اما ظاهرا ماجرا اینطور نیست. بر اساس ادعای پایگاه خبری
Digital هیبا ابوک از مدتی قبل فرآیند حقوقی برای جدایــی از حکیمی را آغاز کرده و اینکه او و 
فرزندانش هم اکنون دور از بازیکن PSG و در امارات به سر می برند هم ممکن است نشانه ای از 

تیرگی روابط طرفین باشد.
 

همسر »دنی آلوز« خبر از جدایی داد
جوانا سانز، همسر دنی آلوز، با انتشار متنی در صفحه اینســتاگرامش، به نوعی جدایی از ستاره 
برزیلی را تایید کرد. به گزارش »ورزش سه«، تکلیف پرونده آلوز هنوز در دادگاه اسپانیا مشخص 
نشده و به نظر نمی رسد که او به این زودی بتواند از زندان رها شود.این ستاره برزیلی متهم است 
که در شب جشن سال نوی میالدی درحالی که به همراه دوســتانش در باشگاهی شبانه حضور 
داشت، به یکی از زنانی که برای همین جشن به آنجا رفته بود تجاوز کرده است. او پس از شکایتی 
که علیه اش صورت گرفت بازداشــت شد و حاال بیشتر از یک ماه اســت که در زندان حضور دارد 
و به نظر می رســد که دیگر از این شرایط خسته شده اســت. وکیل این بازیکن گزینه هایی مانند 
وثیقه، توقیف پاسپورت یا استفاده از دســتبند و پابند الکترونیکی را برای آزادی او پیشنهاد داده 
بود، اما دادگاه اسپانیا تمامی این درخواســت ها را تا به حال رد کرده، چون معتقد است که شاید 

این بازیکن فرار کند.

خبر  روز

دستیار کی روش:

 با ایران قرارداد داشتیم که 
با قطر مذاکره کردیم!

دستیار کارلوس کی روش در تیم ملی فوتبال 
ایران اعتــراف کرد زمانی که بــا ایران در جام 
جهانی قطر حضور داشتند، پیشنهاد تیم ملی 
قطر رسیده و مذاکرات ابتدایی در همان زمان 
انجام شــده اســت!به گزارش خبرنگار مهر، 
تیم ملی فوتبال ایران با هدایت کارلوس کی 
روش در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر شرکت کرد و 
پس از باخت به انگلیس و آمریکا و پیروزی 
برابر ولز، از این رقابت ها حذف شــد.قرارداد 
کی روش با ایران تا پایان سال ۲۰۲۲ بود؛ اما 
او بعد از حذف از جام جهانی چند روز به ایران 
آمد و سپس به کشور پرتغال سفر کرد. پس 
از چند ماه کی روش که مدنظر چند تیم ملی از 
جمله چین، قطر و آمریکا بود در نهایت کشور 
قطر را انتخاب و کارش را در تیم ملی میزبان 
جام جهانی آغاز کرد.»راجر دسا« دستیار کی 
روش در تیم های ملی مصر و ایران این بار هم 
در قطر به عنوان مربی در کنار او حضور خواهد 
داشت. دسا که ارتباط خوبی با رسانه های کشور 
آفریقای جنوبی دارد هر چنــد مدت یک بار 
مصاحبه ای انجام می دهد و بعضی از مسائل 
پشت پرده و اخبار مختلف را رسانه ای می کند.

او این بار در مصاحبه ای با یکی از برنامه های 
آفریقای جنوبی اعتراف کرده است که پیشنهاد 
قطر به کی روش در زمانی به او رسیده که هنوز 
ســرمربی ایران بوده و در جــام جهانی روی 
نیمکت تیم ملی می نشسته است! دسا در این 
خصوص گفت: من مشتاقانه منتظر چالش 
بزرگ پیش رو هستم. این گفت وگوها از جام 
جهانی شروع شــد. ما یک دیدگاه داشتیم و 
این فقط یک گپ و گفت بود در حالی که هنوز 
با ایران آنجا بودیم.وی افزود: سپس تصمیم 
گرفتیم به تعطیالت برویــم و چند فرصت را 
بررســی کردیم. ما چند هفته پیش در قطر 
جلسه ای داشــتیم و مدتی طول کشید تا آن 
قرارداد را امضا کنیم.دســا همچنین گفت که 
ماموریت این اســت که تیم قطر را برای جام 
جهانی بعدی که به میزبانی مشترک ایاالت 
متحده آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می شود، 

آماده کنند.

فوتبال جهان

عکس خبر  

فن کمر 
»وینیسیوس« 
وسط ال کالسیکو

جدال جالــب فرانکی دیانگ 
و وینیســیوس جونیور ســر 
تصاحب توپ در همین دقایق 
بــه صحنه هایی منجر شــد 
که شــباهت زیادی به رشته 

ورزشی فوتبال نداشت.

محسن بیگدلی، عضو تیم ملی بسکتبال با ویلچر که 
در زمان وقوع زلزله در شهر اسکندرون ترکیه حضور 
داشت، خوشــبختانه به سرنوشــت سه ملی پوش 
فوتبال قطع عضو ایران دچار نشــد و توانست از این 
فاجعه بزرگ جان سالم به در ببرد. این بازیکن تیم 
ملی بســکتبال با ویلچر درباره این زلزله گفت: »در 
زمان وقوع زلزله بیدار بــودم و هم اتاقی ام، طلوعی، 
خوابیده بود، وقتی زلزله شــد از تخــت پایین آمدم 
و تنها فرصت پیدا کردم تــا هم اتاقی خود را از خواب 
بیدار کنم. چون در طبقه ۱۴ بودیم و آسانسور نیز قطع 
شــده بود، امکان خروج از ســاختمان را نداشتیم، 
بنابراین با همان لحافی که دست مان بود بدون ویلچر 
خودمان را به سمت چارچوب اتاق کشاندیم و همان 
جا نشستیم تا زلزله تمام شود. انگار فیلم وحشتناک 
می دیدم، کمد در فاصله دو، سه سانتیمتری  نزدیکم 
افتاد و شانس آوردم که به من نخورد. من و دوستم 
هول کــرده بودیم و فقط به ذهن مان رســید که زیر 
لحاف بمانیم. زلزله بیش از یک دقیقه طول کشید، 
تکان های آن به حدی زیاد بود که هر زمان آن شب را 
به یاد می آورم از ترس خوابم نمی برد. چون ساختمان 
محل سکونت مان توســط ژاپنی ها ساخته شده بود 
فرو نریخت؛ به صورت ریلی و مقاوم در برابر زلزله بود. 
البته در همان لحظه صدای افتادن یکی از دیوارهای 
خانه را شــنیدیم که خوشبختانه آســیبی به ما وارد 
نکرد.« بیگدلــی در بخش دیگــری از صحبت های 

خــود می گوید: »چــون آسانســور کار نمی کرد ۱۳ 
طبقه را به صورت نشسته لیز خوردیم و پایین آمدیم 
تا خودمــان را به بیرون ســاختمان برســانیم، اگر 
ساختمان ضدزلزله نبود، امکان نداشت زنده بمانیم و 
واقعا فکر می کنم زنده ماندن ما چیزی شبیه معجزه 
بود. وقتی از ساختمان بیرون رفتیم، خانه های بسیار 
زیادی ویران شده بود، هوا بسیار سرد بود و باران در 
حال باریدن بود. به هر کجا نگاه می کردیم جنازه روی 
زمین بود و واقعا نمی دانستیم در آن شرایط چه کار 
کنیم، تنها چیزی که توانســته بودیم با خود بیاوریم 
تلفن همراه بود، شانسی که آوردیم این بود که یکی از 
دوستانم تماس گرفت تا ما را به جای امنی ببرد، اگر 
او نبود واقعا نمی دانم در آن شرایط زنده می ماندیم یا 

خیر.« بیگدلی هنوز هم این حادثه را فراموش نکرده 
است: »او ما را به یک روستایی برد که بعد از چند روز 
از طریق کنسولگری توانستیم ویلچر و مدارک خود را 
از ساختمان محل سکونت برداریم و به ایران برگردیم، 
با وجود این که مدت زیادی از این اتفاق می گذرد، اما 
هنوز هم احساس ترس دارم، تیک عصبی گرفته ام و 
هر لحظه احساس می کنم زلزله می آید. بعد از وقوع 
زلزله تیم ما از لیگ انصــراف داد و در حال حاضر به 
عنوان بازیکن آزاد می توانم در سایر لیگ های ترکیه 
به عنوان لژیونر بازی کنم، البته هنوز زمان بازگشتم 
به ترکیه مشخص نیست و منتظر تصمیم فدراسیون 
ترکیه هستیم تا ببینم چه زمانی شــرایط بازگشتم 

فراهم خواهد شد.«

روایت وحشتناک بسکتبالیست ایرانی از زلزله ترکیه؛

۱۳ طبقه را به صورت نشسته لیز خوردیم!
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مخالفت باشگاه سپاهان با حضور »مورایس« در تیم ملی
مدیرعامل باشگاه ســپاهان به خبر مطرح شدن نام »ژوزه مورایس« ســرمربی این تیم به عنوان یکی از 
گزینه های سرمربیگری تیم ملی واکنش نشان داد و تاکید کرد که هماهنگی در این مورد با فدراسیون وجود 
ندارد!به گزارش خبرنگار مهر، ژوزه مورایس سرمربی پرتغالی تیم سپاهان ، یکی از گزینه های مطرح شده 
برای هدایت تیم ملی فوتبال ایران بوده است.مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال چند روز پیش تایید کرد 
که این فدراســیون روی مربیان خارجی که در لیگ ایران فعالیت می کنند برای نشستن روی نیمکت تیم 
ملی نظر دارد.این در حالی است که محمدرضا ساکت، مدیرعامل باشگاه سپاهان و یکی از نزدیکان به مهدی 
تاج که عضو هیئت رییسه فدراسیون فوتبال هم هست، این مسئله را تکذیب کرد.ساکت در حاشیه مجمع 
فدراسیون هندبال در جمع خبرنگاران در واکنش به احتمال حضور مورایس در تیم ملی فوتبال گفت: در مورد 
فوتبال، سخنگوی فدراسیون صحبت خواهد کرد. باشگاه سپاهان نامه رسمی به فدراسیون داده است که به 
هیچ وجه با چنین چیزی هماهنگ نیست!پیش از این مربیان داخلی از جمله امیر قلعه نویی، حسین فرکی، 

مهدی تارتار و حمید مطهری که جزو گزینه های تیم ملی بودند، از ارائه برنامه به فدراسیون انصراف دادند.
 

شادی مهاجم ایران در قبرس جنجالی شد
شادی گل کریم انصاریفرد پس از گلزنی برای اومونیای قبرس عصبانیت تماشاگران حریف و پرتاب 
بطری و اشیا به ســمت کاپیتان تیم ملی ایران را به دنبال داشت.به گزارش خبرنگار مهر، تیم اومونیا 
در دیدار برگشت مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی قبرس با کریم انصاریفرد مهاجم ایرانی خود به 
مصاف آپوئل رفت و با برتری ۲ بر ۰ در این دیدار حساس راهی نیمه نهایی شد. انصاریفرد در دقیقه ۱۲ 
با ضربه سر دروازه آپوئل را باز کرد و با اشاره به گوش هایش این گل حساس را مقابل چشم هواداران 
عصبانی تیم حریف جشن گرفت و بارانی از اشیا به سمتش پرتاب شد. مهاجم ملی پوش ایرانی در 
حالی که یکی از بطری های پرتاب شده به سمتش را برمی داشت و وانمود می کرد که آب می خورد به 

هواداران میزبان پاسخ داد تا یک شب جنجالی برایش رقم بخورد.
 

چراغ سبز سرمربی اسپانیایی به فدراسیون فوتبال؛

قول و قرار خاص برای اداره همزمان ۲ تیم ملی!
این احتمال وجود دارد فدراســیون فوتبال ایران، برای انتخاب جانشین کارلوس کی روش بخواهد با 
یک تیر دو نشان بزند!شنیده ها حکایت از آن دارد که گزینه خارجی و اسپانیایی تیم ملی ایران حاضر 
است همزمان هدایت تیم های ملی بزرگساالن و امید کشورمان را بر عهده بگیرد.تیم امید کشورمان 
پس از مهدی مهدوی کیا و جدایی این مربی هنوز بدون سرمربی است و فدراسیون نیز برنامه ای برای 
انتخاب فرد مورد نظر ارائه نداده است.انتخاب یک سرمربی شناخته شــده که در تغییر نسل و کار با 
جوانان شهره باشد نیز می تواند هر دو تیم بزرگساالن و امید را از بالتکلیفی خارج کند.گفته می شود این 
مربی اسپانیایی موفق در عرصه جوانان و بزرگساالن حاضر است هدایت تیم امید و تیم ملی ایران را 
به صورت همزمان قبول کند؛ اما فدراسیون فوتبال هنوز در این زمینه به جمع بندی الزم نرسیده است.

 

آخرین تصمیم باشگاه پرسپولیس علیه »لوکادیا«
بعد از ترک غیر منتظره ایران توسط یورگن لوکادیا و فسخ قراردادش با باشگاه پرسپولیس، این باشگاه 
در خبری رسمی اعالم کرد که از این بازیکن به فیفا شکایت خواهد کرد، با این حال بعد از گذشت نزدیک 
۷۷ روز از خروج این مهاجم هلندی از ایران هنوز این شکایت به ثبت نرسیده است.پیگیری ها نشان 
می دهد که باشگاه پرسپولیس الیحه ای ۳۰۰ صفحه ای آماده کرده و این الیحه در مرحله بازخوانی نهایی 
و ترجمه اســت و در ۱۰ روز آینده در پورتال حقوقی فیفا به ثبت خواهد رسید تا مورد بررسی قرار گیرد.

لوکادیا با استناد به بند فورس ماژور قرارداد خود را با پرسپولیس فسخ کرد و حاال این باشگاه مدعی 
است که فسخ قرارداد از سوی مهاجم هلندی غیرقانونی انجام شده است. 

زشد رحاشیه ور

مشکالت پیش بینی نشده یک توافق؛

»برانکو« از دسترس تیم  ملی خارج شد

به گزارش »ورزش سه«، دستیار سابق میروسالو بالژویچ بعد از شروع کار 
خود به عنوان سرمربی تیم ملی ایران در سال ۲۰۰۱ و پس از کسب عنوان 
قهرمانی بازی های آســیایی که آخرین طالی ایران در رقابت های بزرگ 
آسیایی به شمار می آید، در شرایطی ایران را ترک کرد که شاید خودش هم 
فکر نمی کرد دوباره با سالم و صلوات برای هدایت تیم ملی به جای همایون 
شاهرخی از سوی وزارت ورزش به ایران خوانده شود.برانکو پیش از صعود 
ایران به جام جهانی ۲۰۰۶، یک جام ملت های موفق را پشت سر گذاشت و 
سپس در جام جهانی آلمان به واسطه کسب نتایج نه چندان خوب، صندلی 
خود را از دست داد؛ درحالی که به نظر می رسید ایران بتواند با ادامه حضور 
او در فوتبال ملی، در جام ملت های ۲۰۰۷ حرف زیادی برای گفتن داشته 
باشد.نقطه اوج کار ایوانکوویچ اما بازگشت پیروزمندانه به پرسپولیس در 
زمانی است که این تیم پرطرفدار دچار فطرتی طوالنی شده بود. برانکو در 
بازگشت به فوتبال ایران با پرسپولیس یک تیم بزرگ و فوق العاده درست 
کرد که یک نایب قهرمانی و ســه قهرمانی پیاپی برایش به ارمغان آورد و 
سپس وقتی چوب به دست یحیی گل محمدی داده شد، او نیز با موفقیت 
این مسیر را دنبال کرد. او با جدایی از پرسپولیس، تجربه ناموفقی در االهلی 
عربستان داشت و سپس از آنجا به تیم ملی فوتبال عمان پیوست؛ کشوری 

که ذاتا در بین قدرت های آســیا حرفی برای گفتن ندارد؛ اما بعد از حضور 
دوســاله برانکو به نحو آبرومندانه ای از نظر فنی صعود کرد و در دوره اخیر 
مسابقات جام خلیج فارس، به عنوان نایب قهرمانی رسید. حضور برانکو 
در فوتبال عمان در شرایطی رخ داد که مهدی تاج پیش از اتمام دوره قبلی 
ریاست، با او مذاکره کرده و پیش قرارداد حضورش در فوتبال ملی را امضا 
کرده بود، اما با جدایی تاج از فدراسیون، این پروژه به محاق رفت تا بعدها 
دراگان اسکوچیچ هدایت تیم ملی فوتبال ایران را در دست داشته باشد.اما 
با شروع بحث های جدید درباره انتخاب سرمربی تیم ملی برای فیفادی 
پیش رو )فروردیــن( دوباره بحث هایی درباره احتمــال حضور برانکو در 
فوتبال ایران باال گرفته است. در شرایطی که در آخرین جلسه هیئت رییسه 
نام برانکو به عنوان یکی از گزینه های اصلی مطرح شــده اما او به دالیلی 
نخواهد توانست سرمربی تیم  ملی فوتبال ایران باشد که البته ریشه آن در 
مسائل مالی است.سرمربی عمانی ها که قراردادش با فدراسیون فوتبال 
این کشور تا زمستان سال آینده و بعد از جام ملت های ۲۰۲۴ ادامه خواهد 
داشت، برای کار با فوتبال ایران باید از قرارداد خود بیرون بیاید که فدراسیون 
عمان برای از دست ندادن این مربی بند فسخ گران قیمتی را برای برانکو در 
نظر گرفته و او برای جدایی باید ۶۰۰ هزار دالر پرداخت کند که این عددی در 

حد استخدام یک مربی برای یک سال در فوتبال ایران محسوب می شود. 
برانکو همچنین مالیات های پرداخت نشده ای از زمان حضور در ایران دارد 
و در شرایطی که باشگاه پرسپولیس از تســویه حساب مالیاتی با او طبق 
قرارداد خودداری کرده است، انباشت این پول یک تعهد جدید را برای او 
ایجاد کرده است. اتفاقی که قبال هم برای وی رخ داده بود و باعث شد تا او در 
بازی استقالل - االتفاق به ایران نیاید. برانکو اگر این بار هم پا به خاک ایران 
بگذارد، باید مالیات خود را پرداخت کند و از باشگاه پرسپولیس شکایت 
کند تا این مبلغ را از آنها پس بگیرد و تا زمان پرداخت نشدن مالیات ممنوع 
الخروج خواهد بود. از این جنبه حضور مجدد برانکو بدون تسویه این مبلغ 
امکان ناپذیر خواهد بود.باتوجه به ارزش قرارداد برانکو و البته مدت زمان 
حضور وی در ایران، این مبلغ در حدود ۴۰۰هزار دالر تخمین زده می شــود 
که جمع این مبالغ روی هم او را تبدیل به گزینه غیرقابل دسترسی برای 
فدراســیون فوتبال ایران می کند که به دنبال اقتصادی ترین قرارداد برای 
جذب سرمربی خارجی بعدی تیم  ملی ماست.البته به جز این مبلغ اولیه، 
دستمزد خود برانکو هم نکته مهمی است و این سرمربی کروات بعد از کار 
موفقی که در عمان انجام داده، بعید است که حاضر باشد با مبلغ ارزان و زیر 

یک میلیون دالر به ایران بازگردد.

فدراسیون  با  قراردادش  عمانی ها که  سرمربی 
فوتبال این کشور تا زمستان سال آینده و بعد از 
جام ملت های 2024 ادامه خواهد داشت، برای کار 
با فوتبال ایران باید از قرارداد خود بیرون بیاید که 
فدراسیون عمان برای از دست ندادن این مربی بند 
فسخ گران قیمتی را برای برانکو در نظر گرفته و او برای 

جدایی باید 600 هزار دالر پرداخت کند 
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7آگهی
صفحه

مفاد آراء
12/83 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صــادره هيات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شــود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 15179 - 1401/12/09 هيات سوم آقای مرتضی محققيان به 
شناسنامه شماره 65  کدملي 1290107084  صادره فرزند عباسعلی در ششدانگ يکباب 
خانه به مساحت 287/49  متر مربع از  پالک شــماره  460 فرعی و 15  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت متقاضی ســند مورد ثبت 
صفحه 388 دفتر 339 امالک واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
رديف 2- راي شماره 15177 - 1401/12/09 هيات سوم خانم مرضيه جمشيدی  به 
شناسنامه شماره 62  کدملي 1290816425  صادره فرزند حسين در ششدانگ يکباب 
خانه قديمی به مســاحت 207/87  متر مربع از  پالک شماره  450 فرعی از  24  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت متقاضی طبق سند 

انتقاالت شماره 31271 مورخ 1400/09/16 دفتر 243 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/12/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/28

م الف: 1465177  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

12/84 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 15197 - 1401/12/09 هيات اول آقای حسين انصاری طادی  
به شناسنامه شماره 1043  کدملي 1971216291  صادره فرزند رجبعلی در ششدانگ 
يکباب ســاختمان به مســاحت 172/15  متر مربع  پالک شــماره  28  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از حسين شيره ئی جونی 

فرزند کريم ثبت در دفتر امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/12/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/28

م الف: 1465185  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

12/85 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صــادره هيات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شــود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 14518 - 1401/11/27 هيات سوم آقای عباس صدری کرمی  به 
شناسنامه شماره 15  کدملي 1290230307  صادره اصفهان فرزند رجبعلی در ششدانگ 
يکباب گلخانه به مســاحت 737/83  متر مربع  پالک شــماره  99 فرعی از 22   اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالکيت مالک 
رسمی محمد علی و مرتضی کريمی بموجب سند انتقالی 147739 مورخ 1380/09/08 

دفترخانه 7 اصفهان 
رديف 2- راي شماره 14524 - 1401/11/27 هيات سوم آقای عباس صدری کرمی  به 
شناسنامه شماره 15  کدملي 1290230307  صادره اصفهان فرزند رجبعلی در ششدانگ 
يکباب مغازه تجاری به مســاحت 43/73  متر مربع  پالک شــماره  310  فرعی از 35   
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالکيت 

مالک رسمی مهين جان نثاری مورد ثبت صفحه 31 دفتر 281 امالک
رديف 3- راي شماره 14520 - 1401/11/27 هيات سوم آقای عباس صدری کرمی  به 
شناسنامه شماره 15  کدملي 1290230307  صادره اصفهان فرزند رجبعلی در ششدانگ 
يکباب مغازه تجاری به مســاحت 40/26  متر مربع  پالک شــماره  310  فرعی از 35   
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالکيت 

مالک رسمی مهين جان نثاری مورد ثبت صفحه 31 دفتر 281 امالک
رديف 4- راي شماره 14521 - 1401/11/27 هيات سوم آقای عباس صدری کرمی  به 
شناسنامه شماره 15  کدملي 1290230307  صادره اصفهان فرزند رجبعلی در ششدانگ 
يکباب مغازه تجاری به مســاحت 64/20  متر مربع  پالک شــماره  311  فرعی از 35   
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالکيت 

مالک رسمی ابوالقاسم صدرالدين  مورد ثبت صفحه 222 دفتر 355 امالک
رديف 5- راي شماره 14517 - 1401/11/27 هيات سوم آقای عباس صدری کرمی  به 
شناسنامه شماره 15  کدملي 1290230307  صادره اصفهان فرزند رجبعلی در ششدانگ 
يکباب گلخانه به مساحت 570/04  متر مربع  پالک شــماره  99  فرعی از 22   اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالکيت مالک 
 رسمی محمد علی و مرتضی کريمی بموجب سند انتقالی 147739 مورخ 1380/09/08 

دفترخانه 7 اصفهان 
رديف 6- راي شماره 14516 - 1401/11/27 هيات سوم آقای عباس صدری کرمی  به 
شناسنامه شماره 15  کدملي 1290230307  صادره اصفهان فرزند رجبعلی در ششدانگ 
يکباب مغازه تجاری به مساحت 45/61  متر مربع  پالک شماره  310 و 311  فرعی از 35   
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالکيت 
مالک رسمی ابوالقاسم صدرالدين از پالک 35/310  مورد ثبت صفحه 222 دفتر 355  

امالک و مهين جان نثاری از پالک 35/311 مورد ثبت صفحه 31 دفتر 281 امالک 
رديف 7- راي شماره 15173 - 1401/12/09 هيات سوم  آقای عباس صدری کرمی  
به شناســنامه شــماره 15  کدملي 1290230307  صادره اصفهان فرزند رجبعلی در 
ششدانگ يکباب گلخانه به مســاحت 375/47  متر مربع  پالک شماره  138  فرعی از 
21   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت خديجه 

شاهسنايی به موجب يکفقره اظهارنامه ثبتی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/12/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/28

م الف: 1464700  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
12/86 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صــادره هيات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شــود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 13701 - 1401/11/11 هيات سوم آقای حميدرضا فالحتی  به 
شناسنامه شماره 8948  کدملي 1292481781  صادره فرزند جواد نسبت به سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 233/69  متر مربع  پالک شماره  708 
فرعی از 16  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه 

از علی ماهرانی فرزند علی اکبر طبق اظهارنامه ثبتی
رديف 2- راي شماره 13702 - 1401/11/11 هيات ســوم  خانم ساناز طباطبائی  به 
شناسنامه شماره 84366  کدملي 0078307384  صادره فرزند محمد حسين نسبت به 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 233/69  متر مربع  پالک 
شــماره  708 فرعی از 16  اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مع الواسطه از علی ماهرانی فرزند علی اکبر طبق اظهارنامه ثبتی
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/12/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/28

م الف: 1465164  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

12/87 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صــادره هيات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شــود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 15189 - 1401/12/09 هيات اول خانم حبيبه صادقيان آفارانی  
به شناسنامه شــماره 18  کدملي 1290154104  صادره فرزند عباسعلی نسبت به دو 
دانگ مشاع از  ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 166/49  متر مربع  پالک شماره  
437 فرعی از 16   اصلــي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 

صلح نامه عادی از اصغر صادقيان سند 34168 مورخ 69/8/1 دفترخانه 94 اصفهان 
رديف 2- راي شــماره 15192 - 1401/12/09 هيات اول آقــای اصغر صادقيان  به 
شناسنامه شماره 54  کدملي 1290125066  صادره فرزند حسين نسبت به چهار دانگ 
مشاع از  ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 166/49  متر مربع  پالک شماره  437 
فرعی از 16   اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ســند 

34168 مورخ 69/8/1 دفترخانه 94 اصفهان 
رديف 3- راي شماره 13698 - 1401/11/11 هيات سوم خانم اعظم مانيان سودانی به 
شناسنامه شماره 1875  کدملي 1290602409  صادره فرزند علی در  ششدانگ يکباب 
ساختمان به مساحت 155/08  متر مربع  پالک شماره  4 و 5  فرعی از 16   اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان با قيد به اينکه  مقدار 60/57 متر 
مربع آن از پالک 4/16 بخش 14 ثبت اصفهان ثبت در سامانه امالک و مقدار 94/51 
متر مربع آن از پالک 5/16 بخش 14 ثبت اصفهان مع الواسطه از بتول سلطانی افارانی 

فرزند يدا... سند 349522 و اقرارنامه 349532 مورخ 98/4/4 دفترخانه 77 اصفهان 
رديــف 4- راي شــماره 14921 - 1401/12/06 هيــات دوم آقای محســن براتی 
احمدآبادی به شناسنامه شماره 683  کدملي 1140715003  صادره خمينی شهر فرزند 
علی در  ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 165/76  متر مربع  پالک شماره  162 
فرعی از 16   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 153/33 
متر مربع از مالکيت متقاضی ثبت در سامانه امالک و مقدار 12/43 متر مربع مع الواسطه 

از مالکيت عزت امينی فرزند صادق ثبت در سامانه امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/12/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/28

م الف: 1465084  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

12/88 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صــادره هيات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شــود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 14667 - 1401/12/02 هيات ســوم آقای محمد علی زمانی 
رنانی   به شناسنامه شماره 199  کدملي 1289998485  صادره فرزند حسن در ششدانگ 
يکباب ساختمان به مساحت 548/31  متر مربع  پالک شماره  894 فرعی از 19  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از محمد کريم 

صباغی فرزند حاج غالمحسين ثبت در دفتر امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/12/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/28

م الف: 1465095  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

12/89 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامــه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صــادره هيات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شــود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 15060 - 1401/12/08 هيات سوم خانم زهرا ماهرانی برزانی 
 به شناســنامه شــماره 3265  کدملي 1282994824  صادره فرزند محمود نسبت به 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 244/96  متر مربع  پالک 
شــماره  227 فرعی از 40   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مع الواسطه از عباس کيقبادی فرزند کريم ثبت در دفتر امالک به نام  ورثه به 
نامهای مصطفی و اصغر و طيبه و ملوک و زهرا و مهری 

رديف 2- راي شــماره 15061 - 1401/12/08 هيات ســوم آقای مصطفی عابدی 
 جاودانی به شناسنامه شــماره 15  کدملي 1290127204  صادره فرزند يداله نسبت به 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 244/96  متر مربع  پالک 
شــماره  227 فرعی از 40   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواسطه از عباس کيقبادی فرزند کريم ثبت در دفتر امالک به نام  ورثه به 

نامهای مصطفی و اصغر و طيبه و ملوک و زهرا و مهری 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/12/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/28

م الف: 1465029  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

12/90 آگهی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140160302026017641 مورخ 1401/10/30 موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی مالکيت آقای سعيد حيدری به شناسنامه شماره 5 کدملی 1288855508 
صادره فرزند  عباس در نسبت به ششدانگ يک باب مغازه به مساحت 46/54 متر 
مربع پالک شماره 994 فرعی از 452 اصلی  واقع در بخش 16 اداره ثبت اسناد و 
امالک شمال اصفهان مورد درخواست به موجب سند 210171- 97/09/05 دفتر 

71 اصفهان به متقاضی انتقال قطعی شده و در جريان ثبت می باشد. 
لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/12/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/28

م الف: 1465008 موسوی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 
مفاد آراء

12/91 آگهی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140160302026017613 مورخ 1401/10/29 موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی مالکيت آقای محمد باقری آبچوبه به شناســنامه شــماره 412 کدملی 
5658910587 صادره فرزند  رمضانعلی نســبت به ششــدانگ يکباب مغازه به 
مساحت 75 متر مربع پالک شماره 268 فرعی از 452 اصلی  واقع در بخش 16 
اداره ثبت اسناد و امالک شــمال اصفهان  مالکيت رسمی متقاضی موضوع سند 

156929- 1401/04/13 دفتر 89 اصفهان
لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/12/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/28

م الف: 1465052 موسوی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی

12/92 شــماره نامــه : 140185602024013354-1401/12/06 چــون 
تحديد حدود ششــدانگ يکبابخانه پالک شــماره 4483/5165 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و  پرونده ثبتی به نام بهادر امينی فرزند محمد 
اســماعيل در جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونًا بــه عمل نيامده 
اينک بنا به دســتور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحديد حدود پالک مرقوم در روز شــنبه مورخ 1402/1/19 ســاعت 9 صبح در 
محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی بــه کليه مجاورين 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در اين آگهــی 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 شــد. تاريخ انتشــار: 1401/12/13 
 م الــف: 1462898 مهدی شــبان رئيس منطقــه ثبت اســناد و امالک

 جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

12/93 شماره نامه: 140185602025015797- 1401/12/08 نظر به اينکه 
آقای ســعيد نصری نصرآبادی احــد از ورثه رضا نصری نصرآبــادی به موجب 
گواهی حصر وراثــت 140009390011479952 مورخ 1400/10/15 شــعبه 
57  شــورای حل اختالف اصفهان و به وکالت از وراث برابر وکالتنامه شــماره 
27241- 1401/10/12 دفتر 163 اصفهان با تسليم  دو برگ استشهاد شهود به 
شماره رمز تصديق 359585 مورخ 1401/10/12 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 
163 شهر اصفهان مدعی مفقود شدن ســند مالکيت به ميزان دو دانگ مشاع از 
ششدانگ پالک 1785 فرعی از 5 اصلی بخش چهارده اصفهان گرديده که ذيل 
ثبت 28670 صفحه 6 دفتر 264 شماره چاپی ســند 542518 سابقه ثبت و سند 
مالکيت دارد و نامبرده اعالم نموده ســند مالکيت مرقوم در اثر جابجايی مفقود 
گرديده و تقاضای صدور ســند مالکيت المثنی نموده است.  لذا مراتب  به استناد 
 تبصره يک اصالحی ذيــل ماده 120 آئين نامه قانون ثبــت در يک نوبت آگهی 
می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود 
ســند مالکيت نزد خود می باشــد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظــرف مدت ده 
روز اعتراض خــود را کتبا ضمــن ارائه اصل ســند مالکيت يا ســند معامله به 
اين اداره تســليم و رســيد اخذ نمايــد تا مراتــب صورتمجلس و اصل ســند 
مالکيت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بديهی اســت اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتــراض اصل ســند مالکيت يا ســند معامله 
 ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنــی طبق مقررات خواهد شــد. 
م الف: 1464706 ابوالفضل شــهرياری نائينی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

12/94 شماره نامه: 140185602024013029- 1401/11/27  نظر به اينکه دو 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک 4999/7737  اصلی واقع در بخش 5 اصفهان به 
شماره مستند مالکيت 14736 و به شماره چاپی سند برگی 831038 سری ب / 98 
و شماره دفتر الکترونيکی 139820302024020009 بنام خانم شهناز شهبازی 
سابقه ثبت و صدور ســند مالکيت دارد  ســپس مالک مذکور  با ارائه درخواست  
شــماره 140138113 مورخ 1401/11/25 بانضمام دو برگ استشهاديه محلی 
که امضاء شهود آن ذيل شماره يکتا 140102155358001354 و رمز تصديق 
993039 مورخ 1401/11/25 به گواهی دفترخانه اســناد رسمی  290 اصفهان 

رسيده است مدعی است که سند مالکيتش به علت جابجايی مفقود و درخواست 
صدور المثنی سند 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 نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت مذ کور نزد خود می باشد 
از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورت 
مجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مســترد گردد بديهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف:1465599  مهدي شبان سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

12/95 شماره نامه: 140185602210009343- 1401/12/03 سند مالکيت 
يک سهم مشاع از چهل سهم ششدانگ  پالک ثبتی شــماره 8 فرعی از 2188  
اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان بنام مرحوم قاســم رحيمی دشــتی سابقه 
ثبت و صدور سند به شماره چاپی 534947 بشــماره دفتر 20 صفحه 174 که به 
موجب گواهی حصر وراثــت 140009390013303983 مورخ 1400/11/30 
شعبه 54 حقوقی اصفهان در آمده و ســند صادر و تسليم شده است ديده و سپس  
نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به انضمام دو برگ استشهاديه که امضاء شهود 
آن ذيل شماره يکتا 140102157221001774 و رمز تصديق 453374  مورخ 
1401/10/19  که به گواهی دفترخانه 384 اصفهان رسيده  مدعی است که  سند 
مالکيت آن بعلت جابجايی مفقود گرديده و وی  درخواســت صدور سند مالکيت 
المثنی ملک فوق را نموده لذا مراتب  به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 
120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود ســند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ 
انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت 
مجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مســترد گردد بديهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1465699 ناصر صيادی صومعه مدير واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

12/96شماره نامه: 140185602023009213-1401/12/10   سند مالکيت 
ششــدانگ پالک باقيمانده 5905/3  واقع در بخش 2 ثبت اصفهان با شــماره 
چاپی 577857 بنام محســن خندان در دفتــر 80 صفحه 595 ســابقه ثبت و 
سند داشته که طی ســند شــماره 219380 مورخ 1381/06/21 دفترخانه 77 
اصفهان به نامبرده انتقال شده اســت مالک ضمن درخواست صدور سند المثنی 
بشــماره 14013028587 مورخ 1401/11/12 با ارائه دو برگ استشهاد شهود 
با رمز تصديق 303579 و شــماره يکتــا 140102155348003634 دفترخانه 
 261 اصفهان ســند مالکيت المثنی در اجرای ماده 120 آئين نامه قانون ثبت و 
تبصره های ذيل آن در شــرف صدور اســت.  لذا مراتب به اســتناد تبصره يک 
اصالحی ذيل مــاده 120 آئين نامه قانــون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت 
نزد خود می باشــد از تاريخ انتشــار اين آگهــی ظرف مــدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تســليم 
و رســيد اخذ نمائيد تا مراتب صــورت مجلس و اصل ســند مالکيــت به ارائه 
کننده ســند مســترد گردد بديهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد 
يا در صورت اعتراض اصل ســند مالکيت يا ســند معامله ارائه نشــود اقدام به 
 صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1465675  
حسين زمانی علويجه مدير واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک مرکزي اصفهان

مزایده اتومبیل
12 شــماره آگهــی: 140103902002000374 شــماره پرونــده :  /97
140104002002003748 آگهــی مزايــده پرونــده بــه شــماره بايگانــی 
140105929 ششــدانگ خودرو هــاچ بک ســايبا تيبا 2 مــدل 1400 رنگ 
مشکی به شــماره انتظامی 13 ايران 454 س 63 به شــماره موتور 9286518 
و شــماره شاســی 1335904 ظرفيت: 5 ، تعداد محور: 2 ، تعداد چرخ: 4  ،نوع 
 ســوخت: بنزين، تعــداد ســيلندر: 4، متعلق به  آقــای محمد تقــی کيوان فر، 
نام پدر: عباس، تاريــخ تولد: 1363/12/05، شــماره ملــی: 1285183053، 
شــماره شناســنامه: 5224 که در آدرس پارکينگ باران می باشد که برابر وارده 
140105002002027928 تاريخ 1401/10/26 بابت مهريه مندرج در ســند 
ازدواج شماره ســند: 1273، تاريخ ســند: 1390/11/21، دفترخانه ازدواج 173 
شــهر اصفهان اســتان اصفهان در قبال طلب خانم سميرا ســادات شاهزمانی 
ســيچانی ، نام پدر: ســيد مرتضی، تاريخ تولــد: 1366/06/14 ، شــماره ملی: 
1292838043 ،شــماره شناســنامه: 12838  و حقوق دولتی متعلقه در پرونده 
به شــماره بايگانی 140105929 بازداشت گرديده اســت طبق گزارش مورخ 
1401/11/11 کارشــناس رسمی دادگســتری به شــرح زير خودرو تيبا دو به 
شــماره انتظامی 13 ايران 454 س 63 واقــع در پارکينگ بــاران اطاق و بدنه 
 گلگير عقب راست فرو رفتگی دارد موتور دارای اصالت و فاقد عيب و نقص فنی 
می باشــد و پالکت حک مشــخصات اتومبيل فابريک می باشــد و گيربکس 
مســتعمل و فاقد عيب و نقص فنی می باشد داشبورد و مســتعمل و فاقد عيب 
و نقص می باشــد نقائص ظاهری پانل ضبط ندارد و ســپر جلو شکستگی دارد 
تايرها با 50 درصد کارکرد می باشــد و تودوزی بدون پارگی اســت تجهيزات 
دارد و بيمه شــخص ثالث خــودرو معتبر می باشــد کيلومتر 9774 اســت که 
اين خودرو با مشــخصات فــوق به مبلــغ 2/800/000/000 ريال )دويســت 
و هشــتاد ميليون تومــان( ارزيابــی گرديده مزايده از ســاعت 9 الــی 12 روز 
دوشــنبه مورخ 1401/12/22 در اداره اجرای اســناد رســمی اصفهان واقع در 
اصفهان خيابان تاالر ميــدان هفت تير برگزار می شــود. مزايــده از مبلغ پايه 
 شــروع و به هرکس خريدار باشــد به باالترين قيمت پيشــنهادی نقدا فروخته 
می شــود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به خودرو در صورتی 
که مورد مزايده دارای آنها باشــد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض شهرداری 
هزينــه پارکينگ و غيره تــا تاريخ مزايده اعــم از اينکه رقم قطعــی آن معلوم 
شده يا نشــده باشــد به عهده برنده مزايده اســت ضمن آنکه پس از مزايده در 
صورت وجود مــازاد، وجوه پرداختی بابــت هزينه های فــوق از محل مازاد به 
 برنده مزايده مســترد می گردد. ضمنا اين آگهی در ســايت ســازمان به آدرس

 Agahi.ssaa.ir و يک نوبــت در روزنامه زاينده رود چــاپ اصفهان مورخ 
1401/12/13 درج و منتشــر می گردد. توضيحًا  جهت شرکت در جلسه مزايده 
ده درصد از مبلغ پايه مزايده را به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد 
و امالک اصفهان و شناسه واريز )دريافت از حسابداری اداره اجرای اسناد رسمی 
اصفهان( بابت پرونده کالســه فوق واريز و به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت 
شناسايی معتبر الزامی اســت. برنده مزايده بايد مابقی مبلغ خريد را ظرف مدت 
پنج روز از تاريخ مزايده به حســاب صندوق ثبت توديع نمايــد و در صورتی که 
ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب سپرده ثبت واريز نکند، مبلغ مذکور 
 قابل استرداد نبوده و به حســاب خزانه واريز خواهد شد. م الف: 1465694 

اکرم محمود صالحی رئيس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
مدیرمسئول: بهمن زین الدین

رتبه:3    ضریب کیفی روزنامه: 53/4
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان، آرش اخوان طبسی، مدير كل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان گفت: هشتمین 
دوره مسابقات قرآن کریم کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در اســفندماه 1401 به میزبانی استان خراسان رضوی، در جوار بارگاه ملکوتی حضرت 

رضا )ع( و با هدف تلطیف روحیه شرکت کنندگان، به مدت 2 روز برگزار شد.
وی بیان داشت: در این مرحله از مسابقات 5۹ نفر شامل 18 خواهر و 41 نفر از برادران به رقابت پرداختند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهان افزود: در این دوره از مسابقات، اسماعیل نژاد محمدی موفق به کســب رتبه اول در رشته حفظ قرآن و طیبه 
محمدی موفق به کسب رتبه سوم در رشته مفاهیم قرآن شدند.

آرش اخوان طبسی ضمن ابراز خرسندی، این افتخار آفرینی را به خانواده آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان تبریک و تهنیت گفت.

مالکان خانه های بدون سند و متصرفان اراضی ملی در استان اصفهان تا پایان 
اسفند فرصت دارند تا برای صدور سند مالکیت، درخواست ثبت کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی اســتان با بیان اینکه در قانون بودجه امسال بند کاف 
تبصره 11 به دولت و وزارت راه و شهرســازی اجازه داده شده واجدان شرایط را 
برای طی مسیر اخذ ســند معرفی کنند، گفت: مالکان خانه های بدون سند تا 
پایان سال 1401 می توانند درخواست صدور سند مالکیت را در سامانه تسهیالت 
بافت فرســوده به نشــانی facility.udrc.ir ثبت یا به اداره راه و شهرسازی 
مراجعه کنند تا پس از تشــکیل پرونده، اقدامات الزم بــرای واگذاری عرصه 
تصرفی بعمل آید.علیرضا قاری قرآن اظهار کرد: متصرفان حقیقی و حقوقی 
اراضی ملی در استان که در محدوده یا حریم شهر ها و شهرک ها تا پایان سال 
13۹3 اقدام به احداث بنا و بهره برداری این اراضی کرده اند می توانند با مراجعه 
به اداره راه و شهرسازی نسبت به تکمیل مدارک برای دریافت سند اقدام کنند.

وی افزود: در اراضی که بنای ســاختمانی با مصالح با دوام در آن احداث شده 
مشمول این آیین نامه است و اراضی که ساختمان پیش ساخته، دیوارکشی، 

غرس اشجار و زراعت به عمل آمده از شمول این آیین نامه خارج است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان افزود: متصرفان فقط امکان بهره مندی از یک 
قطعه زمین در این آیین نامه را دارند و افرادی هم که خود یا همسرشان از دولت 
یا موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی زمین یا واحد مسکونی دریافت کرده 

اند مشمول این طرح نیستند.

اولین رویداد ملی دانش بنیان در مسیر کشاورزی؛

معرفی ۹۰ شرکت دانش بنیان برای جذب سرمایه گذار

در صورت واجد شرایط بودن صورت می گیرد؛

فرصتی برای سند دار کردن خانه های بی سند

همزمان با سالروز دریافت گواهینامه استاندارد ISO 14001 مطرح شد:

بالغ بر یک میلیارد دالر سرمایه گذاری در حوزه بهبود فرآیند های 

زیست محیطی فوالد مبارکه

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اعالم کرد:

 افتخار آفرینی کارکنان اداره فنی و حرفه ای استان در هشتمین دوره 

مسابقات قرآن کریم 

۹0 شرکت دانش بنیان فعال در بخش کشاورزی، خود را در معرض داوری و 
معرفی علمی برای جذب سرمایه گذار قرارداده اند.

ایمانیان، مشاور فناوری و نوآوری پارک ملی کشاورزی و منابع طبیعی کشور 
در این رویداد ملی با اشاره به اینکه باید اثر محصوالت دانش بنیان در روستا ها 
و مزارع کشاورزی دیده شود، گفت: پارک ملی کشــاورزی و منابع طبعی به 

دنبال هدایت این محصوالت به مزارع است.
رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان هم 
در این رویداد ملی گفت: 32 هسته فناور و دانش بنیان در مرکز رشد تحقیقات 
کشاورزی اســتان فعال است و تا پایان سال مرکز رشــد، به دهکده فناوری 

کشاورزی ارتقا داده می شود.
محسن دادار افزود: یکی از نیاز های اصلی حوزه کشاورزی دانش بنیان شدن 

فرآیند تولید محصول با توجه به شرایط اقلیمی است.
در حاشیه این رویداد ملی، برخی محصوالت شرکت های دانش بنیان در حوزه 

کشاورزی به نمایش گذاشته شده است.

در شــرایط کنونی که تولید و توســعه در دنیــا از مهم ترین مولفه های رشــد 
کشورهاســت، یکی از مهم ترین الزامات و البته افتخارات هر ســازمان این 
است که به موازات این رشد، در مســیر عمل به مسئولیت های اجتماعی خود 
و بهبود فرآیند های زیست محیطی گام بردارند.به طور مشخص شرکت فوالد 
مبارکه به عنوان یکی از بزرگ ترین بنگاه های اقتصادی کشــور که ســهم 1.5 
درصدی در تولید ناخالص داخلی )GDP( و سهم 8 درصدی در تولید ناخالص 
داخلی بخش صنعــت دارد، در کوتاه ترین زمان پس از بهره بــرداری، در روز 
دهم اسفندماه ســال 1376 توانســت پس از اقدامات و سرمایه گذاری های 
گسترده گواهینامهISO 14001 را کســب کند و از آن پس نیز با رویکرد توسعه 
پایدار در این مسیر حرکت کرده است.مطلب زیر نتیجه سخنان بهنام کاویانی، 
رییس واحد محیط زیست و محمد رحمتی، کارشــناس واحد محیط زیست 
درباره اقدامات و دســتاورد های فوالد مبارکه در زمینه محیط زیســت است. 
رییس واحد محیط زیســت گفت: فرآیند های صنعتی شــدن و نوسازی در 
جهان امروز با پیامد های نامطلوبی برای محیط زیست و سالمت آدمی همراه 
بوده و دنیای صنعت را به بحث درباره این مشــکل و گرایش به ایجاد نظام ها 
و فرآیند های مأنوس با محیط زیست سوق داده است. فرهنگ و بینش غنی 
اســالمی تاکیدات و راهبرد های فراوانی در امر توجه به محیط زیست انسان 
داشته و هرگونه تالش در جهت حفظ محیط زیســت، درواقع توجه و احترام 
به کرامت انسانی است.مدیریت ارشد شــرکت فوالد مبارکه اصفهان به گونه 
فزاینده ای به آثار احتمالی فعالیت ها، فرآیندها، فرآورده ها و خدمات خود در 
محیط زیست می اندیشد و با استقرار نظام مدیریت محیط زیست سعی کرده 
به وظیفه اســالمی، انسانی و جهانی خود در این راســتا عمل کند.به کارگیری 
اســتاندارد های ISO 14001:2015 ابزاری برای تحقق این هدف اســت. نظام 
مدیریت محیط زیســت با نظام مدیریت کیفیت پیوند زده می شود تا بینشی 
یکپارچه از کیفیت و جنبه های زیست محیطی به وجود آورد. از این رهگذر ایمنی 
 ISO 14001:2015 فرآیند ها به نحو قابل توجهی افزایش خواهد یافت.استاندارد

الزاماتی را برای سازمان مشخص می کند تا به دستاورد هایی که برای سیستم 
مدیریت محیط زیست تعیین شده، دســت یابد. در همین راستا و براساس 
استراتژی پایداری سازمان »برنامه پنج ساله اول ارتقای محیط زیست شرکت 

فوالد مبارکه اصفهان )1405 -1401(« تدوین شد.
موفقیت یک سیستم مدیریت محیط زیست به تعهد تمام بخش های سازمان 
تحت هدایت مدیریت رده باال بســتگی دارد. ســازمان می تواند از فرصت ها 
بیشترین بهره را ببرد تا از پیامد های زیست محیطی زیان آور پیشگیری کند یا 
آن ها را کاهش دهد و پیامد های زیست محیطی سودمند، به خصوص آن هایی 
را که تبعات راهبردی و رقابتی دارند، افزایش دهد.محمد رحمتی، کارشناس 
واحد محیط زیســت هم گفت: تاکنون بالغ بر یک میلیارد دالر سرمایه گذاری 
انجام شده است.رحمتی گفت: افزایش تصویب قوانین سختگیرانه، فشار های 
روزافزون بر محیط زیست در اثر آلودگی، استفاده ناکارآمد از منابع، مدیریت 
نامناسب پسماند، تغییر اقلیم و از دست دادن تنوع زیستی، انتظارات جامعه 
را برای توسعه پایدار، شفافیت و مســئولیت پذیری متحول کرده است. این 
موضوع منجر به هدایت سازمان ها در پذیرش رویکردی نظام مند در این زمینه 
از طریق استقرار سیستم های مدیریت زیست محیطی با هدف کمک به رکن 
محیط زیست شده است که از ارکان پایداری شمرده می شود. در همین راستا 
شرکت فوالد مبارکه اهداف محیط زیستی خود را براساس برنامه پنج ساله اول، 
ارتقای محیط زیست و به حداقل رساندن ردپای محیط زیستی شرکت به این 
شرح تعیین کرد: مدیریت جامع، هماهنگ و نظام مند منابع آبی، کاهش انتشار 
CO 2در راستای دست یابی به فوالد کربن صفر، کاهش انتشار آالینده ها به هوا، 
 Zero کاهش شدت مصرف انرژی، مدیریت محصوالت جانبی و دست یابی به
Waste، محافظت از تنوع زیستی.در همین راســتا شرکت براساس اهداف 
تعیین شده شاخص های پایداری خود را تعریف کرد. متناسب با شاخص های 
تعریف شده و در راستای دست یابی به اهداف محیط زیستی سازمان، تاکنون 

بالغ بر یک میلیارد دالر سرمایه گذاری انجام شده است. 

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

نشست خبری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
با حضور اصحاب رسانه در محل این کمیته برگزارشد. 

کریم زارع در این نشست، با بیان اینکه هدف کمیته امداد کاهش فقر است و 
تولیدکننده فقر نیست، گفت:کمیته امداد در دو سطح از جمله سطح ابتدایی 
رفع نیازهای فــوری و ضــروری خانواده ها قــرار دارد و کمک هایی در زمینه 
رفع نیازهای معیشــتی به افرادی که بر اثر عوامل متعددی درگیر مشکالت 

اقتصادی شده اند، می کند.
مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان توضیح داد: در ســطح معیشــتی و 
رفع نیازهای حمایتی به صــورت حداقلی و برای رفــع نیازهای ضروری  به 
خانواده های تحت پوشش مستمری پرداخت می شــود. البته خدماتی در 
زمینه های بهداشت و درمان، خدمات مسکن از جمله اجاره و رهن، خدمات 
بهداشتی در زمینه های آموزش، پیشگیری و غربالگری، تأمین لوازم ضروری 
برای خانواده ها، تأمین جهیزیه برای نوعروسان خانواده های تحت حمایت 
و ارائه خدمات حقوقی، پرداخت انواع وام های قرض  الحســنه متناسب با 

نیازهای خانواده، ارائه خواهد شد.
وی با اشاره به دیگر ســطح کمک های کمیته امداد، بیان کرد: در سطح دوم 
دغدغه و سیاست اصلی این نهاد است که آن توانمندسازی خانواده هایی است 
که به هر علت درگیر مشکالت شده و الزم است که به صورت مجدد احیا شوند 
و به چرخه زندگی عادی بازگردند.زارع مهم ترین مســئله را در توانمندسازی 
خانواده های تحت حمایت اشتغال دانست و افزود: در حال حاضر کمیته امداد 
یکی از مؤثرترین دستگاه های استان و کشور در خصوص اشتغال افراد به ویژه 
در اشتغال های ُخرد و خانگی اســت. حدود 40 درصد از مشاغل را در کشور 
ایجاد می کنیم و برای این اقدام دارای فرایند هســتیم، امسال با رشد بیش 
از سه برابری اعتبارات و در مجموع 1 میلیارد و 700 میلیون تومان اعتبار برای 
اشتغال مواجه شدیم  و با تالش های انجام شده بیش از ۹2 درصد از اهداف 
محقق شــده و بیش از 25 هزار فرصت شغلی ایجاد شــده و در سامانه های 

مربوطه ثبت شده است.
وی در ادامه به موضوع کمک  هزینه های تحصیلی اشاره و خاطرنشان کرد: 
کمک هزینه های تحصیلی برای دانش آموزان و دانشــجویان متناســب با 
ظرفیت های موجود پرداخت می شود و در جمع بیش از 40 هزار دانش آموز 
و بیش از 3 هزار دانشجوی تحت پوشــش این کمیته، بیش از 500 نخبه در 
زمینه های علمی، فرهنگی، قرآنی و ورزشی وجود دارد که به صورت ویژه تری 
به آنها خدمت رسانی می شود.مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان اضافه کرد: 
در طرح تکریم ایتام حدود 30 هزار فرزند دارای شرایط توسط 102 هزار حامی 
همراهی و مساعدت می شــوند. علی رغم همه مشکالت اقتصادی موجود، 
نقطه درخشان افزایش بیش از 40 درصدی کمک های مردمی است که نشان 
از اعتماد و دغدغه مندی شهروندان دارد.وی با بیان اینکه در کمیته امداد سعی 
بر ترویج ازدواج آسان و تأمین اقالم اساسی برای خانواده های تحت پوشش 
است، گفت: در سه سال گذشته، هیچ نوعروسی پشت نوبت کمیته امداد برای 
تأمین جهیزیه نبوده است که توان تأمین جهیزیه برای وی را نداشته باشیم. 
تاکنون حدود 2500 سری جهیزیه بین خانواده های تحت پوشش توزیع شده 

است و هیچ خانواده پشت نوبتی برای دریافت جهیزیه وجود ندارد.

زارع اضافه کرد: با جاری شدن خطبه عقد برای نوعروسان، بالفاصله پنج قلم 
اساسی شامل لباس شــویی، تلویزیون، یخچال، جاروبرقی و اجاق گاز تهیه 
و اهدا می شود. در این مسیر حدود 4 هزار ســری لوازم خانگی با لوازمی از 
جمله یخچال، بخاری و فرش، متناسب با اولویت های موجود بین خانواده ها 

توزیع می شود.
وی با تاکید بر اینکه مبالغ اجازه و ودیعه مسکن یکی از دغدغه های افراد به 
ویژه افراد تحت پوشش کمیته امداد اســت تصریح کرد: تأمین هزینه های 
اجاره منازل به ویژه در کالن شهر اصفهان یکی از مشکالت مددجویان محسوب 
می شــود و بیش از 20 هزار مددجو در منازل اجاره ای زندگــی می کنند و به 

صورت عمده در کالن شهر اصفهان و شهرهای بزرگ هستند.
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به جمعیت تحت پوشش کمیته 
امداد، گفت: حدود 120 هزار خانواده تحت پوشــش کمیتــه امداد اصفهان 
هســتند و تالش می کنیم با پرداخت تســهیالت قرض الحسنه  هزینه های 
اجاره مددجویان کاهش پیدا کند. در این راســتا امســال 16 هزار و 600 فقره 

وام به ارزش بیش از 240 میلیارد تومان به خانواده ها پرداخت شده است.
وی با اعالم اینکه رشد قیمت مســکن و اجاره مسکن بسیار باال است، گفت: 
با تالش های انجام شــده میزان پرداختی های انجام شده در حوزه مسکن، 
افزایشی دو برابری داشته است و امیدواریم در ســال آینده شاهد افزایش 
این مبلغ باشیم . در روز یکشنبه  14 اسفندماه برنامه ای در سراسر کشور اجرا 
خواهد شد که مراسم واگذاری واحدهای مسکونی است و 700 واحد مسکونی 

این برنامه  به استان اصفهان تعلق دارد.
زارع با اشاره به ساخت مسکن ویژه مددجویان، افزود: در ساخت مسکن نیز 
اقدامات خوبی انجام شــده و عمده فعالیت ساخت مسکن کمیته امداد در 
روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر است. هزینه های ساخت و خرید مسکن 
در شهر اصفهان و سایر کالن شهرها تناســبی با توان ما ندارد، اما با همراهی 
انجام شده با بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان، بسیج سازندگی و بانک های 
مربوطه در قالب تفاهم نامه های متنوع در سال جاری تاکنون حدود 700 واحد 

مسکونی تحویل خانواده های مددجویان شده است.
وی با بیان اینکه در ســال جاری در قالب فرانشــیز به بیش از 70 هزار نفر با 
اعتباری بالغ بر 62 میلیارد و 700 میلیون تومان خدمت رســانی شده است، 
توضیح داد:  در خصوص تأمین تجهیزات توانبخشــی ماننــد واکر و ویلچر، 
بیش از پنج هزار قلم به ارزش بالغ بر پنج میلیارد و 100 میلیون تومان، تأمین 
شده که البته تناسبی با هزینه های درمان ندارد، اما به طور کلی تالش، کمک 

به خانواده ها بوده است.
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با بیان اینکه بر اساس قانون افراد تحت 
پوشــش کمیته امداد امام خمینی)ره( از پرداخت هزینه های صدور پروانه 
ســاختمانی، عوارض دهیاری و شــهرداری و هزینه های انشعاب آب، برق، 
فاضالب و گاز برای واحدهای مســکونی اختصاص  یافته به آنان فقط برای 

یک بار معافند اعالم کرد: امسال 600 خانوار از این طرح استفاده کرده اند.
زارع همچنین درباره رایگان شدن قبوض آب، برق و گاز مددجویان این کمیته 
هم گفت که شرکت های مربوطه، شرط و شروط هایی برای این کار گذاشته 

اند و  رایزنی هایی در این باره صورت گرفته اما فعال به نتیجه نرسیده است. 

مدیرکل کمیته امداد استان از رشد 40 درصدی کمک های مردمی در اصفهان با وجود مشکالت اقتصادی خبرداد :

این مردم ِ خیرخواه نازنین
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