
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

دوشنبه 09 اسفند  1400 
26 رجب   1443
28 فوریه  2022
 شماره 3482   

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب اصفهان: ذخیره سد زاینده رود جوابگوی سه ماه آب شرب 
اصفهان است؛

دوبـاره دلهـره ...
 معاون اداره کل راه و شهرسازی

استان خبرداد:

پایان اسفند؛ آخرین 
مهلت ثبت نام در طرح 

نهضت ملی مسکن

ساماندهی تردد خودروها 
و موتورسیکلت ها در 
میدان امام اصفهان

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری 
اصفهان اعالم کرد:

امضای یک تفاهم نامه 
برای حمایت از رانندگان 

تاکسی

 سفر به شرط 
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د رحالی که مدیر سد زاینده رود روز گذشته اعالم کردبا افزایش ورودی آب به سد زاینده رود نگرانی زیادی برای تامین آب شرب نخواهیم داشت چرا که بارش ها در 
سرچشمه های کوهرنگ خوب بوده، اما یک مقام مسئول در آبفای استان می گوید ذخیره سد تنها جوابگوی سه ماه آب شرب اصفهان است

7
استاندار:

پیگیر بازگشت ۵0 درصد 
حق اصفهان از مالیات های 

پرداختی به کشور هستیم

7

  مدیر گروه بهداشت محیط مرکز اصفهان از نظارت 80 تیم
 بر موازین بهداشتی اماکن اقامتی و بین راهی خبر داد؛ 

3

6

انصراف دومین عضو علی البدل از حضور در 
شورای شهر اصفهان؛

ماجرای عضو سیزدهم
حاال که امامی حاضر به عضویت در شــورای شهر 
اصفهان نشــد پانزدهمین نفر انتخابات شورای 
اســالمی شــهر اصفهان یعنی احمد شــریعتی 
کمال آبادی که از اصالح طلبان سرشناس اصفهان 

به شمار می رود وارد شورای شهر خواهد شد.

معاون استاندار تاکید کرد:

لزوم رفع مشکالت انباشته شده اصفهان

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان اظهار کرد: 

واکاری 2300 اصله درخت در سطح منطقه 10

سالروزفرارسیدنمبعثحضرترسولاکرم)ص(راتبریکمیگوییم
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 

سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        
سه شنبه 03 اسفند  1400 

20 رجب   1443
22  فوریه  2022
 شماره 3477   

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

از وعده های دولت درباره افزایش یارانه ها چه خبر؟

فعال منتظر نباشید!

مدیر کل میراث فرهنگی استان:

 حفاظت از میراث فرهنگی 
محور اصلی همکاری با 
نیروی انتظامی است

فرماندار سامان:

آزادسازی حریم رودخانه 
 زاینده رود در دستور کار

 قرار دارد

کارشناسان روسیه از 
گلخانه های دهاقان 
اصفهان دیدن می کنند

رییس کانون شورای اسالمی کار
 استان اصفهان:

کارگران با دستمزدهای 
فعلی رغبتی برای کار ندارند

بازنگری 
ضوابط 

معماری و 
شهرسازی 
شهر اصفهان

در نشست تکریم و معارفه مدیران عامل سازمان های 
تاکسیرانی و قطار شهری عنوان شد: 

محیط زیست؛ در صدر اولویت ها
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اختصاص 3۵0 میلیارد ریال برای توسعه 
محالت کم برخوردار استان اصفهان

فعالیت 47 مرکز منتخب غربالگری کرونا 
در استان اصفهان

تدافعی به جای تهاجمی
رییس پلیس راهور استان اصفهان از لزوم تغییر مدل رانندگی می گوید؛

آگهی مزایده حضوری ) حراج( 

روابط عمومی شهرداری گز برخوار  م الف:1282586

شــهرداری گز برخوار در نظر دارد به استناد مجوز شــورای محترم اسالمی شــهر اقالم اسقاطی، 
مستعمل و مستهلک و بال استفاده خود مشتمل بر آهن آالت، پالستیک و غیره را از طریق مزایده 

حضوری )حراج( به افراد واجد به فروش برساند.

  متقاضیــان مــی تواننــد جهــت دریافت اســناد و مــدارک  مزایــده، تــا پایان وقــت اداری 

روز شنبه به تاریخ 1400/12/21 به واحد امور مالی شهرداری گز برخوار مراجعه نمایند. 
 ضمنــًا اطالعــات تکمیلــی مزایــده فــوق از طریــق وب ســایت شــهرداری بــه نشــانی

 www.gazborkhar.ir در دسترس می باشد. 

نوبت اول
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معاون قضایی دادستان کل کشور در 
بازدید از مجموعه غذایی آرد جرعه:

 تولید کنندگان 
سرداران جنگ 
اقتصادی هستند

   ما ایرانیان بدون ارتباط به شغل، جنسیت و طبقه اجتماعی و 
اقتصادی، به صورت تهاجمی رانندگی می کنیم؛  این در حالی است 
که در بیشتر کشورهای دنیا، مدل رانندگی، رانندگی تدافعی است.  
در مدل رانندگی تدافعی، راننده همواره هوشــیار است تا چنانچه 

شرایط از کنترل او خارج شد بتواند وسیله نقلیه را کنترل کند.

سازمان آگهی های 

روزنامه زاینده رود

031-36284167-8

با زاینده رود جاری شوید

zayanderoudonline.ir

نوبت دوم آگهی مناقصه: فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

سید محمد طباطبایی- مدیر کل م الف: 1285602

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی لنجان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز چهارشنبه مورخ ۱4۰۰/۱2/۱۱ می باشد.
شایان ذکر است هرگونه اطالع رسانی یا اصالح از طریق سامانه انجام می گیرد و متقاضیان شرکت در مناقصه موظف می باشند تا آخرین روز مهلت به سامانه مراجعه 

و از آخرین اطالعات و اصالحات آگاه کردند. بدیهی است عواقب عدم اطالع از آخرین تغییرات به عهده ایشان می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از روز چهارشنبه ۱4۰۰/۱2/۱۱  الی شنبه ۱4۰۰/۱2/2۱ ساعت ۱4/۰۰

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱4/۰۰  ظهر روز شنبه ۱4۰۱/۰۱/۰6
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۰9:۰۰ صبح روز یکشنبه ۱4۰۱/۰۱/۰7

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
آدرس: اصفهان– خیابان آبشار- حدفاصل پل غدیر – اداره کل ورزش و جوانان اصفهان – تلفن  ۰3۱363۰82۱2

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 273۱3۱3۱  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85۱93768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گزار 

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان
نام روزنامه: زاینده رود

تاريخ انتشار: 1400/12/09

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

مبلغ برآورد )ريال(محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

4۰۰-4-297/2
اجرای پروژه GIS شبکه 
آب و فاضالب منطقه یک 
اصفهان)ارزیابی کیفی(

۱9.984.5۰۰.۰۰۰جاری

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت: ۱3:۰۰ روز دوشنبه به تاریخ ۱4۰۰/۱2/23
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت ۰8:۰۰ صبح روز سه شنبه به تاریخ ۱4۰۰/۱2/24

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

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رساني مناقصات

شماره تلفن گويا:  3668۰۰3۰-8- ۰3۱

)داخلی 338(

نوبت اول

نوبت اول

خبر در زاینده رود
 جاریست ...

  هفته پنجم دور برگشت رقابت های لیگ برتر؛

سپاهان بدون سرمربی، ذوب آهن 
در اندیشه بازگشت

دیدار مدیرعامل فوالد مبارکه با 
سرپرست سازمان صمت استان اصفهان
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MI6 دالیل شکست »پوتین« در اوکراین از نگاه رییس
ریچارد مور، رییس MI6 با اشاره به مقاله ای می گوید نیروهای پوتین در اوکراین شکست خواهند خورد 
چراکه قدرت نظامی و عزم شدید همسایه اش را دست کم گرفته است.اشاره وی به مقاله »قمار بی پروا« 
نوشته الرنس فریدمن، استاد بازنشسته مطالعات جنگ در کینگزکالج لندن است.بر این اساس جنگ 
روسیه در اوکراین غیرقابل پیروزی است چون پوتین هرگز به پیروزی سیاسی بر مردم این کشور دست 
نخواهد یافت.وی نوشت: پیروزی مسکو در قالب تهاجم موفقی که دولت اوکراین را سرنگون کند، به دست 
نمی آید؛بلکه با پیروزی بر مردم اوکراین حاصل می شود.به نوشته پروفسور فریدمن، این چیزی است که 
روسیه قدرت آن را ندارد.حتی اگر دولت کنترل پایتخت را از دست داده و فرار کند و سیستم فرماندهی 
اوکراین خراب شود، به معنای پیروزی روسیه در جنگ نیســت.اطالعات اوکراین مدعی شده است که 
پول و سالح روسیه به سرعت در حال اتمام است. تهاجمی که روزانه 20 میلیارد دالر هزینه دارد، در برنامه 
پوتین برنامه ریزی نشده بود.وزیر دفاع سابق استونی، ریهو تراس معتقد است اگر کی یف به مدت 10 روز 

بتواند مقاومت کند، روسیه تمام پول نقد و سالحش تمام می شود و آنگاه مجبور به مذاکره خواهد شد.
 

تشکر »پوتین« از نیروهای عملیات ویژه فعال در اوکراین
سخنگوی کرملین گفت، والدیمیر پوتین از سربازان و کهنه سربازان نیروهای »عملیات ویژه«  نیروهای 
مسلح روسیه و از کسانی که در اوکراین خدمت می کنند، تشکر ویژه ای به جای آورد.به گزارش خبرگزاری 
اسپوتنیک، روز حرفه ای نیروهای عملیات ویژه در روسیه در 2۷ فوریه از سال 201۵ جشن گرفته می شود.

والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه گفت: از آن دسته از افرادی که وظایف نظامی خود را در این روزها 
و در جریان عملیات ویژه انجام می دهند و به مردم دو جمهوری خودخوانده در استان دونباس کمک 
می کنند، تشکر ویژه دارم.پوتین همچنین تاکید کرد که سربازان عملیات ویژه و کهنه سربازان بارها آمادگی 
خود را برای انجام عملیات و فعالیت در سخت ترین شرایط نشان داده و همواره صادقانه وظایف نظامی 

خود را برای حفاظت از کشور و شهروندان و تضمین منافع ملی روسیه انجام داده اند.
 

»زلنسکی« برای مذاکره شرط گذاشت
رییس جمهــوری اوکراین با رد پیشــنهاد روســیه در مورد برگــزاری گفت و گوهــای دوجانبه در 
مینســک)پایتخت بالروس(، پایتخت های لهستان، مجارستان، اســلواکی، ترکیه و یا جمهوری 
آذربایجان را برای برگزاری چنین نشستی پیشــنهاد کرد. رجب سویلو، از خبرنگاران تارنمای خبری 
»میدل ایست آی«، توئیت کرد که زلنسکی ورشو، استانبول و باکو و »هر شهر دیگری که از آن به سوی 
اوکراین موشک پرتاب نشــود« را به طرف روس پیشنهاد کرده است.دیمیتری پسکوف، سخنگوی 
رییس جمهوری روسیه اعالم کرده بود که هیئتی از این کشور برای مذاکره با اوکراین وارد بالروس شده 
است.پسکوف به خبرنگاران گفت: مطابق توافق به دست آمده هیئتی از روسیه متشکل از وزارت امور 
خارجه و دفاع و دفتر رییس جمهوری روســیه برای مذاکره با اوکراین وارد بالروس شد.سخنگوی 

رییس جمهوری روسیه گفت: برای مذاکره در شهر »گومل« بالروس آماده می شویم.
 

جانسون:

 همه چیز مطابق میل »پوتین« پیش نمی رود
بوریس جانســون قبل از اظهار نظر در این خصوص که »همه چیز به خواســت والدیمیر پوتین پیش 
نمی رود و خیلی با خواسته او فاصله دارد«، شجاعت ولودیمیر زلنســکی و مردمش را تحسین کرد.

به نوشته روزنامه دیلی میل، هم زمان با اینکه اوکراینی ها با نیروهای روسی مواجه شده اند، بوریس 
جانســون، نخســت وزیر انگلیس، مقاومت شــهروندان اوکراینی را قهرمانانه توصیف کرد.بوریس 
جانسون همچنین یک بار دیگر خاطرنشان کرد که انگلیس از اوکراین حمایت می کند و افزود که جامعه 

بین المللی باید اقدامات بیشتری را علیه منزوی کردن روسیه انجام دهد.

خبر روز

نماینده اصول گرای ادوار مجلس:

»بایدن« تنها می تواند 
درباره تصمیمات خودش 

ضمانت بدهد
نماینده پیشین مجلس گفت: اگر توافقی صورت 
بگیرد، ایران به حداقل هایی که از ســوی دولت 
آمریکا تضمین شــده باشــد ، کفایت می کند.
ابراهیم نکو درباره ارزیابی خود از روند مذاکرات 
وین اظهار کــرد: در محاوره عمومــی گفته می 
شود ۹۹ درصد کارها انجام شده، اما همان یک 
درصد آخر مانع نهایی شــدن کارها شد. االن در 
مذاکرات هم همین حمایــت وجود دارد. هر دو 
طرف اعالم کردند مذاکرات پیشــرفت کرده و به 
روزهای نهایی رســیده ایم، اما جزییات که مهم 
است باقی مانده اســت.نماینده ادوار مجلس 
گفت: ایران به دنبال گرفتن تضمین های طوالنی 
از آمریکاســت؛ اما به نظر من امکان آن نیست 
چون قوانین آمریکا چنین اجازه ای نمی دهد. 
قانون آمریکا به هر رییس جمهور اجازه می دهد 
براساس اختیارات خود و در دوره مسئولیت اش 
عمل کند. بنابراین نمی توان تضمین هایی گرفت 
که برای دوره ریاست جمهوری های بعدی آمریکا 
ضمانت اجرایی داشته باشد.این فعال سیاسی 
افزود: اگر در روزهای آینده توافقی صورت بگیرد 
به نظر من ایران به تضمین های دوره بایدن اکتفا 
می کند زیرا بایدن مــی تواند تنها تضمین کننده 
تصمیمات خود در دوران ریاست جمهوری اش 
باشد. این مســئله تضمین ها بر روند مذاکرات 
تاثیرگذار است و به اصطالح گل طالیی مذاکرات 
بوده و می تواند نتیجه نهایی را روشــن کند.نکو 
همچنین گفت: پیش بینی من این است که اگر 
توافقی صورت بگیرد، ایران به حداقل هایی که از 
سوی دولت آمریکا تضمین شده باشد، کفایت 
می کند. این اقدام منطقی هم هست چون همان 
طور که اشــاره کردم قوانین آمریکا به رؤســای 
جمهور این کشور اجازه تضمین های مادام العمر 
را نمی دهد، بنابراین ما باید از فرصت دوره بایدن 
استفاده کرده و طلب های خود را از سایر کشورها 
گرفته و در زمینه زیرســاخت ها سرمایه گذاری 
کنیم تا اگر در آینده توافق بــه هم خورد بتوانیم 
براســاس این ســرمایه گذاری ها برای مدت 

طوالنی به مسیر خود ادامه دهیم.

العرب: آمریکا به دنبال میانجی گری »امارات« برای توقف جنگ روسیه علیه اوکراین؛

»ابوظبی« نقش می گیرد!
العرب، نزدیک به عربستان ســعودی نوشت: تحلیلگران تماس وزیر 
خارجه آمریکا با همتای اماراتی خود، شیخ عبدا...بن زاید ال نهیان را 
در چارچوب تالش ایاالت متحده برای کمک گرفتن از نقش امارات در 
راستای آرام کردن تنش روسیه علیه اوکراین، تفسیر می کنند، به این 
معنا، واشنگتن قصد دارد از رابطه قوی بین ابوظبی و مسکو در سطوح 

مختلف استفاده کند.
به گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده اســت: این در زمانی 
اســت که ایاالت متحده همچنین در حال گرفتن نبض عربســتان و 
دانستن این مهم است که ایا سعودی ها مایل به ایفای نقشی در این 

سطح هستند؟
بــه گفتــه کارشناســان، آمریکایی هــا می خواهنــد از رابطه خوب 
امارات با روســیه بهره بگیرند، رابطه ای با وجوه مختلف در ســطوح 
اقتصــادی و نظامــی اســتوار و ائتالف در ســطح ســازمان پالس. 
این امر بــه واشــنگتن فرصــت می دهد تا یــک کانال مســتحکم 
بین روســیه و اوکراین ایجاد کنــد، که از طریــق آن، پیام های آتش 
 بســی که غرب به دنبال آن اســت را برســاند و مقابله بین دو طرف

 متوقف شود.
طبق بیانیه صادر شده از وزارت خارجه آمریکا، بلینکن با همتای اماراتی 
خود موضوع حمله روســیه به اوکراین را مورد بررسی قرار داده است 
و دو طرف بر اهمیت حمایــت بین المللی از حــق حاکمیت اوکراین 

تاکید کرده اند.
تماس بلینکن با شیخ عبدا... بن زاید، پس از تماس بین وزیر خارجه 
امارات و همتای روسی او صورت گرفت، که در آن، بر قدرت و استحکام 

روابط بین ابوظبی و مسکو تاکید شده بود.
تحلیلگران سیاسی، تماس الوروف و در ادامه تماس بلینکن با شیخ 
عبدا... بن زاید را نشــان دهنده اهمیت موضع امارات برای روسیه و 
آمریکا در نزدیک شــدن به درگیری در اوکراین می دانند و پیام دیگر 
آن است که ابوظبی می تواند کانالی برای تماس، آرام کردن تنش ها و 

توقف درگیری بویژه از سوی غربی ها باشد.
به عقیده تحلیلگران، دولت های بزرگ همواره به بازگشایی کانال های 
ارتباطی بــه دور از هیاهــوی بحران های موجود هســتند، آنچه که با 
وساطت امارات و با حمایت عربستان سعودی ممکن می شود. آنچه 
به امارات کمک می کند تا بتواند نقش واسطه را ایفا کند، عضویت آن 
از ژانویه گذشته در شورای امنیت است که موجب آزادی آن در تماس 

بین طرف های درگیری می شود.
مسئله جالب توجه آنکه هیئت اماراتی در سازمان ملل، خطاب خود را 

به بحران روسی-اوکراین اختصاص داده و دو طرف را به آتش بس، 
مذاکره و یافتن راه حل سیاسی فراخواند، امری که می تواند زمینه الزم 

برای وساطت را برای دوحه فراهم آورد.
از ســوی دیگر، ایاالت متحده سعی دارد نبض ســعودی ها را هم در 
مورد مداخله در این باره بگیرد، در همین رابطه، مسئله را به گفت وگو 
در ســطح معاونان وزرای خارجه دو کشور منحصر کرده است. ایاالت 
متحده و آلبانی طرحی را به شــورای امنیت ارائــه داده اند که حمله 
روسیه به اوکراین را محکوم کرده و خواســتار خروج فوری نیرو های 
روسی از این کشور است، که البته این طرح محکوم به شکست است، 

چرا که مسکو در شورای امنیت از حق وتو برخوردار است.
تالش هایی برای قانع کردن هند و امارات، دو عضو غیر دائم شــورای 
امنیت انجام شــده تا طرح آمریکا را تایید کننــد، اما این دو برخالف 

اغلب اعضای شورا، آن طرح را تایید نکرده اند.
پایگاه خبری وزارت خارجه امریکا اعالم کرده است که وندی شرمن با 
ولید الخریجی، معاون وزیر خارجه عربستان در مورد حمله روسیه به 

اوکراین و اهمیت حمایت بین المللی از کی یف گفت وگو کرده است.
تحلیلگران و دیپلمات ها معتقدنــد تحوالتی که خلیج فارس در رابطه 
با آمریکا به خود دیده و در ادامه تنوع هم پیمانان و شرکا، موجب داغ 
شدن رقابت بین المللی برای جلب دوستی دولت های عربی می شود 
که از مزایای اســتراتژیک و اقتصادی برخوردارند و می توانند نقش 

دیپلماتیکی در تعدیل مسائل بین المللی ایفا کنند.
به نظر می رســد دولت امارات موفق شده اســت عنصر جذابی برای 
شــرکت های جهانی در عرصه اقتصادی و نظامی باشد، همانطور که 
مسئوالن بین المللی در ســفر به امارات، به توافق های بزرگی دست 

یافته اند.
به گفته کارشناسان، اســتراتژی به صفر رساندن مشکالتی که ابوظبی 
برای حل اختالفات منطقــه ای با ترکیه، قطر و ایــران به آن اتکا کرد، 
به امارات این امکان را می دهد تا بتوانــد در دیگر پرونده ها نیز نقش 
واســطه را ایفا کرده و از روابط برجســته خود بــا قدرت های بزرگ، 

استفاده کند.

کافه سیاست

بین الملل وزیر امور خارجه: 

انتخاب قطعی ایران عدم عبور از خطوط قرمز خود است
امیرعبداللهیان در گفت وگوی تلفنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصریح کرد: به دنبال یک توافق خوب، اما در چارچوب منافع ملی و با رعایت خطوط قرمز 
خود در مذاکرات هستیم.»جوزپ بورل« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده ارشد مذاکرات وین و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران هفتم اسفند ماه در خصوص آخرین وضعیت گفت وگوها در وین بحث و تبادل نظر کردند.بورل در این گفت وگو ضمن مرور آخرین تحوالت 
مذاکرات وین، بحران در اوکراین را دارای عواقب جدی برای سیاست جهانی و اروپا خواند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با مرور تالش های فراوان همه 
طرف ها اعالم کرد که مذاکرات وین به مرحله حساسی رسیده و نیازمند تصمیمات جدی از سوی همه است.امیرعبداللهیان نیز در این گفت و گوی تلفنی ضمن تشکر 
از تالش های جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات و انریکه مورا مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا تاکید کرد که انتخاب قطعی 
جمهوری اسالمی ایران عدم عبور از خطوط قرمز خود است. وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای حصول یک توافق خوب، بر لزوم 
اخذ تصمیم سیاسی توسط طرف مقابل تاکید کرد و افزود: ایران به دنبال یک توافق خوب، اما در چارچوب منافع ملی و با رعایت خطوط قرمز خود در مذاکرات است.
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سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفت: اتفاقات اخیر 
در اوکراین و روسیه تاثیری بر مذاکرات وین نخواهد 
داشت.»محمود عباس زاده مشکینی« نماینده مردم 
مشکین شهر در رابطه با آخرین خبر از روند مذاکرات 
وین بیان کرد: طبق اخباری که از وین مخابره می شود 
شــرایط برای یک توافق خوب مهیا شــده اســت و 
پیشــرفت هایی صورت گرفته شــده ، اما به نتیجه 
رسیدن این موضوع بستگی به طرف های مقابل دارد.

وی ادامه داد: طرف غربی به خصوص آمریکا باید از 
زیاده خواهی های خودشان عدول کند تا توافق صورت 
بگیرد و اگر به هر دلیلی مذاکرات به شکست بیانجامد 

،مقصر اصلی آن هیچ کشوری جز آمریکا نیست.
عباس زاده مشــکینی تاکید کرد: بر اساس آخرین 

گزارشات و جزئیات و طبق اظهارات آقای باقری کنی، 
روند مذاکرات را مثبت می دانستیم و دستاوردهایی 
هم داشــتیم که با توجه به آنها، وضعیت رسیدن به 
توافقات را برد برد می دانســتیم، امــا طی چند روز 
گذشته غربی ها به ویژه آمریکایی ها شیطنت کردند و 

یک جنگ روانی راه انداختند.
وی در همین راستا ادامه داد: در مذاکرات ۵ تا 6 نکته 
حساس باقی مانده بود که برای ایران دارای اهمیت 
بسیار است و ما دنبال این بودیم که تکلیف اینها روشن 
شود از جمله کاتسا و آیســا، بر این اساس قرار است 
طی یک جلسه فوق العاده بر اساس آخرین اطالعات 
به این جمع بندی برســیم که آیا توافــق برد برد می 
شود یا نمی شود ؟سخنگوی کمیسیون امنیت ملی 

و سیاست خارجی بیان کرد: غربی ها دنبال مذاکره و 
توافق بودند و طبیعی است که چنین موضعی بگیرند 
و ما هم در برابر موضع سرسختانه آنها چنین موضعی 
می گیریم.  وی در رابطه با احتمال توافق میان ایران و 
آمریکا گفت: احتمال توافق را زیاد می دانم و معموال 
غربی ها عادت شان اســت که سرسختی می کنند. 
اتفاقات اخیر در اوکراین و روسیه تاثیری بر مذاکرات 

وین نخواهد داشت.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی:

 احتمال توافق ایران و آمریکا زیاد است

وز عکس ر

تجمع جمعی از 
 شهروندان تهرانی

 در حمایت از
 مردم اوکراین

ترامپ: 

»بایدن« برای بازگشت به برجام به ایران التماس می کند
رییس جمهور پیشین آمریکا بار دیگر در یک سخنرانی از تصمیم دولت جو بایدن برای بازگشت به توافق 
هسته ای انتقاد کرد.به نقل از شبکه C-Span آمریکا، دونالد ترامپ که در گردهمایی محافظه کاران آمریکا 
سخنرانی می کرد، با »فاجعه بار« تلقی کردن توافق هسته ای]برجام[ و انتقاد از سیاست جو بایدن، رییس 
جمهور آمریکا در قبال ایران، گفت: حاال بایدن دست به دامن اوپک شده و در برابر ایران به التماس افتاده 
تا به توافق فاجعه بار هسته ای بازگردد.به گزارش ایســنا، دولت ترامپ در مه سال 201۸ با ادعای ناقص  
بودن توافق هسته ای از این توافق خارج شد و ضمن بازگردانی تحریم های پیشین، تحریم های جدیدی 
نیز بر ایران اعمال کرد.جو بایدن با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 2021 آمریکا،اعالم کرد یکی از 
اولویت هایش بازگشت به توافق هسته ای خواهد بود. دولت آمریکا در مارس 2021 به مذاکرات وین برای 
احیای توافق هسته ای پیوست.در حال حاضر هشتمین دور مذاکرات در وین در حال برگزاری است و به 
گفته طرفین، پیشرفت های قابل توجهی در آن انجام گرفته است، اگرچه برخی مسائل هنوز باقی مانده اند.

عضو شورای عالی امنیت ملی: 

حتما نباید هزینه دهیم که به تجربه برسیم
عضو شــورای عالی امنیت ملی در واکنش به مذاکرات وین گفت: امروز خــوش باورترین افراد به 
آمریکا اعتراف می کنند که دیگر نمی شود به آن ها اعتماد کرد.سعید جلیلی در صفحه توئیتری خود 
نوشت: حتما نباید هزینه داد که به تجربه رسید؛ امروز خوش  باورترین افراد به آمریکا، اعتراف می 
ُهْم اَل َأْیَماَن َلُهْم؛ این باور قرآنی، امروز تجربه ما شــده  کنند که دیگر نمی شــود به آنها اعتماد کرد. ِإنَّ

است که آنها به عهدشان پایدار نخواهند بود.
 

انتقاد سفارت روسیه از سفارت انگلیس در تهران
سفارت روسیه در تهران از پست توئیتری اخیر سفارت انگلیس در ایران در محکومیت حمله کرملین 
به اوکراین انتقاد کرد.سفارت روسیه در ایران در  توئیتر نوشت: » با توجه به انتقاد کشورهای غربی از 
عملیات نظامی روسیه در اوکراین به ویژه پست سفارت انگلیس در ایران در توئیتر، سفارت فدراسیون 
روسیه در ایران اعالم می کند: »آنهایی که در سال 1۹۹۹ شهرهای غیر نظامی صربستان را تحت بمباران 
قرار دادند و در سال 200۳ به طور غیر قانونی به خاک عراق تجاوز کردند، آنهایی که لیبی و سوریه را ویران 

کردند و از افغانستان فرار ننگین داشتند، حق اخالقی ندارند روسیه را محکوم کنند.«
 

کیهان: 

دولت نشان دهد ایران معطل برجام نمی ماند
هشتمین دور مذاکرات هسته ای که از دو ماه پیش در وین آغاز شده است، طوالنی ترین دور مذاکرات بوده و 
همچنان به دلیل خودداری آمریکایی ها از لغو تحریم ها و دادن تضمین همچنان بی نتیجه مانده است.نکته 
اساسی آنکه دموکرات ها در طول این مذاکرات با سیاست چماق و هویج سعی کرده اند که با تشدید فشار، ادامه 
تحریم ها و توسل به شگرد های روانی و رسانه ای ضمن مقصرنمایی جمهوری اسالمی ایران، توپ را در زمین 
ایران انداخته و با حفظ ســاختار تحریم ها به برجام بازگردند تا هم در داخل ایاالت متحده برگ برنده ای را رو 
کنند و هم با بازگشت به برجام مکانیسم ماشه و تشدید تحریم ها علیه ایران را از سر بگیرند.آن ها تاکنون نه تنها 
هیچ حسن نیت و ابتکار عملی از خود نشان نداده اند بلکه تنها در طول چند ماه گذشته، در سه نوبت تحریم های 
جدیدی را علیه اشخاص حقوقی و حقیقی ایران اعمال کرده اند.ازاین رو به نظر می رسد که عدم توافق بهتر از 
توافق بد است و آنچه بایستی در دستور کار تیم مذاکره کننده کشورمان قرار گیرد این است که ضمن پافشاری 
بر اصول و شروط ملت ایران )لغو تحریم ها، راستی آزمایی موثر و ارائه تضمین از سوی آمریکایی ها( نشان 
دهند که ریل دیپلماسی کشور در دولت سیزدهم تغییر کرده و جمهوری اسالمی ایران معطل برجام نمی ماند.
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استاندار:

پیگیر بازگشت ۵0 درصد حق اصفهان از مالیات های پرداختی 
به کشور هستیم

استاندار اصفهان گفت: مقرر شده که ۵۰ درصد مالیات پرداخت شده از اصفهان به خزانه کشوری به 
استان بازگردد برهمین اساس پیگیری های الزم در این زمینه صورت گرفته است.

سید رضا مرتضوی عصر شنبه در شورای گفت وگوی دولت با بخش خصوصی اظهار داشت: با وجودی 
که روزهای آخر سال را طی می کنیم، مجدانه به دنبال بازگرداندن نیمی از مالیات های پرداخت شده 

از اصفهان به استان هستیم.
 وی از برگزاری ماهانه جلسات شــورای گفت وگوی دولت با بخش خصوصی با هدف پشتیبانی  
و تامین مالی از فعاالن اقتصادی، گردشگری، صنعت، خدمات و کشــاورزی خبر داد و افزود: در 
راستای استفاده از ظرفیت منابع بانکی اســتان در جهت حمایت از بخش خصوصی با مشکالتی 

مواجهیم که در ستاد تسهیل رفع موانع تولید در استانداری به دنبال رفع آن هستیم.
استاندار اصفهان به پیشــنهادات خوبی که در شــورای هماهنگی بانک ها برای حمایت از فعاالن 
اقتصادی و صاحبان صنایع و بخش های خصوصی صورت گرفته اشــاره کرد و گفت: در این عرصه 
مصوباتی در ارتباط با وثیقه بانکی از فعاالن اقتصادی صورت گرفته که از محل اجرای طرح باشــد 
یا ورود بانک به صورت تملیکی یامشــارکتی با کارخانه صورت گیرد که نیاز به جلسات کارشناسی 

بیشتری دارد. 
رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان نیز در این جلسه با بیان اینکه اصفهان در دریافت تسهیالت 
بانکی رتبه اول را دارد، گفت: نزدیک به یک هزار و ۶ میلیارد تومان تاکنون تسهیالت بانکی به منظور 
توسعه کشــت گلخانه ای، صنعت دام و طیور و صنایع تبدیلی به جهاد کشاورزی اختصاص یافته 
است.  مهرداد مرادمند با بیان اینکه بانک ها موظف شدند اسناد و مدارک کشاورزان که عمدتا مشایی 
است، بپذیرند، گفت: بانک ها باید تسهیالت برای تاسیس گلخانه بالغ بر ۷۰ درصد  و ماشین آالت 

را تا ۵۰ درصد متقبل شوند.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان نیز با اشاره به اینکه بانک ها خارج از طرح سرمایه گذاری نباید از فعاالن 
اقتصادی وثیقه دریافت کنند زیرا که خالف قانون اســت، گفت: بانک ها ارزش مکان اجرای طرح 
را پایین تر از قیمت واقعی مشخص  می کردند و حتی برای فشار بیشتر به صاحب صنعت به جای 

کارخانه، خانه و اموال را به تصرف خود در می آوردند.

معاون استاندار تاکید کرد:

لزوم رفع مشکالت انباشته شده اصفهان
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان گفت: در تالش هستیم تا در مواردی که نقطه نظرات 
متفاوتی بین دستگاه های اجرایی در استان وجود دارد ،به وحدت نظر برسیم و شاهد رفع مشکالت 
انباشته شده در شهر باشیم. مهران زینلیان در جلسه کمیته نظارتی مناطق غرب شهر اصفهان با اشاره 
به اهمیت تبیین راهکار مناسب برای رفع مشکالت شــهری، اظهار کرد: در این بازدید تالش بر این 
بود در مواردی که نقطه نظرات متفاوتی میان دستگاه های اجرایی در استان وجود دارد، به وحدت 
نظر برسیم. وی افزود: برگزاری سلسله جلسات مشترک بین دســتگاه های اجرایی با محوریت 
شــهرداری در این زمینه برنامه ریزی شد تا نظرات کارشناســی نمایندگان ارگان ها را به طور دقیق 
بشنویم و سپس تصمیم گیری کنیم. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان تاکید کرد: 
هدف از این بازدید و جلسات رفع مشکالت انباشته طی این سال هاست تا نتایج سودمندی را در 

جهت رفع معضالت مردمی بیابیم.
زینلیان خاطرنشان کرد: قطعا برای رفع مطالبات کامل مردم در مناطق ۹، ۱۱ و ناژوان باید جلسات 
ویژه با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی در استانداری ادامه یابد و هماهنگی های فرا استانی 

مربوطه انجام شود.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب اصفهان: ذخیره سد زاینده رود جوابگوی سه ماه آب شرب اصفهان است؛

دوباره دلهره ...

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب اصفهان با پیش بینی افزایش 
۳۵ درصدی مصرف آب در روزهای پایانی ســال، گفــت: ذخیره آب 
موجود ســد زاینده رود تنها کفاف تامین ســه ماه آب شــرب اصفهان 
را می دهد. ناصر اکبری در گفت وگو با ایســنا، دربــاره وضعیت تامین 
آب شــرب اصفهان در ماه پایانی ســال، با توجه به ذخیره موجود سد 
زاینده رود، اظهــار کرد: با توجه به ذخیره ۱۲۴ میلیون مترمکعبی ســد 
زاینده رود، این میزان تقریبا کفاف حدود ســه ماه آب شــرب اصفهان 
اســت. وی با بیان اینکه بنابر اعالم شرکت آب منطقه ای اگرچه میزان 
بارش ها نسبت به سال گذشته بهتر بوده، اما نسبت به متوسط بلندمدت 
حدود ۱۵ درصد کمتر بود، تاکید کرد: مدیریت مصرف اولویت شــرب 
شهروندان و مدیریت توزیع اولویت اصلی شرکت آب و فاضالب است 

تا از این شرایط سخت عبور کنیم.
معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب اصفهان با اشاره به واقع شدن 
اصفهان در منطقه خشک و گرم کشور و غرب آسیا، گفت: در شرایط فعلی 
مدیریت مصرف و صرفه جویی بهینه آب در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم 

آب شرب مورد نیاز مردم را تامین کنیم.
وی با اشاره به نگرانی برای تامین آب شرب اصفهانی ها تا پایان سال و 
بهار ســال آینده، تصریح کرد: ذخیره آب موجود در سد زاینده رود برای 

تامین سه ماه آب شرب اصفهان اســت، اما براساس پیش بینی ها و 
مطابق اعالم متولیان شرکت آب منطقه ای و هواشناسی با این وضعیت 
جدید سد زاینده رود شــرایط خوبی نیســت، مگر اینکه بارندگی های 
پیش رو و برف موجــود سرشــاخه های زاینده رود آوردی برای ســد 

زاینده رود داشته باشد.
اکبری افزود: باوجود کاهش بارش ها در حوضه زاینده رود و با توجه به 
تحویل حقابه کشاورزان شرق اصفهان در نوبت اول، شرایط بسیار سختی 

را برای تامین آب شرب اصفهانی ها پیش رو داریم.
وی درباره گالیه شهروندان نســبت به کاهش فشار آب آنها در روزهای 
باقی مانده سال، گفت: قطعا از نیمه اسفندماه به بعد و به ویژه در سه روز 
پایانی سال با بیشــترین مصرف آب مواجه هستیم و شبکه توزیع، به 
دلیل خانه تکانی همزمان، کشش تامین آب موردنیاز مشترکین را ندارد.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب اصفهان تصریح کرد: به طورقطع 
در چند روز پایانی سال حجم شبکه و مخازن آب شرکت آب فاضالب 
جوابگوی نیــاز آبی مردم در شــرایط پیک را نــدارد، اما اگــر مردم با 
برنامه ریزی تا ۲۹ اسفندماه خانه تکانی کنند کمتر با مشکل افت فشار 

آب مواجه خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه در زمان پیک تابستان مصرف آب شرب ۳۵ درصد 

افزایش می یابد، گفت: در شــرایط نرمال سامانه اول آبرسانی اصفهان 
بزرگ ظرفیت و توان آبدهی ۱۲ مترمکعب در ثانیه را دارد ؛اما در شرایط 
پیک تابستان مصرف مشترکین، ۱۶ مترمکعب در ثانیه و در هفته پایانی 
سال در پیک لحظه ای نیاز مردم ۱۶ مترمکعب در ثانیه است، اما منابع 

موجود ظرفیت تامین این نیاز مشترکین را ندارد.
اکبری با بیان اینکه سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ هنوز وارد مدار 
نشده است، گفت: در خوش بینانه ترین حالت انتظار داریم که سامانه 
دوم آبرسانی اصفهان بزرگ در فصل پیک سال ۱۴۰۱ توسط شرکت آب 
منطقه ای به بهره برداری برسد، اما به طورقطع در پیک شب عید امسال 
بعید است این سامانه افتتاح شــود. وی افزود: از هفته جاری، برای 
تامین آب شــرب مردم اصفهان به مرور چاه ها وارد مدار خواهند شد، 

بنابراین مدیریت مصرف بهینه آب به مردم توصیه می شود.
معاون بهره برداری شــرکت آب و فاضالب اصفهان بــا تاکید بر اینکه 
چاه های فلمن اکنون خشک اســت، گفت: با توجه به کاهش آبرفت 
دشت اصفهان- نجف آباد و خشکی زاینده رود به ویژه طی ده سال اخیر، 

سطح ایستایی چاه های فلمن وضعیت نابسامانی دارد.
وی تصریح کرد: بازگشایی ۱۰ روزه رودخانه زاینده رود، موجب آبگیری 

چاه های فلمن نشده است.

معــاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان گفت: بنابر اعالم وزارت 
راه و شهرســازی ثبت نــام تا ۲۹ اســفند در طرح 
نهضت ملی مسکن تداوم دارد. امیر زاغیان اظهار 
کرد: مطابق با اعالم وزارت راه و شهرسازی ثبت نام 
تمام گروه ها در طرح نهضت ملی مســکن شامل 
مجردها و متاهل ها در حال انجام اســت و روز ۲۹ 

اسفندماه این مهلت به پایان می رسد.  وی افزود: 
بر این اساس فرصت نام نویسی در سامانه نهضت 
ملی مسکن به نشــانی saman.mrud.ir برای 
تمام گروه ها تا انتهای ســال جاری تمدید شــد و 
مردم اســتان اصفهان که متقاضــی بهره مندی از 
مزایای این طرح هستند ،می توانند اقدام به ثبت 
نام کنند. معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان ادامه داد: در حال حاضر 
نیز تمام گروه های واجدشــرایط طرح نهضت ملی 
مسکن شــامل افراد متاهل و یا سرپرست خانوار 
و مجردان شــامل نخبگان علمی بــا معرفی بنیاد 

ملی نخبگان، مردان مجرد باالی ۲۳ ســال سن، 
)معلولین جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل ۲۰ 
سال سن و با معرفی ســازمان بهزیستی کشور(، 
زنان خودسرپرست باالی ۳۵ سال سن، بیماران 
خاص بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی در حال ثبت نام در سامانه هستند. 
وی با بیان اینکه ثبت نام در تمام شهرهای استان 
انجام می شــود، خاطرنشــان کرد: تامین مسکن 
متقاضیان در شهر مورد تقاضا و یا در نزدیک ترین 
شــهر مجاور که امکان تامین زمیــن در آن فراهم 

باشد، صورت می گیرد.

معاون اداره کل راه و شهرسازی استان خبرداد:

پایان اسفند؛ آخرین مهلت ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

نحوه جبران ارز ترجیحی، 
 روشن و شفاف به مردم

گفته شود

خبر روز

به طورقطع در چند روز پایانی سال حجم شبکه و مخازن 
آب شرکت آب فاضالب جوابگوی نیاز آبی مردم در 
شرایط پیک را ندارد، اما اگر مردم با برنامه ریزی تا ۲۹ 
اسفندماه خانه تکانی کنند کمتر با مشکل افت فشار آب 

مواجه خواهند شد

رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی:

شلغم و سیب زمینی، بیشترین افزایش نرخ را دارد
رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران در خصوص وضعیت فعلی بازار می گوید: به جز دو 
محصول »شلغم و سیب زمینی« تقریبا بازار همه محصوالت متعادل است و از نظر موجود بودن نه تنها 
کمبود نداریم بلکه مازاد هم داریم. اسدا... کارگر گلشن آبادی می افزاید: سیب زمینی اعال در میادین 
تره بار به قیمت ۱۴ هزار و ۵۰۰ تا ۱۵ هزار تومان خریداری می شود و فروشندگان بین ۱۶ تا ۱۷ هزار تومان 
می فروشند. در حالی که حدودا هزار تومان سودی که می گیرند حتی پول کارتن و خاک سیب زمینی 
هم نمی شوند. وی ادامه می دهد: با این وجود نهایتا با هزار الی دو هزار تومان سود به فروش می رسانند 
تا مردم توان خرید داشته باشند. این در حالی است که اگر قرار باشد سود مصوب را لحاظ کنند باید 
با نرخ حدود ۲۲ هزار تومان عرضه کنند. کارگر گلشن آبادی می گوید: محصول شلغم نیز تا ۲۶ هزار 
تومان درب مغازه ها فروخته می شود، با این وجود اصل گران شدن در مبدأ است چون فروشندگان ما 
با کمترین سود این محصول را به فروش می رسانند. در واقع کلیه کاالهایی که با قیمت باالیی از مبدأ به 
دست ما می ر سد را با کمترین سود عرضه می کنیم. رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران 
در خصوص بازار میوه در اسفندماه جاری نیز اظهار می کند: همانطور که می دانید میوه های ایران از نظر 
کیفیت در باالترین سطح هستند و طعم متفاوتی با میوه های دیگر کشورها دارند. به طوری که به عنوان 
مثال اگر انگور ایران به قیمت ۴۰ هزار تومان در بازار عرضه شود انگور شیلی در بازار به نرخ ۲۲۰ تا ۲۵۰ 

هزار تومان به فروش می رسد؛ اما به هیچ وجه کیفیت محصول ما را ندارد.

زمان واریز یارانه معیشتی اسفندماه 1400 اعالم شد
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعالم کرد: بیست و هشتمین مرحله یارانه معیشتی )اسفند 
ماه ۱۴۰۰( ساعت ۲۴ روز سه شنبه )۱۰ اسفند ماه( به حساب سرپرســتان خانوار واریز خواهد شد. 
»امید حاجتی« اظهار کرد: بیست و هشتمین مرحله یارانه معیشتی ساعت ۲۴ روز سه شنبه به حساب 
سرپرستان خانوار واریز می شود. به گفته وی، همانند دوره های قبل، خانواده های یک نفره ۵۵ هزار 
تومان، خانواده های دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواده های سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانواده های چهار 
نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانواده های پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی دریافت خواهند 
کرد. همچنین، پانزدهمین قسط از پرداخت دومین مرحله وام یک میلیون تومانی کرونایی از حساب 

سرپرستان خانوارهایی که این وام را دریافت کرده اند، این ماه کسر خواهد شد.

مدیرکل دفتر اطالعات و داده های آب کشور اعالم  کرد:

کاهش 20 درصدی ذخایر سدهای کشور و ضرورت صرفه جویی 
در مصرف

مدیرکل دفتر اطالعات و داده های آب کشور اعالم  کرد: با سپری شدن ۱۵۷ روز از سال آبی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ 
)ابتدای پاییز تا هفتم اسفندماه(، مجموع حجم ذخایر آب در مخازن سدهای کشور به حدود ۲۲.۱ 
میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه ســال آبی گذشته بیانگر ۲۰ درصد کاهش است؛ 
بنابراین مدیریت مصرف ضروری است. فیروز قاسم زاده اظهار کرد: بررسی وضعیت ورودی سدهای 
کشور نشان می دهد که ورودی به مخازن در سال آبی جاری به ۱۲.۱۴ میلیارد مترمکعب رسیده است 
که کاهشی معادل ۱۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته دارد. بخشی از بارش ها که به صورت 
برف در ارتفاعات بوده ، بعد از ذوب برف در ماه های آتی باعث رشد ورودی ها خواهد شد. وی افزود: 
میزان پرشدگی سد زاینده رود در استان اصفهان، سدهای استان تهران، سدهای حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه و سدهای استان خوزستان در شرایط فعلی به ترتیب حدود ۱۰ درصد، ۱۶ درصد، ۳۹ درصد و 
۴۹ درصد است و با توجه به بارش های مناسب جنوب کشور در سال جاری، سدهای استان هرمزگان 

تقریبا در شرایط پرشدگی کامل قرار دارد.

با مسئولان

مدیر سد زاینده رود خبر داد:اخبار

افزایش ورودی سد زاینده رود 
مدیر سد زاینده رود با اشاره به افزایش ورودی ســد زاینده رود، گفت: در حال حاضر حجم ســد ۱۳۱.۲ میلیون مترمکعب، و ۹۰ درصد مخرن سد خالی است. 
سیدمجتبی موسوی نائینی درباره آخرین وضعیت سد زاینده رود، اظهار کرد: مطابق پیش بینی های صورت گرفته با گرم شدن هوا ورودی سد زاینده رود در حال 
افزایش است. وی افزود: روز شنبه ورودی سد زاینده رود ۵۰.۹ مترمکعب بر ثانیه بود در حالی که دو روز پیش میزان ورودی آب به سد، ۳۵.۵ مترمکعب بر ثانیه 
بود. مدیر سد زاینده رود با بیان اینکه به طورمعمول با گرم شدن هوا در روزهای پایانی سال میزان مصرف آب به در تمام بخش ها افزایش می یابد، اظهار کرد:  انتظار 
می رود بارش های پیش رو در آخرین ماه امسال و بهار خوب باشد. وی با اشاره به افزایش بارش ها در سرچشمه های کوهرنگ نسبت به سال گذشته، توضیح 
داد: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون میزان بارش ها در سرچشــمه های کوهرنگ ۸۰۰ میلی متر بود که این میزان در سال گذشته ۵۹۰ میلی متر و در میانگین 
بلندمدت ۸۹۱ میلی متر بود. موسوی اضافه کرد: روز گذشته ورودی آب به سد زاینده رود ۵۱ و خروجی آن ۱۲ مترمکعب بر ثانیه و همچنین حجم سد زاینده رود 
۱۳۱.۲ میلیون مترمکعب است. وی درباره نگرانی ها برای تامین آب شــرب، گفت: با افزایش ورودی آب به سد زاینده رود نگرانی زیادی برای تامین آب شرب 

نخواهیم داشت، چراکه بارش ها در سرچشمه های کوهرنگ خوب بوده است.

بازار رنگارنگ کالله
بازار کالله یکی از مشــهورترین 
بازارهای هفتگی استان گلستان 
اســت که در شهرســتان کالله و 
در فاصله ۱۲۵ کیلومتری گرگان 
قرار دارد. ایــن بازارچه هفتگی 
یکی از ظرفیت هــای اقتصادی 
شهرستان کالله محسوب شده 
و زمینه اشتغال بسیاری از افراد 
را فراهم کرده و مورد اســتقبال 

مردم قرار گرفته است.

وز عکس ر

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان 
اینکه اســاس جهت گیری بودجه امســال این 
گونه اســت که تا جای ممکن فشار جدیدی به 
مردم وارد نشــود، اظهار کرد: نمایندگان تالش 
می کنند در تدوین بودجه، نقدینگی کنترل شده 
و از افزایش تورم جلوگیری شــود، این رویکرد 
کلی است، اما به هر حال تمام تالش نمایندگان 
این است که زوایا و ضرورت های نظارتی بودجه 
را بیشتر کنند. حسینعلی حاجی دلیگانی ادامه 
داد: نمایندگان در یک اقدام جدیــد،  کل موارد 
قانونی نظارتی که در قانون بودجه ۱۴۰۰ مصوب 
شده بود را یکجا در قانون بودجه ۱۴۰۱ هم تصویب 
کردند و عالوه بر این مــوارد، نظارت دیگری هم 
انجام می شــود. نماینده مردم شاهین شــهر و 
میمه در مجلس دربــاره عاقبت ارز ترجیحی در 
بودجه سال ۱۴۰۱، خاطرنشان کرد: ارز ترجیحی 
هنوز تعیین تکلیف نشده و یک نقطه نظراتی را 
کمیسیون تلفیق بودجه داشته و یک نقطه نظراتی 
را هم دولت داشته اســت. این نظرات وقتی در 
صحن علنی مورد بحث و بررســی قرار گرفت و 
برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد 
تا مجدد با حضور دولت بررسی شده و در قالب 
جمع بندی بــه صحن علنی ارائه شــود. حاجی 
دلیگانی در پاسخ به این سوال که فکر می کنید 
ارز ترجیحی در بودجه سال بعد برداشته می شود، 
تصریح کرد: حقیقت این اســت که نمایندگان 
خیلی نگران هستند و به نظرم تا زمانی که تضمین 
کافی برای نمایندگان در خصوص برداشته شدن 
ارز ترجیحی به وجود نیاید و مشخص نباشد که 
راهکار جایگزینی برای آن چیست که طبیعتا این 
مسئله رخ نخواهد داد. وی درباره نظر شخصی 
خود درباره ارز ترجیحی، گفت: نظر من این است 
که به هر حال باید به ســمت برداشته شدن ارز 
ترجیحی حرکت کنیم، اما به شــرط آنکه نحوه 
جبران آن را کامال روشن و شفاف برای مردم بازگو 
کنیم، اگر برای مردم این مسئله را روشن و کامال 
واقع بینانه و حقیقی بیان کرده و صادقانه تشریح 
کنیم، طبیعی اســت مردم هم شرایط را خیلی 

خوب درک کرده و همراهی هم خواهند کرد.

عکس: مهر
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مفاد آراء
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اداره ثبت اسناد کاشان
برابر آراء صادره هیــأت موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردر اداره ثبت اسناد و امالک کاشان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است . لذا  مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در2  نوبت به فاصله 15 روز آکهی میشــود 0 در صورتیکه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند . می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد کاشان 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض . دادخواست 

خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند
1(رای شــماره 140060302034013906 هیــأت دوم0 محمــد رضا اکرمی 
کاشانی فرزند رحمت اله بشماره شناســنامه 392 صادره از کاشان به شماره ملی 
1261705769 –  دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب مغازه بمســاحت 383 
 مترمربع بشماره 2 فرعی مجزی از 1 فرعی از پالک 1107– اصلی واقع در بخش 

یک کاشان
2(رای شماره 140060302034013905 هیأت دوم0 اکبراکرمی فرزند رحمت اله 
بشماره شناسنامه 679 صادره از کاشان به شماره ملی 1261575954 –  دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 383 مترمربع بشماره 2 فرعی مجزی از 1 

فرعی از پالک 1107– اصلی واقع در بخش یک کاشان
3(رای شماره 140060302034013907 هیأت دوم0 اکرم اکرمی کاشانی فرزند 
رحمت اله بشماره شناسنامه 300 صادره از کاشان به شماره ملی 1261549775 –  
یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 383 مترمربع بشماره 2 فرعی 

مجزی از 1 فرعی از پالک 1107– اصلی واقع در بخش یک کاشان
4(رای شماره 140060302034013908 هیأت دوم0 طاهره اکرمی کاشانی فرزند 
رحمت اله بشماره شناسنامه 167 صادره از کاشان به شماره ملی 1261650573 –  
یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 383 مترمربع بشماره 2 فرعی 

مجزی از 1 فرعی از پالک 1107– اصلی واقع در بخش یک کاشان
5(رای شــماره 140060302034014068 هیــأت اول0 علی اصغر عســکری 
نیاســرفرزند عباس بشماره شناســنامه 52335 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1260513351 – سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 115/10 

مترمربع بشماره 1 فرعی از پالک 2894– اصلی واقع در بخش یک کاشان
6(رای شــماره 140060302034014067 هیأت اول0 محبوبه اربابی فرد فرزند 
 رضا بشماره شناســنامه 13591 صادره از کاشان به شماره ملی 1263449395 –
 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 115/10 مترمربع بشماره 1 فرعی 

از پالک 2894– اصلی واقع در بخش یک کاشان
7(رای شــماره 140060302034015667 هیأت اول0 علی اصغرعلی زاده وش 
فرزند عباس بشــماره شناسنامه 3 صادره از نطنز به شــماره ملی 1239852770 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 79مترمربع بشماره 17فرعی مجزی از 8 فرعی و 

مشاعات تابعه از پالک 4422– اصلی واقع در بخش یک کاشان
8(رای شماره 140060302034014072 هیأت اول0 مصطفی مژده فرزند علی 
بشماره شناسنامه 41 صادره از کاشان به شماره ملی 1261614119 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 370/37 مترمربع بشماره 7 فرعی مجزی از شماره های 1 الی 6 

فرعی و مشاعات تابعه از پالک 5248– اصلی واقع در بخش یک کاشان
9(رای شماره 140060302034013690 هیأت اول0 اســداله کاظمی کاشانی 
فرزند نصراله بشماره شناسنامه 983 صادره از کاشان به شماره ملی 1261556607 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 594/30 مترمربع بشماره 8 فرعی از پالک 5814 
– اصلی تشکیل شده از شماره های 1و2و7 فرعی و مشاعات تابعه ازپالکهای 5813 

و5814 – اصلی واقع در بخش یک کاشان 
10(رای شماره 140060302034012465 هیأت دوم0 حمید رضا فتوحی فرزند 
نجاتعلی بشماره شناسنامه 655 صادره از کرمانشاه به شماره ملی 3253264858 
–  ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 81/77 مترمربع بشــماره 10 فرعی مجزی از 

شماره 6فرعی و مشاعات تابعه از پالک 6123– اصلی واقع در بخش یک کاشان
11(رای شــماره 140060302034013938 هیأت اول0 رحمت اله سجادی نژاد 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 185 صادره از کاشان به شماره ملی 1262139971 
–  ششدانگ یکباب مغازه بمســاحت 40/79 مترمربع بشماره 12 فرعی مجزی از 

شماره 11فرعی از پالک 7632– اصلی واقع در بخش یک کاشان
12( رای شــماره 140060302034012382 هیأت دوم0 زهرا باغ میرانی فرزند 
ناصربشماره شناســنامه 3856 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262066921 
–  ششدانگ اعیانی احداثی در عرصه موقوفه بمساحت 118/60 مترمربع بشماره 
12330 فرعی مجزی از 11803 فرعی ازپالک 2- اصلی واقع درصالح آباد بخش 

2 کاشان
13( رای شماره 140060302034014012 هیأت اول0 مرضیه معصومی فرزند 
صفر علی بشماره شناسنامه 20 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262671531 
–  ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 106/40 مترمربع بشماره 841 فرعی ازپالک 

3- اصلی واقع درغیاث آباد بخش 2 کاشان
14( رای شــماره 140060302034013943 هیأت دوم0 امیر راحتی فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 3883 صادره از کاشان به شماره ملی 1263351352 –  سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان بمســاحت 127/17 مترمربع بشماره 10647 

فرعی مجزی از 2121 فرعی ازپالک 11- اصلی واقع درزیدی بخش 2 کاشان
15( رای شــماره 140060302034013939 هیأت دوم0 زهــرا رضائی بارونقی 
فرزند خیراله بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250009553 
–  سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان بمســاحت 127/17 مترمربع 
بشــماره 10647 فرعی مجزی از 2121 فرعی ازپالک 11- اصلی واقع درزیدی 

بخش 2 کاشان
16( رای شــماره 140060302034012451 هیأت دوم0 علیرضا شــیر خدائی 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250449251 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 169/30 مترمربع بشماره 10648 فرعی مجزی 

از 540 فرعی ازپالک 11- اصلی واقع درزیدی بخش 2 کاشان
17( رای شماره 14006032034005317 هیأت اول0 سجاد آریا مودب فرزند اصغر 
بشماره شناسنامه 0 صادره از بویر احمد به شماره ملی 6970034305 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 102/35 مترمربع بشماره 10649 فرعی مجزی از 623 فرعی 

ازپالک 11- اصلی واقع درزیدی بخش 2 کاشان
18( رای شــماره 140060302034013911 هیأت اول0 ناهید احتســاب فرزند 
حسین بشماره شناســنامه 164 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262315026 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 243/75 مترمربع بشماره 10651 فرعی مجزی 

از 559 فرعی ازپالک 11- اصلی واقع درزیدی بخش 2 کاشان
19( رای شماره 140060302034015041 هیأت اول0 عباس ناجی آبادی فرزند 
حسین بشماره شناســنامه 381 صادره از کاشان به شــماره ملی 1261617517 
–  ششدانگ قطعه زمین محصور مشــتمل بر اعیان بمساحت 181/65 مترمربع 
بشماره 6457 فرعی مجزی از 519 فرعی ازپالک 13- اصلی واقع دردشت حکیم 

بخش 2 کاشان
20( رای شماره 140060302034015664 هیأت اول0 جواد ظهیر کاشانی فرزند 
ماشااله بشماره شناســنامه 633 صادره از کاشان به شــماره ملی 1261806700 
–  ششدانگ قسمتی از یکبابخانه بمساحت 87/10 مترمربع بشماره 6466 فرعی 

مجزی از 243 فرعی ازپالک 13- اصلی واقع دردشت حکیم بخش 2 کاشان
21( رای شماره 140060302034014610 هیأت اول0امیر بمانی زاده فرزند جعفر 
بشماره شناسنامه 1355 صادره از کاشان به شماره ملی 1262001277 –  ششدانگ 

قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمساحت 125/03 مترمربع بشماره 26183 
فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان

22( رای شــماره 140060302034013268 هیأت دوم0محسن رئیسی فرزند 
حسین بشماره شناســنامه 1469 صادره از قم به شــماره ملی 0384644120 –  
ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 158/37 مترمربع بشماره 26189 فرعی ازپالک 

15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
23( رای شــماره 140060302034013378 هیأت اول0 مونــا خدامیان فرزند 
جواد بشماره شناسنامه 15164 صادره از کاشان به شــماره ملی 1263464122 
–  ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 47/69 مترمربع بشماره 26190 فرعی مجزی 

از 5634 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
24( رای شــماره 140060302034013235 هیأت اول0 زهرا نشاسته گیرفرزند 
علیرضا بشــماره شناســنامه 0 صادره از کاشان به شــماره ملی 1250515874 
–  ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 189/10 مترمربع بشماره 26191 فرعی 

مجزی از 16733 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
25( رای شماره 140060302034014611 هیأت اول0احد کباری فرزند علی اکبر 
بشماره شناسنامه 2159 صادره از کاشان به شماره ملی 1262049954 –  ششدانگ 
قطعه زمین محصور مشتمل براعیان بمساحت 145/35 مترمربع بشماره 26192 

فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
26( رای شماره 140060302034014608 هیأت اول0 مجتبی معصومی فرزند 
علیرضا بشماره شناسنامه 1989 صادره از کاشــان به شماره ملی 1262007615 
–  ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل براعیان بمساحت 125مترمربع بشماره 

26193 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
27( رای شماره 140060302034014604 هیأت اول0 ســید جواد سید هاشم 
فرزند حســین بشــماره شناســنامه 4689 صادره از آران و بیدگل به شماره ملی 
6199324056 –  ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل براعیان با قید کاربری 
کشاورزی بمساحت 1592/33مترمربع بشماره 26194 فرعی ازپالک 15- اصلی 

واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
28( رای شماره 140060302034013673 هیأت اول0 زهرا دل خاک فرزند علی 
بشماره شناسنامه 764 صادره از کاشان به شماره ملی 1260771717 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 104/47مترمربع بشــماره 26195 فرعی مجزی از 11287 

فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
29( رای شــماره 140060302034013267 هیــأت دوم0 حســین قناویزی 
کاشان فرزند ماشااله بشــماره شناسنامه 6536 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1260571807 –  ســه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ســاختمان بمساحت 
269/20مترمربع بشــماره 26196 فرعی ازپالک 15- اصلــی واقع درناجی آباد 

بخش 2 کاشان
30( رای شــماره 140060302034013264 هیأت دوم0 زینب آقا بابائی فرزند 
 حسن بشماره شناســنامه 2 صادره از دلیجان به شــماره ملی 0579914852 –  
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 269/20مترمربع بشماره 

26196 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
31( رای شماره 140060302034013207 هیأت اول0 لیال صاعدی فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 1791 صادره از کاشان به شماره ملی 1262046270 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 100 مترمربع بشــماره 26197 فرعی مجزی از 6190 فرعی 

ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
32( رای شــماره 140060302034013322 هیأت دوم0 ابوالفضل زارعی مرقی 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 3414 صادره از کاشان به شماره ملی 1262062500 
–  سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 114/40 مترمربع بشماره 
26198 فرعی مجزی از 9970 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 

2 کاشان
33( رای شــماره 140060302034013321 هیــأت دوم0 فهیمه زارعی مرقی 
 فرزند حسین بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250049970 –  
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 114/40 مترمربع بشماره 26198 
فرعی مجزی از 9970 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان

34( رای شماره 140060302034014609 هیأت اول0 صدیقه کریمی دانا فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 10101 صادره از کاشان به شماره ملی 1263413528 –  
ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمساحت 124/80 مترمربع بشماره 

26199 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
35( رای شــماره 140060302034012561 هیأت دوم0 ابوالفضل بلوری فرزند 
اصغر بشماره شناسنامه 10279 صادره از کاشــان به شماره ملی 1263415288 
–  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 160مترمربع بشماره 26200 

فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
36( رای شــماره 140060302034012560 هیأت دوم0 افســانه توکلی فرزند 
 هادی بشماره شناسنامه 49202 صادره از تهران به شماره ملی 0082874761 –  
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 160مترمربع بشماره 26200 فرعی 

ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
 37( رای شــماره 140060302034014454 هیــأت اول0 اعظــم ســادات 
میر جعفری فرزند سید محمود بشماره شناسنامه 1830 صادره از کاشان به شماره 
ملی 1261965388 –  ششــدانگ قطعه زمین محصور مشــتمل بر ســاختمان 
بمساحت 121/04 مترمربع بشماره 26201 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی 

آباد بخش 2 کاشان
38( رای شماره 140060302034013379 هیأت اول0 ابوالقاسم اکبری قمصری 
فرزند اکبربشماره شناسنامه 21 صادره از کاشــان به شماره ملی 1263534945 
–  ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 135 مترمربع بشماره 26208 فرعی مجزی از 

6735 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
39( رای شماره 140060302034013983 هیأت اول0 جواد اله وردی ازناو فرزند 
محمد رضا بشماره شناسنامه 4678 صادره از کاشان به شماره ملی 1263359302 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 119/80 مترمربع بشماره 26210 فرعی ازپالک 

15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
40( رای شــماره 140060302034015384 هیأت اول0 علی حسین پور مجرد 
فرزند سیف اله بشماره شناسنامه 825 صادره از کاشان به شماره ملی 1261938585 
–  سه دانگ مشاع ازششدانگ قطعه زمین محصور مشــتمل بر اعیان بمساحت 
149/50 مترمربع بشــماره 26213 فرعی مجزی از 15503 فرعی ازپالک 15- 

اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
41( رای شماره 140060302034015383 هیأت اول0 مصطفی مومن پور فرزند 
محمد علی بشماره شناسنامه 540 صادره از کاشان به شماره ملی 1261952480 –  
سه دانگ مشاع ازششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمساحت 149/50 
مترمربع بشماره 26213 فرعی مجزی از 15503 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع 

درناجی آباد بخش 2 کاشان
42( رای شــماره 140060302034015382 هیأت اول0 مریــم عبدلی علوی 
فرزند علی بشماره شناسنامه 46 صادره از کاشــان به شماره ملی 1263558151 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 148/10 مترمربع بشماره 26214 فرعی ازپالک 

15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
43( رای شماره 140060302034013692 هیأت اول0 علی اصغر نمدی فرزند 
احمد بشماره شناســنامه 8466 صادره از کاشان به شــماره ملی 1260590992 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 200 مترمربع بشماره 7496 فرعی مجزی از 54 

فرعی ازپالک 23- اصلی واقع دردرب فین بخش 2 کاشان
44( رای شــماره 140060302034014022 هیــأت اول0 عبــاس زراعــت 
کاشــانی فرزند علیرضا بشماره شناســنامه 1694 صادره از کاشان به شماره ملی 
1262391210 –  ســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت 147/35 

مترمربع بشماره 7497 فرعی مجزی از 189 فرعی ازپالک 23- اصلی واقع دردرب 
فین بخش 2 کاشان

45( رای شــماره 140060302034014023 هیــأت اول0 حمیدرضــا زراعت 
کاشــانی فرزند علیرضا بشماره شناســنامه 1855 صادره از کاشان به شماره ملی 
1262006279 –  ســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت 147/35 
مترمربع بشماره 7497 فرعی مجزی از 189 فرعی ازپالک 23- اصلی واقع دردرب 

فین بخش 2 کاشان
46( رای شماره 140060302034014031 هیأت دوم0 الهام ذوالفقارنژاد فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 7672 صادره از کاشــان به شماره ملی 1263389236 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 223/80 مترمربع بشماره 7502 فرعی مجزی از 

250/2775 فرعی ازپالک 23- اصلی واقع دردرب فین بخش 2 کاشان
47( رای شماره 140060302034015424 هیأت اول0 علی عطاری فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 915 صادره از کاشان به شماره ملی 1263603157 –  ششدانگ 
قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان و انبار بمســاحت 432/42 مترمربع بشماره 
7503 فرعی مجزی از 210 فرعی ازپالک 23- اصلی واقع دردرب فین بخش 2 

کاشان
48( رای شــماره 140060302034014490 هیأت اول0 سیروس هدایتی فرزند 
هدایت اهلل بشماره شناسنامه 339 صادره از کاشان به شماره ملی 1261803760 
–  ششــدانگ قطعه زمین محصور مشتمل برساختمان بمســاحت 567 مترمربع 
بشماره 12898 فرعی مجزی از 19 فرعی ازپالک 33- اصلی واقع درفین کوچک 

بخش 2 کاشان
49( رای شماره 140060302034014471 هیأت اول0 امید فخار فرزند امیرحسین 
بشماره شناسنامه 3430 صادره از کاشان به شماره ملی 1262062667 –  ششدانگ 
قطعه زمین محصور مشتمل براعیان بمساحت 222/70 مترمربع بشماره 12901 
فرعی مجزی از 52 فرعی ازپالک 33- اصلی واقع درفین کوچک بخش 2 کاشان

50( رای شماره 140060302034014601 هیأت اول0 امید فخار فرزند امیرحسین 
بشماره شناسنامه 3430 صادره از کاشان به شماره ملی 1262062667 –  ششدانگ 
قطعه زمین محصور مشتمل براعیان بمساحت 284/04 مترمربع بشماره 12902 
فرعی مجزی از 11841 فرعی ازپالک 33- اصلــی واقع درفین کوچک بخش 2 

کاشان
51( رای شــماره 140060302034011782 هیأت اول0 هاله آران فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 2060 صادره ازتهران  به شماره ملی 0055017746 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 192/85 مترمربع بشماره 12903 فرعی مجزی از 654 فرعی 

ازپالک 33- اصلی واقع درفین کوچک بخش 2 کاشان
52( رای شــماره 140060302034014607 هیأت اول0 هاشم میر افضل فرزند 
آقا ناصر بشماره شناســنامه 7771 صادره ازکاشان  به شماره ملی 1260584054 
–  ششدانگ قطعه زمین محصور مشــتمل بر اعیان بمساحت 348/45 مترمربع 
بشماره 12906 فرعی مجزی از 19 فرعی ازپالک 33- اصلی واقع درفین کوچک 

بخش 2 کاشان
53( رای شــماره 140060302034014606 هیأت اول0 هاشم میر افضل فرزند 
آقا ناصر بشماره شناســنامه 7771 صادره ازکاشان  به شماره ملی 1260584054 
–  ششــدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمســاحت 196/7 مترمربع 
بشماره 12907 فرعی مجزی از 19 فرعی ازپالک 33- اصلی واقع درفین کوچک 

بخش 2 کاشان
54( رای شماره 140060302034013919 هیأت اول0 جواد پامیلی بیدگلی فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 796 صادره ازآران و بیدگل به شماره ملی 6199954637 
–  ششدانگ قطعه زمین محصور مشــتمل بر اعیان بمساحت 323/01 مترمربع 
بشــماره 12908 فرعی مجزی از 10634 فرعی ازپالک 33- اصلی واقع درفین 

کوچک بخش 2 کاشان
55( رای شماره 140060302034014498 هیأت اول0 اکرم صاحبی فرد مرقی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 1968 صادره ازکاشان به شماره ملی 1261072510 
–  ششدانگ یکباب ساختمان بمســاحت 93/60 مترمربع بشماره 12911 فرعی 

مجزی از 1395 فرعی ازپالک 33- اصلی واقع درفین کوچک بخش 2 کاشان
56( رای شــماره 140060302034014464 هیأت اول0 محمد صاحبی لتحری 
فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 25 صادره ازکاشان به شماره ملی 1262954819 –  
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 104/77 مترمربع بشماره 12912 
فرعی مجزی از 565 فرعی ازپالک 33- اصلی واقع درفین کوچک بخش 2 کاشان
57( رای شماره 140060302034014465 هیأت اول0زهره داودی فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 9606 صادره ازخمین به شماره ملی 0534962963 –  دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 104/77 مترمربع بشماره 12912 فرعی 

مجزی از 565 فرعی ازپالک 33- اصلی واقع درفین کوچک بخش 2 کاشان
58( رای شماره 140060302034014482 هیأت اول0ابوالفضل ایازی فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 0 صادره ازکاشان به شــماره ملی 1250214637 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 88/77 مترمربع بشماره 12913 فرعی مجزی از 549و1097 

فرعی ازپالک 33- اصلی واقع درفین کوچک بخش 2 کاشان
59( رای شــماره 140060302034015395 هیأت اول0 امیر رضا نوریان فرزند 
محمد سعید بشماره شناسنامه 0 صادره ازکاشــان به شماره ملی 1250265681 
–  سه دانگ مشاع ازششدانگ قطعه زمین محصور مشــتمل بر اعیان بمساحت 
147/41 مترمربع بشماره 12917 فرعی مجزی از 52 فرعی ازپالک 33- اصلی 

واقع درفین کوچک بخش 2 کاشان
60( رای شــماره 140060302034015396 هیأت اول0 ربابه ربانی فرزندرضا 
بشماره شناسنامه 582 صادره ازکاشان به شماره ملی 1261745027 –  سه دانگ 
مشاع ازششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمساحت 147/41 مترمربع 
بشماره 12917 فرعی مجزی از 52 فرعی ازپالک 33- اصلی واقع درفین کوچک 

بخش 2 کاشان
61( رای شماره 140060302034015391 هیأت اول0 محمد سعید نوریان فرزند 
 جواد بشماره شناســنامه 159 صادره ازکاشان به شــماره ملی 1261635000 – 
 دو دانگ مشاع ازششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمساحت 277/19 
مترمربع بشماره 12918 فرعی مجزی از 52 فرعی ازپالک 33- اصلی واقع درفین 

کوچک بخش 2 کاشان
62( رای شماره 140060302034015392 هیأت اول0 پروین ربانی فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 33 صادره ازکاشان به شــماره ملی 1261768973 –  دو دانگ 
مشاع ازششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمساحت 277/19 مترمربع 
بشماره 12918 فرعی مجزی از 52 فرعی ازپالک 33- اصلی واقع درفین کوچک 

بخش 2 کاشان
63( رای شــماره 140060302034015390 هیأت اول0 ربابه ربانی فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 582 صادره ازکاشان به شماره ملی 1261745027 –  دو دانگ 
مشاع ازششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمساحت 277/19 مترمربع 
بشماره 12918 فرعی مجزی از 52 فرعی ازپالک 33- اصلی واقع درفین کوچک 

بخش 2 کاشان
64( رای شــماره 140060302034014480 هیــأت اول0 ابوالفضل خان دایی 
قمصری فرزند عبداهلل بشــماره شناسنامه 265 صادره ازشــاهرود  به شماره ملی 
4592048466 –  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه و باغ بمساحت 688/09 
مترمربع بشماره 8252 فرعی مجزی از 5407 فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین 

بزرگ بخش 2 کاشان
65( رای شماره 140060302034014479 هیأت اول0 آمنه افتخار فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 441 صادره ازکاشان به شماره ملی 1262122554 –  سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه و باغ بمساحت 688/09 مترمربع بشماره 8252 فرعی 

مجزی از 5407 فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش 2 کاشان

66( رای شماره 140060302034013363 هیأت اول0 صدیقه سادات هاشم زاده 
طرقی فرزند سید ابراهیم بشماره شناســنامه 683 صادره ازاصفهان به شماره ملی 
1286950368 –  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 140/85 مترمربع بشماره8253 
فرعی مجزی از 1332 فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش 2 کاشان
67( رای شماره 140060302034013374 هیأت اول0 زهرا دشتی فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 57 صادره ازکاشان به شماره ملی 1263021778 –  ششدانگ 
یکدرب باغ بمساحت 192/35 مترمربع بشماره8255 فرعی مجزی از 492 فرعی 

ازپالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش 2 کاشان
68( رای شــماره 140060302031014458 هیأت اول0 حسین حمامی فرزند 
سیف اله بشماره شناسنامه 421 صادره ازکاشان به شــماره ملی 1261758528 
–  سه دانگ مشاع از ششدانگ قســمتی از یکبابخانه  بمساحت 69/56 مترمربع 
بشماره 8256  فرعی مجزی از 2706 فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ 

بخش 2 کاشان
69( رای شماره 140060302034014459 هیأت اول0 انسی عسلی برزکی فرزند 
 شجاع بشماره شناســنامه 48 صادره ازکاشان به شــماره ملی 1262947561 –  
سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یکبابخانه  بمساحت 69/56 مترمربع بشماره 
8256  فرعی مجزی از 2706 فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش 

2 کاشان
70( رای شــماره 140060302034013375 هیأت اول0ســید مهدی عموی 
فینی فرزند ســید محمد بشماره شناســنامه 5011 صادره ازکاشان به شماره ملی 
1261026527 –  ششدانگ ســاختمان و باغچه بمســاحت 581/45 مترمربع 
بشماره 8257  فرعی مجزی از 1595 فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ 

بخش 2 کاشان
71( رای شــماره 140060302034013709 هیأت دوم0 میــالد فخاری فینی 
 فرزند مهدی بشماره شناسنامه 0 صادره ازکاشان به شماره ملی 1250222893 –  
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 200/11 مترمربع بشماره 8260  
فرعی مجزی از 652 فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش 2 کاشان

72( رای شماره 140060302034013707 هیأت دوم0 زهرا مرادی فرزند محمود 
بشماره شناسنامه 0 صادره ازکاشان به شــماره ملی 1250418879 –  سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه  بمســاحت 200/11 مترمربع بشماره 8260  فرعی 

مجزی از 652 فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش 2 کاشان
73( رای شــماره 140060302034014612 هیأت اول0 ســجاد رضائی فرزند 
جمشید بشــماره شناســنامه 15095 صادره ازاســالم آباد غرب به شماره ملی 
3340125104 –  ششــدانگ قطعه زمین مشــتمل بر اعیان  بمساحت 279/70 
مترمربع بشماره 8261  فرعی مجزی از 634 فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین 

بزرگ بخش 2 کاشان
74( رای شــماره 140060302034012181 هیأت اول0 حسین قادریان فرزند 
کاظم بشماره شناســنامه 20871 صادره ازعراق به شــماره ملی 4722897263 
–  سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه و باغچه  بمساحت 240/47 مترمربع 
بشماره 8263  فرعی مجزی از 1550 فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ 

بخش 2 کاشان
75( رای شــماره 140060302034012182 هیأت اول0 مریم دبســتانی فرزند 
 علی بشماره شناســنامه 41835 صادره ازکاشان به شماره ملی 1260408426 –  
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه و باغچه  بمساحت 240/47 مترمربع بشماره 
8263  فرعی مجزی از 1550 فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش 

2 کاشان
76( رای شماره 140060302034015624 هیأت اول0 امیر افراسیابی فرزند اصغر 
بشماره شناسنامه 4399 صادره ازشیراز به شماره ملی 2291948040 –  ششدانگ 
قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمســاحت 286/31 مترمربع بشماره 8264  

فرعی مجزی از 1 فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش 2 کاشان
77( رای شماره 140060302034015642 هیأت اول0 امیر افراسیابی فرزند اصغر 
بشماره شناسنامه 4399 صادره ازشیراز به شماره ملی 2291948040 –  ششدانگ 
قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمســاحت 265/70 مترمربع بشماره 8265  

فرعی مجزی از 1 فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش 2 کاشان
78( رای شــماره 140060302034013672 هیأت دوم0 سعید آخوندی لتحری 
فرزند رمضان بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250031494 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 138/90 مترمربع بشماره 7576 فرعی مجزی از 

1298 فرعی ازپالک 45- اصلی واقع درلتحربخش 2 کاشان
79( رای شــماره 140060302034013205 هیأت اول0 حســین رعیت فرزند 
 ابوالقاسم بشماره شناسنامه 42 صادره از کاشان به شماره ملی 1262918383 –  
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 217/78 مترمربع بشماره 7577 

فرعی مجزی از 6020 فرعی ازپالک 45- اصلی واقع درلتحربخش 2 کاشان
80( رای شــماره 140060302034013204 هیــأت اول0 طیبــه زینلی فرزند 
 رضا بشماره شناسنامه 2993 صادره از کاشان به شــماره ملی 1261051149 –  
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 217/78 مترمربع بشماره 7577 

فرعی مجزی از 6020 فرعی ازپالک 45- اصلی واقع درلتحربخش 2 کاشان
81( رای شــماره 140060302034014025 هیأت اول0 حســینعلی جمال پور 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 1202 صادره از کاشان به شماره ملی 1261780663 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 170/13 مترمربع بشماره 7578 فرعی مجزی از 

317 فرعی ازپالک 45- اصلی واقع درلتحربخش 2 کاشان
82( رای شــماره 140060302034013373 هیأت اول0 حســین رعیت فرزند 
ابوالقاسم بشماره شناسنامه 42 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262918383 
–  ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 73/73 مترمربع بشماره 7579 فرعی مجزی 

از 2062 فرعی ازپالک 45- اصلی واقع درلتحربخش 2 کاشان
83( رای شــماره 140060302034014629 هیأت اول0 جواد صفائی راد فرزند 
 عباس بشماره شناسنامه 142 صادره از کاشــان به شماره ملی 1263000525 – 
 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 101/07 مترمربع بشماره 7580 

فرعی مجزی از 297 فرعی ازپالک 45- اصلی واقع درلتحربخش 2 کاشان
84( رای شماره 140060302034014630 هیأت اول0 زینب گندم کار لتحری 
فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 227 صادره از کاشان به شماره ملی 1263570038 
–  سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 101/07 مترمربع بشماره 
7580 فرعی مجزی از 297 فرعی ازپالک 45- اصلی واقع درلتحربخش 2 کاشان

85( رای شماره 140060302034013642 هیأت دوم0 محمد قربان زاده فرزند 
حبیب اله بشماره شناســنامه 138 صادره از کاشان به شماره ملی 1263569145 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 214/85 مترمربع بشماره 7582 فرعی مجزی از 

307 فرعی ازپالک 45- اصلی واقع درلتحربخش 2 کاشان
86( رای شــماره 140060302034013819 هیأت دوم0 ناهید نجفی شاد فرزند 
حسن بشماره شناســنامه 45 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262802555 –  
ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 490/25 مترمربع بشماره 7583 فرعی مجزی از 

271 فرعی ازپالک 45- اصلی واقع درلتحربخش 2 کاشان
87( رای شماره 140060302034013909 هیأت اول0 زهرا سلمانی مقدم فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 9881 صادره از کاشــان به شماره ملی 1260605159 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 149/73 مترمربع بشماره 7584 فرعی مجزی از 

301 فرعی ازپالک 45- اصلی واقع درلتحربخش 2 کاشان
88( رای شماره 140060302034014556 هیأت اول0 محمد رضا زراعتی لتحری 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 4533 صادره از کاشان به شماره ملی 1262116953 
–  یک دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 193/85 مترمربع بشماره 7585 

فرعی مجزی از 1318 فرعی ازپالک 45- اصلی واقع درلتحربخش 2 کاشان
ادامه در صفحه 5
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مدیر گروه بهداشــت محیط مرکز بهداشــت اصفهان گفت: ۸۰ تیم از اسفند 
جاری تا ۱۵ فروردین سال آینده بر رعایت موازین بهداشتی در اماکن اقامتی 
و بین راهی، رســتوران ها و مراکز تولید مواد غذایی در سطح استان نظارت 
می کنند.سیدمهدی میرجهانیان افزود: این تیم ها که از کارشناسان بهداشت 
محیط مرکز بهداشــت استان تشــکیل شــده اند بر اجرای محدودیت های 
هوشمند و شیوه نامه های بهداشتی در ماه اسفند و ایام نوروز که با افزایش 
سفر مواجه خواهیم شــد، نظارت خواهند داشت.وی با پیش بینی افزایش 
سفرهای نوروزی ۱۴۰۱ نســبت به نوروز ۲ سال گذشته اظهار داشت: با توجه 
به ابالغ محدودیت های هوشــمند توسط ســتاد ملی مقابله با کرونا، بحث 
تعطیل بودن مطلق اماکن وجود ندارد؛ اما بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی 

نظارت شدید می شود.
میرجهانیان با اشــاره به افزایش بازدیدها و نظارت ها از اول اسفند جاری بر 

روی مراکز تهیه و توزیع شیرینی، گز و آجیل گفت: با توجه به اهمیت اماکن 
بین راهی در ســفرهای نوروزی، بازرســی از آنها شروع شــده است.وی با 
بیان اینکه نواقص احتمالی در این اماکن به متولیان آنها گوشزد و در صورت 
لزوم از تذکر و اعمال قانون نیز استفاده خواهد شد، خاطرنشان کرد: بازرسی 
و نظارت تیم های بهداشت محیط با هدف ارتقای ســطح کیفی خدمات به 
مســافران و شهروندان انجام می شــود.مدیر گروه بهداشــت محیط مرکز 
بهداشــت اصفهان با اشــاره به نظارت بر اقامتگاه ها از جمله هتل ها، مهمان 
پذیرها و واحدهای بوم گردی در آســتانه ســال نو و ایام نوروز ۱۴۰۱ گفت: 
امسال محدودیت هایی مانند ظرفیت پذیرش ۵۰ درصد را نداریم؛ اما اماکن 
اقامتی ملزم به پذیرش مسافرانی هستند که کارت واکسیناسیون یا مدارک 

الکترونیکی واکسن کرونا را داشته باشند.
وی با تاکید براینکه مدیریت هوشمند و داشتن کارت واکسن کرونا در اماکن 

اقامتی اصفهان با جدیت پیگیری و نظارت می شــود، افزود: کارشناســان 
بهداشــت محیط عالوه بر بازدیدهای موردی از هتل ها و اقامتگاه ها، مسائل 

بهداشتی آنها را نیز بررسی می کنند.
میرجهانیان با بیان اینکه هر نوع خدمات یــا واحدهای تولیدی که به نحوی 
با گردشــگران در ایام نوروز در ارتباط هســتند در حیطه بازرسی کارشناسان 
بهداشــت محیط قرار می گیرند، تصریح کرد: رستوران ها و واحدهای فست 
فود)غذای فوری( نیز از اماکن حســاس قلمداد می شــوند که بر روی آنها 

نظارت می شود.
وی همچنین با اشاره به برگزاری جلســه های هماهنگی ستاد سفر استان 
در هفته های اخیر اضافه کرد: هماهنگی بین بخشــی بــرای رعایت هرچه 
بهتر و بیشتر شیوه نامه های بهداشتی و ارائه خدمات مطلوب به مسافران و 

شهروندان در روزهای پایانی سال و ایام نوروز ۱۴۰۱ ضروری است.

89( رای شماره 140060302034014553 هیأت اول0 فرشته صفائی راد فرزند 
 اسماعیل بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشــان به شماره ملی 1250340128 –  
دو دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت 193/85 مترمربع بشماره 7585 

فرعی مجزی از 1318 فرعی ازپالک 45- اصلی واقع درلتحربخش 2 کاشان
90( رای شماره 140060302034014554 هیأت اول0 حمید رضا زراعتی لتحری 
 فرزند عباس بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250067634 –  
یک دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 193/85 مترمربع بشماره 
 7585 فرعــی مجــزی از 1318 فرعــی ازپــالک 45- اصلــی واقــع درلتحر

بخش 2 کاشان
91( رای شماره 140060302034014555 هیأت اول0 زهرا نامدارلتحری فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شــماره ملی 1250492025 –  دو 
دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 193/85 مترمربع بشماره 7585 فرعی 

مجزی از 1318 فرعی ازپالک 45- اصلی واقع درلتحربخش 2 کاشان
92( رای شــماره 140060302034014456 هیأت اول0 زهرا جوالئی لتحری 
فرزند محمد بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250056586 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 210/20 مترمربع بشماره 7587 فرعی مجزی از 

444 فرعی ازپالک 45- اصلی واقع درلتحربخش 2 کاشان
93( رای شماره 140060302034012588 هیأت دوم0 محمد علی ساالری فرزند 
مرتضی بشماره شناسنامه 198 صادره از فیروزآباد به شماره ملی 2451503610 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 80/85 مترمربع بشماره 15677 فرعی مجزی از 

1323 فرعی ازپالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش 2 کاشان
94( رای شــماره 140060302034013940 هیأت اول0 علی بابا عزیزی فرزند 
ولی خان بشماره شناسنامه 5 صادره از کرمانشــاه به شماره ملی 3257974507 
–  ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 108 مترمربع بشماره 15679 فرعی مجزی از 

370 فرعی ازپالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش 2 کاشان
95( رای شــماره 140060302034014058 هیأت اول0 سودابه عرب نیاسری 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 3125 صادره از تهران به شماره ملی 0066832349 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 113/03 مترمربع بشماره 15685 فرعی مجزی 

از 751 فرعی ازپالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش 2 کاشان
96( رای شــماره 140060302034009188 هیأت اول0 محسن سودائی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 12904 صادره از کاشان به شماره ملی 1263441521 
–  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 69/70 مترمربع بشماره 15687 
فرعی مجزی از 9673 فرعی ازپالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش 2 کاشان

97( رای شماره 140060302034009186 هیأت اول0 فرشته شاه باالئی فرزند 
جواد بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شــماره ملی 1250071011 –  سه 
دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 69/70 مترمربع بشماره 15687 
فرعی مجزی از 9673 فرعی ازپالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش 2 کاشان

اول0  هیــأت   140060302034014460 شــماره  رای   )98
شناســنامه  بشــماره  حســین  فرزنــد  زاده  تقــی  حســین  محمــد 
  –  1263586945 ملــی  شــماره  بــه  کاشــان  از  صــادره   122 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 123/70 مترمربع بشماره 483 

فرعی ازپالک 52- اصلی واقع دراراضی صفی آباد بخش 2 کاشان
99( رای شماره 140060302034014461 هیأت اول0 فاطمه اسمعیلی زاده فرزند 
 محمد آقا بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشــان به شماره ملی 1250465141 – 
 سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 123/70 مترمربع بشماره 483 

فرعی ازپالک 52- اصلی واقع دراراضی صفی آباد بخش 2 کاشان
100( رای شــماره 140060302034014026 هیــأت اول0 مریم طالبی فرزند 
عین اله بشماره شناسنامه 8079 صادره از الیگودرز  به شماره ملی 4172768768 
–  ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 131/14 مترمربع بشماره 484 فرعی ازپالک 

52- اصلی واقع دراراضی صفی آباد بخش 2 کاشان
101( رای شماره 140060302034014670 هیأت اول0 امیر عباس فرگاه فرزند 
محمد رضا بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شــماره ملی 1250220181 
–  ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 77/96 مترمربع بشماره 3206 فرعی مجزی از 

2874 فرعی ازپالک 53- اصلی واقع دریحیی آباد بخش 2 کاشان
102( رای شــماره 140060302034014024 هیأت اول0 ماشااله احمدی فرد 
باقرآبادی فرزند حیدر علی بشماره شناسنامه 4308 صادره از کاشان به شماره ملی 
1260558460 –  ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 7604/97 مترمربع بشماره 40 

فرعی ازپالک 63- اصلی واقع دراسد آباد بخش 2 کاشان
103( رای شماره 140060302034013910 هیأت اول0 احسان ناصری طاهری 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 165 صادره از علی آباد به شماره ملی 2269355245 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 130/96 مترمربع بشماره 5984 فرعی مجزی از 

2375 فرعی ازپالک 1- اصلی واقع درراوند بخش 4 کاشان
104( رای شــماره 140060302034014495 هیأت اول0 ســید محمود علوی 
علی آبادی فرزند سید جعفر بشماره شناســنامه 5 صادره از کاشان به شماره ملی 
6199856007 –  ششدانگ سنگبری بمساحت 245/03 مترمربع بشماره 5985 

فرعی مجزی از 1793 فرعی ازپالک 1- اصلی واقع درراوند بخش 4 کاشان
105( رای شماره 140060302034013957 هیأت اول0 محمد رضا قربانی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250369835 –  سه 
دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 148/80 مترمربع بشماره 5986 فرعی 

مجزی از 2542 فرعی ازپالک 1- اصلی واقع درراوند بخش 4 کاشان
106( رای شماره 140060302034013944 هیأت اول0 هانیه سعید نژاد فرزند 
محمد بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250331031 –  سه 
دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 148/80 مترمربع بشماره 5986 فرعی 

مجزی از 2542 فرعی ازپالک 1- اصلی واقع درراوند بخش 4 کاشان
107( رای شماره 140060302034013680 هیأت اول0 علیرضا پور سنمارفرزند 
علی اکبر بشماره شناسنامه 1453 صادره از کاشان به شماره ملی 1261257065 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 318/55مترمربع بشماره 5987 فرعی مجزی از 

2554 فرعی ازپالک 1- اصلی واقع درراوند بخش 4 کاشان
108( رای شــماره 140060302034012261 هیــأت دوم0 علیرضا محمدی 

فرزند صید مهدی بشــماره شناســنامه 12199 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1263434479 –  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 179/98مترمربع بشماره 5988 

فرعی مجزی از 1878 فرعی ازپالک 1- اصلی واقع درراوند بخش 4 کاشان
اول0  هیــأت   140060302034015712 شــماره  رای   )109
محمــد حاجــی بابائــی طاهــری فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه 
 –  0015576388 ملــی  شــماره  بــه  تهــران  از  صــادره   0 
 یک دانگ و پنج هفتم دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت 283/17 
مترمربع بشماره 3656 فرعی مجزی از 2432 فرعی ازپالک 3- اصلی واقع درطاهر 

آباد بخش 4 کاشان
110( رای شــماره 140060302034015716 هیأت اول0 علیرضا حاجی بابائی 
طاهری فرزند رضا بشــماره شناســنامه 3686 صادره از تهران به شــماره ملی 
0057070482 –  یک دانگ و پنج هفتم دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه 
بمساحت 283/17مترمربع بشــماره 3656 فرعی مجزی از 2432 فرعی ازپالک 

3- اصلی واقع درطاهر آباد بخش 4 کاشان
111( رای شــماره 140060302034015715 هیأت اول0 اکــرم حاجی بابائی 
طاهری فرزند رضا بشــماره شناســنامه 20099 صادره از تهران به شــماره ملی 
0069592012 –  شــش هفتم دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
283/17مترمربع بشــماره 3656 فرعی مجزی از 2432 فرعی ازپالک 3- اصلی 

واقع درطاهر آباد بخش 4 کاشان
112( رای شــماره 140060302034015717 هیأت اول0 فاطمه حاجی بابائی 
طاهری فرزند رضا بشــماره شناســنامه 9925 صادره از تهران به شــماره ملی 
0068807120 –  شــش هفتم دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 
283/17مترمربع بشــماره 3656 فرعی مجزی از 2432 فرعی ازپالک 3- اصلی 

واقع درطاهر آباد بخش 4 کاشان
113( رای شماره 140060302034015718 هیأت اول0زهرا حاجی بابائی طاهری 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 10423 صادره از تهران به شماره ملی 0079585914 
–  شش هفتم دانگ مشــاع ازششدانگ یکبابخانه بمســاحت 283/17مترمربع 
بشــماره 3656 فرعی مجزی از 2432 فرعی ازپالک 3- اصلی واقع درطاهر آباد 

بخش 4 کاشان
آگهی اصالحی( رای شماره 140060302034014804 هیأت اول0 محمد حسین 
همایونی فرفرزند عباس بشماره شناســنامه 9292 صادره ازتهران به شماره ملی 
0056419155 –  ششــدانگ یکبابخانه با کاربری کشاورزی بمساحت 235/17 
مترمربع بشماره8168 فرعی مجزی از 824 فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین 

بزرگ بخش 2 کاشان
آگهی اصالحی( رای شــماره 140060302034011446 هیأت اول0 حمید رضا 
آقا جانی لتحری فرزند محمود بشماره شناسنامه 0 صادره ازکاشان به شماره ملی 
1250085845 –  ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 127/03 
مترمربع بشــماره7481 فرعی مجزی از 5186 فرعی ازپــالک 45- اصلی واقع 

درلتحربخش 2 کاشان
آگهی اصالحی( رای شــماره 140060302034011447 هیــأت اول0 فاطمه 
آبیارلتحری فرزند علی بشــماره شناســنامه 0 صادره ازکاشــان به شــماره ملی 
1250219558 –  ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 127/03 
مترمربع بشــماره7481 فرعی مجزی از 5186 فرعی ازپــالک 45- اصلی واقع 

درلتحربخش 2 کاشان
بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات  

سند مالکیت صادرخواهد شد0
تاریخ انتشار نوبت اول :    1400/12/09
تاریخ انتشارنوبت دوم :     1400/12/24

م الف: 1283488 مهدی اسماعیلی طاهری رییس اداره ثبت اسناد وامالک 
کاشان 

مفاد آراء
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایي قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر آراء صادره هیئــت موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي لنجان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضي ذیل محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضي وامالک 
 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت بــه فاصله 15 روز در 
روزنامه هاي تعیین شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي میشود 
در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند، مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک لنجان تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
1- راي شماره 140060302015001597 مورخ 1400/10/27 محسن سلیمیان 
ریزی فرزند ناصر نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 202/47 متر مربع 
مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/24

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/09 
 م الــف: 1276172 مصطفــي شمســي- رئیــس اداره ثبــت اســناد و

 امالک لنجان 
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 140085602011003054-1400/12/03 نظر به اینکه سند مالکیت 
شش دانگ پالک ثبتی شماره 469 فرعی از 1 اصلی واقع در بخش 3 خوانسار ذیل 
ثبت 550 در صفحه 473 دفتر امالک جلد 4 به نــام علی آهنگرانی ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده است، سپس آقای جواد خوانساری به موجب وکالتنامه شماره 33159 
مورخ 1399/11/13 دفتر 634 تهران به وکالــت از محترم خانم آهنگرانی احدی 
از ورثه علی آهنگرانی طبق گواهی انحصار وراثت 293/85 مورخ 1385/06/28با 

ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 140021702011008010 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 139902155864001178 به 
گواهی دفترخانه 25 خوانسار رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت 
جابجایی مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق 
را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف:1284795 اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خوانسار
مفاد آراء

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 

مراجع قضایی تقدیم نمایند.
ردیف 1-رای شــماره 13161-1400/10/29 هیات اول آقای مهدی جان نثاری 
الدانی به شناسنامه شــماره 1816 کدملی 1283457229 صادره اصفهان فرزند 
زین العابدین نسبت به سه دانگ مشاع از /ششدانگ یکباب انبار )چوب( به مساحت 
297.34 متر مربع پالک شماره 86 فرعی از 13 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه 
14 ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از علی جانثاری الدانی فرزند رمضان ثبت 

در صفحه 410 دفتر 21 تائید
ردیــف 2-رای شــماره 13163-1400/10/29 هیات اول خانــم زین العابدین 
جان نثاری الدانی به شناسنامه شماره 1210 کدملی 1283451441 صادره اصفهان 
فرزند رمضان نسبت به سه دانگ مشاع از /ششدانگ یکباب انبار )چوب( به مساحت 
297.34 متر مربع پالک شماره 86 فرعی از 13 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه 
14 ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از علی جانثاری الدانی فرزند رمضان ثبت 

در صفحه 410 دفتر 21
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/12/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/24

م الف: 1285386 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتــی واراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابــر رای شــماره  5123 
14006030200700 مورخ 1400/10/30 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای بهرام عبدالوند 
فرزند عزت اله بشماره شناسنامه 557 وکدملی 1285749715 صادره از اصفهان 
درششدانگ یک باب خانه به مســاحت75/70 مترمربع پالک 19 اصلی واقع در 
جعفرآباد فالورجان خریداری مع الواســطه ازمالک رســمی آقای محمد فتاحی 
فرزند عباسعلی محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود رابه این اداره تســلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/12/09– م الف: 1285441

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/24– م الف: 1285449 
محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان

مفادآراء
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتــی واراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابــر رای شــماره  5134 
14006030200700 مورخ 1400/10/30 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم شــیخ 
فرزند فرزند محمدعلی بشماره شناســنامه 92 وکدملی 1111136076 صادره از 
فالورجان درششــدانگ یک باب خانه به مساحت 285/62 مترمربع پالک 1133 
فرعی از 385 اصلی واقع در قهدریجان خریداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای 
براتعلی حمزه زاده قهدریجانی محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/12/09 – م الف: 1285370 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/24 – م الف: 1285371

محمد علی ناظمی اشنی رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان 

مفاد آراء
شماره نامه: 1400/12/07-140085602031002911

آگهی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئین نامــه قانون تعییــن تکلیف 
وضعیــت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر رای شــماره 
140060302031000994-1400/12/4 هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نایین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حســین مســتقیمی 
نائینی فرزند عبدالحمید بشماره شناســنامه 123 صادره از نایین در ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 874/50 مترمربع پالک ثبتی 2415 اصلی واقع در 
کشتزار راحت آباد بخش 2 ثبت نایین خریداری از مالک رسمی آقای محمدرحیم 
و علی محمد و عبدالحمید همگی مســتقیمی نائینی و ابوالفضل ســالک نائینی و 
محمدعلی سالکی بصورت عادی و مع الواســطه محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/12/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/24

م الف: 1284945 اباذر مهیمن رئیس ثبت اسناد و امالک نائین
مفاد آراء

شماره : 140060302031001012 - 1400/12/8
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره140060302031001010 
– 1400/12/8 هیــات  موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک نایین تصرفات 
مالکانه بالمعــارض متقاضي خانم زمزم ســفیدگر نائیني فرزند محمد بشــماره 
شناســنامه 31 صادره ازنایین درســه دانگ مشاع ازششــدانگ یک باب خانه به 
مساحت ششدانگ 912/72 مترمربع پالک قســمتی از یک فرعي از 337 اصلي  
واقع درروستای کبر آباد بخش 19 اصفهان الحاقی به ثبت نایین خریداري از مالک 
رســمي آقای محمد زمانی بصورت عادی و مع الواسطه محرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/12/09
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/12/24

م الف: 1285332 اباذر مهیمن رئیس ثبت اسناد وامالک نایین
مفاد آراء

آگهي موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئین نامــه قانون تعییــن تکلیف 
وضعیــت ثبتي و اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي برابر راي شــماره 
140060302031001011- 1400/12/8 هیــات  موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رســمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک نایین تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي آقاي محمد مرتضوي پناه 
فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 51995 صادره ازاصفهان در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ششــدانگ 912/72 مترمربع پالک ثبتی 
قسمتی از یک فرعي از 337 اصلي واقع درروســتای کبر آباد بخش 19 اصفهان 
الحاقی به ثبت نایین خریداري از مالک رســمي آقای محمد زمانی بصورت عادی 
و مع الواسطه محرز گردیده اســت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/12/09
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/12/24

م الف: 1285261 اباذر مهیمن رییس ثبت اسناد وامالک نایین 

  مدیر گروه بهداشت محیط مرکز اصفهان از نظارت ۸۰ تیم بر موازین بهداشتی اماکن اقامتی و بین راهی خبر داد؛

سفر به شرط

آگهی تغییرات شرکت چکاو الکترونیک صنعت پارسیان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2126 و شناسه ملی 

 14008893639
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فــوق العاده مورخ 
1400/10/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی رحیمی نژاد به شماره ملی 
3120211060 به عنوان رئیس هیئت مدیره و عیسی توکلی کمکوئی به 
شــماره ملی 5610010403 به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شیرزاد 
غالمی به شــماره ملی 1160248291 به عنوان مدیر عامل شــرکت تا 
تاریخ 1402/09/18 انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت به امضاء مشــترک آقای علی رحیمی نژاد و آقای شیرزاد غالمی 
همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر 

)1285105(
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»پوچتینو« و رد پیشنهاد یونایتد؛ 

پای رئال در میان است
بعید اســت رالف رانگنیک فصل بعد روی نیمکت منچستریونایتد حضور داشته باشد و از همین 
حاال گمانه زنی در مورد گزینه بعدی آغاز شده است. مائوریسیو پوچتینو در کنار اریک تن هاگ، 
سرمربی آژاکس مدعیان اصلی جانشینی رالف رانگنیک، سرمربی موقت و فعلی منچستریونایتد 
هستند و احتمال بازگشت سرمربی آرژانتینی به لیگ برتر وجود دارد. اما نشریه اسپورت مدعی 
شد پای رئال مادرید به میان آمده و به همین علت مائوریســیو پوچتینو فعال پیشنهاد شیاطین 
سرخ را رد کرده است. مائوریسیو پوچتینیوی 49 ســاله به خوبی می داند که اگر کارلو آنچلوتی، 
ســرمربی باتجربه رئال مادرید نتواند در اللیگا به قهرمانی رســیده و یا به مرحلــه پایانی لیگ 
قهرمانان اروپا راه یابد، احتماال شغل خود را از دست خواهد داد. دیدار رفت پاری سن ژرمن مقابل 
رئال مادرید در مرحله یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا با برتری 1-0 تیم فرانســوی تمام 
شــد و حاال دو تیم 10 روز دیگر دوباره و این بار در برنابئو به مصاف یکدیگر می روند. مائوریسیو 
پوچتینو در گذشته دو بار پیشنهاد رئال مادرید را رد کرده و عالقه دارد باالخره حضور روی نیمکت 
این تیم را تجربه کند. شرایط در پاری سن ژرمن چندان باب میل این سرمربی آرژانتینی نیست و 
با توجه به احتمال تقویت رئال مادرید در فصل تابستان و جذب گزینه هایی چون کیلیان امباپه، 
پوچتینو تصور می کند بهترین فرصت حضور روی نیمکت رئال مادرید فرا رســیده اســت. بدین 
ترتیب منچستریونایتد باید تمرکز خود را روی توافق با اریک تن هاگ از آژاکس قرار دهد. بعد از 
جدایی مارک اوورمارس، احتمال قطع همکاری تن هاگ با آژاکس بیشــتر شده و ممکن است 

یونایتد گزینه بعدی این سرمربی موفق باشد.
 

شب تاریخی »امباپه«؛ رسیدن به »زالتان«
کیلیان امباپه، ستاره جوان و فرانسوی پاری سن ژرمن به دومین گلزن برتر تاریخ این باشگاه تبدیل 
شد. شنبه شب پاری سن ژرمن در دیداری دشوار و در شرایطی که ابتدا با یک گل از نانت عقب افتاده 
بود، در نهایت 1-3 موفق به کسب پیروزی شد. کیلیان امباپه، مهاجم جوان پاری سن ژرمن دو بار 
در این دیدار موفق به گلزنی شــده و به رکورد 156 گل زالتان ایبراهیموویچ، دومین گلزن برتر تاریخ 
این باشگاه دست یافت. حاال تنها ادینسون کاوانی با 200 گل باالی سر کیلیان امباپه قرار داشته و او 
برای تبدیل شدن به بهترین گلزن باشگاه باید 44 بار دیگر دروازه حریفان را باز کند. قرارداد کیلیان 
امباپه با پاری سن ژرمن در پایان فصل جاری تمام می شود و غیرممکن است در این فصل بتواند به 

رکورد کاوانی دست یاید. اما در 
صورت قبول پیشنهاد تمدید 
قرارداد و رد انتقــال به رئال 

مادرید، این اتفاق در سال های 
آتی احتماال رخ خواهد داد. 

کیلیــان امباپه در پایان دیدار مقابل ســنت اتیــن در مورد این 
رکودشــکنی و البته اهمیت زالتان در باشــگاه پاری سن ژرمن 
صحبت کرده است.امباپه در این رابطه گفت: »همه ما می دانیم 
زالتان در پاری سن ژرمن چه عملکردی داشــته و او بازیکنی 
نمادین در این باشگاه است. من موفق شدم به رکورد زالتان 
دست پیدا کنم و اگر مشــکل خاصی ایجاد نشود از آن گذر 
خواهم کرد. در ادامه ادینسون کاوانی باالی سر من باقی می 

ماند و خواهیم دید که شرایط چگونه پیش خواهد رفت. 
تبدیل شدن به آقای گل تاریخ باشــگاه اتفاق بزرگی 

است، اما باید ببینیم چه می شود.«

  هفته پنجم دور برگشت رقابت های لیگ برتر؛

سپاهان بدون سرمربی، ذوب آهن در اندیشه بازگشت

     هفته پنجم دور برگشت رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور، جام خلیج فارس 
 سمیه مصور

با برگزاری دیدار تیم های ســپاهان اصفهان - تراکتورسازی تبریز و ذوب آهن 
اصفهان- پدیده همراه است. هفته بیستم فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور با برگزاری هشت 

دیدار در شهرهای تبریز، مسجد سلیمان، شیراز، سیرجان، اصفهان، قائم شهر و تهران خاتمه می یابد.
 تیم سپاهان در شرایطی مهیای برگزاری دیدار مقابل تیم تراکتور سازی تبریز می شود که محرم نوید کیا پس 
از تساوی در دربی نصف جهان از سرمربیگری این تیم اســتعفا داده و حاضر به بازگشت به نیمکت طالیی 
پوشان نیست. طالیی پوشان با دو تســاوی متوالی از کورس قهرمانی جا مانده اند و هم اکنون 13 امتیاز با 

صدر جدول فاصله گرفته اند و شانس چندانی برای باالبردن جام قهرمانی ندارند.
سپاهانی ها از 19 بازی قبلی 10 برد، 4 تساوی و 5 شکست 34 امتیاز به دست آورده و در رده سوم جدول قرار 
گرفته اند.در آن سو تراکتور هفته گذشته مقابل پیکان تن به تساوی بدون گل داد تا روند ناکامی های این تیم 
وارد نهمین هفته متوالی خود شود. تراکتور از 19 بازی قبلی خود تنها 3 برد به دست آورده و با کسب 6 تساوی 

و 10 شکست 15 امتیاز به دست آورده و در رده سیزدهم جدول قرار گرفته است.
تیم تراکتور سازی نیز شرایط مشــابهی با ســپاهان دارد. مدیران تراکتور درپی نتایج ضعیف سولدو با این 
تیم، سرمربی کروات خود را از کار برکنار کرد و به دنبال جانشین برای وی است. نکته عجیب تر آن که سولدو 
ســومین مربی تراکتور در فصل اخیر اســت و پیش از او کمالوند و فیروز کریمی هدایت این تیم را بر عهده 

داشتند.
ســپاهان مقابل تراکتور چاره ای جز پیروزی ندارد، فاصله یک امتیازی سپاهان با مس رفسنجان و رقابت 

نزدیک تیم های سوم تا هفتم جدول در کنار نتایج ضعیف طالیی پوشان در هفته های اخیر راهی جز پیروزی 
برای سپاهانی ها باقی نگذاشته است.

ذوب آهن- پدیده
 سبزپوشان اصفهان در شرایطی آماده پنجمین دیدار خود در دور برگشت رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور 
می شوند که آنها هفته گذشته در دربی نصف جهان تن به تساوی دادند تا روند ناکامی هایشان در این دوره 
از مسابقات هم چنان ادامه داشته باشــد. ذوبی ها با 19 امتیاز در رده دوازدهم جدول ایستاده اند. در آن سو 
پدیده که در فصل جاری تنها یک برد به دست آورده، برای فرار از خطر سقوط به 3 امتیاز این دیدار نیاز وافری 
دارد. پدیده هفته گذشته مقابل هوادار تن به شکست داد و با 8 امتیاز در قعر جدول رده بندی قرار گرفته است.

ذوب آهن مقابل پدیده  نیاز مبرمی به کسب سه امتیاز این دیدار دارد، فاصله امتیازی تیم های رده دوازدهم 
تا شانزدهم جدول بسیار کم بوده و از طرف دیگر تیم های قعرنشین در هفته های پایانی تمام تالش خود را 
برای فرار از سقوط انجام خواهند داد و همین امر موجب می شود که جایگاه ذوب آهن چندان ایمن نباشد. با 
این حال شاگردان تارتار مقابل پدیده کار چندان ساده ای پیش رو ندارند.سبزپوشان اصفهانی در خط حمله 
با کمبود مهاجم روبه رو هستند و مهاجمان این تیم در فصل جاری عملکرد خوبی از خود نشان نداده اند ؛اما 
ذوبی ها در بازی قبلی خود عملکرد خوبی در فاز دفاعی داشته و آمار نشان می دهد که شرایط این تیم در خط 
دفاعی نسبت به گذشته بهبود یافته است. سبزپوشان امیدوارند با برتری در این دیدار خانگی بتوانند بعد از 

چند هفته به یک پیروزی شیرین دست یابند.

خبر  روز

روند استثنایی ملوان در لیگ یک؛

 صدرنشیِن مطلق!
شاگردان مازیار زارع با کســب پیروزی خانگی به روند درخشان خود در لیگ ادامه داده و یک گام 
دیگر به سوی لیگ برتری شدن برداشتند.خرید زمستانی ملوانی ها در بازی هفته نوزدهم عصای 
دست مازیار زارع شــد و با گلزنی خود توانست مسبب پیروزی قوی ســپید در بازی خانگی خود 
مقابل شهرداری همدان شود؛ بردی که باعث شــد تا صدرنشینی ملوان در لیگ یک تثبیت شود و 
فاصله امتیازی اش با نزدیک ترین تعقیب کننده به 6 امتیاز برسد.ملوانی ها در شرایطی صدرجدول 
لیگ یک را در قبضه خود دارند که در 10 بازی گذشــته روند امتیازگیری استثنایی برای شاگردان 
مازیار زارع به ثبت رسیده است؛ چرا که آن ها در این 10 مسابقه، تنها 2 تساوی داشته و 8 پیروزی 
کســب کرده اند تا از مجموع 30 امتیازی، اندوخته ای 26 امتیازی به حساب ملوانی ها واریز شود.

تداوم شکســت ناپذیری هم یکی دیگر از عوامل موفقیت و حفظ صدرنشینی برای ملوان بوده تا 
آن ها با میانگین 2.26 امتیاز در هر بازی بتوانند صدر جدول لیگ یک را در اختیار خود داشته باشند 

و نزدیک تر از همیشه به بازگشت دوباره به سطح اول فوتبال ایران باشند.

مشکل بازیکن ازبک پرسپولیس چیست؟
مدیر امور بین الملل پرسپولیس در حاشیه مراسم هم اندیشی پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس که با 
حضور رییس سازمان خصوصی  سازی برگزار می شود، گفت: ان شاءا... با حضور پیشکسوتان اتفاق 
خوبی برای باشگاه پرسپولیس رخ بدهد و مشــکالت مرتفع شود.امیر علی حسینی، در خصوص 
حواشی که برای بازیکن ازبک این تیم ایجاد شده، گفت: این بازیکن حتما می تواند بازی کند. وی 
به کادرفنی معرفی شده و مورد مطالعه کادرفنی قرار گرفته است، این بازیکن را خواسته اند و از آن به 
بعد مکاتبات انجام شده و نامه عالقه مندی باشگاه پرسپولیس به این بازیکن ارسال شد، ایشان 
موافقت کرد و مدارکی بود که ما باید تهیه می کردیم، مثل مدرکی که ثابت کند بازیکن آخرین روزی 
که در باشگاه قبلی خودش فعالیت داشته، چه روزی بوده است. ما آن مدارک را اخذ کرده ایم.وی 
ادامه داد: این مسائل چیزهایی بود که برای هر بازیکنی اتفاق می افتاد؛ راجع به این بازیکن سواالت 
بیشتر بود و ما برای اینکه مطمئن شویم، از باشگاه پاختاکور درخواست کردیم که مستقیما از ايميل 
رسمی خودشان که در فیفا ثبت است به ایمیل رسمی باشگاه پرسپولیس نامه رسمی بزنند و این 
خیلی از شک و شبهه ها را از بین می برد. عالوه بر آن ما از فدراسیون فوتبال کشور خواستیم که رسما 
از فدراسیون فوتبال ازبکستان آخرین روز فعالیت بازیکن در باشگاه قبلی اش را استعالم کند و به 
امید خدا به زودی استعالم مشخص می شود.حسینی تاکید کرد: وقتی بازیکنی در زمانی که مقرر 
است فسخ کند، بازیکن آزاد محسوب می شود و مشــکلی برای اینکه در خارج از بازه پنجره نقل و 

انتقاالتی جذب باشگاهی شود، ندارد.
مدیر امور بین الملل پرسپولیس درباره رای دادگاه CAS در پرونده 
شــکایت النصر بیان کرد: قرار بود که رای صادر و ابالغ شــود ؛اما 
تا االن این اتفاق رخ نداده اســت.  با اســتناد به R59 از قوانین 
ورزشی صدور و ابالغ رای را به تعویق می اندازند و چندین بار هم 
این اتفاق افتــاده و احتماال این بار هــم بخواهند این کار را 
بکنند و به تعویق بیندازند.حسینی در پایان درباره دلیل 
به تعویق افتادن این حکم گفت: به خاطر این است که 
می خواهند مالحظات بیشتری داشته باشند. این 
اتفاق شایعی در پرونده های CAS است. چندین 
بار پیش آمده؛ زمان آقای گرشاسبی پرونده مانوئل 
ژوزه بسته شد در صورتی که طرح دعوای آن برای 

زمان آقای رویانیان بود.

مستطیل سبز

سخنان عجیب »اخباری« 
درباره دعوت به تیم ملی

محمدرضا اخباری که در تقابل هفته نوزدهم 
تراکتور مقابل پیکان عملکرد فوق العاده ای 
داشت و عالوه بر واکنش های تماشایی، 
با مهــار ضربه پنالتی مجتبی حقدوســت 
مانع شکســت تیمش در این هفته شــد  
شنبه شب در گفت وگویی با برنامه فوتبال 
برتر درباره شرایط تراکتور و تاثیر استرس 
بازیکنــان بر روی کیفیت بــازی های این 
تیم صحبت کــرد. وی همچنین در بخش 
دیگــری از صحبت هایش گفــت امیدوار 
اســت بازیکنان با اعمال نفوذ به تیم ملی 

دعوت نشوند!
اخبــاری در ابتــدای صحبــت هایش از 
تغییراتی که در کادرفنی تیم می شود، انتقاد 
کرد و گفت: جا دارد از زحمات آقای سولدو 
در این مدت تشــکر کنم و برای ایشان در 
ادامه راه آرزوی موفقیت دارم. در مصاحبه 
های قبلی و حتــی برنامه های تلویزیونی 
قبلی که صحبت کردم به این موضوع اشاره 
کــردم که تغییــر مربی نمی توانــد به نفع 
باشــگاه ما و تیم بزرگ تراکتور باشد. همه 
تیم هایی کــه در دنیا مدعی هســتند و به 
دنبال نتایــج خوب هســتند نمی توانند با 

عدم ثبات به جایی برسند.
اخبــاری در واکنش بــه اینکه بــا حضور 
گلرهــای آمــاده در تیــم ملــی و حضور 
دروازه بان های آماده در لیــگ و اروپا کار 
ســختی برای رســیدن به تیم ملی دارد، 
عنوان کرد: صادقانه بایــد بگویم گلر های 
خوبی داریم و من خودم هم به پشــتوانه 
مربی دروازه بان های خوبی که دارم با متد 
روز دنیا تمرین می کنم و خیلی از تمرینات 
خودم راضی هستم. خدا را شکر توانستم 
عملکردم را چه در فصل گذشــته و چه این 
فصل بــه خوبی به نمایش بگــذارم. فقط 
نکته این است که امیدوارم همه رقابت ها 
عادالنه و پاک باشــد چون نمی شود که با 
زور زدن و اعمال نفوذ بخواهند کســی را به 
تیم ملی دعوت کنند. بهتر است هر کسی 

که حقش است به تیم ملی دعوت شود.

فوتبال جهان

وز عکس ر

مادر نگران کشتی گیر ایرانی 
در رقابت های جام تختی

چهل و دومین دوره رقابت های کشتی فرنگی 
جام تختی شــنبه شــب به پایان رسید.در 
فینال وزن 130 کیلوگرم، امیر قاسمی منجزی 
با نتیجــه 6 بر 5 مقابــل داوید اواســپیان 
ارمنستان به پیروزی رسید و قهرمان شد.این 
قهرمانی در حالی رقم خورد که مادر فرنگی کار 
کشورمان نیز در سالن بوستان اهواز حضور 
داشت. مادر این ورزشــکار با جنب و جوش 
زیادی رقابت پسرش در فینال را تماشا کرد.

فرصت گرفتن کرسی مهم در وزنه برداری جهان به خطر افتاد
فدراسیون جهانی وزنه برداری تا 11 اسفند به کشورها مهلت داده است تا اسامی کاندیداهای خود را برای حضور در انتخابات این فدراسیون ارسال کنند.نکته مهم 
این است که با توجه به حواشی زیادی که فدراسیون جهانی داشت و حساســیت کمیته بین المللی المپیک بر روی اینکه نفرات قبلی دوباره در این فدراسیون 
نباشند، بنابراین بهترین فرصت است تا بتوان به دنبال کسب کرسی موثری بود. وزنه برداری ایران با وجود اینکه از قدرت های جهان محسوب می شود ؛اما کرسی 
تاثیرگذاری نداشته بنابراین فرصت بسیار خوبی است که ایران بتواند پست مهمی بگیرد.  اما در این میان بالتکلیفی فدراسیون مسئله ساز شده و هنوز سرپرست 
فدراسیون مشخص نیست و معرفی کاندیداها از ایران در هاله ای از ابهام قرار دارد. پنج سال پیش که انتخابات فدراسیون جهانی برگزار شد، نام رییس فدراسیون 
برای پست های کلیدی از ریاست گرفته تا دبیرکلی و نواب رییس و هیئت اجرایی رد شد که در هیچ کدام هم رای نیاورد و حتی علی مرادی از  برخی  پست ها هم 
انصراف داد. برای انتخاباتی هم که قرار بود در اواخر سال 2021 برگزار شود که به تعویق افتاد، باز هم همان نفرات قبل ثبت نام کردند. اکنون این نگرانی برای اهالی 

وزنه برداری ایجاد شده که این بالتکلیفی فدراسیون به ضرر وزنه برداری تمام شود و نفرات قوی برای گرفتن کاندیداتوری معرفی نشوند. 

روزشــنبه ویدئوی از ماراتن کیش منتشر شد که در 
آن چند دونده مسیر را اشــتباه می روند و بی نظمی 
عجیب و غریبی در رقابت ایجاد می شود.  فدراسیون 
دوومیدانی اعالم کرد که این مسابقات زیر نظر آن ها و 
وزارت ورزش نبوده و بارها خواستار برخورد با برگزاری 
این چنین مسابقاتی بودند.پیام بیباج، مسئول برگزار 
کننده ماراتن کیش درباره ویدئوی منتشر شده از این 
مسابقات که نشان می دهد چند شرکت کننده مسیر 
را گم کردند و نظم ماراتن به هم خورده، گفت: این  یک 
شیطنت کوچک،  کوتاه و 10 ثانیه ای  در یک مسابقه  
42 کیلومتری و 6 ســاعته بود. دو دونده 5 متر را با 
شیطنت اشــتباه دویدند و صدای شان هم در فیلم 
مشخص است که یکی می گوید به این سمت برویم 

و دیگری ســمت دیگری را می گوید و در انتها نیز به 
مسیر برمی گردند.

بیباج با بیــان اینکه ایــن دو  در جلســه توجیهی 
مســابقات نبودند، گفت: این موضــوع اصال اتفاق 
خاصی نبود و این دو دونده اصال در جلسه توجیهی 
نبودند و مسیر را نمی دانستند. حتی مشخص است 
که در فیلم شوخی هم می کنند. این اتفاق حتی در 
فیلم خط شروع ما وجود نداشت چرا که بسیار کوتاه 
بود. در این 42 کیلومتر یک نفر ناراضی نبود و حتی 
اشتباه هم نرفت. ما به کمک پلیس مسیرها را بستیم 
و هیچ کم و کسری وجود نداشت و همه به بهترین 
شکل به خط پایان رسیدند. همان طور که گفتم این 
موضوع یک شیطنت فضای مجازی بود که من از آن 

ناراحت هم نیستم.وی در پاسخ به این سوال که آیا 
تغییر مسیر مســابقه باعث این اشتباه شده است، 
گفت: پیش از این قرار بود مسابقه در مسیر دیگری 
باشــد؛ اما در صحبتی که با پلیس راهور داشتیم به 
خاطر اینکه امنیت بیشتر باشد جهت را تغییر دادیم. 
این موضوع دو سه روز قبل مسابقه اتفاق افتاد و در 
جلسه توجیهی به همه اعالم کردیم و روی گوگل ارث 
هم توضیح دادیم. در طول مســیر هم تمام شرایط 

امنیتی و راهنمایی فراهم بود. 

ادعای مسئول برگزاری مسابقه حاشیه ساز در جزیره؛

بی نظمی ماراتن کیش شیطنت مجازی بود!
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مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت 20 درصدی تقاطع غیرهمسطح بهاران-رویان
مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان اظهار کرد: در معابر شهری وقتی بهبود وضعیت یک تقاطع مدنظر 
قرار می گیرد، یکی از پیشــنهادها برای افزایش کارایی آن احداث تقاطع های غیرهمسطح است.

هوشنگ نظری پور افزود: تقاطع غیرهمسطح، محل تالقی چند راه است که ارتفاع یکسانی از سطح 
زمین ندارد و در نهایت ضمن تسهیل و ایمن ساختن جریان ترافیک، عبور و مرور را نیز دچار اختالل 
نمی کند.مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان با بیان اینکه در مسیر رینگ چهارم و در فاز دوم آن، در 
حال حاضر عملیات عمرانی احداث تقاطع غیرهمسطح بهاران-رویان در دست اجراست که تاکنون 
۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، تصریح کرد: این پل حدفاصل محله دهنو تا روستای بهاران 
در کیلومتر ۳۵۰۰ حلقه حفاظتی شهر به صورت زیرگذر از سمت شرق مسیر روستای بهاران را به غرب 
و به خیابان رویان متصل می کند.وی با بیان اینکه مسیر حدفاصل محله دهنو تا روستای بهاران از 
نقاط حادثه خیز شهر بوده است، گفت: یکی از مزایای احداث تقاطع غیرهمسطح بهاران_رویان با 
توجه به حوادث متعددی که در آن رخ می داد، ایمن سازی و تسهیل در عبور و مرور وسایل نقلیه و به 
خصوص اهالی روستای بهاران است؛ ضمن اینکه پروژه به صورتی طراحی شده است که در آینده 
امکان ارتباط کمربند شمالی منطقه ۱۵ به حلقه حفاظتی شــهر اصفهان را تامین کند.نظری پور در 
خصوص مشخصات تقاطع غیرهمسطح، بهاران_رویان، افزود: طول این پل ۹۹ متر، عرض آن ۳۶ 
متر و مساحت آن ۲۵۵۰ مترمربع اســت که عملیات این پروژه ۶۴ هزار متر مکعب خاک برداری، 
۲۴۰۰ مترمربع قالب بندی، ۸۵۰ تن آرماتوربندی و در حدود شش هزار مترمکعب بتن ریزی خواهد 
داشت.وی با بیان اینکه تاکنون آزادسازی تقاطع غیرهمسطح بهاران_رویان   حدود ۲۱ هزار مترمربع 
بوده ، تصریح کرد: این میزان به ۲۲۷ هزار مترمربعی که تاکنون برای مسیر رینگ چهارم آزادسازی 
شده، اضافه شده است.مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان اضافه کرد: عملیات اجرایی پروژه تقاطع 
غیرهمسطح بهاران از اواسط دی ماه سال جاری آغاز شد و تا پایان تابستان سال ۱۴۰۱ با هزینه ای 

بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان اعالم کرد:

امضای یک تفاهم نامه برای حمایت از رانندگان تاکسی
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان با اشاره به امضای تفاهم نامه مشترک بین سازمان 
تاکسیرانی و بانک رسالت، گفت: رانندگان ناوگان تاکسیرانی شــهرداری اصفهان، کارت اعتباری 

ایساکو جهت تامین قطعات و تعمیر خودرو را دریافت می کنند.
در آیین امضای تفاهم نامه استفاده از »ایســاکو کارت« با حضور مدیر بانک قرض الحسنه رسالت 
اصفهان که در آستانه فرارسیدن عید مبعث پیامبر اکرم )ص( انجام شد، اظهار کرد: با امضای این 
تفاهم نامه رانندگان تحت پوشش سازمان تاکســیرانی اعم از تاکسی، آژانس و سرویس مدارس 
می توانند با دریافت کارت اعتباری حمایتی ایساکو کارت از خدمات شامل خرید قطعات خودرو و 
تعمیرات بهره مند شوند. محمد پرورش با بیان اینکه خدمات قابل ارائه به رانندگان تاکسی در قالب 
وام قرض الحسنه با تنفس سه ماه و اقساط شش ماهه وام با تسهیالت کم بهره ارائه می شود، افزود: 
تفاهم نامه استفاده از ایساکو کارت در راستای کمک به رانندگانی که مشکالت مالی دارند، امضا شده 
است تا بدون دغدغه خودروهای خود را تعمیر کنند و در راستای خدمت رسانی به شهروندان دچار 
وقفه نشویم. مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شــهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: بر اساس انعقاد 
تفاهم نامه استفاده از کارت اعتباری حمایتی ایساکو، رانندگان تحت پوشش سازمان تاکسیرانی 
با مراجعه حضوری به ســازمان تاکسیرانی، پس از اعتبارســنجی در طرح ثبت نام اولیه می شوند 
و پس از دریافت ایســاکو کارت با مراجعه به نمایندگی ها و فروشــگاه های مجاز از خدمات فوق 
استفاده می کنند. وی خاطرنشان کرد: قطعات ارائه شــده در کارت اعتباری ایساکو از نظر کیفیت 
هیچ تفاوتی با خرید نقدی ندارد، همچنین در پرداخت اجرت برای دریافت خدمات نیز تفاوتی با 

پرداخت نقدی نیست.

انصراف دومین عضو علی البدل از حضور در شورای شهر اصفهان؛

ماجرای عضو سیزدهم

نرگس طلوعی آبان ماه امسال بود که حکم کمال حیدری، 
معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکی در انتصاب غالمحســین صادقیان به عنوان معاون 
اجرایی معاونت بهداشت این وزارتخانه رسانه ای شد. صادقیان، منتخب 
مردم اصفهان در شــورای ششــم بود که پس از انتخابات سال جاری 
همراه با ۱۲ عضو دیگر از یک لیســت واحد انتخاب شــد تا چهار سال 
مسئولیت نمایندگی مردم در شورای شــهر را به عهده بگیرد. وی با ۹۴ 
هزار و ۱۰ رای از لحاظ تعداد آرا دومین فرد منتخب شورا بود و در این دوره 
به عنوان رییس کمیسیون ســالمت، محیط زیست و خدمات شهری 
شورای اسالمی شهر اصفهان انتخاب شــد. پس از انتشار رسمی این 
حکم، گمانه زنی ها برای تغییر در ترکیب اعضای ۱۳ نفر شورای ششم 
اصفهان و جایگزینی یکی از اعضای علی البدل به جای صادقیان قوت 

گرفت.
در لیست اعضای علی البدل نام رضا امینی، عبدالرسول امامی، احمد 
شریعتی کمال آبادی، مهدی فوقی، حامد یزدیان، عباسعلی علیخاصی 
و علیرضا نصراصفهانی به چشــم می خورد. امینی که به عنوان شهردار 
اهواز انتخاب شده بود از حضور در شــورای شهر اصفهان انصراف داد تا 
عبدالرسول امامی که بر مسند کرسی ریاست شهرداری نجف آباد تکیه 

زده بوده، نامزد جایگزینی صادقیان در شــورای شهر شود؛ اما با وجود 
این که محافل سیاسی اصول گرایان و مدیریت شهری اصفهان به ویژه 
اعضای شورای شهر اصرار به حضور امامی که سابقه حضور در مناصب 
و پست های مختلف در مدیریت شــهری اصفهان را  دارد، داشتند وی 
روز گذشته اعالم کرد که همچنان در شهرداری نجف آباد باقی می ماند.

شهردار نجف آباد با بیان اینکه خدمت به مردم توفیقی است که در هر 
جایگاه باید پاس داشته شود، گفت: هرکس که خود را در مدار خدمت 
قرار می دهد باید بدون توجه به عنوان و مقام، صرفا دغدغه حل مسائل 

مردم را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اینجانب از روز قبول مسئولیت شهرداری نجف آباد 
هیچ دغدغه ای جز حرکت جریان خدمت به شهر و شهروندان فهیم و 
انقالبی نجف آباد و تعهدی که نســبت به شورای اسالمی شهر عهده دار 
شدم، نداشته و ندارم. جریان خدمت نجف آباد به فضل الهی با قدرت 
ادامه خواهد داشــت و تمام ظرفیت های موجــود در خصوص بهبود 
شرایط عمرانی، فرهنگی و اجتماعی نجف آباد با قوت استمرار می یابد.

وی خاطرنشــان کرد: پروژه های متعددی در نجف آبــاد وجود دارد که 
متاســفانه به حالت نیمه تعطیل درآمده بود و طرح جریان شــهر این 
پروژه ها را احیا کرده و همگی در حال اجراست و به زودی اخبار اتمام و 

پیشرفت این پروژه ها به گوش مردم شریف نجف آباد خواهد رسید و 
مردم شاهد آثار مثبت آن در شهر خواهند بود.

شــهردار نجف آباد با بیان اینکه خدمت به مردم نجف آباد را افتخاری 
در کارنامــه فعالیت های خود می دانم، تصریح کــرد: از همین رو خود 
را متعهد به مسئولیت شهرداری شهر ریشــه دار نجف آباد می دانم و از 
عضویت شورای اسالمی شــهر اصفهان انصراف داده و به فضل الهی با 
قدرت بیش از پیش به فعالیت خود در نجف آباد شهر شهیدان کاظمی 
و حججی می پردازم.وی با تاکید بر ضرورت تمرکز مدیریت شهری بر 
خدمت بیشتر و در خور شأن شهر و مردم نجف آباد اظهار کرد: از نخستین 
لحظه حضور در نجف آباد به عنوان شــهردار، تمــام تمرکز من بر روی 
خدمت در این شهر و انجام تعهداتی اســت که در قبال اعتماد اعضای 
شورای شهر عهده دار شده ام و هرگونه اخبار مبنی بر رایزنی برای حضور 

در شورای شهر اصفهان را تکذیب می کنم.
 حاال که امامی حاضر به عضویت در شورای شهر اصفهان نشد پانزدهمین 
نفر انتخابات شــورای اســالمی شــهر اصفهان یعنی احمد شریعتی 
کمال آبادی که از اصالح طلبان سرشناس اصفهان به شمار می رود وارد 
شورای شهر خواهد شد؛ موضوعی که یکدســتی شورای شهر اصفهان 

را برهم زده و باب میل اعضای کنونی پارلمان شهری اصفهان نیست.

نایب رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهان با 
بیان اینکه زیرســاخت های موجود شــهر به ویژه 
خیابان های شــرقی و غربی نمی تواند پاسخگوی 
حجم زیادی از خودرو باشد، تصریح کرد: در روزهای 
عادی سال نیز این خیابان ها دچار ترافیک سنگین 
است، بنابراین شهرداری، استانداری و پلیس راهور 
باید همکاری کنند تا در راســتای یک طرفه ســازی 
برخی خیابان ها حتی به صورت موقت اقدام شود، 
اگر از اکنون در این زمینه برنامه ریزی نشود، در آن 
ایام با بحران های سنگین ترافیکی روبه رو خواهیم 
بود. ابوالفضل قربانی با بیان اینکه در بودجه ســال 

آینده رقم بســیار خوبی برای خطوط قطار شهری 
اصفهان دیده شده است، گفت: قطار شهری طرحی 
صددرصد ملی است و مسئوالن دولت نباید از این 
مسئولیت شانه خالی کنند. وی خاطرنشان کرد: در 
بودجه سال آینده کشــور، رقم های مربوط به اوراق 
مشارکت حوزه حمل ونقل حذف شده و جایگزینی 
نیز برای آن تعیین نشده اســت، بنابراین اکنون که 
نمایندگان مجلس در حال بررسی بودجه هستند، 
الزم است در این زمینه نیز دقت کافی داشته باشند.
قربانی تصریح کرد: طرح های مربوط به قطار شهری 
در تمام کشورهای دنیا توســط دولت ها پیگیری و 
اجرا می شود، باید توجه کنیم که هزینه در نظر گرفته 
شــده برای احداث مترو اگر بخواهد از جیب مردم 

پرداخت شود، قطعا طرح های دیگر آسیب می بینند، 
بنابراین دولت باید در این خصــوص برنامه ریزی 
مناسبی داشــته باشــد. وی اضافه کرد: اگر کالن 
شهرها بتوانند نحوه بهره برداری از بودجه را مدیریت 
کنند، هنر بسیار بزرگی است، بنابراین هزینه احداث 
نباید به صــورت صددرصد بر دوش شــهرداری ها 
باشد. نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با 
اشاره به ابهامی قانونی در خصوص احداث متروی 
کالن شهرها، گفت: ابهامی در قانون وجود دارد مبنی 
بر اینکه دولت می تواند ۵۰ درصد به توســعه قطار 
شهری کمک کند، در این راستا نمایندگان مجلس 
کمک کنند تا این قانون اصالح شود و به جای کلمه 

»می تواند« کلمه »باید« قرار گیرد.

نایب رییس شورای شهر اصفهان:

 دولت از مسئولیت احداث مترو در کالن شهرها 
شانه خالی نکند

حاال که امامی حاضر به عضویت در شورای شهر اصفهان 
نشد پانزدهمین نفر انتخابات شورای اسالمی شهر 
اصفهان یعنی احمد شریعتی کمال آبادی که از اصالح 
طلبان سرشناس اصفهان به شمار می رود وارد شورای 

شهر خواهد شد

ساماندهی تردد خودروها و موتورسیکلت ها در میدان امام 
اصفهان

مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی اســتان اصفهان گفت: تــردد خودروها و 
موتورسیکلت ها در مجموعه جهانی میدان امام در آستانه نوروز ۱۴۰۱ ساماندهی می شود. علیرضا 
ایزدی در جلســه ســاماندهی تردد در مجموعه جهانی میدان امام که با حضور فرماندهان پلیس 
پیشگیری و پلیس راهور و همچنین جمعی از مدیران شهری همراه بود، از برنامه ریزی در راستای 
ســاماندهی تردد خودرو ها و موتورســیکلت ها در مجموعه جهانی میدان امــام )نقش جهان( و 
محور های تاریخی و گردشگری پیرامون آن در آستانه نوروز ۱۴۰۱ خبر داد. به گفته وی، محدودیت 
تردد وسایل نقلیه در میدان امام در دو مرحله، طی دهه هفتاد و همچنین سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ 
خورشیدی اجرا شد، اما با توجه به این که این مجموعه تاریخی از یک سو مرکز اصلی فعالیت های 
تجاری و اقتصادی اصفهان از عصر صفوی تاکنون به شمار می رود و از سوی دیگر این مجموعه در 
مرکز شهر اصفهان واقع شده، هنوز با معضل تردد وسایل نقلیه به ویژه موتورسیکلت در داخل میدان 
از جمله مبادی ورودی بازار بزرگ اصفهان و محور های ارتباطی با میدان در جبهه های شرقی و غربی 
میدان مواجه هستیم.در این نشست تالش داریم تا ضمن برنامه ریزی برای سهولت در تردد اهالی 
بازار و فعالیت های تجاری آن ها، شــرایط بهتری را از منظر بصری و همچنین تردد همراه با امنیت 
در این مجموعه عظیم تاریخی با بیش از ۸۵ هزار مترمربع وسعت، فراهم آوریم. مدیرکل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: تالش داریم تا برنامه ریزی های الزم، به 
سرعت انجام شود و بتوانیم در ایام نوروز ۱۴۰۱ شرایط بهتری را برای بهره برداری گردشگران از این 

مجموعه زیبای تاریخی فراهم آوریم.

انجمن فیلم ققنوس به همت بسیج دانشجویی اصفهان 
برگزار می شود

انجمن دانشجویی فیلم ققنوس وابسته به بسیج دانشجویی اصفهان گردهمایی فعاالن حوزه فیلم 
و هنر را با عنوان »انجمن فیلم ققنوس« افتتاح می کند.در این مراسم کارگاه های آموزشی فیلمنامه 
نویسی، کارگردانی و بازیگری با حضور مهدی عظیمی میرآبادی، امین جواهری و سیاوش چراغی 
پور برگزار می شــود.برگزاری این مراسم چهارشنبه، ۱۱ اســفند، در پردیس سینمایی سیتی سنتر 

اصفهان برنامه ریزی شده است.

تماشای آثار »محمد احصایی« در گالری امروز
نمایشگاه آثار خوشنویسی محمد احصایی، از شنبه هفتم اسفندماه در گالری امروز برپا شد. مدیر 
اجرایی این نمایشگاه با اعالم این خبر گفت: محمد احصایی از بزرگ ترین هنرمندان در رشته های 
خوشنویسی، نقاشی و طراحی گرافیک است که بیش از ۵۰ سال در این عرصه فعالیت داشته است. 
علیرضا عسکری فر،  با اشاره به اینکه احصایی از پایه گذاران نقاشی خط در  ایران به شمار می رود، ادامه 
داد: برای اولین بار در اصفهان آثار ایشان در گالری امروز نمایش داده می شود.این طراح گرافیک با 
بیان اینکه نمایشگاه شامل دو بخش مشق شب ها و گنج بازیافته است، اظهار کرد:  بخش اول شامل 
سیاه مشق های خوشنویسی استاد احصایی در دوران کرونا و قرنطینه و بخش دوم حاصل عکاسی 
وی در دهه ۵۰ از موزه های جهان است. عسکری فر با اشــاره به رونمایی از دو کتاب این هنرمند در 
حاشیه نمایشگاه، افزود: کتاب آثار خوشنویسی و کتاب مجموعه   عکس های این هنرمند پیشکسوت 
نیز در این نمایشگاه رونمایی شده است. مدیر اجرایی نمایشگاه اضافه کرد: به علت شیوع بیماری 
کرونا، آیین گشایش افتتاحیه نمایشــگاه لغو شد  و آثار از شنبه هفتم اســفندماه در معرض دید 
مخاطبان قرار گرفته است.گفتنی است عالقه مندان برای تماشای این آثار می توانند تا ۲۶ اسفندماه از 
ساعت ۱۱ تا ۱۹ به گالری امروز واقع در خیابان آبشار دوم، بن بست فرشید، پالک ۳۲۴ مراجعه کنند.

با مسئولان

خبر روزخبرخوان

به همت سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان؛

گیاهان مقاوم  به کم آبی، 
جایگزین آب دوست ها 

می شوند
کم آبی به ویژه در اســتان اصفهــان که طی 
دهه اخیر شــاهرگ حیاتــی اش، رودخانه 
زاینده رود را از دســت داده و سفره های آب 
زیرزمینی اش با خشکسالی نگران کننده ای 
مواجه شــده ، نمود بیشــتری دارد.در چنین 
شرایطی مدیریت صحیح و اصولی منابع آبی 
موجود یکی از رسالت های اصلی در اقدامات 
و فعالیت های مدیریت شهری است. سازمان 
پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان نیز 
که مســئولیت صیانت و نگهداری از سرمایه 
ارزشمندی چون فضای ســبز شهر را بر عهده 
دارد در این راستا مسئولیتی جدی تر و مهم تر 
بر دوش دارد. این سازمان به دنبال طراحی و 
اجرای طرح هایی است که ضمن نگهداری از 
فضای سبز شهری نسبت به کاهش مصرف 
میزان آب و صرفه جویــی در آن نیز گام های 
بلندی بردارد.یکی از طرح های قابل توجه این 
ســازمان در این زمینه، طرح حذف گونه های 
نیازمند بــه آب فــراوان و جایگزینی گیاهان 
مقاوم به کم آبی است؛ طرحی که مهدی بقایی، 
معاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهان 
نیز چندی قبل بر ضرورت اجــرای آن تاکید 
کرد و کاشــت گونه های گیاهی با نیاز آبی کم 
را از برنامه های ســال آینده سازمان پارک ها 
دانست. مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان درباره این اقدام ، گفت: 
هرچند بســیاری از گونه های گیاهی نیازمند 
به آب فــراوان راندمان اکولوژیک بیشــتری 
برای شهر دارند؛ اما متاسفانه به دلیل شیوع 
خشکسالی و ضرورت کاهش میزان مصرف 
آب ناچاریم گونه های مقاوم را هرچند راندمان 
اکولوژیک کمتری دارند، با گونه های نیازمند به 
آب جایگزین کنیم. مجید عرفان منش تاکید 
کرد: گیاهانی مانند داغ داغان، نسترن، نوش 
و بلوط زاگرس از جملــه گیاهان مقاوم به کم 
آبی هستند که به زودی در چرخه فضای سبز 

اصفهان قرار می گیرند.

واکاری 2300 اصله درخت در سطح منطقه 10
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان اظهار کرد: واکاری درختان که با هزینه ای بالغ بر هشت میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در سطح منطقه ۱۰ در حال اجراست، اقدام 

حائز اهمیت در جهت توسعه و حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه به شمار می رود.
داوود بحیرایی با اشاره به محورهای واکاری ۲۳۰۰ اصله درخت در منطقه ۱۰ شهرداری، افزود: واکاری درختان خیابان های معراج، اتوبان آقابابایی، آیت، خواجه 
عمید، صباحی، تاالر، حکیم شفائی دوم، شیخ طوسی شرقی و پروین به تعداد حدود ۱۲۰۰ اصله با هزینه ای حدود دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال شامل هزینه 

کاشت توسط شرکت فصل سبز اسپادانا و همچنین خرید درخت و درختچه انجام می شود.
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان ادامه داد: واکاری درختان خیابان های فرسان، آل خجند، حکیم شفایی اول، شیخ طوسی غربی، پروین، دشتستان، سروش، 
عسگریه و مادی راران به تعداد حدود ۱۱۰۰ اصله کاشت توسط انجمن حمایت از زندانیان با هزینه ای حدود دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال نیز در دستور کار است.

نمایشگاه »سیر تحول 
آبرنگ از دوران صفوی تا 

به امروز« در اصفهان
 »سیر تحول آبرنگ از دوران صفوی 
تا به امروز« عنوان نمایشــگاهی از 
آثار هنرمندان نقاش آبرنگ صاحب 
ســبکی اســت که در گالری »نقش 
قلم« در ســرای قزلبــاش اصفهان 
افتتاح شد. در این نمایشگاه می توان 
تحوالت جدیدی که در هنر آبرنگ رخ 

داده است را در ۴۲ اثر مشاهده کرد.
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درست است که گاهی نمی توانید از حسرت خوردن اجتناب 
کنید، اما خبر خوب این است که با اقداماتی می توانید این 
احساس را به حداقل برسانید و آن را به فرصتی برای رشد 
و تغییر تبدیل کنید.حســرت اغلب احساسی منفی تلقی 
می شود، اما گاهی می تواند مانند نیرویی مثبت در زندگی 
شما عمل کند. مثال حسرت خوردن می تواند انگیزه دهنده 
باشد و شــما را به غلبه بر اشتباهات گذشــته یا اقدامی 
برای اصالح آنها تشــویق کند. تحقیقات نشان داده اند که 
هم حســرت تجربه شده و هم حســرت پیش بینی شده 

می توانند بر تصمیمات آینده شما اثر بگذارند.
خودپذیــری را تمریــن کنیــد: تصدیــق و پذیرش 
احساسات تان قدمی الزم و ضروری برای مقابله با حسرت 
خوردن است. وقتی خودتان و احساسات تان را بپذیرید، 
می توانید تشخیص بدهید که ارزش شما با اشتباهات یا 
شکســت های تان تعیین نمی شــود. پذیرفتــن خود و 
احساسات تان به این معنا نیست که نمی خواهید چیزی را 
تغییر دهید یا بهتر انجام دهید و فقط به این معنی است که 
شما می توانید تشخیص بدهید همیشه در حال یادگیری، 

تغییر و رشــد هســتید. به خودتــان یــادآوری کنید که 
رویدادهای گذشــته آینده شــما را تعییــن نمی کنند و 

می توانید در آینده انتخاب های بهتری داشته باشید.
خودتان را ببخشید: حسرت خوردن یکی از مولفه های 
احساس گناه و ســرزنش خودتان اســت، پس یافتن 
راه هایی برای بخشیدن خودتان می تواند به تسکین برخی 
از احساســات منفی مرتبط بــا آن کمک کنــد. پذیرش 
اشتباهات خود بخشی از این فرآیند است، اما بخشیدن 
خودتان هم به همان اندازه مهم است. به جای اینکه خود 
را به خاطر اشتباهات  خود تنبیه کنید، مانند وقت هایی که 
دیگران را می بخشید، با خودتان هم با مهربانی رفتار کنید.

برای انجام این کار می توانید مســئولیت آنچــه را اتفاق 
افتاده است بپذیرید؛بابت اشتباهات خود ابراز پشیمانی 
کنید؛برای جبران تالش کنید. شاید نتوانید گذشته را تغییر 
دهید، اما برداشــتن گام هایی برای بهترشــدن در آینده 
می تواند به شــما کمک کند خودتان را ببخشید و به جای 

نگاه کردن به عقب، به جلو حرکت کنید.
بابت اشــتباهات خــود عذرخواهی کنید: عــالوه بر 

بخشیدن خود، عذرخواهی از افرادی که رفتار شما بر آنها اثر 
گذاشته است نیز می تواند مفید باشد. اگر حسرت خوردن 
شما باعث ناراحتی و درد عاطفی در فردی دیگر شده است، 
از او عذرخواهــی کنید. عذرخواهی صادقانــه می تواند به 
طرف مقابل بفهماند از اتفاقی که افتاده اســت احساس 

پشیمانی و با او همدردی می کنید.
از فرصت ها اســتفاده کنید: یکی از راه هــای مقابله با 
احساس حسرت، استفاده از این تجربیات برای تقویت 
اقدامات آینده اســت. به جای نشــخوار ذهنــی درباره 
چیزهایی که تغییرکردنی نیســتند، کار درستی را که باید 
انجام می دادید به چشــم فرصتی برای یادگیری ببینید.

احتماال به این دلیل در گذشــته قادر بــه انتخاب بهتری 
نبوده ایــد که دانــش، تجربه یــا آینده نگــری الزم برای 
پیش بینی نتیجه را نداشــته اید و بر اســاس دانسته ها و 
ابزارتان در آن زمان تصمیم  گرفته بودید.به خودتان یادآوری 
کنید که با تجربیات جدیدتان، اکنون دانش الزم را دارید تا 
دفعه بعد که با معضلی مشــابه مواجه شــدید، انتخاب 

بهتری کنید.

آشپزی

شیرینی موکا
مواد الزم : کره 100 گرم، پودر قند 60 گرم، تخم مرغ یک عدد، پودر 

کاکائو یک قاشق غذا خوری، پودر قهوه یک قاشق مربا خوری، آرد 1۹5 گرم، 
بیکینگ پودر یک دوم قاشق مربا خوری، وانیل یک چهارم قاشق مربا خوری

 طرز تهیه :فر را با دمای 180 درجه روشن کنید تا گرم شود. برای پخت بدون فر باید یک تابه دو 
طرفه را روی شعله پخش کن قرار دهید تا گرم شود. آرد را به همراه بیکینگ پودر مخلوط کنید و 

سه بار الک کنید تا آرد سبک شود.کره نرم شده در دمای محیط را داخل کاسه ریخته و تخم مرغ و 
همه مواد را به جز آرد اضافه کنید و با همزن برقی به مدت چند دقیقه خوب هم بزنید تا مواد یکدست 
شوند. حاال باید مخلوط آرد را به تدریج به مواد اضافه کنید و با لیسک هم بزنید تا خمیری یکدست 
به دست بیاید. سپس دستکس دست کنید و خمیر را با نوک انگشت ورز دهید تا خمیر جمع شود.
خمیر را داخل نایلون قرار دهید و به مدت یک ساعت در یخچال استراحت دهید تا خنک شود. 
سپس خمیر را بین دو نایلون با کمک وردنه باز کنید و با کاتر دلخواه برش بزنید. اگر کاتر خاصی 

مد نظر ندارید می توانید از مواد بردارید و در دست گرد کنید و داخل سینی فر قرار دهید.
شیرینی ها را داخل سینی فر و یا تابه دو طرفه که از قبل کاغذ روغنی انداختید، بچینید. 

سپس سینی فر را در فر از قبل گرم شده به مدت 15 دقیقه با دمای 180 قرار 
دهید تا شیرینی پخته شود. برای پخت بدون فر در تابه را بسته و روی 

شعله پخش کن قرار دهید و برای 20 دقیقه زمان دهید تا 
شیرینی پخته شود  و بعد از پخت با شکالت 

ذوب شده تزیین کنید.

نکاتی برای کنارآمدن با حسرت

نیمی از سریال نوروزی شبکه ۵ پیش 
رفته است

»منوچهر هادی« با چه فیلمی به سینما 
برمی گردد؟

سرپرست گروه فیلم و سریال شبکه پنج سیما از پیشرفت 50 درصدی 
تولید سریال »دردسرهای شیرین« که قرار است نوروز 1401 روی 
آنتن این شبکه برود،خبر داد. مجید خادمی زاده درباره سریال های 
شبکه پنج و همچنین سریال های جدید بیان کرد: در حال حاضر »آتش 
در گلستان« را به کارگردانی پرویز شیخ طادی داریم که هر شب روی آنتن 
شبکه پنج سیما می رود و به مقاطعی از زندگی مرضیه دباغ می پردازد.

منوچهر هادی برای نهمین فیلم سینمایی خود مجوز ساخت گرفت. 
پیش تر اعالم شده بود یکی از سرمایه گذارانی که در سال های اخیر 
در تولید فیلم های زیادی مشارکت داشته، تهیه کننده این فیلم که 
»حدود ساعت 8 صبح« نام دارد ،باشد ولی فعال نام خود منوچهر 
هادی به عنوان تهیه کننده ثبت شده است. نویسنده فیلمنامه »حدود 
ساعت 8 صبح« منوچهر هادی و سعید دولتخانی هستند .

مدیر اجرای پروژه های انرژی و ســیاالت فوالد مبارکه بــا اعالم خبر احداث 
نیروگاه ســیکل ترکیبی توســط متخصصان داخلی اظهار کرد: تامین انرژی 
الکتریکی برای فوالد مبارکه به عنوان یکی از بزرگ ترین صنایع انرژی بر کشور 
از اهمیت فوق العاده زیادی برخوردار اســت؛ بنابراین قرارداد احداث نیروگاه 
سیکل ترکیبی در فوالد مبارکه که در راســتای همین موضوع منعقد شد، برای 

این شرکت جایگاه ویژه ای دارد.
حمیدرضا خسروانی پور،  یادآور شد: در حال حاضر انرژی برق موردنیاز فوالد 
مبارکه از دو منبع شبکه برق سراسری کشــور و همچنین نیروگاه های داخلی 
فوالد مبارکه تامین می شــود. برق مصرفی فوالد مبارکه حدود 1200 مگاوات 
است که از این مقدار حدود 200 مگاوات آن توسط نیروگاه داخلی و 1000 مگاوات 
از شبکه سراسری تامین می شــود.مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیاالت 
فوالد مبارکه تصریح کرد: با توجه به مشــکالت و کمبودهای موجود در زمینه 
تولید شبکه برق کشور، در بســیاری از مواقع محدودیت مصرف برق از طرف 
دیسپاچینگ به فوالد مبارکه تحمیل می شود که این موضوع در مقاطع مختلف 
باعث کاهش تولید فوالد شده است؛ بنابراین به منظور تامین پایدار انرژی برق 
فوالد مبارکه و کاهش وابستگی به شبکه، پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 
فوالد مبارکه تعریف شد و قرارداد آن به مبلغ 415 میلیون یورو با شرکت مپنا 
به عنوان پیمانکار پروژه منعقد شد.خسروانی پور در خصوص این نیروگاه، اضافه 
کرد: این نیروگاه شامل دو واحد گازی به ظرفیت اسمی هریک 307 مگاوات و 
یک واحد بخار به ظرفیت اسمی 300 مگاوات است که جمعا ظرفیت اسمی آن 

۹14 مگاوات است.وی تصریح کرد: نیروگاه مذکور در زمینی بالغ  بر 12 هکتار در 
سمت غربی پست برق شهید خرازی احداث خواهد شد و مزیت آن نسبت به 
نیروگاه قبلی فوالد، راندمان باالی آن است. واحدهای گازی با توربین کالس 
F زیمنس دارای راندمان 38 درصد اســت که گرمای حاصل از دود خروجی 
توربین گازی در بویلرهای بازیافتی، بخار سوپرهیت تولید می کند و بخار تولیدی 
توربوژنراتور بخار را به حرکت درمی آورد، ضمن اینکه باید توجه داشت واحد بخار 
بدون مصرف سوخت قادر به تولید برق است و بازده کل نیروگاه را به 56 درصد 
خواهد رساند.مدیر اجرای پروژه های انرژی و ســیاالت فوالد مبارکه در ادامه 
به یکی دیگر از مزایای این نیروگاه اشاره کرد و افزود: این نیروگاه آب کمتری 
نسبت به نیروگاه قبلی مصرف می کند، به طوری  که مصرف ویژه آب این نیروگاه 
با استفاده از برج های خنک کننده هوایی حدود یک دهم مصرف ویژه نیروگاه 

موجود است که دارای برج خنک کننده آبی است.
خسروانی پور در خصوص مراحل اجرای این پروژه یادآور شد: طراحی، تامین 
تجهیزات و نصب و راه اندازی پروژه تماما توســط متخصصین داخلی انجام 
خواهد شد و در حال حاضر پیمانکار پروژه مشغول تجهیز کارگاه است و اولین 
توربین گازی به مقصد فوالد مبارکه بارگیری شــده و در حال حمل اســت و 
پیش بینی می شود اولین واحد گازی در بهار سال 1402 بتواند راه اندازی شود و 
حدود 230 مگاوات به تولید برق کشور اضافه کند.مدیر اجرای پروژه های انرژی 
و سیاالت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: زمان پیش بینی شده برای تکمیل کل 

پروژه و راه اندازی هر 3 واحد نیروگاه، 36 ماه در نظر گرفته شده است.

محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه  ضمن دیدار با امیرحسین 
کمیلی، سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان به مناسبت 
روز مهندس، بر تقویت هم گرایی صنایع در استان اصفهان تاکید کرد.وی برای 
مدیرکل جدید اداره صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان آرزوی موفقیت 
کرد و افزود: امیدواریــم در دوره جدید کاری این ســازمان، اتفاقات خوب و 

امیدوارکننده ای برای صنایع و معادن اســتان اصفهان رقم بخورد.مدیرعامل 
فوالد مبارکه با اشاره به پیشران بودن این شــرکت در رشد و توسعه اقتصادی 
اســتان و کشــور، آمادگی این بنگاه بزرگ اقتصادی جهت رفع مشــکالت و 

مانع زدایی ها برای دیگر صنایع را نیز اعالم داشت.
وی خاطرنشان کرد: سازمان صمت به عنوان متولی حوزه بزرگ صنعت، معدن 
و تجارت استان اصفهان که نقش کلیدی در توسعه پایدار در همه زمینه ها دارد، 
قطعا با شروع مدیریت جدید، منشأ خیر و برکت در استان و کشور خواهد بود 
که فوالد مبارکه این آمادگی را دارد تا با مشارکت در حوزه صمت استان اصفهان، 
تعامل و همکاری داشته باشد و در راستای هم افزایی و توسعه استان گام های 

موثری بردارد.
امیرحسین کمیل، سرپرست سازمان صمت استان اصفهان نیز در این دیدار 
ضمن قدردانی از حضور مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکــه و هیئت همراه، 
متقابال روز مهنــدس را به جامعه بــزرگ صنعتی و معدنی اســتان اصفهان 
تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد تا با تعامل و همکاری همه جانبه بتوان برای 
 توســعه صنایع در جهت رفاه مردم و پایداری صنعــت تالش های مضاعفی

 صورت گیرد.

احداث نیروگاه سیکل ترکیبی در فوالد مبارکه

دیدار مدیرعامل فوالد مبارکه با سرپرست سازمان صمت استان اصفهان

دبیر شــورای فرهنگی دینی آبفای استان اصفهان از ســنگر به سنگر شدن ائمه 
جماعات مناطق 6 گانه شهر اصفهان خبر داد. سید اکبر هاشمی گفت: این جابه 
جایی هر سه سال یک بار با هدف تنوع و آشنایی هر چه بیشتر ائمه جماعات با 
مناطق مختلف آبفای اســتان، ترویج آموزه های اسالمی و همچنین بهره مندی 
کارکنان از تجارب ائمه جماعات در زمینه مسائل فرهنگی و دینی صورت می گیرد.

سید اکبر هاشمی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبات امور فرهنگی وزارت نیرو، 

جابه جایی ائمه جماعات در سایر شهرستان های استان  نیز در ماه های آینده انجام 
می شود.وی با اشاره به این که آبفای استان اصفهان در زمینه برپایی و اهتمام به 
نماز جماعت، حائز رتبه برتر در میان شرکت های آب و فاضالب کشور و رتبه نخست 
در میان دستگاه های اجرایی استان اصفهان شده اســت، گفت: همه روزه این 
فریضه الهی در  35 مجموعه این شرکت برگزار می شود و بیش از 80 درصد کارکنان 

در نماز جماعت اول وقت شرکت می کنند.

در فرهنگ ما ایرانیان؛ مادر نماد ایثار، گذشت و الگوی صبر محسوب می شود. نمادی 
که با پرورش فرزندانی شایسته باعث پیشرفت و ســربلندی خانواده و جامعه می 
شود. در این میان بانوانی هستند که در کنار انجام وظیفه در جایگاه خانه داری، مادری 
و همسری، دوشادوش مردان به انجام فعالیت های خدماتی و مهندسی در دستگاه 
های دولتی و خصوصی مشغول هســتند. یکی از این بانوان خانم نسیمه بارانی از 
کارکنان شاغل در بخش بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان است که 
بارها درعرصه های مختلف درخشــیده که از جمله می توان به کسب عنوان »کارمند 
نمونه« در سال 13۹0 و »برگزیده خدمت« در سال 13۹5 اشاره کرد. وی اخیرا  نیز به 
عنوان »مادر نمونه« در صنعت آب و برق کشور از سوی علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو و 
حمیدرضا جانباز، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور مورد تکریم و تجلیل 
قرار گرفت. آنچه در ادامه می خوانید حاصل گفت و گویی کوتاه با این مادر نمونه است. 
در ابتدا خود را معرفی کرده و ســابقه فعالیت خود را در شرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان بیان کنید:
اینجانب نسیمه بارانی، دارای مدرک کارشناسی شیمی کاربردی هستم.  از خرداد سال 
1378 افتخار همکاری با شرکت آب و فاضالب استان اصفهان را دارم و در طول این 
سال ها به عنوان کارشناس، مسئول آزمایشگاه و بهره بردار شبکه فاضالب آبفای منطقه 
6، رییس اداره بهره برداری و توسعه آب آبفای منطقه یک و رییس اداره توسعه و بهره 

برداری آب آبفای منطقه 3 شهر اصفهان مشغول فعالیت بوده ام.
طی چند سال اخیر شما همواره به عنوان کارمندنمونه، پژوهشگر نمونه و اخیرا به عنوان 
مادر نمونه در صنعت آب و برق معرفی شده اید؛ چگونه به این عناوین دست یافته اید؟

از همان ابتدای شروع به فعالیتم در آبفای استان اصفهان، سعی کرده ام با ارائه روش ها 
و راهکارهای نوین در صنعت آب و فاضالب کشور، در جهت ارتقای روش های موجود 
گام بردارم. در نخســتین اقدام، با ارائه طرحی، روش نصب انشعابات فاضالب )لوله 
و حوضچه( در ســال 1387 اصالح و استانداردسازی شــد که حتی تدوین و صدور 
دســتورالعمل اجرایی را هم به دنبال داشــت. از اقدامات قابل توجه دیگر می توان به 
شست و شوی شــبکه فاضالب آبفای منطقه یک شــهر اصفهان با استفاده از روش 
الیروبی اشاره کرد که منجر به تهیه فهرست بهای خاص شست و شوی شبکه فاضالب 
نیز شــد.می توان به تعویض 200 کنتور فرســوده به منظور افزایش درآمد شرکت، به 
روزرسانی نقشه شبکه آب و فاضالب مناطق یک و 3 با همکاری واحد GIS و تعویض 
کلیه شیرآالت فرسوده خطوط انتقال آب در قطرهای 400 تا 800 میلی متر هم اشاره کرد. 

در همایش ملی مدیریت مصرف و کیفیت آب در سال جاری هم با ارائه مقاله »بررسی 
 نقش تعویض کنتورهای خانگی در کاهش هدر رفت ظاهری« به عنوان پژوهشگر برتر

 برگزیده شدم. 
چندی پیش و همزمان با سالروز والدت حضرت زهرا )س( نیز از سوی وزارت نیرو به 
عنوان مادر و بانوی نمونه انتخاب شدید و از وزیر نیرو تقدیر نامه دریافت کردید، چه 

شد به این عنوان دست یافتید؟
این که در کنار کار و فعالیت اداری،بتوان فرزندانی را پرورش داد که به درجات باالی 
علمی دست پیدا کنند، جز با همراهی و پشت کار آن ها میسر نیست. داشتن همسر 
خوب برای یک زن در راه دســتیابی به اهدافش بســیار مهم و تاثیر گذار اســت که 
خوشبختانه همسر و فرزندان بنده، همراهان بسیار خوبی در این چند سال بوده اند. 
فرزند اولم در سال جاری در رشته پزشکی دانشگاه ایالم پذیرفته شد و فرزند دوم بنده 
نیز در حال تحصیل است. موفقیت های خود را مدیون اطرافیان و خانواده خود هستم 

که مشوق و همراه من بوده اند.
در پایان چه توصیه ای به همکاران و بانوان شاغل در ادارات دارید؟ 

اگر عالیق خود را به خوبی و با پشتکار دنبال کنند و در کنار آن با توکل به خدا از پشتیبانی 
خانواده خود همراه باشند، قطعا به موفقیت دست پیدا می کنند. صبور بودن هنگام 
مشکالت نیز در دست یافتن به اهداف، مهم و ضروری اســت.در پایان نیز از آقایان 
مهندس امینی، مدیر عامل محترم و مهندس اکبری ،معاون محترم توسعه و بهره 
برداری آب شرکت آبفای اســتان اصفهان و ســایر همکارانی که در این راه همراه و 

پشتیبان بنده بوده اند، نهایت تقدیر و تشکر را دارم.

سنگر به سنگر شدن ائمه جماعات در مناطق 6 گانه آبفای  شهر اصفهان

در گفت و گو با »مادر نمونه« وزارت نیرو مطرح شد؛

 سعی کرده ام در جهت ارتقای روش های موجود صنعت آب 
و فاضالب کشور گام بردارم
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