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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

 بر اساس اعالم علوم پزشکی اصفهان هر چند هنوز مورد خاصی از ابتال به سرخک 
در اصفهان گزارش نشده؛ اما خطر این بیماری منتفی نیست

چراغ قرمز  سرخک

نامه نماینده اصفهان به 
»عبدالملکی« درباره چه بود؟

فرمانده سپاه قمر بنی هاشم )ع( 
چهارمحال و بختیاری خبرداد:

آمادگی استان برای 
 میزبانی از کنگره 10 
هزار شهید عشایر 

سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان:

اعتصاب کامیون داران 
 در افزایش قیمت گوجه
 تاثیری نداشته است

مجموع بارش ها در بهار 
 1401 کمتر از نرمال 
پیش بینی شده است

چالش کمبود و کیفیت 
نامناسب انرژی و سوخت 

برای صنایع اصفهان طی چند 
سال اخیر رنج آور شده است؛

 صنایع در 
منگنه انرژی

با اجرای طرح »عدد شود سبد خیر« در ماه مبارک رمضان؛

 بازارهای کوثر به نیابت از شهروندان
 به نیازمندان کمک می کنند

اصفهان باید به قطب 
صنایع دانش بنیان 
تبدیل شود
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 برقراری 427هزار تماس
 با آتش نشانی اصفهان

 سرویس دهی اتوبوسرانی اصفهان
 به آرامستان باغ رضوان

بحران در مقیاس 10 هزار کیلومتر
فرونشست زمین در اصفهان از آنچه فکر می کنیم گسترده تر و خطرناک تر است؛

یمنا
س: ا

عک

خبر در زاینده رود
 جاریست ...

حفظ آب حفظ زندگی است
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کرواسی دیپلمات های روسی را اخراج می کند
وزیر امور خارجه کرواسی از اخراج دیپلمات های روس از سفارت زاگرب به دلیل عملیات ویژه مسکو 
در اوکراین خبر داد.گوردان گرلیس رادمان، در حاشیه نشســت سران ناتو در بروکسل در پاسخ به 
سوالی درباره احتمال اخراج دیپلمات های روسی گفت: »ما این کار را از روی همبستگی و در واکنش 
به آنچه در »بوچا« و سایر مناطق اوکراین اتفاق می افتد، انجام خواهیم داد.«به گزارش اسپوتنیک، 
در اوایل این هفته، اتحادیه اروپا و برخی کشور های اروپایی از جمله آلمان، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا 
در واکنش به جنایات ادعایی در شهر بوچا تصمیم به اخراج دیپلمات های روس گرفتند که مسکو 

این تصمیم را یک اقدام تحریک آمیز می داند.
 

اوکراین:

 ناتو همه تسلیحات مورد نیاز ما را تامین کند
وزیر خارجه اوکراین از اعضای ناتو خواست همه تســلیحات مورد نیاز اوکراین در جنگ با روسیه را 
تامین کنند.به گزارش خبرگزاری فرانسه، »دیمیترو کولبا« در مقر ناتو در بروکسل گفت: دستورکار 
من بسیار ساده است. فقط سه مورد در این دستورکار وجود دارد: تسلیحات، تسلیحات و تسلیحات.

وی افزود: از همه متحدان می خواهم که شک و تردیدها و بی توجهی ها را کنار بگذارند و به اوکراین 
هر آنچه سالح نیاز دارد، بدهند.

 

خبر »بورل« از تحریم های جدید علیه روسیه
جوسپ بورل، مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از تصمیم گیری و نهایی کردن پنجمین دور 
تحریم های این اتحادیه علیه روسیه خبر داد.به گزارش رویترز، جوسپ بورل که برای شرکت در نشست 
وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( به بروکسل سفر کرده، گفت: 
پنجمین دور تحریم های اتحادیه اروپا علیه روســیه شــامل ممنوعیت واردات ذغال سنگ بررسی و 
احتماال در مورد آن توافق می شود. »والدیمیر پوتین« رییس جمهوری روسیه با انتقاد از بی توجهی غرب 
به نگرانی های امنیتی مسکو، استقالل جمهوری های خلق دونتسک و لوهانتسک را در منطقه دونباس 

به رسمیت شناخت.
 

آمریکا خانواده »پوتین« و »الوروف« را هم تحریم کرد
آمریکا اسامی نخست وزیر روســیه، فرزندان رییس جمهور، همسر و دختر وزیر خارجه روسیه را به 
فهرست تحریم ها اضافه کرد.کاخ سفید با انتشار یک بیانیه خبر داد، که آمریکا در هماهنگی و همکاری 
با متحدانش در کشــورهای گروه ۷ و اتحادیه اروپا، فشارها علیه روســیه را به دلیل بحران اوکراین 
افزایش داده و تحریم های جدیدی علیه مسکو اعمال کرد.در ابتدای بیانیه کاخ سفید بار دیگر به وقایع 
شهر »بوچا« در شمال پایتخت اوکراین اشاره شده و روسیه به کشتار غیرنظامیان متهم شده است؛ 
اتهامی که مقام های مختلف مسکو آن را رد کرده و وزیر خارجه روسیه آن را »ساختگی« خوانده است. 

 

انگلیس، دارایی های بزرگ ترین بانک روسیه را مسدود کرد
»لیز تراس« وزیر امور خارجه انگلیس اعالم کرد که دارایی های »اسبربانک« بزرگ ترین بانک روسیه 
را مسدود می کند و هشت تاجر روس را در لیست تحریم قرار می دهد و تا سال آینده میالدی به واردات 
نفت و زغال سنگ از روسیه پایان می دهد.پایگاه تحلیلی-خبری بلومبرگ در این خصوص گزارش کرد 
در حالی که »بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس به دنبال تشدید فشار به دولت »والدیمیر پوتین« 
رییس جمهور روسیه به بهانه حمله به اوکراین است، انگلیس تمامی سرمایه گذاری های خارجی در 

روسیه را ممنوع اعالم کرد و دارایی های بزرگ ترین بانک این کشور را مسدود کرد.

در کنفرانس خبری دموکرات های مخالف برجام چه گذشت؟

مضحکه دموکراسی!

یک گــروه از دموکرات های مجلــس نمایندگان آمریــکا در مخالفت با 
مذاکرات دولت جو بایدن برای احیای برجــام، کنفرانس خبری ترتیب 
دادند.در شــرایطی که تعلل و نقــض عهد دولت آمریکا بــرای به نتیجه 
رساندن مذاکرات وین برای لغو تحریم های ایران ادامه دارد، تعدادی از 
قانون گذاران هم حزبی جو بایدن در کنگره با مواضع دولت او در مذاکرات 
وین مخالفت کردند. صفحه اینترنتی »جاش گاتهایمر« عضو دموکرات 
مجلس نمایندگان آمریکا از حوزه انتخابیه ایالت نیوجرســی، گزارشی 
درباره کنفرانس مطبوعاتی او و تعدادی از همفکرانش با موضوع مذاکرات 

دولت جو بایدن درباره توافق هسته ای ایران منتشر کرد.
در خبرها آمده بود که گروهی از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا 
قرار است صبح روز چهارشنبه )به وقت واشنگتن( یک کنفرانس مطبوعاتی 
برگزار و در آن نگرانی های خود را درباره توافق هسته ای احتمالی با ایران، 
مطرح کنند.در گزارش منتشر شده در صفحه اینترنتی »جاش گاتهایمر« 
عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا ادعای بی اساس مقام های این 
کشور و صهیونیست ها علیه ایران و به ویژه سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
تکرار شده است.در گزارش آمده است: »۱۸ عضو دموکرات کنگره با هم 
متحد شــدند تا نگرانی های مهم خود را در مورد توافق آینده ایران مطرح 
کنند. گزارش ها حاکی از آن اســت که ایاالت متحده به آخرین مرحله از 
مذاکرات وین با ایران  که اصلی ترین حامی تروریســم در جهان است، 

رسیده است«.
طبق این گزارش، اسامی این هجده دموکرات به شرح ذیل است:

»جاش گاتهایمر« از ایالت نیوجرســی، »الین لوریا« از ایالت ویرجینیا، 
»دونالد نورکــراس« از ایالت نیوجرســی، »خوان کارلــوس« از ایالت 
کالیفرنیا، »دین فیلیپس« از ایالت مینه ســوتا، »برندن بویل« از ایالت 
پنســیلوانیا،  »شــونتل براون« از ایالت اوهایو، »جیم کاستا« از ایالت 
کالیفرنیا، »وال دمینگس« از ایالت فلوریــدا، »لوئیز فرانکل« از ایالت 
فلوریدا، »جرد گلدن« از ایالت مین، »وینسنت گونزالز« از ایالت تگزاس، 
»ســوزان لی« از ایالت نوادا، »کتی مانینگ« ایالت کارولینای شمالی، 
»گریس منگ« ایالت نیویورک، »درن سوتو« از ایالت فلوریدا، »هیلی 

استیونس« از ایالت میشیگان، »توماس سوزی« از ایالت نیویورک.
گاتهایمر در این کنفرانس مطبوعاتی به اتهام زنــی علیه ایران روی آورد 
و ادعای بی اســاس آمریکا و متحدانش علیه ســپاه پاسداران انقالب 

اسالمی را تکرار کرد.

دموکرات های کنگره: سپاه پاسداران بازوی ایران است
او ادعا کرد: »در شرایطی که مذاکرات وین در حال پایان یافتن است، ما 
نمی توانیم نام گذاری )سازمان ها( در فهرست سازمان های تروریستی 
خارجی را که یکی از قدرتمندترین ابزارهای دیپلماتیک ما برای استفاده به 
منظور بیرون راندن قاتالن خونسرد از اقدامات تروریستی شان است، به 
عنوان یک ابزار ارزان قیمت چانه زنی در نظر بگیریم. اگر ایران، اصلی ترین 
کشور حامی تروریســم در جهان، چیزی را ثابت کرده باشد آن این است 
که نمی توان به آنها اعتماد کرد«.این قانونگذار کنگره آمریکا مدعی شد: 

»سپاه پاسداران انقالب اسالمی، بازوی تروریستی شبه نظامی ایران است 
که مستقیم یا از طریق نیروهای نیابتی خود از جمله حزب ا...، حماس و 
جنبش جهاد اسالمی فلسطین صدها آمریکایی را کشته و به پایگاه های 
ما و متحدان ما در منطقه حمله کرده اســت. ایران با کاهش میلیاردها 
دالری تحریم ها، خطری بزرگ برای آمریکایی ها در داخل و خارج و برای 

متحدان ما خواهد بود«.

قانون گذاران دموکرات: روسیه نباید قاضی تعهدات برجامی ایران 
باشد

گاتهایمر گفــت: »عالوه بر این، گزارش شــده که بر اســاس این توافق 
پیشنهادی )در مذاکرات وین(، روسیه به طور عملی به عنوان قاضی پای 
بندی به ایران خواهد بود و در موقعیتی قرار خواهد گرفت که بدون هیچ گونه 
ساز و کار نظارتی از سوی ایاالت متحده یا شرکای اروپایی ما، اورانیوم غنی 
شده را به ایران بازگرداند«. وی سپس مدعی شد: »آیا ما به طور جدی به 
جنایتکار جنگی والدیمیر پوتین اجازه می دهیم که ضامن توافق باشد؟ ما 
باید به تهدید تجهیز ایران به سالح اتمی بپردازیم، در مقابل تروریست ها 
محکم بایستیم و از ارزش های آمریکا و متحدان مان محافظت کنیم«.

الین لوریا، نماینده دموکــرات ایالت ویرجینیا در این نشســت خبری 

ادعا کرد: »برجام قدیمی کارســاز نبود و هر توافق جدیدی که ایران را از 
دستیابی به سالح اتمی باز ندارد، غیرقابل قبول است. من نگرانی جدی 
در مورد گزارش هایی دارم مبنی بر اینکــه مذاکره کنندگان در وین درباره 
لغو تحریم هایی که نه تنها برای رسیدگی به فعالیت های غیرقانونی اتمی 
ایران طراحی شده اند، بحث می کنند، بلکه حتی در حال صحبت برای لغو 

تحریم ها در حوزه حمایت دولتی آن از تروریسم هستند«.

نگرانی تعدادی از دموکرات ها درباره »بندهای غروب برجام«
این عضو دموکرات کنگره همچنین مدعی شد: »ایران به طور خطرناکی به 
دستیابی به قابلیت تسلیحات اتمی نزدیک است و ما نمی توانیم با ارائه 
منابع اضافی برای پیشبرد برنامه خشونت آمیز و خطرناک ایران، ایران 
را بیشتر جســور کنیم«.»دونالد نورکراس« نماینده ایالت نیوجرسی در 
مجلس نمایندگان آمریکا هم در بخشی از این کنفرانس خبری ادعاها 
درباره »بندهای غروب« توافق هسته ای برجام را تکرار کرد. به ادعای وی، 
»بندهای غروب فقط توانایی رژیم برای غنی ســازی اورانیوم یا توسعه 
زرادخانه اتمی را به تاخیر می اندازد و این غیرقابل قبول است. هرگز نباید 
اجازه داد که ایران به یک تهدید اتمی برای جهان تبدیل شود. نه امروز، نه 

ده یا پانزده سال دیگر، هیچ وقت«.

»بنیامیــن نتانیاهو«، نخســت وزیر ســابق رژیم 
صهیونیســتی و رهبر مخالفان کابینــه این رژیم از 
»نفتالی بنت« بابت نشــان دادن ضعــف در برابر 
ایران انتقاد کرد. روز چهارشــنبه رهبــران احزاب و 
سازمان های سیاسی راست گرا اقدام به برگزاری یک 
تظاهرات اعتراضی در بیت المقدس کردند. برخی از 
شرکت کنندگان در این تظاهرات  پالکاردهایی که روی 
آن عکس نتانیاهو حک شده بود را به دست داشتند.

بنیامین نتانیاهو گفت: »ما آمده ایم به این دولت یک 
چیز بگوییم. به خانه تان برگردید. به خانه تان برگردید. 
دارید به هویت یهودی اســرائیل لطمه می زنید. به 
خانه تان برگردید، شما علیه ایران ضعیف هستید. در 

برابر تروریسم ضعیف هستید.«»بنیامین نتانیاهو« 
در ماه های گذشته بارها به تندی از رویکرد کابینه بنت 
و سیاســت های او در قبال ایران انتقاد کرده است. 
او اسفند گذشــته هم گفته بود که »ایرانی ها ]در میز 
مذاکرات[ مثل شیر می جنگند در حالی که اسراییل 

مثل خرگوش تسلیم شده است.«
نتانیاهــو در آن زمان در یک جلســه حزب لیکود به 
شــدت از کابینه چرخشــی »نفتالی بنت« و »بنی 
گانتز« به دلیل »سکوت« در خصوص مذاکرات وین 
انتقاد کرد و گفت: »در دولت بنت-گانتز-الپید فقط 
ضعف وجود دارد و ضف و ضعف.« وی تصریح کرد: 
»سکوت اســراییل در این روزها - به استثنای چند 

بیانیه رسمی- باعث شده دوستان ما در اسراییل هم 
مخالفت شان با توافق ایران را ابراز نکنند.«نتانیاهو در 
ادامه ادعا کرد که »مخالفت قوی« او در سال ۲۰۱۵ 
موجب شد که آمریکا در ســال ۲۰۱۸ از برجام خارج 
شــود.وی  همچنین مدعی شد که ســکوت کابینه 
فعلی رژیم صهیونیستی باعث می شود مشروعیت 
اقدامات آینده احتمالی اســراییل علیه سایت های 

هسته ای ایران هم با مشکل مواجه شود.

نتانیاهو به نفتالی بنت:

 در برابر ایران ضعیف هستید

یک سناتور دموکرات آمریکایی در گفت وگویی مطرح کرد دولت آمریکا نباید برای به نتیجه رسیدن تالش های دیپلماتیک در وین بر سر احیای توافق هسته ای،  مالحظات 
سیاسی داخلی آمریکا را در نظر بگیرد و به نتیجه نرسیدن این مذاکرات را در بر دارنده تهدیدی بزرگ تلقی کرد.کریس مورفی، سناتور دموکرات آمریکایی در گفت وگو با 
این شبکه در پاسخ به این سوال که با توجه به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه آمریکا در گفت وگو با این شبکه مبنی بر این که به حصول توافق در مذاکرات وین جهت احیای 
توافق هسته ای خوش بین نیست، این موضوع در بر دارنده چه تهدیداتی می تواند باشد، گفت: تهدید بسیار بزرگی می تواند باشد. اگر نتوانیم به توافقی هسته ای با ایران 
دست پیدا کنیم، ایران به معنی واقعی کلمه در آستانه تولید یک سالح هسته ای قرار می گیرد.با وجود این که مقامات ایران تاکید کرده اند تولید و به کارگیری تسلیحات 
اتمی در دکترین دفاعی ایران جایی ندارد و فعالیت های هسته ای ایران اهداف نظامی را دنبال نمی کند، مورفی مدعی شد: همین حاال که ما حرف می زنیم، آن ها چند 
هفته با در اختیار داشتن مواد هسته ای کافی برای تولید یک سالح فاصله دارند. این موضوع همچنین باعث ایجاد رقابت تسلیحاتی در منطقه خواهد شد. طولی نخواهد 
کشید که سعودی های و اماراتی ها و ترکیه ای ها هم دنبال سالح هسته ای بروند. چه فاجعه ای برای آمریکا خواهد بود.وی در پاسخ به این سوال که آیا نام سپاه پاسداران 
ایران را از »لیست سازمان های تروریستی خارجی« حذف خواهد کرد که در زمان دولت دونالد ترامپ، رییس جمهور پیشین آمریکا انجام شده بود، گفت: بله. تاثیر واقعی 

اعالم کردن نام آن ها ]سپاه پاسداران[ به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی فاقد اهمیت است. 

خبر روزدو توصیه سناتور آمریکایی به دولت »بایدن« برای مذاکرات وین

واکنش عبدا...عبدا... به حادثه مشهد
رییس پیشین شورای عالی مصالحه افغانستان با صدور بیانیه ای به حادثه تروریستی در حرم رضوی 
واکنش نشــان داد.»عبدا... عبدا...«،  در واکنش به حمله تروریســتی اخیر در حرم مطهر رضوی با 
انتشار بیانیه ای گفت: با تاسف آگاه شدیم که فردی مسلح به سالح سرد )چاقو( در حرم امام رضا علیه 
السالم در شهر مشهد با حمله به سه طلبه یکی از آن ها را به شهادت رساند و دو تن دیگر را زخمی کرد. 
حمله به روحانیون نشانه آشکار زبونی و درماندگی است.رییس پیشین پیشین شورای عالی مصالحه 
افغانســتان همچنین تاکید کرد: برخی حلقه های معلوم الحال تالش کردند تا با نسبت دادن هویت 
عامل این حادثه به افغانستان، فضای روابط دوستانه میان دو ملت را متشنج سازند که خوشبختانه با 
موضع گیری معقول مقامات جمهوری اسالمی ایران، این شیطنت خنثی شد. مردم افغانستان طرفدار 
قاطع صلح، همدیگر پذیری و همزیستی مسالمت آمیز با خود و با دیگران هستند.در پایان این بیانیه، 
عبدا... عبدالله حمله تروریستی در مشهد را محکوم و تســلیت خود و مردم افغانستان را به رهبری 

جمهوری اسالمی ایران و مردم ایران ابراز کرد.
 

طالبان، حمله تروریستی مشهد را محکوم کرد
»ذبیح ا... مجاهد« ســخنگوی طالبان در پیامی حمله به طالب در حرم مطهر رضوی را محکوم کرد.

مجاهد در پیامی نوشت: »امارت اسالمی حمله بر عبادتگاه و روحانیون در کشور ایران را محکوم می 
کند. این کار ربطی به افغان ها و افغانستان ندارد.« در پی حمله یک ضارب مسلح در حرم مطهر رضوی 
مصادف با سوم رمضان المبارک، کاربران، فعاالن و شخصیت های مختلف افغانستان این اقدام را 
محکوم کردند.از سوی دیگر نیز اقشار مختلف اتباع افغانستانی در ایران با صدور بیانیه هایی این حمله 

را محکوم کرده و از دو ملت ایران و افغانستان خواستند تا اسیر فتنه های قومی و مذهبی نشوند.
 

فعال اصولگرا: 

جبهه پایداری کاسب کارترین جریان سیاسی 50 سال اخیر است
محمدمهاجری، فعال اصولگرا درباره ایرادات جبهه پایداری در مجلس نسبت به پیش نویس توافق 
وین گفت: »قبال هم این حرف را زده ام مخالفان اصلی برجام کاسبان تحریم اند،کاسبان تحریم هم 
بنگاه های اقتصادی اند منتهی این بنگاه های اقتصادی برای اینکه افشــا شدن شان خیلی جذاب 
نیست یک ویترین ایدئولوژیک دارند که آن ویترین جبهه پایداریست؛جبهه پایداری کاسب کار ترین 
جریان سیاسی در طول پنجاه سال اخیر است بنابراین جبهه پایداری دنبال کاسب کاری در شرایط 
تحریم است. وقتی برجام امضا شــود و تحریم ها برداشته شود نان آن ها آجر خواهد شد به همین 

جهت است که جبهه پایداری مخالف برجام است«.
 

»صباغیان« خطاب به تیم مذاکره کننده:

 کاری نکنید که بعدا بگوییم خدا پدر و مادر ظریف را بیامرزد!
نماینده بافق و مهریز در مجلس شورای اســالمی خطاب به تیم مذاکره کننده گفت: در دوره قبل از 
افرادی بودم که نسبت به برجام اعتراض داشتم پس کاری نکنید که بعدا بگوییم خدا پدر و مادر ظریف 
را بیامرزد!محمدرضا صباغیان در تذکری  اظهار کرد: آزموده را آزمودن خطاست و مومن از یک سوراخ 
دو بار گزیده نمی شود، موضوعی که باید دیپلمات های کشور که در حال مذاکره هستند مورد توجه قرار 
دهند. وی با بیان اینکه شــرایط برای ما خیلی روشن نیست، گفت: از صحبت های مطرح شده این 
موضوع  احساس می شود که آقایان خیلی بر شعارهایشان پای بند نیستند. ما به تعهدات مان را عمل 
کرده و همه هم از مواضع رهبری مبنی بر لزوم راستی آزمایی آمریکایی ها اطالع داریم؛ پس مذاکره 
کنندگان مواظب عزت مردم ایران باشند تا دوباره کاله بر سرمان نرود که کاله بر سر مردم است؛ دشمن، 

دشمن است و باید از حقوق ملت دفاع کنند.

کافه سیاست

درخواست رژیم 
صهیونیستی برای اجرای 

طرح »ب« علیه ایران
وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی مدعی شــد 
که اگر توافقی وجود نداشــته باشد، جهان 
باید »طرح ب« را اجرایی کند که به گفته او، 
»استفاده از زور، استفاده از فشار اقتصادی 
و استفاده از فشار دیپلماتیک« است. »بنی 
گانتز« وزیــر جنگ رژیم صهیونیســتی در 
نشستی با ســفرای ۸۰ کشور گفت که جهان 
باید ایران را تحت فشــار بگذارد تا در غیاب 
توافــق، از پیشــبرد برنامه هســته ای خود 
دست بردارد.وی در ادامه  مدعی شد: ما در 
یک مسابقه با زمان هســتیم. از اوت، ایران 
اورانیوم ۶۰ درصــدی خــود را از ۱۰ کیلوگرم 
به ۵۰ کیلوگرم افزایش داده اســت. به دفن 
وســایل ]هســته ای[ خود در مخفیگاه های 
زیرزمینی ادامــه می دهد و آبشــار دیگری 
در فــردو نصــب کرد.بــه گــزارش روزنامه 
صهیونیستی »جروزالم پست«، وی در اشاره 
به توافقی که در وین در حــال مذاکره بوده، 
ادعا کرد که برخالف آن، یک توافق هسته ای 
خوب »توافقی است که تاریخ انقضا نداشته 
باشد که به ایران مشروعیت بدهد تا برنامه 
هسته ای خود را پس از پایان آن پیش ببرد 
و همچنین با نظارت گسترده در همه جا و در 
هر زمان و نظارت بر موشک های بالستیک که 
ایران در حال توسعه آن است، همراه باشد.«

این مقام صهیونیســت ســپس مدعی شد 
که اگر توافقی وجود نداشــته باشد، جهان 
باید »طرح ب« را اجرایی کند که به گفته او، 
»استفاده از زور، استفاده از فشار اقتصادی 
و استفاده از فشار دیپلماتیک« است. اخیرا 
وبگاه خبری »آکســیوس« بــه نقل از یک 
مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا و یک مقام 
اســراییلی گزارش داد که »آنتونی بلینکن« 
وزیر امور خارجه ایــاالت متحده از »نفتالی 
بنت« نخست وزیر رژیم صهیونیستی و دیگر 
مقامات اســراییلی خواســته که جایگزین 
خود برای یک توافق هســته ای بــا ایران که 
غنی سازی اورانیوم تهران را محدود می کند، 

ارائه کنند.

بین الملل

موضوع: باســتناد مصوبه شــماره 1400/2709 مورخ 1400/11/19 شورای محترم 
اسالمی شهر نجف آباد در خصوص بهره برداری از ساختمان یک باب مغازه واقع در 

جنب ترمینال اتوبوسرانی سابق شهر نجف آباد
مدت مزایده: یک سال شمسی از تاریخ عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد
محل اجاره: ســاختمان یک باب مغازه واقع در جنب ترمینال اتوبوسرانی سابق 

شهر نجف آباد
شرایط شرکت در مزایده: شــرکت برای عموم آزاد میباشد که بایستی دارای کپی 

شناسنامه و یا کارت ملی معتبر باشند.
)رعایت منع مداخله کارکنان دولت الزامی است(

سایر شرایط مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است.
مهلت و محل دریافت اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرایط دعوت 

می شود برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت 
اداری روز پنجشنبه ۱4۰۱/۲/۸ به ســازمان مدیریت حمل و نقل بار  و مسافر 

شهرداری نجف آباد مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز 
چهارشنبه ۱4۰۱/۲/۱4 به دبیرخانه محرمانه شهرداری نجف آباد تحویل نمایند.

اسناد مزایده: برای دریافت اسناد مزایده ) قیمت پایه کارشناسی، میزان سپرده و 
...( مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال طی فیش واریزی به حساب سیبای بانک ملی به شماره 
۰۱۱۲۶4334۶۰۰۵ سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد 

اقدام نمایند. 
هر گاه برنده یا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها 

به نفع سازمان ضبط خواهد شد. 
تذکر 1 : هزینه های برگزاری مزایده به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود.

تذکر 2 : کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 

سازمان مدیریت آگهی مزایده 
حمل و نقل بار و 
مسافر شهرداری 

نجف آباد

رضا رضایی- مدیر عامل م الف:1298519 

نوبت اول
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نامه نماینده اصفهان به »عبدالملکی« درباره چه بود؟
نماینده مردم اصفهان در نامه ای به وزیر کار عنوان کرد: اگر افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری 
بگیران هر ساله براساس قانون تامین اجتماعی و براساس نسبت تورم اعالم شود، بسیاری از دغدغه 
های آنها مرتفع خواهد شــد.عباس مقتدایی در نامه ای به وزیر کار عنوان کــرد:  اگر افزایش حقوق 
بازنشستگان و مستمری بگیران هر ساله براساس ماده 96 قانون تامین اجتماعی براساس هزینه 
زندگی و به نســبت تورم اعالمی اعمال شود، بســیاری از دغدغه های خانواده بزرگ تحت پوشش 
سازمان تامین اجتماعی، مرتفع خواهد شد. در این نامه ذکر شده است: عدم افزایش حقوق و مزایای 
بازنشستگان و مستمری بگیران بر اساس نرخ واقعی تورم در سال های گذشته و همچنین اعمال 
افزایش حقوق به روش های دیگر، منجر به فاصله حقوق و مزایای بازنشستگان از نرخ واقعی تورم 
جامعه و کاهش قدرت خرید و کوچک شــدن سفره معیشــت این عزیزان شده است.اگر افزایش 
حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران هر ساله براساس نص صریح ماده 96 قانون تامین اجتماعی 
براساس هزینه زندگی و به نســبت تورم اعالمی بانک مرکزی اعمال شود، بسیاری از دغدغه های 
خانواده بزرگ تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، مرتفع می شود.بنابراین مستدعی است دستور 
فرمایید تدبیر و اقدام الزم در این خصوص به عمل آید.همچنین ضرورت دارد باتوجه به عدم رضایت و 
گالیه های فراوان بازنشستگان نسبت به نحوه اجرای ماده 69 آیین نامه استخدامی کارکنان سازمان 
تامین اجتماعی، در راستای جلوگیری از تبعیض و حمایت بیشــتر از بازنشستگان، این ماده برای 

بازنشستگان غیرهمکار نیز اعمال شود و به این مطالبه به حق این عزیزان رسیدگی شود.

معاون استاندار اصفهان:

 توزیع سوخت ۶00 تومانی در استان
 باید  واقع گرا و عملیاتی شود

  نشســت کارگروه حمل و نقل در خصوص کامیون داران به ریاست زینلیان، معاون امور هماهنگی 
عمرانی استانداری اصفهان  و اعضا و مدعوین در اســتانداری اصفهان برگزار شد. زینلیان  تصریح 
کرد: مشکالت کامیون داران همچون تامین الستیک، تامین روغن و بیمه با اهتمام ویژه ای پیگیری 
و رسیدگی می شود. معاون استاندار اصفهان، با تاکید بر اینکه توزیع سوخت 6۰۰ تومانی باید واقع 
گرایی و عملیاتی شود، ابراز داشت: شــرکت پخش فرآورده های نفتی باید نظارت بیشتر و دقیق 
تری بر توزیع سوخت 6۰۰ تومانی محقق کند تا توزیع واقع گرا و عملیاتی شود و به تخلفات رسیدگی 

و با متخلفان برخورد قانونی صورت پذیرد.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان:

 اعتصاب کامیون داران در افزایش قیمت گوجه
 تاثیری نداشته است

سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان گفت: از عمده دالیل تغییر قیمت گوجه، افزایش تقاضای 
شهروندان با بازگشت به استان پس از تعطیالت نوروزی است.حسین ایراندوست گفت: تا پیش 
از این عمده گوجه از استان های بوشــهر و هرمزگان وارد اصفهان می شد که کاهش فصل برداشت 
در این استان ها، گرانی این محصول را به همراه داشت.طی چند روز اخیر افزایش ناگهانی قیمت 
گوجه از حدود هفت هزار تومان به شانزده هزار تومان، گالیه شهروندان را به همراه داشت.وی معتقد 
است: محدودیتی نیز در انتقال گوجه به استان وجود داشت که موجب افزایش قیمت شد، اما این 
مشکالت در حال حاضر رفع شده است.سخنگوی ستاد تنظیم بازار استان اصفهان، شایعات مطرح 
شده مبنی بر این که اعتصاب کامیون داران علت گرانی گوجه است را رد کرده و اظهار کرد: بر اساس 
گزارشــی که از میدان مرکزی میوه و تره بار گرفتیم این موضوع جزئی بوده و از عمده دالیل تغییر 

قیمت، افزایش تقاضای شهروندان با بازگشت به استان پس از تعطیالت نوروزی است.

چالش کمبود و کیفیت نامناسب انرژی و سوخت برای صنایع اصفهان طی چند سال اخیر رنج آور شده است؛

صنایع در منگنه انرژی

چالش های پیش رو برای صنایع رفته رفتــه افزایش می یابد، عالوه 
بر تحریم و در نتیجه نداشــتن مواد اولیه برای تولید که مدت هاست 
گلوی صنایع را می فشــارد، کمبود ســوخت و انــرژی نمکی بر زخم 
صنعتکارانی اســت که بــه دلیل بــی تدبیری ها مجبور بــه پرداخت 
تاوان های زیاد برای قطع انرژی می شــوند. کمبود گاز در زمســتان 
مشــکلی جدی بود که صنایع اصفهان با آن دست و پنجه نرم کردند و 
روزگار سختی را پشت سر گذاشــتند چرا که این امر منجر به تعطیلی 
برخی از واحدهــا و یا فعالیت با یک ســوم ظرفیــت در مدت زمان 
طوالنی شــد.در این بین صنایع کوچک بیشــترین آسیب را متحمل 
شــدند؛ اما صنایع بزرگی مانند فوالد مبارکه که امکان ذخیره ســازی 
محصوالت خــود را دارد، آســیب کمتــری را دیــد. همچنین برخی 
صنایع پتروشــیمی همچون تولیدکنندگان متانول در کمبود سوخت 
گاز به شــدت آســیب  دیدند، صنعت سیمان هم آســیب جدی دید 
به گونه ای که بــا کمبود ایــن محصول در بــازار مواجه شــدیم و در 
 نتیجه آســیب آن را مــردم دیدند چرا که قیمت ســیمان بــه یکباره 

چهار برابر شد.
رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان در این باره گفت: مصرف گاز 

در زمســتان در بخش خانگی از ۱۷ میلیون به ۵۰ میلیون متر مکعب 
رســید واز این رو ســهم صنایع از گاز تخصیصی تنهــا هفت میلیون 
مترمکعب شــد و بدین ترتیب برخی صنایع روبه تعطیلی رفتند این 
روند موجب بیکاری کارگران و عدم پرداخت حقوق آنها شد و در نتیجه 

به رشد صنعت و اقتصاد در استان و کشور ضربه زد.
سید ناصر موسوی الرگانی با بیان اینکه برای حل این بحران توجه به 
منابع سبز انرژی امری ضروری اســت، تصریح کرد: به رغم تاکیدات 
فراوان، این امر سال هاست در اســتان اصفهان مورد بی توجهی قرار 
گرفته و این در حالی اســت که با توجه به شرایط آب و هوایی موجود 
در استان اصفهان امکان استفاده از این نیروها در همه فصول فراهم 
است. مصرف گاز در زمستان در بخش خانگی در اصفهان از ۱۷ میلیون 
به ۵۰ میلیون متر مکعب رسید واز این رو سهم صنایع از گاز تخصیصی 
تنها هفت میلیون مترمکعب شــد و بدین ترتیــب برخی صنایع روبه 
تعطیلی رفتند.وی، توجه ســرمایه گذاران به تولید انرژی های سبز را 
امری ضروری تلقی کرد و ادامه داد: ضروری است دولت نیز تسهیالت 
خوبی را با خواب زیاد در اختیار این ســرمایه گذاران قرار دهد از سوی 
دیگر اجرای مبحث ۱9 ســاختمان در زمینه استانداردسازی مصرف 

انرژی در منازل مســکونی الزم اســت بنابراین باید گفت همیشه ما 
نمی توانیم صنعت را قربانی هدررفت پرت انرژی در منازل مسکونی 

کنیم.
یک  فعال حوزه صنعت لبنیات و دام در اســتان اصفهان با اشــاره به 
بی مهری ها با صنایع در زمینه مصرف انــرژی گفت: هر کجا کمبودی 
ایجاد شــود صنعت باید تاوان آن را بدهد.  در قطعی های مکرر گاز در 
سال جاری صنایع و حتی بخش کشاورزی آســیب جدی دیدند، از 
ســویی هفت برابر قیمت هزینه گاز را از صنایــع دریافت کردند و این 
 در حالی است که مصوبه مجلس افزایش ۴۵ درصدی بوده و انتظار 
 داریم بر اســاس قانون دولــت پول مــازاد دریافتــی از صنایع را به

 آنها بر گرداند.
حسن فتاحی به بی کیفیت بودن گاز تخصیص یافته به صنایع اصفهان 
در سال جاری اشــاره کرد و افزود: در این زمینه باید توجه داشت که 
گاز تخصیصی به صنایع حرارت کافی را نداشت و ناخالصی با استفاده 
از هوا نیز در این سوخت وجود داشــت در خصوص برق نیز باید توجه 
داشت که قطعی مکرر برق در سال گذشته با توجه به عدم اطالع قبلی 
خســارات زیادی را به تجهیزات صنایع وارد کرد چرا که در این شرایط 

شاهد کاهش ولتاژ نیز هستیم.
وی گفــت: همچنین باید توجه داشــت که شــبکه بــرق در اصفهان 
فرسوده است و در نتیجه با پرت انرژی رو به رو هستیم در این شرایط 
دولت هزینه تمام شــده بــرق را از صنایع دریافــت می کند و این در 
حالی اســت که در صورت تعمیر شــبکه می تواند بهره برداری بهتری 
 از برق داشــته باشــند و در نتیجه بخش قابل توجهی از خاموشی ها 

کم می شود.
عضو خانه صنعت و معدن اســتان اصفهان در ادامه بــا بیان اینکه با 
پیگیری های صــورت گرفته و جلســاتی با نماینــدگان مجلس نرخ 
مصوب افزایــش قیمت انرژی بــرای صنعت آجر را بــه ۱۴۵ درصد 
رســاندیم، گفت: در این حین متوجه بی اطالعی نمایندگان نسبت به 
چالش های صنایع شدیم که این امر شایســته نیست. حلقه ارتباط 
صنایع و بخش خصوصی با بدنه دولت مفقوده شــده که باید دوباره 
شکل بگیرد و برای این امر دولت باید بســتر این امر را بیش از پیش 
فراهم کند.ساماندهی روند مصرف انرژی در کشور در همه بخش های 
صنعت، خانگی و کشاورزی امری است که این روزها بیش از هر زمان 
دیگری ضروری اســت چرا که این امر رفته رفته منجر به فلج شــدن 
 صنایــع و همچنین هدررفت انــرژی در ســاختمان های بدون عایق 

خواهد شد.

مدیــر بهره بــرداری و نگهداری از تاسیســات آبی 
شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: ۳۷۳ میلیون 
متر مکعب آب در سدهای این استان ذخیره شده 
که نشــان می دهد ۷۲ درصد از این مخازن خالی 
است.احســان ا... امینــی افزود: میــزان ذخیره 
فعلی آب در سدهای این استان نسبت به متوسط 
بلند مدت ۵6 درصد کاهش داشته و در مقایسه با 
سال قبل نیز هفت میلیون متر مکعب کمتر است.

وی اضافه کرد:  ذخیره ســد مخزنــی زاینده رود با 
گنجایش یک میلیــارد و ۲۵۰ میلیون متر مکعب 
به عنوان اصلی ترین ســد این خطــه ۳۱۴ میلیون 
مترمکعب است که در مقایســه با بلندمدت ) دوره 
۵۲ ساله( 6۰ درصد کاهش دارد.وی اظهارداشت: 
ذخیره این مخــزن ایــن روزها بــه ۱9.6 میلیون 
مترمکعب رسیده ، مقدار آن به نسبت مدت مشابه 
سال قبل بدون تغییر  اما در مقایسه با بلند مدت ۳۰ 
درصد کمتر  است.به گفته امینی، ذخیره کنونی سد 
قره آقاچ شهرستان ســمیرم واقع در جنوب استان 
بــا گنجایش ۲۱ میلیــون مترمکعــب، ۲۰ میلیون 
مترمکعب برآورد می شــود.وی با اشــاره به اینکه 
ســد حنای ســمیرم 9.۸ میلیــون مترمکعب آب 

دارد، اظهارداشــت: مقدار ذخیره این سد در مدت 
مشابه سال گذشته ۱6.۷ میلیون مترمکعب بود که 
نشانگر کاهش ۴۰ درصدی است. مدیر بهره برداری 
و نگهداری از تاسیســات آبی شرکت آب منطقه ای 
اصفهان خاطرشــان کرد: این رودخانه که نقشــی 
اصلی و موثر در پایداری محیط زیســت، تامین آب 
آشامیدنی، رونق کشاورزی و اقتصاد منطقه مرکزی 
و هستی تاالب گاوخونی داشته، طی دهه های اخیر 
به دلیل برداشت های غیرقانونی در باالدست، انتقال 
آب به حوضــه دیگر، تراکم جمعیــت و تا حدودی 
کاهش نسبی بارندگی ها، به یک رودخانه با جریان 
دوره ای، تبدیل و در پایین دست در فصول گرم به ویژه 

تابستان با خشکی مواجه شده است.

72 درصد از سدهای استان اصفهان خالیست

نقل قول روز

مرغ ها روی دست مرغداران ماند!
دبیرکانون مرغداران گوشــتی گفت: با مازاد تولید مرغ گرم مواجهیم و این در حالیســت که مرغ 
منجمد هم به بازار تزریق شده است؛ به همین جهت بازار دیگر کشش جذب مرغ های تولید شده 
را ندارد و مرغ ها بر روی دست مرغداران 
مانده است.پرویز فروغی با بیان اینکه 
مرغ در ســالن های پرورش مرغ تلمبار 
شده، گفت: اکثر مرغداران زمان تحویل 
مرغ های شان رسیده ولی  بازار کشش 
جذب آن را ندارد و خریداری نیست.وی 
ادامه داد: با مازاد تولید مواجهیم و این 
در حالیست که مرغ منجمد هم وارد بازار 
شده و همین موضوع تقاضای مرغ گرم 
را کم کرده و مرغ ها روی دست مرغداران 
مانده است.دبیرکانون مرغداران گوشتی اضافه کرد: تاخیر در ارسال و بارگیری نهاده های دامی هم 
همچنان به قوت خود باقی است.فروغی تصریح کرد: اگر شرکت پشتیبانی امور دام به این موضوع 

ورود و اقدام به خرید این مرغ ها برای ذخایر کشور نکند فاجعه رخ خواهد داد.

حذف ارز ترجیحی از حقوق ورودی کلید خورد
با ابالغ قانون بودجه ۱۴۰۱ به گمرک ایران، دستور حذف نرخ ۴۲۰۰ تومانی از محاسبه حقوق ورودی و 
جایگزینی نرخ ارز حاشیه بازار صادر شده است.با ابالغ قانون بودجه امسال از سوی رییس جمهور، 
گمرک ایران نیز اعمال تغییرات را آغاز کرده است که در اهم آن تغییر نرخ ارز در محاسبه حقوق ورودی 
قرار دارد ؛ به طوری که نرخ  ۴۲۰۰ به نرخ سامانه ETS  که نزدیک به بازار است، افزایش پیدا می کند که 
طی آن مالیات بر ارزش افزوده نیز با نرخ جدید محاسبه خواهد شد.این در حالی است که در مکاتبه 
۱۴ فروردین ماه وکیلی-مدیر کل دفتر واردات گمرک- با باقری پور – مدیر کل دفتر فناوری اطالعات و 
امنیت فضای مجازی گمرک- با اشاره به الزام قانون بودجه در مورد اعمال نرخ ETS در سامانه جامع 
گمرکی جهت محاسبه ارزش گمرکی کاالی اعالم شده است که با توجه به هماهنگی و مکاتبات سال 
گذشته با بانک مرکزی در این رابطه انجام شود.بر اساس این گزارش، درآمد دولت در بودجه از محل 
عوارض واردات شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی است ولی با توجه به اثر تورمی که بر روی کاالهای 
وارداتی به دلیل افزایش بهای تمام شده واردات خواهد داشت، قرار بر این است که سود بازرگانی از 
سوی وزارت صمت تعدیل شود تا بخشی از اثر تورمی را پوشش دهد که البته هنوز نهایی نشده است.

 مبارزه با »سن گندم« در هشت هزار و 500 هکتار 
از مزارع استان اصفهان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: سازمان جهاد کشاورزی مقابله با »سن گندم« 
در هشــت هزار و ۵۰۰ هکتار از مزارع را آغاز کرد.منصور شیشــه فروش اظهار کرد: امسال سازمان 
جهاد کشاورزی عملیات مقابله با سن گندم هشت هزار و ۵۰۰ هکتار از مناطق آران و بیدگل، کاشان، 
اردســتان و مناطق مرکزی را آغاز کرده و در حال انجام اســت که به شــکل عملیات پهبادی برای 
سم پاشی بر روی کانون ها صورت می گیرد.به گفته وی، در سال گذشته در ۵۸ هزار هکتار از مزارع با 
سن گندم به عنوان یک آفت مقابله شد.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: مبارزه 
با ملخ های مراکشی و ایتالیایی که نوع بومی هستند حدود هفت هزار و ۳۰۰ هکتار از مزارع انجام 
شد که امسال نیز شبکه مراقبت نظارت می کند که اقدامات الزم انجام شود.به گفته شیشه فروش، 
امســال تا کنون مبارزه با علف های هرز در حدود یک هزار هکتار از مــزارع صورت گرفت و در حال 

شناسایی است.سال گذشته مبارزه با علف های هرز در ۲۰ هزار هکتار از مزارع انجام شد.

کافه اقتصاد

  رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان:اخبار

نوسانات دالر، سکه را افزایشی کرد
رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با اشاره به تاثیر نوسانات نرخ دالر بر افزایش قیمت طال و سکه، گفت: به دلیل عدم تقاضا در بازار، حباب سکه کاهش یافته است.

هوشنگ شیشه بران ، با تحلیل بازار جهانی طال، اظهار کرد: اگرچه قیمت اونس جهانی در مقایسه با چندروز گذشته ۲۰ دالر کاهش داشته، اما تغییر چندانی نداشته و در 
محدوده ۱9۲۷ دالر در نوسان است.وی افزود: همچنان از عوامل مهم تغییر اونس جهانی در روزهای آینده  تنش میان روسیه و اوکراین است، از طرفی قیمت دالر  در چند 
روز گذشته با نوسان افزایشی همراه بوده و این باعث شده قیمت طال و سکه در بازار ایران با نوسان همراه باشد.رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با اشاره به قیمت انواع 
سکه در بازار اصفهان، اظهار کرد: روز پنجشنبه ۱۸ فروردین ماه قیمت سکه طرح جدید ۱۲ میلیون و ۸۵۵ هزار تومان، سکه طرح قدیم ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، نیم 
سکه بدون تغییر ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان و سکه های یک گرمی بانک مرکزی نیز ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.  وی همچنین 
افزود: روز پنجشنبه قیمت هر گرم طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۲9۰ هزار تومان و قیمت هر مثقال طالی آب شده ۵ میلیون و ۵۸9 هزار تومان بود.  شیشه بران با بیان اینکه 
بازار ارز تحت تاثیر نتایج مذاکرات وین به سر می برد، افزود: این روزها قیمت ارز موجب افزایش قیمت طال و سکه شده است.وی تاکید کرد: به دلیل عدم تقاضا در بازار، 
حباب سکه کاهش یافته است.نایب رییس اتاق اصناف اصفهان گفت: همانند سال های گذشته در ماه رمضان خرید و فروش طال و سکه با کاهش مواجه شده و سطح 

معامالت کاهش یافته است.

صنایع دستی؛میراث 
گرانبهای دستان 

نقش آفرین
بنیاد مســتضعفان به منظور ایجاد 
اشــتغال پایــدار و توانمندســازی 
اقتصــاد خانــواده در شهرســتان 
قصرقند )جنوب اســتان سیستان 
و بلوچســتان( با وام هــای قرض 
الحسنه و آموزش راهکارهای توسعه 
در زمینه صنایع دستی و تولید ملی و 
اشتغال زایی مردم منطقه کمک های 

موثری کرده است.

وز عکس ر

رییس اتحادیه نمایشگاه داران 
خودروی اصفهان:

با این نرخ دالر، واردات 
خودرو به صرفه نیست

رییــس اتحادیه نمایشــگاه داران خودروی 
اصفهــان گفت: بــا قیمت کنونــی دالر بعید 
اســت که صرفه داشــته باشد کســی با ارز 
آزاد اتومبیــل را خریداری کــرده و به اضافه 
هزینه گمرکی وارد کشــور کند زیرا قیمت ها 
صددرصد بــاال می رود.حمیدرضــا قندی، 
درباره آخریــن وضعیت قیمــت خودرو در 
کشور اظهار داشــت: هنوز تریلی های حامل 
خودروها را به اســتان ها از جملــه اصفهان 
انتقال نداده اند و معامالت زیادی هم انجام 
نشده که وضعیت بازار خودرو مشخص شود 
اما همه ساله در فروردین قیمت ها نسبت به 
قبل تا حدی رشد می کند. باید توجه داشت 
که ماشین صفر کیلومتر در بازار کم است.وی 
افزود: اگر اعتصاب تریلی های حامل خودرو 
صحت داشته باشد این احتمال وجود دارد 
که در سطح شهرستان ها با کمبود خودروی 
صفر مواجه شویم، در هر حال مصرف کننده 
خودروی صفر در بازار وجود دارد؛ اما اتومبیل 
صفر هنوز دیده نمی شود و خریداران منتظر 

ماشین مدل ۱۴۰۱ هستند.
رییــس اتحادیه نمایشــگاه داران خودروی 
اصفهــان در ادامــه تصریح کــرد: 9۰ درصد 
کمبــود عرضــه بــه خودروســازان مربوط 
می شــود مســئله بعدی هم اینکه ۲۰ تا ۳۰ 
درصد مصرف کننــدگان هــم اتومبیل های 
خریداری شــده را برای فــروش وارد بازار 
نمی کنند، برخی نیز احتــکار خانگی دارند و 
ماشین ها به سمت پارکینگ منازل می روند 
تا در آینده قیمت ها مشخص شود که این هم 
روی بازار تاثیرگذار اســت.وی درباره واردات 
خودرو نیز بیان داشت: فعال در زمینه واردات 
خودرو بین شورای نگهبان، مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و مجلس اختالف وجود دارد، 
یک روز اعالم می شــود واردات آزاد شد، روز 
دیگر می گویند از بودجه جدا شد.  هنوز کسی 
به صورت رســمی اعالم نکرده که آیا واردات 

خودرو خواهیم داشت یا خیر.

عکس: مهر
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فرمانده سپاه قمر بنی هاشم )ع( چهارمحال و بختیاری خبرداد:

آمادگی استان برای میزبانی از کنگره ۱۰ هزار شهید عشایر 

فرمانده سپاه حضرت قمر بنی هاشــم )ع( چهارمحال و بختیاری از آمادگی 
کامل این اســتان برای برگزاری نخســتین کنگره ملی ۱۰ هزار شهید عشایر 
خبر داد.ســردار علی محمد اکبری در ششمین جلسه هم اندیشی مسئوالن 
کمیته های برگزاری کنگره ملی ۱۰ هزار شهید جامعه عشایری کشور، از آمادگی 
استان برای برگزاری نخستین کنگره ملی ۱۰ هزار شهید عشایری به میزبانی 
شهرکرد خبر داد و اظهار کرد: ۲۴ اســتان از سراسر کشور در این کنگره حضور 
خواهند داشت.وی، کنگره ملی ۱۰ هزار شهید عشایری کشور را کاری ارزشمند، 
بزرگ و ماندگار عنوان کرد و ادامه داد: این برنامه تحولی بزرگ را برای استان ما 
به همراه خواهد داشت.فرمانده سپاه حضرت قمر بنی هاشم )ع( تصریح کرد: 
همه موسسات، نهادها و دستگاه ها باید برای برگزاری هر چه بهتر این برنامه 
تالش کنند.ســردار اکبری با بیان اینکه کمیته های برگزاری کنگره ملی شهدا 
عشایری تشکیل شده اســت، گفت: مکان برگزاری در فضای باز پیش بینی 
شده است.وی با اشاره به اینکه برای برگزاری این برنامه به ظرفیت کل استان 

نیاز است، مطرح کرد: مسئول کمیته ها باید سریع تر کار میدانی را آغاز کنند.

ترویج ارزش های عشایر در کنگره ملی 10 هزار شهید عشایری
مسئول بسیج جامعه عشــایری کشــور در ادامه این نشســت با اشاره به 
ظرفیت های خوب چهارمحال و بختیاری برای برگزاری این کنگره، گفت: شب 

شعر شهدا و یادواره شهدا مدافع حرم عشایری به ترتیب در روزهای نخست و 
دوم برگزار خواهد شد.سرهنگ سعیدی با بیان اینکه این برنامه ها در راستای 
استقبال از ویژه برنامه کنگره خواهد بود، تصریح کرد: این کنگره به شکل رزمی، 
نمایشی و فرهنگی، ارزش های عشایر و شهدا عشایری را ترویج خواهد کرد.

وی مطرح کرد: در راســتای برگزاری این کنگره اقدامات محرومیت زدایی و 
هزاران خدمت دیگر به اجرا در می آید.

تهیه و تامین 320 سری جهیزیه برای نوعروسان
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان چهارمحال و بختیاری در این 
نشست، اظهار کرد: در پایان کنگره ملی ۱۰ هزار شهید جامعه عشایری، هر 
میزان صدقاتی که از طریق بارکد پویش صدقه به نیابت از شــهدای جامعه 
عشــایری جمع آوری شــده برای رفع نیاز خانواده های نیازمند در مناطق 
عشــایری هزینه خواهد شد.جاســم محمدی ادامه داد: از اکنون تا پایان 
کنگره طرح »اطعام مهدوی«، »بهشــت علی«، »ســرپناه«، طرح آزادی 
زندانیان جرایم غیرعمد و تهیه و تامین ۳۲۰ سری جهیزیه برای نوعروسان 
نیازمند اجرا می شود.کنگره ملی ۱۰ هزار شهید عشایری کشور ۲۹ اردیبهشت 
۱۴۰۱ به میزبانی چهارمحال و بختیاری در شــهرکرد به مدت سه شبانه روز 

برگزار خواهد شد.

شهردار جدید شهرکرد تا پایان فروردین ماه انتخاب می شود
رییس شورای اسالمی شهرکرد گفت: تالش می شود جلســات شورا در راستای تصمیم گیری برای 
انتخاب شهردار، افزایش یابد و تا پایان فروردین ماه شهردار شهرکرد انتخاب شود.محمدرضا بیاتی 
اظهار کرد: آیین نامه ای برای انتخاب شهردار وجود دارد که از سوی هیئت وزیران ارائه شده و به استناد 
آن، شرایط احراز هر فرد بررسی می شود.وی افزود: افرادی توسط اعضای شورا معرفی شدند که برخی 
برنامه های خود را ارسال کردند، از روز شنبه به ترتیب رزومه افراد بررسی خواهد شد، در صورتی که افراد 
شاخص های مربوط به انتخاب شهردار را داشته باشند، نتیجه به آن ها اعالم و باید حضورا برنامه های 
خود را برای شهرداری در جلسه شــورا ارائه  دهند.بیاتی با اشاره به اینکه افراد بومی و غیربومی برای 
شهرداری اعالم حضور کرده اند که باید رزومه متناسب با آیین نامه باشد، تصریح کرد: اگر فردی بومی، 
کارآمد و باتجربه برای شهرداری وجود داشته باشد، قطعا انتخاب شــهردار بومی در اولویت است، 
اما برآیند نظرات اعضای شورا مالک انتخاب است که باید مدنظر قرار گیرد و فردی انتخاب شود که 
متناسب با شرایط امروز شهروندان، مدیر خوبی برای گذر از این دوران و اداره علمی تر شهرداری، باتوجه 

به پتانسیل های موجود در شهر باشد که امید است گزینه مناسبی برای انتخاب شهردار صورت گیرد.
 

۸3 درصد از اعتبارات مشاغل خانگی شهرستان شهرکرد 
جذب شد

فرماندار شهرکرد با اشــاره به لزوم اشــتغال زایی در بخش های مختلف گفت: تاکنون ۸۳ درصد 
اعتبارات مشاغل خانگی این شهرستان در سال ۱۴۰۰ جذب شده است.عبدالعلی ارژنگ در کارگروه 
اشتغال شهرستان شهرکرد تاکید کرد: در سال گذشته ۲۱۰ میلیارد ریال اعتبار برای تسهیالت مشاغل 
خانگی این شهرستان اختصاص یافت و در این راستا ۶۶۰ فقره پرونده در کمیته های فنی تکمیل 
و متقاضیان واجد شــرایط به بانک های عامل معرفی و موفق به جذب ۸۳ درصد از این اعتبارات 
شدند.وی افزود: جذب بقیه اعتبارات مرتبط با تسهیالت مشاغل خانگی در شهرستان شهرکرد با 
سرعت در حال انجام وجزو اولویت های اصلی مسئوالن این شهرستان است.مدیرکل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: با توجه به تمرکز جمعیت استان در سطح شهرستان 
شهرکرد، مقرر شد ۲۰ درصد از تعهد اشتغال استان در سال جاری در مناطق روستایی و شهری این 
شهرستان اجرا شود.محسن مولوی تصریح کرد: به همین منظور ۲۸ دستگاه اجرایی مرتبط مکلفند 
تا برای اشتغال زایی، کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی در حوزه های مختلف خدمات، صنعت 

و کشاورزی ایجاد اشتغال کنند.
 

 مشارکت آستان قدس رضوی در تکمیل طرح های
 راه و مسکن چهارمحال و بختیاری 

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از تمایل شرکت های عمرانی وابسته به آستان قدس 
رضوی برای مشارکت در طرح های راه و مســکن استان خبر داد و گفت: در نشســتی که به تازگی با 
مدیرعامل موسسه توسعه و عمران آستان قدس رضوی در استان برگزار شد، این آمادگی اعالم شده 
است.حســینعلی مقصودی افزود: یکی از زمینه های مشــارکت، اجرای طرح نهضت ملی مسکن 
است چرا که در شهرهای بزرگ همچون شهرکرد و بروجن که نوع ساخت واحدها انبوه سازی است، 
شرکت های وابســته به آستان می توانند در ســاخت واحدها مشــارکت کنند.وی افزود: طرح های 
مسکونی، تجاری مشارکتی در مناطق خاص مرکز استان از دیگر مواردی است که زمینه همکاری در 
ساخت آن ها وجود دارد.مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری همچنین به احداث طرح های 
راه استان اشــاره کرد و با معرفی تعدادی از طرح های راه در نقاط مختلف استان، گفت: پروژه های راه 
دارای ردیف اعتباری بودجه و شناســنامه دار می توانند موارد مناسبی برای مشارکت با آستان قدس 

رضوی باشد.

بام ایراناخبار

 معاون نظارت، بهره برداری و توسعه 
آب شرکت آبفای چهارمحال و بختیاری؛

مشکل آبی چشمه کوهرنگ 
مرتفع شد

توســعه  و  بهره بــرداری  نظــارت،   معــاون 
آب شــرکت آبفای چهارمحال گفت: در حال حاضر 
مشکل آبی چشــمه کوهرنگ مرتفع شده است و 
مخازن در وضعیــت مطلوبی قــرار دارد.محمودی 
ادامه داد: در زمســتان گذشته به علت برودت هوا و 
یخ زدن چشمه کوهرنگ که ۶۰ درصد آب شهرکرد از 
آن تامین می شود، مشترکان طبقات باال با مشکل 
مواجه شــدند.با اعمال مدیریت، فشــار شبکه به 
گونه ای تنظیم شــد که حداقل آب شرب در اختیار 
مردم قرار گیرد، اما در روز های پایانی سال به دلیل 
مصرف باال و افزایش میانگین مصرف از ۷۰۰ لیتر به 
یک هزار و ۲۰۰ لیتر در ثانیه مشــکل دوچندان شد؛ 
چراکه ظرفیت شبکه تا حدی جوابگوی نیاز مردم بود. 
پیش بینی های الزم به منظور تامین آب مشترکان 
در فصل تابســتان صورت گرفته است چراکه پس 
از یخ زدن چشمه کوهرنگ، شرکت آب و فاضالب، 
ارتقای کیفی خط کوهرنگ به شهرکرد را انجام داد و 
پس از این اقدام ۱۰۰ لیتر آب به شبکه اضافه شد.به 
دنبال مشکل آبی ایجاد شده در زمستان برنامه ریزی 
برای به نتیجه رسیدن طرح انتقال آب بن به بروجن 
صورت گرفت.بر اساس آیین نامه عملیاتی شرکت 
آب و فاضالب، تامین آب تا طبقه دوم بر عهده شرکت 
آب و فاضالب است و پس از آن باید بر اساس ضوابط 
فنی اقداماتی صورت بگیرد چراکه اگر فشار بی ضابطه 
در شبکه رها شود، سرعت آب باال رفته و باعث هدر 
رفت آن می شــود؛ یکی از دالیلی که این شــرکت 
توانســت در ایام عید آب کافی در اختیار مردم قرار 

دهد، کنترل فشار بود.

مفاد آراء
1/37 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 13939 - 1400/11/20 هيات سوم آقای مسعود بهرامی 
به شناسنامه شــماره 509 کدملي 6219510585  صادره فريدن فرزند رحيم در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 182/01 متر مربع از پالک شماره 1037 
فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مالکيت مالک رسمی آقايان حاج شيخ محمد حســين نجفی و حاج شيخ محمد 
حسن آقا نجفی زاده طبق ســند انتقالی 32957 مورخ 1337/11/14 دفترخانه 

20 اصفهان 
رديف 2- راي شماره 13686 - 1400/11/12 هيات سوم آقای مسعود بهرامی 
به شناسنامه شــماره 509 کدملي 6219510585  صادره فريدن فرزند رحيم در 
ششدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 81/75 متر مربع از پالک شماره 255 
فرعی از 27  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مالکيت مالک رسمی  نصرت قدرجانی طبق سند  طبق سند انتقالی 3697 مورخ 

1337/04/03 دفترخانه شماره 53 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/04

م الف: 1296912  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

1/38 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 15327 - 1400/12/18 هيات دوم آقای غالمحسين نظری 
دره بيدی به شناسنامه شماره 2245 کدملي 1817906062  صادره آبادان فرزند 
محمد در  سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 117/28 متر 
مربع قسمتی از پالک شماره 67 اصلی  واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکيت  حسن ابراهيمی از سند شماره 84511 مورخ 1350/9/24 

دفترخانه شماره 2 اصفهان
رديف 2- راي شــماره 15328 - 1400/12/18 هيــات دوم  خانم رقيه صانعی  
به شناسنامه شــماره 881 کدملي 1159412308  صادره فريدن فرزند  ناصر در  
سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ســاختمان به مساحت 117/28 متر مربع 
قسمتی از پالک شماره 67 اصلی  واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکيت  حسن ابراهيمی از سند شــماره 84511 مورخ 1350/9/24 
دفترخانه شماره 2 اصفهان

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/04

م الف: 1297000  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
 مفاد آراء

1/39 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 14701 - 1400/12/07 هيات دوم آقای حميد صادقيان 
به شناســنامه شــماره 654 کدملــي 1290665842  صادره اصفهــان فرزند 
حسن در ششدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 140/20 متر مربع قسمتی 
از پالک شــماره 858 فرعی از 18  اصلــي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه 
 ثبت ملک غــرب اصفهــان از مالکيت  حاجــی محمد صادق صادقيــان رنانی 

طبق اظهار نامه
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/04

م الف: 1296335  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

1/40 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 15005 - 1400/12/11 هيات اول آقــای فرهاد هليلی 
به شناسنامه شــماره 966 کدملي 1129263177  صادره فرزند مراد  در قسمتی 
از ششــدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 71/30 متر مربع پالک شماره 396 
 فرعی از 16  اصلــي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان 
مع الواسطه از بنياد مسکن انقالب اسالمی اصفهان ثبت در صفحه 547 دفتر 109 
تائيد و بايستی با ششــدانگ پالک 16/1952 و قسمتی از جوی صحرايی پالک 

16/5233 تجميع گردد .
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/04

م الف: 1297030  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

1/41 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 14164 - 1400/11/28 هيات اول خانم فرزانه محققيان 
گورتانی به شناسنامه شماره 1187 کدملي 1283426382  صادره اصفهان فرزند 
محمود  در ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 128/24 متر مربع قسمتی 
از پالک شماره 46 فرعی از 8  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان  از مورد ثبت دفتر امالک الکترونيک 139720302025002080

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/04

م الف: 1297094  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

1/42 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 8331 - 1400/07/07 هيات اول  آقای حسين اکبری رنانی 
به شناسنامه شماره 12313 کدملي 1283233991  صادره اصفهان فرزند محمود  
در ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 134/21 متر مربع قسمتی از پالک 
شماره 3684 فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان  از مورد ثبت صفحه 74 دفتر 557 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/04

م الف: 1297120  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

1/43 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 

رديــف 1- راي شــماره 13824 - 1400/11/14 هيات دوم آقــای احمدرضا 
رويگری به شناســنامه شــماره 1302 کدملي 1288220847  صادره اصفهان 
فرزند نعمت اله  در ششــدانگ يــک درب باغ به مســاحت 1333/40 متر مربع 
قسمتی از پالک شــماره 153 فرعی از 7  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
 ثبت ملک غرب اصفهان  از ســند شــماره 30135 مورخ 1400/1/24 دفترخانه

 شماره 297 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/04

م الف: 1297082  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

1/44 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 14637 - 1400/12/05 هيات دوم خانم صديقه کرم علی 
دارانی به شناسنامه شماره 19061 کدملي 1282659952  صادره اصفهان فرزند 
علی حسين  در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 271/58 متر مربع قسمتی 
از پالک شماره 46 فرعی از 6  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان  از مورد ثبت دفتر امالک الکترونيک 139920302025019035

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/04

م الف: 1297246  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

1/45 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 15673 - 1400/12/24 هيات اول آقای بهراد  احمدی 
فالورجانی به شناسنامه شماره 12788 کدملي 1293021504  صادره اصفهان 
فرزند  اسداله  در ششــدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 252/37 متر مربع 
قسمتی از پالک شماره 701  فرعی از 25  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان  از سند شــماره 36233 مورخ 1399/10/18 دفترخانه 

شماره 371 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/04

م الف: 1297293  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 



 شنبه 20 فروردین  1401 / 07 رمضان 1443 / 09 آوریل  2022 / شماره 3500
سخنگوی آتش نشانی اصفهان خبر داد:

برقراری 427هزار تماس با آتش نشانی اصفهان
سخنگوی آتش نشــانی اصفهان، با بیان اینکه طی سال گذشــته ۴۲۷هزار و ۱۲۶تماس با شماره 
۱۲۵سازمان آتش نشــانی اصفهان برقرار شــده اســت، گفت: طی مدت مذکور ماموران سازمان 
آتش نشــانی اصفهان به ۱۲هزار و ۷۴ماموریت امدادونجات و آتش ســوزی اعزام شــدند.فرهاد 
کاوه آهنگران اظهار کرد: طی سال گذشته دو هزار و ۵۵۱ دســتگاه اطفائیه در شهر استقرار یافت و 
چهار هزار و ۶۱۱ گشــت ایمنی نیز در سطح شهر اصفهان انجام شــد.وی با بیان اینکه در یک سال 
گذشته ۴۲۷ هزار و ۱۲۶ تماس با شماره ۱۲۵ سازمان آتش نشانی اصفهان برقرار شده است، افزود: 
طی مدت مذکور ماموران سازمان آتش نشــانی اصفهان به ۱۲ هزار و ۷۴ ماموریت امدادونجات و 
آتش سوزی اعزام شــدند.وی با بیان اینکه میانگین زمان رســیدن ماموران سازمان آتش نشانی 
اصفهان به محــل حریق و حوادث ۰۳:۵۲ بوده اســت، خاطرنشــان کرد: پنج هــزار و ۷۲ نفر در 

ماموریت های سال ۱۴۰۰ توسط ماموران سازمان آتش نشانی اصفهان از حوادث نجات یافته اند.

 مجموع بارش ها در بهار 1401 کمتر از نرمال 
پیش بینی شده است

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: وضعیت بارش در اردیبهشــت ماه نســبت به 
فروردین بهبود خواهد یافت؛ اما مجموع بارش ها در بهار ۱۴۰۱ کمتر از نرمال پیش بینی شده است.

منصور شیشه فروش  اظهار کرد: براساس تحقیقات انجام شده در خصوص خشکسالی در استان 
اصفهان و به سبب شرایط خاص استان در یک دوره یک ساله منتهی به بهمن ۱۴۰۰ حدود ۹۵ درصد 
و در یک بررسی ۱۰ ساله حدود ۸۶ درصد مساحت استان اصفهان همچنان تحت تاثیر خشکسالی 
قرار دارد.به گفته وی، بر اساس میزان بارندگی از مهر ماه سال گذشته تا کنون میانگین بارش استان 
اصفهان ۹۸ میلی متر است که این آمار بیشتر در مناطق مرکزی و شرقی کاهش داشته است.مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: آخرین بررسی های هواشناسی در استان، نشانگر بهبود 
نسبی وضعیت بارش در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین است؛ اما مجموع بارش ها در بهار ۱۴۰۱ کمتر 
از نرمال پیش بینی شده است.شیشه فروش گفت: عواملی همانند کاهش بارش، باال بودن میانگین 
دمای هوا نسبت به نرمال، افزایش میزان تبخیر سطحی، کاهش چشمگیر پوشش برف در باال دست 
نسبت به بلندمدت و کاهش رطوبت خاک سبب تشدید شرایط خشکسالی در استان اصفهان است.

 برخورد قضایی دادگستری اصفهان
 با مسئوالنی که  کوتاهی می کنند

رییس کل دادگستری اصفهان گفت: کوتاهی مسئوالن و مدیران دستگاه های اداری و خدمات رسان 
در انجام ماموریت به موقع غیرقابل گذشت است و به عنوان ترک فعل با آنان برخورد قضایی می شود.

اسدا... جعفری در بازدید بدون اطالع و ســر زده از مجتمع های دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
افزود: بعضی از مدیران وظیفه قانونی خود را در موقع مشخص انجام نمی دهند که این موضوع سبب 
خسارت به مردم می شــود.وی بیان کرد: چنین کوتاهی در انجام وظیفه مصداق ترک فعل مدیران 
محسوب شده و دادستان های شهرستان ها با آنان مطابق با قانون برخورد قضایی می کنند.رییس 
کل دادگستری اصفهان ادامه داد: در برخی از پرونده های قضایی کم کاری یک نهاد اداری مشاهده 
شده که سرانجام خسارت به مالک ساختمان وارد و آنان باید هزینه های زیادی را پرداخت و وقت و 
دارایی تلف می شود.به گفته وی، ساختمان تجاری و یا مسکونی توسط افراد احداث شده ولی پس 
از مدتی یک نهاد اداری این ساخت و ساز را خالف قوانین اعالم کرده که اعالم نظربه موقع مانع چنین 
خسارتی به مالک می شد.جعفری اضافه کرد: کوتاهی و بی توجهی از هیچ مقام مسئولی پذیرفتنی 

نبوده و با متخلفین چنین مصادیقی برخورد خواهد شد.

بر اساس اعالم علوم پزشکی اصفهان هر چند هنوز مورد خاصی از ابتال به سرخک در اصفهان گزارش نشده؛ اما خطر این بیماری منتفی نیست

چراغ قرمز  سرخک

سرخک و بیماری هایی از این دست پس از  پریسا سعادت
شــیوع کرونا و اهمال برخی از والدین در 
ترزیق منظم واکسن های کودکان به دغدغه ای جدی در بهار تبدیل شده 
است؛ بیماری که برای سال ها تقریبا موارد نادری از آن گزارش می شد حاال 
برای دو سال پیاپی در بهار هشدار خطر برای آن صادر می شود و مسئوالن 
نگران شیوع آن به خصوص در میان کودکان هستند.بیماری سرخک یکی 
از مسری ترین بیماری های عفونی است؛ به طوری که بیش از ۹۰ درصد 
افراد حساس در تماس نزدیک با بیمار آلوده می شوند. حدود ۱۰ درصد کل 
مرگ و میر قابل پیشگیری کودکان زیر ۵ سال در جهان به علت سرخک 
است و براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت ساالنه ۲۰۰ هزار کودک 
را به کام مرگ می کشــد. بیش از صد نفر در کشور تا کنون به این بیماری 
مبتال شده اند و گفته می شود شیوع این بیماری در کشورهای همسایه 
دلیل ورود و عدم واکسیناسیون منظم به خصوص در استان های جنوبی 
باعث پخش شدن این بیماری در کشور بوده است. کمال حیدری، معاون 
بهداشــت وزیر بهداشــت در خصوص شیوع ســرخک در کشور، گفت: 
جمهوری اسالمی ایران در سال گذشته موفق به اخذ گواهی حذف سرخک 
از سازمان جهانی بهداشت شد، اما متاســفانه همزمان با این رویداد، در 
کشور همسایه مان افغانستان بیماری سرخک شیوع یافت و از طرفی، با 

توجه به مســائل سیاسی کشــور افغانســتان و مهاجرت عده زیادی از 
شهروندان افغانستانی به کشــورمان و پراکندگی آنها در نقاط و شهرهای 
مختلف، برای ما دغدغه خاطر ایجاد کرده اســت، زیرا در اســتان های 
مختلف مواردی از این بیماری گزارش شد و به دلیل حساسیتی که در مورد 
این بیماری وجود دارد، به طور ویژه به آن پرداختیــم. وی افزود: در این 
راستا، به تمام دانشگاه های علوم پزشکی هشدار دادیم که در جهت مقابله 
با این موضوع که تهدیدکننده موفقیت مان در عرصه ریشه کنی سرخک در 
کشور  است، اقدامات الزم را انجام داده و در زمینه تکمیل واکسیناسیون 
اتباع غیر ایرانی حتما برنامه ریــزی کنند، مخصوصا در مناطقی که محل 
تجمع تبعه غیر ایرانی است، پوشش واکسیناسیون »ام ام آر« فراهم شده 
و به صورت فعال واکسیناسیون صورت می گیرد.در اصفهان اما هنوز مورد 
خاص و تعداد ابتالی گســترده به این بیماری گزارش نشــده اســت . 
مدیرگروه مبارزه با بیماری های عفونی مرکز بهداشت استان اصفهان گفته 
است هنوز موردی از ابتالی سرخک گزارش نشده ، با این حال نمی توانیم 
از نبود بیماری در استان مطمئن باشیم و احتمال می رود برخی افراد به 
سرخک مبتال شوند.رضا فدایی اظهار کرد: مورد خاصی از ابتال  به سرخک 
در استان اصفهان نداشتیم؛ تنها نکته این است که از خانواده ها خواستیم 
اگر واکسیناسیون فرزندان شان طی یکی دو سال اخیر، ناقص بوده است 

و واکسن سرخک فرزند خود را در سنین ۱۲ تا ۱۸ ماهگی تزریق نکرده اند، 
به مرکز بهداشت نزدیک محل سکونت خود مراجعه و واکسن های ناقص 
را تزریق کنند.وی کودکانی را که در گذشته واکسن های خود را به شکل کامل 
دریافت کرده اند، از انجام هرگونه واکسیناسیون جدید بی نیاز دانست و 
افزود: همان واکسنی که کودکان در زمان خود دریافت کرده اند، برای ایمنی 
آن ها کافی خواهد بود و تاکنون هم مشکل خاصی به وجود نیامده است.

مدیرگروه مبارزه با بیماری های عفونی مرکز بهداشــت استان اصفهان، 
شیوع سرخک را به دلیل حضور اتباع افغانســتانی در ایران عنوان کرد و 
گفت: در افغانستان موارد زیادی از ابتال به این بیماری دیده شده و تعداد 
ترددهای مهاجران افغان به کشور ما نیز زیاد است؛ این احتمال وجود دارد 
که این بیماری هم با ترددها وارد کشور و استان شده باشد.وی با تاکید بر 
اینکه در اصفهان هنوز موردی از ابتالی ســرخک در استان گزارش نشده 
اســت، ادامه داد: با این حال نمی توانیم از نبود بیماری مطمئن باشیم و 
احتمال می رود برخی از افراد مبتال شوند؛ البته چون میزان واکسیناسیون 
کودکان در استان اصفهان به باالی ۹۸ درصد می رسد، امیدواریم مشکل 
خاصی نداشته باشیم. به نظر می رســد مشکل و نگرانی کنونی نوزادانی 
هستند  که هنوز نوبت واکسیناسیون آنها فرا نرسیده  و ایمنی پایینی نسبت 

به این بیماری دارند.

مدیرگروه مبارزه با بیماری های عفونی مرکز بهداشت 
استان اصفهان گفته است هنوز موردی از ابتالی سرخک 
گزارش نشده ، با این حال نمی توانیم از نبود بیماری در 
استان مطمئن باشیم و احتمال می رود برخی افراد به 

سرخک مبتال شوند

با مسئولان جامعه

مفاد آراء
1/46 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 15626 - 1400/12/23 هيات اول خانم فاطمه جعفری 
ولدانی به شناسنامه شماره 57 کدملي 1290843325  صادره اصفهان فرزند  علی  
در ششدانگ يک باب مغازه به مساحت 20/65 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
18  فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  

از  مالکيت منيژه ستاری و علی جعفری ولدانی طبق سامانه امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/04

م الف: 1297231  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

1/47 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 14665 - 1400/12/05 هيات  دوم خانم فرشته کاظمی 
زهرانی به شناسنامه شــماره 106 کدملي 1284680126  صادره اصفهان فرزند  
کريم  در ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 142/47 متر مربع قسمتی از 
پالک شماره 641  فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان  از  مورد ثبت صفحه 406 دفتر 473 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/04

م الف: 1297232  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

1/48 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 15509 - 1400/12/23 هيات  اول  خانم بتول کدخدائی 

اليادرانی  به شناسنامه شــماره 16607 کدملي 1282635360  صادره اصفهان 
فرزند  غالمحســين  در ششدانگ يک باب ســاختمان به مساحت 195/20 متر 
مربع قسمتی از پالک شماره 809  فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  نســبت به دو پنجم مورد تقاضا از مالکيت محمد 
جعفر شعربافيون طبق اظهار نامه و نسبت به سه پنجم مورد تقاضا از مالکيت بنياد 
مســتضعفان و جانبازان انقالب اســالمی که بموجب دادنامه شماره 275 مورخ 

1358/4/26 مالکيت امير آقا  امير کيوان مصادره شده است.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/04

م الف: 1297625  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

1/49 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 15007 - 1400/12/11 هيات  سوم آقای سيد ناصر حسينی 
به شناسنامه شماره 200 کدملي 1290202087  صادره اصفهان فرزند  سيد رضا  
در ششدانگ يکباب انبار به مســاحت 143/07 متر مربع از پالک شماره 3135  
فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از  

مالکيت مالک رسمی بيگم آغا حسينی طبق اظهار نامه ثبتی 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/04

م الف: 1297725  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

1/50 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيات هــاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد 
 ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي

 تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 15266 - 1400/12/17 هيات  ســوم خانم زهرا کيان 
ارثی به شناسنامه شــماره 1028 کدملي 1285041585  صادره اصفهان فرزند  
رسول  در ششــدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 194/91 متر مربع پالک 
شماره 739  فرعی از 40  اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب 
 اصفهان  مع الواسطه از حســينعلی امين الرعايا ســند 56276 مورخ 54/6/10 

دفترخانه 15 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/04

م الف: 1297772  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
1/51 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 9574 - 1400/08/13 هيات  سوم آقای محمدرضا راعی 
دهقی به شناسنامه شماره 804 کدملي 6229703165  صادره ميمه فرزند  حسين  
در ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 86/19 متر مربع از پالک 28 اصلی  
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  مع الواســطه از مالک رســمی 
حسن رضايی طبق ســند انتقالی 36344 مورخ 1347/08/20 دفتر 86 اصفهان 

مورد صفحات 268 الی 271 دفتر 54 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/04

م الف: 1297857  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

1/52 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 0056 - 1401/01/11 هيات  دوم آقای احمد نصر اصفهانی 
به شناسنامه شــماره 8 کدملي 1290149429  صادره اصفهان فرزند  عباس  در 
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 279/34 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
632  فرعی از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  
از  مالکيت علی آقا کوچکی فروشانی از سند شماره 129097 مورخ 1379/12/10 

دفترخانه شماره 72 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/04

م الف: 1297903  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

1/53 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
اصالحی

رديف 1- راي شماره 15355 - 1400/12/18 هيات  چهارم مساحت ششدانگ  
197/42 متر مربع با حدودات: شــمااًل: در دو قسمت اول بطول 2 متر ديواريست 
به گذر دوم بطول 10/78 متر ديوار بديوار پالک 135 اصلی شرقًا: در سه قسمت 
که قسمت دوم شمالی اســت بطولهای 6/80 متر و 2/50 متر و 7/20 متر اول و 
سوم ديواريســت دوم درب و ديواريســت به گذر جنوبًا: در دو قسمت بطولهای 
9/16 متر و 6/40 متر ديواريست به پالک 43 اصلی غربًا: در سه قسمت بصورت 
شکســته  بطولهای 4/08 متر و 4/92 متر و 5 متر اول و دوم ديوار بديوار پالک 
135 اصلی ســوم ديواريست به کوچه بن بست صحيح اســت که در رای شماره 
5195- 1395/02/31 هيات چهارم خانم حبيبه عليرضائی به شناســنامه شماره 
1218 کدملی 1819263185 صادره آبادان فرزند قدمعلی نســبت به ششدانگ 
يک باب خانه به مساحت 195 متر مربع از پالک شماره 43 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که مع الواسطه از مالک رسمی عزت نصر 

اصفهانی از سند شماره 3932 - 48/5/2 دفتر 91  اصفهان آمده است. 
رديف 2- راي شماره 15143 - 1400/12/15 هيات  سوم ششدانگ به 60/ 102 
متر مربع صحيح است که در رای شماره 11214 مورخ 1400/9/18  هيات سوم 
آقای مصطفی شيروانی نصری به شناســنامه شماره 15 کدملی 1289990298 
صادره اصفهان فرزند علی محمد  در ششدانگ يکباب ساختمان ) باستثنای بهای 
ثمنيه و يک - شانزدهم اعيانی آن( به مساحت 83/25 متر مربع از پالک شماره 
313  فرعی از 13  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  
از  مالکيت متقاضی مورد ثبت صفحات 480 ، 483 دفتر 508 و صفحه 331 دفتر 

22 و صفحه 544 دفتر 294 امالک آمده است.
رديف 3- راي شــماره 15344 - 1400/12/18 هيات  چهارم آقای سيد احسان 
مير معصومی کرمی به شناسنامه شماره 1270224549  کدملي 1270224549  
صادره اصفهان فرزند  مهدی  در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 130/04 
متر مربع از پالک شماره 101  فرعی از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان  از  مالکيت  متقاضی طبق ســند انتقالی 20340 مورخ 

1394/10/9 دفتر 337 اصفهان
رديف 4- راي شماره 14528 - 1400/12/03 هيات  سوم آقای احسان کاظمی 
زهرانی به شناسنامه شماره 18032  کدملي 1292097450  صادره فرزند  حسين  
در  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب مغازه تجاری و کارگاه متصل به 
آن به مساحت 524/70 متر مربع از پالک شماره 34  اصلي واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از  مالکيت  مالک رسمی عباس رضايی طبق 

سند انتقالی 6915 مورخ 1331/09/05 دفترخانه 17 اصفهان
رديف 5- راي شماره 14527 - 1400/12/03 هيات  ســوم آقای حميد همتی 
به شناسنامه شماره 0010697111  کدملي 0010697111  صادره تهران فرزند  
کاظم  در نســبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب مغازه تجاری و کارگاه 
متصل به آن به مســاحت 524/70 متر مربع از پالک شــماره 34 اصلی  واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از  مالکيت  مالک رسمی عباس 

رضايی طبق سند انتقالی 6915 مورخ 1331/09/05 دفترخانه 17 اصفهان 
رديف 6- راي شــماره 14526 - 1400/12/03 هيات  ســوم آقــای عليرضا 
فراهانی به شناســنامه شــماره 7029  کدملي 1292223111  صادره اصفهان 
فرزند  محمدرضا  در نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب مغازه تجاری و 
کارگاه متصل به آن به مساحت 524/70 متر مربع از پالک شماره 34 اصلی  واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از  مالکيت  مالک رســمی 
عباس رضايی طبق سند انتقالی 6915 مورخ 1331/09/05 دفترخانه 17 اصفهان 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/04

م الف: 1298025  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان



اختالفات در ژیمناستیک همچنان ادامه دارد. در شرایطی که به نظر می رسید با استعفای زهرا اینچه درگاهی و انتصاب حمید احمدی به عنوان سرپرست فدراسیون 
ژیمناستیک، انتخابات این فدراسیون هر چه زودتر برگزار می شود؛ اما هر روز که می گذرد حواشی مربوط به ژیمناستیک ایران بیشتر می شود. احمدی از زمان 
حضورش در فدراسیون ژیمناستیک نه تنها در ایجاد آرامش در این فدراسیون ناموفق بوده که باعث شده حواشی جدیدی هم ایجاد شود. همین چند روز پیش 
بود که خبری منتشر شد که سرپرست فدراسیون ژیمناستیک یک شیرینی فروشی را به عنوان اسپانسر انتخاب کرده تا این شیرینی فروشی به صورت رایگان، 
شیرینی در اختیار فدراسیون ژیمناستیک قرار دهد.همچنین شایعه شده که بعضی دخالت ها در امور فنی و حتی در دعوت ژیمناست ها به تیم ملی باعث شده 
تعدادی از مربیان تیم های ملی ژیمناستیک تهدید به استعفا کنند که اگر این اتفاق بیفتد موفقیت ژیمناست ها در بازی های آسیایی که زمان زیادی به آن باقی 
نمانده با اما و اگر روبه رو خواهد شد.موضوع مهم تر این است که گفته می شود سرپرست فدراسیون ژیمناستیک، بازنشسته است و نباید به عنوان سرپرست این 
فدراسیون منصوب می شد. احمدی به این خاطر حکم سرپرستی فدراسیون ژیمناستیک را دریافت کرد که نایب رییس اول فدراسیون ژیمناستیک بود و وزارت 

ورزش باید به خاطر بازنشستگی احمدی، نایب رییس دوم فدراسیون ژیمناستیک را به عنوان سرپرست این فدراسیون منصوب می کرد.

آتش اختالفات در ژیمناستیک ایران
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بنزما: 

یک شب جادویی دیگر را تجربه کردم
مهاجم رئال مادرید از نمایش خود در دیدار برابر چلسی بسیار راضی و خوشحال است.کریم بنزما، 
نمایش خیره کننده ای در دیدار برابر چلسی داشــت و با هت تریک در این بازی باعث شد تا رئال 
با نتیجه سه بر یک به پیروزی دست پیدا کند.بنزما بعد از بازی گفت: یک شب جادویی دیگر مثل 
بازی برابر پاری سن ژرمن را تجربه کردم. چنین نمایش هایی لذت بخش است. برای پیروزی به 

استمفوردبریج آمدیم و به آنچه که می خواستیم دست پیدا کردیم. 
 

اعتراف »توخل«: 

کار سخت شد
سرمربی آلمانی چلسی بعد از شکست سه بر یک برابر رئال مادرید اعتراف کرد که کار تیمش برای 
صعود به دور بعد سخت شده است.چلســی در دیدار رفت برابر رئال مادرید که در استمفوردبریج 
برگزار شد با نتیجه سه بر یک شکســت خورد تا کار آنها برای صعود به دور بعد بسیار سخت شود.

توخل در نشســت خبری بعد از بازی گفت: با این شکســت کار ما برای صعود بسیار سخت شد. 
 چند تیم در جهان هستند که بتوانند چنین نتیجه ای را در بازی برگشت برابر رئال آن هم در مادرید 
 جبران کنند؟ زدن ســه گل در مادرید؟ نمــی تواند واقع گرایانه باشــد با این حــال نهایت تالش

 خود را به کار می گیریم.
 

حراج پیراهن »مارادونا«
پیراهن مارادونا در دیدار با انگلیس در جام جهانی ۱۹۸۶ مکزیک به حراج گذاشــته شد.پیراهن 
دیگو آرماندو مارادونا در دیدار با انگلیــس در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی ۱۹۸۶ مکزیک 
به حراج گذاشته می شود. مارادونا در این دیدار موفق شد، دو بار دروازه پیتر شیلتون، دروازه بان 
انگلیس را باز کند.او در این دیدار در یک نبرد هوایی با شیلتون با کمک از دستش توانست دروازه 
انگلیس را باز کند که این صحنه از چشم داور دور ماند. مارادونا سال ها بعد درباره این گل کفته بود 

من با دست خدا دروازه انگلیس را باز کردم.
 

ارتباط خبرساز دختر اسطوره فوتبال با یک ورزشکار معروف
هالی، دختر آلن شیرر با انتشار عکس هایی خبر از رابطه اش با »جو مارچانت« بازیکن مطرح راگبی داد.

به نظر می رسد »هالی«، دختر آلن شیرر اسطوره فوتبال انگلیس و ستاره پیشین تیم نیوکاسل، پس از 
به اشتراک گذاشتن عکس های بیشتری در فضای مجازی، رابطه عاشقانه خود با »جو مارچانت«، ستاره 
راگبی انگلیس را تایید کرده است.این خواننده ۲۵ ساله و دختر ستاره سابق سه شیر، بلکبرن روورز، 
نیوکاسل یونایتد است. مارچانت ۲۵ ساله که از اولین بازی خود در سال ۲۰۱۹، ۱۱ مرتبه برای انگلیس 
بازی کرده رابطه عاشقانه ای با هالی برقرار کرده است. آن ها با هم به سفرهای زیادی می روند، اما هالی 

هروقت مشغول سفر نیست سرش گرم کار بر روی حرفه موسیقی خودش است. 
 

دبی گردی اسطوره با خانواده
ستاره اســبق یوونتوس این روزها در دبی به ســر می برد. الکســاندرو دل پیرو، ستاره محبوب 
یوونتوس و عضو تیم ملی ایتالیا در جام جهانی ۲۰۰۶، یکــی از محبوب ترین چهره های فوتبال 
جهان است که با اینکه مدت زیادی از خداحافظی اش می گذرد، همچنان در دل فوتبال دوستان 
جایگاه ویــژه ای دارد.دل پیرو، این روزها به همراه خانواده در دربی به ســر مــی برد و به تازگی 

تصویری از خود و خانواده اش در کویرهای امارات منتشر کرده است.

فقط مانده روی صورت بازیکنان!

اقدام غیرحرفه ای استقالل برای»پول«

تبلیغات محیطی دیدار اســتقالل و پیکان به قــدری غیرحرفه ای و 
آشفته بود که هر بیننده تلویزیونی را آزار می داد؛ اما ظاهرا برای باشگاه 

استقالل درآمدزایی و »پول« از احترام به مردم مهم تر است.
بدون شــک تبلیغات محیطی یکی از اصلی ترین راه های درآمدزایی 
باشــگاه هاســت و باید به آنها حق داد در شــرایطی کــه حق پخش 
تلویزیونی را دریافت نمی کنند از راه تبلیغات بخشی از مشکالت مالی 
خود را حل کنند. با این حال باید در این درآمدزایی هم اصول حرفه ای 
و مهم تــر از آن احترام به بیننــده تلویزیونی و تماشــاگران حاضر در 

ورزشگاه رعایت شود.
باشگاه اســتقالل که از ابتدای فصل به درســتی تالش کرد تبلیغات 
محیطی دیدارهای خانگی اش را در اختیار بگیرد و موفق به این کار هم 
شد، در دیدارهای گذشته هم روش های غیرحرفه ای را برای تبلیغات 
در ورزشــگاه آزادی اجرا می کرد؛ اما آنچه در دیــدار برابر پیکان رقم 
خورد مرز غیرحرفه ای بودن را در نوردید و تا آســتانه صورت مربیان و 

بازیکنان نیمکت نشین هم آمده بود.
اســتفاده چند الیه و چند طبقه از فضای روبه روی جایگاه، استفاده 
از تورهای کناری دروازه، استفاده از پشــت تور دروازه، استفاده از کل 

خط عرضی پشت دروازه، اســتفاده از فضای مقابل داور چهارم روی 
زمین، اســتفاده از فضای نزدیک بــه نیمکت دو تیــم روی زمین با 
فونت ها و اندازه های نامتعارف را به تابلوی پرتعداد پشت دروازه ها و 
هر نقطه خالی از ورزشگاه اضافه کنید تا ببینید باشگاه استقالل برای 

درآمدزایی هر کاری کرده است.
در چنین شــرایطی وقتی دوربین تلویزیونی زمین را از نمای باز نشان 
می دهد فقط تابلوهای تبلیغاتی دیده می شوند و تصویر کوچکی هم 
از بازیکنان و صحنه بازی مشاهده می شــود؛ یعنی تماشای تبلیغات 

با کمی چاشنی فوتبال!
البته که این روش تبلیغ چند سالی اســت بر روی پیراهن بازیکنان 
استقالل وجود دارد و از تمام فضاهای روی پیراهن استفاده شده ؛اما 
اینکه حق بینندگان یک مسابقه فوتبال را به خاطر پول نادیده بگیرید 

و فقط به فکر درآمدزایی باشید، حرفه ای نیست.
این در حالی اســت که در اکثر کشــورهای دنیا تبلیغــات محیطی با 
رعایت احترام به بینندگان تلویزیونی صورت می گیرد و به هیچ عنوان 
نمونه هایی مثل کاری که استقالل کرد در هیچ لیگ حرفه ای و صاحب 

اعتباری دیده نمی شود.

خبر روز

انتقاد شدید »صمد« از کادر فنی و بازیکنان مهرام: 

در حد این تیم نبودید!
کاپیتان سابق تیم بسکتبال مهرام تهران، از عملکرد اعضای این تیم در فصل جاری انتقاد کرد.

تیم مهرام که در فصل جاری لیگ برتر بســکتبال مــردان با هدایت مصطفی هاشــمی عملکرد 
چنــدان مناســبی نداشــت، نهایتا در 
مرحله یک چهارم نهایی مســابقات با 
شکســت مقابل تیم تــازه لیگ برتری 
شده نظم آوران ســیرجان، از صعود به 
نیمه نهایی لیــگ بازماند تا این موضوع 
باعث ناراحتــی و انتقاد شــدید صمد 
نیکخواه بهرامی شــود.مهرام در فصل 
گذشــته رقابت ها عنوان نایب قهرمانی 
را به دست آورده بود و از مدعیان اصلی 
قهرمانی به شــمار می رفت، اما عملکرد 
ضعیف کادرفنی و بازیکنان این تیم در یک چهارم نهایی و باخت دو بر یک مقابل نظم آوران، باعث 
شد تا کاپیتان فصل گذشته این تیم با لحنی تند، به انتقاد از رفتار عوامل این تیم پس از شکست 
بپردازد.صمد نیکخواه بهرامی در بخشی از استوری خود در اینستاگرام، خطاب به طرفداران باشگاه 
مهرام نوشته است: واقعیت این است که هیچ کدام از اعضای تیم در حد بزرگی نام باشگاه عمل 

نکردند و هیچ توجیهی قابل قبول نیست.
 

موافقت »بن سلمان« با تغییر ساختار لیگ قهرمانان آسیا
رییس کنفدراسیون فوتبال آســیا از موافقت خود با تغییرات در لیگ قهرمانان آسیا گفت.شیخ 
سلمان، رییس کنفدراسیون فوتبال آســیا به حمایت از تغییرات در لیگ قهرمانان آسیا پرداخت 
و گفت: باید ســاختار این رقابت ها تغییر کند. من با زیاد شدن سهمیه بازیکنان خارجی در لیگ 
قهرمانان آسیا موافق هستم چرا که این باعث غنی تر شــدن این رقابت ها می شود و انگیزه ها را 
برای حضور بیشتر می کند.وی ادامه داد: اگر می خواهیم که با رقابت های بزرگ مشابه مثل لیگ 
قهرمانان اروپا برابری داشته باشیم باید به آنچه که آنها رســیدند، ما نیز برسیم. باید سطح لیگ 

قهرمانان آسیا را باال برد و از همین اکنون شروع کرد.

حمله شدید باشگاه مس به »فراز« 
باشگاه مس کرمان نسبت به بیانیه باشــگاه خیبر و اظهارات سرمربی این تیم واکنش شدیدی 
نشان داد.باشــگاه خیبر خرم آباد اخیرا طی بیانیه ای نسبت به ســه پیروزی تیم مس کرمان در 
لیگ یک مقابل تیم های شمس آذر قزوین، شاهین بوشهر و خوشه طالیی ساوه شبهه وارد کرده 
و امتیازات به دست آمده را سهل الوصول دانسته که البته پیش از آن هم بعد از کمالوند، سرمربی 

خیبر اظهارات تندی علیه باشگاه مس داشته است.
باشــگاه مس کرمان هم در اطالعیه ای به این مسائل واکنش نشــان داده و نوشته است: مس 
کرمان در زمین مسابقه و در رویارویی برابر حریفانش آنقدر خوب نتیجه گرفته است که حاال فاز 
دیگری از رقابت به شــکلی ناجوانمردانه از بیرون زمین برابر این تیم به شکلی علنی آغاز شود و 
برخی به صرف منحرف کردن تمرکز و ایجاد فشــار روانی برروی این تیم صحبت های ســخیف 
خود را مطرح کنند. نکته تاسف بار اینکه کسانی می خواهند برای مس کرمان صحبت های واهی 
مطرح کنند و با موارد عجیب این تیم را متهم ســازند که خود سابقه سیاه در فوتبال ایران دارند و 
با اعمالی که برای خود اثبات شده است و به واسطه آن محرومیت بلند مدت کشیده اند، دیگران 

را متهم می سازند!

کافه ورزش

معاون توسعه ورزش همگانی وزارت 
ورزش:

 5 میلیون دانش آموز 
چاق داریم

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت 
ورزش و جوانان با اشــاره بــه اینکه نزدیک به 
پنج میلیون دانش آموز در کشــور دچار اضافه 
وزن هستند،  گفت: این مســئله بسیار نگران 
کننده اســت و می تواند پیامدهای منفی برای 
نظام سالمت و اجتماعی کشور به دنبال داشته 
باشد.سینا کلهر ادامه داد: ظرفیت ۱۴ میلیون 
دانش آموز بسیار بیشتر از آن است که بتوان به 
چند مورد خاص اکتفا کــرد و باید المپیادهای 
دانش آموزی به شــکل منظم برگزار شــود و 
استعدادیابی در ورزش دانش آموزی به صورت 
جدی مدنظر قرار گیــرد و در صورت تحقق این 
رویه به طور حتم اتفاقات خوبــی در آینده رخ 
خواهد داد.معاون فرهنگی و توســعه ورزش 
همگانی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اینکه 
مقوله تحرک دانش آموزان دیگر موضوع مهمی 
اســت که باید به آن توجه داشت، خاطرنشان 
کرد: نزدیک بــه ۵ میلیون دانــش آموز دچار 
اضافه وزن هســتند و این مسئله بسیار نگران 
کننده اســت و می تواند پیامدهای منفی برای 
نظام سالمت و نظام اجتماعی کشور به دنبال 
داشته باشــد و به صورت جدی نیازمند تغییر 
و تحوالت اساســی در زنگ ورزش و فعالیت 
ورزشی در مدارس کشور هستیم.کلهر افزود: 
ســالمت دانش آموزان، کنترل وزن و موضوع 
تحرک دانش آموزان به عنوان یکی از مطالبات 
جدی باید در دســتورکار قرار گیــرد و امیدوار 
هستیم فدراسیون دانش آموزی در این راستا 
برنامه ریزی مناسبی داشته باشد.وی همچنین 
با تاکید بر اینکه متاســفانه انواع ورزش ها در 
ایران زیر سایه ورزش قهرمانی قرار گرفته است، 
عنوان کرد: در ورزش قهرمانی کشــور نیز نقطه 
پایانی را می بینیم و به مقدمات و نقطه ابتدایی 
ورزش قهرمانی نگاه نمی کنیم؛ درســت است 
که ورزش قهرمانی باید در کانون توجهات قرار 
داشته باشد؛ اما باید بدانیم که پیش نیاز اصلی 
و محوری و نیز تامین کننــده ورزش قهرمانی، 

ورزش دانش آموزی و همگانی است.

فوتبال جهان

وز عکس ر

بازگشت حدادی فر به 
ذوب آهن

در پایان جلســه ای که در باشــگاه 
ذوب آهــن و بــا حضــور مدیران 
باشــگاه، مهــدی تارتار و قاســم 
حدادی فر برگزار شد، کاپیتان سابق 
ذوب آهن در ادامه مسابقات فصل 
جاری و فصل پیــش رو به  عنوان 
بازیکن در تیم فوتبــال ذوب آهن 

حضور خواهد داشت.

سرعتی زن تیم ملی والیبال به پایان کار خود در ترکیه 
رسید.سید محمد موسوی، ســرعتی زن ملی پوش 
ایرانی فنرباغچه، لیگ والیبال تمام نشده، از ترکیه جدا 
شد. موســوی رفته بود که بعداز بازی در پالس لیگا و 
سریA ایتالیا ، بازی در لیگ ترکیه را به کوله بار تجربه 
اش اضافه کند، اما نشــد.قصه از اینجا شروع شد که  
با اضافه شدن ســعید معروف به ترکیب فنرباغچه، 
تعداد بازیکنان خارجی تیم ۴ تایی شــد، در حالی که 
تنها سه بازیکن حق بازی دارند. با این حساب، کمتر 
از بقیه  بازی به سید می رسید، در حالی که او به گفته 
خودش آماده، آماده بود و همین مســئله او را اذیت 
می کرد. برای او که به قول خودش خوره بازی است 
و بیرون زمین ماندن سخت.به همین دلیل  رفتن را 
به ماندن ترجیح داد. خــودش گفت:» به دلیل اینکه 

مدتی روی نیمکت نشستم و شرایط برایم سخت بود، 
از باشگاه خواستم قراردادم را فسخ کنم. بنابراین برای 
من لیگ ترکیه تمام شد و از آنجا  زدم بیرون.«هرچند 
شنبه وقتی خبر جدایی او از فنرباغچه منتشر شد، مدیر 
برنامه هایش آن را شایعه خواند و حرف از ماندگاری 
سید تا آخر فصل زد، اما  پست تشکر باشگاه فنرباغچه 
در صفحه رســمی اینســتا، خداحافظی سوپر استار 
ایرانی اش را تایید کرد. باشــگاه فنر باغچه در صفحه 
 رسمی اش با تشکر از ســید محمد موسوی نوشته:

» ســید محمد موســوی  تا پایان فصل با فنرباغچه 
قرارداد داشــت؛ اما  با توافق طرفین، فسخ شد. ما از 
او به خاطر همه تالش هایش تشکر کرده و برایش در 
تیم آینده اش آرزوی موفقیت می کنیم.«سید محمد 
موسوی با پیشنهادی که برای بازی در تورنمنت ناس 

امارات داشت،  از ترکیه به دوبی رفت تا بعداز مدتی که 
دســتش به توپ نخورده بود، آنجا ماجراجویی اش 
در والیبال را  برای  تیم امپراتور ادامه دهد.موســوی 
در گفت و گویی کوتــاه با خبرآنالین گفــت:» من ۱۰ 
-۱۲ روز برای تیم امپراتور در تورنمنت ناس بازی می 
کنم. تیمی که چهار سالی است قهرمان لیگ امارات 
است و به جز من ۴ بازیکن ایتالیایی، یک برزیلی و 
یک بلغارســتانی دارد.با پایان این رقابت ها به تهران 

برمی گردم.«

پایان ماجراجویی ستاره والیبال در لیگ ترکیه

خریدهای اشتباه گل محمدی؛

 چند سرخ پوش در خطر
 »خط قرمز!«

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس امیدوار بود خریدهایش 
برای فصل بیســت و یکم لیگ برتر عصای دستش شوند 
و بدرخشند؛ اما برخی از آنها نتوانستند انتظارات را برآورده 
کنند تا در فهرست مازاد قرار بگیرند.تیم فوتبال پرسپولیس 
پس از پنج قهرمانی متوالی در رقابت های لیگ برتر تالش 
خود را برای تکــرار این جام در کلکســیون افتخارات خود 

ادامه می دهد تا بتواند بار دیگر آن را کسب کند.
سرخ پوشــان پایتخت در حالی جدال تنگاتنگ با استقالل 
تهران را در فاصله ۶ هفته مانــده به پایان بازی با اختالف ۶ 
امتیازی دنبال می کنند که یحیی گل محمدی بارها به دلیل 
از دســت دادن بازیکنان اصلی خود در ابتدای فصل لب به 

گالیه گشوده بود.
جدایی احمــد نورالهی، محمدحســین کنعانــی زادگان و 
شــهریار مغانلو بهانه ای برای صحبت هــای تکراری یحیی 
بابت نارضایتی خود از ترانسفر این بازیکنان شد تا او برای 
جبران جای خالی آنها دســت به خرید بازیکنانی همچون 
علی نعمتی، علیرضا ابراهیمی، حامد پاکدل، رضا اســدی، 

منوچهر صفروف و وحدت هنانوف بزند.
با این حــال تازه واردهای یحیــی نتوانســتند انتظارات را 
برآورده کنند تا او در نیم فصل تصمیــم به جذب بازیکنانی 
همچون رامین رضائیان، شیرزود تمیروف و احمد گوهری 

بگیرد.
سرمربی سرخ پوشــان پایتخت قصد داشــت خریدهای 
ابتدای فصل خود را در زمستان سال جاری همچون مهدی 
شــیری کنار بگذارد؛ اما بار دیگر به آنهــا فرصت خودنمایی 
داد. با این حال علیرضا ابراهیمی که با امید حضور در ترکیب 
اصلی راهی پرســپولیس شــده بود حاال باید منتظر پایان 

فصل برای خروج از جمع هم تیمی هایش باشد.
مدافع فصل گذشته گل گهر سیرجان به هیچ وجه نظر کادر 
فنی این تیم را به خود جلب نکرده است تا خروج او از این 
تیم قطعی شود.همچنین مهدی مهدی خانی، هافبک مورد 
عالقه گل محمدی نیز که فصل گذشته به پرسپولیس آمده 
بود شرایطی مشابه با ابراهیمی دارد تا این بازیکن نیز خطر 

حضور در لیست مازاد را بچشد.
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رییس شورای شهر:

اصفهان باید به قطب صنایع دانش بنیان تبدیل شود
رییس شــورای اســامی شــهر اصفهان با بیان اینکه اصفهان می تواند و باید بــه قطب صنایع 
دانش بنیان کشور تبدیل شود، گفت: اگر مشکاتی مانند آب، هوا و زمین در شهر اصفهان داریم با 

ورود صنایع دانش بنیان و محدود کردن توسعه صنایع آالینده رفع خواهد شد.
محمد نورصالحی در جلســه هم اندیشی راهکار تحقق شعار ســال که با حضور معاون وزیر جهاد 
کشاورزی، نمایندگان مجلس و جمعی از رؤسای شرکت های دانش بنیان اصفهان تشکیل شد، 
ضمن گرامیداشت سالروز واقعه پنج رمضان، اظهار کرد: هدف از تشکیل این جلسه تبیین راهکار 
تحقق شعار سال در راســتای فرمایشات مقام معظم رهبری اســت.وی افزود: از زمان استقرار 
شورای ششم، صنایع دانش بنیان در اصفهان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است تا اصفهان 
به قطب صنایع دانش بنیان کشور تبدیل شــود.رییس شورای اسامی شهر اصفهان تصریح کرد: 
اگر مشکاتی مانند آب، هوا و زمین را در شهر اصفهان داریم با ورود صنایع دانش بنیان و محدود 
کردن توسعه صنایع آالینده رفع خواهد شد.وی اضافه کرد: اصفهان می تواند و باید به قطب صنایع 
دانش بنیان کشور تبدیل شــود و به همین جهت از فعاالن عرصه صنعتی و علمی دعوت شده تا 

راهکاری عملی برای تحقق شعار سال احصا شود.
 

با اجرای طرح »عدد شود سبد خیر« در ماه مبارک رمضان؛

 بازارهای کوثر به نیابت از شهروندان
 به نیازمندان کمک می کنند

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان از اجرای 
طرحی با عنوان »عدد شود ســبد خیر اگر خدا خواهد« در ماه مبارک رمضان و با هدف حمایت 
از مســتمندان در بازارهای روز کوثر خبر داد.امیرحســین ماه آورپور اظهار کرد: بازارهای روز کوثر 
که با اهداف مختلفی از جمله خدمت رسانی به شــهروندان اصفهانی در راستای تسهیل فروش 
محصوالت و کاالهای مورد نیاز آنها با کیفیت و قیمت مناســب از ســوی شــهرداری اصفهان در 
مناطق پانزده گانه شهر در حال فعالیت هســتند، در ماه مبارک رمضان طرحی را با هدف کمک به 
نیازمندان اجرا می کنند.وی تصریح کرد: در این طرح که با بیانی خاقانه »عدد شود سبد خیر اگر 
خدا خواهد« نام گرفته است، از میان همه افرادی که از بازارهای روز کوثر در هر نقطه از شهر خرید 
می کنند، به صورت روزانه در هر بازار قرعه کشــی انجام می شود و معادل با قیمت سبد خرید آنها، 
از سوی بازارهای کوثر، به افراد نیازمند، در شــام والدت کریم اهل بیت، امام حسن مجتبی )ع( 

بسته ارزاق اعطا خواهد شد.
 

سرویس دهی اتوبوسرانی اصفهان به آرامستان باغ رضوان
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه از فعالیت سرویس دهی به باغ رضوان در 
بعدازظهر پنجشــنبه ها و روزهای جمعه خبر داد.ســیدعباس روحانی اظهار کرد: سرویس دهی 
باغ رضوان در ســال جدید طبق روال قبل از مبدأ پایانه باغ قوشــخانه و در مســیر ایستگاه های 
میدان قدس، میدان احمدآباد، ایســتگاه های خیابان جی تا باغ رضــوان و در داخل باغ رضوان 
تمام ایستگاه ها را پوشــش می دهد و در مسیر برگشت بالعکس اســت.وی با بیان اینکه طول 
مسیر رفت و برگشت پایانه باغ قوشخانه تا باغ رضوان ۴۸ کیلومتر است، افزود: این خط با تعداد 
۱۰ دستگاه اتوبوس با سر فاصله زمانی ۲۰ دقیقه ســرویس دهی خواهد شد.مدیرعامل شرکت 
واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه با بیان اینکه رعایت پروتکل های بهداشتی به هنگام استفاده از 
اتوبوس ها الزامی است، خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند پیشنهاد یا انتقاد خود را به شماره 

پیام کوتاه ۳۰۰۰۱۶۴۶ ارسال کنند یا با شماره تلفن ۳۸۱۸۸ تماس بگیرند.

فرونشست زمین در اصفهان  از آنچه فکر می کنیم گسترده تر و خطرناک تر است؛

بحران در مقیاس 10 هزار کیلومتر

در هفته ای که گذشته فروچاله ای در یکی  مهسا نعمتی
از خیابان های اصلی شهر اصفهان اگر چه 
تلفات جانی نداشت و توسط مســئوالن ذی ربط به سرعت بازسازی 
شد؛ اما هشداری جدی از رسیدن خطر فرونشست بیخ گوش مردم 

در اصفهان را بار دیگر یادآور شد. 
هر چند مسئوالن اعام کردند دلیل این اتفاق شبکه فرسوده فاضاب 
شهری است نه فرونشست؛ اما از این دست از فرورفتگی ها حاال در 
سطح شهر اصفهان بسیار دیده می شود و یک نگرانی جدی است که 
البته تا کنون هیچ فکر و راهکار عملیاتی برای آن تهیه نشده است اگر 
تا پیش از این فرونشست تنها برخی از دشــت های اطراف اصفهان 
و مناطق حاشــیه ای را تهدید می کرد با خشکسالی چند سال اخیر و 
تمام شدن آب چاه ها و منابع زیر زمینی تقریبا کل اصفهان به نوعی با 

این بحران دست و پنجه نرم می کند. 
آمار می گوید بیــش از دو میلیون نفر از ســاکنان اصفهــان در خطر 
این پدیــده قرار دارنــد. در جدید تریــن اظهارات مدیرکل ســازمان 
زمین شناســی و اکتشــافات  معدنی اصفهان  هم مساحت درگیر در 
این بحران را بیــش از ده هزار کیلومتر عنوان کرده اســت ؛عددی که 

 به خودی خود می تواند تاســف برانگیز باشــد. به گفته رضا اسامی؛ 
در سال ۹۵ تنها دو درصد مساحت استان بالغ بر دو هزار و ۹۰۰کیلومتر 
مربع درگیر فرونشســت بود؛ درحالی که با توجه به آخرین مطالعات 
صورت گرفته حــدود ۱۰هزار کیلومتر مربع از اســتان بالــغ بر تقریبا 
۱۰درصد به صورت بســیار جدی و خطرناک درگیر فرونشســت شده 

است.
رضــا اســامی اظهــار کــرد: خشکســالی، چاه هــای غیرمجــاز، 
کاهــش بارندگــی و برداشــت بی رویــه آب هــای زیرزمینــی 
از جمله علت هــای این بحران اســت کــه تنش آبی بســیار جدی 
برای کاشــان بــه وجــود آورده اســت.وی افــزود: شــاید برخی 
از ایــن عوامل تحت کنتــرل ما نباشــد اما زدن چاه هــای غیرمجاز، 
 هنــر دســت خودمــان اســت؛ گویی با دســت خــود، گــور زمین

 را می کنیم.
مدیــرکل ســازمان زمین شناســی و اکتشــافات معدنــی اصفهان 
بــا بیــان اینکــه فرونشســت بناهــای تاریخــی خــارج از دایره 
فرونشســت ســایر بخش های نیســت، خاطرنشــان کرد: تخریب 
بناهای تاریخی تنها گوشــه ای از تبعات فرونشســت اســت، از ۳۵ 

 دشــت اســتان اصفهان ۲۷ دشــت ممنوعــه و ۱۰ دشــت ممنوعه 
بحرانی هستند.

وی از این وضعیت به عنوان زنگ خطری برای استان یاد کرد و افزود: 
اوضاع دشت های کاشــان، گلپایگان، نجف آباد، مهیار شمالی، مهیار 
جنوبی-دشت آسمان، اردستان، اصفهان-برخوار، بادرود-خالدآباد، 
مورچه خورت و دامنه- داران از وضعیت بحرانی هم فراتر رفته است.

اسامی ضمن اشاره به انتشار اطلس ملی فرونشست کشور در سال 
۹۵ از سوی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تصریح 
کرد: در سال ۹۵ تنها دو درصد مساحت اســتان بالغ بر دو هزار و ۹۰۰ 
کیلومتر مربع درگیر فرونشســت بود؛ درحالی که بــا توجه به آخرین 
مطالعات صورت گرفته حــدود ۱۰ هزار کیلومتر مربع اســتان بالغ بر 
 تقریبا ۱۰ درصد به صورت بســیار جدی و خطرناک درگیر فرونشست

 شده است.
وی با خطرنــاک دانســتن میــزان اعداد اعام شــده از ســازمان 
زمین شناســی و اکتشافات معدنی کشــور با اســتفاده از داده های 
حاصل از پردازش تصاویر رادار در سال های ۹۵ تا ۹۹، گفت: می توان 
به منطقه مشــکات و سن ســن با نرخ ۹۰ تا ۸۰ میلی متر ، اردســتان 
۷۹ میلی متــر، ابوزیدآباد با نــرخ ۱۴۰ تا ۱۲۰، رهنــان اصفهان ۱۸۵ 
،خوارسگان اصفهان ۱۷۰، حبیب آباد ۱۶۰، مهیار اصفهان ۱۲۰، نجف آباد 
۱۲۰، گلپایگان ۱۳۰، دامنه - داران ۱۰۰ تا ۹۰ میلی متر در سال اشاره کرد 
 و این در حالی است که در دنیا نرخ نزدیک به یک سانتی متر در سال 

بحرانی است.
مدیــرکل ســازمان زمین شناســی و اکتشــافات معدنــی اصفهان 
افزود: بارگذاری های ملــی نظیر صنایع مادر آهن و فوالد، ســیمان، 
پاالیشگاهی، شیمیایی، پتروشیمی، نیروگاهی و نظامی در این عرصه 
با موقعیت جغرافیایی استراتژیک باعث وارد شدن تنش آبی بیشتر 

به این حوضه شده است.
 متولیان و کارشناســان بارها هشــدار داده اند اگر فرونشست از این 
سطح بیشتر پیشــرفت کند نه تنها بناهای مســکونی بلکه کل بافت 
تاریخی اصفهان در معرض نابودی قرار خواهد گرفت .نگران کننده تر 
اینکه برخی هنوز هم اصرار بر ســاده انگاری این مشکل دارند و نمی 
خواهند آن را به درستی ببینند این مســئله امسال هم به خوبی دیده 
شد وقتی که تقریبا حاصل ۱۰ روز جاری بودن زاینده رود برای محیط 
زیست هیچ بود و مسئوالن همچنان نشان دادند که کشت در باال دست 
و توسعه کشــاورزی بدون بهره وری اولویت بیشتری نسبت به حفظ 

محیط زیست دارد.

با مسئولان

مفاد آراء
1/54 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 4039 مورخ 1400/12/11 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، خانم مريم توکلی نژاد 
به شناسنامه شماره 1333 کدملی 1290946086 صادره اصفهان فرزند سيف اله در 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 224/55 متر مربع مفروزی از پالک شماره 
52 فرعی از 4852 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  

در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است . 
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/04

م الف: 1297004  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

1/55 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 3622 مورخ 1400/11/16 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی،  خانم مرضيه مير لوحی 
به شناسنامه شماره 1194 کدملی 1289488940 صادره اصفهان فرزند سيد حسين  
در ششدانگ يکباب خانه به مســاحت 53/67 متر مربع مفروزی از پالک شماره 1 
فرعی از 2949 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  در 

ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است . 
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/04

م الف: 1297028  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

1/56 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 3917 مورخ 1400/12/7 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی، آقای محمد 
صادقی به شناسنامه شــماره 962 کدملی 1289344205 صادره اصفهان فرزند 
علی در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 186/22 متر مربع مفروزی از پالک 
شماره 449 فرعی از 4348  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 
 اصفهان  به موجب بيع نامه عادی و بالواسطه از طرف آقای عبدالرحيم رئيسی اردلی 

) مالک رسمی( خريداری گرديده  است.
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در 

صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/04

م الف: 1297109  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

1/57 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شــماره 3678 مورخ 1400/11/20 هيات اول موضــوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، خانم زهرا 
زارع  به شناسنامه شــماره 10 کدملی 1289277737 صادره اصفهان فرزند ناصر  
در ششدانگ يکباب خانه به مســاحت 420/69 متر مربع مفروزی از پالک شماره 
 4852 باقيمانده  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب 
بيع نامه عادی از طرف آقای علی دهقان احد از ورثه مرحوم محمد علی دهقان تخت 

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

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/04

م الف: 1297353  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

1/58 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 14006030202300117 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  اداره 
ثبت اســناد و امالک مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
سيد مصطفی علوی طبائی کوپائی فرزند ســيد عبداله بشماره شناسنامه 6 صادره 
از کوهپايه در ششدانگ يک باب مغازه به مســاحت 20/02 متر مربع مفروزی از 
 پالک 2 فرعی از 804 اصلی واقع در بخش 2 ثبــت اداره مرکزی اصفهان  محرز 

گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم  و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند.
بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادرخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/04

م الف: 1297972  حســين زمانی علويجه رئيس اداره ثبت اســناد و امالک 
مرکزی

مفاد آراء
1/59 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 140060302023001206 هيات اول موضــوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد 
ثبتی  اداره ثبت اســناد و امالک مرکزی اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای رضا يوسفيان فرزند حيدر علی بشــماره شناسنامه 3555 صادره از 
اصفهان در ششــدانگ يک باب مغازه به مســاحت 32/13 متر مربع مفروزی از 
پالک 3193  اصلی واقع در بخــش 3 ثبتی اداره مرکزی اصفهان به ميزان ســه 
 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ طبق سند الکترونيک 139920302023012432  

محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم  و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند.
بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادرخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/01/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/04

م الف: 1297210  حســين زمانی علويجه رئيس اداره ثبت اســناد و امالک 
مرکزی

تحدید حدود اختصاصی
1/60 شــماره نامه : 140185602024000331-1401/01/16 نظر به اينکه به 
موجب رای شــماره 140060302024000955  مورخ 1400/3/25 هيات قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی ششدانگ 
يکباب خانه به مســاحت 200/40 متر مربع تحت شــماره فرعی 4897 از اصلی 
4483 مفروز و مجزی شده از شــماره 131 فرعی از اصلی مزبور  واقع در بخش 5 
 ثبت اصفهان در مالکيت  هدايت اله شمســی ارمندی فرزند منصور مستقر گرديد

 و پرونده ثبتی فاقد ســابقه تحديد حدود می باشد لذا به اســتناد تبصره ذيل ماده 
13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضــای مالک تحديد حدود ملــک مرقوم در روز 
 شنبه مورخ 1401/2/17 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد

 و به موجب اين آگهی بــه کليه مالکيــن و مجاورين اعالم می گــردد تا در روز 
 و ســاعت مقرر در محل حضور يابنــد و اعتراضات مالکيــن و مجاورين مطابق

 ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صــورت مجلس تحديد حدود و فقط تا 30 روز 
پذيرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 86  آئين نامه قانــون ثبت بايد از تاريخ 
تســليم اعتراض به اين اداره، ظرف يکماه دادخواســت خود را به مرجع ذيصالح 
قضائی تســليم و گواهی تقديم دادخواســت را اخذ و به اين واحد ثبتی ارائه نمايد، 
درغير اينصورت متقاضی ثبت يا نماينده قانونی وی مــی تواند به دادگاه  مربوطه 
 مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواســت را دريافت و به اداره ثبت تســليم نمايد 
و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت مقررات ادامه ميدهد.

تاريخ انتشار: 1401/01/20
 م الف: 1297140 شبان رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
1/61 چون تحديد حدود ششدانگ زمين پالک شماره 0 فرعی از 4290  اصلی 
واقع در گلپايگان  بخش يک  ثبت گلپايگان به نام عباس قاضيدی فرزند ابراهيم 
و غيره   در جريان ثبت می باشد که تاکنون تحديد حدود نشده اينک بنا به دستور 
اخير ماده 15 قانون ثبت و برابر تقاضای نامبرده  تحديد حدود پالک فوق در روز 
شنبه مورخ 1401/02/17 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و 
در صورت مصادف شــدن با تعطيلی ناگهانی تحديد حدود در روز بعد از تعطيلی 

انجام می گردد لذا به موجب اين آگهی به کليــه  مالکين و مجاورين اخطار می 
گردد که در روز و ســاعت مقرر در محــل حضور يابند اعتراضــات مجاورين و 
صاحبان امالک  مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاريــخ تنظيم صورت مجلس 
تحديدی تا 30 روز اعتراض پذيرفته خواهد شــد. ضمنــًا اعتراضات مجاورين 
و صاحبان امالک طبــق تبصره ماده واحده 73/2/25 )موضــوع مواد 16 و 20 
قانون ثبت ( می بايستی توسط معترض ظرف مدت مقرر از تاريخ تنظيم اعتراض 
 به مرجع ثبتی با تقديم دادخواســت بــه مرجع ذيصالح قضايــی صورت گيرد. 

تاريخ انتشار: 1401/01/20 
م الف: 1298048 محمد سلمانی رئيس اداره  ثبت اسناد و امالک شهرستان 

گلپايگان 
تحدید حدود اختصاصی

1/62 چون تحديد حدود ششدانگ زمين پالک شــماره 235 فرعی از 7  اصلی 
واقع در گلپايگان  بخش 2  ثبت گلپايگان به نام ناصــر ربيعی فرزند ابوالفضل و 
غيره در جريان ثبت می باشــد که تاکنون تحديد حدود نشده اينک بنا به دستور 
اخير ماده 15 قانون ثبت و برابر تقاضای نامبرده  تحديد حدود پالک فوق در روز 
شنبه مورخ 1401/02/17 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و 
در صورت مصادف شــدن با تعطيلی ناگهانی تحديد حدود در روز بعد از تعطيلی 
 انجام می گردد لذا بــه موجب اين آگهی بــه کليه  مالکيــن و مجاورين اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور يابنــد اعتراضات مجاورين 
و صاحبان امــالک  مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريــخ تنظيم صورت مجلس 
تحديدی تا 30 روز اعتراض پذيرفته خواهد شــد. ضمنًا اعتراضات مجاورين و 
صاحبان امالک طبق تبصره ماده واحده 73/2/25 )موضوع مواد 16 و 20 قانون 
ثبت ( می بايستی توســط معترض ظرف مدت مقرر از تاريخ تنظيم اعتراض به 

مرجع ثبتی با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضايی صورت گيرد. 
تاريخ انتشار: 1401/01/20 

م الف: 1298069 محمد سلمانی رئيس اداره  ثبت اسناد و امالک شهرستان 
گلپايگان 

تحدید حدود اختصاصی
1/64 چون تحديد حدود ششدانگ يک قطعه باغچه پالک ثبتی 3726 فرعی از 9  
اصلی واقع در  بخش 3 ثبت خوانسار به نام خانم زهرا قربانی فرزند ابراهيم در جريان 
ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينک بنا به دستور 
قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم 
در روز يک شنبه مورخ 1401/02/11 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 
 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. 

تاريخ انتشار: 1401/01/20 
م الف: 1294905  حبيب اکبری رئيس ثبت اسناد و امالک خوانسار

تحدید حدود اختصاصی
1/63 چون تحديد حدود ششــدانگ قطعه زمين پالک ثبتی فرعی از 311  اصلی 
واقع در جزء بخش 1 حوزه ثبتی خوانســار که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام 
مرتضی کيماسی فرزند محمود در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونی 
آن به عمل نيامده اســت. اينک بنا به دستور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1401/02/10 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به کليه 
مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند 
و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت 

مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. 
تاريخ انتشار: 1401/01/20 

م الف: 1296136  حبيب اکبری رئيس ثبت اسناد و امالک خوانسار



 شنبه 20 فروردین  1401 / 07 رمضان 1443 / 09 آوریل  2022 / شماره 3500

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین

رتبه: 3    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

رییس اداره ارتباطات و اطالع رســانی اداره کل راه و شهرســازی اســتان 
اصفهان گفت: ثبت نام پذیرش کارکنان وظیفه در راه و شهرســازی استان 
از 20 فروردین)امروز( آغاز می شود.حســن کحــال زاده  اظهار کرد: مطابق 
با دستورالعمل ابالغی از سوی وزارت راه و شهرســازی، ثبت نام مشموالن 
متقاضی امریه سربازی در وزارت راه و شهرسازی از 20 فروردین 1401 آغاز 
می شــود. وی افزود: طبق دســتورالعمل این وزارتخانه، در اجرای منویات 
مقام معظم رهبری استفاده از ظرفیت های اصل 147 قانون اساسی و قانون 
وظیفه عمومی، بهــره گیری از توانمندی های علمی و تخصصی مشــموالن 
تحصیل کــرده در جهت نیل به اهــداف ســازمان ها و ادارات تابعه، ارتقای 
شــاخص های اقتصادی و فرهنگی اجتماعی مناطق کمتر توســعه یافته، 
انتقال تجربیات نسل حاضر و گذشته به جوانان با استعداد نسل آتی، جبران 
کمبود نیروی متخصص در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و بهره گیری 
از توانمندی های علمی و تخصصی مشــموالن تحصیل کرده جهت افزایش 

ارتقای شاخص های علمی و فرهنگی سازمان ها، شرکت ها و ادارات کل تابعه 
اســتانی جذب کارکنان وظیفه در وزارت راه و شهرسازی با شرایط و ضوابط 

درج شده در سایت وزارت راه و شهرسازی صورت می پذیرد.
به گفته رییس اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان، مدارک مورد نیازجهت ثبت نام متقاضیان شامل تصویر برگه اعزام 
به خدمت )بدون غیبت و اعزام ماه هــای زوج(، آخرین مدرک تحصیلی، 
تصویر کارت ملی و صفحه اول شناســنامه )کلیه متقاضیان(، تصویر کارت 
ملی و صفحات اول و دوم شناســنامه مشمول و همســر )ویژه متقاضیان 
متأهل(، گواهی بنیاد شــهید )مشموالن خانواده شــهید و جانباز(، گواهی 
با درج کد و شــماره مددجو سازمان بهزیستی )مشــموالن تحت پوشش 
بهزیســتی(، گواهی کمیته امداد )مشــموالن تحت پوشش کمیته امداد(، 
فرم تعهد مبنی بر عدم انتســاب نســبی یا ســببی با کارمندان وزارت راه و 

شهرسازی بوده است.

شــرکت برق منطقه ای اصفهان در طرحی نوین  سپیده صالحی
توانســته 500 مگاولت انرژی را با بهــره گیری از 

دانش بومی و توان متخصصان داخلی به مناطق هدف برساند.
اصفهان  شــهری اســت با میراث تاریخــی و فرهنگی پرشــمار که ضرورت 
صیانت از آن ها سبب شده در این شهر شیوه های متفاوتی از مبلمان شهری و 

زیرساخت های خدماتی استفاده شود.
در اصفهان طرح های عمرانی شهر به گونه ای تدوین و اجرا می شوند که عالوه بر 
خدمت رسانی سریع و صحیح به شــهروندان، به میراث فرهنگی نصف جهان 
خدشه ای وارد نشــود.در این گزارش به یکی از همین طرح های عمرانی اشاره 
می کنیم که با شیوه ای نوین و بدون در معرض خطر قرار دادن میراث فرهنگی 
و بافت تاریخی اصفهان، میزان اطمینان »برق« مصرفی در مرکز و جنوب شهر 

را باال برده است.

دغدغه های برق منطقه ای برای رساندن انرژی به مرکز شهر
 اصفهــان که بزرگ تر و نیاز های شــهری اش بیشــتر شــد، مصــرف انرژی
  هم افزایش یافت و شــبکه توزیع برق نیازمند تغییراتی شــد، چون ظرفیتی
  که برای ایســتگاه های برق شــهر اصفهان در نظر گرفته شــده بود متناسب

 با نیاز های 30 ســال قبل بود و لزوم به روزرســانی تجهیــزات بیش از پیش 
نمایان شد.

از طرفی بــرای تامین نیاز برق خطوط یک و دو متــروی اصفهان باید چاره ای 
اندیشیده می شد. دور بودن از بافت سنتی شهر و احداث خیابان های جدید و 
از همه مهم تر بلندتر نشدن قد تجهیزات ایســتگاه های برق از میراث تاریخی 
اصفهان را باید به این مشکالت افزود.برای رفع مشکل، شرکت برق منطقه ای 
اصفهان تصمیم گرفت 500 مگا ولت آمپر را به مرکز شهر منتقل کند آن هم به دو 
روش زمینی و هوایی.برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه ابتدا به نیروگاه 
اصفهان مکانی که انرژی تولیدی آن به پست های برق و سپس منازل، معابر، 
فروشگاه ها و ... منتقل می شود، رفتم تا با کابل های انتقال برق از مبدأ تا مقصد 
همسفر شوم.محمدرضا کوچکیان، کارشناس طراحی و نظارت دفتر مهندسی 
طرح های شرکت برق منطقه ای اصفهان، از همان ابتدا اصرار داشت تا دکل های 
برق نیروگاه را به خاطر بســپارم تا پس از دیدن پست های برق جدید، تفاوت 

تجهیزات جدید و قدیمی برایم روشن شود.
 وی  در خصوص طرح برق رسانی به مرکز و جنوب شــهر اصفهان گفت: برای 

این طرح از 12 کیلومتر خط زمینی و هفت و نیم کیلومتر خط هوایی اســتفاده 
 کردیم. بــرق در نیــروگاه اصفهان تولید، ســپس با کابل زمینی به ایســتگاه 
 برق اقارب پرست منتقل می شــود از آنجا انرژی با کابل های هوایی به پست 
 صفــه و بعد بــا کابل های زمینی به پســت برق طیــب که در مرکز شــهر قرار 

دارد منتقل می شود تا 500 مگا ولت آمپر را به مناطق مورد نظر برساند.
انرژی سفر طوالنی و پر پیچ و خمی را طی می کند تا روشنی بخش محافل ما 
باشد. البته به روز شدن تجهیزات پســت های برق اندکی این سفر را راحت تر 
کرده است. مقصد بعدی پس از بازدید از نیروگاه اصفهان، پست برق صفه بود. 
ویژگی های منحصر به فرد این پســت برق، آن را در گروه طرح های نوین و به 

روز دنیا قرار داده است.

ویژگی های منحصر به فرد پست برق صفه
در این پســت که هم جوار کوه صفه اصفهان اســت، اثری از دکل های بلند و 

تجهیزات پیچیده دیده نمی شــود. همه چیز مرتب و در ابعاد کوچک تر نسبت 
به تجهیزات قدیمی است.

علی شهبازی، مجری پست های 230 کیلوولت صفه اصفهان درمورد این پست 
برق می گوید: اولین ویژگی پست برق صفه استفاده از کابل های GIS است که 

جزو جدیدترین فناور های روز دنیا هستند.
 وی به ســادگی به کابل هــای برقی کــه درون آن هــا انــرژی 230 ولت در 
حاال گذر اســت، دســت می زند و می گوید: ویژگی این کابل ها همین است، 
 همین کــه به راحتــی می توان بــه آن ها نزدیک شــد، چون اطمینــان آن ها 
بسیار باال و خطرسازی آن ها ناچیز اســت، علت هم وجود عایق گازی به جای 

عایق هوایی است.
به گفته شــهبازی، شــرایط جوی هیچ خللی در عملکرد این پست برق ایجاد 

نمی کند، از همه مهم تر آن که تا 30 سال نیازی به تعمیرات ندارد.
وی می گوید: از طرفی مساحت این پســت برق، یک دهم نمونه های قدیمی 

است. البته ویژگی منحصر به فرد دیگری در این پست برق وجود دارد که برای 
آشــنایی با آن به پایین ترین قسمت پســت رفتیم. کابل های بلند و قطور که 

سراسر فضا را اشغال کرده بودند، خبر از تولید ملی می دادند.

بهره گیری از فناوری روز جهان با دانش داخلی
حمیدرضا گلشــنی، مجری طرح پســت های انتقال شــرکت برق منطقه ای 
اصفهان گفت: تعداد قابل توجهی از کابل های استفاده شده در این پست برق، 
نخستین بار در کشور با تکیه بر دانش داخلی تولید و در اصفهان مورد استفاده 

قرار گرفته است.
وی می گوید: همین امر به جلوگیری از خروج ارز منجر شده و ما را ترغیب کرده 

تا تجهیزات مورد نیاز پست های برق را در داخل کشور تولید کنیم.
از پست برق صفه راهی مرکز شهر شدیم. جایی که مقصد بعدی انرژی خواهد 
بود. پست طیب در میدان امام حسین)ع( اصفهان واقع شده و شکل ظاهری 
اش بیشتر شبیه یک مرکز فرهنگی یا هنری است تا پست برق. دلیل استفاده 

از نمای سنتی احترام به بافت تاریخی اصفهان است.

نقوش سنتی بر پست برق
 به دلیل هم جواری این پســت با میــراث تاریخی اصفهــان از جمله میدان
  نقش جهان و چهل ســتون، تجهیزات فشــرده تر و با قامتی کوتاه تر نســبت
  به پســت های برق دیگر، نصب شــده تا بر آثــار ملی و جهانــی نصف جهان

 سایه نیندازند.مجری طرح پست های انتقال شرکت برق منطقه ای اصفهان 
می گوید: پســت طیب در همین ســال جدید به بهره برداری می رسد. در این 
پســت انرژی از پســت صفه تحویل گرفته می شود تا نیاز شــهری اصفهان را 
پوشــش دهد.شــهبازی، هزینه کامل این طرح را 3 هزار میلیارد تومان اعالم 
می کند و علت را همین مســیر پر پیچ و خم انرژی برای رسیدن به مرکز شهر 
می داند.وی بخشــی از هزینه های این طرح را به این ترتیب اعالم کرد: در این 
طرح 450 میلیارد تومان برای حفاری، 850 میلیارد تومان برای تامین و تهیه 

کابل ها و 60 میلیارد تومان برای خطوط هوایی هزینه شده است.
این سفر کوتاه ما با کابل های انتقال برق بود. برقی که با چرخش توربین های 
نیــروگاه تولید و پس از ســفری زمینــی و هوایی به پســت های برق منتقل 
می شود. طرحی نوین که با بهره گیری از دانش و تخصص مهندسان ایرانی به 

ثمر نشسته و مهر تاییدی بر توان داخلی است.

فرسایش و شکســتگی خط انتقال فاضالب غرب به شرق منجر به فرونشست 
زمین در خیابان شهید قدوسی شــهر اصفهان)آپادانا اول( و مسدود شدن این 
خیابان شد. سخنگوی شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: خط انتقال 
فاضالب غرب به شرق اصفهان با 50 سال قدمت از قدیمی ترین خطوط انتقال 
فاضالب این کالن شــهر به شمار می رود که ســاعت 19:30 دقیقه سه شنبه 17 
فروردین ماه جاری دچار شکســتگی شد. مهرداد خورســندی اظهار کرد: این 
خط لوله با قطر 1850*1150 میلی متر از نوع لوله های بتونی فکی شــکل است 
که بر اثر گاز فاضالب تاج آن کامال خورده شده و فرو ریخته بود. وی گفت: همین 
علت موجب شــده بود تا به مرور زمان خاک زیر سطح آســفالت بر اثر جریان 
فاضالب شسته شده و موجب فرونشست زمین در خیابان شهید قدوسی شهر 
اصفهان)آپادانا اول( شود. سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 
پس از مشخص شدن مکان حادثه و استعالم از دستگاه های خدمات رسان در 
خصوص تاسیسات زیربنایی موجود در زیر خیابان، عملیات مرمت و بازسازی 
10 متر از این خط لوله در عمق 5/5 متری زمین آغاز و پس از 12 ساعت کار مداوم 
ساعت پایان یافت. وی گفت: هم اکنون عملیات پرسازی مکان حادثه در حال 
انجام است . اضافه می شود خط انتقال فاضالب غرب به شرق اصفهان از قدیمی 
ترین خطوط انتقال فاضالب این کالن شهر به شمار می رود که نخستین بار سال 
1383 در محدوده خیابان نظر غربی دچار فرونشست و ریزش شد و بازسازی آن 

از همان زمان در دستور کار قرار گرفت.
عالوه بر این عملیات احداث خط انتقــال جدید فاضالب به طول نزدیک به 6000 
متر و قطر 1200 تا 1600 میلی متر در طول دو دهه گذشته به موازات خط قدیمی و 
در چند مرحله اجرا  شد و اوایل اســفندماه سال گذشته پس از احداث حوضچه 
انتقال و سوئیچ فاضالب در میدان فیض به طور کامل وارد مدار بهره برداری شد.با 
بهره برداری از این حوضچه ارتباط سه خط اصلی انتقال فاضالب خیابان های میر، 
آپادانا و فیض به یکدیگر  برقرار و انتقال پساب به فاضالبروی خیابان آبشار با قطر 

1600 میلی متر انجام شد.

مدیرکل استاندارد اصفهان گفت: مهم ترین چالشی که درباره آسانسورهای 
مســتقر در اماکن عمومی و اداره های این اســتان وجــود دارد مربوط به 

بازرسی های دوره ای و ساالنه برای تایید صحت عملکرد و ایمنی آنهاست.
محمود فرمانی افزود: انجام بازرســی های دوره ای از آسانســورها در همه 
ساختمان ها و دریافت تاییدیه های ســاالنه از طریق شرکت های بازرسی 
ایمنی استاندارد، ضروری اســت اما در مواردی شــاهد کم توجهی به این 
موضوع در برخی از اماکن عمومی و اداره ها هستیم.وی با بیان اینکه ضمانت 
اجرایی ضعیفی در این زمینه وجود دارد، اظهار داشت: ایمنی و سالمت مردم 
هنگام استفاده از آسانسور بسیار مهم است بنابراین اداره کل استاندارد تاکید 
ویژه ای بر روی بازرسی های دوره ای و بررسی ایمنی و صحت عملکرد آنها 
دارد.فرمانی با اشاره به اینکه استفاده از آسانســور در اماکن عمومی مانند 
پاساژها، درمانگاه ها، بیمارستان ها، هتل ها، مراکز خدمات رسان و اداره ها 
بسیار زیاد است، تصریح کرد: متصدیان، مالکان و مدیران این بخش ها به 
دلیل اهمیت ایمنی آسانسور باید نســبت به بازرسی های دوره ای و ساالنه 
اقدام کنند.وی با بیان اینکه این بازرسی ها در استان اصفهان توسط حدود 14 
شرکت دارای تاییدیه صالحیت از اداره کل استاندارد انجام می شود، افزود: 
این شرکت ها موظف هستند تا یک هفته پس از ارائه درخواست نسبت به 
بازرسی از آسانسور اقدام کرده و اگر دارای نقص ایمنی باشد آن را اعالم کنند 
و صدور تاییدیه ساالنه منوط به رفع این نواقص اســت.مدیرکل استاندارد 
استان اصفهان با بیان اینکه بررسی صحت عملکرد و ایمنی آسانسور در زمینه 
های مختلف از جمله ترمز ایمنی، قفل در آسانسور و چاله آسانسور از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت، گفت: نگهداری، تعمیر و نحوه استفاده از آسانسور 
نیز بسیار مهم است به طوری که مالکان یا مدیران ساختمان ها باید نسبت 

به تعمیر و نگهداری ماهانه از طریق شرکت های دارای پروانه طراحی مونتاژ 
اقدام کنند.فرمانی با بیان اینکه آسانسورهای نصب شده در ساختمان هایی 
که پروانه ســاخت آنها پس از سال 82 است، مشــمول استاندارد اجباری 
هستند، خاطرنشان کرد: این موضوع مشمول همه ساختمان های دولتی، 
عمومی، خصوصی و مجتمع های مسکونی است.وی ادامه داد: بر اساس 
تکلیف قانونی، تا زمانی که آسانسور نصب شده در ساختمان ها دارای تاییدیه 
استاندارد نباشد، پایان کار شهرداری برای آنها صادر نمی شود.وی خاطرنشان 
کرد: با توجه به اهمیت موضوع ایمنی آسانســورها و ضرورت بازرسی های 
دوره ای و ســاالنه از آنها به ویژه در اماکن عمومی و اداره ها، مقرر شــد که 
جلسه ای با محوریت مدیریت کل بحران استانداری اصفهان و حضور سایر 
دستگاه های اجرایی مرتبط به منظور اتخاذ راهکار اجرایی برای ورود به این 

مسئله و رفع چالش های موجود برگزار شود.

جذب سرباز امریه در راه و شهرسازی استان اصفهان

انتقال برق در اصفهان با فناوری نوین و دانش بومی 

سخنگوی شرکت آبفای استان اصفهان:

فرونشست خیابان شهید قدوسی ناشی از ریزش کلکتور قدیمی فاضالب بود
مدیرکل استاندارد اصفهان:

مهم ترین چالش آسانسورهای اماکن عمومی در اصفهان مربوط به بازرسی  دوره ای است

چاپخانه: نشر فرهنگ     آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ

                          آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 103/1401/1 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان اصفهان

م الف:1297407

مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 
موضوع مناقصه شماره 103/1401/1 : تامین تعداد 9 دستگاه خودرو مورد نیاز اداره کل 

ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 
محل تامین اعتبار: سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

مهلت دریافت اسناد: از روز چهارشنبه 1401/01/17 لغایت روز یکشنبه مورخ 1401/01/21 
محل دریافت اســناد: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ســتاد( به آدرس ) www.setadiran.ir ( انجام خواهد شــد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 آگهــی مناقصــه در ســایت اداره کل ثبــت اســناد و امــالک اســتان به نشــانی
  www.es.ssaa.ir و همچنیــن در ســایت ملــی مناقصــات بــه نشــانی

 www.iets.mporg.ir   نیز درج شده است.
تاریخ تحویل پاکت های مناقصه: روز چهارشنبه 1401/01/31 تا ساعت 10 

تاریخ بازگشایی پاکت ها: ساعت 11 صبح روز چهارشنبه 1401/01/31 
گروه و رشته شغلی: شرکتهائی اجازه شــرکت در مناقصه را دارند که دارای مجوزهای 
الزم جهت امور حمل و نقل باشند و ترجیحا دارای سابقه فعالیت مشابه در ارگان های 

دولتی باشند.

محل تحویل پاکت های مناقصه: پیشنهاد قیمت به انضمام کلیه مدارک اعالم شده 
از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت اعالم گردد و پاکت الف حاوی ضمانت 
نامه بانکی به نشانی اصفهان خیابان چهارباغ باال – بعد از چهار راه نیکبخت- روبروی 
بیمارستان شریعتی- دبیرخانه اداره کل ثبت اسناد و امالک اصفهان تحویل و رسید 

دریافت شود.
نوع و مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه: مبلغ ضمانتنامه بانکی در وجه اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان اصفهان به مبلغ 494/000/000 چهارصد ونود وچهار میلیون ریال 
می باشد که می بایست برای مدت 90 روز معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم کارفرما 
قابل تمدید باشد. ضمنًا به پیشنهاداتی که فاقد ضمانتنامه یا امضاء مخدوش و مشروط 
و ضمانتنامه های کمتر از میزان مقرر، چک تضمین شده و چک شخصی و نظایر آن 
 و پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود، مطلقًا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
»سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است«

آدرس اداره کل ثبت اســناد و امالک: اصفهان خیابان چهار باغ بــاال- بعد از چهار راه 
نیکبخت- روبروی بیمارستان شریعتی- اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

تلفن: 1113 )36611074-7 ( 
دورنگار: 36623116 

نوبت دوم

اصفهان  شهری اســت با میراث تاریخی و فرهنگی پرشــمار که ضرورت صیانت از آن ها سبب شده در این شهر شــیوه های متفاوتی از مبلمان شهری و زیرســاخت های خدماتی استفاده شــود.در اصفهان طرح های عمرانی شــهر به گونه ای تدوین و اجرا می شــوند که عالوه بر خدمت رسانی سریع و 
صحیح به شهروندان، به میراث فرهنگی نصف جهان خدشه ای وارد نشود.در این گزارش به یکی از همین طرح های عمرانی اشاره می کنیم که با شــیوه ای نوین و بدون در معرض خطر قرار دادن میراث فرهنگی و بافت تاریخی اصفهان، میزان اطمینان »برق« مصرفی در مرکز و جنوب شهر را باال برده است.
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