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مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( اصفهان:

افزون بر پنج هزارزن مددجو تسهیالت اشتغال دریافت کردند

The Difference 
Between the 
Cold and Flu
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تولید گیاهان دارویی گامی در جهت اصالح الگوی کشت استان است؛

کاشت گیاهان دارویی راه نجات اقتصاد و کشاورزی
6

دبیـر فراخـوان اولیـن جایـزه بـزرگ فیلـم، عکس و 
نماهنگ اربعین حسـینی گفت: این جشـنواره اهداف 
زیـادی دارد از جملـه تقویـت و ارتقـا ظرفیت های بی 
بدیـل راهپیمایـی اربعیـن حسـینی در مسـیر وحدت 
امت اسـامی و بسترسازی برای شـکل گیری تمدن 
نویـن اسـامی از مهمتریـن اهـداف ایـن جشـنواره 

اسـت.
محمـد علـی احمـدی در نشسـت خبری نخسـتین 
جشـنواره فیلم مسـتند، عکس و نماهنگ راهپیمایی 
اربعین حسـینی با بیـان اینکـه هفت هـدف محوری 
در برپایی این رویداد تعریف شـده اظهـار کرد: تقویت 

و ارتقـا ظرفیت هـای بـی بدیـل راهپیمایـی اربعیـن 
حسینی در مسـیر وحدت امت اسـامی و بسترسازی 
برای شـکل گیری تمـدن نوین اسـامی از مهمترین 

اهداف این جشـنواره اسـت.
دبیـر فراخـوان اولیـن جایـزه بـزرگ فیلـم، عکس و 
نماهنـگ اربعیـن حسـینی اظهـار کـرد: شـناخت و 
احصای فرصت هـا، تهدیدها و بررسـی نقـاط قوت و 
ضعف به منظور بسـط و گسـترش راهپیمایی اربعین 
حسـینی در تراز ارزشـمند اسـامی هدف دیگـر این 
رویداد اسـت، همه این تاش ها در پس زمینه سـازی 

ظهـور و تمـدن نوین و مترقی اسـامی اسـت.
وی افـزود: بـاال بـردن ظرفیـت رسـانه ای اربعیـن و 
تقویت آرشـیو این رخـداد جهانی با برنامه هـای فاخر 
و همچنین ایجاد بسـتری برای پایداری و نمود بیشتر 
جشنواره های ارزشـی و انقابی و برخاسته از معنویت 
دینی در برپایی این جشـنواره اسـتانی دنبال می شود؛ 
امـروز جـای جشـنواره های ارزشـی خالی نیسـت اما 

تعـداد آن ناچیز اسـت و باید گسـترش یابد.
دبیـر فراخـوان اولیـن جایـزه بـزرگ فیلـم، عکس و 

نماهنگ اربعین حسـینی ضوابـط و شـرایط عمومی 
فراخـوان فیلـم مسـتند و عکـس و نماهنـگ اربعین 
حسـینی را اعام و گفت: تکمیل فرم تقاضای شرکت 
در جشـنواره بـه معنای پذیـرش کلیه مقـررات اعام 
شـده اسـت. وی با بیـان اینکـه آثـاری که بـه بخش 
انتخـاب راه می یابنـد گواهـی شـرکت در جشـنواره 
دریافت خواهند کرد، خاطرنشـان کرد: تصمیم نهایی 
درباره مـوارد پیش بینی نشـده که در مقـررات حاضر 
لحاظ نشـده و یا ابهامات ناشـی از مفـاد آن و تغییر در 
بعضـی از مقررات، با دبیر جشـنواره اسـت، آثـاری که 
اسـتانداردهای فنی را نداشته باشـند از بخش مسابقه 

و داوری حـذف می شـوند.
احمدی بـا بیان اینکـه نتایج بررسـی و انتخـاب آثار و 
اعام آثـار برگزیده فقـط از طریق سـایت اختصاصی 
جشـنواره اعام می شـود، گفـت آثار رسـیده ابتـدا در 
هیئت انتخاب مـورد بازبینـی، ارزیابی و انتخـاب قرار 
می گیرند. بدیهی اسـت آثـار دارای ضوابط و شـرایط 
جشـنواره، آثار فاخـر و برگزیده برای مرحلـه نهایی در 

اختیار هیئـت داوران قـرار می گیرد.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان 
اصفهان گفت: پیاده روی اربعین زمینه ساز ظهور امام 
زمان )عج( و تمدن بزرگ اسامی است و نباید به 
راهپیمائی اربعین حسینی تنها به عنوان یک مراسم 
دینی و مذهبی نگریست بلکه باید آن را فراتر و در مسیر 
رسیدن به تمدن اسامی دید. جعفر عسگری در نشست 
خبری نخستین جشنواره فیلم مستند، عکس و نماهنگ 
راهپیمائی اربعین حسینی، با بیان اینکه هر کسی که به 
عراق می رود یاد ایران اسامی می افتند، اظهار کرد: چرا 
که عاشقان اهل بیت در همین شرایط سخت اقتصادی 
هم فعاالنه و خیرخواهانه حضور و مشارکت دارند. رئیس 

ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان اصفهان بیان 
کرد: ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات دو مأموریت 
محوری دارد که اولین آن توسعه و بازسازی است و دومین 
آن مدیریت و نظارت موکب ها است. وی افزود: استان 
اصفهان ۱۴۵ موکب دارد که خدمات ارزشمندی در 
اربعین امسال ارائه کرده و بیش از ۳۵۰ هزار زائر اصفهانی 
در راهپیمایی اربعین حضور داشتند. عسگری با اشاره به 
اینکه موکب های ستاد بازسازی سه مأموریت اصلی دارند، 
گفت: مهم ترین آن خدمت به زائران، مشارکت دادن مردم 
در توسعه بازسازی و همچنین کمک به مردم در شرایط 
بحرانی است که شهید حاج قاسم سلیمانی بنیانگذار ستاد 
بازسازی عتبات عالیات بود که در آستانه سالگرد شهادت 
سردار دل ها سیره و منش الهی آن شهید عزیز باید توسط 
رسانه ها و هنرمندان بازگو شود. رئیس ستاد توسعه و 
بازسازی عتبات عالیات استان اصفهان اذعان کرد: پیاده 
روی اربعین زمینه ساز ظهور امام زمان )عج( و تمدن 
بزرگ اسامی است و نباید به راهپیمائی اربعین حسینی 
تنها به عنوان یک مراسم دینی و مذهبی نگریست بلکه 

باید آن را فراتر و در مسیر رسیدن به تمدن اسامی دید.

وی تصریح کرد: باید ببینیم آیا شیعیان برای سال آینده 
آماده میزبانی از این حجم عظیم و بزرگ زائران از سراسر 
دنیا هستند، بنابراین توجه به این امر مهم ضروری است؛ 
اگر حتی یک فرد در مسیر پیاده روی اربعین هدایت 
شود آثار و برکات زیادی خواهد داشت و شیعه با وجود 
مشکات متعدد باید به این مسؤولیت خطیر توجه 
داشته باشد. عسگری با اشاره به اهمیت مستندسازی در 
جشنواره فیلم مستند اربعین حسینی، گفت: این آثار هنری 
برای آیندگان به یادگار خواهد ماند و کارهای خوبی در 
حوزه های مختلف فرهنگی و هنری در چند سال گذشته 

انجام شده اما منسجم نبوده است.
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان 
اصفهان به برگزاری همایش علمی با موضوع نقش 
تاریخی ایرانیان در امر بازسازی و توسعه عتبات عالیات 
در اسفندماه سال جاری اشاره کرد و گفت: عاوه بر این 
نمایشگاه عکس از تصاویر منتخب اربعین حسینی در 
حاشیه جشنواره برگزار شده و کتاب عکس این رویداد هم 
برگزار خواهد شد و باید زمینه سازی الزم برای اینکه این 

جشنواره در سطح ملی برگزار شود فراهم کنیم.

دبیر فراخوان اولین جایزه بزرگ فیلم، عکس و نماهنگ اربعین حسینی تشریح کرد:

ضوابط و شرایط عمومی فراخوان جایزه بزرگ فیلم، عکس و نماهنگ اربعین
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان اصفهان:

برگزار ی اولین جشنواره فیلم مستند، عکس و نماهنگ راهپیمایی اربعین حسینی

خبر روزگزارش

بیسـت و دومین دوره جام جهانـی فوتبال برگزار  
شـد و همـان گزینـه ای کـه انتظـار می رفـت 
پادشـاه لقـب گرفـت. ایـن در حالی اسـت که تا 
مدت ها می تـوان از مدیریت، سیاسـت و اقتصاد 

جـام جهانـی 2۰22 نوشـت، خوانـد و آموخت.
• جـام جهانی یـک فرصـت اقتصادی 

بـی نظیر
اگرچـه شـاید عمـوم مـردم، ورزش فوتبـال 
و واقعـه ای بـه نـام جـام جهانـی را بـه صـرف 

سـرگرمی و تفریح دنبال نمایند، اما سال هاسـت 
کـه برگـزاری مسـابقات جـام جهانـی بـه جـز 
آنکـه یک رویـداد ورزشـی باشـد، یـک فرصت 
اقتصـادی بـی نظیـر بـرای کشـورهایی اسـت 
کـه موفـق بـه پذیـرش میزبانـی جـام جهانـی 
شـده اند. این موضوع تـا بدانجا اهمیـت دارد که 
حتی بارهـا زمزمه پرداخت رشـوه های سـنگین 
و البی هـای بـزرگ بـرای پذیرش ایـن میزبانی 
به ویژه بـرای قطری ها به گوش رسـیده اسـت. 

اگـر چـه برگـزاری چنیـن مسـابقات بزرگـی 
هزینه هـای اقتصـادی سـنگینی را بـر کشـور 
میزبـان متحمـل می سـازد، امـا ایـن میزبانـی 
بـا ایجـاد فرصت هـای بـی نظیـر اقتصـادی 
نـه تنهـا بـه رشـد و توسـعه اقتصـادی در کوتاه 
مـدت منجرمـی گـردد، بلکـه بـه نحـو احسـن 
هزینه هـای پرداختـی را نیـز جبـران می نمایـد.
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مستطیل سبز، به مثابه مدرسه مدیریت ورزش

بنویسید جام جهانی، بخوانید آموزشگاه اقتصاد 
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مدیر منطقه یک شهرداری به همراه رئیس کمیسیون آب و مناطق کم برخوردار شورای شهر:

پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارگران از 
دغدغه های مدیریت شهری است

این افراد فکر قهوه خوردن را از سر بیرون کنند؛

فهرستی محروم از لذت رفیق تلخ 
صبحگاهی!

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسالمی:

ایجاد شفافیت و پایان رانت در فروش 
خودرو ضروری است
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یک پژوهشگر میراث فرهنگی:

دغدغه ای برای آموزش حفظ میراث 
فرهنگی به کودکان وجود ندارد

چهره روز

شهردار نجف آباد خبر داد:

انجام جوان سازی ناوگان 
حمل ونقل عمومی شهر

6

شهردار نجف آباد با بیان اینکه برای جوان سازی ناوگان 
حمل ونقل عمومی این شهر ۵7۵ میلیارد و 8۰۰ میلیون ریال 
اعتبار در نظر گرفته شده است، گفت: تعداد 2۰ دستگاه اتوبوس 
بنز ۴۵7 کولردار و 62 دستگاه خودروی ون توسط شهرداری این 

شهر خریداری شده است که...

منبع: ایرنا

آگهى مزایده اجاره سالن ورزشى
شهردارى ابوزیدآباد در نظر دارد به استناد مجوز شــماره 81 مورخ 1401/8/2 شوراى اسالمى شــهر ابوزید آباد و حسب ضوابط و مقررات 
آئین نامه مالى شهردارى ها نسبت به اجاره سالن ورزشى چند منظوره به مساحت 1200 مترمربع به مدت یک سال با قیمت پایه کارشناس رسمى 
دادگسترى به مبلغ ماهیانه 35/000/000 ریال به شرکت ها و افراد داراى صالحیت واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان درخواست مى گردد از تاریخ 

نشر آخرین آگهى جهت بازدید از محل و دریافت اسناد شرکت در مزایده به شهردارى ابوزیدآباد مراجعه نمایند.
1-مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهى به مدت 10 روز مى باشد.

2-هزینه انتشار آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد.
3-شهردارى در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

4-برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرار داد نشوند سپرده آنها به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.
5-پیشنهاد هندگان مى بایست 5 درصد کل مبلغ سالیانه پیشنهادى را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکى یا 

اسناد خزانه و یا فیش نقدى به حساب شماره 0110135920006 نزد بانک ملى ابوزیدآباد واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند
6-سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد تجدید مزایده  مندرج است.

محسن قندى- شهردار ابوزیدآباد شناسه آگهى: 1428183

نوبت دوم

pwa.agahinaslefarda.ir
قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با مفقود شدن مدارك شناسایى خود ممکن است شما به عنوان مجرم شناخته شوید؟قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با مفقود شدن مدارك شناسایى خود ممکن است شما به عنوان مجرم شناخته شوید؟

تلفن دفتر مرکز تهران: 88016649 - 88356308-  021          
فاکس: 88353297- 021

روابط عمومى: 021-88356281   

قابل توجه شهروندان گرامى آیا مى دانید با مفقود شدن مدارك شناسایى خود ممکن است شما به عنوان مجرم شناخته شوید؟
 امور شهرستان ها:031-32274694  

موبایل:09131130553
فاکس: 031-32274511
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پریسا جمدی  پوست خشک فاقد 
رطوبت در الیه سلولی سخت بیرونی )الیه 
شاخی )اِستراتوم کورنِئوم(( است و این باعث 
ایجاد ترک در سطح پوست می شود. پوست 
خشک دارای یک سطح کدر با کیفیت 
خشن و زبر است. وقتی خشکی شدید است، 
پوست ممکن است متورم و ترکدار شود. 
اگرچه هر ناحیه از بدن می تواند خشک 
شود، پوست خشک، ساق پا را بیشتر از 
نواحی دیگر تحت تأثیر قرار می دهد. پوست 
خشک و بی آب می تواند یک وضعیت 
موقت یا نگرانی مادام العمر باشد که توسط 
ژنتیک یا به واسطه سبک زندگی پر استرس 
روزافزون همراه با قرار گرفتن دائمی در 
معرض آفتاب، باد و مواد شیمیایی موجود در 
محیط تعیین می شود. حاال با شروع زمستان 

بد نیست بدانید چه باید کرد.
• پلینگ شیمیایی:

پیلینگ های شیمیایی شامل استفاده از 
یک نوع عامل شیمیایی برای پوست به 
منظور پوسته پوسته کردن پوست آسیب 
دیده ناشی از نور خورشید و سطح پوست 
ضخیم شده و در عین حال تحریک تولید 

کالژن برای پوست نرم تر است.
• مزوتراپی:

ویتامین ها، اسیدهای آمینه، مواد معدنی، 
اسید هیالورونیک، تمام اجزای ضروری 
برای سلول های سالم پوست می توانند 
از طریق مزوتراپی داده شده و دوباره پر 
شوند. این درمان به بهبود ظاهر پوست 
کدر و خسته؛ پوست خشک و بی روح 
و چین و چروک های سطحی کمک 
می کند. میکرودرم ابریژن: پوست شما 
از میلیونها سلول تشکیل شده است. هر 
روز هزاران هزار از این سلول ها می میرند 
و با سلول های جدید جایگزین می شوند. 
عناصر خشن در محیط زیست، به پوست 
شما آسیب می رسانند. باقیمانده و باکتری 
روی سطح پوست ایجاد می شود و مانع از 
افتادن سلول های مرده پوست می شود. 
فرآیند عمل میکرودرم ابریژن به طور 
ایمن و به طور مؤثر الیه پوست مرده را 
از بین می برد و پوستی سالم و جوان ایجاد 
می کند. میکرونیدلینگ: میکرونیدلینگ 
)که با عنوان درمان القایی کالژن نیز 
شناخته می شود( یک درمان حداقل 
تهاجمی برای جوان سازی پوست است. 
یک دستگاه با سوزن های ریز، کانال های 
میکرو کوچکی در الیه های باالی پوست 
ایجاد می کند که باعث می شود بدن 
کالژن و االستین جدید تولید کند. نتایج 

شامل بهبود بافت و سفتی است.
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زمستان رسید 
خشکی پوست، چیست؟ چه می کند؟

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان به همراه رئیس 
کمیسیون آب و مناطق کم برخوردار شورای اسالمی شهر 
اصفهان شب یلدا را در کنار پاکبانان پرتالش منطقه یک 
سپری کردند. مجید نادراالصلی، رئیس کمیسیون آب و 
مناطق کم برخوردار شورای اسالمی شهر اصفهان در این 
دیدار صمیمانه اظهار کرد: پاکبانان همواره مورد احترام و امین 
مردم هستند و شهروندان نسبت به این کارگران خدوم همواره 
به عنوان قشری زحمتکش و شریف نگاهی مثبت داشته اند، 
بنابراین می توان از این ظرفیت در راستای فرهنگ سازی بهره 
جست؛ به طوری که اگر پاکبان شهر به افرادی که نسبت به 
نظافت شهر بی توجه هستند یک تذکر کوتاه زبانی بدهد، این 
کار تأثیرگذار خواهد بود. وی تصریح کرد: پرداخت به موقع 

و کامل حقوق و مزایای قانونی کارگران و کارکنان یکی از 
دغدغه های مهم این دوره مدیریت شهری بوده است که 

همواره به آن تاکید داشته ایم.
میثم بکتاشیان، مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان نیز با 
اشاره به میزان باالی کار نظافت در منطقه یک گفت: هرساله 
تالش شده است که به مناسبت های مختلف از زحمات و 
تالش های شبانه روزی این همکاران، تجلیل و قدردانی شود 
تا به این بهانه اعالم کنیم همواره فعالیت های آنها مورد توجه 

است و از آنها غافل نبوده ایم.
وی ادامه داد: امسال نیز به مناسبت شب یلدا کارگران و 
کارکنان اداره خدمات شهری به همراه خانواده جهت تماشای 
فیلم های سینمایی به پردیس سینمایی ساحل دعوت شدند.

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان به همراه رئیس کمیسیون آب و مناطق کم برخوردار شورای شهر:
پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارگران از دغدغه های مدیریت شهری است

معاون امــور پیشــگیری اداره کل بهزیســتی اســتان 
ــان  ــا توم ــه میلیارده ــی ک ــت: در حال ــان گف اصفه
بــرای جمــع آوری معتــادان و مبــارزه بــا موادمخــدر 
هزینــه می شــود، در اســتان بــه پیشــگیری از اعتیــاد 

ــن  ــه ای ــود ک ــه نمی ش ــان توج ــه خصــوص در زن ب
مســاله نیازمنــد بازنگــری سیاســت ها و برنامــه 

ــزی اســت. ری
علــی اکبــر ابراهیمــی، افــزود: بطــور میانگیــن هزار 

زن در ســال بــه چهــار مرکــز اقامتــی درمــان اعتیاد 
ــد. ــن اســتان مراجعــه می کنن ای

بــا بیــان اینکــه در رابطــه بــا شــیوع اعتیــاد بــا ســه 
گــروه از زنــان رو بــه رو هســتیم؛ افــزود: زنــان معتاد 
ــتند و  ــی هس ــده تفریحــی و تفنن ــه مصــرف کنن ک
ــزو  ــن ج ــد )بنابرای ــه نمی کنن ــان مراجع ــرای درم ب
ــرای  ــه ب ــروه دوم ک ــوند(، گ ــبه نمی ش ــار محاس آم
درمان بــه طــور داوطلبانــه و خودخواســته بــه مراکز 
ــاز را  درمــان ســرپایی مراجعــه و داروهــای مــورد نی
ــه  ــی هســتند ک ــروه ســوم زنان ــد و گ ــه می کنن تهی
ــن مراکــز معرفــی می شــوند. ــه ای توســط پلیــس ب

وی افــزود: زنــان پــس از خــروج از مراکــز و 
ــت  ــه وضعی ــا توجــه ب ــاد ب ــان اعتی کمپ هــای درم
ــد  ــف مانن ــات مختل ــد خدم ــه دارن ــرایطی ک و ش
دریافــت مــدارک شناســنامه ای، تأمین ســبد غذایی 
و معیشــتی، بســته های بهداشــتی و حتــی اســکان و 

ــوند. ــد می ش ــره من ــتغال به اش
ــان  ــتی اصفه ــگیری اداره کل بهزیس ــاون پیش مع
ــه  ــه ب ــود یافت ــان بهب ــری از زن ــروه دیگ ــت: گ گف
مراکــز توانمنــد ســازی و جامعــه پذیــری زنــان )بــا 

ــه  ــوند ک ــل می ش ــاه( منتق ــر در م ــت ۱۲ نف ظرفی
ــگان  ــور رای ــز بط ــن مراک ــاه در ای ــد ۶ م می توانن

ــند. ــته باش ــت داش اقام
ــان  ــه همچن ــی ک ــرای زنان ــه داد: ب ــی ادام ابراهیم
مصــرف کننــده مــواد هســتند نیــز امــکان اســکان 
ــرپناه  ــز س ــرم در مرک ــذای گ ــت غ ــبانه و دریاف ش

ــت. ــده اس ــم ش فراه
بــه گفتــه وی، ایــن گــروه از زنــان در طــول اســکان 
شــبانه اجــازه مصــرف مــواد ندارنــد و صبح هــا نیــز 

بایــد مرکــز را تــرک کننــد.

• ارائــه تســهیالت اشــتغال زایی بــه 
ــاد ــه از اعتی ــود یافت ــان بهب زن

ابراهیمــی بــا بیــان اینکــه بخــش مهمــی از فرایند 
ــس  ــای پ ــطح حمایت ه ــه س ــادان ب ــان معت درم
ــان  ــه زن ــزود: ب ــتگی دارد، اف ــان بس ــودی آن از بهب
ــه  ــل ب ــد و تمای ــدا می کنن ــود پی ــه بهب ــاد ک معت
خــود اشــتغالی دارنــد پــس از یــک ســال از پاکــی، 
ــغ  ــه مبل ــتغال زایی ب ــت اش ــهیالت ارزان قیم تس

ــد. ــد ش ــا خواه ــان اعط ــون توم ۱۵۰ میلی

ــود  ــراد بهب ــه اف ــی ک ــه کارفرمایان ــزود: ب وی اف
یافتــه از اعتیــاد را بــه کار دعــوت کننــد نیــز 
ــت،  ــد گرف ــق خواه ــان وام تعل ــون توم ۱۵۰ میلی
همچنیــن ۲۳ درصــد حــق بیمــه نیروهایــی بهبــود 
ــد از ســوی ســازمان  ــه کار می گیرن ــه ای کــه ب یافت

ــد. ــد ش ــت خواه ــتی پرداخ بهزیس
معــاون امــور پیشــگیری اداره کل بهزیســتی 
ــان  ــرک و درم ــز ت ــار مراک ــت: در کن ــان گف اصفه
ــل  ــوان "موبای ــا عن ــی ب ــز خودروهای ــاد نی اعتی
ــهر و  ــیه ش ــق حاش ــتقرار در مناط ــا اس ــنتر" ب س
ــه  ــر ک ــر خط ــار پ ــا رفت ــادان ب ــه معت ــا ب پاتوق ه
ــات  ــد، خدم ــز ندارن ــه مراک ــه ب ــه مراجع ــه ب عالق
مشــاوره، روانشناســی و بهداشــت و ســالمت ارائــه 

. می کننــد
ابراهیمــی تأمیــن هزینه هــای درمــان زنــان 
ــبانه،  ــکان ش ــز اس ــعه مراک ــاد و توس ــاد، ایج معت
تأمیــن غــذای گــرم بــرای معتــاداِن مراجعــه 
کننــده بــه مراکــز کاهــش آســیب، توانمند ســازی 
ــردن  ــم ک ــاد و فراه ــان معت ــری زن ــه پذی و جامع
ــاد را  ــه از اعتی ــود یافت ــان بهب ــتغال زن ــه اش زمین

از مهمتریــن اقدامــات انجــام شــده در ایــن حــوزه 
برشــمرد.

در  ســیار  تیم هــای  همچنیــن  گفــت:  وی 
شهرســتان ها بــه پاتــوق معتــادان مراجعــه و ارائــه 

خدمــت می کننــد.

ــه اصــل پیشــگیری  • ضــرورت توجــه ب
در آســیب های اجتماعــی

معــاون پیشــگیری اداره کل بهزیســتی اســتان 
ــان  ــم زن ــن باوری ــر ای ــرد: ب ــد ک ــان تاکی اصفه
ــا  ــای همت ــارکت گروه ه ــا مش ــد ب ــاد می توانن معت

ــوند. ــق ش ــاد موف ــا اعتی ــارزه ب ــار در مب وخودی
ــان  ــتان اصفه ــه در اس ــان اینک ــا بی ــی ب ابراهیم
ــن  ــه بی ــود دارد ک ــاد وج ــزار معت ــدود ۱۲۰ ه ح
هفــت تــا ۱۰ درصــد آنــان بانــوان هســتند، افــزود: 
ــت و  ــان اس ــا پنه ــور م ــاد در کش ــان معت ــار زن آم
ــردان  ــه م ــان نســبت ب ــر زن ــل کمت ــل آن تمای دلی
ــاد  ــرک اعتی ــز ت ــدن در مراک ــتری ش ــرای بس ب
ــاد در  ــیوع اعتی ــان از نظــر ش ــتان اصفه اســت. اس

ــرار دارد. ــور ق ــه ۲۳ کش ُرتب

معاون بهزیستی استان اصفهان:

حوزه پیشگیری اعتیاد زنان با بی توجهی مواجه است

 
محمدعلی احمـدی فرماندار اصفهـان صبح امروز در نشسـتی با منتخبان 
منطقـه ۷ اصفهـان، بـا بیـان اینکـه یکـی از رویکردهـای اصلـی دولـت 
سـیزدهم، ارتبـاط قوی تـر دولت با مـردم اسـت، اظهار داشـت: هـدف از 
برگـزاری ایـن نشسـت ها، ارتباط بیشـتر بـا نخبـگان، منتخبـان مناطق 
مختلـف شـهر اصفهـان و بهره گیـری از دیدگاه هـا و نظـرات آنـان برای 

پیشـبرد امـور و رفع مسـائل و مشـکالت موجود اسـت.
وی با یـادآوری اینکه جلسـات و کارگروه های متعددی تشـکیل، مسـائل 
و مشـکالت احصاء و بـرای رفـع آن هـا هماهنگی هـای الزم بـا مدیران 
مربوطـه انجـام می شـود، افـزود: آلودگـی هـوا و مسـأله آب زاینـده رود 
ازجمله مسـائل مشـترکی اسـت که نه تنها کالنشـهر اصفهان بلکه نقاط 
دیگـر شهرسـتان و اسـتان را نیز تحـت تأثیـر قـرار داده و پیرامـون آن ها 
هماهنگی هـا و پیگیری های شهرسـتانی و اسـتانی در حال انجام اسـت.

احمدی بـا تأکیـد بـر اینکـه همدلـی و اراده خوبی بیـن مدیران اسـتان و 
شهرسـتان برای رفع مسـائل و مشـکالت موجود وجود دارد و امید اسـت 
شـاهد پیشـرفت در بخش هـای مختلـف و رفـع این مشـکالت باشـیم، 
تصریـح کرد: نـگاه به گذشـته و مقایسـه پیشـرفت های کشـور بـا دوران 
قبل از انقـالب، می توانـد امیدآفرین باشـد و امیدآفرینی مسـتلزم توجه به 

ظرفیت هـای موجـود در تمـام عرصه ها اسـت.
فرمانـدار اصفهان با اشـاره بـه اهتمام دولت سـیزدهم به موضوع اشـتغال 
و خصوصـًا اشـتغال خانگـی عنـوان کـرد: دولـت بـرای اشـتغال خانگی 
اعتبـارات و راهکارهایـی را پیش بینـی کـرده تا منجـر به عرضـه زنجیره 

تولیـدات خانگی شـود.
وی پیرامـون موضـوع حمـل و نقل عمومـی و توجه بـه زیرسـاخت ها نیز 
گفـت: دولت سـیزدهم بـه موضـوع حمـل و نقل عمومـی توجـه ویژه ای 
داشـته و در این راسـتا با تدابیـر دولـت، ۷۵ درصـد از مبلغ خریـد اتوبوس 
واحد از محـل بودجه دولـت و ۲۵ درصد نیز توسـط شـهرداری ها پرداخت 

می شـود.
احمدی با اعـالم اینکـه پیرامون موضـوع معتـادان متجاهـر، متکدیان و 
کـودکان کار اقدامـات خوبـی انجـام شـده که ایـن روند بـا جدیـت ادامه 
خواهـد یافـت، یـادآور شـد: بافت هـای فرسـوده در کالنشـهر اصفهـان 
معضلی اسـت که بایـد در راسـتای رفـع آن بکوشـیم و در ایـن خصوص، 
پیگیری هایـی انجـام شـده تـا شـاهد تحوالتـی در ایـن زمینـه باشـیم 
همچنین کمبودها باید رفع شـوند و از سـمتی با محدودیـت منابع اولویت 

بنـدی و افزایـش بهره وری داشـته باشـیم.

ــیزدهم  ــت س ــت: دول ــان گف ــدار اصفه فرمان
بــه موضــوع حمــل و نقــل عمومــی توجــه 
ــر  ــا تدابی ــتا ب ــن راس ــته و در ای ــژه ای داش وی
دولــت، ۷۵ درصــد از مبلــغ خریــد اتوبــوس واحد 
از محــل بودجــه دولــت و ۲۵ درصــد نیــز توســط 

شــهرداری ها پرداخــت می شــود.

پرداخت ۷۵ درصد از مبلغ 
خرید اتوبوس واحد از محل 

بودجه دولت

فرماندار اصفهان خبر داد:

خبر

یـک پژوهشـگر میـراث فرهنگـی 
گفت: دغدغـه آموزِش حفـظ میراث 
فرهنگی به کـودکان اولویِت دسـتور 
کار هیـچ کـدام از مقامـات شـهری 
اصفهـان کـه آن را دوسـتدار کودک 

معرفـی کرده انـد، نیسـت.
مونـا جمـدی، افـزود: اصفهـان بـه 
میـراث فرهنگی اش مشـهور اسـت 
اما در شـهری که چنین شـهرتی دارد 
و عالوه بر آن، شهر دوسـتدار کودک 
خوانـده می شـود، دغدغـه ای بـرای 
آمـوزش حفـظ میـراث فرهنگـی به 
کـودکان نـه در بیـن مقامات شـهر و 
نـه در بیـن سـازمان های مـردم نهاد 

وجـود نـدارد.
وی پذیـرش واحـد درسـی در رابطه 
بـا حفـظ میـراث فرهنگـی از سـوی 
آمـوزش و پـرورش را بسـیار چالـش 
برانگیز خواند و گفـت: موضوع اصلی 
این اسـت که حفظ میـراث فرهنگی 
در دروس آمـوزش و پـرورش تقویت 
نشـده اسـت و حتـی هنـوز پذیـرش 
طـرح درس هایی در رابطه با آشـنایی 
کـودکان بـا میـراث فرهنگـی در 
کنـار دروسـی مثـل زبـان یا نقاشـی 
در مـدارس آمـوزش و پـرورش و بـه 
خصـوص مراکـز دولتی وجود نـدارد.

جمـدی آشـنایی کـودکان بـا میراث 
فرهنگی را اتفاقی دو سـر نفـع خواند 
کـه بـه گفتـه وی در ایران نسـبت به 

آن بـی توجهی می شـود.
وی در ایـن رابطـه افـزود: در تمامـی 
مـدارس دنیـا بـه بچه هـا آمـوزش 

حفـظ  برابـر  در  کـه  می دهنـد 
داشـته های میراث فرهنگی و محیط 
زیست مسوول هسـتند؛ آموزشی که 
بـا ایـن طـرح مسـوولیت عـالوه بـر 
اینکـه می تواننـد میـراث فرهنگـی 
و طبیعی شـان را بـه دنیـا معرفـی 
کننـد، نفع اقتصـادی هـم در مباحث 

گردشـگری دارد.
این فعال میـراث فرهنگی ادامـه داد: 
می تـوان گفـت بچه هـا عالقـه ای 
به ایـن موضـوع ندارنـد و این طبیعی 
اسـت؛ چراکـه هیـچ فضایـی بـرای 
آمـوزش و آشـنایی آنهـا بـا میـراث 

فرهنگـی فراهـم نشـده اسـت.
جمدی با بیـان اینکه دیـدار از بناهای 
تاریخـی بـه تنهایـی بـرای بچه هـا 
نمی توانـد جـذاب باشـد، افـزود: باید 
برای این گروه سـنی فضاسازی شود 
و با طراحی یک فعالیـت عملی مانند 
نقاشی، داسـتان گویی و بازی، برخی 
مفاهیـم و ارزش هـای حفـظ میراث 
فرهنگـی را بـه آنهـا آمـوزش داد و 
عالوه بـر این بـا خاطره سـازی برای 
کـودکان نسـبت بـه بنایی کـه مورد 
بازدیـد قـرار می گیـرد، تعلـق خاطـر 

ایجـاد کرد.
وی یـادآر شـد: بـا توجـه بـه مباحث 
روانشناسی، گروه سـنی ۷ تا ۱۲ سال 
پذیـش باالیـی دارنـد و اگـر بتوانیـم 
در این سـن خاطـره بناهـای تاریخی 
را در ذهنشـان ثبـت و تقویـت کنیم، 
می توانیـم همیـاران خوبـی بـرای 

میـراث فرهنگی داشـته باشـیم.

جمـدی بـا اشـاره بـه اینکـه بچه ها 
دروازه ورود بـه خانواده هـا هسـتند، 
افزود: بچه هـای که در آنها احسـاس 
تعلـق نسـبت بـه میـراث فرهنگـی 
ایجاد شـده اسـت نـه تنها خودشـان 
به میـراث فرهنگی آسـیب نمی زنند 
بلکه اگـر کسـی از خانواده بـه میراث 
فرهنگـی آسـیب بزند بـه آنهـا تذکر 

می دهنـد.
وی با اشـاره به برگـزاری کارگاه های 
نقاشـی و لوح های گلی بـرای میراث 
یاران در باغ چهلسـتون و با همکاری 
میـراث فرهنگـی اصفهـان افـزود: 
امـروز بـه بچه هـا، در باغ چهلسـتون 

جشـن خـرم روز معرفی شـد. در واقع 
با نمایـش، کار بـر روی لوح های گلی 
و قصـه گویـی، بچه هـا بـا جشـن و 
آییـن یلـدا و هم همیـن طـور ارتباط 
آن با جشـن خرم روز در یکـم دی ماه 

آشنا شـدند.
جمـدی گفـت: بـا کارهـای عملی و 
تجربـی در بناهایی مثل چهلسـتون 
بـرای آنها خاطـره می سـازیم که کار 
ما بهـره گرفتـن از این خاطره اسـت 
چراکـه بـا ایجـاد و تقویت احسـاس 
تعلـق درگـروه سـنی کـودکان ۷ تـا 
۱۲ سـال نسـبت به حفظ داشته های 
تاریخی شـان حسـاس تر می شـوند.

خـرم روز، روز اول دی و روز میـالد 
خورشـید در فرهنـگ ایـران و یکـی 
از جشـن های دیـگان اسـت کـه بـه 
تولـد خورشـید و طوالنـی شـدن روز 
و روشـنایی بعـد از یلـدا برمـی گردد.
برگـزاری کارگاه لوح هـای گلـی در 
بازدید کـودکان " میراث یـار" از باغ 
موزه چهلسـتون یکـی از برنامه های 
اداره کل میراث فرهنگی گردشگری 
و صنایع دسـتی بـود که امـروز، یکم 
دی مـاه در راسـتای شـعار "یلـدای 
جهانی " وزارتخانـه میراث فرهنگی 
گردشـگری و صنایـع دسـتی در 

اصفهـان برگزار شـد.

دغدغه ای برای آموزش حفظ میراث فرهنگی به کودکان وجود ندارد
یک پژوهشگر میراث فرهنگی:
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 مدیـرکل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان اصفهان از 
تشـکیل کمیته مشـترک حفاظت از پل های تاریخی اصفهان با مشارکت 

نهادهای خدمات رسـان شـهری خبرداد.
علیرضا ایـزدی با اعـالم این خبـر اظهـار داشـت: در داخل شـهر تاریخی 
اصفهان بـه ترتیـب از محـور ورود زاینده رود بـه اصفهان از غرب به شـرق 
پنـج پـل تاریخـی وجـود دارد کـه حفاظـت و نگهـداری از آن هـا یکـی از 

مهم تریـن دغدغه هـای همگـی مـا اسـت.
وی ادامـه داد: با توجـه به اینکـه این پل هـای تاریخی هم اینـک به عنوان 

معبر شـهری کاربـرد دارنـد، لـزوم حفاظـت دائمـی از آن ها می طلبـد تا به 
یک مفاهمه مشـترک میان نهادهای خدمات رسـان شـهری دست یابیم.

مدیرکل میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی اصفهـان افزود: 
خوشـبختانه طی یک سـال گذشـته همکاری های مناسـبی میان شورای 
اسـالمی شـهر و شـهرداری اصفهان در همـه زمینه ها ازجملـه حفاظت از 
بافت و آثار تاریخی اصفهان شـکل گرفته، لـذا امیدواریم تـا این همگرایی 
ارزشـمند در حـوزه حفاظـت از پل هـای تاریخی داخل شـهر اصفهـان نیز 

تسـری یابد.

ایزدی ابراز داشـت: اسناد موجود نشـان می دهد که طی سـال های گذشته 
نشسـت های متعـددی در خصـوص چگونگـی حفاظـت از ایـن پل های 
تاریخی به ویژه پل هـای سی وسـه پل و خواجو برگزارشـده امـا در چند روز 
اخیر و در نشسـت های جدید به یک گویش مشـترک با دوستان شهرداری 
به منظـور لزوم تشـکیل یـک کمیتـه مشـترک ویـژه حفاظـت از پل های 
تاریخی شـهر اصفهان دسـت یافته ایم، لذا امیدوارم این کمیته با مساعدت 
اداره کل و شـهرداری اصفهـان به زودی تشـکیل شـود تا ازاین پس شـاهد 

حفاظت هرچـه بهتر از میراث ارزشـمند نیاکان بر بسـتر زنده رود باشـیم.

کمیته مشترک حفاظت از 
پل های تاریخی اصفهان 
تشکیل می شود

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان:

زندگی سالم 
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آگهى تحدید حدود اختصاصى
 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین قلمستان پالك ثبتى 1292 فرعى از 26 
اصلى واقع در صحراى بیدهند جزء بخش  4 حوزه ثبتى خوانسار که طبق سوابق و پرونده 
ثبتى به نام سیدحسین سیدصالحى فرزند سیدعلى در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونى آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود پالك مرقوم در روز شنبه مورخ 1401/10/24 ساعت 9 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهى به کلیه مجاورین اخطار 
مى گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهى در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدى تا 30 روز 

پذیرفته خواهد شد.
رئیس ثبت اسنادو امالك خوانسار

شناسه آگهى: 1426032 تاریخ انتشار1401/10/3  

   021 - 88016649     -  880166498801664988016649
امور شهرستان ها:تلفن دفتر مرکزى:

031 - 32274793   -   32274792 

سایت ثبت آگهى مفقودى :
pwa. agahinaslefarda.ir

امور شهرستان ها:امور شهرستان ها:

قابل توجه شــهروندان گرامى آیا مى دانید با 
مفقود شدن مدارك شناســایى خود ممکن 
است شــما به عنوان مجرم شناخته شوید؟
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شهرستان

Isfahan News

امــام جمعــه کاشــان بــر لــزوم 
اســتفاده از ظرفیت هــای دانشــگاه 
و حــوزه در کارهــای فرهنگــی و 
اجتماعــی تأکیــد کــرد و گفــت: 
بــا  حــوزه  و  دانشــگاه  اســاتید 
ــد راهکارهــای الزم  ــزی بای برنامه ری
بــرای رفــع آســیب های اجتماعــی و 
ــه را  ــاق در جامع ــار ط ــش آم کاه

ــد. ــه نماین ارائ
والمســلمین  االســام  حجــت 
ــه مناســبت  ــعید حســینی ب ــید س س
مراســم  در  پژوهــش  هفتــه 
ــی  ــر پژوهش ــاتید برت ــل از اس تجلی
دانشــگاه پیام نــور آران و بیــدگل، 
ضمــن تســلیت ایــام ســوگواری 
ــی از  ــرا )س( و قدردان ــرت زه حض
ــده در  ــل آین ــدگان نس ــت کنن تربی
دانشــگاه ها، اظهــار داشــت: تجلیــل 
ــه  ــگاه ها ب ــر در دانش ــاتید برت از اس
ــِة«  ــَع الَْجماَع ــُد اهّللِهّ َم ــری »َی تعبی

. شــد می با
ــای  ــه مزای ــان، ب ــه کاش ــام جمع ام
وحــدت حــوزه و دانشــگاه اشــاره 
بخواهیــم  اگــر  گفــت:  و  کــرد 
ــدگار  ــگاه مان ــوزه و دانش ــدت ح وح
و مســتقر باشــد، بایــد امتیــازات 
و  مشــخص  حــوزه  و  دانشــگاه 

تبــادل گــردد.
معظــم  مقــام  ســخنان  بــه  وی 
ــمن  ــه دش ــر اینک ــی ب ــری مبن رهب
بــرای تفرقــه و جدایــی بیــن حــوزه 
ــاره  ــد اش ــاش می کن ــگاه ت و دانش
کــرد و یادآورشــد: رهبــر معظــم 
ــاب  ــل از انق ــد، قب ــاب فرمودن انق
ــن و حــوزه بی ســواد  دانشــگاه بی دی
ــد  ــرادی مانن ــرت اف ــا هج ــود، ب ب
مطهــری و مفتــح، بــه دانشــگاه 
ــت  ــعار ثاب ــودن آن ش ــاس ب بی اس
ــا حــدی کــه وقتــی بهتریــن  شــد ت
اســاتید دانشــگاه از شــهید مطهــری 
ــان و  ــفه امتح ــس فلس ــرای تدری ب
مصاحبــه می گیرنــد، اعتــراف کردنــد 
کــه نمــره باالتــر از بیســت ندارنــد، 
ــت  ــف و معنوی ــه توصی ــن اینک ضم
دانشــگاه توســط شــهید مطهــری در 
ــی  ــر بی دین ــی ب ــوزه، خــط بطان ح

دانشــگاه آن دوران کشــید.
حجت االســام والمســلمین حسینی 
بــر لــزوم افزایــش اندوخته هــای 
دانشــگاه ها  در  وحــی  و  عقلــی 
ــم  ــام کاظ ــت: ام ــرد و گف ــد ک تأکی
ــد، انســان، یــک رســول  )ع( فرمودن
ــام  ــل دارد و تم ــام عق ــه ن ــی ب باطن
مبنــای  بــر  بشــر  پیشــرفت های 
عقــل اســت، ولــی مــواردی هســت 

کــه عقــل بــه آن نمی رســد.
امــام جمعــه کاشــان، بــا اشــاره 
ــه  ــعبه ای از موسس ــیس ش ــه تأس ب
کاشــان،  در  )ره(  خمینــی  امــام 
خاطرنشــان کــرد: طــرح والیــت 
ــاح، منظومــه فکــری  آیــت اهّلل مصب
بینــش  مقــام معظــم رهبــری و 
شــهید مطهــری از جملــه مــوارد 
می باشــد  فرهنگــی  فعالیت هــای 
دانشــگاه  و  کاشــان  در  کــه 
فرهنگیــان توســط موسســه حضــرت 
امــام )ره( در حــال انجــام اســت.
ــتفاده  ــزوم اس ــر ل ــن ب وی همچنی
از ظرفیت هــای دانشــگاه و حــوزه 
ــی  ــی و اجتماع ــای فرهنگ در کاره
تأکیــد کــرد و اظهــار داشــت: اســاتید 
ــزی  ــا برنامه ری ــوزه ب ــگاه و ح دانش
ــع  ــرای رف ــای الزم ب ــد راهکاره بای
و کاهــش  اجتماعــی  آســیب های 
آمــار طــاق در جامعــه را ارائــه 

ــد. نماین
نماینـده ولی فقیه در کاشـان، بر لزوم 
دعوت دانشـجویان در دانشـگاه ها به 
انجـام کارهـای ارزشـی و فرهنگـی 
و  دانشـجو  گفـت:  و  کـرد  تأکیـد 
دانش آمـوز اگـر اسـتاد یـا معلـم خود 
را در نمـاز جماعـت و یـا نمـاز جمعه 
ببینـد، اثرگـذاری و ماندگاریشـان در 
کارهـای ارزشـی بیشـتر خواهـد بود.
در پایــان ایــن مراســم کــه بــه 
ــزار  ــش برگ ــه پژوه ــبت هفت مناس
شــد، از اســاتید برتــر پژوهشــی 
ــدگل  ــور آران و بی ــام ن ــگاه پی دانش

ــد. ــل ش تجلی

نماینده ولی فقیه در کاشان تأکید کرد:

استفاده از ظرفیت های 
دانشگاه و حوزه در کارهای 

فرهنگی و اجتماعی

گزارش

ISFAHAN
N E W S

مراسـم کلنـگ زنی مدرسـه خیرسـاز زنـده یـاد حاجیه 
خانم رقیه شـاه حسـینی در دهسـتان نهرخلـج با حضور 
رئیـس مجمـع خیریـن مدرسـه سـاز اسـتان اصفهـان، 
فرماندار شهرسـتان، نماینده مجلس در چهار شهرسـتان 
فریدن، فریدونشـهر، چادگان، بوئین و میاندشت، جمعی 
از مسـئوالن استان و شهرسـتانی و خانواده معظم شهدا 

برگزار شـد.
در ایـن آییـن فرمانـدار فریـدن اظهـار داشـت: تأمیـن 
فضاهـای آموزشـی یکـی از ضروریـات جامعـه کنونـی 
اسـت که خوشـبختانه بـه دلیل میراث غنـی و فرهنگی 
و در راسـتای عمـل بـه آموزه هـای دینـی و تمایـل بـه 
احسـان و نیکـوکاری و باقیات و صالحـات، مردم متدین 
و فرهنـگ دوسـت در طـول تاریـخ در امـور خیـر پیش 

قـدم بوده انـد.
عزیزاله عباسـی ادامـه داد: منطقه فریدن یکی از مناطق 
کـم برخـوردار از نظر اقتصادی اسـت اما از نظر فرهنگی 
و سـبقهٔ تاریخـی غنـی و پربـار اسـت که شـاهد این 
موضـوع حضـور افـراد شـاخص و نخبـه در جـای جای 

ایران زمین اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه سـود سـرمایه گـذاری در سـاخت 
مدرسـه جاودانگـی اسـت، افـزود: گرچـه سـود معنـوی 
در سـاخت تمامـی بناهـای عـام المنفعـه وجـود دارد اما 

پرسـودترین ایـن بناهـا مدرسـه اسـت چـرا کـه خیران 
می توانند با سـاختن مدرسـه زمینه ارتقای سـطح علمی 

و تحصیـل افـراد بسـیاری را فراهم سـازند.
فرمانـدار با اشـاره به امر نیـک و خداپسـندانه »خیری« 
در فرهنگ ایران اسـامی افـزود: خیری و نیکوکاری در 
فرهنـگ و تمـدن ایران زمیـن و در آموزه های اسـامی 
مـا عمـری بـه بلنـدای ایـران و اسـام دارد و ایـن امـر 
برگرفتـه از روحیه ای اسـت کـه خداوند تبـارک و تعالی 

در وجـود آدمی قرارداده اسـت.
نماینـده عالـی دولت در فریدن افـزود: در همین جا الزم 
می دانـم از تمامـی خیرین و نیکـوکاران عزیز در امر خیر 
مدرسه سـازی تشـکر کرده و سـامتی آنان را از خداوند 
بـزرگ طلـب کنیـم و ایـن را مد نظر داشـته باشـیم که 
خیریـن مدرسه سـاز همیشـه یادشـان در جامعـه باقی و 
نامشـان روشـنی بخش محفل علم و دانـش خواهد بود.

گفتنـی اسـت ایـن مجموعـه آموزشـی ۶ کاسـه در 
زیربنایـی بـه مسـاحت ۴۵۰ متر مربـع با هزینـه ای بالغ 
بـر ۶ٔ۵ میلیـارد تومـان طبـق وعـدهٔ داده شـده برای 
مهـر ۱۴۰۲ بـه بهـره بـرداری خواهـد رسـید؛ مدرسـه 
خیـر سـاز حاجیـه خانـم رقیـه شـاه حسـینی بـه همت 
فرزنـد ایشـان آقای »حمیدرضا شـاه حسـینی« سـاخته 

می شـود.

گزارش تصویری

با حضورجمعی ازمسئوالن استانی، شهرستانی وخانواده معظم شهدا برگزارشد؛

کلنگ زنی مدرسه ۶ کالسه خّیرساز نهرخلج شهرستان فریدن

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد عرضه خودرو در بورس 
کاال گفت: این اقدام شورای عالی بورس موجب حذف دالالن از 
چرخه معامله خودرو در کشور شد و به شفافیت این حوزه کمک 

کرد.
اصغر سلیمی با اشاره به عرضه موفق خودرو در بورس کاال اظهار 
داشت: این اقدام شورای عالی بورس موجب حذف دالالن از چرخه 

معامله خودرو در کشور شد و به شفافیت این حوزه کمک کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: سال ها صحبت از 

رانت و فساد در حوزه خودرو مطرح بود و با عرضه خودرو در بورس 
این کاال با نرخ مشخص به دست مصرف کننده می رسد.

بازار،  در  خودرو  فروشندگان  داشت:  اظهار  مردم سمیرم  نماینده 
قیمت های کاذب و باالیی را اعام می کردند و این هم جو روانی 
بازار را به هم می زد و منجر به افزایش بی رویه قیمت این کاالی 
مورد نیاز جامعه شده بود اما با عرضه در بورس کاال به واسطه 

کشف قیمت، خودرو با تعادل به فروش می رسد.
سلیمی تصریح کرد: امیدواریم که همه خودروها در بازار بورس 

عرضه شود تا مردم بتوانند با تنوع خودروهای مورد عاقه خود 
را خریداری کنند.

وی با اشاره به نوسانات بورس کاال گفت: این اقدام شورای عالی 
بورس برای عرضه خودرو هم به اعتماد بخشی این نهاد در جامعه 
کمک کرد و با رونق و رشد این حوزه مسلماً در رشد اقتصاد کشور 

هم تأثیر گذار است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: از اقدام بورس کاال 

برای عرضه خودرو تشکر می کنم.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای 
اسالمی:

ایجاد شفافیت و پایان 
رانت در فروش خودرو 
ضروری است

ــته  ــش از ۲۵۰ بس ــدا بی ــب یل ــبت ش ــه مناس ب
ــد  ــای نیازمن ــواده ه ــن خان ــتی بی ــک معیش کم
شهرســتان خــور و بیابانــک توزیــع شــد. فرمانــده 
ناحیــه مقاومــت بســیج خوروبیابانــک گفــت: ایــن 
بســته ها ویــژه شــب یلــدا بــا عنــوان طــرح 

نیازمنــد  خانواده هــای  بیــن  فاطمــی  یلــدای 
ارزش  ترکــی  توزیــع شــد. ســرهنگ حســن 
ریالــی هــر بســته ۳۰۰ هــزار تومــان بیــان کــردو 
ــیرینی  ــات، ش ــامل تنق ــته ها ش ــن بس ــزود: ای اف

ــد. ــوه بودن و می

معاونیـن  و  عامـل  مدیـر  حضـور  بـا  جلسـه ای 
سـازمان آب منطقه ای اسـتان اصفهان و مسـئولین 
شهرسـتان نجـف آباد تشـکیل شـد. در این جلسـه 
مباشـری معاون اسـتاندار و فرماندار ویژه شهرستان 
نجـف آبـاد در خصـوص چالـش هـا و مشـکات 
شـهرها و روسـتاها مطالبـی را بیـان کـرد. در ادامه 
دکتـر ابوترابـی نماینده مـردم شهرسـتان نجف آباد 

و تیـران و کـرون در مجلـس شـورای اسـامی در 
خصـوص جابجایـی خـط انتقـال آب اصفهـان در 
مسـیر طـرح زیرگـذر آزادگان تاکیـد کـرد. در پایان 
مهنـدس ساسـانی مدیرعامل شـرکت آب منطقه ای 
اسـتان اصفهـان پیرامـون درخواسـت شـهرداران و 
بخشـداران شهرسـتان نجـف آبـاد دسـتور الزم را 

نمود. صـادر 

ــارو نشــر ارزشــهای دفــاع  رئیــس مرکــز حفــظ آث
مقــدس ســپاه صاحــب الزمــان )عــج( گفــت: تبیین 
ــا و اهــداف انقــاب در کنگــره  راه شــهدا و آرمانه

شــهدای اردســتان بایــد مدنظــر باشــد.
غامحســین قاســمی در ســتاد مراســم نهــم دی 
ــران دوران  ــور ای ــت: کش ــار داش ــتان اظه در اردس
ــادی داشــته کــه  ــراز و فرودهــای زی پرافتخــار و ف
ــدگار شــده  ــان و مان ــا نمای ــخ کشــور م ــرای تاری ب
ــب  ــا موج ــیاری از کاره ــن دوران بس ــت، در ای اس
افتخــار بــوده و در برخــی مواقــع نیــز کــم و 

ــت. ــته اس ــود داش ــتی هایی وج کاس

وی افــزود: افتخــار ایــن نظــام و ایــن انقاب اســت 
کــه مردمــی برپــا شــد و ادامــه پیــدا کــرد همچنین 
ــردم  ــن م ــز مرهــون همی ــن انقــاب نی ــات ای حی
اســت کــه در میــدان دفــاع از نظــام ایســتاده اند تــا 

انقــاب ادامــه پیــدا کنــد.
رئیــس مرکــز حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع 
ــان  ــج( خاطرنش ــان )ع ــپاه صاحب الزم ــدس س مق
کــرد: مــا بایــد راه شــهدای گرانقــدری کــه بــرای 
دینشــان و اســام، انقــاب اســامی و حفاظــت از 
تمامیــت ارضــی کشــور بــه میــدان رفتنــد تــا ایــن 

انقــاب پیــدا کنــد، ادامــه دهیــم.

قاســمی ادامــه داد: تفــاوت کنگــره شــهدا با یــادواره 
شــهدا در چنــد نکتــه اساســی اســت اولیــن وظیفــه 
کنگــره شــهدا ایــن اســت کــه بــا برپایــی آن یــاد و 
خاطــره شــهدا را زنــده نگــه داریــم و دیگــر اینکــه 

انتقــال پیــام شــهدا هــم بایــد انجــام شــود.
وی یــادآور شــد: بســتر کار مــا در ایــن کنگــره بایــد 
ــی  ــاب یعن ــکل گیری انق ــای ش ــان مبن ــر هم ب
ــدان آوردن  ــه می ــا و ب ــردن فعالیت ه ــی ک مردم

ــد. ــن باش ــای ممک ــام ظرفیت ه تم
رئیــس مرکــز حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع 
مقــدس ســپاه صاحب الزمــان )عــج( تصریــح کــرد: 

کمیته هــای کنگــره شــهدای شهرســتان متناســب 
بــا بــوم و شــرایط منطقــه تعییــن و مســئوالن هــر 

کمیتــه نیــز انتخــاب می شــوند.
ــدار  ــا فرمان ــیدمحمدهادی احمدی طب ــه س در ادام
ــهدا  ــی ش ــاره زندگ ــت: درب ــار داش ــتان اظه اردس
ــی  ــت ول ــختی اس ــیار س ــردن کار بس ــت ک صحب
ــن  ــاد و خاطــره ای ــه ی ــی اســت ک ــه همگان وظیف
ــا و  ــم و آرمان ه ــی بداری ــان را گرام ــردان و زن م

ــم. ــن کنی ــهدا را تبیی ــداف ش اه
وی افــزود: کنگــره شــهدای اســتان اصفهــان کــه 
ــاق بســیار  ــده تشــکیل خواهــد شــد اتف ســال آین

خوبــی اســت کــه تقریبــاً هــر ۲۵ ســال بــه یــک 
ــال ۱۴۰۲ در  ــم در س ــد و امیدواری ــتان می رس اس

ــود. ــزار می ش ــتان برگ اس
ــد  ــا بای ــرد: م ــان ک ــتان خاطرنش ــدار اردس فرمان
قــدردان شــهدا باشــیم و کشــور و جمهــوری 
ــون  ــهدا و خ ــن ش ــود همی ــا وج ــم ب ــامی ه اس
ــا تمــام تــوان  آنهاســت کــه توانســته مســتقل و ب
بــه اهــداف خــود برســد، طبــق بیــان رهبــری چون 
کــه در جمهــوری اســامی مســیر بــه ســمت قلــه 
اســت و مــا در حــال حرکــت هســتیم شــاید گاهــی 

یــک ایســت و عقــب نشــینی داشــته باشــیم.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خوروبیابانک خبر داد:

توزیع ۲۵۰ بسته کمک معیشتی

با حضور مدیر عامل و معاونین سازمان آب منطقه ای استان و مسئولین 
شهرستان تشکیل شد؛

بررسی مسـائل و مشکالت شـهرها و روستاهای 
نجف آبـاد در حوزه آب

رئیس مرکز حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه اصفهان:

تبیین آرمانها و اهداف انقالب در کنگره شهدای اردستان ضروری است

رئیـس انجمـن حامیان محیـط زیسـت ابوزیدآبـاد آران و بیدگل 
گفـت: فعالیت هـای غیراصولی اکتشـافی در پناهـگاه یخاب آران 
و بیـدگل برخـی گونه هـای جانـوری را در معرض انقـراض قرار 

است. داده 
مصیـب صـدری از رهاسـازی چندین گونـه جانـوری در پناهگاه 
حیـات وحـش یخـاب آران و بیدگل خبـر داد و اظهار داشـت: دو 
بهلـه عقـاب طایـی، یک حلقـه شـترمار شـیرازی و دو قطعه از 
گونـه آندمیـک اسـکینک ماری شـکل مرنجاب در ایـن پناهگاه 

رهاسـازی شد.
وی افـزود: عقـاب طایی گونه ای از پرندگان شـکاری ارزشـمند 
هسـتند کـه بـا توجـه بـه وفـور طعمـه و منابـع آبـی در پناهگاه 
حیـات وحـش یخاب، بـه تعداد قابـل توجهی در ایـن منطقه کم 

نظیـر محیط زیسـتی زیسـت می کنند.
رئیـس انجمـن حامیان محیـط زیسـت ابوزیدآبـاد آران و بیدگل 
ابـراز داشـت: ایـن عقـاب طایی بـا کمـک مجتبـی ضابطی از 
دوسـتدارن حیـات وحـش شهرسـتان آران و بیـدگل تیمـار کـه 
بعـد از اطمینـان از سـامت محیط بانـان پناهـگاه حیات وحش 
یخـاب، در ایـن پناهگاه رهاسـازی و به دامان طبیعـت برگردانده 

شدند.

وی گفـت: گونـه اندمیک اسـکینک ماری شـکل مرنجاب یکی 
از گونه هـای آندمیـک پناهـگاه حیـات وحـش یخـاب اسـت که 
در نـوار ریـگ بلنـد زیسـت می کنـد و متاسـفانه فعالیت هـای 
غیـر اصولـی اکتشـافی و همچنیـن گردشـگری، بـدون در نظـر 
گرفتـن ماحظـات محیط زیسـتی زیسـتگاه این گونه ارزشـمند 
و همچنیـن گونـه آندمیـک دیگـری به نـام ارمیـاس مرنجاب را 

در آینـده نزدیـک نابـود خواهـد کرد.
صـدری تصریـح کـرد: پناهـگاه حیـات وحـش یخاب با وسـعت 
بـاالی ۲7۰هـزار هکتـار با تنوع اقلیمـی کم نظیر و بـا دارا بودن 
پوشـش گیاهی و جانوری بسـیار غنی، مرز مشـترک قابل توجه 
بـا پـارک ملـی کویـر و مطرح شـدن بـه عنـوان کریـدور اصلی 
تـردد یوزپلنـگ آسـیایی به لحاظ زیسـت محیطـی اهمیت فوق 

العـاده ای در بیـن مناطق چهارگانه محیط زیسـتی ایـران دارد.
وی تاکیـد کـرد: از جملـه معضات موجود در ایـن منطقه عاوه 
بـر مـوراد فـوق، می تـوان به برداشـت های غیـر اصولـی و خارج 
از حریـم معـادن، چـرای بی رویـه دام، فعالیت هـای گردشـگری 
بـدون ضابطـه، عـدم وجـود پاسـگاه محیط  بانـی و تعـداد اندک 
محیط بانـان اشـاره کـرد کـه رفـع ایـن معضـات توجـه ویـژه 

مسـئوالن را می طلبـد.

رئیس تعاونی مرغداران شهرستان گلپایگان خطاب به وزیر جهاد 
کشاورزی گفت: با وعده و وعید افراد را به تولید تشویق کردید، در 
حالی که اکنون تولیدکنندگان بر روی هر کیلو مرغ حداقل حدود 

۱۵ هزار تومن ضرر متحمل می شود.
در نشست نمایندگان تشکل های کشاورزی گلپایگان با وزیر جهاد 
کشاورزی، اظهار کرد: در طول فعالیت کاری ام مشکات زیادی 
را دیده بودم، اما لطمه ای که به مرغدار بعد از حذف ارز ترجیحی 
وارد شد، بی سابقه بود. از طریق رسانه های مختلف این معضات 
به گوش شما می رسد، اما تاکنون به آن اهمیتی داده نشده است. 
وی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: بدون اینکه به نظر 
کارشناسی توجه داشته باشید، نژاد مرغ آرین را به عنوان نژاد برتر 
به کشور تحمیل کردید. همچنین وعده دادید قیمت گذاری مرغ 
با نگاه کارشناسی انجام شود، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه 
که  حالی  در  کردید،  تشویق  تولید  به   را  افراد  وعید  و  وعده  با 
اکنون تولید کنندگان بر روی هر کیلو مرغ حداقل حدود ۱۵ هزار 
تومان ضرر متحمل می شوند. رئیس تعاونی مرغداران شهرستان 
گلپایگان گفت: در سال های اخیر در صنعت مرغداری لطمه های 
زیادی دیدیم و هیچ کس هم اهمیت نداده است. کسی تمایل به 
شرکت در این نشست را نداشت و اکنون هم که در جلسه حاضر 

هستند، سکوتشان یک اعتراض است. همچنین نماینده کشاورزان 
شهرستان گلپایگان، اظهار کرد: شهرستان گلپایگان  دارای دو سد 
است، اما مناطق پشت کوه آب شرب ندارند، مانند اینکه بطری آب 
مقابل ما باشد، اما نتوانیم از آن بنوشیم؛ در منطقه کنار رودخانه 
آب شرب تصفیه شده با آب چاه مخلوط می شود و کیفیت آب را 
کشاورزی  زمین های  بهترین  از  درصد   ۶۰ حدود  می آورد.  پایین 
رحمت  است.  شده  تبدیل  خاک  از  تلی  به  خشکسالی  دلیل  به 
اهّلل حاج ناصری با بیان اینکه ما در این شهرستان گبر افتادیم، 
اضافه کرد: حق آبه و آورد بین حوزه ای که حق خودمان است را 
می خواهیم. تنها اسم این شهرستان گلپایگان است، اما به دلیل 
نبود آب روستاها خالی از سکنه شده اند و در برخی از روستاها به 

قدری جمعیت کم است که حتی یک نانوایی هم ندارد. 
وی با بیان اینکه دشت شمال به منبع ریزگرد تبدیل شده است، 
زمین های کشاورزی  اسناد  تحویل  در  تسریع  داد: خواهان  ادامه 
هستیم. همچنین افرادی متقاضی نوسازی سیستم آبرسانی نوین 
در بخش کشاورزی هستند، اما بودجه کم است و گیرهای قانونی 
دارد، اگر فرض کنیم قانون در کل کشور به صورت ۱۰۰ درصدی 
اجرا می شود در استان اصفهان  ۱۵۰ درصد قانون را اجرا می کنند 

و این امر مشکاتی را ایجاد کرده است.

رئیس انجمن حامیان محیط زیست ابوزیدآباد آران و بیدگل:

فعالیت های غیراصولی اکتشافی تهدیدی برای پناهگاه گونه های جانوری
رئیس تعاونی مرغداران گلپایگان:

صنعت مرغداری لطمه های زیادی دیده است
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Some 150 species of migratory 
birds are wintering in the wet-
lands and mangrove forests of 
Southern Qeshm Island, the 
provincial department of en-
vironment chief Mohammad 
Hashem Dakhteh, has said.
The mangrove forests or Hara 
forests, covering an area of 
27,310 hectares, are located on 
the southern coast of Iran, par-
ticularly on and near the island 
of Qeshm in the Persian Gulf.
Dominated by the species Avi-
cennia marina, known locally as 
the “hara” or “harra” tree, the 
forests represent an important 
ecological resource. The “Hara 
Protected Area” on Qeshm and 
the nearby mainland is a bio-

sphere reserve where commer-
cial use is restricted to fishing 
(mainly shrimp), tourist boat 
trips, and limited mangrove 
cutting for animal feed.
The area is a major habitat for 
migratory birds in the cold sea-
son, and for reptiles, fish, and 
varieties of Arthropoda and 
bivalves. Green (or hooked) 
turtles and venomous aquatic 
snakes are also indigenous to 
the forests.
Beautiful birds such as Dal-
matian pelicans, cormorants, 
European bee-eater, larks, and 
flamingos came to the Hara 
Biosphere Reserve and its wet-
lands, he stated.
Hara Mangrove Biosphere Re-

serve and its wetlands are one 
of the best habitats for migra-
tory birds in the country. Every 
year, in autumn and winter, 
large flocks of birds from dif-
ferent parts of the world, espe-
cially from the northern hemi-
sphere, migrate to this area, he 
also explained.
The drying up of some lakes in-
side the country, the pollution, 
and the crowds in some wet-
lands of Iran and the world have 
turned Qeshm into one of the 
best habitats for the species’ 
wintering trip, Dakhteh said.
Diverse aquatic life and season-
al ponds, habitats, peace, being 
far from human reach and the 
appropriate temperature in the 

winter season are other factors 
that attract rare migratory birds 
to this area every year.
So far, more than 250 migra-
tory and native bird species 
have been identified in different 
habitats of Qeshm Island in four 
seasons, he noted.
Some species, such as the 
spotted owl, crab plover, and 
Dalmatian pelican, are also of 
interest in Iran and West Asia 
[Middle East] due to their lim-
ited number.
The best time for bird watch-
ing in the Qeshm international 
geopark is autumn and win-
ter, when ornithologists and 
domestic and foreign tourists 
can watch a variety of promi-
nent birds, including the desert 
white-throat, purple sunbird, 
pied avocet, Shrikes, the cor-
morant, and herons.

Unique birdwatching sites in 
Iran
Iran is decorated with im-
pressive wetlands that hold a 
great share of aquatic and bird 
species and wildlife. Anzali 
wetland, Qeshm Island, Urmia 
Lake, and Miankaleh Peninsula 
are among the most important 
locations for bird watching in 
Iran.
Miankaleh International Wet-
land in Mazandaran, called 
the birdwatching paradise of 
Iran, stretches to a total area 
of 68,000 hectares, which is 
home to at least 130 species of 

migratory species with a popu-
lation of 1.5 million.
Being an impressive 
bird-watching destination, the 
wetland displays a variety of 
bird species such as otters, 
all kinds of fish-eating ducks 
(common goldeneye and Mer-
gus), pelicans, flamingos, cor-
morants, common pheasants, 
partridges, mute swan, tundra 
swan, and coots. Ashuradeh 
was introduced and registered 
as one of the world’s first bio-
sphere zones in 1975.
Gomishan wetland in Go-
lestan province is home to 
over 20,000 water birds, and 
more than 20 species of birds, 
which supports three IUCN 
Red List vulnerable species 
of waterbirds, i.e., Pelecanus 
Crispus, Aythya nyroca, and 
Vanellus gregarious, as well as 
the vulnerable mammal Phoca 
(Pusa) caspica; it is also an 
important staging area for the 
fish subspecies Rutilus rutilus 
caspicas.
Located at the foot of the Za-
gros mountains in north-west-
ern Iran, Zarivar is a freshwater 
wetland hosting over 74 bird 
species, which is designated 
as a Ramsar Site.
The site provides a suitable 
breeding and resting place for 
birds and other wetland ani-
mals, and due to the relatively 
extensive reed beds, it is an 
important overwintering site 
for northern migratory birds.

Southern mangrove forests hosting 150 migratory bird species

Sanctions against 
Iran contradict U.S. 
position on environ-
ment: UN experts
The United States obviously recog-
nizes a clean environment as a right 
that affects other human rights, 
however, the sanctions against Iran 
contradict what seems to be a clear 
U.S. position on this matter, the 
group of Special Rapporteurs and 
the Independent Expert of the United 
Nations on international solidarity, 
said in a statement on Tuesday.
“It is time for sanctions that impede 
Iran’s ability to improve the environ-
ment and reduce the ill effects on 
health and life, to be eased or lifted 
completely so that Iranians can ac-
cess their right to a clean environ-
ment, the right to health and to life, 
and other rights associated with fa-
vorable environmental conditions,” 
the experts highlighted.
U.S. sanctions on Iran are resulting 
in harm to the country’s environ-
ment and preventing everyone there 
- including migrants and Afghan 
refugees - from fully enjoying their 
rights to health and life, and contrib-
uting to other factors such as rising 
air pollution, they said, noting that 
the US referred to environmental 
quality as important to human health 
when it agreed this year to cooperate 
with the World Health Organisation 
(WHO) over environmental improve-
ments.
“Like many countries, Iran has envi-
ronmental issues. The sanctions not 
only prevent the Iranian Government 
from addressing them effectively; 
they contribute to making the chal-
lenges worse.”

Tehran pollution, ‘no surprise’
Air pollution is a particular concern 
and reportedly causes higher levels 
of respiratory and other diseases 
among residents, which lead to an 
estimated 4,000 premature deaths 
per year in the capital Tehran and 
40,000 premature deaths annually 
across the country.
“It is no surprise that Tehran is one 
of the world’s most polluted cities”, 
the experts stated. “U.S. sanctions 
force people to prolong the use of 
older vehicles that burn fuel less ef-
ficiently while making it impossible 
for Iran to obtain equipment and 
technology to reduce vehicle emis-
sions”.
The U.S. has had unilateral sanc-
tions in place against Iran since the 
revolution of 1979, and sanctions re-
main in place in connection with the 
stalled Joint Comprehensive Plan of 
Action (JCPOA), more commonly 
referred to as the Iran nuclear deal. 
President Donald Trump withdrew 
from the deal in 2018.
The experts added that U.S. efforts 
to enforce its sanctions by threat-
ening to penalize foreign compa-
nies doing business in Iran have led 
foreign car manufacturers to leave. 
“So, Iran must rely on locally made 
motors and other equipment that 
cannot use the latest technologies,” 
they said.

Solar plants blocked
In an official communication to the 
U.S. Government in September, the 
experts said sanctions had also led 
foreign energy firms to abandon 
projects to build large solar power 
plants in Iran, on a scale that domes-
tic companies are unable to match.
“This is also a result of the sanc-
tions,” they said, “since they prevent 
foreign investment.”
The Human Rights Council-appoint-
ed experts noted that the sanctions 
impede Iranian scientists from en-
gaging in joint environmental re-
search projects abroad and even 
prevent Iranians from accessing 
online databases and courses about 
environmental issues and sustaina-
bility. “The effects of the sanctions 
on the right to education and the 
right to benefit from scientific pro-
gress are also blocking progress in 
improving Iran’s environment,” they 
said. The UN General Assembly rec-
ognized the human right to a clean, 
healthy and sustainable environment 
in a resolution it passed in July 2022 
– a resolution backed by the U.S., 
the experts noted.

Iran migration 
yearbook unveiled

Iran Migration Observatory 
unveiled the Immigration An-
nual on Tuesday.
The 10-chapter yearbook in-
cludes migration data along 
with quantitative and qualita-
tive analyzes, IRNA reported.
Today, the number of Iranians 
abroad has exceeded 2 mil-
lion people, which is based 
on the statistics of the United 
Nations, the International Or-
ganization for Migration, the 
European Union, the World 
Bank, and the total statistics 
of the destination countries, 
Bahram Salavati, head of the 
Migration Observatory said.
National statistics are not 
available and the method of 
collecting statistics is not 
known yet, he added.
From 2010 to 2021, an av-
erage of 86,000 non-tourist 
visas have been issued to 
Iranians, and in the last 12 
years, 16,000 study visas, 
and 12,000 work residence 
permits have been issued to 
Iranians in the main desti-
nation countries, including 
America, Canada, the UK, 
and EU.
From 2019 to 2022, a total 
of 2,000 startup and entre-
preneurial visas have been 
issued to Iranians from 
England and Canada, he ex-
plained.
Pointing to the increase in 
the population of Iranians in 
Turkey, he said that the Irani-
an population in Turkey has 
also increased by 20 percent 
since 2016, from 15,539 to 
107,606 people.
According to the statistics of 
the yearbook, in 2020, the 
ranking of Iranians sending 
emigrants and accepting im-
migrants among the coun-
tries of the world was 54 and 
23, respectively. While Iran’s 
rank of accepting students 
and sending students is al-
most equal, it ranks low in in-
dicators such as talent com-
petitiveness and brain drain.
According to the documented 
statistics of destination coun-
tries in 2021, 2.86 million Ira-
nians live in other countries.
In 2021 and 2020, Irani-
ans ranked first for buying 
houses in Turkey, while in 
2019 and even before that, 
they ranked eighth or tenth. 
Of course, in the first half 
of 2022, the Russians were 
the first investors in Turkey, 
which were later replaced by 
the Iranians.
In 2022, Iranians spent $3.5 
million to buy houses and 
$22 million to register a com-
pany in Turkey.
Immigration is the process of 
moving to a new country or 
region with the intention of 
staying and living there. Peo-
ple may choose to immigrate 
for a variety of reasons, such 
as employment opportuni-
ties, to escape a violent con-
flict, environmental factors, 
educational purposes, or to 
reunite with family.
According to statistics, the 
population of immigrants in 
the world was estimated at 
281 million people in 2020, 
which constitutes 3.6 percent 
of the world’s population.

The secretary of the Free Zones High 
Council said that this council is seeking 
to modify the country’s free trade zones 
(FTZ) comprehensive law.
Speaking in a TV program, Hojatollah Ab-
dolmaleki said, “The good news for the 
entrepreneurs of the regions, both the 
current ones and those who, God willing, 
will soon join us, is that we are looking 
for the modification of the so-called com-
prehensive law.”
“The free zones have been relatively suc-

cessful, although they also had failures; 
What is our main goal is to guide the free 
zones to that main path and those goals 
that are considered in the resistance 
economy that are the increase of exports 
and foreign investment and the transfer 
of technology and also meeting the coun-
try’s needs”, the official stated.
“We follow two approaches or two 
general strategies in the new period of 
management in the free zones. Our first 
approach is to popularize the free zones 

and our second approach is to globalize 
these zones”, he added.
In mid-August, the previous secretary of 
the Free Zones High Council announced 
that the trade balance of the country’s 
free trade zones has become $35 million 
positive for the first time in 30 years.
According to Saeid Mohammad, there 
are currently 15 free trade zones and 
33 special economic zones active in the 
country and the necessary licenses have 
also been obtained for the establishment 
of 79 new special economic zones.
The official noted that although the over-
all trade balance of the free trade and 
special economic zones together has 
always been positive, this is the first time 
that the foreign trade balance of the free 
trade zones becomes positive separately.
Underlining the important role that free 
trade and special economic zones play 
in the country’s economic growth, Mo-
hammad said: “The main function of free 
zones is to facilitate export, production, 
foreign exchange, entry of new technolo-
gies and promotion of knowledge-based 
companies.”
According to Mohammad, 360 trillion 
rials (about $1.24 billion) of investment 
has been made in the country’s free trade 

zones in the past Iranian calendar year 
1400 (ended on March 20).
The establishment of free trade zones 
(FTZs) in Iran dates back to the Iranian 
calendar year 1368 (March 1989 - March 
1990) following the fall in the country’s 
oil income in the preceding year which 
prompted the government to promote 
non-oil exports.
The first two free trade zones of Iran were 
established in the south of the country. 
The first one was Kish Free Trade Zone 
established in 1368 on Kish Island in the 
Persian Gulf and the second one was 
Qeshm Free Trade Zone established the 
year after on Qeshm Island in the Strait 
of Hormuz. 
Some five other free trade zones have 
been also established in the country 
since then, including Chabahar in south-
eastern Sistan-Baluchestan Province, 
Arvand in southwestern Khuzestan Prov-
ince, Anzali in northern Gilan Province, 
Aras in East-Azarbaijan Province and 
Maku in West-Azarbaijan Province, both 
in the northwest of the country. 
The development of existing free trade 
zones and the establishment of new FTZs 
has become one of the major economic 
approaches of the Iranian government.

Free Zones High Council seeking to modify FTZ comprehensive law

Head of the National Iranian Gas Company (NIGC) 
Dispatching Department Mohammadreza Joulaei 
said despite the surge in domestic consumption, 
gas supply to major industries and power plants 
has increased in the first two months of autumn 
(September 23-November 21) compared to the 
previous year’s same period.
According to Joulaei, NIGC supplied 243.3 million 
cubic meters per day (mcm/d) of natural gas to the 
country’s power plants in the first month of autumn 
(September 23-October 22), 11 percent more than 
the average daily supply in the same month of the 
previous Iranian calendar year.
As Shana reported, the average daily gas supply to 
power plants in the second month of autumn (Oc-
tober 23-November 21) stood at 193.3 mcm, 35 
percent more than the figure for the same month in 
the previous year, the official said.
NIGC had supplied 220 mcm/d and 142.7 mcm/d 
of natural gas to power plants in the previous year’s 
same two months, respectively.
As for major industries, the average daily gas 
supply in the said two months increased by eight 

percent and 11 percent, respectively, according to 
Joulaei. Stating that NIGC’s priority is to maintain a 
stable flow of gas for the domestic and commercial 
sectors, he said: “Although in the cold season, the 
largest share of gas production and processing is 
allocated to the domestic and commercial sectors, 
the National Iranian Gas Company has taken ap-
propriate measures to ensure the sustained supply 
of gas to major industries and power plants in the 
fall.”
In early November, Iranian Oil Minister Javad Oji 
said that during the period from September 23 to 
November 6, over 236 mcm/d of natural gas has 
been supplied to power plants on average, which 
is 13 percent more than the figure for the previous 
year’s same period.
During the said period, every day, nearly 15 mcm 
more gas has been delivered to major industries in-
cluding steel, cement, petrochemicals, and refiner-
ies in comparison to the previous year which shows 
an 11 percent increase in gas delivery to these in-
dustries, the minister said.
Iran is currently producing nearly 1,000 mcm/d of 

natural gas, which is mostly used inside the coun-
try for the domestic sector and also as fuel for the 
power plants and a small portion is also exported to 
neighboring countries like Iraq.
Earlier in September, NIGC Head Majid Chegeni said 
his company was getting prepared for sustainable 
gas supply during the cold season.
“Renovation of important and vital parts and equip-
ment of the refineries of the South Pars gas complex 
is one of the important priorities in this regard that 
will be commenced in the near future,” Chegeni said.
Referring to the importance of sustained fuel supply 
to all sectors of the country during the cold season, 
he said: “Now the domestic, commercial, and power 
plants are the first priorities of the National Iranian 
Gas Company for supply during the cold season for 
which we have been planning carefully all year long.”
“The maximum production and processing of natu-
ral gas and by-products must always be maintained 
in the refineries of the complex and in line with this 
important principle, the renovation of facilities, 
equipment, and key parts of the first complex refin-
eries will start in the near future,” he added.

Gas supply to power plants increased in autumn: NIGC
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TEDPIX, the main index of Tehran 
Stock Exchange (TSE), gained 
4,104 points to 1.496 million on 
Wednesday.
As reported, over 7.75 billion se-
curities worth 42.868 trillion rials 
(about $147.8 million) were trad-

ed at the TSE.
The first market’s index rose 4,601 
points, and the second market’s 
index climbed 3,323 points.
TEDPIX climbed 70,000 points to 
1.472 million in the past Iranian 
calendar week (ended on Friday).

TEDPIX gains 
4,000 points on 
Wednesday

Hope raises for 
‘Omid’ survival
The International Crane Foun-
dation (ICF) has introduced a 
young female Siberian crane 
as the best candidate for com-
panionship with ‘Omid’, the last 
survivor of the Siberian crane. 
After losing his couple Arezoo 
(meaning Wish in Persian), 
‘Omid’ (meaning Hope in Per-
sian) comes every year to the 
Fereydunknar International Wet-
land for wintering.
Siberian cranes are monoga-
mous birds, and if the female 
mate dies for some reason, 
the male will be left alone for-
ever. Omid’s annual trip to 
Mazandaran is very important 
for environmental and wildlife 
lovers and attracts many bird-
watchers, considering that it is 
the last survivor of the western 
Siberian cranes.
He did not come to Mazandaran 
for wintering in 2009 and 2015, 
which caused the concern of 
environmentalists. Recently, a 
young female Siberian crane 
called ‘Sibe’, who is the best 
candidate to accompany Omid 
is introduced to the reproduction 
center of ICF in Belgium. With the 
cooperation of Iran’s department 
of environment, the necessary 
measures were taken for Sibe to 
come to Iran, Keramat Hafezi, a 
member of the Iran Bird Regis-
tration Committee said. A special 
cage will be placed near Omid’s 
habitat so that the release can be 
done slowly and gradually after 
observing the possible desire of 
the two birds, he explained.
One of the characteristics of Sibe 
is that she was raised by parents 
and had the least contact with 
humans so that she will not have 
difficulties in wildlife, he noted.
According to the experts, the 
only practical action to save 
Omid is the aforementioned 
action. Efforts have been made 
many times to save the popu-
lation of the Western Siberian 
Crane in Iran and these actions 
were carried out under the su-
pervision of the International 
Crane Foundation, Hafezi stated.
Some 12 cranes were sent to 
Iran from the Russian breeding 
center of Oka with the coordina-
tion of ICF; some of which did 
not migrate, and some did, and 
even one of them migrated to the 
western shores of the Caspian 
Sea, he added.
Critically endangered cranes
According to the International 
Crane Foundation website, this 
critically endangered species is 
now only found in one main pop-
ulation in East Asia, with a few 
birds remaining in the historic 
Western/Central population.
The Eastern population breeds 
in northeastern Siberia and win-
ters at Poyang Lake in the Lower 
Yangtze River Basin in China. In 
the Western/Central population, 
a single crane [Omid] continues 
to winter along the south coast 
of the Caspian Sea in Iran. This 
population is bred just south of 
the Ob River in Russia. With a 
height of 140 centimeters and a 
weight of 6 kilograms, there are 
only 3,600 to 4,000 cranes left 
in the world. The Eastern popu-
lation is stable, but the Western/
Central population is almost ex-
tirpated.  Adult cranes have red 
skin on the forehead, face, and 
sides of the head, white plum-
age with black wingtips, and 
reddish-pink legs while juvenile 
cranes have a plumage mix of 
white and cinnamon-brown 
feathers and tan head.
The oldest documented crane 
was a Siberian Crane named 
Wolf, who died at the age of 83. 
Wolf is in the Guinness Book of 
World Records.

The Difference Between the Cold and Flu
By: PARISA JAMADISource: https://www.healthline.com/health/cold-flu/cold-or-flu?utm_source=ReadNext#takeaway

Your nose is stuffy, your throat is 
scratchy, and your head is pounding. Is 
it a cold or the seasonal flu? Symptoms 
can overlap, so unless your doctor runs a 
rapid flu test — a quick check done with 
a cotton swab from the back of your nose 
or throat — it’s hard to know for sure. 
Here are some basic guidelines for tell-
ing the difference between cold and flu 
symptoms.
How to spot the difference
Viruses cause colds and the flu. Both are 
respiratory infections. The simplest way 
to tell the difference is by looking at your 
symptoms.
If you have a cold, you’ll probably have 
symptoms like these:
• runny or stuffy nose
• sore throat
• sneezing
• cough
• headache or body aches
• mild tiredness
Flu symptoms can include:
• dry, hacking cough
• moderate to high fever, although not 
everyone with the flu will run a fever
•sore throat
• shaking chills
• severe muscle or body aches 
• headache
• stuffy and runny nose
• severe fatigue that may last up to two 
weeks 
• nausea and vomiting, as well as diarrhea 
(most common in children)
Colds come on gradually over a few 
days and are often milder than the flu. 
They usually get better in 7 to 10 days, 

although symptoms can last for up to 2 
weeks. 
Flu symptoms come on quickly and can 
be severe. They usually last 1 to 2 weeks.
Use your symptoms as a guide to figure 
out which condition you have. If you think 
you might have the flu, see your doctor 
to get tested within the first 48 hours of 
showing symptoms.
What is the common cold?
The common cold is an upper respirato-
ry infection caused by a virus. According 
to the American Lung Association, more 
than 200 different viruses can cause the 
common cold. However, according to the 
Mayo Clinic, the rhinovirus is most often 
the one that makes people sneeze and 
sniffle. It’s highly contagious. 
Though you can catch a cold at any time 
of year, colds are more common during 
the winter months. This is because most 
cold-causing viruses thrive in low humid-
ity. 
Colds spread when someone who’s sick 
sneezes or coughs, sending virus-filled 
droplets flying through the air. 
You can get sick if you touch a surface 
(such as a countertop or doorknob) that 
has recently been handled by an infected 
person and then touch your nose, mouth, 
or eyes. You’re most contagious in the 
first two to four days after you’re exposed 
to the cold virus.
What is the seasonal flu?
Influenza — or the flu, as it’s better known 
— is another upper respiratory illness. 
Unlike a cold, which can hit at any time 
of year, the flu is generally seasonal. Flu 
season usually runs from fall to spring, 

peaking during the winter months. 
During flu season, you can catch the flu 
in the same way you’d pick up a cold: By 
coming into contact with droplets spread 
by an infected person. You’re contagious 
starting one day before you get sick and 
up to 5 to 7 days after you show symp-
toms.
The seasonal flu is caused by the influ-
enza A, B, and C viruses, with influenza 
A and B being the most common types. 
Active strains of influenza virus vary from 
year to year. That’s why a new flu vaccine 
is developed each year.
Unlike the common cold, the flu can de-
velop into a more serious condition, such 
as pneumonia. This is especially true for: 
• young children
• older adults
• pregnant women
• people with health conditions that weak-
en their immune system, such as asthma, 
heart disease, or diabetes
When to call a doctor
If you’re at risk of complications from the 
flu, call your doctor when you first have 
symptoms. People at risk of serious com-
plications include:
• people over the age of 65 
• pregnant women
• women who are two weeks postpartum
• children under age of 2 
• children under age 18 taking aspirin
• those with weakened immune systems 
due to HIV, steroid treatment, or chemo-
therapy
• people who are extremely obese
• people with chronic lung or heart con-
ditions

• people with metabolic disorders, such 
as diabetes, anemia, or kidney disease
• people living in long-term care facilities, 
such as nursing homes 
Contact your doctor right away if your 
symptoms do not improve or if they be-
come severe. See your doctor if you have 
signs of pneumonia, including:
• trouble breathing
• severe sore throat
• cough that produces green mucus
• high, persistent fever
• chest pain
Staying healthy
The best way to prevent 
the flu is by get-
ting the flu 
s h o t . 
M o s t 

doctors recommend getting the flu vac-
cine in October or at the very start of flu 
season.  However, you can still get the 
vaccine in late fall or winter. The flu vac-
cine can help protect you from getting the 
flu and can make the illness less severe 
if you do catch the flu. To avoid picking 
up the flu virus, wash your hands often 
with soap and warm water, or use an al-
cohol-based hand sanitizer. Avoid touch-
ing your nose, eyes, and mouth. Try to 
stay away from anyone who has the flu or 
flu-like symptoms. It’s important to adopt 
healthy habits to keep cold and flu germs 

at bay. You should always make sure 
you get plenty of sleep, eat lots 

of fruits and vegetables, 
exercise, and manage 

your stress during 
cold and flu 

season and 
beyond.

The loading and unloading of goods 
in the ports of Iran increased by 5.7 
percent in the first nine months of 
the present Iranian calendar year 
(March 21-December 21), as com-
pared to the same period of time in 
the past year, head of the country’s 
Ports and Maritime Organization 
(PMO) announced.
Speaking in a press conference on 
the sidelines of the sixth Exhibition 
of Transportation, Logistics, and 
Related Industries, Ali-Akbar Safaei 
said during the mentioned period 
156.714 million tons of goods have 
been loaded and unloaded at ports.
As reported by the PMO portal, in 
the said nine months, loading and 
unloading operations in the con-
tainer sector reached 1.835 million 
TEUs, of which 995,000 TEUs was 
the share of loading and 845,000 
TEUs was related to unloading.
The loading and unloading of con-
tainer cargo increased by six per-
cent and 8.4 percent, respectively, 
compared to the figure for the pre-
vious year’s same period, the offi-
cial said.
According to Safaei, in the three 
quarters of the current year, 11.976 
passengers were also transported 
from the country’s ports, register-
ing a 42.7 percent rise, year on year.
Over $85m of projects underway in 
ports
Mentioning development and infra-
structure projects underway in the 

country’s ports, Safaei said numer-
ous projects with a total investment 
of 32.542 trillion rials (about $85.07 
million) are currently underway at 
the country’s ports.
He also noted that projects worth 
32.888 trillion rials (about $85.9 
million) are going to begin in the 
near future.
While Iran is combating the U.S. 
unilateral sanctions on its econo-
my, the country’s ports as the major 
gates of exports and imports play a 
significant role in this battle. This 
role makes all-out support to ports 
and more development of them se-
rious and vital.
Such necessity has led the govern-
ment to define projects for more 
development of the ports and also 
take some measures to encourage 
investment making in ports, in ad-
dition to facilitating the loading and 
unloading of goods, especially ba-
sic commodities, there.
It is worth mentioning that Iran’s 
Ports and Maritime Organization 
has defined a high number of pro-
jects to develop and improve the 
country’s ports, as the country aims 
to double the capacity of its ports in 
a course of five years.
According to the PMO, the capacity 
of the country’s ports has increased 
from 180 million tons in the Iranian 
calendar year 1392 (ended in March 
2014) to 250 million tons in 1399 
(ended in March 2021).

Loading, unloading of goods in ports up 
5.7% in 9 months on year

The area under greenhouse cultivation 
grew by 525 percent in Qazvin province 
over the past 11 months, the head of the 
province’s Agriculture Department an-
nounced. Highlighting that 420 hectares 
of greenhouse cultivation capacity in Qa-
zvin province is a great honor for the gov-
ernment in less than a year, Reza Aflatouni 
said: “One of the key measures taken by 
this department in the last one year is 
defining and starting the implementation 
of the medicinal plant cultivation plan in 
the form of establishing an agricultural 
estate”. In recent years, the water crisis 
has caused serious challenges in Iran’s 
agriculture sector.
To solve this problem, several solutions, 
including the implementation of pressur-
ized irrigation projects and greenhouse 
cultivation, have been emphasized by ex-

perts and officials in this sector.
Iranian Agriculture Ministry’s Greenhouse 
Development Program is one of the pri-
ority projects of this ministry which aims 
at increasing productivity, efficiency, and 
water consumption management in the 
agriculture sector. The program was ap-
proved in the Iranian calendar year 1395 
(ended on March 20, 2017) under the 
framework of the National Resilient Econ-
omy Plan. The development of the coun-
try’s agricultural parks and greenhouses 
not only is going to create new job oppor-
tunities but also increases the country’s 
non-oil exports and helps preserve the 
environment and the national water and 
soil resources. In last August, Darioush 
Salempour, the director of the Agriculture 
Ministry’s Greenhouse Development Pro-
gram, had mentioned the ministry’s plans 

for the modernization and renovation of 
the country’s traditional and old green-
houses, saying: “Our plan in the 10-year 
horizon is to improve and renovate more 
than 5,000 traditional, wooden and worn-
out greenhouses across the country.”
“We have planned to renovate about 650 
to 700 hectares of traditional and worn-
out greenhouses each year,” he added.
Due to the growing need of the market for 
flowers and ornamental plants, as well as 
off-season vegetables and summer crops, 
greenhouse cultivation has become one 
of the most profitable agricultural sectors 
today.
Cultivation in the controlled space of the 
greenhouse will have an average of 10 
times higher yield per unit area than out-
door cultivation due to suitable environ-
mental conditions.

Russian Energy Minister Nikolai Shulginov has said 
his country is eager to cooperate with Iran on man-
ufacturing gas turbines needed in its power plants, 
Iranian media reported.
Shulginov said in a statement on Tuesday that Rus-
sian companies are interested in cooperating with 
Iranian counterparts on gas turbine technology and 
joint production.

“There is great potential for cooperation in this field,” 
he told visiting Iranian Energy Minister Ali-Akbar 
Mehrabian.Under an agreement signed in October, 
Iran has committed to supply 40 turbines to Russia 
to help the country with its plans to build modern 
gas power plants. 
However, the Russians have expedited plans to start 
their own turbine production after the United States 

and allies imposed sanctions on the country over 
thewar in Ukraine earlier this year.
That comes as major international turbine manufac-
turers, including Siemens Energy, are planning to 
withdraw from the Russian market because of the 
Western sanctions.Russia and Iran have been get-
ting closer in their efforts to counter the U.S. sanc-
tions. The two countries have signed major deals to 

engage in joint energy projects.
Iranian authorities announced in May that Iran could 
supply car parts and gas turbines to Russia under a 
barter arrangement that would allow the import of 
Russian steel to Iran.
Some Iranian companies have also signed deals 
to supply or repair gas turbines in Russian power 
plants.

Russia willing to co-manufacture gas turbines with Iran

Area under greenhouse cultivation rises 525% in 
Qazvin province in 11 months
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تولیـد گیاهـان دارویـی در اصفهان 
هـدف  بـا  اخیـر  سـال های  در 
تحقـق اصـاح الگـوی کشـت و 
توسـعه تولیـد محصوالت کـم آب 
بـر افزایـش یافتـه و به بیـش از ۷۷ 
هـزار تن رسـیده اسـت، امـا کمبود 
صنایـع تبدیلی بـه منظور فـرآوری 
و جلوگیـری از خـام فروشـی ایـن 
محصـوالت از چالش هـای ثابـت 

ایـن صنعت بـه شـمار مـی رود.
گیاهـان دارویـی از جملـه صنایـع 
زیـر مجموعـه کشـاورزی، در کنار 
مصـرف خوراکـی و غذایـی نقـش 
ویـژه ای در درمان و کاهـش اثرات 
بیماری هـا دارد، ایـن گیاهـان در 
سراسـر جهـان تولیـد می شـود و 
مشـتریان فراوانـی را بـه خـود 

اختصـاص داده اسـت.
بـر اسـاس گزارش هـای وزارت 
جهـاد کشـاورزی حـدود ۲۶۱ هزار 
هکتـار سـطح زیـر کشـت گیاهان 
دارویـی اعـم از گیاهـان چند سـاله 
و یک سـاله در کشـور اسـت و پیش 
بینی می شـود میزان تولیـد گیاهان 
دارویـی بـا افزایـش ۴۰ هـزار تنی 
در سـال جـاری بـه ۵۰۰ هـزار ُتـن 
برسـد. بطور کلی بیشـترین سـطح 
زیـر کشـت بـه گیاهانـی چـون 
آنغـوزه، باریجـه، گل محمـدی، 
شـیرین بیان، موسـیر، زیـره سـیاه، 
کور و محصـوالت کـم آب بر دیگر 
اختصاص دارد، اما در سـال گذشـته 
باالتریـن میـزان تولیـد مربـوط به 
زیـره سـبز، گشـنیز، رازیانـه سـیاه 

دانـه، شـوید و فلفـل بود.

بـرای  گـذاری  هـدف   •
افزایش سـطح زیر کشـت 
گیاهـان دارویـی کشـور تـا 

۵۰۰ هـزار هکتـار
آنطـور کـه مسـووالن وزارتخانـه 
می گوینـد بـر اسـاس مصوبه سـند 
توسـعه گیاهـان دارویـی شـورای 
انقاب فرهنگی در سـال ۱۳۹۱، با 
مشارکت مردم و مسـوولیت پذیری 
تولیدکننـدگان و بـا داشـتن یـک 
برنامه راهبردی باید تا سـال ۱۴۰۵ 
سـطح زیـر کشـت را بـه ۵۰۰ هزار 

هکتار برسـد.
امـا در اسـتان اصفهـان کـه در 
از  کشـاورزی  مختلـف  صنایـع 
جملـه پیشـتازان کشـور بـه شـمار 
مـی رود، در زمینـه گیاهـان دارویی 

نیز ظرفیت هـای فراوانـی دارد، این 
خطه با دارا بـودن ۵۶۳ هزار هکتار، 
۳.۵ درصـد از اراضـی کشـاورزی 
کشـور را بـه خـود اختصـاص داده 
و بـا دارا بـودن شـرایط متنـوع آب 
و هوایـی، تولیـد انـواع محصوالت 

کشـاورزی در آن میسـر اسـت.
بیـش از ۳۵ نـوع انـواع گیاهـان 
دارویـی از جملـه گل محمـدی، 
زعفـران، زیـره سـبز، زریـن گیـاه، 
زرشـک، نعناع، مریم گلی، کاسنی، 
موسیر، رازیانه، آلوئه ورا و بیدمشک 
در ایـن خطـه کشـت می شـود و 
بیـش از ۲۴ شـرکت تخصصـی 
فـرآوری در ایـن زمینـه فعالیـت 
می کننـد و ۱۵ شـرکت دارویـی 
معتبر ملـی در ایـن اسـتان از جمله 
مصرف کننـدگان گیاهـان دارویی 

محسـوب می شـود.

• گیاهـان دارویی کـم آب بَر 
و مناسـب برای اصفهان

از آنجا کـه بیشـتر گیاهـان دارویی 
از جملـه محصـوالت کـم آب بـر 
گسـترش  می شـود،  محسـوب 
کشـت آنهـا در اسـتان اصفهـان 
که همـواره بـا مشـکات آبـی و با 
چالش خشکسـالی روز افزون رو به 
روسـت، می توانـد راه حل مناسـبی 
بـرای افزایـش تولیـد، بهـره وری 
اشـتغال زایی و همچنیـن کسـب 
بازارهـای کشـورهای دیگر باشـد.

البته ذکر ایـن نکته ضروری اسـت 
که خـام فروشـی به دیگر کشـورها 
یکی از معضـات صنعـت گیاهان 
دارویـی در کشـورمان بـه شـمار 
مـی رود کـه بایـد جـای خـود را به 
فـرآوری و ارائه محصـوالت کامل 
شـده نهایی به دیگر کشـورها باشد 
تـا بـا ایـن اقـدام بتوانیـم ارزآوری 
بیشـتر را رقم بزنیم و از سـوی دیگر 

اشـتغال زایی نیـز تحقـق یابد.

• تولید بیـش از ۷۷ هزار تن 
گیاهـان دارویـی و افزایش 

نسـبت به پارسال
بـه گفتـه رییـس امـور باغبانـی 
سازمان جهاد کشـاورزی اصفهان، 
تولید گیاهان دارویی در این اسـتان 
بـه سـه دسـته کلـی گل محمدی، 
زعفـران و سـایر گیاهـان دارویـی 
تقسـیم بنـدی می شـود، در گل 
محمـدی سـه هـزار و ۹۵۰ هکتـار 

از اراضی کشـاورزی منطقـه به این 
گیـاه اختصـاص دارد کـه نتیجه آن 
برداشت سـاالنه ۱۲ هزار تن است.

احمدرضـا رییـس زاده در گفـت و 
گو بـا خبرنـگار ایرنـا اظهارداشـت: 
کاشـان، شـاهین شـهر و میمـه، 
بیشـترین  سـمیرم  و  گلپایـگان 
مناطقـی هسـتند که ایـن گیـاه در 
آنها کشـت می شود، از سـوی دیگر 
رتبه سـوم کشـوری ایـن محصول 
به اسـتان اصفهان اختصـاص دارد 
و امسـال در مقایسـه با سال گذشته 
۲۰ درصد افزایش تولید داشـته ایم.

وی درباره دیگر محصول در دسـته 
گیاهـان دارویـی یعنـی زعفـران 
خاطرنشـان کـرد: ایـن گیـاه در 
یـک هـزار و ۶۷۰ هکتـار از مـزارع 
اسـتان اصفهان کشـت می شـود و 
برداشـت سـاالنه آن ۱۰ تن اسـت، 
خراسـان  اسـتان های  از  پـس 
رضوی شـمالی و جنوبـی چهارمین 
رتبـه تولیـد زعفـران به این اسـتان 

اختصـاص دارد.
رییـس امـور باغبانـی سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اصفهـان اضافـه 
کـرد: شهرسـتان های نطنـز، تیران 
و کـرون، نجـف آبـاد، کاشـان و 
اردسـتان بیشـترین سهم اسـتان را 
در بخـش کشـت زعفـران بـه خود 
اختصـاص داده انـد و میـزان تولیـد 
ایـن گیـاه گـران قیمـت در سـال 
جـاری نسـبت به سـال قبـل حدود 
۱۰ درصـد افزایـش داشـته اسـت.
رییـس زاده گفـت: سـایر گیاهـان 
دارویـی اسـتان در اراضـی بـه 
مسـاحت پنـج هـزار و ۸۰۰ هکتـار 

میـزان  کـه  می شـود  کشـت 
برداشـت آنهـا در سـول یک سـال 
۶۵ هزار تن اسـت؛ شهرسـتان های 
کاشـان، مبارکـه، آران و بیـدگل، 
دهاقان و اصفهان بیشـترین سـهم 
از این تولید را دارند و موسـیر، زیره، 
گلرنـگ، کاسـنی و آنغـوزه از جمله 
گیاهانـی اسـت کـه در این مـزارع 

تولیـد می شـود.
به گفتـه وی از لحاظ رتبه کشـوری 
ایـن بخـش رده پنجـم بـه اسـتان 
اصفهـان اختصـاص دارد و نسـبت 
به سـال گذشـته ۱۵ درصد افزایش 
تولید در اسـتان گزارش شـده است.
رییس امـور باغبانی سـازمان جهاد 
کشـاورزی اصفهـان تصریـح کرد: 
در یکـی دو سـاله اخیـر حـدود ۲۰ 
میلیـارد تومـان تسـهیات ارزان 
قیمت بـا سـود چهـار تـا ۱۶ درصد 
در اختیـار متقاضیـان ایـن کشـت 
و فعـاالن توسـعه گیاهـان دارویی 
قـرار گرفتـه و ایـن حمایـت در 
راسـتای اصـاح الگـوی کشـت و 
بـر مبنـای سیاسـت های وزارتخانه 

بـوده اسـت.

• کمبـود صنایـع تبدیلـی 
گیاهـان  صنعـت  چالـش 

رویـی دا
رییـس زاده افـزود: حـدود ۱۰ هزار 
نفر بـه صـورت مسـتقیم در صنعت 
گیاهـان دارویـی اسـتان اصفهـان 
فعالیـت دارنـد و بـرای مثـال ۲۰۰ 
واحـد گاب گیـری صنعتـی و یک 
هـزار و ۵۰۰ واحـد تولیـد گاب 

سـنتی بـه کار مشـغولند.

وی گفـت: کمبـود صنایـع تبدیلی 
فـرآوری  و  بسـته بندی  بـرای 
تولیـدات گیـاه دارویـی از جملـه 
مشکاتی اسـت که همچون سایر 
نقـاط کشـور در اسـتان مـا نیـز بـه 
چشـم می خـورد، بنابرایـن بایـد در 
ایـن عرصـه بـا حمایت هـای الزم 
از افزایـش واحدهـای بسـته بندی 
و فـرآوری بطـور کلی شـاهد رونق 
صنایـع تبدیلـی مرتبـط باشـیم تـا 
بیـش از گذشـته از خام فروشـی که 
بیشـترین سـختی و کمترین درآمد 

را دارد، جلوگیـری شـود.
در همیـن ارتبـاط رییـس سـازمان 
جهـاد کشـاورزی اصفهـان نیـز 
گفـت: اصـاح الگـوی کشـت و 
حرکت به سـمت تولید محصوالت 
کشـاورزی بـا مصـرف آب کم بر از 
جملـه سیاسـت های ایـن نهـاد به 
شـمار مـی رود کـه در سـال های 
اخیر بیـش از قبل به آن توجه شـده 

اسـت.
مهـرداد مرادمنـد در گفـت و گـو با 
خبرنگار ایرنا اظهار داشـت: صنعت 
کشـت گیاهـان دارویـی می توانـد 
در اسـتان اصفهـان بـا توجـه بـه 
شـرایط آب و هوایـی مختلـف بـه 
خوبـی پیشـرفت و زمینه صـادرات 
به کشـورهای دیگر و اشـتغال زایی 

روز افـزون را فراهـم کنـد.
بـه گفتـه وی افزایـش واحدهـای 
صنایـع تبدیلـی در ایـن صنعـت 
از جملـه ضروریـات آن بـه شـمار 
مـی رود و حمایـت تسـهیاتی از 
آن ها نیـز بایـد بیـش از قبـل مورد 

توجـه باشـد.
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مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( اصفهان گفت: 
تاکنون پنج هزار و ۶۰۱ نفر از زنان مددجو در استان 

تسهیات اشتغال دریافت کردند.
کریم زارع با بیان اینکه مددجویان زن بر مبنای 
توانمندی ها و ظرفیت ها در مسیر مشاوره، هدایت و 
آموزش شغلی قرار می گیرند، افزود: در سال جاری به 
۱۴ هزار و ۷۴۴ مددجو تسهیات اشتغال قرض الحسنه 

پرداخت شده که سهم زنان ۳۸ درصد بوده است.
وی با بیان اینکه مددجویان زِن تحت حمایت کمیته امداد 
تا مرحله رسیدن به خودکفایی از همه خدمات این نهاد در 
بیش از ۱۲۰ سرفصل بهره مند می شوند، اظهار داشت: 
قالیبافی، خیاطی، آرایشگری، تولید انواع سبزیجات و 
ترشیجات، دامداری و کشاورزی و تاکسی سرویس از 
رشته های ُپرمتقاضی زنان مددجو برای ایجاد کسب و 

کار بوده است.

زارع افزود: در سال ۱۴۰۰ طبق مصوبه شورای پول و 
اعتبار، سقف وام اشتغال نیازمندان از محل تبصره ۱۶ 
معادل ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شد و در سال جدید با 
موافقت این نهاد )شورای پول و اعتبار( با افزایش سه 
برابری این اعتبار، سقف وام اشتغال در رسته های شغلی 

مشخصی به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
وی اضافه کرد: سقف تسهیات اشتغال زایی برای 
نیازمندان به ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است و کارفرمایان 
هم تا چهار میلیارد تومان می توانند تسهیات شغلی 

دریافت کنند.
زارع گفت: امسال برای چهار هزار و ۲۴۷ مددجوی کمیته 
امداد حق بیمه تأمین اجتماعی به منظور بهره مندی از 
بازنشستگی پرداخت می شود که سه هزار و ۵۴۱ نفر از این 

تعداد زنان تحت حمایت هستند.
وی با بیان اینکه ۲ هزار و ۷۶۲ دانشجو تحت حمایت 

کمیته امداد استان از خدمات دانشجویی بهره مند می شوند 
افزود: بیش از ۷۱ درصد این جمعیت معادل هزار و ۹۸۲ نفر 

از این جمعیت دانشجویاِن دختر تحت پوشش هستند.
زارع خاطرنشان کرد: ۷۶ هزار و ۸۴۰ نفر سالمندان باالی 
۶۰ سال تحت حمایت این نهاد هستند که ۴۹ هزار و ۶۱۲ 

نفر از آنها نیز زنان سالمند استان هستند.
به گفته وی، بیش از ۲ هزار مادر باردار و شیرده به صورت 
ماهیانه از خدمات سوء تغذیه این نهاد در استان بهره مند 

می شوند.
زارع اضافه کرد: در زمان حاضر ۱۳۱ هزارو ۶۶۶ خانوار 
تحت پوشش کمیته امداد استان هستند که بیش از ۴۴ 
درصد این جمعیت معادل ۵۸ هزار و ۵۸۰ خانوار را زنان 

سرپرست خانوار تشکیل می دهند.
وی با بیان اینکه زنان سرپرست خانوار، زنان مطلقه، 
سالمندان و از کارافتادگان )در صورت اثبات نیازمندی( 

تحت پوشش کمیته امداد قرار می گیرند، گفت: متقاضیان 
برای عضویت در کمیته امداد امام خمینی )ره( به عنوان 
مددجوی تحت پوشش باید از طریق »سامانه سها« 
درخواست نیازمندی خود را ثبت کنند، درخواست آنها در 
این سامانه به نشانی soha.emdad.ir بررسی می شود و 
در صورت تأیید وجود شرایط الزم، متقاضی مورد حمایت 

قرار خواهد گرفت.
به گفته وی، مددجویان برای دریافت تسهیات این نهاد 
حمایتی نیز، با مراجعه به »صفحه خدمت« به نشانی 
soha.( در سامانه سها https://emdad.ir/fa/soh

emdad.ir( می توانند درخواست خود را ثبت کنند.
کمیته امداد امام خمینی )ره( ۱۴ اسفند ۱۳۵۷ با هدف 
پشتیبانی از محرومان و توانمندسازی نیازمندان، پیشگیری 
از تولید نظام یافته فقر در کشور و کمک به بهبود فضای 

کسب و کار و اشتغال بنیان گذاری شد.

شهردار نجف آباد با بیان اینکه برای جوان سازی ناوگان حمل ونقل 
عمومی این شهر ۵۷۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار در نظر 
گرفته شده است، گفت: تعداد ۲۰ دستگاه اتوبوس بنز ۴۵۷ کولردار 
و ۶۲ دستگاه خودروی ون توسط شهرداری این شهر خریداری 

شده است که به زودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
عبدالرسول امامی شهردار نجف آباد ضمن تبریک روز صنعت 
حمل و نقل به فعاالن این عرصه با اشاره به اهم اقدامات سازمان 

مدیریت حمل ونقل بار و مسافر برای جوان سازی ناوگان 
حمل ونقل عمومی نجف آباد، اظهار کرد: با توجه به فرسودگی 
ناوگان حمل ونقل عمومی و به منظور ساماندهی و برون رفت از 
این شرایط، برنامه ریزی الزم برای تقویت حوزه حمل ونقل درون 

شهری انجام شده است.
وی با اشاره به مهمترین اقدامات انجام شده و طرح های پیش بینی 
شده برای جوان سازی ناوگان حمل ونقل عمومی نجف آباد، 

تصریح کرد: تعداد ۲۰ دستگاه اتوبوس بنز ۴۵۷ کولردار جدید به 
مبلغ ۲۵۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال توسط شهرداری خریداری 

شده است که به زودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
شهردار نجف آباد با بیان اینکه در حال پیگیری برای خرید تعداد ۱۰ 
دستگاه اتوبوس هستیم، خاطرنشان کرد: خرید تعداد ۶۲ دستگاه 
خودروی ون با ۲۶۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال و ۵۰ دستگاه 

مینی بوس دو درب توسط شهرداری در حال پیگیری است.
امامی با بیان اینکه برای بازسازی تعداد ۲۰ دستگاه اتوبوس 
فرسوده مبلغ ۲۵۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال اعتبار پیش بینی 
شده است، ادامه داد بازسازی کامل هفت دستگاه اتوبوس بر 
اساس نظر کمیته فنی با اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال انجام 

شده و مجدد مورد بهره برداری قرار گرفته است.
وی افزود: در آینده ای نزدیک طرح جایگزین اتوبوس های 
مدل باال توسط مالکان و بهره برداران بخش خصوصی به جای 
اتوبوس های فرسوده و مدل پایین فعال در خطوط اتوبوسرانی 

نجف آباد اجرا می شود.
 شهردار نجف آباد اظهار کرد: ساخت تعداد ۷۲ سایبان جدید 
متناسب با مبلمان شهری با ۳۳ میلیارد ریال اعتبار انجام شده است 
و نصب آن ها در مناطق مختلف شهرداری پس از فرایند قانونی 
انجام می شود، همچنین پیش بینی ساخت و تعویض تعداد ۱۵ 
باجه جدید فروش و شارژ کارت شهروندی برای نصب در سطح 

شهر در دستور کار شهرداری است.

شهردار نجف آباد خبر داد:

انجام جوان سازی ناوگان حمل ونقل عمومی شهر

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( اصفهان:

افزون بر پنج هزارزن مددجو تسهیالت اشتغال دریافت کردند

تولید گیاهان دارویی گامی در جهت اصالح الگوی کشت استان است؛

کاشت گیاهان دارویی راه نجات اقتصاد و کشاورزی

طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی شامل ون، تاکسی و 
وانت بارها بطور عملیاتی از سال ۱۳۹۹ در استان اصفهان آغاز شد.

عبداهلل گیتی منش افزود: طرح ملی دوگانه سوز کردن رایگان خودروهای عمومی 
یکی از برنامه های دولت برای مدیریت و افزایش مصرف سوخت پاک سیان جی 

و کاهش آلودگی محیط زیستی است.
وی با بیان اینکه در کشور روزانه حدود ۲۴ میلیون متر مکعب سوخت سیان جی 
مصرف می شود، اظهار داشت: این شاخص در استان اصفهان حدود یک میلیون و 
۷۰۰ هزار متر مکعب در روز است و اگر ظرفیت های مناسب برای مصرف سوخت 
سیان جی در کشور ایجاد نشده بود، معادل آن به مصرف بنزین افزوده می شد و 

شرایط را دشوار می کرد.
گیتی منش تصریح کرد: شرایط مصرف بنزین در زمان حاضر به گونه ای است 
که عرضه و تولید آن سر به سر است و اگر مصرف سوخت سیان جی و اجرای 
طرح هایی مانند دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی نبود ما با مشکل جدی 

مواجه می شدیم.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان گفت: طرح دوگانه 
سوز کردن رایگان خودروهای عمومی در حدود ۳۰ کارگاه در استان اصفهان اجرا 

می شود و شرکت ملی پخش فراورده های نفتی بر این کارگاه ها نظارت دارد.
گیتی منش با بیان اینکه این طرح در مرحله نخست برای خودروهای عمومی 
شامل تاکسی ها و وانت بارها انجام می شد، خاطرنشان کرد: در مراحل بعد این 

طرح برای تاکسی های اینترنتی نیز انجام شد.
وی با تاکید بر اینکه ظرفیت های الزم برای تأمین و مصرف سوخت سیان جی 
در کشور و استان اصفهان وجود دارد، اضافه کرد: ۱۶۴ جایگاه سیان جی در استان 

فعال و کارهای مربوط به استانداردسازی و ایمن سازی آنها انجام شده است.
گیتی منش اظهار داشت: مصرف سوخت سیان جی در استان اصفهان در نیمه 
نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، هفت درصد افزایش یافته است.

وی درباره توزیع گاز آل پی جی و نظارت بر آن، تصریح کرد: یکی از برنامه های 
دولت، دو نرخی کردن گاز مایع است که نرخ اول که یارانه قابل توجهی به آن 
تخصیص می یابد، فقط برای مصارف خانوارهاست اما نرخ دوم برای مصارف 

دیگر تعیین خواهد شد.
وی افزود: این کار به ساماندهی هرچه بهتر و نظارت بیشتر بر توزیع و مصرف گاز 

آل پی جی کمک خواهد کرد.
طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی شامل ون، تاکسی و 
وانت بارها بطور عملیاتی از سال ۱۳۹۹ آغاز شد؛ در ادامه این طرح مقرر شد 
خودروهای مسافربر شخصی و اینترنتی با استفاده از یارانه دولتی دوگانه سوز 
شوند و فقط ۲۵ درصد از هزینه تبدیل خودروها از سوی مالکان پرداخت می شود.

اعتبار مورد نیاز برای این کار از محل صرفه جویی در مصرف سوخت مایع تأمین 
خواهد شد که عاوه بر کمک به اقتصاد ملی، کاهش آلودگی زیست محیطی و 

همچنین افزایش فرصت صادرات را فراهم می کند.
حدود ۳۰۰ جایگاه سوخت بنزین و ۱۶۴ جایگاه سی.ان.جی در استان اصفهان 
وجود دارد که حدود ۳۵ جایگاه عرضه سوخت گاز طبیعی فشرده در کان شهر 

اصفهان است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
اصفهان گفت: بیش از ۲۲ هزار دستگاه خودرو از ابتدای 
اجرای طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودروهای 
عمومی تاکسی و وانت بارها تا پایان آذر امسال در 

استان، دوگانه سوز شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
اصفهان خبر داد:

دوگانه سوز شدن رایگان 22 هزار 
دستگاه خودروی عمومی

گفت و گو

سن پترزبورگ  قانون گذاری  مجلس 
)فدراسیون روسیه( و شورای اسامی شهر 
اصفهان )جمهوری اسامی ایران( با تاش در 
جهت توسعه همه جانبه همکاری ها با شرایط 
مفید در مواردی به تفاهم رسیدند. در متن این 

تفاهم نامه آمده است:
۱- طرفین روابط دو جانبه را بر اساس اصول 
برابری و توجه متقابل به منافع طرفین به طور 
فعال توسعه و تقویت کرده، در فعالیت های 
نهادهای نمایندگی با سازماندهی تبادل 
هیئت های بین آنها به طور مرتب، تبادل 
تجربیات کرده و ارتباطات تجاری متقابل را 

تسهیل خواهند کرد.
۲- طرفین در محورهایی همچون اداره امور 
محلی، شهرسازی و بهره برداری اراضی، 
عمران و امور فنی-مهندسی، فرایند بودجه 
و سیاست مالیاتی، فرهنگ و آموزش، 
انتقال تجارب و اطاعات در زمینه های 
حمل ونقل عمومی به ویژه مترو، جمع آوری و 
بازیافت پسماند، شهر هوشمند، فناوری های 
نوین، فعالیت های نمایشگاهی از جمله 
اختصاص مکانی در دو شهر برای استقرار و 
عرضه محصوالت فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی به صورت دائمی، حفاظت از 
محیط زیست، انتقال تجارب میان کارشناسان 
موزه های دو شهر در خصوص موزه داری و 
به ویژه روش های نگه داری آثار ارزشمند در 
گنجینه آثار موزه، تعامل در زمینه بازسازی 
و مرمت ساختمان های بسیار قدیمی و سایر 
امور فنی و نوین در زمینه ساختمان سازی و 
کشاورزی و انتقال آب همکاری خواهند کرد.

۳- طرفین اشکال همکاری از جمله تبادل 
نشست ها،  برگزاری  اطاعات،  مرتب 
مذاکرات، سمینارها نمایشگاه ها، تعامل و 
رایزنی های مشترک در خصوص موضوعات 
مورد عاقه متقابل و حمایت از آن ها، تبادل 
تجربه عملکرد نهادهای نمایندگی، تبادل 
هیئت های نهادهای نمایندگی را در اولویت 

قرار خواهند داد.
دوستانه  روابط  تحکیم  به  طرفین   -۴
عاقه مند بوده، بسط و توسعه همکاری های 
اقتصادی به طور متقابل سودمند، روابط 
فرهنگی، علمی، هنری، آموزشی، ارتباطات 
در زمینه تأمین اجتماعی و گردشگری بین 
سن پترزبورگ )فدراسیون روسیه( و اصفهان 
)جمهوری اسامی ایران( را تسهیل می کند.

۵- به منظور اجرای این یادداشت تفاهم، 
طرفین برنامه های هماهنگ کننده اقدام را 
به طور مرتب به توافق و تصویب خواهند 
رساند. در صورت لزوم، طرفین رایزنی هایی 
را بین نهادهای نمایندگی انجام خواهند داد 
که موضوع و زمان آن توسط طرفین تعیین 

خواهد شد. 
۶- طرفین با توافق متقابل می توانند تغییرات 
و الحاقاتی در این یادداشت تفاهم که در 
پروتکل های جداگانه تنظیم می شود ایجاد 

کنند.

تفاهم تازه ایران و روسیه در 
اصفهان کلید خورد

توسعه همه جانبه همکاری ها بین اصفهان 
و سن پترزبورگ؛

 خبر
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مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان از راه اندازی نخستین 
سامانه جامع »قبول، مدیریت و حمل بار« با محوریت پست ویژه اتوبوسی در 
آینده ای نزدیک برای نظارت بر جابه جایی بارها خبر داد. ابوالفضل توکلی در دیدار با 
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان اظهار کرد: بیشترین آمار سفر با اتوبوس انجام 

می شود و معمواًل قشر متوسط و رو به پایین جامعه از اتوبوس استفاده می کنند.
وی افزود: در راستای پیگیری مطالبات و همراهی با رانندگان اتوبوس، مکانی 
برای دفتر انجمن صنفی رانندگان برای تسهیل ارائه خدمات به رانندگان 

اختصاص یافت.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان با بیان اینکه وظیفه 
نظارت بر شرکت ها و اتوبوس ها بر عهده اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
است، پیشنهاد داد: جلسات مشترک ماهیانه بین پلیس آگاهی، اداره کل حمل ونقل 
جاده ای و سازمان پایانه ها جهت بررسی هرچه بهتر موارد ایجاد شده در جهت 
آسایش و امنیت در پایانه ها برگزار شود.وی بر رفع معضات اجتماعی با همکاری 
و نظارت پلیس آگاهی استان تاکید کرد و گفت: در پایانه های پنج گانه شهرداری 

اصفهان برای نظارت در طول شبانه روز دوربین ها و اتاق کنترل فعال است.
توکلی از راه اندازی اولین سامانه جامع قبول، مدیریت و حمل بار با محوریت پست 

ویژه اتوبوسی خبر داد و گفت: این سامانه با همکاری شرکت ملی پست جمهوری 
اسامی ایران، سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان، انجمن صنفی 
شرکت های مسافربری، مرکز نوآوری اداره کل پست استان در پایانه کاوه برای 
نخستین بار در کشور در راستای نظارت بر جابه جایی بارها راه اندازی می شود. 
سرهنگ ترکیان، رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان نیز ضمن تبریک فرارسیدن 
هفته حمل ونقل اظهار کرد: بعضی از مأموریت های پلیس آگاهی با مأموریت های 
سازمان پایانه های مسافربری شهرداری همگون است. وی پیشنهاد داد: انجام 

احراز هویت مسافران به ویژه مسافران بین راهی ضرورت دارد.

مدیرعامل سازمان پایانه های 
مسافربری شهرداری اصفهان:

نخستین سامانه جامع 
»قبول، مدیریت و حمل 
بار« راه اندازی می شود
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هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140160302011000133 مورخ 1401/09/28 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خوانسار 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمدحسن مالکی فرزند محمدتقی به شماره شناسنامه 411 
صادره از تهران در یک باب خانه به مساحت 365/57 مترمربع پالک 1657 فرعی از 15 اصلی واقع در 
بخش 6 خریداری از مالک رسمی آقای محمدقاسم مالکی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم: 18 /  10 / 1401 تاریخ انتشار نوبت اول: 03 / 10 /1401 

 رئیس ثبت اسناد وامالک 
شناسه نوبت دوم: 1429439 شناسه نوبت اول:  1429418   

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140160302011000140 مورخ 1401/9/28 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خوانسار 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عزت اله مقیمی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 19 صادره 
از خوانسار در یک قطعه زمین محصور به مساحت 1343/89مترمربع پالک 2861 فرعی از 15 اصلی 
واقع در بخش 6 ثبت خوانسار خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای سیدزین العابدین قریشی محرز 
گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف  مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/18 تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/03 

شناسه نوبت دوم: 1429565 شناسه نوبت اول: 1429555  
 رئیس ثبت اسناد وامالک 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140160302011000135 مورخ 1401/9/28 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خوانسار 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید امینی فرزند رضا بشماره شناسنامه 70 صادره از خوانسار 
در یکباب ساختمان به مساحت410مترمربع پالک 355و356 فرعی)در راستای استانداردسازی به 
پالک 1883تبدیل شد( از 26 اصلی واقع در بخش 4 ثبت خوانسار محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف  مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/18 تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/03 

شناسه نوبت دوم: 1430550 شناسه نوبت اول: 1430547  
رئیس ثبت اسناد وامالک

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140160302011000143 مورخ 1401/9/28 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خوانسار 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدخسروی فرزند میرزا بشماره شناسنامه 294 صادره از 
خوانسار در یکباب ساختمان به مساحت456/22 مترمربع پالک 415 فرعی از 16 اصلی واقع در بخش 6 
ثبت خوانسار محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف  مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/03                            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/18

شناسه نوبت اول:1430110                                                                                     شناسه نوبت دوم:1430116
رئیس ثبت اسناد وامالک خوانسار 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140160302011000137 مورخ 1401/9/28 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
خوانسار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد تقی امینی فرزند رضا بشماره شناسنامه 61 
صادره از خوانسار در یکباب ساختمان به مساحت147/42مترمربع پالک 355و356 فرعی)در راستای 
استانداردسازی به پالک 1883تبدیل شد( از 26 اصلی واقع در بخش 4 ثبت خوانسار محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف  مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/18 تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/03 

شناسه نوبت دوم:1430526 شناسه نوبت اول:1430519  
رئیس ثبت اسناد وامالک خوانسار

 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و بر حسب 
ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی 
صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض 
دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح 
دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شماره  140160302027008943 مورخ 8/25/ 1401علی روستا زاده  فرزند عباس  بشماره 
شناسنامه 31891 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282246161 در ششدانگ یک باب ساختمان 
احداثی بر روی  قسمتی از قطعه زمین پالک 1فرعی از اصلی11673 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت29/29 مترمربع خریداری مع الواسطه به صورت عادی ازمالک رسمی عباس روستازاده شیخ 

یوسفی.
رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/18  تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/3 
شناسه نوبت دوم:1430069 شناسه نوبت اول:1430067   

 آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و بر حسب 
ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی 
صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض 
دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح 
دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شماره  140160302027009103 مورخ 8/26/ 1401معصومه گرجی  فرزند محمدصادق  
بشماره شناسنامه 1858 صادره از اصفهان بشماره ملی 1290775826 در ششدانگ یک باب 
خانه  احداثی بر روی  قسمتی از قطعه زمین پالک 12500 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت142/35مترمربع خریداری مع الواسطه به صورت عادی ازمالک رسمی صدیقه فروغی ابری.

رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/18  تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/3 

شناسه نوبت دوم:1430592 شناسه نوبت اول:1430590   
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز اگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماهاز تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نماید.
ردیف 1- به موجب رای شماره 11408 مورخ 1401/9/14 هیات دوم شهرداری اصفهان  به شناسنامه 
شماره کدملی 14000277232 در ششدانگ یک باب ساختمان تجاری به مساحت 74/81 مترمربع که 
مقدار73/81 مترمربع آن از  پالک شماره 496 فرعی از 16اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالک ومقداریک مترمربع آن از پالک شماره 347 فرعی از24اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه  ثبت ملک غرب اصفهان به موجب سند 99609مورخ 69/5/8 دفترخانه 

64 اصفهان 
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/3 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/18

رییس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
شناسه نوبت اول: 1429781 شناسه نوبت دوم: 1429784

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره:140185602023007343-1401/9/30 سند مالکیت پنج دانگ ونیم  مشاع از ششدانگ پالک  
1642/0 واقع در بخش 4ثبت اصفهان به نام علی معظم در دفتر 10 صفحه 209 سابقه ثبت و سند داشته 
که طی سند شماره 32926 مورخ 1320/11/20 دفترخانه 14اصفهان  به نامبرده انتقال شده ورثه مالک 
ضمن درخواست صدور المثنی به شماره 14003032649مورخ 1400/12/23با ارائه دوبرگ استشهاد 
شهود با رمز تصدیق 318920و شماره یکتا   140002150470000626 دفترخانه 302اصفهان سند 
مالکیت المثنی در اجرای ماده 120آیین نامه قانون ثبت و تبصره های ذیل آن در شرف صدور است لذا 
مراتب به استناد تبصره های ذیل ماده 120  آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم  یا وجودسند مالکیت مزبور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود المثنی اسناد 

مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان شناسه :1430916

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک کوهپایه 

شماره:140160302028000381-1401/9/27 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140160302028000329 مورخ 1401/9/13 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کوهپایه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهمن نظام زاده اژیه  به شناسنامه شماره 
917 و کد ملی5659186548فرزندبهرام درششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
112770/98مترمربع )بدون درج اعیان( در قسمتی از پالک شماره 0فرعی از 28 اصلی واقع در قمشان 
بخش 21 حوزه ثبت ملک کوهپایه خریداری مع الواسطه به موجب مبایعه نامه عادی از ورثه علی اکبر 
صباغی هرندی فرزند مرحوم یداله محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف  مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/03تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/18 

شناسه نوبت دوم:1429343 رییس ثبت اسناد و امالک شناسه نوبت اول:1429340  
آگهی فقدان سند مالکیت

شماره:140185602011005267-1401/9/30 نظر به اینکه سند مالکیت سه  دانگ پالک 
ثبتی شماره 2فرعی از2797 اصلی واقع در بخش 1خوانسار ذیل دفتر امالک الکترونیکی شماره 
139920302011001740 به نام جواد نظری تحت شماره چاپی مسلسل 436947 ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده است سپس نام برده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 140121702011001880به 
انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 140102155864001238به گواهی 
دفترخانه 25خوانسار رسیده مدعی است سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و 
درخواست صدورالمثنای سند مالکیت فوق را نموده اندلذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120  آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم  یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدورسند مالکیت المثنی 

طبق مقررات خواهد شد.
حوزه ثبت ملک خوانسار شناسه:1430832

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره:140185602011005242-1401/9/29 نظر به اینکه سند مالکیت48 شعیر مشاع از شش 
دانگ پالک ثبتی شماره 135 فرعی از3اصلی واقع در بخش3خوانسار ذیل دفتر امالک الکترونیکی شماره 
139520302011000122 به نام مهدی سعیدی تحت شماره چاپی مسلسل 025637 ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده است سپس نام برده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 140121702011007926به  
انضمام ذو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 140102155364000383به  گواهی 
دفترخانه 12خوانسار رسیده مدعی است سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و 
درخواست صدورالمثنای سند مالکیت فوق را نموده اندلذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120  آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم  یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدورسند مالکیت المثنی 

طبق مقررات خواهد شد.
حوزه ثبت ملک خوانسار شناسه:1430039

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140160302011000142 مورخ 1401/9/28 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
خوانسار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای علی حاجیعلی فرزند حسین به شماره شناسنامه 78 
صادره از در یک قطعه زمین به مساحت 1981/02 مترمربع پالک 912 فرعی از 16 اصلی واقع در بخش 
6  خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اقای ناصر علی کشوری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف  مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/18 تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/03 

شناسه نوبت دوم:1430575 شناسه نوبت اول:1430565   
رئیس ثبت اسناد وامالک 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140160302011000137 مورخ 1401/9/28 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خوانسار 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد تقی امینی فرزند رضا به شماره شناسنامه 61 صادره 
از خوانسار در یک باب ساختمان به مساحت 147/42 مترمربع پالک 355 و 356 فرعی )در راستای 
استانداردسازی به پالک 1883 تبدیل شد( از 26 اصلی واقع در بخش 4 ثبت خوانسار محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدورسند مالکیت اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف  مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/03تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/18 

 رئیس ثبت اسناد و امالک
شناسه نوبت دوم:1430526   شناسه نوبت اول:1430519   

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602023007089- 1401/09/23  سند مالکیت یک حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک 
3045/0 واقع در بخش 1ثبت اصفهان به نام سعید شهنام در دفتر 98 صفحه 361 سابقه ثبت و سند داشته که طی 
سند شماره 54380 مورخ 1363/07/3 دفتر خانه 83 اصفهان به نامبرده انتقال شده است. مالک ضمن در خواست 
صدور سند المثنی به شماره 14013022711مورخ 1401/9/10با ارائه دو برگ استشهاد بارمز تصدیق 306291 و 
شماره یکتا 14012155812000218 دفتر خانه 162اصفهان سند مالکیت المثنی  در اجرای  ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت وتبصره های ذیل آن در شرف صدور است لذا مراتب به استنادتبصره یک اصالحی ذیل ماده120 آیین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت  آگهی میشود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم  یا وجود سند مالکیت نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله به این 
اداره  تسلیم نمایدورسید اخذ کند تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سندمالکیت یا سند معامله  ارایه نشوداقدام به صدور سندمالکیت 

المثنی طبق مقرارت خواهد شد.
شناسه:1428854

مدیر واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی 

 برابر با آرائ صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در ثبت نیاسر، تصرفات مالکانه متقاضی محرز گردیده است.لذا مشخصات متقاضی و ملک 
مورد تقاضا به شرح ذیل جهت اطالع عموم در دو نوبت و به فاصله 15 روز آگهی می گردد و در صورتی که 
افراد نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک نیاسر ارائه و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تسلیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. همچنین صدور سند 

مالکیت مانع مراجعه معترضین به محاکم قانونی نخواهد بود.
اصالحی  رای  و   1398 /10 /26 مورخ   139860302034013588 شماره  1-رای 
139960302034006011 مورخ 1399/5/27 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیاسر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم ناهید عصاریان فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 150/47 
مترمربع از قسمتی از پالک 2902 فرعی از 35 اصلی واقع در بخش 6 حوزه ثبتی نیاسر، خریداری از مالک 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/17 رسمی. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/3  
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نیاسر 

شناسه نوبت دوم: 1430778 شناسه نوبت اول: 1430777  

شماره140185602014001745 مورخه 1401/09/30 برابر آراء صادره هیأت 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سمیرم به استناد اسناد رسمی 
مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه اجرایی آن مشخصات متقاضیان 
و امالک مورد تقاضا به شرح ذیل به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشد میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سمیرم تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی 
تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذوبه این اداره تسلیم نمایندبدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهد شد.
ردیف الف:
بخش یک

1-برابر رای شماره 140160302014000612 مورخه 1401/01/31 خانم زمرد درخشانی 
به شماره ملی 1209185024 فرزند خدامراد ششدانگ یکباب خانه به مساحت 225.65 متر 
مربع قسمتی از پالک 128 اصلی واقع در سمیرم شهر حنا بلوار امام خمینی خیابان شهید 

گودرزی به موجب مبایعه نامه عادی از طرف رمضان شهبازی 
2-برابر رای شماره 140160302014001266 مورخه 1401/02/26 آقای حسین نرهء به 
شماره ملی 2293884252 فرزند غالمحسن ششدانگ یک باب خانه به مساحت 387 متر 
مربع قسمتی از پالک 431 اصلی واقع در سمیرم روستای کاکا آباد علیا ارثا از طرف پدرش 

غالمحسن نره ء
3-برابر رای شماره 140160302014002222 مورخه 1401/04/04  خانم لطافت 
نیکبخت بیده  به شماره ملی 1209356181 فرزند کیامرث ششدانگ یک باب مغازه به 
مساحت 18.4.4  متر مربع قسمتی از پالک 333 اصلی واقع در سمیرم شهربیده به موجب 

مبایعه نامه عادی از طرف فریدون وحیدر زره پوش
4- برابر رای شماره 140160302014002223 مورخه 1401/04/04  خانم لطافت 
نیکبخت بیده  به شماره ملی 1209356181 فرزند کیامرث ششدانگ یک باب مغازه به 
مساحت 18.4 متر مربع قسمتی از پالک 333 اصلی واقع در سمیرم شهربیده به موجب 

مبایعه نامه عادی از طرف فریدون وحیدر زره پوش
5- برابر رای شماره 140160302014002224 مورخه 1401/04/04  خانم لطافت 
نیکبخت بیده  به شماره ملی 1209356181 فرزند کیامرث ششدانگ یک باب مغازه به 
مساحت 17.25 متر مربع قسمتی از پالک 333 اصلی واقع در سمیرم شهربیده به موجب 

مبایعه نامه عادی از طرف فریدون وحیدر زره پوش
6- برابر رای شماره 140160302014002225 مورخه 1401/04/04  خانم لطافت 
نیکبخت بیده  به شماره ملی 1209356181 فرزند کیامرث ششدانگ یک باب مغازه به 
مساحت 24.7 متر مربع قسمتی از پالک 333 اصلی واقع در سمیرم شهربیده به موجب 

مبایعه نامه عادی از طرف فریدون وحیدر زره پوش
7- برابر رای    شماره 140160302014002226 مورخه 1401/04/04  خانم لطافت 
نیکبخت بیده  به شماره ملی 1209356181 فرزند کیامرث ششدانگ یک باب مغازه به 
مساحت 21.9 متر مربع قسمتی از پالک 333 اصلی واقع در سمیرم شهربیده به موجب 

مبایعه نامه عادی از طرف فریدون وحیدر زره پوش
8- برابر رای شماره 140160302014002227 مورخه 1401/04/04  خانم لطافت 
نیکبخت بیده  به شماره ملی 1209356181 فرزند کیامرث ششدانگ یک باب مغازه به 
مساحت 21 متر مربع قسمتی از پالک 333 اصلی واقع در سمیرم شهربیده به موجب مبایعه 

نامه عادی از طرف فریدون وحیدر زره پوش
9- برابر رای شماره 140160302014002228 مورخه 1401/04/04  خانم لطافت 
نیکبخت بیده  به شماره ملی 1209356181 فرزند کیامرث ششدانگ یک باب مغازه به 
مساحت 352.6 متر مربع قسمتی از پالک 333 اصلی واقع در سمیرم شهربیده به موجب 

مبایعه نامه عادی از طرف فریدون وحیدر زره پوش

10- برابر رای شماره 140160302014005039 مورخه 1401/06/27  آقای محمدعلی 
صادق به شماره ملی 1209067341 فرزند اسمعیل ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
5063 متر مربع قسمتی از پالک 98 اصلی واقع در سمیرم مزرعه حنا علیشاه ارثا از طرف 

پدرش اسمعیل صادقی
11- برابر رای شماره 140160302014005040 مورخه 1401/06/27  آقای محمدعلی 
صادق به شماره ملی 1209067341 فرزند اسمعیل ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
6416 متر مربع قسمتی از پالک 98 اصلی واقع در سمیرم مزرعه حنا علیشاه ارثا از طرف 

پدرش اسمعیل صادقی
12- برابر رای شماره 140160302014005055مورخه 1401/06/27  آقای احمدرضا 
صادق به شماره ملی 1209642018 فرزند اسمعیل ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
17101 متر مربع قسمتی از پالک 98 اصلی واقع در سمیرم مزرعه حنا علیشاه ارثا از طرف 

پدرش اسمعیل صادقی
13-برابر رای شماره 140160302014005056مورخه 1401/06/27  خانم نرگس 
شهیدانی سمیرمی به شماره ملی 1209631423 فرزندناصر ششدانگ یک قطعه باغ به 
مساحت 6962 متر مربع قسمتی از پالک 98 اصلی واقع در سمیرم مزرعه حنا علیشاه به 

موجب مبایعه نامه عادی از طرف ورثه اسماعیل صادق
14-برابر رای شماره 140160302014005057مورخه 1401/06/27  خانم نرگس 
شهیدانی سمیرمی به شماره ملی 1209631423 فرزند ناصر موازی سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 18860 متر مربع قسمتی از پالک 98 اصلی 

واقع در سمیرم مزرعه حنا علیشاه به موجب مبایعه نامه عادی از طرف ورثه اسماعیل صادق
15-برابر رای شماره 140160302014005059مورخه 1401/06/27  آقای احمدرضا 
صادق به شماره ملی 1209642018 فرزند اسمعیل موازی سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 18860 متر مربع قسمتی از پالک 98 اصلی واقع در سمیرم 

مزرعه حنا علیشاه ارثا از طرف پدرش اسمعیل صادق
16-برابر رای شماره 140160302014005223مورخه 1401/07/06  آقای شاهرخ 
پناه پور دره شوری به شماره ملی 2296817297 فرزند سهراب ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 106500 متر مربع قسمتی از پالک 226 اصلی واقع در سمیرم مزرعه 

دبا به موجب مبایعه نامه عادی از طرف سهراب پناهپور
17-برابر رای شماره  140160302014005510مورخه 1401/07/18  آقای علیرضا 
کریمی به شماره ملی 1209659980  فرزند حمز ه علی ششدانگ یک باب ساختمان 
دامداری به مساحت 3218 متر مربع قسمتی از پالک 57 اصلی واقع در سمیرم مزرعه آخروم 

موجب مبایعه نامه عادی از طرف حسن پریا ،ملک حسین و محمدیار سلطانی 
18- برابر رای شماره 140160302014005556مورخه 1401/07/20  خانم سنا گودرزی  
دره شوری به شماره ملی 1286681766 فرزند عطا اله ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
7370 متر مربع قسمتی از پالک 196 اصلی واقع در سمیرم مزرعه سعد آباد معروف به نرمه 

علیا  ارثا از طرف عطا اله گودرزی
19- برابر رای شماره 140160302014005558مورخه 1401/07/20  خانم سنا گودرزی  
دره شوری به شماره ملی 1286681766 فرزند عطا اله ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
5574 متر مربع قسمتی از پالک 196 اصلی واقع در سمیرم مزرعه سعد آباد معروف به نرمه 

علیا  ارثا از طرف عطا اله گودرزی
20- برابر رای شماره 140160302014005560مورخه 1401/07/20  آقای مسیح 
افخمی عمله به شماره ملی 1209505649 فرزند حیدر ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
1516.8 متر مربع قسمتی از پالک 192 اصلی واقع در سمیرم مزرعه گل دره وردشت موجب 

مبایعه نامه عادی از طرف عطا اله آژیراک
21- برابر رای شماره 140160302014006299مورخه 1401/08/15  آقای محمدعلی 
نادری به شماره ملی 1209111950 فرزند حبیب اله ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
6210 متر مربع قسمتی از پالک 79 اصلی واقع در سمیرم مزرعه قره قاچ به موجب مبایعه 

نامه عادی از طرف اسفندیار قره قانی
22- برابر رای شماره 140160302014006300مورخه 1401/08/15  آقای حسن طائی 
سمیرمی به شماره ملی 1209658569 فرزند اسفندیار ششدانگ یک باب مغازه تحتانی 
وخانه فوقانی به مساحت 45.6 متر مربع قسمتی از پالک 2310فرعی از یک  اصلی واقع در 

سمیرم خیابان مولوی موجب مبایعه نامه عادی از طرف اسفندیار طائی

23-برابر رای شماره 140160302014006307 مورخه 1401/08/15 آقای سید امید 
موسوی به شماره ملی 1200079698 فرزند سید قربانعلی ششدانگ یک قطعه باغ به 
مساحت 3661 متر مربع قسمتی از پالک 398 اصلی واقع در سمیرم روستای خفر مزرعه 

بردبلند به موجب مبایعه نامه عادی از طرف رئیس کریم جمالی 
24- برابر رای شماره 140160302014006309مورخه 1401/08/15  آقای سید حیدر 
موسوی به شماره ملی 1209251231 فرزند سید جالل ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
157.65 متر مربع قسمتی از پالک 398  اصلی واقع در سمیرم روستای خفر خیابان قاش 

مستان به موجب مبایعه نامه عادی از طرف سید امراله موسوی
25- برابر رای شماره 140160302014006310 مورخه 1401/08/15 آقای سید امید 
موسوی به شماره ملی 1200079698 فرزند سید قربانعلی ششدانگ یک قطعه باغ به 
مساحت 15111 متر مربع قسمتی از پالک 398 اصلی واقع در سمیرم روستای خفر مزرعه 

سیب دنا  به موجب مبایعه نامه عادی از طرف ورثه سید قربانعلی موسوی 
26- برابر رای شماره 140160302014006317مورخه 1401/08/16  خانم افسر شجاعی 
به شماره ملی 1209084831 فرزند قیس علی موازی 1.5دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 6000 متر مربع قسمتی از پالک12 فرعی از 58  اصلی واقع در 

سمیرم مزرعه چهار یک موجب مبایعه نامه عادی از طرف نوراله منصور زاده
27- برابر رای شماره 140160302014006319مورخه 1401/08/16  آقای محمد دارابی 
به شماره ملی 4680016841 فرزند غالم موازی دو وچهار دهم دانگ مشاع از ششدانگ یک 
واحد پرورش ماهی به مساحت 5110 متر مربع قسمتی از پالک 210  اصلی واقع در سمیرم 

اراضی پشت اراضی طال حونه کزن موجب مبایعه نامه عادی از طرف محمدرضا جهانگیری
28- برابر رای شماره 140160302014006320مورخه 1401/08/16  آقای سجاد 
فتحی به شماره ملی 1209982897 فرزند اشکبوس موازی سه وشش دهم دانگ مشاع 
از ششدانگ یک واحد پرورش ماهی به مساحت 5110 متر مربع قسمتی از پالک 210  
اصلی واقع در سمیرم اراضی پشت اراضی طال حونه کزن موجب مبایعه نامه عادی از طرف 

محمدرضا جهانگیری
29- برابر رای شماره 140160302014006326مورخه 1401/08/16  آقای حمید صفائی 
به شماره ملی 1209893551 فرزند رحمت اله موازی یک ونیم  دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه باغ به مساحت 50083 متر مربع قسمتی از پالک 106  اصلی واقع در سمیرم مزرعه 
اندرسراب موجب سند مالکیت مشاعی متقاضی به شماره 45815مورخه 1397/04/18دفتر 

خانه شماره شش سمیرم
30- برابر رای شماره 140160302014006328مورخه 1401/08/16  آقای روح اله 
صفائی به شماره ملی 1200027698 فرزند مرتضی موازی یک ونیم  دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه باغ به مساحت 50083 متر مربع قسمتی از پالک 106  اصلی واقع در سمیرم مزرعه 
اندرسراب موجب سند مالکیت مشاعی متقاضی به شماره 45815مورخه 1397/04/18دفتر 

خانه شماره شش سمیرم
31- برابر رای شماره 140160302014006329مورخه 1401/08/16  آقای محمد صفائی 
به شماره ملی 1209880725 فرزند مرتضی موازی یک ونیم  دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه باغ به مساحت 50083 متر مربع قسمتی از پالک 106  اصلی واقع در سمیرم مزرعه 
اندرسراب موجب سند مالکیت مشاعی متقاضی به شماره 45815مورخه 1397/04/18دفتر 

خانه شماره شش سمیرم
32- برابر رای شماره 140160302014006330مورخه 1401/08/16  آقای مجید صفائی 
به شماره ملی 1209703238 فرزند رحمت اله موازی یک ونیم  دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه باغ به مساحت 50083 متر مربع قسمتی از پالک 106  اصلی واقع در سمیرم مزرعه 
اندرسراب موجب سند مالکیت مشاعی متقاضی به شماره 45815مورخه 1397/04/18دفتر 

خانه شماره شش سمیرم
33- برابر رای شماره 140160302014006331مورخه 1401/08/16  آقای جمشید 
بهرامیان به شماره ملی 1209668017 فرزند ابوالقاسم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 1805متر مربع قسمتی از پالک 1462 فرعی از یک  اصلی واقع در سمیرم تل 

میدان موجب مبایعه نامه عادی از طرف یحیی اسدی
34- برابر رای شماره 140160302014006332مورخه 1401/08/16  آقای جمشید 
بهرامیان به شماره ملی 1209668017 فرزند ابوالقاسم ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
492.65  مربع قسمتی از پالک 1445 فرعی از یک  اصلی واقع در سمیرم خیابان شهید روح 

اله بهرامیان موجب مبایعه نامه عادی از طرف قنبرعلی بهرامیان
35- برابر رای شماره 140160302014006426مورخه 1401/08/21  آقای محمود 
محمدی سمیرمی به شماره ملی 1209673241 فرزند طوس ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور به مساحت 273 متر مربع قسمتی از پالک 2147 فرعی از یک  اصلی واقع در سمیرم 

بلوار دنا کوچه شهید نادری به موجب مبایعه نامه عادی از سید داود قائم مقامی
36- برابر رای شماره 140160302014006632مورخه 1401/09/01  خانم نرگس 
شیخی هونجانی به شماره ملی 1209866544 فرزند علی اکبر ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 348.6 متر مربع قسمتی از پالک 6779 فرعی  از یک  اصلی واقع در سمیرم خیابان 

قدس کوچه شهید ابراهیم طائی به موجب مبایعه نامه عادی از طرف اسفندیار رئیسی زاده
37- برابر رای شماره 140160302014006746مورخه 1401/09/06  خانم نرگس 
طغرائی به شماره ملی 1200022841 فرزند ذبیح اله موازی سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین محصور به مساحت 547 متر مربع قسمتی از پالک 2269 فرعی  از یک  اصلی 
واقع در سمیرم خیابان هالل احمر جنب پارک دریاچه به موجب مبایعه نامه عادی از طرف 

ورثه سید کمال قائم مقامی
38-برابر رای شماره 140160302014006747مورخه 1401/09/06 آقای محمد تقی 
طغرائی به شماره ملی 1209711567 فرزند علی موازی سه دانگ مشاع ازششدانگ یک 
قطعه زمین محصور به مساحت 547 متر مربع قسمتی از پالک 2269 فرعی  از یک  اصلی 
واقع در سمیرم خیابان هالل احمر جنب پارک دریاچه به موجب مبایعه نامه عادی از طرف 

ورثه سید کمال قائم مقامی
39-برابر رای شماره 140160302014006754مورخه 1401/09/06  خانم الهه 
پیرمرادیان به شماره ملی 1209682192 فرزند احمدرضا ششدانگ یک باب مغازه وزیر 
زمین به مساحت 40.50 متر مربع قسمتی از پالک 1306 فرعی  از یک  اصلی واقع در سمیرم 

بلوار خلیج فارس به موجب مبایعه نامه عادی از طرف صفر افشاری
40- برابر رای شماره 140160302014006773مورخه 1401/09/06  خانم زهرا 
عظیمیان فریدنی به شماره ملی 1818976404 فرزند ایداله ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 151 متر مربع قسمتی از پالک 1122 فرعی  از یک  اصلی واقع در سمیرم خیابان 

شیخ صدوق به موجب مبایعه نامه عادی از طرف فضل اله افشاری
41- برابر رای شماره 140160302014006793مورخه 1401/09/08  خانم شیما طائی 
به شماره ملی 1200024176 فرزند بهرام ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت400 
متر مربع قسمتی از پالک 2245 فرعی  از یک  اصلی واقع در سمیرم خیابان قدس کوچه 

گلستان به موجب مباسیعه نامه عادی از طرف اسداله منصور زاده
42- برابر رای شماره 140160302014006796مورخه 1401/09/08  خانم خدیجه 
افشاری به شماره ملی 1209074370 فرزند اسداله ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
338.7 متر مربع قسمتی از پالک 1202 فرعی  از یک  اصلی واقع در سمیرم خیابان میرزا رضا 

کرمانی کوچه هنرستان به موجب مبایعه نامه عادی از طرف فضل اله افشاری بشیر
43- برابر رای شماره 140160302014006797مورخه 1401/09/08  خانم کلثوم 
فرهادی به شماره ملی 6329834490 فرزند صفرموازی سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
یکباب خانه به مساحت 346.75 متر مربع قسمتی از پالک 1346 فرعی  از یک  اصلی واقع 

در سمیرم خیابان مطهری خیابان کشاورز به موجب مبایعه نامه عادی از کرامت اله صاعدی
44- برابر رای شماره 140160302014006798مورخه 1401/09/08  آقای اله داد 
صاعدی به شماره ملی 1209084287 فرزند محمد طاهرموازی سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک یکباب خانه به مساحت 346.75 متر مربع قسمتی از پالک 1346 فرعی  از یک  اصلی واقع 
در سمیرم خیابان مطهری خیابان کشاورز به موجب مبایعه نامه عادی از کرامت اله صاعدی

ردیف :ب
بخش 16

1-برابر رای شماره 140160302014003303 مورخه 1401/05/06 آقای سلیمان 
مرادپورشور باخلو به کد ملی 2294214536 فرزند محمد علی ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی  به مساحت 130000 متر مربع قسمتی از پالک 206 اصلی  واقع در سمیرم مزرعه 

آب بریک  بخش 16 به موجب مبایعه نامه عادی ازطرف محمد علی شور باخلو
      تاریخ انتشار نوبت اول:1401/10/03        تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/10/18

محمد زمانی - رئیس ثبت اسناد و امالک سمیرم
شناسه نوبت اول: 1430859 شناسه نوبت دوم: 1430866

     آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی ثبت سمیرم  



قهوه در سراسـر جهـان بـه افزایش جادویـی تمرکز و 
انـرژی معروف اسـت، اما ایـن فواید شـامل حال همه 

افراد نمی شـود.
قهـوه راه لذیذی بـرای دریافت انـرژی صبحگاهی یا 
جبران افـت انرژی عصرگاهی اسـت و می تـوان آن را 
به عنوان اکسـیر سـامتی نیز تعریف کرد. قهوه خطر 
ابتا به سـرطان پروسـتات، نارسـایی قلبـی و حتی از 
دسـت دادن شـنوایی را کاهـش می دهـد و نوشـیدن 
قهوه بـوداده تیـره حتی ممکن اسـت بـه کاهش وزن 

کمـک کند.
اما اثـرات منفی قهوه بـرای عده خاصـی از افراد بیش 
از اثـرات مثبـت آن اسـت. بـرای نمونـه، شـاید دقت 
کـرده باشـید گاهی اوقـات قهوه شـما را مضطـرب یا 
عصبـی می کنـد یـا شـاید احسـاس کرده ایـد بعـد از 
هر فنجـان قهـوه ای کـه می خوریـد، بافاصلـه باید 
بـه توالـت برویـد. در مجمـوع قهـوه ممکـن اسـت 
اثراتی روی سـامت شـما بگـذارد که کامـًا برایتان 

ناشـناخته باشـد.
بـرای درک بهتر ایـن که آیا قهـوه برای شـما انتخاب 
خوبـی اسـت یـا نـه، از متخصصـان تغذیـه سـؤال 
کردیم چـه کسـانی باید از نوشـیدن قهـوه صرف نظر 
کنند تـا سـامت بماننـد. در ادامـه این مطلب پاسـخ 

متخصصـان تغذیـه بـه ایـن سـؤال را می خوانید.

۱. کسانی که سندروم روده تحریک پذیر دارند
کافئیـن از یک طـرف می تواند نظـم و قاعـده روده را 
افزایش دهـد و از طـرف دیگـر ممکن اسـت احتمال 
اسـهال را هم باال ببرد. اسـهال نشـانه اصلی سندروم 
روده تحریک پذیـر یـا IBS اسـت. پـس اگـر بـه این 
سـندروم مبتـا هسـتید، مصـرف نوشـیدنی های 

کافئیـن دار را محـدود یـا تـرک کنید.

۲. کسانی که آب سیاه دارند
فشـار درون چشـمی بـا مصـرف قهـوه در افـرادی 
کـه دچـار آب سـیاه هسـتند، بـاال مـی رود، بنابرایـن 
توصیه می شـود ایـن افـراد مصـرف قهـوه را محدود 
یا قطع کننـد )برای اثبـات قطعی این مـورد تحقیقات 
بیشـتری بایـد انجام شـود(. بـر اسـاس تحقیقاتی که 
تاکنـون انجام شـده، نوشـیدن مقادیـر زیـاد کافئین، 
خطـر ابتـا بـه آب سـیاه را در کسـانی کـه هم اکنون 
مسـتعد افزایـش فشـار چشـم هسـتند، بـاال می برد.

۳. کسانی که مثانه بیش فعال دارند
همـه مـا می دانیـم بهتـر اسـت پیـش از یـک سـفر 
طوالنی، دور نوشـیدن یـک فنجان قهـوه بزرگ خط 
بکشـیم، به ویـژه اگـر دسترسـی بـه توالت در مسـیر 
سـفر محدود باشـد. مصرف کافئیـن هم تکـرار و هم 
فوریـت ادرار را افزایـش می دهـد. اگـر به طـور منظم 
قهـوه نمی نوشـید، ممکن اسـت نسـبت به ایـن تأثیر 
خـاص حساسـیت بیشـتری پیـدا کنیـد. پس قبـل از 
اینکـه عـازم یک سـفر طوالنـی شـوید، این نکتـه را 

در نظـر بگیرید!

۴. کسانی که مشکات قلبی نظیر آریتمی دارند
از آنجـا کـه کافئیـِن قهـوه می توانـد بـه طـور موقت 
فشـار خـون و ضربـان قلـب را باال ببـرد، کسـانی که 
سـابقه بیماری های قلبـی دارنـد حتمًا باید با پزشـک 
درباره میـزان مصرف قهـوه و کافئین مشـورت کنند. 
در حال حاضـر، در زمینه اثـرات بلندمـدت قهوه روی 
فشـار خـون و سـامت قلـب مـدارک قطعـی کافی 

وجود نـدارد.

۵. کسانی که باردار هستند
توصیه می شـود زنان باردار مصرف کافئیـن را تا ۲۰۰ 
میلی گرم )کـه در ۲ فنجـان قهـوه وجـود دارد( در روز 
کاهش دهنـد تا خطر سـقط جنین، زایمـان زودرس و 
کاهش وزن تولـد را بـه حداقل برسـانند. بـا این حال 
طبق مطالعـات سـال ۲۰۲۰ مصرف کافئیـن در طول 
بـارداری هیچ سـطح ایمنـی ندارد. بـا این حـال، بهتر 
اسـت زنان باردار درباره میـزان مصرف آن با پزشـک 

مشـورت کنند.

۶. مادران شیرده
از آنجـا کـه کافئیـن محـرک و ادرارآور اسـت، ایـن 
نگرانـی را ایجاد می کند که ممکن اسـت مادر شـیرده 
را در معـرض کم آب شـدن بـدن قـرار دهـد. توصیه 
می شـود مـادران بـاردار و شـیرده تـا جای ممکـن از 

مصـرف کافئیـن اجتنـاب کنند.

۷. کسانی که اختال خواب دارند
نوشـیدن یکی دو فنجان قهوه پس از بدخوابی شـب، 

قابـل درک اسـت بـا این حـال، عـادت قهوه خـوردن 
شـما ممکـن اسـت خـواب ضعیف و خسـتگی شـما 
را دائمـی کنـد. شـاید فکـر کنیـد قهـوه عصرگاهـی 
اثـری بـر خـواب شـما نمی گـذارد، امـا در واقعیت بر 
کیفیت خواب شـما اثر می گذارد. سـعی کنیـد حداقل 
۶ سـاعت پیـش از زمـان خواب تـان، قهـوه نخورید! 
نوشـیدن قهوه حتی ۶ سـاعت پیش از خواب پتانسیل 
مختـل کـردن الگوهـای خـواب را دارد. ایـن یافته ها 
مبنـی بـر سـطح ۴۰۰ میلی گرمـی کافئیـن اسـت؛ 

چیـزی معـادل ۴ فنجـان قهوه.

۸. کسـانی کـه اضطـراب زیـاد دارنـد و مسـتعد 
هسـتند وحشـت زدگی 

کافئین یک ماده محرک اسـت بنابراین ممکن اسـت 
اضطـراب برخـی افـراد را تشـدید کنـد. اگـر بـه طور 
مداوم اضطـراب یا وحشـت زدگی را تجربـه می کنید، 
بهتـر اسـت از مصـرف قهـوه اجتنـاب کنید یـا میزان 
مصـرف قهـوه کافئین دارتـان را کـم کنیـد. سـطوح 
بـاالی کافئیـن )حـدود ۵ فنجـان قهـوه در روز( افراد 
مضطـرب را بـه صـورت بالقـوه دچـار وحشـت زدگی 

می کند. شـاید شـما روزانـه ۵ فنجـان قهـوه مصرف 
نکنیـد، در هـر صـورت بهتـر اسـت مراقـب میـزان 
مصرف تـان باشـید تـا اضطراب تـان تشـدید نشـود.

۹. کسانی که اسهال دارند
برخی افـراد بـاور دارند با نوشـیدن قهـوه صبحگاهی 
مزاجشـان بـه کار می افتـد، امـا چنانچه دچار اسـهال 
شـده باشـید نوشـیدن قهوه اصـًا توصیه نمی شـود. 
قهوه بـدون کافئین شـاید گزینـه بهتری باشـد، اما به 
طـور کلی مایعـات گـرم، مـزاج را تحریـک می کنند.

۱۰. کسانی که صرع دارند
یافته هـای جدیـد خبـر از ایـن می دهنـد کـه مصرف 
زیاد قهوه وقوع تشـنج را بیشـتر می کند، اما این یافته 
به مطالعات بیشـتری نیـاز دارد؛ بنابرایـن اگر حمات 
صـرع و تشـنج را تجربـه می کنید بهتـر اسـت درباره 

مصـرف کافئین با پزشـک مشـورت کنید.

۱۱. کودکان زیر ۱۲ سال
قهـوه می توانـد همـه مـا را اندکـی عصبـی کنـد، اما 
مصرف مقادیر اندک قهـوه در کودکان، اثـرات جانبِی 
جـدی و محسـوس تری در پـی دارد. بـرای مثـال، 
مصرف بیـش از حـد قهـوه می توانـد کـودک را دچار 
افزایش ضربـان قلـب، افزایـش احسـاس اضطراب، 
دشـواری تمرکـز و ناراحتی معـده کند. جنبـه دیگری 
که بایـد در نظـر بگیریم این اسـت که قهـوه می تواند 
نشـانه های گرسـنگی را بـه ویـژه در کـودکان نوپـا 
پنهان کنـد، درنتیجـه کـودک نمی تواند مـواد مغذی 
الزم بـرای رشـد را دریافـت کنـد. در نهایـت، بخاطر 
بسـپارید کـه قهـوه به خـودی خـود بسـیار اسـیدی 
اسـت، درنتیجـه می توانـد بـه مینـای دنـداِن کودک 
آسـیب برسـاند و خطـر پوسـیدگی دنـدان را افزایش 

دهـد.

۱۲. کسانی که رفاکس معده دارند
کافئین می تواند اسـفنکتر تحتانی مـری را که دریچه 
بیـن مـری و معـده اسـت شـل کنـد. ایـن امر سـبب 
می شـود محتوای اسـیدی معده وارد اسـفنکتر شـود 
و نشـانه های رفاکـس معـده بـروز کنـد. اگـر دچار 
رفاکـس معده هسـتید، شـاید قهـوه بـدون کافئین 

گزینـه بهتری باشـد.
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رئیس پلیس امنیـت اقتصـادی فرماندهـی انتظامی اسـتان اصفهان از اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

اجرای طـرح برخورد بـا اخالگـران و دالالن بـازار ارز توسـط ماموران 
انتظامی ایـن حوزه خبـر داد.

سـرهنگ کامران ریاحی افزود: باتوجه به نوسـانات شـدید قیمت ارز در 
روزهای اخیر و سـوء اسـتفاده دالالن در بی ثبات کـردن و ایجاد اخال 
در بـازار ارز، این طرح بـا هماهنگی مرجع قضائی به اجرا گذاشـته شـد.

وی اظهار داشـت: در این طرح ماموران در یک عملیـات ضربتی موفق 
شـدند چهار دالل ارزی را حین انجام معامله غیرمجاز دسـتگیر و از این 

افـراد بالغ بر هفت هـزار دالر آمریکا کشـف کنند.
رئیس پلیس امنیـت اقتصـادی فرماندهـی انتظامی اسـتان اصفهان با 

بیـان اینکه متهمـان با توجه بـه دالیـل و مدارک موجـود و بـا توجه به 
قیمـت گذاری های کذب و غیرواقعی و فعالیت گسـترده در شـبکه های 
اجتماعی و فضـای مجازی بـه همـراه پرونده بـرای رسـیدگی به جرم 

خود تحویـل مرجع قضائی شـدند.
این مقام انتظامی با هشـدار به مفسـدان و اخال گران نظـام اقتصادی 
و بـازار ارز گفـت: پلیـس امنیت اقتصـادی اسـتان اصفهان بـه صورت 
شـبانه روزی تحـرکات بـازار را مـورد رصـد هوشـمندانه خـود قـرار 
می دهد و از شـهروندان نیـز می خواهیم هـر گونه اخبـار و اطاعاتی در 
خصـوص این گونـه جرائـم را از طریـق تماس با شـماره تلفـن ۱۱۰ به 

پلیـس اطـاع دهند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان

طرح برخورد با اخاللگران بازار ارز در اصفهان اجرا شد

ادامه از صفحه یک

ــال  ــی فوتب • جــام جهان
2018 پرهزینه تریــن 

دوره 
آمـار برگـزاری جـام جهانـی 
فوتبـال در سـال ۲۰۱۸ کـه 
بـه گفتـه کارشناسـان یکی از 
پرهزینه تریـن دوره در تاریـخ 
جام جهانـی فوتبـال بـوده، به 
خوبـی مویـد ایـن امـر اسـت. 
مـدت  طـول  در  روسـیه 
برگـزاری این بازی هـا، معادل 
یـک درصـد از تولیـد ناخالص 
داخلـی ایـن کشـور، درآمـد 
کسـب کـرد. ایـن مسـابقات 
بیـش از ۸۵۰ میلیـارد روبـل 
)حدود ۵/ ۱۳ میلیـارد دالر( به 
تولید ناخالـص داخلی روسـیه 
کمک کـرد و در ایـن بین فقط 
بخـش گردشـگری در طـول 
برگـزاری جام جهانـی بین ۴۰ 
تا ۷۰ میلیارد روبـل درآمدزایی 

داشـت.

آور  شــگفت  آورده   •
جــام جهانــی بــرای 

ی هــا  قطر
امـا آورده جـام جهانـی بـرای 
قطری هـا شـگفت آور اسـت. 
از آنجایـی کـه برگـزاری جـام 
جهانی فوتبال در هر کشـوری 
نیازمند ایجاد زیرسـاخت هایی 
همچـون ورزشـگاه ها و مراکز 
تفریحـی و اقامتـی می باشـد، 
موفق تریـن  و  بزرگ تریـن 
شـرکت های عمرانـی بـرای 
ورزشـگاه ها  ایـن  سـاخت 
و مراکـز بـه قطـر آمدنـد تـا 
تاثیـرات مثبـت عمیقـی بـر 
اقتصـاد قطـر داشـته باشـند. 
تـراز  ایـن  اسـتارت  لبتـه  ا
اقتصـادی مثبـت از همـان 
سـال ۲۰۱۴ که قطر بـه عنوان 
میزبان مسـابقات جـام جهانی 
انتخـاب شـد، خـورد. تولیـد 
ناخالـص داخلـی ایـن کشـور 
بـه اندازه کشـورهای بـزرگ و 
قـوی اروپایـی رشـد کـرد و با 
وجـود تحریم هـای ناشـی از 
یجـاد تنـش بـا عربسـتان هم 
دسـتخوش تغییـر ملموسـی 
نشـد. کوچـک بـودن قطـر و 
داشـتن شـهرهای محـدود، 
سـبب می شـود کـه قیمـت 
ملـک در ایـن کشـور صعودی 
شـود و قطری هـا از هـر زمین 
و ملکـی بـرای ایجاد بسـتری 
اقتصـادی در برگـزاری جـام 
جهانـی فوتبـال نهایـت بهـره 

را ببرنـد.

ــی 2022  ــود میزبان • س
تولیــد  11درصــد    ،
ــر  ــی قط ــص داخل ناخال
رئیـس  بازی هـا  از  پیـش 
کمیتـه برگـزاری جـام جهانی 
۲۰۲۲ اعـام کـرد، قطری هـا 
بـه دنبـال سـودی حـدود ۲۰ 
میلیـارد دالر می باشـند. ایـن 
رقـم ۱۱ درصد تولیـد ناخالص 
داخلـی قطـر را درسـال ۲۰۱۹ 
تشـکیل می دهـد. قطری هـا 
بـرای رسـیدن بـه جایـگاه 
امـروزی، تـاش بسـیاری 
کرده انـد کـه بـرای بسـیاری 
از بـزرگان این حوزه در کشـور 
ما می توانـد آموزشـگاه بزرگی 

بـه حسـاب آیـد.

مدرس و تحلیل گر 
ورزش 

سرمقاله
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این افراد فکر قهوه خوردن را از سر بیرون کنند؛

فهرستی محروم از لذت رفیق تلخ صبحگاهی!

 امین سریزدی  سازمان ها، ادارات، مراکز دولتی و عمومی ملزم به 
رعایت و کنترل دمای ۲۱-۱۸ درجه در فضای داخلی )بسته( و ۱۸ درجه 
در راهروها، فضاهای عمومی وسرپوشیده هستند. روزهای پایانی آذر 
است و بیداد آلودگی ریه هایمان را لبریز کرده است و حاال برای این 
اظهار نظرها خیلی دیر چرا که مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت 
ملی گاز ایران از اجرای طرح پایش مصرف گاز دستگاه های اجرایی و 
اماکن دولتی و عمومی کشور با هدف مدیریت انرژی و رعایت الگوی 

مصرف خبر داد. 
 

• 81 درصد آلودگی هوا مربوط به خودروهایی است که 
باید اسقاط شوند

رئیس مجلس شورای اسامی گفت: زمانی که شهردار تهران بودم گفتم 
که وسایل محرکه ای در شهر تردد می کنند که ۸۱ درصد آلودگی هوا از 
آنها نشأت می گیرد و منشأ این آلودگی نیز خودروهایی هستند که زمان 
بهره وری آنها تمام شده و باید اسقاط شوند. به گزارش شانا، محمدباقر 
قالیباف با حضور در برنامه زنده تلویزیونی با بیان اینکه با بیش از ۲۰ سال 
مسئولیت های متعدد، با موضوع آلودگی هوا آشنایی دارد، اظهار کرد: 
بارها در همین صداوسیما درباره موضوع آلودگی هوا گفته ایم. پرسش 
این بود که منشأ آن چیست و من زمانی که شهردار تهران بودم گفتم که 
وسایل محرکه ای در شهر تردد می کنند که ۸۱ درصد آلودگی از آنها نشأت 
می گیرد. منشأ این آلودگی نیز خودروهایی هستند که زمان بهره وری 
آنها تمام شده که مربوط به بخش دولتی و بخش غیردولتی است و باید 

اسقاط شود.

• گاز حدود ۵00 سازمان و مرکز دولتی و عمومی قطع شد
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران از اجرای طرح پایش 
مصرف گاز دستگاه های اجرایی و اماکن دولتی و عمومی کشور با هدف 

مدیریت انرژی و رعایت الگوی مصرف خبر داد. 
مسلم رحمانی در این باره گفت: با فرارسیدن روزهای سرد سال و لزوم 
صرفه جویی مشترکان در مصرف گاز طبیعی، شرکت های گاز استانی از 
ابتدای آذرماه، اقدام به پایش مصرف همه سازمان ها، ادارات و مراکز 
دولتی، عمومی و... کردند که در این ارتباط، از حدود ۶۰ هزار پایش 
انجام شده تاکنون، ۶۲۹ سازمان از ورود به داخل سازمان ممانعت کردند 
که در صورت ادامه این روند، ضمن برخورد با دستگاه مورد نظر، اسامی این 

دستگاه ها نیز اعام خواهد شد. وی ادامه داد: این طرح همسو با اجرایی 
کردن بخشنامه صادرشده از سوی نهادهای حاکمیتی باالدست، وزارت 
نفت و دستورعمل های اباغی از سوی شرکت ملی گاز ایران انجام شده 
است. مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به 
انجام بازدیدهای ادواری توسط تیم های کارشناسی این شرکت، از 
رعایت دمای ۲۱ - ۱۸ درجه در فضای داخلی و دمای ۱۸ درجه در راهروها 
و فضاهای عمومی و سرپوشیده نام برد که در فرآیند بازدیدها مورد توجه 
و تأکید قرار می گیرد. رحمانی تصریح کرد: در صورت مشاهده رعایت 
نکردن موارد مندرج در بخشنامه، اخطاریه برای اماکن زیر پوشش صادر 
خواهد شد که بر این اساس، تاکنون به بیش از ۴۹۴۰ سازمان یا اداره اخطار 
قطع برای کاهش مصرف و تنظیم دمای رفاه در ساختمان )۲۱ - ۱۸( 

داده شده است.
وی در پایان با بیان اینکه گاز حدود ۵۰۰ سازمان در پی اخطارهای 
صادرشده و به دلیل رعایت نکردن بخشنامه های اباغی درباره مصرف 
بهینه گاز و تنظیم دمای اداره با دمای رفاه قطع شده است، از همه اداره ها، 
سازمان ها و مراکز دولتی و عمومی خواست با روشن کردن وسایل 
گرمایشی یک ساعت پیش از آغاز کار و خاموش کردن آنها یک ساعت 
پیش از پایان کار، خاموش کردن وسایل گرمایشی در روزهای تعطیل 
برای ساختمان هایی که سیستم حرارت مرکزی ندارند، همچنین انجام 
معاینه فنی، تعمیر وسایل گرمایشی و دیگر اقدام های الزم به منظور 
افزایش بازدهی وسایل گازسوز مانند نصب سامانه پایش هوشمند 

موتورخانه ها، نسبت به صرفه جویی در مصرف گاز اهتمام ورزند.

• تعطیلی برخی از شرکت های صنعتی برای کاهش 
مصرف گاز

مدیرعامل شرکت فرآورده های نفتی اصفهان گفت: اصاح مصرف 
انرژی برای مدیریت سوخت در کشور و پیشگیری از مشکات توزیع الزم 
است. عبداهلل گیتی منش در نشست با فرماندار تیران و کرون اظهار کرد: 
روند مصرف انرژی در کشور روبه افزایش است و باید مدیریت مصرف و 
فواید دستگاه ها استانداردسازی شود. وی افزود: زمستان امسال با افزایش 
مصرف انرژی گاز، تعطیلی برخی از شرکت های صنعتی انجام شده تا 
مشکل برای بخش مسکونی پیش نیاید. به گزارش ایسنا، مدیرعامل 
شرکت فرآورده های نفتی منطقه اصفهان، ادامه داد: افزایش مصرف 
گاز منجر به گرایش در مصرف سوخت مایع شده که این موضوع هم 

محدودیت هایی دارد. وی با بیان اینکه در ادوار گذشته در شش ماهه دوم 
سال کاهش مصرف بنزین را داشتیم، تصریح کرد: امسال این گونه نبوده 

و در فصل پاییز تغییری نداشته ایم.
همچنین فرماندار تیران و کرون با اشاره به فعالیت بخش کشاورزی، 
دامپروری و دامداری در این شهرستان گفت: عدم  تأمین به موقع سوخت 

این مراکز خسارت اقتصادی برای سرمایه گذاران در بر خواهد داشت.
علی محمدی کیا، حسن نیت سرمایه گذاران این بخش را مهم خواند و 

افزود: سوخت مورد تقاضا خارج از مسیر اصلی نخواهد رفت.
وی همکاری شرکت فرآورده های نفتی در احداث جایگاه دیگر سوخت 

در بخش مرکزی این شهرستان را خواستار شد.

• دمای ادارات سراسر استان سمنان در حال پایش است
سازمان ها، ادارات، مراکز دولتی و عمومی ملزم به رعایت و کنترل دمای 
۲۱-۱۸ درجه در فضای داخلی )بسته( و ۱۸ درجه در راهروها، فضاهای 

عمومی وسرپوشیده هستند.
استان سمنان سیدجواد حقیقت حسینی مدیرعامل شرکت گاز استان 
سمنان با اشاره به خبر فوق، گفت: طرح مذکور در راستای اجرایی 
کردن بخش نامه صادره از سوی نهادهای باالدست، وزارت نفت و نیز 

دستورالعمل های اباغی از سوی شرکت ملی گاز ایران صورت پذیرفته 
است. وی افزود: بر اساس دستور اباغی تمامی وسایل گرمایشی این 
ساختمان ها می بایست یک ساعت قبل از شروع وقت اداری روشن و یک 
ساعت قبل از پایان وقت اداری خاموش شوند؛ در این راستا همه وسایل 
گرمایشی در زمان تعطیلی ادارات باید خاموش باشند و در صورت عدم 
رعایت الگوی مصرف و موارد مندرج در دستورالعمل ها با جرائم افزایش 
نرخ و قطع گاز مواجه خواهند شد. مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان 
با اشاره به لزوم مصرف بهینه گاز طبیعی در سطح استان، گفت: اگرچه 
مشکلی برای تأمین گاز در بخش خانگی در فصل سرد متصور نیست 
و شبکه گاز استان نیز در شرایط پایدار قرار دارد اما از تمامی ادارات، 
سازمان ها و سایر مراکز دولتی و عمومی درخواست می شود در مصرف 
گاز حداکثرصرفه جویی را بعمل آورند. حقیقت حسینی در پایان گفت: 
شرکت ملی گاز براساس برنامه های از پیش تعریف شده در راستای 
فرهنگ سازی، بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی تاش نموده 
است توازن منطقی در مصرف را ایجاد نماید و در همین راستا پایش 
دمای ساختمان های دستگاه های اجرایی، اماکن دولتی و عمومی توسط 
تیم های کارشناسی شرکت گاز استان سمنان با هدف مدیریت مصرف 

انرژی و رعایت الگوی مصرف انجام می شود.

قطع گاز حدود ۵۰۰ سازمان در پی اخطارهای صادره ؛

گاز صنعت را گرفت!
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