
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای

  روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

نوبت اول

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد؛ مناقصات زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا 
ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 

عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/11/12 

می باشد.نوع تضمین شركت در فرآيند ارجاع كار: 1- ضمانت نامه بانکی و يا ضمانت نامه های صادره از سوی موسســات اعتباری غير بانكی كه دارای مجوز فعاليت از سوی بانك 

مركزی جمهوری اسالمی ايران هستند، در وجه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر دارای حداقل اعتبار ســه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه 2- فیش واریزی به حساب شماره 

4001119506377117 بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر )وجه نقد یا هر گونه چک به عنوان سپرده قابل قبول نمی باشد(.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان در نشست خبری با اصحاب رسانه و در پاسخ به این سوال  
 که چرا تعداد متکدیان در اصفهان که عمدتا هم از اتباع بیگانه و مهاجرین هستند، این قدر زیاد است:

مردم اصفهان خیلی خوب کمک می کنند!

درخواست مدیرکل میراث 
فرهنگی اصفهان:

بخش خصوصی 
برای مرمت 

قیصریه به کمک 
دولت بیاید

در دیدار اعضای جامعه معلوالن و نابینایان با شهردار 
اصفهان مطرح شد: 
اشتغال؛ مهم ترین مشکل نابینایان
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 آقای گل سابق سپاهان با گل گهر
 به نقش جهان برمی گردد

رغبت نداشتن پیمانکاران شهرداری  
کاشان برای احداث پارکینگ های عمومی

درگوشی های نزدیک به واقعیت!
زمزمه ها درباره سواره راه شدن دوباره چهارباغ عباسی شدت گرفته است؛

نظارت بر بازار 
اصفهان تشدید 

می شود

امید ِ سپاهان تا 
1404 تمدید کرد 

و ماندنی شد

ارسال هزار 
چادر امدادی از 
اصفهان به خوی

ورزشگاه خانگی سپاهان بزرگ ترین 
استادیوم در ایران شد

6 53
6

3

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

چهارشنبه 12  بهمن  1401
10 رجب  1444
1  فوریه  2023

 شماره 3739    
8 صفحه

سال چهاردهم
قیمت: 5000 تومان

سارلوز میالد حضرت امام محمدتقی)ع(     و آغاز دهه فجر  را تبریک می گوییم 

- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از روز چهارشنبه مورخ 1401/11/12 تا روز چهارشنبه مورخ 1401/11/19.
- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 1401/12/03 .

- زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 08:00 صبح روز پنجشنبه مورخ 1401/12/04 .
- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها : 

فوالدشهر، بلوار ولی عصر، ميدان ولی عصر، كد پستی 8491751740 ، صندوق پستی84915-167
تلفن 5-03152630161 دور نويس: 03152624181

-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737و 85193768
  https://fooladshahr.ntdc.ir : مراجعه به وب سایت شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به آدرس -

يف
مبلغ تضمين شركت در مبلغ برآورد )ريال(موضوع مناقصهشماره و تاریخ مناقصهرد

نحوه پرداخت گواهينامه صالحيتفرآيند ارجاع كار )ريال(

1
مناقصه 1401/11636/ص مورخ 1401/11/10 شماره 

مناقصه در  سامانه ستاد 2001001335000033

تهیه مصالح و احداث کامل مدرسه 12 کالسه 
در قطعه 53 محله ایثار یک )E1( واقع 
در برزن پنجم شهر جدید فوالدشهر 

235.233.191.634 ريال 
بر اساس فهرست بهای ابنیه، تأسیسات 
مکانیکی و تأسیسات برقی سال 1401 

10.704.663.833 ريال
 داشتن حداقل پايه پنج            

 در گرایش  ساختمان و ابنیه از سازمان برنامه و 
بودجه ) سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق( 

پرداخت حداقل پنجاه درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیتهای 
تأیید شده از طریق تهاتر با اراضی یا واحدهای موجود با کاربری 

مختلف در شهر جديد فوالدشهر به قيمت كارشناسی روز  و 
پرداخت مابقی به صورت نقدی صورت می گیرد.

2
مناقصه 1401/11637/ص مورخ 1401/11/10 شماره 

مناقصه در  سامانه ستاد 2001001335000034

اجرای کامل زیرسازی و آسفالت کلیه 
معابر اصلی و فرعی باقیمانده در برزن  

ایثار و فرهنگ شهر جدید فوالدشهر

113.132.474.994 ريال 
 بر اساس فهرست بهای راه، 

راه آهن و باند فرودگاه سال 1401 
5.656.623.750 ريال

 داشتن حداقل پايه پنج       
      در گرایش  راه و ترابری از سازمان برنامه و 

بودجه ) سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق( 

پرداخت حداقل سی و پنج درصد از مبالغ ناخالص صورت 
وضعیتهای تأیید شده از طریق تهاتر با اراضی یا واحدهای موجود 
با کاربری مختلف در شهر جديد فوالدشهر به قيمت كارشناسی 

روز و پرداخت مابقی به صورت نقدی صورت می گیرد.

3
تجدید مناقصه 1401/11638/ص مورخ 
1401/11/10 شماره مناقصه در  سامانه 

ستاد 2001001335000035

تهیه مصالح و احداث شبکه برق هوایی 20کیلوولت 
و روشنایی برزن دیار  شهر جدید فوالدشهر 

 54.371.558.344 ریال 
بر اساس فهرست بهاء ابنیه، تأسیسات برقی، 
خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق 

و توزیع نیروی الکتریکی )برق( سال 1401

2.718.577.917 ريال
 داشتن حداقل پايه پنج        

     در گرایش نیرو از سازمان برنامه و بودجه 
)سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق(

پرداخت حداقل چهل و پنج درصد از مبالغ ناخالص صورت 
وضعیتهای تأیید شده از طریق تهاتر با اراضی یا واحدهای موجود 
با کاربری مختلف در شهر جديد فوالدشهر به قيمت كارشناسی 

روز و پرداخت مابقی به صورت نقدی صورت می گیرد.

4
تجدید مناقصه 1401/11639/ص مورخ 1401/11/10 
شماره مناقصه در  سامانه ستاد 2001001335000036

تهیه مصالح و تعمیرات و تکمیل عملیات 
اجرایی ابنیه، تأسیسات الکتریکی و مکانیکی 

و زیربنایی  شهر جدید فوالدشهر

71.935.530.584  ريال  
بر اساس فهرست بهای ابنیه، تأسیسات 

مکانیکی، تأسیسات برقی و توزیع 
نیروی الکتریکی )برق( سال 1401 

3.596.776.530 ريال
 داشتن حداقل پايه پنج         

    در گرایش  ساختمان و ابنیه از سازمان برنامه و 
بودجه ) سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق( 

پرداخت حداقل چهل درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیتهای 
تأیید شده از طریق تهاتر با اراضی یا واحدهای موجود با 

کاربری مختلف در شهر جديد فوالدشهر به قيمت كارشناسی 
روز و پرداخت مابقی به صورت نقدی صورت می گیرد.

م الف: 1450182

 شرکت عمران شهر جدید
 فوالدشهر 
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دستگیری اراذل و اوباش مسلح در برخوار
رییس مرکز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری دو نفر از اراذل و اوباش که در 
شهرستان برخوار اقدام به تیراندازی و تخریب خودروهای شهروندان کرده بودند خبر داد.سرهنگ دوم 
مسعود طریفی گفت: در پی تیراندازی و تخریب خودروی تعدادی از شهروندان در شهرستان برخوار، 
توسط دو نفر از اراذل و اوباش، با توجه به حساسیت موضوع مراتب به صورت ویژه در دستور کار پلیس 
اطالعات و امنیت استان قرار گرفت.وی افزود: با بررسی های دقیق انجام شده، مشخص شد متهمان 
به دلیل نگرانی از دستگیری به یکی از شهرستان های شمالی کشور متواری شده که با هماهنگی مرجع 
قضایی و همکاری پلیس اطالعات و امنیت شهرستان برخوار، اکیپ هایی از ماموران به محل اختفا 
متهمان اعزام و در عملیاتی دقیق و ضربتی هر دو متهم را در مخفیگاه شان دستگیر کردند.رییس مرکز 
اطالع رسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به کشف یک قبضه سالح کلت کمری جنگی 
به همراه مهمات در بازرســی از مخفیگاه متهمان، تصریح کرد: اراذل و اوباش دستگیر شده پس از 

انتقال به اصفهان و تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند.
 

کشف میلیاردی پارچه قاچاق در شهرضا
جانشــین فرمانده انتظامی اســتان اصفهان گفت: محموله پارچه قاچاق به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در 
عملیات مأموران انتظامی شهرستان شهرضا کشف شد.سردار محمدرضا هاشمی فر اظهار کرد: در راستای 
اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق کاال و ارز، ماموران مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی 
شهرستان شهرضا حین کنترل خودرو های عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک و برای بررسی 
آن را متوقف کردند.وی  افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی به بازرسی از این خودرو پرداخته 
که در نتیجه این عملیات ۲۰ تن انواع پارچه های خارجی که بدون اسناد و مدارک معتبر گمرکی بودند، 
کشف شد.جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش محموله قاچاق 
کشف شده را ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند، تصریح کرد: در این رابطه راننده خودرو به علت حمل کاالی 

قاچاق دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.
 

زلزله 3.3 ریشتری افوس را لرزاند
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از وقوع زلزله ۳.۳ ریشتری در منطقه افوس شهرستان 
بویین میاندشت خبر داد.منصور شیشه فروش در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زلزله ۳.۳ 
ریشتری در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ســاعت ۲۱ و ۱۰ دقیقه درغرب منطقه افوس شهرستان بویین 
میاندشت احساس شد.وی با اشاره به اعزام تیم های ارزیاب به مناطق زلزله زده افزود: تاکنون گزارشی 
از خسارات به دست نیامده و به صورت لرزه در ساختمان ها توســط ساکنین بخشی از روستاهای 

شهرستان های فریدون شهر و بویین میاندشت احساس شده است.

بهره برداری از 124 طرح در شهرستان آران و بیدگل
فرماندار آران بیدگل گفت: هم زمان با جشن های پیروزی انقالب اسالمی ۱۲۴ طرح با اعتبار دو هزار میلیارد 
ریال در مناطق مختلف این شهرستان به بهره برداری می رسد.علی اکبر رضایی، در نشست برنامه های 
عمرانی دهه فجر، اظهار کرد: در طرح ملی مسکن، یک هزار قطعه زمین به خانواده های ساکن در شهرهای 
آران بیدگل، سفید شهر و نوش آباد جهت ساخت مسکن واگذار می شود.وی افزود: بهره برداری از شهرک 
صنعتی ابوزیدآباد از جمله برنامه های دهه فجر است که با شرایط معافیت مالیاتی، تخصیص اعتبارات 
مناطق محروم و حمایت شرکت شهرک های صنعتی می  تواند باعث رشد اقتصادی و اشتغال زایی در این 
منطقه شود.فرماندار آران بیدگل تصریح کرد: برگزاری اولین جشنواره فرهنگی ورزشی بسیج با وجود 
چهار هزار ورزشکار، برپایی دو نمایشگاه عرضه مستقیم کاال، رژه موتوری بسیجیان و ورزشکاران، از جمله 

برنامه های سالگرد پیروزی انقالب اسالمی است.

فرماندار اردستان:

نظارت بر بازار باید دائمی و تحت کنترل باشد

فرماندار اردستان گفت: نظارت لحظه ای و نامحسوس از اصناف و بازار 
شهرستان اردستان باید دائمی و تحت کنترل باشد و مسئوالن و متولیان 
نظارتی نباید از این موضوع غافل شوند.سید محمدهادی احمدی طبا، 
در حاشیه بازدید از بازار روز اردســتان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: با 
توجه به مشکالت معیشتی و لزوم نظارت هر چه بیشتر بر بازار و صنوف، 
بازدید از بازار روز و اصناف اطراف آن صورت گرفت. با برآوردی که انجام 
شــد خوشــبختانه کمبودی در بحث میوه و کاالهای اساسی در سطح 
بازار وجود ندارد.وی با بیان اینکه عدم ارائــه فاکتور و درج قیمت روی 
کاال بیشــترین تخلفات اصناف و بازاریان بود، افزود: نظارت و بازرسی 
بر اصناف بازار اردستان باید تقویت شود تا در وضعیت معیشتی سفره 
مردم کوچک تر نشود. به گزارش ایسنا، فرماندار اردستان استقرار دائمی 
بازرسان و متولیان اصناف در بازار روز اردستان را یکی از برنامه های موثر 
در جلوگیری از تخلفات عنوان کرد و گفت: نظارت لحظه ای و نامحسوس 
از اصناف و بازار شهرستان اردســتان باید دائمی و تحت کنترل باشد و 
مسئوالن و متولیان نظارتی نباید از این موضوع غافل شوند.احمدی طبا 
با بیان اینکه شهرداران اردستان، زواره و مهاباد موظف هستند تا مکانی 
را در اختیار بازرســان دســتگاه های نظارتی قرار دهند و عدم همکاری 
تبعات قانونی خواهد داشت، تصریح کرد: تشــدید نظارت، بازرسی و 

برخوردهای شدید با متخلفان صنفی تا پایان سال و ایام عید نوروز ادامه 
خواهد داشت.وی با اشاره به گالیه مردم از وضعیت بازار گفت: قیمت 
برخی اقالم رشد داشته ولی گالیه مردم در خصوص برخی دیگر از اقالم 
درست بود که دستور برخورد و پیگیری داده شد. همه مسئوالن نظارتی 

و بازرسی باید در جهت رفاه مردم تالش کنند.

رسیدگی به 239 پرونده تخلف صنفی در اردستان
همچنین رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرســتان اردستان گفت: 
در بازدیدهای اخیر مــردم از وضعیت بازار گالیه منــد بودند که با توجه 
به نزدیک شدن به روزهای پایانی ســال و ماه رمضان نیازمند استمرار 

بازدیدها و تقویت بازرسی در شهرستان هستیم.
امید سالمی با بیان اینکه بسیاری از اصناف اردستان ضعف اطالعاتی و 
صنفی دارند و از وظایف خود، قوانین و میزان سوددهی اقالم بی اطالع 
هســتند، گفت: در حال حاضر با توجه به نوع تخلــف افزایش ۳ تا ۱۳ 

برابری جریمه های تخلف صنفی تعزیرات حکومتی را شاهد هستیم.
وی تصریح کرد: طی دو ماه گذشته ۲۳۹ پرونده تخلف صنفی از ادارات 
مختلف شهرســتان به اداره تعزیرات حکومتی ارســال شده است که 
بیشــترین موضوع تخلفات عدم درج قیمت و عدم ارائه فاکتور بوده و 

متخلفان در این زمینه بیش از ۲۴ میلیارد ریال جریمه نقدی شدند.
رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرســتان اردستان، خاطرنشان کرد: 
عدم درج قیمت و همراه نداشــتن فاکتور خرید توسط اصناف، زمینه 
گران فروشی در بازار است. البته در وضعیت بازار یک مقدار شاهد گرانی 
اقالم وجود دارد.سالمی، وجود دالل و واسطه ها را یکی از موارد اصلی 
گران فروشــی و مایحتاج مردم بین اصناف شهرستان اردستان عنوان 
کرد و گفت: برگزاری کالس های آموزشــی و برنامه ریزی برای حذف 

دالل و واسطه ها می تواند در آرام کردن وضعیت قیمت بازار موثر باشد.
وی با بیان اینکه بیشترین پرونده های ارسالی به تعزیرات حکومتی از 
سوی اداره صمت، جهاد کشاورزی و شبکه بهداشت و درمان بوده است، 
گفت: طی دو ماه گذشــته پروند ۱۰ هزار لیتر نفت سفید، دو هزار لیتر 
روغن مایع و کشف و ضبط ۱۹۸۰ لیتر الکل صنعتی از ۴ دستگاه اتوبوس 

مهم ترین پرونده های اداره تعزیرات بوده است.
رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اردستان خاطرنشان کرد:طی 
دو ماه گذشته با تالش دیگر دستگاه های نظارتی و بازرسی شهرستان 
۳ دســتگاه گنج یاب، ۱۴۰۵ کیلوگرم چوب تــاغ و ۸۲۱۰ لیتر گازوییل 
در سطح شهرستان اردســتان کشــف و ضبط و پرونده های این افراد 

رسیدگی شده است.

فرماندار گلپایگان گفت: راه و شهرسازی اهرم های 
نظارتی خــود را به کار گیرد و اگر احســاس کردید 
فردی کــه بــه او زمین تحویــل داده شــد قصد 
ساخت وســاز ندارد و زمیــن را بلوکه کــرده طبق 
قراردادی که با وی منعقد شــده نسبت به خلع ید 

آن اقدام کنید.
محمدرضا عســگریان در جلسه شــورای مسکن 
شهرســتان گلپایگان، اظهار کــرد: اکنون در فصل 
سرد سال هستیم و ساخت و سازها رونقی ندارد، 
اما با توجــه به اجرای طرح مســکن ملی از اوایل 
سال آینده ساخت و ســازها رونق خواهد گرفت. 

بنابرایــن ادارات مربوطه کارهای زمیــن مانده را 
هرچه ســریع تر به سرانجام برســانند تا مردم در 
ساخت و سازهای خود با مشکلی مواجه نشوند. 

وی با بیــان اینکه پیمانکاران واجدالشــرایط را به 
متقاضیان معرفی کنید، ادامه داد: سیاست دولت 
بر ساخت مسکن است بنابراین قرار نیست زمین 
واگذار کنیم و افراد آنها را به فروش برسانند. در این 
زمینه راه و شهرسازی اهرم های نظارتی خود را به 
کار گیرد و اگر احساس کردید فردی که به او زمین 
تحویل داده شد قصد ســاخت و ساز ندارد و زمین 
را بلوکه کرده طبق قراردادی که با وی منعقد شــده 

نسبت به خلع ید آن اقدام کنید.
به گــزارش ایســنا، فرمانــدار گلپایــگان گفت: 
مجوزهای قانونی راه اندازی انجمن خیران مسکن 
ساز اخذ شده است و در آینده ای نزدیک جلسات 
آن را تشکیل خواهیم داد تا حامی افرادی باشند که 

توانایی مالی در ساخت و سازها را ندارند.

فرماندار گلپایگان تاکید کرد:

مالکاِن زمینی که قصد ساخت و ساز ندارند، خلع ید شوند

امام جمعه شهرستان نایین:

برنامه های ابتکاری برای جذب نسل جدید به قطار انقالب، مدنظر باشد
امام جمعه شهرستان نایین گفت: برای تبیین و جذب نسل جدید به قطار انقالب باید اجرا و عملیاتی ساختن برنامه های ابتکاری و مطابق روز مد نظر نهادهای 
مختلف باشد.حجت االسالم و المسلمین مطهرخو در جلسه ستاد هماهنگی و برنامه ریزی گرامیداشت دهه فجر اظهار کرد: کمیته بندی ها و دخیل کردن همه 
دستگاه ها در تصمیم گیری و تصمیم ســازی ایام ا... دهه فجر بسیار خوب است و امیدواریم این نرم بخشــی و نظام بخشی به عنوان یک پایه برای تمام امور 
مدنظر و در آینده نیز پایدار باشد.وی با بیان اینکه نگهداری یک کار خوب و نیک، مهم تر از و سخت تر از انجام آن عمل است، افزود: به فرموده رهبر معظم انقالب، 
حفظ نظام اسالمی باالترین معروف است؛ بسیاری از افراد انقالب کردند اما انقالبی نماندند و از قطار انقالب پیاده شدند. بسیار مهم است که آن دسته که در این 
قطار باقی ماندند، حفظ و دسته های دیگر را به حضور در این قطار جذب کنیم و این مهم جز با تبیین مسائل و دستاوردها صورت نمی گیرد.امام جمعه شهرستان 
نایین ادامه داد: برای تبیین و جذب به قطار انقالب باید به برنامه های ابتکاری و با شرایط نسل جدید روی بیاوریم؛ دشمن از آتش زیر خاکسترها، عدم تبیین ها 
و نبود برنامه های متناسب با نسل جدید استفاده می کند و ما باید برای این دسته افراد نیز برنامه ریزی کنیم.وی به تبیین دستاوردهای حوزه مختلف در ادارات 
شهرستان اشاره و تاکید کرد: فعالیت های بسیار خوبی در ادارات شهرستان انجام شــده؛ اما مردم و حتی رسانه های خبری ما نیز از آنها اطالع ندارند؛ باید تمام 

ادارات، یک نفر مورد اعتماد و سخنگو را به عنوان مسئول روابط عمومی معرفی کنند.

خبر روز

عکس خبر 

واژگونی تریلر حامل 
سیلندر گاز در بافران

مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهــان از  واژگونــی تریلر حامل 
۱۴۴ ســیلندر گاز CNG در بافران 
خبر داد که پس از ۶۰ ساعت تالش 
مســتمر عوامل مدیریــت بحران 
شهرستان نایین شرکت گاز، برق، 
آتش نشانی، فرمانداری، پلیس راه، 
راهداری، نیروی انتظامی، اورژانس 
و هالل احمر امدادرسانی و رفع خطر 

انجام شد.

رییس اداره تعزیرات حکومتی اردستان خبرداد:

مختومه شدن 239 پرونده تخلف در تعزیرات حکومتی 
اردستان

طی دو ماه گذشــته ۲۳۹ پرونده تخلف در تعزیرات حکومتی اردستان رسیدگی و مختومه شده 
اســت.رییس اداره تعزیرات حکومتی اردســتان با بیان اینکه این تعداد پرونده شــامل کاال و 
خدمات با ۱۱۶ فقره، قاچاق کاال با ۱۰۴ فقره و بهداشــت با ۱۹ فقره بوده است، گفت: در این زمینه 
 متخلفان به پرداخت بیــش از ۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیــون ریال جزای نقدی محکوم شــده اند.

 امید سالمی با بیان اینکه بیشــترین تعداد پرونده های رســیده به تعزیرات حکومتی اردستان 
 در این مدت مربوط به پلیــس آگاهی با ۹۸ فقره پرونده بوده،اظهار کــرد: همچنین ۱۰ هزار لیتر

  نفت ســفید و ۲ هزار لیتر روغن مایع کشــف و متخلفان بــه پرداخت بیــش از ۵ میلیارد ریال 
 جزای نقدی محکوم شده اند.وی به کشــف ۱۹۸۲۰ لیتر الکل از ۴ دســتگاه اتوبوس اشاره کرد
  و گفت: همچنین ۳ دســتگاه گنج یــاب، ۱۴۰۵ کیلو چوب تــاغ و ۸۲۱۰ لیتــر گازوییل از دیگر

 اقالم کشف شده است.
 

مدیر جهاد کشاورزی اردستان مطرح کرد:

گرانی مرغ در قطب تولید مرغ!
شهرستان اردستان با تولید ساالنه ۴۳ هزار تن گوشت مرغ، ۱۹ درصد تولید استان اصفهان را به 
خود اختصاص داده است.مدیر جهاد کشاورزی اردســتان با بیان اینکه قیمت مرغ برای مصرف 
کننده در این شهرستان به عنوان قطب تولید این محصول در استان گران تر از دیگر شهرستان ها 
است، گفت: ســاالنه ۴۳ هزارتن گوشت مرغ در ۱۳۶ مرغداری اردســتان تولید و به بازار مصرف 
ارسال می شود که با ۱۹ درصد تولید مرغ در اســتان مساوی است. محمد امینی افزود: در همین 
خصوص ۶ مرغداری فعال تخم گذار روزانه ۲۷ تن و در مجموع هرســال بیش از ۱۰ هزار تن تخم 
مرغ تولید و به بازار مصرف ارسال می کند.وی با اشــاره به اینکه موافقت اولیه احداث کشتارگاه 
با یکی از سرمایه گذاران شهرستان انجام شده است، گفت: نداشتن کشتارگاه در این شهرستان 
باعث شده تا مرغ های تولیدی به کشــتارگاه های مرکز استان و دیگر شهرستان ها فرستاده شود 

و هزینه حمل و نقل را برای مصرف کننده داخل شهرستان اضافه کند.
 

فرماندار:

تعهد اشتغال در شهرستان خوانسار به حدود 7۵ درصد 
رسیده است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرســتان خوانسار جلسه کارگروه اشــتغال شهرستان با 
حضور اعضای کارگروه اشــتغال و به ریاســت عباســعلی علی خاصی، فرماندار در محل سالن 
جلســات فرمانداری برگزار شــد. فرماندار در این جلســه و پس از شنیدن گزارشــی از آخرین 
 وضعیت مصوبات جلسه قبل توسط رییس اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی اظهار داشت: با تالش
  همه اعضا، هماهنگی و برنامه ریزی های انجام شــده تعهد اشــتغال در شهرســتان به حدود

 ۷۵ درصد رسیده که امید است با پیگیری های در حال انجام تا پایان سال این تعهد به ۱۰۰ درصد 
برسد.

علی خاصی در حاشــیه این جلســه بیان داشــت:از اقدامات خوب دولت پرداخت تسهیالت و 
تخصیص زمین در شهرک های صنعتی به منظور حمایت از کارآفرینان و صنعت گران است از این 
رو توصیه می شود با توجه به فضای ایجاد شده در حوزه اشتغال در شهرستان، جوانانی که تمایل 
به کارآفرینی در حوزه های صنعتی و کارگاهی را دارند مــی توانند با مراجعه به ادارات تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی و اداره صمت از امتیازاتی که در این خصوص وجود دارد، استفاده و اقدام کنند.

اخبار

معاون شهردار کاشان مطرح کرد:

رغبت نداشتن پیمانکاران 
شهرداری برای احداث 
پارکینگ های عمومی

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری کاشان 
گفت: پوشش ندادن تعرفه ها و درآمد ناشی 
از پارکینگ و هزینه های ســنگین نگهداری 
موجب رغبت نداشــتن پیمانکار برای ادامه 
فعالیــت شــده اســت.مهدی مرادی غفار 
در گفت وگــو با خبرنــگار ایمنا ضمــن ابراز 
نارضایتی از عملکرد مدیران در تملک و ایجاد 
پارکینگ های عمومی طی ســال های اخیر، 
اظهار کرد: نســبت به عملکــرد نامطلوب در 
زمینه تملک ها و ایجاد پارکینگ های عمومی 
طی ســالیان گذشــته گالیه مندیم و تالش 
می کنیم تا در دوره فعلی مدیریت شهری این 

نواقص برطرف شود.
وی با اشاره به وضعیت پارکینگ های عمومی 
در ســطح شــهر کاشــان، افزود: پارکینگ 
بعثت واقــع در خیابــان باب الحوائج مدتی 
اســت فعالیت خود را از ســر گرفته است.

معــاون حمل ونقــل و ترافیک شــهرداری 
کاشــان، ضرردهی پارکینــگ را علت ادامه 
ندادن فعالیت ســرمایه گذار قبلی دانست 
و خاطرنشان کرد: پوشــش ندادن تعرفه ها 
و درآمــد ناشــی از پارکینــگ و هزینه های 
ســنگین نگهداری موجب رغبت نداشــتن 
پیمانکار برای ادامه فعالیت شــده اســت.

مرادی غفار در خصــوص پارکینگ طبقاتی 
واقع در کوچه بیمارســتان میالد، تاکید کرد: 
این پروژه با ظرفیت ۳۶ خــودرو باید پس 
از رفع موضوعــات حقوقــی و اداری، مورد 
استفاده عموم شهروندان قرار بگیرد و از تمام 
 فضای آن برای خدمت رسانی استفاده شود.
 وی با اشــاره به پروژه چارســو، تاکید کرد:
  بــر اســاس ایــرادات میــراث فرهنگــی

  برای ســطح صفر مجموعه، ســرمایه گذار 
حاضر بــه ادامه فعالیــت نشــد و در حال 
 حاضر فردی برای کاربری موزه فرش ادامه
  این پروژه را در دســتور کار قرار داده اســت

 تا طبقات زیرین برای پارکینگ مورد استفاده 
قرار گیرد.

طی دو ماه گذشته ۲۳۹ پرونده تخلف صنفی از ادارات 
مختلف شهرستان به اداره تعزیرات حکومتی ارسال 
شده است که بیشترین موضوع تخلفات عدم درج 
کتور بوده و متخلفان در این  قیمت و عدم ارائه فا

زمینه بیش از ۲۴ میلیارد ریال جریمه نقدی شدند

با مسئولان

استان
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نفس های اصفهان بوی مازوت  می دهد؛ 

صنایع؛ بالی جان تمدن کهن نصف جهان
نفس اصفهان تنگ است و انگشت اتهام آلودگی هر بار  مریم قمریان
به ســویی مــی رود، این روزهــا بیشــتر صحبت از 
مازوت سوزی است و مسئوالن علت و راهکار را بین هم پاس کاری می کنند غافل از 
تمدنی که رو به نابودی می رود.از زمستان هایی که سوغاتش برای شهر ما، برف بود و 
یخبندان سال ها می گذرد. حاال آلودگی  است که بر سرمان می بارد و نفس هایی که تنگ 
سکنی خوب نمی شود و شهری که زیر مهی غلیظ از  است، سرهایی که دردش با هیچ ُ
ذرات آالینده ها، مدفون شده است. این داستان نصف جهان است، اصفهانی که حاال 
دیگر تقریبا همه روزهای سال، شاخص های سنجش کیفیت، هوایش را آلوده نشان 
می دهد و زمستان ها اوضاعش بغرنج تر است.تشدید آلودگی هوا در سال های اخیر 
انکارناپذیر است. با ورود به روزهای نیمه پاییز و سرد شدن هوا، پدیده وارونگی دما رخ 
می دهد که نتیجه آن شدت یافتن آلودگی در کالن شهرها از جمله اصفهان است.شرایط 
خاص اقلیمی، افزایش بی رویه وسایل نقلیه موتوری، استقرار صنایع آالینده در اطراف 
شهر و فعالیت کوره های آجرپزی از مهم ترین دالیلی است که اصفهان را در تمام طول 
سال به کالن شهری آلوده بدل ساخته است.اما، اوضاع در زمستان امسال متفاوت  شده 
است. شــاخص ها، برای روزهای متوالی قرمز اســت، دانش آموزان چند روز پیاپی 
خانه نشین شــدند و حتی باران هم آلودگی را از هوای اصفهان نشسته است. در این 
شــرایط، متهم ردیف اول آلودگی نیز مشخص شده: مازوت ســوزی در نیروگاه برق 

اصفهان.

مشعل های مازوت سوز نیروگاه روشن شد!
نخستین بار اوایل آذرماه بود که رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در صحن علنی 
شورا خبر از مازوت سوزی در اصفهان داد. این در حالی است که مشعل های مازوت سوز 
نیروگاه شهید محمد منتظری از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ به مرور با حکم قضایی خاموش 
شده بود؛ اما خبرهایی در خصوص فک پلمب مشــعل ها در زمستان همواره مطرح 
می شد و سرانجام دی ماه سال گذشته این خبر رسمیت پیدا کرد.پلمب مشعل های 
مازوت ســوز نیروگاه حرارتی شــهید محمد منتظری در مجاورت شــهر اصفهان و 
شاهین شهر به رغم مخالفت های مسئوالن استان با مصوبه شورای عالی امنیت ملی 
شکسته شد و این نیروگاه در میان تاییدها و تکذیب ها در مدت نزدیک به دو ماه از نفت 
کوره یا همان مازوت به عنوان سوخت استفاده کرد.امسال نیز دیگر جایی برای تکذیب 
مازوت سوزی در این نیروگاه باقی نمانده است و به گفته رییس شورای شهر اصفهان، در 
حال حاضر چهار مشعل در نیروگاه اصفهان در هر ساعت ۴۰ هزار لیتر مازوت می سوزانند 
که در مجموع ضایعات به جا مانده از ۱۶۰ هزار لیتر مازوت سوزی در هر ساعت، در هوای 
اصفهان پراکنده می شود.داریوش گل علیزاده، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم 
سازمان حفاظت محیط زیست نیز این خبر را تایید کرده و گفته است که از ۱۶ نیروگاه 
بخاری در کشور ۱۴ نیروگاه مانند نیروگاه شهید منتظری اصفهان مازوت سوزی دارند.

دی ماه سال گذشته بود که پلمب مشعل های مازوت سوز نیروگاه حرارتی شهید محمد 
منتظری در مجاورت شهر اصفهان و شاهین شهر به رغم مخالفت های مسئوالن استان با 

مصوبه شورای عالی امنیت ملی شکسته شد و این نیروگاه در میان تاییدها و تکذیب ها 
در مدت نزدیک به دو ماه از نفت کوره یا همان مازوت به عنوان سوخت استفاده کرد.

واکنش مسئوالن ارشد استان به مازوت سوزی
مهران زینلیان، معاون عمرانی استاندار اصفهان درباره مازوت سوزی در نیروگاه اصفهان 
گفت: از سال گذشته که پس از چند سال پلمب، مجددا شاهد مازوت سوزی بودیم، 
امسال نیز پیش بینی می شد که به این روز برسیم، به همین علت از اوایل پاییز جلسات 
شورای تامین در باالترین سطح ممکن با حضور استاندار و سایر دستگاه ها برگزار و تاکید 
شد که حتما باید از مازوت سوزی پرهیز شود.وی افزود: مصوبات باالدستی برای همه 
دستگاه های استان الزم االجراست، در این خصوص اقداماتی نیز انجام شده  از جمله 
اینکه انتقال صنایع آالینده مطرح است. در خصوص آجرپزی ها مصوبات متقنی داریم 
که شهرداری به عنوان متولی، ماهیانه باید در این ارتباط گزارش بدهد. همچنین توسعه 
نیروگاه های انرژی پاک در دستور کار است و در این راستا سال گذشته بیش از یک هزار 

مگاوات را کلنگ زنی کردیم، عالوه بر این توسعه قطار حومه ای نیز در برنامه قرار دارد.

بهینه سازی سوخت، شاید وقتی دیگر
علی سالجقه، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست آذرماه 
امسال گفته بود که با توجه به اقدامات پیگیرانه درحال حاضر نیروگاه و پاالیشگاه ها با 
هم همکاری می کنند که گازسوز شوند و از مازوت استفاده نکنند که این مهم در نیروگاه 
شهید منتظری اصفهان در حال تحقق است. سالجقه همچنین با تاکید بر تهاتر میان 
نیروگاه و پاالیشگاه های کالن شهرها اظهار داشت: شرکت نفت نسبت به کیفی و بهینه 
سازی سوخت قول داده است.گازسوز شدن نیروگاه در حالی از سوی رییس سازمان 
محیط زیست مطرح شده است که مسئوالن استانی، مقامات باالتر را تصمیم گیرنده 

اصلی برای استفاده از مازوت سوزی در اصفهان می دانند.

اختیار از دست مدیریت استان خارج است!
معاون عمرانی اســتاندار اصفهان با عذرخواهی از مردم بابت تحمل تصمیمات غلط 
تصریح کرد: از طرف خودم و برخی مسئوالن که با فرافکنی برخی صحبت ها را مطرح 
می کنند، عذرخواهی می کنم. اقدامات اساسی در استان در حال انجام است تا مازوت 
سوزی پایان یابد؛ اما متاسفانه دستوری خارج از حیطه اختیارات ما و از سوی شورای 
عالی امنیت ملی مطرح شده و اینجا اختیار از دست مدیریت استان خارج است.وی 
تصریح کرد: سعی کرده ایم با توجیهات فنی، اســتدالل ها و تبیین موضوع و تشریح 
مشــکالتی که در داخل اصفهان به لحاظ آلودگی وجود دارد، مسئوالن را قانع کنیم که 
مازوت سوزی اتفاق نیفتد ولی بعضی از تصمیمات خارج از مدیریت استان است چرا 
که کنترل این تصمیمات از مرکز )تهران( اتفاق می افتد.زینلیان از دستگاه قضا خواست 
تا در خصوص مازوت سوزی، ترک فعل ها را بررســی کند و در عین حال از نمایندگان 
مجلس خواست تا در این خصوص هدف گذاری صحیح داشته باشند.همه اینها در 

شرایطی است که اصفهان سال هاست درد ســود کشور از صنایعی که در نزدیکی شهر 
و نه حاشیه آن ساماندهی شده اند را تحمل می کند؛ صنایعی که نه تنها سودی برای 
این شهر ندارند بلکه مهاجرت پذیری را افزایش داده اند.این روزها اصفهان، به جای 
شهروندان خود میزبان افرادی است که از شهرهای دیگر برای کار به این استان آمده اند 
و افرادی که در طول سال های گذشته مهاجرت نکرده اند نیز در سودای این امر هستند 
چراکه آلودگی فزاینده، عدم توجه مسئوالن به سالمتی مردم، افزایش بیماری های 
ناشی از آلودگی در این شهر مانند ام اس، بیماری های قلبی عروقی و تنفسی که البته 
مورد تایید کارشناسان و مورد انکار مسئوالن اســت و عدم توانایی مسئوالن اصفهان 
برای ایستادگی در برابر مسئوالن پایتخت به مازوت سوزی، امیدی برای زندگی در این 
شهر باقی نگذاشته است.در این ارتباط حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین 
شهر در مجلس در گفت و گو با خبرنگار بازار اظهار کرد: انتظار ما از مسئوالن این است 
که برای کاهش آلودگی هوای اصفهان و حفظ این تمدن کهن کمک کنند؛ اما برعکس 

عمل شده است.

در زمینه میزان صادرات گاز از کشور باید تجدید نظر شود
وی با بیان اینکه قرار نیست سود اقتصادی برای کشور موجب زیان مردم یک استان و 
ازدیاد بیماری در میان آنها شود، گفت: از دیدگاه من در زمینه میزان صادرات گاز از کشور 
باید تجدید نظر شود و به جای آن به سالمتی مردم اهمیت داده شود.نماینده شاهین 
شهر در مجلس تاکید کرد: صادر کردن گاز خام برای کشور ثمره ای ندارد و اگر این گاز 
تبدیل به فرآورده و کاالهایی شود که در صنعت پتروشیمی کشور مورد استفاده قرار گیرد 
برای کشور ارزش افزوده خواهد داشت و باعث اشتغال زایی نیز می شود.مجموع هزینه 
اقتصادی مرگ های ناشی از مواجهه با ذرات معلق در سال ۱۴۰۰ در شهر اصفهان به طور 
میانگین ۹۰۵ میلیون دالر معادل با ۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.رییس گروه 
سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت آبان ماه امسال با اشاره به انجام مطالعه ای 
 ۲.۵ PM برای کمی سازی اثرات بهداشتی و اقتصادی منتسب به آالینده ذرات معلق
در ۲۷ شهر بزرگ کشور که در رسانه ها منتشر شد، در خصوص کالن شهر اصفهان گفته 
است که تعداد کل مرگ های منتسب به ذرات معلق PM۲.۵ در بزرگساالن باالتر از ۳۰ 
سال در سال ۱۴۰۰ به شکل میانگین ۱۶۶۴ نفر بوده است.وی می افزاید: تعداد مرگ 
به علت بیماری های مزمن انسداد ریوی باالتر از ۳۰ سال ۴۲ نفر، تعداد مرگ به علت 
سرطان ریه باالتر از ۳۰ سال ۴۸ نفر، تعداد مرگ به علت بیماری های ایسکمیک قلبی 
در بزرگساالن باالتر از ۲۵ سال ۴۱۱ نفر و تعداد مرگ به علت سکته مغزی در بزرگساالن 
باالتر از ۲۵ ســال ۱۴۴ نفر بوده اســت. مجموع هزینه اقتصادی مرگ های ناشی از 
مواجهه با ذرات معلق در سال ۱۴۰۰ در شهر اصفهان به طور میانگین ۹۰۵ میلیون دالر 

معادل با ۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

تذکر نمایندگان مجلس به وزیر نیرو
در همین راستا حجت االسالم حســین میرزایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس 

شورای اســالمی گفت: در هفته های گذشــته تذکری کتبی به وزیر نیرو داده شد که 
تعــدادی از نمایندگان از نقاط مختلف کشــور آن را امضا کردنــد، همچنین با معاون 
پارلمانی وزیر نیرو مذاکره شده و خواستار اصالح مشــی تولید برق به قیمت از بین 
رفتن سالمت مردم شده ایم.وی تصریح کرد: بین تولید برق و سالمت مردم، به طور 
مسلم سالمت مردم اولویت نخست است و به نظر می رسد که تصمیم گیری در این 
خصوص در حد دولت و برخی مراجع باالتر است.در این میان دیگر مسئوالن استانی 
نیز راهکارها و پیشنهاداتی را مطرح می کنند. منصور شیشه فروش مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری اصفهان تاکید کرد: شــرکت ملی گاز، وزارت نفت و نیرو نسبت به 
تامین گاز نیروگاه برق شــهید منتظری اصفهان اقدام کنند. وزارت نیرو نیز به صورت 
ویژه براساس ماده تاکید شــده در قانون هوای پاک باید نیروگاه ها را موظف کند که 
خروجی خود را به شکلی تعبیه کنند که با نصب فیلتر، موجب کاهش انتشار آالینده ها 
شود.وی با اشــاره به اینکه اصفهان رتبه اول مصرف گازوییل را در کشور دارد، افزود: 
همچنین وزارت نفت باید موظف به گوگردزدایی از ســوخت مایع شود.صنایع مکلف 
هستند با فیلترگذاری و تصفیه، اجازه انتشــار آلودگی را ندهند؛ اما در عین انجام این 
اقدامات، ما با همکاری مردم، دســتگاه های دولتی ومجموعه های قضایی، انتقال 
این صنایع را پیگیری می کنیم.مدیریت شــهری نیز با تاکید بــر لزوم خروج صنایع 
آالینده از محدوده شهری بر انتقال نیروگاه تاکید کرده است. هرچند در صورت تحقق 
این موضوع، نتایج این انتقال بلند مدت خواهد بود اما این راهکار نیز می تواند از هم 
اکنون دنبال شود. همان طور که محمد نورصالحی رییس شورای اسالمی شهر اصفهان 
گفت: صنایع آالینده قبل از انقالب، در جوار شهر اصفهان جای گرفته اند. این صنایع در 
موقعیت غیرکارشناسی از نظر اقلیمی قرار دارند که به علت جهت وزش باد آالیندگی 
آن ها وارد شهر می شود.وی ادامه داد: چند ماه پیش در شورای عالی ترافیک کشور، 
نماینده سازمان محیط زیست گزارش داد که بیش از ۶۷ درصد آلودگی شهر اصفهان 
مربوط به این صنایع است.نورصالحی با بیان اینکه بخشی از این صنایع خصوصی شده 
یا از طریق بورس واگذار شده اند، افزود: اکنون به جد پیگیر می شویم که این صنایع از 
شعاع اطراف اصفهان خارج شوند.وی ادامه داد: ضمن اینکه این صنایع مکلف هستند 
با فیلترگذاری و تصفیه، اجازه انتشار آلودگی را ندهند اما در عین انجام این اقدامات، 
ما با همکاری مردم، دستگاه های دولتی و مجموعه های قضایی، انتقال این صنایع را 
پیگیری می کنیم.وی خاطرنشان کرد: ممکن است انتقال زمان ببرد؛  اما این صنایع از 
انتقال ضرر نمی کنند.مسئوالن استانی بار مازوت سوزی را بر دوش دولت انداخته اند 

و این یعنی مازوت سوزی در سطح استان قابل پیگیری نیست. 

مدیرکل میراث فرهنگی اســتان اصفهان گفت: برای 
حفاظت و حیات بازار تاریخی قیصریه نیازمند همراهی 
نهاد های دولتی و خصوصی هستیم.علیرضا ایزدی با 
اشاره به اینکه ریزش بخشی از سقف بازار چیت ساز ها 
در چهارسوی دوم بازار تاریخی قیصریه اصفهان موجی 
از نگرانی میان دوستداران میراث فرهنگی پدید آورد ، 
اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر برای حفاظت و 
ادامه حیات این مجموعه عظیم اقتصادی، فرهنگی و 
تاریخی نیازمند جلب مشارکت تمام نهاد های دولتی و 
خصوصی هستیم.وی با اشــاره به اینکه بازار قیصریه 
جدا از فعالیت های اقتصادی محــور اتصال اصفهان 

دوران صفوی )سده یازدهم هجری قمری( و اصفهان 
دوران سلجوقی )سده پنجم هجری قمری( به شمار 
می رفت گفت: بسیاری از سیاحان خارجی که از عصر 
صفوی تا دوران قاجار از ایــن مجموعه عظیم تاریخی 
بازدید کرده اند، طــول آن را به صورت مســقف، ده ها 
کیلومتر بیان کرده انــد که به صورت مارپیــچ در تمام 

مناطق و محالت شهر گسترده شده بود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان اصفهان ادامه داد: اما هم اکنون حدود ۸ کیلومتر 
از مســیر این بازار عظیم به صورت مســقف شــامل 
راسته بازارها، تیمچه ها، سرا ها و کاروانسرا های متعدد 
در قالب بیــش از ۸ هزار و ۵۰۰ فروشــگاه باقی مانده 
است.ایزدی با بیان اینکه این بازار تاریخی از ۴۰۰ سال 
پیش تاکنــون فعال بوده و قلب تپنــده فعالیت های 
اقتصــادی، فرهنگی اصفهان به شــمار می رود، گفت: 

مجموعه ای با عنوان محور فرهنگی بازار بزرگ اصفهان 
در معاونت میراث فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگی 
اســتان تاســیس شــده که وظیفه آن پایش دائمی 
فعالیت ها در این بازار است.وی در خصوص اقدامات 
مرمتی بــرای بازار قیصریه اظهار کرد: طی ســال های 
اخیر، احیای کف ســازی راســته اصلی بازار به طول 
بیش از یک کیلومتــر، احیای کف فــرش بازار فرش 
 فروش ها به طول یک کیلومتر، اهــدای بیش از هزار 
عدد کپســول آتش نشــانی به شــورای بازار و نصب 
شــیر های آتش نشــانی در مســیر های پرخطر بازار، 
همچنین سامان دهی مشاغل زائد و در نهایت پایش 
دائمی کالبد بازار در کنار ترمیم گام به گام شبکه فرسوده 
برق رســانی به بازار در دســتور کار بــوده و با همکاری 
صمیمانه شــهرداری و سازمان نوســازی و بهسازی 

وابسته اجرا شده است.

درخواست مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان:

بخش خصوصی برای مرمت قیصریه به کمک دولت بیاید

دیدگاه

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری:
 تشکیل شوراهای هماهنگی روابط عمومی ماموریت گرا

 در استان اصفهان در دستور کار قراردارد
مجید شمس مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل اســتانداری در همایش مدیران و کارشناسان 
روابط عمومی که به همت شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی و به مناســب دهه فجر برگزار شد، با 
تاکید بر ایجاد روابط عمومی شــبکه ای 
در اســتان، بیان کرد: با نگاهی تخصصی 
و مسئولیت گرا تالش کردیم در آیین نامه 
شــورای هماهنگی روابــط عمومی های 
استان اصالحاتی انجام دهیم تا مدیران و 
مسئوالن این حوزه کنش های تاثیرگذاری 
در حوزه تخصصی خود داشــته باشــند.

مدیرکل روابط عمومــی و امور بین الملل 
استانداری اصفهان ادامه داد: از این رو به 
دستگاه های اجرایی که فصل ماموریت 
مشترکی دارند پیشنهادکردیم با نگاهی ماموریت گرا، مجموعه چابک و منسجمی از روابط عمومی های 
دستگاه های مشترک در حوزه ماموریتی خود تشکیل دهند و نماینده منتخب این مجموعه را به اداره 
کل روابط عمومی اســتانداری معرفی کنند.وی تصریح کرد: نماینده ای که به عنوان منتخب شورای 
هماهنگی روابط عمومی چند دستگاه مرتبط به استان معرفی می شود می تواند، امور مرتبط با پیشبرد 

اهداف آن مجموعه را در باالترین سطح مدیریتی از جمله شورای اطالع رسانی استان دنبال کند.

نظارت بر بازار اصفهان تشدید می شود
استاندار اصفهان تشــدید نظارت ها بر بازار و حوزه کاالهای اساسی را خواستار شد.در هفتاد و هفتمین 
جلسه کارگروه تنظیم بازار استان،سازمان های صنعت، معدن و تجرات و جهاد کشاورزی استان گزارشی 
از وضع کاالهای اساسی و اداره کل تعزیرات حکومتی گزارشی از کمیته اقدام مشترک ارائه کردند و تاثیر 
نوسانات ارز بر فراوانی و قیمت کاالهای اساسی هم در گزارشی ارائه شد.براساس گزارش کمیته راهبری 
تنظیم بازار در ایام پایانی سال مقرر شد طرح تشدید نظارت و کنترل قیمت ها ویژه نوروز با جدیت دنبال 
شود.سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان در این نشست ضمن قدردانی از تیم های تعزیرات حکومتی در 

رصد و پایش قیمت ها مقابله جدی با تخلفات و تشدید نظارت ها بر بازار را خواستار شد.

نگاه ویژه استانداری اصفهان به بازآفرینی بافت های 
ناکارآمد شهری

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان در نشست کمیسیون ماده ۵ شهر های اصفهان 
و گلپایگان با تاکید بر ارتقای ســطح خدمات در بافت های فرسوده گفت: در این نشست به صورت 
مصداقی طرح محله سودان در منطقه ۹ شهرداری اصفهان با حضور شهردار منطقه و مدیران مربوطه 
بررسی شد.مهران زینلیان افزود: پس از بررسی همه جانبه این طرح با رویکردی نوین و تاکید بر 
ارتقای خدمات و زیرســاخت های الزم مورد تایید قرار گرفت.وی با بیــان اینکه همچنین با کلیات 
طرح پیشنهادی موافقت و مقرر شد در زمان بندی مشخص طرح با رعایت پیوست های اقتصادی 
و اجتماعی به تایید نهایی رسیده و مصوبه ابالغ شــود، گفت: این طرح به عنوان الگویی برای سایر 
مناطق شهر و استان اصفهان نیز مد نظر قرار خواهد گرفت.در ادامه این نشست، کمیسیون ماده ۵ 

شهر گلپایگان با حضور مسئولین شهری مطرح و مباحث مربوطه مورد تصویب قرار گرفت.

اخبار

ارزش کاال های صادراتی از گمرک اصفهان امسال، ۱۵ درصد افزایش یافت.مدیرکل گمرک استان اصفهان گفت: صادرات کاال از گمرک استان از ابتدای امسال 
تا پایان دی، یک میلیون و ۹۴۴ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۲۵۶ میلیون دالر بود که از نظر ارزش نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۵ درصد بیشتر است.رسول 
کوهستانی پزوه، افزود: این میزان صادرات از لحاظ وزن نیز نسبت به مدت مشابه پارســال ۱۱ درصد افزایش یافته است.وی، عمده کشور های هدف صادرات 
گمرکات استان اصفهان را عراق، پاکستان، ترکیه، افغانستان، هند، آذربایجان، میانمار، گرجســتان، عمان، ترکمنستان، ارمنستان، چین، قزاقستان، استرالیا، 
کویت، ازبکستان و روسیه نام برد.مدیرکل گمرک استان اصفهان با اشــاره به اینکه مواد خام زیادی از استان صادر نمی شود و بیشتر اقالم صادراتی محصوالت 

صنعتی است، افزود: طال و فرش دستباف از مهم ترین محصوالت صادراتی استان اصفهان است.

مدیرکل گمرک استان خبر داد:
افزایش 1۵ درصدی ارزش کاال های صادراتی از اصفهان

رونق صادرات و 
واردات در گذرگاه های 

مرزی آستارا
شهرســتان مرزی بندر آســتارا 
در شــمال غربی اســتان گیالن 
و همســایگی کشــور جمهوری 
آذربایجان با دارا بودن ســه مرز، 
کانون ارتباط زمینــی، دریایی و 
ریلی جمهوری اسالمی ایران با 
اوراسیا، منطقه قفقاز، روسیه و 
کشورهای اروپای شرقی است. 

وز عکس ر

استاد دانشگاه:
کنترِل دانش بنیان آلودگی 

هوا در اصفهان؛ نیازمند 
مدل سازی است

عضو هیئت علمی و استادیار دانشکده علوم 
اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت:کنترل 
دانش بنیان معضل آلودگی هوا در اصفهان؛ 
نیازمند مدل سازی بین نهادهای متولی است.

محمدرضا حیــدری در گفت و گو بــا ایرنا به 
نقش شرکت های دانش بنیان در پیشگیری 
و مقابلــه با آلودگی هوا اشــاره و بیــان کرد: 
اثربخشــی راه حل های دانش بنیان در این 
مقوله نیازمند مدلی است که در آن هر یک از 
نهادهای مسئول نقش خود را در رخداد این 
بحران بپذیرند.وی افزود: مسائل اجتماعی، 
فرهنگی، اقتصادی و حقوقی نیز بر این مسئله 
تاثیر دارد که الزم است در کنار انتظارها از بخش 
دانش بنیان، به آن توجه شود.استاد دانشگاه 
ادامه داد: از طرفی ســازمان محیط زیســت 
استان اصفهان به عنوان تنظیم گر و ناظر باید 
نقش حاکمیتی خود را بپذیــرد و با تمرکز بر 
تقســیم کار، ســایر نهادهای مرتبط از جمله 
ساختار فناوری استان را به برنامه ریزی و حل 
مســئله دعوت و مکلف کند.وی با بیان اینکه 
الزم است طرف های عرضه و تقاضا در مسئله 
آلودگی هوای اصفهان به هم متصل شــوند، 
افزود: در این فضای نهادمحور، شــرکت ها و 
کارخانه هــای صنعتی آالینده ممکن اســت 
متقاضی دریافت راهکارها و تولیدات دانش 
بنیان نباشــند کــه در این مرحلــه ورود نهاد 
حاکمیتی محیط زیست و استانداری ضروری 
اســت.حیدری افزود: کنتــرل منابع آالینده 
متحرک مانند خودروها و موتور ســیکلت ها 
که نیازمنــد ورود ملمــوس نهادهای متولی 
از جمله شــهرداری و راه و شهرسازی است، 
نیز باید به طــور دقیق تر برنامه ریزی شــود.

استاد دانشــگاه اصفهان با بیان اینکه در این 
میان یک زیرساخت حقوقی نیز نیاز است که 
این بخش ها را به هم پیوند دهد، افزود: این 
زیرساخت حقوقی همان قانون هوای پاک و 

سایر قوانین مرتبط با این مسئله است.

عکس: ایسنا
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آگهی

مفاد آراء
11/81 آگهی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی اداره ثبت اسناد کاشان
برابر آراء صــادره هیأت موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردر اداره ثبت اسناد و امالک کاشان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است . لذا  مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در2  نوبت به فاصله 15 روز آکهی میشــود 0 در صورتیکه 
اشخاص نســبت به صدور ســند 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 رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض . 

دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
1(رای شــماره 140160302034012132 هیأت اول0 علی امیرزاده حجازی 
فرزند رضا قلی بشــماره شناســنامه 2585 صــادره از تهران به شــماره ملی 
0053230507 –  ششدانگ یکبابخانه بمســاحت610/07 متر مربع )تشکیل 
شده از پالکهای1749 و 1750 - اصلی(بشماره1 فرعی از پالک 1750- اصلی 

واقع در بخش یک کاشان
2(رای شــماره 140160302034015323 هیأت اول0 محمود رسولی زارعی 
فرد فرزندحســین بشماره شناســنامه 33744 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1260327558 –  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت183/82متر 
مربع بشماره12 فرعی مجزی از 1و2و4و6و7و8 فرعی و مشاعات تابعه از پالک 

3708- اصلی واقع در بخش یک کاشان
3(رای شــماره 140160302034015322 هیأت اول0 شمســی ابوالقاسمی 
فرزندحسینعلی بشــماره شناســنامه 34339 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1260333493 –  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت183/82متر 
مربع بشماره12 فرعی مجزی از 1و2و4و6و7و8 فرعی و مشاعات تابعه از پالک 

3708- اصلی واقع در بخش یک کاشان
4(رای شــماره 140160302034013526 هیأت دوم0الهه رحیمی شاد فرزند 
علی اکبر بشماره شناسنامه1639 صادره از کاشان به شماره ملی 1261869125 
–  ششدانگ یکبابخانه بمســاحت73/49متر مربع بشماره8 فرعی مجزی از 6 

فرعی از پالک 7670- اصلی واقع در بخش یک کاشان
5(رای شماره 140160302034015344 هیأت اول0غالمرضا حالجی فرزند 
محمد بشماره شناســنامه1327 صادره از کاشان به شماره ملی 1261889657 
–  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت94/66متر مربع بشــماره4 فرعی از پالک 

7696- اصلی واقع در بخش یک کاشان
6(رای شماره 140160302034015360 هیأت اول 0 اعظم ظاهری نژاد فرزند 
احمد بشماره شناســنامه 897 صادره از کاشان به شــماره ملی 1261861701 
–  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت96/56متر مربع بشــماره5 فرعی از پالک 

7696- اصلی واقع در بخش یک کاشان
7(رای شماره 140160302034018271 هیأت اول0 علیرضا علی مهدی فرزند 
ماشااله بشماره شناسنامه 1481 صادره از کاشان به شماره ملی 1262373433 –  
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت87/40 متر مربع بشماره12634 
فرعی مجزی از637 فرعی از پالک 2- اصلی واقع درصالح آباد بخش دو کاشان
8(رای شــماره 140160302034018270 هیــأت اول0 زهــرا شهســواری 
حمامی فرزند حســین بشماره شناســنامه 1741 صادره از کاشان به شماره ملی 
1263495508 –  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت87/40 متر 
مربع بشماره12634 فرعی مجزی از637 فرعی از پالک 2- اصلی واقع درصالح 

آباد بخش دو کاشان
9(رای شــماره 140160302034015141 هیــأت اول0 فخرالــه راهــی 
فرزندحســینعلی بشــماره شناســنامه 9 صــادره از کاشــان به شــماره ملی 
1262865492 –  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت116/75متر 
 مربــع بشــماره861 فرعــی از پــالک 3- اصلــی واقــع درغیــاث آبــاد

 بخش دو کاشان
10(رای شــماره 140160302034015140 هیــأت اول0 معصومــه غنمی 
فرزندعباســعلی بشــماره شناســنامه 12 صــادره از کاشــان به شــماره ملی 
1262896177 –  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت116/75متر 
 مربــع بشــماره861 فرعــی از پــالک 3- اصلــی واقــع درغیــاث آبــاد

 بخش دو کاشان
11(رای شــماره 140160302034015412 هیــأت اول0 محســن کیانــی 
قهرودی فرزند احمد بشــماره شناســنامه 3410 صادره از کاشان به شماره ملی 
1263346626 –  سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر 
اعیان بمساحت145/74متر مربع بشــماره10790 فرعی مجزی از 40 فرعی از 

پالک 11- اصلی واقع درزیدی بخش دو کاشان
12(رای شــماره 140160302034015414 هیــأت اول0 احســان کیانــی 
قهرودی فرزند احمد بشــماره شناسنامه3409صادره از کاشــان به شماره ملی 
1263346618 –  سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین محصور مشتمل بر 
اعیان بمساحت145/74متر مربع بشــماره10790 فرعی مجزی از 40 فرعی از 

پالک 11- اصلی واقع درزیدی بخش دو کاشان
13(رای شماره 140160302034012445 هیأت دوم0 غالمرضا گندمی فرزند 
حبیب بشماره شناســنامه195صادره از کاشان به شماره ملی 1261642988 –  
ششدانگ یکبابخانه بمساحت116/84متر مربع بشماره10792 فرعی مجزی از 

319 فرعی از پالک 11- اصلی واقع درزیدی بخش دو کاشان
14(رای شــماره 140160302034017004 هیأت دوم0 آزاده عسگری فرزند 
احمد بشماره شناســنامه3003صادره از تهران به شــماره ملی 0071639047 
–  ششــدانگ قطعه زمین محصور با بنای احداثی بمســاحت166/19متر مربع 
بشــماره10793 فرعی مجزی از 500و535 فرعی از پــالک 11- اصلی واقع 

درزیدی بخش دو کاشان
15(رای شــماره 140160302034013158 هیأت دوم0 نجمه ســادات جعفر 
پور خزاقی فرزندســید محمد بشــماره شناسنامه0 صادره از کاشــان به شماره 
ملی 1250029805 –  ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت109/09متر مربع 
بشــماره10797 فرعی مجزی از 407 فرعی از پالک 11- اصلی واقع درزیدی 

بخش دو کاشان
16(رای شــماره 140160302034018241 هیــأت اول0 محمــد رضــا 
مازوچی فرزندعلی اکبر بشــماره شناســنامه274 صادره از کاشــان به شماره 
ملی 1262200628 –  ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت233/58متر مربع 
بشــماره10799 فرعی مجزی از 158 فرعی از پالک 11- اصلی واقع درزیدی 

بخش دو کاشان
17(رای شــماره 140160302034018191 هیــأت اول0 پــوران دخــت 
مراتی فرزندحســن بشــماره شناســنامه39341 صادره از کاشــان به شماره 
ملــی 1260383458 –  ششــدانگ قطعه زمیــن محصور مشــتمل بر اعیان 
بمساحت163/13 متر مربع بشماره10800 فرعی مجزی از 6438 فرعی از پالک 

11- اصلی واقع درزیدی بخش دو کاشان
18(رای شــماره 140160302034018272 هیأت اول0 لیلی امیر نژاد فرزند 
فتح اله بشماره شناسنامه 697 صادره از کاشــان به شماره ملی 1261775619 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت89/45 متر مربع بشماره6535 فرعی مجزی از 

4294 فرعی از پالک 13- اصلی واقع دردشت حکیم بخش دو کاشان
19(رای شــماره 140160302034009191 هیــأت اول0 عبــاس صباغــی 
فرزندغالمعلی بشــماره شناســنامه 2211 صادره از کاشــان به شــماره ملی 
1262050472 –  ششــدانگ یکبــاب دامــداری بــا کاربــری کشــاورزی 

بمساحت192/06متر مربع بشــماره26817 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در 
ناجی آباد بخش دو کاشان

20(رای شــماره 140160302034012592 هیــأت اول0 اکبــر گلیاســیان 
فرزندعبــاس بشــماره شناســنامه 869 صــادره از کاشــان به شــماره ملی 
1261698266 –  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت150/70متر 
 مربــع بشــماره26818 فرعــی از پــالک 15- اصلی واقــع در ناجــی آباد 

بخش دوکاشان
21(رای شــماره 140160302034012593 هیــأت اول0 نرگــس مهندس 
فرزند محمود بشــماره شناســنامه 45031 صادره از کاشــان به شــماره ملی 
1260440346 –  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت150/70متر 
 مربــع بشــماره26818 فرعــی از پــالک 15- اصلی واقــع در ناجــی آباد

 بخش دوکاشان
22(رای شــماره 140160302034014808 هیأت اول0 ســعید تقوائی فرزند 
اسمعلی بشــماره شناســنامه . صادره از شازند به شــماره ملی 5930014469 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت117/1متر مربع بشماره26819 فرعی از پالک 

15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
23(رای شــماره 140160302034015153 هیأت اول0 نجمه الســادات پور 
سیدی فرزند ســید حسن بشماره شناســنامه 199 صادره از کاشــان به شماره 
ملی 1263023193 –  ششــدانگ یکبــاب مغازه بمســاحت62/40 متر مربع 
بشماره26820 فرعی مجزی از 9009 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی 

آباد بخش دو کاشان
24(رای شــماره 140160302034015301 هیأت اول0 ســید جواد حسینی 
تفرشی فرزند سید محمد بشــماره شناســنامه 532 صادره از کاشان به شماره 
ملــی 1261923502 –  ششــدانگ قطعه زمیــن محصور مشــتمل بر اعیان 
بمساحت153متر مربع بشماره26821 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی 

آباد بخش دو کاشان
25(رای شماره 140160302034017687هیأت دوم0 عرفان لباف فریز هندی 
فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 0 صادره از تهران به شماره ملی 0015234241 
–  ششدانگ یکباب ساختمان نیمه سازبمســاحت90متر مربع بشماره26822 

فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
26(رای شــماره 140160302034014759هیأت دوم0 خدایار خورشا فرزند 
محمد تقی بشماره شناسنامه 108 صادره از کاشان به شماره ملی 1263309089 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت111/09متر مربع بشماره26823 فرعی مجزی 

از 2605 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
27(رای شــماره 140160302034014800هیأت اول0 الهــام قربانپورفرزند 
حسین بشــماره شناســنامه 0 صادره از کاشان به شــماره ملی 1250020883 
–  ششــدانگ یکباب ســاختمان بمســاحت65 متــر مربع بشــماره26824 
 فرعی مجــزی از 7091 فرعــی از پــالک 15- اصلــی واقع در ناجــی آباد

 بخش دو کاشان
28(رای شــماره 140160302034013501هیأت دوم0 میثم آســیابان فرزند 
حسن بشماره شناســنامه 3798 صادره از کاشان به شماره ملی 1262066344 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت111/86 متر مربع بشماره26825 فرعی مجزی 

از 7912 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
29(رای شــماره 140160302034016428هیــأت دوم0 مهــدی مزروعی 
فرزند محمود بشــماره شناســنامه 1658 صادره از آران و بیدگل به شماره ملی 
6199354540 –  ششدانگ قطعه زمین مزروعی محصور بمساحت1037/56 
متر مربع بشماره26826 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو 

کاشان
30(رای شــماره 140160302034017272هیأت دوم0 رضــا جهرمی فرزند 
مهدی بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250302315 –  سه 
دانگ مشاع ازششــدانگ قطعه زمین محصور با بنای احداثی بمساحت160متر 
مربع بشــماره26827 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجــی آباد بخش دو 

کاشان
31(رای شــماره 140160302034017271هیــأت دوم0 مــژگان ســادات 
طباطبائی فرزند سید حسن  بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 
1250285593 –  سه دانگ مشــاع ازششــدانگ قطعه زمین محصور با بنای 
احداثی بمساحت160متر مربع بشــماره26827 فرعی از پالک 15- اصلی واقع 

در ناجی آباد بخش دو کاشان
32(رای شــماره 140160302034011179هیأت دوم0 کلثوم شمعونی فرزند 
عباس بشماره شناســنامه 1637 صادره از اهواز به شماره ملی 1755424132 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت100متر مربع بشماره26828 فرعی مجزی از 

4866 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
33(رای شــماره 140160302034006977هیأت اول0 فریده بهامین فرزند 
علی بشماره شناسنامه 3856 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262026271 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت99/80متر مربع بشماره26829 فرعی مجزی 

از 4860 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
34(رای شــماره 140160302034012441 هیــات دوم0 ســعیده حســینی 
صاحب آبادی فرزند عزت اله بشــماره شناســنامه 2 صادره از کاشان به شماره 
ملی 1263233457 –  یک دانگ و نیم مشــاع ازششــدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت57/18 متر مربع بشماره26830 فرعی مجزی از 7161 فرعی از پالک 

15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
35(رای شــماره 140160302034012443 هیــات دوم0 هــادی عبدالهی 
علی آبادی فرزند رضا بشــماره شناســنامه 2483 صادره از کاشــان به شماره 
ملی 1263502911 –  یک دانگ و نیم مشــاع ازششــدانگ یکباب ساختمان 
بمساحت57/18 متر مربع بشماره26830 فرعی مجزی از 7161 فرعی از پالک 

15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
36(رای شماره 140160302034012444 هیات دوم0 اکرم سادات جدی فرزند 
سید تقی بشماره شناسنامه 707 صادره از کاشان به شماره ملی 1262295750 
–  یک دانگ و نیم مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان بمساحت57/18 متر مربع 
بشماره26830 فرعی مجزی از 7161 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی 

آباد بخش دو کاشان
37(رای شــماره 140160302034012442 هیات دوم0 رحمان جاللی فرزند 
احمد بشماره شناســنامه 49 صادره از کاشان به شــماره ملی 1263299393 
–  یک دانگ و نیم مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان بمساحت57/18 متر مربع 
بشماره26830 فرعی مجزی از 7161 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی 

آباد بخش دو کاشان
38(رای شــماره 140160302034012206 هیات دوم0 حمید رضا طباطبائی 
فرزند جعفر آقا بشــماره شناســنامه 6 صــادره از آران و بیدگل به شــماره ملی 
6199591968 –  ششــدانگ قطعــه زمین محصور مشــتمل بر ســاختمان 
بمساحت160متر مربع بشماره26831 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی 

آباد بخش دو کاشان
39(رای شماره 140160302034012421 هیات دوم0 حسین بیدگلی خونچه 
فرزند فرج اله  بشــماره شناســنامه 246 صادره از آران و بیدگل به شماره ملی 
6199741633 –  ششدانگ یکبابخانه بمساحت100متر مربع بشماره26832 
فرعی مجزی از 6137 فرعی از پالک 15- اصلی واقــع در ناجی آباد بخش دو 

کاشان
40(رای شــماره 140160302034011178 هیات دوم0 مهرداد توکلی آرانی 
فرزند محمدبشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250046173 
–  ششدانگ یکبابخانه بمســاحت106متر مربع بشماره26833 فرعی از پالک 

15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
41(رای شماره 140160302034014482 هیات دوم0 سحر جوالبادی فینی 
فرزند داود بشماره شناســنامه 0 صادره از تهران به شماره ملی 0012040071 
–  ششدانگ یکبابخانه مشــتمل بر چند باب مغازه بمساحت221/55متر مربع 

بشماره26834 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
42(رای شماره 140160302034013546 هیات دوم0 میالد باغ شیرین فرزند 
محمود بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشــان به شماره ملی 1250312851 –  
ششدانگ یکبابخانه بمساحت141/15متر مربع بشماره26835 فرعی از پالک 

15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
43(رای شــماره 140160302034004101هیات اول0 محســن چمن فرزند 
حسینعلی بشماره شناسنامه 2059 صادره از کاشان به شماره ملی 1262092264 
–  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت100متر مربع بشماره26836 
فرعی مجزی از 5697 فرعی از پالک 15- اصلی واقــع در ناجی آباد بخش دو 

کاشان
44(رای شــماره 140160302034004102هیات اول0 فاطمه رضائی محمود 
آبادی فرزند غالمرضا بشــماره شناســنامه 43صادره از کاشــان به شماره ملی 
1263613349 –  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت100متر مربع 
بشماره26836 فرعی مجزی از 5697 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی 

آباد بخش دو کاشان
45(رای شــماره 140160302034013547هیات دوم0 حسین جعفری فرزند 
جواد بشماره شناسنامه 1167صادره از کاشان به شــماره ملی 1262370299 
–  ششــدانگ یکدرب باغ با کاربری کشــاورزی بمســاحت603/45 متر مربع 

بشماره26837 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
46(رای شــماره 140160302034014804هیــات دوم0 فاطمــه رضازاده 
فرزند حسین علی بشماره شناســنامه 39788صادره از کاشــان به شماره ملی 
1260387925 –  ششدانگ یکبابخانه بمساحت135متر مربع بشماره26851 
فرعی مجزی از 8066 فرعی از پالک 15- اصلی واقــع در ناجی آباد بخش دو 

کاشان
47(رای شماره 140160302034014477هیات دوم0 مجید مهدی زاده رهقی 
فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 32صادره از کاشان به شماره ملی 1263305563 
–  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت120متر مربع بشماره26852 
فرعی مجزی از 6469 فرعی از پالک 15- اصلی واقــع در ناجی آباد بخش دو 

کاشان
48(رای شــماره 140160302034014475هیــات دوم0 الهــه صادقــی 
کاشانی فرزند احمد بشــماره شناسنامه 3296صادره از کاشــان به شماره ملی 
1262061326 –  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت120متر مربع 
بشماره26852 فرعی مجزی از 6469 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی 

آباد بخش دو کاشان
49(رای شــماره 140160302034017281هیــات دوم0 عبــاس فقیهــی 
فرزند حسینعلی بشــماره شناســنامه 46021صادره از کاشــان به شماره ملی 
1260450287 –  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت111/45متر 
مربع بشــماره26853 فرعی مجزی از 3725 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در 

ناجی آباد بخش دو کاشان
50(رای شــماره 140160302034017280هیــات دوم0 فتانــه اســمعیلی 
آرنجنی فرزند علی بشــماره شناســنامه 140 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1260705854 –  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت111/45متر 
مربع بشــماره26853 فرعی مجزی از 3725 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در 

ناجی آباد بخش دو کاشان
51(رای شماره 140160302034011278هیات اول0 علی اصغر شاطری فرزند 
علی محمد بشماره شناسنامه 948 صادره از کاشان به شماره ملی 1261748689 
–  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت111متر مربع بشماره26854 
فرعی مجزی از 2518 فرعی از پالک 15- اصلی واقــع در ناجی آباد بخش دو 

کاشان
52(رای شماره 140160302034011277هیات اول0 طیبه مطهریان برزکی 
فرزندحسن بشماره شناسنامه 61 صادره از کاشان به شماره ملی 1262346371 
–  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت111متر مربع بشماره26854 
فرعی مجزی از 2518 فرعی از پالک 15- اصلی واقــع در ناجی آباد بخش دو 

کاشان
53(رای شــماره 140160302034012541هیات دوم0 مریم معصومی فرزند 
رضا بشماره شناســنامه 44 صادره از خمین به شماره ملی 0559607423 –  دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمســاحت207/80متر مربع بشماره26855 

فرعی  از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
54(رای شــماره 140160302034012539هیــات دوم0 ســعید معصومی 
فرزند حســین بشــماره شناســنامه 9597 صادره از کاشــان به شــماره ملی 
1263408486 –  یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت207/80متر 
 مربــع بشــماره26855 فرعــی  از پــالک 15- اصلی واقــع در  ناجــی آباد

 بخش دو کاشان
55(رای شــماره 140160302034012537هیــات دوم0 روح الــه عبدالهی 
خلجی فرزند علیرضا بشــماره شناســنامه 8 صــادره از فریدن به شــماره ملی 
1159727090 –  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت207/80متر 
مربع بشــماره26855 فرعی  از پالک 15- اصلی واقــع در ناجی آباد بخش دو 

کاشان
56(رای شــماره 140160302034014462هیــات دوم0 فاطمه عنایت فینی 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 0 صادره از کاشان به شماره ملی 1250446988 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت110 متر مربع بشماره26856 فرعی  مجزی از 

6821 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
57(رای شــماره 140160302034014453هیات دوم0 اعظم مشرقی فرزند 
علی آقا بشماره شناســنامه 665 صادره از کاشان به شماره ملی 1261640063 
–  ششــدانگ زمین محصور بــا بنای احداثــی بمســاحت158/50 متر مربع 

بشماره26857 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
58(رای شــماره 140160302034018130هیــات اول0 محســن زارعــی 
فرزندغالمحسین بشــماره شناســنامه 434 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1262274974 –  ششدانگ قطعه زمین مزروعی بمساحت1952/15 متر مربع 

بشماره26866 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
59(رای شــماره 140160302034014295هیــات اول0 مهــدی احمدیان 
مرقی فرزند محمد علی بشــماره شناســنامه 151 صادره از کاشــان به شماره 
ملی 1263576168 –  ششــدانگ قطعه زمین مزروعی با کاربری کشــاورزی 
بمساحت7158/61 متر مربع بشماره26867 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در 

ناجی آباد بخش دو کاشان
60(رای شــماره 140160302034017253هیات اول0 علیرضا کاظمی فرزند 
ماشااله بشماره شناســنامه 233 صادره از کاشان به شماره ملی 1263517935 
–  ششدانگ یکبابخانه بمســاحت160 متر مربع بشماره26868 فرعی از پالک 

15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
61(رای شــماره 140160302034016452هیات دوم0 احمد تقی زاده ویدجا 
فرزند مختار بشماره شناسنامه 17 صادره از کاشان به شماره ملی 1262968674 
–  ششدانگ یکدرب مغازه  بمســاحت24/97 متر مربع بشماره26869 فرعی از 

پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
62(رای شماره 140160302034015419هیات دوم0 احالم الوان کاریان فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 62 صادره از کاظمین عراق به شماره ملی 4723131329 

–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت125 متر مربع بشماره26870 فرعی مجزی از 
4901 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان

63(رای شماره 140160302034018222هیات اول0 مسعود خدامرادی فرزند 
علی بشماره شناســنامه 188 صادره از گلپایگان به شماره ملی 1219382442 
–  ششدانگ یکباب ساختمان  بمساحت152 متر مربع بشماره26871 فرعی  از 

پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
64(رای شــماره 140160302034015277هیات اول0 سید ابوالفضل سادات 
پور فرزند ســید حسین بشــماره شناســنامه 199 صادره از کاشــان به شماره 
ملــی 1263560326 –  ششــدانگ قطعه زمیــن محصور مشــتمل بر اعیان 
بمساحت179/60 متر مربع بشــماره26872 فرعی  مجزی از 25699 فرعی از 

پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
65(رای شــماره 140160302034018226هیات اول0 ســید امیر حســین 
ابهری مقدم فرزند ســید جواد بشــماره شناســنامه 8886 صادره از کاشان به 
شماره ملی 1263401376 –  ششدانگ یکبابخانه بمساحت143/95 متر مربع 

بشماره26873 فرعی  از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
66(رای شــماره 140160302034018151هیات اول0 محسن ناظری فرزند 
یونس بشماره شناســنامه 5428 صادره از ایالم به شماره ملی 4501152257 
–  ششدانگ قطعه زمین محصور مشــتمل بر اعیان بمساحت135/35 متر مربع 

بشماره26876 فرعی  از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
67(رای شــماره 140160302034018163هیات اول0 الهــه نوروزی فرزند 
مرتضی بشماره شناســنامه 0 صادره از کاشان به شــماره ملی 1250109851 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت100 متر مربع بشماره26877 فرعی  مجزی از 

5497 فرعی از پالک 15- اصلی واقع در ناجی آباد بخش دو کاشان
68(رای شــماره 140160302034011234هیأت دوم0 ســید علی حســینی 
شریف فرزند ســید تقی بشماره شناســنامه 210 صادره از کاشان به شماره ملی 
1261691687 –  ششــدانگ یکدرب باغ با کاربری کشاورزی  بمساحت715 
متر مربع بشماره7639 فرعی مجزی از 318 فرعی از پالک 23- اصلی واقع در 

درب فین بخش دو کاشان
69(رای شــماره 140160302034013499هیأت دوم0 سمانه سادات حسینی 
ســلمانی فرزند سید محمد رضا بشــماره شناســنامه 5796 صادره از کاشان به 
شماره ملی 1263370470 –  ششدانگ یکبابخانه بمساحت105/58 متر مربع 
بشماره7643 فرعی مجزی از 86و5509 فرعی از پالک 23- اصلی واقع در درب 

فین بخش دو کاشان
70(رای شماره 140160302034013500هیأت دوم0 ســید مرتضی امیدوار 
نسب فرزند سید محمد بشماره شناسنامه 50681 صادره از کاشان به شماره ملی 
1260496848 –  ششدانگ یکبابخانه بمساحت115/79 متر مربع بشماره7644 
فرعی مجزی از 5169 فرعی از پالک 23- اصلی واقــع در درب فین بخش دو 

کاشان
71(رای شــماره 140160302034017274هیأت اول0 جمال امینیان فرزند 
حسین بشماره شناســنامه 2 صادره از اردستان به شــماره ملی 1189621355 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت202/52 متر مربع بشماره7647 فرعی مجزی 

از 361 فرعی از پالک 23- اصلی واقع در درب فین بخش دو کاشان
72(رای شماره 140160302034017259هیأت اول0 سید موسی رضوی فرزند 
ابوطالب بشماره شناسنامه 969 صادره از کاشان به شماره ملی 1261488490 
–  ششدانگ قطعه زمین محصور مشــتمل بر اعیان بمساحت311/30 متر مربع 
بشــماره7648 فرعی مجزی از 3054 فرعی از پالک 23- اصلی واقع در درب 

فین بخش دو کاشان
73(رای شــماره 140160302034014503هیأت دوم0 مهدی نیک راد فرزند 
محمد بشماره شناســنامه 1125 صادره از تهران به شماره ملی 0051406314 
–  ششــدانگ یکدرب باغ مشتمل بر ســاختمان بمســاحت218/90متر مربع 
بشــماره13138 فرعی مجزی از 694 فرعی از پــالک 33- اصلی واقع در فین 

کوچک بخش دو کاشان
74(رای شماره 140160302034002276هیأت اول0 فاطمه قاری فینی فرزند 
منده علی بشماره شناسنامه 12 صادره از کاشان به شماره ملی 1262835992 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت146/90متر مربع بشماره13139 فرعی مجزی 

از 5350 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک بخش دو کاشان
75(رای شــماره 140160302034002795هیــأت اول0 ابوالفضل ســر کار 
پور فینی فرزند ماشــا اله بشــماره شناســنامه 0 صادره از کاشــان به شــماره 
ملی 1250119332 –  ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت150/40متر مربع 
بشــماره13140 فرعی مجزی از 5350 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین 

کوچک بخش دو کاشان
76(رای شــماره 140160302034015816هیأت دوم0 عباس باغبانی فینی 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 13 صادره از کاشان به شماره ملی 1262997046 
–  ششــدانگ یکــدرب بــاغ بمســاحت286/38متر مربع بشــماره13145 
 فرعــی مجــزی از 945 فرعی از پــالک 33- اصلــی واقع در فیــن کوچک

 بخش دو کاشان
77(رای شــماره 140160302034015406هیــأت اول0 محمد رضا دلشــاد 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 0صادره از کاشان به شماره ملی 1250282691 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت175/80متر مربع بشماره13146 فرعی مجزی 

از 52 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک بخش دو کاشان
78(رای شــماره 140160302034016897هیات دوم0 امید خوش رو فرزند 
حمید بشــماره شناســنامه 0صادره از مشــهد به شــماره ملی 0922654743 
–  ششــدانگ یکدرب باغ مشــتمل بر خانــه  بمســاحت1360/36متر مربع 
بشــماره13147 فرعی مجزی از 126 فرعی از پــالک 33- اصلی واقع در فین 

کوچک بخش دو کاشان
79(رای شــماره 140160302034017256هیات اول0 معصومه زلفی فرزند 
مشهدی بشماره شناسنامه 43511 صادره ازکاشان به شماره ملی 1260425193 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت120/90متر مربع بشماره13149 فرعی مجزی 

از 903 فرعی از پالک 33- اصلی واقع در فین کوچک بخش دو کاشان
80(رای شــماره 140160302034011603هیات دوم0 راضیه حسینی بربری 
جهان آبادی فرزند محمد بشــماره شناســنامه 0 صادره ازتربت جام به شــماره 
ملی 0720319137 –  ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت136/70متر مربع 
بشــماره13150 فرعی مجزی از 583 فرعی از پــالک 33- اصلی واقع در فین 

کوچک بخش دو کاشان
81(رای شماره 140160302034017250هیات اول0 نرجس مهرمنش فرزند 
محمد بشماره شناســنامه 5572 صادره از کاشان به شماره ملی 1263368239 
–  ششدانگ قطعه زمین محصور بمســاحت170/05 متر مربع بشماره13152 
 فرعی مجــزی از 1154 فرعــی از پــالک 33- اصلی واقــع در فین کوچک

 بخش دو کاشان
82(رای شــماره 140160302034014456 هیــأت اول0 فاطمه ارمی مطلق 
فرزندجهانگیر بشــماره شناســنامه 15422 صــادره از تهران به شــماره ملی 
0037121774 –  ششدانگ قطعه زمین محصوربمســاحت114/50متر مربع 
بشــماره8426 فرعی مجزی از 1123 فرعی از پــالک 34- اصلی واقع درفین 

بزرگ بخش دو کاشان
83(رای شماره 140160302034015303 هیأت اول0 رضا طحانی فینی فرزند 
محمد بشماره شناســنامه 3850صادره از کاشان به شماره ملی 1261014829 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت318/90متر مربع بشماره8429 فرعی مجزی 

از 116 فرعی از پالک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش دو کاشان
ادامه صفحه 5



چهار شنبه 12  بهمن  1401 /  10  رجب  1444  /  01  فوریه   2023 / شماره 3739 
معاون تحقیقات دانشکده علوم توانبخشی علوم پزشکی اصفهان خبرداد:

افزایش دردهای عضالنی با استفاده نادرست از وسایل 
ورزشی همگانی

معاون تحقیقات و فناوری دانشکده علوم توانبخشی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان گفت:استفاده 
نادرست از وسایل ورزشی همگانی در بوستان ها، دردهای عضالنی همچون دردشانه و کمردرد را افزایش 
داده اســت.زهرا ســادات رضاییان در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دســتگاه های ورزشی در 
بوستان ها، نمونه ساده شده ای از وسایل حرفه ای و گران قیمت باشگاه ها هستند که با خالقیت و مشاوره 
کارشناسان، طراحی شده و برای استفاده همگانی و رایگان در اختیار مردم قرار گرفته است.وی گفت: 
این وسایل برای استفاده در شرایط ایده آل و افراد سالم طراحی شده اند و اگر مردم دارای مشکالت و 
بیماری هایی مانند آرتروز یا درد عضالنی هستند نباید از این دستگاه ها استفاده کنند یا نحوه استفاده از 
آنها تفاوت دارد و فردی که عالئمی از درد نداشته باشد؛ اما در آزمون های مربوط به آمادگی جسمانی دچار 

مشکالتی باشد را یک فرد سالم می نامیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان تاکید کرد:
ضرورت توجه به آموزش از راه دور برای افراد با شرایط ویژه

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: یکی از بهترین راهکارها برای کاهش میزان بازماندگان از 
تحصیل و افزایش نرخ گذر، تقویت و توسعه مراکز آموزش از راه دور است.محمدرضا ابراهیمی در گفت وگو 
با خبرنگار ایمنا، با اشاره به گردهمایی جمعی از مدیران مدارس آموزش از راه دور نواحی و مناطق استان 
اصفهان، اظهار کرد: آموزش از راه دور یکی از راه های مهم و موثر برای افزایش ضریب نفوذ آموزش است.

وی با اشاره به اینکه دو آسیب و چالش مهم حال حاضر آموزش و پرورش میزان بازماندگان از تحصیل 
و نرخ گذر است، افزود: یکی از بهترین راهکارها برای کاهش میزان بازماندگان از تحصیل و افزایش نرخ 

گذر، تقویت و توسعه مراکز آموزش از راه دور است.

مسئول اداره امور بیماری های علوم پزشکی مطرح کرد:
وجود ۵0 بیمار SMA در اصفهان

مسئول اداره امور بیماری های دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: حدود ۵۰ بیمار SMA در اصفهان 
وجود دارد که حدود ۱۴ نفر از آن ها بزرگسال و سایر آنها جزو کودکان و نوجوانان هستند.شهربانو مظاهری 
در خصوص بیماران SMA، اظهار کرد: از زمانی که داروی SMA وارد کشور شد، جزو اولین دانشگاه های 
علوم پزشکی بودیم که معاینه بیماران را انجام داده و اطالعات آن ها را تکمیل کردیم و توانستیم داروها 
را بین بیماران توزیع کنیم، طی ماه های گذشته دو نوع دارو برای بیماران SMA از جمله شربت خوراکی 
ریسدیپالم و اسپینرازا وارد کشور شده است.وی با بیان اینکه در حال حاضر برای ۲۰ کودک زیر ۱۰ سال 
داروی ریسدیپالم و هفت نفر آمپول اسپینرازا تامین شده است، گفت: چالش موجود این است که برای 

کودکان زیر ۱۰ سال دارو در نظر گرفته شده و به بیماران باالی ۱۰ سال دارو تعلق نمی گیرد .

ارسال هزار چادر امدادی از اصفهان به خوی
به منظور کمک رســانی به زلزله زدگان شهرستان خوی، هزار دســتگاه چادر امدادی از اصفهان به 
آذربایجان غربی ارسال شــد. مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان  اظهار کرد: به منظور 
کمک رســانی به زلزله زدگان این شهرســتان، جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان، هزار دستگاه 
چادر امدادی را با ســه دســتگاه تریلر و کامیون به اســتان آذربایجان غربی ارســال کرد.منصور 
 شیشه فروش به زلزله ۳.۳ ریشتری شب گذشــته در منطقه افوس شهرستان بویین میاندشت، 
هم پرداخت و گفت: زلزله افوس در روستا های بلطاق، تیرکرت، قله اخالص و بخشی از شهرستان 
بویین میاندشت و پشــت کوه اسالم آباد و زردفهره فریدونشــهر نیز به صورت لرزه در ساختمان ها 

احساس شده است.

در دیدار اعضای جامعه معلوالن و نابینایان با شهردار اصفهان مطرح شد:

اشتغال؛ مهم ترین مشکل نابینایان

نمایندگان و فعاالن جامعه نابینایان و معلوالن شامگاه دوشنبه با شهردار 
اصفهان دیدار و دغدغه های خود را مطرح کردند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، محمد علی سمیعی، رییس هیئت مدیره انجمن 
اسالمی نابینایان استان اصفهان با بیان اینکه اگر فرصت برای ما فراهم 
شــود می توانیم بهترین خدمات را به جامعه ارائه دهیم، اظهار کرد: طی 
۴۰ سال اخیر اقدامات خوبی برای جامعه نابینایان انجام شده، اما برخی 
از این اقدامات نیازمند اصالح اســت.وی ادامه داد: مهم ترین مشــکل 
نابینایان موضوع اشــتغال اســت، بنابراین امیدواریم مدیریت شهری 
اصفهان با اختصاص بعضی از پســت های شــغلی به جامعه نابینایان 
این مشکل را مرتفع کند.رییس هیئت مدیره انجمن اسالمی نابینایان 
استان اصفهان با تاکید بر اینکه شهرداری در حد توان اقدامات خوبی را 
برای تسهیل در تردد نابینایان در شهر انجام داده است، افزود: بسیاری از 
مسیرهای تردد در انتها به بن بست می رسد که باید برای رفع این مشکل 
با نابینایان مشورت شود.وی با اشاره به اینکه شهرداری کارت استفاده 
رایگان برای معلوالن به صورت روزانه )چهار سفر شهری با اتوبوس و دو 
سفر با مترو( را صادر کرده، گفت: ممکن است بسیاری از نابینایان روزانه 
از این خدمت اســتفاده نکنند، از این رو پیشنهاد می شود سهمیه روزانه 
این افراد برای استفاده در یک ماه ذخیره شود.سمیعی با بیان اینکه در 

قانون جامع حمایت از معلوالن، نابینایان از پرداخت هزینه پروانه ساخت 
و عوارض نوسازی معاف شده اند، اظهار امیدواری کرد: مدیریت شهر این 

قانون را اجرا کند.

استانداردهای مناسب سازی در مبلمان شهری تدوین شود
محمد رضا طاهری، نماینــده جامعه معلوالن و رییــس هیئت مدیره 
مؤسسه فرصت برابر اظهار کرد: اقدامات ارزشمندی برای جامعه معلوالن 
انجام شده است، اما حلقه مفقوده در همه این اقدامات مباحث فرهنگی 
است که مغفول مانده است.وی با تاکید بر اینکه بسیاری از کارهای انجام 
شده در این حوزه بیشتر از آنکه تخصصی باشد، سلیقه ای است، گفت: 
در این راستا باید استانداردهای مناسب سازی در مبلمان شهری تدوین 
شود، البته اقدامات زیادی انجام شده؛ اما باید اشتباهات آن را نیز بیان 
کرد.نماینده جامعه معلوالن و رییس هیئت مدیره موسسه فرصت برابر 
با بیان اینکه بسیاری از فضاهای عمومی سرفصل های مناسب سازی را 
رعایت نکردند، تصریح کرد: برای فرهنگ سازی آماده همکاری هستیم 
تا اقدامات انجام شده از سوی شــهرداری را به جامعه هدف خود اطالع 

رسانی کنیم.

امکان عرضــه توانمندی های معلوالن در فرهنگســراهای شــهر

 فراهم شود
بهاره ابراهیمی، فعال و کارشــناس حوزه مناسب سازی در شهر و مدیر 
عامل موسســه فرصت برابر اظهار کرد: یکی از مهم ترین دغدغه ها این 
است که در ساختمان های جدید شهر، مناسب سازی ها لحاظ شود.وی 
با تاکید بر اینکه بیشتر مشکالت موجود در حوزه تردد معلوالن با آموزش 
رفع خواهد شد، گفت: در این راستا آمادگی برگزاری دوره های آموزشی 
ضوابط و مقررات مناسب سازی برای همه شهرداری ها را داریم، اما برای 
انجام اقدامات در این حوزه حمایت نمی شــویم، بنابراین از شهرداری 
اصفهان درخواســت می کنیم که حامی ما برای انجام اقدامات در حوزه 

مناسب سازی باشد.

مناسب سازی تعدادی َون  برای تردد معلوالن اصفهان
علی قاسم زاده، شــهردار اصفهان در دیدار با نمایندگان و فعاالن جامعه 
نابینایان و معلوالن ،اظهار کرد: مدیریت شهری دوره ششم، مناسب سازی 
شهر برای تردد آســان معلوالن و نابینایان را با جدیت بیشتری پیگیری 
خواهد کرد؛ به این منظور قصد داریم موضوع مناسب سازی نهادینه و در 
ساختمان سازی رعایت شــود.وی با بیان اینکه ۵۰ دستگاه ون از سوی 
شهرداری خریداری شده، اما هنوز کارخانه تولید کننده آنها را تحویل نداده 
اســت، تصریح کرد: به محض اینکه ون های خریداری شده به اصفهان 
وارد شود، تعدادی از آنها برای تردد جامعه معلوالن در نظر گرفته می شود 
تا نگرانی آنان در این زمینه برطرف شود.شهردار اصفهان با تاکید بر لزوم 
فرهنگ سازی در شهر، خاطرنشان کرد: در این دوره مدیریت شهری بر 
روی فرهنگ حساب باز کرده ایم و معتقدیم بسیاری از مسائل شهری از 
جمله مباحث ترافیکی و خدمات شهری از طریق فرهنگی قابل رفع است؛ 
قصد داریم از ظرفیت جامعه معلوالن برای فرهنگ سازی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: اگر سطح فرهنگ شهرنشینی و شهروندی مردم ارتقا یابد و 
آنها با حقوق و تکالیف خود آشنا شوند، بسیاری از مسائل خود به خود قابل 
رفع است.قاسم زاده یادآور شد: از گذشته در شهرداری اصفهان موضوع 
ساخت فرهنگسرای معلوالن مطرح بوده است، اما همیشه بر سر این دو 
راهی که آیا فرهنگسرای اختصاصی برای معلوالن ایجاد شود یا در همه 
فرهنگسراها امکان حضور معلوالن فراهم شود، بحث وجود داشت؛ این 
موضوع از سال ۱۳۸۲ که در سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 
فعالیت می کردم، پیگیری می شــد و موافقــان و مخالفانی از جامعه 
معلوالن داشت؛ سازمان بهزیستی نیز به شدت با ایجاد تنها یک مکان 
اختصاصی برای معلوالن مخالف و معتقد بود باید بستر حضور معلوالن 

در همه فضاها فراهم شود.

اخبار جامعه

84(رای شــماره 140160302034012524 هیأت دوم0 روح اله اســماعیلی 
راد فرزند محمود بشــماره شناســنامه 3163صــادره از تهران به شــماره ملی 
0062097121 –  ششدانگ یکدرب باغچه بمساحت278متر مربع بشماره8442 
فرعی مجزی از 1382 فرعی از پالک 34- اصلــی واقع درفین بزرگ بخش دو 

کاشان
85(رای شــماره 140160302034012519 هیأت دوم0 فریدون اســماعیلی 
راد فرزند محمود بشــماره شناســنامه 884صــادره از تهران به شــماره ملی 
0046751920 –  ششدانگ یکدرب باغچه بمساحت278متر مربع بشماره8443 
فرعی مجزی از 1382 فرعی از پالک 34- اصلــی واقع درفین بزرگ بخش دو 

کاشان
86(رای شــماره 140160302034014458 هیــأت دوم0 فرهاد اســماعیلی 
راد فرزند محمود بشــماره شناســنامه 418 صــادره از تهران به شــماره ملی 
0046930590 –  ششدانگ یکدرب باغچه بمساحت278متر مربع بشماره8444 
فرعی مجزی از 1382 فرعی از پالک 34- اصلــی واقع درفین بزرگ بخش دو 

کاشان
87(رای شــماره 140160302034014365 هیأت اول0 امین اله اخوان فرزند 
مهدی بشماره شناسنامه 138 صادره از کاشــان به شماره ملی 1262886341 
–  ششــدانگ یکبابخانه و باغچه با کاربری کشــاورزی بمساحت777متر مربع 
بشــماره8445 فرعی مجزی از 1506 فرعی از پــالک 34- اصلی واقع درفین 

بزرگ بخش دو کاشان
88(رای شماره 140160302034014743 هیأت دوم0 ســلمان باقرپور زارع 
فرزند ماشااله بشماره شناسنامه . صادره از کاشان به شماره ملی 1250174279 
–  ششدانگ یکبابخانه و باغچه با کاربری کشاورزی بمساحت384/12متر مربع 
بشــماره8447 فرعی مجزی از 1652 فرعی از پــالک 34- اصلی واقع درفین 

بزرگ بخش دو کاشان
89(رای شماره 140160302034012576 هیأت اول0 حمید رضا نراقی فرزند 
جعفر بشماره شناســنامه 368صادره از کاشان به شــماره ملی 1261934016 
–  ششــدانگ یکباب ســاختمان با کاربری کشاورزی بمســاحت1032/8متر 
 مربــع بشــماره67 فرعــی از پــالک 39- اصلی واقــع درمزرعه مــال احمد

 بخش دو کاشان
90(رای شــماره 140160302034014408 هیــأت اول0 عبــاس عباســی 
حســن آبادی فرزندعلیرضا بشماره شناســنامه 8 صادره از کاشــان به شماره 
ملی 1262867010 –  ششــدانگ قطعه زمین مزروعی با کاربری کشــاورزی 
بمساحت1580/50متر مربع بشماره2193 فرعی مجزی از 573 فرعی از پالک 

40- اصلی واقع در حسن آباد بخش دو کاشان
91(رای شــماره 140160302034015127 هیأت اول0 اعظم سادات قاضی 
فینی فرزند سید اکبر بشماره شناســنامه 48140 صادره از کاشان به شماره ملی 
1260471519 –  ششدانگ یکبابخانه بمساحت187/85متر مربع بشماره2194 
فرعی مجــزی از 122 فرعی از پالک 40- اصلی واقع در حســن آباد بخش دو 

کاشان
92(رای شماره 140160302034016459 هیأت دوم0 یوسف خادم فیض فرزند 
ماشااله بشــماره شناسنامه 54 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262981263 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت110/50متر مربع بشماره7685 فرعی مجزی 

از 297 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش دو کاشان
93(رای شــماره 140160302034012408 هیأت دوم0 حســن سهی فرزند 
اسمعیل بشماره شناسنامه 2742 صادره از کاشان به شماره ملی 1262055784 
–  ســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت189/75متر مربع 
بشــماره7686 فرعی مجزی از 366 فرعی از پالک 45- اصلــی واقع در لتحر 

بخش دو کاشان
94(رای شماره 140160302034012411 هیأت دوم0 زهرا خیر اندیش فرزند 

اکبر بشــماره شناسنامه 2299 صادره از کاشان به شــماره ملی 1263335527 
–  ســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت189/75متر مربع 
 بشــماره7686 فرعی مجزی از 366 فرعی از پالک 45- اصلــی واقع در لتحر

 بخش دو کاشان
95(رای شــماره 140160302034015772 هیأت دوم0 مریم جارچیان فرزند 
عباس بشماره شناســنامه 41 صادره از کاشان به شــماره ملی 1261838025 
–  ســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت137/30متر مربع 
 بشــماره7687 فرعی مجزی از 5901 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر

 بخش دو کاشان
96(رای شــماره 140160302034015773 هیأت دوم0 احسان آخوندی زاده 
لتحری فرزند آقا گل بشــماره شناســنامه 89 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1262918855 –  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت137/30متر 
مربع بشــماره7687 فرعی مجزی از 5901 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در 

لتحر بخش دو کاشان
97(رای شماره 140160302034015750 هیأت دوم0 مصطفی علی حسینی 
فرزند قاسم بشماره شناسنامه 26 صادره از کاشان به شماره ملی 1263040624 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت145/81متر مربع بشماره7688 فرعی مجزی 

از 1418 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش دو کاشان
98(رای شــماره 140160302034018121 هیــأت اول0علیرضــا هندوانه 
کار فرزند حســن بشــماره شناســنامه 2074 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1263498833 –  سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ســاختمان نیمه ساز 
بمساحت119/16متر مربع بشماره7689 فرعی مجزی از 1430 فرعی از پالک 

45- اصلی واقع در لتحر بخش دو کاشان
99(رای شــماره 140160302034018120 هیأت اول0زهرا اســتادی فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 518 صادره از کاشــان به شماره ملی 1263572944 
–  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان نیمه ساز بمساحت119/16متر 
مربع بشــماره7689 فرعی مجزی از 1430 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در 

لتحر بخش دو کاشان
100(رای شــماره 140160302034018107 هیأت اول0غالمرضا اصغرزاده 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 51 صادره از کاشان به شماره ملی 1262855942 
–  ششدانگ یکبابخانه و باغ بمســاحت2801/18متر مربع بشماره7690 فرعی 

مجزی از 317 فرعی از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش دو کاشان
101(رای شماره 140160302034018220 هیأت اول0اکرم سلیمی فرزند علی 
اصغر بشماره شناسنامه 0 صادره از قم به شماره ملی 0370248139 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت128/80متر مربع بشماره7691 فرعی مجزی از 453 فرعی 

از پالک 45- اصلی واقع در لتحر بخش دو کاشان
102(رای شماره 140160302034015330 هیأت اول0 جواد اسمعیلی فرزند 
محمد بشماره شناســنامه 15 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262481155 
–  ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت130/88متر مربــع بشــماره15860 
 فرعی مجــزی از 1246 فرعــی از پــالک 49- اصلــی واقع در صفــی آباد 

بخش دو کاشان
103(رای شماره 140160302034009237 هیأت اول0 حســینعلی شکیبائی فرزند 
محمدآقا بشــماره شناســنامه 24 صادره از کاشــان به شــماره ملی 1262561515 
–  ششــدانگ یکباب دامــداری با کاربری کشــاورزی بمســاحت199/30متر مربع 
بشــماره15861 فرعی مجزی از 805 فرعی از پالک 49- اصلــی واقع در صفی آباد 

بخش دو کاشان
104(رای شــماره 140160302034013630 هیأت دوم0 زینــب براتی فرزند علی 
بشماره شناسنامه 42877 صادره از کاشان به شماره ملی 1260418839 –  ششدانگ 
زمین محصور با بنای احداثی بمساحت219/97متر مربع بشماره15863 فرعی مجزی 

از 1246 فرعی از پالک 49- اصلی واقع در صفی آباد بخش دو کاشان

105(رای شماره 140160302034014489 هیأت دوم0 محسن ترکمن فرزند محمد 
علی بشماره شناسنامه 2 صادره از مالیربه شــماره ملی 3933803462 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت76/17متر مربع بشــماره15864 فرعی مجزی از 8605 فرعی از 

پالک 49- اصلی واقع در صفی آباد بخش دو کاشان
106(رای شــماره 140160302034017012 هیأت دوم0 معصومه جعفریان فرزند 
اکبربشــماره شناســنامه 41553 صادره از کاشــان به شــماره ملی 1260405613 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت194/60متر مربع بشــماره15865 فرعی مجزی از 

15630 فرعی از پالک 49- اصلی واقع در صفی آباد بخش دو کاشان
107(رای شماره 140160302034016702 هیأت دوم0 امیر آدمیان قمصری فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 0صادره از کاشان به شماره ملی 1260039487 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت90/10متر مربع بشــماره15866 فرعی مجزی از 3691 فرعی از 

پالک 49- اصلی واقع در صفی آباد بخش دو کاشان
108(رای شــماره 140160302034013510 هیــأت دوم0 فرزانــه غالمرضا زاده 
خرمدشــتی فرزند حســن بشــماره شناســنامه 63صادره از کاشان به شــماره ملی 
1263519059 –  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت108/13متر مربع 
بشــماره15867 فرعی مجزی از 1465 فرعی از پالک 49- اصلی واقع در صفی آباد 

بخش دو کاشان
109(رای شــماره 140160302034013509 هیــأت دوم0 راضیــه غالمرضا زاده 
خرمدشــتی فرزند حســن بشــماره شناســنامه 10صادره از کاشان به شــماره ملی 
1262493331 –  سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت108/13متر مربع 
بشــماره15867 فرعی مجزی از 1465 فرعی از پالک 49- اصلی واقع در صفی آباد 

بخش دو کاشان
110(رای شــماره 140160302034012422 هیأت دوم0 الهه مرادی فرزند امیری 
بشماره شناسنامه 1612صادره از کاشــان به شماره ملی 1263328660 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت72 متر مربع بشماره15875 فرعی مجزی از 1480 فرعی از پالک 

49- اصلی واقع در صفی آباد بخش دو کاشان
111(رای شــماره 140160302034011679 هیــأت دوم0 زهــره حوض ســیری 
فرزندحسین علی بشماره شناسنامه 391صادره از کاشان به شماره ملی 1262326532 
–  ششدانگ یکباب مغازه بمساحت25 متر مربع بشماره15880 فرعی مجزی از 4213 

فرعی از پالک 49- اصلی واقع در صفی آباد بخش دو کاشان
112(رای شماره 140160302034018221 هیأت اول0 غالمعباس رضائی فرزندعلی 
اکبربشماره شناسنامه 140صادره از خمین به شماره ملی 0559893744 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت61/76 متر مربع بشــماره15881 فرعی مجزی از 1326 فرعی از 

پالک 49- اصلی واقع در صفی آباد بخش دو کاشان
113(رای شماره 140160302034015299 هیأت اول0 جابر طیبیان فرزند صدر اله  
بشماره شناسنامه 10895صادره از کاشان به شماره ملی 1263421441 –  ششدانگ 
یکباب مغازه بمساحت61/95متر مربع بشماره508 فرعی مجزی از 62 فرعی از پالک 

52- اصلی واقع در اراضی صفی آباد بخش دو کاشان
114(رای شــماره 140160302034014465 هیأت دوم0 محمد علی عسگری ابیانه 
فرزند علی اکبر بشماره شناســنامه 14صادره از نطنز به شماره ملی 1239722532 –  
ششدانگ یکبابخانه بمساحت58/70 متر مربع بشماره509 فرعی از پالک 52- اصلی 

واقع در اراضی صفی آباد بخش دو کاشان
115(رای شماره 140160302034015402 هیأت اول0 فاطمه بغار فرزند غالمرضا 
بشماره شناسنامه 401 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262155215 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت184/41متر مربع بشماره3235 فرعی مجزی از 589 فرعی از پالک 

53- اصلی واقع در یحیی آباد بخش دو کاشان
116(رای شماره 140160302034015396 هیأت اول0 امیر حسین محمد زاده غالمی 
فرزند عباس بشماره شناســنامه 8271 صادره از کاشان به شماره ملی 1260589048 
-  ششدانگ یکبابخانه بمساحت100/52متر مربع بشماره3236 فرعی مجزی از 589 

فرعی از پالک 53- اصلی واقع در یحیی آباد بخش دو کاشان

117(رای شماره 140160302034013608 هیأت دوم0 محمود اکبر پور نیاسر فرزند 
مهدی بشماره شناسنامه 11 صادره از کاشان به شماره ملی 1263002390 –  دو دانگ 
مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمساحت131متر مربع بشماره3237 فرعی مجزی از 1254 

فرعی از پالک 53- اصلی واقع در یحیی آباد بخش دو کاشان
 118(رای شماره 140160302034013610 هیأت دوم0 الهه علی زاده زارعی فرزند 
 رحمت اله بشماره شناسنامه 11185 صادره از کاشان به شماره ملی 1263424341 –  
چهار دانگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانه بمســاحت131متر مربع بشــماره3237 
 فرعــی مجــزی از 1254 فرعــی از پــالک 53- اصلــی واقــع در یحیــی آبــاد

 بخش دو کاشان
119(رای شــماره 140160302034014296 هیأت اول0 عباس رسولی زارعی فرد 
فرزند علی بشــماره شناسنامه 4365 صادره از کاشان به شــماره ملی 1263356176 
–  ششــدانگ یکباب مغازه بمساحت74/71متر مربع بشــماره3238 فرعی مجزی از 

1808 فرعی از پالک 53- اصلی واقع در یحیی آباد بخش دو کاشان
120(رای شــماره 140160302034018129 هیأت اول0 داود نساج تبریزی فرزند 
عباسعلی بشماره شناســنامه 2434 صادره از تهران به شــماره ملی 0052683801 
–  ششدانگ یکباب مغازه بمســاحت13 متر مربع بشماره3239 فرعی مجزی از 368 

فرعی از پالک 53- اصلی واقع در یحیی آباد بخش دو کاشان
121(رای شــماره 140160302034011675 هیــأت دوم0 زهــرا مرتضــی زاده 
فرزنــد اســداله بشــماره شناســنامه 6356 صــادره از تهــران بــه شــماره ملی 
0066700485 –  ششدانگ یکدرب باغ بمســاحت542/11 متر مربع بشماره6085 
 فرعــی مجــزی ازباقیمانــده 1839 فرعــی از پــالک 1- اصلــی واقــع در راوند

 بخش چهارکاشان
122(رای شماره 140160302034015312 هیأت اول0 فاطمه منصوری قطبی فرزند 
جواد بشماره شناسنامه 729 صادره از کاشان به شماره ملی 1263601294 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت170/93 متر مربع بشــماره6100 فرعی مجزی از4027 فرعی از 

پالک 1- اصلی واقع در راوند بخش چهارکاشان
123(رای شــماره 140160302034014485 هیــأت دوم0 ابوالفضــل فهیمــی 
فرفرزند رضا بشماره شناســنامه 35 صادره از کاشان به شــماره ملی 1263215858 
–  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ مشــتمل بر ساختمان با کاربری کشاورزی  
بمســاحت3219/11متر مربع بشــماره3685 فرعی مجزی از 1183 فرعی از پالک 

3- اصلی واقع در طاهر آباد بخش چهار کاشان
124(رای شــماره 140160302034014488 هیأت دوم0 معصومه عباسی طاهری 
فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 834 صادره از کاشان به شماره ملی 1261710185 
–  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ مشــتمل بر ساختمان با کاربری کشاورزی  
بمســاحت3219/11متر مربع بشــماره3685 فرعی مجزی از 1183 فرعی از پالک 

3- اصلی واقع در طاهر آباد بخش چهار کاشان
125(رای شماره 140160302034015769 هیأت دوم0 فاطمه سادات شاکر طاهری 
فرزند سید میرزا بشماره شناســنامه 22 صادره از کاشان به شماره ملی 1263179959 
–  ششدانگ یکبابخانه بمساحت218/23متر مربع بشماره3686 فرعی مجزی از 3546 

فرعی از پالک 3- اصلی واقع در طاهر آباد بخش چهار کاشان
126(رای شماره 140160302034015302 هیأت اول0 صدیقه خراط طاهری فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 40 صادره از کاشان به شماره ملی 1263245838 –  ششدانگ 
یکبابخانه مسکونی بمســاحت187/30متر مربع بشماره3687 فرعی مجزی از 2953 

فرعی از پالک 3- اصلی واقع در طاهر آباد بخش چهار کاشان
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات  سند 

مالکیت صادرخواهد شد
تاریخ انتشار نوبت اول :  1401/11/12
تاریخ انتشارنوبت دوم :   1401/11/27

م الف: 1448481
ابوالفضل علیزاده سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک کاشان



تکمیل طبقه دوم ورزشگاه نقش جهان، آن را به بزرگ ترین استادیوم فعلی لیگ برتر فوتبال ایران تبدیل کرد.هفته هجدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران از 
روز چهارشنبه)امروز( آغاز می شود و در چند دیدار حساس، پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با آلومینیوم اراک و سپاهان اصفهان در نقش جهان با گل گهر سیرجان 
دیدار خواهد کرد که نتایج آن می تواند بر رتبه بندی تیم ها در جدول تاثیرگذار باشد.اما این هفته شاهد حضور تماشاگران در ورزشگاه های کشور هستیم و به مانند 
هفته هفدهم، تیم ها می توانند میزبان ۳۰ درصد از هواداران شان در ورزشگاه های خانگی شان باشند؛ اتفاقی که برای خیلی از تیم ها پس از ماه ها رقم می خورد و 
یکی از این تیم ها سپاهان است که میزبان تماشاگران پرشور و خونگرم اصفهانی در ورزشگاه بزرگ نقش جهان خواهد بود.البته به دلیل اینکه طی چند سال اخیر 
ناایمنی طبقه دوم ورزشگاه آزادی این استادیوم را از آن ظرفیت همیشگی اش دور کرده، ورزشگاه نقش جهان که چند سالی می شود تکمیل شده، حاال بزرگ ترین 
مجموعه ورزشی ایران است و طبق گفته مدیران باشگاه ســپاهان، ۷۵ هزار نفر ظرفیت دارد.تراکتور نیز پس از انجام بازی های لیگ برتر و حذفی در ورزشگاه 
بنیان دیزل، به دنبال بازگشت تماشاگران به ورزشگاه ها می تواند در یادگار امام پذیرای تماشاگران پرشور خود باشد و براساس منابعی که اعالم کرده اند، ۶۶ هزار 
نفر ظرفیت دارد. با وجود این ورزشگاه آزادی به دلیل مشکالت اخیر فقط ۳۵ هزار صندلی دارد که می تواند تماشاگران پرسپولیس و استقالل را در خود جای دهد.

ورزشگاه خانگی سپاهان بزرگ ترین استادیوم در ایران شد

چهار شنبه 12  بهمن  1401 /  10  رجب  1444  /  1  فوریه   2023 / شماره 3739 

چه بر سر میالن ۲۰۲۲ آمده است؟

وقتی هواداران روسونری حافظه ضعیفی دارند!
آ ث میالن در طــول بازی های اخیر خود نتایج ضعیفی کســب کرده و به طــور کامل از کورس 
قهرمانی رقابت های سری آ جدا شده اســت.به گزارش خبرنگار ایمنا، باشگاه آ ث میالن تحت 
هدایت اســتفانو پیولی پس از تعطیالت جام جهانی پسرفت شدیدی کرده و برای پایان دادن 
به فرم بد خود باید تالش زیادی به کار ببندد.قبل از رســیدن رقابت های جــام جهانی، میالن 
مقابل تورینو شکست خورده بود و یک تساوی اســفبار مقابل کرمونزه که به تازگی صعود کرده 

بود، به دست آورد. 
با این حال دقیقا پیش از جام جهانی، روســونری یک پیروزی دیرهنگام برابر فیورنتینا کسب 
کرد  تا امیدهای هواداران برای قهرمانی میالن به پساجام جهانی موکول شود.هواداران مدت ها 
صبر کردند تا جام جهانی برگزار شــود و دوباره فوتبال باشگاهی در اروپا به ریتم سریع و جذاب 
خود بازگردد. شــاید بیش از همه، عالقه مندان به فوتبال ایتالیا و باشگاه میالن شرایط سختی 
را داشــته اند. تیم ملی ایتالیا با شکست مقابل مقدونیه شــمالی از صعود به مهم ترین رقابت 
فوتبالی جهان بازماند و میالنی هایی که منتظر بودند پس از مســابقات، پیولی و شاگردانش به 
درخشــش ادامه دهند، با یک تیم ضعیف و بی برنامه مواجه شــدند.جدای از پیروزی خفیف 
برابر سالرنیتانا، میالن در خانه خود سه امتیاز را با یک امتیاز مقابل رم عوض کرد، سپس برابر 
تورینو ۱۰ نفره در کوپا ایتالیا باخت و دوباره یک تســاوی دو بر دو، ولی این بار برابر لچه کسب 
کرد. در سوپرکاپ ایتالیا، میالن که می توانست جام قهرمانی را با یک پیروزی باالی سر ببرد، با 
نتیجه سه بر صفر مغلوب اینتر میالن شد و شکست های سنگین چهار بر صفر و پنج بر دو مقابل 
التزیو و ساسولو کام هواداران پرافتخارترین تیم اروپایی کشور ایتالیا را تلخ تر کرد.اگر قرار باشد 
به دنبال رد پای روزهای ســخت و تلخ میالن بگردیم، احتماال در اولین گام به چارچوب دروازه 
خواهیم رسید. مصدومیت مایک مانیان شــاید تلخ ترین پیشامد بوده و گلر فرانسوی که سال 
گذشته افتخار برترین دروازه بان لیگ ایتالیا به را کســب کرد و نقش مهمی در قهرمانی تیمش 
داشت، اکنون دوری چهارماهه از میادین را سپری می کند تا ســیپریان تاتاروسانو مسئولیت 
آخرین خط دفاعی تیمش را در اختیار داشته باشد.کهنه سرباز رومانیایی، بدون شک جایگزین 
مناسبی برای مانیان نبوده و هر بار که شوتی به سمت دروازه میالن زده می شود، می توان بوی 
گل را احساس کرد. او سد محکمی در برابر حمالت رقبا نیســت و عملکرد ضعیف خط دفاعی، 
آمار فاجعه بار او را وخیم تر می کند.خط دفاعی بسیار ضعیف تر از حد تصور عمل می کند و پیولی 
مجبور شده تا دست کم بازیکنانی مانند ســیمون کیائر و مالیک تیا را برای حفظ هرچه بیشتر 
ثبات خط دفاعی به بازی بگیرد.استراتژی حمله روسونری بسیار قابل پیش بینی شده است. 
رســاندن توپ به رافائل لئو به امید لحظه ای منحصر به فرد از وی برای باز کردن قفل بازی، به 
اندازه سال گذشته جواب نمی دهد و دوندگی های تئو هرناندز مثل فصل های اخیر کارآمد نبوده 
اســت.میالن که تا پیش از این در جایگاه دوم جدول قرار داشت و سایه به سایه ناپولی حرکت 
می کرد، حاال در رده پنجم قرار گرفته اســت. باخت های پی در پی و عدم کسب پیروزی خیلی 
راحت این تیم را از کورس قهرمانی جدا کرده و فرصت زیادی برای تغییر رویه باقی نمانده است.

با این حال نباید یک نکته را فراموش کرد؛ طرفداران فوتبال حافظه بسیار کوتاهی دارند! هجوم 
هواداران میالن که خواستار اخراج استفانو پیولی و حتی پائولو مالدینی هستند برای فوتبالی ها 
اتفاق دردناکی است. تنها هشت ماه از کسب اسکودتو می گذرد و طرفداران به خاطر نمی آورند 
که پیولی و مالدینی با خلق یک تیم باثبات موفق شدند باالخره جام را به سن سیرو بازگردانند.

انتقادهای فراوان از پائولو مالدینی به خاطر نخریدن ســتاره های گران قیمت، تقاضای بسیار 
عجیبی است! باشــگاهی که تنها چند سال قبل در آستانه ورشکســتگی قرار داشت و در هفت 
فصل حتی به لیگ قهرمانان اروپا راه نیافته بود، در این فصل ســودای تکرار قهرمانی را در سر 
دارد و شــاید اگر مصدومیت ها و شــرایط عجیب پیش نمی آمد، پیولی و شاگردانش هنوز هم 

در تعقیب جدی ناپولی بودند.

نه ازسرمربی خبری هست نه از برنامه؛

خواب زمستانی پرخطر برای تیم ملی

تیم ملی فوتبال ایران کــه باید کمتر از یک ســال دیگر رویداد مهمی 
چون جام ملت های آسیا را پشت سر بگذارد، در خواب زمستانی قرار 
دارد که ممکن است دیر بیدار شدن برایش تبعات سنگینی به همراه 

داشته باشد.
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در حالی به پایان رسید که تیم ملی فوتبال ایران 
با دو شکست مقابل انگلیس و آمریکا و کسب پیروزی در تقابل با ولز 
به عنوان تیم سوم گروه B بار دیگر از صعود بازماند تا رویای چهارمین 

بازی در مهم ترین تورنمنت ملی فوتبال دنیا نقش برآب شود.
نتایج ملی پوشــان فوتبال ایران تعابیر مختلفی را نزد اهالی ورزش 
کشور داشت. با این حال بر هیچ کس پوشیده نیست پذیرش سنگین 
ترین شکســت فوتبال ایران در جام جهانی مقابــل انگلیس و عدم 
صعود به مرحله حذفی در یکی از آسان ترین دوره ها نتیجه درخشانی 

محسوب نمی شود.

تاج از کی روش رو برگرداند
شاید همین نتایج تاثیر بسزایی در ایجاد تغییر در تفکر مهدی تاج برای 
آینده نیمکت تیم ملی ایران رقم زد. رییس فدراســیون فوتبال که با 

بازگرداندن کارلوس کی روش قصد داشت بار فنی این تیم را افزایش و 
به حاشیه های رختکن خاتمه دهد، نتایج دلخواهش در ۲۰۲۲ را کسب 

نکرد تا قید ادامه همکاری با مرد پرتغالی را بزند.
با این حال گذشــت ۵۰ روز از رقابت های جام جهانی همچنان آینده 
ســرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران در مجهول ترین حالت خود قرار 
دارد. هیئت رییسه فوتبال ایران انتخاب سرمربی و مذاکره با گزینه ها 
را تمام و کمال در اختیار تاج قرار داده است تا رییس فدراسیون فوتبال 

با آزادی عمل بیشتری سراغ افراد شاخص برود.

دعوای مرد داخلی و خارجی
هیئت رییســه در حالی این اختیار را به رییس فدراسیون داده است 
که آنها نیز در درون خودشان با اختالف هایی بر سر این موضوع روبه 
رو هســتند. عده ای اعتقاد به انتخاب گزینه وطنی برای نیمکت تیم 
ملی ایران دارند تا پس از ســال ها در جام ملت های آســیا سرمربی 
ایرانی باالی سر تیم باشــد. در مقابل آنها، سایر اعضای هیئت رییسه 
 همسو با تفکرات مربیان تراز اول خارجی هستند تا نشان دهند آنها نیز

 می توانند گزینه تاثیرگذار بر فوتبال ایران را به کشور بیاورند.

بی خیالی در حوالی فیفادی

خروجی چالش های آنها چیزی جز خالی مانــدن نیمکت تیم ملی 
در فاصله اندک تا نخستین فیفا دی نیســت. از ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ تا ۸ 
فروردین ۱۴۰۲ فیفا دی اســت و تیم ملی می تواند در این حد فاصل 
برای برگزاری تمرینات و هم چنین بازی های دوســتانه برنامه ریزی 

کند.
تیم ملی ایران که به عنوان یکی از مهم تریــن تیم های قاره کهن باید 
آماده حضور در جام ملت های ۲۰۲۳ شــود، شــرایط کامال متفاوتی 
نسبت به رقیبان جدی اش همچون عربستان، ژاپن و کره جنوبی دارد. 
البته در این بین تیم هایی نظیر قطر همراه با ابهامات نیمکت تیم ملی 

ایران وجود دارد که هنوز سرمربی خود را معرفی نکرده اند.
مرور کارنامه تیم ملی بزرگساالن ایران نشــان می دهد اگر تاخیر در 
انتخاب حساس صورت بگیرد می تواند این تیم را در معرض خطر قرار 
دهد. حال باید دید سکان داران فوتبال کشــور در فاصله کمتر از یک 
سال مانده به جام ملت های آسیا و نزدیک شدن به نخستین تاریخ 

فیفا دی چه تصمیمی در این خصوص خواهند گرفت.

سوال  روز

آقای گل سابق سپاهان با گل گهر به نقش جهان برمی گردد
کی روش اســتنلی، مهاجم برزیلی تیم فوتبال گل گهر سیرجان، با پشت ســر گذاشتن یک جلسه 
محرومیت خــود، می تواند تیمــش را در بازی امروز مقابل ســپاهان که در ورزشــگاه نقش جهان 
اصفهان انجام می شود، همراهی کند.تیم های فوتبال ســپاهان اصفهان و گل گهر سیرجان در یکی 
از حساس ترین مصاف های هفته هجدهم فصل بیســت ودوم لیگ برتر فوتبال ایران، در ورزشگاه 
نقش جهان اصفهان و در حضور تماشاگران برابر یکدیگر صف آرایی خواهند کرد.جدال مهمی که برای 
هر دو تیم از اهمیت زیادی برخوردار است. چنانچه ســپاهان برنده شود، هرچند موقت، می تواند به 
صدر جدول صعود کند و جای پرسپولیس را بگیرد و اگر گل گهر موفق به شکست دادن میزبان خود 
شود، با سپاهان هم امتیاز خواهد شد.گل گهری ها با تمام قوا به اصفهان می آیند و دو تن از مهره های 
تاثیرگذار خود را همراه دارند؛ علی علیزاده، هافبک باتجربه سیرجانی ها، یکی از این بازیکنان است که 
پس از گذراندن یک جلســه محرومیت می تواند دوباره به ترکیب اصلی گل گهر برگردد و میانه زمین 

را در اختیار خود بگیرد.
نفر دومی که در بازی مقابل مس کرمان غایب بود، کی روش استنلی است؛ مهاجم بلندقامت برزیلی 
که سابقه بازی در سپاهان را دارد و حتی در این تیم توانست عنوان آقای گلی لیگ برتر را به دست آورد، 
در بازی قبلی مانند علیزاده محروم بود و نبودش نیز حس شد. حاال کی روش استنلی آماده می شود 

تا همراه گل گهر به اصفهان بیاید و در ورزشگاه نقش جهان مقابل تیم سابق خود به میدان برود.
 

امید ِ سپاهان تا 1404 تمدید کرد و ماندنی شد 
امید نورافکن، ستاره تیم فوتبال سپاهان اصفهان، پس از توافق با مدیران این باشگاه، قرارداد خود را 
تا سال ۱۴۰۴ با سپاهان تمدید کرد و برای سه فصل آینده نیز در اصفهان ماندنی شد.هر زمان که پنجره 
نقل و انتقاالت لیگ برتر فوتبال ایران باز می شد، از آنجا که قرمزهای پایتخت به طور جدی و سفت و 
سخت خواهان به خدمت گرفتن دفاع چپ طالیی پوشان بودند، یکی از پرسروصداترین و تکراری ترین 
اخبار، پیوستن امید نورافکن به تیم فوتبال پرسپولیس تهران بود؛ اتفاقی که تغییرات در پنجره نقل و 
انتقاالت به دلیل قرارداد داشتن نورافکن با سپاهان رقم نخورد و همه از تحقق یافتن آن پس از اتمام 
لیگ بیست ودوم صحبت می کردند.با تمام این تفاســیر، مدیران سپاهان طی یک اقدام طوفانی و 
ناگهانی پس از توافق با امید نورافکن، قرارداد وی را به مدت سه فصل دیگر تمدید کردند و بدین ترتیب 
ستاره و آچار فرانسه سپاهانی ها که حسابی هم در اصفهان طرفدار دارد، جایی نمی رود و دست کم تا 
سه سال دیگر )۱۴۰۴( در جمع طالیی پوشان ماندگار است.امید نورافکن نیز با انتشار یک پست در 
صفحه شخصی اینستاگرامی اش از تمدید قرارداد خود با سپاهان خبر داد و نوشت:» همکاری من و 

سپاهان شش ساله خواهد شد«.
 

ادعای جنجالی »ترابی« درباره فوالد خوزستان
مهدی ترابی، ستاره ملی پوش پرسپولیسی ها درخصوص حواشی و اتفاقات دیدار با فوالد خوزستان، 
ادعای جالب توجهی را مطرح کرد و گفت: خودم با گوش های خودم ۳ بار شنیدم که از نیمکت فوالد 
به توپ جمع کن ها می گفتند توپ را با تاخیر به پرسپولیسی ها بدهید و یا در طول بازی دو توپ را به 
داخل زمین بیندازید تا بازی از جریان بیفتد. این رفتارها و کارها از تیم خوبی مثل فوتبال بعید است 
و اصال زشت است در فوتبال مان این چیزها را شاهد باشــیم. ما ادعا داریم در آسیا حرف اول را می 
زنیم و می خواهیم قهرمان شویم ولی این کارها و رفتارها برای فوتبال ایران خیلی زشت است.ترابی 
همچنین در خصوص صحنه مشکوک به پنالتی روی دیاباته هم گفت: درست است می گوییم »وی 
ای آر« بیاید و داوری ها درست خواهد شد ولی اصال این صحنه حتی نیازی به وی ای آر هم نداشت 
و پنالتی خیلی واضح بود. نمی دانم داور که خیلی هم به صحنه نزدیک بود، چرا پنالتی نگرفت. فکر 
می کنم بنیادی فر در ابتدا می خواســت پنالتی اعالم کند ولی بعد وقتی جو متشنج کنار زمین داد و 

بیدادها را دید ، پشیمان شد و به همین راحتی پنالتی تیم ما را نگرفتند.

مستطیل سبز

دردسر مالیاتی برای فوتبال؛

حساب های فدراسیون 
فوتبال مسدود است؟

سایت طرفداری نوشت: گویا بدهی مالیاتی 
فدراســیون فوتبــال که از ســال هــای دور 
پابرجاست و سال به سال هم بیشتر و بیشتر 
می شود، دردسرساز شــده است.همزمان با 
سفر سران فدراسیون فوتبال به مالزی برای 
شرکت در انتخابات کنفدراسیون فوتبال آسیا، 
در تهران این شــایعه به گوش می رســد که 
حساب فدراســیون به دلیل بدهی مالیاتی 

بسته شده است.
به گفته یکی از کارمندان فدراســیون فوتبال، 
گویا اخیرا  سه چهار نفر از کارکنان فدراسیون 
که حقوق ماه دی خود را دریافت نکرده بودند، 
برای پیگیری دریافت حقوق به فدراســیون 
فوتبال مراجعه کردند که به آنها گفته شد فعال 
امکان پرداخت حقوق شان وجود ندارد چرا که 
دارایی حساب فدراســیون فوتبال را مسدود 
کرده است.البته فدراســیون فوتبال خوش 
شانس بود که این اتفاق به تازگی  رخ داد چرا 
که اگر تنها دو روز زودتر، دارایی برای مسدود 
کردن حساب فدراسیون اقدام می کرد، هیچ 
یک از کارمندان فدراســیون نمی توانســتند 

حقوق دریافت کنند. 
حقوق دی ماه پرسنل فدراسیون ابتدای همین 
هفته پرداخت شــد و تنها چند نفر از کارکنان 
باقی مانده بودند که قبــل از پرداخت حقوق 
شان، حساب فدراسیون مسدود شده است.

صد البته تا این لحظه هنوز فدراسیون فوتبال 
این خبر را به صورت رسمی تایید نکرده و گفته 
می شود سران فدراســیون در تالش هستند 

مشکل را با رایزنی حل کنند.

هیئت رییسه فوتبال ایران انتخاب سرمربی و مذاکره 
با گزینه ها را تمام و کمال در اختیار تاج قرار داده است 
تا رییس فدراسیون فوتبال با آزادی عمل بیشتری 

سراغ افراد شاخص برود

فوتبال جهان

عکس خبر

تیم فوتبال زنیت 
روسیه در اصفهان به 

مصاف سپاهان می رود
بوریس بورمیســتروف، سرکنســول  
کشور روسیه در دیدار با جواد محمدی، 
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان 
از دیــدار دوســتانه زنیت با ســپاهان 

خبرداد. 

سرپرســت هیئت تیرانــدازی گفت:امیــدوارم که 
ریاست آینده هیئت استان اصفهان جوان گرایی را 
ادامه دهد و در این دوران طالیی حداکثر اســتفاده 
برای فراهم کردن زیر ســاخت ها را ببــرد. در واقع 
کسانی که کاندید می شــوند برای این موارد برنامه 
ریزی داشته باشند. همچنین عالوه بر این موارد به 

مسائل فرهنگی نیز توجه کنند.
علــی زارعــی در گفت وگو بــا ایمنــا در خصوص 
برنامه های هیئــت تیراندازی و برگــزاری مجمع 
انتخاباتی اظهار کرد: بنده چهار سال به عنوان دبیر 
هیئت تیراندازی فعالیت داشتم و در حال حاضر به 
عنوان سرپرست در این هیئت حضور دارم. همانطور 
که می دانید ریاســت ســابق هیئت تیراندازی هم 

اکنون به رییس فدراســیون این رشــته ورزشــی 
مشغول به کار هســتند و یکی از دوران های طالیی 
برای تیراندازی کشور همین دوره است. خوشبختانه 
در این دوران تمام مسئوالن استان و شهرستان ها 
تمام تالش خود را به کار گرفته اند و سردار نیز در صدد 
مهیا کردن زیر ساخت های تیراندازی در تمامی نقاط 
کشور هســتند؛ اما این اتفاق رقم نخورده و در حال 

حاضر زیر ساخت های ضعیفی را در اختیار داریم.
وی افــزود: تیراندازی یکی از ورزش هایی اســت 
که پیامبر )ص( به آن توصیــه فراوانی کرده اند و به 
همین دلیل با درایت ریاست فدراسیون تیراندازی 
برنامه های هر اســتان رصد می شود تا آن ها بدون 
تخلــف وارد گردونه انتخابات و ریاســت هیئت ها 

شــوند و اصفهان نیــز در زمانی که بنــده به عنوان 
سرپرست انتخاب شــدم کاندیدها برای انتخابات 
ثبت نام کردند؛ اما به دلیل اینکــه چند نفر از آن ها 
تخلفاتی داشتند و به فدراسیون گزارش داده شده 
بود با برگزاری مجمع مخالفت شد و با آمدن آقای 
محمدی پس از پیگیری این موضوع قرار است پس 
از یک ثبت نام مجدد، مجمع برگزار شــود. در این 
وضعیت بنده با خواست خودم کناره گیری می کنم 

و در انتخابات شرکت نخواهم کرد.

سرپرست هیئت تیراندازی اصفهان:

برخی تخلفات مانع برگزاری مجمع شد

عکس: مهر
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مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان:
پارکینگ توحید تا پایان بهمن  1401 تکمیل می شود

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان با بیان اینکه پارکینگ زیرسطحی توحید در دو فاز عملیاتی 
شامل احداث اسکلت و نازک کاری حدفاصل پل آذر تا چهارراه نظر از ابتدای سال ۱۴۰۰ در دستور کار گرفت، 
گفت: این پروژه تا پایان بهمن ماه تکمیل خواهد شد.امیرعباس رحمتی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار 
کرد: سازمان عمران شهرداری اصفهان به عنوان مجری پروژه پارکینگ زیرسطحی توحید که پارکینگی 
مدرن با طول ۵۴۰ متر و عرض ۲۲ متر در دو تونل رفت و برگشت شــرقی و غربی در عمق چهار متری از 
آسفالت خیابان اســت، دارای دو رمپ ورودی و دو رمپ خروجی، شش دستگاه پله و چهار آسانسور با 
ظرفیت ۳۵۴ خودرو واقع در منطقه پنج شهرداری، به صورت شبانه روزی در حال فعالیت است.وی ادامه 
داد: سازمان عمران شهرداری اصفهان به عنوان بازوی توانمند در اجرای پروژه های عمرانی، عملیات احداث 
اسکلت را در کوتاه ترین زمان ممکن با اجرای عملیاتی شامل ۶۰ هزار متر مکعب خاک برداری، ۵۰ هزار 
تن بتن ریزی، ۲۲۰۰ تن آرماتوربندی، ۲۰ هزار متر مربع قالب بندی و در شرایط خاص ترافیکی منطقه به 
پایان رساند و از شهریورماه سال جاری با تمام توان و در نظر گرفتن بهترین کیفیت، عملیات نازک کاری و 
تاسیسات پارکینگ زیرسطحی توحید را آغاز کرد.مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان خاطرنشان 
کرد: در پروژه پارکینگ زیرسطحی توحید، عالوه بر حفظ فضای سبز، شرایط تردد ایمن و سهل الوصول 
شهروندان به ویژه معلوالن و سالمندان در نظر گرفته شده است و امیدواریم بهره برداری از این پارکینگ 
معضالت مربوط به پارک خودروها، تسهیل جریان تردد و به تبع کاهش خطرات ترافیکی را به همراه داشته 
باشد.وی با بیان اینکه این پروژه تا پایان بهمن ماه امسال تکمیل خواهد شد، اضافه کرد: از تمام شهروندان 
و کسبه محل قدردانی می کنم که نهایت همکاری را حین اجرای پروژه پارکینگ توحید داشتند و امیدواریم 
با اجرای این نوع پروژه ها بتوانیم گامی کوچک در مسیر خدمت رسانی به شهروندان برداریم.به گزارش 
ایمنا، احداث پارکینگ زیرسطحی خیابان توحید از جمله پروژه های مهم شهری محسوب می شود که در 
راستای رفع نیازهای شهروندان و کاربران خیابان های توحید، نظر و بلوار ملت در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر منطقه ۳ شهرداری مطرح کرد:
بهسازی بافت اطراف مدرسه صدر بازار

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان گفت: هویت شهر اصفهان با سابقه درخشان علمی مدرسه صدر گره 
خورده است، از این رو حفظ این مدرسه به عنوان میراث گرانبهای شهر اصفهان از اهمیت بسیاری برخوردار 
است.به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدباقر کالهدوزان در دیدار با »حجت االسالم والمسلمین مجید جاللی« 
مدیر مدرسه علمیه صدر بازار اصفهان، اظهار کرد: مدرسه صدر بازار یکی از مدارس علمیه اصفهان با سابقه 
درخشان تاریخی است و یکی از افتخارات علمی و فرهنگی شهر اصفهان محسوب می شود.وی افزود: 
شهرداری به سهم خود برای حفظ این بنای تاریخی، نگهداشت فضای سبز و رفع معضالت این مدرسه 
و بافت اطراف آن تالش خواهد کرد.مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با اشاره به موقعیت مکانی این 
مدرسه و وجود گلوگاه هایی که دسترسی به مدرسه را با مشکل مواجه کرده است، ادامه داد: شهرداری 
بودجه مناسبی برای آزادسازی این گلوگاه ها همچنین کف سازی معابر بازار و حفظ فضای سبز این مدرسه 
در نظر گرفته است.وی اظهار امیدواری کرد: با بهره گیری از ظرفیت های فراوان حوزه علمیه، مشکالت و 
معضالت فرهنگی شهر و بازار اصفهان کاهش می یابد.حجت االسالم والمسلمین مجید جاللی، مدیر 
مدرسه علمیه صدر بازار نیز در این دیدار نکاتی درباره قدمت، اهمیت و پاره ای از مشکالت مدرسه و بافت 
اطراف آن بیان کرد و در پایان این دیدار مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان از حجره های مدرسه صدر که 
محل تحصیل علمایی همچون آیت ا...بروجردی، آخوند کاشی، شهید مدرس و جهانگیرخان قشقایی 
بوده است، دیدن کرد.به گزارش ایمنا، مدرسه صدر بازار اصفهان معروف به مدرسه بزرگ صدر یا مدرسه 
صدریه از مهم ترین و باشکوه ترین مدارس علمیه اصفهان است که از ابتدای تاسیس در سال ۱۲۲۰ هجری 
قمری تاکنون مرکز علوم دینی شهر اصفهان و محل سکونت و تدریس تعداد زیادی از عالمان و مجتهدان 
بزرگ بوده و در آن علوم مختلف حوزوی از جمله فقه و اصول، فلسفه و کالم و عقاید تدریس شده است.

زمزمه ها درباره سواره راه شدن دوباره چهارباغ عباسی شدت گرفته است؛

درگوشی های نزدیک به واقعیت!

    پس از گذشت حدود پنج ســال از پیاده راه شدن چهارباغ 
عباسی به صورت یکپارچه، این روزها خبرهای غیررسمی در 
فضای عمومی حاکی از طرحــی برای تبدیل دوباره ایــن گذر فرهنگی به 
مسیری برای تردد خودروها و وسایل نقلیه است.از آذرماه امسال موضوع 
تغییر فضای چهارباغ عباسی از پیاده راه به سواره راه مطرح شد هرچند که در 
همان روزهای اول با تکذیب شــدید، محمد نورصالحی، رییس شــورای 
اسالمی شهر اصفهان روبه رو شــد؛ اما هنوز تب این خبر فروکش نکرده و 
بسیاری از مردم نگران اجرای طرح از جایگاهی باالتر از سطوح حاکمیت 
شهری هســتند.این روزها میز و صندلی های کافه رستوران ها از این گذر 
تاریخــی برچیده شــده و رواق های مدرســه چهارباغ که عابــران در آنها 
می نشستند با شیشه مسدود شده اند.در همین ارتباط محمد نورصالحی، 
رییس شورای شهر اصفهان با اشاره به شایعه ماشین رو شدن دوباره گذر 
چهارباغ به خبرنگار مهر می گویــد: این موضوع در حیطه کاری شــورای 

اسالمی شهر و شهرداری مطرح نشده است.

استقبال مردم از فعالیت های فرهنگی و مذهبی در چهار باغ
وی با اشاره به برنامه شــورای ششــم در رابطه با گذر چهارباغ می افزاید: 
گذر چهارباغ، یک گذر پیاده راه با رویکرد فرهنگــی و دارای محور تاریخی 
و باارزش همراه با پویایی و سرزندگی است؛ چراکه نبض حرکت و نشاط 
همراه با رونق اقتصادی و کیفیت مطلوب کسب وکار در این گذر جریان دارد.

نورصالحی با اشاره به بعضی گالیه مندی های ایجادشده از ناهنجاری های  
فرهنگی و اجتماعی در گذر چهارباغ می گویــد: احتمال می رود با توجه به 
شکایت برخی شــهروندان از بروز ناهنجاری ها در این گذر، شایعه حاضر 
به وجود آمده باشد؛ بااین حال اصالح وضع موجود نیز نیازمند برنامه ریزی 
فرهنگی است که امیدواریم با کمک و همکاری دیگر دستگاه ها، گامی در 
جهت رفع نگرانی های موجود برداریم.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان 
خاطرنشان می کند: از زمان پیاده رو شدن خیابان چهارباغ عباسی تاکنون، 
شاهد استقبال شهروندان از این گذر هستیم؛ بنابراین هدف شورای اسالمی 
شهر و شهرداری این است که اگر نهادهای دیگر در رابطه با این گذر نظری 
دارند، ارائه کنند و چنانچه اجرای برنامه های مناسبتی و فرهنگی برای این 
مکان در نظر گرفته شده است، در یک چارچوب مطلوب اجرا شود تا کیفیت 

این محور افزایش یابد.

تاکید شهرداری اصفهان بر پیاده راه بودن چهارباغ است
همچنین مجتبی شاهمرادی، معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با بیان اینکه مسئوالن شهرداری تاکید 
بر این دارند که چهارباغ عباسی گذر پیاده رو باشد، به خبرنگار مهر می گوید: 
روال این است که تغییر کاربری خیابان ها از پیاده به سواره و یا برعکس باید 
در شورای عالی ترافیک استان بررسی شود و در آن شورا تصمیم گیری شود 
و تاکنون شهرداری در این زمینه درخواســتی را اعالم نکرده است.رییس 

شورای گذر فرهنگی چهارباغ با بیان اینکه چهارباغ مشکل ترافیکی ندارد، 
می افزاید: نگاه ما پیاده راه بودن چهارباغ است.اوایل دهه ۸۰ بود که طرح 
پیاده راه شدن خیابان چهارباغ عباســی مطرح و پس از تایید یونسکو به 
استانداری اصفهان ارسال شد. عملیات پیاده راه سازی چهارباغ در محور 
شرقی فروردین سال ۱۳۹۶ و محور غربی آن نیز از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ 
اجرا شد و با صرف هزینه کف سازی این گذر تاریخی تابستان همان سال 

به اتمام رسید.

پیاده راه شدن در راستای حفاظت و صیانت از یک محور تاریخی است
در همین پیوند محسن جاوری، سرپرست هیئت باستان شناسی چهارباغ 
در واکنش به سواره راه شدن دوباره چهارباغ عباسی به خبرنگار مهر می گوید: 
از سال ۱۳۸۲ پیگیر بودیم که پیشنهاد دهیم این خیابان به یک محور پیاده رو 
تبدیل شود، در آن سال ها جلسات مختلف با افراد مختلفی برگزار کردیم، 
مباحث بســیاری با شهرسازان و مشاوران شــهری اصفهان مطرح شد و 
همگی متفق بر پیاده رو شدن چهارباغ تاکید کردند و با نظر و رای همگانی و 

خرد جمعی به این نتیجه رسیدیم که این گذر تاریخی محور پیاده راه شود.
این باستان شناس می افزاید: هر اقدامی در جهت تغییر کاربری این گذر 
رخ دهد آینده روشنی برای آن نمی بینم به دلیل اینکه اینجا ما تاریخ را فدای 
تجارت می کنیم.جاوری خاطرنشان می کند: باید توجه داشت در شهرهای 
تاریخی مختلف دنیا بویژه در اروپا مانند شهرهای پاریس، رم، لندن و وین 
از سال ها پیش بخش هایی از این شهرها را کامل، محور پیاده راه کردند که 
این در راستای حفظ و صیانت و تقویت یک محور تاریخی بوده است.وی 
می افزاید: روح اصلی فضای تاریخی چهار باغ عباسی، بناهایی پیرامونی 
آن و آثاری که در بدنه چهارباغ وجود داشــته و سردرهای باغ های تاریخی 
آن در طول دوره معاصر تخریب شده و از این گذر تنها یک محور طولی باقی 
مانده است. کارهایی که انجام شد و اقدام بسیار مهم تبدیل این خیابان به 
محور پیاده رو سبب شد یک فضای شهری مناسب برای شهروندان وجود 

داشته باشد.

هرگونه تغییر کاربری چهار باغ خسارت به آتیه تاریخی اصفهان است
جاوری اضافه می کند: ۲ محور کمکی، یکی خیابان شمس آبادی و دیگری 
محور کناری که به موازات چهارباغ عباســی از خیابان کمال اســماعیل به 
آمادگاه متصل می شود این دو محور نقش کمکی دارند و مشکل ترافیکی 
را برطرف می کنند؛ ســوالم این اســت اگر این محور ســواره راه شد چه 
تاثیری برای شــهر دارد؟ درحالی که اکنون از این زیبایی فضای شــهری 
همه شهروندان لذت می برند؟سرپرست هیئت باستان شناسی خیابان 
چهارباغ به انجام ۲ فصل کاوش های باستان شناســی اش در بخشــی از 
خیابان چهارباغ عباسی اشاره می کند و می گوید: در این خیابان داده های 
 بسیار مهمی در ۲ فصل کاوش به دست آمد؛ از این رو من این اقدام را بسیار

 غیر عاقالنه می دانم زیــرا هرگونه تغییر کاربری به نظــر من به جز ضرر و 
خسارت برای آتیه تاریخی شهر اصفهان و خیابان چهارباغ هیچ نتیجه ای 

در بر ندارد.

مشــاور شــهردار اصفهان در امور محالت با اشاره 
به اظهارات اخیــر پلیس برای احــداث کالنتری 
حصه گفت: زمین به مساحتی که نیروی انتظامی 
پیشنهاد داده اســت خریداری می شود، اما برای 
اینکه فشــار مضاعفــی بر بودجه شــهرداری وارد 
نشود، در فاز نخست کالنتری طبق نیاز در این محله 
احداث شــود و در فازهای بعدی گســترش یابد.

احمد نواب در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، در پاســخ 

به اظهارات »ســرهنگ عزیزا... سپهوند«، رییس 
پلیــس پیشــگیری فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهان درباره احــداث کالنتری حصــه مبنی بر 
اینکه »اگر مسئوالن انتظامی درخواست واگذاری 
زمینــی به مســاحت دو هزار متــر در محله حصه 
را دارند، به دلیل این اســت کــه جغرافیای جرم، 
جمعیت و شرایط آینده منطقه را مدنظر قرار داده اند 
و این موضوع نه تنهــا بلندپروازانه نیســت، بلکه 
دوراندیشانه است«، اظهار کرد: خوشحال هستم 
که نیروی انتظامی اعالم کرده  هرگز خواهان تبدیل 
شــدن کتابخانه یا محیط فرهنگی دیگر به عنوان 
کالنتری نیســت، البته همین انتظار را داشــتیم 
که فرهنگ را مقدم بر دیگر مــوارد بدانند که جای 

تشــکر دارد.وی با بیان اینکه فرهنگســرای حصه 
باید همچنان باقی بماند تا بتوانیم فرهنگ سازی 
را پیش ببریــم، ادامه داد: احداث یــک پایگاه یا 
کالنتری برای ســال های آینده خوب و نظر بلندی 
برای آینده است، اما نمی توان در حال حاضر برای 
آینده هزینه کرد.مشــاور شــهردار اصفهان در امور 
محالت با بیان اینکه زمینی به مساحتی که نیروی 
انتظامی پیشنهاد کرده است را تملک خواهیم کرد، 
اما در چنــد فاز کالنتری بزرگی احداث می شــود، 
خاطرنشان کرد: فاز نخست کالنتری نسبت به نیاز 
احداث و در طول زمان، فازهای توسعه برای آن در 
نظر گرفته می شــود و اینکه یک کالنتری برای ۲۰ 

سال آینده ایجاد شود، منطقی نیست.

لملــل  بین ا امــور  و  ارتباطــات  مدیــرکل 
 شــهرداری اصفهــان گفــت: ایجــاد بیــش از ۱۰

 ایســتگاه شــادمانه، برگــزاری بیــش از ۱۵ 
برنامــه شــاخص و ۳۰۰ برنامــه منطقــه ای 
بــا رویکــرد محله محــوری در ســطح شــهر از 
جملــه برنامه هــای شــهرداری این کالن شــهر 
در ایــام پیــش رو شــامل دهه فجــر و والدت 
 حضــرت علــی )ع( بــا شــعار »ایــران و تنم«

 اســت.به گــزارش خبرنــگار ایمنــا، ســیدعلی 
معرک نژاد در برنامه رادیویی »صدای شهر« اظهار 
کرد: شــهرداری اصفهان در راستای سیاست های 
مردم سپاری خود، برنامه های ویژه ای را برای ایام 
پیش رو با شــعار »ایران و تنم« در سطح شهر اجرا 

می کند.
وی با بیان اینکه این برنامه ها که ســعی دارد شهر 
را تحت تاثیر ویژه قرار دهد، بــا همکاری نهادهای 
مردمی، گروه های فرهنگی و ارگان های مدیریتی 
و دولتــی اصفهان بــا محوریــت ســازمان های 
فرهنگی و زیباســازی، اداره کل ارتباطــات و امور 
بین الملل شــهرداری اصفهان و دیگر سازمان های 
شــهرداری برگزار می شــود، افزود: چندین برنامه 

 ویژه بــرای ایــن موضــوع در نظــر گرفته شــده
 است.

مدیــرکل ارتباطات و امــور بین الملل شــهرداری 
اصفهان با اشــاره به این ویژه برنامه ها خاطرنشان 
 کــرد: ایجــاد بیــش از ۱۰ ایســتگاه شــادمانه، 
 برگــزاری بیــش از ۱۵ برنامه شــاخص و ویژه در 
ســطح شــهر و ۳۰۰ برنامه منطقه ای بــا رویکرد 
 محله محوری در ســطح شــهر اجرا خواهد شــد 
که امیدواریم روزهای پیش رو شــامل دهه مبارک 
 فجــر و والدت حضــرت علــی )ع(، ایام شــاد و 
خوشی برای شــهروندان باشــد و بتوانیم در این 
 جشــن های ملی، دینی و مذهبی روزهای خوبی را 

با اتحاد و همدلی رقم بزنیم.

مشاور شهردار:

شهرداری آمادگی احداث کالنتری حصه را در چند فاز دارد
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری خبر داد :

اجرای 31۵ ویژه برنامه با شعار »ایران و تنم« از نیمه بهمن ماه

با مسئولان

مفاد آراء
11/82 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 3691 مورخ 1401/10/19 هيات اول موضــوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی مالکيت 
آقای روح ا... ابراهيمی خراجی به شناســنامه شماره 53 کدملی 6339686044 
صادره فرزند ا... يار در ششــدانگ يکباب خانه به مســاحت 123/01 متر مربع 
مفروزی از پالک شــماره 307 فرعی از 4348 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواســطه از طرف 

وراث مرحوم اصغر غفاری )مالک رسمی( خريداری گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/27

م الف: 1449643  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

11/83 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 3707 مورخ 1401/10/19 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهــان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی 
مالکيت خانم مهين کاظمی به شناسنامه شــماره 395 کدملی 1815861381 
صادره آبادان فرزند عباس در ســه دانگ مشــاع از  ششــدانگ يکباب خانه به 
مســاحت 103/30 متر مربع )مقدار 3/50 متر مربع در حــد جنوب غربی عقب 

نشينی دارد( پالک شــماره 2593 فرعی از 5000  اصلی واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی مشاعی اوليه مفروز 
ثبتی گرديده است و با توجه به سند شــماره 64280 مورخ 85/3/10 دفترخانه 
85 اصفهان )بــا قيد به اينکه جنوبًا به گذر اصالحی 4 متری در ســمت شــرق 
0/6 متر و در ســمت غرب 0/7 متر از بــر موجود عقب نشــينی رعايت گردد( 
 و گزارش کارشناســان پرونــده: مقدار 3/50 متــر مربع در حــد جنوب غربی 

عقب نشينی دارد. 
- برابر رای شــماره 3706 مورخ 1401/10/19 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهــان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی 
مالکيت آقای نوروز علی کاظمی  به شناسنامه شماره 5 کدملی 1199553328 
صادره شهرضا فرزند عباس در ســه دانگ مشاع از  ششــدانگ يکباب خانه به 
مســاحت 103/30 متر مربع )مقدار 3/50 متر مربع در حــد جنوب غربی عقب 
نشينی دارد( پالک شــماره 2593 فرعی از 5000  اصلی واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی مشاعی اوليه مفروز 
ثبتی گرديده است و با توجه به سند شــماره 64280 مورخ 85/3/10 دفترخانه 
85 اصفهان )بــا قيد به اينکه جنوبًا به گذر اصالحی 4 متری در ســمت شــرق 
0/6 متر و در ســمت غرب 0/7 متر از بــر موجود عقب نشــينی رعايت گردد( 
 و گزارش کارشناســان پرونــده: مقدار 3/50 متــر مربع در حــد جنوب غربی 

عقب نشينی دارد. 
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/27

م الف: 1449846  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

فقدان سند مالکیت
 11/84 شــماره نامــه: 140185602024012168- 1401/11/05 نظــر به اينکه
 ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ ســند مالکيــت شــماره پــالک  56 فرعی از 
2862 اصلــی  واقــع در بخــش 5 اصفهــان  بــه شــماره صفحــه 461 دفتر 86 
امالک بــه شــماره ثبــت 9887 و شــماره چاپــی دفترچــه ای 195012 بــه نام 
بانو بيگــم صاحب محمــد صفری ســيچانی فرزند رضا ســابقه ثبت و صدور ســند 
 مالکيــت دارد کــه طــی ســند انتقــال قطعــی 45472 مــورخ 1348/4/18

 دفترخانــه 20 اصفهــان به محمــد علی مهــر محمدی انتقــال قطعــی گرديد و 
ســپس به موجب ســند انتقــال 38948 مــورخ 1352/4/8 دفترخانــه 71 اصفهان 
 از طــرف محمد علــی مهر محمــدی به محمــد شــيروانی و اصغر عباد ســيچانی

 بالســويه انتقال قطعی گرديد و نسبت به ســهم ســه دانگ اصغر عباد سيچانی سند 
مالکيت جداگانه صادر شده است سپس طی ســند انتقال 51614 مورخ 1359/12/9 
 دفترخانــه 92 اصفهــان تمامت ســه دانگ مشــاع از طــرف محمد شــيروانی به 
علی ساالری انتقال قطعی گرديد و به موجب گواهی حصر وراثت 599 مورخ 1397/3/7 
شعبه دهم حصر وراثت شورای حل اختالف اصفهان علی ساالری سيچانی فوت نموده 
 و ورثه حين الفوت وی عبارتند از يک عيال دائمی به نام ميمنت دهقانی و شــش فرزند 
بنام های شهربانو و خديجه و رســول و مهدی و حميد و خليل شهرت همگی ساالری 
ســيچانی و الغير و به موجــب گواهر حصــر وراثــت 140009390008319782 
مورخ 1400/8/1 شــعبه 57 شــورای حل اختــالف اصفهان خانم ميمنــت دهقانی 
 احدی از ورثه نيــز فوت نموده و ورثه ايشــان همان ورثه علی ســاالری ســيچانی
 می باشــد ســپس همه ورثه مذکور  بــا ارائــه درخواســت 1401/283327 مورخ 
1401/10/29 بانضمــام دو بــرگ استشــهاديه محلی کــه امضاء شــهود آن ذيل 
شــماره يکتــای  140102150373000465 و شــماره رمز تصديــق 118003 و 
شــماره 7080  مورخ 1401/9/6  به گواهی دفترخانه اســناد رســمی 430 اصفهان 
 رســيده اســت مدعی اســت که ســند مالکيت به علت جابجايی مفقود و درخواست 
صــدور المثنــی ســند مالکيــت را نمــوده  لــذا مراتــب  بــه اســتناد تبصــره 
يــک اصالحــی ذيــل مــاده 120 آئيــن نامــه قانــون ثبــت در يــک نوبــت 
نجــام معاملــه نســبت بــه  آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی مدعــی ا

 ملک مرقوم يا وجود ســند مالکيــت مذکور نزد خود می باشــد از تاريخ انتشــار اين 

 آگهی ظــرف مــدت ده روز اعتراض خــود را کتبا ضمــن ارائه اصل ســند مالکيت 
يا سند معامله به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمائيد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکيت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بديهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 

سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1448527 مهدي شــبان سرپرســت واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

11/85 شماره نامه: 140185602024012285- 1401/11/08 نظر به اينکه ششدانگ 
پالک ثبتی  43  فرعی از 2408  اصلی  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  به شماره صفحه 
 437 دفتر 1471 و به شــماره ثبت 276395 و سند برگی به شــماره چاپی 425124 
سری د / 93 و دفتر الکترونيک امالک به شماره 139420302024015119 و به موجب 
 سند انتقال قطعی 133737 مورخ 1394/05/10 دفترخانه 98 اصفهان به نام  صغری 
زمان پور  ثبت و صادر و تســليم گرديده است ســپس آقای غالمرضا شعبانی سيچانی 
به موجب وکالت نامــه شــماره 65800- 1401/11/03 دفترخانــه 81 اصفهان به 
 موجب درخواست وارده به شــماره 140135499- 1401/11/05 به انضمام دو برگ
 استشهاديه محلی که امضاء شهود آن ذيل شماره يکتای  140102157143000599 
و رمز تصديــق 427016 و شــماره ترتيــب 23626  - 1401/11/05   دفترخانه 81 
اصفهان از طرف صغری زمان پور مدعی است که سند مالکيت به علت جابجايی مفقود و 
درخواست صدور المثنی سند مالکيت را نموده  لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی 
ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت مذکور نزد خود می باشد از تاريخ 
انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت 
يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
مالکيت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بديهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 

سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
 م الــف: 1449184 مهدي شــبان سرپرســت واحــد ثبتي حــوزه ثبت ملک
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رتبه: 3    ضریب کیفی روزنامه: 53.4

نشســت خبری مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شهری 
شهرداری اصفهان ظهر ســه شــنبه در باغ طوبی اصفهان و با 
حضور اهالی رســانه برگزارشــد. روح ا... ابوطالبی در این نشست به مسئله 
کارتن خواب ها، معتادان متجاهر و متکدیان به عنوان یک معضل مهم شهری 
پرداخت و در این باره به صورت مفصل درباره اقدامات شــهرداری درخصوص 
جمع آوری و ســاماندهی کارتن خواب هــا، متکدیــان و معتادین متجاهر 

توضیحاتی داد که در ادامه صحبت های وی در این زمینه را می خوانید: 
  جمع آوری این افراد وظیفه ذاتی شــهرداری نیســت؛ امــا در این زمینه 
همکاری می کنیم و در پی جلساتی که با فرمانداری اصفهان برگزار شده در یک 
ماه اخیر طرح جمع آوری معتادان متجاهر و متکدیان در این کالن شــهر اجرا 
شد. با توجه به فصل سرما و اینکه این افراد شب ها در مکان های بی دفاع مانند 
زیر پل ها بیتوته می کردند و روزانه سرقت های خردی اتفاق می افتاد که بتوانند 
مواد و خوراک خود را تامین کنند، شهرداری اصفهان برای کمک و جمع آوری 

این افراد اعالم آمادگی کرد.
 عدم وجود همدلی میان دســتگاه های ذی ربط مانع مهمی در ساماندهی 
کارتن خوابی بوده اســت که در این دوره به ســهم خود تالش کردیم این مانع 
برطرف شود، مقرر شد در سال 1402 بودجه خاصی برای موضوع تکدی گری 
در شهر اصفهان تخصیص داده شود که در این موضوع به جلب مشارکت سایر 

شهرهای اطراف نیز اقدام شد.
 برای جمع آوری و انتقال کارتن خواب ها به کمپ استقالل الزم بود که موانع 
قانونی برطرف شود، در یک ماه گذشته 350 کارتن خواب که به طور عمده معتاد 

متجاهر بودند، از مناطق مختلف شهر جمع آوری و به کمپ منتقل شدند.
 شــهرداری برای جمع آوری این افراد حکم قانونی گرفت، تالش می کنیم 
کارتن خواب ها را در محیط های باز ســطح شــهر نداشته باشــیم و از این رو 

نیروهای ما اکنون روزانه شهر را رصد می کنند.
 آمار دقیقی از شمار کارتن خواب ها، معتادان متجاهر و متکدیان نداریم، این 
افراد بیشتر در منطقه 14 شهرداری و مناطق حاشیه شهر هستند و به  ندرت در 

مناطق 2 و 3 و مرکز شهر به صورت روزانه دیده می شوند.
 آمار افراد کارتن خواب در شــهر اصفهان و متکدیــان در فصل های خاص و 
شرایط خاص متغیر است و به همین خاطر از شمار متکدیان و کودکان خیابانی 

که به طور عمده مهاجر و اتباع هستند، آمار دقیقی نداریم.
 حدود ۹0 درصد کودکان خیابانی اتباع و 10 درصد آنان از شــهرهای اطراف 

اصفهان به این شهر مهاجرت کردند.
علت اینکه تعداد متکدی در شهر اصفهان بعضا زیاد است اما این متکدیان 
یا از اتباع بیگانه یا مهاجرین شــهرهای دیگر هســتند و به ندرت)خیلی کم( 
متکدی اصفهانی می بینید، این است که مردم اصفهان خوب پول می دهند! 
کمک کردن مردم اصفهان از روی ِعرق مذهبی بســیار زیاد است و این سبب 
می شود که متکدیان از محل تکدی گری درآمد قابل توجهی داشته باشند. البته 
ما هم به کرات تاکید کرده ایم که مردم به جای کمک بــه متکدیان، به کمیته 
امداد و خیریه های موثــق و معتبر کمک کنند که البته بنــا به دلیلی که گفتم، 

کمک به متکدیان در اصفهان همچنان زیاد است  
 تکدی گران افــراد مســتحق نیســتند، گروه هایی که دســتگیر می کنیم 

درآمدهایی با عددهای قابل توجهی دارند و برخــی از این کودکان خیابانی به 
طور عمده افرادی هستند که توسط لیدرهایی دسته بندی و هدایت می شوند.

 طی چند ماه اخیر لیدر و دسته متکدیان را با حکم قضایی دستگیر کردیم 
که از اتباع بیگانه بودند و همه این ها بدون مجوز وارد شده و در نقاط مختلف و 
چهارراه های شــهر ســاکن شــدند و زن هــا و بچه هــا را برای تکــدی گری 
می فرستادند. درواقع آقایانی بودند که خودشان در خانه استراحت می کردند 

و زن و بچه خود را برای تکدی گری به خیابان می فرستادند!
 شهر اصفهان در سال های گذشــته با معضل کمبود مرکز نگهداری ماده 16 
معتادان متجاهر روبه رو بود، به رغم اینکه ایجــاد چنین مرکزی وظیفه ذاتی 
شهرداری نیست؛ اما این مهم را یک تکلیف دانسته و با احداث کمپ باغ فدک 

ورود کردیم تا یک معضل اساسی شهر اصفهان برطرف شود.
 در کمپ باغ فدک که بــرای نگهداری معتــادان متجاهر آقا ایجاد شــده 
کارگاه های آموزشی تعبیه شده که این افراد پس از خروج از کمپ به سمت و 
ســوی اعتیاد بازنگردند. این کمپ که 700 نفر ظرفیت دارد 18 بهمن امسال با 
حضور مقامات کشوری و استانی افتتاح خواهد شد و به طور همزمان نیز مرکز 

قلعه شور به بانوان در موضوع مرکز ماده 16 اختصاص می یابد.
 2 مرکز ماده 16 استان اصفهان هم اینک در قلعه شور و کمپ کرامت مبارکه 
زیر نظر سپاه است که این دو مرکز با توجه به آمار معتادان متجاهر شهر اصفهان 

ظرفیت پذیرش همه معتادان را ندارد.
 برای کاهش تخلفات شهری و معضالت از معتمدین و اتحادیه ها و اصناف 
کمک می گیریم،طی سالیان گذشته مرجع و مرکزی برای نگهداری متکدیان 
و کودکان کار وجود نداشت و دختران و پسران کمتر از 18 سال تحویل بهزیستی 

می شدند و این عمال مشکل را برطرف نمی کرد.
 با پیگیری های انجام شــده ســاختمانی در خیابان جــی - مهدیه برای 
نگهداری دختران و پســران کمتر از 18 ســال تجهیز شــده و به زودی افتتاح 
می شود. کودکان بر اساس دسته بندی های سنی و اقتصادی در این مکان تحت 
درمان و آموزش های الزم قرار می گیرند و اگر خانواده های آنها از پذیرش این 
کودکان اجتناب کنند، با نظارت مجامع قضایی، کودک در این مکان می ماند و 
درباره پدر و مادر جرم انگاری می شود. شــهرداری برای این طرح که بی شک 

نتایج قابل توجهی خواهد داشت هزینه زیادی را متقبل شده است.
 تخلفات شهری در کالن شهر اصفهان را به حداقل رساندیم، با طرحی که در 
ناژوان اجرا کردیم دست فروشانی که به ظاهر دست فروش بودند؛ اما در کنار 
این ها مواد مخدر و … می فروختند، با کمک نیروی انتظامی در شمال ناژوان 

جمع آوری شدند.
 پرتنش ترین مرکز در شــهرداری اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری 
اصفهان است. نیروهای ما با اســترس باید به گونه ای عمل کنند که نارضایتی 
مردمی ایجاد نشود.  در این راستا ســامانه تخلفات شهری و هوشمند سازی 
امور تخلفات شــهری تهیه و به صورت آزمایشی در چند منطقه )مناطق 5، 6 و 
13( در حال اجراست و تالش می کنیم که سال آینده به همه مناطق تسری پیدا 
کند. بحث هوشمندسازی در این زمینه، برای اولین بار در کشور در اصفهان اجرا 
 می شــود. این ســامانه به  تمام نرم افزارهای مرتبط در شــهرداری اصفهان 

متصل است . 

شرکت مخابرات استان اصفهان در پی انتشار گزارش ها و انتقادات مردم کاشان درباره 
مشکالت مشترکین در ارتباط با مراکز پاسخگویی 118 که مستقیم به اصفهان متصل 
می شد و مردم معطل می شدند، جوابیه ای صادر کرده است.به گزارش خبرنگار ایمنا، 
در پی انتشار گزارش ها و انتقادات مردم کاشان درباره مشکالت مشترکان در ارتباط با 
مراکز پاسخگویی 118، متن جوابیه ای از سوی معاون تجاری و امور مشتریان شرکت 
مخابرات استان اصفهان نسبت به دغدغه مردم کاشان منتشر شد. یکی از مشکالت 
شهر کاشان که گالیه شهروندان را در پی داشــته، عدم پاسخ گویی مناسب »118« 
است.علی هاشمی طاهری، رییس شورای اسالمی شهر کاشان نامه ای خطاب به 
مدیرکل مخابرات استان اصفهان نوشته بود که متن آن به شرح ذیل است:»مدیرکل 
محترم مخابرات استان اصفهان با سالم و احترام پس از حمد خدا و درود و صلوات 
بر نبی مکرم اسالم و خاندان پاک مطهر ایشان بدین وسیله به استحضار می رساند از 
زمانی که پاسخگویی 118 به مراکز استان ها انتقال پیدا کرد شهروندان محترم کاشانی 
را با مشکالت عدیده ای مواجه کرده که هرروز و هر ساعت اعتراض شدید خود را به 
مسئوالن کالن این شهر از جمله امام جمعه محترم، فرماندار، شورای اسالمی شهر 
اعالم می دارند، مراتب اعتراض چندین مرتبه اعالم شــده ولی وقتی گذاشته نشده 
است.لذا مستدعی است دستور فرمایید نســبت به انتقال پاسخگوی 118 به حوزه 
شهرستان کاشان اقدام عاجل صورت پذیرد. در جوابیه ای که از طرف معاون تجاری 
و امور مشتریان شرکت مخابرات استان اصفهان نسبت به دغدغه مردم کاشان آمده 
است و در پی شکایت های متعدد مردم کاشان و اعالم نارضایتی گسترده شهروندان 

کاشان نســبت به جابه جایی مرکز پاســخگویی 118 مخابرات و عدم پاسخگویی 
به موقع و صحیح اپراتورهای مستقر در اصفهان بود، شــورای اسالمی شهر کاشان 
مراتب را به صورت شفاهی و کتبی به اطالع مدیران اداره مخابرات در کاشان و اصفهان 
رسانده است که اداره کل مخابرات اصفهان با ارائه دالیلی همچون سیاست های کلی 
شرکت مخابرات ایران، درخواســت فوق الذکر را غیرقابل اجابت دانست. «بنا بر این 
گزارش از سوی دیگر مکاتبات و پیگیری های مستمر شورای اسالمی شهر کاشان 
در خصوص انتقال مرکز پاسخگویی 118 زمان زیادی را به خود اختصاص داده است. 
برای پیگیری این موضوع در نشست های مختلف که عالوه بر اعضای شورای اسالمی 
شهر، فرماندار ویژه به همراه معاونان، شــهردار و مدیر مرکز آمار و فناوری اطالعات، 
مسئوالن دســتگاه های اجرایی نظیر معاون مخابرات استان، رییس و معاون اداره 
مخابرات شهرستان حضور داشتند این مشکل از طرف مسئوالن بررسی  شده بود.در 
این جلسات، ضمن تشریح الزامات اجرای فیبر نوری به عنوان زیربنای تحقق شهر 
هوشمند، اقدامات مدیریت شهری طی این دوره در این زمینه ارائه شده بود و یکی از 
کارهایی که قابلیت پیگیری داشت، انتقال مرکز پاسخگویی 118 از اصفهان به کاشان 
است. نشست های شورای اسالمی شــهر با موضوع شهر هوشمند برگزار می شود و 
یکی از الزامات هوشمند ســازی توجه به زیرساخت هاست و الزم به ذکر است که از 
ابتدای کار شهردار کاشان حسن بخشنده امنیه، سازمان فاوا تشکیل شد که در جهت 
ایجاد زیرساخت ها گام هایی برداشته شود و همچنین از شهرهای موفق که در ایجاد 

زیرساخت ها گام های برداشته اند الگوبرداری می شود.

مدیر عامل آبفای استان اصفهان در نشســت اعضای شورای انسجام بخشی 
شرکت های تابعه وزارت نیرو در اصفهان با مدیرکل پدافند غیرعامل وزارت نیرو بر 

لزوم مطالعات پدافندی در اجرای پروژ های آب و فاضالب تاکید کرد.
حسین اکبریان در این نشست با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص 
پدافند غیرعامل، گزارشی از اقدامات و عملکرد این شرکت در حوزه پدافند غیر 
عامل ارائه کرد.وی در ادامه این نشست اظهار داشت: در آبفای استان اصفهان 
مطالعات و بررســی های الزم در زمینه پدافند غیرعامل در پــروژه های آب و 
فاضالب انجام شده و در دستور کار این شــرکت قرار دارد.در ادامه این نشست 
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو گفت: وزیر نیرو بر 
رعایت حفظ جان مردم در حین خدمات رسانی شرکت های تابعه وزارت نیرو در 
 HSE سطح کشور تاکید بسیاری دارد و براین اساس باید تمام الزامات ایمنی و
در حین اجرای پروژه ها رعایت شود.سید اعتضاد مقیمی افزود: باید به صورت 

جهادی شاخص های ایمنی در تمام فرآیندها به خوبی ارزیابی و بررسی شود 
و تمام فرآیندها از لحاظ کمی و کیفی تحت کنتــرل قرار گیرند تا وقوع حوادث 
کاهش یابد.وی به کاهش حوادث در بخش آب و آبفا اشاره و اعالم کرد: مقرر شد 
کار گروهی جهت نظارت بر چگونگی فعالیت پیمانکاران از لحاظ رعایت مباحث 
ایمنی و HSE تشکیل شود تا شاهد کاهش حوادث از سوی فعالیت هایی که از 
سوی پیمانکاران در این بخش ها صورت می گیرد، باشیم.مدیرکل دفتر مدیریت 
بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو اظهار داشت: سطح بندی تاسیسات از لحاظ 
مباحث پدافندی یک تکلیف است و باید در تمام شرکت های تابعه وزارت نیرو 
انجام شود چرا که این امر از بروز تهدیدات و آسیب های طبیعی و انسان ساخت 
جلوگیری به عمل می آورد.در پایان این جلسه هر کدام ازمدیران شرکت های 
تابعه وزارت نیرو در استان اصفهان به مباحثی در خصوص پدافند غیرعامل در 

تاسیسات و اماکن مورد نظر پرداختند.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان در نشست خبری با اصحاب رسانه و در پاسخ به این سوال که چرا تعداد متکدیان در اصفهان که عمدتا هم از اتباع بیگانه و مهاجرین هستند، این قدر زیاد است:

مردم اصفهان خیلی خوب کمک می کنند!

مدیر عامل آبفای استان مطرح کرد:جوابیه شرکت مخابرات استان اصفهان به دغدغه مردم کاشان

لزوم مطالعات پدافندی در اجرای پروژه های آب و فاضالب

آگهی مناقصه 

شهرداری خوانسار م الف:1450244

شهرداری خوانسار به استناد مصوبه 164 مورخ 1401/02/24 شورای اسالمی شــهر، در نظر دارد نسبت به اجرای عملیات تکمیل دیوار ساحلی رودخانه اصلی 
شهر خوانسار از محل اعتبار دولتی و شــهرداری به شرح جدول زیر اقدام نماید. ضمنًا پرداخت بخشــی از اعتبار از طریق اسناد خزانه اخزا 101 با محاسبه قدرت 

خرید انجام می گردد. آگهی فراخوان  عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در راستای واگذاری و تامین پک های لوازم انشعاب به سرمایه گذار اقدام 

به شناسایی و ارزیابی تولیدکنندگان لوازم انشعاب به شرح جدول زیر  کرده است. 

شرایط:

1- پیشنهاد دهندگان می بایست دارای صالحیت فنی رتبه بندی راه و ساختمان در 
رشته مرتبط باشند.

2- پیشنهاد دهندگان می بایست مبلغ ضمانت نامه را به حساب 0105۹22۹86005 
بعنوان ضمانت شرکت در مناقصه واریز و یا ارائه ضمانت نامه بانکی با اعتبار 3 ماهه 

به مبلغ مذکور در وجه شهرداری خوانسار اقدام نمایند.
3- متقاضیان می بایســت جهت شــرکت در مناقصــه صرفًا به ســایت اینترنتی 

setadiran.ir )سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( مراجعه و ثبت نام نمایند.
 4- مهلت دریافــت اســناد در ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولــت به آدرس

 setadiran.ir تا تاریخ 1401/11/16 می باشد.
5- پیشــنهاد دهندگان از تاریخ 1401/11/10 لغایت پایان وقــت اداری 1401/11/26 

مدارک ذیل را در پاکت الک و مهر شده شامل:
الف( محتوی برگ استعالم و ضمانتنامه پیمانکار.

ب( مدارک و اسناد شرکت شامل: )تصویر اساسنامه- گواهی صالحیت فنی- آخرین 

تغییرات دارندگان امضاء مجاز- تصویر شناسنامه وکارت ملی دارندگان امضاء مجاز(
ج( محتوی برگ پیشنهاد قیمت بر اساس شرایط عمومی پیمان و فهرست بها همراه 
با آنالیز بهای موارد و یا قیمت مقطوع »کلیه کسورات به عهده پیمانکار می باشد« را 

تحویل دبیرخانه محرمانه شهرداری نمایند.
6- زمان بازگشایی پیشنهادات رسیده روز پنجشنبه مورخ 1401/11/27 می باشد.

7- متقاضیان می توانند جهت دریافت اطالعات به دفتر فنــی مراجعه و یا با تلفن 
57770847 شهرداری تماس حاصل فرمایند.

8- در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برنده مناقصه تا مدت یک هفته از بازگشایی 
پاکتها، شهرداری سپرده نفر اول را ضبط و از نفر دوم دعوت به عمل خواهد آورد و بدین 

ترتیب با نفرات دوم و سوم  اقدام خواهد شد.
۹- شــهرداری در رد و یا قبول هر یک و یا کلیه پیشنهادات مختار است. هزینه آگهی 

بعهده برنده مناقصه می باشد.
10- پیمانکار برنده مناقصه می بایست تنها از معدن سنگ شهرداری نسبت به خرید 

سنگ مورد نیاز اقدام نماید.

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 13:00روز دوشنبه به تاریخ 1401/12/1
تاريخ گشايش اسناد فراخوان : ازساعت 8:00 روزسه شنبه به تاریخ 1401/12/2

WWW.abfaesfahan.irمحل دريافت اسناد: سايت اينترنتی شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031 )  داخلی 388  (

مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه به ریالاعتبار به ریالشرحردیف

اجرای شفته ریزی پی دیوار ساحلی1

20/000/000/0001/000/000/000 اجرای دیوار با نمای گلچین و نصب لوله بار باکان2

اجرای بندکشی3 موضوع فراخوانشماره فراخوان 

شناسایی و ارزیابی کیفی و فنی تولیدکنندگان دریچه فاضالبی چدن خاکستری 25  سانتی متری ، 314 -4 –401
c250 ,D400 دریچه چدنی آب )30*40 ( ،دریچه آب )40*50 ( ، دریچه منهول فاضالبی

شناسایی و ارزیابی کیفی و فنی تولیدکنندگان شيرآالت برنزي شامل ) شير انشعاب ، شير قطع و وصل ، شير يكطرفه و شير ربع گرد(315 – 4 - 401

شناسایی و ارزیابی کیفی و فنی تولیدکنندگان محفظه شير قطع و وصل ، حوضچه كنتور و اتصاالت پلی 316 – 4 – 401 
اتیلن فشار قوی و کمربند پلی اتیلن ناف فلنچ برنجی  جهت سایز های ½ و ¾ و 1 اینچ   

نوبت اول
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