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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

توصیه استاندار به بانک ها:

خیلی سختگیری نکنید

پیشرفت 83 درصدی 
دومین تونل بزرگ 

استان اصفهان

بهره مندی بیش از هزار  
کودک نیازمند مبتال به 
سوء تغذیه از سبد غذایی

رییس پلیس فتای فرماندهی انتظامی 
استان  خبر داد:

شناسایی کالهبردار 
 اینستاگرامی با 11 

صفحه جعلی

معاون اقتصادی استانداری اصفهان:
با گران  فروشان و 

احتکارکنندگان برخورد 
قاطع شود

ساخت ساالنه 
۵0 هزار  واحد 
مسکونی در 
استان اصفهان 

چالش های شرق اصفهان زیر ذره بین شورا؛

 منطقه 1۵ در مسیر تحول

 جدال سپاهانی ها 
 با  تیم قعرنشین
 در هفته سوم

7

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان 
 اصفهان می گوید صحبت از گران تر شدن گوشت قرمز تا شب 

عید، موج های خبری است که تنها واسطه ها از آن سود می برند؛

گوشت کیلویی 200 هزار تومانی 
شایعه یا واقعیت؟

3

3

3

7

7
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لزوم توجه به توسعه کمربند سبز 
شرق اصفهان

شناسایی و آزادسازی گلوگاه های 
محلی منطقه ۹ اصفهان

آگهی مزایده  عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مزایده مورد زیر را مطابق جدول ذیل به فروش رساند.

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

400 -4 – 226/ 2
مزایده فروش اقالم مازاد و ضایعاتی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

744.000.000جاری

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق 2۹2: تاساعت 13:00روز شنبه به تاریخ 1400/10/2۵
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 1400/10/26

WWW.abfaesfahan.ir محل دريافت اسناد: سايت اينترنتی شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031 )  داخلی 4۵8  (

نوبت دوم شركت توزيع برق آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شهرستان اصفهان

شركت توزيع نيروی برق استان اصفهان - امور تداركات و انبارها

شركت توزيع برق اســتان اصفهان در نظر دارد شرح خدمت مورد نياز خود به شــرح ذيل را ، از طريق مناقصه عمومی دو 
مرحله ای به فروشنده  واجد صالحيت واگذار نمايد .

تاريخ بازگشايی شماره مناقصهموضوع مناقصهرديف
پاكات مناقصه

ساعت بازگشايی 
پاكات مناقصه

مبلغ ضمانتنامه 
)ريال(

تجدید مناقصه برونسپاری 1
0۹/00۹۹7.000.000 صبح2047/14001400/10/28بهره برداری شهرستان خوانسار

مدت دريافت اسناد مناقصه : از روز دوشنبه مورخ 1400/10/13 تا ساعت 00 : 10  روز شنبه  مورخ 1400/10/18 بصورت الکترونیکی و 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

مدت تحويل پيشنهادات : از روز شنبه مورخ 1400/10/18 تا ساعت 08:30 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/10/28 بصورت الکترونیکی 
و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

محل تحويل پيشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
تضامين مورد قبول : پيشنهاددهندگان مكلفند معادل مبلغ سپرده شركت در مناقصه را بصورت یکی از طرق ذیل: 1(ضمانت نامه 
بانكی معتبر 2(ضمانتنامه صادره از موسسات بیمه گر و بیمه مرکزی 3(گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده از سوی شرکت 

4(فيش واريزی به حساب جاری سپهر صادرات به شماره 0105042522005  بنام شركت توزيع برق استان اصفهان ارائه دهند . به 

پيشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده های كمتر از ميزان مقرر و چك شخصی ترتيب اثر داده نخواهد شد .

ساير توضيحات : 
1- هزينه درج آگهی مناقصه در صفحات  داخلی روزنامه های عصرایرانیان-زاینده رود   بعهده برنده مناقصه ميباشد.

2- داوطلبان می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 13-6273011 3داخلی  4274 و 4275 واحد مناقصات تماس 

حاصل نمايند.

www. 3- اســناد و مــدارك و اطالعات ايــن مناقصــه  از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( بــه آدرس

 setadiran.ir قابــل دسترســی ميباشــد وهمچنين آگهــی اين مناقصــه در ســايت  اينترنتــی معامالت توانيــر به آدرس
 http://tender.tavanir.org.ir   و در ســايت پايگاه ملی مناقصات ايران به آدرس  http://iets.mporg.ir و سايت شركت 

توزيع برق استان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir  قابل دسترسی می باشد . 

4- به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء و يا مبهم و مشروط و مخدوش و يا بدون سپرده معتبر و يا الك گرفته شده با الك غلطگير و يا 

پيشنهاداتی كه پس از تاريخ تعيين شده واصل گردد مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۵- کلیه فرایند مناقصه بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد گرفت اما ارسال سپرده 
شرکت در مناقصه بصورت الک و مهر شده قبل از برگزاری مناقصه الزامی است . 

6- آدرس : اصفهان خیابان شریعتی – شرکت توزیع برق استان اصفهان – دبیرخانه

7- الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :  مرکز تماس12141914 -دفتر ثبت نام 33999818 

شهرداری زرین شهر به استناد مجوز شماره 433 مورخ 1400/10/8 شورای اسالمی شهر در نظر دارد سه مکان ) عرصه دو محل و قسمتی 
از سقف ساختمان( جهت نصب دکل و آنتن و تجهیزات سیســتم BTS را از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره واگذار نماید.  لذا از 

متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری مورخ 1400/10/28 

به شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند.

مزایده عمومی

حسین اسماعیلی احمدی- شهردار زرین شهر م الف:1254730

شهرداری زرین شهر به استناد مجوز شماره 111 مورخ 98/3/5 شورای اسالمی شهر در نظر دارد پالک C03 با کاربری باربری واقع 
در شهرک حمل و نقل زرین شهر به مساحت تقریبی 4999/93 متر مربع را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند، لذا از متقاضیان 

دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشــتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری مورخ 1400/10/28 به 

شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند.

تجدید مزایده عمومی

حسین اسماعیلی احمدی- شهردار زرین شهر م الف:1254712

نوبت اول

نوبت اول

3

بانک مرکزی قوانینی را طرح کرده، اما خوب است که خیلی ســختگیرانه عمل نکنید و در جایی که امکان آن وجود دارد با مردم همراهی کنید. تسهیالتی که منجر به خروج 
منابع از استان اصفهان می شود به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
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»بایدن« روسیه را تهدید کرد
رییس جمهوری آمریکا در گفت وگویی تلفنی با همتای اوکراینی خود گفت: در صورت»حمله احتمالی 
روســیه به اوکراین« آمریکا و متحدانش در ناتو به این اقدام پاســخ قاطعی خواهند داد.به نقل از 
خبرگزاری »تاس«، دفتر مطبوعاتی کاخ ســفید اعالم کرد که»جو بایدن« رییس جمهوری آمریکا 
در جریان مذاکراتی تلفنی با »والدیمیر زلنسکی« رییس جمهوری اوکراین، نتیجه مذاکرات اخیر با 
همتای روسی خود درباره تضمین های امنیتی را به اطالع وی رساند.طبق اطالعات منتشره از سوی 
کاخ سفید، رهبران دو کشور از تالش های اخیر دیپلماتیک به منظور بازگشت به روند مذاکرات دوجانبه 
بین روســیه و ایاالت متحده )در تاریخ 10 ژانویه/20 دی ماه در ژنو( و همچنین در چارچوب شورای 
مشترک روسیه-ناتو و در سازمان امنیت و همکاری اروپا )11 و 12 ژانویه/21 و 22 دی ماه( به منظور 
حل و فصل مشکالت امنیتی در قاره اروپا حمایت کرده و رییس جمهور بایدن پای بندی واشنگتن 
و شرکای اروپایی  اش به این اصل که »بدون شــما هیچ تصمیمی درباره شما اتخاذ نخواهد شد« را 

مورد تایید قرار داد.
 

اذعان صهیونیست ها به موفقیت آمیز نبودن جنگ اخیر غزه
پس از اتفاقات اخیر فلسطین و انتشــار اخباری از شلیک دو موشــک از نوار غزه به سمت سواحل 
تل آویو، کارشناس مسائل فلسطین در شــبکه عبری زبان »کان« به اظهارات اهارون حلیوا، رییس 

اداره اطالعات نظامی رژیم صهیونیستی )آمان( پس از اتمام جنگ ماه مه علیه نوار غزه اشاره کرد.
حلیوا که در آن زمان رییس اتاق عملیات جنگ بود، در پاسخ به سوالی درباره مدت حکم فرما بودن 
آتش بس و آرامش پس از جنگ گفته بود که وی معتقد است این جنگ دستکم پنج سال آرامش و 
آتش بس را به همراه خواهد داشت.کارشناس شبکه کان در این باره گفت: شش ماه از اظهارات حلیوا 
می گذرد و او امروز باید بگوید که عملیات مذکور موفقیت آمیز نبوده است. وی افزود: واکنش ارتش 
اسراییل به شلیک موشک های شلیک شده، حماس را چندان تحت تاثیر قرار نداد، چراکه واکنش 

خاصی به آن نشان نداده است.
 

حمله داعش به اتوبوس نظامیان سوریه
دیده بان حقوق بشر سوریه از کشته و زخمی شدن 2۴ تن از نیروهای دولتی سوریه در حمله داعش در 
صحرای سوریه خبر داد.به نقل از شفق نیوز، دیده بان حقوق بشر سوریه در بیانیه ای اعالم کرد، در حمله 
داعش به نیروهای دولتی سوریه و شبه نظامیان حامی آن ها در صحرای سوریه ۹ تن از این نیروها 
و شبه نظامیان داعشی کشته و 1۵ تن دیگر زخمی شدند.دیده بان حقوق بشر سوریه یکشنبه از ورود 
تجهیزات نظامی نیروهای دولتی سوریه به صحرای سوریه خبر داد. این تجهیزات شامل خودروهای 

نظامی و سالح سنگین و ده ها سرباز بود.
 

وعده رییس جمهور کره جنوبی برای دستیابی به صلح با  کره شمالی
مون جائه این وعده داد که از آخرین ماه های ریاست جمهوری خود به منظور دستیابی به صلح و یک 
نقطه عطف با کره شمالی بهره ببرد.به نقل از خبرگزاری رویترز، این اظهارنظر از سوی رییس جمهوری 
کره جنوبی در میانه سکوت پیونگ یانگ به تالش های»مون جائه این« برای اعالمیه پایان جنگ و 
برقراری صلح بین دو کره مطرح شده اســت.مون جائه این، در آخرین سخنرانی سال نوی میالدی 
پیش از پایان دوره پنج ساله ریاست جمهوری خود که مه 2022 است، گفت: دولت پیگیر عادی سازی 
روابط بین دو کره و راهی غیرقابل بازگشت در مسیر صلح است. امیدوارم که تالش ها برای گفت وگو 
در دولت بعدی کره جنوبی نیز ادامه یابد.این درحالی است که کیم جونگ اون، رهبری کره شمالی در 
سخنرانی سال نوی میالدی خود اشاره ای به درخواست های رییس جمهوری کره جنوبی برای اعالم 

رسمی پایان جنگ دو کره یا گفت وگوهای متوقف شده با آمریکا نکرد.

میدل ایست آی: قمار مقتدی صدر برای تشکیل دولتی بدون نیروهای نزدیک به ایران؛ 

آن روی صدر
میدل ایســت آی در مطلبی به قلم ســعادت الصالحی نوشت: در 2۹ 
دسامبر، چهار مرد برای صرف ناهار در نجف در خانه پدر مقتدی صدر جمع 
شدند. این روحانی بانفوذ شیعه که پس از تایید پیروزی خود در این هفته 
در انتخابات پارلمانی از قدرت برخوردار شــده است، از هادی العامری، 
رییس ائتالف فتح، قیــس الخزعلی، فرمانده جناح مســلح قدرتمند 
 شیعه یعنی عصائب اهل الحق و فالح الفیاض، رییس گروه شبه نظامی 

حشد الشعبی برای صرف ناهار دعوت به عمل آورد.
به گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده است: یک منبع نزدیک به 
یکی از این چهار رهبر به میدل ایست آی گفت: آن ها برای مذاکره و مطرح 
کردن دیدگاه های خود در مورد تشکیل دولت بعدی در آنجا جمع شدند. در 
اینجا بود که صدر ایده های خود را برای آینده سیاسی عراق فاش کرد. وی 
اعالم کرد که قصد دارد یک دولت اکثریت به رهبری خودش ایجاد کند. 
در این صورت نوری المالکی، نخســت وزیر سابق و تعدادی از نیرو های 

سیاسی شیعه در وضعیت بدی رها می شوند.
از زمان اولین انتخابات در دوران پس از صدام حســین در سال 200۵، 
نیرو های سیاسی عراق با تقسیم وزارتخانه ها و سایر ارگان های دولتی 
بین خود به نســبت تعداد کرســی های پارلمانی که به دست آورده اند، 
قدرت را تقسیم کرده اند.این سیستم تقســیم قدرت به معنای غیبت 
تقریبا  کامل یک اپوزیسیون پارلمانی است که بر عملکرد دولت نظارت 
می کند و به دنبال اصالح مسیر های آن است. به ناچار، این به فساد مالی 
و اداری طوالنی مدتی که عراق را گرفتار کرده، کمک کرده است.این روند 
ثباتی نیز ایجاد نکرده است. نیرو های سیاسی در مبارزه برای دستیابی 
به دستاورد های مشروع و نامشروع بیشتر، با یکدیگر رقابت و دیگران را 
تضعیف می کنند. پیش از انتخابات اکتبر، حوادث مختلفی بر بخش های 
تحت کنترل صدر یعنی بهداشــت و برق تاثیر گذاشت که باعث شد وی 

رقبای خود را به تالش برای تضعیف خودش متهم کند.
حدود 1۵0 نفر در دو آتش ســوزی بیمارســتانی در بغداد و ناصریه در 
ماه های آوریل و ژوئیه کشته شدند، حوادثی که به نظر می رسید فساد و 
سهل انگاری نقش مهمی در آن ها داشته است. در همان دوران، در ده ها 
دکل انتقال برق در استان های مرکزی و جنوبی که توسط متحدان صدر 
اداره می شــد، خراب کاری صورت گرفت.صدر در آن زمان متعهد شد که 
اگر فهرستش به عنوان بزرگ ترین ائتالف انتخاب شود، دولت اکثریت 
را تشکیل دهد. با این حال صدر و شــرکای مورد نظرش به اندازه کافی 
کرسی برای تشکیل اکثریت مطلق به دست نیاورده اند و این امر الزام در 
انجام مذاکرات گسترده تری برای انتخاب رییس جمهور، نخست وزیر و 
رییس پارلمان ایجاد کرده است.برای رویارویی با صدر، نیرو های شیعه 

بازنده به رهبری جناح های نزدیک به ایران، »چارچوب هماهنگ کننده 
نیرو های شیعه« را که یک تشــکیالت سیاسی قدیمی بود، احیا کردند. 
اما نمایندگان صدر آن را قبل از انتخابات تحریم کردند. در ادامه، مالکی، 
دشمن سرسخت صدر، ریاست چارچوب هماهنگی شیعیان عراق را بر 
عهده گرفت، زیرا او بیشترین تعداد کرسی ها را در میان نیرو های چارچوب 
هماهنگی دارد. بدون صدر، این گروه دارای حدود ۶0 کرسی است. اکنون 
ما صدر را داریم که هنوز برای تشکیل یک دولت اکثریت در تالش است، 
در مقابل رقبای شیعه قرار دارند که مصمم به حفظ سیستم تقسیم قدرت 
هستند.به گفته یکی از رهبران سیاسی شیعه، یکی از تاکتیک هایی که 
صدر از آن استفاده می کند، پیشــنهاد واگذاری مسئولیت های تشکیل 
دولت و رفتن خود به اپوزیسیون اســت.به طور خالصه، صدر به دنبال از 
بین بردن چارچوب هماهنگی شیعیان عراق است، در حالی که آن ها به 
دنبال وادار کردن او به بازگشت به آغوش خود هستند. یکی از رهبران ارشد 
شیعه  نزدیک به ایران به میدل ایست آی گفت: نیرو های شیعه از تشکیل 
دولت صدر و همچنین از رفتن او به سمت مخالفان می ترسند. وی ادامه 
داد: رفتن صدر به سمت مخالفان به این معناست که دولت بعدی هرگز 
پایدار نخواهد بود و ممکن است پس از چند ماه یا هفته سقوط کند.صدر 
رهبران چارچوب هماهنگی شیعیان عراق را به خاطر آنچه قبل از انتخابات 

با او کردند نمی بخشد و رقابت قدیمی خود با مالکی و خزعلی را فراموش 
نمی کند.مالکی، عامری و خزعلی همگی می خواهند به عنوان رهبر ارشد 
نیرو های شیعه عراق مرتبط با ایران دیده شوند. این رقابت فرصتی را به 
صدر داده است تا سعی کند عامری، خزعلی و فیاض را از متحدان خود 
دور کند. خزعلی که آرزوی رهبری جناح های مسلح شیعه و ائتالف فتح 
را دارد، با عامری، رهبر فتح مشکالت واقعی دارد. همچنین بین عصائب 
اهل الحق تحت رهبری خزعلی و سایر گروه های مسلح شامل کتائب 
حزب ا… بر سر رهبری، نفوذ و درآمد اختالفاتی وجود دارد. صدر می تواند 
در میان این اختالفات به حمایت از خزعلی بپردازد و طبق گزارش ها، رهبر 

عصائب اهل الحق به عملکرد صدر در این زمینه عالقه مند است.
از ســوی دیگر، فیاض از زمان ترور ابومهدی المهندس، که بزرگ ترین 
حامی فیاض بود، در ژانویــه 2020 به ضعیف ترین حلقــه در بین تمام 
نیرو های شیعه مرتبط با ایران تبدیل شده اســت. بدون هیچ حمایت 
واقعی، او به یک محافظ جدید نیاز دارد تا جایگاه خود را به عنوان رییس 
جنبش بسیج مردمی عراق تضمین کند، موقعیتی که بسیاری آرزوی آن 
را داشتند. در مورد عامری که رهبری سازمان کهنه کار بدر را بر عهده دارد، 
مشخص است که او کمترین تمایل را به درگیری های سیاسی دارد و به 

ثبات و عمل گرایی شهرت دارد.

حمیدرضا عزیزی، کارشناس مسائل روسیه گفت: 
روسیه سعی کرده اســت در بحث مذاکرات وین 
نقش میانجی اصلی را نشــان دهد و در این راستا 
میخائیــل اولیانــوف، نماینده این کشــور به طور 
مداوم از فضای مثبت این مذاکرات و پیشــرفت 
های حاصل شده صبحت می کند.  معتقدم که این 
رویکرد ناشی از دو عامل است: اینکه در دوره بایدن 
مواضع کشورهای اروپایی با ایاالت متحده آمریکا 
نزدیک شده و بر این اساس یک بدبینی فزاینده را 
در طرف ایرانی ایجاد کرده و طبق آن روسیه فرصت 
را مناســب دیده تا خود را به عنوان میانجی اصلی 
مطرح کند. ضمن اینکه روسیه این توانایی را دارد 

که از بحران های بین المللی بــه منظور بازتعریف 
نقش خود به عنوان یک قدرت بزرگ و پذیرفتن آن 
به آمریکا استفاده کند. یکی از محورهای سیاست 
خارجی روســیه پس از جنگ ســرد این بوده که 
جایگاه این کشور به عنوان یک قدرت بزرگ و برابر 

توسط آمریکا به رسمیت شناخته شود.
این کارشناس مســائل روســیه  ادامه داد: مورد 
دیگر بــه انتخاب آقای رییســی بر مــی گردد که 
تغییرات ایجاد شــده؛ از این نظر که روسیه خیال 
آســوده تری نســبت به آینده ایــران دارد.از این 
رو به نظر می رســد روســیه درصدد آن اســت تا 
نقش فعال تری را نســبت به ایران پس از دوران 

آقای روحانی ایفا کند. وی افزود: فعال تر شــدن 
روســیه همزمان با احیای طرح هایی اســت که 
ایــن کشــور در راســتای امنیت خلیــج فارس و 
خاورمیانه دارد. حتی مطرح شد که مسکو در تالش 
 اســت تا رویکردهای ایران و عربســتان را به هم

 نزدیک کند.

کارشناس مسائل روسیه: 

خیال روسیه از بابت ایران راحت شد

عضو فقهای شورای نگهبان: 

حوزه علمیه ورود به اقتصاد را وظیفه خود می داند
عضو فقهای شورای نگهبان گفت: ورود قاعده مند حوزه علمیه به حوزه اقتصاد را وظیفه خود می دانیم، مثال اوقاف باید با طرحی نو حیات تازه پیدا کند تا منابع 
پایداری برای تقویت فرهنگ کشور فراهم شود.آیت ا... علیرضا اعرافی اظهار کرد: کمیســیون اقتصادی، کمیسیون فاخری است و بنده با توجه به شرکت در 
جلسات کمیسیون های دیگر سطح این کمیسیون را از لحاظ علمی و حساسیت و اهمیت باالتر می دانم و برای شما آرزوی توفیق و موفقیت دارم.عضو فقهای 
شورای نگهبان ضمن تشریح روند حرکت حوزه های علمیه در سال های پیش رو، تصریح کرد: حوزه علمیه مبنای جدیدی را برای حرکت و پیشرفت طراحی 
کرده و در وهله اول، نیازسنجی و آمایشی انجام شد. بنا بر این نیازسنجی کارکردهای روحانیت مشخص شده و بر آن مبنا، اسناد بلندمدت و چشم انداز حوزه 
تعریف شد.اعرافی ادامه داد: محور اولی که در این ۳ یا ۴ سال انجام شد، تدوین حدود 20 ســند بلندمدت به منظور برنامه ریزی چشم انداز و نظامات جامع 

برای حوزه بود.

تحلیل روز

وز عکس ر

نخست وزیر 
 سودان

 استعفا کرد
عبــدا... حمدوک، نخســت 
وزیر ســودان یکشنبه شب 
بــه دلیــل تنش هــای روز 
افزون سیاسی در کشورش 

استعفای خود را اعالم کرد.

سخنگوی وزارت خارجه: 

در  وین  پیشرفت هایی  داشته ایم
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در ابتدای نشســت هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی با 
گرامیداشت یاد شهید سردار سلیمانی گفت: آمریکایی ها باید بدانند که این اقدام جنایتکارانه آن ها 
در تاریخ منطقه و ایران ثبت شده و تالش ها و پیگیری ها برای آوردن آن ها به پیشگاه عدالت برای 
پاسخگویی به این جنایت ادامه خواهد داشت.خطیب زاده  در پاسخ به سوالی در مورد مذاکرات وین 
با بیان اینکه ما در چهار حوزه رفع تحریم ها و اجرای تعهدات، تضمین ها، راستی آزمایی و همچنین 
رفع تحریم ها و موضوع هسته ای پیشرفت هایی داشته ایم که در برخی از حوزه ها پیشرفت ها کم و 
در برخی حوزه هاپیشرفت ها زیاد بوده است، گفت: در حوزه اجرای تعهدات از سوی طرف های مقابل 

پیشرفت ها کمتر بوده است. 

 بازتاب گسترده بیانیه سفارت ایران درباره شهید سلیمانی
 در رسانه های اندونزی

بیانیه ســفارت جمهوری اســالمی ایران در اندونزی )به عنوان پرجمعیت ترین کشــور مسلمان( 
بازتاب گسترده ای در رسانه های این کشور داشته است.ســفارت ایران در بیانیه خود ضمن اشاره به 
سیاست های اصولی جمهوری اسالمی ایران در کمک به استقرار صلح و ثبات در سطح منطقه ای و 
بین المللی و تالش کشورمان برای مقابله با تروریسم، تاکید کرده اقدام دولت آمریکا در ترور سردار 
سلیمانی، نشانه آشکار حمایت کاخ سفید از گروه های تروریستی است.سفارت ایران تصریح کرده که 
شهادت سردار سلیمانی، نه تنها از ظرفیت محور مقاومت نکاست، بلکه از یک سو محیط داخلی ایران 
را سرشار از انسجام و وحدت ملی کرد و از سوی دیگر راهبرد و گفتمان مقاومت را برجسته تر ساخت.

در این بیانیه همچنین تاکید شده بر مبنای موازین حقوقی و بین المللی، دولت آمریکا در قبال این 
جنایت »مسئولیت قطعی بین المللی« دارد.

تکذیب سخنان منسوب به دادستان کل کشور درباره دولت قبل
نقل قولی کذب از دادستان کل کشور در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اظهار نظر حجت االسالم 
والمسلمین منتظری درباره گرانی های اخیر با این مضمون که »پشت پرده اصلی گرانی های اخیر، 
حضور مدیران دولت قبل است که هر روز با کارشکنی در روند کار دولت جدید خلل ایجاد می کنند. تا 
زمانی که نخاله های باقی مانده دولت قبل تخلیه نشود اوضاع بهتر از این نخواهد شد.«این در حالی 
است که دادستان کل کشور 1۷ آبان ماه در حاشیه نشست کارآموزان کارشناسان رسمی استان تهران در 
پاسخ به سوال خبرنگاری درباره گرانی های اخیر اظهار کرده بود »گرانی های اخیر پشت پرده هایی دارد 
و پشت پرده های گرانی ها را دستگاه های امنیتی و اطالعاتی باید دنبال کنند« و در سخنان دادستان کل 
کشور حرفی از اظهارات منتسب شده در فضای مجازی نیامده بود و این اظهارات سراسر کذب است.

 

 تکذیب پاره کردن آستین لباس سردار سالمی
 برای تزریق واکسن کرونا

سردار ســالمی در طرح مطالعات بالینی واکســن نورا شرکت داشــت و این واکسن تولید سپاه 
پاسداران را تزریق کرد. برخی کاربران توئیتری با انتشــار تصاویر آن مدعی شدند که لباس سردار 
ســالمی برای تزریق واکسن پاره شده اســت و این گمانه زنی اشــتباه از روی تصاویر را دستمایه 
تحلیل های دیگری هم قرار دادند! اما دقت بیشــتر در تصاویر منتشــر شده نشان می دهد لباس 
فرمانده کل سپاه از ناحیه سرشانه دارای زیپ بوده و برای تزریق از این محل باز شده و مجددا بسته 

شده است. نکته ساده ای که کمتر کاربری به آن توجه داشته است.

کافه سیاست

فعال سیاسی: 

 بعید به نظر می رسد
  دولت بتواند به وعده ها
 و شعارهایش عمل کند

دبیــرکل حزب پیشــرو اصالحــات گفت:  
کســانی در دولت آقای رییسی مسئولیت 
دارند که همــواره لیبرالیســم اقتصادی را 
مورد نقد و انتقاد شــدید قرار می دادند؛ اما 
امروز همــان رویه و روش لیبرالیســتی را 
ادامه می دهند. این فعال سیاســی اظهار 
کرد: این روزها وقتی نطــق نمایندگان را در 
مجلس گوش می دهیم، هر کدام آنها به طور 
مستقیم و غیرمستقیم دولت سیدابراهیم 
رییسی را به نقد می کشند و پیش بینی می 
شود که این موج انتقادها سال آینده به اوج 

خوب برسد.
علی صوفی درباره دیدگاه اقتصادی دولت 
سیدابراهیم رییسی گفت: شعارهای دولت 
آقای رییســی از نظــر علمی ابطــال پذیر 
هستند. مثال آقای رییسی گفت »معیشت 
مردم را با سیاست خارجی گره نمی زند؛ اما 
االن می بینیم که این دو موضوع کامال با هم 

گره خورده اند.«
وی با اشــاره به روند افزایشــی قیمت کاال 
و خدمات و بدتر شــدن اوضــاع اقتصادی 
کشور نسبت به دولت روحانی افزود: درباره 
معیشت مردم، کنترل قیمت ها و مهار تورم، 
ارزش پول ملی نه تنها هیچ گشایشی حاصل 
نشده و بهبودی را شاهد نیستیم بلکه اوضاع 
بدتر شده اســت. امروز کســانی در دولت 
آقای رییســی مســئولیت دارند که همواره 
لیبرالیســم اقتصادی را مورد نقــد و انتقاد 
شدید قرار می دادند؛ اما امروز همان رویه و 

روش لیبرالیستی را ادامه می دهند.

بین الملل
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معاون اقتصادی استانداری اصفهان:

با گران  فروشان و احتکارکنندگان برخورد قاطع شود
معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری اصفهان گفت: الزم است برخورد قاطع با گران فروشان 
و احتکارکنندگان کاالهای اساسی در رأس امور بازرسان قرار بگیرد.امیررضا نقش در جلسه ستاد 
تنظیم بازار اســتان اصفهان  اظهار کرد: گران فروشــی های اخیر توجیه قانونی ندارد، زیرا در حال 
حاضر با ارز چهار هزار و ۲۰۰ اقالم خریداری می شود.وی با بیان اینکه الزم است دستگاه های نظارتی 
روی هر نوع کم فروشی، گران فروشــی و احتکار کاال ها نظارت جدی کنند، گفت: به منظور اجرای 
هرچه بهتر مصوبات ستاد تنظیم بازار، دســتورالعمل تشکیل کمیته »اقدام مشترک ستاد« در هر 
شهرستانی زیر نظر فرماندار و در اصفهان زیر نظر استانداری به تصویب رسید که متاسفانه تاکنون 
فقط یک شهرســتان این مصوبه را اجرایی کرده است.معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری 
اصفهان گفت: به منظور وحدت رویه و رسیدن به نتیجه، هر کمیته ای باید یک سخنگو تعیین کند و 
به جز سخنگو کسی حق مصاحبه یا هر گونه اظهار نظری را ندارد.وی گفت: از هم اکنون خبر هایی از 
انبار کردن حبوبات به گوش مان رسیده که الزم است تعزیرات و بازرسی اصناف به موقع ورود پیدا 
کنند و با خاطیان برخورد شود.نقش با بیان اینکه زمان حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ مشخص نیست و 
روی حذف ارز ترجیحی برای کاال هایی مثل گندم و دارو هنوز تصمیم گیری نشده است،اظهار کرد: با 
وجودی که هم اکنون سایت برای خرید اقالم با ارز دولتی باز است، اما شاهد سوءاستفاده از سوی 
برخی افراد و اقدام به گرانی محصوالت بدون دلیل شدیم.وی با اشاره به اینکه به دنبال تخصیص 
وام های ارزان قیمت برای تولیدکنندگان هستیم و این در حالی است که تسهیالت بانک ها در حدود 
۱۰ درصد نیاز استان هم نیست، گفت: ســرمایه در گردش دام و طیور باید چهار برابر شود و اگر در 
گذشته ۵۰۰ میلیون تومان بود هم اکنون با دو میلیارد یا بیشــتر هم نمی توانند نهاده های دامی را 

خریداری کنند که جای نگرانی دارد.

توصیه استاندار به بانک ها:

خیلی سختگیری نکنید
استاندار اصفهان گفت: بانک مرکزی قوانینی را طرح کرده، اما خوب است که خیلی سختگیرانه عمل 
نکنید و در جایی که امکان آن وجود دارد با مردم همراهی کنید. تسهیالتی که منجر به خروج منابع 
از استان اصفهان می شود به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.سیدرضا مرتضوی در کمیسیون هماهنگی 
بانک های استان اصفهان، اظهار داشت: بخشی از نارضایتی هایی که در جلسات مختلف نسبت به 
بانک ها مطرح می شــود ممکن است به این دلیل باشد که افراد و دســتگاه های خارج از مجموعه 
بانک ها از سازو کار این مجموعه اطالع ندارند و این تصور ممکن است ایجاد شود که بانک ها قصد 
همکاری ندارند.وی افزود: همچنین ممکن است بانک ها مقاومت هایی را به طور کلی در چارچوب 
ورود و ارائه طرح توسط سازمان ها و مجموعه ها از خود نشان دهند و درست نیست که غیر مستقل 
نسبت به تصمیم گیری در رابطه با طرح و عملیاتی که منجر به صدور تسهیالت می شود، اقدام  شود.

 

سند دار شدن ۹2 درصد از اراضی ملی اصفهان
۹۲ درصد از اراضی منابع ملی استان اصفهان سنددار شدند. مدیرکل سازمان ثبت اسناد و امالک 
استان اصفهان گفت: ماهانه ۳۳هزار سند تک برگ کاداستی در استان اصفهان تحویل داده می شود. 
منصور نادری با بیان اینکه با تهیه نقشه کاداست در زمان بروز حوادث طبیعی، مالک اراضی به راحتی 
می تواند محدوده به نام خود را مشــخص کند، اظهار کرد: نقشه کاداست می تواند از تجاوز به حوزه 
منابع طبیعی جلوگیری به عمل آورد.وی، اراضی کل استان را ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار اعالم کرد 
و گفت: از این میزان ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار اراضی منابع ملی است که ساماندهی این اراضی در 

دستور سازمان قرار گرفته است.

 معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان می گوید  صحبت از 
گران تر شدن گوشت قرمز تا شب عید، موج های خبری است که تنها واسطه ها از آن سود می برند؛

گوشت کیلویی ۲۰۰ هزار تومانی، شایعه یا واقعیت؟

معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
گفت: صحبت از گران تر شــدن گوشت قرمز تا شــب عید، موج های 

خبری است که تنها واسطه ها از آن سود می برند.
حسین ایراندوست  اظهار کرد: هنوز نمی دانیم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
از نهاده های دامی قطعی است یا خیر، زیرا یک تصمیم کشوری است، 
اما اگر از هم اکنون پیش بینی کنند با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گوشــت 
گران می شود و تا عید نوروز به کیلویی ۲۰۰ هزار تومان می رسد صحبت 

درستی نیست، شاید این اتفاق نیفتاد.
از فروردین ماه ســال ۱۳۹۷ و پس از نوســانات ارزی ســال ۱۳۹۶ 
دولت دوازدهم بــا ادعــای حمایت از مــردم در مقابل فشــار های 
اقتصادی اقــدام بــه تخصیــص ارز ۴۲۰۰ تومانی تحــت عنوان ارز 
ترجیحــی کرد کــه طبــق برخــی برآورد هــا در ســال های پس از 
تصویــب ایــن طــرح بیــش از ۶۰ میلیــارد دالر از ذخایــر ارزی 
کشــور برای واردات با نــرخ ۴۲۰۰ تومــان اختصاص یافته اســت 
که ســبب هدررفت حجم عظیمی از منابع ارزی کشــور در شــرایط 
 تحریمــی شــده و فایــده چندانــی هــم بــرای اقشــار کم درآمد

 نداشته است.
حواشــی خبر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در ماه های اخیر از سوی دولت 

سیزدهم  و تغییر سیاســت ارزی دولت پس از ســه سال به شدت 
خبرساز شده، اما تا کنون اطالع رسانی مشخصی از سوی دولت در این 

خصوص انجام نشده است.
رییس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز روز شــنبه  گفت:  با دستور 
صادرات دام، دام در کشور کاهش یافته و با حذف یارانه ۴۲۰۰ تومانی 
نهاده ها قیمت گوســفند و به تبع آن قیمت گوشت افزایش می یابد و 
این احتمال وجود دارد که تا شــب عید قیمت گوشت به کیلویی ۲۰۰ 

هزار تومان برسد.
به گفته معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان، این اظهارنظر ها بیشتر ذهن جامعه را برهم می ریزد و ورود به 
این موضوع بهانه دست سوداگران می دهد. بهتر است به این بحث ها 
ورود پیدا نکنیم، زیرا به نظر نمی رســد حتی اگر ارز دولتی از نهاده ها 
حذف شود قیمت گوشــت دام سبک و ســنگین به کیلویی ۲۰۰ هزار 
تومان برسد.این اخبار به تولید کننده کمکی نمی کند و تنها واسطه ها 

از موج های خبری سود می برند.
سال گذشته  گوشت قرمز در زمســتان   کیلویی حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار 
تومان فروخته می شد و از سال گذشــته تاکنون قیمت گوشت تغییر 

چندانی نداشته است.

مدیرکل راه و شهرســازی استان اصفهان با بیان اینکه 
پروژه تونل خوانسار به بویین میاندشت مطابق با برنامه 
زمان بندی و با سرعت مطلوب در حال اجراست، گفت: 
در حال حاضــر این تونل حدود ۸۳ درصد پیشــرفت 
فیزیکــی دارد.علیرضــا قاری قرآن دربــاره وضعیت 
عملیات اجرایی تونل خوانســار - بویین میاندشت و 
میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه، اظهار کرد: با توجه 
به اینکه جاده اتصالی خوانسار به بویین میاندشت دارای 
شیب های طولی و افقی بســیار تند بود، در سال های 
۹۰ و ۹۱ مطالعاتی بر روی محور انجــام پذیرفت و در 

نهایت احداث تونل مورد توجــه قرار گرفت.وی افزود: 
این تونــل در کیلومتر هفت جاده خوانســار به بویین 
میاندشــت، در کوه های معروف به پنج پنجه و در دو 
هزار و ۷۰۰ متری از سطح دریا واقع شده است.مدیرکل 
راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه عملیات 
اجرایی پروژه تونل خوانسار به بویین میاندشت از سال 
۱۳۹۲ آغاز شده اســت، گفت: پروژه حفاری و احداث 
تونل خوانســار یکی از پروژه های شــاخص راه سازی 
این اداره کل است که ارتباط بین شهرستان خوانسار با 
شهرستان بویین میاندشت را با توجه به راه صعب العبور 
موجود، تسهیل می کند. وی با اشــاره به اینکه قرارداد 
اولیه تونل خوانسار، به طول ۱۲۰۰ متر تونل و ۲۸۲۰ متر 
راه های طرفین بود، گفت: حفاری کل مســیر انجام و 
عملیات الینیگ حدود ۸۳۰ متر تونل تکمیل شده است.   

قاری قرآن اظهار کرد: این پــروژه به دالیل مختلف دو 
سال توقف داشت که با پیگیری های ویژه ای که در این 
خصوص به عمل آمد از روزهای پایانی ســال ۱۳۹۸ با 
انعقاد قرارداد جدید، عملیات اجرایی آن از ســرگرفته 
شد. وی گفت: عملیات اجرایی برای تکمیل این میزان 
از پروژه، شامل ۱۳۶ هزار مترمکعب خاک برداری، چهار 
هزار مترمکعــب خاک ریزی، ۴۶۰ تــن آرماتوربندی، 
۹۹ هزار و ۳۴۵ کیلوگرم کارهای فوالدی ســبک، ۲۲ 
هزار و ۳۷۷ مترمکعب الینیگ تونل و ۱۸ هزار و ۹۵۳ 
مترمکعــب قالب بندی بوده اســت.  مدیــرکل راه و 
شهرسازی اســتان اصفهان گفت: در حال حاضر تونل 
خوانسار به بویین میاندشت حدود ۸۳ درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد و در حال پیگیری تامین منابع مالی و رفع 

مشکالت اعتباری هستیم.  

مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد:

پیشرفت ۸3 درصدی دومین تونل بزرگ استان اصفهان

خبر روز

رییس صندوق کارآفرینی و امید خور و بیابانک اعالم کرد:

 ایجاد 151 شغل با تسهیالت صندوق کارآفرینی و امید 
درخور وبیابانک 

رییس صنــدوق کارآفرینی و امید خــور و بیابانک گفت: امســال با پرداخــت ۷۶ میلیارد ریال 
تسهیالت از طریق این صندوق ، ۱۵۱ شغل در این شهرســتان ایجاد شد.محمدرضا رفیع افزود: 
تسهیالت یاد  شده در حوزه صنعت ، کشــاورزی و خدمات پرداخت شــد و  عالوه بر اشتغال در 
حوزه ضروری و معیشت هم هشــت فقره تســهیالت به مبلغ ۹۰۰میلیون ریال اختصاص یافته 
است.رییس صندوق کارآفرینی امید شهرستان  خور و بیابانک  ادامه داد:در مجموع ۵۵ درصد از 
طرح های موردحمایت این صندوق در بخش صنعت ، ۳۵درصد در بخش کشاورزی و ۱۰ درصد در 
بخش خدمات  است و از این  تسهیالت پرداختی، ۸۱ نفر از مجریان طرح ها زنان و ۷۰ نفر مردان 
هستند.وی با اشاره به تفاهم نامه منعقد شــده بین صندوق کارآفرینی شهرستان خور و بیابانک 
با بنیاد برکت نیز گفت:  ۱۴۴ فقره تسهیالت به مبلغ ۴۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال به متقاضیان 

کسب وکار در شهرستان از سوی بنیاد برکت  پرداخت شده است.
رفیع افزود: ازجمله طرح های موردحمایت صندوق کارآفرینی می توان به مجتمع های گردشگری 
و بوم گردی، کشــاورزی و دام پروری، تولید در حوزه های مختلف، صنایع دســتی، صندوق های 
خرد محلی، مشاغل روستایی و توانمندسازی بانوان اشاره کرد.وی گفت: ماموریت این صندوق 
، تجمیع ســپرده های خرد مردم و تلفیق آن با اعتبارات دولت، شناســایی جوانان واجد شرایط، 
توانمندسازی آنان و کمک برای ایجاد کســب وکارهای خرد کم سرمایه و کسب وکارهای متوسط 
با محوریت فعالیت های کارآفرینانه و نیازهای منطقه ای اســت.به گفته وی؛ حمایت از ظرفیت 
اقتصادی و گردشگری و حمایت از صنایع دســتی و جهت دهی آن ها در مسیر رونق اقتصادی و 
اشتغال زایی شهرستان در اولویت اقدامات این صندوق قرار دارد.رییس صندوق کارآفرینی و امید 
خور و بیابانک محرومیت زدایی، اشتغال پایدار و توانمندسازی مناطق محروم و کم برخوردار را  از 

دیگر اهداف این صندوق بیان کرد.
 

رییس گروه آمارهای ثبتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان:

 مزیت تولید دارو و فرآورده های غیرفلزی در اصفهان
 بیش از سایر صنایع است

رییس گروه آمارهای ثبتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان گفت: تولید دارو، فرآورده های 
معدنی غیرفلزی و چرم در استان از مزیت بیشتری نسبت به سایر صنایع از نظر میزان هزینه ها 
برخوردار است.سیدعلی قرشــی افزود: بررســی آمار و اطالعات موجود درباره میزان تولیدات و 
هزینه کارگاه های صنعتی اصفهان نشان می دهد که این استان در زمینه  تولید دارو و فرآورده های 
دارویی شــیمیایی و گیاهی، ســایر فرآورده های معدنی غیرفلزی و تولید چــرم و فرآورده های 
وابسته به آن دارای مزیت نسبی در هزینه هاســت و به عبارتی، این تولیدات از صرفه و بهره وری 
بیشــتری برخوردارند. ۱۸ کارخانه داروســازی با تولید هزار قلم دارو زیر پوشش دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان است و تولیدات دارویی این اســتان بیش از ۱۰ درصد از تولید داخل را تشکیل 
می دهد؛ عمده داروهای آنتی بیوتیک خوراکی کشــور در اصفهان تولید می شــود و این استان 
رتبه نخست تولید داروهای گیاهی را دارد.قرشــی با بیان اینکه پس از این رشته ها، زمینه هایی 
مانند تولید مبلمان و وســایل نقلیه موتوری در استان دارای مزیت نسبی در هزینه کرد محسوب 
می شوند، اظهار داشت: از طرف دیگر آمار نشان می دهد رشته هایی مانند تولید کک و فرآورده های 
حاصــل از پاالیش نفت، فرآورده هــای غذایی، آشــامیدنی ها و فرآورده های توتــون و تنباکو و 
محصوالت فلزی ساخته شده به جز ماشین آالت و تجهیزات در این خطه دارای مزیت در هزینه 

کرد نسبت به سایر رشته ها نیستند.

کافه اقتصاد

ساخت ساالنه 50 هزار  واحد مسکونی در استان اصفهان اخبار
معاون عمرانی استانداری اصفهان گفت: ساالنه ۵۰ هزار واحد مسکونی در استان ساخته خواهد شد.مهران زینلیان در کارگروه مسکن استان اصفهان اظهار کرد: مطابق 
نیاز استان و در راستای ساخت مسکن برای محرومان، ۵۰ هزار واحد مسکونی در سال تولید می شود.وی بیان داشت: در همین راستا از ظرفیت شهر های جدید و نوسازی 
بافت های فرسوده شهری و بافت های میانی نیز استفاده خواهد شد.معاون عمرانی استانداری اصفهان گفت: هم اکنون خانه های خالی بسیاری در سطح استان وجود 
دارد که به دلیل خألهای قانونی رها شده و بالاستفاده مانده است که در این راستا نیازمند قوانین باالدستی هستیم هرچند در مجلس این امر صورت گرفته، اما هنوز 
ابالغ نشده است.زینلیان گفت: هنوز مصوبات قانونی برای احصای واحد های خالی در اختیار نداریم.از تعداد افراد ثبت نام شده حدود ۱۰ هزار نفر در استان واجد شرایط 
دریافت مسکن هستند.مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان نیز در این جلسه گفت: طی چهار سال آینده ساخت ۲۰ هزار و ۵۲ مسکن استیجاری، ۴۵ هزار و ۹۷۹ 
مسکن توسط بخش خصوصی و ۳۴ هزار و ۴۸۴ واحد مسکونی در محالت با هدف بازآفرینی در دستور کار  قرار دارد.علیرضا قاری قرآن گفت: همچنین تا سال ۱۴۰۴، 
ساخت ۳۴ هزار و ۴۸۴ مسکن برای متقاضیانی که تفاهم نامه را امضا کرده اند، ۱۱ هزار و ۴۹۵ واحد برای گروه های با درآمد متوسط باال، ۱۱ هزار و ۴۹۵ برنامه تامین 

مسکن برای گروه های با درآمد متوسط پایین و ۴۵ هزار و ۹۷۹ برنامه تامین مسکن برای گروه های کم درآمد در دستور کار قرار دارد.

صادرات زعفران باز 
هم کاهش یافت

در آبان ماه ســال جاری بیش 
از ۴۴ هــزار و ۲۴ کیلو زعفران از 
کشور صادر شــده که در مقایسه 
با آبان ماه ســال ۹۹ که طی آن 
۵۸ هزار و ۲۷۲ کیلــو صادرات 
زعفران صورت گرفتــه بود، ۲۸ 

درصد کاهش پیدا کرده است.

وز عکس ر

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

حذف ارز ترجیحی، تورم 
حداقلی به دنبال دارد

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اســالمی گفت: حذف ارز ترجیحی اگر درست 
مدیریت شــود تورم حداقلی به دنبال دارد، اما 
اگر درست مدیریت نشود، تورم غیرقابل کنترل 
می شود.اصغر سلیمی درباره حذف ارز ترجیحی 
از بسیاری اقالم مانند دارو، اظهار کرد: حذف ارز 
ترجیحی از اقالم کشاورزی و دارو که با زندگی 
روزمره مردم عجین اســت، مشکالتی را برای 
شــهروندان ایجاد خواهد کــرد و اکنون که ارز 
ترجیحی هنوز از دارو حذف نشده، بسیاری از 
افراد توان خرید دارو ندارند و بعد از حذف شدن 
این ارز از دارو بدون شــک مشکالت افزون تر 
خواهد شــد.وی افزود: قطعا مجلس مراقب 
اســت که اگر ارز ترجیحی قرار باشد از کاالیی 
حذف شود شرایطی به وجود بیاید که مردم از 
نظر معیشتی دچار مشکل نشوند و مجلس به 
طور جدی به دنبال این اســت که در پی حذف 
ارز ترجیحی، کشــور بــا تورم و گرانــی مواجه 
نشــود. موضوع حذف ارز ترجیحــی در الیحه 
بودجه دولت آمده و این گونه نیســت که حتما 
در مجلس تصویب شود.نماینده مردم سمیرم 
در مجلس گفت: امیدواریم با صحبت هایی که 
در کمیســیون تلفیق بودجه مطرح شده، این 
موضوع با مراکز دولتی و پژوهشــی مطرح و 
بررســی و تمام جوانب امر در نظر گرفته شود 
تا افرادی که از ارز ترجیحی استفاده می کنند، 
دچار مشکل نشوند. بسیاری از سود جویان از 
موضوع حذف ارز ترجیحی سوءاستفاده کردند 
و رانت تشکیل دادند و کاالها را با قیمت واقعی 
به دست مصرف کننده اصلی نرساندند.سلیمی 
تصریح کرد: حذف ارز ترجیحی نباید سبب تورم 
شدید در کشور شود به طوری که قادر به کنترل 
آن نباشیم. قطعا مجلس با هم فکری و تعاملی 
که با دولت دارد به دنبال بهترین راه اســت که 
مشکلی برای مردم به وجود نیاید.وی افزود: 
برای مثال دولت باید بــرای بیماران خاص که 
مرتب از دارو اســتفاده می کنند، مبالغی را در 
نظر بگیرد و راهکارهایــی را دولت و مجلس با 
هم فکری یکدیگر در نظر بگیرند تا مردم دچار 

مشکل جدی نشوند.

قائم مقام سابق مجری طرح های توسعه ای 
ذوب آهن اصفهان:

 شرکت های فوالدی کوره بلند
 نیازمند یارانه سوخت هستند

قائم مقام ســابق مجری طرح های توســعه ای ذوب آهن 
اصفهان گفت: با وجود این که شرکت های فوالدی به روش 
کوره بلند، ســهمی در تولید فوالد کشــور دارند، اما در مقام 
مقایســه با شــرکت های فوالدی به روش احیا، محروم از 
یارانه انرژی هســتند، بنابراین دولت باید سوبســیدی در 
مقابل سوخت جامد کک به شــرکت های تولیدی کوره بلند 

پرداخت کند.
ســیروس موتمن درباره حذف یارانه های انرژی در صنعت 
فوالد، اظهار کرد: باید توجه داشــت که ذوب آهن حتی یک 
ریال هم یارانه انرژی دریافت نمی کند، چراکه سوخت این 

صنعت، کک است.
وی با بیــان اینکه واحدهــای بزرگ فوالد دنیــا به صورت 
کوره بلند فعالیت می کنند، گفت: ۷۰ درصد فوالدسازان دنیا 
به روش کوره بلند فعالیت می کنند که آنها نیز فاقد دریافت 
سوبسید انرژی هســتند، اما این موضوع در ایران برعکس 
است و ۸۰ درصد تولید فوالد کشور به روش احیا و استفاده 
از گاز طبیعی است که دلیل رونق آن، مزیت گاز ارزان قیمت 

است به این معنا که سوبسیدی در آن پرداخت می شود.
قائم مقام ســابق مجری طرح های توســعه ای ذوب آهن 
اصفهان تاکید کــرد: امروز اگر سوبســید انرژی واحدهای 
فوالدی را حذف کنیم، ممکن است که شرکت های تولیدی 

از بعد اقتصادی، به سودهای مدنظر خود دست نیابند.
وی همچنین اضافه کرد: البته به نظر می رسد سوبسیدی که 
وزارت نفت برای تولید فوالد در کشور پرداخت می کند برای 
تولید فوالد و مصرف داخلی پرداخت می  شــود که موجب 
کاهش قیمت این محصول شــود، اما اگر قرار باشــد این 
سوبسید برای صادرات محصوالت فوالدی پرداخت شود تا 
این شرکت ها در صادرات ســود ببرند، شاید این وزارتخانه 

نیز به دنبال سهمی از این سود باشد.
موتمن تاکید کرد: در حالی که شرکت های تولیدی فوالد به 
روش احیای مســتقیم، یارانه انرژی دریافت می کنند، اما 
ذوب آهن از دریافت این سوبســید محروم است که برای 
جبران این موضوع، حداقل ارزش حرارتــی گاز و کک باید 
مبنای مقایســه قرار گیرد و دولت یارانه ای به کارخانجات 

کوره بلند تولید فوالد پرداخت کند.
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آگهی

مفاد آراء
10/55 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

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

خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند0
1(رای شــماره 140060302034012159 هیأت اول0 حسین چینی فرزند تقی 
بشماره شناسنامه 361صادره ازکاشــان 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 شــماره 140060302034012160هیأت اول0 صفیه سادات مروج فرزند 
سید عباس بشماره شناسنامه 1092صادره از کاشان بشماره ملی 1261700491 
–  سه دانگ مشــاع ازششدانگ قسمتی ازیکبابخانه بمســاحت 14/30 مترمربع 
 بشــماره 29 فرعــی مجــزی از 11 فرعــی از پــالک 3367- اصلــی واقع در 

بخش یک کاشان
3(رای شــماره 140060302034012170هیأت اول0 علی اکبر نصیرزاده فرزند 
محمد بشــماره شناســنامه 0صادره از کاشان به شــماره ملی 1250194589– 
ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 14/4مترمربع بشماره 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 کاشان به شــماره ملی 1261891821 
–  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 91/96 مترمربع بشــماره 23 فرعی مجزی 
 از 7 فرعی و قســمتی  از مشــاعات تابعه از پالک 7440- اصلــی واقع در بخش

 یک کاشان
5(رای شــماره 140060302034011504هیأت اول0 علی طریقتی کاشــانی 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 0صادره از کاشــان به شماره ملی 1250257001 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 338/50 مترمربع بشماره 13 فرعی مجزی از1 
الی 4و6 الی 11 فرعی و مشاعات تابعه از پالک 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 مشــاع ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت 409/55 
مترمربع بشــماره 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 شــهرابی 
فرزندعلی بشماره شناسنامه 98 صادره از کاشــان به شماره ملی 1261769627 
–  یک دانگ مشــاع ازششدانگ یکبابخانه بمســاحت 409/55 مترمربع بشماره 
12 فرعی مجــزی 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 
–  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان 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 جعفربشــماره شناسنامه 39 صادره از کاشان بشــماره ملی 1261739590 
–  سه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب ساختمان قدیمی بمســاحت 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 معصومه صادق پور 
فرزندحسین بشماره شناسنامه 1045 صادره از کاشان به شماره ملی 1261832116 
–  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
12(رای شــماره 140060302034011131 هیأت دوم0 ســتار هدایتیان فینی 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250335876 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 93/70 مترمربع بشماره 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 فرزندســید 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 بشماره شناســنامه 4  صادره از کاشان  بشــماره ملی 1262970288 
–  ششدانگ قطعه زمین محصور مشــتمل بر اعیان بمساحت 528/30 مترمربع 
بشــماره 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 –  ششدانگ قســمتی از یکبابخانه بمســاحت 74/97 مترمربع 
بشماره 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 شماره 140060302034012256 هیأت دوم0 معصومه عباس زاده فرزند 
 حسن بشماره شناسنامه 520  صادره از کاشــان  به شماره ملی 1261242394 –  
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمســاحت 112/89 مترمربع بشماره 837 

فرعی مجزی از 54 فرعی ازپالک 3- اصلی واقع درغیاث آباد بخش 2 کاشان
18( رای شماره 140060302034011337 هیأت دوم0 مریم ترنجی مفرد فرزند 
محمد باقر بشماره شناســنامه 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 شناسنامه 0  صادره از کاشــان  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 ازششــدانگ اعیانی احداثی در عرصه موقوفه بمساحت 177/46 
متر مربع بشــماره 10623 فرعی مجزی از 302 فرعــی ازپالک 11- اصلی واقع 

درزیدی بخش 2 کاشان
21( رای شــماره 140060302034011822 هیــأت اول0 مرضیــه روحانــی 
بیدگلی فرزند مهدی بشماره شناســنامه 13701  صادره از تهران  به شماره ملی 
0082950849 –  سه دانگ مشاع ازششــدانگ اعیانی احداثی در عرصه موقوفه 
بمساحت 177/46 مترمربع بشــماره 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 شناسنامه 561  صادره از شوشتر  بشــماره 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 مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 109/40 مترمربع بشماره 10627 

فرعی مجزی از 484 فرعی ازپالک 11- اصلی واقع درزیدی بخش 2 کاشان
24( رای شــماره 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 شماره 140060302034010496 هیأت اول0 فاطمه هنرمند فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 946  صادره از کاشان  بشماره ملی 1261748662–  ششدانگ 
قطعه زمین محصور مشتمل براعیان بمساحت 149مترمربع بشماره 26067 فرعی 

ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
27( رای شماره 140060302034011605 هیأت دوم0 غالمحسین عبدلی علوی 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 50697  صادره از کاشان  بشماره ملی 1260497003 
–  ششدانگ یکبابخانه و باغچه بمساحت 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 هیأت دوم0 علــی نخ کش فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 48142  صادره از کاشان  به شماره ملی 1260471535 
–  ششدانگ یکبابخانه نیمه ساز بمساحت 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 شناســنامه 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 کاشان  به شــماره ملی 1261098714 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 59/10 مترمربع بشماره 26082 فرعی ازپالک 

15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
32( رای شــماره 140060302034011526 هیأت دوم0 مهدی عمو رمضانزاده 
فرزند حســینعلی بشــماره شناســنامه 3311  صادره از کاشــان  به شماره ملی 
1262061474 –  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 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 شناســنامه 108  صادره از کاشان  به شــماره ملی 1261901479 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 129/74 مترمربع بشماره 26084 فرعی ازپالک 

15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
34( رای شماره 140060302034012176 هیأت اول0 پروانه کهریزی فرزندحیدر 
بشماره شناسنامه 192  صادره از کرمانشاه  بشماره ملی 3253285006 –  پنج دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 100 مترمربع بشماره 26085 فرعی مجزی 

از 7269 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
35( رای شماره 140060302034012174هیأت اول0 طاهره نصیری فرزندعادل 
بشماره شناسنامه 3743  صادره از کاشان بشماره ملی 1262025141 –  یک دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 100 مترمربع بشماره 26085 فرعی مجزی 

از 7269 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
36( رای شــماره 140060302034011303هیــأت اول0 ابوالفضــل تقی زاده 
ویدجائی فرزند عزیزاله بشــماره شناسنامه 16  صادره از کاشــان به شماره ملی 
1262974305 –  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 110/70 مترمربع بشماره 26086 

فرعی  ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
37( رای شــماره 140060302034011456هیأت دوم0 مهــدی 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 رضــا صادق زاد فرزند 
حسین 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 هیــأت 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 شــماره 140060302034011499 هیأت اول0جالل یزد آبادی فرزند 
عبداله بشماره شناســنامه 275 صادره از کاشان بشــماره ملی 1260966127 –  
ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمساحت 265/90 مترمربع بشماره 

26091 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
41( رای شماره 140060302034011525 هیأت دوم0 رضوان شطفی فرزند علی 
اکبر بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره 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 فرزندسیدحســین بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشــان به شماره 
ملی 0480732991 –  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 115 مترمربع بشماره 
 26106 فرعی مجــزی از 7624 فرعی ازپــالک 15- اصلی واقــع درناجی آباد 

بخش 2 کاشان
43( رای شــماره 140060302034000073 هیأت دوم0 فریبا تقی زاده علوی 
فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250428416 
–  ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 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 یوســفی فرزند 
 ماشااله بشماره شناســنامه 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 هیأت اول0 مریم عامری شهرابی 
فرزندحسین بشماره شناسنامه 3138 صادره از کاشان به شماره ملی 1261978463 
–  سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه بمســاحت 131/91 مترمربع بشماره 

26108 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
46( رای شماره 140060302034011522 هیأت دوم0 حامد باقرزاده فرزند علی 
بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شــماره ملی 1250392772 - ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 179/50 مترمربع بشماره 26109 فرعی ازپالک 15- اصلی 

واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
47( رای شــماره 140060302034011585 هیأت دوم0 سید مرتضی پیامبرپور 
فرزند سید جعفر بشماره شناسنامه 41 صادره از کاشان به شماره ملی 1262185416 
- ششدانگ یکبابخانه نیمه ساز بمساحت 160/90 مترمربع بشماره 26110 فرعی 

ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
48( رای شماره 140060302034011712 هیأت دوم0 علی اصغر نیک مهر فرزند 
محمد کاظم بشماره شناسنامه 139 صادره از کاشان بشماره ملی 1263032524 
– ششدانگ قطعه زمین مزروعی محصور بمســاحت 1003/94 مترمربع بشماره 

26111 فرعی ازپالک 15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
49( رای شــماره 140060302034011500 هیأت دوم0 ملیحه جعفریان فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 9168 صادره از کاشان بشــماره 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 هیأت دوم0 فاطمــه تابش فرزند 
 قاسم بشماره شناسنامه 683 صادره از کاشان به شــماره ملی 1261671023 – 
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 111/88مترمربع بشماره 
 26114 فرعی مجــزی از 7991 فرعی ازپــالک 15- اصلی واقــع درناجی آباد 

بخش 2 کاشان
53( رای شماره 140060302034011801 هیأت دوم0 سید محمد  میرحسینی 
بیدگلی فرزند ســید 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(شماره 140060302034011909 هیأت دوم0 امیر حسین عبدلی فرزند علی 
رضا بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250462789 – ششدانگ 
یکبابخانه نیمه ساز بمساحت 145/60 مترمربع بشــماره 26116 فرعی ازپالک 

15- اصلی واقع درناجی آباد بخش 2 کاشان
55( رای شــماره 140060302034011793 هیــأت اول 0 علــی اصغــر بهره 
دار فرزندعلیرضا بشــماره شناســنامه 46328 صادره از کاشــان  به شماره ملی 
1260453367 –  ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت 380/50 
مترمربع بشماره 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 فرعــی مجــزی از 4572 فرعی ازپــالک 23- اصلی واقــع دردرب فین 

بخش 2 کاشان
58( رای شــماره 140060302034010880 هیأت دوم 0 ملیحه سادات حسینی 
قمصری فرزند سید حسین بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشان  به شماره ملی 
1250369290 –  ســه 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 هیــأت اول 0 محمد جواد کوچکی 
راوندی فرزنــد جلیل بشــماره شناســنامه 0 صادره   از کاشــان بشــماره ملی 
1250120179 –  ســه 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
60(رای شــماره 140060302034011087 هیــأت اول 0 زینــب واحدی زاده 
 فرزند محمد بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان  بشماره ملی 1250263042 –  
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه با کاربری زراعی بمساحت 184/30 مترمربع 
بشماره 7454 فرعی مجزی از 5407 فرعی ازپالک 23- اصلی واقع دردرب فین 

بخش 2 کاشان
61(رای شماره 140060302034010851 هیأت اول 0 محمد تواضعی فرزندحسن 
بشماره شناسنامه 4289 صادره از کاشان  به شماره ملی 1262114527 – ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 116/50 مترمربع بشماره 7455 فرعی مجزی از 3617 فرعی 

ازپالک 23- اصلی واقع دردرب فین بخش 2 کاشان
62( رای شــماره 140060302034012131 هیأت اول 0 لیــال افتخاری فینی 
فرزند جواد بشماره شناســنامه 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 ازپــالک 33- اصلی واقع درفین 

کوچک بخش 2 کاشان
63( رای شماره 140060302034012178 هیأت اول 0 اصغر جعفریان فینی فرزند 
حبیب بشماره شناسنامه 4165 صادره از کاشان  به شماره ملی 1261017994 –  
ششدانگ یکبابخانه و باغچه بمساحت 502 مترمربع بشماره 12855 فرعی مجزی 

از 583 فرعی ازپالک 33- اصلی واقع درفین کوچک بخش 2 کاشان
64( رای شــماره 140060302034011072 هیأت اول 0 مســعود بنائی فرزند 
حسین بشــماره شناســنامه 64 صادره از نطنز  به شــماره ملی 1239870711 
–  ششدانگ قطعه زمین محصور مشــتمل بر اعیان بمساحت 634/80 مترمربع 
 بشماره 12856 فرعی مجزی از 113 فرعی ازپالک 33- اصلی واقع درفین کوچک

 بخش 2 کاشان
65( رای شــماره 140060302034010684 هیــأت اول 0 مرضیــه 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 محبوبه صدر آرانی 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 197  صادره از کاشان بشماره ملی 6199746848 
–  ششــدانگ یکباب ســاختمان بمســاحت 111/30 مترمربع بشــماره 8222 
 فرعــی مجــزی   از 1115 فرعــی ازپــالک 34- اصلــی واقع درفیــن بزرگ

 بخش 2 کاشان
67( رای شــماره 140060302034011282 هیــأت اول 0 احمد توکلیان فرزند 
آقا محمود بشماره شناسنامه 50  صادره از کاشــان  بشماره ملی 1262920752 
–  دو دانگ مشــاع ازششــدانگ چهار دیواری محصور مشــتمل 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 هیأت اول 0 گیتی شافوری روئیده 
فرزند علی محمد بشــماره شناســنامه 1257  صادره از کاشــان  بشــماره ملی 
1261865308 –  چهاردانگ مشاع ازششــدانگ چهاردیواری محصور مشتمل 
بر ساختمان و باغچه مشجربمساحت 335مترمربع بشماره 8223 فرعی مجزی از 

2271 فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش 2 کاشان
69(رای شــماره 140060302034012179هیأت اول 0 ابوالفضل آمیری فینی 
فرزند سید ماشااله بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان  بشماره ملی 1250195667 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 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 نســاج 
فرزند مهدی بشماره شناسنامه 0  صادره از کاشــان 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 شماره 140060302034012008 هیأت دوم 0 محمد خرمی خرمدشتی 
فرزند ماشااله بشماره شناسنامه 7  صادره  از کاشان بشماره ملی 1262408202 –  
ششدانگ قسمتی ازیکبابخانه بمساحت 176 مترمربع بشماره 8226 فرعی مجزی 

از 7490 فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش 2 کاشان
72( رای شماره 140060302034011768 هیأت اول 0 حمید قاری فینی فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 26303  صادره از تهران بشــماره ملی 0084338253 
–  سه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب مغازه بمســاحت 47 مترمربع بشماره 
 8227 فرعــی 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 فرعــی 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 شناســنامه 137  صادره از کاشان  به شــماره ملی 1262937051 
–  ششــدانگ زمین محصور مشــجر البعض بمســاحت 242 مترمربع بشماره 
 8229 فرعی مجــزی از 7798 فرعی ازپــالک 34- اصلی واقــع درفین بزرگ

 بخش 2 کاشان
75( رای شماره 140060302034011523 هیأت دوم0 فریبا ستوده بورمن فرزند 
عزیزاله بشماره شناســنامه 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 شماره 140060302034010944 هیأت دوم0 محدثه چهارباغی فرزند 
علی بشماره شناسنامه 0  صادره از کاشان  بشماره ملی 1250184126 –  ششدانگ 
قسمتی ازیکباب ساختمان بمساحت 95/77 مترمربع بشماره8231 فرعی مجزی 

از 6519و44 فرعی ازپالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش 2 کاشان
77( رای شماره 140060302034011511 هیأت دوم0 علیرضا جوی فرزند مانده 
علی بشماره شناسنامه 0  صادره از کاشان  بشماره ملی 1250233364 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمســاحت 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 مشتمل براعیان بمســاحت 255/53 مترمربع 
بشــماره8234 فرعی مجزی از 1 فرعی ازپالک 34- اصلــی واقع درفین بزرگ 

بخش 2 کاشان
79( رای شماره 140060302034012206 هیأت دوم0 طاهره خان فینی فرزند 
فتح اله بشماره شناســنامه 111 صادره از کاشان  بشــماره ملی 1262843367 
–  ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 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 
 بشــماره 2151 فرعی مجزی از 458 فرعی ازپالک 40- اصلی واقع درحسن آباد

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

 بخش 2 کاشان
82( رای شــماره 140060302034011783 هیأت اول 0 محسن کاظمی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 1535  صادره از کاشــان  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 شــماره 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 شــماره 140060302034012130 هیأت دوم 0 عباس زربخش فرزند 
رمضان بشماره شناســنامه 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
85( رای شماره 140060302034010859 هیأت اول 0 یاسر باقی لتحری فرزند 
 محسن بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشان  به شــماره ملی 1250179408 –

  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 136 مترمربع بشماره 7546 فرعی 
مجزی از 501 فرعی ازپالک 45- اصلی واقع درلتحربخش 2 کاشان

86( رای شماره 140060302034010860 هیأت اول 0 فاطمه اکبری فرزند امید 
بشماره شناسنامه 3862 صادره از کاشان  به شماره ملی 1263351141 –  سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 136 مترمربع بشماره 7546 فرعی مجزی از 

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

2 کاشان
ادامه در صفحه 5
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شناسایی کالهبردار اینستاگرامی با 11 صفحه جعلی
رییس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان اصفهان از شناسایی و دستگیری کالهبردار اینستاگرامی 
که با راه اندازی صفحات جعلی اقدام به کالهبرداری از مخاطبان می کرد، خبر داد.سرهنگ سیدمصطفی 
مرتضوی گفت:  این کالهبردار با راه اندازی صفحات اینستاگرامی جعلی تاکنون بیش از ۵۰۰ میلیون 
تومان از شهروندان کالهبرداری کرده است.به گفته وی، این کالهبردار ۱۱ صفحه متعدد را در اینستاگرام 
در زمینه فروش پوشــاک راه اندازی کرده بود و بدون اینکه ارســال کاالیی برای مشتری در کار باشد 
پس از دریافت مبلغ مخاطب را بالک کرده و به این شکل کالهبرداری می کرد. چند روز پیش هم زوج 
کالهبرداری که از طریق تبلیغ فروش لباس در اینستاگرام بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال کالهبرداری کرده بودند 
به همت پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان اصفهان دستگیر شدند.برخی صفحات اینستاگرامی 
که به تبلیغ اجناس می پردازند با هدف کالهبرداری راه اندازی می شوند و بنابراین شهروندان باید در 
این زمینه هوشیار بوده و به این گونه صفحات اعتماد نکنند و از پرداخت وجه پیش از رؤیت اجناس و 

اطمینان از صحت و سالمت آن خودداری کنند.
 

 مسموم شدن 1۹۹ اصفهانی بر اثر استنشاق 
گاز مونوکسیدکربن

سخنگوی مرکز حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان گفت: امسال ۱۹۹ نفر در استان بر اثر استنشاق 
گاز مونوکسیدکربن، مسموم شدند و ۲۲ نفر نیز جان خود را از دست دادند. سخنگوی مرکز حوادث و 
فوریت های پزشکی استان اصفهان با اشاره به اینکه بیشترین آمار فوتی با ۱۰ نفر مربوط به شهرستان 
اصفهان بوده است، گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۷۷ نفر به دلیل مسمومیت با گاز مو نوکسیدکربن 
به بیمارستان منتقل یا به صورت ســرپایی در محل درمان شــده اند. عباس عابدی افزود: از موارد 
مسمومیت با مونوکسیدکربن در استان، شهرســتان های اصفهان، خمینی شهر و مبارکه به ترتیب با 
۳۵، ۱۲ و ۹ درصد، به مراتب بیشترین میزان مسمومیت با این گاز سمی را داشتند.مدیر روابط عمومی 
و سخنگوی مرکز حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه شهرستان های نجف آباد، 
فالورجان و سمیرم هر کدام با ۷ درصد نیز در رده های بعدی، بیشترین میزان مسمومیت با این گاز 
را دارا هستند، گفت: سال گذشته نیز ۵۰۵ مسمومیت با گاز سی او )co( در استان رخ داد که ۱۶ نفر 
جان خود را از دست دادند و ۴۸۹ نفر نیز به مراکز درمانی منتقل یا به صورت سرپایی درمان شدند.به 
گفته وی، سال گذشته بیشترین میزان مسمومیت با مونوکسیدکربن به ترتیب با ۲۴۷، ۴۰ و ۳۶ مورد 
مربوط به شهرستان های اصفهان، فالورجان و لنجان بوده است.مدیر روابط عمومی و سخنگوی مرکز 
حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان گفت: در سال ۹۸ نیز ۶۰۱ مورد گازگرفتگی با مونوکسیدکربن در 
استان حادث شد که ۳۰ نفر جان باختند و ۵۷۱ تن دیگر به بیمارستان منتقل و یا در محل درمان شدند.

 

 بهره مندی بیش از هزار  کودک نیازمند مبتال به سوء تغذیه
 از سبد غذایی

یک هزار و ۲۳ کودک نیازمند مبتال به سوء تغذیه، با بیش از ۷۷۷ میلیون تومان هزینه از سبد غذایی 
بهره مند شدند.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان گفت: ماهیانه مبلغ صد هزار 
تومان برای تامین حداقل نیاز غذایی و ارتقای سالمت و هوش کودکان نیازمند در قالب بن کارت به 
سرپرستان که توانایی مالی کافی ندارند، پرداخت شده است.کریم زارع اظهار کرد:هزار و ۲۳ کودک 
نیازمند مبتال به سوء تغذیه را مراکز بهداشت شناسایی و برای دریافت سبدغذایی به کمیته امداد 
معرفی کرده و در بازه های زمانی مشخص مورد پایش قرار می گیرند تا در صورت بهبودی از چرخه 
خارج و کودکان دیگر جایگزین شوند.وی با بیان اینکه هزار و ۸۰۰ مادر باردار و شیرده نیز در این طرح 
از امنیت غذایی برخوردار شــدند، گفت: در این مدت بیش از یک میلیارد و ۲۵۲ میلیون تومان هم 

برای ارتقای شاخص سالمت این گروه از جامعه هدف پرداخت شده است.

وارونگی هوا، زمینه ساز عوارض قلبی و عروقی؛

تغذیه سالم؛ راه نجات از آلودگی هوا

آلودگی هوا یک نگرانی عمده برای سالمت  اکرم کیانی 
عمومی اســت، زیرا کاهش کیفیت هوا 
امری خطرناک اســت که در صورت تداوم این امــر، می تواند اثرات 
زیادی بر سالمت و رفاه همه موجودات زنده بگذارد، آلودگی هوا نه تنها 
بر ریه ها، بلکه سایر قسمت های بدن نیز تاثیر می گذارد و باعث بسیاری 

از بیماری های عفونی شود.
بر اساس آمارهای جهانی، ساالنه بیش از سه میلیون نفر بر اثر آلودگی 
هوا جان خود را از دست می دهند، بسیاری از ذرات مضر در هوا وجود 
دارد که می توانند وارد بدن شــده و مشــکالتی برای ســالمتی ایجاد 
کنند، کیفیت نامطلوب هوا با ســنجش مقدار این ذرات موجود در هوا 
اندازه گیری می شود و هر چه مواد معلق در هوا بیشتر باشد، کیفیت هوا 
کمتر می شود. این ذرات معلق شامل دی اکسید کربن و آالینده های 
دیگر هستند که باعث واکنش های آلرژیک، التهاب راه های هوایی و 

آسیب به ریه می شوند.
نفس کشــیدن دائمی نیاز اصلی انسان اســت و هر کدام از افراد هر 
روزه به طور متوسط ســه هزار گالن هوا تنفس می کنند، مقدار زیادی 
هوا روزانه به ریه وارد و خارج می شود، اگر این هوا مواد زائد و آلودگی 
داشته باشــد ریه ها یعنی تنها منبع اکسیژن رسانی به بدن در معرض 

خطر انواع مواد آالینده ای که در این نقــل و انتقال از بدن ما می گذرد، 
واقع می شــود.مرجان منوچهری، مدیــر گروه بهبــود تغذیه جامعه 
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص وارونگی 
و میزان آالیندگی هوا در کالن شــهرها، اظهار می کنــد: آلودگی هوا به 
معنای وجود یک یا چند آالینده اعم از گرد و غبار، گازها، دود، بخارات، 
خاکســترهای فرار در هوای آزاد با کمیت ها، کیفیت هــا و ماندگاری 
مختلف است که می تواند برای انســان، گیاه و جانور خطرناک باشد، 
در فصل زمســتان پدیده ای که اغلب در کالن شــهرها اتفاق می افتد، 
وارونگی است، وارونگی یک پدیده جوی اســت که در آن هوای سرد 
به زمین نزدیک تر اســت، در این شــرایط آالینده ها بین الیه های هوا 

باقی می مانند.
وی اضافه می کند: با توجــه به اینکه نفس کشــیدن الزمه حیات هر 
انسانی است و آلودگی هوا می تواند این نیاز مبرم را به مخاطره اندازد، 
پرداختن به این مقوله و راه های کاهش اثرات مخرب آن بر سالمتی و 
طول عمر از اهمیت بسزایی برخوردار است، ریزگردها و آلودگی موجود 
در هوا می تواند وارد جریان خون شــده و زمینه ســازی برای عوارض 
قلبی و عروقی و ســرطان های مختلف و تشدید اینگونه بیماری ها در 
افراد مبتال، ایجاد واکنش های حساســیتی و کاهش طول عمر شود.

این کارشــناس تغذیه و رژیم درمانی تاکید می کند: با توجه به اینکه 
آلودگی هوا می تواند باعث به مخاطره انداختن ســالمتی افراد شود، 
رعایت توصیه های تغذیه ای در این شرایط برای همه گروه های سنی و 
به خصوص کودکان، سالمندان، مادران باردار و مبتالیان به بیماری های 
قلبی- ریوی ضروری است، سیستم ایمنی بدن به عنوان سپری محکم 
می تواند بدن را در مقابل عوامل خطر بیرونی مانند آلودگی های محیطی 
و درونی و انواع عفونت ها حفظ کند. بنابراین تقویت سیســتم ایمنی 
آنتی اکســیدان ها ترکیباتی هســتند که جلوی عمل رادیکال های آزاد 
)عوامل مخرب سلول ها( را گرفته و مانع از تخریب سلول های حیاتی 
بدن شده و از جذب فلزات سنگین )ســرب، کادمیوم، جیوه( در بدن 

ممانعت می کنند.

مهم ترین مواد مغذی، آنتی اکسیدان ها هستند
وی در مورد مهم تریــن مواد مغذی آنتی اکســیدان تصریح می کند: 
استفاده از روغن ســویا، روغن آفتابگردان و سایر روغن های گیاهی، 
جوانه گنــدم، روغن ماهــی، روغن زیتــون و انــواع مغزها خاصیت 
آنتی اکسیدانی )ضدسرطان و التهاب( دارند و سبب افزایش مقاومت 
به عفونت ها )تقویت سیستم ایمنی( و افزایش جذب آهن می شوند 

که در شرایط آلودگی هوا مصرف آنها توصیه می شود.
منوچهری اضافه می کند: بهتر است میوه ها و ســبزیجات در شرایط 
آلودگی هوا به صورت خام مصرف شــوند تا ویتامین C موجود در آنها 
حفظ شود. از مهم ترین منابع ویتامین C می توان به مرکبات )پرتقال، 
نارنگی، گریپ فروت(، فلفل ســبز، فلفل دلمــه ای، کلم بروکلی، گل 
کلم، کلم برگ، گوجه فرنگی، سبزیجات برگ سبز، اسفناج، جعفری، 
کیوی، اشــاره کرد.مدیر گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشــتی 
دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان اظهار می کند: بتاکاروتن پیش ساز 
ویتامین A اســت که در بدن به این ویتامین تبدیل می شود. ویتامین 
A آنتی اکســیدانی اســت که در تقویت سیســتم ایمنی نقش دارد، 
بنابراین در شرایط گرد و غبار و آلودگی هوا بهتر است از منابع غذایی این 
ویتامین مانند سبزی ها و میوه های سبز و زرد و نارنجی مانند هویج، 
کدو حلوایی، کلم بروکلی، اســفناج، گوجه فرنگی، انواع کلم، طالبی، 
هلو، زردآلو و موز استفاده شود. سیب در میان انواع میوه هایی که وجود 
دارد، بیشترین تاثیر را بر دستگاه تنفسی داشته و در بهبود فعالیت این 

ارگان تاثیرگذار است.
وی می افزاید: سلنیوم، از آنتی اکسیدان هایی است که در غالت کامل 
)تصفیه نشده(، لبنیات، تخم مرغ، گوشــت مرغ، بوقلمون و گوساله، 
ماهی، اسفناج، مغزها و دانه های گیاهی، موز، عدس و ماش به وفور 
 )Astaxanthin( یافت می شود، آستاگزانتین، آنتی اکسیدانی است
که میگو و ماهی هایــی که با جلبک دریایی تغذیه می شــوند از منابع 
غذایی آن هســتند، مصرف ماهی های روغنی که سرشار از اسیدهای 
چرب امگا ۳ هســتند، می تواند در کاهش تنگی نفس و آثار زیان بار 

ترکیبات التهاب آور مفید باشد.

اخبار جامعه

یمنا
س: ا

عک

88( رای شماره 140060302034011463 هیأت دوم 0 علی اصغر سقائی محمدی 
فرزند حسین  بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان  به شماره ملی 1250339189 
–  ششدانگ یکبابخانه  بمساحت 151/40 مترمربع بشماره 7548 فرعی مجزی از 

443 فرعی ازپالک 45- اصلی واقع درلتحربخش 2 کاشان
89( رای شماره 140060302034011498 هیأت دوم0 علی اصغر ربیعی فرزند 
عباسعلی بشماره شناســنامه 2179  صادره از کاشان بشماره ملی 6199968451 
– ششدانگ یکبابخانه بمساحت 98/60 مترمربع بشماره 15644 فرعی مجزی از 

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

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

 بخش 2 کاشان
92( رای شــماره 140060302034011825 هیأت اول0 ســید حسین مداحی 
نژاد فرزند سید عباس بشــماره شناسنامه 646  صادره از کاشــان  به شماره ملی 
1261662164 –  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 98/20 مترمربع 
بشــماره 15655 فرعی مجزی از 1293و1275 فرعی ازپــالک 49- اصلی واقع 

درصفی آباد بخش 2 کاشان
93( رای شــماره 140060302034011826 هیأت اول0 زهرا محدث فرد فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 44  صادره از آران و بیدگل  به شماره ملی 6199553810 
–  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 98/20 مترمربع بشماره 15655 
فرعی مجزی از 1293و1275 فرعی ازپالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش 

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

4618 فرعی ازپالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش 2 کاشان
95( رای شــماره 140060302034009068 هیــأت اول0 طیبــه نظری نژاد 
فرزندعباس بشماره شناسنامه 8552  صادره از تهران  به شماره ملی 0066711460 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 87/75 مترمربع بشماره 15657 فرعی مجزی از 

8859 فرعی ازپالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش 2 کاشان
96( رای شماره 140060302034011819 هیأت اول0 علی اصغر باغ چائی فرزند 
حبیب بشماره شناسنامه 40949  صادره از کاشان  به شماره ملی 1260399575 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 89/50 مترمربع بشماره 15658 فرعی مجزی از 

13398 فرعی ازپالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش 2 کاشان
97( رای شماره 140060302034011519 هیأت دوم0 مهدی اسالمی کله فرزند 
عباس بشماره شناســنامه 946  صادره از کاشان  به شــماره ملی 1261997182 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 135/93 مترمربع بشماره 15659 فرعی مجزی 

از 1246 فرعی ازپالک 49- اصلی واقع 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 بشماره 15660 فرعی مجزی از 6979 فرعی 

ازپالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش 2 کاشان
99( رای شــماره 140060302034010977 هیأت دوم0 احمد خداوردیان فرزند 
غالم بشماره شناسنامه 8254  صادره از کاشان  به شــماره ملی 1260588874 

–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 132/80 مترمربع بشماره 15662فرعی مجزی از 
4328 فرعی ازپالک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش 2 کاشان

100( رای شــماره 140060302034011742 هیــأت دوم0 زهــرا خســروی 
فرزنــد امراله بشــماره شناســنامه 3003  صــادره از کاشــان  به شــماره ملی 
1260642224 –  ششدانگ یکبابخانه و مغازه بمساحت 106/60مترمربع بشماره 
 15663فرعی مجزی از 766/4288 فرعــی ازپالک 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 ازپالک 

52- اصلی واقع دراراضی صفی آباد بخش 2 کاشان
102( رای شــماره 140060302034010874 هیــأت 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 

ازپالک 52- اصلی واقع دراراضی صفی آباد بخش 2 کاشان
103( رای شماره 140060302034011505 هیأت اول0 فریده سلطانی خرمدشتی 
فرزند دخیل بشماره شناســنامه 0  صادره از کاشان  به شماره ملی 1250094062 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 117/60 مترمربع بشماره 3128 فرعی مجزی از 

3116 فرعی ازپالک 53- اصلی واقع دریحیی آباد بخش 2 کاشان
104( رای شــماره 140060302034008220 هیأت دوم0 علی خیر خواه حسن 
آباد فرزند مرتضی بشماره شناســنامه 44383  صادره از کاشــان  به شماره ملی 
1260433889 –  ششــدانگ یکباب مغازه بمســاحت 15/20 مترمربع بشماره 
3201 فرعی مجزی از 222/1972 فرعی ازپــالک 53- اصلی واقع دریحیی آباد 

بخش 2 کاشان
105( رای شــماره 140060302034011290 هیــأت اول0 ســید ابوالفضــل 
سیروســی نژاد فرزند سید حسن بشــماره شناســنامه 1073  صادره از کاشان به 
شماره ملی 1261567714 –  ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 46/72 مترمربع 
 بشــماره 5977 فرعی مجــزی از 1965 فرعی ازپالک 1- اصلــی واقع درراوند

 بخش 4 کاشان
106( رای شــماره 140060302034011788 هیــأت اول0 ســید علــی 
اکبرحسینی فرزند سید یوسف بشماره شناســنامه 21  صادره از کاشان به شماره 
ملــی 1263140939 –  ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 386/19 مترمربع 
 بشــماره 5978 فرعی مجــزی از 1435 فرعی ازپالک 1- اصلــی واقع درراوند 

بخش 4 کاشان
107( رای شــماره 140060302034011816 هیأت دوم0 علــی اکبررجبعلی 
دوالبی فرزند محمد علی بشماره شناســنامه 322  صادره از شهرری بشماره ملی 
0492330689 –  ســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت 144/30 
مترمربع بشماره 5979 فرعی مجزی از 1825 فرعی ازپالک 1- اصلی واقع درراوند 

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

بخش 4 کاشان
109( رای شماره 140060302034012563 هیأت دوم0 منصوره غالمحسینی 
راوندی فرزند رحمت اله بشماره شناســنامه 1460  صادره از کاشان به شماره ملی 
1261203704 –  ششدانگ یکباب ساختمان نیمه ساز بمساحت 196/55 مترمربع 
بشماره 5980 فرعی مجزی از 1806 فرعی ازپالک 1- اصلی واقع درراوند بخش 

4 کاشان
110( رای شــماره 140060302034011380 هیــأت 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 ازپالک 3- اصلی واقع درطاهر آباد بخش 4 کاشان
111( رای شــماره 140060302034010391 هیأت اول0 ایرج جعفری طاهری 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 12  صادره از کاشان  بشماره ملی 1263179851 
–  سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت 305/42 مترمربع بشماره 
 3650 فرعــی مجــزی از 577 فرعی ازپــالک 3- اصلــی واقــع درطاهر آباد 

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

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

 بخش 4 کاشان
114( رای شــماره 140060302034011513 هیأت دوم0 عصمت گل احمدی 
خزاقی فرزند علی بشماره شناسنامه 8  صادره  از کاشان بشماره ملی 1263199437 
–  ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 306 مترمربع بشماره 1793 فرعی مجزی 

از 942 فرعی ازپالک 4- اصلی واقع درخزاق بخش 4 کاشان
بدیهی اســت 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: 1252983 مهدی اسماعیلی طاهری رییس اداره ثبت اسناد وامالک 
کاشان

مفاد آراء
10/56  برابر آرا صادره هیات هاي موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي 
شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید.
ردیف 1- راي شماره 11164-1400/09/16 هیات چهارم آقای حسین نصر اصفهانی 
به شناسنامه شــماره 58175 کدملي 1281008222 صادره اصفهان فرزند ناصر در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 181/65 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
134 فرعی از 9  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت متقاضی از مورد ثبت صفحه 383 دفتر 36 امالک 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/29

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/14 
م الف: 1244980 شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
10/57  برابر آرا صادره هیات هاي موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 

مي شود در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید.
 ردیــف 1- راي شــماره 1180-1400/09/17 هیــات چهارم آقــای احمدرضا 
معینی نجف آبادی به شناســنامه شــماره 1174 کدملــي 1288741448 صادره 
اصفهان فرزند نادعلی در ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 99/20 متر 
مربع از پالک شــماره 68 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواسطه از مالکیت مالک رسمی مهدی کریمی بهرام آبادی  طبق سند 
 انتقالی 36182 مورخ 1350/02/29 دفترخانه 65 اصفهان و مورد ثبت صفحه 205 

دفتر 199 امالک 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/29

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/14 
م الف: 1244856 شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

مفاد آراء
10/58  برابر آرا صادره هیات هاي موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید.
ردیــف 1- راي شــماره 10361-1400/09/01 هیــات دوم خانــم زینب نصر 
اصفهانی به شناســنامه شــماره 805 کدملي 1284809188 صادره فرزند حسین 
در 1/42 سهم مشاع از 8/5 سهم ششدانگ یک باب ســاختمان به استثنای بهای 
ثمنیه اعیانی آن به مســاحت 223/68 متر مربع قســمتی از پالک شــماره 130 
 فرعــی از 9  اصلی واقــع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان 

از  مورد ثبت صفحه 286 دفتر 264 امالک
 ردیــف 2- راي شــماره 10360-1400/09/01 هیــات دوم آقای حســین نصر 
اصفهانی به شناسنامه شماره 1719 کدملي 1283489546 صادره اصفهان  فرزند 
ابراهیم در 7/08 سهم مشاع از 8/5 ســهم ششدانگ یک باب ساختمان به استثنای 
بهای ثمنیه اعیانی آن به مســاحت 223/68 متر مربع قســمتی از پالک شــماره 
 130 فرعی از 9  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از  مورد ثبت صفحه 286 دفتر 264 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/29

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/14 
م الف: 1245101 شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
10/59  شماره نامه: 140085602033004067- 1400/10/12  نظر به اینکه تمامی 
ششدانگ یکدرب باغچه پالک ثبتی 168 فرعی از 128-  اصلی  واقع در هنجن جز 
بخش 10 حوزه ثبتی نطنز که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام  امیر اسمعیل زاده 
هنجنی فرزند اصغر  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 پالک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 1400/11/06  ساعت 10 صبح 
 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به 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 ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:1253960 رحمت اله شاهدی سرپرست واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز



میزبانی مرحله مقدماتی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا در منطقه مرکزی این قاره به کشور قرقیزستان رسید.مرحله مقدماتی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا 
در منطقه مرکزی و جنوبی این قاره بین روزهای ۱۲ تا ۲۷ فروردین ماه برگزار می شود.کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفت میزبانی این دوره از مسابقات را به 
کشور قرقیزستان بدهد.در این منطقه کشورهایی چون ایران، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، افغانستان، قرقیزستان و نپال حضور دارند.ایران در مسابقات 
انتخابی قهرمانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ آسیا میزبان این رقابت ها بود؛ هرچند در سال ۲۰۲۰ مرحله نهایی قهرمانی آسیا به دلیل شیوع ویروس کرونا برگزار نشد.بازی های 
مقدماتی در منطقه آسیای مرکزی در دو گروه برگزار می شود و از هر گروه دو تیم راهی مرحله نهایی این مسابقات خواهد شد. قرعه کشی این مرحله روز پنجشنبه 
همین هفته )۱۶ دی( انجام می شود.مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا هم شهریور ســال ۱۴۰۱ به میزبانی کویت برگزار خواهد شد.در مرحله نهایی ۱۶ تیم 

حضور دارند و ایران مدافع عنوان قهرمانی این بازی هاست.

تیمملیفوتسالایراندرقرقیزستانبهمیدانمیرود

سهشنبه14دی01/1400جمادیالثانی04/1443ژانویه2022/شماره3437

فن دایک: 

سرنوشتقهرمانیدردستسیتیاست
لیورپول یکشنبه شــب در چارچوب رقابت های هفته بیســت و یکم لیگ برتر انگلیس به مصاف 
چلسی رفت و نتیجه ای بهتر از تساوی ۲-۲ به دست نیاورد.شاگردان یورگن کلوپ در ابتدا با دو گل 
از تیم حریف پیش افتادند؛ اما نتوانستند برتری خود را حفظ کنند و در نهایت به کسب یک امتیاز از 
این بازی رضایت دادند.این در حالی است که سیتی روز شنبه در دیداری جذاب و پر حاشیه موفق 
شده بود در وقت های تلف شــده برابر آرسنال به پیروزی برســد و حاال اختالف امتیاز این دو تیم 
در صدر جدول به ۱۰ امتیاز رسید که جبران آن بســیار دشوار به نظر می رسد.فن دایک پس از پایان 
بازی برابر چلسی به خبرنگاران گفت:» باور این اتفاق خیلی دور از ذهن نیست. فاصله زیادی ایجاد 
شده است. سرنوشت قهرمانی در دست سیتی است اما هر اتفاقی ممکن است رخ دهد.  ما با رقبا 
فاصله داشتیم اما آن را از دست دادیم.«این مدافع هلندی درباره شانس تیمش برای بازگشت به 
صدر اضافه کرد:» هر اتفاقی ممکن رخ دهد. ما روی خودمان تمرکز خواهیم کرد و چلسی نیز روی 
خودش تمرکز خواهد داشت. ما فقط باید نتیجه بگیریم و فوتبال خوبی ارائه دهیم و در بازی ها به 
پیروزی برسیم. این کارها آسان به نظر می رسد ؛اما همانطور که دیدید در عمل بسیار دشوار است.« 
لیورپول طی روزهای اخیر با توجه به شیوع ویروس کرونا در اردوی این تیم و همچنین مصدومیت 
بازیکنان شرایط سختی را سپری کرده است.اما این پایان کار نیست و آنها در بازی های دشوار پیش 
رو محمد صالح، ســادیو مانه و نبی کیتا را به دلیل حضور در اردوی تیم های ملی کشورشان برای 

شرکت در جام ملت های آفریقا در اختیار نخواهند داشت.
 

»موراتا«بارساییمیشود
آلوارو موراتا، مهاجم یوونتوس، طی چند روز آینده رسما به بارسلونا ملحق خواهد شد.تصمیم ژاوی 
برای تقویت تیمش در پنجره نقل و انتقاالت جدی اســت و این مربی کاتاالن قصد دارد بیشترین 
تغییرات را در خط حمله داشته باشد.خداحافظی سرخیو آگوئرو از دنیای فوتبال به دلیل مشکالت 
قلبی، مصدومیت آنســو فاتی و ممفیس دیپای و همچنین عدم درخشش لوک دی یونگ در این 
پست باعث شده که ژاوی به صورت جدی به دنبال جذب بازیکنان قدرتمند و جدید باشد.آنها پیش 
از این فران تورس را از منچسترسیتی خریدند و حاال منابع نزدیک به باشگاه بارسا خبر داده اند که 95 
درصد از کارهای انتقال موراتا به نوکمپ نیز انجام شــده و این بازیکن طی روزهای آینده قراردادش 
با این باشگاه را به امضا می رساند.روزنامه اســپانیایی آ.اس با اعالم این خبر مدعی شده که موراتا 

به صورت قرضی و برای شــش ماه پایانی این فصل به بارسا ملحق 
می شــود و مذاکرات پیرامون این موضوع با باشگاه یوونتوس 
انجام شده اســت.در عین حال صحبت هایی با اتلتیکو مادرید 
نیز صورت گرفته تا در تابستان ســال آینده اقدامی برای خرید 
موراتا از این باشگاه نیز صورت بگیرد. این موضوع که اتلتیکو باید 
۴۰ میلیون یورو برای خرید آنتوان گریزمان به بارسا بپردازد نیز 

مدنظر قرار گرفته اســت.موراتا حاال منتظر تایید خوانما 
لوپز، مدیر برنامه اش است تا به بارسلونا سفر کند، 

تست های پزشکی را انجام دهد، قرارداد جدیدش 
را امضا کند و خودش را به عنوان بازیکن جدید 
به ژاوی معرفی کند. گفته می شود ژاوی حتی 
از این موضوع اطمینــان دارد که برای بازی 
ســوپرکاپ برابر رئال مادرید که ۱۲ ژانویه 
برگزار خواهد شد می تواند از این بازیکن در 

زمین استفاده کند.

دور برگشت لیگ برتر فوتسال؛

جدال سپاهانی ها با  تیم قعرنشین در هفته سوم

هفته سوم دور برگشت رقابت های لیگ  سمیهمصور
برتر فوتسال مردان باشگاه های کشور با 
دیدار تیم های گیتی پسند اصفهان و فرش آرای مشهد و تیم  سپاهان 

با تیم حفاری اهواز همراه است.
 هفته شانزدهم فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور فردا 
با انجام هفت دیدار در شــهرهای  اصفهان، کالردشت، ساوه، مشهد، 

کرج و زرند پیگیری می شود.
 در اصفهان و در یکی از دیدارهای این هفته تیم ســپاهان از ســاعت 
۱۶ در ورزشــگاه پیروزی میزبان تیم حفاری اهواز است.شــاگردان 
باغبان باشی در شرایطی مهیای برگزاری این دیدار می شوند که هفته 

گذشته موفق شدند به پیروزی پر گلی دست یابند. 
ســپاهانی ها که در هفته دوم دور برگشــت رقابت هــای لیگ برتر 
فوتســال مردان باشــگاه های کشــور به مصاف تیم راگا رفته بودند 
موفق شــدند این تیم را با نتیجه 5 بر یک از میان بردارند تا با کســب 
ســه امتیاز این دیدار و  در مجمــوع با ۱۶ امتیاز بــه رتبه دهم جدول 
رده بندی ارتقــا یابند. در آن ســو تیم حفــاری اهواز هفته گذشــته 
مقابل تیم چیپس کامل مشــهد با نتیجه ســر بر ســه متوقف شــد 

تا با کســب ۷ امتیاز همچنــان در قعر جدول رده بنــدی باقی بماند. 
اوضاع نا به ســامان تیــم حفاری اهــواز بهترین فرصت بــرای تیم 
ســپاهان را فراهم می کند تا از این دیدار خانگی نهایت اســتفاده را 
 کرده و با برتری در این دیدار جایگاه خود در جدول رده بندی را بهبود

 ببخشد.
فرزین صالح، مصطفی کرد، بهنام نبی پور و محمدعلی آقایی قضاوت 
بازی دو تیم سپاهان و فرش آرا را قضاوت خواهند کرد، علیرضا رجبی 

نیز ناظر داوری این بازی است.
دیگر نماینده اصفهان در رقابت های این هفتــه به مصاف تیم فرش 
آرای مشهد می رود. سرخ پوشان اصفهانی که در صدر جدول رده بندی 
جای گرفته بودند هفته گذشته مقابل تیم مقاومت البرز متحمل یک 
شکست سنگین شدند تا دومین شکست آنها در این فصل رقم بخورد.

اولین شکست شاگردان کشــاورز در این دوره از رقابت ها نیز مقابل 
همین مقاومت البرز حاصل شده بود. 

تیم گیتی پســند اما بــا وجود شکســت در هفته دوم دور برگشــت 
رقابت های لیگ برتر فوتســال همچنان بــا 3۷ امتیاز در صدر جدول 
ایستاده اســت. فاصله کم این تیم با تیم مس ســونگون در جدول 

رده بندی موجب می شود تا شاگردان محمد کشاورز تنها برای پیروزی 
در این مسابقه پا به میدان بگذارند. در آن سو تیم فرش آرای مشهد نیز 
هفته گذشته مقابل تیم کراپ الوند با نتیجه یک بر صفر بازی را واگذار 
کرد تا همچنان با همان ۱۸ امتیاز در رده هفتم جدول رده بندی باقی 
بمانند. شاگردان کشاورز برای پیروزی در این دیدار خارج از خانه کار 
دشواری را در پیش دارند و تیم فرش آرا حریف سرسختی برای سرخ 

پوشان اصفهانی در این بازی خواهد بود. 
 قضاوت دیدار تیم های گیتی پســند و فــرش آرا را مهدی طاهری، 
محمدتیمــوری، محمدعلی آقایــی و بهنام نبی پور بــر عهده دارند و 

عبدالکریم سیستانی نیز ناظر این دیدار است.
در دیگر دیدارهای  فــردا ، تیم فوالد زرند ایرانیــان از تیم کراپ الوند 
پذیرایی می کند، تیم زندی بتن کالردشت به مصاف تیم فردوس قم 
می رود، سن ایچ ساوه مقابل تیم شــهروند ساری قرار می گیرد، تیم 
چیپس کامل مشهد میزبان تیم مس سونگون است و تیم  مقاومت 
البرز مقابل تیم راگا می ایســتد.  در جدول رده بندی تیم های گیتی 
پسند، مس سونگون و سن ایچ ساوه رده های اول تا سوم را به خود 

اختصاص داده اند.

خبر روز

داستانعجیبسپاهانوسوپرجام!
هرگاه سپاهان قهرمان لیگ برتر یا جام حذفی شــده، رقابت های سوپرجام برگزار نشده است.در 
تاریخ مسابقات سوپرجام، بیشترین ضرر را تیم ســپاهان بابت برگزار نشدن این مسابقات برده 
است.این مسابقات تنها شش دوره برگزار شده و در ادوار دیگر هیچ گاه مسابقه سوپرجام نداشته 
ایم.بر این اساس تیم هایی که مسابقات سوپرجام را در ادوار دیگر برگزار نکرده اند، بیشترین ضرر 
را از برگزار نشدن این مســابقات دیده اند.سپاهان در سال هایی که ســوپرجام برگزار نشده 9 بار، 
استقالل ۶ بار، پرسپولیس ۴ بار و ذوب آهن 3 بار فرصت حضور در مسابقه سوپرجام و قهرمان شدن 
در این مسابقات را داشته اند؛ اما مســابقات در آن مقاطع برگزار نشده است.پاس، سایپا، فوالد و 
تراکتور هم هر کدام یک بار فرصت رسیدن به قهرمانی سوپرجام را داشته اند که مسابقات در مقاطع 
مورد نظر برگزار نشده است.سپاهان در هیچ کدام از قهرمانی هایش تجربه شرکت در سوپرجام را 
نداشته و هر گاه سپاهان قهرمان لیگ و جام حذفی شده و می توانسته به سوپرجام برود، مسابقات 

انجام نشده و از این بابت سپاهان بیشترین ضرر را از برگزار نشدن سوپرجام متحمل شده است.
 

شرطتیممعروفترکبرایمهاجماستقاللی
اللهیار صیادمنش، مهاجم ایرانــی تیم فوتبال فنرباغچه تنها در یک صــورت می تواند در این تیم بازی 
کند.روزنامه milliyet ترکیه گزارشی از عملکرد اللهیار صیادمنش، مهاجم ایرانی که به صورت قرضی در 
تیم زوریا لوهانسک اوکراین بازی می کرد، منتشر کرده است.صیادمنش بعد از یک فصل و نیم حضور 
قرضی در زوریا به تیم فنرباغچه بازگشــت تا به کارش در این تیم ادامه بدهد. البته این باشگاه هنوز به 
صورت رسمی اعالم نکرده است اللهیار را حفظ می کند و یا مجددا او را به تیم های دیگر منتقل می کند.

این روزنامه در بخشی از مطلب خود شرط ماندن صیادمنش در فنرباغچه را خالی شدن لیست این تیم 
عنوان کرد و نوشت: در فنرباغچه باید سهمیه بازیکنان خارجی خالی شود تا اللهیار در نیم فصل دوم لیگ 
در ترکیب قرار بگیرد. در حال حاضر ۱۴ بازیکن خارجی در فنرباغچه حضور دارند و حداقل یک نفر باید از 
این تیم جدا شود. تنها در این صورت است که فوتبالیست ایرانی می تواند در مسابقات رسمی حاضر شود.

 

خروجخریدناموفقپرسپولیسدرپنجرهزمستانی؟!
حامد پاکدل یکی از خریدهای فصل جدید پرســپولیس برای خط حمله بود. بازیکنی که در آن مقطع 
به عنوان جانشین شــهریار مغانلو به پرسپولیس آمد و قرار بود گمشده ســرخ ها در خط حمله باشد.

هرچند در همان مقطع بسیاری از کارشناســان معتقد بودند با توجه به این که عیسی آل کثیر، مهاجم 
شماره یک یحیی گل محمدی است و مهدی عبدی نیز در پرســپولیس خودی نشان داده ،کار پاکدل 
بسیار سخت اســت.اتفاقی که درنهایت نیز رخ داد و او به عنوان گزینه چندم یحیی برای حضور در خط 
حمله مطرح شد. در تمام بازی های این فصل پرسپولیس عیسی آل کثیر، مهدی عبدی، وحید امیری 

بازیکن تا اینجای کار حضور و حتی امید عالیشــاه به حامد پاکدل ترجیح داده شــدند تا این 
که بســیاری از هواداران ناموفقی در جمع سرخ پوشان داشته باشد و کار به جایی برسد 

پرســپولیس فراموش 
کنند چه مهاجم خوبی 
در اختیار دارند.مهاجمی که 
فصل قبل در آلومینیوم اراک خیلی 
خوب گل می زد و بارها شایعه حضورش 
در تیم های مدعی و بزرگ مطرح شــد. این 
روزها شــایعاتی در مورد احتمال جدایی پاکدل 
از پرسپولیس در پنجره زمستانی به گوش می رسد. 
اتفاقی که اگر رخ بدهد پرونده حضور ناموفق پرسپولیس در 

نقل و انتقاالت ابتدای فصل را تکمیل خواهد کرد.

مستطیل سبز

خانِمگلتاریخزنان،شاد
وخنداندورازتیمملی

زهرا قنبــری یکی از چهره های خبرســاز 
فوتبال زنــان طی چند ماه گذشــته بوده 
اســت. قنبری به دلیل مصدومیت بعد از 
شــکل گیری دوباره تیم ملی فوتبال زنان 
خیلی دیر بــه اردوهای تیم اضافه شــد؛ 
اما با این حال به تاشــکند برای شــرکت 
در مقدماتی جام ملت ها ســفر کرد.وی، 
فرصــت چندانی بــرای بازی پیــدا نکرد 
و این چهــره باتجربه فوتبــال زنان جزو 
نفرات اصلی ترکیب تیــم ملی فوتبال در 
مقابل بنگالدش و اردن نبود.بعد از صعود 
به جام ملت هــا، قنبری یکــی از اعضای 
ثابت اردوهای تیم ملــی فوتبال زنان بود 
اما حدود ســه هفته قبــل قنبری دعوت 
ایراندوست را در آســتانه رقابت های جام 
ملت های آســیا پــس زد و در اردوی تیم 
ملی حاضر نشــد؛ هر چند که سرپرســت 
تیم ملــی، علت عــدم حضــور قنبری را 
مســئله بیماری پدرش دانســت ولی به 
نظر می رســد اختالف پیــش آمده بیش 
از ایــن موضوع باشــد.با این حال قنبری 
پرقدرت در تمرینات تیم باشــگاهی اش، 
خاتون بم حاضر شــد و توانســته یکی از 
بهترین های این فصل خاتــون و یکی از 
عوامل کلیدی صدرنشینی تیمش باشد. 
زهرا قنبــری که رکــورددار گلزنی در لیگ 
برتر فوتبــال زنان اســت، در فصل جدید 
لیگ در تکاپو برای ارتقای رکورد شخصی 
خود بوده و تاکنون در این امر موفق بوده 
است. زهرا قنبری در مسابقه هفته هفتم 
تیمش مقابل همیــاری ارومیه یکی از ۸ 
گل خاتون را به ثمر رساند تا شمار گل های 
خود را به عدد ۱۱ برساند و در جایگاه دوم 
جدول گلزنان بعــد از هاجر دباغی ۱۲ گله 
قرار گیرد؛ بدون تردید قنبری برای کسب 
عنوان خانم گلی فصل را ادامه خواهد داد 
و باید دید او که تصمیم گرفته تمرکزش را 
روی تمرینات تیم باشگاهی خود بگذارد و 
غایب بزرگ تیم ملی در جام ملت هاست، 

چه عملکردی خواهد داشت.

شاگردان کشاورز برای پیروزی در این دیدار خارج 
از خانه کار دشواری را در پیش دارند و تیم فرش آرا 
حریف سرسختی برای سرخ پوشان اصفهانی در این 

بازی خواهد بود

فوتبال جهان

وز عکس ر

قابمشترکعلی
داییباخواهران
منصوریان

شهربانو منصوریان با انتشار تصویری 
از خودش و خواهرش در کنار علی 
دایی، اعالم کرد خبرهای خوبی در 
راه است. گویا آن ها قرار است با علی 
دایی همکاری داشته باشند؛اما هنوز 
مشخص نیست که این همکاری در 

چه حوزه ای خواهد بود.

رییس فدراســیون هندبال گفــت: در رقابت های 
قهرمانی آســیا کار بســیار ســختی داریــم، چون 

ترکیب مان تغییر کرده و میزبان همگروه ماست.
علیرضا پاکدل درمورد شــرایط تیم ملی هندبال در 
آستانه رقابت های قهرمانی آسیا اظهار داشت:برنامه 
دور جدید تمرینات اعالم شده است. خوشبختانه 
تست کرونای تمام ملی پوشان هم منفی شده و آنها 
خود را برای سفر به اسپانیا آماده می کنند. تیم ملی 
در شرایط کنونی نیازمند برگزاری بازی های تدارکاتی 
اســت و ما هم برای ایــن موضــوع برنامه ریزی 
می کنیم.وی ادامه داد: متاســفانه اله کرم استکی 
اعالم کرد که در شرایط مناسبی قرار ندارد و نمی تواند 
به تیم ملــی کمک کند. با این حــال مانوئل نفرات 
مدنظرش را انتخاب کرده تا کار را پیش ببرند. در این 
مدت دو بازی دوستانه با تیم های عراق و عمان در 

خانه انجام دادیم که هر دو بازی بسیار مفید بود. در 
این دو مسابقه مانوئل از نفراتی که روی انتخاب شان 
مردد بود، اســتفاده کرد و توانســت به جمع بندی 
برسد.رییس فدراســیون هندبال خاطرنشان کرد: 
واقعیت این است که کارمان در رقابت های قهرمانی 
آسیا بسیار سخت است، چون هم ترکیب مان تغییر 
کرده و هم اینکه تیم عربســتان بــه عنوان میزبان 
مســابقات در گروه ما قرار دارد. ما چندین بازیکن 
اصلی دوره گذشته خود را به دالیل مختلف در اختیار 
نداریم و این موضوع کار را برای ما سخت تر می کند، 
اما شک ندارم ملی پوشان با غیرت مثال زدنی خود 
می توانند اتفاق های خوبی رقم بزنند.پاکدل با اشاره 
به ســالگرد شهادت ســردار حاج قاسم سلیمانی، 
عنوان کرد: حاج قاسم الگویی تمام عیار و بی بدیل 
برای همه ماست. او سردار دل های مردم بود و این 

روزها جای خالی اش بیشــتر از همیشه احساس 
می شود. ما سال گذشــته در جریان مسابقاتی که 
به میزبانی کویت برگزار شد اقدامی انجام دادیم تا 
ارادت مان به حاج قاسم را نشان دهیم؛ ملی پوشان 
پیش از بازی سالم نظامی دادند و به یاد حاج قاسم 
بودند. وی گفت: حضور حاج قاسم قوت قلبی برای 
ورزشکاران و همه مردم بود. بدون شک اگر او حاال 
در کنارمان بود تمام تالشــم را می کردم تا پیش از 
اعزام تیم به عربســتان او را دعوت کنم تا لحظاتی 
برای ملی پوشــان کشــورمان صحبت کند و به آنها 

روحیه بدهد. 

ارزیابی رییس از شرایط تیم ملی هندبال؛

کارسختملیپوشانایرانیدررقابتهایآسیایی



سه شنبه 14 دی  1400 / 01 جمادی الثانی 1443 / 04 ژانویه 2022 / شماره 3437
معاون عمرانی استاندار اصفهان:

4 قطعه زمین در مسیر خط 2 متروی اصفهان آزادسازی می شود
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان پس از پایان جلســه کمیسیون ماده پنج استان اظهار 
داشت: یکی از مهم ترین مصوبات این جلسه آزادسازی چهار قطعه زمین در مسیر خط ۲ متروی اصفهان 
بود که اعضای کمیسیون با آن موافقت کردند و یکی از مشکالت این خط رفع شد و می توانند آزادسازی را 
انجام دهد.مهران زینلیان افزود: ایجاد مسیر دسترسی به بیمارستان کودکان امام حسین )ع( در خیابان 
امام خمینی )ره( نیز از دیگر مصوبات بود و پیش بینی می شود که مشکالت این محدوده نیز در آینده حل 
و فصل شود.معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تصریح کرد: بی شک مسئله آلودگی هوا و فرونشست 
زمین در کمیسیون ماده پنج و طرح های بازآفرینی شــهری جزو مواردی است که برای بارگذاری های 
جدید به آن توجه می شود.زینلیان ادامه داد: طرح بارگذاری در یک زمین پنج هزار متری کشاورزی در 
غرب شهر اصفهان نیز در کمیسیون مطرح شد که خوشبختانه اعضا برای حفظ سبزینگی شهر و مسئله 
آلودگی هوا با آن مخالفت کردند.وی درباره طرح کمیسیون ماده پنج در شهرک نیروی هوایی که دچار 
فرونشست است، خاطرنشان کرد: مقرر شد در مورد این شهرک به عنوان گستره ویژه متمرکز شوند و از 
بلند مرتبه سازی در آن خودداری شود.کمیسیون ماده پنج استان  روز یکشنبه با حضور شهردار، رییس 

سازمان جهادکشاورزی، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان و سایر اعضا در استانداری برگزار شد.
 

مدیر نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی شهری شهرداری:

 مرمت ترک عرضی مقابل بیمارستان آیت ا... صدوقی،
 در مرحله انتخاب پیمانکار است

مدیر نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی شــهری شــهرداری اصفهان در خصوص ترک عرضی مقابل 
بیمارستان آیت ا... صدوقی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه ترک عرضی مقابل این بیمارستان، ارتباطی 
با موضوع فرونشست زمین ندارد و به زودی اصالح خواهد شد، اظهار کرد: این ترک، جزو درزهای 
انبساطی تونل زیرگذر شهید آقاخانی اســت و به هیچ عنوان بحث فرونشست یا مشکل سازه ای 
وجود ندارد و مردم نگرانی خاصی نداشته باشند.مسعود توکلی پور تصریح کرد: تعدادی از این درزها 
با مرور زمان عملکرد 100 درصدی خود را از دست داده و نیاز به تعمیر دارد که طرح و برآورد آن تهیه 
شده و در مرحله انتخاب پیمانکار توسط منطقه است. ترک مطرح شده یکی از این درزهای انبساطی 
است که به خاطر شــرایط هوایی در حداکثر عرض خود قرار گرفته و جزو لیست درزهای تعمیری 
است که هرچه سریع تر اصالح خواهد شــد.مدیر نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی شهری شهرداری 
اصفهان افزود: همچنین زیرگذر شهید آقاخانی به طول 700 متر دارای ۲1 درز انبساطی در عرض تونل 
است که این درزها، دو طرف خیابان و رفیوژ وسط را دربرمی گیرد. این درزهای انبساطی در زمستان 

به حداکثر فاصله می رسد و در تابستان به حداقل عرض خود، تقلیل می یابد.

مدیر منطقه ۹ شهرداری خبر داد:

شناسایی و آزادسازی گلوگاه های محلی منطقه ۹ اصفهان
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان اظهار کرد: در راستای ارتقای کیفیت زندگی در محالت شهر، شناسایی 
و آزادسازی گلوگاه های محالت منطقه در دستور کار قرار گرفته است.سید سلمان قاضی عسگر افزود: 
در این راستا تملک و توافق دو باب منزل مسکونی که گلوگاهی در محله کوهانستان بود با هزینه ای 
بالغ بر 10 میلیارد و ۹00 میلیون ریال و یک باب منزل مسکونی دیگر با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و 
۶۲۵ میلیون ریال در محله جنیران آزادسازی و تخریب شده است.مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان 
ادامه داد: همچنین تملک و آزادسازی امالک موجود در مسیر خیابان بهشت طبق اجرای ماده هشت 
ارزیابی امالک با هزینه ۳۸0 میلیارد ریال در دســتور کار است.قاضی عسگر تصریح کرد: شناسایی 
امالک در مسیر کندروی خیابان آتشگاه از دیگر اقدامات و برنامه های آتی این منطقه به شمار می رود 

که هنوز بخشی از آن آزادسازی نشده و پرداخت غرامت به صورت امتیاز روی آن باقی مانده است.

چالش های شرق اصفهان زیر ذره بین شورا؛

 منطقه 15 در مسیر تحول

اعضای کمیته نظارتی شورای اسالمی شهر اصفهان با حضور در منطقه 
1۵ شهرداری به بررسی مشکالت و چالش های موجود در این منطقه 
پرداختند.جلسه کمیته نظارتی شورای اسالمی شهر اصفهان هر هفته در 
یکی از مناطق شهرداری به منظور بررسی مسائل و مشکالت شهروندان 
و بازدیــد از پروژه های عمرانی منطقه برگزار می شــود.در این جلســه 
احمدرضا مصور، رییس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای 
اسالمی شــهر اصفهان، اظهار کرد: با توجه به اینکه اعتبارات منطقه 1۵ 
برای آزادسازی رینگ چهارم ترافیکی کافی نیست، بخشی از اعتبارات 
از طریق شهرداری مرکزی تامین می شــود، البته فرآیند انجام توافق، 
تملک و آزادسازی ها بر عهده شهرداری منطقه است و باید تا پایان سال 
به اتمام برســد.وی افزود: بخش کوچکی از آزادسازی ها در منطقه 1۵ 
باقی مانده، اما با توجه به وفور پالک های تجاری و مسکونی اعتبار زیادی 
برای انجام آزادسازی آن نیاز است.رییس کمیسیون پایش و نظارت بر 
مصوبات شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: از دیگر پروژه های 
منطقه 1۵ می توان به اجرای کمربند شمالی آن اشاره کرد که بر اساس 
فازبندی، بخشی از آن اجرا شده و بخش دیگری از آزادسازی ها امسال 
و سال آینده انجام می شود تا این پروژه به سرانجام برسد.وی گفت: در 
حال حاضر تمرکز شهرداری منطقه 1۵ با توجه به بافت و ساختار بر انجام 

تملکات است که پس از تملک نیز فعالیت های اجرایی همچون آسفالت 
و تعیین معابر انجام خواهد شد که اقداماتی موثر برای شهر است.مصور 
در رابطه با پروژه مجموعه تجاری خان )خورشید شهر( یادآور شد: این 
پروژه که در خیابان دکتر شریعتی قرار دارد، به مراحل نهایی رسیده و به 
عنوان پتانسیل سرمایه گذاری و پشتیبان برای پروژه های عمرانی بوده و 
در مرحله سفت کاری قرار دارد، البته ارزش افزوده این پروژه برای اجرای 
رینگ چهارم )بخش موجود در منطقه 1۵( و دیگر پروژه های منطقه در 
نظر گرفته شده است.وی در رابطه با مهم ترین اولویت های منطقه 1۵ در 
سال آینده، خاطرنشان کرد: تکمیل رینگ چهارم در منطقه 1۵ و اجرای 
کمربند شــمالی منطقه از مهم ترین اولویت های منطقه 1۵ است، اما 
پروژه های محله محور نیز با توجه به برنامه ها و ایده های شهردار در دو یا 
سه محله ای که از لحاظ امکانات زیرساخت و سرانه های مختلف، دارای 
محرومیت بوده و کمتر برخوردار اســت به عنوان پایلوت در اولویت قرار 

گرفته تا ردیف بودجه دریافت کند.

مشکالت باید ریشه ای رفع شود
رسول میرباقری، رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای 
اسالمی شهر اصفهان نیز در این جلسه گفت: با توجه به گستردگی منطقه 

1۵ شهرداری و تنوع بافت های آن، باید روش متفاوتی برای بازآفرینی 
بافت این منطقه در نظر گرفت.وی افزود: برای برقراری عدالت و توزیع 
عادالنه خدمــات و امکانــات و اجرای طرح های محرک توســعه باید 
اقدامات بیشتر در این منطقه صورت گیرد و طرح های تشویقی و خدماتی 
را توسعه داد که معموال بافت های فرسوده و گلوگاه ها بیشتر درگیر این 
مشکل هستند.رییس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای 
اسالمی شهر اصفهان با تاکید بر بازگشایی گلوگاه ها در منطقه 1۵، اظهار 
کرد: معتقدیم به جای انجام اقدامات ظاهری باید به اقدامات ریشه ای 
و عمقی بپردازیم و توجه بیشتری به بازگشایی گلوگاه ها برای رفع دغدغه 
شهروندان داشته باشیم.وی در رابطه با بن بست بودن برخی از محالت 
این منطقه، گفت: یکــی از مزایای رویکرد محله محــوری در این دوره 
مدیریت شهری، توجه به قرار گرفتن میز محالت و میز خدمات درون 
محالت بوده تا بر اساس درخواست اکثریت مردم، خدمات ویژه ای به 
آن محله ارائه شود.میرباقری در رابطه با وجود فضاهای بی دفاع شهری 
موجود در منطقه 1۵، تاکید کرد: بی شک پیوست های فرهنگی، اجتماعی 
و امنیتی بسیار حائز اهمیت است و نبود آن آسیب زا خواهد بود به عنوان 
مثال بوستان آراسته منطقه 1۵ امنیت اجتماعی کافی را ندارد از این رو 
پیشنهادی به شــهردار اصفهان ارائه کردیم مبنی بر اینکه هر منطقه به 
فراخور شرایط موجود، برای فضاهای بی دفاع شهری، پارک ها و امثال آن 

برنامه ویژه ای در نظر بگیرد.

بن بست بودن محالت، مشکل اصلی منطقه 1۵

فرزانه کالهدوزان، عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان در 
رابطه با فضاهای بی دفاع شهری منطقه 1۵ اظهار کرد: یکی از مشکالت 
اساسی منطقه 1۵ که در دیگر مناطق نیز وجود دارد، فضاهای بی دفاع 
بین حریم منطقه با محله های الحاقی اســت که بایــد طی برگزاری 
جلساتی با فرمانداری و استانداری برای این موضوع چاره اندیشی شود.

وی در مورد برنامه های شورای شهر برای ارتقای کیفیت زندگی شهری 
افزود: با توجه به شعار »اصفهان من شهر زندگی« در این دوره مدیریت 
شهری، منشور شــورای ششم تدوین شــده تا بودجه ســال آینده با 
تاکیدات و بر اساس افق این منشور به شهردار و مناطق ابالغ شود.عضو 
هیئت رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان در رابطه با مزایای استفاده 
از منشور شــورا تصریح کرد: کاهش مشــکالت مردم و برچیده شدن 
بسترهای رانت و فساد در شهرداری از مزایای استفاده از این منشور در 
برنامه ریزی بودجه سال آینده است.وی در رابطه با دیگر چالش های 
منطقه 1۵ گفت: اصلی ترین مشکالت این منطقه، محله های الحاقی 
به حریم منطقه و بن بست بودن خیابان های موازی منطقه است که با 
احداث کمربند شمالی از سمت خیابان اریسون به سمت کردآباد این 

مشکل مرتفع خواهد شد.
کالهدوزان تصریح کرد: احداث کمربند شمالی با همکاری و هم فکری 
مدیران مناطق چهار و 10 شهرداری عملیاتی خواهد شد تا در پایان این 

دوره مدیریت شهری مشکل بن بست بودن منطقه 1۵ نیز رفع شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص 
مسائل و مشکالت توسعه ای شهرهای استان اظهار 
کرد: یکی از مباحث مهم پیرامون مســائل شهری، 
مفهوم توسعه پایدار شهری است که توسعه ای مبتنی 
بر نیازهای واقعی و تصمیم گیری های عقالیی، با در 
نظر گرفتن مالحظات مختلف اقتصادی، اجتماعی 
و زیســت محیطی محســوب می شــود. علیرضا 
قاری قرآن افزود: پایداری شــهری که با معیارهایی 
نظیر عدالــت اجتماعی، مشــارکت شــهروندی و 
همبســتگی اجتماعی، افزایش کارآمدی نهادهای 
اجتماعــی، ارتقای فرهنگ شــهروندی و کارآمدی 
سیاست ها و برنامه های سیاســت گذاری در حوزه 

کالن شــهری و بهینه سازی مناســبات مدنی قوام 
می یابد، آرمانی برای کیفیت پویایی زندگی شهری و 
سبک جدید زیستن است.  مدیرکل راه و شهرسازی 
استان اصفهان با بیان اینکه شناخت منابع شهری و 
بکار گیری آن در زمینه توسعه و آبادانی شهر موضوعی 
بسیار مهم اســت، اذعان داشــت: توسعه شهری 
فرآیندی جامع و کلی اســت که همه ابعاد شهری را 
در بر می گیرد و این بدان معناســت که توسعه باید 
همه جانبه و با بهره گیری از همه ظرفیت های موجود 
شــهری و توانمندی های تخصصی صورت پذیرد.  
وی اضافه کرد: امروزه مدیریت شهری به مدیریتی 
پرریسک تبدیل شده اســت و محدودیت در منابع 
شــهری، این حوزه را با چالش مواجه کرده اســت.  
قاری قرآن تاکید کرد: در راســتای رشــد و توسعه 
متوازن و همه جانبه شــهرها، نیل به آینده مطلوب، 
بهبود کیفیت زندگی شهری و ارتقای وضعیت، الزم 

است امکانات و درآمدهای شهری در اختیار توسعه 
همان شــهر قرار گیرد.  وی گفت: شــهرها به عنوان 
سیستم های باز به ناچار در جهت تداوم و بقا، نیازمند 
گسترش ارتباطات با سطوح منطقه ای، ملی و جهانی 
هستند بنابراین در جهت حفظ شرایط پایداری شهر 
در طول زمان از نظر اقتصادی شــهرها نیاز دارند که 
در تدوین راهکارهای توسعه خود و زیرساخت های 
اقتصادی خود به گونه ای عمل کنند  که بتوانند بیشینه 
استفاده را از موقعیت ها و پتانسیل های خود در ابعاد 
مختلف و در جهت حفظ و تداوم کیفیت بیشتر زندگی 
ساکنان شان ببرند.  مدیرکل راه و شهرسازی استان 
اصفهان ادامه داد: منظور از پتانسیل های زیرساختی، 
تاسیسات و  تجهیزاتی است که شهر را با بقیه نقاط 
جهان در ارتباط قرار می دهد، مانند سیستم های حمل 
و نقل)ریلی، هوایی، جاده ای، دریایی( و ارتباطات 

این زیرساخت هاست.  

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان اعالم کرد:

به کارگیری امکانات شهری در خدمت توسعه شهر 

در دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی؛

تابلوی نقاشی »مردان سپیده دم« در اصفهان رونمایی می شود
دومین ســالگرد شهادت ســپهبد شــهید حاج قاســم ســلیمانی، از تابلوی نقاشــی »مردان 
ســپیده دم« اثر محمدعلــی حدت که 
به تصاویر شــهدایی مانند حاج قاسم 
سلیمانی، حاج حســین خرازی، حاج 
احمد کاظمــی، ســیدمحمد حجازی، 
مسلم خیزاب، جواد محمدی و محسن 
حججی مزین شــده اســت، رونمایی 
می شــود.آیین رونمایی از این تابلوی 
نقاشی، با حضور ســیدرضا مرتضوی، 
استاندار اصفهان، از ســاعت 1۵ امروز  
در سالن سعدی حوزه هنری، واقع در 

خیابان استانداری، گذر سعدی برگزار می شود.

سه روز مانده به پرواز سردار
روایتی از سه روز منتهی به شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، در جمع خانواده های اصفهانی روی 
پرده رفت.سالن از خانواده ها پر شده، نوجوان ها و کودکان زیادند، پسرها لباس نظامی پوشیده و 
دخترها تصویر سردار را روی چادر دارند. انتظامات ســالن هم از همین نوجوان ها  هستند. بیرون 
از سالن عده زیادی با عکس های ســردار مشــغول فعالیت اند. عکس های سردار روی دست ها 
جابه جا می شــود، از روبه رو که نگاه می کنی به تعداد کل حاضران، حاج قاســم می بینی؛ انگار که 
تکثیر شده باشد!»حاج قاســم، قهرمان من«، نام ویژه برنامه دومین سالروز شهادت سردار حاج 
قاسم سلیمانی بود که همراه با رونمایی از مستند »7۲ ساعت« در پردیس سینمایی سیتی سنتر 
اصفهان برگزار شد.مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان در این مراسم، با گرامیداشت ایام 
شهادت حضرت زهرا)س( و سالگرد شهادت سردار سلیمانی گفت: سردار سلیمانی مصداق عینی 
این حدیث حضرت امیر)ع( هســتند که »هر کس میان خود و خدا را اصالح کند، خداوند میان او 
و مردم را اصالح خواهد کرد«.رمضانعلی معتمدی افزود: حاج قاسم سلیمانی میان خود و خدا را 
اصالح کرده و مانعی میان او و خداوند باقی نمانده  بود و خدا هم در عوض پاداش خدمات او به دین و 
انسانیت را شهادت و محبت او را در دل های مردم قرار داد که افتخاری هم از این باالتر نیست.نصرا...

شکل آبادی، یکی از رزمندگان دفاع مقدس هم ضمن تسلیت ایام فاطمیه و سالروز شهادت سردار 
سلیمانی اظهار کرد: بهترین فردی که می تواند از سردار ســلیمانی حرف بزند، مقام معظم رهبری 
است که اخیرا  در سخنانی بر اخالص این شهید تاکید کردند.وی ادامه داد: سردار سلیمانی در ابعاد 
مختلف انسانی نمونه بود، از نوع برخورد با هم رزمان، همکاران و خانواده شهدا تا توجه دقیق و عمیق 
به بیت المال و توجه به استفاده درست از آن.شکل آبادی، با بیان اینکه ایشان ۳0 سال در سفرهای 
نظامی بود اما یک روز حق ماموریت دریافت نکرد، تصریح کرد: این در حالی بود که برخی مسئولین 
برای قرارداد چند ســاله ای که هیچ ثمره، امتیاز و نتیجه ای برای کشور نداشت حق ماموریت ها  و 
پاداش های  کالن گرفتند.این رزمنده دفاع مقدس گفت: در حالی که در همین زادگاه سردار سلیمانی 
برخی از مردم نان برای خوردن ندارند، مسئولین از بیت المال مردم هزینه های کالن و غیر ضروری 
می کنند، اما سردار کسی بود که نسبت به این قبیل مسائل دغدغه داشت. همین ویژگی ها باعث 
عالقه نیروهای زیردست به ایشان و هراس دشمن از او شده بود.در ادامه این مراسم، مستند »7۲ 
ساعت« که روایتگر سه روز پایانی زندگی حاج قاسم سلیمانی است اکران شد. این مستند  محصول 
سازمان هنری رسانه ای اوج به کارگردانی مصطفی شــوقی و تهیه کنندگی مهدی مطهر است که به 

مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی  در سینماهای اصفهان اکران می شود.

با مسئولان

خبر روزخبرخوان

مدیر پارک طبیعی شرق تاکید کرد:

لزوم توجه به توسعه 
کمربند سبز شرق اصفهان

مدیر پارک طبیعی شرق اصفهان اظهار کرد: 
پارک طبیعی شرق، سپر محافظت اصفهان 
از مخاطرات زیســت محیطی است، در واقع 
همانگونه که از ناژوان به عنوان ریه تنفســی 
شهر نام برده می شــود، پارک طبیعی شرق 
اصفهان هــم می توانــد از آلودگی های این 
منطقه بکاهد.وحید صلواتی با بیان اینکه این 
پارک از کارخانه قند و در حاشیه بزرگراه شرق 
آغاز شــده و تا رودخانه زاینده رود در منطقه 
فیزادان و سازمان آرامســتان ها ادامه دارد، 
افزود: با توجه به استقبال مناسب شهروندان 
از پارک کوهســتانی صفه به عنــوان یکی از 
تفرجگاه های اصفهان، بــرای کاهش بار این 
پارک کوهســتانی و توزیــع عادالنه خدمات 
فرهنگی و اجتماعی، نیاز بود پارک کوهستانی 
دیگری ایجاد شود که با توجه به ظرفیت های 
بالقوه در شــرق اصفهان، پردیس اشراق در 
پارک طبیعی شــرق در دستور کار قرار گرفت 
که فاز اول آن اجرایی شده و فاز دو در دستور 
کار منطقه چهار شــهرداری قــرار دارد. مدیر 
پارک طبیعی شرق اصفهان با بیان اینکه کوه 
نخودی، مانند حصاری مســتحکم در مقابل 
تهدیدهای زیست محیطی شرق بوده و مانعی 
طبیعی برای ورود ریزگردها و آلودگی هاست، 
تصریح کرد: محرومیت زدایی و ایجاد بستر 
مناســب برای برپایی امکانــات تفرجگاهی 
و گردشــگری، جلوگیری از گسترش شهر، 
پیشــرفت کویر و پــر کردن اوقــات فراغت 
شــهروندان از ویژگی های این پارک است.

صلواتی تصریح کرد: فضای ســبز شرق 700 
هکتار اســت که با احتســاب میدان مرکزی 
میوه و تره بار و باغ رضــوان 1000 هکتار پارک 
طبیعی شرق اصفهان را فضای سبز تشکیل 
می دهد که ایــن میزان حدود یــک چهارم 
مساحت فضای سبز شــهرداری اصفهان را 
شامل می شود.وی با اشاره به توسعه شرق 
اصفهان خاطرنشــان کرد: با ســاماندهی و 
اجــرای طــرح بوســتان اشــراق، می توان 
کوه نخودی را به مکان گردشگری تبدیل کرد.

مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان گفت: ویژه برنامه  »حاج قاسم قهرمان من«با مشارکت شهرداری منطقه پنج، دفتر امام جمعه سپاهان شهر، بسیج امام علی 
)ع( سپاهان شهر و سازمان سینمایی عروج در پردیس سینمایی سیتی سنتر برگزار می شود.احمد رضایی اظهار کرد: ویژه برنامه»حاج قاسم قهرمان من« شامل 
روایتگری هم رزمان سردار دل ها، اجرای سرود، مداحی، اجرای تئاتر و رونمایی از فیلم سینمایی 7۲ ساعت قبل از شهادت سردار دل ها محصول جدید موسسه 
رسانه ای اوج است.وی افزود: این ویژه برنامه در پردیس سینمایی سیتی ســنتر پخش و از روز دوشنبه در سینماهای کل کشور اکران می شود.مدیر منطقه پنج 
شهرداری اصفهان با اشاره به برگزاری ویژه برنامه استقبال از شهدای تفحص شده »کاروان اهالی بهشت« در میدان غدیر سپاهان شهر تصریح کرد: در این راستا 
هماهنگی الزم برای فضاسازی شهری در میدان و خیابان غدیر سپاهان شهر با نصب بنرهای مرتبط با شهدا و معرفی ویژگی های اخالقی شهید سلیمانی انجام 
شده است؛ همچنین برپایی ایستگاه های صلواتی با همکاری پایگاه های بسیج و تغییر رنگ نورپردازی میدان غدیر به رنگ قرمز خون پاک شهدا از دیگر اقدامات 

این منطقه است.

برگزاری ویژه برنامه  »حاج قاسم قهرمان من« در منطقه ۵ شهرداری اصفهان

تشییع پیکر شهید 
 سعید امی زاده با

 حضور مدیران شهری
مراسم تشــییع پیکر شهید سعید 
امی زاده، از شــهدای تازه تفحص 
شده ۸ سال دفاع مقدس با حضور 
مسئوالن استانی و مدیران شهری 

اصفهان برگزار شد.
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در بیست و چهارمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان از اقدامات شرکت 
آب و فاضالب در تامین آب شــرب پایدار شــهروندان به رغم کاهــش منابع آبی و 
خشک شدن چاه ها قدردانی شد. در این نشست که روز یکشنبه 12 دی ماه جاری 
برگزار شد، رییس شورای اسالمی شهر اصفهان به موضوع آبرسانی سیار در تابستان 
امسال به شهروندان اصفهانی اشــاره کرد و گفت: توزیع 62 میلیون لیتر آب شرب 
به وســیله تانکرهای آبرسان نشــان داد که مسئوالن آبفای اســتان اصفهان از هر 
امکانی برای خدمت رســانی به شهروندان اســتفاده می کنند.  محمد نورصالحی 

همچنین به اقدامات صورت گرفته در زمینه اصالح، بازســازی و توسعه شبکه های 
آبرسانی و جمع آوری و انتقال فاضالب اشاره کرد و گفت: خوشبختانه آبفای استان 
اصفهان طی12 سال گذشــته همکاری و هماهنگی تنگاتنگی با شهرداری در زمینه 
اجرای طرح های عمران شــهری به ویژه در مناطق محروم داشته است.  تعدادی 
از اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در ســخنان جداگانه ای ضمن قدردانی 
از شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در زمینه تامین آب و گسترش شبکه های 
فاضالب بر تخصیص سهم بیشــتری از پســاب برای آبیاری فضای سبز شهری و 

حفاظت از اکوسیستم تاکید کردند.  مدیرعامل آبفای استان اصفهان نیز با بیان این 
که از دوره های گذشته تعامل نزدیکی میان شــرکت آب و فاضالب، شورای شهر و 
شهرداری اصفهان وجود داشته است، گفت: حاصل این همکاری، حل بسیاری از 
مشکالت شهر در زمینه ارائه خدمات استراتژیک آب و فاضالب و سرعت بخشیدن به 
طرح های عمران شهری بوده است. هاشم امینی، عدالت در توزیع آب را از مهم ترین 
سیاست های شرکت آب و فاضالب استان اصفهان عنوان کرد و گفت: طی سال های 
اخیر سعی کرده ایم با مدیریت فشار، زون بندی شبکه، استقرار سامانه تله متری، 

هوشمند سازی شــبکه توزیع و در نهایت آبرسانی ســیار، آب مورد نیاز شهروندان 
اصفهانی را از مرکز تا محالت حاشیه ای و محروم شهر به عدالت توزیع کنیم.  وی، 
توسعه شبکه های جمع آوری، انتقال و دفع فاضالب را از دیگر سیاست های آبفای 
اســتان اصفهان اعالم کرد و گفت: در حال حاضر 95 درصد کالن شهر اصفهان تحت 
پوشش خدمات فاضالب قرار دارد.  امینی همچنین بر استفاده از ظرفیت شرکت های 
دانش بنیان جهت ســاخت پکیج های کوچک تصفیه فاضالب برای مجتمع های 

مسکونی و استفاده از آب خاکستری در آبیاری فضای سبز آن ها تاکید کرد. 

مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه طی سال های اخیر به رغم تمام فشارها 
و تحریم های ظالمانه دست از اهداف خود برای رشد و تعالی سازمانی برنداشته 
و گام های موثری در این زمینه برمی دارد؛ چراکه فلســفه شکل گیری این بنگاه 

صنعتی براساس پیشرو بودن در صنعت کشور بوده است.  
 آیین افتتاحیه ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی با حضور ویدئوکنفرانسی تیم 
ارزیابی، مدیرعامل، معاونین و تنی چند از مدیران شــرکت فوالد مبارکه برگزار 
شد. محمدیاســر طیب نیا، مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در آیین افتتاحیه 
ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی اظهار کرد: فوالد مبارکه طی سال های اخیر 
به رغم تمام فشارها و تحریم های ظالمانه دست از اهداف خود برای رشد و تعالی 
سازمانی برنداشته و گام های موثری در این زمینه برداشته است؛ چراکه فلسفه 
شکل گیری این بنگاه صنعتی براساس پیشرو بودن در صنعت کشور بوده است. 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اینکه صنعت فوالد در هر کشور یکی از 
پیشران های اقتصادی آن کشور قلمداد می شود، خاطرنشان کرد: پیشران بودن 
صنعت فوالد در کشور ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است و شرکت فوالد مبارکه 

توانسته پیشران اقتصادی کشور باشد.

پیگیری اهداف متعالی فوالد مبارکه برای تحقق صنعتی سبز
وی با تاکید بر ضرورت توســعه مبتنی بر محیط زیســت در فوالد مبارکه عنوان 
داشت: چند روز پیش و درحالی که وضعیت کیفی هوای تمامی نقاط کشور آلوده 
بود، وضعیت کیفی هوای شهرستان مبارکه پاک بود و این امر نشان می دهد که 
فوالد مبارکه با اقدامات خود در زمینه حفظ محیط زیست به خوبی عمل کرده و 
اهداف متعالی را برای تحقق صنعتی سبز دنبال کرده است. مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه با اشاره به تصفیه خانه های موجود در شــرکت فوالد مبارکه تاکید 
کرد: ایجاد تصفیه خانه استحصال پساب شهرهای اطراف، ایجاد شبکه انتقال 
و ساخت تصفیه خانه پساب شهری توسط فوالد مبارکه با سرمایه گذاری زیاد، 
به عنوان بزرگ ترین سایت تصفیه پســاب در کشور و پیشرفته ترین آزمایشگاه 
پایش پساب، از اقدامات کم نظیر این شــرکت برای جلوگیری از برداشت آب 

خام در منطقه است.

فوالد مبارکه در صنعت هوشمند کشور پیشرو است
وی با اشــاره به منویات رهبر معظم انقالب مبنی بر ضرورت قوی شــدن کشور 
گفت: شــرکت فوالد مبارکه در راســتای تحقق منویات مقام معظم رهبری، در 
حوزه تکنولوژی و نوآوری پیشرو اســت و با وجود همه کارشکنی های دشمنان 
انقالب اسالمی، مسیر تعالی را با سودآوری و افزایش اشتغال پی گرفته است. 
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه شــرکت فوالد مبارکه در صنعت 
هوشمند کشور پیشرو است، عنوان کرد: ویژگی برجسته بزرگ ترین واحد صنعتی 
کشور در پیشران بودن خالصه نمی شــود، بلکه رویکرد صنعتی هوشمند، سبز و 
دارای ارزش افزوده همراه با خودکفایی و بومی ســازی در این سازمان متعالی 

دنبال می  شود.

بومی سازی در فوالد مبارکه یک الزام است
وی با بیان اینکه بومی سازی در فوالد مبارکه یک رویکرد اقتصادی نیست، بلکه 
یک الزام است، ابراز داشت: این شرکت با بهره گیری از جدیدترین تکنولوژی های 

روز دنیا درصدد احداث بزرگ ترین نیروگاه خورشــیدی در کنار نیروگاه سیکل 
ترکیبی است که میزان مصرف آب در این نیروگاه به اندازه یک دویست و پنجاهم 

نیروگاه های فعلی خواهد بود.

فوالد مبارکه؛ موتور محرک فناوری و نوآوری کشور
وی تاکید کرد: شرکت فوالد مبارکه با حفظ جایگاه خود در حوزه های زیرساختی، 
ورود به کسب وکارهای نوین و ایجاد نوآوری، در نظر دارد به عنوان موتور محرک 
فناوری و نوآوری کشور، نه تنها در بخش صنایع فوالدی، بلکه در دیگر بخش های 
کشور با سرمایه گذاری براســاس مدل های پیشرفته جهانی درصدد تحقق این 
مهم باشد. طیب نیا در پایان بیان داشت: شرکت فوالد مبارکه عالوه بر بهینه سازی 
مصرف انرژی درصدد است تا در آینده ای نزدیک، سازگاری با محیط زیست را در 
همه ابعاد این شرکت به منصه ظهور برساند و در این راستا از دانش متخصصان 

داخلی بهره گیرد.

تعالی شرکت فوالد مبارکه نتایج متوازن در همه حوزه های مرتبط با سازمان 
و ذی نفعانش را در بردارد

بنا بر این گزارش محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در ادامه و 
در جلسه اختتامیه ارزیابی تعالی سازمانی که در روز پنجشنبه 9 دی ماه به صورت 
ویدئوکنفرانس با حضور ارزیابان و معاونین شــرکت برگزار شد، در گفت وگو با 
خبرنگار فوالد گفت: از نگاه منصفانه و جامع ارزیابان این دوره تشــکر می کنم. 
درعین حال از لطف خداوند متعال سپاســگزارم که در مجموعه ای کار می کنیم 
که سازمانی متعالی است و این موضوع را لطفی از جانب الهی به خودم و تمام 
همکارانم می دانم. ما در شرکت فوالد مبارکه با تیمی همراه هستیم که با انگیزه، 

دانا، مطلع و متعهد به سازمان هستند. تعالی این مجموعه نتایج متوازن در همه 
حوزه های مرتبط با سازمان و ذی نفعانش را در بردارد. وی با اشاره به جمع بندی 
مقدماتی ارزیابان در جلسه اختتامیه گفت: به توصیه تیم ارزیابی، اولویت ما فقط 
تولید نخواهد بود و قطعا توسعه پایدار، نوآوری، سرمایه گذاری در سرمایه های 
انسانی و تعهد ما به سبز بودن صنعت مان و محیط زیست به عنوان یک صنعت 

الگو نیز مدنظر ما خواهد بود. 
امیدواریم با الگوگیری از بهترین ها مسیری را که تا اینجا طی شده نیز در ادامه 
دنبال کنیم و آموخته هایی را که در این دوره ارزیابی داشــته ایم مدنظر داشــته 
باشیم تا در آینده بیش از پیش مسیر تعالی را طی کنیم و دستاورد ارزشمندی 
برای فوالد مبارکه کسب کنیم تا افتخاری دیگر بر افتخارات این مجموعه افزوده 

شود.

فوالد مبارکه با ارزیایی مستمر، فرصت های بهبود تولید را ارتقا می دهد
محمد ناظمــی هرندی، معاون تکنولوژی شــرکت فوالد مبارکه نیز در جلســه 
اختتامیه اظهار کرد: شــرکت فوالد مبارکه همواره خود را در محک ارزیابی قرار 
می دهد تا فرصت های بهبود را شناســایی کند و ارتقا دهد؛ چراکه بر این باوریم 

این صنعت افتخار ملت است. 
وی با بیان اینکه از سال 1382 تاکنون فرآیند ارزیابی به صورت مستمر در شرکت 
فوالد مبارکه انجام شده اســت، افزود: حفظ تعالی سازمانی از دستیابی به آن 
مشکل تر است و تالش داشته ایم از سال 91 که برای اولین بار تندیس زرین تعالی 
سازمانی در کشور را کسب  کردیم با به کارگیری الگوها و رویکردهای موفق جهانی 

مسیر رشد و تعالی را حفظ کنیم.

ارائه نقشه استراتژیک فوالد مبارکه برای تبیین اهداف این شرکت در زنجیره 
ارزش فوالد

وی با تاکید بر ضرورت پایداری تولید در فوالد مبارکه عنوان داشت: در راستای 
پایــداری تولید و اطمینان بخشــی به ســهام داران و ذی نفعان شــرکت فوالد 
مبارکه، برای هرگونه چالش اعم از محدودیت انرژی و تامین مواد اولیه پایدار 
چاره اندیشی و برنامه ریزی شده اســت. معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه 
بیان کرد: در گزارشــی که به تیم ارزیاب تقدیم شــده نقشه اســتراتژیک فوالد 
مبارکه ارائه شده تا اهداف این شــرکت در زنجیره ارزش فوالد و مزیت رقابتی 

آن تبیین شود.

توجه تعالی سازمانی مبتنی بر نگاهی جامع در همه حوزه هاست
معاون تکنولوژی شــرکت فوالد مبارکه در جلســه اختتامیه نیز گفت: توجه و 
تمرکز مفهوم تعالی سازمانی بر این است که سازمان ها مبتنی بر نگاهی جامع 
در همه حوزه ها به صــورت پایدار و با رعایت حقوق همــه ذی نفعان اقدام کنند. 
ناظمی هرندی افزود: در هفته ای که گذشت فوالد مبارکه مشغول فرآیند ارزیابی 
تعالی سازمانی بر اساس مدل ملی تعالی سازمانی ویرایش 1400 بود. توجه و 
تمرکز مفهوم تعالی سازمانی بر این است که همه برنامه ها و اقدامات سازمان با 

موضوعات مورد انتظار ذی نفعان مختلف هم راستا باشد. 
وی افزود: شرکت فوالد مبارکه از سال 82 که موضوع تعالی سازمانی در کشور 
شروع شد در این مسیر حرکت کرده و در سال های 91، 93 و 98 موفق به کسب 
تندیس زرین تعالی  شده است. ناظمی هرندی خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه 
امسال نیز در این ارزیابی شرکت کرد و نهم دی ماه روز اختتامیه این فرآیند بود و 

گزارش تیم ارزیابی ارائه شد. 
وی در پایان گفت: واحد تضمین کیفیت شرکت فوالد مبارکه به عنوان تسهیل گر 
این ارزیابی ها، به خوبی ارزیابی را برگزار کرد که از این تیم و ســایر همکاران در 
ســازمان که در این برنامه حضور جدی داشتند، تشــکر می کنم. امیدواریم با 
استفاده از نکاتی که در ارزیابی ها به آن اشاره شد بتوانیم مسیر تعالی را با شتاب 

بیشتری ادامه دهیم.

فوالد مبارکه؛  کاندیدای جایزه ملی تعالی
7 نفر از ارزیابان دبیرخانه جایزه ملی تعالی سازمانی، در قالب 42 نفر روز ارزیابی، 
تحقق شاخصه های الگوی ملی تعالی سازمانی را در فوالد مبارکه ارزیابی کردند. 
سیامک شجاعی، رییس سیســتم های مدیریت و ســرآمدی در گفت وگو با 
خبرنگار فوالد در مورد ارزیابی جایزه ملی تعالی ســازمانی گفت: در این دوره از 
ارزیابی ها که از 4 تا 9 دی انجام شد، 7 نفر از ارزیابان از طرف دبیرخانه جایزه ملی 

تعالی سازمانی ایران حضور داشتند. 
نزدیک 42 نفــر روز ارزیابی در قالب 20 جلســه ارزیابی به صــورت آنالین در 
حوزه های تخصصی و براســاس معیارهای مدل برگزار و با بیــش از 50 نفر از 
کارکنان در گروه های مختلف از رده های عملیاتی تــا مدیریتی مصاحبه انجام 
شد. بنا بر این گزارش،  در ابتدای جلســه اختتامیه رضا بهرامی به عنوان ارزیاب 
ارشــد و آقایان نادر نعمت پور، حمید مقدم، جمال اســماعیلی، هادی خواجه، 
جعفر زنگنه و بهروز میرزایی به عنوان دیگر ارزیابان این جایزه به ترتیب به ایراد 

نکاتی پرداختند.

معاون بهره برداری شــرکت فوالد مبارکه از تولید انبوه تختال با ضخامت 300 
میلی متر توسط فوالد مبارکه خبر داد و این دستاورد را گام بلند دیگری در راستای 
خودکفایی در صنعت نفت و گاز کشور دانست.عباس اکبری محمدی، با بیان 
این که تختال با ضخامت 300 میلی متر در این شــرکت به تولید انبوه رسیده 
است، اظهار کرد: تولید انبوه تختال با ضخامت 300 میلی متر برای نخستین بار 
در کشور توســط فوالد مبارکه رقم خورده است.وی افزود: در جریان تولید این 
محصول، ماشین ریخته گری شماره 5 ناحیه فوالدسازی شرکت فوالد مبارکه 
که طراحی، نصب و راه اندازی آن جهت تولید تختال با ضخامت های 200، 220 و 
250 میلی متر بوده است، با تکیه بر توان متخصصان داخلی، تختال با ضخامت 
300 میلی متر را تولید کرده و توانایی تولید تختال در عرض 900 تا 2025 را نیز دارد.

معاون بهره برداری فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد: ماشین ریخته گری شماره 
5 ناحیه فوالدسازی شــرکت فوالد مبارکه عالوه بر قابلیت تولید این محصول 
با چنین ضخامتی، این امکان را به ما می دهد تا بتوانیم تختال مورد نیاز برای 
تولید لوله های مخصوص انتقال نفت و گاز با قطر باال را تولید کنیم.وی اذعان 
داشــت: وقتی ضخامت تختال بیشتر می شــود، نوردکار می تواند به خواص 
مکانیکی و فیزیکی الزم در این پلیت دســت پیدا کنــد و تختال با ضخامت 
300 میلی متر را به ورقی با عــرض 4.5 متر تبدیل کند کــه در این زمینه فقط 
شرکت فوالد اکســین اســت که قابلیت نورد با این ویژگی ها را در کشور دارد.

قاســم خوشــدل پور،  مدیر ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم شرکت 

فوالد مبارکه نیز در این رابطه با بیان این که ورق تولیدشــده از این تختال برای 
ســاخت لوله های با قطر باال)یعنی 56 اینچ و بیشتر( اســتفاده خواهد شد، 
تصریح کــرد: تختال با ضخامت 300 میلی متر برای نخســتین بار اســت که 
به صورت انبوه توســط فوالد مبارکه تولید می شــود؛ این محصول در دی ماه 
ســال 1399 برای نخســتین بار به صورت آزمایشــی به مقدار 3 ذوب در این 
شــرکت تولید و همه آزمایش های مــورد نیاز روی آن انجام شــد.وی عنوان 
داشت: تختال با ضخامت 300 میلی متر در شــرکت فوالد اکسین خوزستان 
مورد آزمایش های الزم قرار گرفته و آنالیزهای کمی و کیفی آن نیز مشــخص 
 شــده اســت؛ در نهایت برای تختال با ضخامت 300 میلی متر ثبت سفارش

 صورت گرفته و روز یکشنبه 5 دی ماه 1400 تولید انبوه تجاری این محصول آغاز 
شده است. مدیر ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم ادامه داد: لوله های 
قطور مورد نیــاز در انتقال خطوط نفت و گاز که با ورق های نوردشــده تختال با 
ضخامت 300 میلی متری فوالد مبارکه تولید می شوند، کامال وارداتی بوده و حتی 
کشورهای خارجی حاضر به فروش پلیت این لوله به کشور ما نمی شدند.وی 
در پایان اضافه کرد: با توجه به اینکه ایران کشوری نفت خیز است و پروژه های 
نفتی زیادی در آن در حال اجراست، تولید این محصول خاص ما را از واردات آن 
بی نیاز کرده و به همین خاطر نقش بسزایی در خودکفایی کشور خواهد داشت؛ 
تولید انبوه تختال با ضخامت 300 میلی متر توسط فوالد مبارکه گام بلند دیگری 
برای بی نیازی کشور از واردات لوله های مخصوص انتقال نفت و گاز خواهد بود.

مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان گفت: ذوب آهن به عنوان یکی از معتبرترین 
شرکت های تولید کننده مقاطع ساختمانی و صنعتی، دغدغه ایمنی را دارد. محمد 
امین یوســف زاده اظهار کرد: از نهادهای نظارتی مثل نظام مهندســی و سازمان 
استاندارد خواستاریم که نظارت های خود را افزایش داده و سخت گیری و جرائم 
سنگین تری را برای افزایش ضریب ایمنی در ساخت سازه های ساختمانی اعمال 
کنند  تا مصرف کننده ضمن رسیدن به ایمنی کافی در سازه مورد نظر با خیال راحت 
محصوالت ساختمانی را خریداری و مصرف کند. نباید اجازه داد که از کم اطالعی 
بخشی از جامعه سوءاستفاده شود و تولیدات بی کیفیت را به آن ها عرضه کنند و 
مواخذه نشوند.مدیر مهندسی نورد شرکت به افزایش مقاومت و ایمنی سازه های 
فلزی در دیگر کشورها از جمله ژاپن اشاره کرد و افزود: همین مسئله باعث شد در 
زلزله های باالی 6 و 7 ریشتر در مقایسه با سازه های بتنی )که در ایران بسیار رایج 
است( شاهد کاهش تخریب ها شویم. هنوز در ایران برخی از تولیدکنندگان بی نام 
و نشان خصوصی مرتکب تقلب هایی در تولید میلگردها می شوند و گاهی میلگرد 
14 را به اسم 16 به فروش می رسانند که این امر در بحران هایی مثل زلزله، تلفات 
و فوتی ها را افزایش می دهد.وی با بیان این که ذوب آهن اصفهان از بزرگ ترین 
و قدیمی ترین تولید کنندگان مقاطع ساختمانی از جمله میلگرد و تیرآهن است، 
اضافه کرد: بین 20 تا 25 درصد میلگرد کشــور هم اکنون توسط ذوب آهن تولید 
می شود. یوسف زاده با بیان این که در مقاطعی نیز واردات میلگرد را شاهد بودیم که 
از واردات کم و به تولید داخل افزوده شد، ادامه داد: تیرآهن و میلگردهای تولیدی 

در ذوب آهن از مقاومت باالیی برخوردار هستند.وی بیان کرد: کیفیت یک محصول 
فوالدی در درجه اول تابع کیفیت و روش تولید آن است، در ذوب آهن، محصوالت 
از سنگ معدن تولید می شود که از باالترین سطح کیفی برخوردار است و در درجه 
دوم به مشخصات فنی و مکانیکی در مرحله نورد بر می گردد که ذوب آهن اصفهان 
در آن نیز سرآمد است.مدیر مهندســی نورد ذوب آهن اصفهان ادامه داد: در ایران 
کارخانجات متعددی از جمله ذوب آهن اصفهان میلگرد تولید می کنند. ساخت 
سازه ها با تمرکز روی سازه های بتنی است که در مقایســه با سازه فوالدی برپایه 
انواع تیرآهن از مقاومت خمشی کمتری برخوردار است و سازه های تیرآهنی زاویه 
خمش بیشتری را تحمل می کنند اما این امر هنوز در ایران به عنوان یک کشور زلزله 
خیز به خوبی جا نیفتاده است.وی ادامه داد: میلگردهای ساختمانی به دو روش 
آلیاژی برپایه منگنز و میکرو آلیاژها، و ترمکسی یا با عملیات حرارتی تولید می شود.

یوسف زاده بیان کرد: در ذوب آهن اصفهان عمده میلگردهای آجدار ساختمانی به 
روش آلیاژی تولید می شــود و ما از ابتدا اقدام به تولید نیمه آلیاژها کردیم که در 
مقایسه با روش ترمکسی خواص مکانیکی یکنواخت تر و بهتری را دارد بنابراین 
انتظار استحکام بیشتری از آن در مقابل بالی طبیعی وجود دارد که همینطور هم 
اســت.وی افزود: ذوب آهن اصفهان در عرصه تولید میلگرد و تیرآهن، کنترل 
کیفی بسیار قوی دارد، در این عرصه برند و شاخص هستیم و این شرکت هم پای 
شرکت های فوالدی دنیا فعالیت می کند و مشتریان با اطمینان و امنیت باالیی 

محصوالت این شرکت را می خرند.

در بیست و چهارمین جلسه شورای اسالمی شهر اصفهان صورت گرفت؛
تقدیر شورای شهر از آبفای استان اصفهان جهت تامین آب شرب پایدار شهروندان اصفهانی

مدیرعامل فوالد مبارکه در آیین ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی:
فلسفه شكل گیری شركت فوالد مباركه براساس پیشرو بودن در صنعت كشور است

گام بلند فوالد مبارکه برای خودکفایی در صنعت نفت و گاز کشور؛
تولید انبوه تختال با ضخامت ۳۰۰ میلی متر

مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان:
ذوب آهن، دغدغه ایمنی تولیدات مقاطع ساختمانی را دارد
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