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8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

نصف جهان در صدر آلوده ترین شهرهای ایران؛
 قبح مازوت سوزی ریخته؟!

اصفهاِن بی نفس

 اصفهان؛
  پیشرو در

 ازدواج دانشجویی

 خرید ارزان  انار، رمق تولید را از باغداران
 نطنزی گرفت؛

 وقتی زحمت بادرودی ها 
به باد می رود
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هشدار پلیس فتای اصفهان برای انتشار 
اپلیکیشن جعلی »دولت همراه«

فعالیت گشت ارشاد مسئوالن در ستاد 
امر به معروف و نهی از منکر اصفهان

 همان داستان تکراری!
هجوم سرمایه داران به بازار خودرو؛ 

خودرو گران تر هم می شود

 دادستان موضوع 
استفاده از سوخت مازوت 

در نیروگاه اصفهان را 
پیگیری کند

 »سوگواره یاس نبوی« 
 در 350 بقعه اصفهان 

برگزار می شود

امدادرسانی هالل 
احمر اصفهان در 

بیش از 80 درصد 
حوادث کشور

 از  برگزاری نمایشگاه در کشورهای خارجی 
استقبال نشد
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مبلغ تضمين )ريال (مبلغ برآورد )ريال(محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

401-3-269
عملیات مدیریت بهره برداری 

آب منطقه برخوار
28.840.250.3011.065.207.000جاری

مهلت تحويل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 13:00 روز شنبه به تاریخ 1401/09/26
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1401/09/27

دريافت اسناد : سايت اينترنتی
WWW.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  36680030-8- 031

)  داخلی 334  (

نوبت اول

خبرگزاری مهر نوشت: به رغم وضعیت خطرناک آلودگی هوای اصفهان که برای کاهش آن تدبیری اساسی صورت نمی گیرد؛ 
اما دو سالی است که گویا با عادی سازی یک فاجعه محیط زیستی قبح مازوت سوزی در این کالن شهر ریخته است! دی ماه سال 

گذشته پلمب مشعل های مازوت سوز نیروگاه حرارتی شهید محمد منتظری در مجاورت شهرهای اصفهان و شاهین شهر با مصوبه 

شورای عالی امنیت ملی شکسته شد و این نیروگاه در میان تاییدها و تکذیب ها در مدت نزدیک به 2 ماه تا بیستم اسفندماه از نفت 

کوره )مازوت( به عنوان سوخت دوم استفاده کرد. هرچند مشعل های مازوت سوز نیروگاه منتظری از سال 1393 تا 1396 به مرور با 

حکم قضایی خاموش شده بود؛ اما از سال 98 موضوع فک پلمب مشعل های این نیروگاه در ماه های سرد سال همواره مطرح 

می شد و در نهایت سال پیش با یک مصوبه، بدون رعایت حداقل الزامات زیست محیطی و انجام فیلتراسیون خروجی ها، پلمب 

برداشته شد؛ موضوعی که با انتقاد شدید زینلیان، معاون عمرانی استاندار اصفهان مواجه شد  

اهدای خون  تداوم رسالت انسانی

خون شما 

زند گی می بخشد

زاینده رود را دنبال کنید

zayanderoudonline.ir
zayanderoudonline.ir
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دستگیری راننده کامیون با بار قاچاق قطعات خودرو
کامیون با بار قاچاق قطعات خودرو توسط ماموران نیروی انتظامی توقیف و راننده به جزای نقدی ده 
میلیارد ریال محکوم شد.مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: در بازرسی از خودروی 
دستگاه کامیون کشنده در شهرستان ســمیرم یک هزار و ۴۳۵ کارتن مشتمل بر سی هزار و ۷۳۶ 
قطعه از انواع قطعات خودرو از قبیل کمک فنر، بوش و سیبک خارجی به ظن قاچاق کشف و توقیف 
شد.علی اکبر مختاری با بیان اینکه پرونده به شعبه اول بدوی شهرستان سمیرم ارجاع شد، افزود: 
شعبه پس از بررسی، بزه انتســابی به متهم را محرز تشــخیص داد و عالوه بر ضبط کاال، راننده به 

پرداخت جزای نقدی به میزان ده میلیارد و ۷۷۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.
 

توقیف محموله 100 تنی کود شیمیایی در فالورجان
۱۰۰ تن کود شیمیایی احتکار شده به ارزش ۶۰ میلیارد ریال در فالورجان کشف و ضبط شد.رییس 
پلیس امنیت اقتصادی استان گفت:در اجرای طرح تشدید مبارزه با احتکار و برخورد با محتکران 
کاال های اساســی و مورد نیاز مردم در یکی از انبار های حاشیه شــهر قهدریجان از توابع شهرستان 
فالورجان ۱۰۰ تن کود شیمیایی احتکار شــده به ارزش ۶۰ میلیارد ریال در فالورجان کشف و ضبط 
شد.سرهنگ کامران ریاحی افزود: ماموران پس از دریافت اطالعات طی هماهنگی با مرجع قضایی 
به همراه بازرسان اداره جهاد و کشاورزی و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در حضور مالک 
انبار از محل بازدید کردند.ســرهنگ ریاحی گفــت: مالک کود ها نیز به همــراه پرونده برای انجام 

اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شد.
 

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان خبر داد:

مسمومیت 3 نفر در 2 حادثه گازگزفتگی
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: سه نفر در ۲ حادثه گازگرفتگی در اصفهان مسموم 
شدند.عباس عابدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه ویژه گازگرفتگی در اصفهان اظهار 
داشت: این حادثه ساعت ۲۱ و ۲۲ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش 
شده اســت.وی با بیان اینکه این حادثه در خیابان امام خمینی)ره( – خیابان بسیج گزارش شده 
است، ابراز داشــت: یک واحد امدادی برای این حادثه اعزام شده است.سخنگوی مرکز اورژانس 
استان اصفهان با اشاره به مسمومیت خانم ۴۰ ساله در این حادثه افزود: این مصدوم به بیمارستان 
اشرفی خمینی شهر منتقل شد.وی همچنین به حادثه دیگر مسمومیت با گاز در اصفهان اشاره کرد 
و گفت: این حادثه نیز ۵۵ دقیقه بامداد به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش 
شده است.عابدی با بیان اینکه این حادثه به دنبال نشت گاز از لوله بخاری گزارش شده است، ادامه 
داد: این حادثه در سمیرم - وردشت اسکان عشایر -شهرک شهسوار اتفاق افتاده است.وی با اشاره 
به اعزام یک واحد امدادی ۱۱۵ برای این حادثه تصریح کرد: این حادثه نیز ۲ مصدوم مرد ۳۹ و زن 

۶۰ سال داشت که به بیمارستان سیدالشهدای سمیرم منتقل شدند.
 

کشف ۸ دستگاه ماینر قاچاق در نجف آباد
فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد از کشف ۸ دســتگاه ماینر قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۷۰۰ 
میلیون ریال در عملیات ماموران انتظامی شهرستان نجف آباد خبر داد.سرهنگ میثم گوهری آرانی 
گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال و جمع آوری دستگاه های غیرمجاز استخراج ارز 
دیجیتال، ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان نجف آباد با انجام اقدامات هوشمندانه پلیسی از 
فعالیت مجرمانه فردی در این خصوص مطلع و بررســی موضوع را دردستورکار خود قرار دادند.وی 
افزود: ماموران این فرماندهی ضمن هماهنگی با مرجع قضایی به محل نگهداری دستگاه های ماینر 
قاچاق اعزام و در بازرسی از یک باب منزل تعداد ۸ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق کشف کردند.

خرید ارزان  انار، رمق تولید را از باغداران نطنزی گرفت؛

وقتی زحمت بادرودی ها به باد می رود

دغدغه باغداران نطنزی در بازار انار، دالالن هســتند به نحوی که 
خرید ارزان قیمت رمق تولید را از باغداران گرفته است.شغل مردم 
شهر کویری بادرود کشاورزی است و کاشت درختان انار در باغ های انار از 
جمله موضوعاتی اســت که نمی توان از آن چشم پوشــی کرد و اکثر مردم 
بادرودی از این راه کسب درآمد می کنند.انار نادری شهر بادرود به عنوان یکی 
از پنج رقم برتر در کشور دارای ویژگی های خاصی است که به دلیل مرغوبیت 
این نوع انار قابلیت این را دارد بیش از پنج تا شش ماه در انبار های معمولی 
نگهداری شود.این در حالی است که باغداران و انارکاران بادرود امسال امید 
داشتند مزد زحمات خود را در فصل برداشت محصول بگیرند، اما در فصل 
برداشت این محصول بار دیگر پای دالالن و واسطه ها به باغ ها باز شده و به 
رسم هر ساله نتیجه دسترنج یک ساله انارکاران به باد فنا می رود.یک باغدار 
بادرودی با بیان اینکه عمری به شغل کشــاورزی مشغول هستم، اظهار 
داشت: این در حالی است که چندین ماه برای آب دهی و کوددهی درختان 
زحمت کشیدم، اما در شــرایط فعلی که موقع برداشــت و فروش است 

محصول ما به قیمت ناچیز خریداری می شود.
یک باغدار بادرودی نیز با بیان اینکه دالالن تمامی زحمات چندین ماهه ما 
را با خرید ارزان به نوعی تحت الشعاع قرار می دهند، اظهار داشت: ما مجبور 
هستیم محصول مان را پیش از آن که خراب شود به فروش برسانیم، چرا 
که سردخانه ای برای نگهداری محصوالت انار در منطقه وجود ندارد.وی با 

بیان اینکه این شرایط باعث می شود تا مجبور شــویم محصول خود را به 
دالالن بفروشیم، افزود: دالالن نیز محصول ما را با قیمتی پایین تر از میزان 
متعارف خریداری می کنند به نحوی که این قیمت فروش تنها ضرر و زیان 
را عاید کشاورزان و باغداران کرده است.این باغدار بادرودی با بیان اینکه انار 
منطقه بادرود به جهت مرغوبیت و باال بودن کیفیت از اهمیت بسیار زیادی 
برخوردار است، ابراز داشت: متاسفانه با وجود کیفیت خوب این انار، اما مبلغ 
خرید از باغداران پایین است به نحوی که برای ما صرفه اقتصادی ندارد.یکی 
دیگر از باغداران نطنزی نیز  ضمن اشاره به کشت قابل توجه انار در باغ های 
شهرستان نطنز، اظهار داشت: از مسئوالن تقاضا داریم با توجه به ظرفیت 
قابل توجه تولید انار در منطقه توجه ویژه ای به این حوزه داشته باشند.وی 
با بیان اینکه فرزندان ما به واسطه شرایط نامناسب کشاورزی رغبتی برای 
فعالیت در این حوزه ندارند، افزود: هزینه های باال در حوزه تولید محصوالت 
کشاورزی و از طرف دیگر قیمت پایین خرید به جز ضرر و زیان چیز دیگری را 
عاید کشاورزان و باغداران نمی کند.این باغدار نطنزی با بیان اینکه این شرایط 
رمق تولید را از باغداران گرفته است، ابراز داشت: هزینه های تولید به میزان 
قابل توجهی افزایش داشــته به نحوی که تهیه کود، سم و دیگر ملزومات 
کشت با این قیمت ها برای یک باغدار و کشاورز به یک دغدغه تبدیل شده 
است.عباس کفاشی با بیان اینکه درآمد اصلی کشاورزان از این راه به دست 
می آید، افزود: هر کیلو انار برای هر کشاورز از زمان کاشت تا برداشت حدود 

۱۰ هزار تومان هزینه دارد در صورتی که دالل ها قیمت پایه انار را چهار الی پنج 
هزار تومان عنوان می کنند.وی از دســتگاه های دولتی و جهاد کشاورزی 
می خواهد به فکر کشاورزان خرد باشند و اجازه ندهند دسترنج یک ساله 
این زحمتکشان به راحتی از بین برود.احمد علی مختاریان پور، مدیر مرکز 
خدمات جهاد کشاورزی بادرود با اشــاره به فصل برداشت انار از باغ های 
بادرود اظهار داشت: آغاز برداشت این میوه بهشتی از سطح بیش از دو هزار 
هکتاراز باغ های بادرود آغاز شــده و حدود دو ماه کار فصلی برای جوانان 
جویای کار در منطقه فراهم می شود.وی با بیان اینکه بیش از ۲۰ هزار تن انار 
از اراضی زیر کشت این محصول در ســطح منطقه بادرود آغاز شده است، 
افزود: ارقامی که از باغات انار برداشت می شود عموما از نوع نادری، شاهوار، 
رباب نی ریز، زاغ و یوسف خانی است.مدیر مرکز خدمات جهاد کشاورزی 
بادرود در خصوص اشتغال زایی موقت برداشت انار گفت: در زمان انار چینی 
و بسته بندی آن بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر شغل موقت به صورت مستقیم 
و غیرمستقیم ایجاد شده اســت.وی تصریح کرد: مرکز صنایع تبدیلی در 
بادرود مشغول به فعالیت است که در حوزه آبگیری انار و همچنین پخت 
رب انار فعالیت دارد.انار بادرود یکی از پنج رقم انار معروف کشور است که 
نوع نادری آن هر ساله به کشور های همجوار صادر می شود؛ دو هزار هکتار 
از مزارع بادرود را باغات انار تشکیل می دهد که بیشتر آن به نام انار نادری 

بادرود بوده که از طعم وکیفیت خاصی برخوردار است.

هزار و ۱۵۱ توانخواه در حوزه توانبخشــی شهرستان 
اردستان شناسایی و برای آنان پرونده تشکیل شده 
است .رییس اداره بهزیستی اردستان با بیان اینکه 
معلولیت افراد زیر پوشــش بهزیســتی اردستان 
شامل جســمی، حرکتی، ذهنی، بینایی، شنوایی، 
صرع و اعصاب و روان اســت، افــزود: ۴۹۶نفر از 
این افراد ماهانه ۵۴۶ هــزار تومان تا یک میلیون و 
۷۱۶هزار تومان برمبنای جمعیت خانوار کمک هزینه 
و مستمری دریافت می کنند.محمد علی مطلب زاده 
با بیان اینکــه ۴۳ دانش آموز و هفت دانشــجوی 
توانخواه زیر پوشــش بهزیســتی اردستان کمک 
هزینه تحصیل دریافــت می کنند، افزود: این افراد 

با توجه به نوع معلولیت از کمک هزینه معیشــت ، 
درمان ، وسایل کمک  توانبخشی و ۶۰ نفر نیز ماهانه 
یک میلیون تومان از حق پرستاری ضایعه نخاعی ، 
لوازم بهداشتی ، دندانپزشکی ، مناسب سازی ، ایاب 
و ذهاب و وام بــدون بهره نیز برخوردار می شــوند.

وی گفت: ۶۲ خانــواده دارای ۲ فرزنــد معلول ، ۴ 
خانواده با ســه فرزند و یک خانواده با چهار فرزند 
معلول در این شهرســتان زندگی می کنند که برای 
تامین مســکن این خانواده ها طرح چهار واحدی 
خانواده ۲ معلول تکمیل و به آنان واگذار شده است.

وی با بیان اینکه ۲ طرح مســکونی نیز با همکاری 
قرارگاه خاتم االنبیا ساخته و واگذار و برای ساخت 

۲۰ واحد طرح  منــزل خود مالک نیز کمک شــده 
اســت، افزود: همچنین ۲۸ واحد طرح مســکن 
کریمان شامل ۱۲واحد درشــهر اردستان ، ۱۲ واحد 
شهر زواره و ۴واحد در شهرمهاباد ویژه خانواده های 
دارای ۲ فرزند معلول و بیشتر در حال ساخت است 
و بهزیستی برای هر واحد معادل ۲۰۰ میلیون تومان 

کمک بال عوض پرداخت می کند.

شناسایی هزار و 151 توانخواه در حوزه توانبخشی 
شهرستان اردستان

مراسم تجلیل از نخبگان، مخترعان، پژوهشگران و فرهیختگان بسیج منطقه کاشان برگزار شد.دبیر قرارگاه جهاد تبین وزارت جهاد کشاورزی در مراسم تجلیل از 
نخبگان، مخترعان، پژوهشگران و فرهیختگان بسیج منطقه کاشان گفت: بسیج نماد اقتدار و عزت ایران اسالمی و تجلی خدمت صادقانه در راستای پیشرفت و 
توسعه همه جانبه کشور است.علیرضا رضا زاده افزود: دشمنان و مخالفان از بسیج و این تفکر ارزشمند به عنوان یک مانع برای رسیدن به اهداف شوم خود واهمه 
دارند و همواره بسیج را مورد هجمه های ظالمانه خود قرار داده اند.وی گفت: منطقه کاشان جوانان نخبه بسیجی زیادی را به کشور و حتی جهان معرفی کرده که 
این امر خود نشانگر جایگاه علمی کاشان و جوانان این دیار است.رضا زاده افزود: ما انقالب اسالمی را با یاری مادرانی به دست آورده ایم که فرزندانی بابصیرت ، 
والیتمدار و انقالبی تربیت کرده اند که این مسئله نمایانگر نقش پررنگ بانوان در عرصه های مختلف است.دبیر قرارگاه جهاد تبین وزارت جهاد گفت: در عرصه ای 
که هجمه های فرهنگی و جنگ روانی سختی را پیش رو داریم بانوان نیز به نوبه خود در راستای خنثی ســازی توطئه های دشمنان گام برداشته و برای دفاع از 

ارزش ها و آرمان های مقدس انقالب اسالمی باید زینبی وار حرکت کنند.

خبر روزتجلیل از نخبگان،مخترعان و پژوهشگران بسیج منطقه کاشان

عکس خبر روز

تشییع پیکر جانباز 
شهید »حاج 
ماشاءا...گلی 
نوش آبادی« 

پیکــر جانبــاز شــهید »حاج 
ماشــاءا... گلی نوش آبادی« 
با حضور نماینده ولی فقیه در 

کاشان تشییع شد.

 مهر ابطال بر پروانه های صنفی بدون تایید بسیج اصناف
 در اردستان

تعدادی پروانه صنفی بدون تایید بســیج اصناف صادر شــده که تمام این پروانه ها باطل و بدون 
اعتبار است.

فرماندار اردستان در نشست کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار در فرمانداری با بیان اینکه از مهرامسال 
تاکنون بیش از ۱۴۹ پرونده بازرسی از اصناف شهرستان در سامانه سیمبا ثبت شده است، افزود: در 
این مدت پلیس آگاهی ۴۷ پرونده ، جهاد کشاورزی ۲۲پرونده ، اداره صنعت ،معدن و تجارت ۱۵ 
پرونده ، شبکه بهداشت ودرمان ۱۱ پرونده و اتاق اصناف یک پرونده تخلف به اداره تعزیرات حکومتی 
ارسال کرده اند.سید محمد هادی احمدی طبا افزود: موضوع میوه و موادغذایی در سطح شهرستان 
در اولویت مسئوالن قرار دارد .وی از دستگاه های مسئول خواست دوره های آموزشی برای کسبه 
پیش بینی و اتاق اصناف هزینه آن را بپردازد و فهرســت کسبه را به فرمانداری ارسال کند.فرماندار 
اردستان گفت: در شرایط کنونی موضوع کمبود دارو و گران فروشی داروخانه ها در دستور کار اداره 
تعزیرات حکومتی است.شهرستان اردستان دارای۲ هزار ۶۰۰ واحد صنفی دارای پروانه کسب است.

 

برداشت بیش از دو هزار و 400 تن ذرت علوفه ای 
از ۴ هزار هکتار از مزارع شهرستان برخوار بیش از دو هزار و ۴۰۰ تن ذرت علوفه ای برداشت شد.سید 
کسری بابایی، مدیر جهاد کشاورزی برخوار گفت: متوسط عملکرد برداشت ذرت در مزارع شهرستان 
برخوار از هر هکتار میانگین ۶۰ تن و این شهرستان رتبه اول تولید ذرت علوفه ای در استان اصفهان 
را به خود اختصاص داده است.مسئول امور زراعت جهاد کشاورزی برخوار نیز گفت: برای استفاده 
بهینه ازمصرف آب امسال بیش از ۶۰۰ هکتار از مزارع شهرســتان برخوار با روش های نوین کشت 
شده است.بهروز جمالی افزود: راه اندازی شبکه مراقبت و استفاده از بذر های زودرس و میان رس 
از اقدامات جهاد کشــاورزی برخوار است.بیش از دو هزار کشــاورز برخواری ذرت علوفه ای کشت 

می کنند و محصول برداشت شده در دامداری های شهرستان برخوار استفاده می شود.
 

راه اندازی اولین دستگاه سی تی اسکن در برخوار
در آیینی با کمک هیئت موسس دارالشفا و بیمارستان امام رضا علیه السالم و خیران، اولین دستگاه 
سی تی اسکن در برخوار راه اندازی شد.مدیر دارالشفا و بیمارستان امام رضا علیه السالم دولت آباد 
در آیین راه اندازی سی تی اسکن مرکز تصویر برداری دارالشفا و بیمارستان امام رضا علیه السالم 
گفت: برای راه اندازی محل سی تی اسکن بیمارستان بیش از ۵ میلیارد ریال و برای خرید و نصب 
دستگاه سی تی اسکن مولتی اسالیس از ۸۰ میلیارد ریال هزینه شده است.مرتضی عطاران افزود: 
پیش از این در این مرکز انواع خدمات رادیوگرافی ساده و تخصصی، گرافی کامل فک، ماموگرافی، 

تراکم استخوان و انواع سونوگرافی انجام می شد.
 

پیشرفت 90 درصدی ساخت پل وحدت بویین میاندشت
عملیات بتن ریزی عرشــه پل وحدت بویین میاندشت به پایان رســیده و بخش اول ساخت پل 
۹۰ درصد پیشرفت داشته و در دهه فجر امســال به بهره برداری می رسد.شهردار بویین میاندشت 
گفت: وسعت عرشــه این پل در طرح پیشنهادی ۵۰۰ مترمربع اســت که بخش اول آن به وسعت 
۲۵۰ مترمربع با ارتفاع ۳ متر و ۸۰ ســانتی متربا بیش از ۳۰ میلیارد ریــال هزینه به مرحله نهایی 
رســیده است.ســید احمد عبداللهی با بیان اینکه این پل روی رودخانه مرکزی شــهر در سمت 
شمال ساخته شــده، افزود: پل قبلی خروجی مناسب برای دفع ســیالب نداشت و سازه آن غیر 
 اصولی و نا ایمن بود به همین دلیل تخریب وجمع آوری آن در دســتور کار قرار گرفت و پل جدید 

ساخته شد.

با مسئولان

فرمانده انتظامی شهرستان 
اردستان خبرداد:

دستگیری 900 تبعه خارجی 
غیرمجاز در اردستان

فرمانده انتظامی شهرستان اردستان گفت: 
پلیس اردستان در چند ماه گذشته توانست 
۹۰۰ تبعــه خارجی غیرمجاز را دســتگیر و به 

خارج از شهرستان اردستان منتقل کند.
مصطفی صادق زاده، در مراســم رونمایی از 
کشفیات جدید فرماندهی انتظامی اردستان، 
اظهار کرد: همکاران ما در نیــروی انتظامی 
شهرســتان در راســتای اجــرای طرح های 
ذوالفقار با به کارگیری تمام توان و امکانات 
در چندماه گذشــته موفق به انهدام پنج باند 
و دستگیری ۱۸۰ سارق شــدند.وی با بیان 
اینکه بیشترین سرقت های صورت گرفته در 
اماکن خصوصی و ساختمان های نیمه کاره 
شهرســتان اتفاق افتاده بود، افزود: از همه 
افرادی که از منازل آن ها سرقت انجام شده 
می خواهیم برای شناسایی و دریافت اموال 
خود به پلیس آگاهی شهرســتان اردستان 
مراجعه کنند.فرمانده انتظامی شهرســتان 
اردســتان، تصریح کــرد: عوامــل انتظامی 
شهرســتان در راســتای کنتــرل محور های 
ترانزیت اردســتان موفق به کشــف مقادیر 
قابل توجهــی کاالی قاچاق از انواع البســه، 
کیف و کفش و تجهیزات کامپیوتری و اداری 
به ارزش ۴۰ میلیارد ریال و دستگیری ۱۴۹ 
نفــر قاچاقچــی شــدند.صادق زاده با بیان 
اینکه پلیس در راســتای شناسایی عوامل و 
توزیع کننده مواد مخدر موفق به کشف ۱۴۸ 
کیلوگرم انواع مواد مخدر و دستگیری ۷ نفر 
توزیع کننده عمده مواد مخدر شــده است، 
گفت: همچنیــن همکاران ما در این راســتا 
تعداد ۳۱۷ معتاد متجاهــر و ۱۱۲ نفر خرده 
فروش مواد مخدر که چهره شهر را نازیبا کرده 
بودند را دستگیر کردند.وی خاطرنشان کرد: 
پلیس شهرستان اردستان در چندماه گذشته 
با مجموعه اقداماتی که انجام داده توانسته 
بیــش از ۹۰۰  تبعه خارجــی غیرمجاز که در 
شهرستان حضور پیدا کرده بودند را دستگیر و 

به خارج از شهرستان منتقل کند.

هر کیلو انار برای هر کشاورز از زمان کاشت تا برداشت 
حدود ۱۰ هزار تومان هزینه دارد در صورتی که دالل ها 
قیمت پایه انار را چهار الی پنج هزار تومان عنوان 

می کنند

اخبار

عکس: حوزه

استان
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رییس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان:

قیمت مرغ به زیر نرخ مصوب رسید
رییس اتحادیه فروشندگان گوشت ســفید اصفهان بابیان اینکه قیمت مرغ به کمتر از نرخ مصوب 
رسیده است، گفت: اکنون مرغ با قیمت ۵۳ هزار و۱۵۰ تومان عرضه می شود درحالی که نرخ مصوب ۶۳ 
هزار تومان است.محمدعلی فروغی اظهار کرد: دلیل ارزان شدن مرغ به جوجه ریزی فراوان بازمی گردد؛ 
همیشه در این موقع از سال، جوجه ریزی بیشــتر و مرغ فراوان تر می شود و این موضوع به کاهش 
قیمت ها می انجامد.وی اضافه کرد: اگر شــرایط عرضه به همین روال باشد، تا عید مشکلی در بازار 
وجود ندارد اما سعی بر آن است که به دلیل متضرر نشدن مرغداران، قیمت ها کمتر از این میزان نشود.

رییس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان یادآور شد: البته کاهش بیشتر قیمت ها بستگی به 
استان های هم جوار هم دارد؛ درصورتی که قیمت در آن استان ها کمتر شود اصفهان هم تبعیت می کند.

فروغی در پاسخ به این پرسش که کاهش استقبال مردم تا چه میزان در ارزانی مرغ مؤثر واقع بوده 
است، گفت: تقریبا از اوایل امسال، خرید مرغ نسبت به قبل کمتر شده است بنابراین موضوع کاهش 
استقبال مربوط به هفته های اخیر نیست حال آنکه مرغ تا ماه گذشته با نرخ مصوب عرضه می شد؛ 
آنچه در کاهش قیمت تاثیر داشته مربوط به افزایش جوجه ریزی است.وی با بیان اینکه قیمت مرغ 
به کمتر از نرخ مصوب رسیده است، خاطرنشان کرد: اکنون مرغ باقیمت ۵۳ هزار و۱۵۰ تومان عرضه 
می شــود، درحالی که نرخ مصوب ۶۳ هزار تومان اســت.به گزارش ایمنا، محسن شیراوند، معاون 
بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی چهارم آبان ماه از افزایش نرخ مصوب قیمت مرغ خبر داد و اظهار کرد: 
قیمت مصوب مرغ از ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان به ۶۳ هزار تومان افزایش یافت.وی دلیل افزایش قیمت 
مرغ را افزایش هزینه های تولید مطرح کرد و گفت: امیدوار هستیم که با این تصمیم به استمرار تولید 
کمک شود.معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: بنا به درخواست های متعدد مرغداران 

مبنی بر اینکه هزینه های تولید آنها افزایش یافته است این تصمیم گرفته شد.
 

رییس اتحادیه مرغداران گوشتی استان خبر داد:

کاهش 12 هزار تومانی قیمت گوشت مرغ
قیمت گوشــت مرغ هر کیلو ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان نســبت به قیمت مصوب کاهش پیدا کرده است.

رییس اتحادیه مرغداران گوشتی استان اصفهان دلیل کاهش قیمت مرغ در روز های گذشته را ناشی 
از جوجه ریزی بیشتر از ظرفیت دانســت و گفت: هم اکنون قیمت مرغ کیلویی ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان 
نسبت به قیمت مصوب که ۶۳ هزار تومان اســت کاهش پیدا کرده و در فروشگاه ها ۵۱ تا ۵۳ هزار 
تومان به فروش می رسد.فرهاد جعفریان با بیان اینکه مرغداران جوجه یک روزه را تا ۱۸ هزار تومان 
خریداری کرده بودند و هم اکنون قیمت جوجه یک روزه به ۸ هزار تومان رسیده، افزود: از مرغداران 
مرغ زنده هر کیلوگرم ۴۴ هزار تومان خریداری شده بود که هم اکنون مرغ زنده به کیلویی ۳۵ هزار 
تومان رسیده است.وی گفت: امروز در سامانه رهتاب هزار و ۶۰۰ تن مرغ برای فروش اعالم شده که 
۵۰۰ تن آن خریداری شده است.رییس اتحادیه مرغداران گوشتی استان اصفهان با بیان اینکه تولید 
مرغ از نیاز استان بیشتر است، گفت: اگر شرکت پشتیبانی امور دام در این زمینه همراهی نکند، تولید 

کنندگان مرغ با زیان قابل توجهی مواجه می شوند.
 

پیشرفت ۷0 درصدی مسیر زیرسازی قطار اصفهان - تهران
زیرسازی مسیر قطار پرسرعت اصفهان- قم- تهران ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و به مرحله ریل 
گذاری نزدیک شده اســت.مجری طرح قطار پرســرعت اصفهان - قم - تهران با بیان اینکه ۷۰ درصد 
زیرسازی و در واقع ۱۵۰ کیلومتر از ۲۴۵ کیلومتر مسیر اصفهان به قم اجرا شده و به مرحله ریل گذاری رسیده 
اســت، گفت: تاکنون حدود ۴ میلیارد یوآن برای طرح قطار پرسرعت هزینه شده است.علیرضا صلواتی 
افزود: با بهره برداری از این طرح تا سقف ۲۰ میلیون مسافر در ســال و در این مسیر جابه جا می شوند و 
دسترسی استان های هم جوار مانند چهارمحال و بختیاری، یزد و فارس به پایتخت بسیار آسان می شود.

یک کارشــناس اقتصاد گفت: بحــران اقتصادی 
همانند دومینو، بازار پوشاک اصفهان را نشانه رفته 
است و این بحران در صورت استمرار به تدریج در 

عرصه صادرات این محصوالت نیز وارد می شود.
علی اسماعیلی در گفت و گو با خبرنگار بازار با بیان 
اینکه کرونا درس های زیادی را به بدنه اقتصادی 
کشور داد؛ اما باعث شــد که برخی از شغل ها نیز 

زمین گیر شوند، اظهار کرد: در طول دو سال گذشته، 
کرونا باعث شــده بود که مردم کمتر به سمت بازار 
پوشــاک بروند و حاال کمبود نقدینگی به این بازار 

اشتغال آفرین ضربه زده است.
وی افــزود: اکنون به این علت کــه تولید کنندگان 
پوشاک به واسطه گرانی ارز و گران شدن مواد اولیه 
نمی توانند آنچنان که باید و شاید تولید را ارزان نگه 
دارند و بازار پوشــاک با قیمت های نجومی روبه 

رو شده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بازار پوشاک 
اصفهان اشتغال زایی زیادی را دربر دارد و به همین 
دلیل بحران در این بازار منجر به مشــکالت زیادی 
برای اقتصاد اصفهان می شود، تصریح کرد: بحران 

اقتصادی بازار پوشاک همانند دومینویی است که 
رفته رفته در صورت استمرار در عرصه صادرات هم 

وارد می شود.
وی حمایت دولــت و اتــاق بازرگانــی از فعاالن 
پوشاک، پرداخت وام با سود کم و حمایت از بازار 
پوشاک را از جمله بسته های حمایتی برای فعاالن 

این بازار دانست.
اســماعیلی گفت: هنر مدیریت آن است که بتوان 
با برنامه ریزی های کارشناســانه، تصمیم گیری 
صحیح، سریع و اقدام فوری خسارت ها را کاهش 
دهیم و فرصت های جدیــدی برای رفع بحران ها 
ایجاد کنیم تا فعاالن بازار پوشاک و تولید کنندگان 

بیش از این دچار مشکل نشوند.

دومینوی ضرر و زیان در بازار پوشاک اصفهان

خبر روز

هنرمند پیشکسوت مشبک فلز:

اصفهان از گردشگر متمول خارجی خالی  است
یک هنرمند پیشکســوت مشــبک فلز گفت: متاسفانه شــرایط اقتصادی در کشــور به حدی است که 
صنایع دستی در اولویت خرید مردم قرار ندارد و حتی گردشگری داخلی را نیز با مشکالت فراروانی روبه رو 
کرده، درحالی که صنایع دستی می تواند با نفت رقابت کند، اما متاســفانه مسئوالن این موضوع را جدی 
نمی گیرند و کشور ما از گردشگران متمول خارجی خالی است.کیقباد بذرافشان عدم ارتباط با کشورهای 
خارجی به ویژه کشورهای توسعه یافته را یکی از مهم ترین مســائلی می داند که مشکالت فراوانی را برای 
صنایع دستی و هنرمندان آن به وجود آورده است. وی می گوید: متاسفانه حتی جهانی شدن اصفهان در 
صنایع دستی تاثیری در ورود گردشگران خارجی به این شهر نداشته است، درحالی که وقتی درهای کشور 
به روی گردشگران باز باشد نه فقط صنایع دستی، بلکه شغل های مختلف می توانند از این مسئله بهره مند 
شوند؛ بنابراین این جاست که مسئله صادرات و بازاریابی جهانی برای همه رشته ها و به خصوص صنایع دستی 
اهمیت بسیاری پیدا می کند که متاسفانه در این مورد نیز گشایشــی دیده نشده است.بذرافشان تاکید 
می کند: ورود گردشگران متمول خارجی از ضروریات رشد صنایع دستی در ایران و ازجمله اصفهان است که 
به عنوان شهر جهانی صنایع دستی نیز ثبت شده است، اما کشور ما از گردشگران خارجی خالی است و اگر 
هم گردشگری دیده شود از کشورهایی آمده اند که به لحاظ شرایط مالی توانایی خریدن صنایع دستی را 
ندارند. این درحالی که است که کشور ما به گردشگران ثروتمند نیاز دارد، اما متاسفانه معدود گردشگرانی که 
به اصفهان می آیند فقط برای دیدن بناهای تاریخی می آیند و حتی با ارتباط با یک راوی و سکونت در خانه 
او از حضور در هتل ها هم خودداری می کنند که مسلما برای چنین گردشگرانی خریدن صنایع دستی هم 
به دلیل شرایط ضعیف مالی، معنایی ندارد.این هنرمند پیشکسوت مشبک فلز به گردشگران داخلی نیز 
اشاره  کرده و ادامه می دهد: اگرچه ایران و به خصوص اصفهان)با توجه به صنایع دستی متنوع این شهر( 
به گردشگران خارجی ثروتمند نیاز دارد، اما متاسفانه شرایط اقتصادی در کشور ما به حدی است که حتی 
گردشگری داخلی را نیز با مشکالت فراروانی روبه رو کرده و مسافران توانایی سکونت در هتل و مهمانسراها 
را ندارند و حتی به جای خوردن غذا در رستوران، مواد الزم برای تهیه غذا را به همراه دارند و در پارک ها به پختن 
غذا مشغول می شوند که همه این مسائل به دلیل ضعف موجود در زمینه اقتصاد است. چنین گردشگرانی 
هیچ منفعتی برای هنر اصفهان ندارند چون خود مشکالت اقتصادی بسیاری دارند. از سوی دیگر باید به 
این نکته اذعان کرد که صنایع دستی به دلیل ضعف اقتصادی عموم مردم، دیگر در اولویت خرید مردم وجود 
ندارد.بذرافشان با بیان اینکه دهه ها قبل و در زمان شکوفایی صنایع دستی در اصفهان، گردشگران داخلی 
و خارجی در چهارباغ حضوری پرشمار داشتند، تاکید کرد: مدت هاست که چهارباغ، چهارباغ دیروز نیست و 
همه می دانند که این خیابان که اتفاقا گذر فرهنگی نامیده شده به محلی برای ارائه فست فودها تبدیل شده 
اســت. مهم ترین علت این تغییر رویکرد مغازه های چهارباغ مسئله اقتصاد است، چراکه وقتی گردشگر 
به شهر وارد نشــود و اگر هم  بیاید توانایی خریدن آثار هنری ازجمله صنایع دستی را نداشته باشد، در این 
صورت ارائه مسائل فرهنگی در چهارباغ اولویت خود را از دست می دهند و میدان نقش جهان و چهارباغی 
که روزگاری محلی برای ارائه فرهنگ و تولید و فروش صنایع دســتی بودند به اغذیه فروشی و یا فروش 
کاالهای چینی و پاکستانی و آثار بی کیفیت تبدیل می شــوند.وی به مشکالت موجود در زمینه تهیه مواد 
اولیه برای هنرمندان صنایع دستی به خصوص رشته های مرتبط با فلز اشاره کرده و تصریح می کند: یکی از 
مسائلی که هنرمندان را با مشکالت زیادی روبه کرده است نوسانات قیمت ارز است و متأسفانه در این مورد 
همیشه نگرانی وجود دارد؛ ضمن اینکه الزم است که برای تهیه مواد اولیه موردنیاز هنرمندان، سوبسید در نظر 
گرفته شود؛ درست مانند کاری که کشور چین برای هنرمندانش انجام می دهد اما در کشور ما چنین نیست.

بذرافشان یکی دیگر از معضالت صنایع دستی را ورود دالالن به هنر دانسته و اضافه می کند: متاسفانه موضوع 
داللی به همه زمینه ها حتی هنر و ازجمله صنایع دستی واردشده و دالالن در هر رشته ای جوالن می دهند و 
این هم برای هنرمندان دردسرساز شده است.بذرافشان می افزاید: این درحالی که است که بر همه روشن 
است که صنایع دستی می تواند با نفت رقابت کند، اما متاسفانه مسئوالن این موضوع را جدی نمی گیرند 
درحالی که حمایت از صنایع دســتی و بازاریابی جهانی با توجه به ارزش افزوده ای که یک اثر هنری دارد، 

می تواند شکوه دوباره صنایع دستی اصفهان و ایران را بازگرداند.

اخبار

ذره بین

اردو های پیشرفت برای شرکت ۳۶ هزار دانش آموز مدارس استان با صنعت و ظرفیت های فناوری صنعتگران اصفهانی در دستور کار قرار گرفته است.استاندار 
اصفهان در یکصد و شصت و سومین جلسه شورای آموزش و پرورش استان گفت: فرآیند این طرح بازنگری و تکمیل می شود تا طرحی اساسی در شورای آموزش 
و پرورش مطرح شود.سید رضا مرتضوی افزود: این طرح علمی برای آشنایی دانش آموزان با دستاورد های فناوری در حوزه صنعت طرحی موثر خواهدبود.مدیرکل 
آموزش و پرورش استان هم در این نشست گفت: هماهنگی برای برگزاری اردو های راهیان نور و پیشرفت، هم افزایی در اجرا و پیاده سازی اهداف المپیاد های 
ورزشی درون مدرسه ای، توسعه زیرساخت های مرکز داده آموزش و پرورش اتخاذ تصمیم در خصوص مصوبه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تشریح 
ویژه برنامه های هفته پژوهش از مصوبات امروز این نشست بود.محمدرضا ابراهیمی افزود: گروه هدف شرکت در اردوی راهیان نور ۳۳ هزار و ۴۰۰ دانش آموز 
دختر و پسر است که در دستور کار قرار گرفته و استاندار هم تامین اتوبوس های این اردو را برعهده گرفت.امیر پور،معاون تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش 
استان هم جلسه خواستار تامین اعتباربرای ایمن سازی مدارس در حوزه تربیت بدنی شد و گفت: در حال حاضر ۱۰ درصد از مدارس استان شامل ۵۷۳ مدرسه 

نیازمند ایمن سازی است که تامین آن نیازمند مشارکت متولیان است.

تشکیل اردوهای پیشرفت برای شرکت 36 هزار دانش آموز مدارس استان با صنعت

حضور رییس 
سازمان ملی 
 استاندارد در

 شرکت هپکوی 
اراک

وز عکس ر

بیش از 4۷0 هکتار زمین به 
محدوده شهرهای استان 

اصفهان الحاق شد  
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان از الحاق 
۴۷۱ هکتار زمین به محدوده شهرهای استان به 
منظور سرعت بخشیدن به اجرای طرح نهضت 
ملی مســکن خبر داد.علیرضــا قاری قرآن با 
اشاره به وضعیت تامین زمین طرح نهضت ملی 
مسکن استان اصفهان اظهار داشت: با اقدامات 
به عمل آمده تاکنون اراضی مــورد نیاز برای ۹۱ 
هزار و ۸۱۸ واحد مسکونی با احتساب شهرهای 
جدید و ۴۱ هزار و ۵۴۱ واحد در شــهرهای باال 
و زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در اســتان اصفهان 
تامین شده است.وی افزود: به همین منظور و 
به منظور سرعت بخشی به تامین زمین و اجرای 
طرح نهضت ملی مســکن، در ســطح استان 
اصفهان تا کنون ۴۷۱ هکتار اراضی به محدوده 
شهرهای استان الحاق شده است.مدیرکل راه 
و شهرسازی استان اصفهان خاطرنشان کرد: با 
استفاده از تجارب مسکن مهر، در طرح نهضت 
ملی مسکن ســعی شــده تا تمام اراضی این 
طرح نزدیک شهرها و مجاور خدمات زیربنایی 
و روبنایی شهری باشــد و زمین های الحاقی 
نیز مورد تایید تمام کمیســیون های تخصصی 
شهرسازی استانی و کشوری است.وی با اشاره 
به اینکه یکی از راه های رفع کمبود اراضی طرح 
نهضت ملی مسکن، اســتفاده از اراضی مازاد 
سایر دستگاه های اجرایی است، گفت: ماده ۱۰ 
قانون جهش تولید به این موضوع پرداخته و به 
صراحت اعالم کرده است که با درخواست وزارت 
راه و شهرسازی، ادارات و دستگاه های اجرایی 
موظف هستند ظرف ۲ ماه اراضی مربوطه را در 
اختیار آن وزارت خانه قرار دهند.قاری قرآن بیان 
داشت: مطابق با این قانون چنانچه دستگاه های 
مربوطه در موعد مقرر اقــدام نکنند، اداره ثبت 
اسناد و امالک موظف است اسناد این اراضی را 
به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی 

صادر کند.
به گزارش ایرنا، »نهضت ملی مســکن« طرح 
دولت سیزدهم برای خانه دار کردن مردم است 
که در آن سهم استان اصفهان ساخت ۳۰۰ هزار 

واحد در چهار سال اعالم شده است.

عکس: ایسنا

هجومسرمایهدارانبهبازارخودرو؛خودروگرانترهممیشود

همان داستان تکراری!

خریداران بازار صرفا برای سرمایه گذاری روانه بازارها شدند و بدون توجه به مدل 
و کیفیت خودرو، آن را خریداری می کنند.

به گزارش تجارت نیــوز، قیمت خودروی صفر داخلی روز  جمعــه ۱۱ آذر ۱۴۰۱ 
باتوجه به آمار و قیمت روزانه ســایت دیوار با تغییراتی همراه شد. قیمت های 
ثبت شده در سایت های آگهی خودرو پس از گذشت هفته ها از سقف شکنی 
دالر، حکایتگر بالتکلیفی و سردرگمی بازار است.قیمت خودرو همگام با افزایش 
نرخ دالر شروع به افزایش کرد. اما هنگامی که نوسانات دالر متوقف شد، خودرو 

درگیر افزایش قیمت ها بود که البته همچنان نیز ادامه دارد.
قیمت خودروی صفر داخلی در لحظه نگارش این گزارش در بازار ایران به شرح 

زیر است:
برخالف ماه های گذشته که قیمت پراید ثابت مانده بود، اما باالخره سقف شکنی 
تاریخی دالر این ثبات را شکست و این خودرو را با نوسان قیمت همراه کرد. پراید 
پس از چند روز مقاومت مجددا با افزایش قیمت همراه شد.پراید ۱۱۱ اکنون در 
قیمت ۲۱۴ میلیون تومان به فروش می رسد. اما پراید ۱۳۱ نیز اکنون به نرخ ۱۹۶ 
میلیون تومان عرضه می شود.پژو ۲۰۷ اتومات هم که روزها با افزایش قیمت 
همراه شده بود، مجددا به قیمت ۶۶۰ میلیون تومان رسید.خودروی دنا معمولی 
هم که روزها باثبات قیمت همراه شده بود، با قیمت ۴۴۵ میلیون تومان در بازار 
عرضه شد.پژو پارس اتوماتیک که روزها در قیمت ۵۰۰ میلیون تومان ثابت مانده 
بود، اکنون در قیمت ۵۱۵ میلیون تومان در بازار خودروی کشور به فروش رسید.

تارا اتوماتیک هم که در روزهای گذشته با افزایش قیمت قابل توجهی همراه شد، 
حاال به نرخ ۶۳۴ میلیون تومان رسیده است.

قیمت خودروهای پرطرفدار
اما فعاالن بازار خــودرو می گویند که برخی خودروها بیشــتر خریدوفروش 
می شــوند و پرطرفدار هســتند. این خودروها با چه قیمتی در بــازار معامله 
می شــوند؟تیبا هاچ بک  پالس که از خودروهای پرطرفدار این روزهاست، در 
محدوده ۲۳۰ میلیون تومان قیمت گذاری شــد.قیمت پژو ۲۰۶ تیپ دو صفر 
حاال ۳۴۹ میلیون تومان ارزش دارد. در این میان، تیپ پنج این مدل پژو پنج در 
بازار کشور در نرخ ۳۹۸ میلیون تومان به فروش رسید.اسد کرمی، نایب رییس 
اتحادیه نمایشگاه داران تهران در گفت وگو با تجارت نیوز گفت: در حال حاضر 
در بازار خودرو متقاضی زیاد است و هرچقدر که قیمت ها افزایش پیدا کند، این 
میزان از تقاضا کاهش نخواهد یافت.وی ادامه داد: در حال حاضر هیچ عاملی 
بر کاهش قیمت ها تاثیر نگذاشته است. قیمت  خودروها در بازار نیز نسبت به 
یک هفته گذشته حداقل ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت.نایب رییس اتحادیه 
نمایشگاه داران تهران توضیح داد: به نظر می رسد روند افزایش قیمت ها ادامه 
داشته باشد. چراکه مردم در شرایط فعلی بدون توجه به کیفیت و مدل خودرو، 
آن را صرفا برای سرمایه گذاری و کسب ســود خریداری می کنند. تا زمانی که 

خریدوفروش به این دلیل صورت بگیرد، افزایش قیمت نیز ادامه دارد.

گشایش بیست و سومین 
 نمایشگاه هفته پژوهش

 و فناوری اصفهان 
بیســت و ســومین نمایشــگاه هفته پژوهش و 
فناوری اســتان اصفهان روز دوشنبه در محل برج 
فناوری واقع در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 

آغاز به کار کرد و تا پنجشنبه ۱۷ آذر برپاست.
این نمایشــگاه با حضور بیش از ۷۰ شرکت دانش 
بنیان، فناور و خالق، مراکز پژوهشی، سازمان ها و 
دانشگاه های استان اصفهان و با هدف ارائه آخرین 
دستاوردها و عرضه محصوالت به منظور توسعه بازار 
دانش بنیان و شبکه سازی بین شرکت های فناور 
برپا شده اســت.معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان در مراسم افتتاح این نمایشگاه 
و در جمع خبرنگاران گفت: اصفهان با بیش از ۶۰۰ 
شــرکت دانش بنیان یکی از اســتان های برتر در 
بخش دانش بنیان کشور به شمار می آید و حمایت 
از این شــرکت ها در بخش های مختلف از جمله 
تجاری ســازی محصوالت، تامین مالی و مشاوره 
ای ضروری اســت.امیر رضا نقش افزود: برپایی 
نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری، فرصت خوبی 
برای آشنایی با آخرین دستاوردها و پیشرفت های 
شرکت های فناور و شناسایی مسائل و مشکالت 
آنهاست تا بتوانیم موانع پیش روی آنها را در سطح 
استانی و ملی پیگیری و برطرف کنیم.وی با بیان 
اینکه حمایت از شرکت های فناور باید به گونه ای 
باشــد که بتوانند رشــد کنند و به تولید محصوالت 
برســند، اظهار داشت: امســال در نمایشگاه هفته 
پژوهش و فنــاوری اصفهان برای نخســتین بار 
شــاهد حضور و فعالیت مرکز رشد خالق و صنایع 
فرهنگی بودیم که با توجه به ظرفیت های موجود 
در اســتان می توان در این زمینه به خوبی فعالیت 
کرد.همچنیــن معاون هماهنگی امــور اقتصادی 
اســتانداری اصفهان گفت: با توجــه به نام گذاری 
امسال به » تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« 
قرارگاه اقتصاد دانش بنیان در اصفهان به ریاست 
اســتاندار و با چهار کمیته تشکیل شــد که یکی از 
مصوبات آن، راه اندازی ستاد تسهیل و رفع موانع 

تولید ویژه دانش بنیان است.
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آگهی

مفاد آراء
9/134 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

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

خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
1(رای شــماره 140160302034011155 هیــأت اول0 محمد رســولی علی 
آبادی فرزندحسین بشــماره شناســنامه 54 صادره ازآران و بیدگل به شماره ملی 
6199971841 –  ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت102/21 متر مربع بشماره1 

فرعی از پالک 120- اصلی واقع در بخش یک کاشان
2(رای شماره 140160302034009956 هیأت اول0 احمد شومالی فرزندحسین 
بشماره شناسنامه 433 صادره ازکاشان به شماره ملی 1261653238 –  ششدانگ 
یکباب ساختمان بمساحت52/65 متر مربع بشــماره3 فرعی مجزی از 2 فرعی از 

پالک 3151- اصلی واقع در بخش یک کاشان
3(رای شماره 140160302034009955 هیأت اول0 مجتبی شومالی فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 2043 صادره ازکاشان به شماره ملی 1262048796 –  ششدانگ 
یکباب ساختمان بمساحت102/75 متر مربع بشماره4 فرعی مجزی از 2 فرعی از 

پالک 3151- اصلی واقع در بخش یک کاشان
4(رای شماره 140160302034011276 هیأت اول0 قدسی ضیائی قمصری فرزند 
عبدالعلی بشماره شناسنامه 256 صادره ازکاشــان به شماره ملی 1261481364 
–  ششــدانگ یکبابخانه بمساحت349/15 متر مربع بشــماره17 فرعی از پالک 

3369- اصلی واقع در بخش یک کاشان
5(رای شــماره 140160302034011168 هیأت اول0 صفدر وکیلی شاد فرزند 
عباسعلی بشماره شناسنامه 1180 صادره ازکاشان به شماره ملی 1260954242 
–  ششدانگ یکبابخانه بمســاحت180/90 متر مربع بشماره2 فرعی مجزی از 1 

فرعی از پالک 3882- اصلی واقع در بخش یک کاشان
6(رای شماره 140160302034011600 هیأت دوم0 میثم عرق کش فرزند علی 
بشماره شناسنامه 1470 صادره ازکاشان به شماره ملی 1262388971 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت116/25 متر مربع بشماره4 فرعی مجزی از 3 فرعی از پالک 

4122- اصلی واقع در بخش یک کاشان
7(رای شــماره 140160302034010169 هیأت اول0 حمیده حقیقت پرســت 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 0 صادره ازکاشان به شــماره ملی 1250034825 
–  ششدانگ یکباب مغازه بمساحت10/57 متر مربع بشماره18 فرعی مجزی از 13 

فرعی از پالک 4347- اصلی واقع در بخش یک کاشان
8(رای شــماره 140160302034011315 هیأت دوم0 عباس قیومی قمصری 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 3500 صادره ازکاشان به شماره ملی 1260832058 
–  ششدانگ یکباب مغازه بمساحت17/11 متر مربع بشماره32 فرعی مجزی از 2 

فرعی از پالک 4805- اصلی واقع در بخش یک کاشان
9(رای شماره 140160302034006681 هیأت اول0زهرا سادات محمدی نوش 
آبادی فرزند سید علی بشماره شناسنامه 117 صادره از آران و بیدگل به شماره ملی 
6199881885 –  ششدانگ قسمتی از یکبابخانه بمســاحت143/20 متر مربع 
بشــماره12433 فرعی مجزی از 10842 فرعی از پالک 2- اصلی واقع در صالح 

آباد بخش دو کاشان
10(رای شــماره 140160302034009958 هیــأت اول0عزیز الــه اکرمیان 
آرانی فرزند علی بشــماره شناســنامه 296 صــادره از آران و بیدگل به شــماره 
ملــی 6199471431 –  ششــدانگ قطعه زمین محصور مشــتمل بــر اعیان 
بمساحت298/60متر مربع بشماره12436 فرعی مجزی از 10842 فرعی از پالک 

2- اصلی واقع در صالح آباد بخش دو کاشان
11(رای شماره 140160302034011680 هیأت دوم0 ماشااله برجی فرزند محمد 
بشماره شناســنامه 6710 صادره از آران و بیدگل به شــماره ملی 6199229290 
–  ششــدانگ یکبابخانه بمساحت67/25 متر مربع بشــماره859 فرعی از پالک 

3- اصلی واقع در غیاث آباد بخش دو کاشان
12(رای شــماره 140160302034011314 هیأت دوم0 عباس حیدریان یزدلی 
فرزند محمود بشماره شناسنامه 381 صادره از کاشان به شماره ملی 1262378109 
–  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت102متر مربع بشــماره860 فرعی از پالک 

3- اصلی واقع در غیاث آباد بخش دو کاشان
13(رای شــماره 140160302034010177 هیأت اول0عباس ســرکرده فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 41534 صادره از کاشــان به شماره ملی 1260405427 
–  ششدانگ قطعه زمین محصور مشــتمل بر اعیان بمساحت173/12 متر مربع 
بشــماره10755 فرعی مجزی از 5976 فرعی از پالک 11- اصلی واقع در زیدی 

بخش دو کاشان
14(رای شماره 140160302034009959 هیأت اول0اکرم غیاثی فرزند حبیب 
بشماره شناسنامه 1466 صادره از کاشان به شماره ملی 1263327206 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت134/5 متر مربع بشماره10756 فرعی مجزی از 406 فرعی از 

پالک 11- اصلی واقع در زیدی بخش دو کاشان
15(رای شماره 140160302034010175 هیأت اول 0 سید حسن اخوان علوی 
فرزند مظفر بشماره شناسنامه 290 صادره از کاشان به شماره ملی 1261742109 
–  ششــدانگ اعیانی احداثی در عرصــه موقوفه بمســاحت116/25 متر مربع 
بشــماره10758 فرعی مجزی از 1100 فرعی از پالک 11- اصلی واقع در زیدی 

بخش دو کاشان
16(رای شــماره 140160302034011246 هیــأت دوم 0 محمــد بهرام زاده 
زیدی فرزند منده علی بشماره شناســنامه 39194 صادره از کاشان به شماره ملی 
1260381986 –  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت262/25 متر 
مربع بشماره10764 فرعی مجزی از 359 فرعی از پالک 11- اصلی واقع در زیدی 

بخش دو کاشان
17(رای شــماره 140160302034011245 هیأت دوم 0 عــذرا گندمی فرزند 
علی آقابشماره شناســنامه 105 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262255120 
–  ســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانه بمســاحت262/25 متــر مربع 
 بشــماره10764 فرعی مجزی از 359 فرعی از پــالک 11- اصلی واقع در زیدی

 بخش دو کاشان
18(رای شــماره 140160302034011692 هیــأت دوم 0 اعظــم دیــم 
کارفرزند محمود بشــماره شناســنامه 8483 صادره از کاشــان به شــماره ملی 
1260591166 –  ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت54/79 متر مربع 
 بشــماره10765 فرعی مجزی از 525 فرعی از پــالک 11- اصلی واقع در زیدی

 بخش دو کاشان
19(رای شماره 140160302034011311هیأت دوم 0 مهدی رحیمی باریکرسفی 
فرزند علی اصغر بشــماره شناســنامه 14898 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1263461468 –  ششدانگ یکباب انبار با سقف شیروانی بمساحت162 متر مربع 
بشــماره10769 فرعی مجزی از 1372 فرعی از پالک 11- اصلی واقع در زیدی 

بخش دو کاشان
20(رای شــماره 140160302034011625هیــأت اول 0 معصومــه باقرزاده 
ینجه کار فرزند عباس بشــماره شناســنامه 34786 صادره از کاشــان به شماره 
ملی 1260337960 –  ســه دانگ مشــاع ازششــدانگ قطعه زمیــن مزروعی 

بمساحت706/97 متر مربع بشــماره10773 فرعی مجزی از 444 فرعی از پالک 
11- اصلی واقع در زیدی بخش دو کاشان

21(رای شــماره 140160302034011623هیأت اول 0 حسین کچویان فرزند 
حسن بشماره شناسنامه 651 صادره از کاشان به شماره ملی 1262124654 –  یک 
و نیم دانگ مشاع ازششــدانگ قطعه زمین مزروعی بمساحت706/97 متر مربع 
بشــماره10773 فرعی مجزی از 444 فرعی از پــالک 11- اصلی واقع در زیدی 

بخش دو کاشان
22(رای شــماره 140160302034011624هیأت اول 0 محبوبه سفید کارفرزند 
حسنعلی بشماره شناســنامه 93 صادره از اصفهان به شماره ملی 6229921103 
–  یک و نیم دانگ مشاع ازششدانگ قطعه زمین مزروعی بمساحت706/97 متر 
مربع بشماره10773 فرعی مجزی از 444 فرعی از پالک 11- اصلی واقع در زیدی 

بخش دو کاشان
23(رای شــماره 140160302034009227 هیأت اول0سید جعفر چهل ستونی 
فرزند ســید عباس بشــماره شناســنامه 1639 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1261785037 – ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان بمساحت23/94 متر مربع 
بشماره6530 فرعی مجزی از 151 فرعی از پالک 13- اصلی واقع در دشت حکیم 

بخش دو کاشان
24(رای شماره 140160302034010176 هیأت اول0علی کاشانی فرزند اسد اله 
بشماره شناسنامه 7348 صادره از کاشان به شماره ملی 1260579824 – ششدانگ 
یکباب مغازه بمســاحت74/60 متر مربع بشماره745 فرعی مجزی از 32 فرعی از 

پالک 14- اصلی واقع درمهذب آباد بخش دو کاشان
25(رای شماره 140060302034011300 هیأت اول0 اعظم ماشااله زاده فرزند 
علی محمد بشماره شناسنامه 2590 صادره از کاشان به شماره ملی 1261972988 
– ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمســاحت168/92 متر مربع 
بشماره25979 فرعی مجزی از 24611 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی 

آباد بخش دو کاشان
26(رای شــماره 140060302034013935 هیأت اول0عطیه نهادی کاشــانی 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250152836 
– ششدانگ یکبابخانه بمساحت100/45 متر مربع بشماره26712 فرعی از پالک 

15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
27(رای شــماره 140160302034010212 هیــأت اول0 مهــدی مازوچــی 
کاشــانی فرزند محمد رضا بشماره شناســنامه 653 صادره از کاشــان به شماره 
ملی 1262124670 – ششــدانگ قطعه زمیــن مزروعی بمســاحت838/44 
 متر مربــع بشــماره26714 فرعی از پــالک 15- اصلــی واقع در ناجــی آباد 

بخش دو کاشان
28(رای شــماره 140160302034010166 هیأت اول0 محمد رضا قاســمی 
تبارفرزند علی بشــماره شناســنامه 624 صادره از آران و بیدگل به شــماره ملی 
6199616286 – ششــدانگ قطعــه زمیــن مزروعی بمســاحت596/13 متر 
 مربــع بشــماره26715 فرعــی از پــالک 15- اصلــی واقــع در ناجــی آباد 

بخش دو کاشان
29(رای شــماره 140160302034010213 هیــأت اول0 مهــدی مازوچــی 
کاشــانی فرزند محمد رضا بشماره شناســنامه 653 صادره از کاشــان به شماره 
ملی 1262124670 – ششــدانگ قطعه زمیــن مزروعی با کاربــری مزروعی 
بمساحت1793/38 متر مربع بشــماره26716 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در 

ناجی آباد بخش دو کاشان
30(رای شــماره 140160302034009939 هیأت اول0 امیر محمد رجبی فرد  
فرزند روح اله بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250893976 
– ششدانگ یکبابخانه بمساحت106/20 متر مربع بشماره26720 فرعی از پالک 

15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
31(رای شــماره 140160302034010150 هیأت اول0 سید جواد حسنی مقدم 
فرزند سید رضابشماره شناسنامه 103 صادره از کاشان به شماره ملی 1263589626 
– ششــدانگ قطعه زمین محصور مشــتمل بــر اعیان بمســاحت167/65 متر 
 مربــع بشــماره26721 فرعــی از پــالک 15- اصلــی واقــع در ناجــی آباد

 بخش دو کاشان
32(رای شــماره 140160302034010178 هیأت اول0 علی جاوید پاک فرزند 
قربانعلی بشماره شناسنامه 1 صادره از کبودر آهنگ به شماره ملی 4032041504 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت93/85 متر مربع بشماره26724 فرعی از پالک 

15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
33(رای شــماره 140160302034009957 هیأت اول0 الهــام جباریان فرزند 
علی بشماره شناسنامه 0 صادره از آران و بیدگل به شــماره ملی 6190019358 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت90/33 متر مربع بشماره26725 فرعی مجزی از 

1661 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
34(رای شــماره 140160302034009943 هیأت اول0 مهدی شــعبانی فرزند 
اصغر بشماره شناســنامه 2212 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262093791 
–  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت110 متر مربع بشماره26726 
 فرعــی مجــزی از 6711 فرعــی از پــالک 15- اصلی واقــع در ناجــی آباد

 بخش دو کاشان
35(رای شــماره 140160302034009944 هیــأت اول0 ریحانه مصلحی زاده 
آرانی فرزند ماشــااله بشماره شناســنامه 1102صادره از کاشــان به شماره ملی 
1263489117 –  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت110 متر مربع 
 بشماره26726 فرعی مجزی از 6711 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد 

بخش دو کاشان
36(رای شــماره 140160302034009186 هیــأت اول0 نرجــس عجمــی 
فرزند آقا حســن بشــماره شناســنامه 8250 صادره از کاشــان به شــماره ملی 
1260588831 –  ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمساحت160 
 متر مربــع بشــماره26762 فرعی از پــالک 15- اصلــی واقع در ناجــی آباد 

بخش دو کاشان
37(رای شماره 140160302034007726 هیأت اول0 جواد آبیار کاشی فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 504 صادره از کاشان به شماره ملی 1261759354 –  ششدانگ 
قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمساحت155/36 متر مربع بشماره26763 
فرعی مجزی از 16733 فرعی از پالک 15- اصلی واقــع در ناجی آباد بخش دو 

کاشان
38(رای شماره 140160302034006836 هیأت اول0 حمید رضا امیدوارنیا فرزند 
محمد آقا بشماره شناســنامه 859 صادره از کاشان به شماره ملی 1262036968 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت120/58 متر مربع بشماره26765 فرعی مجزی 
از 7441 فرعی وباقیمانده 15 اصلی ازپــالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش 

دو کاشان
39(رای شماره 140160302034006729 هیأت اول0 حامد خلدی فرزند حسن 
بشماره شناسنامه 2209 صادره از تهران به شماره ملی 0451721969 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت255/65 متر مربع بشماره26766 فرعی از پالک 15- اصلی 

واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
40(رای شــماره 140160302034011608 هیــأت دوم0 حســین صلواتــی 
نیاسرفرزند علی محمد  بشماره شناســنامه 66 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1263002935 –  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت110 متر مربع 
 بشماره26767 فرعی مجزی از 6372 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد 

بخش دو کاشان
41(رای شــماره 140160302034011609 هیــأت دوم0 نرگــس عرشــی 
مرقی فرزند احمد بشــماره شناســنامه 422 صادره از کاشــان به شــماره ملی 
1262075890 –  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت110 متر مربع 

 بشماره26767 فرعی مجزی از 6372 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد
 بخش دو کاشان

42(رای شــماره 140160302034008078 هیأت دوم0 معصومه اسالمی کله 
فرزند علی محمد بشــماره شناســنامه 50005 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1260490092 –  ششدانگ یکبابخانه بمســاحت100 متر مربع بشماره26768 
 فرعــی مجــزی از 5242 فرعــی از پــالک 15- اصلی واقــع در ناجــی آباد

 بخش دو کاشان
43(رای شــماره 140160302034007910 هیــأت دوم0 علــی اصغر خوش 
گذران فرزند ابراهیم بشــماره شناســنامه 12990 صادره از کاشان به شماره ملی 
1263442382 –  سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت98/30 متر 
مربع بشــماره26769 فرعی مجزی از 7670 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در 

ناجی آباد بخش دو کاشان
44(رای شــماره 140160302034007911 هیأت دوم0 مطهره مشجری فرزند 
 حسین بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشان به شــماره ملی 1250288185 –  
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت98/30 متر مربع بشماره26769 
 فرعــی مجــزی از 7670 فرعــی از پــالک 15- اصلی واقــع در ناجــی آباد 

بخش دو کاشان
45(رای شــماره 140160302034011174 هیــأت اول0 محمــد علی حجت 
پناه فرزنــد رضا بشــماره شناســنامه 3896 صادره از کاشــان به شــماره ملی 
1262026679 –  ششدانگ یکبابخانه بمســاحت122 متر مربع بشماره26770 
 فرعــی مجــزی از 9747 فرعــی از پــالک 15- اصلی واقــع در ناجــی آباد

 بخش دو کاشان
46(رای شــماره 140160302034011321 هیــأت دوم0 میــالد بابائی فرزند 
غالمعلی بشماره شناسنامه 105 صادره از کاشــان به شماره ملی 1263607349 
–  ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانه بمســاحت81/12 متــر مربع 
 بشماره26771 فرعی مجزی از 2115 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد

 بخش دو کاشان
47(رای شــماره 140160302034011322 هیــأت دوم0 ملیحــه ذراتــی 
فرزند رمضانعلی بشــماره شناســنامه 9852 صادره از کاشــان به شــماره ملی 
1263411037 –  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت81/12 متر مربع 
 بشماره26771 فرعی مجزی از 2115 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد

 بخش دو کاشان
48(رای شماره 140160302034011619 هیأت اول0 محمد حسینی فرزند کرم 
بشماره شناسنامه 4346 صادره از پلدختر به شماره ملی 4859232593 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت138/42 متر مربع بشماره26772 فرعی از پالک 15- اصلی 

واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
49(رای شــماره 140160302034011512 هیأت اول0 سمانه اسماعیلی فرزند 
محمد بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشان به شــماره ملی 1250200148 –  
ششدانگ یکبابخانه بمساحت120متر مربع بشماره26773 فرعی مجزی از 6871 

فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
50(رای شــماره 140160302034011677 هیأت دوم0کوثر درب جوشــقانی 
فرزند حسین بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1251281419 
–  ششــدانگ قطعــه زمین محصور بــا بنــای احداثی بمســاحت281/06متر 
 مربــع بشــماره26774 فرعــی از پــالک 15- اصلــی واقــع در ناجــی آباد

 بخش دو کاشان
51(رای شــماره 140160302034011987 هیأت دوم0احسان دقیق فر فرزند 
محمد بشماره شناســنامه 276 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262357500 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت112/89متر مربع بشماره26776 فرعی از پالک 

15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
52(رای شماره 140160302034008660 هیأت دوم0عیسی جهان زاده فرزند 
نعمت اله بشــماره شناسنامه 91 صادره از کاشان به شــماره ملی 1263607209 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت191/21متر مربع بشماره26777 فرعی از پالک 

15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
53(رای شــماره 140160302034011148 هیــأت اول0احمــد رضــا بهروز 
فرزند محمــد رضا بشــماره شناســنامه 954 صــادره از کاشــان به شــماره 
ملی 1263487637 –  ششــدانگ یکباب مغــازه  بمســاحت64/80 متر مربع 
 بشماره26778 فرعی مجزی از 6672 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد

 بخش دو کاشان
54(رای شــماره 140060302034002146 هیــأت اول0 میثــم مطهرفرزند 
نوراله بشماره شناســنامه 1684 صادره از کاشان به شــماره ملی 1263329381 
–  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت130 متر مربع بشماره26779 
 فرعــی مجــزی از 6533 فرعــی از پــالک 15- اصلی واقــع در ناجــی آباد 

بخش دو کاشان
55(رای شــماره 140060302034002147 هیــأت اول0 فهیمه صادقی فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 11083 صادره از کاشــان به شماره ملی 1263423329 
–  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت130 متر مربع بشماره26779 
 فرعــی مجــزی از 6533 فرعــی از پــالک 15- اصلی واقــع در ناجــی آباد

 بخش دو کاشان
56(رای شــماره 140160302034011183 هیأت اول0 ســعید مصلحی فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 2469 صادره از کاشــان به شماره ملی 1262096340 
–  ششــدانگ قطعه زمین محصور مشــتمل بر اعیان بمســاحت182/35 متر 
 مربــع بشــماره26780 فرعــی از پــالک 15- اصلــی واقــع در ناجــی آباد

 بخش دو کاشان
57(رای شماره 140160302034011166 هیأت اول0 محسن شمسعلی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 3164 صادره از کاشــان به شماره ملی 1263344161 
–  ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت128/58 متر مربع بشماره26781 فرعی از 

پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
58(رای شــماره 140160302034011620 هیأت اول0 مرتضــی زارع فرزند 
علی بشماره شناسنامه 49281 صادره از کاشان به شــماره ملی 1260482839 
–  ششــدانگ قطعــه زمیــن محصور مشــتمل بر اعیــان بمســاحت361/5 
 متر مربــع بشــماره26783 فرعی از پــالک 15- اصلــی واقع در ناجــی آباد

 بخش دو کاشان
59(رای شــماره 140160302034010623 هیــأت دوم0 امیر حســین پیران 
کاشــانی فرزند حسین بشماره شناســنامه 902 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1261763335 –  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه نیمه ساز بمساحت160 
 متر مربــع بشــماره26784 فرعی از پــالک 15- اصلــی واقع در ناجــی آباد 

بخش دو کاشان
60(رای شماره 140160302034010624 هیأت دوم0 زهره کافیان فرزند احسان 
اله بشماره شناسنامه 503 صادره از کاشــان به شماره ملی 1261923200 –  سه 
دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه نیمه ساز بمساحت160 متر مربع بشماره26784 

فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
61(رای شماره 140160302034006802 هیأت اول0 علیرضا گلشنی فرزند سعید 
بشماره شناسنامه 1997 صادره از کاشان به شماره ملی 1263498061 –  سه دانگ 
مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت170/34 متر مربع بشماره26785 فرعی از 

پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
62(رای شــماره 140160302034006801 هیــأت اول0 اســماء فرجی فرزند 
غالمرضا بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250151211 –  سه 
دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمســاحت170/34 متر مربع بشماره26785 

فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان

63(رای شــماره 140160302034011169 هیــأت اول0 مهــدی گلســتان 
فرد فرزند حســین بشــماره شناســنامه 0 صــادره از کاشــان به شــماره ملی 
1250400287 –  ششــدانگ قطعه زمین مشــتمل بر اعیان بمساحت168/46 
 متر مربــع بشــماره26786 فرعی از پــالک 15- اصلــی واقع در ناجــی آباد

 بخش دو کاشان
64(رای شــماره 140160302034011601 هیــأت اول0 فاطمــه بابــا 
اکبری فرزند رضا بشــماره شناســنامه 2143 صادره از کاشــان به شــماره ملی 
1261897846 –  ششــدانگ قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت1696/72 
 متر مربــع بشــماره26787 فرعی از پــالک 15- اصلــی واقع در ناجــی آباد 

بخش دو کاشان
65(رای شماره 140160302034011617هیأت اول0 علی جعفر زاده فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 1195 صادره از کاشان به شماره ملی 1262040329 –  ششدانگ 
قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان  بمساحت159/52 متر مربع بشماره26788 

فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
66(رای شماره 140160302034013645هیأت دوم0 زهرا نیک خواه فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشــان به شماره ملی 1250193168 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت97/40 متر مربع بشماره26789 فرعی از پالک 15- اصلی واقع 

در ناجی آباد بخش دو کاشان
67(رای شماره 140160302034011149هیأت اول0 غالمحسین طحانی فرزند 
نظام بشماره شناســنامه 17 صادره از دلیجان به شــماره ملی 0579908194 –  
ششدانگ یکبابخانه با کاربری کشاورزی بمساحت87/53 متر مربع بشماره26790 

فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
68(رای شــماره 140160302034010180 هیــأت اول0 ســید مهــدی 
مرتضوی نســب فرزند آقا احمد بشــماره شناســنامه 6859 صادره از کاشان به 
شــماره ملی 1260575047 –  ششــدانگ قطعــه زمین مزروعی مشــتمل بر 
ســاختمان و حصار و طویله با کاربری کشاورزی بمســاحت5201/04 متر مربع 
 بشــماره7628 فرعی مجزی از 97 فرعی از پالک 23- اصلــی واقع دردرب فین

  بخش دو کاشان
69(رای شــماره 140160302034009945 هیــأت اول0 علــی اکبــر 
بخشی فرزندحسینعلی بشــماره شناســنامه 0 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1250116902 –  ششــدانگ یکــدرب بــاغ بمســاحت1262/49 متــر مربع 
 بشــماره7629 فرعی مجزی از 100 فرعی از پالک 23- اصلی واقع دردرب فین 

 بخش دو کاشان
70(رای شــماره 140160302034011320 هیــأت دوم0 ســید داود جندقی 
پورکاشانی فرزند ســید رضا بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 
1250044278 –  ســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب انبار مصالح فروشی 
بمســاحت899/56 متر مربع بشــماره7631 فرعی مجزی از 81 فرعی از پالک 

23- اصلی واقع دردرب فین  بخش دو کاشان
71(رای شــماره 140160302034011317 هیأت دوم0 سید عباسعلی جندقی 
پورکاشانی فرزند سید رضا بشــماره شناســنامه 524 صادره از کاشان به شماره 
ملی 1261992962 –  سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب انبار مصالح فروشی 
بمســاحت899/56 متر مربع بشــماره7631 فرعی مجزی از 81 فرعی از پالک 

23- اصلی واقع دردرب فین  بخش دو کاشان
72(رای شــماره 140160302034009919 هیــأت اول0 مجیــد ملکوتــی 
فرفرزند ابراهیم بشــماره شناســنامه 52569 صادره از کاشــان به شــماره ملی 
1260515680 –  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت202/93 متر 
 مربع بشماره7632 فرعی مجزی از 69 فرعی از پالک 23- اصلی واقع دردرب فین

  بخش دو کاشان
73(رای شــماره 140160302034009918 هیــأت اول0 فاطمــه زارع فرزند 
حسین بشــماره شناســنامه 60 صادره از کاشان به شــماره ملی 1263556337 
–  ســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانه بمســاحت202/93 متــر مربع 
 بشــماره7632 فرعی مجزی از 69 فرعی از پالک 23- اصلــی واقع دردرب فین

  بخش دو کاشان
74(رای شــماره 140160302034009214 هیــأت اول0 فرزانــه بیکی فرزند 
جواد بشماره شناسنامه 51533 صادره از کاشان به شــماره ملی 1260505340 
–  ششدانگ قطعه زمین محصور مشــتمل بر اعیان بمساحت167/45 متر مربع 
بشماره13096 فرعی مجزی از 27 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک 

بخش دو کاشان
75(رای شــماره 140160302034011323 هیــأت دوم0 رضــوان پهلــوان 
فینی فرزند اســداله بشــماره شناســنامه 314 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1263561489 –  ششــدانگ یکدرب خانه و باغچه بمساحت322/71 متر مربع 
 بشماره13105 فرعی مجزی از 113 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک

 بخش دو کاشان
76(رای شــماره 140160302034011160 هیأت اول0 محســن شاه عطاری 
فرزند مهدی بشماره شناسنامه 355 صادره از تهران به شماره ملی 0050566091 
–  ششــدانگ قطعه زمین محصور مشــتمل بر اعیان بمســاحت241متر مربع 
بشماره13114 فرعی مجزی از 16 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک 

بخش دو کاشان
77(رای شــماره 140160302034008309 هیأت دوم0 محمود اکبرزاده فرزند 
محمد بشماره شناســنامه 726 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262320641 
–  ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت142/40 متر مربع 
 بشماره8414 فرعی مجزی از 2464 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ

 بخش دو کاشان
78(رای شــماره 140160302034008310 هیــأت دوم0 نرگــس اشــرفی 
فینی فرزندحســین آقا بشماره شناســنامه 129 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1262936977 –  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت142/40 متر 
مربع بشماره8414 فرعی مجزی از 2464 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین 

بزرگ بخش دو کاشان
79(رای شــماره 140160302034012259 هیــأت دوم0 اکــرم جالل الدینی 
فینی فرزندعلی آقا بشــماره شناســنامه 11 صادره از کاشــان به شــماره ملی 
1262854482 –  ششــدانگ یکــدرب باغچــه بمســاحت478/63 متر مربع 
 بشماره8415 فرعی مجزی از 1354 فرعی از پالک 34- اصلی واقع در فین بزرگ

 بخش دو کاشان
80(رای شــماره 140160302034008517 هیــأت دوم0 کبــری دارابــی 
فینی فرزنداســمعیل بشــماره شناســنامه 69 صادره از کاشان به شــماره ملی 
1262783232 –  ششــدانگ یکدرب باغچه و خانه  بمساحت108/39 متر مربع 
 بشــماره2187 فرعی مجزی از 705 فرعی از پالک 40- اصلی واقع درحسن آباد

 بخش دو کاشان
81(رای شــماره 140160302034010211 هیأت اول0 صدیقه ســتاری فرزند 
منوچهر بشماره شناسنامه 6621 صادره از کاشان به شماره ملی 1260572651 –  
سه دانگ مشاع ازششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمساحت307/03 
متر مربع بشماره7665 فرعی مجزی از 427 فرعی از پالک 45- اصلی واقع درلتحر 

بخش دو کاشان
82(رای شــماره 140160302034010210 هیأت اول0 زهره ســتاری فرزند 
 منوچهر بشماره شناسنامه 38773 صادره از کاشان به شماره ملی 1260377741 –  
سه دانگ مشاع ازششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان بمساحت307/03 
متر مربع بشماره7665 فرعی مجزی از 427 فرعی از پالک 45- اصلی واقع درلتحر 

بخش دو کاشان
ادامه صفحه 5
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83(رای شــماره 140160302034011607 هیــأت دوم0 مهــدی ماشــااله 
لتحری فرزند علی حســین بشماره شناســنامه 140صادره از کاشــان به شماره 
ملــی 1263020739 –  ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت193/53 متر مربع 
 بشــماره7666 فرعی مجزی از 2024  فرعی از پــاک 45- اصلی واقع درلتحر

 بخش دو کاشان
84(رای شــماره 140160302034009960 هیــأت اول0 جــواد ماشــااله 
لتحری فرزند علی حســین بشماره شناســنامه 113صادره از کاشــان به شماره 
ملی 1263034624 –  ششــدانگ یکباب ســاختمان بمســاحت192 متر مربع 
 بشــماره7667 فرعی مجزی از 3580  فرعی از پــاک 45- اصلی واقع درلتحر

 بخش دو کاشان
85(رای شماره 140160302034009921 هیأت اول0 سعید اسدی فرزند ذبیح 
اله بشماره شناســنامه 51066 صادره از کاشان به شــماره ملی 1260500675 
–  سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه بمساحت87 متر مربع بشماره15815 
 فرعی مجــزی از 13887 فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقع در صفــی آباد 

بخش دو کاشان
86(رای شــماره 140160302034009920 هیــأت اول0 وجیهــه جعفرزاده 
زارع فرزند مهدی بشــماره شناســنامه 2643 صادره از کاشــان به شــماره ملی 
1262014158 –  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت87 متر مربع 
 بشماره15815 فرعی مجزی از 13887 فرعی از پاک 49- اصلی واقع در صفی آباد

 بخش دو کاشان
87(رای شــماره 140160302034011678 هیــأت دوم0 حمیــد شــیخ زاده 
فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه 3593 صــادره از کاشــان بــه شــماره 
ملــی 1262064295 –  ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت154/21 متر مربع 
 بشماره15822 فرعی مجزی از 5298 فرعی از پاک 49- اصلی واقع در صفی آباد

 بخش دو کاشان
88(رای شــماره 140160302034010571 هیــأت دوم0 علیرضــا فاحیان 
فرزند علــی اکبر  بشــماره شناســنامه 430 صادره از کاشــان به شــماره ملی 
1261824970 –  ششدانگ یکبابخانه بمساحت91/75 متر مربع بشماره15823 
 فرعــی مجــزی از 7693 فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقع در صفــی آباد

 بخش دو کاشان
89(رای شــماره 140160302034010165 هیــأت اول0 حامد ابوالحســنی 
مفــرد فرزند ماشــااله بشــماره شناســنامه 0 صــادره از کاشــان به شــماره 
ملــی 1250101077 –  ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت109/28 متر مربع 
 بشماره15824 فرعی مجزی از 370 فرعی از پاک 49- اصلی واقع در صفی آباد

 بخش دو کاشان
90(رای شــماره 140160302034007901 هیــأت اول0 حمیــد رضــا 
احمدیــان فرزند هادی بشــماره شناســنامه 130 صادره از کاشــان به شــماره 
ملــی 1263541496 –  ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت111/78 متر مربع 
 بشماره15825 فرعی مجزی از 370 فرعی از پاک 49- اصلی واقع در صفی آباد

 بخش دو کاشان
91(رای شــماره 140160302034008878 هیأت دوم0 حشــمت مهدی پور 
صاحب آبادی فرزند مهدی بشــماره شناســنامه 8 صادره از کاشان به شماره ملی 
1263098223 –  سه دانگ مشــاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت158/09 متر 
مربع بشــماره15827 فرعی مجزی از 1465 فرعی از پاک 49- اصلی واقع در 

صفی آباد بخش دو کاشان
92(رای شــماره 140160302034008877 هیأت دوم0 مرتضی قادری فرزند 
محمد بشماره شناســنامه 7 صادره از کاشــان به شــماره ملی 1263276083 
–  ســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانه بمســاحت158/09 متــر مربع 
 بشماره15827 فرعی مجزی از 1465 فرعی از پاک 49- اصلی واقع در صفی آباد

 بخش دو کاشان
93(رای شماره 140160302034009962 هیأت اول0 مجتبی شومالی فرزنداحمد 
بشماره شناسنامه 2043 صادره از کاشان به شماره ملی 1262048796 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت128/75 متر مربع بشــماره15828 فرعی مجزی از 15422 

فرعی از پاک 49- اصلی واقع در صفی آباد بخش دو کاشان
94(رای شــماره 140160302034009961 هیــأت اول0 محمد رضا درخش 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشــان به شماره ملی 1250476151 
–  ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت125/27 متــر مربــع بشــماره15829 
 فرعی مجــزی از 15422 فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقع در صفــی آباد

 بخش دو کاشان
95(رای شــماره 140160302034011190 هیــأت اول0 علــی ســیاحی 
کاشی فرزند رمضان بشماره شناســنامه 2198 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1263334512 –  ششدانگ یکبابخانه بمساحت64/70 متر مربع بشماره15833 
 فرعی مجــزی از 11454 فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقع در صفــی آباد

 بخش دو کاشان
96(رای شــماره 140160302034010646 هیــأت دوم0 فهیمــه قزاانــی 
فرزنــد محمود بشــماره شناســنامه 15766 صادره از کاشــان به شــماره ملی 
1263470149 –  ششدانگ یکبابخانه بمساحت99/51 متر مربع بشماره15835 
 فرعــی مجــزی از 3585 فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقع در صفــی آباد 

بخش دو کاشان
97(رای شماره 140160302034009256 هیأت اول0 خیراله پژوهان فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 6 صادره از کاشــان به شماره ملی 1262433983 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت280/99متر مربع بشماره506 فرعی از پاک 52- اصلی واقع 

در اراضی صفی آباد بخش دو کاشان
98(رای شماره 140160302034008144 هیأت دوم0 مجید مصدق فرزندحسن 
بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشــان به شماره ملی 1250323177 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت89/15 متر مربع بشماره507 فرعی از پاک 52- اصلی واقع 

در اراضی صفی آباد بخش دو کاشان
99(رای شــماره 140160302034010639 هیــأت دوم0 فاطمــه ما باقری 
اســد آبادی فرزندعباس بشــماره شناســنامه 184 صادره از کاشــان به شماره 
ملــی 1262179599 –  ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت126/60 متر مربع 
 بشماره3231 فرعی مجزی از 849 فرعی از پاک 53- اصلی واقع در یحیی آباد

 بخش دو کاشان
100(رای شــماره 140160302034010179 هیــأت اول0 مجتبــی دهقانی 
راونــدی فرزند مجید بشــماره شناســنامه 0 صادره از کاشــان به شــماره ملی 
1250395445 –  ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت119/10متر مربــع 
 بشــماره6067 فرعی مجــزی از 2490 فرعی از پاک 1- اصلــی واقع در راوند

 بخش چهار کاشان
101(رای شــماره 140060302034013222 هیأت دوم0 مجید غامحسینی 
راوندی فرزند رحمت اله بشــماره شناســنامه 37 صادره از کاشــان به شــماره 
ملــی 1263232531 –  ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه و مغازه 
بمساحت231/58متر مربع بشــماره6068 فرعی مجزی از 1752 فرعی از پاک 

1- اصلی واقع در راوند بخش چهار کاشان
102(رای شــماره 140060302034013223 هیــأت دوم0 نرگــس محمــد 
زاده راوندی فرزند محمد بشــماره شناســنامه 2218 صادره از کاشان به شماره 
ملــی 1261211359 –  ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه و مغازه 
بمساحت231/58متر مربع بشــماره6068 فرعی مجزی از 1752 فرعی از پاک 

1- اصلی واقع در راوند بخش چهار کاشان
103(رای شــماره 140160302034007718 هیــأت اول0 ابوالفضــل مبین 
راونــدی فرزند علی اکبر بشــماره شناســنامه 24 صادره از کاشــان به شــماره 

ملــی 1263319653 –  ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت157/50متر مربع 
 بشــماره6069 فرعی مجــزی از 1860 فرعی از پاک 1- اصلــی واقع در راوند

 بخش چهار کاشان
0 حمیــری  104(رای شــماره 140160302034010691 هیــأت دوم
محمود زاده فرزند رحیم بشــماره شناســنامه 0 صادره از مهاباد به شــماره ملی 
2860087362 –  ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت339/94متر مربــع 
 بشــماره6070 فرعی مجــزی از 1439 فرعی از پاک 1- اصلــی واقع در راوند

 بخش چهار کاشان
105(رای شــماره 140160302034008104 هیــأت دوم0 لیا احســن آرانی 
فرزند ابراهیم بشــماره شناســنامه 10750 صــادره از آران وبیدگل به شــماره 
ملــی 6199147472 –  ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت246/07متر مربع 
 بشــماره6071 فرعی مجــزی از 1965 فرعی از پاک 1- اصلــی واقع در راوند

 بخش چهار کاشان
106(رای شــماره 140160302034010662 هیأت دوم0 حسین قطبی فرزند 
ماشااله بشماره شناســنامه 699 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262270278 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 563 متر مربع بشــماره6072 فرعی مجزی از 

4767 فرعی از پاک 1- اصلی واقع در راوند بخش چهار کاشان
107(رای شــماره 140160302034008203 هیــأت دوم0 ســید مهدی بنی 
هاشمی فرزند سید محمد بشــماره شناسنامه 0صادره از کاشــان به شماره ملی 
1250349524 –  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 182/10 متر 
 مربع بشماره6073 فرعی مجزی از 2049 فرعی از پاک 1- اصلی واقع در راوند

 بخش چهار کاشان
108(رای شــماره 140160302034008204 هیــأت دوم0 زهرا ســادات بنی 
هاشمی فرزند ســید مرتضی بشماره شناســنامه 0صادره از کاشان به شماره ملی 
1250734967 –  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت 182/10 متر 
مربع بشماره6073 فرعی مجزی از 2049 فرعی از پاک 1- اصلی واقع در راوند 

بخش چهار کاشان
109(رای شــماره 140160302034011602 هیــأت دوم0 محمــد رضا بادی 
فرزند غام بشماره شناســنامه 7545صادره از قم به شماره ملی 0381544796 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت 180/71 متر مربع بشماره6074 فرعی مجزی از 

1878 فرعی از پاک 1- اصلی واقع در راوند بخش چهار کاشان
110(رای شماره 139960302034003588 هیأت اول0 فاطمه صادقی طاهری 
فرزند جعفر بشماره شناســنامه 60 صادره از کاشان به شماره ملی 1263107109 
–  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت324متر مربع بشماره3676 
فرعی مجزی از 2557و2559 فرعی از پــاک 3- اصلی واقع در طاهر آباد بخش 

چهار کاشان
111(رای شماره 140160302034007023 هیأت اول0 زهرا اسمعیلی طاهری 
فرزند محمود بشماره شناسنامه 7 صادره از کاشان به شماره ملی 1263239277 
–  دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت324متر مربع بشماره3676 
فرعی مجزی از 2557و2559 فرعی از پــاک 3- اصلی واقع در طاهر آباد بخش 

چهار کاشان
112(رای شماره 140160302034007013 هیأت اول0 محمود اسمعیلی طاهری 
فرزند اسد اله بشماره شناسنامه 58 صادره از کاشان به شماره ملی 1263078133 
– یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت324متر مربع بشماره3676 
فرعی مجزی از 2557و2559 فرعی از پــاک 3- اصلی واقع در طاهر آباد بخش 

چهار کاشان
113(رای شماره 140160302034007035 هیأت اول0 مهدی مهتری طاهری 
فرزندخیر اله بشماره شناسنامه 9 صادره از کاشان به شماره ملی 1263256376 – 
ششدانگ یکدرب باغ محصور مشجر با کاربری کشاورزی بمساحت10065/47متر 
مربع بشــماره3677 فرعی مجزی از 1102و1103و1111و1096 فرعی از پاک 

3- اصلی واقع در طاهر آباد بخش چهار کاشان
114(رای شــماره 140160302034006848 هیــأت اول0 حبیــب فرجــی 
علی آبادی فرزندعلی بشــماره شناســنامه 694 صــادره از قم به شــماره ملی 
0384186297 – سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت180/39متر 
 مربع بشماره3678 فرعی مجزی از 16 فرعی از پاک 3- اصلی واقع در طاهر آباد

 بخش چهار کاشان
115(رای شــماره 140160302034006849 هیــأت اول0 زینــب شــبانی 
کاشی فرزند محمود بشماره شناســنامه 1911 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1262047471 – سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه بمساحت180/39متر 
 مربع بشماره3678 فرعی مجزی از 16 فرعی از پاک 3- اصلی واقع در طاهر آباد

 بخش چهار کاشان
آگهی اصاحــی( رای شــماره 140160302034011676 هیــأت اول0 امید 
تنباکــوکاری فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 2086 صادره از کاشــان 
به شــماره ملی 1263498957 - ششــدانگ قطعه زمین محصور مشــتمل بر 
ســاختمان قدیمی بمســاحت1173/78 متر مربع بشــماره22 فرعی مجزی از 
3و5و7و9و10و12و13و16و18 فرعی  و مشــاعات تابعه از پاک 5977- اصلی 

واقع در بخش یک کاشان
آگهی اصاحی( رای شــماره 140160302034010201 هیأت دوم0 ابوالفضل 
هاشــم زاده فرزند حسین بشــماره شناســنامه 19 صادره از کاشــان به شماره 
ملــی 1263007554 - ششــدانگ یکباب مغــازه بمســاحت53/55 متر مربع 
 بشــماره1613 فرعی مجزی از 289 فرعی از پاک 24- اصلــی واقع دردیزچه 

بخش دو کاشان
آگهی اصاحی( رای شــماره 140160302034010202 هیــأت دوم0 طاهره 
آرانی دیزچه فرزند قاســم بشــماره شناســنامه 6 صادره از کاشــان به شــماره 
ملــی 1262835399 - ششــدانگ یکباب مغــازه بمســاحت52/50 متر مربع 
 بشــماره1614 فرعی مجزی از 289 فرعی از پاک 24- اصلــی واقع دردیزچه

 بخش دو کاشان
آگهی اصاحی( رای شماره 140160302034011095 هیأت دوم0 حسن حقانی 
فرزند احمد بشماره شناسنامه 40212 صادره از کاشان به شماره ملی 1260392163 
- ششدانگ یکبابخانه بمساحت100/44 متر مربع بشماره15475 فرعی مجزی از 

8593 فرعی از پاک 49- اصلی واقع درصفی آباد بخش دو کاشان
بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات  

سند مالکیت صادرخواهد شد
تاریخ انتشار نوبت اول :    1401/09/15
تاریخ انتشارنوبت دوم :   1401/09/30

م الف: 1420881 ابوالفضل علیزاده سرپرست اداره ثبت اسناد واماک کاشان
مفاد آراء

9/135 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابــر آرا صادره هيــات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به 

مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 10185 - 1401/08/22 هيات ســوم آقای مسعود فوالدی به 
شناسنامه شماره 2231 کدملي 1284962792 صادره اصفهان فرزند بهمن در ششدانگ 

يکباب ساختمان به مساحت 208/59 متر مربع پالک شماره 377 فرعی از 40  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از سيد تقی عقيلی فرزند 

سيد اسدا... ثبت در سامانه امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/08/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/15

م الف: 1413348  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

9/136 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هیــات هاي موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و 
اماک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطاع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و اماک تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- به موجب راي شماره 10394 مورخ 1401/08/25 هیات سوم خانم زهرا 
عباسی ولدانی  به شناسنامه شماره 57072 کدملي 1280998164 صادره اصفهان 
فرزند اسداله در ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 142/51 متر مربع پاک 
شماره 1675 فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ثبت در سامانه اماک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/30

م الف: 1421585  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک غرب اصفهان 
مفاد آراء

9/137 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هیــات هاي موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و 
اماک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطاع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و اماک تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شــماره 7468 مورخ 1401/07/02 هیات دوم آقای ســید حسین 
موسوی جروکانی  به شناسنامه شماره 33 کدملي 1290223491 صادره اصفهان 
فرزند سید لطف ا...  در ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 201/47 متر مربع 
پاک شماره 44   اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
مع الواسطه از سید مرتضی مصطفوی فرزند ســید کریم ثبت در صفحه 243 الی 

264 دفتر 238 تائید
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/30

م الف: 1421343  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک غرب اصفهان 
مفاد آراء

9/138 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هیــات هاي موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و 
اماک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطاع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و اماک تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- به موجب راي شماره 10933 مورخ 1401/09/03 هیات اول آقای فتح اله 
نصر آزادانی  به شناسنامه شماره 25 کدملي 1289846677 صادره اصفهان فرزند 
اسداله در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 251/40 متر مربع پاک شماره 
28 فرعی از 8  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

ثبت در سامانه اماک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/30

م الف: 1421355  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک غرب اصفهان 
مفاد آراء

9/139 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هیــات هاي موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و 
اماک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطاع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و اماک تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- به موجب راي شماره 10956 مورخ 1401/09/03 هیات چهارم آقای اکبر 
شریفی نژاد  به شناسنامه شماره 279 کدملي 1290406618 صادره فرزند مهدی 
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 151 متر مربع پاک شماره 3434 فرعی 
از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان سند 58301 

مورخ 90/11/27 دفترخانه 112 اصفهان ثبت در سامانه اماک تائید
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/30

م الف: 1421446  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک غرب اصفهان
مفاد آراء

9/140 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هیــات هاي موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و 
اماک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطاع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و اماک تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- به موجب راي شــماره 12446 مورخ 1398/09/10 هیات چهارم آقای 
عطا شکوهی مقدم  به شناسنامه شــماره 31 کدملي 3719682196 صادره خاش 
فرزند حسین ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 124/32 متر مربع در قسمتی 
از  پاک شماره 67  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
مع الواسطه از مالک رسمی کریم جالی عاشق آبادی از سند قطعی شماره 15175 

مورخ 15/5/4 دفترخانه شماره 8 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/30

م الف: 1421501  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک غرب اصفهان
مفاد آراء

9/141 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هیــات هاي موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و 
اماک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطاع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و اماک تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- به موجب راي شــماره 11231 مورخ 1401/09/09 هیات ســوم آقای 
مظاهر جان نثاری الدانی  به شناسنامه شماره 41 کدملي 1290450641 صادره 
اصفهان فرزند رمضان در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 240/05 متر مربع 
پاک شماره 295 فرعی از 13  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکیت مالک رسمی ســکینه جان نثاری مورد ثبت صفحه 340 

دفتر 22 اماک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/30

م الف: 1421495  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک غرب اصفهان
مفاد آراء

9/142 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هیــات هاي موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و 
اماک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطاع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و اماک تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نماید. 
ردیف 1- به موجب راي شماره 11297 مورخ 1401/09/13 هیات سوم آقای رسول 
نصر اصفهانی  به شناسنامه شماره 1490 کدملي 1283360500 صادره اصفهان 
فرزند صفرعلی ششدانگ زمین محصور )صورت گلخانه( به مساحت 424/28 متر 
مربع از پاک شماره 447 فرعی از 24  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از مالکیت حسین ابراهیمی آفارانی به موجب اظهارنامه ثبتی 

مورخ 11/1310  اماک 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/30

م الف: 1421693  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک غرب اصفهان
مفاد آراء

9/143 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  3265 14016030200700   هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فاورجان تصرفات مالکانه بامعــارض متقاضی آقای قدرت اله 
شریفی درآمدی فرزند قاسمعلی بشماره شناسنامه 4 صادره از لنجان دریک قطعه 
زمین مشجرباکاربری زراعی باغی باستثناء بهاء ثمنیه اعیانی به مساحت  70 / 9708 
مترمربع پاک 524 اصلی واقع در نودرآمد که متقاضی خود مالک رسمی می باشد 
محرزگردیده اســت لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/30

م الف: 1421099 محمد علی ناظمی اشــنی  رئیس ثبت اســناد واماک 
فاورجان

مفاد آراء
9/144 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  3264 14016030200700  هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملــک فاورجان تصرفات مالکانه بامعــارض متقاضی آقای رمضان 
نصری فرزند صادق بشماره شناســنامه 91  صادره از اصفهان دریک قطعه زمین 
کشاورزی باکاربری زراعی  به مســاحت  16 / 3725 مترمربع پاک 33 فرعی از 
390 اصلی واقع در جیاب خریداری ازمالک رســمی آقای محمود برکتین فرزند 
محمدحسین محرزگردیده اســت لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود رابه این اداره تســلیم وپس 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 وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/30

م الف: 1421110  محمد علی ناظمی اشــنی  رئیس ثبت اســناد واماک 
فاورجان

مفاد نظریه رد درخواست افراز 
9/145 آگهی اباغ مفاد نظریه رد درخواست افراز پاک 476 فرعی از یک اصلی

نظر به اینکه خواهان آقای علی سلیمی طاری درخواست افراز سهام مشاعی خود از 
ششدانگ پاک ثبتی شماره 476 فرعی از یک اصلی واقع در طار بخش 11 حوزه 
ثبتی نطنز را به طرفیت ســایر مالکین مشاعی )کسری سلیمی طاری- محمدرضا 
ســلیمی طاری - گلنار ســلیمی طاری- مرتضی ســلیمی طاری- بهناز سلیمی 
طاری-  گلرخ سلیمی طاری- بی بی سلیمی طاری- حسین سلیمی طاری- کاوه 
سلیمی طاری( به این اداره تسلیم نموده و با توجه به عدم دسترسی به آدرس کسری 
و گلنار و گلرخ و بی بی و کاوه شهرت همگی سلیمی طاری مراتب در روزنامه زاینده 
رود شماره 3593 مورخه 1401/5/13 آگهی گردیده و نهایتا منجر به صدور نظریه 
رد درخواست افراز به شماره 140185602033003149 مورخه 1401/9/1 اداره 
ثبت اسناد و اماک نطنز گردیده است لذا بدینوسیله به نامبردگان اباغ می گردد تا 
چنانچه به نظریه مزبور اعتراضی دارید اعتراض خود را ظرف مدت ده روز از طریق 
نشر آگهی مطابق ماده 5 و 6 آیین نامه افراز و فروش اماک مشاع مصوب آذرماه 
سال 1357 به دادگستری شهرســتان نطنز تسلیم نمایند. م الف: 1416700 

رحمت اله شاهدی رئیس ثبت اسناد و اماک نطنز 



رییس اداره آموزش و پرورش دانش آموزان استثنایی استان:

برخیازدانشآموزانبااختاللیادگیریدرمدارسعادیتحصیلمیکنند
رییس اداره آموزش و پرورش دانش آموزان استثنایی استان اصفهان گفت: در استان اصفهان ۱۱۲ مدرسه استثنایی و حدود ۵۲۰۰ دانش آموز استثنایی وجود دارد 
که این مدارس هفت گروه را پوشش می دهند.روح ا...خزایی، رییس اداره آموزش و پرورش دانش آموزان استثنایی استان اصفهان درباره مدارس دانش آموزان 
استثنایی اظهار کرد: برای شناســایی و مداخله به هنگام طرح سنجش پیش دبستانی حدود ۱۳ پایگاه در سطح شــهر اصفهان، شاهین شهر، برخوار، کاشان، 
نجف آباد، خمینی شهر و فالورجان برقرار است؛ این طرح چند مرحله دارد که مرحله نخســت و پیک اصلی آن تا پایان آذرماه ادامه دارد.وی ادامه داد: در استان 
اصفهان ۱۱۲ مدرسه و حدود ۵۲۰۰ دانش آموز استثنایی وجود دارد که این مدارس هفت گروه را پوشش می دهند، بخش عمده آن دانش آموزان کم توان ذهنی و 
سایر بخش ها دانش آموزان نابینا، ناشنوا، چندمعلولیتی، اوتیسم و دانش آموزان با اختالل یادگیری را شامل می شود.رییس اداره آموزش وپرورش دانش آموزان 
استثنایی اســتان اصفهان تصریح کرد: برخی از دانش آموزان با اختالل یادگیری در مدارس عادی تحصیل می کنند که این دانش آموزان نیز با مراجعه به مراکز 

اختالل یادگیری و با توجه به اینکه این مراکز به لحاظ حوزه مدیریتی تحت پوشش قرار دارد، در زیر گروه استثنایی قرار می گیرند.

سهشنبه15آذر11/1401جمادیاالول6/1444دسامبر2022/شماره3691

فعالیتگشتارشادمسئوالندرستادامربهمعروف
ونهیازمنکراصفهان

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان گفت: گشت ارشاد مسئوالن از مدت ها قبل 
در ستادامر به معروف و نهی از منکر اصفهان فعال بوده و به تعدادی از شکایت ها نیز رسیدگی شده است.

حجت االسالم محسن مظاهری، در نشست تخصصی با عنوان »جهاد تبیین« که به صورت مجازی از 
سوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد میمه برگزار شد، افزود: تاکنون تعداد زیادی شکایت در باره ترک فعل 
مسئوالن، اصناف و نهاد های مختلف توسط  ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان 
بررسی و پیگیری شده است.وی خدمت رسانی به ارباب رجوع، کشف تخلفات مالی و رصد انتصابات 
نابجا را از حوزه های فعالیت این ستاد در زمینه گشت ارشاد مسئوالن توصیف کرد.دبیر ستاد احیای امر 
به معروف و نهی از منکر استان اصفهان با تشریح وضعیت سیاسی و اجتماعی روز کشور تاکید کرد: به 
رغم نقش تذکر لسانی در اصالح ناهنجاری ها و بی قانونی ها، دشمن درصدد زدودن این تفکر در جامعه 
است.وی تصریح کرد: دشمن با هجمه به برخی ساختار ها و بی تفاوتی مردم نسبت به ناهنجاری ها، 
به دنبال کمرنگ کردن ارزش امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اســت.حجت االسالم مظاهری، 
امر به معروف و نهی از منکر را رسالت همه مردم دانست و تصریح کرد: اگر دعوت بر قانون گرایی و نهی 
از قانون گریزی در جامعه وجود نداشته باشد، به تدریج مشکالتی ایجاد می شود و فعالیت نهاد هایی 
مانند پلیس راهنمایی و رانندگی و نیرو های انتظامی نیز با هدف کمک به این رهیافت معنا پیدا می کند.

 
رییس پلیس آگاهی استان:

3باندمسلحوسابقهدارسرقتازمنازلاصفهاندستگیرشدند
رییس پلیس آگاهی اســتان اصفهان گفت: ۳ باند مسلح و سابقه دار ســرقت از منازل اصفهان در 
عملیات ویژه انتظامی در دام پلیس گرفتار شدند.سرهنگ حسین ترکیان در جمع خبرنگاران با اشاره 
به شناسایی و انهدام سه باند مسلحانه سرقت از منازل مسکونی در اصفهان اظهار داشت: این متهمان 
به »سارقان در حرکت« معروف هستند و با استفاده از روش تخریب از طریق دیلم طال و اموال منزل 
شهروندان را به سرقت می بردند.وی با بیان اینکه این سه باند مسلحانه در مجموع ۱۰ میلیارد تومان از 
شهروندان سرقت کرده اند، افزود: با رصد هوشمندانه پلیس آگاهی این سارقان حرفه ای شناسایی و 
دستگیر شدند.رییس پلیس آگاهی استان اصفهان با اشاره به کشف ۲ قبضه اسلحه جنگی و مقادیری 
فشنگ و آالت و ادوات سرقت از محل مخفیگاه این سارقان ادامه داد: پرونده این سارقان در دست 
بررسی است و شاکیانی که در سه ماه گذشته از منزل آنها سرقت شده می توانند برای پیگیری به پلیس 

آگاهی شرق اصفهان مراجعه کنند.
 

1۸عضوهیئتعلمیدانشگاهصنعتیاصفهاندرفهرست
پژوهشگرانایرانیپراستنادیکدرصددنیا

موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری )ISC( آخرین فهرست پژوهشگران ایرانی پر استناد 
یک درصد برتر دنیا را منتشر کرد که در این فهرست، نام ۱۸ عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان 
دیده می شود.بنابر اعالم ســایت دانشــگاه صنعتی اصفهان، معیار انتخاب پژوهشگران درفهرست 
پژوهشگران ایرانی پر استناد یک درصد دنیا، تعداد استناد های صورت گرفته به تولیدات علمی آن ها 

در پایگاه شاخص های اساسی علم )ESI( متعلق به شرکت )WOS( در بازه زمانی ۱۰ساله است.
روند ارائه این فهرست بدین گونه است که پژوهشگران در هر رشــته بر حسب تعداد استناد هایی که 
دریافت کرده اند، مرتب سازی و سپس پژوهشگران یک درصد برتر براساس حدود آستانه استنادی 
ESI به عنوان نخبگان علمی درنظر گرفته شده اند.بر همین اساس پژوهشگرانی که توانسته اند فعالیت 
پژوهشی و تحقیقاتی خود در ۱۰ سال اخیر را به باالترین ســطح اعتبار بین المللی برسانند، در دسته 

پژوهشگران پر استناد یک درصد دنیا قرار می گیرند.

نصف جهان در صدر آلوده ترین شهرهای 
ایران ؛ قبح مازوت سوزی ریخته؟!

اصفهاِن بی نفس      

     شمار روزهای آلوده اصفهان در سال جاری تاکنون به ۱۲۸ 
روز رسیده و دیار نصف جهان در صدر آلوده ترین شهرهای 
ایران هر روز رکوردی معنادار بر جا می گذارد.آذر هنوز به نیمه نرسیده؛ اما 
آلودگی هوا نفس دیار نصف جهان را بریده است. جوالن آالینده ها و غبار 
روزبه روز نفس کشــیدن را در اصفهان دشوارتر می کند. ۲۵۸ روز از سال 
می گذرد و اصفهانی ها در این مدت ۱۲۸ روز هوای آلوده، ۱۲۹ روز هوای 
سالم و تنها یک روز هوای پاک نفس کشیدند.اصفهان که به واسطه وجود 
حیات بخش زاینده رود و باغ های روح بخش در تاریخ به عنوان باغ شهر از 
آن نام می بردند اکنون با بیش از چهارصــد واحد صنعتی آالینده چون 
صنایع فــوالدی، ریخته گری ها، ســنگ بری ها، کوره هــای گچ و آجر، 
واحدهای نفتی و گازی، پاالیشگاه، نیروگاه حرارتی احاطه شده و این شهر 
به واسطه بیش از یک میلیون تردد خودرو در روز از آالینده های خطرناک 
هوا چون ذرات معلق و اکسید گوگرد، اکسید نیتروژن اشباع شده است.

عادیسازیمازوتسوزی
به رغم وضعیت خطرنــاک آلودگی هوای اصفهان که بــرای کاهش آن 
تدبیری اساسی صورت نمی گیرد؛ اما دو سالی است که گویا با عادی سازی 
یک فاجعه محیط زیستی قبح مازوت ســوزی در این کالن شهر ریخته 
است!دی ماه سال گذشته پلمب مشعل های مازوت سوز نیروگاه حرارتی 
شهید محمد منتظری در مجاورت شــهرهای اصفهان و شاهین شهر با 
مصوبه شــورای عالی امنیت ملی شکسته شــد و این نیروگاه در میان 
تاییدها و تکذیب ها در مدت نزدیک به ۲ ماه تا بیستم اسفندماه از نفت 
کوره )مازوت( به عنوان سوخت دوم اســتفاده کرد.هرچند مشعل های 
مازوت ســوز نیروگاه منتظری از ســال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ به مرور با حکم 
قضایی خاموش شده بود؛ اما از سال ۹۸ موضوع فک پلمب مشعل های 
این نیروگاه در ماه های سرد سال همواره مطرح می شد و در نهایت سال 
پیش با یک مصوبه، بــدون رعایت حداقل الزامات زیســت محیطی و 
انجام فیلتراسیون خروجی ها، پلمب برداشته شد؛ موضوعی که با انتقاد 
شدید زینلیان، معاون عمرانی استاندار اصفهان مواجه شد.امسال نیز با 
سردشدن هوا و افزایش مصارف گاز، زمزمه های استفاده از سوخت دوم در 
نیروگاه برق حرارتی شهید منتظری اصفهان و نیروگاه اسالم آباد از مهرماه 
به گوش می رســید؛ اما در یک هفته اخیر این مسئله جدی شده است.

محمد نور صالحی، رییس شورای اســالمی شهر اصفهان یکشنبه هفته 
گذشته در شصت و پنجمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان از مسئوالن 
خواست که اجازه استفاده از سوخت مازوت )نفت کوره( در نیروگاه این 
کالن شهر را ندهند.به گفته وی، نیروگاه برق )شهید منتظری( پارسال در 
یکی از بخش ها از سوخت مازوت استفاده کرد و امسال قصد دارد در ۲ فاز 
از این سوخت استفاده کند و این خبر خوبی برای اصفهان نیست و در این 
صورت شرایط هوا بدتر از وضعیت کنونی خواهد شد.همچنین نایب رییس 
کمیســیون امور داخلی کشور و شــوراها در مجلس شورای اسالمی نیز 
یکشنبه هفته گذشته در تذکری شفاهی در جلسه علنی مجلس شورای 
اسالمی از مجوز شورای عالی امنیت ملی برای استفاده از سوخت مازوت 

در نیروگاه ها انتقاد و تاکید کرد که این امر ســبب تشدید آلودگی هوا در 
شهرها می شود.رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد: متاســفانه وزیر نفت هرکجا در اجرای وظایف 
قانونی خود در راستای تحقق قانون هوای پاک کم می آورد از شورای عالی 
امنیت ملی استفاده می کند. امروز وزارت نفت دست به دامن شورای عالی 
امنیت ملی شده و سوال این است که آیا شــورای عالی امنیت ملی کار 
دیگری ندارد که به موضوع استفاده سوخت مازوت در نیروگاه ها ورود کرده 
است؟به گفته آصفری، با نامه ای که وزارت نفت به شورای عالی امنیت ملی 
نوشته است اجازه داده شــده تا نیروگاه ها در کنار شهر از سوخت مازوت 
استفاده کنند. درحالی که به شدت در آلودگی هوا تاثیرگذار است و مردم را 
با مشکل مواجه می کند و سوال این است که استفاده از سوخت مازوت 
در نیروگاه ها چه ربطی به شورای عالی امنیت ملی دارد؟ وزارتخانه باید به 

نیروگاه ها سوخت استاندارد دهند.

کاهشگازتحویلیبهنیروگاهمنتظریاصفهان
در همین پیوند فرماندار شاهین شهر گفت که باتوجه به برودت هوا و کسری 
گاز، شرکت گاز استان اصفهان تحویل گاز به نیروگاه شهید محمد منتظری 
اصفهان را از ۱۰ میلیون به ۳.۵ میلیون مترمکعب کاهش داده است.سید 
محمد کاظمی طبا با بیان اینکه از تهــران در خصوص مصرف مازوت در 
نیروگاه های اصفهان پیگیری می شود، ابراز داشت: این در حالی است که 
مدیریت استان به صراحت مخالفت خود را با مصرف مازوت اعالم کرده 
است.وی با بیان اینکه هم اکنون به دلیل کاهش تامین گاز نیروگاه شهید 
محمد منتظری چهار واحد از هشــت فعال از مدار تولید برق خارج شده 
اســت، ادامه داد: فعال این نیروگاه با ۳۵ درصد ظرفیت در حال فعالیت 

اســت.کاظمی طبا درعین حال تاکید کرد که تاکنــون اجازه فک پلمب 
مشعل های مازوت سوز نیروگاه شهید محمد منتظری صادر نشده است.

سالجقه:دنبالتهاتربیننیروگاهوپاالیشگاهاصفهانهستیم
همچنین علی ســالجقه، رییس ســازمان حفاظت محیط زیست روز 
پنجشنبه در حاشیه سفر به خرم آباد در جمع خبرنگاران با اشاره به کاهش 
۲۹.۵ درصدی ورود مازوت به نیروگاه ها در سال جاری گفت که با تهاتر 
بین نیروگاه و پاالیشگاه به این ســمت می رویم که فعالیت نیروگاه ها 
گازسوز شود و از مازوت استفاده نکنیم.سالجقه افزود: به طور مثال در 
نیروگاه شهید منتظری اصفهان این اتفاق دارد می افتد و به دنبال تهاتر 
بین نیروگاه و پاالیشگاه اصفهان هستیم.وی با اشاره به اینکه از وزارت 
نفت خواسته ایم این اتفاق در نیروگاه شــازند هم بیفتد، اظهار داشت: 
به ویژه در خصوص نیروگاه های کالن شــهرها که از مازوت رنج می برند 
تمهیداتی انجام شده است و وزارت نفت قول داده در بحث کیفی سازی 
و بهینه سازی سوخت عمل کند، در این راســتا در بحث کاهش سولفور 

خوشبختانه به نتایج خوبی رسیده ایم.

گازنیروگاهمنتظریازمحلصرفهجوییدراستانتامینمیشود

در همین پیوند مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ضمن ابراز 
بی اطالعی از جزییات تهاتر بین نیروگاه و پاالیشگاه اصفهان به خبرنگار 
مهر گفت که این از سیاست های کشوری بین وزارتخانه های نفت و نیرو و 
سازمان حفاظت محیط زیست است و محیط زیست کشور تالش می کند 
که سوخت مازوت در نیروگاه شهید منتظری اصفهان استفاده نشود و 
تامین گاز صورت بگیرد.منصور شیشه فروش با بیان اینکه سیاست ما در 
استان صرفه جویی در مصرف گاز است تا گاز موردنیاز نیروگاه تامین شود، 
افزود: نیروگاه های اصفهان امسال تاکنون مازوت مصرف نکردند.وی با 
اشاره به اینکه به همه ادارات اســتان ابالغ کردیم که تا ۲۰ درصد مصارف 
گاز را کاهش دهند و موتورخانه ها را استانداردسازی کنند، گفت: پرسنل 
در ادارات موظف هستند که دمای رفاه ۱۸ درجه سانتیگراد را رعایت کنند 
و پس از وقت اداری نیز سیستم های گرمایشی را خاموش کنند.مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری اصفهان اضافه کرد: صنایع استان نیز مکلف 
شدند اورهال )تعمیرات دســتگاه ها( را انجام دهند تا به شکلی از محل 
صرفه جویی گاز نیروگاه ها تامین شــود که تاکنون این امر محقق شده 
است.به گزارش مهر، سازمان محیط زیست کشور به دلیل میزان سولفور 
باالی موجود در نفت کوره )مازوت( تولیدی پاالیشــگاه های کشور که 
منتج به تشدید آلودگی هوای کالن شهرها به ویژه در فصل سرد می شود، 
بارها مخالفت خود را اعالم کرده و این در حالی است که نیروگاه منتظری 
اصفهان سال گذشته بدون رعایت حداقل های الزامات زیست محیطی 
و عدم فیلتراســیون خروجی های نیروگاه، به مدت ۵۵ روز بیخ گوش 
آلوده ترین شهر ایران، اصفهان مازوت ســوزاند. اگرچه مصرف مازوت 
در نیروگاه ها، تنها عامل آلودگی هوای کالن شهرها نیست؛ اما مدیریت 

مصرف سوخت نیروگاه ها مستقیما برعهده دولت است.

خبر روز

امدادرسانیهاللاحمراصفهاندربیشاز۸0درصدحوادثکشور
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفت: نیرو های امدادی هــالل احمر اصفهان عالوه بر 
امدادرسانی در حوادث درون اســتانی در بیش از ۸۰ درصد حوادث دیگر استان ها نیز اعزام می شوند.

محمدنوید متقی در نشست خبری اظهار کرد: هالل احمر در حالی که قله خدمات آن در زمان حادثه است، 
اما فعالیت ها و اقدامات مختلفی را در شرایط عادی انجام می دهد.مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان تصریح کرد: در استان اصفهان به غیر از زمان بحران، حوادث جاده ای، کوهستان، ساحلی و … 
اتفاق می افتد و همچنین اگر حادثه ای در استان دیگر رخ دهد، به خاطر توانمندی ویژه استان در بیش از 
۸۰ درصد موارد نیرو های امدادی هالل احمر اصفهان به آن استان اعزام می شود.وی با بیان اینکه روزانه 
بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ نفر مراجعه کننده به داروخانه هالل احمر داریم و با تشریح فعالیت ها و خدمات هالل احمر 
در معاونت ها و زمینه های مختلف، گفت: در مشکالت دارویی یکی بخش مربوط به موجودی و یکی مبلغ 
داروست که سیاستگذاری هر دو بر عهده وزارت بهداشت است.متقی با اشاره به اینکه در استان اصفهان 
هالل احمر ۴۰۰ نیرو داشته، اما بین ۵۰ تا ۶۰ هزار عضو دارد، عنوان کرد: طرح های آموزشی هالل احمر از 
سنین خردسالی و از پیش دبستانی شروع می شود و تا یک فرد ۸۰ ساله را در بر می گیرد.وی افزود: راه 
اندازی خانه های هالل احمر یک اقدام خوب اســت که هر کجا باالی ۲۰۰ خانوار داشته باشد راه اندازی 
می شود.مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان با بیان اینکه ۳۸۰ خانه هالل در استان داریم، 
گفت: در این خانه خدمات گوناگون به مردم ارائه می شود و همچنین برنامه های مختلف برای آموزش 
در نظر گرفته شده است.وی افزود: امداد هوایی در هالل احمر به صورت کشوری مدیریت می شود و در 
استان اصفهان یک بالگرد وجود دارد. در ادامه این نشست محسن امینی هرندی معاون بهداشت، درمان 
و توانبخشی جمعیت هالل احمر استان اصفهان عنوان کرد: افرادی که می خواهند به خارج از کشور اعزام 
و یا مقیم خارج از کشور شوند، طبق قوانین آن کشور می بایست یک سری واکسن های بین المللی زده و 
کارت بین المللی بگیرند.امینی بیان کرد: برای این امر ما سامانه ای را پیش بینی کرده ایم که واکسن ها 
زده و کارت صادر می شود، البته کارت ها با بارکدی که دارد در کشور مقصد مورد ارزیابی قرار گرفته و توسط 
آن هویت سنجی انجام می شود.وی افزود: حوزه درمان خارج از کشور به عهده ما قرار دارد، در کشور های 
آفریقا، آمریکای التین، آمریکای جنوبی و همچنین بعضی از نقاط آسیای مرکزی مانند تاجیکستان و 
افغانستان درمانگاه داشته و هالل احمر در آن فعال است.محسن امینی اذعان کرد: همچنین در حوزه 

پزشکی و درمان، واکسیناسیون حجاج و درمان های حج واجب و عمره نیز به عهده هالل احمر است.
 

عضور شورای اسالمی شهر:

دادستانموضوعاستفادهازسوختمازوتدرنیروگاه
اصفهانراپیگیریکند

رییس کمیسیون بهداشت، سالمت و خدمات شهری شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: استفاده از 
سوخت مازوت در نیروگاه اصفهان توسط مسئوالن استان و دادستان به عنوان مدعی العموم پیگیری 
شود.سیدامیر سامع در جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به آلودگی هوا، اظهار کرد: از 
ابتدای امسال  در قالب ارسال یک الیحه از سوی شهرداری به شورای اسالمی شهر و تصویب آن در ۱۸ بند، 
مسائل مربوط به کنترل آلودگی هوا بررسی شد.وی افزود: شورای اسالمی شهر به عنوان نماینده مردم، 
مطالبه گر وضعیت هوای شهر است و در جلســه چند هفته پیش با حضور مسئوالن استانی و شهری، 
مقرر شد شورا به عنوان نماینده مردم در کنار مسئوالن استان از جمله مدیرکل محیط زیست که وظیفه 
نظارت بر اجرای قانون هوای پاک دارد در این حوزه مطالبه گر باشد.رییس کمیسیون بهداشت، سالمت و 
خدمات شهری شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به وضعیت صنایع بزرگ و کوچک، گفت: مقرر شده 
بود گروه های نظارت، عملکرد صنایع همجوار را دنبال کنند که در این خصوص باید اقدام شود.وی با اشاره 
به موضوع استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه، گفت: برای اینکه این اتفاق رخ ندهد باید مطالبه داشته 
باشیم، زیرا هرگونه سوخت مازوت آلودگی هوا را تشدید می کند. پیشنهاد می شود مکاتبه ای با استاندار 

داشته باشیم. دادستان نیز به عنوان مدعی العموم این موضوع را مدنظر داشته باشد.

با مسئولان

رییس پلیس فتای استان مطرح کرد:

هشدارپلیسفتایاصفهان
برایانتشاراپلیکیشنجعلی

»دولتهمراه«
رییــس پلیس فتــای اســتان اصفهان در 
خصوص طراحی و انتشار اپلیکیشن جعلی 
»دولت همراه« توسط کالهبرداران سایبری 
با هدف سرقت اطالعات شهروندان، هشدار 
داد.سرهنگ ســید مصطفی مرتضوی اظهار 
داشــت: یکی از شــگردهای کالهبــرداران 
سایبری طراحی اپلیکیشــن های جعلی با 
عناوینی منتسب به برنامه های ارائه خدمات 
دولتی و سازمانی و انتشار آن از طریق ارسال 
پیامک های حاوی لینک به شهروندان است 
و با توجه به اینکه این نرم افزارها به اطالعاتی از 
جمله لیست مخاطبین و پیامک ها دسترسی 
دریافت می کنند، پیامک جعلی را برای سایر 
مخاطبان نیز ارسال و ابعاد شگرد کالهبرداری 
را گسترش می دهند.وی افزود: کالهبرداران 
به بهانه های مختلف از جمله مشاهده ابالغ 
الکترونیکی، یارانه، ســهام عدالــت و … با 
ارسال پیامک های جعلی حاوی لینک دانلود 
اپلیکیشــن های ارائه خدمات شهروندان را 
ترغیب به نصب می کنند و با دریافت مبالغی 
به عنوان کارمزد کاربــر را به درگاه های جعلی 
هدایــت و اقدام به ســرقت اطالعات بانکی 
وی می کنند.رییــس پلیس فتای اســتان 
اصفهان گفت: نخستین گام جهت پیشگیری 
از سوءاســتفاده های کالهبرداران اینترنتی، 
عدم ورود به لینک های ناشــناس و دانلود 
و بارگــذاری اپلیکیشــن ها از ســایت های 
مرجع و مارکت های معتبر اســت.این مقام 
انتظامی تصریح کــرد: باید دقت شــود که 
برنامه نصب شــده روی تلفن همــراه به چه 
بخش هایی از گوشی توسط کاربر دسترسی 
می گیرد و نباید بدون توجه به نوع دسترسی 
ارائه مجوز آن را تایید کنند.سرهنگ مرتضوی 
خاطر نشــان کــرد: در دانلــود نرم افزارهای 
کاربردی باید به تعداد نصب برنامه توجه شود 
و نظراتی که دیگران درباره نرم افزار موردنظر 
داده اند، می تواند حــاوی اطالعات مهمی از 

عملکرد برنامه باشد.

معه جا

اخبار

وز عکس ر

درگیریپلیس
فرانسهبامعترضان
جنبشاقلیمی

معاون تربیــت بدنی و ســالمت اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان گفت: ایمن سازی فضاهای 
ورزشــی در مدارس به عنوان یکــی از اصلی ترین 
مباحث موجود در زمینه برگزاری مسابقات و فضاهای 
ورزشی اســتان اصفهان اســت.آذر کیوان امیرپور 
اظهار کرد: ایمن سازی فضا های ورزشی در مدارس 
به عنوان یکی از اصلی ترین مباحث موجود در زمینه 

برگزاری مسابقات و فضا های ورزشی استان است.
وی ادامه داد: معضالتی در مورد ایمن سازی سطوح، 
میله هــای والیبال، بســکتبال، تیر هــای دروازه و 
ســکو های برگزاری مراســم صبحگاه وجود دارد.

معاون تربیــت بدنی و ســالمت اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان اظهار داشــت: باید نسبت 

به ایمن سازی همه فضا های موجود در مدارس که 
احتمال بروز کوچک ترین آسیب برای دانش آموزان 
دارد، به صورت ویژه اقدام کرد.وی خاطرنشان کرد: ۱۰ 
درصد مدارس معادل ۵۳۷ باب مدرســه از مجموع 
پنج هزار و ۳۷۶ مدرسه استان را امسال با اعتباری 
که در حوزه تربیت بدنی تامین شــده، ایمن سازی 
خواهیم کرد.امیرپور گفت: ۳۰ درصد مدارس استان 
برای برگزاری مسابقات ورزشی درون مدرسه ای جزو 
مدارس هدف ما محسوب می شود که ۳۱۰ هزار و ۵۰۲ 
نفر از دانش آموزان و هزار و ۵۶۱ آموزشگاه را در استان 
تحت پوشــش قرار می دهد.وی افزود: مسابقات 
ورزشی در مجموعه وزارت آموزش و پرورش امسال 
به نام شهدای دانش آموز مدارس زینبیه و ثارا... میانه 

مزین شده است که ۳۸ نفر از دانش آموزان در سال 
۶۱ به شهادت رسیدند.معاون تربیت بدنی و سالمت 
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به 
اهداف عمومی و اختصاصی برگزاری مسابقات درون 
مدرســه ای، اظهار داشــت: برگزاری این مسابقات 
در راستای ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
است و مدرسه به عنوان یک ظرفیت بزرگ و کانون 
حضور دانش آموزان باید مورد توجه جدی قرار گرفته 
شود و مشارکت طلبی دانش آموزان را در این زمینه 

افزایش دهیم.

معاون آموزش و پرورش اصفهان:

مشکالتفضاهایورزشیدرونمدرسهایدراصفهان
نیازمندتوجهویژهاست

عکس: جماران
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مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری خبر داد:

کاشت گل بنفشه در ویترین شهری فضای سبز اصفهان
مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان گفت: روند کاشت گل های بنفشه 
به صورت گسترده در ســطح مناطق پانزده گانه شــهر اصفهان از آذرماه امســال آغاز شد.مجید 

عرفان منش اظهــار کرد: گیاه بنفشــه 
ازجمله گیاهان دارویــی و موثر درمانی 
به شــمار مــی رود کــه از خــواص آن 
درمان ســرفه، کاهش التهاب، تب بر، 
ضددرد و کاهش فشــار خون اســت.
وی با اشــاره به روند جانمایی و کاشت 
گل های بنفشه از فصل پاییز در مناطق 
مختلف شهر، افزود: برگزاری جلسات 
تخصصی متعدد با مناطق مختلف، ارائه 
دســتورالعمل های مرتبــط و جانمایی 

مکان کاشــت گل ها ازجمله اقداماتی است که از آذرماه امسال در دســتور کار سازمان پارک ها و 
فضای سبز شــهرداری اصفهان قرار گرفت.مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: در این راســتا حدود پنج میلیون نشای بنفشــه )۲۵۰ هزار جعبه( با درجه 
کیفیت f۱، چهار میلیون نشــای بنفشــه )۱۸۰ هزار جعبه( با درجه کیفیت f۲ بــه همراه ۳۰ هزار 
مترمربع بنفشه کرتی در فصل پاییز کاشت می شود.وی خاطرنشان کرد: این سازمان به جز مناطق 
پانزده گانه، مجموعه آرامستان باغ رضوان، میادین میوه و تره بار و پایانه های مسافربری را نیز از 
حیث کاشت گل وگیاه تحت پوشش خود دارد که درمجموع ۱۸ منطقه در دایره مسئولیت سازمان 

پارک ها و فضای سبز قرار می گیرد.
 

رییس اداره خالقیت و نوآوری شهرداری مطرح کرد:

اصفهان؛ طالیه دار تنوع رشته های صنایع دستی در کشور
رییس اداره خالقیت و نوآوری شــهرداری اصفهان با بیان اینکه اصفهان نخستین شهر کشور از 
لحاظ تعداد و تنوع در رشــته های صنایع دستی محسوب می شــود، گفت: ثبت جهانی شهرها و 
روستاهایی که دارای صنایع دســتی خاص و منحصربه فرد است، در توســعه گردشگری بومی 
بسیار حائز اهمیت است.به گزارش ایمنا، محسن معصومی با بیان اینکه اصفهان به عنوان شهر 
جهانی صنایع دستی ثبت شده است، اظهار کرد: اصفهان به دلیل جایگاه ارزشمندی که در حوزه 
صنایع دستی و هنرهای سنتی دارد در ســال ۲۰۱۵ میالدی بعد از پیگیری های متعدد مسئوالن 
کشوری و استانی، این شهر توسط شــورای جهانی صنایع دستی به عنوان شــهر جهانی صنایع 
دستی ثبت شد.وی با بیان اینکه اصفهان نخستین شهر کشور از لحاظ تعداد و تنوع در رشته های 
صنایع دستی محسوب می شود، ادامه داد: دو سوم رشــته های صنایع دستی کشور در اصفهان 
موجود است.رییس اداره خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان تصریح کرد: ثبت جهانی شهرها 
و روســتاهایی که دارای فرهنگ غنی و صنایع دســتی خاص و منحصربه فرد است، در معرفی 
ظرفیت های آن ها، همچنین توسعه گردشگری بســیار تاثیرگذار است.وی افزود: دریافت ۱۲۶ 
مهر اصالت بین المللی و ۵۲۸ مهر اصالت ملی صنایع دســتی )باالترین آمار در کشــور(، ثبت 
هفت نشان ملی جغرافیایی در رشته های خاتم سازی، قلمکار، کاشی هفت رنگ، قلمزنی، کاشی 
معرق، منبت چوب، پاپیه ماشــه و گره چینی از جمله مهم ترین دستاوردهای شهر جهانی صنایع 
دستی اصفهان است.معصومی با بیان اینکه اصفهان از ظرفیت های باالیی در حوزه صنایع دستی 
برخوردار بوده و فرصت های زیادی برای رشد هنرمندان و بهره مندی الزم از هنر آنها را در این حوزه 
دارد، گفت: صنایع دستی برندی برای اصفهان است، از این رو امیدواریم به عنوان استراتژی برتر 

مدنظر سیاست گذاران قرار گیرد.

اصفهان؛ پیشرو در ازدواج دانشجویی

حجت االسالم والمسلمین سیدمحمد هاشمی در پاسخ به این پرسش 
که ازدواج دانشجویی در کدام اســتان ها رونق بیشتر دارد، اظهار کرد: 
با توجه به آمارهای موجود استان های یزد، اصفهان و تهران رتبه های 
نخســت در میزان ازدواج دانشــجویی را دارند و در بین شــهرها هم 
شهرهای اصفهان، یزد و شیراز در حوزه دانشــجویی پیشتاز و پیشرو 
هستند.وی اضافه کرد: البته باید به این نکته توجه داشت که نیمی از 
جمعیت دانشجویی کشور در تهران تحصیل می کنند و چون جمعیت 
دانشــجویی تهران باالست، مقایســه میزان ازدواج دانشجویی آن با 
سایر استان ها درست نیست. بنابراین به دنبال این هستیم که میزان 
ازدواج دانشجویی به نسبت دانشجویان در هر استان سنجیده شود و 
نسبتی از تعداد دانشجویان مزدوج به کل دانشجویان هر استان گرفته 

شده و به صورت درصدی بیان شود.
هاشمی ادامه داد: با توجه به اینکه جمعیت دانشجویان در هر استان 
متفاوت است، ارائه آمار جمعیت دانشجویان ازدواج کرده در هر استان 
چندان شاخص تعیین کننده ای نیســت و باید به این آمار برسیم که 
چند درصد دانشــجویان هر استان در ازدواج دانشــجویی مشارکت 
داشــتند.مدیر خانواده و ازدواج نهاد نمایندگی مقــام معظم رهبری 
در دانشگاه های کشــور درباره برنامه های مهم این نهاد در سال ۱۴۰۲ 

گفت: با توجه به اینکه رئیس نهاد نمایندگــی مقام معظم رهبری به 
تازگی از سوی رئیس جمهور به عنوان رئیس ستاد ازدواج دانشگاهیان 
منصوب شده، جلسات این ستاد برای نخستین بار در روزهای آینده 
تشکیل خواهد شد و مصوبات آن در حوزه ازدواج دانشگاهیان در سال 

آینده اعالم خواهد شد.

ســتاد ازدواج دانشــگاهیان ســال آینــده در اســتان ها
 راه اندازی می شود

هاشمی از راه اندازی ستادهای اســتانی ازدواج دانشگاهیان در سال 
آینده خبر داد و افزود: هدف از تشکیل ستادهای ازدواج دانشگاهیان 
این است که تمام ظرفیت های استان برای ازدواج اقشار دانشگاهی 
اعم از استادان، دانشــجویان و کارکنان پای کار بیاید و شاهد جهش 
میزان ازدواج به ویژه در میان دانشجویان و اساتید دانشگاهی باشیم.

وی ادامه داد: هدف نهــاد نمایندگی مقام معظم رهبری از تشــکیل 
ستادهای استانی ازدواج دانشجویان تســهیل گری در ارائه خدماتی 
مانند خوابگاه های متأهلین، تسهیالت بانکی، جهیزیه و آموزش های 
همسرداری به دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه ها در سراسر 

کشور است.

معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
از برگزاری طرح »ســوگواره یاس نبوی« در ۳۵۰ 
بقعه استان اصفهان خبر داد.حجت االسالم ولی ا... 
روان در گفت وگــو با خبرنگار مهر ضمن تســلیت 
فرارســیدن ایام فاطمیه اظهار داشت: ما در سال 
جاری این ایــام را در حالتی برگــزار می کنیم که 
برخی از خانواده ها در کشور به دلیل از دست دادند 
عزیزان شان در اغتشاشــات اخیر عزادار هستند.

وی با بیــان اینکه بر اســاس برنامه ریزی صورت 
گرفته برپایی مراســم »ســوگواره یــاس نبوی« 

در ۳۵۰ بقعه اســتان اصفهان برگزار خواهد شــد، 
ادامه داد: مراســم های فاطمیــه اول تا جمعه ۱۸ 
آذر ادامه خواهد داشــت.معاون فرهنگی اوقاف و 
امور خیریه اســتان اصفهان با بیان اینکه مراسم 
فاطمیه دوم نیز از چهارم تا هشــتم دی ماه برگزار 
خواهد شد، ابراز داشــت: مراسم ویژه روز شهادت 
نیز روز ســه شــنبه ۶ دی ماه همزمان با سراسر 
کشور از ساعت ۹ تا ۱۲ در بقاع متبرکه استان برگزار 
خواهد شــد.وی، فضاســازی بقاع متبرکه، نصب 
تابلوهای نمایشــگاهی، ســیاه پوش کردن بقاع، 
اســتفاده از ظرفیت فضای مجازی و هماهنگی با 
هیئات مذهبی را از برنامه های در دستور کار برای 
این ایام اعــالم کرد و ادامه داد: کاروان ســوگواره 
یاس نبوی نیز با همکاری بقاع شاخص در سطح 
استان راه اندازی خواهد شد.حجت االسالم روان 

،راه اندازی ایستگاه های صلواتی برای پذیرایی از 
هیئات مذهبی در بقاع متبرکه را نیز از برنامه های 
در دستور کار اعالم کرد و گفت: همچنین سخنرانان 
مراسم های سوگواره یاس نبوی در سخنرانی های 
خود به دفاع از حریم والیت و تبیین اهداف دشمن 
در اغتشاشات خواهند پرداخت.وی، ارائه خدمات 
پزشــکی و درمانی به بانوان را از دیگر برنامه های 
ســوگواره یاس نبــوی در امامزادگان اســتان با 
همکاری پزشکان متخصص اعالم کرد و ادامه داد: 
مانور سالمت ویژه بانوان نیز امسال در دستور کار 
قرار دارد.معاون فرهنگی، اجتماعی اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان با اشاره به اعزام ۴۰ مبلغ از 
قم برای برگزاری مراسم های سوگواره یاس نبوی 
در بقاع متبرکه اســتان اصفهان گفــت: ۱۵۰ مبلغ 

بومی نیز به امامزادگان اعزام خواهد شد.

معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه استان:

»سوگواره یاس نبوی« در 350 بقعه اصفهان برگزار می شود

عضو کارگروه تخصصی فرونشست استان :

پایش تاثیر فرونشست بر آثار تاریخی اصفهان نیازمند 
استفاده از ابزار دقیق است

عضو کارگروه تخصصی فرونشست استان اصفهان گفت: میراث فرهنگی استان نمی تواند بدون دقت 
کافی و نصب ابزار دقیق بگوید که فرونشست به بناهای تاریخی اصفهان نرسیده در حالی که پایش آثار 
نیازمند استفاده از ابزار دقیق است.بهرام نادی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه به طور قطعی 
فرونشست به بناهای تاریخی اصفهان رسیده است، گفت: باید پرسید پایش میراث فرهنگی اصفهان 
چگونه بوده است؟ گچی می زنند و ترک ها را اندازه گیری و تفسیر می کنند که دلیل ترک ها، قدمت بنا 
و مفهوم این تفسیر این است که نیاز به بررسی نداریم.وی با اشاره به اینکه هیچ گونه پایش نظام مندی 
روی بناهای تاریخی اصفهان انجام نشده است، یادآور شد: فرونشست به میراث فرهنگی تکرار نشدنی 
اصفهان رسیده است و باید هرچه سریع تر با نصب ابزار دقیق کنترل ، پایش دقیق و اصولی انجام شود.

نادی با تاکید بر اینکه بناهای تاریخی میدان نقش جهان، مسجد جامع عتیق و مسجد سید در ناحیه 
فرونشست اصفهان قرار دارد، افزود: پایش های میراث فرهنگی اصفهان نسبی است و برای نگهداری 
این آثار تاریخی باید به طور دقیق تری ببینیم چه اتفاقی برای آنها افتاده است، چرا که همه در ناحیه 
فرونشست قرار دارند.وی در این رابطه توضیح داد: هرجایی که در دشت»اصفهان - برخوار « خاک 
داشته باشیم، فرونشست جزو الینفک آن است. فرقی نمی کند که روی این دشت، بیمارستان، بنای 
نوساز و یا اثر تاریخی باشد.به گفته نادی، تنها مکان هایی مصون از فرونشست هستند که روی سنگ 
بستر ساخته شده باشند و پل شهرستان مربوط به دوره ساسانیان نیز روی سنگ بستر ساخته شده 
است.عضو کارگروه تخصصی فرونشست استان اصفهان با تاکید بر اینکه وجود ترک به طور قطعی 
نمی تواند به دلیل قدمت بنا باشد، گفت: قدمت پل شهرستان نسبت به بناهای تاریخی دیگر از جمله 
بناهای ایلخانی یا صفوی بیشتر است؛ اما هیچ ترکی در این بنا نمی بینید. از این رو پل شهرستان یکی 
از مواردی است که می تواند این برداشت را که ترک ها به دلیل قدمت آثار است، منتفی کند.نادی گفت: 
مسجد سید، سازه های میدان نقش جهان و سازه های روی رودخانه زاینده رود مثل سی و سه پل 
کم یا زیاد در معرض فرونشست قرار دارد.وی با بیان اینکه بدون نصب ابزار دقیق نمی توانیم بگوییم 
هنوز فرونشست به بناهای تاریخی نرسیده است، افزود: ضخامت الیه خاکی در میدان نقش جهان 
حدود ۱۰۰ متر است و اگر آبخوان را تخلیه کنیم، در این منطقه، طبق محاسبات به طور خوشبینانه، ۴۶ 
سانتی متر فرونشست خواهیم داشت.نادی با اشاره به اینکه مسجد سید در ناحیه فرونشست قرار 
دارد، گفت: آیا میراث فرهنگی اصفهان بررسی کرده است که علت ترک خوردن سایر بناهای اطراف 
این سازه تاریخی چیست؟وی افزود: بیشتر سازه های پیرامون این اثر تاریخی دچار آثار فرونشست 
هستند و بسیاری از قسمت های مسجد ســید هم ترک خورده است؛ اینکه بناهایی با عمر ۲۰ سال 
هم در این محدوده دچار ترک شده اند،باید دلیل داشته باشد.به گفته نادی ،سازمان نقشه برداری 
سال ۱۳۹۹ بر مبنای اطالعات ماهواره ای ، نقشه فرونشستی اصفهان را ارائه داده و نرخ حداکثری 
فرونشست را در مناطق شمال شهر۱۸ و چهار دهم سانتی متر در سال اعالم کرده و این میزان بیشتر 
از آن چیزی است که سازه های بنایی و حتی سازه های جدید بتوانند در مقابل تغییر شکل ها دوام 
بیاورند.وی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در این شرایط، سازه های قدیمی و تاریخی دچار ترک 
می شوند و سازه های جدید، اگر به صورت یکپارچه کار شده باشند دچار چرخش می شوند.به گفته این 
متخصص ژئوتکنیک، تنها در مکان هایی مثل نزدیک کوه صفه یا ارغوانیه که سنگ بستر، باال قرار دارد 
و خاک چندانی نیست، آثار فرونشست دیده نمی شود.وی با اشاره به اعالم مجدد نرخ فرونشست 
توسط سازمان زمین شناسی در دوره یک ساله از خرداد ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۱ و با استفاده از جی پی اس 
هایی با دقت حدود یک میلی متر افزود: قرائت ها نشان داد حداکثر فرونشست در این بازه زمانی ۱۵ 
و نیم سانتی متر در سال بوده است.نادی گفت: نرخ فرونشست اصفهان نسبت به سال ۱۳۹۹ پایین 
آمده است. اما سازه های مصالح بنایی برای۲ و نیم سانتی متر نشست در طول کل عمرشان طراحی 
می شوند و عدد ۱۵ و نیم سانتی متر به مراتب در عرض یک سال بسیار بیشتر از آن چیزی است که 

سازه های تاریخی و مصالح بنایی بتوانند تحمل کنند.

با مسئولان

خبر روزذره بین

عضو شورای شهر تشریح کرد:

صدگانه کمیسیون خدمات 
شهری برای سالمت و 
محیط زیست اصفهان

عضو کمیســیون ســالمت، محیط زیست و 
خدمات شهری شورای اسالمی شهر اصفهان 
در تشریح اقدامات این کمیسیون از ابتدای 
فعالیت دوره ششــم تا پایان مردادماه سال  
جاری گفت: در این مدت ۵۱ جلســه اصلی 
تشکیل شــد و ۱۰۲ مورد در دســتور کار این 
کمیســیون قرار گرفت.فرزانه کالهدوزان در 
گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: کمیسیون 
سالمت، محیط زیســت و خدمات شهری، 
یکی از کمیســیون های هفت گانه شــورای 
اســالمی شــهر اصفهان اســت که با حضور 
پنج تن از اعضای این شــورا تشــکیل شده 
اســت.وی در خصوص بخشــی از اقدامات 
کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات 
شهری شــورای اســالمی شــهر اصفهان از 
ابتدای فعالیت دوره ششم مدیریت شهری 
اصفهان تــا پایــان مردادماه ســال جاری 
تصریح کرد: ایــن کمیســیون در این مدت 
۵۱ جلسه اصلی تشــکیل داده است که ۲۳۹ 
نفر در این جلســه ها به عنوان میهمان حضور 
داشته اند.عضو کمیســیون سالمت، محیط 
زیســت و خدمات شهری شــورای اسالمی 
شــهر اصفهان با بیان اینکــه ۱۰۲ موضوع در 
حوزه های مختلف در دستور کار این کمیسیون 
بوده اســت، خاطرنشــان کرد: از جمله این 
دستور کارها می توان به انتخاب رئیس، نایب 
رئیس و منشی کمیســیون، ارائه گزارشی از 
فعالیت های این کمیســیون در چهار ســال 
گذشته )۱۴۰۰-۱۳۹۶(، ارائه گزارش بودجه و 
پیشرفت پروژه های معاونت خدمات شهری، 
ارائه گزارش در خصوص قراردادهای نظافت و 
رفت وروب شهری، گزارش سازمان پسماند در 
خصوص فرایند جمع آوری و پردازش پسماند 
خشــک، ارائه گزارش کامــل از قراردادهای 
واگذاری ســازمان میادین میــوه و تره بار و 
درآمدهــای این ســازمان، ارائه گــزارش از 
پروژه های در دســت اجرای سازمان میادین 
و بررسی الیحه شــهردار در خصوص عوارض 

استاندار اصفهان در دیدار نایب رئیس مجلس ملی ویتنام گفت: اراده دو کشور و اشتراکات تاریخی می تواند مبنایی برای افزایش ارتباطات باشد.
سیدرضا مرتضوی کشور های ایران و ویتنام را کشور های صلح دوســت توصیف کرد و افزود: هر دو کشور در دوره هایی به شدت مورد ظلم دولت های غربی قرار 
گرفتند. وی با ابراز عالقه برای ارتقای سطح روابط استان در حوزه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی با کشور ویتنام گفت: شناخت بیشتر از انتظارات در همین 
رفت و آمد ها مشخص می شود و این ارتباطات می تواند موجب افزایش روابط تجاری میان دو کشور باشد. نایب رئیس مجلس ملی ویتنام هم در این دیدار با 
اشاره به پیشرفت های ایران در زمینه های مختلف از جمله نظامی، اقتصادی، فرهنگی و ... گفت: استان اصفهان در زمینه های اقتصادی موقعیت ویژه ای دارد 
و در حوزه های صنعتی و کشاورزی پیشرفت های قابل توجهی را به دست آورده است. چان کوانگ فوئنگ افزود: مسائل فرهنگی، هنری و صنایع دستی زیبای 

اصفهان نیز مشهور است. شش بنای اصفهان که در یونسکو ثبت شده نشان دهنده معماری اصیل این شهر است.

دیدار استاندار اصفهان با نایب رئیس مجلس ملی ویتنام

خاتم کاری
روایت های زیادی خاستگاه 
خاتم کاری را شیراز می دانند 
زیرا قدیمی ترین آثــار خاتم 
کاری در این شــهر دیده شده 
منبر مســجد عتیق شــیراز با 
قدمت بیش از ۱۰۰۰ ســال از 
آن جملــه اســت. هرچند که 
در دوران صفویــه ایــن هنر 
بــه اصفهان منتقل شــد و در 
اصفهان بــه عنوان پیشــه به 

تولید انبوه رسید.

وز عکس ر

عکس: ایمنا

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان:

»یاقوت« آب مورد نیاز فضای سبز 
شمال شهر را تامین می کند

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان از پیشرفت ۹۸ درصدی 
عملیات عمرانی احداث ایستگاه پمپاژ و مخازن آب هزار 
مترمکعبی یاقوت با اعتبار ۷۵ میلیارد ریالی برای آبیاری 
فضای سبز بوســتان های آب شمال و شــرق منطقه خبر 
داد.علی اکبر رســالت اظهار کرد: عملیات عمرانی احداث 
ایستگاه پمپاژ و مخازن آب هزار مترمکعبی یاقوت تاکنون 
۹۸ درصد پیشرفت داشته است.وی با بیان اینکه عملیات 
عمرانی ایســتگاه پمپاژ و مخــازن آب هــزار مترمکعبی 
یاقوت با ۷۵ میلیــارد ریال اعتبار در حال احداث اســت، 
گفت: با اتمام ایــن پروژه ها می توانیم شــاهد تحول در 
کیفیت، شــادابی و سرزندگی هر چه بیشــتر فضای سبز 
شمال و شــرق منطقه باشــیم.مدیر منطقه ۱۲ شهرداری 
اصفهان تصریح کــرد: با توجه به اهمیــت مدیریت منابع 
آب و ضرورت استفاده از سیســتم های نوین آبیاری برای 
فضای سبز در شــهرداری، این ایســتگاه در شهرک نگین 
واقع شده است که تأمین کننده آب مورد نیاز برای آبیاری 
فضای سبز بوستان های شمال و شرق منطقه است.وی با 
بیان اینکه در عملیات احداث این ایستگاه ۴۱۰۰ مترمکعب 
خاکبرداری، ۹۹۰ مترمکعب ســنگ ریزی، ۶۵۰ مترمربع 
بتن ریزی و بیش از ۸۵ هــزار کیلوگرم آرماتوربندی انجام 
شده است، خاطرنشــان کرد: با تکمیل پروژه، این مخزن 
به مخازن آب فضای سبز فرزانگان در منطقه هفت متصل 
و باعث تقویت آب رسانی در شرق منطقه می شود.رسالت 
ادامه داد: خط انتقال آب، مخزن و ایســتگاه پمپاژ، یک 
پروژه زیربنایی و اساســی در شــهر برای حفظ و توسعه 
فضای ســبز یکی از مطالبات مردم برای حفظ سرزندگی 

فضای سبز بوده است.
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 برنامه راهبردی نمایشــگاه بین المللی اصفهان، براساس تقویمی است که 
برنامه هر ســال را به طورمجزا نشــان می دهد. به عنوان نمونه برای امسال 
نزدیک به 34 عنوان نمایشــگاهی در نظر گرفته شــد که نمایشگاه خودرو 
بیست وسوم و نمایشگاه مبل بیســت وچهارمین نمایشگاهی بود که برگزار 

شد.
عملکرد و نحوه فعالیت نمایشگاه بین المللی براساس نظرسنجی هایی که 
به صورت آنالین و دستی انجام می شود، مورد ارزیابی قرار می گیرد و نتایج 
به دست آمده از این نظرسنجی ها، نشــان دهنده این است که شرکت های 

تجاری تا چه میزان به اهداف خود رسیده اند.
همچنین مسئوالن این نمایشگاه در تالش هســتند تا در کنار امکان حضور 
فیزیکی مردم و صنعتگران، بســتر مجازی را نیز ایجاد کنند تا امکان بازدید 
بدون محدودیت زمانی و مکانــی و به صــورت B2B )بازاریابی تجارت به 
تجارت( فراهم شــود. عالوه بر این ایجاد این بســتر می تواند باعث حضور 
شــرکت های خارجی باشد که طی ســال های اخیر حضورشــان بیشتر به 

نمایندگی ها محدود شده است.
احمدرضا طحانیان، مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان در 

این باره گفت و گویی داشته که در ادامه می خوانید:
*چه تعدادی از شــرکت کنندگان مایل به حضور در نمایشگاه سال بعد 

هستند؟
در هر نمایشگاهی که برگزار می شــود، از ذی نفعان و شرکت کنندگان حاضر 
نظرسنجی انجام می شود تا عملکرد و نحوه فعالیت مورد ارزیابی قرار گیرد. 
این نظرسنجی باعث می شود تا ایرادات برای برگزاری نمایشگاه های بعدی 

رفع شود.
درواقع آمار به دست آمده از این نظرسنجی ها نشان می دهد که بیش از 80 
درصد از شــرکت کنندگان مایل به حضور دوباره در نمایشگاه برای سال بعد 
هستند. این عدد بیانگر این اســت که شرکت ها به اهداف تجاری خودشان 

در این نمایشگاه رسیده اند.
استقبال کشورهای دیگر از نمایشــگاه بین المللی اصفهان به چه میزان 

بوده است؟
با توجه به شرایط تحریم، میزان عالقه مندی برای حضور شرکت های خارجی 
به تاسیس نمایندگی ها محدود شده است اما در مواردی مانند نمایشگاه دام 
و طیور از کشورهای قطر، افغانستان، عراق در این نمایشگاه حضور داشتند 
یا در نمایشگاه سنگ، هیئتی از کشورهای روسیه و سران اکو حاضر بودند.

برنامه نمایشگاه برای ماه های آینده چه خواهد بود؟
پیش بینی می کنیم تا در چند ماه آینده بتوانیم از نمایشگاه مجازی به عنوان 
ابزاری که بتواند تکمیل کننده نمایشــگاه حضوری باشد، رونمایی کنیم. به 
همین منظور قســمتی از نمایشگاه فرش به شــکل مجازی برگزار خواهد 
شد تا شرکت کنندگان عالوه بر امکان حضور فیزیکی بتوانند از بستر فضای 

مجازی نیز استفاده کنند.
نمایشگاه مجازی تنها به تورهای مجازی محدود نشده است، بلکه با ایجاد 
یک فضای گرافیکی و امکان نمایش فیلم، همچنین ایجاد بســتری برای 
دیدار B2B موجب شده تا فروشندگان و خریداران بتوانند به صورت مستقیم 

باهم ارتباط برقرار کنند، چون نگاه نمایشــگاه مجازی رقابتی نیســت بلکه 
ابزاری مناسب برای ارتقای نمایشگاه است.

از دیگر مزایای نمایشــگاه مجازی می توان به امکان بارگذاری محصوالت 
شرکت ها، تعیین زمان مالقات با عوامل شرکت اشاره کرد. عالوه بر این زمان 
برگزاری نمایشگاه مجازی محدود به روزهای نمایشگاه حضوری نیست و 

می توان بازه زمانی بیشتری را برای مشخص کرد.
همچنین در تالش هســتیم تا در ســال آینده عنوان های نمایشگاهی را به 
بیش از 43 عنوان مختلف افزایش دهیم. عالوه بر این به دنبال فرستادن 
هیئت های تجاری به روسیه و امارات هستیم و این از برنامه های اصلی در 

سال آینده است.
آیا بر حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه تاکید می شود؟

با توجه به اینکه تمرکز بر شــرکت های خالق نیاز اساســی به شمار می رود، 
نمایشــگاه بین المللی اصفهان تســهیالت و امتیازاتی را به شــرکت های 
دانش بنیان اختصاص داد تا بتوانند محصوالت خود را عرضه کنند. به طوری 
که در تمام نمایشگاه ها امکان حضور این شرکت ها فراهم شد و شرکت های 
نوپا و دانشگاهی می توانســتند به صورت رایگان از غرفه ها و فضای ایجاد 

شده استفاده کنند.
تقویم نمایشگاهی برای هیئت ها و کشورهای خارجی ارسال می شود؟

تقویم نمایشــگاهی به تمام ســفرای ایران در وزارت امور خارجه فرستاده 
می شود. عالوه بر این از طریق نمایندگان نمایشــگاه در کشورهای عربی و 
ترک نشــین، غرفه دارهایی را به نمایشــگاه اصفهان دعوت می کنند؛ تعداد 
کمی از نمایشگاه ها مانند سنگ و فرش امکان جذب غرفه دارهای خارجی 

به این شیوه را دارند.
سهم نمایشگاه بین المللی اصفهان در رشــد اقتصادی به چه میزان بوده 

است؟
در حال حاضر آمار دقیقی از رقم قراردادهایی که بسته می شود وجود ندارد 
زیرا شرکت های حاضر در نمایشــگاه خود را موظف به اعالم میزان و تعداد 
قراردادهایی که به واسطه حضور در هر نمایشگاه منعقد می کنند، نمی دانند؛ 
به همین علت آمار دقیقی از قراردادهای منعقد شــده در نمایشــگاه ها در 

دسترس نیست.
برنامه ای برای برگزاری نمایشگاه در سایر کشورها وجود دارد؟

در کشورهای عراق و سوریه تا حدودی برای حضور شرکت های ایرانی تالش 
شــده اما به دلیل اینکه مبادالت ارزی، بانکی و هزینه شرکت در نمایشگاه 

کشورهای دیگر قیمت بسیار باالیی دارد، استقبال خوبی نشده است.
انتظار نمایشگاه بین المللی از مسئوالن استانی چیست؟

شهرداری و اتاق بازرگانی اصفهان برای ارتقای اقتصاد شهر، پروژه نمایشگاه 
بین المللی اصفهان را دنبال کردند در صورتی که صداوسیما و دیگر نهادهای 
استانی نیز باید در توسعه این نمایشگاه سهیم باشند، زیرا هزینه های جاری 
این نمایشگاه تا به امروز بیشتر از درآمدها بوده و امکان انجام تبلیغات در 
رادیو و تلویزیون به دلیل هزینه های و تعرفه های بسیار سنگین صداوسیما 
وجود ندارد. درواقع کار عمده نمایشــگاه، ایجاد تعامل میان بازار و صنعت 

است و سود این نمایشگاه نیز برای همه مردم شهر اصفهان است.

رویداد پنجشنبه های فناور با موضوع آب و پســاب، چالش ها و راه کارها در 
مجموعه انیکس سیتی سنتر اصفهان برگزار شــد.این رویداد با هدف اصلی 
بررســی نیازها و چالش های ســازمان ها و ارائه راه حل مشکالت با توجه به 
مصوبات شورای شهر اصفهان توسط شرکت های دانش بنیان برگزار شده تا این 
شرکت ها دستاوردهای خود را ارائه کنند.معاون منابع انسانی و تحقیقات آبفای 
اســتان اصفهان در این ویژه برنامه با بیان این که رویداد پنجشنبه های فناور 
فضایی برای هم افزایی و شکل گیری کار گروهی فراهم می کند، خاطرنشان 
کرد: استفاده از ظرفیت نخبگان به منظور رفع مشکالت در صنعت آب و فاضالب 
و ارتباط میان صنعت، بازار و دانشگاه از برنامه های مهم این شرکت محسوب 
می شود.مجتبی قبادیان به اقدامات پژوهشی آبفای استان اصفهان در سال 
های گذشته اشاره و خاطرنشــان کرد: از این اقدامات می توان به برگزاری دو 
هم نت آب و فاضالب با همکاری شــهرک علمی و تحقیقاتی با چالش هایی 
همچون مخازن ذخیره استراتژیک و تفکیک انشعابات مشترکین، بازچرخانی 
آب خاکســتری، بهســازی محلی فاضالب در هم نت آب و متناسب سازی 
ساخت پکیج تصفیه فاضالب با نیازها و دانش روز، کنترل و حذف سوسری 
ها در شبکه فاضالب و بهسازی و بازسازی شبکه های فاضالب با تاکید بر بومی 

سازی روش ها و ... اشاره کرد.
وی در ادامه به همکاری آبفای استان اصفهان با شرکت های دانش بنیان اشاره 
و خاطرنشان کرد: پروژه انجام مطالعات روش شناسی پایش مقدار برداشت 
آب از شــیرهای هیدرانت، پروژه حذف بوی نامطبوع تصفیه خانه ها و منهول 

های فاضالب شــهری با تکنولوژی نانوکامپوزیت ها و قرار داد با شرکت های 
دانش بنیان در زمینه واگذاری پســاب به منظور انجام اقدامات تحقیقاتی از 
جمله اقدامات آبفای استان اصفهان در زمینه همکاری با شرکت های دانش 
بنیان است.معاون منابع انسانی و تحقیقات آبفای استان اصفهان درباره چالش 
ها و مشکالت تاسیسات فاضالب، مديريت شهری و ارگان های مربوطه بیان 
کرد: مبارزه با سوسری ها در شبکه فاضالب، فرسودگی بخش اعظمی از شبکه 
فاضالب شهر اصفهان با قدمتی بیش از نیم قرن که در پی آن ریزش شبکه را 
به دنبال دارد و ظرفیت محدود شــبکه فاضالب شهری به منظور جمع آوری و 
انتقال آب باران که در پی آن گرفتگی و پس زدگی شبکه را در پی دارد از چالش 
های مهم در این بخش است.وی درباره اولویت های مهم تحقیقاتی در زمینه 
صنعت آب و فاضالب گفت: بررسی کنترل بوی تصفیه خانه های برکه تثبیت 
و راهکارهای اجرایی و ارزان قیمت، بررســی و مطالعات امکان سنجی کاربرد 
پلی الکترولیت های کاتیونی جهت آبگیری لجن فاضالب و مقایسه آن با نوع 
خارجی، ارزیابی غلظت ریزآالینده های فاضالب در ورودی و خروجی تصفیه 
خانه های منتخب در استان اصفهان از جمله اولویت های مهم تحقیقاتی صنعت 
آب و فاضالب محسوب می شود.گفتنی است؛ در حاشــیه این رویداد غرفه 
شرکت آبفای استان اصفهان با معرفی اقدامات انجام شده به منظور کاهش 
آب بدون درآمد، مطالعات مدل ســازی هیدرولیکی و پهنه بندی فشاری در 
سطح استان اصفهان و اقدامات انجام شــده در زمینه هوشمندسازی شبکه 

فاضالب برپا شد.

جانشین فرمانده ســپاه حضرت صاحب الزمان )عج( با اشاره به برگزاری 
جشنواره رسانه ای ابوذر توسط بسیج رســانه ای هر سال در کشور گفت: از 
هنرمندان و تولیدکنندگان در این زمینه دعوت می شود که در این جشنواره 
آثار خود را به معرض نمایش بگذارند تا توسط داوران برجسته مورد بررسی 

قرار گیرد و از آثار برگزیده تجلیل شود.
ســرتیپ دوم مرتضی عمومهدی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا با اشــاره به 
برگزاری جشنواره رسانه ای ابوذر توسط بسیج رسانه ای هر سال در کشور، 
اظهار کرد: این جشــنواره با هدف ایجــاد وحدت رویه و هــم افزایی بین 
جریان های رســانه ای انقالبی در ســطح کشور برگزار می شــود که یکی از 
اهداف این جشنواره شناسایی افراد با استعداد و همچنین توانمندسازی 
افراد در بحث تولیدات رسانه اســت تا بتوانیم از این افراد در جریان های 

انقالبی و در عرصه رسانه و ایجاد امید در کشور استفاده کنیم.
وی از برگزاری این جشنواره در استان اصفهان خبر داد و افزود: از هنرمندان 
و تولیدکنندگان در این زمینه نیز دعوت می شــود که در این جشــنواره آثار 
خود را به معرض نمایش بگذارند تا توســط داوران برجسته مورد بررسی 
قرار گیرد و از آثار برگزیده تجلیل شــود همچنین افراد برتر در طول سال با 
بسیج رســانه همکاری خواهند داشت.جانشــین فرمانده سپاه حضرت 
صاحب الزمان )عــج( این جشــنواره را دارای 14 محور دانســت و گفت: 
محورهای مخصوص اصفهان به دلیل مسائل بومی انتخاب شده و عبارتند 
از اصفهان، محیط زیست و آب که برای مردم دارای اهمیت هستند، تولید 
دانش بنیان، اشتغال آفرین همچنین جهاد تبیین و پیوند رسانه و صنعت 
و دســتاوردهای انقالب اســالمی در دوره های مختلف از موضوعات این 

جشنواره است.
وی یکی دیگر از موضوعات جشنواره را اصفهان برخوردار اعالم کرد و یادآور 
شد: در موضوعات مختلف می توان روی این موضوع مانور داد و واقعیت ها 
را بیان کرد، موضوع بسیج و حوزه های اقدام آن را هنرمندان می توانند مورد 
قضاوت قرار دهند که آیا فعالیت ها و خدمات بســیج در جامعه احساس 
می شود یا خیر، موضوع بیانیه گام دوم انقالب اسالمی که چه کارهایی باید 
انجام شود و شرایط مطلوب ما به چه شکل خواهد بود. همچنین در محور 
مکتب شهید سلیمانی باید دید چه کارهایی می توان در استان اصفهان به 

طور ویژه رقم زد.
عمومهدی، موضوع امید آفرینی و نشاط آفرینی به ویژه در حیطه جوانان را 
از محورهای جشنواره دانست و گفت: موضوع خانواده، جامعه و فرزندان از 
اهمیت زیادی برخوردار است که در زمینه تحکیم خانواده و شرایط مطلوب 
یک خانواده، سبک زندگی ایرانی اسالمی و مسائلی که رهبر معظم انقالب 
در دیدار با مردم خراسان شمالی مطرح کردند، می توان مورد توجه قرار داد 
و آثاری را در باب آن تولید کرد.وی همه فعاالن رسانه و تولیدکنندگان آثار 
گرافیکی را دعوت به شرکت در این جشــنواره کرد و ادامه داد: هنرمندان 
آثار خود را درقالب های مختلف آماده کرده و تا تاریخ بیست وپنجم دی ماه 
 www.jra _esf.ir امسال به دبیرخانه جشــنواره از طریق آدرس سایت
ارسال کنند، داوری این آثار حدود یک ماه زمان خواهد برد و بعد از دهه فجر 

انقالب اسالمی افراد و آثار برتر معرفی خواهند شد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان:
از برگزاری نمایشگاه در کشورهای خارجی استقبال نشد

برگزاری رویداد » پنجشنبه های فناور« با معرفی اقدامات پژوهشی و 
تحقیقاتی آبفای استان اصفهان

جانشین فرمانده سپاه حضرت صاحب الزمان )عج( خبر داد:

فراخوان برگزاری جشنواره رسانه ای ابوذر

منبع: ایمنا 
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