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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

 رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان می گویدخبری از افزایش قیمت طال و سکه نیست
 و بازار در انتظار نتایج مذاکرات هسته ای است؛

بازاِر »وین« طوری!

لزوم مشارکت مردم در 
 تکمیل و توسعه 

زیرساخت های شهری

 تشکیل هیئت 
اندیشه  ورز در روستاهای 

استان اصفهان

 آغاز پیش ثبت نام
 سفر  زیارتی سوریه

از اصفهان

تولید و عرضه بیش از 
۵00 گرید فوالدی در 

فوالد مبارکه

موبایل های 
الکچری در ایران 

22 میلیون 
گران تر از کشور 

مبدأ

خداحافظی زودهنگام تیم های اصفهانی با رقابت های جام حذفی؛
نتایج دور از انتظار

بارگذاری جدید 
کشاورزی در حوزه 
زاینده رود ممنوع 
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 فراخوان خدمات مشاوره شماره 1400/12559/ص 

مورخ 1400/10/28  شماره مناقصه در سامانه ستاد 2000001335000060

آگهی تجدید مزایده

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

سید محمد اطیابی- شهردار نطنز

م الف:1263086

م الف: 1262863

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد؛ فراخوان خرید خدمات مشاوره جهت خدمات نظارت کامل بر عملیات 
اجرایی پروژه های زیربنایی، روبنایی، ابنیه عمومی و آماده ســازی )شــامل نظارت  قبل از اجرا، حیــن اجرا  و بعد از 

اجرا( در محالت مختلف شهر جدید فوالدشهر را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 

برگزاری فراخوان  از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا تهیه فهرســت مشــاوران دارای صالحیت، ارسال درخواست 

 پیشنهاد )RFP(، ارائه پیشنهاد مشاوران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شــرکت در فراخوان محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 

تاریخ 1400/10/30 می باشد.

محل تامین اعتبار: پرداخت حداقل چهل درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیت های تأیید شده از طریق تهاتر با اراضی 
یا واحدهای موجود با کاربری مختلف در شهر جدید فوالدشهر به قیمت كارشناسی روز و پرداخت مابقی به صورت نقدی 

صورت می گیرد.

شرایط مناقصه گران:
- داشتن شخصیت حقوقی

- داشتن حداقل پایه دو در گرایش راه سازی از سازمان برنامه و بودجه )ارائه تصویر برابر با اصل گواهی، الزامی است(.

- داشتن حداقل پایه سه در گرایش ساختمانهای مسكونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی از سازمان برنامه و بودجه 

)ارائه تصویر برابر با اصل گواهی، الزامی است(.

- داشتن حداقل پایه سه در گرایش ساختمانهای آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی از سازمان برنامه و بودجه )ارائه 

تصویر برابر با اصل گواهی، الزامی است(.

- ارائه خود اظهاری مبنی بر داشتن ظرفیت آماده به کار و ظرفیت خالی در رشته مورد نظر

- مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان: از روز پنجشنبه مورخ 1400/10/30 تا روز چهارشنبه مورخ 1400/11/06

- مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان: ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1400/11/16

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها: 

فوالدشهر، بلوار ولی عصر، میدان ولی عصر، كد پستی 8491751740 ، صندوق پستی84915-167

تلفن 5-03152630161 دور نویس: 03152624181

-اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تمــاس 41934-021 دفتر ثبت نام 

88969737و 85193768

  https://fooladshahr.ntdc.ir :مراجعه به وب سایت شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به آدرس -

شهرداری نطنز در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر نسبت به اجاره کیوسک جمع آوری پسماندهای بازیافتی 
خشک در سطح شهر از طریق مزایده عمومی به مدت یکسال به متقاضیان واجد الشرایط واگذار نماید.

بهای پایه اجاره: اجاره ماهیانه مبلغ 120/000/000 ریال می باشد.
تضمین شرکت در مزایده شامل: سپرده شــرکت در مزایده معادل 72/000/000 ریال می باشــد، به یکی از صورت های 
مشروحه ذیل همراه با اسناد مزایده به دستگاه مزایده گزار تسلیم شود. ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری نطنز شامل: 

1- ضمانت نامه و ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند 2- یا فیش بانکی واریزی به حساب سیبا شماره 0107157166009بنام شهرداری 

نطنز نزد بانک ملی شعبه نطنز ) به پیشنهاداتی که فاقد سپرده، سپرده کمتر، چک یا نظایر آنها می باشد ترتیب اثر داده 

نخواهد شد(. 3- ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی 

بیمه مرکزی ایران 4- سفته با امضای صاحبان امضای مجاز همراه با مهر برای اشخاص حقوقی معادل هشتاد درصد 

ارزش اسمی آن 5- گواهی خالص مطالبات قطعی تائید شده 6- اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با 

قابلیت بازخرید قبل از سررسید ) موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت( 7- وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد 

ارزش کارشناسی رسمی آن 8- ضمانت نامه های صادره توسط صندوقهای ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس 

شده می باشد و طبق اساســنامه فعالیت می نمایند. 9- ضمانت نامه های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و 

صندوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی و یا مطالبات مورد تائید واحد مالی شهرداری. )به پیشنهاداتی که فاقد سپرده، 

سپرده کمتر، چک یا نظایر آنها می باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد( سایر اطالعات، جزئیات و شرایط مربوط به معامله 

در اسناد مزایده مندرج شده است. در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده 

آنها به ترتیب به نفع شهرداری نطنز ضبط خواهد شد. شهرداری در رد و قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. آخرین 

مهلت تکمیل و تحویل پیشــنهادات به استثناء ایام تعطیل تا پایان وقت اداری شــنبه 1400/11/16 و در محل دبیرخانه 

محرمانه شهرداری نطنز واقع در بلوار شهید مصطفی خمینی )ره( می باشد. 

تلفن تماس: 031-54222119 

سهم اصفهان از مسکن ملی 
20۵ هزار واحد است

افزایش 61 درصدی پرداخت 
زکات در استان اصفهان

تشویق منصف ها
صنوف عرضه کننده مایحتاج ارزان قیمت در اصفهان تقدیر می شوند؛
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 شاگردان تارتار تحت 
تاثیر فشار باالی بازی، 

اشتباهات فردی وحشتناکی 
را انجام دادند که 
منجر به شکست 

ایــن تیم شــد و 
مدافعــان این تیــم در فاز 
دفاعی برخالف بازی های 

قبلی خود آشفته بودند.

نوبت اول
نوبت اول

شرکت عمران شهر 
جدید فوالدشهر

زاینده رود را دنبال کنید

zayanderoudonline.ir
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واکنش تند واشنگتن به حمالت انصارا... به ابوظبی
مشاور امنیت ملی کاخ سفید و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن محکوم کردن عملیات یمنی ها 
علیه ابوظبی، گفتند تعهد واشنگتن به امنیت امارات تزلزل ناپذیر اســت و در کنار شرکای اماراتی 
خود ایستاده اند.»جیک سالیوان« مشاور امنیت ملی کاخ سفید با صدور بیانیه ای گفت: »ایاالت 
متحده حمله تروریستی در ابوظبی در امارات عربی متحده، که منجر به کشته شدن سه غیرنظامی 
شد را به شدت محکوم می کند«.ســالیوان که کشــورش با کمک های نظامی به ائتالف جنایتکار 
سعودی، موجب کشتار ده ها هزار شهروند یمنی بی گناه از ابتدای جنگ تحمیلی علیه یمن شده، 
ادعا کرد: »حوثی ها مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته اند و ما با امارات و شرکای بین المللی جهت 
پاسخگویی آنها همکاری خواهیم کرد«.به نوشته وبگاه اطالع رسانی کاخ سفید، وی همچنین افزود: 
»تعهد ما به امنیت امارات تزلزل ناپذیر است و در کنار شرکای اماراتی خود در برابر تمامی تهدیدات 
علیه قلمرو آنها ایســتاده ایم«.بعد از او، »ند پرایس« ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز ضمن 
محکوم کردن عملیات پیروزمندانه مقاومت یمن علیه ابوظبی، مدعی شد این عملیات مکان های 

غیرنظامی از جمله فرودگاه بین المللی ابوظبی را هدف گرفته است.
  

روزنامه االخبار:

آمریکا خواستار رایزنی با حزب ا... شده است
یک منبع لبنانی گزارش داد که واشنگتن برای بحث و تبادل نظر درباره برخی مسائل خواستار ارتباط 
با مقامات حزب ا... شده که این جنبش، قاطعانه این خواسته را رد کرده است.بنابر گزارش روزنامه 
»االخبار«، برخی میانجی ها اخیرا از طرف دولت آمریکا پیامی به رهبری حزب ا... انتقال داده اند و برای 
بررسی مسائل لبنان خواستار ارتباط با این جنبش شده اند.االخبار بدون ذکر جزئیات بیشتر نوشت که 
حزب ا... به میانجی ها اطالع داده است که هیچ گونه ارتباطی با آمریکایی ها نخواهد داشت.»حسین 
 مرتضی« خبرنگار لبنانی نیز در حســاب کاربری خود در شبکه توئیتر در این خصوص گزارش داد که

 »سید هاشم صفی الدین« رییس شورای اجرایی جنبش حزب ا... لبنان در یک برنامه اظهار داشته: 
»آمریکایی ها سعی کردند و امیدوار بودند که با رهبری حزب ا... ارتباط داشته باشند.«

واکنش اسراییل به حمله انصارا... به امارات
رژیم صهیونیستی در نخستین واکنش به عملیات انصارا... یمن در عمق خاک امارات، اعالم کرد که 
این رژیم کنار ابوظبی است. به نقل از روسیا الیوم، یائیر الپید، وزیر امور خارجه اسراییل در توئیتی 
به عملیات ویژه و موفق انصارا... یمن در قلب امارات واکنش نشان داد. وی در موضعی جانبدارانه 
از جامعه بین الملل خواست تا خیلی زود برای جلوگیری از تضعیف امنیت منطقه اقدام کند.الپید 
نوشت:»حمله روز دوشنبه پهپادی در ابوظبی را به شدت محکوم می کنم. اسراییل در کنار امارات 
اســت.« وی افزود: ما از جامعه جهانی می خواهیم که چنین حمالتی را محکوم کند و خیلی زود 

وارد عمل شود.
 

درخواست امارات از آمریکا پس از حمله به انصارا... به ابوظبی
به دنبال عملیات ویژه و موفق انصارا... یمن در قلب امارات، ابوظبی خواســتار تروریستی خواندن 
مجدد این جنبش توسط آمریکا شد.به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، عبد ا... بن زاید آل نهیان، 
وزیر خارجه امارات خواســتار بازگرداندن نام جنبش انصارا... یمن به فهرست تروریستی  آمریکا 
شد.یک مقام اماراتی بلند پایه در این باره گفت که این درخواست در جریان تماس تلفنی عبد ا... 
بن زاید با آنتونی بلینکن، همتای آمریکایی خود مطرح شد.این مقام اماراتی اعالم کرد که دو طرف 
در این تماس تلفنی درباره بازگرداندن نام انصارا... به فهرســت »تروریسم« در پی حمله اخیر به 

امارات رایزنی کردند.

نشنال اینترست گزارش داد:

گام بعدی »مقتدی صدر« در عراق
نشنال اینترســت در مطلبی به قلم »کامران پاالنی« نوشت: پارلمان 
جدید عراق در یک جلســه دراماتیک در 9 ژانویه، محمد الحلبوسی را 
برای دومین بار به عنوان رییــس انتخاب کرد. این موضوع اختالفات 
بین شیعیان را بیشــتر کرد، همچنین توانایی روحانی شیعه مقتدی 
صدر را برای تغییر پویایی سیاسی در سراسر عراق نشان داد. جنبش 
صدر، ائتالف سنی تقدوم و العظیم، حزب دموکرات کردستان و دیگر 
جناح های کوچک تر در این جلسه شــرکت داشتند و به الحلبوسی و 

دو معاونش رای دادند.
به گزارش »انتخــاب«، در ادامه این مطلب آمده اســت: طبق قانون 
اساســی عراق، پارلمان پس از برگزاری اولین جلسه سی روز فرصت 
دارد تا رییس جمهور جدید را انتخاب کند، ســپس رییس جمهور از 
بزرگ ترین بلوک پارلمان درخواست تشکیل دولت خواهد کرد. تا به 
امروز، هیچ توافقی بین قدرت های سیاسی اصلی عراق دیده نشده 
است. پس از ســال 2003 سیستم سیاســی در عراق بر پایه ترتیبات 
غیررسمی تقسیم قدرت میان اعراب شــیعه و سنی و کردها متمرکز 
شده است. بر اساس این سیستم غیررسمی، پست نخست وزیری 
برای یک شیعه، پســت سخنگویی برای یک ســنی محفوظ است و 

رییس جمهور باید کرد باشد.
انتخاب الحلبوســی را مــی توان پیــروزی بلوک صدر بــر چارچوب 
هماهنگی دانست. امروز، نمایندگی سیاسی جامعه شیعیان عراق به 
وضوح به دو بلوک اصلی تقسیم شده است. اولین مورد، جنبش صدر 
است که توســط روحانی مقتدی صدر، یکی از برجسته ترین رهبران 
سیاسی عراق پس از ســال 2003 رهبری می شود. بلوک دیگر شیعه 
»چارچوب هماهنگی« اســت که یک ائتالف سست از احزاب عمدتا 
شیعه شامل دو نخست وزیر ســابق و دیگر شخصیت های سیاسی 

تاثیرگذار شیعه به شمار می رود.
صدری ها تقریبا 40 درصد از کرســی هایی را که شیعیان در انتخابات 
اکتبر 2021 کســب کردند، به دســت آوردند. به دلیل ماهیت پیچیده 
ائتالف این گروه، هنوز مشخص نیســت که چارچوب هماهنگی چند 
کرسی خواهد داشــت. با این وجود، به نظر می رســد که آنها حداقل 

هفتاد کرسی را در کنترل خود خواهند داشت.
صدری ها به عنوان بــزرگ ترین حزب واحــد در پارلمان، به انتخاب 
مجدد الحلبوسی رای دادند، در حالی که چارچوب هماهنگی این رای 
گیری را تحریم کرد. اختالف مشــابهی در میان کردها رخ داد. حزب 
دموکرات کردستان به رهبری مســعود بارزانی در رای گیری شرکت 
کرد، در حالی که اتحادیه میهنی کردستان در تحریم این رای گیری به 

چارچوب هماهنگی پیوست.
»صدر« این رای را گامی مهم در جهت تشــکیل دولت اکثریت ملی 
توصیف کرد. از زمــان انتخابات اکتبر 2021، صــدری ها تالش برای 
تشــکیل یک دولت اکثریت ملــی در ائتالف با احزاب غیر شــیعه یا 
رضایت دادن به نقش اپوزیسیون سیاســی عراق را در نظر گرفته اند. 
چارچوب هماهنگی تنها یک گزینه را پیشنهاد داده که آن هم تشکیل 

دولت اجماع است. 
برای صدر، تشــکیل دولت اکثریت به معنای دســتیابی به برندگان 
اصلی در جوامع ســنی و کــرد و در عین حال حذف ســایر نیروهای 
سیاسی در سراســر طیف اســت. دولت اکثریت قطعا می تواند یک 
دولت مســئول و کارآمد با وظایف، انتظارات و مسئولیت های روشن 
باشد. با این حال، این ایده از ســوی چارچوب هماهنگی و هر حزب 

بزرگی به جز حزب صدر رد شده است.
صدر در مورد تشــکیل دولت اکثریت که وضعیت موجود پس از سال 
 2003 را در عراق به چالش می کشــد، جدی اســت. در عین حال او 

می داند که هیچ حمایت تضمینی از طرف های دیگر ندارد. 
چالش هایی که صدر برای ایجاد اتحاد با کردها و ســنی ها دارد،  این 
احتمال را افزایش می دهد که صدر ســعی کند با قدرت های شیعه در 

چارچوب هماهنگی برای تشکیل یک دولت اجماع به رهبری خودش 
ارتباط برقرار کند. صدری ها همچنین ممکن است شکل دادن به یک 
اپوزیســیون را نیز در نظر بگیرند. گزینه دوم ممکن است برای صدر 
جذاب باشد، کسی که همیشــه خود را به عنوان یک معترض معرفی 

کرده است که دولت بغداد را مسئول می داند. 
در حالی که صــدر از پایگاه منظمی برخوردار اســت و می تواند بدون 
از دســت دادن حمایت، مواضع خــود را تغییر دهد، او مــی داند که 
پیروزی اش تــا حد زیادی به دلیــل مدیریت ماهرانــه صدری ها با 

قوانین جدید انتخاباتی بوده است. 
در نهایت، اگر صــدر در دولت بعدی قرار نگیــرد، چارچوب هماهنگی 
و شــبه نظامیان همسو با آن بر عراق مســلط خواهند شد. این امر به 
شــبه نظامیان این امکان را می دهد تا بدون مواجهه با فشــار دولت، 

خارج از نیروهای امنیتی عراق به فعالیت خود ادامه دهند. 
با در نظر گرفتن همه اینها می توان گفت که احتماال یک دولت اجماع 
غیرمنصفانه تشــکیل خواهد شــد. هیچ چیز جدیدی در مورد دولت 
اجماع وجود ندارد. با این حال، آنچه جدید اســت این که امکان دارد 
این یک دولت اجماع باشد که اولویت های سیاسی، ایدئولوژیکی و 

بین المللی مقتدی صدر را پیش می برد.

یک نماینــده مجلس  با اشــاره به رونــد مذاکرات 
برجامی در وین، بیان کــرد: تیم مذاکره کننده ما رفع 
تحریم ها را باید دنبال کند و بحث هســته ای در این 
مذاکرات نــدارد. در اخباری که منتشــر می کنند، از 
کلمات دیپلماتیک استفاده می کنند که هیچ نتیجه 
ای از آن نیز حاصل نمی شــود؛ مثال می گویند کارها 
خیلی جلو رفته، مسائلی حل شــده است و شرط و 
شروط ها کم شده اما قسمت دشوار باقی مانده است، 
این یعنی هیچ. اگر اخبار منتشر شده و صحبت های 
مقام مسئول و وزیر خارجه را بررسی کنیم می بینیم 
تا حاال تفاوتی با مذاکرات 20 سال گذشته دیده نمی 
شود.فریدون عباسی در ادامه اظهار کرد: مذاکرات کال 
دشوار اســت و ما دنبال حل مسائل ساده و پیش پا 

افتاده در مذاکرات نیســتیم. تیم مذاکره کننده باید 
بگوید تحریم ها چه مواردی است و بر اساس برجام 
باید برداشته شود؟ دیگر بحث و شرط و شروطی در 
میان نیست. برجام به ما تحمیل شد و ما نیز یک بار 
این تحمیل را پذیرفتیم، ما برجام را پذیرفتیم که مثال 
با دنیا تعامل کنیم. آیا تعامل این است که آن ها هر 
بالیی خواستند سر ما بیاورند و ما را محدود کنند و ما 
از حقوق خود بهره مند نشویم و فقط یکسری تکالیف 
را بپذیریم.نماینده مردم کازرون در مجلس شورای 
اسالمی، تصریح کرد: تیم مذاکره کننده با این هدف 
رفته که به تکالیف برجامی خود عمل کنند، دیگر پرانتز 
و بحث دشوار چه چیزی اســت که گفته می شود؟ 
کامال بحث روشن اســت و طرف های مقابل باید به 

تکالیف برجامی خود عمل کننــد. اگر این موضوع را 
نمی توانند به نتیجه برســانند باید مشخص کنند که 
تا چه حد از مصوبه مجلس عدول خواهند کرد. آنگاه 
تیم مذاکره کننده بیاید و بــا مجلس صحبت کند تا 
ببینیم آیا باید از قانون عدول کنیم و اکنون صالح کشور 
چیست؟رییس پیشین سازمان انرژی اتمی در ادامه 
تاکید کرد: اینقدر هم نباید موضوع را کش و قوس داد. 
باید اخبار درست به افکار عمومی داخلی داده و روشن 

شود این پرانتزها چه هستند که طرح شدند؟

انتقاد »نماینده مردم کازرون« از اخبار مذاکرات:

 تفاوتی با مذاکرات 20 سال گذشته دیده نمی شود

منابع سیاسی آگاه از دیدار فرمانده سپاه قدس انقالب اسالمی ایران با رهبر جریان صدر عراق خبر دادند.پایگاه خبری بغداد الیوم به نقل از یک منبع سیاسی 
از جزئیات نشست سردار قاآنی، فرمانده سپاه قدس انقالب اســالمی ایران با مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق در نجف خبر داد.این منبع به پایگاه خبری 
بغداد الیوم گفت: سردار قاآنی در ساعات پایانی و پس از انجام مراسم زیارت در نجف و کربال با مقتدی صدر دیدار کرد. این دیدار در خانه رهبر جریان صدر عراق 
در منطقه الحنانه و به شکلی غیر علنی برگزار شد.این منبع در ادامه افزود: سردار قاآنی با صدر در خصوص یکپارچه کردن مواضع سیاسی خود در »بیت شیعی« 
و نیز به پیش راندن فراکســیون صدر بحث و تبادل نظر کردند.در این دیدار مقتدی صدر نیز بر پافشاری خود بر عدم مشارکت نوری المالکی، رهبر ائتالف دولت 
قانون عراق در دولت جدید در مقابل ورود جریان صدر عراق با گروه چارچوب هماهنگی شیعیان در یک تشکل تاکید کرد.همچنین پایگاه العربی الجدید نیز به 
نقل از یک منبع آگاه اعالم کرد سردار قاآنی دیداری را پشت در های بسته با مقتدی صدر در منطقه الحنانه در شهر نجف و با هدف سوق دادن مقتدی صدر به سوی 

ائتالف با نیرو های چارچوب هماهنگی شیعیان و تشکیل دولتی متشکل از دو طرف برگزار کرد.

خبر روزادعایی درباره دیدار سردار قاآنی با »مقتدی صدر«

وز عکس ر

نوشتن شعار »مرگ 
بر آمریکا« و »مرگ بر 
اسراییل« روی سنگ 
مزار 2 شهید گمنام در 
محوطه وزارت کشور

انتظارات مردم را از مذاکرات وین باال نبریم
روزنامه اعتماد با مقایســه برجام1394 و برجام1400 نوشت:درست است که این دولت نه ظریف 
دارد و نه عراقچی، اما می خواهد همه مزیت های گذشــته را به دســت آورد و چیزهایی هم به آن 
بیفزاید. این رویکــرد را باید به فال نیک 
گرفت و از تیم مذاکره، همه گونه حمایت 
کرد.  با این  حال، یکی از خدمت هایی که 
می توان و باید به تیم جدید کرد، منطقی 
کــردن انتظارات اســت. یعنی توقعات 
مردم را مانند دوره روحانی و ظریف باال 
نبرد و دولت رییســی را در برابر هجوم 
مطالبات قرار نداد. در برجام 1400 حتی 
در صورت رفع تحریم ها، صادرات نفتی 
ایران به میزان گذشــته نخواهد رسید، 
دلیلش روشن است. 6ـ5 سال پیش نیاز به نفت ایران بســیار باال بود، اما بعد از شکست برجام، 
نفت داران منطقه به ویژه عربستان، کمبود بازار را پوشــش دادند و حاال دیگر مشتری به اندازه چند 
سال قبل موجود نیســت مگر اینکه بپذیریم نفت را به تک خریدار )واسطه های طماع و سودجو( 
به زیر قیمت بفروشیم.به  عالوه، بعید و نزدیک به محال است که غربی ها به اندازه چند سال قبل، 
شوق به سرمایه گذاری در ایران داشته باشند. آنها هم برخی کشــورهای منطقه را ترجیح داده اند 

و پول های شان را در آنجا خرج می کنند. می ماند چین که البته فعال آن را هم باید غنیمت شمرد.
 

پاسخ روزنامه شرق به رییس جمهور: 

شرایط فعلی نفت ایران جای خرسندی ندارد
شرق نوشت:طی روزهای گذشته این چندمین باری اســت که دولت ایران از افزایش صادرات و 
رسیدن تولید و صادرات نفت کشور به میزان مطلوب ســخن می گوید. در آخرین مورد آن ابراهیم 
رییسی گفت: »صادرات نفتی ایران به حدی افزایش یافته که ما دیگر نگران صادرات آن نیستیم، 
صادرات نفت در دولت سیزدهم 40 درصد افزایش یافته و پول حاصل از صادرات نیز درحال بازگشت 
به کشور است«. از آنجایی که آمار فروش نفت ایران به شکل رســمی منتشر نمی شود، مشخص 
نیست 40 درصد بیشتر از چه مقداری؟ نسبت به چه دوره ای؟ به نسبت مدت مشابه سال گذشته؟ 
از ابتدای دراختیارگرفتن دولت؟ به نسبت کل تاریخ فروش نفت ایران؟ همچنین مشخص نیست 

این پول چگونه »درحال برگشتن« است. به دالر و یورو؟ به ین؟ از طریق کدام راه مالی؟
در خوش بینانه ترین حالت و بر فرض ثابت ماندن مصرف داخلی صادرات ایران به چیزی نزدیک 600 
تا 700 هزار بشکه رسیده است.  این رقم نصف پیش بینی صادرات نفت از جانب خود دولت در بودجه 
سال آینده است که به گفته مقام های رسمی، دست پایین گرفته شده تا به رفع تحریم ها یا ادامه آن 
گره نخورده باشد. اینکه رییس دولت از نصف میزان صادرات نفت ایران در بدترین حالت برآورد تیم 

اقتصادی خودش خرسند است و »نگران نیست« شاید به طبع سهل گیر ایشان مربوط می شود.
 

اولیانوف: 

ایرانی ها حق دارند دنبال تضمین باشند
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین در واکنش به ادعای ریچارد 
گلدبرگ، عضو البی صهیونیستی »بنیاد دفاع از دموکراســی ها« درباره نتیجه ای که احیای توافق 
هســته ای برای نقش ایران در منطقه در بر خواهد داشــت، در صفحه توئیترش نوشت: بعضی ها 
نمی خواهند از سیاست شکست خورده فشار حداکثری درس بگیرند. ایرانی ها کامال حق دارند که 

دنبال تضمینی در قبال تکرار این ماجراجویی فاجعه بار باشند.

کافه سیاست

فعال سیاسی:

با پول پاشی و کارت نان به 
مردم دادن، مشکالت حل 

نمی شوند 
به گزارش نامه نیوز؛  یک فعال سیاسی گفت: با 
پول پاشی مشکالت حل نمی شوند. مسئوالن 
باید کلی نگر باشــند و هر چه ســریع تر بحران 
معیشــتی مردم را حل کنند وگرنه مشــخص 
است که خطرهای گسترده ای پیش رو خواهد 
بود.سید مصطفی هاشمی طبا، اظهار کرد: »به 
نظر من  فقــط فاصله طبقاتــی در ایران وجود 
ندارد بلکه امروز مردم ناامید شده اند. ناامیدی 
در وجود مردم ریشــه دوانده و آینده ای پیش 
روی مردم دیده نمی شود. به بیان دیگر ممکن 
اســت عده ای فقیر باشــند امــا در عین حال 
امیدوار باشند؛ اما وقتی فردی هم فقیر است 
هم ناامید می شــود پاکباخته و امروز با پدیده 
گســترش پاکباختگان مواجه هستیم«.وی 
ادامه داد: »حتما در چنین شــرایطی آینده ای 
روشن پیش بینی نمی شود و این فقر و ناامیدی 
گسترده پیامدهای جانبی بسیار خطرناکی را 
به دنبال دارد که یکی از آنها مهاجرت شــدید از 
روستاها به حاشیه های شهرها خواهد بود«.این 
فعال سیاسی بیان کرد: »با پول پاشی و کارت 
نان به مردم دادن مشــکالت حل نمی شوند. 
مسئوالن باید کلی نگر باشند و هر چه سریع تر 
بحران معیشــتی مــردم را حل کننــد وگرنه 
مشخص است که خطرهای گسترده ای پیش 
رو خواهد بود«.وی درباره استمرار اعتراض های 
صنفی هم اظهار کرد: »وقتــی مردم می بینند 
که هر چه سخن می گویند به جایی نمی رسند، 
دست به اعتراض می زنند. وقتی کشاورزی در 
شرق اصفهان می بیند که آب خشک شده است، 
چه باید بکند؟ تا چه  حد باید خویشتن دار باشد؟ 
خویشــتن داری هم حدی دارد. حتی ممکن 
است اعتراض ها به همین میزان باقی نماند و 
اگر مشکالت حل نشــود، شاهد درگیری های 
قومی باشیم«.هاشمی طبا گفت: »کسی که در 
شرایط فقر گسترده سخنانی را مطرح می کند که 
نمک بر زخم مردم باشد،  از روی حماقت حرف 
زده است و اگر وضعیت اسف بار اقتصادی ادامه 
یابد، شرایط برای مسئوالن سخت خواهد شد«.

بین الملل
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صنعت قالی بافی برای چهار هزار نایینی اشتغال ایجاد کرد
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت نایین گفت: صنعت قالی بافی زمینه اشتغال چهار هزار نفر از 
مردم این شهرستان را فراهم کرده اســت که یک هزار و ۵۵۰ نفر آنها زیر پوشش بیمه قرار گرفتند.

امید کوهی افزود: شهرســتان نایین برندهای بســیار خوب و جهانی در تولید فرش دارد که این 
ظرفیت می تواند به منظور جهش تولید و تامین نیاز بازارهای داخل بسیار موثر باشد.کوهی با بیان 
اینکه ساالنه حدود ســه هزار متر مربع فرش دستباف در این شهرســتان تولید و روانه بازار هدف 
می شود، ادامه داد: تاکنون هزار و ۵۵۰ نفر از فعاالن این صنعت زیر پوشش بیمه قرار گرفته اند.به 
گفته رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نایین، حدود ۷۲۰ نفر قالیباف در قالب تامین 
اجتماعی و ۸۳۰ نفر نیز در قالب صندوق اجتماعی کشاورزی، روستاییان و عشایر بیمه شده اند.

کوهی خاطرنشان کرد: میزان تولید فرش دستباف از ابتدای امسال تا کنون نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته تفاوت چندانی ندارد؛ اما قیمت فرش دستباف نسبت به سال گذشته به طور میانگین 

صد درصد افزایش یافته است.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نایین اظهار کرد: تاکنون ۸۲۷ مجوز مشاغل خانگی 
مســتقل برای بافندگان فرش و ۱۵ مجوز مشاغل خانگی پشــتیبان صادر شده است.وی با بیان 
اینکه از ابتدای امسال تا کنون حدود ۲ هزار متر مربع فرش توســط قالی بافان تولید شده است، 
صریح کرد: فرش دستباف شرق استان اصفهان به دلیل جایگاه ویژه ای که از گذشته تاکنون داشته 
است می تواند در جهت توسعه صادرات در منطقه نقش مهمی داشته باشد.وی با اشاره به قدمت و 
مرغوبیت فرش دستباف نایین در بازارهای جهانی گفت: حفظ نقشه های با اصالت و ترویج بافت 

دوباره این طرح ها موجب رونق صادرات این محصول می شود.
 

توسعه 2 شهرک و ناحیه صنعتی در اصفهان
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان گفت: توسعه ۲ شهرک و ناحیه صنعتی 
در استان به تصویب مجمع عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان ها رسید.ایرج موفق  اظهار 
کرد: شهرک صنعتی هرند به مســاحت ۳۰ هکتار در شهرستان اصفهان و ناحیه صنعتی جمبزه به 
مساحت ۷۰ هکتار در شهرستان دهاقان استان اصفهان، از جمله شهرک ها و نواحی صنعتی تقاضا 
محوری هستند که توسعه پیدا می کنند تا شرکت شــهرک های صنعتی اصفهان بتواند نسبت به 
جذب ســرمایه گذار و به تبع آن، ایجاد شغل پایدار در ســطح آن مناطق اقدام کند.به گفته وی، از 
ابتدای امسال تا کنون، ایجاد یا توسعه ۴۰ شــهرک و ناحیه صنعتی در ۲۱ استان کشور به وسعت 
بیش از پنج هزار و ۹۰۰ هکتار به تصویب هیئت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران به عنوان مجمع عمومی شرکت شهرک های صنعتی اســتان ها رسیده است که ۲ شهرک و 
ناحیه صنعتی در استان اصفهان نیز برای فرآیند تصویب نهایی به مراجع قانونی ذی ربط ارسال شد.

 

افزایش تسهیالت مشاغل خانگی
معاون اشــتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان گفت: امسال 
۷۷میلیارد تومان تسهیالت به مشاغل خانگی در استان تخصیص یافته است.حسین باقری اظهار 
کرد: امسال سهم استان اصفهان برای توسعه مشاغل خانگی ۷۷ میلیارد تومان است و تسهیالت 
مشــاغل خانگی با نرخ مصوب بانک های عامل و از طریق ثبت نام در ســایت مشاغل خانگی در 
بخش های مختلف صنایع دســتی، خدماتی، صنعتی، فرهنگی و کشــاورزی پرداخت می شود.

به گفته وی؛ سود تسهیالت مشاغل خانگی با تشــخیص و بررسی دستگاه های اجرایی و باتوجه 
به حجم فعالیت و آورده متقاضی و وجود اعتبارات در شهرســتان تعیین می شــود.برای  تقسیم 
اعتبارات از شهریور ماه امسال تاکنون تســهیالتی که در طرح مشاغل خانگی به استان ابالغ شده 
بیش از ۷۵ درصد اعتبارات مصوب و به بانک های عامل معرفی شده و حدود ۲۵ در صد اعتبارات 

هم توسط بانک های عامل پرداخت شده است.

رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان می گویدخبری از افزایش قیمت طال و سکه نیست 
و بازار در انتظار نتایج مذاکرات هسته ای است؛

بازاِر »وین« طوری!

خبری از افزایش قیمت طال و سکه در بازار  زینب ذاکر
مشاهده نمی شــود و البته خبری از خرید 
سکه و طال هم نیست. همانند تمام سال های گذشــته، همچنان بازار و 
مشتری منتظر روشن شدن تکلیف مذاکرات هسته ای هستند.رییس 
اتحادیه طال و جواهر اصفهان می گوید فعال قیمت سکه و طال در بازار روند 
نزولی گرفته است و فروشندگان از ترس کاهش قیمت ها، در بازار بیشتر 
شده اند و به طورکلی بازار طال و جواهر در انتظار نتیجه مذاکرات وین، در رکود 
به سر می برد.هوشنگ شیشه بران با اشاره به بازار جهانی طال هم گفت: روز 
گذشته اونس جهانی با ۵ دالر کاهش به ۱۸۱۵ دالر رسید که یکی از دالیل 
آن به دلیل نشســت احتمالی هفته آینده فدرال رزرو پیرامون نرخ بهره 
است. به گفته شیشه بران؛ طی چند روز گذشــته نرخ ارز در بازار داخلی 
کاهش یافته که به طور طبیعی این عامل موجب ریزش قیمت طال و سکه 
شده است، به طوری که روز دوشنبه قیمت سکه طرح جدید وارد کانال ۱۱ 
میلیون تومان شد. قیمت دالر  برای فروش در صرافی ملی هم روز گذشته 
با کاهش ۲۰۲ تومان به ۲۵ هزار و ۷۷۸ تومان و قیمت یورو نیز به ۲۹ هزار 
و ۲۵۷ تومان رسید.در عین حال دیروز، قیمت سکه طرح جدید با ۷۰ هزار 
تومان کاهش به ۱۱ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان رسید، قیمت سکه طرح قدیم 
با ۵۰ هزار تومان کاهش به ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و نیم سکه با ۱۰ هزار 

تومان کاهش به ۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و ربع سکه بدون تغییر به ۳ 
میلیون و ۶۸۰ هزار تومان رسید.قیمت سکه های یک گرمی بانک مرکزی 
نیز بدون تغییر به ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار رسید و قیمت هر گرم طالی ۱۸ عیار 
یک میلیــون و ۱۸۵ هزار تومان و قیمت هر مثقال طالی آب شــده نیز ۵ 
میلیون و ۱۳۴ هزار تومان معامله شد.شیشه بران این احتمال را می دهد 
که با توجه به کنترل بانک مرکزی مبنــی بر کاهش نرخ ارز و اخبار مثبت 
مذاکرات وین از توافق، قیمت طال و سکه در روزهای آینده احتماال با ریزش 
همراه خواهد بود. هرچند در حال حاضر قیمت سکه در برابر کاهش قیمت 
مقاومت می کند و به همین دلیل حباب سکه رو به افزایش است.البته با 
درپیش بودن روز مادر، پیش بینی می شود شاهد گرم تر شدن بازار سکه 
و طال و رونق خرید و فروش جواهرات باشیم. اما در مجموع به نظر می رسد 
تا آخر امسال تغییر خاص و شــگرفی در زمینه قیمت سکه و طال شاهد 
نباشیم و رکود و سکوت در این بازار همچنان حاکم باشد و چشم و گوش 
اهالی بازار و مردم به اخبار »وین« جلب شود  تا ببینیم این قطار ۱۸ ساله 
روی ریل مذاکرات، باالخره به یک ایســتگاه پایانی و ثابت می رســد یا 
همچنان نرخ طال و ارز در بازار ایران، بســته به مثبت و منفی شدن اخبار 
مذاکرات هسته ای، باال و پایین می شود و در نهایت هم اعالم خواهد شد 

که معیشت مردم به مذاکرات گره زده نمی شود!

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: 
به دلیل مشکالت زیســت محیطی و کمبود منابع آب 
در استان، صنایع بخش کشــاورزی به هیچ وجه حق 
بارگذاری جدیدی در حوزه زاینده رود نخواهند داشت.

مساحت اراضی کشاورزی اســتان اصفهان ۵۶۹ هزار 
هکتار است که در ســال های طبیعی از حیث بارندگی 
حدود ۷۰ درصد آن به کشــت محصوالت زراعی مانند 
انواع غالت، حبوبات و محصوالت علوفه ای، جالیزی 
و انواع سبزی و صیفی اختصاص دارد.مهرداد زینلیان، 

در حاشیه برگزاری کمیته امور زیربنایی استان اصفهان 
افزود: هر اقدامی در این پیوند باید با تایید و بررســی 
شــرکت آب منطقه ای صورت بگیــرد.وی همچنین 
با اشاره به دســتور جلســه این کارگروه اظهار داشت: 
این کارگروه به بررســی  ۱۱۹ مورد از مســائل صنایع و 
کاربری های کشاورزی اســتان پرداخت که در پی آن، 
موضوع ۱۹ سکونتگاه شهری در شهرستان های چادگان 
و اردستان و طرح انتقال کوره های گچ مورد بررسی قرار 
گرفت.زینلیان تصریح کرد: در  این کارگروه، بررســی 
ساخت و ســاز اتاق های کارگری و نگهبانی در باغ ها با 
تاکید بر حفظ اراضی زراعی و باغــات مورد تایید قرار 
گرفت و مقرر شد محدوده ۱۹ ســکونتگاه در چادگان 
و اردســتان که فاقد طرح و محــدوده مصوب بودند، 

مشــخص شــود تا مردم از مزایای اخذ پروانه و امور 
زیربنایی استفاده کنند.زینلیان  یکی دیگر از مصوبات 
این نشســت را تاییدیه خروج کوره های گچ در شعاع 
۵۰ کیلومتری اصفهان برشمرد. معاون هماهنگی امور 
عمرانی استانداری اصفهان گفت: البته حقوق کوره دارها، 
ساخت و سازها و حق و حقوق احتمالی آنها به صورت 
جدا بررسی و طبق ضوابط پرداخت می شود.طرح های 
وابسته کشاورزی، موارد تعیین کاربری کشاورزی برای 
احداث اتاق کارگری، جلسات طرح وابسته کشاورزی، 
موارد تعیین کاربری صنایع کشــاورزی برای احداث 
واحدهای دامداری، تاسیسات جانبی گلخانه، پرورش 
قارچ خوراکی،کشتارگاه صنعتی، کارگاه عرقیات و تولید 

انواع بذر از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان:

بارگذاری جدید کشاورزی در حوزه زاینده رود ممنوع است

خبر روز

مدیرعامل شرکت عمران بهارستان:

سهم اصفهان از مسکن ملی 20۵ هزار واحد است
مدیرعامل شرکت عمران بهارستان گفت: برنامه چهار ساله مسکن شهری کشور مبنی بر ساخت 
چهار میلیون واحد است که ۲۰۵ هزار واحد آن متعلق به استان اصفهان است و تا به امروز ۱۹۱ هزار 
ثبت نام انجام شده اســت.محمدرضا 
احمدی اظهار کــرد: از ۱۳ هزار نفری که 
در چهار مرحله طرح اقدام ملی ثبت نام 
کردند، حدود سه هزار نفر ثبت نام نهایی 
را انجام دادند و وجه اولیه را واریز کردند 
که ساخت مســکن برای این سه هزار 
نفر آغاز شده است.وی افزود: در مرحله 
پنجم ثبت نام طرح اقدام ملی ۲۶ هزار 
نفر در اردیبهشــت ماه و خردادماه سال 
جاری دوباره در شهر بهارستان ثبت نام 
کردند که بعد از ثبت نام اطالعات آنها بررسی شد و پس از مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت مدارک 
خود را تکمیل کردند که تعدادی از ثبت نام کنندگان واجد شرایط نبودند؛ اما افرادی که واجد شرایط 
چهارگانه باشــند به صورت خودکار برای آنها افتتاح حساب می شــود و پیامکی مبنی بر افتتاح 
حساب برای آنها ارسال خواهد شد  که بعد از آن ملزم به پرداخت مبلغ چهل میلیون تومان اولیه 

هستند و ساخت سه هزار واحد مسکونی دیگر هم در این قالب در سال جاری آغاز خواهد شد.

ادغام طرح های اقدام ملی قدیم و نهضت ملی مسکن

مدیرعامل شرکت عمران بهارستان تصریح کرد: طرح اقدام ملی قدیم و طرح نهضت ملی مسکن 
که در دولت سیزدهم کلید خورد با هم ادغام شده و تسهیالت و شرایط آنها با هم یکسان است و 
در واقع هر دو طرح تبدیل به یک طرح شده که سه هزار واحد در اواخر دولت قبل آغاز به ساخت 
شد و ســه هزار واحد جدید هم در اواخر سال شروع به ســاخت خواهد شد که جمعا شش هزار 
واحد خواهد شــد.احمدی ادامه داد: ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان تسهیالت برای این طرح در نظر 
گرفته شده است که برای متقاضی به قیمت تمام شده محاسبه خواهد شد و پیش بینی می شود 
که اگر بین یک سال و نیم تا دو سال ساخت این واحدها طول بکشد به جز تسهیالت ۴۰۰ میلیون 
تومانی متقاضی باید مبلغی در حدود ۲۰۰ میلیون تومان نیز پرداخت کند.وی خاطرنشــان کرد: 
زمین های این واحدها به صورت اجاره ۹۹ ساله است و بعد از تحویل واحدها به متقاضیان همانند 
طرح مسکن مهر متقاضی می تواند به صورت اقســاط وجه زمین را بپردازد یا به صورت اجاره ۹۹ 
ساله، سالیانه مبلغ اجاره را پرداخت کند.مدیرعامل شرکت عمران بهارستان افزود: برنامه چهار 
ساله مسکن شهری کشور مبنی بر ساخت چهار میلیون واحد است که ۲۰۵ هزار واحد آن متعلق 
به استان اصفهان اســت و تا به امروز ۱۹۱ هزار ثبت نام انجام شده اســت که باید اطالعات شان 
بررسی و پاالیش شود، به نظر می رسد در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از متقاضیان نهایی شوند که باید 
برنامه ریزی الزم صورت گیرد.احمدی ادامه داد: در شهر بهارستان در سال جاری و سه سال آینده 
طبق برنامه ریزی انجام شده سالی سه هزار واحد احداث خواهد شــد و در نهایت ۱۲ هزار واحد 
در قالب طرح جهش تولید نهضت مسکن احداث می شود که سه هزار واحد از اواخر امسال آغاز 
خواهد شد، به جز سه هزار واحدی که در اواخر دولت قبل ساخت آنها آغاز شد از سال ۱۴۰۱ تا سال 
۱۴۰۴ هم هر سال سه هزار واحد طبق برنامه ریزی احداث می شود.وی گفت: زمین این پروژه ها 
را دولت به صورت رایگان تامین می کند، اما هزینه ساخت با تســهیالت بانکی و آورده متقاضی 
تامین می شود. اتفاق بسیار خوبی که طی دو ماه گذشته رخ داده است افزایش تسهیالت بانکی از 
۱۵۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان است، یعنی بیش از ۵۰ الی ۶۰ درصد هزینه های ساخت 

با تسهیالت بانکی تامین می شود.

کافه اقتصاد

گزارش
صنوف عرضه کننده مایحتاج ارزان قیمت در اصفهان تقدیر می شوند؛

تشویق منصف ها
مدیرکل دفتر هماهنگی و امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: مجموعه های صنفی و بنگاهی که عرصه کاالی مایحتاج مردم را برعهده دارند و زیر سقف قیمت به نفع 
مصرف کننده به فروش می رسانند،مورد تشویق و تقدیر قرار می گیرند.احسان شهیر، در بازدید از بازار روز کوثر هفت اصفهان واقع در چهار راه وفایی اظهار داشت: امروز به 
همراه تعدادی از مسئوالن مجموعه های نظارتی از سازمان صمت، تعزیرات،قاضی تعزیرات، بازرسی اتحادیه  اصناف و جهاد کشاورزی در بازار حضور یافته و کنترل قیمت 
کاالهای مصوب ستاد تنظیم بازار مورد بازدید قرار گرفت.وی با تاکید بر اینکه این بازدید به صورت سر زده صورت گرفته است،افزود: همچنین در راستای اعالم روند مصوب 
قیمت تخم مرغ برمبنای هر کیلو ۲۲ هزار تومان و اجرای نرخ گذاری در ستاد تنظیم بازار، بازدید میدانی از چندین فروشگاه زنجیره ای،مرکز فروش کاال و  نیز مرکز توزیع 
مستقیم تخم مرغ واقع در خیابان ولیعصر صورت گرفت.مدیرکل دفتر هماهنگی و امور اقتصادی استانداری اصفهان تصریح کرد: در این بازدید فروشگاه زنجیره ای کوثر 
هفت بیشتر موارد قیمت گذاری را رعایت و تحقیقات الزم از طریق فروشندگان آن صورت گرفت.وی ادامه داد: در پی بازدید از دو فروشگاه دیگر شاهد افزایش قیمت درج 
شده و عدم رعایت ضوابط و قوانین مصوب ستاد تنظیم بازار بودیم که اعمال قانون انجام شد.شهیر گفت: همچنین دو کارخانه تولید شکر و بنگاه بسته بندی و تفکیک تخم 

مرغ که براساس فاکتورهای اعالمی از نظر کاشناسی متخلف شناخته شدند، توسط تعزیرات حکومتی تشکیل پرونده شدند.  

موبایل های الکچری 
در ایران 22 میلیون 
گران تر از کشور مبدأ

بر اســاس آمار از اول سال جاری 
تا پایان آذرمــاه ۱۳میلیون و ۶۸۰ 
هزار دســتگاه به ارزش ۲میلیارد و 
۹۱۷میلیون دالر وارد کشــور شــده 
که در این بیــن قیمت موبایل های 
الکچری در ایران از کشورهای مبدأ 

گران تر  است.

وز عکس ر

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
اصفهان مطرح کرد:

تعمیر شبکه های آبیاری 
اصفهان با اعتبار 40 میلیارد 

تومان
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: 
ســاالنه بیش از ۴۰ میلیارد تومان از اعتبارات 
جاری صــرف تعمیر و نگهداری شــبکه های 
آبیاری اســتان می شود.حسن ساسانی، در 
نشست مشترک جهاد کشــاورزی، سازمان 
تعاونی روستایی و آب منطقه ای استان  اظهار 
کرد: رسیدن به نتیجه دلخواه در باره موضوع 
آب در گرو ایجاد زبان مشترک بین شرکت آب 
منطقه ای و سازمان جهاد کشاورزی است.وی 
افزود: آب منطقه ای اعتقاد کاملی به ضرورت 
مشــارکت بیش از پیش جهاد کشــاورزی، 
صنف و اتحاد تعاون روستایی و آب منطقه ای 
دارد و از دادن اطالعــات مورد نیاز به اصناف و 
تشــکل ها دریغ نخواهد کرد.ساسانی گفت: 
از ۷۰ هزار هکتار اراضی شــرق اصفهان نقشه 
هوایی تهیه شده است و هم اکنون اطالعات 
بسیار خوبی در باره کشاورزی منطقه در اختیار 
داریم.مدیر سازمان تعاون روستایی استان 
اصفهان نیز در این جلســه گفت: مقرر شد تا 
با ترکیب سازمان تعاونی روستایی، مدیریت 
آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد 
کشاورزی، آب منطقه ای و تشکل های صنفی 
کشاورزی، کارگروهی تشکیل شود تا به طور 
مستمر در باره مشــکالت جاری به گفت وگو 
بنشینند.محسن حاج آبادی گفت: در گذشته 
مدیریت آب، دولتی بود و همواره این مسئله 
با اعتراض کشــاورزان مواجه می شد، اما در 
قالب این تشکل که از بدنه بخش کشاورزی 
است، فرآیند کاشت، داشــت و برداشت در 
حوزه توزیع و تحویــل آب نیز به صورت بهینه 
صورت می گیرد.نشســت مشــترک جهاد 
کشاورزی، سازمان تعاونی روستایی استان 
و آب منطقه ای اســتان اصفهان با محوریت 
و میزبانــی دفتــر مشــارکت های مردمی و 
طرح های زودبازده شرکت آب منطقه ای برای 
بررسی راهکار های تحقق مدیریت مشارکتی 

آب کشاورزی برگزار شد.

مدیر دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 
دانشگاه اصفهان خبر داد:

 کاهش 21 درصدی مصرف گاز 
در دانشگاه اصفهان

مدیر دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه 
اصفهان گفت: مصرف گاز دانشــگاه اصفهان در فصل 
سرد سال نســبت به سال گذشــته ۲۱ درصد کاهش 
داشته است. عموشاهی اظهار کرد: دانشگاه اصفهان 
در راســتای اجرای طرح مدیریت ســبز با انجام چند 
برنامه خاص توانســت، مصرف گاز خود را نســبت به 
سال گذشته در فصل سرد سال ۲۱ درصد کاهش دهد.

وی  گفت: در این طرح سیســتم ها و موتورخانه های 
دانشگاه اغلب هوشمندسازی شــد، تعدادی از بدنه 
لوله ها در موتورخانه عایق کاری شدند و نصب سختگیر 
های الکترومغناطیســی که باعث جلوگیری از رسوب 
داخل لوله ها و سیستم حرارتی و موتورخانه می شود 
از دیگر اقدامات دانشگاه اصفهان برای کاهش مصرف 
گاز بوده است. همچنین در این دانشگاه ، نرم افزارهایی 
تهیه و خریداری شد تا مصرف گاز در مکان های مختلف 
را به طور دقیق نشان دهد، نصب کنتور های فرعی گاز 
در ایستگاه های گاز نیز باعث شده تا به صورت دقیق از 

جزئیات مصرف  گاز مطلع شویم.
شائمی، معاون مالی و ادارای دانشــگاه اصفهان نیز 
در خصوص کاهش مصرف گاز در این دانشگاه گفت: 
حدود ۱۵ هزار دانشــجو و ۷۰۰ عضــو هیئت علمی در 
این دانشگاه مشــغول به فعالیت و تحصیل هستند 
و دانشــگاه اصفهان جزو معدود دانشگاه های کشور 
اســت که در زمینه ایده پردازی، ارائه مقاله و اجرا در 
مصرف بهینه انرژی، توســعه و مدیریت فضای سبز 

پیشگام بوده است.
۲۷ آبــان ســال ۱۴۰۰ معــاون اول رییــس جمهور، 
بخشنامه ضوابط مصرف انرژی را به تمام وزارتخانه ها، 
سازمان ها، موسسه ها و شرکت های دولتی، نهادهای 
انقالب اسالمی، نیروهای مسلح و استانداری ها ابالغ 
کرده بود. در یکی از بندهای این ابالغیه ادارت موظف 
به کاهــش ۱۰ درصدی مصــرف گاز طبیعی طی چهار 
ماهه پایانی سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

شده بودند.
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آگهی

مفاد آراء
10/123 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامــه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اداره ثبت اسناد کاشان
برابر آراء صادره هیــأت موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 

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

خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند0
1(رای شــماره 140060302034012159 هیأت اول0 حسین چینی فرزند تقی 
بشماره شناسنامه 361صادره ازکاشان بشماره ملی 1262247187 –  سه دانگ 
مشاع ازششدانگ قسمتی ازیکبابخانه بمساحت 14/30 مترمربع بشماره 29 فرعی 

مجزی از 11 فرعی از پالک 3367- اصلی واقع در بخش یک کاشان
2(رای شماره 140060302034012160هیأت اول0 صفیه سادات مروج فرزند 
سید عباس بشماره شناسنامه 1092صادره از کاشان بشماره ملی 1261700491 
–  سه دانگ مشاع ازششدانگ قســمتی ازیکبابخانه بمساحت 14/30 مترمربع 
 بشــماره 29 فرعی مجــزی از 11 فرعــی از پــالک 3367- اصلــی واقع در 

بخش یک کاشان
3(رای شماره 140060302034012170هیأت اول0 علی اکبر نصیرزاده فرزند 
محمد بشماره شناســنامه 0صادره از کاشان به شــماره ملی 1250194589– 
ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 14/4مترمربع بشــماره 18 فرعی مجزی از 6 

فرعی و مشاعات تابعه از پالک 7425- اصلی واقع در بخش یک کاشان
4(رای شــماره 140060302034012123هیــأت دوم0 صغــری زهره فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 1544 صادره از کاشــان به شماره ملی 1261891821 
–  ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 91/96 مترمربع بشــماره 23 فرعی مجزی 
 از 7 فرعی و قســمتی  از مشــاعات تابعه از پالک 7440- اصلی واقع در بخش

 یک کاشان
5(رای شــماره 140060302034011504هیأت اول0 علی طریقتی کاشــانی 
فرزند حسن بشماره شناســنامه 0صادره از کاشان به شماره ملی 1250257001 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 338/50 مترمربع بشماره 13 فرعی مجزی از1 
الی 4و6 الی 11 فرعی و مشــاعات تابعه از پــالک 8094- اصلی واقع در بخش 

یک کاشان
6(رای شــماره 140060302034012250 هیأت دوم0 جهان بلندیان محمدی 
فرزندحســین بشــماره شناســنامه 35458 صادره از کاشــان به شــماره ملی 
1260344665 –  پنج دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت 409/55 
مترمربع بشماره 12 فرعی مجزی از 1و2و3و5و6و7و8و9و11 فرعی و مشاعات 

تابعه از پالک 8414- اصلی واقع در بخش یک کاشان
7(رای شــماره 140060302034012252 هیأت دوم0 اکرم صالحی شهرابی 
فرزندعلی بشماره شناســنامه 98 صادره از کاشان به شماره ملی 1261769627 
–  یک دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمســاحت 409/55 مترمربع بشماره 
12 فرعی مجزی از 1و2و3و5و6و7و8و9و11 فرعی و مشــاعات تابعه از پالک 

8414- اصلی واقع در بخش یک کاشان
8(رای شــماره 140060302034011902هیأت دوم0 محمدصالحی شهرابی 
فرزندعلی بشماره شناسنامه 555 صادره از کاشان به شماره ملی 1262233837 
–  ســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب ســاختمان قدیمی بمساحت 164/52 
مترمربع بشماره 13 فرعی مجزی از 1و2و3و5و11 فرعی و مشاعات تابعه از پالک 

8414- اصلی واقع در بخش یک کاشان
9(رای شماره 140060302034011901 هیأت دوم0 ام البنین صالحی شهرابی 
فرزند جعفربشماره شناسنامه 39 صادره از کاشــان بشماره ملی 1261739590 
–  ســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب ســاختمان قدیمی بمساحت 164/52 
مترمربع بشماره 13 فرعی مجزی از 1و2و3و5و11 فرعی و مشاعات تابعه از پالک 

8414- اصلی واقع در بخش یک کاشان
10(رای شماره 140060302034013018 هیأت دوم0 مرتضی قنبری فرزند باقر 
بشماره شناسنامه 825 صادره از کاشان به شماره ملی 1262321638 –  سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 104/30 مترمربع بشماره 20 فرعی مجزی 

از 10 فرعی از پالک 8417- اصلی واقع در بخش یک کاشان
11(رای شــماره 140060302034011518 هیــأت دوم0 معصومــه صادق 
پور فرزندحســین بشــماره شناســنامه 1045 صادره از کاشان به شــماره ملی 
1261832116 –  ســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت 104/30 
مترمربع بشــماره 20 فرعی مجزی از 10 فرعی از پالک 8417- اصلی واقع در 

بخش یک کاشان
12(رای شــماره 140060302034011131 هیأت دوم0 ســتار هدایتیان فینی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250335876 
–  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 93/70 مترمربع بشــماره 1 فرعی از پالک 

8565- اصلی مجزی شده از 7 فرعی از 3876 مکرر واقع در  بخش یک کاشان
13( رای شــماره 140060302034011531 هیــأت دوم0 فاطمــه ســادات 
محتشمی فرزندسید محسن بشــماره شناســنامه 50784  صادره از کاشان  به 
شــماره ملی 1260497879 –  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 200مترمربع 
 بشماره 12316 فرعی مجزی از 1707 فرعی ازپالک 2- اصلی واقع درصالح آباد

 بخش 2 کاشان
14( رای شــماره 140060302034011824 هیأت اول0 طاهره حمامی خمبی 
فرزند علی بشــماره شناسنامه 4  صادره از کاشان  بشــماره ملی 1262970288 
–  ششدانگ قطعه زمین محصور مشــتمل بر اعیان بمساحت 528/30 مترمربع 
بشماره 12317 فرعی مجزی از 128 فرعی ازپالک 2- اصلی واقع درصالح آباد 

بخش 2 کاشان
15( رای شــماره 140060302034011831 هیــأت اول0 عبــاس دیــاری 
بیدگلی فرزند غالمرضا بشماره شناســنامه 8770  صادره از کاشان  بشماره ملی 
1260594041 –  ششــدانگ قسمتی از یکبابخانه بمســاحت 74/97 مترمربع 
بشــماره 12320 فرعی مجزی از 1744 فرعی ازپالک 2- اصلی واقع درصالح 

آباد بخش 2 کاشان
16( رای شماره 140060302034012257 هیأت دوم0 علی عباس زاده فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه 10  صادره از کاشان  به شماره ملی 1263309771 –  سه 
دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 112/89 مترمربع بشماره 837 فرعی 

مجزی از 54 فرعی ازپالک 3- اصلی واقع درغیاث آباد بخش 2 کاشان
17( رای شــماره 140060302034012256 هیأت دوم0 معصومه عباس زاده 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 520  صادره از کاشان  به شماره ملی 1261242394 
–  ســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 112/89 مترمربع 
 بشــماره 837 فرعی مجزی از 54 فرعــی ازپالک 3- اصلی واقــع درغیاث آباد

 بخش 2 کاشان
18( رای شماره 140060302034011337 هیأت دوم0 مریم ترنجی مفرد فرزند 
محمد باقر بشماره شناسنامه 878  صادره از کاشان بشماره ملی 1262331390 
–  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 67/20 مترمربع بشماره 838 

فرعی ازپالک 3- اصلی واقع درغیاث آباد بخش 2 کاشان
19( رای شماره 140060302034011343 هیأت دوم0 رؤیا استاد محمدی آرانی 
فرزند عباس بشماره شناســنامه 0  صادره از کاشان  بشماره ملی 1251344501 
–  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 67/20 مترمربع بشماره 838 

فرعی ازپالک 3- اصلی واقع درغیاث آباد بخش 2 کاشان
20( رای شــماره 140060302034011821 هیأت اول0 علی اسالمی بیدگلی 
 فرزند عباس بشماره شناسنامه 151  صادره از کاشان بشماره ملی 6199755596–  
سه دانگ مشاع ازششدانگ اعیانی احداثی در عرصه موقوفه بمساحت 177/46 
متر مربع بشــماره 10623 فرعی مجزی از 302 فرعی ازپالک 11- اصلی واقع 

درزیدی بخش 2 کاشان
21( رای شــماره 140060302034011822 هیــأت اول0 مرضیــه روحانی 
بیدگلی فرزند مهدی بشماره شناســنامه 13701  صادره از تهران  به شماره ملی 
0082950849 –  سه دانگ مشاع ازششدانگ اعیانی احداثی در عرصه موقوفه 
بمساحت 177/46 مترمربع بشماره 10623 فرعی مجزی از 302 فرعی ازپالک 

11- اصلی واقع درزیدی بخش 2 کاشان
22( رای شماره 140060302034011550 هیأت دوم0 جواد شهریاری نیا فرزند 
 عباس بشماره شناســنامه 561  صادره از شوشتر  بشماره ملی 1881592952 –  
سه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 109/40 مترمربع بشماره 
 10627 فرعــی مجــزی از 484 فرعــی ازپــالک 11- اصلی واقــع درزیدی 

بخش 2 کاشان
23( رای شماره 140060302034011552 هیأت دوم0 راضیه مقنی نصر آبادی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 842  صادره از کاشان بشماره ملی 1263486517 
–  سه دانگ مشــاع ازششدانگ یکبابخانه بمســاحت 109/40 مترمربع بشماره 
10627 فرعی مجــزی از 484 فرعی ازپالک 11- اصلــی واقع درزیدی بخش 

2 کاشان
24( رای شماره 140060302034011930 هیأت دوم0 محمد تبریزیان فرزند 
جوادآقا بشماره شناسنامه 39085  صادره از کاشان  به شماره ملی 1260380874 
–  ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 29/50 مترمربع بشماره 6443 فرعی مجزی 

از 272 فرعی ازپالک 13- اصلی واقع دردشت حکیم بخش 2 کاشان
25( رای شــماره 140060302034010490 هیأت اول0 فرشاد فروغیان آرانی 
فرزند عطاءاله بشماره شناسنامه 0  صادره از کاشان  به شماره ملی 1250275415 
–  ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 198/15 مترمربع بشماره 26066 فرعی 

از پالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
26( رای شــماره 140060302034010496 هیأت اول0 فاطمه هنرمند فرزند 
احمد بشماره شناســنامه 946  صادره از کاشان  بشــماره ملی 1261748662–  
ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل براعیان بمســاحت 149مترمربع بشماره 

26067 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
27( رای شــماره 140060302034011605 هیأت دوم0 غالمحســین عبدلی 
علوی فرزند محمد بشماره شناســنامه 50697  صادره از کاشــان  بشماره ملی 
1260497003 –  ششــدانگ یکبابخانه و باغچه بمســاحت 136/80مترمربع 

بشماره 26068 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
28( رای شماره 140060302034012177 هیأت دوم0 فاطمه ثابتی فرزند جواد 
بشماره شناسنامه 568  صادره از کاشان  بشماره ملی 1261744888 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 169/07 مترمربع بشماره 26070 فرعی ازپالک 15- اصلی 

واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
29( رای شــماره 140060302034012127 هیــأت دوم0 علی نخ کش فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 48142  صادره از کاشان  به شماره ملی 1260471535 
–  ششــدانگ یکبابخانه نیمه ساز بمســاحت 102/67 مترمربع بشماره 26072 

فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
30( رای شــماره 140060302034011527 هیأت دوم0 دلبر دارابی نصرفرزند 
کیان بشماره شناسنامه 1371  صادره از کامیاران  به شماره ملی 3838971825 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 108/80 مترمربع بشماره 26073 فرعی ازپالک 

15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
31( رای شــماره 140060302034011741 هیأت اول0 زهرا نیکو مرام فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 2588  صادره از کاشــان  به شماره ملی 1261098714 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 59/10 مترمربع بشماره 26082 فرعی ازپالک 

15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
32( رای شماره 140060302034011526 هیأت دوم0 مهدی عمو رمضانزاده 
فرزند حســینعلی بشــماره شناســنامه 3311  صادره از کاشــان  به شماره ملی 
1262061474 –  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 141/17 مترمربع بشماره 

26083 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
33( رای شماره 140060302034011512 هیأت دوم0 خدیجه حسین زاده فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 108  صادره از کاشــان  به شماره ملی 1261901479 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 129/74 مترمربع بشماره 26084 فرعی ازپالک 

15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
34( رای شــماره 140060302034012176 هیــأت اول0 پروانــه کهریزی 
فرزندحیدر بشماره شناسنامه 192  صادره از کرمانشاه  بشماره ملی 3253285006 
–  پنج دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 100 مترمربع بشماره 
 26085 فرعــی مجزی از 7269 فرعــی ازپالک 15- اصلی واقــع درناجی آباد

 بخش 2 کاشان
35( رای شــماره 140060302034012174هیــأت اول0 طاهــره نصیــری 
فرزندعادل بشماره شناسنامه 3743  صادره از کاشان بشماره ملی 1262025141 
–  یک دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 100 مترمربع بشماره 
 26085 فرعــی مجزی از 7269 فرعــی ازپالک 15- اصلی واقــع درناجی آباد

 بخش 2 کاشان
36( رای شــماره 140060302034011303هیــأت اول0 ابوالفضل تقی زاده 
ویدجائی فرزند عزیزاله بشــماره شناسنامه 16  صادره از کاشــان به شماره ملی 
1262974305 –  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 110/70 مترمربع بشماره 

26086 فرعی  ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
37( رای شــماره 140060302034011456هیــأت دوم0 مهدی راحتی فرزند 
مصطفی بشماره شناسنامه 13535  صادره از کاشان بشماره ملی 1263447831 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 367/25 مترمربع بشماره 26087 فرعی ازپالک 

15  - اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
38( رای شــماره 140060302034011736هیأت اول0 رضا صادق زاد فرزند 
حســین بشــماره شناســنامه 2  صادره از نطنز به شــماره ملی 1239893264 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 135 مترمربع بشماره 26089 فرعی مجزی از 

6393 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
39( رای شــماره 140060302034011464 هیأت دوم0 ابوالفضل ســاروقی 
مشــکانی فرزند محمد بشماره شناســنامه 179  صادره از کاشــان بشماره ملی 
1263615609 –  ششدانگ یکباب ساختمان بمســاحت 126 مترمربع بشماره 
26090 فرعی مجزی از 6574 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 

2 کاشان
40( رای شماره 140060302034011499 هیأت اول0جالل یزد آبادی فرزند 
عبداله بشماره شناســنامه 275 صادره از کاشان بشــماره ملی 1260966127 
–  ششدانگ قطعه زمین محصور مشــتمل بر اعیان بمساحت 265/90 مترمربع 

بشماره 26091 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
41( رای شــماره 140060302034011525 هیأت دوم0 رضوان شطفی فرزند 
علی اکبر بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشان به شــماره ملی 1250173541 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 58/93 مترمربع بشماره 26105 فرعی ازپالک 

15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
42(رای شــماره 140060302034011752هیأت اول0 ملیکا السادات فرازنده 
نوش آبادی فرزندسیدحسین بشــماره شناســنامه 0 صادره از کاشان به شماره 
ملی 0480732991 –  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 115 مترمربع بشماره 

 26106 فرعــی مجزی از 7624 فرعــی ازپالک 15- اصلی واقــع درناجی آباد 
بخش 2 کاشان

43( رای شــماره 140060302034000073 هیــأت دوم0 فریبــا تقــی زاده 
علوی فرزند محمدرضا بشــماره شناســنامه 0 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1250428416 –  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 110 مترمربع بشماره 26107 
فرعی مجزی از 6818 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان

44( رای شــماره 140060302034011759 هیأت اول0 محمد یوسفی فرزند 
 ماشااله بشــماره شناسنامه 5 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262979072 –  
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 131/91 مترمربع بشماره 26108 

فرعی از پالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
45( رای شــماره 140060302034011758 هیــأت اول0 مریــم عامــری 
شهرابی فرزندحسین بشــماره شناســنامه 3138 صادره از کاشان به شماره ملی 
1261978463 –  ســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت 131/91 
مترمربع بشــماره 26108 فرعی ازپالک 15- اصلی واقــع درناجی آباد بخش 2 

کاشان
46( رای شماره 140060302034011522 هیأت دوم0 حامد باقرزاده فرزند علی 
بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشــان به شماره ملی 1250392772 - ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 179/50 مترمربع بشماره 26109 فرعی ازپالک 15- اصلی 

واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
47( رای شــماره 140060302034011585 هیــأت دوم0 ســید مرتضــی 
پیامبرپور فرزند سید جعفر بشماره شناســنامه 41 صادره از کاشان به شماره ملی 
1262185416 - ششــدانگ یکبابخانه نیمه ساز بمســاحت 160/90 مترمربع 

بشماره 26110 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
48( رای شــماره 140060302034011712 هیــأت دوم0 علــی اصغر نیک 
مهر فرزند محمد کاظم بشــماره شناسنامه 139 صادره از کاشــان بشماره ملی 
1263032524 – ششــدانگ قطعه زمین مزروعی محصور بمساحت 1003/94 
مترمربع بشــماره 26111 فرعی ازپالک 15- اصلی واقــع درناجی آباد بخش 2 

کاشان
49( رای شماره 140060302034011500 هیأت دوم0 ملیحه جعفریان فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 9168 صادره از کاشــان بشماره ملی 1263404197 – 
ششدانگ یکبابخانه بمساحت 100مترمربع بشماره 26112 فرعی مجزی از 6468 

فرعی از پالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
50( رای شماره 140060302034011578 هیأت دوم0 رسول نیک اخالق فرزند 
محمد علی بشماره شناسنامه 678 صادره از اصفهان به شماره ملی 1285946820 
– ششدانگ یکبابخانه بمساحت 100/47مترمربع بشماره 26113 فرعی ازپالک 

15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
51( رای شماره 140060302034010720 هیأت دوم0 علی اصغر یزدانی کاشانی 
فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 119صادره از کاشان به شماره ملی 1261642228 
– سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 111/88مترمربع بشماره 
26114 فرعی مجزی از 7991 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 

2 کاشان
52( رای شــماره 140060302034010721 هیــأت دوم0 فاطمه تابش فرزند 
 قاسم بشماره شناسنامه 683 صادره از کاشــان به شماره ملی 1261671023 – 
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 111/88مترمربع بشماره 
 26114 فرعــی مجزی از 7991 فرعــی ازپالک 15- اصلی واقــع درناجی آباد 

بخش 2 کاشان
53( رای شماره 140060302034011801 هیأت دوم0 سید محمد  میرحسینی 
بیدگلی فرزند سید احمد بشماره شناســنامه 213 صادره از کاشان به شماره ملی 
6199948807 – ششدانگ یکبابخانه بمساحت 80/03 مترمربع بشماره 26115 

فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
54(شــماره 140060302034011909 هیأت دوم0 امیر حســین عبدلی فرزند 
علی رضا بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250462789 – 
ششدانگ یکبابخانه نیمه ساز بمساحت 145/60 مترمربع بشماره 26116 فرعی 

ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
55( رای شــماره 140060302034011793 هیــأت اول 0 علــی اصغر بهره 
دار فرزندعلیرضا بشــماره شناســنامه 46328 صادره از کاشــان  به شماره ملی 
1260453367 –  سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 380/50 
مترمربع بشــماره 7447 فرعی مجزی از 361و6599 فرعی ازپالک 23- اصلی 

واقع دردرب فین بخش 2 کاشان
56( رای شــماره 140060302034011794 هیأت اول 0 طیبه زارع فرزنداحمد 
 بشماره شناســنامه 51446 صادره از کاشان  به شــماره ملی 1260504476 –  
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 380/50 مترمربع بشماره 7447 
فرعی مجزی از 361و6599 فرعی ازپــالک 23- اصلی واقع دردرب فین بخش 

2 کاشان
57( رای شماره 140060302034010882 هیأت دوم 0 مسعود مشیر نژاد فرزند 
 مرتضی بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشان  بشــماره ملی 1250338158 –  
سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 132/30 مترمربع بشماره 
 7448 فرعی مجــزی از 4572 فرعی ازپــالک 23- اصلی واقــع دردرب فین 

بخش 2 کاشان
58( رای شماره 140060302034010880 هیأت دوم 0 ملیحه سادات حسینی 
قمصری فرزند سید حسین بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشان  به شماره ملی 
1250369290 –  سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 132/30 
مترمربع به شــماره 7448 فرعی مجزی از 4572 فرعی ازپالک 23- اصلی واقع 

دردرب فین بخش 2 کاشان
59(رای شــماره 140060302034011086 هیأت اول 0 محمد جواد کوچکی 
راونــدی فرزند جلیل بشــماره شناســنامه 0 صادره   از کاشــان بشــماره ملی 
1250120179 –  سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه با کاربری زراعی 
بمساحت 184/30 مترمربع بشماره 7454 فرعی مجزی از 5407 فرعی ازپالک 

23- اصلی واقع دردرب فین بخش 2 کاشان
60(رای شــماره 140060302034011087 هیأت اول 0 زینــب واحدی زاده 
 فرزند محمد بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان  بشماره ملی 1250263042 –  
سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه با کاربری زراعی بمساحت 184/30 
مترمربع بشــماره 7454 فرعی مجزی از 5407 فرعی ازپالک 23- اصلی واقع 

دردرب فین بخش 2 کاشان
61(رای شــماره 140060302034010851 هیــأت اول 0 محمــد تواضعی 
فرزندحســن بشــماره شناســنامه 4289 صــادره از کاشــان  به شــماره ملی 
1262114527 – ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 116/50 مترمربع بشماره 
 7455 فرعی مجــزی از 3617 فرعی ازپــالک 23- اصلی واقــع دردرب فین

 بخش 2 کاشان
62( رای شــماره 140060302034012131 هیأت اول 0 لیــال افتخاری فینی 
فرزند جواد بشماره شناسنامه 118 صادره از کاشان بشماره ملی 1262961181 
–  ششدانگ قطعه زمین محصور مشــتمل بر اعیان بمساحت 425/58 مترمربع 
بشــماره 12853 فرعی مجزی از 1424 فرعی ازپالک 33- اصلی واقع درفین 

کوچک بخش 2 کاشان
63( رای شــماره 140060302034012178 هیــأت اول 0 اصغــر جعفریان 
فینی فرزند حبیب بشــماره شناســنامه 4165 صادره از کاشــان  به شماره ملی 
1261017994 –  ششدانگ یکبابخانه و باغچه بمساحت 502 مترمربع بشماره 
12855 فرعی مجــزی از 583 فرعی ازپالک 33- اصلــی واقع درفین کوچک 

بخش 2 کاشان

64( رای شــماره 140060302034011072 هیأت اول 0 مســعود بنائی فرزند 
حسین بشماره شناســنامه 64 صادره از نطنز  به شــماره ملی 1239870711 –  
ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمساحت 634/80 مترمربع بشماره 
 12856 فرعی مجــزی از 113 فرعی ازپالک 33- اصلــی واقع درفین کوچک

 بخش 2 کاشان
65( رای شــماره 140060302034010684 هیــأت اول 0 مرضیه خان فینی 
فرزند جواد بشماره شناسنامه 15  صادره از کاشان  به شماره ملی 1262997062 
–  ششدانگ یکبابخانه و باغچه بمساحت 286/98 مترمربع بشماره 8221 فرعی 

مجزی از 482 فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش 2 کاشان
66( رای شــماره 140060302034012190 هیــأت اول 0 محبوبــه صــدر 
آرانــی فرزند احمد بشــماره شناســنامه 197  صادره از کاشــان بشــماره ملی 
6199746848 –  ششــدانگ یکباب ســاختمان بمســاحت 111/30 مترمربع 
 بشماره 8222 فرعی مجزی   از 1115 فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ

 بخش 2 کاشان
67( رای شــماره 140060302034011282 هیأت اول 0 احمد توکلیان فرزند 
آقا محمود بشماره شناسنامه 50  صادره از کاشــان  بشماره ملی 1262920752 
–  دو دانگ مشاع ازششدانگ چهار دیواری محصور مشتمل بر ساختمان و باغچه 
مشجربمساحت 335مترمربع بشماره 8223 فرعی از 2271 فرعی ازپالک 34- 

اصلی واقع درفین بزرگ بخش 2 کاشان
68( رای شــماره 140060302034011283 هیــأت اول 0 گیتــی شــافوری 
روئیده فرزند علی محمد بشماره شناســنامه 1257  صادره از کاشان  بشماره ملی 
1261865308 –  چهاردانگ مشاع ازششدانگ چهاردیواری محصور مشتمل بر 
ساختمان و باغچه مشجربمســاحت 335مترمربع بشماره 8223 فرعی مجزی از 

2271 فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش 2 کاشان
69(رای شــماره 140060302034012179هیــأت اول 0 ابوالفضــل آمیری 
فینی فرزند سید ماشــااله بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشــان  بشماره ملی 
1250195667 –  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 120/30 مترمربع بشماره 
8224 فرعی مجزی از 3583 فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش 

2 کاشان
70( رای شــماره 140060302034012164 هیأت دوم 0 حمید طاهری نساج 
فرزند مهدی بشماره شناســنامه 0  صادره از کاشان بشماره ملی 1250700981 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 98/86 مترمربع بشماره 8225 فرعی مجزی از 

1369 فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش 2 کاشان
71( رای شــماره 140060302034012008 هیــأت دوم 0 محمــد خرمــی 
خرمدشــتی فرزند ماشااله بشماره شناســنامه 7  صادره  از کاشــان بشماره ملی 
1262408202 –  ششدانگ قسمتی ازیکبابخانه بمساحت 176 مترمربع بشماره 
 8226 فرعی مجــزی از 7490 فرعــی ازپالک 34- اصلی واقــع درفین بزرگ

 بخش 2 کاشان
72( رای شماره 140060302034011768 هیأت اول 0 حمید قاری فینی فرزند 
عباس بشماره شناســنامه 26303  صادره از تهران بشماره ملی 0084338253 
–  سه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب مغازه بمســاحت 47 مترمربع بشماره 
 8227 فرعی مجــزی از 607 فرعی ازپــالک 34- اصلی واقــع درفین بزرگ 

بخش 2 کاشان
73( رای شماره 140060302034011769 هیأت اول 0 مجید قاری فینی فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 49810  صادره از تهران  به شماره ملی 0084751215 
–  سه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب مغازه بمســاحت 47 مترمربع بشماره 
 8227 فرعی مجــزی از 607 فرعی ازپــالک 34- اصلی واقــع درفین بزرگ

 بخش 2 کاشان
74( رای شماره 140060302034011457 هیأت دوم0 فاطمه باقری فینی فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 137  صادره از کاشــان  به شماره ملی 1262937051 
–  ششــدانگ زمین محصور مشــجر البعض بمســاحت 242 مترمربع بشماره 
 8229 فرعی مجــزی از 7798 فرعــی ازپالک 34- اصلی واقــع درفین بزرگ

 بخش 2 کاشان
75( رای شماره 140060302034011523 هیأت دوم0 فریبا ستوده بورمن فرزند 
عزیزاله بشماره شناسنامه 3363  صادره از تهران  به شماره ملی 0045891915 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 327/58 مترمربع بشماره 8230 فرعی مجزی از   

1 فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش 2 کاشان
76( رای شــماره 140060302034010944 هیــأت دوم0 محدثه چهارباغی 
فرزند علی بشــماره شناسنامه 0  صادره از کاشان  بشــماره ملی 1250184126 
–  ششدانگ قسمتی ازیکباب ساختمان بمساحت 95/77 مترمربع بشماره8231 
فرعی مجزی از 6519و44 فرعی ازپــالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش 

2 کاشان
77( رای شــماره 140060302034011511 هیأت دوم0 علیرضا جوی فرزند 
مانده علی بشــماره شناسنامه 0  صادره از کاشان  بشــماره ملی 1250233364 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 145/40 مترمربع بشماره8233 فرعی مجزی از 

834 فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش 2 کاشان
78( رای شــماره 140060302034012600 هیــأت دوم0 میثــم عربی فرزند 
اصغربشماره شناســنامه 2145  صادره از کاشان  بشــماره ملی 1262093120 
–  ششدانگ قطعه زمین محصور مشــتمل براعیان بمساحت 255/53 مترمربع 
بشــماره8234 فرعی مجزی از 1 فرعی ازپالک 34- اصلــی واقع درفین بزرگ 

بخش 2 کاشان
79( رای شــماره 140060302034012206 هیــأت دوم0 طاهــره خــان 
فینی فرزند فتح اله بشــماره شناســنامه 111 صادره از کاشــان  بشــماره ملی 
1262843367 –  ششــدانگ یکبابخانه  بمســاحت 252/97 مترمربع بشماره 
 8235 فرعی مجزی از 477/2899 فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ

 بخش 2 کاشان
80( رای شــماره 140060302034001777 هیأت دوم0 مجید امیری حســن 
آبادی فرزند عباس بشــماره شناســنامه 54  صادره از کاشــان  به شــماره ملی 
1263030017 –  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 195 مترمربع 
 بشماره 2151 فرعی مجزی از 458 فرعی ازپالک 40- اصلی واقع درحسن آباد

 بخش 2 کاشان
81( رای شــماره 140060302034001776 هیــأت دوم0 مرضیــه امیــری 
حسن آبادی فرزند حسن بشــماره شناســنامه  صادره از کاشــان  بشماره ملی 
1250205042 –  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 195 مترمربع 
 بشماره 2151 فرعی مجزی از 458 فرعی ازپالک 40- اصلی واقع درحسن آباد

 بخش 2 کاشان
82( رای شماره 140060302034011783 هیأت اول 0 محسن کاظمی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 1535  صادره از کاشان  به شماره ملی 1261041925 
–  ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 27/50 مترمربع بشماره 7543 فرعی مجزی 

از 4334 فرعی ازپالک 45- اصلی واقع درلتحربخش 2 کاشان
83( رای شماره 140060302034012259 هیأت دوم 0 حمیدرضا کیفی فینی 
فرزند محمود بشماره شناسنامه 42  صادره   از کاشان بشماره ملی 1262917085 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 184/54 مترمربع بشماره 7544 فرعی مجزی 

از 530 فرعی ازپالک 45- اصلی واقع درلتحربخش 2 کاشان
84( رای شماره 140060302034012130 هیأت دوم 0 عباس زربخش فرزند 
رمضان بشماره شناسنامه 83  صادره از کاشان  به شــماره ملی 1262938090 
–  ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 70/50 مترمربع بشماره 7545 فرعی مجزی 

از 2062 فرعی ازپالک 45- اصلی واقع درلتحربخش 2 کاشان
ادامه در صفحه 5
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مدیر کل حج و زیارت استان خبر داد:

آغاز پیش ثبت نام سفر  زیارتی سوریه از اصفهان
پیش ثبت نام ســفر زیارتی ســوریه از اصفهان در دفتر های مورد تایید زیارتی آغاز شــد. مدیرکل 
حج و زیارت اســتان با اشــاره به آغاز ســفر های زیارتی به ســوریه از پایتخت گفت: در صورت به 
حد نصاب رســیدن تعداد متقاضیان ســفر زیارتی به ســوریه از اصفهان، پرواز مســتقیم از این 
شهر به دمشــق برقرار و امکانات اســکان برای آن ها فراهم می شــود.علیرضا صادقی تاکید کرد: 
این ســفر ها فقط  هوایی و به مقصد شــهر دمشــق بوده و از تردد در دیگر شــهر های این کشــور 
جلوگیری می شود.وی افزود: شــهروندان می توانند برای آگاهی یافتن از دفتر های زیارتی مجاز 
 در استان اصفهان و کســب اطالعات بیشتر به وب ســایت اداره کل حج و زیارت استان به نشانی
 https://isfahan.haj.ir/home96 و پایگاه اطالع رسانی https://news.haj.ir مراجعه کنند

 
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد  استان خبر داد:

افزایش 61 درصدی پرداخت زکات در استان اصفهان
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان گفت: پرداخت 
زکات طی 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، 6۱درصد رشد داشته است.حمیدرضا 
طاهری  اظهار کرد: کل زکات جمع آوری شده در سطح اســتان اصفهان در 9 ماهه امسال، بیش 
از ۷۰ میلیارد و ۵۱۱ میلیون تومان بــوده که از این مبلغ، بالغ بر ۲9 میلیــارد و ۵۰۰ میلیون تومان 
وجوه نقدی و بیش از ۴۱ میلیارد تومان کاال بوده اســت.به گفته معاون توســعه مشارکت های 
مردمــی کمیته امداد امام خمینی )ره( اســتان اصفهــان، زکات پرداختی نیکــوکاران در همان 
منطقه جمع آوری و برای رفع نیاز محرومان و مددجویان در حوزه های معیشت، ساخت، تعمیر 
و بازسازی مســکن، تامین جهیزیه نوعروســان، درمان و امور تحصیلی و فرهنگی و پروژه های 

عام المنفعه، هزینه می شود.
 

مسئول آتش نشانی میمه اعالم کرد:

یک کشته در واژگونی تانکر حمل گاز مایع
مسئول آتش نشانی میمه گفت: واژگونی تانکر حمل گاز مایع در میمه به مورچه خورت یک کشته 
برجای گذاشت.مهدی شهیدی اظهار کرد: در حادثه واژگونی تانکر حمل گاز مایع که دوشنبه شب در 
۵ کیلومتری شهر میمه رخ داد، دو گروه از شهر های میمه و وزوان به محل حادثه اعزام شدند و پس 
از ۴ ساعت تالش نیرو های امدادی هالل احمر، اداره راه و ترابری، پلیس راهور وضعیت این محور 
که دچار ترافیک ۵ کیلومتری شده بود، به حالت عادی بازگشت.محمد جواد نوروزی، رییس اداره 
جمعیت هالل احمر بخش میمه نیز گفت: راننده این تانکر پس از یک ساعت تالش رها سازی شد، 

اما به دلیل جراحات وارده جان باخت.
 

 رییس شورای حل اختالف اصفهان مطرح کرد:

سازش در پرونده 20 میلیارد تومانی
 رییس شــورای حل اختالف اصفهان گفت: پرونده ای با موضوع مطالبه چک، خسارت دادرسی و 
با اختالف مالی ۲۰ میلیارد تومانی جهت ســازش به شعبه ۴۵ شورای حل اختالف اصفهان ارجاع 
شد که با توجه به اهمیت صلح و ســازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی، 
سازش این پرونده در دستور کار قرار گرفت.به گفته سید محمد موسویان، با تالش کارکنان شعبه 
۴۵ شورای حل اختالف شهر اصفهان این پرونده به سازش رسید و مقرر شد فرد بدهکار ۱۰ دستگاه 
خودروی خود را بابت وجه دو فقره چک به مالباخته بپردازد.شورا های حل اختالف در زمینه حل و 

فصل دعاوی و ایجاد آرامش بین مردم در جامعه نقش موثر و سازنده دارند.

تیغ دولبه گردشگری و محیط زیست در یخاب؛

آیایخآفریقایکوچکایرانآبمیشود؟

پناهگاه حیات وحش یخاب از کم نظیرترین  سولماز محمدی 
زیســتگاه های حیات وحش ایــران، در 
شمالی ترین قسمت استان اصفهان یعنی شهرستان آران و بیدگل واقع 
شده است.یخاب با میزبانی از گونه های ارزشمندی مانند پلنگ، یوزپلنگ، 
کاراکال، جبیر، شــاه روباه و ...، از نظر تنوع زیستی به آفریقای کوچک 
شناخته می شــود. ذخیره گاه غنی جانوری که با معادن سنگ و خاک و 
کارخانه ها احاطه شده و مدیریت ضعیف، مشکالت بسیاری را برای آن 
رقم زده است.از ســوی دیگر موضوع جداسازی دو منطقه »ریگ بلند« 
و»کویر مرنجاب« از پناهگاه حیات وحش و واگذاری به بخش خصوصی 
برای ســرمایه گذاری و ایجاد منطقه تفریحی به چالشــی جدی برای 
پژوهشگران، دوستداران و فعاالن محیط زیست تبدیل شده است.معاون 
محیط زیست طبیعی و تنوع زیســتی اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان گفت: سطح حفاظت یخاب به پناهگاه حیات وحش ارتقا  
یافته و شورای عالی حفاظت محیط زیست این موضوع را تصویب و ابالغ 
کرده است.به گفته حســین اکبری، این مهم با پیگیری های مستمر و 
جامع در سال ۱۳9۷ و با اصالح مســاحت به میزان ۲۵۳ هزار هکتار به 
منظور حفاظت پایدار از زیســتگاه و احیای گونه هــای جانوری و ذخایر 
ژنتیکی محقق شده است.منطقه یخاب آران و بیدگل به دلیل استعداد ها 

و قابلیت های طبیعــی از جمله تنوع گونه های مختلف اقلیمی شــامل 
کوهستان، دشت، تپه های ماسه ای، کویر و تاغزار های طبیعی، همچنین 
تنوع گونه های جانوری و گیاهی، مجاورت با زیستگاه های پارک ملی کویر 
و قرارداشــتن در کریدور مهاجرتی وحوش از ســال ۱۳9۳ تحت عنوان 
منطقه شکار ممنوع شناخته شد.این وسعت ۲۷۱ هزار هکتاری در دستور 
کار نگهداری، تجهیز و احیا و تحت پایش و حفاظت گشت اجرایی یگان 
حفاظت محیط زیست استان قرار گرفت.کارشناس حوزه سرمایه گذاری 
و گردشگری اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آران و بیدگل 
گفت: قسمتی از پناهگاه  که پیشنهاد جدا شدن آن را ارائه کردیم، در حاشیه 
و نقطه پایانی قرار دارد و فاصله اش با کوه های یخاب حدود ۷۰ کیلومتر 
است.محمدجواد عبدلی  افزود: »ریگ بلند« و در ادامه آن »دماغه پونک« 
با نقطه مرکزی و حساس پناهگاه بسیار فاصله دارد.پیشنهاد خارج کردن 
بخشی از این پناهگاه به اداره کل حفاظت محیط زیست استان داده شد و 
مقرر شد این درخواســت به شورای عالی محیط زیســت ارسال شود.

کارشناس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آران و بیدگل 
ارائه خدمات بهتر به گردشگران را دلیل این پیشنهاد می داند و می گوید: 
این جا به ویژه در تعطیالت و آخر هفته ها مملو از گردشگرانی است که به 
دنبال طبیعت گردی یا ورزش های هیجانی هســتند، اما هیچ سرمایه 

گذاری در این مناطق صورت نمی گیرد.

واگــذاری بخش محــدودی از پناهگاه حیات وحــش یخاب به
 بخش خصوصی

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان گفت: با توجه به قابلیت های گردشگری در منطقه به خصوص 
در قسمت شمال غربی و در مجاورت با کاروانسرای مرنجاب و دریاچه نمک 
و یا محدوده ریگ بلند همواره درخواست های متعددی برای بهره برداری 
تفرجی و گردشگری وجود داشته اســت که با آن دسته از درخواست ها که 
داخل مستثنیات اشخاص بوده و با ضوابط استقرار مغایرتی نداشته، موافقت 
شده که البته تعداد آن بسیار محدود و انگشت شمار است.به گفته اکبری؛ 
در مورد تقاضا های واگذاری زمین به دلیل مغایرت با ضوابط تاکنون موردی 
از واگذاری منابع ملی بعد از ارتقای ســطح حفاظت منطقه صورت نگرفته 
است.وی  این را هم گفت که امکان مشارکت در اجرای طرح های طبیعت 
گردی منطقه و بدون واگذاری زمین برای متقاضیان میسر است، اما تاکنون 
درخواستی منطبق با الزامات زیست محیطی و دستورالعمل مربوطه به اداره 

کل حفاظت محیط زیست استان نرسیده است.

صدور مجوز بهره برداری معدن خاک صنعتی فقط برای 22 هکتار

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیســتی اداره کل حفاظت محیط 
زیســت اســتان اصفهان گفت: آنچه به نام معدن خاک صنعتی از این 
اداره کل مجــوز گرفته در حقیقت دارای مجوز اولیه اکتشــاف از ســال 
۱۳۸6 به مساحت ۲۲۰۰ هکتار بوده اســت که حتی در سال ۱۳99 برای 
کاهش مساحت تا میزان ۲۲ هکتار اقدام و با قید محدودیت زمانی پنج 
ساله و ابطال مزایده معدن مجاور، اجازه فعالیت صادر شد.بنابر توافق 
سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و در زمان 
هماهنگی ها و اخذ مجوز های بین بخشــی برای ارتقای سطح حفاظت 
منطقه به پناهگاه حیات وحــش، امکان بهره بــرداری از معادن دارای 
مجوز قبل از تصویب، تبدیل منطقه به مناطق تحت مدیریت ســازمان 
حفاطت محیط زیست، تا آخر عمر مفید معدن برای بهره برداران قانونی 
وجود داشته اســت.در همین زمینه معاون امور معادن و صنایع معدنی 
سازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان گفت: این ۲۲۲ هکتار 
که شائبه ایجاد کرده ممکن است مربوط به پروانه اکتشاف باشد یا اینکه 
 محدوده معدنی را در این مساحت به مزایده گذاشته باشیم درحالی که با 
بهره برداری در ۲۲ هکتار موافقت شده و بهره بردار اکنون موظف است در 

سطح ۲۲ هکتار مورد موافقت، کار کند.

خبرخوان جامعه

85( رای شماره 140060302034010859 هیأت اول 0 یاسر باقی لتحری فرزند 
 محسن بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشــان  به شماره ملی 1250179408 –
  ســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 136 مترمربع بشماره 
 7546 فرعــی مجــزی از 501 فرعــی ازپــاک 45- اصلــی واقــع درلتحر

بخش 2 کاشان
86( رای شــماره 140060302034010860 هیأت اول 0 فاطمه اکبری فرزند 
امید بشماره شناسنامه 3862 صادره از کاشــان  به شماره ملی 1263351141 
–  سه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 136 مترمربع بشماره 
 7546 فرعــی مجــزی از 501 فرعــی ازپــاک 45- اصلــی واقــع درلتحر

بخش 2 کاشان
87( رای شــماره 140060302034011746 هیأت اول 0 اکبر بخشیانه فرزند 
ماشااله  بشماره شناسنامه 14 صادره از کاشــان  به شماره ملی 1262863066 
–  ششدانگ قطعه زمین مزروعی و مشجر محصور بمساحت 6224/25 مترمربع 
بشماره 7547 فرعی مجزی از 382 فرعی ازپاک 45- اصلی واقع درلتحربخش 

2 کاشان
88( رای شــماره 140060302034011463 هیأت دوم 0 علی اصغر ســقائی 
محمدی فرزند حســین  بشــماره شناســنامه 0 صادره از کاشــان  به شــماره 
ملــی 1250339189 –  ششــدانگ یکبابخانه  بمســاحت 151/40 مترمربع 
 بشــماره 7548 فرعی مجزی از 443 فرعی ازپاک 45- اصلــی واقع درلتحر

بخش 2 کاشان
89( رای شماره 140060302034011498 هیأت دوم0 علی اصغر ربیعی فرزند 
عباسعلی بشماره شناسنامه 2179  صادره از کاشان بشماره ملی 6199968451 
– ششدانگ یکبابخانه بمساحت 98/60 مترمربع بشماره 15644 فرعی مجزی 

از 3586 فرعی ازپاک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش 2 کاشان
90( رای شماره 140060302034011755 هیأت اول0 علی آقا دل قوی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 1535  صادره از کاشان  به شماره ملی 1261597990 
–  دو دانگ مشــاع ازششدانگ یکبابخانه بمســاحت 129/20 مترمربع بشماره 
 15653 فرعی مجــزی از 2805 فرعی ازپاک 49- اصلی واقــع درصفی آباد 

بخش 2 کاشان
91( رای شماره 140060302034011756 هیأت اول0 صدیقه شاکر کاشانی 
فرزند امیر بشماره شناسنامه 178  صادره از کاشان  به شماره ملی 1262191858 
–  چهار دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 129/20 مترمربع بشماره 
 15653 فرعی مجــزی از 2805 فرعی ازپاک 49- اصلی واقــع درصفی آباد

 بخش 2 کاشان
92( رای شــماره 140060302034011825 هیأت اول0 سید حسین مداحی 
نژاد فرزند سید عباس بشماره شناســنامه 646  صادره از کاشان  به شماره ملی 
1261662164 –  ســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت 98/20 
مترمربع بشماره 15655 فرعی مجزی از 1293و1275 فرعی ازپاک 49- اصلی 

واقع درصفی آباد بخش 2 کاشان
93( رای شــماره 140060302034011826 هیــأت اول0 زهــرا محدث فرد 
فرزند حســین بشــماره شناســنامه 44  صادره از آران و بیدگل  به شماره ملی 
6199553810 –  ســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت 98/20 
مترمربع بشماره 15655 فرعی مجزی از 1293و1275 فرعی ازپاک 49- اصلی 

واقع درصفی آباد بخش 2 کاشان
94( رای شــماره 140060302034012171 هیأت اول0 سکینه حمامی فرزند 
ابوالقاسم بشماره شناســنامه 0  صادره از دلیجان  به شماره ملی 0570004391 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 91/49 مترمربع بشماره 15656 فرعی مجزی 

از 4618 فرعی ازپاک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش 2 کاشان
95( رای شــماره 140060302034009068 هیــأت اول0 طیبــه نظــری 
نژاد فرزندعباس بشــماره شناســنامه 8552  صادره از تهران  به شــماره ملی 

0066711460 –  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 87/75 مترمربع بشــماره 
15657 فرعی مجــزی از 8859 فرعی ازپاک 49- اصلی واقــع درصفی آباد 

بخش 2 کاشان
96( رای شــماره 140060302034011819 هیــأت اول0 علــی اصغــر باغ 
چائی فرزند حبیب بشــماره شناســنامه 40949  صادره از کاشان  به شماره ملی 
1260399575 –  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 89/50 مترمربع بشــماره 
15658 فرعی مجزی از 13398 فرعی ازپاک 49- اصلــی واقع درصفی آباد 

بخش 2 کاشان
97( رای شــماره 140060302034011519 هیــأت دوم0 مهدی اســامی 
کله فرزند عباس بشــماره شناســنامه 946  صادره از کاشــان  به شــماره ملی 
1261997182 –  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 135/93 مترمربع بشماره 
15659 فرعی مجــزی از 1246 فرعی ازپاک 49- اصلی واقــع درصفی آباد 

بخش 2 کاشان
98( رای شماره 140060302034010857 هیأت اول0 فاطمه تاالنه فرزند علی 
بشماره شناسنامه 1  صادره از کاشان  به شماره ملی 1262406341 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 207/03 مترمربع بشــماره 15660 فرعی مجزی از 6979 

فرعی ازپاک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش 2 کاشان
99( رای شــماره 140060302034010977 هیأت دوم0 احمــد خداوردیان 
فرزند غــام بشــماره شناســنامه 8254  صادره از کاشــان  به شــماره ملی 
1260588874 –  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 132/80 مترمربع بشماره 
 15662فرعی مجزی از 4328 فرعــی ازپاک 49- اصلی واقــع درصفی آباد

 بخش 2 کاشان
100( رای شماره 140060302034011742 هیأت دوم0 زهرا خسروی فرزند 
امراله بشماره شناسنامه 3003  صادره از کاشان  به شماره ملی 1260642224 
–  ششــدانگ یکبابخانــه و مغــازه بمســاحت 106/60مترمربــع بشــماره 
 15663فرعی مجزی از 766/4288 فرعی ازپاک 49- اصلی واقع درصفی آباد

 بخش 2 کاشان
101( رای شــماره 140060302034010910 هیأت دوم0 مجتبی شریف زاده 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 44  صادره از کاشان  به شماره ملی 1263019773 
–  ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 180/20 مترمربع بشماره 475 فرعی ازپاک 

52- اصلی واقع دراراضی صفی آباد بخش 2 کاشان
102( رای شــماره 140060302034010874 هیأت دوم0 جابر طیبیان فرزند 
صدراله بشماره شناسنامه 10895  صادره از کاشان  به شماره ملی 1263421441 
–  ششدانگ قسمتی ازیکباب مغازه بمساحت 0/65 مترمربع بشماره 476 فرعی 

ازپاک 52- اصلی واقع دراراضی صفی آباد بخش 2 کاشان
103( رای شــماره 140060302034011505 هیــأت اول0 فریده ســلطانی 
خرمدشتی فرزند دخیل بشــماره شناسنامه 0  صادره از کاشــان  به شماره ملی 
1250094062 –  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 117/60 مترمربع بشماره 
 3128 فرعــی مجزی از 3116 فرعــی ازپاک 53- اصلی واقــع دریحیی آباد

 بخش 2 کاشان
104( رای شماره 140060302034008220 هیأت دوم0 علی خیر خواه حسن 
آباد فرزند مرتضی بشــماره شناســنامه 44383  صادره از کاشان  به شماره ملی 
1260433889 –  ششدانگ یکباب مغازه بمســاحت 15/20 مترمربع بشماره 
3201 فرعی مجــزی از 222/1972 فرعی ازپاک 53- اصلــی واقع دریحیی 

آباد بخش 2 کاشان
105( رای شــماره 140060302034011290 هیــأت اول0 ســید ابوالفضل 
سیروسی نژاد فرزند سید حســن بشماره شناســنامه 1073  صادره از کاشان به 
شماره ملی 1261567714 –  ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 46/72 مترمربع 
 بشــماره 5977 فرعی مجزی از 1965 فرعی ازپاک 1- اصلــی واقع درراوند

 بخش 4 کاشان

106( رای شــماره 140060302034011788 هیــأت اول0 ســید علــی 
اکبرحسینی فرزند سید یوسف بشــماره شناسنامه 21  صادره از کاشان به شماره 
ملــی 1263140939 –  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 386/19 مترمربع 
 بشــماره 5978 فرعی مجزی از 1435 فرعی ازپاک 1- اصلــی واقع درراوند 

بخش 4 کاشان
107( رای شــماره 140060302034011816 هیــأت دوم0 علی اکبررجبعلی 
دوالبی فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 322  صادره از شهرری بشماره ملی 
0492330689 –  سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت 144/30 
مترمربع بشــماره 5979 فرعی مجزی از 1825 فرعــی ازپاک 1- اصلی واقع 

درراوند بخش 4 کاشان
108( رای شماره 140060302034011815 هیأت دوم0 سید مهدی موسوی 
راوندی فرزند سید حسین بشماره شناســنامه 44  صادره از کاشان بشماره ملی 
1263244343 –  سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت 144/30 
مترمربع بشــماره 5979 فرعی مجزی از 1825 فرعــی ازپاک 1- اصلی واقع 

درراوند بخش 4 کاشان
109( رای شماره 140060302034012563 هیأت دوم0 منصوره غامحسینی 
راوندی فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 1460  صادره از کاشان به شماره ملی 
1261203704 –  ششــدانگ یکباب ساختمان نیمه ســاز بمساحت 196/55 
مترمربع بشــماره 5980 فرعی مجزی از 1806 فرعــی ازپاک 1- اصلی واقع 

درراوند بخش 4 کاشان
110( رای شــماره 140060302034011380 هیأت دوم0 میثم اعتصامی راد 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 1486  صادره از کاشان  بشماره ملی 1262373484 
–  ششدانگ یکدرب باغ بمساحت 432 مترمربع بشماره 3649 فرعی مجزی از 

40 فرعی ازپاک 3- اصلی واقع درطاهر آباد بخش 4 کاشان
111( رای شماره 140060302034010391 هیأت اول0 ایرج جعفری طاهری 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 12  صادره از کاشان  بشماره ملی 1263179851 
–  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 305/42 مترمربع بشماره 
 3650 فرعی مجــزی از 577 فرعــی ازپــاک 3- اصلی واقــع درطاهر آباد 

بخش 4 کاشان
112( رای شــماره 140060302034010394 هیأت اول0 فاطمه زهرا انباری 
آرانی فرزند آقا جان بشماره شناسنامه 390  صادره از آران و بیدگل  به شماره ملی 
6199504445 –  سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 305/42 
 مترمربع بشــماره 3650 فرعی مجزی از 577 فرعی ازپاک 3- اصلی واقع در

طاهر آباد بخش 4 کاشان
113( رای شــماره 140060302034011817 هیأت اول0 ســیده نورالهدی 
حسنی نسب فرزند ســید عیسی بشماره شناســنامه  3  صادره از لنگرود بشماره 
ملــی 2709263432 –  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 350/10 مترمربع 
 بشــماره 3655 فرعی مجزی از 604 فرعی ازپاک 3- اصلی واقع درطاهر آباد

 بخش 4 کاشان
114( رای شــماره 140060302034011513 هیــأت دوم0 عصمــت گل 
احمدی خزاقی فرزند علی بشــماره شناســنامه 8  صادره  از کاشان بشماره ملی 
1263199437 –  ششدانگ یکباب ســاختمان بمساحت 306 مترمربع بشماره 
1793 فرعی مجــزی از 942 فرعی ازپاک 4- اصلی واقــع درخزاق بخش 4 

کاشان
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات  

سند مالکیت صادرخواهد شد0
تاریخ انتشار نوبت اول :    1400/10/14
تاریخ انتشارنوبت دوم :     1400/10/29

م الف: 1252987 مهدی اسماعیلی طاهری رییس اداره ثبت اسناد واماک 
کاشان

مفاد آراء
10/124 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامــه اجرایي قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر آراء صــادره هیئت موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات 
مالکانه و بامعارض متقاضی ذیل محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضي 
واماک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 
روز در روزنامه هاي تعیین شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسامي لنجان آگهي 
میشود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند، مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و اماک محل تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
1- راي شــماره 140060302015001561 مورخ 1400/10/19 آقای مهدی 
قربانی ریزی فرزند احمد نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 224/02 
 متر مربع مفروز از پاک 107- اصلي واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان

 مع الواسطه خریداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/28

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/13 
م الف: 1261331 مصطفي شمسي- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک لنجان 

تحدید حدود اختصاصی
10/125 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین  پاک ثبتی 1 فرعی 479  
اصلی واقع در  بخش 1 ثبت خوانســار به نام  آقای علیرضا محسنی فرزند محسن 
در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پاک مرقوم در روز دو شنبه مورخ 1400/11/25 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی بــه کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف: 1254624  حبیب اکبری  رئیس ثبت 

اسناد و اماک خوانسار
فقدان سند مالکیت

10/126 ام البنین تهــوری فرزند صفر علی- روح اله تهــوری فرزند علی اصغر 
باســتناد یکبرگ استشــهاد محلی که هویت و امضاء شهود رســما گواهی شده 
مدعی اســت که تمامی ششــدانگ آپارتمان پاک 7 فرعی از 3661 اصلی در 
گلپایگان بخش یک که در بشــماره الکترونیکی 139820302010004550 - 
139820302010004549 بنام ام البنین تهوری فرزند صفرعلی- روح اله تهوری 
فرزند علی اصغر ثبت و صادر و تسلیم گردید و بموجب سند رسمی- دفترخانه - به 
او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده و در رهن بانک مسکن می 
باشد. نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند : اســباب کشی از بین رفته / مفقود شده 
است . چون درخواست صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یک اصاحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس 
مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شــده( نســبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشــود المثنی سند 
 مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1400/10/29 
م الف: 1262210 محمد سلمانی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلپایگان 



روز خوش برای بسکتبال اصفهان،؛ 

برد شیرین ذوب آهن و سپاهان
در دومین دیدار از مرحله دوم گروهی رقابت های لیگ برتر بسکتبال تیم های فوالد مبارکه سپاهان و پاالیش نفت آبادان به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان 
با نتیجه ۷۷ بر ۶۹ به سود نماینده اصفهان به پایان رسید.در این دیدار سپاهانی ها کوارترهای اول و سوم را ۹ بر ۸ و ۲۷ بر ۱۱ به سود خود خاتمه دادند و در کوارتر 
دوم با نتیجه ۲۵ بر ۱۶ مغلوب حریف شدند. کوارتر چهارم این دیدار با تساوی ۲۵ بر ۲۵ خاتمه یافت تا در پایان این دیدار به سود فوالد مبارکه سپاهان خاتمه یابد. 
در دیگر بازی  این مرحله که  روز دوشنبه برگزار شد، ذوب آهن اصفهان برابر صنایع هرمزگان به پیروزی دست یافت تا تیم های اصفهانی پیروز از زمین بازی خارج 
شده باشند.رقابت های مرحله دوم گروهی لیگ برتر بسکتبال به صورت رفت و برگشــت و در چهار گروه دنبال می شود که در گروه C تیم های شهرداری گرگان، 
صنعت مس رفسنجان، کاله و اکسون، در گروه D مهرام، مس کرمان، آویژه صنعت پارسا و خانه بسکتبال خوزستان، در گروه E شمیدرقم، نظم آوران سیرجان، 

رعد پدافند هوایی و نیروی زمینی و در گروه F تیم های ذوب آهن، فوالد مبارکه سپاهان، پاالیش نفت آبادان و صنایع هرمزگان قرار دارند.

چهارشنبه 29 دی  1400 / 16 جمادی الثانی 1443 / 19 ژانویه  2022 / شماره 3449

CL بازیکنان واکسینه نشده، دردسر چلسی برای
چلســی در مرحله یک هشــتم لیگ قهرمانان باید به مصاف لیل برود و نگران است که نتواند از 
بعضی بازیکنانش در این دیدار استفاده کند.بر اساس قوانین دولت فرانسه، تمامی ورزشکارانی 
که در این کشور به میدان می روند باید کارت تزریق واکسن داشته باشند.قوانین یوفا نیز می گوید 
هر بازیکنی که شــامل محدودیت های تعیین شده از ســوی مقامات دولتی هر کشوری باشد و 
نتواند به آن کشور ســفر کند در واقع اینطور به حساب می آید که با تســت کرونای مثبت روبه رو 
شده اســت. هرچند قرار اســت هفته آینده این قوانین مورد بررســی دوباره قرار بگیرد.نگرانی 
چلسی نشان می دهد که بعضی از بازیکنان حاضر در ترکیب اصل این تیم هنوز واکسینه نشده اند 
و بنابراین ممکن اســت نتوانند در بازی برگشت مرحله یک هشــتم لیگ قهرمانان برابر لیل که 
قرار است ۱۶ مارس برگزار شود، به میدان بروند.پیش از این اعالم شده بود که ممکن است یوفا 
تصمیم به برگزاری هر دو دیدار رفت و برگشــت در زمین بی طرف بگیرد؛ اما منابع نزدیک به این 
سازمان تاکید دارند که چنین اقدامی بعید اســت چون آنها نمی خواهند انگیزه تزریق واکسن را 
کاهش دهند.چلسی در حال حاضر شرایط چندان خوبی در لیگ برتر ندارد و پس از شکست برابر 
منچسترسیتی در بازی هفته گذشته، حاال ۱3 امتیاز با منچسترسیتی صدرنشین اختالف دارد که 
جبرانش بسیار دشوار به نظر می رسد.توخل امیدوار است که تیمش در هفته های پیش رو عملکرد 

بهتری را از خود ارائه کند و بتواند در بازی برابر لیل با تمام قدرت به میدان برود.  

چرا انتقال هافبک هلندی به بارسلونا منتفی شد؟
بر خالف شــایعات، علت اصلی انتقال جینی واینالدوم به پاری ســن ژرمن مسائل مالی نبوده 
اســت.جینی واینالدوم در تابستان سال گذشــته باشــگاه لیورپول و آنفیلد را به صورت رایگان 

ترک کرد و همه چیــز حاکی از رقم خوردن آینده او در لباس بارســلونا بود؛ اما در نهایت 
این هافبک هلندی با پاری ســن ژرمن به توافق رســیده و راهی لیگ فرانسه شد. 
جینی واینالدوم که همین اخیرا مصدوم شــده و ســه هفته از میادین دور است، از 

شــرایط خود در تیم جدیدش راضی نیست و اخبار حکایت از احتمال 
بازگشت او به لیگ برتر و البته انتقال به نیوکاسل دارد.اما نشریه 

موندو دیپورتیوو در گزارشی مدعی شد بر خالف تصورات، انگیزه 
اصلی جینی واینالدوم از انتقال به پاریس مسائل مالی نبوده 

و در واقع رقم پیشنهادی پاری سن ژرمن تنها یک میلیون 
یورو بیشــتر از بارسلونا بوده اســت. با وجود  مطرح شدن 
شایعات فراوان و تحرکات باشگاه بارسلونا، مدیران این تیم 
در نهایی کردن قرارداد و توافق کامل تعلل به خرج دادند و 
این روند باعث خســتگی جینی واینالدوم و تغییر تصمیم 
او شد.اگر خوان الپورتا و کادر او زودتر برای قرارداد نهایی 
این هافبک 3۱ ساله اقدام می کردند، االن جینی واینالدوم 
در ترکیب بارســلونا توپ می زد، اما این اتفاق رخ نداد و او 
در نهایت به پیشنهاد پاری سن ژرمن خیلی سریع پاسخ 
مثبت داد. البته به نظر می رســد با توجه به اینکه جینی 
واینالدوم گزینه مورد عالقه رونالــد کومان بود و ماندن 
خود این سرمربی در نوکمپ نیز در هاله ای از ابهام قرار 
داشت، مدیران بارسلونا در جذب این بازیکن به جمع 
بندی نهایی نرسیده بودند و به همین علت در نهایت 
این هافبک هلنــدی ترجیح داد راهی پاری ســن 

ژرمن شود.

خداحافظی زودهنگام تیم های اصفهانی با رقابت های جام حذفی؛

نتایج دور از انتظار

مرحله یک هشتم نهایی رقابت های جام   سمیه مصور
حذفی کشور در شــرایطی روز دوشنبه با 
برگزاری چهار دیدار آغاز شــد که تیم های اصفهانی با شکست مقابل 

حریفان از این رقابت ها کنار رفتند.
تیم ســپاهان که با قرار گرفتن در جایگاه سوم جدول رده بندی، نیم 
فصل اول مسابقات لیگ برتر را به پایان رســانده بود در آغاز مرحله 
یک هشتم نهایی رقابت های جام حذفی کشور مقابل تیم آلومیینوم 
اراک قرار گرفت و در حالی که بازی در دقایق قانونی و اضافه با نتیجه 
تســاوی یک بر یک به پایان رســیده بود، در ضربات پنالتی مغلوب 
شاگردان رسول خطیبی شد تا خداحافظی زود هنگامی با رقابت های 
جام حذفی داشته باشد. طالیی پوشان در این دیدار نتوانستند بازی 
خوبی را به  نمایش بگذارند و عملکرد چندان مناســبی نداشــتند و 
مهم ترین دلیل شکست سپاهان را می توان انتخاب تاکتیک اشتباه 

مقابل آلومینیوم اراک دانست. 
بازی هفته گذشته ســپاهان و آلومینیوم اراک باعث شده بود که هر 
دو تیم شناخت کاملی از هم داشته باشــند، با این حال سپاهانی ها 
نتوانستند که از این شــناخت دقیق بهره بگیرند و با انتخاب تاکتیک 

اشــتباه، به شــاگردان خطیبی اجازه دادند تا از نقاط ضعف شــان 
استفاده و نقاط قوت شان را ببندند.

حذف تیم ســپاهان در دومین گام از رقابت های جام حذفی شوک 
بزرگی به این مسابقات بود و یکی از تیم های قدرتمند از این رقابت ها 
کنار گذاشته شد تا مسیر قهرمانی برای سایر مدعیان هموار تر شود.  
با ایــن خداحافظی زودهنگام حاال باید شــاگردان محــرم نوید کیا 
تمام تمرکزشان را روی رقابت های لیگ برتر بگذارند تا بتوانند در آن 
مسابقات به جام قهرمانی دست پیدا کنند، ماموریتی که تحقق آن با 
توجه به عملکرد تیم سپاهان طی هفته های گذشته بسیار دشوار است 
مگر این که محرم نوید کیا بتواند چاره ای اساسی برای رفع مشکالت 

این تیم بیابد و با تغییر تاکتیک به کمک سپاهان بشتابد.
 شکست سنگین ســه بر صفر در ورزشگاه فوالد شهر حاصل کار دیگر 
تیم اصفهانــی حاضر در ایــن مرحله از رقابت های جــام حذفی بود 
تا نتایجی دور از انتظــار در این گام رقم بخورد. تیــم ذوب آهن که با 
کارنامه ای پر بار در رقابت های جام حذفی مقابل تیم پرســپولیس 
قرار گرفته بود در یک بازی ضعیف بازی را به ســرخ پوشــان تهرانی 
واگذار کرد تا وداع تلخی با جام حذفی آن هم در ورزشــگاه خانگی 

داشته باشد. شاگردان تارتار تحت تاثیر فشار باالی بازی، اشتباهات 
فردی وحشــتناکی را انجام دادند که منجر به شکست این تیم شد و 
مدافعان این تیم در فاز دفاعی برخالف بازی های قبلی خود آشــفته 
بودند. سبزپوشان اصفهانی در این دیدار به هیچ عنوان عملکرد خوبی 
نداشــته و در تمامی خطوط، ضعیف ظاهر شدند. یکی از نکات منفی 
ذوب آهن در این بازی، گیج و ســرگردان بودن بازیکنان این تیم در 
انجام وظایف محوله بود و بازیکنان، درک درســتی از خواسته های 

سرمربی خود نداشتند.
ذوبی ها مقابل پرسپولیس، برخالف بازی های قبلی خود، پاس های 
اشــتباه متعددی را رد و بدل کرده و عالوه بر آن، زیــاد بودن فاصله 
بین خطوط موجب شده بود تا فضاهای بسیاری در اختیار بازیکنان 
پرسپولیس قرار گرفته و بارها روی دروازه ذوب آهن خطرساز شوند.

ذوبی ها که در دور رفت فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور 
هم خوب ظاهر نشــده بودند با حذف زود هنگام از رقابت های جام 
حذفی، روند ناکامی های شان تکمیل شد تا این تیم نیز کار دشواری 
در دور برگشت رقابت های لیگ برتر برای دفاع از حیثیت ذوب آهن 

در پیش داشته باشد.

خبر روز

رییس فدراسیون فوتبال:

 ممنوعیت سفرهای خارجی؟ بی اطالعم!
چند روز پیش در خبرها آمده بود به دستور فدراسیون فوتبال سفر تیم های لیگ برتری به خارج 
از کشور ممنوع شــده؛ اما در ادامه این خبر تکذیب و گفته شــد تیم های لیگ برتری می توانند با 
کسب مجوز از ســوی شــورای برون مرزی اردوی تدارکاتی خود را در خارج از کشور برگزار کنند.  
رییس فدراسیون فوتبال که در مراسم تشییع شهدای گمنام شرکت کرده بود در پاسخ به سواالت 
خبرنگاران در این خصوص گفت: این موضوع را نمی دانم و سوالی است که از جانب خبرنگار مطرح 
شده است. چنین چیزی را نشــنیده ام. معموال تمام ســفرهای تیم ملی در شورای برون مرزی 
تصمیم گیری می شود. اجازه بدهید در این روز بزرگ درباره شهدا صحبت کنیم.عزیزی خادم  هم 
چنین پیرامون مراسمی که در آن شرکت  داشت، اظهار کرد: امروز یاد و خاطره اسطوره ها را داریم. 
تک تک شهدا برای ما اســطوره و درس عبرت و زندگی هستند. هرچه داریم به برکت شهدا و نام 
آنهاست. همه شهدا برای ما عزیز هستند و خانواده معظم شهدا روی سر ما جا دارند. حضور ما به 

برکت خانواده شهدا و هم چنین جانبازان است.

حمایت عجیب »درخشان« از رییس هیئت مدیره پرسپولیس
هفته گذشته بود که وزیر ورزش اعضای هیئت مدیره جدید پرسپولیس و مدیرعامل این باشگاه 
را انتخاب کرد که رضا درویش به عنوان مدیرعامل و بیژن ذوالفقارنســب به عنوان رییس هیئت 
مدیره این باشگاه منصوب شدند. پس از این انتصاب ذوالفقارنسب در مصاحبه ای عجیب از بی 
خبری بابت حذف قطعی پرسپولیس و استقالل از لیگ قهرمانان و همچنین بدهی پرسپولیس 
به پدیده بابت جذب یحیی گل محمدی ســخن گفت که با واکنش های زیادی همراه شد. حال 
حمید درخشان، پیشکسوت باشگاه پرسپولیس در برنامه سالم صبح بخیر و در گفت وگو با سعید 
اکبری درباره این صحبت ذوالفقارنسب گفت: ایشان نمی دانستند که این دو تیم به صورت قطعی 
حذف شدند و گویا فکر می کردند می شود با رایزنی مشکل دو تیم را حل کرد. همچنین ایشان در 
ریز قرارداد گل محمدی نبوده و به همین دلیل آقای ذوالفقار نســب از جزئیات آن با خبر نبودند.

درخشان در پاسخ به این سوال که رییس هیئت مدیره چگونه می شود از این موضوع مهمی بی 
خبر باشد، گفت: ایشان تازه رییس هیئت مدیره شــده و امیدوارم از این به بعد بیشتر دقت کنند 

تا مشکالت پرسپولیس حل شود.

واکنش »اسکوچیچ« به اختالف با »طارمی«
ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران درباره اختالف پیش آمده با مهدی طارمی توضیح جالبی را ارائه 
کرد. انتشار یک مصاحبه از سوی اسکوچیچ درباره عدم تاکتیک پذیری بازیکنان ایرانی و متعاقب 
آن واکنش مهدی طارمی، باعث حذف ستاره فوتبال ایران از فهرست تیم ملی شد اما بعد از رفع 
اختالفات، حاال دوباره طارمی آماده بازگشت به تیم ملی است و در فیفادی پیش رو و دیدارهای 
حساس مقابل عراق و امارات، تیم ملی را همراهی خواهد کرد.دراگان اسکوچیچ در فوتبال برتر 
در واکنش به اختالف پیش آمده توضیح داد: من صحبتی را در رسانه ها مطرح می کنم و بعضی 
از رســانه ها در ایران پیام را طور دیگری مخابره می کنند و فکر می کنم واکنش مهدی طارمی هم 
مربوط به چنین ماجرایی بود؛ چون واقعا تحت کنترل من نبــود که چگونه در ایران این مصاحبه 

بازتاب پیدا می کند.
اسکوچیچ در ادامه به شایعه قهرش از مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال زنان اشاره کرد و گفت: مثال 
دیگری که می توان بزنم این که چند روز پیش من باید به دندانپزشکی می رفتم اما این طور مخابره 
شد که من از آن مراســم با دلخوری بیرون آمده ام؛ به این موضوعات تا حدی عادت کردم اما ما 
همیشه باید سعی کنیم موضوع را بین خودمان حل کنیم و نباید به رسانه ها ببریم و فکر می کنم 

این موضوع لزومی نداشت چون مهدی بازیکن بسیار مهمی برای ماست.

مستطیل سبز

زمان دیدار پیکان - 
استقالل مشخص شد

مسئول برگزاری مسابقات جام حذفی درباره 
لغو دیدار پیکان - استقالل در چارچوب مرحله 
یک هشتم نهایی جام حذفی، اظهار داشت: در 
جلسه هماهنگی بین اعضای دو تیم، حرفی 
از کرونا به میان نیامده بــود، ولی همزمان با 
این قضیه باشگاه استقالل درباره تعویق بازی 
به سازمان لیگ درخواست داده و با توجه به 
تست هایی هم که داده بودند، قرار شد تست 
دوم را بدهند و جــواب آن هم به تایید بخش 
پزشکی فدراسیون فوتبال رســید و با توجه 
به اینکه نفرات شــان به حدنصاب نرسیدند، 
این دیدار لغو شــد. امیرحسین روشنک در 
مورد زمان برگزاری بازی پیکان - اســتقالل 
تصریح کرد: ما برای برنامه ریزی مســابقات 
شرایط بسیار سختی داریم با توجه به اردوی 
تیم ملی و فیفادی هایی که وجود دارد، تمام 
تالش مــان را می کنیم که خیلــی زود تقویم 
مسابقات لیگ برتر و جام حذفی را به شرایط 
گذشــته برگردانیم تا بتوانیــم مطابق روال و 
شــرایطی که لیگ های معتبــر دارد، لیگ را 
آغاز کنیــم و به پایان برســانیم. تمام تالش 
ما این اســت که این بازی را قبل از شــروع 
نیم فصل دوم برگزار کنیم. بــا توجه به اینکه 
دیدار سوپرجام هم ۱۸ بهمن برگزار می شود 
و شــروع نیم فصل دوم ۲3 بهمن ماه است، 
تمام تالش ما این اســت که بــا فاصله یکی 
دو روزه نســبت به بازی سوپرجام و پیش از 
شروع نیم فصل دوم، بازی پیکان - استقالل 
را برگزار کنیم و به احتمال زیاد بین تاریخ ۱۷ 
تا ۲3 بهمن ماه برگزار خواهد شــد. مسئول 
برگزاری مسابقات جام حذفی درباره برگزاری 
بازی هــوادار - اســتقالل در چارچوب هفته 
شانزدهم لیگ برتر که در تاریخ ۲ بهمن انجام 
می شود، خاطرنشان کرد: با توجه به قوانین 
جدید مربوط به ویــروس کرونا و امیکرون و 
اینکه افراد باید پنج روز در قرنطینه باشند، تیم 
استقالل باید پنج روز در قرنطینه باشد. اعضای 
تیم استقالل در یکی دو روز آینده دوباره تست 
خواهند داد و درباره برگــزاری این دیدار باید 
یکی دو روز منتظر بمانیم تا ببینیم شــرایط 

چگونه خواهد بود.

حذف تیم سپاهان در دومین گام از رقابت های جام حذفی 
شوک بزرگی به این مسابقات بود و یکی از تیم های قدرتمند 
از این رقابت ها کنار گذاشته شد تا مسیر قهرمانی برای 
سایر مدعیان هموار تر شود.  با این خداحافظی زودهنگام 
حاال باید شاگردان محرم نوید کیا تمام تمرکزشان را روی 

رقابت های لیگ برتر بگذارند

فوتبال جهان

وز عکس ر

مارال ترکمان، پدیده جوان 
فوتسال زنان

مارال ترکمان؛ ستاره ۱۹ ســاله تیم فوتسال 
زنان نصــر فردیس کــرج، جوان ترین چهره 
حاضر در اردوی تیم ملی فوتسال زنان است.

پدیده   فوتســال زنان طی ســه سال گذشته 
روندی درخشان را سپری کرده و توانسته بعد 
از درخشش در رده های سنی پایه در فوتبال، در 
قامت فوتسالیست، کاپیتانی تیم ملی جوانان 
را به دســت آورد و با این تیم عنوان قهرمانی 

کافا ۲0۲0 را کسب کند.

ســرمربی تیم دو و میدانــی ذوب آهــن اصفهان در 
خصوص کســب مقام نایب قهرمانــی ذوب آهن در 
مسابقات دو و میدانی کشور که هفته گذشته به پایان 
رســید، اظهار کرد: مســابقات قهرمانی داخل سالن 
کشــور برگزار شد، باشــگاه ذوب آهن در این رقابت ها 
به مقام نایب قهرمانی رسید و تیم پلیمر خلیج فارس 
چون ورزشکار خارجی و تیم قوی تری داشت، قهرمان 
شد.سجاد مرادی با اشاره به ترکیب تیم دو و میدانی 
ذوب آهن در این مسابقات گفت: ترکیب تیم ذوب آهن 
همان نفراتی بودند که در مسابقات فضای باز هم بازی 
می کردند؛ از میان ۲۵ نفر عضو ۱۴ نفر را برای شرکت در 
این رقابت ها انتخاب کردم. سرمربی و سرپرست تیم 
دو و میدانی ذوب آهن در پاسخ به این سوال که مقام 
نایب قهرمانی راضی کننده بود یا خیر خاطرنشان کرد: 

شرایط مسابقات و بازیکنان تیم خوب بود، نتایج خوبی 
هم به دست آمد؛ البته اگر بیشتر هزینه می کردیم و دو 
و میدانی کار خارجی داشتیم می توانستیم قهرمان هم 
بشویم، عملکردمان خوب بود و من هم از این شرایط 
راضی بودم.مرادی ادامه داد: مسابقات داخل سالن، 
انتخابــی تیم ملی بــرای مســابقات قهرمانی داخل 
سالن آســیا که قرار است در قزاقســتان برگزار شود را 
نیز داشتیم و من از نفرات اصلی تیم در این مسابقات 
استفاده نکردم.وی در خصوص مسابقات لیگ در فصل 
آینده اظهار کرد: فصل جاری به پایان رسید، اکنون در 
استراحت به سر می بریم و از اردیبهشت ماه سال آینده 
مسابقات فصل جدید لیگ برتر آغاز می شود.سرمربی 
و سرپرست تیم دو و میدانی ذوب آهن درباره تیم فصل 
آینده سبزپوشان اصفهانی گفت: برای سال آینده دنبال 

جذب نفرات جدید و تمدید قــرارداد با اعضای فعلی 
هستیم، کم و کاستی همیشه بوده؛ اما سعی کردیم با 
تمام تالش برای موفقیت تیم کار کنیم و با مشــکالت 
کنــار آمده ایم.مــرادی در پایان در خصوص باشــگاه 
ذوب آهن و محدودیت های موجود خاطرنشــان کرد: 
باشگاه ذوب آهن در ورزش دو و میدانی ریشه دار است 
و بیشترین حضور در مسابقات باشگاه های کشور را دارد. 
من در کمیته های فدراسیون نیز هستم و دستم برای 
بســتن ذوب آهن در راه قهرمانی بازتر است، امیدوارم 

ذوب آهن به شکل قهرمانی های قبلی بازگردد.

سرمربی تیم دو و میدانی ذوب آهن اصفهان :

با محدودیت ها کنار آمده ایم
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رییس شورای شهر اصفهان تاکید کرد:

 لزوم مشارکت مردم در تکمیل و توسعه 
زیرساخت های شهری

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: در شورای اسالمی شهر دغدغه هایی داریم که امیدواریم 
در دوران خدمت به نحو احسن تحقق پیدا کند. همچون سایر شهروندان نگران مسائلی همچون آب، 
آلودگی هوا و مباحث زیست محیطی هستیم؛ اما شهر باید به لحاظ مختلف توسعه و پیشرفت داشته 
باشد و زمینه یک شهر آرام توأم با رفاهیات مورد انتظار شهروندان پیش برود.محمد نورصالحی با اشاره 
به منشور شورای ششم، تصریح کرد: شورای اسالمی شــهر منشور شورا را تصویب کرد و مصوبه ای در 
ارتباط با بودجه ۱۴۰۱ در قالب حدود ۱۶۰ توصیه، تاکید و انتظار تدوین و به شــهرداری ابالغ شد، البته 
بسیاری از انتظارات باید در قالب بودجه های ساالنه محقق شود تا بتوانیم عدالت شهری نسبی در توزیع 
خدمات داشته باشیم.رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان افزود: شورای اسالمی شهر موضوعاتی 
همچون شهر فرهنگ مدار، زیســت پذیر و مجموعه انتظارات شــهروندان را در لوایح و تاکیدات خود 
گنجانده است.وی با بیان اینکه بودجه سال آینده شــهرداری اصفهان که هفته جاری در صحن علنی 
شورا توسط به شهردار تقدیم شد، با در نظر گرفتن این تاکیدات و رویکردها تدوین شده است، ادامه داد: 
در حال حاضر بررسی الیحه بودجه در دستور کار کمیسیون های هفت گانه و مرکز پژوهش های شورای 
اسالمی شهر قرار گرفته است تا به صورت جزئی به همه موارد پیش بینی شده در بودجه ورود پیدا کنند 
و سپس مجموع شورا در کمیسیون تلفیق بررسی ها تکمیل خواهد کرد. نورصالحی اظهار امیدواری کرد: 
بودجه ۱۴۰۱ شهرداری اصفهان با حداقل تغییرات و در نظر گرفتن حداکثر انتظارات تصویب شود و در آن 
اولویت های شهر از جمله حمل ونقل عمومی، کاهش ترافیک، پروژه های محله محور، عدالت در توزیع 
خدمات امکانات شهری، توسعه گردشگری و صنایع دستی و سایر آرمان ها که از گذشته مورد انتظار 
بوده است، به نحو مطلوب نمایان شود. وی با تاکید بر لزوم مشارکت عموم مردم به ویژه سرمایه گذاران 
در تکمیل و توسعه زیرساخت های شهری، اظهار امیدواری کرد که در قالب یک برنامه چهار ساله حجم 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در اصفهان چند برابر شود و مردم با سرمایه های خرد و کالن خود در 

توسعه شهر مشارکت داشته باشند تا شاهد بهبود شرایط زندگی باشیم.

 آزادسازی کمربند شمالی منطقه 1۵
 اولویت سال آینده شهرداری

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان در رابطه با اولویت های منطقه ۱۵، اظهار کرد: با توجه به مستهلک 
شدن آسفالت معابر منطقه، در نظر داریم برای سال آینده نهضت آسفالت تشکیل شود تا وضعیت 
آسفالت این منطقه بهبود یابد.هوشنگ نظری پور افزود: آزادسازی خیابان کمربند شمالی که حدود 
۴۰ درصد آن انجام شــده و آزادسازی خیابان های منتهی به کمربند شــمالی از جمله خیابان های 
شهدای ســتار، ا... اکبر، ابر، الله و کنگاز در اولویت شهرداری برای ســال آتی است.مدیر منطقه ۱۵ 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: قبل از الحاق شهر خوراسگان به شهرداری اصفهان، در شمالی ترین 
نقطه، کمربند شمالی حدفاصل آزادراه شهید صیاد شــیرازی و رینگ چهارم در طرح تفصیلی این 
شهر در نظر گرفته شده بود که امیدواریم با همکاری مردم آزادسازی این محور از بزرگراه شهید صیاد 
شیرازی تا انتهای خیابان سلمان در سال آینده انجام شــود.وی ادامه داد: هزینه برآورد شده برای 
آزادسازی این معبر، بالغ بر ۱۲۴ میلیارد تومان است که امسال ۶۲ میلیارد تومان و برای سال آینده 
نیز حدود ۴۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و پیش بینی می شود عملیات اجرایی آن در سال ۱۴۰۲ 
آغاز شود.نظری پور در رابطه با بن بست بودن تعدادی از خیابان ها و محالت این منطقه، تصریح کرد: با 
احداث کمربند شمالی منطقه، خیابان هایی همچون ا... اکبر و ابر از دو طرف دسترسی خواهد داشت.

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان با اشاره به محدوده کمربند شمالی، افزود: این طرح از محدوده 
بزرگراه شهید صیاد شیرازی در منطقه ۱۰ شروع و به میدان سلمان در منطقه ۱۵ که بیشترین حجم 

آزادسازی را دارد، منتهی خواهد شد.

در راستای ضرورت ساماندهی معابر شهری صورت می گیرد؛

 اجرای نهضت لکه گیری با آسفالت

کیفیت معابر شهری یکی از عوامل موثر در  نرگس طلوعی
کیفیت زندگی شهروندان و همچنین یکی 
از شاخص های رضایت از عملکرد شهرداری ها محسوب می شود. طی 
سال های اخیر مشکالت مربوط به آســفالت معابر شهری در بیشتر 
محله ها از جمله مسائلی بوده که مدیریت شهری با آن دست به گریبان 

بوده است.
مدیر اجرا و نظارت معاونت عمران شهری شهرداری اصفهان نوسان و 
افزایش قیمت قیر و وجود سوداگری در بازار تولید و حمل و نقل قیر را 
از مشکالت جدی سد راه شهرداری برای ترمیم آسفالت معابر دانست 
و در این باره گفت: شبیه بودن قیر معدنی با قیر طبیعی که فقط در اجرا 
متوجه تفاوت آنها می شــویم، از دیگر مباحث پیش روی شــهرداری 
هاست.احمد عیدی با تاکید بر این که مصالح موجود در اصفهان از نوع 
آهکی است و حمل و نقل آن بســیار پر هزینه است، افزود: لکه گیری 
آسفالت، موضوعی کامال فنی اســت و در این راستا با توجه به ضرورت 
ساماندهی معابر شــهری، شــهرداری اصفهان نهضت لکه گیری را در 

دستور کار قرار داده است.
مدیر اجرا و نظــارت معاونت عمران شــهری شــهرداری اصفهان  که 
در برنامه دومین گفت وگوی آنالین شهراندیشــی بــا موضوع »نقش 

شناسنامه معابر شهری در مدیریت هزینه، تعمیر و نگهداری خیابان ها«  
صحبت می کرد، ادامه داد: بودجه آســفالت معابر شــهری در بودجه 
امسال ۱۰۰ میلیارد تومان تعیین و این رقم در نقاط مختلف شهر با توجه 

به بودجه هر منطقه توزیع شده است.
وی با بیان اینکه قیر کاالیی مصرفی بوده که به کاالی سرمایه ای تبدیل 
شده و قیمت آن رشد کرده است، گفت: شهرداری اصفهان از سال ۱۳۸۸ 
با توجه به برنامه مدیریت معابر شهری»PMS« وارد عمل شده است. 
در حال حاضر نیز با توجه به تغییر شرایط اقتصادی، افزایش قیمت قیر 
و ضرورت آسفالت معابر، برنامه سیستم اندازه گیری پیشرفت پروژه 

»PMS« در اولویت برنامه های شهرداری قرار گرفته است.
مدیر اجرا و نظارت معاونت عمران شــهری شهرداری اصفهان تصریح 
کرد: سال گذشــته جمع آوری اطالعات از معابر سطح شــهر با برنامه 
PMS انجام شد و شاخص ارزیابی به دست آمد؛ اما بودجه نویسی بر 

اساس آن اتفاق نیفتاد.
وی با تاکید بر اینکه همه شــهرداری ها به ویژه کالن شــهرها اعتقاد به 
برنامه PMS دارند، گفت: متاسفانه در کشور در تامین زیرساخت های 
این برنامه دچار چالش هستیم، البته در زمینه دیتابرداری نیز با چالش 
مواجه هستیم به صورتی که تا روند جمع آوری اطالعات به پایان برسد 

از زمان بودجه نویسی خارج شده ایم.عیدی افزود: شاخص ریسک در 
موضوع آسفالت معابر در شهرداری ها بسیار پایین است و گاهی نیز با 

مباحث زیست محیطی روبه رو هستیم.
رییس کمیســیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر 
اصفهان  نیز در این برنامه گفت: انجام حداقل تعمیرات آســفالت در 
برخی از محله های شهر مغفول مانده و با توجه به اینکه اولویت مدیریت 

شهر، محله محوری بوده است، باید به این موضوع توجه ویژه شود.
 رســول میرباقری با تاکید بر اینکه طرح های مرمت آســفالت معابر 
باید با انضباط اجرا شود و مردم با شفافیت آن را در شهر ببینند، افزود: 
در اجرای متعدد طرح ها و آسفالت معابر، قدر و ارزش قیر را به عنوان 
سرمایه ملی نمی دانیم.رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی 
شورای اسالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: در بســیاری از کشورهای 
اروپایی، پس از گذشت ســال ها از عمر آسفالت باز هم از روکش کامال 
جدید اســتفاده نمی کنند بلکه طرح های ترمیمی بدون فراز و نشیب 
انجام می دهنــد.وی مردم را بهتریــن ناظر و رصدکننــده در این گونه 
طرح ها دانست و گفت: نباید شاهد باشــیم که در شماری از محله ها، 
طرح های آســفالت و تعمیرات به صورت حداقلی هم اجرا نشود؛ زیرا 

تاکید مدیریت شهری بر ارتقای کیفیت زندگی در محالت شهر است.

شهرداری اصفهان از سال ۱۳۸۸ با توجه به برنامه 
مدیریت معابر شهری»PMS« وارد عمل شده است. 
در حال حاضر نیز با توجه به تغییر شرایط اقتصادی، 
افزایش قیمت قیر و ضرورت آسفالت معابر، برنامه 
PMS« در  اندازه گیری پیشرفت پروژه » سیستم 

اولویت برنامه های شهرداری قرار گرفته است

نمایش های خیابانی؛ ابزاری برای انتقال مفاهیم فرهنگی
معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
در جلسه ای که برای تولید نمایش های بیرونی و خیابانی با موضوع های حوزه معاونت اجتماعی و 
با حضور اعضای هیئت مدیره کانون نمایش های خیابانی برگزار شد، اظهار کرد: نباید فقط تمرکز بر 
نمایش های خیابانی به معنای مشهور باشد و آنچه به عنوان نمایش های خیابانی در جامعه معروف 
است و با تعریف علمی آن فاصله دارد را موردنظر قرارداد، بلکه  باید به گونه های مختلف نمایش هایی 

که در عرصه های اجتماعی می شود را  اجرا و متناسب با آن ایده ارائه کرد.
ســعید امامی، انواع پرفورمنس ها، اینستالیشــن ها یا چیدمان های محیطی و کارهای کارناوالی 
و تئاتر کاربردی به مفهــوم مطلق کلمه یا اتفاق های دیگری را که در بیــرون از صحنه متعارف تئاتر 
رقم می خورد، با عنوان تئاترهای بیرونی بیان کرد و گفت: باید همه این گونه  ها را موردنظر داشــت 
و متناسب با این موارد ایده بیاورید.معاون اجتماعی و مشــارکت های مردمی سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان تاکید کرد: با دفتر تخصصی هنرهای نمایشی شهرداری 
اصفهان واقع در تاالر هنر در ارتباط باشــید و چون دیدگاه ما تخصصی است، از محور و کانال دفتر 
تخصصی هنرهای نمایشی باید وارد شوید و با گذر از آن ساختار، مورد حمایت بخش های مختلف 

معاونت اجتماعی قرار می گیرید.
امامی بر باال بردن و ارتقای کیفیت تولید آثار تاکید کرد و ادامه داد: سعی کنید کیفیت کارهای خود 
را ارتقا دهید و به بهترین و جدیدترین اتفاق هایی که در دنیا رقم می خورد، بیندیشید و سعی کنید 
کیفیت تولیدات خود را متناسب با آخرین کیفیت هایی که در دنیا در تئاترهای بیرونی عرضه می شود 
و مردم کشورهای مختلف با این گونه از پیام رسان مواجه می شوند، ارتقا دهید.وی ادامه داد: ذات 
تئاتر این قابلیت را دارد که بتواند یک حرفه و هنر بین رشته ای شود و با دیگر هنرها تقاطع ایجاد کند. 
امامی تصریح کرد: از شــما می خواهم که با همکاری هنرمندان حرفــه ای در عرصه های مختلف 
ادبیات، موســیقی و… کیفیت آثار خود را باال ببرید.وی اعالم آمادگی کــرد که همه موضوع های 
اجتماعی را به کانون نمایش های خیابانی ارائه کند و متناسب با همه این موضوع ها از سوی کانون 
نمایش های خیابانی، فراخوان هایی تنظیم و با محوریت تاالر هنر منتشر شود و در همه عرصه های 
موضوعی رپرتوارهایی بازبینی و در سطح اجرا شود.معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان 
رفاهی، اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان، به اعضای کانون نمایش های خیابانی اطمینان خاطر 

داد که اگر کیفیت کار باال و در سطح جامعه اثربخش باشد به لحاظ بودجه مشکلی نخواهد بود.

تشکیل هیئت اندیشه  ورز در  روستاهای استان اصفهان
مدیرکل دفتر روســتایی و امور شــورا های اســتانداری اصفهان گفت: هیئت اندیشه ورز با هدف 
بهره گیری از ظرفیت نخبگان هر منطقه در روستا های استان تشکیل می شود.مجید جوهری اظهار 
کرد: فعال سازی نقش مردم و عدالت در توزیع منابع دو رویکرد مهم دفتر امور روستایی و شورا های 
استانداری در دوره جدید برای آبادی ها و سکونتگاه های روستایی است تا عالوه بر رونق زندگی در 

این مناطق از مهاجرت به شهر ها جلوگیری شود.
هیئت اندیشه ورز در هر روستا تشــکیل و از توان و دانش جوانان و صاحب نظران همان منطقه در 
تصمیم سازی و برنامه ریزی استفاده خواهد شد.جوهری درمورد اینکه توسعه و پیشرفت مناطق 
روستایی استان اصفهان برای جلوگیری از مهاجرت به شهر ها و رونق زندگی در این مناطق در دولت 
سیزدهم مورد هدف قرار گرفته است، گفت: همسو با توســعه زیرساختی و ارائه خدمات نیاز های 
انسانی و معنوی به معنای پیشرفت مورد توجه اســت.وی افزود: پیش بینی بستر مناسب برای 
جذب سرمایه گذار و تسهیل شــرایط به اعضای شورا های اســالمی و دهیاران اعالم شده است تا 
اقتصاد روستا ها را رونق ببخشند.مدیرکل دفتر روستایی و امور شورا های استانداری اصفهان ادامه 
داد:از نهاد های خیریه ای، انقالبی و دولتی برای تقویت اقتصاد روستایی و ایجاد درآمد پایدار بهره 

گرفته خواهد شد و هم افزایی ظرفیت های خصوصی، دولتی و بین بخشی ضروری است.

با مسئولان

خبر خوان

نماینده مجلس:

تمرکز زدایی با اجرای طرح 
 جامع مدیریت شهری 

محقق می شود

خبر روز

عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلی مجلس 
شورای اســالمی گفت: تمرکز زدایی، شفافیت 
و تقویت مردم ساالری )دموکراسی( با اجرای 
طرح جامع مدیریت شهری و روستایی محقق 
می شــود.ابوالفضل ابوترابی افزود: طرح جامع 
مدیریت شــهری با افزایش مسئولیت مدیران 
محلی با محوریت شهرداری، دهیاری و شوراهای 
اسالمی، تمرکز در نهادهای دولتی و وزارتخانه ها 
را  کاهش و نقش مــردم را در اداره امور افزایش 
می دهد.وی، جلــب رای عمومــی در انتخاب 
شهرداران و دهیاران و مصوبات شوراهای اسالمی 
را از جلوه های ممتاز طرح جامع مدیریت شهری 
اعالم کرد و اظهار داشت: شــهروندان با چنین 
اختیاری توانایی نظارت زیــادی بر تصمیمات 
مســئوالن محلی و اجرایی دارند و شفافیت را 
محقق و از رانت و فســاد اقتصــادی جلوگیری 
می کنند.عضو کمیسیون شــوراها و امور داخلی 
مجلس شورای اســالمی ادامه داد:  بر اساس 
این طرح ۲۵ اداره و نهاد خدمات رســان توسط 
نهاد محلی مثل شهرداری ها مدیریت می شود 
و از افزایش سازمان ها و نهادها و بزرگی دولت 
جلوگیری خواهد کرد.وی با اشاره به اینکه کاهش 
برخی از ادارات و سازمان ها و حجم باالی نیروی 
انســان با این کار به نتیجه می رسد، یادآورشد: 
چابکی دولت بــه کاهش بروکراســی اداری و 
سرعت در خدمت رسانی منجر می شود.ابوترابی 
خاطرنشان کرد: طرح جامع مدیریت شهری در 
کمیسیون شــوراها و امور داخلی مصوب شده 
و در انتظار بررســی و رای صحن علنی مجلس 
شورای اسالمی است.به اعتقاد پیشنهاد دهنده 
این طرح، تحول بزرگی در سیستم اداری کشور 
رقم می خورد که به رفع بخش زیادی از نیازهای 
مردم کمک خواهد کرد.طرح جامع مدیریت از 
تکالیف برنامه های چهارم و پنجم کشــور است 
که سال ۹۳ الیحه  آن ارائه و در سال ۹۶ طرحی 
توســط نمایندگان مجلس مطرح شــد و مورد 
بررسی قرار گرفت.بر اساس این طرح ماموریت 
شهرســازی، اجتماعی، آموزشی، اقتصادی  بر 

عهده شهرداری ها و دهیاری ها قرار می گیرد.

معاون فرهنگی شهردار اصفهان در نشست خبری جشنواره بین المللی 
نقاشــی کودکان و نوجوانان اصفهان، گفت: احســاس تعلق به شــهر 
اصفهان از رودخانه و ابنیه تاریخی آن سرچشــمه می گیرد. دلبستگی 
ما به این شهر اسطوره ای، در سبک »نقاشی اصفهان« و آثار نقاشی به 
یادگارمانده بر پیکر عمارت عالی قاپو، چهلستون و تکیه خوانساری و ...  
نشان می دهد در تمام ادوار تاریخی، نقاشی ابزاری برای بیان و تقویت 
حس تعلق به این شهر بوده اســت. مجتبی شاه مرادی افزود: نقاشی، 
زبان کودکان است و این کودکان و نوجوانان هســتند که احساسات و 
تعلق خاطر خود را به شهر با نقاشی نمایان می ســازند. هدف از تداوم 
جشــنواره بین المللی نقاشــی کودکان و نوجوانان تقویت احســاس 

دلبستگی آینده سازان شهر به مکانی است که در آن زیست می کنند.

برگزاری جشنواره نقاشی کودکان و نوجوانان در سطح بین المللی
رییس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان با 
تاکید بر اینکه جشــنواره نقاشــی کودکان و نوجوانان در سومین سال 
فعالیت خود، در ســطح بین المللی برگزار می شود، تصریح کرد:طی دو 
دوره گذشته، آثار خوبی دریافت شد و امســال این جشنواره با جهشی 
فرامرزی دنبال می شود که امیدواریم این رویداد در اسفندماه، در تقویم 

جشنواره های اصفهان ثبت شود.  
شاه مرادی با بیان اینکه ماهیت برگزاری این دوره از جشنواره بین المللی 
نقاشی کودکان و نوجوانان در راستای شعار »اصفهان من؛ شهر زندگی« 
است، اظهار کرد: مدیریت شهری با انتخاب شعاری جهانی ما را بر این 
داشت که با دعوت از شهرهای خواهرخوانده و کشورهای همسایه، این 
جشنواره را در ســطح فرامرزی برگزار کنیم و میزبان نقاشی کودکان از 

سراسر جهان باشیم.

برگزاری جشنواره بین المللی کودکان و نوجوانان با شعار»اصفهان 
من؛ شهر زندگی«

وی با اشــاره به اینکه تهدید کرونا به فرصتی برای مشارکت حداکثری 
بدل شده اســت، گفت: ســومین دوره جشــنواره بین المللی نقاشی 
کودکان و نوجوانان با شعار»اصفهان من؛ شهر زندگی« تمام کودکان را 
برای ترسیم احساس تعلق خود به شــهر دعوت می کند و در این راستا 
همکاری های الزم با نهادهای مرتبط با کودکان اعم از آموزش و پرورش، 
بسیج دانش آموزی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و ... انجام 
گرفته است تا زمینه مشــارکت فعال کودکان از دریچه نقاشی در شهر 
فراهم شود و بتوانیم خاطره ذهنی شهروندان آینده ساز را تثبیت کنیم.

بهره جویی از ظرفیت موفق »شهروند دیپلمات«
وی با اشــاره به بهره گیــری از ظرفیت موفق »شــهروند دیپلمات« در 
برگزاری جشنواره بین المللی نقاشــی کودکان و نوجوانان، خاطرنشان 
کرد: این جشنواره در پیوند با هشتادمین سالگرد ورود کودکان لهستانی 
به اصفهان، درصدد اســت بــا بازتعریف جایگاه و اهمیت جهان شــهر 
اصفهان در سطح جهانی برآید و در راستای همین هدف از تمام کودکان و 

نوجوانان درخواست می کنیم نقاشی های خود را با شعار »شهرمن؛ شهر 
زندگی« به دبیرخانه جشنواره ارســال کنند و مشارکت فعالی همچون 

ادوار گذشته در این رویداد بین المللی داشته باشند.

پاسداری از برند جهان شهری اصفهان
در ادامه مهدی تمیزی، دبیر جشــنواره بین المللی کودکان و نوجوانان 
اظهار کرد: پاســداری از برند جهان شــهر اصفهان وظیفه خطیر مدیران 
و شهروندان اصفهانی است و در ســطح باالتری مسئولیت هر ایرانی و 
مدیران ســطح کالن حمایت از حفظ جایگاه اصفهان در سطح جهانی 
است.وی اضافه کرد: ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان با برگزاری رویدادهای حرفه ای درصدد است از برند و جایگاه 
جهان شــهر اصفهان پاســداری کند و در همین راســتا عالوه بر تعریف 
جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان، رویدادی در سطح جهانی 
هدف گذاری کرده است تا کودکان از زبان نقاشی راوی تعلق خاطر خود 

به شهر شوند.
زهرا کاظمی، مدیراجرایی جشنواره بین المللی نقاشی کودک و نوجوان 
با اشاره به نقش برجســته خانه کودک از دهه هفتاد تاکنون در تقویت 
مهارت های مورد نیاز کودکان کالن شــهر اصفهان، گفت: نقاشــی زبان 
مشترک کودکان اســت و از دو سال گذشــته تاکنون جشنواره نقاشی 

کودکان و نوجوانان را در راستای اهداف مدیریت شهری برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه جشنواره نقاشــی کودکان و نوجوانان اصفهان طی 
دو سال گذشته در سطح ملی برگزار می شــد، تاکید کرد: این جشنواره 
امســال در ســطح بین المللی و با هدف ارزیابی نگاه کودکان به شهر و 

تقویت حس تعلق و هویت شهری برگزار می شود. 
جشــنواره نقاشــی کودکان ونوجوانان طی دو سال گذشــته با عنوان 
»کمانک« برگزار می شد و امسال نماد پوپک که نمایانگر احساس تعلق 
خاطر در فرهنگ دینی و مذهبی ایرانیان اســت در نظر گرفته شــده که 

امیدواریم به عنوان نماد ثابت این جشنواره ثبت شود.
کاظمــی با اشــاره به اینکه نقاشــی های ارســال شــده به ســومین 
 دوره جشــنواره نقاشــی کودکان و نوجوانــان با بارگذاری در ســایت

 http://iicpf.com امکان پذیر است، گفت: کافیست والدین و یا مربی 
به صورت تجمیعی با کلیک روی دکمه ارسال آثار، در فرم باز شده ، ابتدا 
حساب کاربری خود را ایجاد کرده و پس از آن اطالعات فردی را به همراه 

نقاشی خود بارگذاری کنند.
مدیراجرایی جشنواره بین المللی نقاشــی کودک و نوجوان با اشاره به 
برگزاری برنامه های جنبی در ســومین جشــنواره بین المللی نقاشی 
کودکان و نوجوانان، خاطرنشان کرد: تمام کودکان و نوجوانان از سنین 
۴ تا ۱۸ سال می توانند آثار خود را با شعار»شهر من؛ شهر زندگی« ارسال 
کنند و در کارگاه های آموزشی که در فرهنگسراهای مناطق ۱۵گانه برگزار 

می شود، شرکت کنند.
گفتنی است؛ شــرکت کنندگان جشــنواره بین المللی نقاشی کودکان 
ونوجوانــان می توانند برای کســب اطالعات بیشــتر با شــماره تلفن 

۰۳۱۳۶۲۷۵۰۴۰ تماس حاصل کنند.

»پوپک« با نقاشی کودکان دنیا به پرواز در می آید
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رفتن به مهمانی مانند بســیاری از کارهای دیگر آدابی دارد 
که بهتر اســت آنها را بدانیم تا خاطره ای خــوب برای خود و 
میزبان مان بســازیم و با برخی رفتارها ناخواســته موجب 
رنجش میزبان نشویم.برای راضی نگه داشتن میزبان خود 
هنگام رفتن به خانه آنها، این آداب و توصیه ها را رعایت کنید.

اتاق خواب: از رفتــن به اتاق خواب میزبــان بدون اجازه 
اجتناب کنید. همچنین اگر اجازه نداشته باشید یا بدون اینکه 
میزبان تان بداند وارد حمام آنها شدن هم قطعا ممنوع است.

البته، استثناهایی وجود دارد. اگر فرد را به خوبی بشناسید، یا 
اگر در یک محل زندگی مشترک، یک استودیو یا آپارتمانی با 
فضای کوچک زندگی می کند، ممکن است اشکالی نداشته 
باشد. با این حال بهتر است منتظر بمانید تا زمانی که از شما 
دعوت شــود روی تخت کسی بنشــینید یا استراحت کنید.

بسیاری از مردم همچنین اتاق خواب را برای نگهداری کت ها 
هنگام آمدن مهمانان مناسب می دانند. فقط منتظر بمانید تا 

پیشنهاد دهند به جای اینکه فرض کنید مشکلی ندارد.
وارد شدن با کفش: بسیاری از خانواده ها به دالیل شخصی 
یا هنجارهای فرهنگی، با کفش وارد خانه نمی شــوند. بهتر 
است ببینید میزبان تان در خانه اش چگونه است. اگر آنها در 
خانه خود کفش می پوشند، احتماال می توانید فرض کنید که 

برای شما هم مشکلی ندارد. وقتی هم شک دارید، می توانید 
از آنها بپرســید.جای دیگری که نباید پاهای خود را بگذارید، 

روی مبل یا میز جلوی مبل است.
یخچال و کابینت: این مورد به نظر می رسد که گفتن ندارد، 
اما برخی ممکن است متوجه نشوند که رفتن سراغ یخچال 
دیگران چقدر بی ادبانه است. اگر گرسنه هستید، به میزبان 
خود اطالع دهید یا پیشــنهاد دهید برای غذا خوردن بیرون 
بروید. اگر برای مــدت طوالنی اقامت دارید، میزبان شــما 
احتماال برای شما هم غذا تهیه و خرید می کند، اما ایده خوبی 
است که پیشنهاد دهید خودتان مقداری مواد غذایی بیاورید 
یا بخرید. اگر برای شام آمدید، آنچه را برای شما آماده شده 
است بخورید و پیشنهاد دهید که شما هم غذایی بیاورید تا با 
هم بخورید.اگر رژیم غذایی محدودی دارید، از قبل به میزبان 
خود اطالع دهید یا غذای تان را با خود ببرید. در آشــپزی به 
میزبان کمک کنید و برای شســتن ظروف و تمیز کردن آنها 

همکاری کنید.
شوفاژ یا ترموستات: همیشه اجازه دهید میزبان شما دمای 
ترموســتات را تنظیم کند. باالخره این خانه آنهاســت و آنها 
هســتند که قبض آن را پرداخت می کنند. اگــر واقعا خیلی 
سردتان است، از آنها یک پلیور قرض بگیرید، یا اگر یک شب 

می مانید، پتوی اضافی بگیرید. اگر شرایط پزشکی دارید که 
شما را به شدت به گرما یا سرما حســاس می کند، همیشه 
میزبان خود را از قبل مطلع کنید تا بتوانید بر اســاس شرایط 

خود برنامه ریزی کنید.
کشــو و میز کار: این یکی قطعا تجاوز به حریم خصوصی 
میزبان شماست. به وسایلی که در معرض دید عموم نیستند 
دســت نزنید یا بدون اجازه وارد اتاق ها نشوید. ممکن است 
بعضی چیزها توجه شما را جلب کند؛ اما دست زدن به وسایل 

خصوصی خانه میزبان ممنوع است.
فضاهای کاری، نامه ها و صورت حساب ها: همیشه خوب 
است از کنجکاوی در خانه دیگران خودداری کنید. در برخی از 
خانه ها، اتاق خواب مهمان ممکن است یک دفتر کار خانگی 
نیز باشد. شما نمی دانید که آنها چگونه وسایل خود را مرتب 
می کنند، بنابراین سعی کنید زمانی که در اتاق مهمان هستید 

به وسایل آنجا دست نزنید.
وای فای: از درخواست رمز وای فای خودداری کنید، مگر 
اینکه برای زمان طوالنی مهمان باشید یا با میزبان رفت و آمد 
زیادی داشته باشــید. اگر در ابتدای مهمانی رمز وای فای را 
بپرسید، اینگونه برداشت می شود که ترجیح می دهید با تلفن 

خود سرگرم باشید. 

آشپزی
پاستا و 
مرغ خامه 

مواد الزم: 750 گرم سینه مرغ مکعبی خرد شده، 10 عدد قارچ 
خرد شده ، 3 حبه سیر رنده شده، 2 قاشق غذاخوری روغن زیتون یا روغن 

معمولی، 2 قاشق غذاخوری سرکه سیب )یا آب لیمو(،  یک قاشق چای خوری 
فلفل سیاه، یک قاشق چای خوری آویشن، یک قاشق چای خوری نمک، سس مرغ، 

نصف بسته خامه، یک چهارم لیوان لیوان شیر، یک قاشق غذاخوری روغن زیتون یا روغن 
معمولی، یک قاشق غذاخوری ادویه کاری )اختیاری(، سس پاستا، 250 گرم پاستا، یک قاشق 

غذاخوری کره، یک  قاشق چای خوری آویشن، نصف بسته خامه، یک چهارم لیوان شیر
طرز تهیه: تکه های مرغ را در یک ظرف گذاشته و مواد مرینیت را روی مرغ ها بریزید، خوب مخلوط کنید 
و برای حدود  یک  ساعت در یخچال بگذارید تا مرغ ها مزه دار شوند.سپس  تکه های مرغ را  در ماهیتابه 

ریخته و اجازه بدهید روی حرارت زیاد بپزند  حاال  قارچ ها را اضافه کرده و تفت دهید تا قارچ ها تغییر 
رنگ دهند، وقتی قارچ ها کاراملی شدند ادویه کاری را که با  یک قاشق روغن زیتون رقیق کرده اید، 

اضافه کنید. حرارت را کمتر کنید و مخلوط شیر و خامه را به مرغ ها اضافه  و اجازه دهید چند 
دقیقه روی حرارت کم بماند و وقتی خامه شروع به حباب زدن کرد از روی اجاق گاز بردارید، 

همزمان پاستا را در ٓابجوش و نمک گذاشته وقتی نرم شد ٓابکش کنید، برای سس 
پاستا در یک قابلمه کره را روی اجاق گاز ذوب کنید، آویشن بزنید و پاستا 

را در قابلمه بریزید و در آخر مخلوط شیر و خامه را اضافه کنید و 
هم بزنید تا پاستاکامل با سس ترکیب شود.

چیز هایی که نباید در خانه دیگران به آنها دست بزنید

فیلم سینمایی »عروسک« چه زمانی اکران می شود؟ »راه آبی ابریشم« در پکن به نمایش درآمد
تهیه کننده »عروسک« که نتوانست در چهلمین جشنواره فجر حضور پیدا 
کند، اعالم کرد به زودی برای دریافت پروانه نمایش این فیلم اقدام 
خواهد کرد.جلیل اکبری صحت، درباره زمان اکران فیلم سینمایی 
»عروسک« گفت: »ما درخواست مان برای ارائه پروانه نمایش را 
مطرح می کنیم و به امید خدا هم مشکلی نخواهیم داشت و برای 
اکران فیلم در نیمه دوم سال آینده آماده خواهیم شد. چون احتماال 
نیمه اول سال، ترافیک زیادی وجود داشته باشد و ما با یک برنامه خاص در 
تدارک اکران خواهیم بود.«

فیلم سینمایی »راه آبی ابریشم« به کارگردانی محمد بزرگ نیا محصول 
بنیاد سینمایی فارابی در چین به نمایش درآمد. سینمای مجتمع 
تجاری –فرهنگی گلدن هاروست پکن، شاهد حضور مشتاقان 
سینمای ایران بود تا با حضور در این سینما به تماشای فیلم سینمایی 
»راه آبی ابریشم« ساخته محمد بزرگ نیا بنشینند.این برنامه 
با مشارکت و رایزنی فرهنگی در پایتخت چین برگزار شد. »راه آبی 
ابریشم« از سوی رایزنی فرهنگی ایران به چینی ترجمه شده و برای 
نخستین بار در پایتخت کشور چین به نمایش درآمده است.

شرکت گاز استان اصفهان، به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های توزیع کننده 
گاز طبیعی ساالنه بیش از 22 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سطح استان 
اصفهان توزیع می  کند. به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان اصفهان، 
مدیرعامل این شرکت، درمراسم افتتاحیه ارزیابی عملکرد این شرکت در حوزه 
استانداردهای HSE که به مدت سه روز انجام خواهد گرفت، با اشاره به اینکه در 
حال حاضر حدود یک میلیون و ۹32 هزار مشترک گاز طبیعی در سطح استان 
وجود دارد، گفت: ساالنه بیش از 22 میلیارد متر مکعب گاز مصرف می  شود. 
سید مصطفی علوی، افزود: هم اکنون ۹۹٫5 درصد جمعیت استان اصفهان از 
نعمت گاز برخوردار هستند. وی بیان داشت: این شرکت توانسته تاکنون نسبت 
به طراحی و اجرای بیش از 27 هزار کیلومتر شــبکه، حدود یک میلیون و 110 
هزار مورد انشعاب، بهره مندسازی 112 شهر استان، 1065 روستا، گازرسانی به 
53 شهرک صنعتی شامل حدود 10هزار واحد صنعتی، 156 جایگاه C.N.G و 
راه اندازی 2 هزار و 564 ایستگاه تقلیل فشار و3۹1 ایستگاه حفاظت از زنگ 
اقدام کند.  علوی با تاکید بر اهمیت استقرار سیســتم های مدیریتی و لزوم 
سرعت بخشــیدن و تداوم هرچه بیشــتر تحقق اهداف HSE گفت: توجه به 
سالمت و ایمنی افراد، پیش نیاز صیانت از منابع انسانی و افزایش بهره وری 

هر سازمان و شرکت است. 
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، با اشــاره به اقدامات انجام گرفته در 
جهت رفع عدم انطباق های ناشی از ممیزی سال قبل، بر یکپارچه کردن همه 
نظام های مدیریتی تاکید کرد و گفت: باید فرهنــگ HSE با تکیه بر آموزش 
و نظارت در همه پروژه ها، فعالیت ها و مناطق گســترش داده شود و با ایجاد 
سیستمی مناسب، شرایط بهداشــتی، ایمنی و محیط زیستی را به طور نظام 
مند ارزیابی کنیم و حوادث و آسیب ها را از طریق حذف شرایط ناایمن و ارتقای 
سالمت افراد به صفر برسانیم. مدیرعامل شــرکت گاز استان اصفهان، گفت: 
این شرکت در راســتای تعالی سازمانی از ســال 1387 استراتژی ها، اهداف 
و برنامه های خود بــر مبنای مدل های تعالی ســازمانی EFQM و INQA را 

 BSC طرح ریزی کــرده و فرآیندهــا و فعالیت های خود را براســاس مدل
)کارت امتیازی متوازن( ارزیابی و پایش می  کند. علوی افزود: شــرکت گاز 
استان در راستای ارائه خدمات الکترونیکی و تکریم ارباب رجوع نسبت به راه 
اندازی سامانه CRM )سامانه ارتباط با مشتریان(، تلفن گویا، ارائه خدمات 
ازطریق وب سایت، ســامانه پیام کوتاه و دفاتر پیشــخوان اقدام کرده است. 
وی بیان داشــت: همچنین در جهت ماموریت خود مبنی بر برقراری جریان 
ایمن و پایدار گاز طبیعی نسبت به استقرار سامانه هوشمند نشت یابی، پیاده 
ســازی نرم افزار کنترل پروژه و توســعه نظام نگهداری و تعمیرات در قالب 
نرم افزار TMMS  اقدام کرده و به منظور امداد رســانی ســریع و به موقع و با 
 هدف مدیریت و کنترل حوادث گاز طبیعی از ســامانه مکانیزه امداد شــامل
 AVL ، IVR و ارتباط با مشــتریان استفاده  کرده اســت. گفتنی است، این 
شرکت از سال 1348 ابتدا به عنوان منطقه 2 گازرسانی یکی از زیر مجموعه های 
شــرکت ملی گاز ایران با ماموریت انتقال و توزیع گاز فعالیت خود را آغاز کرد 
واز سال 1378 به عنوان شرکت گاز استان اصفهان با تمرکز بر گازرسانی در سه 

بخش خانگی، عمومی و صنعتی فعالیت خود را ادامه داده است.

به مناســبت میالد دخــت نبی مکرم اســالم حضرت فاطمــه زهرا )س( 
جشنواره »بانوی آب، دختر آفتاب« با محوریت مدیریت مصرف آب در شهر 

باغبهادران برگزار می شود.
این جشنواره با مشــارکت آب و فاضالب اســتان اصفهان، اداره آموزش و 
پرورش، شــهرداری و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان باغبهادران 

برگزار می شــود و بانوان آثار خود را در قالب شــعر، دل نوشته، کاردستی و 
نشــریه دیواری با موضوع مهریه حضرت فاطمــه )س(، تاریخ، فرهنگ، 
خانواده، اجتماع، مدیران و آموزگاران آب به نمایش می گذارند.جشــنواره 
»بانوی آب، دختــر آفتاب« از 30 دی تا 3 بهمن ماه ســال جاری در کانون 

پرورشی کودکان و نوجوانان  شهرباغبهادران برگزار می شود. 

 رییس هیئت مدیره و مدیرعامل گروه مپنا در بازدید از شرکت فوالد مبارکه با بیان 
این که فوالد مبارکه یک ثروت ملی و زیرساخت توسعه کشور محسوب می شود، 
اظهار کرد: صنعت فوالد به عنوان یکی از اساســی ترین عناصر صنعت هر کشور 
است. عباس علی آبادی در ادامه افزود: اساسا  کشورهایی که دارای فناوری تولید 
فوالد هستند، می توانند مدعی پیشرفت و توسعه باشند؛ خوشبختانه در کشور ما 
از صنعت فوالد به خوبی صیانت شده و این صنعت در مسیر درستی حفظ  شده و 
توسعه و بهبود پیدا کرده است. رییس هیئت مدیره مپنا با اشاره به همکاری های 

مشترک این شرکت با فوالد مبارکه در زمینه های مختلف به ویژه در حوزه انرژی 
خاطرنشان کرد: همکاری های مشترک مپنا و فوالد مبارکه، منافع عمومی دربر 
خواهد داشت. وی، تامین انرژی پایدار به ویژه برق را از مهم ترین اقدام مشترک 
مپنا و فوالد مبارکه دانست و اذعان داشــت: صنعت فوالد، صنعتی حساس و 
پیچیده است و راه حل های موثری برای تامین انرژی این صنعت در کشور وجود 
دارد که شرکت مپنا، آمادگی الزم برای هرگونه همکاری مشترک در راستای تحقق 

این مهم و ارتقای بهره وری صنایع فوالدی کشور را دارد.

نشست توجیهی پیمانکاران برای دریافت گواهی نامه صالحیت بهره برداری 
از تاسیســات آب برگزار شد. رییس بهره برداری ازشــبکه توزیع آب آبفای 
استان اصفهان گفت: بر اساس دستورالعمل ابالغی از سوی شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشــور، پیمانکاران فعال در بخش بهره برداری و توسعه آب، 
باید تا پایان سال موفق به دریافت گواهی نامه صالحیت از شرکت مهندسی 

آبفای کشور شوند.
مهدی شــمس بگی شــرایط احراز صالحیت شــرکت های متقاضی بهره 
برداری و نگهداری تاسیسات آب را بسیار حائز اهمیت دانست و عنوان کرد: 
تحصیالت، تخصص، تجربه، سوابق درخشان و رضایت کارفرما در اخذ گواهی 
نامه صالحیت پیمانکاران بسیار موثر اســت. وی با بیان این که گستردگی 

فعالیت ها در بخش بهره برداری و توسعه آب نیاز به تخصص و تجربه موفق 
دارد، افزود: فعالیت های مربوط به آب شــرب به دو فرآینــد تولید وتوزیع 
آب تقسیم می شــوند که فرآیند تولید شامل اســتحصال، انتقال )پمپاژی 
یا ثقلی(، ذخیره ســازی و تصفیه آب و فرآیند توزیع شــامل فعالیت های 
مربوط به بهره بــرداری و نگهداری از تاسیســات و تجهیــزات آب، تصفیه 
خانه ها، خطوط انتقال، ایستگاه های پمپاژ، مخازن ذخیره آب، شبکه توزیع، 

انشعابات آب و آب شیرین کن هاست. 
گفتنی اســت؛ این نشست با حضور ســحر قنبری کارشــناس هماهنگی 
معاونت بهره برداری و توسعه شرکت مهندســی آب و فاضالب کشور و 28 

پیمانکار فعال در بخش بهره برداری و توسعه آب آبفای استان برگزار شد.

 مدیــر متالــورژی و روش هــای تولید شــرکت فــوالد مبارکــه گفت: 
 هم اکنــون فــوالد مبارکــه بیــش از 500 گریــد فــوالدی در حوزه های
  مختلف لوازم خانگی، خودروســازی، لوله ســازی، صنایع قوطی سازی

 و ... تولید می کند. علیرضا مولوی زاده در نشست هم اندیشی فوالد مبارکه 
و شرکای کســب و کار که با مشــتریان فوالد مبارکه در عرصه تولید لوازم 
خانگی برگزار شد، اظهار کرد: برای استفاده صحیح از هر گرید فوالد مبارکه، 
مشتریان این شرکت می توانند از خدمات مشــاوره فوالد مبارکه در این 
زمینه استفاده کنند. وی با بیان این که در صورتی که سفارش گذاری ها به 
درستی انجام شود، مشکالت مشتریان به حداقل می رسد، افزود: از آن جا 
که فوالد مبارکه قابلیت تولید محصوالت تجاری، کششی، فوق کششی و 
استحکام باال را دارد، بنابراین این شرکت می تواند تولید محصوالت کیفی 

ویژه را در دســتور کار خود قرار دهد.مدیر متالــورژی و روش های تولید 
شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: خوشبختانه شرکت فوالد مبارکه از 
نظر تلرانس های ابعادی درخواســتی مشتریان، مطابق با استانداردهای 
بین المللی در دو حالت تلرانس نرمال و تلرانس ویژه می تواند محصوالت 

خود را به مشتریان عرضه کند.
 وی با بیان این که فوالد مبارکــه از توانمندی شــرکت های زیر مجموعه 
 خــود بــرای تامیــن خواســته مشــتریان در تولید محصــوالت جدید
  اســتفاده خواهد کــرد، اذعــان داشــت: در این راســتا از مشــتریان

  خود درخواســت داریم همه خواســته های بلندمدت خــود را به همراه 
 تناژ مصرفی بــه فوالد مبارکه بــرای تصمیم گیری در طرح های توســعه 

این شرکت ارائه کنند.

مدیر عامل شرکت گاز استان:
 ساالنه 22 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی

 در استان اصفهان توزیع و مصرف می شود

با محوریت مدیریت مصرف آب برگزار می شود؛
باغبهادران؛ میزبان جشنواره »بانوی آب، دختر آفتاب«

رییس هیئت مدیره و مدیرعامل مپنا در بازدید از فوالد مبارکه:
همکاری های مشترک مپنا و فوالد مبارکه، منافع عمومی دربر خواهد داشت

 برگزاری نشست توجیهی اخذ گواهی نامه صالحیت پیمانکاران 
در آبفای استان اصفهان

مدیر متالورژی و روش های تولید فوالد مبارکه  خبر داد:
تولید و عرضه بیش از ۵۰۰ گرید فوالدی در فوالد مبارکه
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