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جنگ جاده با جان

ماجرای آبگرفتگی محور 
سپاهان شهر – بهارستان چه بود؟

وضعیت نامناســب لوازم یدکى خودروها که در اکثر 
موارد بالى جان رانندگان ایرانى شــده اند این بار نیز 
پلیس را وادار کرد تا در رابطه با این موضوع هشــدار 

بدهد.
معاون جعل و کالهبردارى پلیــس آگاهى فراجا در 
تازه ترین سخنانش درباره خرید و تهیه روغن موتور، 
ضدیخ، لنت ترمز، لوازم یدکى و مصرفى خودرو تأکید 
کرده که خرید این کاالها باید از نمایندگى هاى مجاز 

شرکت هاى معتبر و با اخذ فاکتور رسمى انجام شود.
سرهنگ عبدا... چولکى علت افزایش آمار تقلب در این 
بازار را شرایط اقتصادى و افزایش قیمت ها دانسته و 
به این اشاره کرده که این موضوع باعث شده مجرمان 
به ســمت تولید و توزیع لوازم یدکى و مصرفى تقلبى 

خودرو روى بیاورند.

هر 2 ساعت یک نفر در تصادفات جان مى سپارد 

در صفحه ۲ بخوانید

نورافکن، آچار فرانسه نورافکن، آچار فرانسه 
مورایس در سپاهان

مسدود شدن زیر گذر شهر بهارســتان یکى از تبعات 
بارندگى شــدید هفته گذشــته در شــهر اصفهان بود 
که ورود به بهارســتان را ناممکن کرد. بارش شــدید 
باران، ترافیک سنگین و مسدود شــدن زیرگذر شهر 
بهارســتان در روز چهارشــنبه کار را به جایى رســاند 

که بیش از 2 هزار مترمکعــب آب در این منطقه جمع 
شــود و  مدیریت بحران اســتاندارى از شــهروندان 
اصفهانى درخواســت کند از تردد به ســمت بزرگراه 
خلیج فارس و مســیرهاى منتهى به شــهر بهارستان

۶ بپرهیزند.

۷

آیفون ۱۴ در مبادی ورودی کشور ثبت نمی شود کمی زیباتر لطفاً!جهان نما مالخران، در تیررس پلیس اصفهان استان استان تعرفه عوارض محلی روستاى زفره (سال ۱۴۰۲)  ۳بازیکن برتر در شهرآورد اصفهانویژه ورزش

  شرکت مهندسى و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا در نظر دارد ضایعات فلزى را مطابق اوزان تقریبى زیر و در چارچوب قوانین و 
مقررات جاریه این شرکت از طریق مزایده عمومى به اشخاص حقوقى / حقیقى واجد شرایط واگذار نماید .

ضایعات آهن ذوبى 100,000 کیلوگرم
ضایعات پلیسه آهن 15,000 کیلوگرم
ضایعات گالوانیزه 15,000 کیلوگرم

1- مهلت بازدید و تحویل پیشنهادات از تاریخ انتشار آگهى تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه 3 اسفندماه 1401
 تعیین شده و بازگشایى پاکات ، همان روز در کمیسیون مربوطه انجام خواهد شد .

2- تضمین شرکت در مزایده  600,000,000 ریال به صورت ضمانتنامه / چک تضمین شده بانکى  مى باشد .
3- پیشنهادات مربوطه مى بایست داراى امضاء و اثر انگشت بوده و در پاکات الك و مهر گردد .

4- تلفن تماس جهت هماهنگى به منظور بازدید و دریافت اسناد مزایده : 031-45955473
5- هزینه انتشار آگهى به عهده  برنده مزایده مى باشد .

6- مکان مراجعه جهت بازدید و ارائه پیشنهاد : روبروى پلیس راه اصفهان – کاشان ، کیلومتر 12 جاده علویجه 
شهرك صنعتى بزرگ اصفهان ، خیابان اندیشمندان 20 – شرکت مهندسى و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا مى باشد .

7- دانلود اسناد مزایده از طریق لینک زیر امکان پذیر خواهد بود .
https://mapnasts.ir/Auction140111   

  آگهی مزایده عمومی

  شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا

 مرکز آموزش هوانیروز شهید وطنپور اصفهان در نظر دارد اماکن استیجارى خود را از طریق مزایده با 
شرایط عنوان شده به شرح ذیل به افراد حقیقى و حقوقى واگذار نماید،متقاضیان میتوانند پیشنهادات  
قیمت خود را تا ساعت 14 روز پنج شنبه مورخه1401/12/04 (5 روز کارى) درصندوق پیش بینى شده در 

آدرس زیر بیندازند:
آدرس:خیابان هزارجریب،خیابان شهید خسروپور،انتظامات شهرك والیت هوانیروز

شرایط و ضوابط شرکت در مزایده و انعقاد قرارداد :
1- متقاضیان بایستى حتماً در مزایده با شرایط اعالمى شرکت نمایند .

2- مبناى قرارداد، قیمت پایه اجاره بهاى مشخص شده توسط کارشناس رسمى دادگسترى مى باشد.
3-  با کارکنان شاغل دولتى، مستند به قانون منع مداخله کارکنان دولت ، به هیچ وجه قرارداد منعقد

 نمى گردد .
4- متقاضیان موظفند درخواست خود را در پاکت سربســته گذاشته و روى پاکت تقاضا دقیقًا عنوان 

نمایند:متقاضى کدام یک از اماکن و براى چه کاربردى مى باشند.
5- فرد برنده مزایده موظف است هزینه کارشناسى و هزینه نصب انشعابات حامل هاى انرژى تجارى را 

بپردازند.
6- قرارداد اجاره به صورت یک ساله و با شرایط و ضوابط ابالغى سلسله مراتب نیروهاى مسلح منعقد 

مى کردد.
7- برندگان مزایده بایستى تعهد نامه محضرى و ضمانت نامه بانکى جهت انعقاد قرارداد به پایگاه ارائه 

نمایند.
8- متقاضیان میبایستى مبلغ ده درصد اجاره سالیانه را به عنوان تضمین شرکت درمزایده به شماره 
حساب 5151570256009 نزد بانک سپه به نام وجوه مشــخص دارایى مرآتو واریز نموده و اصل فیش 
9- واریزى را ضمیمه درخواست نمایند.ضمنا سپرده تضمین  برندگان اول و دوم چنانچه حاضر به انعقاد 

قرارداد نشوند به ترتیب ضبط خواهد شد.
این آگهى هیچگونه تعهدى براى مزایده گزار ایجاد نمى نماید ومرکز آموزش هوانیروز در پذیرش یا رد در

خواست ها مختار میباشد.

آگهی مزایده عمومی

مرکز آموزش هوانیروز شهید وطن پور اصفهان

مبلغ کارشناسى اجاره ماهیانه(ریال)متراژ( متر مربع)نوع کاربرىمحل مورد اجاره فعلىردیف

نمایشگاه اتومبیل امین ( مجتمع زیتون پل دفاع مقدس ) * به 1
استثناى سوله موقت*

پارکینگ و نمایشگاه 
800/000/000حدود 1600 متر مربعاتومبیل

سالن سرپوشیده به انضمام محوطه پارکینگ (انتهاى خیابان کارگر 2
250/000/000حدود 3200 متر مربعورزشى– هنگ دانشجویان )

باشگاه بدنسازى سیمرغ3
100/000/000حدود 270 متر مربعورزشى(مجتمع زیتون – پل دفاع مقدس)

یک عدد تابلوى بزرگ       تبلیغاتىتابلوهاى تبلیغاتى (اتوبان دستجردى)4
100/000/000( 8*5مترمربع)

 جهت کسب اطالعات بیشتر و تکمیل مدارك با شماره تماس09139007679 آقاى احمد سعیدى تماس 
حاصل نمائید.

به استناد آیین نامه و دستورالعمل نحوه ثبت نام انتخابات هیات هاى ورزشى استانى و شهرستانى مقرر است نسبت به تشکیل مجمع عمومی انتخابات 
هیات گلف  استان اصفهان به منظور انتخاب رئیس هیات به همراه اعضاى هیات رئیسه: (نایب رئیس «از بین بانوان»، خزانه دار، ، سه  نفر عضو هیات رئیسه 
که حداقل یک نفر از بین بانوان باشد) استان اصفهان اقدام گردد، بدینوسیله از کلیه افراد واجد شرایط عالقمند به احراز پست ریاست هیات دعوت مى 
نمایند جهت ثبت نام، اعالم فهرست پیشنهادى اعضاى هیات رئیسه و ارائه مدارك مورد نیاز از روز  دو شنبه مورخ 1401/12/01 لغایت روز دوشنبه مورخ 
1401/12/08 به مدت 7 روز کارى از ساعت 9الى 13به این  دفتر مراجعه نمایید .  استان اصفهان به آدرس: اصفهان – فلکه فیض –خیابان میر جنب بانک 

کارآفرین ساختمان مهندسین طبقه 3-بیمه کارآفرین مراجعه نمایید . 
شماره تماس :09001844321

شرایط عمومى احراز رئیس هیات استان: 
1.  التزام به قانون اساسى  جمهورى اسالمى ایران

2. دارا بودن حداقل مدرك تحصیلى کارشناسى( لیسانس)
3. دارا بودن سن حداقل 30 سال و حداکثر 65 سال

4. سابقه مدیریت اجرایى حداقل 5 سال(طبق دستورالعمل)
5. دارا بودن کارت پایان خدمت دوره ضرورت (خدمت سربازى) یا معافیت ویژه آقایان 

6. فاقد تابعیت مضاعف بوده و در استان سکونت داشته باشد.
7-عدم سوئپیشینه کیفرى موثر وعدم محرومیت از حقوق اجتماعى صادره از مراجع قضایى ونداشتن محرومیت دوپینگ براساس آراى ستاد ملى 

مبارزه با دوپینگ یا آژانس جهانى مبارزه بادوپینگ .
8.ارائه گواهى عدم اعتیاد .

9-ارائه استعالم مثبته جهت افتتاح حساب بانکى .
مدارك مورد نیاز:

1. اصل وتصویر آخرین مدرك  تحصیلى معتبر 
2. یک قطعه عکس پرسنلى جدید

3. اصل و تصویر کارت ملى و شناسنامه (تمام صفحات)
4. تکمیل فرم هاى ثبت نام با توجه به نوع اعالم آمادگى داوطلب

5. ارائه گواهى عدم سوء پیشینه و گواهى عدم اعتیاد به مواد مخدر (حداکثر ده روز پس از اتمام ثبت نام)
6. اعالم کتبى اسامى داوطلبان پست هاى هیات رئیسه و ارائه مدارك و تکمیل فرم استعالم اعضاى پیشنهادى هیات رئیسه توسط هر یک از داوطلبان 

احراز پست ریاست هیات استان در زمان ثبت نام 
7. ارائه مدارك و مستندات مدیریتى موردنیاز (طبق دستورالعمل)

8. اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت 
تبصره: حضور داوطلب ریاست هیات یا وکیلى قانونى با ارائه وکالت نامه رسمى جهت ثبت نام الزامى مى باشد.  

الزم به ذکر است: «آیین نامه نحوه فعالیت هیات هاى استانى و شهرستانى ودستورالعمل نحوه ثبت نام به انضمام 
فرم هاى مربوطه در سایت اداره کل ورزش و جوانان استان و هیات ورزشى مربوطه جهت اطالع داوطلبان قرار داده شده است»

www.isfahan.msy.gov.ir :نشانى سایت

«اطالعيه»

اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان- هیات گلف استان اصفهان

ن پ ر نرسسووریس نپپ پ ر یس ور

۷

       

۲

۳ ۳

شهر اصفهان بارش هاى شهر اصفهان بارش هاى 
یکسال زراعى کامل را یکسال زراعى کامل را 
دریافت کرددریافت کرد

۳

خسارت میلیارد ی 

خشکی گاوخونی

شروط عجیب

 آزمون استخدام! 

بررسی آمار بارندگی استان تا بررسی آمار بارندگی استان تا ۲۶۲۶ بهمن ماه بهمن ماه

داستان عجیب عارف رستمی از اصفهان تا کرمان

مهره مازاد تارتار طالی مس شد
تقابل ذوب آهن با مس کرمان در هفته آینده لیگ برتر براى گاندوها 

دربردارنده یک نکته تلخ خواهد بود. این روزها عارف ...

۲

انتا کرمانانتا کرمان

س شدس شد
تر براى گاندوها 

ف ...

چرخ یدکی ها
 با تقلب می چرخد
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زمان ثبت نام حج تمتع 1402 
اعالم شد

آیفون 14 در مبادى ورودى 
کشور ثبت نمى شود

خبرخوان
بحران در کوهرنگ 

  باشگاه خبرنگاران جوان |بــا ورود 
سامانه بارشى اخیر از یک شــنبه 23 بهمن ماه 
به چهارمحال و بختیارى، این استان در شرایط 
اضطرار قــرار گرفت و در این میان شهرســتان 
کوهرنگ به عنوان کانون اصلى بارش ها با بحرانى 
بى سابقه مواجه شده اســت. فرماندار کوهرنگ 
گفت: با توجه به انســداد راه ارتباطى 110 روستا 
براى 20 هزار نفر جمعیت اهالى این روســتاها 
نیازمند اقالم زیستى است. شهباز اکبرى افزود: 
ارتفاع برف در شهر چلگرد مرکز کوهرنگ 2/5 متر 
و در برخى نقاط مرتفع و بلند به چهار متر مى رسد 
به طورى که ارتفاع برف در برخى نقاط همسطح با 

پشت بام واحدهاى مسکونى است.

اخراج معلم قائمشهرى 
  ایرنا |مدیرکل آموزش و پرورش مازندران 
گفت: به دنبال پخش آهنگ مبتذل توسط معلم 
یک مدرسه در شهرستان قائمشهر برخورد ادارى 
الزم انجام شــد و ضمن قطع همکارى با وى، 
احتماًال مجوز فعالیت مدرسه نیز لغو خواهد شد. 
فیلمى از یک مدرسه غیرانتفاعى در شهرستان 
قائمشــهر در فضاى مجازى در حال انتشــار و 
دست به دست شدن اســت که در آن همخوانى 
آهنگ تعدادى از دانش آموزان در این مدرسه را 

نشان مى دهد.

کمک میلیاردى به خوى
  موسیقى ما | کنسرت رضا صادقى 
در قالب فراخوان «رنگ لبخند 3» براى همراهى 
و کمک به مردم زلزله زده شهر خوى برگزار شد. 
به گفته  این خواننده  باسابقه، تمام درآمد کنسرت 
براى تهیه ملزومات مردم این شهر هزینه خواهد 
شد. این خواننده چند روز گذشته قطعه «شانس 
آخر» را براى قدردانى از همراهى مردم با فراخوان 
«لبخند 3»؛ کمک به مردم زلزله زده شهر خوى 
منتشــر کرده بود که در کنسرت نیز این قطعه را 
اجرا کرد. پس از انتشار این قطعه سه میلیارد تومان 
اقالم غیرنقدى به مردم خوى اختصاص پیدا کرد.

قیمت هاى نجومى 
گرامافون!

  خبرآنالین|قیمــت گرامافون ایــن روزها 
در بازار عجیب و غریب شــده است. این وسیله با 
قیمت هایى تا 20 میلیون تومان در بازار به فروش 
مى رسد. همچنین قیمت صفحه هاى خاص آن 
به صورت 15 عددى تــا 100 میلیون تومان هم 
اعالم شده اســت. نکته قابل توجه اینجاست که 
صفحه گرامافون بر اســاس نوع خواننده قیمت 

گذارى مى شود.

ساخت آدم برفى 16مترى 
  همشهرى آنالین| کشــاورزى در 
مینه ســوتاى آمریکا مى خواست بیمارى فصلى 
موسوم به افسردگى زمستانى را از همسایه هاى 
خود دور کند. این کشــاورز 5 هفته تالش کرد 
تا یک آدم برفى 16مترى در محله شــان بسازد. 
«گرك نواك» از تمام ماشــین هاى کاشــت و 
برداشت در مزرعه اش اســتفاده کرد تا چند تن 
برف جمع کند. بینى این آدم  برفى که پدربزرگ 
نام دارد یک بشکه پالستیکى است و دکمه هایش 

درپوش هاى سطل هاى زباله است.

پلمپ داروخانه 
  فارس | داروخانه اى در منطقه تهرانپارس 
تهران به دلیل کشــف حجاب مسئول داروخانه 
پلمپ شد. این اتفاق در پى کشف حجاب مسئول 
داروخانه و هتک حرمت به آمر به معروف با دستور 
قضایى انجام شــد. به محض ارســال گزارش 
و اطالع دادســتانى تهران از ایــن موضوع، این 
داروخانه پلمپ  و براى صاحب این داروخانه پرونده 

قضایى تشکیل شد.

معاون امور حج و عمره سازمان حج و زیارت گفت: ثبت نام 
متقاضیان حج تمتع 1402 از 10 اسفند ماه انجام مى شود.
اکبر رضایى با بیان اینکه 87 هــزار و 550 نفر از حجاج 
کشورمان به ســرزمین وحى مشــرف مى شوند، گفت: 
اقدامات الزم اعم از برنامه ریزى هاى اجرایى در حال انجام 
است. وى اظهار کرد: نام نویسى براساس اولویت تدوین 
شــده صورت مى گیرد و تمامى متقاضیان باید آمادگى 
الزم را داشته باشند. معاون امور حج و عمره سازمان حج 
و زیارت تصریح کرد: اولویت اول جامعه هدف (مشمولین 
تشرف) افرادى هستند که در کاروان هاى حج سال 1399 
نام نویسى کرده و وجوه مربوط را واریز کرده اند، لیکن به 

دلیل لغو حج در آن سال موفق به تشرف نشدند و تاکنون 
نیز انصراف نداده اند. در صورت عــدم مراجعه این افراد، 
براى تکمیل ظرفیت خالى کاروان ها، اولویت هاى بعدى 

فراخوان خواهند شد.
رضایى افزود: اولویت دوم تمامى دارندگان قبوض ودیعه 
گذارى حج تمتع تا تاریخ 29 اسفند ماه 85 مى باشند، که 
الزم است این افراد قبل از نام نویسى، با مراجعه به سامانه 
Reserve.haj.ir، نســبت به تکمیل اطالعات خویش 

و اخذ کد رهگیرى اقدام نماینــد. وى ادامه داد: اولویت 
سوم دارندگان قبوض ودیعه گذارى حج تمتع تا تاریخ 31 

فروردین ماه 1386 است.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در خصوص اینکه آیا 
واردات تجارى آیفون هاى 13 بــه قبل در حال حاضر 

انجام مى شود، گفت: بله واردات تجارى داریم. 
مهدى عبقــرى گفت: امــا در خصــوص آیفون 14 
هیچگونه مجــوزى در خصــوص واردات آن، چه در 
مورد واردات تجارى و چه در واردات مســافرى صادر 
نشده اســت. وى گفت: قانونگذار این اجازه واردات را 
به افراد داده تا براى مصرف شخصى خود ساالنه یک 
گوشــى را وارد کشــور کنند. به دلیل مسافرت تا یک 
ماه هیچگونــه هزینه اى پرداخــت نمى کنند و هزینه 
رجیسترى هم پرداخت نمى کنند. ولى اگر قرار باشد که 

بیش از این مدت از موبایل استفاده شود و فرد بخواهد 
بیش از این زمان در کشور بماند، باید هزینه رجیسترى 

را پرداخت کند. 
وى با بیان اینکــه البته آیفون 14 بــه هیچ عنوان در 
مبادى ورودى کشور نیز ثبت نمى شود، گفت: متأسفانه 
عده اى مدعى هستند که آیفون 14 را ثبت مى کنیم اما 
این مدل از گوشــى ها حتى در رویه مسافرى نیز ثبت 
نمى شود. ممکن اســت در هفت روز ابتدایى مهر ماه 
که ابالغیه نیامده بود ثبت مســافرى انجام شده باشد. 
در این بازه زمانى بین 6000  تا 7000 دستگاه آیفون 14 

مسافرى واقعى وارد کشور شد. 

دریا قدرتى پور
مثل یک جنگ تمام عیار، جاده ها در حال جان گرفتن 
هستند. شاهدش هم آمارى است که در جمله پرتلنگر 
رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى خودش را نشان مى 
دهد. هر دو ســاعت یک نفر در تصادفــات جان مى 
سپارد و 40 نفر نیز مجروح مى شوند. یعنى به ازاى هر 
جانباخته تصادفات حدود 8 میلیارد تومان خســارت به 
کشور وارد مى شود، معادل 7 درصد تولید ناخالص ملى.

جاده، خطاى انسانى و خودرو مثلثى است که فرقى نمى 
کند کدامیک از این سه مورد در رأس قرار بگیرند. هر 
کدام نقششان را در تصادفات چنان پررنگ کرده اند که 

آمارها را رو به تصاعدى شدن برده اند.
رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى منتقد جدى باالرفتن 
این آمارهاســت. او مى گوید: تصادفــات یک بحث 
جدى در سطح دنیاســت به طورى که ساالنه بیش از 
1/5 میلیون نفر در دنیا بر اثــر تصادفات رانندگى جان 
خودشــان را از دســت مى دهند و 50 میلیون نفر نیز 

مصدوم و مجروح مى شوند.
سردار سید کمال هادیانفر با اعالم اینکه کشور ما هم از 
این قاعده مستثنى نیست تصریح مى کند: سال گذشته 
نزدیک بــه 17 هزار نفر از هموطنانمــان را در راه ها و 
شهرها بر اثر تصادف از دست دادیم و 300 هزار نفر نیز 
مجروح و مصدوم شــدند! یعنى در هر ساعت تقریبًا دو 

نفر کشته و 40 نفر نیز در کشورمان مجروح مى شوند.
وى این شرایط و آمار جانباختگان تصادفات در کشور 

را قابل قبول نمى داند، هر چند که نسبت به یک دهه 
پیش با کاهش 10 هزار نفرى کشــته ها روبه رو بوده 
ایم اما همچنــان این آمارها وضعیت خوبى را نشــان 

نمى دهد. 
هادیانفر با اشــاره به بازدارنده نبودن قوانین و مقررات 
در کشورمان گفت: امروز قوانین و مقررات ما بازدارنده 
نیست و با توجه به نرخ تورمى که به وجود آمده است، 
مبالغ جرائم آنگونــه که باید، نمى تواند اثربخشــى و 

بازدارندگى داشته باشد.
طبق قانون هر ســه ســال باید مبالغ جرائم رانندگى 
افزایش پیدا کند اما در ســال هاى اخیر به دلیل شیوع 
ویروس کرونا، مشکالت مردم و شــرایط اقتصادى، 
این موضوع اتفاق نیفتاد؛ مسئله اى که به اعتقاد رئیس 
پلیس راهنمایى و رانندگى بایــد حداقل براى 21 نوع 
تخلف حادثه ساز که سرعت،  ســرآمد آنهاست جرائم 

بازدارنده وضع شود.
هم اکنون حدود 34 درصد از تصادفات در جاده ها اتفاق 
مى افتد اما 70 درصد از جانباختــگان در تصادفات در 
جاده ها و در مسیرهاى طوالنى که معموًال هم در 30 
کیلومترى مبدأ یا مقصد است به دلیل شتاب و عجله یا 

خستگى ناشى از سفر تصادف مى کنند.
همین باعث شده که در سال هاى اخیر مرگ و میرهاى 
جاده اى قرص و محکم از رتبه ســوم دالیل مرگ و 
میر ایرانیان تکان نخورده و بعد از بیمارى هاى قلبى و 

عروقى و سرطان بى محابا جان مى گیرد. 

کتابچه آمار مربوط به دالیل مرگ ومیر در ایران را که 
ورق بزنیم، پر اســت از اعداد مربوط به مرگ با دالیل 
مختلف؛ اما وقتى به این مى رسیم که آمار کشته هاى 

تصادف جاده اى رسماً و علناً از جمعیت کشته شدگان در 
سقوط هاى  هواپیما در کشورمان نیز بیشتر است؛ ترس 

برمان مى داد.

هر 2 ساعت یک نفر در تصادفات جان مى سپارد 

جنگ جاده با جان  میزان افزایش حقوق 
کارمندان 

  مهر| سخنگوى کمیسیون تلفیق بودجه 1402 
میزان افزایش حقوق و دســتمزد کارمندان دولت و 
بازنشستگان را اعالم کرد. رحیم زارع گفت: بر اساس 
تصمیم کمیسیون تلفیق حقوق گروه هاى مختلف 
حقوق بگیر به میزان 20 درصد نسبت به سال 1401 
افزایش مى یابد. همچنین حقوق بازنشستگان وظیفه 
بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگى کشورى و 
لشکرى و ســایر صندوق هاى بازنشستگى وابسته 
به دستگاه اجرایى نیز مشــابه کارمندان میزان 20 
درصد نســبت به آخرین حکم حقوق ســال 1401 

افزایش مى یابد.

شاه 350 چمدان طال ربود 
حجت االســالم والمســلمین محمدى    ایلنا|
گلپایگانى با بیان اینکه اموال بنیاد مستضعفان همان 
اموالى است که شاه خائن از مردم گرفته بود، گفت: 
شــاه و خانواده خائن آن، موقع فرار از ایران بیش از 
350 چمدان طال و جواهر ربودند، غارت کردند و تاج 
شاهى را با خود برده و آنچه مانده نیم تاج است. اما 
نمى توانستند کارخانه ها و سایر اموال را با خود ببرند، 
از این رو پــس از پیروزى انقالب در ســال 57 19 
اسفندماه بنیاد مستضعفان تأسیس شد تا این اموال را 

تحت عنوان بنیاد علوى جمع آورى کنند.

عامل مسمومیت 
میکروبى نیست

  تسنیم |وزیر بهداشت درباره علت مسمومیت 
دانش آموزان قمى گفت: جمع بندى این اســت که 
مسمومیت بسیار خفیف است و عارضه اى از شروع 
مســمومیت تا امروز ایجاد نشده اســت و نگرانى 
دراین باره وجود ندارد؛ جمع بندى ما این اســت که 
عامل مســمومیت، عامل میکروبى نیســت. بهرام 
عین اللهــى گفت: هیــچ میکروب و ویروســى در 
این زمینه شــناخته نشده اســت و یک کمیته ویژه 
از اساتید برجســته دانشــگاه هاى علوم پزشکى را 
بــا مســئولیت معاونت درمــان مأمــور کردیم تا 
بررسى هاى ویژه انجام دهند و نتیجه آن را به مردم 

خواهیم گفت.

خرابى هاى اغتشاشات
  نامه نیوز | دبیر ستاد حقوق بشر جمهورى 
اســالمى ایران گفت: در جریان اغتشاشات بیش از 
3000 موتورسیکلت و ســاختمان و... تخریب شد. 
ارزش مالى آن را چه کسى باید بدهد. همچنین بیش 
از 7000 نفر از نیروهاى قانون مصدوم شــدند و 70 
نفر از مجریان به شهادت رسیدند. همچنین بیش از 
80 تروریســت در جریان اغتشاشات دستگیر شدند 
و بیش از 8000  قبضه سالح ســرد و گرم از دست 
اغتشاشــگران از کف خیابان توسط مجریان قانون 
کشف شد زیرا پروژه کشته ســازى داشتند. کاظم 
غریب آبادى افــزود: در اینســتاگرام یک میلیون 
پست براى تبلیغ و فروش سالح در زمان اغتشاشات 
منتشــر شــد ولى میلیون ها صفحه و پست به نام 
شهید حاج قاسم ســلیمانى را حذف کردند. در یک 
ماه اخیر بیش از 50 هزار حســاب جعلى در توییتر

 باز کردند.

سوئد 
آماده جنگ مى شود؟

دفاع مدنى از زمان الحاق کریمه    عصر ایران|
به روسیه در سال 2014 به صدر برنامه سیاسى سوئد 
بازگشته است. این کشور در حال آماده سازى براى 
اطمینان از مقاومت ساکنان در صورت درگیرى است. 
یک منبع ناتو مى گوید: «در طول جنگ ســرد، هر 
کشورى طرح دفاع غیرنظامى خود را در صورت بروز 
خطرات، بحران یا حتى تهاجم داشت... اما با پایان 
جنگ ســرد این طرح از بین رفت.» و بحث در سال 
2014 بین 30 متحد و پس از الحاق کریمه به روسیه 

از سر گرفته شد.

الدن ایرانمنش
وضعیت نامناســب لوازم یدکى خودروها که در اکثر 
موارد بالى جان رانندگان ایرانى شده اند این بار نیز 
پلیس را وادار کرد تا در رابطه با این موضوع هشــدار 

بدهد.
معاون جعل و کالهبردارى پلیــس آگاهى فراجا در 
تازه ترین سخنانش درباره خرید و تهیه روغن موتور، 
ضدیخ، لنت ترمز، لوازم یدکى و مصرفى خودرو تأکید 
کرده که خرید این کاالها باید از نمایندگى هاى مجاز 

شرکت هاى معتبر و با اخذ فاکتور رسمى انجام شود.
سرهنگ عبدا... چولکى علت افزایش آمار تقلب در این 
بازار را شرایط اقتصادى و افزایش قیمت ها دانسته و 
به این اشاره کرده که این موضوع باعث شده مجرمان 
به ســمت تولید و توزیع لوازم یدکى و مصرفى تقلبى 

خودرو روى بیاورند.
به گفته معاون جعل و کالهبردارى پلیس آگاهى فراجا 
این افراد با تهیه و تولید لــوازم یدکى و مصرفى بى 
کیفیت خودرو، چاپ و تهیه بسته بندى شرکت هاى 
معتبر و الصاق انواع برچســب مربوط به شرکت هاى 
معتبر اقدام به پلمپ کردن آنها به گونه اى حرفه اى و 

غیر قابل شناسایى مى کنند.
آنطور که شــواهد نشــان مى دهد لوازم یدکى این 

روزها در رتبه نخســت قاچاق قرار دارد و حتى گفته 
مى شــود بخش زیادى از محموله هاى قاچاق لوازم 
یدکى از مبادى رسمى به شــکل ظاهراً قانونى وارد 

کشور مى شوند.
بنابر اعالم ســتاد مرکزى مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
لوازم یدکى خودرو بیش از 11/5 میلیارد دالر گردش 
مالى دارد که بیش از دو میلیارد دالر آن قاچاق است. 

شهریور ماه بود که معاون وزیر صمت به تولیدکنندگان 
قطعات یدکى اولتیماتوم یک هفته اى براى اخذ کد 
شناسه کاال داد و تأکید کرد که عرضه قطعات یدکى 

بدون کد رهگیرى به بازار ممنوع است. 
اما همچنان بعد از گذشــت چند ماه از این قضیه این 
بازار ســودآور آنقدر جذابیت داشته که نگذارد قوانین 
کار خودشــان را انجام دهند. این در حالى است که از 
آنجا که در بیشتر موارد مواد بازیافتى در تولید قطعات 
خودرو استفاده مى شود، همین امر باعث شده تا کیفیت 
قطعات به شدت کاهش یابد و بیشتر از یک ماه عمر 

مفید نداشته باشند.
حمیدرضا نجفى منش، رئیس انجمن صنایع همگن 
نیرو محرکه و قطعه ســازان خودرو در این خصوص 
اظهار تأسف کرده و مى گوید: برخى قطعه سازان به 
طور رسمى مقدار زیادى از قطعات تقلبى را به روش 

غیرقانونى به کشور وارد مى کنند و یا در کارگاه هاى 
زیرزمینى غیررســمى بدون توجه به شــاخص هاى 
استاندارد تولید و راهى بازار مى کنند این در حالى است 
که برخى از تولیدکنندگان رســمى قطعات خودرو با 
وجود تولید قطعات با کیفیت هنوز موفق به اخذ ثبت 
رسمى و مجوز تولید نشده اند درحالى که واردکنندگان 
غیرقانونى به دلیل فرار از پرداخت هزینه هاى گمرکى 
و مالیات بر ارزش افزوده تمایلى به حضور در عرصه 
قانونى نداشــته و اقدام به واردات قطعات بى کیفیت 

خودرو کرده و با جان و مال مردم بازى مى کنند.
در ایــن میــان برخــى فروشــگاه هاى اینترنتى و 
سایت ها نیز به آشــفتگى بازار لوازم یدکى دامن زده 
و اقدام به فروش لــوازم یدکى ارزان تر درمقایســه 
بــا قیمــت لــوازم یدکــى عرضه شــده در بــازار

 مى کنند. 
استفاده از لوازم یدکى بى کیفیت و تقلبى در شرایطى 
اســت که قیمت لوازم افزایــش یافتــه و منجر به 
خسارت هاى جبران ناپذیرى براى شهروندان مى شود. 
خطر استفاده از لوازم یدکى ارزان تر به اندازه اى جدى 
است که محمد مهدى برادران، معاون صنایع عمومى 
وزارت صمت نیز استفاده آگاهانه و عامدانه تعمیرکاران 

خودرو از لوزام قاچاق و تقلبى را جرم دانسته است.

آنطور که از گفته هاى مقامات صمت برمى آید اکنون 
30 درصد لــوازم یدکى موجود در بازار تقلبى اســت 
تا جایى که گفته مى شــود برخى از این لوازم یدکى 
دست دوم نیز در کارگاه هاى زیرزمینى رنگ آمیزى 
مى شوند و بعد با بسته بندى به نام جنس نو مجدد به 

فروش مى رسند.
این در حالى اســت که بخش زیادى از محموله هاى 
قاچاق لوازم یدکى از مبادى رســمى به شکل ظاهرا 
قانونى وارد کشــور مى شــوند. این طور کــه علیرضا 
نیک آیین، رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو، اعالم 
کرده اســت واردکنندگان صرفًا براى یک یا دو دالر، 
بدون دانش فنى الزم محصــوالت بى کیفیت را وارد 

کشور مى کنند.
وضعیت کنونى صنعت قطعه ســازى خودرو کشــور 
اکنون وضعیت مطلوبى را نشان نمى دهد. بر اساس 
آمارهاى غیر رســمى در حال حاضر حدود 40 درصد 
بازار قطعات یدکى در اختیار برندهاى تقلبى و قاچاق 
اســت و با پایین آمدن کیفیت قطعات خودرو، میزان 
مراجعه مشــتریان و مالکان خودروهایى که پیش تر 
براى تعمیر مراجعه کرده اند باالتر رفته و تعمیرگاه ها 
نیز قادر به پاســخگویى بابت مشــکالت مضاعف 

قطعات معیوب نیستند.

چرخ یدکى ها با تقلب مى چرخد

در زلزله وحشــتناك جنوب ترکیه و شــمال سوریه 
نزدیک به 25 هزار ســاختمان فروریخته یا آســیب 
شــدیدى به آنها وارد شده  اســت. کارشناسان این 
سئوال را مطرح کرده اند که علت این حجم از ویرانى 

ساختمان ها و عدم مقاومت آنها چیست؟ 
«جیمز کاکلومانوس»، دانشیار مهندسى عمران از کالج 
مریماك آمریکا در این بــاره مى گوید: امواج لرزه اى 
ناشى از زلزله در مناطق مسکونى و ساختمان ها ممکن 

است با مواد زمین شناســى نرم تر (خاك) در نزدیکى 
سطح زمین (بخاطر ساخت و ســازها) مواجه شوند که 
خواص این مواد نــرم اغلب باعث مى شــود امواج با 
نزدیک شدن به سطح زمین، بیشتر تقویت شوند. وى 
تأکید مى کند: اگر ساختمان ها نتوانند به طور مناسب، 
بارهاى زلزله را از زمین تحمل کنند ممکن اســت به 
طرز فاجعه آمیزى فرو بریزند که این موضوع غم انگیز 

را در ترکیه و سوریه شاهد بودیم.

کاکلومانــوس گفــت: کیفیــت طراحى و ســاخت 
ساختمان ها و ســازه ها تا حد زیادى بر نحوه عملکرد 
ســاختمان ها در زلزله تأثیــر مى گذارد اما شــرایط 
زمین شناســى مى تواند تأثیر عمیقى بر ساختمان ها 
داشته باشد.  وى مى گوید: بسیارى از ساختمان هایى 
که در ترکیه و سوریه فرو ریختند، ظاهراً از بتن مسلح 
ساخته شــده اند اما احتماًال میزان فوالد تقویت کننده 

براى تحمل بارهاى ناشى از زلزله کافى نبوده است. 

در جلسه کمیسیون تلفیق که بررسى بخش هاى هزینه اى چند 
تبصره باقیمانده از الیحه بودجه 1402 در دستور کار بود، تصویب 
یک پیشنهاد از سوى نمایندگان و الحاق آن به الیحه با اعتراض 
نمایندگان ســازمان برنامه و بودجه روبه رو شد. برخى خبرها از 
کمیسیون تلفیق بودجه حاکى از آن است که مسعود میرکاظمى، 
رئیس ســازمان برنامه نیز در این جلســه حضور داشت و پس از 
شــکلگیرى اختالف میان او و همکارانش با اعضاى کمیسیون 

تلفیق، نمایندگان دولت جلسه را به نشانه اعتراض ترك کردند.
سیدکاظم موسوى، نماینده مردم اردبیل و عضو کمیسیون تلفیق 
بودجه ضمن تأیید تلویحى بروز اختالف میان نمایندگان  دولت 
و مجلس در جلسه این کمیسیون، تأکید کرد که دولت و مجلس 
هر دو دلسوز کشور هستند و بروز اختالف نظر بر سر برخى تبصره 

هاى بودجه طبیعى است که در نهایت به تفاهم مى انجامد.
این اختالف بر ســر مصوبه اى رخ داد که بــا رأى نمایندگان به 
الیحه بودجه الحاق شد و شــرایطى را فراهم مى کند تا در سال 
آینده، مجلس بتواند عملکــرد دولت در نحوه و میزان تخصیص 
بودجه براى هزینه هــاى مختلف را به صــورت آنالین رصد و 
نظارت کند. این مصوبه، پیشــنهاد حســینعلى حاجى دلیگانى، 
نماینده شاهین شهر براى الحاق به تبصره 19 الیحه بودجه سال 

آینده بود که به تصویب تلفیق رسید.

 رشیدى کوچى، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلى مجلس درباره طرح افزایش 
تعداد نمایندگان مجلس گفت: طى 20 سال اخیر تعداد نمایندگان افزایش نداشته 
است؛ بنابراین، تصمیم بر آن شد تا طرحى را بررسى کنیم که در نهایت در کمیسیون 
شوراها و امور داخلى مجلس مصوب شد تا تعداد 40 نفر را به تعداد فعلى اضافه کنیم.

کمیسیون امور داخلى کشــور و شــوراها این موضوع را مطرح و در مهر ماه سال 
جارى کلیات این طرح تصویب شد و 18 دى ماه بررسى نهایى طرح اصالح جدول 
حوزه هاى انتخابیــه و افزایش تعداد نماینــدگان را با حضور کارشناســى از مرکز 
پژوهش ها و دستگاه هاى اجرایى در دستور کار قرار گرفت که در طرح مذکور قرار 
شــد 40 نماینده براى محدوده حوزه هاى انتخابیه اضافه شــوند. بر اساس مصوبه 

کمیسیون قرار است به نمایندگان اصفهان دو نفر افزوده شود.
وى گفت: خواهش ما از نمایندگان این است که نگاه منطقه اى به این طرح نداشته 
باشــند زیرا این یک طرح ملى اســت اغلب نمایندگان دوســت دارند که به تعداد 
نمایندگان حوزه انتخابیه شان افزوده شود تا شاید بتوانند دوره بعدى خود را تضمین 
کنند. نمایندگان باید کمک کنند تا این طرح اجرایى شــود زیرا موضوع، موضوعى 
ملى است پس باید نگاه مان هم ملى باشد.این نماینده مجلس یازدهم خاطر نشان 
کرد: در حال حاضر بررسى طرح در کمیسیون شوراها و امور داخلى مجلس برگزار 
شده و کارشناسان مرکز پژوهش ها و نمایندگان دستگاه هاى اجرایى با حضور در 

کمیسیون طرح را مورد بحث و بررسى قرارداده اند.

پیشنهاد نماینده
 شاهین شهر جنجالى شد

علت تخریب وحشتناك 25000 ساختمان در زلزله ترکیه

طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس به کجا رسید؟ 
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فراخوان مشموالن 
معاون وظیفه عمومى فرماندهى انتظامى اســتان 
اصفهــان از تعیین زمان و محل اعزام مشــموالن 
پایه خدمتى اسفند ماه سال 1401 خبرداد. سرهنگ 
مهرداد پناهپوریان اظهار داشــت: مشموالن داراى 
برگ اعزام در روز دوشــنبه یکم اسفند ماه بایستى 
رأس ســاعت ابالغى در برگ اعزام در محل اعزام 
واقع در اصفهــان، خیابــان جى، خیابان شــهید 
"همدانیان" ترمینال شماره 2 جى حضور یابند. وى 

تصریح کرد: از مشموالن مى خواهیم که به زمان و 
مکان اعزام دقت و توجه ویژه داشــته باشند و سعى 
کنند تأخیر نداشته باشند چرا که عدم حضور به موقع 
اعزام آنها را با مشکل مواجه خواهد ساخت و مشمول 

غیبت مى شوند.

جارى شدن رودخانه شور 
بارش ها موجب جارى شدن رودخانه شور در مبارکه 
شــد. قدیرى رئیس اداره منابع طبیعى شهرســتان 
مبارکه گفت: دبى آب جارى شــده در رودخانه شور 
مبارکه حدود 20 مترمکعب بــر ثانیه بوده و در حال 
سرریزشدن به رودانه زاینده رود است. رودخانه شور 
یکى از سرشــاخه هاى مهم زاینده رود است که از 
ارتفاعات ســمیرم و دهاقان سرچشمه گرفته و پس 
از طى حدود 80 کیلومتر در شهرستان هاى دهاقان 
و مبارکه، در شهرســتان مبارکه به رودخانه زاینده 

رود مى پیوندد.

امروز
پایان نمایشگاه لوازم خانگى 

بیست و ششمین نمایشــگاه تخصصى لوازم خانگى 
اصفهان امروز به کار خود پایان خواهد داد. مراسم آغاز 
به کار رسمى  نمایشگاه لوازم خانگى با حضور فعاالن 
اقتصادى این صنعت، مدیران اتحادیه ها و انجمن هاى 
لوازم خانگى مرتبط با بخــش خصوصى، مدیر عامل 
شرکت نمایشگاه بین المللى و ریاست سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان اصفهان انجام شد.  بیست و 
ششمین نمایشــگاه تخصصى لوازم خانگى که از 26 
بهمن ماه آغاز شده بود، امروز 30 بهمن ماه به پایان مى 
رسد و طى ساعت بازدید 15 تا 21 واقع در کمربندى 
شــرق، روبروى منطقه روشن دشــت میزبان تولید 
کنندگان، بازرگانان، تامین کنندگان تجهیزات لوزام 
خانگــى و عالقه مندان به رویدادهاى نمایشــگاهى 

خواهد بود.

2 قلعه تاریخى
 آسیب دید

به دنبال بارش شدید باران هفته گذشته در شهرستان 
شــهرضا 2 قلعه ارزشــمند تاریخى لطفعلى کیخا و 
یوسف خان احتشامى در روستاى هونجان شهرضا 
دچار آسیب شد. محمدحسن شــبانى رئیس میراث 
فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى شهرضا با 
اشــاره به وضعیت آثار تاریخى این شهرســتان بعد 
از بارندگى هــاى اخیر اظهار داشــت: بــرج کبوتر 
شــهر منظریه بر اثر بارش باران آسیب دیده است. 
شــبانى گفت: دو داالن در شــهر منظریه جزو آثار 
ارزشــمند تاریخى اســت که آســیب دیده اند.  به 
دنبال بارش شــدید باران در شهرســتان شهرضا 
2 قلعه ارزشــمند تاریخى لطفعلى کیخا و یوســف 
خان احتشــامى در روســتاى هونجان شــهرضا 

دچار آسیب شد.

مهارحادثه شبکه آب 
حادثه شبکه آب بر روى خط آبرســانى به قطر 250 
میلیمتر ایرانیت واقع در محل کارگاهى مترو در خیابان 
الله جنوبى منطقه چهار اصفهان مهار شد. به گزارش 
روابط عمومى آبفاى منطقه چهار اصفهان، این اتفاق 
به علت قرار گرفتن بیش از 100 تن میلگرد توســط 
عوامل مترو بر روى خط لوله آبرسانى به وقوع پیوست 
و موجب آب گرفتگى معابر شــد. بالفاصله پرســنل 
حوادث با قطع فورى آب از هدر رفت آن جلوگیرى به 
عمل آوردند و عملیات حفارى مسیر با بیل مکانیکى 

آغاز شد. 

خبر

معاون فنى و عمرانى شهردارى اصفهان از توقف موقت 
ترافیکى بر روى پل شــماره یک تقاطع غیر همســطح 
شــهید ســلیمانى به منظور انجام اقدامات الزم فنى و 

عمرانى خبر داد.
اصغر کشاورزراد اظهارداشت: پل شماره یک تقاطع غیر 
همسطح شهید ســلیمانى در طول خود داراى چهار درز 

انبساط، 2 درز در ابتدا و انتها و 2 درز در طول پل است.
وى افزود: این درزهاى انبساط با توجه به تغییر مکان هاى 
طبیعى ناشى از اختالف دماى بین فصل سرد و گرم سال 
و همچنین سایر تغییر مکان هاى پیش بینى شدة پل در 

نظر گرفته شده و براى پل ضرورى هستند.

معاون فنى و عمرانى شــهردارى اصفهان با بیان اینکه 
این فاصله توسط درزهاى انبساط االستومرى مخصوص 
پوشــش داده مى شــوند، بیان کرد: بهترین زمان براى 
نصب درزهاى انبساط الســتیکى، به دلیل مدت زمان 
الزم براى برگشــتن خیزهاى منفى ایجاد شده در پل و 
همچنین ایجاد نشستهاى احتمالى، در حدود یکسال پس 

از بهره بردارى از پل و در فصل سرد سال است.
کشاورز راد خاطرنشــان کرد: تصاویرى که از پل گرفته 
شده مربوط به همین درزهاى انبســاط بوده که فاصلۀ 
بین 2 قسمت عرشــه همان درز انبساط پیش بینى شده 

براى پل است.

معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان گفت: 
عمده مشکالت صادرکنندگان اســتان در حوزه  نحوه 
انتقال ارز به داخل اســت که در این زمینه تا آنجا که در 
اختیارات ما باشد و قوانین و مقررات اجازه بدهد، درصدد 

رفع مشکالت هستیم.
امیر رضا نقش در کارگروه توســعه صادرات اســتان در 
استاندارى اصفهان اظهار داشت: سبد حمایتى ویژه اى 
شــامل انواع خدمات در این کارگروه تدوین شــده و به 

صادرکنندگان نمونه استان ارائه خواهد شد.
وى ادامه داد: دولت سیزدهم خود را ملزم به رفع دغدغه 
هاى صادرکنندگان مى داند و در این راستا تمام اقدامات 

الزم را انجام خواهد داد.
نقش با بیان اینکه موانع و مشکالتى در مسیر صادرات 
محصوالت تولیدى استان وجود دارد افزود: این مسائل 
با تدابیر اتخاذ شده برطرف و شرایط مناسب براى عرضه 
گسترده محصوالت استان در بازارهاى جهانى فراهم و 

تسهیل مى شود.
همچنین در حاشیه این جلسه، کریم سلیمى رییس اداره 
بازرگانى خارجى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان اظهار داشت: مهمترین مصوبات این کارگروه 
در زمینه بررســى و تصویب برنامه نمایشگاه بین المللى 

اصفهان و کاشان بود.

مشکالت صادرکنندگان اصفهان 
کاهش مى یابد

ماجراى  مشاهده ترك در 
پل شهید سلیمانى

بررسى آمار بارندگى استان نشان مى دهد که کالنشهر 
اصفهان تا 26 بهمن ماه سال جارى بارش هاى یکسال 

کامل زراعى را دریافت کرده است.
کالنشــهر اصفهان از ابتداى ســال زراعى (مهرماه) تا 
26 بهمن ماه، 132 میلیمتر بارش داشته که 10 میلیمتر 
بیشتر از میانگین یک سال کامل زراعى این شهر است. 
میانگین بارشى یک ســال زراعى کامل شهر اصفهان 
120 میلیمتر بوده که این خطه در ســال زراعى کنونى 
(مهر 1401- شهریور 1402) بارش هاى یک ساله خود 
را در مدت پنج ماه تا بهمن دریافت کرده اســت. این در 
حالى است که میانگین بارش هاى شهر اصفهان در مدت 
مشابه سال گذشته 34 میلیمتر و در بلندمدت 63 میلیمتر 

بوده است.
بر پایه آمار اداره کل هواشناسى استان، میانگین بارشى 
شهر اصفهان در سال زراعى کنونى نسبت به سال زراعى 
گذشته (1400- 1401) 283 درصد و نسبت به بلندمدت 
(63 ســاله) 109 درصد افزایش یافته است. همچنین 
میانگین بارندگى استان اصفهان از ابتداى سال زراعى 
تا 26 بهمن به 150 میلیمتر رســیده است در حالى که 
بارش هاى دریافتى استان در مدت مشابه سال قبل 92 

میلیمتر و در بلندمدت 109 میلیمتر بود. 

میانگین بارش هاى استان اصفهان در سال زراعى کنونى 
در مقایسه با سال قبل 62 درصد و نسبت به بلندمدت 38 

درصد افزایش نشان مى دهد.
سمیرم به عنوان پربارش شهرســتان استان اصفهان از 
ابتداى سال زراعى (مهرماه) تا 26 بهمن ماه 495 میلیمتر 
بارندگى داشــته در حالى که در مدت مشابه سال قبل 
میانگین بارش هاى این شهرســتان به 274 میلیمتر و 
در بلندمدت 311 میلیمتر مى رسید. آمارها نشان مى دهد 
بارش هاى امســال شهرستان ســمیرم نسبت به سال 
زراعى قبل 80 درصد و در مقایسه با بلند مدت 59 درصد 

افزایش یافته است.
بررسى آمارهاى بارشى استان حاکى از شرایط مطلوب 
بارشــى در شهرســتان هاى جنوبى، غربى و مرکزى 
اصفهان در ســال زراعى کنونى اســت امــا همچنان 
شهرستان هاى نطنز، کاشان و نائین با کمبود بارندگى 
رو به رو هستند و در شهرستان هاى کویرى چون خور و 
بیابانک، ورزنه و اردستان تا 26 بهمن امسال بارش هاى 

مناسبى دریافت کردند.
میانگین بارشى شهرســتان خور و بیابانک از ابتداى 
ســال زراعى تاکنون 39 میلیمتر بــوده در حالى که 
مدت مشابه ســال گذشــته 9 میلیمتر و در بلند مدت 

34 میلیمتر بود. میانگین بارشــى یک ســال زراعى 
کامل این شهرســتان 75 میلیمتر اســت و میانگین 
بارش هاى امســال خورو بیابانک نسبت به سال قبل 
346 درصد و در مقایسه با بلند مدت 15 درصد افزایش 

یافته است.
همچنین میانگین بارشى شهرستان ورزنه در سال زراعى 
کنونى به 60 میلیمتر رسیده در حالى که مدت مشابه سال 
قبل 31 میلیمتر و در بلندمدت 40 میلیمتر بوده اســت. 
میانگین بارشى یک ســال زراعى کامل این شهرستان 
81 میلیمتر اســت و بارش هاى تاکنون ورزنه نسبت به 
سال گذشته 89 درصد و در مقایسه با بلند مدت 45 درصد 

افزایش یافته است.
اما شهرســتان مورچه خورت کم بارش ترین شهرستان 
استان در سال زراعى کنونى است که میانگین بارش هاى 
دریافتى آن تاکنون به 37 میلیمتر رســیده در حالى که 
مدت مشابه سال قبل میانگین بارشى این شهرستان 31 
میلیمتر و در بلند مدت 61 میلیمتر بود. میانگین بارشى 
یک سال زراعى کامل مورچه خورت 118 میلیمتر است 
که بارش هاى تاکنون این شهرستان نسبت به سال قبل 
19 درصد افزایش و در مقایســه با بلند مدت 39 درصد 

کاهش نشان مى دهد.

بررسى آمار بارندگى استان تا 26 بهمن ماه

شهر اصفهان بارش هاى یکسال 
زراعى کامل را دریافت کرد

شروط عجیب آزمون استخدام!
نصف جهــان    استخدام در ســازمان هاى دولتى و 
خصوصى این روزها با شروط عجیب و غریب روبه 

رو شده است. 
یکى از این روش ها گرفتن آزمون اســت و بر این 
اساس متقاضیان پس از کسب نمره قبولى و انجام 
مصاحبه بالتبع باید استخدام شوند اما مشکل از آنجا 
آغاز مى شود که این افراد پس از قبولى در این آزمون 

ها با انواع و اقسام شــرایطى روبه رو مى شوند که 
ربطى به استخدام آنها نداشته و این موضوع گالیه 

هاى زیادى را در برداشته است.
از جمله این شرایط قرار دادن شرایط نامساوى بین 
متقاضیان متأهل و مجرد و دیگر شرایطى است که 
به نوعى متقاضیان را با بى عدالتى در استخدام ها 

روبه رو کرده است.

مریم محسنى
سدمعبر توســط خودروهاى پارك شــده در برخى 
پیاده روهاى شهر، امکان تردد عابرین پیاده را سخت 
کرده و این معابر را به پارکینــگ خودرو تبدیل کرده 

است.
علت این موضوع عدم وجود پارکینگ در برخى منازل 
یا پر شدن پارکینگ ها با چندین خودرو است که باعث 
شــده خودروها نه تنها در کنار منازل و در پیاده روها 
پارك شوند بلکه این موضوع دیگر به امرى عادى و 
طبیعى تبدیل شود. این موضوع باعث شده که بسیارى 
از این محل ها که محل تردد عابران پیاده اســت به 
محلى براى پــارك خودروها تبدیل شــود و عابران 

مجبور شوند از محل سواره رو تردد کنند.

شــاهد این مدعا هم پارك کردن خودروها در پیاده 
روهاى مادى نیاصرم یا در محــدوده خیابان ادیب و 
برخى دیگر از مناطق اصفهان است که رانندگان مالک 
خودرو بى محابا خودروهایشان را در مکان هایى پارك 
مى کنند که بــه هیچ وجه براى این منظور نیســت. 
توجیه این رانندگان هم این است که خودروهایمان را 

در مقابل منازل خودمان پارك مى کنیم!  
این موضوع اما باعث آزار و اذیت عابران و کسانى شده 
که هر روز مجبورند از بین خودروهاى بى شمار در پیاده 
روها حرکت کنند و موانع زیادى را پشت سر بگذارند. 
به نظر مى رســد که در این زمینه پلیس راهنمایى و 
رانندگى باید نظارت هاى بیشترى داشته باشد تا بیش 

از این شاهد این پدیده در پیاده روهاى شهر نباشیم.

پیاده روهایى که تبدیل به پارکینگ شده اند

کمى زیباتر لطفاً!
نصف جهــان    شهردارى اصفهان هر بار با ارائه ایده 
هایى نسبت به زیباسازى پایه هاى پل ها و زیرگذرها 
اقدام به نقاشى یا رنگ آمیزى این نقاط مى کند اما به 
نظر مى رسد که این موضوع به شکل دم دستى انجام 
مى شود و هیچ ایده و فکرى پشت آن نیست و به این 

علت استقبال چندانى هم از آن نمى شود.
کارشناســان شــهرى بر این عقیده هســتند که 

شاید بتوان به اســتفاده از یک رنگ زدن ساده در 
این مناطق اکتفا کرد به ایــن خاطر که گاهى این 
نقاشــى ها و یا ایــده هایى که به اجرا مى رســد، 
ســادگى و زیبایى الزم را ندارد. در واقع با این نوع
زیباســازى ها،  زیبایى بصرى که قــرار بوده بعد 
از اجراى این نقاشى ها به چشــم بیننده برسد به 

بدترین شکل ممکن انجام مى شود. 

نگاه روز

نشست هم اندیشى شــرکت فوالد مبارکه و شرکاى 
کسب و کار این شــرکت با حضور مشتریان نفت، گاز و 

لوله سازى برگزار شد.
مدیر فروش داخلى شــرکت فوالد مبارکــه هدف از 
این هم اندیشــى را شــنیدن پیشــنهادات مشتریان 
شــرکت بیان کرد و گفت: این نشســت بــا رویکرد 
ارتقــاء کمــى و کیفى محصــوالت فــوالدى براى 
تولیــد محصــوالت جدیــد مطابــق بــا ســفارش 

مشتریان است.
محمدرضا تاجمیر ریاحى با اشــاره به نوسانات قیمت 

محصوالت فــوالدى و ایجاد برخى مشــکالت براى 
مشتریان گفت: بخشى از نوسانات تابع تورم، نرخ ارز و 
نرخ جهانى است و بخشى دیگر مربوط به کمبود عرضه 
و افزایش تقاضا براى برخى محصوالت است که با راه 
اندازى خط 2 نورد و افزایش تولید و عرضه مى توان تا 

حدودى التهابات بازار را کنترل کرد.
وى با بیان اینکه با وجود تحریم ها، فوالد مبارکه توانسته 
محصوالت استراتژیک براى تامین نیاز هاى داخلى تولید 
کند افزود: در حوزه نفت و گاز با بهــره گیرى از دانش 
بنیان ها توانسته ایم ورق  کاربردى در این حوزه را تولید 

و به دست شرکت هاى لوله سازى برسانیم. 
تاجمیر ریاحى افزود: با عقد تفاهم نامه اى با شرکت ملى 
نفت لوله هاى ویژه اى براى انتقال نفت و گاز از دریا تولید 
مى شود که از نظر آلیاژى و مشخصات فنى انتقال در زیر 

آب در کیفیت باالى قرار دارد.
شــرکت فوالد مبارکــه و زیــر مجموعه هــاى این 
شــرکت ســاالنه بیش از 10 میلیون تن محصوالت 
متنــوع فــوالدى تولید مى کنــد که هفــت و 2 دهم 
میلیون تــن (7/2 میلیون تن) را به مشــتریان داخلى

 مى فروشد.

نشست هم اندیشى شرکت فوالد مبارکه با شرکا

بهره بردارى از ایستگاه آتش نشانى  بویین میاندشت
نصف جهــان   شهردار بویین میاندشت با بیان اینکه 
ایستگاه آتش نشانى شهردارى با اعتبارى بالغ بر 60 
میلیارد ریال احداث شده است، گفت: این ایستگاه 
شامل دو دهانه آشیانه و یک دهانه امکانات رفاهى 
شامل ســرویس بهداشــتى، نمازخانه و یک واحد 

سوییت و محل استراحت آتش نشانان است.
عبداللهى بیان کرد: این ایستگاه آتش نشانى در کنار 
مجموعه 200 واحدى مسکن هاى طرح اقدام ملى 
و مجموعه 200 واحدى مسکن خصوصى قرار دارد 
که با احداث این ایستگاه عالوه بر تأمین امنیت این 

مجموعه ها، خط انتقال گاز اصفهان-خوزستان نیز 
در مواقع بحران از خدمــات این مجموعه بهره مند 

خواهد شد.
وى ادامه داد: هزینه تملک زمین و احداث ایستگاه 
آتش نشانى بالغ بر 60 میلیارد ریال است که عالوه 
بر این ســاختمان، تجهیزات لبــاس ضد حریق با 
کپسول هاى آتش نشانى و دستگاه تنفس از طرف 
دفتر امور شهرى و شــوراهاى استاندارى اصفهان 
و سازمان شــهردارى ها و دهیارى هاى کشور اهدا 

شده است.

ضرورت احیا و 
معرفى فرصت هاى گردشگرى نجف آباد 

نصــف جهان   عبدالرســول امامى، شــهردار شهر
 نجف آباد گفت: نجف آباد فرصت هاى ســرمایه 
گذارى بسیارى دارد و در ادوار گذشته بخشى از این 
فرصت ها احیا و براى بهره بردارى در اختیار مردم 

قرار گرفته است.
وى بــه ضــرورت احیــا و معرفى فرصــت هاى 
گردشگرى نجف آباد تأکید کرد و گفت: شناسایى 
هویت قدیمى شــهر نجف آباد و معرفى آن یکى از 

مهمترین مأموریت ها و وظایف شهردارى نجف آباد 
به شمار مى رود که این مهم باید از زوایاى مختلف 

مورد توجه قرار گیرد.
امامى ادامه داد: بناهاى قدیمى و تاریخى بسیارى 
در این شــهر وجود دارد که باید از نظر هویتى مورد 
بررســى قرار گیرد، همچنین مشــاغلى در نجف 
آباد بوده کــه نیازمند احیاســت که مــى توان از 

فرصت هاى آن در گردشگرى نجف آباد بهره برد.

تقدیر از دفاتر همراه اول برتر اصفهان
همایش تقدیر از امور مشترکین و دفاتر همراه اول برتر 

استان اصفهان برگزار شد.
با حضور اسماعیل قربانى مدیر مخابرات منطقه اصفهان 
و جمعى از معاونین، مدیران و کارکنان این مجموعه از 
امور مشــترکین و دفاتر همراه اول برتر استان تقدیر به 

عمل آمد.
اسماعیل قربانى در این همایش ضمن تقدیر از تالشهاى 
همکاران حوزه امور مشــترکین و دفاتر خدماتى گفت: 
رضایت مشتریان از خدمات همراه اول در سطح استان 
حاصل تالشهاى همکاران بخش فنى و مشترى مدارى 
همکاران شاغل در حوزه امور مشترکین و دفاتر خدماتى 

بوده و آمارها و شــاخص هاى موجود خود گویاى این 
واقعیت است.

وى افزود: این موفقیت ها همه و همه مرهون تالشهاى 
همکاران است و ادامه ى این موفقیت ها مستلزم تالش 

هر چه بیشتر امور مشترکین و دفاتر خدماتى است.
احمد شاه میرزائى معاون تجارى و امور مشتریان مخابرات 
منطقه اصفهان هم با بیان عملکرد مســئوالن استان و 
جایگاه کنونى تلفن همراه در اصفهان، خاطر نشان کرد: 
ضریب نفوذ بازار و رضایت مشتریان در این حوزه افزایش 
یافته و اســتقبال خوبى از طرح هاى جدید همراه اول 

توسط مشترکان تلفن همراه گردیده است.

معاون اداره کل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان 
ورود حیات وحش به سکونتگاه هاى شهرى و روستایى در 

شرایط برف و سرما را محتمل دانست.
حسین اکبرى با اشاره به اینکه هفته گذشته اصفهان طى 
بیش از 35 ساعت، شاهد بارش باران و در مناطق غرب و 
جنوب استان بارش برف بود، افزود: بارش ها مناطق شکار 
ممنوع در غرب و جنوب استان شامل ِسَتبله فریدون شهر، 

َونَک و حنا در سمیرم، گلستان کوه خوانسار و نیز منطقه 
حفاظت شده داالن کوه را نیز فرا گرفت.

او با بیان اینکه در این مناطق شکار ممنوع تعدادى حیات 
وحش ســم دار مانند َکل و بز زیســت مى کنند، گفت: 
جمعیت هاى اصلــى حیات وحش اســتان اصفهان در 
مناطق مرکزى از جمله پارك هاى ملى کاله قاضى، موته 

و قمیشلو است.

وى تصریح کرد: نزدیک شــدن حیــات وحش مانند 
گونه هــاى گوشــتخوار، ســم داران و پرنــدگان به 
سکونتگاه هاى روستایى و شهرى در این شرایط برفى، 
قطعى و اجتناب ناپذیر اســت از ایــن رو تالش هاى 
حفاظتى را در مناطق تشــدید و تالش مى کنیم حیات 
وحش مشــکل کمترى داشــته باشــند و براى مردم 

دردسرساز نشوند.

سرما حیوانات وحشى را به سکونتگاه ها مى کشاند
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تعرفه عوارض محلی روستاى زفره  سال( 1402)
کلیات و تعاریف:

مستندات قانونی در خصوص نحوه وضع و وصول عوارض در محدوده روستا:
الف ) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب 1401/5/9

ب) آیین نامه اجرایى نحوه وصول عوارض توسط شــوراهاى اسالمى شهر و بخش 
مصوب 1378

ج) ماده 37 آیین نامه مالى و معامالتى دهیاریها مصوب 19 مرداد 1382 هیئت وزیران
د) فصل دوم اساسنامه تشکیالت و سازمان دهیاریها مصوب 21 بهمن 1380 هیئت 

وزیران
ه) دستورالعمل اجرایى موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهردارى 

ها و دهیارى ها ابالغى وزیر محترم کشور  شماره 203726 مورخه 1401/9/30
مشموالن پرداخت عوارض و بهاى خدمات  : به استناد ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه 
شهرداریها و دهیاریها : کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى که در محدوده و حریم شهر و 
محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعى از خدمات شهرى و روستایى بهره مى برند ؛ 

مکلفند عوارض و بهاى خدمات شهردارى و دهیارى را پرداخت نمایند.
مرجع وصول عوارض و بهاى خدمات  :

به استناد ماده 4 آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسالمی 
شهر، بخش و شهرك مصوب سال 1378 " در مورد روستا بر عهده دهیار و دهیاري" 

خواهد بود

-به استناد بند 19ماده 10 از فصل دوم اساسنامه تشکیالت و سازمان دهیاریها مصوب 
80/11/21 : در خصوص وظایف تفصیلی دهیار و دهیاري : " وصول عوارض مصوب 

مراجع قانونی و مصرف آن در موارد معین"
ضمانت اجراى وصول عوارض و بهاى خدمات  :

ماده 10  قانون درآمد پایدار و هزینه شهردارى ها و دهیارى ها: پرداخت عوارض و بهاى 
خدمات شهرداریها و دهیارى ها پس از موعد مقرر قانونى و ابالغ ؛ موجب تعلق جریمه 
اى ( در هنگام وصول) و به میزان دو درصد(2٪) به ازاى هر ماه نسبت به مدت تأخیر و 

حد اکثر تا میزان بیست و چهار درصد(24٪) خواهد بود
تبصره 3 ماده 10 : هرگونه اختالف ؛ اســتنکاف و اعتراض در مورد عوارض و بهاى 
خدمات دهیارى به کمیسیونى مرکب از فرماندار شهرستان یا نماینده وى ؛ یک نفر از 
اعضاى شوراى اسالمى شهرستان به انتخاب شوراى اسالمى شهرستان و یک قاضى 
از دادگسترى شهرستان به انتخاب رئیس قوه قضائیه ارجاع مى شود . جلسه کمیسیون 
باید در مکان مشخص ؛ تشــکیل و پس از اســتماع دفاعیات ذى نفع اتخاذ تصمیم 
کمیسیون مزبور قطعى اســت و اعتراض در مورد آن قابل رسیدگى در دیوان عدالت 
ادارى مى باشد و بدهى هایى که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود ؛ طبق 
مقررات اسناد الزم االجرا به وسیله اداره ثبت اسناد قابل  وصول مى باشد . اجراى ثبت 
مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب دهیارى

 مبادرت نماید.

منبع قانونیموضوع معافیتردیف

بند یک جز ت ماده 37 قانون احکام دایمی برنامه هاي توسعه کشورمعافیت فضاهاي آموزشی، پژوهشی و دارایی حوزه هاي علمیه از پرداخت عوارض ساخت و ساز1
تبصره ذیل بند یک ث ماده 37 قانون احکام دایمی برنامه هاي توسعه کشورمساجد از پرداخت هزینه هاي عوارض ساخت و سازبراي فضاهاي اصلی معافند2
براساس ماده 47 دایمی برنامه هاي توسعه کشور قانون جامع ایثارگران دائمی شدمعافیت موضوع ماده6 قانون جامع خدمات رسانی براي ایثارگران3
بند 2 جز چ ماده 80 قانون برنامه ششمافراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن ساز4
تبصره ماده 95 قانون برنامه ششممساجد –مصلی-اماکن اقلیت هاي مذهبی –حوزه علمیه-خانه عالم 5
بند ج ماده 92 قانون برنامه ششمفضاي کتابخانه ها براساس تعرفه فرهنگی باید محاسبه شود6
ماده 8 قانون حمایت از صنعت گردشگريمرکز گردشگري براساس تعرفه صنعتی7
ماده 19 قانون حمایت از معلوالنمعافیت معلوالن8
ماده 5 قانون حمایت از خانواده و جوانى جمعیت مصوب 1400/7/24حمایت از خانواده و جوانى جمعیت9

ماده5ـ  به منظور تحقق بند «چ» ماده (102) قانون برنامه پنجســاله ششــم توسعه 
اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ایران دستگاههاى اجرائى مکلفند 
براى تأمین و ارتقاى کیفیت مسکن، پایان کار و عوارض ساخت و ساز، کلیه هزینه هاى 
تخصیص شبکه، انشعابات و هزینه  هاى خدمات نظام مهندسى را به میزان پنجاهدرصد 
(50٪) براى خانواده  هاى داراى سه فرزند زیر بیست سال و به میزان هفتاد درصد (٪70) 
براى خانواده  هاى داراى حداقل چهار فرزند زیر بیست سال براى یک مرتبه و هزینه 

پروانه و عوارض ساختمانى را به میزان دهدرصد(10٪) براى خانواده هاى داراى حداقل 
سه فرزند زیر بیست سال تخفیف دهند. دولت مکلف است صددرصد(100٪) تخفیفهاى 
مربوط به پروانه ساختمانى را از محل منابع عمومى در بودجه  هاى سنواتى پیش بینى 
نماید. تبصره1ـ معافیت هاى فوق تا متراژ (130) مترمربع زیر بناى مفید در شهر تهران، 
(200) مترمربع زیر بناى مفید در شهرهاى باالى پانصدهزار نفر و (300)مترمربع زیر 

بناى مفید براى سایر شهرها و روستاها قابل اعمال است.

عوارض محلى : وجوهى است که براى تامین بخشى از هزینه هاى شهر و روستا براى 
مواردى اعم از اراضى ؛ مستحدثات ؛ تأسیسات ؛ تبلیغات معابر و فضاى درون شهرى و 
روستایى و ارزش افزوده ناشى از اجراى طرح هاى توسعه شهرى و روستایى و دارایى 
هاى غیر منقول مطابق قوانین و مقررات وضع مى گردد و عناوین و ترتیبات وصول آن 

در این دستورالعمل تعیین شده است .
مبناى ارزش معامالتى مورد اســتفاده در این دفترچه (p) بر اســاس ماده 64 قانون 
مالیاتهاى مستقیم ؛ آخرین دفترچه تقویم امالك مالك عمل در زمان تصویب عوارض 

خواهد بود 

تعرفه عوارض:  
ماده 1 ) عوارض صدور مجوز حصارکشى و دیوارکشى براي امالك فاقد مستحدثات :   
عوارض حصارکشى محوطه براي امالکى که هیچ گونه منع قانونى براي حصارکشى 
نداشته و حریم معابر را طبـق طـرح هـــادي روستایى رعایت کرده باشند و یا تخلف 
دیوارکشى آنها توسط مراجع ذیصالح تثبیـــت و ابقـا شـده باشـد، براسـاس رابطـه 

ذیـل محاسبه مى گردد:   
در مواردى که مالکین صرفا درخواســت احداث دیوار در ملک خود را دارند مشــمول 

پرداخت این عوارض خواهند شد.

فهرست عناوین عوارض مالك عمل دهیارى
شرح عنوان عوارضردیف

عوارض صدور مجوز حصار کشى و دیوارکشى براى امالك فاقد مستحدثات1
عوارض زیربنا مسکونى و غیر مسکونى2
عوارض پیش آمدگى  مشرف به معابر عمومى3
عوارض مازاد بر تراکم مسکونى و غیر مسکونى4
عوارض مازاد بر تراکم مستحدثات واقع در محوطه امالك5
عوارض ارزش افزوده  ناشى از تغییر کاربرى   6
عوارض ورود(الحاق)امالك به محدوده روستا:   7

عوارض ارزش افزوده ناشى از اجراى طرح هاى عمران روستایى8

عوارض صدور مجوز احداث و نصب تاسیســات روســتایى  ( دکل ها تجهیزات آنتن هاى 9
مخابراتى ؛ ترانسفورماتور ها و نظایر آنها

عوارض تمدید پروانه ساختمان10
عوارض تجدید پروانه ساختمان11
عوارض بر  تابلوهاى تبلیغاتى و محیطى12
عوارض قطع اشجار در محدوده روستا:13
عوارض  مشاغل14

دیوار فلزى ؛ فنس و نظایر آندیوار بلوکىدیوار آجرىدیوار بتونى P8P8P10P6

ماده 2) عوارض زیربنا (در حد تراکم) مسکونى و غیر مسکونى:  
عوارض احداث ساختمانهاي مختلف بر اساس نوع کاربري شامل مسکونى، تجاري، 
اداري، صنعتى، کشاورزي و سایر کاربري هـاپس از طى مراحل قانونى  براساس رابطه 

ذیل محاسبه مى گردد:  
عوارض زیربناى مازاد بر پروانه ساختمانى صادره در صورت صدور راى ابقا در کمیسیون 

ماده (99) قانون شهرداریها بر اساس همین عناوین محاسبه مى گردد
از زیربناى احاداثى صرفا یکى از عناوین موضوع این بخش وصول مى گردد و امکان 

وصول دو عنوان عوارض موضوع این بخش به صورت هم زمان وجود ندارد
زیر بناى پارکینگ ســاختمان که طبق ضوابط الزام به تامین آن وجود دارد مشــمول 

پرداخت عوارض این بخش نمى گردد./

A=l*h*p
A: مقدار عوارض /L :طول حصار/ h ارتفاع دیوار /P: ارزش معامالتى عرصه

 A=P*M*N
A: مقدار عوارض / P:ارزش معامالتى عرصه/ M :مساحت پیش امدگى مشرف به معابر/ nتعداد واحد در هر طبقه

A=P*M*N
A: مقدار عوارض / P:ارزش معامالتى عرصه/ M :مساحت مازاد تراکم/nتعداد واحد در هر طبقه

A=P*L*W*H  
A: مقدار عوارض / P:ارزش معامالتى عرصه/ Wعرض /Lطول :  H ارتفاع 

A=P*M*H
A: مقدار عوارض / P:ارزش معامالتى عرصه/ M: مساحت   / hارتفاع ( متر)

A=P*S *N  
A: مقدار عوارض / P:ارزش معامالتى عرصه/ S :مساحت تابلو/ /N: تعداد ماه نصب تابلو 

A=P*M*N
A: مقدار عوارض / P:ارزش معامالتى عرصه/ M :مساحت اعیانى شامل قسمت هاي اختصاصى و مشاعات/nتعداد واحد در هر طبقه

طبقه دوم و باالتر   طبقه اول   طبقه 
همکف   زیر زمین- پیلوت     ردیف   کاربري  

5p p 4 3,5p 2p مسکونى،پارکینگ ،انبار ،  مشاعات و.....    1

200p 150p 150p 50p تجاري- مجتمع تجاري متمرکز   2

5p 5p 5p 3p اداري   3

6p 5p 5,5p 5p سایر کاربري ها شامل گردشگري ،آموزشى ،ورزشى ،بهداشتى و درمانى و......    4

2,5p 2,5p 2,5p 2p انواع کاربري کشاورزي(دامداري ،مرغداري ،پرورش ماهى ،گلخانه و نظایر آنها)   5

45p 40p 30p 15p کاربري صنعتى صنعتى – تأسیساتى   6

5p 5p 5p 3p احداث اصطبل – محل نگهداري دام – انبار – سایبان    7

ماده 3) عوارض پیش آمدگى مشرف به معابر عمومى:  
عوارض پیش آمدگى (ســاختمان-بالکن-تراس) مشرف به معابر عمومى ساختمان 
هـاي تجـاري، صـنعتى، اداري و مسـکونى کـــه مطابق با ضوابط و مقررات طرح 

هادي ایجاد و احداث مى شوند عالوه بر محاسبه مساحت آن به عنـوان زیربنـا و اخـذ 
عـوارض مربوطه طبق رابطه زیر محاسبه مى شود :  

ماده 4) عوارض مازاد بر تراکم مسکونى و غیر مسکونى:  
مراحل قانونى و اخذ موافقت هاي الزم طبق رابطه ذیل محاسبه مى گردد : عوارض مازاد بر تراکم براي زیر بنا تا سقف پیش بینى شده در طرح هادي و پس از طى 

صدور پروانه ساختمانى) این عنوان مى گرددزیربناى مربوط به بالکن و پیش آمدگى صرفا مشمول پرداخت عوارض ( در عوارض 

طبقه دوم و باالتر   طبقه اول   طبقه 
همکف   ردیف    کاربري  

150p 150p 140p مسکونى  1
60p 60p 40p تجاري- مجتمع تجاري متمرکز   2

60p 60p 40p اداري   3

60p 60p 40p سایر کاربري ها  4

طبقه دوم و باالتر   طبقه اول   طبقه همکف   کاربري   ردیف  
30p 28p 28p مسکونى 1
30p 28p 28p تجاري- مجتمع تجاري متمرکز   2
25p 25p 20p اداري   3
28p 28p 25p سایر کاربري ها  4

ماده 5) عوارض مستحدثات واقع در محوطه امالك( آالچیق؛ پارکینگ مسقف ؛ استخر):  

ماده 6) عوارض ارزش افزوده  ناشى از تغییر کاربرى   

ماده 7) عوارض ورود(الحاق)امالك به محدوده روستا:   

ماده 8) عوارض ارزش افزوده  ناشى از اجراى طرح هاى عمران روستایى :   

ماده 9) عوارض صدور مجوز احداث و نصب تاسیسات روستایى ( دکل ها تجهیزات آنتن هاى مخابراتى ؛ ترانسفورماتورها و نظایر آنها): 

ماده 10) عوارض تمدید پروانه ساختمانى:  
در مواردى که تاریخ اتمام عملیات ساختمانى درج شده در پروانه ساختمانى پایان رسیده 
باشد و پروانه ســاختمانى صادره با ضوابط طرح هادى روستایى مغایرت نداشته باشد 

پروانه تمدید مى گردد در این صورت:
عوارض تمدید پروانه براى سال اول رایگان براى سال بعد حد اکثر 3 درصد ( با تصویب 

شوراى مربوطه ) عوارض صدور پروانه ساختمانى به نرخ روز تعیین مى شود
در صورت عدم تکمیل ساختمان پایان سال دوم عوارض تمدید پروانه هر سال به میزان 
دو درصد عوارض صدور پروانه ساختمانى به نرخ روز افزایش مى یابد تا بیست درصد 

عوارض صدور پروانه ساختمانى بالغ گردد 
اگر عملیات ساختمانى طبق نظر مهندس ناظر شروع شده باشد ؛ علیرغم مغایرت با طرح 
هادى روستایى ؛ طبق این تعرفه تمدید مى گردد . امالکى که به دستور مراجع قضایى و 

شبه قضایى توقیف شده اند از این ضوابط مستثنى مى باشند.   
ماده 11) عوارض  تجدید پروانه ساختمانى:  

در مواردى که تاریخ اتمام عملیات ساختمانى درج شــده در پروانه ساختمانى  به اتمام 
رسیده باشد و عملیات ساختمانى طق نظر مهندس ناظر شروع نشده باشد در صورتى 
که ضوابط طرح هادى روستایى تغییر نموده و با پروانه صادره مغایرت داشته باشد صرفا 
در صورت وجود همه شرایط پیش گفته پروانه قبلى غیر قابل اجرا بوده و پروانه جدید 

صادر مى گردد .
در این حالت عوارض پروانه جدید به نرخ روز و عوارض پرداخت شــده قبلى به عنوان 

طلب مودى لحاظ گردد.
در مواردى که مودى درخواست اصالح پروانه ساختمانى را داشته باشد صرفا عوارض 

محاسبه و وصول مى گردد.

پارکینگ مسقف استخر آالچیق

15p 10p 10p

در صورتى که به دستور مالک ؛ ملک فاقد کاربرى تعیین کاربرى شده و یا کاربرى 
قبلى آن تغییر یابد و از این اقدام ارزش افزوده براى ملک ایجاد شــود ؛ مشــمول 
پرداخت این عنوان عوارض مى گردد . میزان این عوارض نباید بیشتر از 30 درصد 

ارزش افزوده ایجاد شده باشد ؛ تا زمانى که مالک درخواست بهره بردارى از کاربرى 
جدید نداشته باشد مشمول پرداخت این عنوان نمى گردد./ 

مبناى محاسبه عوارض این بند قیمت روز کارشناس رسمى دادگسترى مى باشد

در صورتى که به دستور مالک ؛ ملک فاقد کاربرى تعیین کاربرى شده و یا کاربرى 
قبلى آن تغییر یابد و از این اقدام ارزش افزوده براى ملک ایجاد شــود ؛ مشــمول 
پرداخت این عنوان عوارض مى گردد . میزان این عوارض نباید بیشتر از 30 درصد 

ارزش افزوده ایجاد شده باشد ؛ تا زمانى که مالک درخواست بهره بردارى از کاربرى 
جدید نداشته باشد مشمول پرداخت این عنوان نمى گردد./ 

مبناى محاسبه عوارض این بند قیمت روز کارشناس رسمى دادگسترى مى باشد

این عنوان از اراضى و امالکى که بر اثر اجراى طرح هاى احداث یا تعریض معابر 
براى آنه ارزش افزوده ایجاد مى گردد حداکثر به میزان 30 درصد ارزش افزوده ایجاد 

شده براى یکبار قابل وصول مى باشد 
مبناى محاسبه عوارض این بند قیمت روز کارشناس رسمى دادگسترى مى باشد

آنتن هاى بیسیم و دوربین مدار بسته ترانسفورماتور و نظایر آن دکل هاى مخابراتى( همراه اول ؛ ایرانسل ؛ تلفن ثابت و ..... P70P150P50

ماده 12) عوارض بر تابلو هاي تبلیغات محیطى :  
در صورتى که تابلو نصب شده در سطح روســتا داراى ویژگى موضوع مبحث بیستم 

مقررات ملى ساختمان باشــد در زمره ى تابلو معرف قرار گرفته و مشمول این عنوان 
نمى گردد.

سایر معابر بر بلوار امام على ع ؛ خیابان امام حسین و خیابان امام خمینى ردیف

5p 10p 1

ماده 13) عوارض قطع اشجار در محدوده روستا:   
در جهت عملیات هاي عمرانى و ساخت و ساز با مجوز از مبادي ذیربط بر اساس شاخص هاي نوع درخت و سنوات عمر درخت محاسبه و اخذ گردد.   

ادامه در صفحه 5...
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آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص جالل فلز جى به شناسه ملى 14009835926 و به شماره ثبت 67096 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1401/10/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى حمیدرضا جاللى عاشق آبادى به شماره ملى 1270619705 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقاى رضا جاللى عاشق 
آبادى به شماره ملى 1290166447 به سمت مدیرعامل و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره آقاى علیرضا جاللى عاشق آبادى به شماره ملى 1290914443 به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا دو نفر از اعضاى هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر 
مى باشد خانم مینا على رحیمى به شماره ملى 1270502603 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى خانم ندا بنائى عاشق آبادى به شماره ملى 1272572560 
به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالى 1400 به تصویب رسید روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 

جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1454934)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص توان صنعت زردکوه به شناســه ملى 10260511956 و شماره ثبت 30614 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
به طور فوق العاده مورخ 1401/11/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى مسعود شیرازى به شماره ملى 1129314340، آقاى داریوش شهبازى 
به شــماره ملى 1209203138 و آقاى اکبر عسگرى طالخونچه به شماره ملى 5418936931 به ســمت اعضاى اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 
1403/11/03 انتخاب گردیدند. آقاى داود رمضانى به شماره ملى 5129941111 به سمت بازرس اصلى و آقاى اصغر عسگرى طالخونچه به 
شماره ملى 5120014569 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى 

هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1455271)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص فنل رزین به شناسه ملى 10260322866 و به شماره ثبت 11229 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1401/10/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم انورالسادات میرعالئى به شماره ملى 1284471993 به سمت رئیس 
هیئت مدیره وآقاى محمدرضا رناسى به شماره ملى 1287580491 به سمت مدیرعامل و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره 
وآقاى داود رناسى به شماره ملى 1289044521 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره منفردا و با مهر شرکت معتبر است . اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1455276)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص رهاب زنده رود سپاهان به شناسه ملى 10260407380 و به شماره ثبت 19855 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مورخ 1401/06/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد مصطفى زیدى کوله پارچه به شماره ملى 1289259356 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره زهرا 
زیدى به شماره ملى 1289276821 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره بهنام زیدى کوله پارچه به شماره ملى 1289614946 به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره تا تاریخ 1403/06/20 انتخاب گردیدند. جمال یزد خواستى به شماره ملى 1287636330 به سمت بازرس اصلى و فرشاد فروهر 
نژاد به شماره ملى 1290884791 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر 

آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1454942)

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششــدانگ قطعه ملک پالك شماره 17196 واقع در اردستان یک 
اصلى دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حسین 
مومن زاده فرزند مرحوم محمد و غیره در جریان ثبت میباشد و تحدید حدود آن بدلیل 
خارج شدن بایستى مجددا تجدید گردد اینک بنا به درخواست متقاضى و دستور اخیر 
ماده 15 قانون ثبت تحدید حدود پالك مرقوم در روز چهارشنبه.... مورخه 1401/12/24 
راس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذابه موجب این آگهى به کلیه 
مالکین مجاور اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحــده قانون تعیین و 
تکلیف پرونده هاى معترضین ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به این 
اداره بایستى با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایى گواهى تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند .تاریخ انتشــار:1401/11/30-م الف:1457414- 

مدیرواحدثبتى حوزه ثبت ملک اردستان - ذبیح اله فدائى اردستانى/11/181

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود  ششدانگ یک درب باغ  پالك شماره 2033 فرعى واقع در علویجه 
یک  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتــى به نام آقاى محمد کریمى 
علویجه  فرزند بشیر در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل 
نیامده اینک بنا به دستور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخ  1401/12/23 ساعت 8 صبح در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمد ودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد 
انجام مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى بــه کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه 
در روز و ســاعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد.

تاریخ انتشار:1401/11/30-م الف:1458322- رئیس اداره ثبت اسنادوامالك بخش 
مهردشت– نصراهللا علینقیان/11/187

آگهى فقدان سند مالکیت
آقاى منوچهر فقیــه زاده   فرزند محمد به وکالت از طــرف وراث مرحوم رضا پور جم 
علویجه فرزند على  باستناد دو   برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود که تحت 
شماره 20403- 401/09/26 توسط دفترخانه 182 علویجه رسما گواهى شده مدعى 
است که ســند مالکیت ششدانگ یکباب خانه ، پالك شــماره  3436  فرعى  واقع در 

علویجه یک اصلى  بخش 15 ثبت اصفهان که درصفحــه 82  دفتر 50  امالك  ذیل 
ثبت 10223 بنام مریم کریمى علویجه فرزند على  ثبت و صادر گردیده و  بعدا طى سند 
قطعى شــماره 36246-1358/08/12 دفتر 88 نجف آباد به رضا نامبرده ثبت و سند 
صادر شده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت 
بى احتیاطى مفقود شده است. چون درخواســت صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود 
که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/11/30- م الف: 1458289- سرپرست 

ثبت اسناد و امالك مهردشت - نصراهللا علینقیان/11/186

آگهى وقت اجراى قرار تحریر ترکه
در پرونده کالســه 140109920006247421 این شــعبه با توجه به فوت مرحوم 
محمد ناظرى نوش آبادى توســط مجید ناظرى نوش آبادى درخواست تحریرترکه 
شــده و قرار تحریر ترکه صادر گردیده و براى تاریخ 27/ 12 / 1401 راس ســاعت 
9:00 وقت تحریرترکه تعیین شــده اســت لذا بدین وســیله به تمامى ورثه متوفاى 
یاد شــده یا نمایندگان قانونى و بســتانکاران از متوفى و مدیونیــن به وى و هرکس 
که به هــر طریق حقى بــر ترکه متوفــى دارد ابالغ مى شــود در ســاعت و تاریخ 
یادشده در شــعبه 4 شــوراى حل اختالف شهرســتان آران و بیدگل واقع در استان 
اصفهان - آران و بیــدگل - خیابان نواب صفوى - نبش کوچه ادب 7 - کد پســتى: 
8741795918 تلفن: 03154734466 و 03154734438 جهت شرکت در عملیات 
تحریرترکه حاضر شــوند.تاریخ انتشــار آگهى:1401/11/30- م الف:1458115-

مســئول دفتر شــعبه 4 شــوراى حل اختالف شهرســتان آران و بیدگل- معصومه 
بیگانه/11/184

آگهى مزایده اتومبیل
 شــماره مزایــده : 140104302133000055 - آگهى مزایده اتومبیل ( شــماره 
بایگانى140000929 ) یک دســتگاه خودرو ســوارى سمند به شــماره انتظامى 
ایران  23-986 ج 47 مــدل 1387 بشــماره موتور 12487199924 و شــماره 
شاســى NAAC۹۱CC۸۹F 175682  متعلق به آقاى علــى بهاءلو هوره  

نام پدر : جعفر قلى تاریخ تولد : 1338/10/02 شــماره ملى : 1819362590 شماره 
شناســنامه : 2053  که برابر اعالم پلیس راهور نجف آباد در سیستم شماره گذارى 
بنام نامبرده مى باشد و قبال در قبال قسمتى از طلب خانم پروین رجبى صادق آبادى  
و پنج درصد اجرایى بازداشت گردیده  از ســاعت 9  صبح تا  12  روز یکشنبه مورخ 
1401/12/14 در محل واحد اجراى اسناد رســمى اداره ثبت اسناد و امالك نجف 
آباد واقع در خیابان منتظرى شمالى از طریق مزایده حضورى به فروش مى رسد و 
مورد مزایده از مبلغ (یک میلیارد و چهار صد میلیون ریال 1/400/000/000  ریال)  
قیمت ارزیابى شده توسط  هیئت کارشناســان رسمى دادگسترى اصفهان شروع و 
به هر کس که خریدار باشد به باالترین قیمت پیشــنهادى فروخته مى شود . طبق 
نظریه هئیت کارشناسان رسمى دادگسترى اصفهان ،  مورد مزایده برنگ  خاکسترى 
متالیک ، بدنه خط و خش جزئى دارد، تورفتگى جزئى گلگیر عقب راست، تورفتگى 
جزئى قسمت عقب سقف، تودوزى مستعمل ،  الستیکها  پنجاه درصد کارائى دارد، 
امکان آزمایش فنى مقدور نشده، بیمه شخص ثالث رویت نشده و ارزیابى بر مبناى 
داشتن بیمه شخص ثالث انجام گردیده ، خودرو گاز ســوز دستى مى باشد،   چون 
خودرو روشن نشــد بر مبناى داشتن موتور و گیربکس ســالم ارزیابى گردیده .  در 
ضمن بدهى مالیاتى و عوارض و خالفى هاى احتمالى تا تاریخ مزایده اعم از قطعى 
یا غیر قطعى و ســایر هزینه ها از جمله حق الحفاظه و غیره به عهده برنده مزایده

 مى باشد. کسانى که مایل به خرید و شرکت در جلسه مزایده مى باشند مى توانند از 
مورد مزایده به آدرس : نجف آباد کمربندى جنوبى نجف آباد پارکینگ ایثار 2 دیدن 
نمایند. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختى بابت هزینه 
هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد. ضمنا  این آگهى در یک 
نوبت در روزنامه چاپ نصف جهان تاریخ 1401/11/30 درج و منتشــر مى گردد. و 
در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد. توضیحًا جهت شــرکت 
در جلسه مزایده مبلغ ده درصد پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از این اداره و طى 
فیش سپرده در وجه اداره ثبت اســناد و امالك نجف آباد بابت پرونده کالسه فوق 
پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و کارت شناسائى 
معتبر الزامى است . ضمنا برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را طى 
فیش مربوطه حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت 
تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت 
واریز نکند، مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حســاب   خزانه واریز خواهد شد . 
درغیراینصورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید مى گردد .تاریخ 
انتشار:1401/11/30-م الف: 1458202- سرپرست اداره ثبت اسناد رسمى نجف 

آباد - غالمرضا شیرانى/11/189 

آگهى فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140185602008004655 - تاریخ ارســال نامه: 1401/11/23 - نظر به 
اینکه سند مالکیت تک برگ به شماره چاپى 056529- 99/ه نسبت به تمامیت 218939 
سهم مشاع از 666270 سهم ششدانگ پالك ثبتى 3138 فرعى از 23 و ثبت دفتر امالك 
الکترونیک بشماره 140020302008004438 بنام آقاى غالمرضا اسماعیل پور ثبت و سند 
صادر گردیده است. هم اکنون آقاى: غالمرضا اسماعیلپور با ارائه درخواست کتبى به شماره 
وارده 140121702008016880 مــورخ 1401/11/09 به انضمام دو برگ استشــهادیه 
محلى که امضاء شــهود ذیل شــماره 23515 مورخ 1401/11/09 توسط دفترخانه اسناد 
رسمى شماره 292 شهرضا گواهى امضاء گردیده است مدعى است که سند مالکیت به دلیل 
جابجائى سهل انگارى از بین رفته اســت. لذا درخواست سند المثناى پالك فوق را دارد لذا 
به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهى 
میشود که هر کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود سند مالکیت نزد خود 
باشد، از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به صورت کتبى ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید و رسید اخذ کند تا صورت جلسه 
تنظیم و سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعترضى 
نرسید یا در صورت اعتراض، اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نگردید، اقدام به صدور 
ســند المثنى طبق مقررات خواهد شد.تاریخ انتشــار:1401/11/30- م الف: 1458387- 
مرتضى قدیــرى- مدیر واحــد ثبتى حوزه ثبت ملک شــهرضاـ  از طرف محمدحســن 

صمصامى/11/185

آگهى فقدان سند مالکیت
خانم ها نرگس و مریم ترك پور با تســلیم دو برگ استشهاد شــهود مدعى مفقود شدن 
سندهاى مالکیت به ترتیب به شــماره هاى 628510 سرى ه سال 98 شماره دفتر امالك 
الکترونیکى 139920302035013335و 628509 ســرى ه سال 98 شماره دفتر امالك 
الکترونیکى  139920302035013336 بخش شانزده اصفهان (شاهین شهر ) هر کدام 
به میــزان 1/5 دانگ از پالك ثبتى 301/62254 صادر و تســلیم گردیــده، فاقد رهنى و 
بازداشتى میباشــد ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهى میگردد که 
هر کس مدعى انجام معامله یا وجود ســند مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشار آگهى تا 
10 روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مســترد گردداگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد.تاریخ 
انتشــار:1401/11/30-م الف:1457932-سرپرســت حوزه ثبت ملک شاهین شهر - 

سید امیرحسین حسن زاده/11/183 

موسسه اى اقتصادى در نظر دارد انواع کاالهاى مستعمل و نو بشرح ذیل را  از طریق حراج 
حضورى بفروش برساند. 

حراج حضوری

خریداران محترم میبایست 20 درصد مبلغ پیشنهادى را در زمان خرید به صورت 
نقد و یا از طریق دستگاه  کارتخوان پرداخت نمایند.

-     انواع کاالهاى مستعمل 
کاالهاى نو از قبیل : پتو، انواع لوازم خانگى( یخچال، ماشین لباسشویى) ، ،   -

المپ کم مصرف، ابزارآالت، لوازم خرازى  و ... 

محل بازدید : اصفهان- جاده شــیراز – بعد از شــهرك آزمایــش – کوچه خلیج فارس
 60 – (کاالهاى مستعمل،  نو )

صبح از ساعت 9 الى 12
زمان بازدید:

سه شنبه: مورخ 12/02/ 1401
بعد از ظهر از ساعت 14 الى 16       }

زمان برگزارى حراج :
چهار شنبه  مورخ 1401/12/03             از ساعت 10 صبح

محل برگزارى حراج: 
اصفهان- خیابان هزار جریب، کوى بهار، خیابان شهید غالمى،روبروى دبیرستان باهنر، 

کانون فرهنگى ،تربیتى همدانیان

تلفن هاى تماس:  43- 36283540 – 031     

ماده 14) عوارض  برمشاغل:  
اخذ این نوع عوارض بصورت سالیانه از اشخاص حقیقى و حقوقى صنفى و حرف 

خاص و مشاغل و حرف فعال که در محدوده روستا مشغول فعالیت مى باشند امکان 
پذیر است .

عوارض فوق مربوط به واحد مستقر در طرفین بلوار امام على و خیابان امام خمینى مى باشد و در سایر معابر 75٪ محاسبه مى گردد-
تقسیط مطالبات و عوارض دهیارى 

الف) در راستاى اجراى ماده  38 آیین نامه مالى معامالتى دهیاریها در مواردى که مودى قادر به پرداخت تمام بدهى خود به طور یکجا نباشد بدهى وى به 
شرح جدول زیر تقسیط مى گردد.

عوارض یک سال(ریال) شرح ردیف

3000000 جایگاههاي فروش مواد نفتى و نظایر آن 1

1500000 خواربار-خشکبار- تره بار-لبنیات و نظایر آن 2

1500000 انواع اغذیه-رستوران ها و قصابى ها- قنادي ها-نانوایى ها و نظایر 3

3000000 فروشندگان لوازم خانگى و صنعتى و صنایع دستى و نظایر آنها 4

3000000 تاالرهاي پذیرایى 5

1500000 فروشندگان پوشاك- قماش کیف و کفش و نظایر آنها 6

1800000 خدمات عمومى – پزشکى و نظایر 7

2000000 خدمات اتومبیل شامل تعمیرگاه ها و امثال آن و همچنین خدمات حمل و نقل شخصى و آژانس 8

1500000 تعمیرکاران لوازم برقى – الکتریکى-  صوت و تصویر و نظایر آنها 9

1500000 فروشندگان قطعات اتومبیل و موتور سیکلت و نظایر آنها 10

500000 شال کوبى و کمباین هاي مخصوص برداشت گندم 11

3000000 مصالح ساختمانى و ابزارآالت و نظایر آنها 12

1800000 سایر مشاغل 13

پرداخت 5٪ کل عوارض باید بصورت نقد به حساب دهیارى واریز و مابقى قابل تقسیط مى باشدتقسیط تا 6 ماه

پرداخت 8٪ کل عوارض باید بصورت نقد به حساب دهیارى واریز و مابقى قابل تقسیط مى باشدتقسیط تا  12 ماه

پرداخت 10٪ کل عوارض باید بصورت نقد به حساب دهیارى واریز و مابقى قابل تقسیط مى باشدتقسیط تا  18 ماه

پرداخت 15٪ کل عوارض باید بصورت نقد به حساب دهیارى واریز و مابقى قابل تقسیط مى باشدتقسیط تا 36 ماه

...ادامه از صفحه 4

تعرفه عوارض محلی روستاى زفره  سال( 1402)



0606استاناستان 4535 سال نوزدهمیک شنبه  30 بهمن  ماه   1401

عضو هیات مدیره نظام صنفى کشاورزان اصفهان گفت: 
بارندگى هاى اخیر بر خالف بخــش مرکزى به بهبود 

مزارع زیر کشت شرق این منطقه منجر شده است.
فعالیت سامانه بارشى در استان اصفهان در چند روز اخیر 
بارش هاى گســترده اى را در نواحى مختلف به صورت 
برف و باران به همراه داشته است.حسین وحیدا با اشاره به 
بارندگى هاى گسترده چند روز اخیر در استان افزود: این 
بارش ها خوشبختانه بهبود وضعیت کشت محصول در 
شرق استان را در پى داشته و آسیب زا نبوده است.وى با 
بیان اینکه بازگشایى اخیر رودخانه زاینده رود و تخصیص 
آب براى کشاورزى مطالبه جامعه کشاورزى و مدیران 

استانى بود، خاطرنشان کرد: بر همین اساس کشت دوم 
پاییزه در شرق اصفهان در حال انجام است.

عضو هیات مدیره نظام صنفى کشاورزان اصفهان درباره 
شائبه هایى در باره بازگشــایى زاینده رود، گفت: جارى 
سازى زاینده رود بر مبناى برنامه، آمار و ارقام  و توافقات 
استانى و ملى انجام مى گیرد و ماه بهمن نیز زمان کشت 

پاییزه دوم دوم محسوب مى شود.
وحیدا تصریح کرد: با بازگشــایى زاینده رود و میزان آب 
تخصیص یافته حدود 25 درصد از مزارع شرق اصفهان 
معادل 20 هزار هکتار زیر کشت رفته که بخش اعظم آن 

را گندم تشکیل مى دهد.

رئیس شوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: با کاهش 
ارزش پول ملى، توان هر میزان بودجه تصویب شــده 
نسبت به نیازهاى شهر پاســخگو نیست اما تالش این 

است که نیازها اولویت  بندى و اجرا شود.
محمد نورصالحى با اشــاره به روند بررسى بوده 1402 
شــهردارى اصفهان بیان کرد: حدود یک ماه گذشته، 
جلسات مستمر و بدون وقفه با حضور همه اعضاى شورا 
براى تصویب بودجه 1402 شهردارى برگزار شد. تالش 
کردیم سرعت از دقت کم نکند و به همه اجزا و ابعاد بودجه 
ارائه شده توجه کنیم.نورصالحى گفت: سعى ما بر این بود 
که با وجود جلسات مستمر و سرعت کار، بودجه تا سى ام 

بهمن به تصویب برسد. در نهایت امروز با حضور شهردار، 
معاونان و مدیران مناطق و سازمان ها بودجه به تصویب 

خواهد رسید.
وى گفت: این بودجه قبًال توســط مرکز پژوهش هاى 
شوراى اسالمى شهر اصفهان به رأى عمومى گذاشته 
شده بود، برخى مردم نظراتى داشتند و نخبگان مسائلى را 
در جلسات مطرح کردند. بیان این نظرات در این دوره از 
مدیریت شهرى بى سابقه بود و سعى بر این شد که نکات 
مهم لحاظ شود.رئیس شــوراى اسالمى شهر اصفهان 
گفت: امیدواریم بودجه 1402 شهردارى اجرایى، خوب و 

قابل پیاده سازى باشد، 

بارش ها به بهبود کشت  
مزارع شرق اصفهان منجر شد

بودجه شهردارى پاسخگوى 
نیازهاى شهرى نیست

خبر

آرمان کیانى
مسدود شــدن زیر گذر شهر بهارســتان یکى از تبعات 
بارندگى شدید هفته گذشته در شــهر اصفهان بود که 
ورود به بهارســتان را ناممکن کرد. بارش شدید باران، 
ترافیک سنگین و مسدود شدن زیرگذر شهر بهارستان 
در روز چهارشنبه کار را به جایى رساند که بیش از 2 هزار 
مترمکعب آب در این منطقه جمع شود و  مدیریت بحران 
استاندارى از شهروندان اصفهانى درخواست کند از تردد 
به سمت بزرگراه خلیج فارس و مسیرهاى منتهى به شهر 

بهارستان بپرهیزند.
اما این مشکل چرا به وجود آمد؟ رئیس اداره راهدارى و 
حمل و نقل جاده اى شهرستان اصفهان در پاسخ به این 

ســئوال ورود حجم زیاد آب از محل هاى خارج از بستر 
و حریم راه را ســبب آبگرفتگى در محدوده اى از محور 

سپاهان شهر – بهارستان دانسته بود.
محسن مقدسى اظهار داشت: با توجه به بارش بى سابقه 
در محدوده محور اصفهان – بهارســتان و به علت ورود 
بخش زیادى از آب سپاهان شــهر و نیز مبادى فرعى 
در حاشیه راه، برروى بدنه راه و نبود شیب طولى در این 

محور سبب آب گرفتگى در این حجم شده است.
وى با بیان اینکه وجود خط ریلى به موازات این محور نیز 
مزید بر علت بود عنوان کرد: حجم بارش در سطح بدنه و 
حریم راه با وجود زهکشى انجام شده در ضلع شرقى محور 
قابل کنترل بوده است، به طورى که هیچ آبگرفتگى در 

این مقاطع از راه وجود نداشت. اما متأسفانه به علت ورود 
این حجم آب به علت توپوگرافــى منطقه از محل هاى 
دیگر که در ظرفیت زهکشى راه نبوده است، شاهد آب 

گرفتگى در زیرگذر بهارستان بودیم.
وى افزود: عوامل راهدارى نیز براى کمک رســانى در 
این محدوده با آمادگى کامل حضور داشــته و ماشــین 
آالت راهدارى از قبیل پمپ، لودر و بولدوزر براى رفع آب 
گرفتگى و هدایت آب هاى سطحى، به کار گرفته شد اما 
با توجه به بارش 70 میلیمترى باران در اصفهان که در 25 
سال گذشته بى سابقه بوده، این عملیات زمانبر بوده است.

معاون محیط زیست و خدمات شهرى شهردار اصفهان 
هم در این رابطه گفت: آبگرفتى ورودى بهارستان به دلیل 

مسائل زیرســاختى عمرانى و برخى نیز به دلیل جنس 
تأسیسات الکتریکال رخ داد.

مهدى بقایى اظهار کرد: این مشکل در پل راهدارى (روبه 
روى شهرك آزمایش) و در بهارستان رخ داد و شهردارى 
اصفهان هم تا حد توان تجهیزاتى از جمله تانکرها و ُپمپ 

ها را براى کمک به این محل ارسال کرد.
وى ادامه داد: پل راهدارى (روبه روى شهرك آزمایش) 
از سال هاى گذشــته با این معضل مواجه است و نیاز به 
یک همت دارد که هر چه زودتر این مشکل حل شود. وى 
افزود: اصالح همه این موارد سطح شهر و بیرون از شهر 
باید پس از بارندگى ها انجام شــود و پیگیرى براى رفع 

نقاط ضعف ها را انجام دهیم.

ماجراى آبگرفتگى
 محور سپاهان شهر – بهارستان چه بود؟

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
گفت: نــه تنها خدمات اکوسیســتمى تاالب 
گاوخونى را از دست دادیم، بلکه خسارت ناشى 
از خشکى تاالب از جمله خسارات زیرساختى، 
بهداشت و سالمت، انواع بیمارى ها، مهاجرت 
و... حدود 9 هزار میلیارد تومان برآورد مى شود.

احمدرضا الهیجان زاده در پنجمین نشســت 
از سلسله جلسات گفت وگوهایى درخصوص 
جریان زاینــده رود درباره نیازهاى زیســت 
محیطى تاالب گاوخونى و رودخانه زاینده رود 
و چالش هاى پیش رو در خصوص عدم تأمین 
نیازها، اظهار کرد: خوشــبختانه دانشگاه هاى 
اســتان اصفهان و فعاالن دغدغه مند محیط 
زیســت، در این باره مطالعات کشورى انجام 
دادند و در ســال هاى 1399- 1400 بخش 
استانى مطالعات که مربوط به کانون هاى گرد 
و غبار است تهیه و در آن مشخص شده که چه 
میزان از گرد و غبار در ماه هاى مختلف سهم 

اصفهان خواهد شد.
وى با بیان اینکه تاکنون تاالب ارزش گذارى 
نشده، توضیح داد: بنابراین توانسته ایم با زبان 
اقتصادى با کســانى که دنبال توسعه هستند، 
صحبت کنیم. در این راستا به دنبال این هستیم 
که مطالعات ارزش گــذارى تاالب گاوخونى 
در اســتان اصفهان در اولویت قرار گیرد. در  
ارزش گــذارى اقتصادى تاالب هــاى ایران 
شاخص هاى هیدرولوژیکى و نقش تاالب ها در 
حفاظت در برابر سیالب، خدمات اکوسیستمى 
به منطقه پیرامونى، ملى و منطقه اى و خسارات 
ناشــى از نبود این پهنه هاى آبى مورد توجه 

بوده است.
وى بــا اشــاره به دیگــر کارکردهــاى این 
اکوسیستم آبى گفت: ارزش هاى ژئوشیمیایى و 
قدرت خودپاالیى تاالب ها از دیگر کارکردهاى 
این اکوسیستم هاى آبى است. تاالب ها تا حدى 
سموم کشاورزى را تجزیه مى کنند، اما ما این 
قدرت را از تاالب گاوخونــى گرفتیم و اکنون 
به منشایى از رسوبات و فلزات سنگین تبدیل 

شده اند.
وى با اشــاره به بازدید از گاوخونى به مناسب 
روز جهانــى تاالب ها، تصریح کــرد: در آنجا 
طوفانى از 10، 20 کیلومترى شروع شد و گرد 
و غبار از تاالب بلند شــد، در حالى که یکى از 
کارکردهاى تاالب حفــظ نگهدارى رطوبت 
خاك منطقه اســت و هر چه قدر این رطوبت 
کاهش پیدا کنــد با وزش باد کــم این اتفاق 

رخ مى دهد. 
 مدیــرکل حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهان، اضافه کرد: اگر گاوخونى را 45 هزار 
هکتار برآورد کرده و حداقل این میزان یعنى 5 
هزار دالر را در نظر بگیریم، این تاالب در سال 
225 میلیون دالر خدمات مى دهد که متأسفانه 
این خدمات را که باید از آن بهره مند مى شدیم 

از دست دادیم.
وى ادامه داد: البته نه تنها خدمات اکوسیستمى 
تاالب گاوخونى را از دســت دادیم، بلکه اگر 
خسارت ناشى از خشکى آن را در نظر بگیریم از 
جمله خسارات زیرساختى، بهداشت و سالمت، 
انواع بیمارى ها، مهاجرت و …با دالر حداقل 
40 هزار تومان حدود 9 هــزار میلیارد تومان 

برآورد مى شود.
الهیجان زاده   با اشــاره بــه  آخرین اقدامات 
احیاى رودخانه و تاالب، تصریح کرد: مسئله 
گاوخونى در دســتور کار ســتاد ملى احیاى 
تاالب ها قرار گرفته و اگر طرح جامع را با استان 
چهارمحال و بختیارى به نتیجه برسانیم و در 
اسفندماه جلسه اى با حضور معاون اول رئیس 
جمهورى برگزار خواهد شد. اگر از طرح جامع 
به تصویب برسد، موضوع احیاى گاوخونى در 

سطح ملى پیگیرى شود.

خسارت
 9000 میلیارد تومانى 
خشکى تاالب گاوخونى

بودجه 1402 شهردارى 
اصفهان به تصویب رسید

بودجه 1402 شـهردارى اصفهان با مبلغ 22 هزار 
و 340 میلیـارد تومـان روز پنجشـنبه  در جلسـه 
علنى شـوراى اسـالمى شـهر بـه تصویب رسـید. 
بودجه پیشنهادى سال 1402 شهردارى اصفهان، 
بیست وپنجم دى ماه سال جارى به شوراى اسالمى 
شـهر ارائه شـد و پـس از یک مـاه بررسـى بودجه 
ارائه شـده از سـوى شـهردارى در کمیسیون هاى 
تخصصـى و تلفیـق، الیحـه بودجـه 1402 در 
هفتادوسومین جلسـه علنى شـورا به رأى گذاشته 
شـد. با رأى موافق اعضاى شـوراى اسالمى شهر 
اصفهان، بودجه سـال 1402 شـهردارى اصفهان، 
سـازمان ها و شـرکت هاى تابعه به مبلـغ 22 هزار 
و 340 میلیارد تومان تصویب شـد. بـه این ترتیب، 
نسبت به عدد 12 هزار و 333 میلیارد تومانى بودجه 
اصـالح شـده سـال 1401، بودجه سـال آینده 62 

درصد رشد خواهد داشت.

بخشى از نماى دیوار
 کلیساى وانک فرو ریخت

مدیر کلیسـاى تاریخى وانک اصفهـان گفت: در پى 
بارش هاى مـداوم دو روز هفته گذشـته، مقـدارى از 
نماهاى بیرونى دیوار جنوبى کلیسـا وانک نتوانسـت 
مقاومت کند و ریخت اما آسیبى به تزیینات دیوارهاى 
داخلى وارد نشد. آریس داوتیان افزود: نماى کاهگلى 
دیوار جنوبى کلیسا ریخته است و سعى کردیم سریع 
آن را مرمت کنیم و با خشک شدن نم، تعمیرات را به 
سرعت انجام خواهیم داد. مسئول دفتر شوراى خلیفه 
گرى ارامنه اصفهان با بیان اینکه تعمیرات کلیسـاى 
وانک با شـوراى خلیفه گرى اسـت، افـزود: با کمک 
شرکت هایى که در این زمینه تخصص دارند، مرمت 
انجام مى شود ولى اگر حجم کار زیاد باشد با مشاوران 
و همـکاران میـراث فرهنگـى اصفهـان هماهنـگ 

مى شویم.

ریزش خانه روى خودرو
بارندگى هـاى اخیر موجـب ریزش خانه فرسـوده و 
مخروبه در محله فروشـان خمینى شـهر شد. در این 
حادثه خانه بر روى ماشین پارك شـده ریزش کرد و 

موجب خسارت به این خودرو شد.

راه اندازى مراکز
 سطح 2 نابارورى 

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از ایجاد مراکز 
سـطح 2 نابارورى در 4 شهرسـتان اسـتان به عنوان 
قطب شـمال، جنوب، شـرق و غرب خبر داد و افزود: 
در راستاى دسترسى آسـان مردم به خدمات درمانى 
سـطح 2 نابـارورى که شـامل خدمـات تخصصى و 
فوق تخصصى اسـت این اقدام صـورت مى گیرد که 
امیدواریم با توسعه امکانات در تمام شهرستان ها این 

دست از خدمات ارائه شود.

سیاست  جوانى جمعیت در 
دستورکار قرار گیرد

استاندار اصفهان گفت: سیاست هاى جوانى جمعیت 
در دسـتورکار دسـتگاه هاى اصفهان قرار گیرد. سید 
رضا مرتضوى اظهار داشت: معیشت و اقتصاد خانواده، 
مسـکن، خانـواده و ازدواج اصلـى ترین مسـائل روز 
جامعه اسـت. وى با اشـاره به اینکـه جوانى جمعیت 
امروزه یکى از دغدغه هاى اصلى مقام معظم رهبرى 
است که از سال 93 تاکنون سیاست ها جوانى جمعیت 
ابالغ شـده اسـت اما هنوز به یـک برنامـه عملیاتى 
نرسـیدیم، ادامه داد: باید سیاسـت جوانى جمعیت را 
در دسـتور کار قرار دهیم. اسـتاندار اصفهان تصریح 
کرد: امـروز در وضعیتى قـرار داریم که هنـوز جبران 
مافات را داریم و باید خانـواده را به عنوان اصلى ترین 
نهاد اجتماعى که نقش بى بدیلى در تربیت و پرورش 
نسـل و باز تولید فرهنگ در جامعـه دارد بعنوان یک 
جایگاه مکرم و با منزلت در اذهان جامعه شکل دهیم 

و رویکردها و پیگیرى هاى ما در همین راستا باشد.

معــاون پیش بینــى و تحقیقــات اداره کل 
هواشناسى اســتان اصفهان بارش هاى دو 
روزه هفته گذشــته در اســتان و کالنشهر 
اصفهان را کم ســابقه توصیف کرد و گفت: 
میزان بارش هاى امسال نسبت به بلندمدت 
63 درصد و در مقایسه با ســال گذشته 93 

درصد افزایش داشته است.
نوید حاجى بابایى ادامه داد: طى این مدت در 
ایستگاه اداره کل خیابان 22 بهمن اصفهان 
بارش حدود 116 میلى متر ثبت شده که این 
میزان بارندگى ها حدود 20 تا 30 میلى متر از 

ایستگاه ازن سنجى بیشتر است.
حاجى بابایى با بیان اینکه میزان بسیار قابل 
توجهى از بارش ها در مناطق جنوب و مرکز 
استان گزارش و ثبت شده است، گفت: در این 
مدت از لحاظ عددى میــزان بارندگى ها در 
بخش مرکزى اســتان، نادر نبوده است، اما 

مى توان کم سابقگى آن را ادعا کرد.
معــاون پیش بینــى و تحقیقــات اداره کل 
هواشناسى با اشاره به آغاز فعالیت سامانه هاى 
سرد بارشى از اوایل دى ماه در استان، اظهار 
کرد: فعالیت این ســامانه ها بــا بارش هاى 

مطلوب همچنان بر اســتان اصفهان تداوم 
داشــته اســت که با گذر این امواج بارشى و 
خروج آن از استان، در هفته اول اسفندماه با 
کم بارشى مواجه هستیم اما از هفته دوم مجدد 
شاهد بارش هایى فعال در استان خواهیم بود.
وى ادامه داد: همچنین از نیمه اسفند تا اواخر 
فروردین ماه ســال 1402، استان اصفهان 
دوباره درگیر فعالیت سامانه بارشى مساعدى 
خواهد شــد به طورى که انتظار مى رود در 
بیشــتر نقاط اســتان بارش ها باالتر از حد 

معمول نسبت به بلندمدت باشد.

آغاز بارندگى ها در اصفهان از هفته دوم اسفند 

رئیس پلیس پیشگیرى فرماندهى انتظامى استان اصفهان با اشاره به اجراى طرح بزرگ ذوالفقار 
که با هدف مقابله مقتدارانه با سارقان آغاز شده از رصد هوشــمندانه مالخران و برخورد با آنان 

خبر داد.
عزیزاله سپهوند اظهار داشت: در پاسخ به مطالبه به حق مردم در رابطه با مبارزه سخت گیرانه تر 
با سارقان با تدابیر فرمانده کل انتظامى کشــور طرح بزرگ «ذوالفقار» با هدف تشدید و مقابله 
مقتدرانه با سارقان از روز سه شنبه هفته گذشته در 7 استان آغاز شد که یکى از استان هاى این 

طرح هم استان اصفهان بود.
وى افزود: در این طرح 3 رویکرد شناسایى و دستگیرى باندهاى سارقان، کشف اموال مسروقه و 

تعیین تکلیف سریع آن ها و برخورد با خریداران اموال مسروقه را دنبال مى کنیم.
سپهوند با بیان اینکه تمرکز پلیس در طرح مذکور بر روى مجرمان تکرار جرم و سارقان سابقه دار 
است، بیان کرد: این سارقان در رصد هوشمندانه پلیس قرار دارند و در طى روزهاى اخیر با اقدامات 
اطالعاتى گسترده مخفیگاه هاى آنان شناسایى شده و هماهنگى الزم با دستگاه قضایى براى 

دستگیرى آنان انجام یافته که به محض شناسایى دستگیر و تحویل مرجع قضایى مى شوند.
رئیس پلیس پیشگیرى فرماندهى انتظامى استان اصفهان وجود مالخران در چرخه سرقت را به 
عنوان یکى از بسترهاى مهم شیوع این جرم در جامعه عنوان کرد و گفت: در طرح تمرکز ویژه اى 
بر روى ضایعاتى ها، خریداران و فروشندگان اجناس دست دوم و افراد دوره گرد داریم و از همین جا 
به کسانى که اقدام به خرید و فروش اموال مسروقه مى کنند، هشدار مى دهیم که مطمئن باشند 
این افراد در تیررس پلیس قرار دارند و به زودى دستگیر شده و با مجازات هاى سختگیرانه اى از 

سوى دستگاه قضایى روبرو مى شوند.
وى با بیان اینکه مردم نقش بســزایى در پیشگیرى از ســرقت دارند، عنوان کرد: از مردم هم 
مى خواهیم که اموال مشکوك را از افراد دوره گرد و دست فروش و مکان هاى غیر مجاز فروش 
اجناس دست دوم که اقدام به فروش کاال با نازل ترین قیمت مى کنند، خریدارى نکنند و با این 

کاربه متوقف شدن چرخه وقوع سرقت کمک کنند.
رئیس پلیس پیشگیرى فرماندهى انتظامى استان اصفهان با بیان اینکه طى روزهاى آتى نتایج 
اولیه طرح توسط فرمانده انتظامى استان اصفهان به اطالع عموم مردم مى رسد، خاطرنشان کرد: 
این طرح مقطعى نیست و تا زمانى  که دغدغه مردم در خصوص جرم سرقت برطرف نشود این 

کار ادامه خواهد داشت.

مالخران، در تیررس پلیس اصفهان 

مدیرکل راه و شهرسازى اســتان اصفهان گفت: براى ساخت 
بیش از 90 هزار واحد در طرح ملى نهضت مسکن زمین تامین 

شده است.
علیرضا قارى قرآن در خصوص آخرین روند پیشــرفت طرح 
نهضت ملى مسکن در استان اصفهان اظهار کرد: تاکنون 503 
هکتار زمین به محدوده 28 شهر استان الحاق شده و براى 41 
شــهر دیگر نیز موافقت کمیته فنى مبنى بر الحاق 916 هکتار 
زمین به محدوده شهرى اخذ و برنامه ریزى شده تا پایان امسال 

در این زمینه اقدام شود.
او با اشاره به اینکه براى ساخت بیش از 90 هزار واحد در طرح 
ملى نهضت مسکن زمین تامین شــده دامه داد: با الحاق این 

میزان اراضى زمین مورد نیاز عمده شــهر هاى استان مرتفع 
مى شود؛ همچنین در جلسه شوراى مسکن استان مصوب شد 
مبحث تامین زمین مورد نیاز در کل اســتان به غیر از سه شهر 

جدید تا پایان سال 1401 تعیین تکلیف شود.
قارى قــرآن درباره آمار متقاضیان مســکن ملى هم گفت: در 
اســتان اصفهان بیش از 424 هزار نفر براى این طرح ثبت نام 
کردند که بیشترین ثبت نامى در شهر جدید بهارستان با بیش از 

146 هزار متقاضى است.
او افزود: از مجموع ثبت نامى ها بیش از 143 هزار متقاضى حائز 
شرایط فعال (در انتظار بررسى تا تخصیص طرح) بوده و تا کنون 

افزون بر 23 هزار و 700 متقاضى تخصیص طرح شده اند.

تأمین زمین بیش از 90 هزار
 واحد مسکن ملى در اصفهان
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بعد از شکســت 2 بر یک ذوب آهن مقابل سپاهان زمزمه 
تغییرات روى نیمکت گاندوها به گوش رســید به طورى 
که حتى مسئوالن ذوب آهن هم اراده اى براى تکذیب آن 
نداشتند. احسانى، مدیرعامل ذوب آهن احتمال برکنارى 
تارتار را رد نکرد و گفت: «زمانى که هیئت مدیره و باشگاه از 
روند راضى نباشد هر تغییرى امکانپذیر است. این موضوع را 
نه تایید و نه تکذیب مى کنم. اگر هیئت مدیره در جلسه خود 
به این جمع بندى برسد که مجموعه تیم نیاز به شوك دارد 
این اقدام را نیز انجام خواهد داد.» در هر حال به نظر مى رسد 
تغییرات روى نیمکت ذوب آهن اجتناب ناپذیر باشــد و به 
زودى باید منتظر این اتفاق بود. از حدادى فر و منصوریان به 

عنوان گزینه هاى اصلى جانشینى تارتار نام برده مى شود.

2 گزینه جانشینى تارتار

تقابل ذوب آهن با مس کرمان در هفته آینده لیگ برتر 
براى گاندوها دربردارنده یک نکته تلخ خواهد بود. این 
روزها عارف رستمى در حالى با درخشش خود در نوك 
حمله حریف تازه لیگ برترى شده ذوبى ها، چشم ها را 
به خود خیره کرده که سال گذشته با پوشیدن پیراهن 
سبز همین تیم اصفهانى براى اولین بار حضور در لیگ 

برتر را تجربه کرد. 
آقاى گل سابق لیگ دسته یک، فصل گذشته توسط 
مهدى تارتار به باالترین سطح حرفه اى فوتبال ایران 
پا گذاشت و با گشودن دروازه اولین رقیب گاندوها، کار 
خود را در این رقابت ها با گلزنى آغاز کرد. این بازیکن 
که غالبًا به عنوان یار جانشین در ترکیب سبزپوشان 
اصفهان قرار مى گرفت با 2 گل 3 امتیازى در آخرین 
دقایق دیدارهاى هفته هاى اول و پنجم به تعویض 

طالیى تارتار شهره شــد. با همه اینها و با وجود گل 
حیاتى دیگر رستمى در جام حذفى براى ذوب و تالش 
او براى قرار گرفتن در برنامه هاى تارتار اما این بازیکن 

موفق نشد اعتماد این سرمربى جوان را جلب کند.
رستمى سرانجام با ثبت 2 گل و یک پاس گل در  568 
دقیقه در کارنامه خود و قرار گرفتن در لیســت مازاد 
تارتار عطاى حضور در ذوب آهن را به لقایش بخشید 
و راهى کرمان شد. او اما این روزها با صدرنشینى در 
جدول گلزنان، هم تجربه ناموفق حضور  در تیم تارتار 
را به فراموشى سپرده و هم براى تصاحب کفش طال 
خیز برداشته است. او عالوه بر اینکه با گلزنى در سه 
دیدار اخیر تیمش و در مجموع با 7 گل موفق شده در 
کنار شهریار مغانلو در صدر جدول گلزنان لیگ بایستد 
نقش تأثیرگذارى در نتایــج خوب مس در نیم فصل 
دوم ایفا کرده است. این تیم کرمانى که در 15 بازى 

دور رفت لیگ با جمع آورى 11 امتیاز در رده چهاردهم 
قرار گرفته بود اگرچه همچنان و با گذشت 20 هفته از 
این رقابت ها موفق نشده جایگاه خود را بهبود ببخشد 
اما با کسب 7 امتیاز از 5 بازى توانسته خود را به یک 
قدمى ذوب آهنى برساند که در پایان نیم فصل نخست 
با کســب 18 امتیاز در رده دهم جدول قرار داشت اما 
در 5 بازى گذشــته تنها 2 امتیاز اندوخته است. ذوبى 
ها حاال با 20 امتیاز به رده ســیزدهم سقوط کرده اند 
و مسى ها با 2 امتیاز کمتر  از این تیم، مترصد کوچک 
ترین لغزش گاندوها براى تصاحب جایگاه آنها هستند.

دبل رستمى در مصاف مس با نفت مسجد سلیمان، 
گشــودن دروازه نساجى چى ها توســط او در هفته 
گذشــته که پایه ریز برترى 2 بر یک مس برابر این 
تیم شمالى شد و از همه مهمتر گل یک امتیازى این 
بازیکن در آخرین دقایق دربى استان کرمان و در تقابل 

با گل گهر مدعى، همه و همه کافى است تا داغ ذوب 
آهنى ها در آســتانه دیدار با مس براى از دست دادن 

چنین مهره گلزنى تازه شود. 
سبزو ســفیدهاى دیار زاینده رود در حالى در فصل 
جارى و پس از مصدومیت سعید باقرپسند از فقدان 
یک مهاجم ششــدانگ رنج مى برند که درخشش 
بازیکن سابقشان در تیمى دیگر را به نظاره نشسته اند. 
از آن بدتر اینکه رستمى که عطش سیرى ناپذیرى در 
گلزنى دارد توسط ذوب آهن به لیگ برتر انتقال یافته 
اما دقیقاً هنگام ثمردهى به درب خروج از این باشگاه 
اصفهانى هدایت شده است. آن هم در حالى که اهالى 
فوتبالى خوب مى دانند بازیکنانى که از سطوح پایین تر 
پاى به لیگ برتر مى گذارند براى وفق یافتن با شرایط 
بازى در این رقابت ها به زمان نیاز دارند؛ با وجود این، 
ذوب آهن در حالى که به دلیل کمبود بودجه قادر به 
خرید مهره هاى باکیفیت لیگ نیست، با بى تدبیرى 
بازیکنانى را هم که مى توانستند با درخشش خود در 
کسب نتایج بهتر یاریگر این تیم باشند به نفع رقبا از 

دست داده اند. 
با این تفاسیر، پربیراه نیست اگر مدعى شویم در هفته 
بیست و یکم، غیبت مهاجم 7 گله سپاهان به دلیل 
محرومیت، انگیزه رستمى را براى گلزنى در مصاف 
با ذوب آهن مضاعف خواهد کرد. کافى است او راهى 
براى نفوذ به ســنگر ذوبى ها پیدا کند تا با استفاده 

از غفلت مدافعــان این تیــم و فروریختن دروازه 
فرعباسى با یک تیر چند نشــان بزند. او مى تواند 

با گلزنى به گاندوها هم فاصله خود را از صف شلوغ 
بازیکنان 6 گله لیگ بیشتر کند، هم با عبور از شهریار 
به تنهایى در صدر جدول گلزنان بایستد و هم توانایى 
هایش را براى بار دیگر به رخ تیم سابقش بکشد. اما 
از همه اینها مهمتر اینکه عارف مى تواند با گشودن 
دروازه ذوب آهن به تیم خود در کســب سوغات 3 
امتیازى از اصفهان کمک کند؛ در این صورت، مسى 
ها مى توانند با 21 امتیاز از گاندوها عبور کنند. این هم 
از شگفتى هاى دنیاى فوتبال است؛ بازیکنى که توسط 
یک تیم  لیگ برترى  مجوز خروج از دسته اول و ورود 
به باالترین سطح فوتبال کشور را مى یابد، مى تواند 
زمینه سقوط همان  تیم به قعر جدول و چه بسا به لیگ 

یک را فراهم کند!

داستان عجیب عارف رستمى از اصفهان تا کرمان

مهره مازاد تارتار طالى مس شد

مرضیه غفاریان

جوان اول ســپاهان فرصت بیشــترى 
نسبت به هفته هاى قبل و بازى در دربى 

اصفهان به دست آورد.
آخرین بار که یاســین ســلمانى در 
ترکیب سپاهان قرار گرفت، به 
هفته دهم لیــگ برتر و دیدار 
مقابل تراکتــور برمى گردد 
کــه او پــس از 35 دقیقــه 
حضــور در زمیــن بخاطر 
آسیب دیدگى تعویض شد و 
پس از بهبود مصدومیت و 
بازگشت به میادین، فرصت 
کمى به عنوان یار جانشین 
پیدا مى کرد ولــى در دربى 
اصفهان ژوزه مورایس زمان 
بیشــترى به این بازیکن 

جوان داد.
هافبک 21 ساله ســپاهان که فصل گذشته 
یکى از بهترین ها بود و به تیم ملى هم رسید، 
در 6 هفته ابتدایى فصل جارى نیز در ترکیب 
طالیى پوشــان قرار گرفت، امــا مصدومیت 
کارى کرد تا از ترکیب فاصله بگیرد ولى به نظر 
مى رسد مورایس قصد دارد او را به مرور به جمع 
نفرات اصلى بیاورد و در بازى ذوب اهن این کار 

را با یک نیمه فرصت انجام داد.
سلمانى که به عنوان یک استعداد بزرگ شناخته 
شده و نیاز به توجه بیشــتر به سبک زندگى و 
ورزشى خود دارد، حاال با بهبود کامل و فاصله 
از مصدومیت طوالنى مــدت، در دیدار مقابل 
ذوب آهن از ابتداى نیمــه دوم دیدار به زمین 
رفت و جاى ســید محمد کریمى را گرفت که 
مى توانســت حضورش در زمین را با پاس گل 

همراه کند.
او که تجربه کاپیتانى در سپاهان را هم در سن 
پایین به دست آورده، در این فصل هفت حضور 
ثابت را تجربه کرده و هشت بار هم به عنوان 
یار جانشــین به زمین رفته که در مقابل ذوب 
آهن بیشترین فرصت را با بازى 45 دقیقه اى 
به عنوان یــک یار تعویضى به دســت آورد و 
مى توانست عملکردش را با ثبت دومین پاس 

گل فصل به چشم بیاورد.
سلمانى در میانه زمین سپاهان دوندگى و تالش 
زیادى انجام داد و انگیزه زیادى داشت تا دوباره 
در ترکیب تیمش بدرخشد و البته مى توانست 
در لحظات پایانى محمد على نژاد را در موقعیت 
تک به تک قرار دهد و شاید گل سوم تیمش به 
ثمر برسد، اما خودش اقدام به شوت زنى کرد تا 
اولین گل فصل خود را بزند که این اتفاق نیفتاد.

انگیزه باالى سلمانى براى درخشش در سپاهان
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در پایان هفته بیستم، بهترین بازیکنان هر بازى که براساس 
نمرات متریکا بیشترین نمره را کسب کرده اند معرفى شده 
اند. بر همین اساس در هفتاد و دومین شهرآورد اصفهان که 
سپاهان با برترى 2 بر یک در مصاف ذوب آهن به پنجمین 
پیروزى پیاپى خود در لیگ برتر بیســت و دوم دست یافت، 
شهریار مغانلو و فرشــاد احمدزاده، مهره هاى هجومى ژوزه 
مورایس با زدن 2 گل، 2 بازیکن برتر زمین شــناخته شدند. 
حبیب فرعباسى، سنگربان ذوب آهن هم على رغم دریافت 
2 گل با 5 مهار، ســومین بازیکن برتر ایــن دربى اصفهانى 

معرفى شد.

3 بازیکن برتر در شهرآورد 
اصفهان

04

فعالیت بســیار کم علیرضا فیروزجا در یکى دو ســال اخیر 
براى اهالى شطرنج جاى سئوال بود. شایعه شده این پدیده 
شطرنج ایرانى- فرانسوى مى خواهد در عرصه مد و فشن 
فعالیت کند. مرد شماره 4 حال حاضر شطرنج جهان که از او 
به عنوان صاحب تاج و تخت قهرمانى جهان در آینده یاد مى 
شود، در این خصوص گفت: اکنون دو سالى مى شود که وارد 
این عرصه شده ام. این مسئله روز به روز جدى تر مى شود 
و باید بگویم که در حال حاضر براى من یک حرفه رسمى و 
جدى به شمار مى رود. این موضوع بخشى از زمانى که مى 
توانم شطرنج بازى کنم را مى گیرد، اما من دوست دارم هر دو 

مسئله را در کنار هم داشته باشم.

پدیده شطرنج 
جهان در دنیاى مد!

مهاجم آلومینیوم اراك به دلیل محرومیت قادر به 
حضور مقابل سپاهان نخواهد بود.

محمدرضا آزادى که در دور برگشــت لیگ برتر 
نمایش متفاوتى از خود ارائه داده و توانســته چهار 
گل در پنج مسابقه به ثمر برساند، در دیدار حساس 
هفته بیســت و یکــم مقابل ســپاهان نمى تواند 
در جمع شــاگردان ســید مهدى رحمتى حضور

 داشته باشد.
مهاجم جوان آلومینیوم کــه در فصل جارى لیگ 
برتر 20 بازى انجام داده و با 6 گل در رتبه دوم جدول 
برترین گلزنان قرار دارد، دو موقعیت مقابل تراکتور 
به دســت آورد که مدافعان حریف مانع از حرکت 

او شــدند، اما با این وجود گرفتن یک اخطار او را 
محروم کرد.

محمدرضا آزادى کــه پیش از ایــن مقابل مس 
رفسنجان، استقالل و نفت مسجدسلیمان کارت زرد 
گرفته بود، بخاطر یک درگیرى در محوطه جریمه 
تراکتور در نیمه اول با اخطار جریمه شــد تا چهار 

کارته شود و دیدار برابر سپاهان را از دست بدهد.
سید مهدى رحمتى در شرایطى محمدرضا آزادى 
را براى جدال حساس مقابل صدرنشین لیگ برتر 
دراختیار ندارد که عالوه بر بهترین گلزن تیمش، 
نمى تواند از میالد فخرالدینى مدافع راســت خود 

هم بهره ببرد.

بزرگ ترین غایب آلومینیوم در دیدار با 
سپاهان
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فدراسیون بین المللى تاریخ و آمار فوتبال رده بندى 20 باشگاه 
برتر فوتبال آسیا از تاریخ 1 فوریه 2022 تا 31 ژانویه 2023 را 
اعالم کرد. در این رده بندى باشگاه فوالد که اکنون به عنوان 
تنها نماینده کشــورمان در مرحله یک هشــتم نهایى لیگ 
قهرمانان آسیا، در رده 12 آسیا ایستاد و به عنوان بهترین تیم 
ایران شناخته شد. سپاهان در این رده در جایگاه 19 آسیا قرار 
گرفت و به عنوان دومین تیم برتر ایران انتخاب شد. باشگاه 
چونبوك موتورز کره جنوبى بهترین تیم آســیا شد. اولسان 
هیونداى ژاپن و الهالل عربستان به ترتیب در رده دوم و سوم 
آسیا ایستادند. در این رده بندى استقالل و پرسپولیس به دلیل 
محرومیت از حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در این 

مدت جایى در میان 20 باشگاه برتر آسیا نداشتند.

سپاهان دومین تیم ایرانى
 در آسیا

امید نورافکن در دربــى اصفهان یکى از بازیکنان 
شاخص ســپاهان بود که در نیمه اول و دوم در دو 

پست متفاوت بازى کرد.
چند ماه دیگر کــه بگذرد احتمــاال فوتبالى ها به 
ســختى یادشــان بیاید که امید نورافکن با بازى 
در پســت دفاع چپ و هافبک دفاعــى بود که در 
اســتقالل و ادامه نمایش هایش در ســپاهان به 

فوتبال ایران معرفى شد.
پیش از جــام جهانــى یکــى از دغدغه هاى 

ژوزه مورایــس انتخاب یکــى از بین میالد 
زکى پور و امیــد نورافکن بود، امــا با توجه 
به توانایى هایى ایــن دو بازیکن، تصمیم 
گرفت هیچ کدامشــان را نیمکت نشــین 

نکند و این طور بــود که نورافکن 
براى اولین مرتبه در دوران 

حرفه اى در پست هافبک 
تهاجمى مورد استفاده 

قرار گرفت؛ پستى که 
یکى از سخت ترین 
پســت هاى فوتبال 
به شــمار مى رود و 

بازیکنى که در بخش 
میانى زمین بازى مى کند، 

عــالوه بر هــوش و آگاهى 
محیطى باال، به سرعت عمل 

در تصمیم گیرى هم نیاز دارد.
نورافکن از پس این پست هم برآمد و طى چندین 
مسابقه در کنار مسعود ریگى و محمد کریمى مثلث 
میانى طالیى پوشان را زیر نظر مورایس تشکیل 
دادند، اما با بازگشت مانوئل فرناندز از مصدومیت، 
بار دیگر تصمیم جدیدى دربــاره نورافکن گرفته 
شد و او به پســت وینگر چپ رفت تا همچنان از 
توانایى هایش به عنوان یــک بازیکن ثابت تیم 

استفاده شود.
در دربى اصفهان نورافکن نیمه اول را در 
پست وینگر چپ بازى کرد، اما در نیمه 
دوم و پس از تغییراتى که مورایس ایجاد 
کرد، به پست هافبک تهاجمى رفت و تا 
وقت هاى اضافى در این پست بازى 
کرد؛ دیدارى کــه در پایان با 
پیروزى 2 بر 1 شــاگردان 
مورایس مقابل ذوب آهن 
تمام شد و نورافکن یکى 
از بازیکنــان شــاخص 
تیمــش بــود و اگــر 
واکنش استثنایى حبیب 
فرعباســى در همــان 
دقایق ابتدایى نبود، احتماًال 
گل اول مســابقه را در دقیقه 2 

ثبت مى کرد.

نورافکن، آچار فرانسه مورایس در سپاهان

تعریف و تمجید جهانبخش 
از فاینورد

هافبک ایرانى فاینورد از ماندن در این تیم ابراز خوشــحالى 
کرد و موفقیت فاینورد در فصــل 23-2022 لیگ اردویژه را 

باورنکردنى مى داند.
علیرضا جهانبخش در گفتگویى درخصوص صدرنشــینى 
فاینورد در لیگ اردویژه هلند اظهار داشت: منطقى فکر کنید. 
وقتى شــما 15 بازیکن جدید جایگزین مى کنید، اتفاق فعلى 
طبیعى اســت؟ کارى که مى کنیم، باورنکردنى و غیرممکن 

است. کادر فنى و دپارتمان پزشکى فوق العاده هستند.
وى با تمجید از تیم پشتیبانى فاینورد تصریح کرد: آنها هستند 
که اطمینان مى دهند مى توانید خواســته سرمربى را برآورده 
کنید. این افراد به زبان خودشــان حرف مى زنند، اما مى دانند 
چگونه با فرهنگ هاى مختلف ارتباط برقرار کنند. هر بازیکن 
رژیم غذایى خودش را دارد و تیم پشتیبانى تغذیه الزم را فراهم 
مى کند. آنها مى دانند هر کسى در خانه باید چه چیزى بخورد و 

خواب بازیکنان هم کنترل مى شود.
هافبک تیم ملى ایران با اشاره به برنامه فشرده فاینورد گفت: 
ما با شدت باال و پرس همیشــگى بازى مى کنیم و آمارها 
نشان مى دهد همیشه سه بازیکن 15 کیلومتر در هر مسابقه 
بازى مى دوند که بى ســابقه است.  جهانبخش درخصوص 
جدا نشــدن از فاینورد و پاسخ منفى به پیشــنهاد باشگاه 
پاناتینایکوس یونان تصریح کرد: درست است. پیشنهادهاى 
بیشترى هم مطرح شد و مدیر برنامه ام همه این پیشنهادها 
را لیست کرد، اما من نمى خواستم چنین 
کارى کنم. احســاس کردم در این 
تیم روى اتفاق زیبایى کار مى کنیم. 
در تماس بــا مربى گفتم 
اصــًال  کــه 

نمى خواهــم فاینــورد را 
ترك کنــم. جهانبخش در 
ادامه اظهار داشــت: فاینورد 
باشــگاهى بزرگ است، اما چند 
بار قهرمان لیگ اردویژه شــده؟ دو 
بار ظرف 25 ســال اخیر. مربیان و 
بازیکنان مى خواهند قهرمان شوند. 
ما مى توانیم به قهرمانى جام حذفى 
برســیم و در لیگ اروپا هم به 

میدان مى رویم.

ى بر م ر ر ى ی ىج ى زی ن و

عملکرد نه چندان خوب شیخ دیاباته در بازى با هوادار 
شانس پریراى برزیلى را براى بازى با سپاهان در جام 

حذفى افزایش داد.
خیلى ها عقیده داشتند یحیى گل محمدى در بازى با 
هوادار باید زودتر دیاباته را تعویض مى کرد و فرصت 
بیشــترى در اختیار لئاندرو پریرا قرار مــى داد تا این 
مهاجم برزیلى بتواند توانایى هاى خود را نشان بدهد اما 
بهرحال این اتفاق رخ نداد و پرسپولیس هم در نهایت 

بازى را باخت. حاال خبر مى رسد براى بازى حساس با 
سپاهان در جام حذفى که هفته آینده برگزار مى شود، 
شانس پریرا به مراتب بیشتر از دیاباته است و هیچ بعید 

نیست او حتى در اصفهان فیکس باشد.
آن چه مسلم اســت یحیى باید در اصفهان سپاهان را 
حذف کند و چاره دیگرى نــدارد. از طرفى یکى از دو 
تیم مطرح ایران باید حذف شــوند و بازى سپاهان و 
پرسپولیس مساوى ندارد. به همین دلیل گل محمدى 

تیمش را با روشى هجومى راهى میدان مى کند تا یکى 
از رقباى بزرگ پرسپولیس را از سر راه بردارد. سپاهان 
هم البته در هفته هاى اخیر آماده نشان داده و مسلما با 
تمام قوا در خانه از پرسپولیس پذیرایى خواهد کرد اما 
این بازى براى گل محمدى اهمیت بسیار زیادى دارد 
و اصال دوســت ندارد تیمش از جام حذفى کنار برود.
یحیى براى این بازى حســاب خاصى روى پریرا باز 

کرده است.

دیاباته، ضامن پریرا براى حضور مقابل سپاهان

سپاهان موفق شــد برابر ذوب آهن به پیروزى دست 
یابد، اما این مسابقه هم مانند دیدار برابر گل گهر که با 
چالش هایى براى ژوزه مورایس و طالیى پوشان همراه 

بود، بدون تاوان نبود.
در دربى اصفهــان که در پایــان با پیــروزى 2 بر 1 
زردپوشان در نقش جهان تمام شد، فرشاد احمدزاده و 
شهریار مغانلو دو بازیکن سپاهان بودند که با کارت زرد 
داور جریمه شدند؛ دو کارتى که هزینه سنگینى براى 
سپاهانى ها داشت و آن ها دو گلزن ارزشمند خودشان 
در این مسابقه را به دلیل محرومیت در دیدار بعدى به 

همراه نخواهند داشت.

شهریار مغانلو و فرشاد احمدزاده این روزها از آماده ترین 
بازیکنان ســپاهان و همین طور لیگ برتر به شــمار 
مى روند که بى شــک غیبــت آن ها در مصــاف برابر 
آلومینیــوم در اراك که به ســختى گل مى خورد و به 
تازگى هم در خانه، تیم اوج گرفتــه تراکتور را متوقف 

کرده، به چشم خواهد آمد.
البته ســپاهان در روز محرومیت چهار بازیکن خود در 
مصاف با فوالد خوزستان توانســت با ارائه یک بازى 
هوشمندانه سه امتیاز را از اهواز به اصفهان ببرد و حاال 
باید دید در غیبت این دو بازیکن اســتراتژى مورایس 

مقابل مهدى رحمتى و شاگردانش چه خواهد بود.

محرومیت 2 ستاره گلزن سپاهان مقابل آلومینیوم

فى شد.
هانــى یکــى از دغدغه هاى 
نتخاب یکــى از بین میالد
 نورافکن بود، امــا با توجه 
یــن دو بازیکن، تصمیم 
شــان را نیمکت نشــین 

ــود که نورافکن 
ه در دوران

 هافبک 
ستفاده 

ى که 
ین 
بال 
د و 

خش 
مى کند، 

شو آگاهى
 سرعت عمل 

توانایى هایش به عنوان یـ
استفاده شود.

در دربى اصفهان
پست وینگر چپ
دوم و پس از تغییر
کرد، به پست هاف
وقت هاى اضاف
دید کرد؛
پیروز
مور
تما
از
تی
وا
فر
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را لیست کرد، اما من نمى خواستم
کارى کنم. احســاس کردم د
تیم روى اتفاق زیبایى کار مىک
تماس بــا مربى در
اص کــه 

نمى خواهــم فاینــو
جترك کنــم. جهانبخش
ادامه اظهار داشــت: فا
باشــگاهى بزرگ است، ام
بار قهرمان لیگ اردویژه شــد
5بار ظرف 25 ســال اخیر. مرب
بازیکنان مى خواهند قهرمان
ما مى توانیم به قهرمانى جامح
برســیم و در لیگ اروپا

میدان مى رویم.



حمید عالقمندان، رئیس هیات مدیره ومدیر عامل شرکت توزیع 
برق اســتان اصفهان جزئیات پروژه هاى ستادى (زیر ساختى و 
پشتیبانى) و شهرستانى شــرکت توزیع برق استان اصفهان قابل 

افتتاح در دهه مبارك فجر 1401 را تشریح کرد.

بنا بر این گــزارش، در بخش معاونت بهره بــردارى، راه اندازى 
سامانه سپاد با موضوع پایش اطالعات دینامیک شبکه با اعتبارى 
بالغ بر 0/6 میلیارد تومان رونمایى مى شود. همچنین راه اندازى 
مرکز دیســپاچینگ منطقه مرکزى با موضوع کنترل گروه هاى 
حوادث و اتفاقات مرکز با اعتبــارى بالغ بر2 میلیارد تومان،پروژه 
تحقیقاتى صنعتى سازى آشکار ساز خطا با موضوع خرید و بهره 
بردارى از 25 دســتگاه  با اعتبارى 0/5 میلیارد تومان انجام مى 

شود.
در این بخش همچنین طرح نور خدمت بــا اعتبارى بالغ بر 5/4 
میلیارد تومان و با موضوع تبدیل هــزار و 912 عدد چراغ گازى 
به LED در 118 روستا استان که شهرســتان هاى چادگان و 

فریدونشهر 100 درصد طرح انجام پذیرفته است.
در همین رابطه در بخش دفتر فــن آورى اطالعات و ارتباطات 
نیز سامانه ETS با اعتبارى بالغ بر 0/1میلیارد تومان با موضوع 

رونمایى از نرم افزار انجام مى شود. 
سامانه پیش بینى بار پایش با اعتبارى بالغ بر 0/3 میلیارد تومان 

نیز از جمله دیگر مواردى اســت که به شکل رونمایى از نرم افزار 
افتتاح مى شود.

در این بخش همچنین تدوین معمارى امنیت سایبرى با اعتبارى 
بالغ بر 0/5میلیاردتومان رونمایى مى شود.

در معاونت برنامه ریــزى نیز در این ایام راه اندازى دیتاســنتر با 
اعتبارى بالغ بر 13 میلیارد تومان و با موضوع ساختمان و شبکه 

انجام شده و در آینده افتتاح خواهد شد.
ســامانه طراحى مکان محور مبتنى بر GIS نیز با اعتبارى بالغ 
بر 0/2 میلیارد تومان و با موضوع طراحى بر اساس GIS بدون 
 GIS نیاز به بروز رســانى مجدد اطالعات به صورت آنالین از

رونمایى مى شود. 
از دیگر مواردى که در معاونت برنامه ریزى قرار اســت به بهره 
بردارى برسد مى توان به بهسازى شبکه هاى برق روستایى(طرح 
بهارســتان) نام برد که با اعتبارى بالغ بر 93/6 میلیارد تومان و با 

موضوع بهسازى شبکه هاى برق روستایى اشاره کرد. 
احداث شــبکه ف ض با اعتبار 83/8 میلیارد تومان، سایر پروژه 

هاى بهینه سازى با اعتبارى بالغ بر 85/3 میلیارد تومان،سرویس 
روشــنایى و رفع خاموشــى معابر با اعتبار 40/8 میلیارد تومان، 
تعمیرات شبکه هاى فشارضعیف،فشار متوسط و پستهاى توزیع 
با اعتبار30/5 میلیارد تومان، تعویض کنتور با اعتبار23/1 میلیارد 
تومان، نصب کلید قطع کننده با اعتبار 15/2 میلیارد تومان، احداث 
پست و توسعه شبکه فشار متوسط ( برقرسانى ، رفع ضعف ولتاژ )
با اعتبارى بالغ بر 111/6 میلیارد تومان با موضوع رفع ضعف ولتاژ 

از مواردى است که به بهره بردارى مى رسد.
فاز آخرپروژه 1401خمینى شهر به طول 300 کیلومتر و با اعتبارى 
بالغ بر6 میلیاردتومان و نیز در برخوار به طول 160کیلومتر اعتبار 
بالغ بــر 3/2 میلیارد تومان از جمله پروژه هاى جهادى ســیم به 

کابل  مى باشد.
در این ایام همچنین راه اندازى و افتتاح مرکز دوربان دفتر حراست 
در مجموعه بختیار دشت با اعتبارى بالغ بر 5 میلیارد تومان انجام 

مى شود. 
در مجموع برگ زرین دیگرى ازخدمت رسانى  شرکت توزیع برق 

استان اصفهان با افتتاح وبهره بردارى پیش از 250 پروژه عمرانى  
در سطح شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان و 23 شهرستان  
در چهــل وچهارمین ســالگرد پیروزى انقالب اســالمى ایران

 رقم خورد .

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

او  نعمت هــاى  بزرگــى  و  خــدا  قــدرت  عظمــت  در  مــردم  اگــر 
ــوزان  ــش س ــتند و از آت ــاز مى گش ــت ب ــه راه راس ــیدند، ب مى اندیش
ــه  ــا ب ــا معیــوب اســت. آی ــا بیمــار و چشــم ه ــا دل ه مى ترســیدند ام
مخلوقــات کوچــک خــدا نمــى نگرنــد؟ کــه چگونــه آفرینــش آن را 
اســتحکام بخشــید؟ و ترکیــب انــدام آن را برقــرار و گوش و چشــم 
بــراى آن پدیــد آورد و اســتخوان و پوســت متناســب خلــق کــرد؟ بــه 
مورچــه و کوچکــى جثــه آن بنگریــد، کــه چگونــه لطافــت خلقــت او 

موال على (ع)بــا چشــم و اندیشــه انســان درك نمــى شــود.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

تمام درآمد حاصل از فروش این روزنامه و بخشى از مبلغ آگهى هاى بازرگانى صرف کمک به بیماران نیازمند مى شود.

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد تعداد 8 قطعه پالك تجارى و 18 قطعه پالك مسکونى در سطح شهر شاهین شهر 
را از طریق مزایده عمومى و با جزئیات مندرج در اســناد مزایده، با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت

 (www.setadiran.ir) و با شماره مزایده 2001094734000022 به صورت الکترونیکى به فروش رساند. 
مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/12/04 زمان انتشار در سایت: 1401/11/20 

تاریخ بازدید: 1401/12/14                                  آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/12/14
زمان بازگشایى: 1401/12/15                                  زمان اعالم به برنده: 1401/12/16

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامى است: 
1. برگزارى مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید 
و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد 

قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد. 
2. کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومى سامانه مزایده، قابل مشاهده، 

بررسى و انتخاب مى باشد. 
3. عالقه مندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره هاى ذیل 

تماس حاصل نمایند: 
مرکز پشتیبانى و راهبردى سامانه: 41934- 021

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام/ پروفایل مزایده گر" 
موجود است.    

آگهی عمومی شماره ۲۴۶۴۱ (نوبت دوم)

م.الف :۱۴۵۴۲۵۲ 

چاپ دوم

سعید ابریشمی رادـ  شهردار شاهین شهر

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اى اصفهان

آگهی مناقصات عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) 
۴۰۱۰/۱۰۲۷ و ۴۰۱۰/۱۰۲۸ (شماره ۲۰۰۱۰۰۱۱۸۸۰۰۰۰۶۸ و 

۲۰۰۱۰۰۱۱۸۸۰۰۰۰۶۹ در سامانه ستاد)

 م.الف: ۱۴۵۵۵۸۳

نوبت دوم

روابط عمومی شركت برق منطقه ای اصفهان

مبلغ تضمین موضوع مناقصهشماره مناقصه
شرایط و  الزامات ورود به مناقصهشرکت در مناقصه (ریال)

انجام خدمات تامین خودرو در محدوده تحت پوشش شرکت 4010/1027
ارائه گواهینامه صالحیت مرتبط از اداره کل 10,877,000,000برق منطقه اى اصفهان در سال 1402

تعاون، کار و رفاه اجتماعى

انجام عملیات اجرایى بهره بردارى از انبارهاى شرکت برق 4010/1028
ارائه گواهینامه صالحیت خدمات پشتیبانى (کد 4 2,100,000,000منطقه اى اصفهان در سال 1402

یا 7) از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى

نوع تضمیــن شــرکت در مناقصه: ضمانتنامــه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شــماره  شــبا 
IR 330100004101101430230298 نزد بانک مرکزى با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه اى 

اصفهان
نحوه دریافت و تحویل اســناد مناقصه: کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا 
www.setadiran.ir مبادله قرارداد، با مراجعه به "سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)" به آدرس

 امکانپذیر خواهد بود. (تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ســاعات ادارى روزهاى کارى با شماره 
(031-36270820

مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10 صبح روز سه شــنبه مورخ 1401/11/25 لغایت ساعت 16:00 روز 
پنجشنبه مورخ 1401/12/04

موعد و محل جلسه توجیهى 4010/1027 : حضور نمایندگان مجاز شرکت ها (همراه با معرفى نامه) در 
جلسه توجیهى که در روز یک شنبه مورخ 1401/12/07 ساعت 10 صبح در سالن جلسات کمیسیون 
معامالت واقع در ساختمان معاونت مالى و پشتیبانى تشکیل مى گردد الزامى بوده و عدم حضور به 

منزله انصراف از شرکت در مناقصه مى باشد.
موعد و محل   جلسه توجیهى 4010/1028 : حضور نمایندگان مجاز شرکت ها (همراه با معرفى نامه) 
در جلسه توجیهى که در روز دوشنبه مورخ 1401/12/08 ساعت 10 صبح در سالن جلسات کمیسیون 
معامالت واقع در ساختمان معاونت مالى و پشتیبانى تشکیل مى گردد الزامى بوده و عدم حضور به 

منزله انصراف از شرکت در مناقصه میباشد.
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: نسخه الکترونیکى کلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بایستى 
حداکثـر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/12/15  در «سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) 
بارگذارى و  نسخه فیزیکى(پاکات الف) آن در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، 

دبیرخانه شرکت برق منطقه اى اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایى پاکات ارزیابى: ساعت 10:00 صبح روز ســه شنبه مورخ 1401/12/16، سالن 

کمیسیون معامالت ساختمان معاونت مالى و پشتیبانى شرکت برق منطقه اى اصفهان
ضمنا « مى توانید این آگهى را در سایت هاى اینترنتى مشاهده کنید

www.setadiran.ir         http://iets.mporg.ir                    www.tavanir.org.ir                www.erec.co.ir

۲

شهردارى بهارستان درنظردارد  جهت فروش پالکهاى مسکونى – تجارى – خدماتى زیر از طریق برگزارى مزایده اقدام نماید 
آگهی  مزایده عمومی  (نوبت دوم  )

م.الف ۱۴۵۴۶۹۳

چاپ دوم

   محمد شبانی-شهرداری بهارستان

قیمت پایه ( ریال )مساحت – متر مربعموقعیتکاربرىبلوكشماره قطعهردیف
29012/180/000/000سه نبشمسکونى1226232
25011/250/000/000جنوبىمسکونى2207232
255/4811/496/600/000دونبشمسکونى3206232
30012/000/000/000دو کلهمسکونى4229232
242/2610/174/920/000دو نبشمسکونى5216232
2309/200/000/000شمالىمسکونى6217232
30012/000/000/000دوکلهمسکونى7228232
51651/600/000/000دونبشتجارى – خدماتىفازیک محله کارون81213

1- متقاضیان واجد شرایط مى توانند از تاریخ چاپ آگهى تا  پایان وقت اداري روزیکشنبه مورخ 1401/12/07   جهت 
دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) مراجعه نمایند.

2- آخرین مهلت بارگذارى اسنادو ارسال پیشنهادات در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)  روزپنج شنبه  
مورخ 1401/12/18می باشد.

3- زمان بازگشایى پیشنهادات از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) روز شنبه مورخ 1401/12/20  راس 
ساعت 14:30  بعداز ظهر در محل شهرداري بهارستان صورت می پذیرد.

4- شهردارى درردیا قبول پیشنهادات رسیده مختار است.
5- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است .

توسط حمید عالقمندان رئیس هیات مدیره ومدیر عامل شرکت توزیع برق استان اصفهان صورت گرفت 

تشریح اقدامات انجام شده شرکت توزیع برق استان اصفهان به مناسبت دهه مبارك فجر


