
  

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی                 

پنجشنبه  27   بهمن  1401
25     رجب  1444
16  فوریه    2023
 شماره 3750    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

فرمانده انتظامی استان خبرداد: آغازاجرای طرح بزرگ »ذوالفقار« با۱۱۰تیم اطالعاتی و عملیاتی دراصفهان؛

اصفهان؛ منطقه ناامن برای سارقان
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 افتتاح دفتر همکاری های آموزش وپرورش
 و دانشگاه اصفهان

طرح زبان آموزی بسته های فارسی پایه اول 
در روستا های اصفهان

  استان های درگیر خشکسالی در صدر مهاجرفرست ها 

اراضی رایگان در 
اختیار مسکن ملی 

قرار داده شد

 بخشودگی جرائم مالیاتی
  تا سقف 3 میلیارد ریال

 تا پایان بهمن

تخصیص اعتبار کنگره 
24 هزار شهید استان برای 

تولید فیلم سینمایی
33 7

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

شــهادت امام موسی کاظم )ع ( را تســلیت می گوییم

 ظرفیت تولید برق اصفهان از طریق خورشید؛ ۹00 مگاوات ، 
تولید انرژی خورشیدی فقط 50 مگاوات!

3فرصتی که ازدست می رود

 هشدار مهم دبیر رصدخانه مهاجرت ایران درباره افزایش نگران کننده مهاجرت جنوبی ها به شمال:

 معاون سیاسی امنیتی فرمانداری 
فریدونشهر خبر داد:

احداث مرکز درمانی 
برای روستای کلوسه 

به مناسبت دهه مبارک فجر؛ مركز 
نوآوری شركت فوالد مباركه در 

دانشگاه صنعتی اصفهان افتتاح شد

گام بلند فوالد مبارکه در 
تحقق توسعه زیست بوم 
نوآوری و فناوری کشور

آگهی مزایده  عمومی مرحله  سوم

حمیدرضا رجبی - شهردار م الف: 1457891

چاپ اول

 شهرداری مجلســی در نظر دارد به استناد مجوز شــماره 01/319 مورخ 

1401/09/28 شورای محترم اسالمی شــهر مجلسی سه قطعه زمین با 
کاربری تجاری مختلط به شماره های 2 و3 و 4 واقع در بلوار ارم چهارم 
شهر مجلســی با مشــخصات ذیل از طریق مزایده عمومی به اشخاص 

حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید:
1- قطعه زمین شــماره 2 بمســاحت141.93 مترمربع بــا قیمت پایه 

کارشناسی از قرار هر متر مربع 143.000.000 ریال
2- قطعه زمین شــماره 3 بمســاحت141.92 مترمربع بــا قیمت پایه 

کارشناسی از قرار هر متر مربع 142.000.000 ریال
3- قطعه زمین شــماره 4 بمســاحت175.85 مترمربع با قیمت پایه 

کارشناسی از قرار هر متر مربع 142.000.000 ریال
      1- پیشــنهاد دهندگان باید قانــون منع مداخله کارکنــان دولت در  

معامالت دولتی را رعایت نمایند.
     2- پیشــنهاد دهنــدگان باید 5 % کل مبلــغ پیمان )مبلــغ  پایه کل 

کارشناســی پالک( را به عنوان ضمانت شرکت در مزایده بصورت نقد به 
حساب سیبای شماره 0110309651009 شــهرداری نزد بانک ملی ایران 

شعبه شهر مجلسی واریز یا ضمانت نامه بانکی معتبر تهیه نمایند.
      3- پیشــنهاد دهندگان مــی تواننــد از تاریــخ 1401/11/27 لغایت 
1401/12/06 جهــت دریافــت اســناد و مــدارک شــرکت در مزایده به 
 دبیرخانه شهرداری مجلســی و یا سامانه ستاد به نشــانی الکترونیکی
 www.setadiran.ir مراجعه و اسناد و مدارک مزایده را دریافت نمایند.

      4- متقاضیان میتوانند پیشــنهاد خود را به همراه مدارک مربوطه تا 
تاریخ  1401/11/16 از طریق سامانه ستاد و یا بصورت فیزیکی به دبیرخانه 

شهرداری ارسال نمایند.
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت www.setadiran.irمراجعه و یا 

با شماره تماس 09133358509 آقای نصوحی تماس حاصل نمایید.
نشانی: استان اصفهان –شهرستان مبارکه –شهر مجلسی-میدان امام 

خمینی )ره(-شهرداری مجلسی

مسیح)ع(  را تبریک می گوییم 
سارلوز میالد حضرت 

    آگهی فراخوان عمومی فروش امالک و مستغالت

شرکت عمران شهر جدید مجلسیم الف: 1457484

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

نوبت اول

شرکت عمران شهر جدید مجلسی وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد تعداد محدودی واحدهای تجاری ساخته شده و قطعات زمین تجاری 

 و اماکن فرهنگی ورزشی واقع در شــهر جدید مجلســی را از طریق برگزاری فراخوان عمومی )مزایده( و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

 )www.setadiran.ir( به فروش رساند.
1- تاریخ دریافت اسناد: از تاریخ 1401/11/30 لغایت 1401/12/08

2- تاریخ بازدید از موارد مزایده: از ساعت 10 الی 12 مورخ 1401/11/30 لغایت 1401/12/08

3- تاریخ تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 14 مورخ 1401/12/20

4- تاریخ بازگشایی اسناد: ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1401/12/21

به منظور دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به امور امالک و واگذاری شرکت عمران شهر جدید مجلسی مراجعه یا جهت کسب اطالعات بیشتر با 

شماره تلفن: 52472228-031 تماس حاصل فرمایید.
 نشانی: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسی- بلوار ارم شرکت عمران مجلسی 

دورنگار: 031-52472214 
کدپستی: 86316-45775

www.majlesi.ntdc.ir :سایت اینترنتی شرکت عمران شهر جدید مجلسی

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل، به استناد قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه معامالت، از 

طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت مناقصه عمومی یک مرحله ای از بین پیمانکاران واجد شرایط که در سامانه الکترونیکی دولت 

ثبت نام نموده اند، خریداری نماید. الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

وزیر علوم در اصفهان تاکید کرد :  

ضرورت تدوین برنامه های مشترک بین سازمان اکو و مراکز علمی 

سیما
داو 

 ص
ی

زار
برگ

: خ
س

عک

ارتقای سرانه های 
تفریحی و بهبود 

 شرایط ساخت وساز 
در سال آینده

مورد عجیب  فوتبال 
ایران؛
 مهاجمانی که 
 بوی گل
 نمی دهند
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پرونده مطالبات معلمان خرید خدمات 
استان اصفهان بسته می شود

اصفهان در صدر تشکیل تعاونی های 
توسعه شهرستانی در کشور قرار گرفت

کاش ابدی باشد
  آرزوی اصفهانی ها برای زاینده رودی که

 این روزها دوباره زنده شده است؛

بهره برداری از هفده طرح 
 آب و فاضالب همزمان

 با دهه فجر

استخدام نیروی انسانی 
 در اوقاف اصفهان 

انجام  می شود

اطفای حریق 
درختان حوالی 

رودخانه زاینده رود
 بی محلی بازار محلی قدیمی شهر 

 به بازاریابی نوین
5 78
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روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

چهارشنبه 26  بهمن  1401
24 رجب  1444
15  فوریه  2023
 شماره 3749    

8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

مزایده عمومی یک مرحله ای

عبدالرسول امامی- شهردار نجف آباد م الف: 1451395 

نوبت دوم

شهرداری نجف آباد در نظر دارد فراخوان آگهی تجدید مزایده )نوبت دوم( واگذاری 

به صورت استیجاری یک واحد تجاری واقع در نجف آباد، طبقه همکف، ضلع غربی، 
مجتمع تجاری ملت به آدرس خیابان امام خمینی)ره( با زیربنای 17/77 متر مربع 
با قیمت پایه ماهیانه اجاره بهاء کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 8/500/000 
ریال )هشت میلیون و پانصد هزار ریال( برای یک دوره یکساله و حسب مشخصات 
موجود در مدارک پیوست مزایده به شماره سیستمی 5001090286000011 را از طریق 

سامانه  تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشــایی 
 پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام 
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت بر خط( برای کلیه صاحبان امضای 

مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:

 - تاریخ انتشــار فراخوان: نوبــت اول چاپ روز دوشــنبه مــورخ 1401/11/17 و 
نوبت دوم چاپ روز چهارشنبه مورخ 1401/11/26

- مهلت دریافت اسناد فراخوان: تا ساعت 19 روز یک شنبه مورخ 1401/11/30

- مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ 1401/12/11
- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 15 روز شنبه مورخ 1401/12/13

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: شرکت کنندگان باید مبلغ 5/100/000 
ریال )پنج میلیون و یکصد هزار ریال( بعنوان ســپرده شرکت در مزایده را حسب 
مدارک پیوســت به صورت وجه نقد به حساب سپرده شــماره 10/9107470/2 یا 
شماره شبا IR050700001000229107470002 شــهرداری نزد بانک رسالت واریز و 
یا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانکی بــا اعتبار حداقل 3 ماهه از زمان آگهی مزایده 
بعنوان ضمانت شرکت در مزایده تهیه و بارگذاری نمایند و سپس اصل ضمانتنامه 
و یا تاییدیه وصول مبلغ ســپرده را قبل از بازگشــایی پیشــنهادات به واحد امور 

قراردادهای شهرداری مرکزی نجف آباد ارسال نمایند.
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: نجف آباد ، خیابان امام خمینی )ره(، شهرداری 

مرکزی
کدپستی: 85146-14661 
تلفن: 031-42640041-3 

مشخصات شهرداری: شناسه ملی: 14000277378 
کد اقتصادی: 411443717316 

شماره ثبت: 0900544 

 فراخوان آگهی تجدید مزایده )نوبت دوم( واگذاری استیجاری یک واحد تجاری واقع در نجف آباد، 
خیابان امام، طبقه همکف، ضلع غربی، مجتمع تجاری ملت 

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت https://www.setadiran.ir/setad/cms دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری 
روز دوشنبه مورخ 1401/12/15 در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اســناد فیزیکی )ضمانت نامه( خود را به نشانی: اصفهان چهار باغ عباسی- خیابان 
عباس آباد- ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف- دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهاد مناقصه گرانی که بعد از مهلت 
مذکور اقدام نموده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد. عدم ارسال پاکت الف )ضمانت نامه بانکی( تا موعد اعالم شده موجب ابطال مدارک مناقصه گر می گردد. 
شماره تلفن واحد مناقصات: 34121482-031  آقای کریمی و جهت آگاهی بیشتر در مورد الزامات، اطالعات و شرح خدمات مناقصه با شماره تلفن 34121454 

آقای مهندس احمدی تماس حاصل نمایید.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

 مناقصه گــران جهت بــه روزرســانی مــدارک و فعالیــت های خــود، در ســامانه بــرون ســپاری شــرکت توزیع بــرق شهرســتان اصفهان به نشــانی 
 https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. ) در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید(

 شرکت کنندگان در مناقصه می بایست 72 ساعت قبل از  انقضای مهلت تسلیم پیشنهاد  با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و یا تماس با واحد 
مناقصه و مزایده،  از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.

 پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 
 پیشنهاد دهنده می بایست صرفا در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام کرده باشد

 به مدارک، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش، مشروط  یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

 سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

موضوع مناقصه
شماره 
مناقصه
شرکت

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکی 

دولت)ستاد(

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذاری و 

تحویل پاکات

بازگشائی 
اسناد ارزیابی 

کیفی

مبلغ تضمین 
ریال

تأمین نیروی انسانی 
جهت انجام خدمات 

مشاور نظارت و 
کنترل پروژه های 

فنی و مهندسی

4011412120010012110000401401/11/261401/12/041401/12/15
 1401/12/16

ساعت 
9 صبح

3/712/000/000

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

نوبت دوم
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معاون سیاسی امنیتی فرمانداری فریدونشهر خبر داد:

احداث مرکز درمانی برای روستای کلوسه 

معاون سیاســی امنیتی و اجتماعی فرمانداری فریدونشهر گفت: با 
دستور استاندار یک مرکز درمانی و بهداشــتی برای روستای کلوسه 

پشت کوه دوم در سال ۱۴۰۲ احداث می شود.
علی کاظمی در گفت وگو با ایسنا درباره بارش برف و وضعیت جاده های 
شهرستان فریدونشهر، اظهار کرد: در حال حاضر بارش برف با شدت 
زیادی در فریدونشــهر تداوم دارد، به طوری کــه در گردنه هایی مانند 
کلوســه و گالزون بیــش از ۶ متر برف روی زمین نشســته اســت. 
همچنین در اثر شــدت بارش ها و کوالک برف راه اصلی ۶۰ روستای 
بخش موگویی فریدونشهر مســدود است. حتی زمانی که یک مسیر 
را بولدوزرها باز می کنند نیم ساعت بعد بر اثر کوالک دوباره آن مسیر 

مسدود می شود.
وی با بیان اینکه سفر به فریدونشــهر به هیچ وجه امکان پذیر نیست، 
افزود: تنها یک جاده باز داریم و جاده های پیش کوه و پشت کوه بسته 
هستند. پیست اسکی هم بسته و غیرفعال اســت و بازگشایی آن تا 

آخر هفته بعید است میسر شود.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری فریدونشهر، گفت: در 

شهر ۳۰ سانتیمتر برف نشســته است و بارش ادامه دارد و طبق اعالم 
سازمان هواشناسی قدرت سامانه بارشی از عصر امروز بیشتر می شود 
و طبق این پیش بینی ۸۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر برف فقط در شهر فریدونشهر 

به زمین می نشیند.
کاظمی تصریح کرد: برِق تمام مناطق شهرستان تا آخرین روستا وصل 
اســت و   مدارس تعطیل بودند. در مراکز درمانی پزشک و آمبوالنس 
وجود دارد، اما راه ها بسته هستند که این مشکل مانع از اعزام بیمار به 
خارج از این مناطق می شود. اکنون ارتباط تلفنی روستاهای کاه گانک، 

وزوه و کمران قطع است؛ اما از نظر آب و گاز هیچ مشکلی نداریم.
وی ادامه داد: پیش بینی هواشناســی آفتابی بودن فریدونشهر در دو 
روز آخر هفته است، اما هر گونه سفر به این شهرستان مشروط به باز 

بودن محورها و همراه داشتن زنجیر چرخ است.  
معاون سیاســی امنیتی و اجتماعی فرمانداری فریدونشــهر درباره 
دستور استاندار مبنی بر احداث یک مرکز درمانی در منطقه پشت کوه 
دوم، گفت: در ۱۵ روز گذشته که جاده پشــت کوه دوم بسته و ارتباط 
زمینی ۷ روســتای این منطقه قطع بود مردم مجبور شــدند بیماران 

خود را با پای پیاده و طی کردن مســافت ۳۰ کیلومتر به جاده اصلی 
و آمبوالنس برسانند که این معضل ســبب شد با دستور استاندار یک 
مرکز درمانی و بهداشتی برای روستای کلوسه پشت کوه دوم در سال 

۱۴۰۲ احداث شود.
کاظمی با بیان اینکه این مرکز درمانی برای ۷ روســتای پشــت کوه 
دوم با جمعیتی بالغ بر ۲ هزار نفر راه اندازی می شــود، خاطرنشــان 
کرد: مقرر شد پزشک و پرســتار درمانگاه را دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان تامین کند، اما این تحول خوب تمام مشــکل را حل نمی کند 
چراکه عمده ترین مشــکل مســدود شــدن جاده های روســتایی 
این مناطــق در فصل زمســتان اســت و در صورتی که با تشــخیص 
 پزشــک نیاز به اعــزام بیمار داشــته باشــیم نمی توانیم ایــن کار را 

انجام دهیم.
وی افزود: تفاهم نامه احداث این مرکز درمانی این هفته در شهرستان 
منعقد می شود و ساخت و ساز آن از ابتدای سال آینده آغاز خواهد شد. 
همچنین احداث پانســیون برای این مرکز درمانی به منظور استقرار 

دائمی پزشکان ضروری است.
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معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

شیوع ساَلک در منطقه کاشان،  ۳۲ درصد کاهش پیدا کرده است
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: اقدام های مناسب بهداشتی باعث شد که شیوع بیماری 
سالک در منطقه کاشان نسبت به سال گذشته، ۳۲ درصد کاهش پیدا کند و تعداد مبتالیان از ۵۰۷ نفر به ۱۶۳ 
بیمار رسیده است.مهدی دالوری اظهار کرد: مخزن شــیوع بیماری سالک در منطقه کاشان ۳۲ کانون فعال 
است که ۹ کانون آن مربوط به شهرستان کاشان و بقیه متعلق به بخش شمالی شهرستان آران و بیدگل است 
که مبارزه با ناقل و مخزن های بیماری سالک در ســطح ۴۱ هزار هکتار از مناطق آلوده انجام شد.وی افزود: 
وضعیت جمع آوری پسماندهای عفونی مراکز زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان که سال های گذشته 
مورد اعتراض شهروندان بود، با پیگیری و تالش کارشناسان در بخش بهداشت محیط باعث شد که امسال 
کاماًل به صورت بهداشتی جمع آوری شود.دالوری تصریح کرد: ۱۱ هزار واحد صنفی زیر پوشش واحد بهداشت 
محیط دانشگاه علوم پزشکی کاشان است که سال جاری، ۵۰ هزار و ۳۷۹ مورد بازرسی از مرکزهای تهیه و توزیع 
مواد غذایی و مکان های عمومی انجام شد که ۱۹ هزار و ۳۹۰ اخطار برای متخلفان صادر شده و ۶۶ پرونده نیز به 
مرجع قضایی ارسال شد.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: ساماندهی وضعیت جمع آوری 
پسماند عفونی واحدهای تحت پوشش دانشگاه از طریق تهیه و ارائه برنامه جمع آوری و پیگیری و رفع نقص 
به ۸۰ درصد شاخص مراکز درمانی دارای عملیات بی خطرسازی پسماند عفونی ارتقا یافته است.وی افزود: 
کنترل کیفی آب ۹ استخر شنا در قالب ۱۴۵ بازدید به صورت ۶۱۲  مورد کلرسنجی، کدورت و PH  آب استخر با 
۹۰ درصد مطلوبیت، ۳۴۲ مورد نمونه برداری میکروبی از آب استخر  و  ۹۹ درصد مطلوبیت از دیگر برنامه های 
معاونت بهداشتی بوده است.دالوری تصریح کرد: بررسی ۹ مورد طغیان های ناشی از آب و غذا، انجام شد که  
چهار طغیان ناشی از مسمومیت مواد غذایی و پنج  طغیان به صورت نامشخص مورد آزمایش و مطالعه قرار 
گرفت.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، گفت: کنترل و ساماندهی عرضه محصوالت دخانی 
در مراکز عرضه مجاز، منجر به ۱۲۰ اخطار ممنوع بودن مصرف دخانیات در مکان های عمومی و مراکز تهیه و 
توزیع مواد غذایی که شش پرونده به دادگاه فرستاده شد و ۱۳ مرکز غیرمجاز عرضه کننده قلیان تعطیل شده 
است.وی تصریح کرد: برنامه ملی شهر و روستای بدون دخانیات با تمرکز بر حذف پایدار عرضه قلیان در شهر 
نوش آباد و روستای قاسم آباد در حال اجراست و گواهینامه بیمارستان بدون دخانیات برای بیمارستان های  
آیت ا... یثربی و سیدالشهدا صادر شده است.دالوری گفت: یک کارگاه زیرزمینی که در شرایط غیربهداشتی 
و با استفاده از برچسب های تقلبی اقدام به تولید و عرضه بیش از ۲ تن محصوالت ترش و ملس کرده بود، با 

مجوز دادستان تعطیل و پرونده متخلف برای  رسیدگی به مرجع قضایی فرستاده شد.
 

یادواره ۱۲ شهید عملیات والفجر ۸ شهر دولت آباد
یادواره ۱۲ شهید عملیالت والفجر ۸ شهر دولت آباد در مسجد جامع دولت آباد برگزار شد.حسین رضایی از 
فرماندهان دفاع مقدس در این آیین گفت: شهدا برای حفظ و احیای دین مبین اسالم، آرامش و امنیت از همه 
چیز خود گذشتند و امروز گرامی داشتن یاد شهدا کوچکترین خدمت به آن هاست.وی افزود: پیروی و ادامه 
دادن راه شهدا یعنی عمل به وصیت شهدا که همه شهدا به پیروی از والیت تاکید کرده اند و این یعنی مطیع امر 
رهبری بودن و حضور در صحنه های انقالب و نظام و کمک برای فراهم کردن جامعه ای آرام و سالم برای زندگی 
مردم اســت.در این آیین تعدادی از رزمندگان عملیات والفجر ۸ از دولت آباد با بیان خاطرات این عملیات، 
یاد وخاطره شهدای عملیات والفجر ۸ را گرامی داشتند.عملیات والفجر ۸ در ۲۰ بهمن سال ۱۳۶۴ در نزدیکی 
شهر بصره عراق و در منطقه عملیاتی شلمچه تا فاو انجام شد و و تا اوایل اردیبهشت سال ۱۳۶۵ ادامه داشت.

 

راه اندازی سامانه الکترونیک ماده ۱۰۰ در شهرداری خورزوق
سامانه الکترونیک ماده ۱۰۰ و تجدید نظر در شهرداری خورزوق راه اندازی شد.شهردار خورزوق گفت: این 
سامانه با هدف تسهیل امور و تکریم ارباب رجوع و تاکید بر محرمانه بودن آرای اعضا راه اندازی شده است.

سید فضل ا... هاشمی افزود: در این سامانه بررسی و محاسبات مالی به صورت تمام الکترونیک انجام 
می شود و امضا و آرای اعضای کمیسیون به صورت دیجیتال و جداگانه ثبت قطعی می شود.

پیشگیری از انفجار تانکر سوخت ۲۰ هزار لیتری در کاشان
سخنگوی سازمان آتش نشانی کاشان گفت: نیروهای آتش نشانی این شهر با حضور به موقع خود، 
از انفجار تانکر حامل ۲۰ هزار لیتر سوخت قابل اشتعال پیشگیری کردند.روح ا... فدایی در گفت وگو با 
ایسنا اظهار کرد: شامگاه دوشنبه تماس با شماره ۱۲۵ وقوع یک حادثه تصادف به آتش نشانی گزارش 
شد که تصادف یک دستگاه خودرو سواری سمند و دو دستگاه تریلر در اتوبان کاشان - قم، حوالی آب 
شیرین رخ داده بود.وی افزود: پس از دریافت گزارش، ماموران تیم عملیاتی ایستگاه شماره سه آتش 
نشانی با همراهی تیم پشتیبانی از ایستگاه چهارم سازمان به محل وقوع حادثه اعزام شدند.سخنگوی 
سازمان آتش نشانی کاشان، تصریح کرد: در این حادثه پس از برخورد خودرو سمند و تریلر با یک تانکر 
حامل ۲۰ هزار لیتر ماده سوختنی مشــتقات نفتی، آسیب جدی به مخزن وارد شده و موجب نشت 
مایع قابل اشتعال در طول اتوبان کاشان به قم و حاشیه آن شد.وی گفت: با توجه به حساسیت حادثه 
و اینکه هر لحظه امکان انفجار و آتش سوزی وجود داشــت، آتش نشانان با اقدام به موقع و در زمان 
مناسب، عملیات پیشگیری و احتیاط حریق و ایمن سازی را در پیش گرفتند و با کنترل محل حادثه از 
هرگونه آتش سوزی احتمالی جلوگیری کردند.فدایی تصریح کرد: عملیات در مدت زمان ۱۴ ساعت با 
حضور آتش نشانان در قالب تیم های احتیاط از حریق، عملیات ایمن سازی با همکاری عوامل راهداری 
و اتوبان، نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی با موفقیت انجام و پس از بررسی نمایندگان گمرک و 

شرکت نفت، اقدامات فنی نسبت به انتقال مواد اشتعال زا صورت گرفت.
 

فرمانده انتظامی نطنز خبر داد: 

دستگیری سارقان کابل برق در بادرود
فرمانده انتظامی شهرســتان نطنز گفت: با تالش پلیس، سارقان سیم و کابل شبکه برق در بادرود 
دستگیر شدند.سرهنگ مهدی کریمی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در رابطه با سرقت سیم و کابل 
شبکه انتقال برق در شهر بادرود سه سارق توسط مأموران دستگیر شدند.وی افزود: این سه نفر با 
خودروی سواری شخصی خود در کنار یک ترانس شبکه زمینی انتقال برق دستگیر شدند.فرمانده 
انتظامی شهرستان نطنز گفت: سارقان در اعترافات خود به فعالیت های بزهکارانه و همچنین سرقت 
سیم و کابل شبکه انتقال برق در سطح شهرستان نطنز اقرار کردند.وی تصریح کرد: سارقان دستگیر 
شده بعد از تکمیل پرونده به مراجع قضایی برای ســیر مراحل قانونی تحویل داده شدند.کریمی 
خاطرنشان کرد: با توجه به خسارت های فراوانی که سرقت شبکه انتقال برق به زیرساخت ها و اموال 
عمومی تحمیل می کند، از شــهروندان می خواهیم حساسیت بیشــتری برای این گونه سرقت ها 

داشته باشند و موارد مشکوک را به پلیس اطالع دهند.
 

در شهرستان فریدونشهر چه می گذرد؟

نیاز مردم محاصره در برف موگویی به امداد رسانی
به دنبال بارش سنگین برف و کوالک شدید امکان امدادرسانی هوایی و زمینی به ۷ روستای بخش 
موگویی فریدونشهر وجود ندارد.براساس آخرین اطالعات، با بارش های اخیر، ارتفاع برف در گردنه 
کلوسه و ۷ روستای بخش موگویی )پشتکوه دوم( فریدونشهر به بیش از ۲ متر رسیده است.گردنه 
کلوسه که راه ارتباطی ۷ روستاست همچنان با گذشت ۱۵ روز مســدود است و روستا های پشت 
گردنه در محاصره برف هستند و نیاز به امداد رسانی فوری دارند.بر اثر بارش برف و کوالک شدید،راه 
ارتباطی ۶۰ روستای شهرستان در بخش موگویی مسدود شده بود. اهالی ۷ روستای پشت گردنه با 
۲ هزار نفر جمعیت به مواد غذایی، دارو، خدمات درمانی و علوفه برای دام هایشان نیاز دارند.فرماندار 
فریدونشهر اعالم کرد: به علت مسدود بودن راه ارتباطی روستای کلوسه در شهرستان فریدونشهر 
یکی از اهالی جوان روستا به علت شدت بیماری جان باخت.محمد جواد صفا با اشاره به اینکه در 
چند روز اخیر دو بیمار از روستای کلوسه با بالگرد به مراکز درمانی فریدونشهر منتقل شدند، گفت: 

انتقال سومین بیمار به علت وزش شدید باد و کوالک امکان پذیر نشد.

سوژه روز

فرماندار گلپایگان خبر داد:

تخصیص ۴۰درصدی 
اعتبارات سفر رییس جمهور 

به گلپایگان
فرمانــدار گلپایــگان از تخصیــص ۴۰درصدی 
اعتبارات بــه گلپایگان از محل اعتبارات ســفر 
رییس جمهور به استان اصفهان خبر داد و گفت: 
دســتگاه ها برای جذب اعتبارات اقــدام کنند.

محمدرضا عسگریان در جلسه شــورای اداری 
شهرســتان گلپایگان، ضمن قدردانی از حضور 
باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، اظهار کرد: 
در شهرســتان گلپایگان، ۶۰ پروژه با اعتبار ۳۵۰ 
میلیارد تومان در دهه فجر امسال افتتاح شد.وی 
از تخصیص ۴۰درصدی اعتبارات به شهرســتان 
گلپایگان از محل اعتبارات ســفر رییس جمهور 
خبر داد و گفت: دستگاه ها برای جذب اعتبارات 
اقدام کنند.فرماندار گلپایگان خاطرنشان کرد: در 
شهرستان گلپایگان، اجرای نهضت ملی مسکن 
روند پیشرفت دارد و ساخت و سازها آغاز شده 
است.عســگریان تاکید کرد: نظارت مستمر بر 
کنترل قیمت کاالهای اساســی در شهرســتان 
صورت گیرد.قاسم شریفیان، رییس دادگستری 
گلپایگان، نیز در این جلســه اظهار کرد: تکریم 
ارباب رجوع به مفهوم این اســت کــه ادارات به 
مطالبات مردم رسیدگی کنند.وی گفت: برخی 
مســئوالن ادارات مردم را به سمت دادگستری 
ارجاع می دهند، در صورتی که مشــکل در همان 
اداره قابل رفع است.رییس دادگستری گلپایگان 
تاکید کرد: به منظور پیشگیری از تصرف اراضی 
دولتی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تصرف 
در حریم و بستر رودخانه ها باید گشت مشترکی 
از ســوی ادارات مربوطه راه اندازی شــود.وی 
با تاکید بر نصــب کنتور هوشــمند در چاه های 
کشاورزی، افزود: چاه های غیرمجاز پلمپ شود.

شریفیان با اشاره به تشکیل شورای حفظ حقوق 
بیت المال در دادگســتری، افزود: مشــکالت 
حقوقــی در زمینه صیانت از حقــوق بیت المال 
به شــورای حفظ حقوق بیت المــال اطالع داده 
شــود؛ در غیر این صورت با مدیــر اداره برخورد 
قضایی می شود. جاده های شهرستان گلپایگان 
فاقد تابلوهای ایمنی و خط  کشی خطوط مابین 
جاده اســت. باید برای اجرای مصوبات کمیته 

پیشگیری از حوادث اقدام شود.

فرماندار اردستان خبرداد:  با مسئولان

الحاق ۴۷ هکتار زمین به محدوده شهر های اردستان و مهاباد
فرماندار اردستان از الحاق ۴۷ هکتار زمین به محدوده شهر های اردستان و مهاباد به منظور ســرعت بخشیدن به اجرای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.سید 
محمدهادی احمدی طبا در جلسه کارگروه جوانی جمعیت در شهرستان اردستان با بیان اینکه در حال حاضر سه طرح مسکن در شهر های اردستان، زواره و مهاباد 
در حال اجراست، افزود: اکنون حدود ۳۰۰ واحد مسکونی در قالب مسکن کریمان و ۴۸ واحد در قالب مسکن نهضت ملی در حال ساخت است و پیشرفت خوبی 
دارد.وی درباره متقاضیان واحد های طرح اقدام ملی شهرستان، گفت: بیش از ۵۲۰ نفر متقاضی مسکن اقدام ملی در شهر اردستان، حدود ۱۵۰ متقاضی در شهر 
مهاباد و ۲۵۰ واحد در شهر زواره ثبت نام کردند و تالش خواهیم کرد تا زمین این واحد ها در اختیار ثبت نام کنندگان قرار بگیرد.احمدی طبا در خصوص وضعیت 
تامین زمین طرح نهضت ملی مسکن شهرستان اردستان، گفت: با اقدامات به انجام شده و در چهاردهمین جلسه گروه کاری تلفیق زیربنایی استان اصفهان با 
الحاق ۳۷ هکتار برای شهر اردستان و ۱۰ هکتار برای شهر مهاباد موافقت شد و این مقدار به منظور سرعت بخشیدن به اجرای طرح نهضت ملی مسکن به محدوده 
این شهر ها اضافه می شود.فرماندار اردستان در ادامه با بیان اینکه از ابتدای ســال جاری ۳۳۱ والدت و ۳۱۰ وفات در شهرستان به ثبت رسیده است، افزود: ۹۰۰ 

خانواده تک فرزندی که فرزند آن ها ۲ تا ۱۲ سال دارند در شهرستان وجود دارد. 

عکس: فارس

عکس    روز

دیدار مسئوالن خوروبیابانک 
با خانواده شهید عملیات 

تروریستی شرق کشور
احمدرضا طحانی به همراه اعضای شــورای تامین 
شهرستان در دیدار با خانواده شــهید عباس کوهی 
از شهدای عملیات تروریستی شرق کشور گفت: به 
برکت خون شــهدا و ایثار و از خودگذشتگی خانواده 
معظم آنان، ایران اســالمی از عــزت و اقتداری بی 
بدیل درمنطقه برخوردار است. شهید واالمقام سروان 
پاســدار عباس کوهی ۲۴ بهمن ســال ۹۷ در حمله 
انتحاری تروریست های تکفیری به اتوبوس حامل 
حافظان مرز های میهن اســالمی در جاده خاش- 

زاهدان به شهادت رسید.

برِق تمام مناطق شهرستان تا آخرین روستا وصل 
است دارس تعطیل بودند. در مراکز درمانی پزشک 
و آمبوالنس وجود دارد، اما راه ها بسته هستند 
که این مشکل مانع از اعزام بیمار به خارج از این 

مناطق می شود.

رییس اداره صمت شهرستان گلپایگان گفت: روسای 
اتحادیه ها با پشــتیبانی اتاق اصناف بازرســی های 
منظمــی را خصوصادر ایــام پایانی ســال  از صنوف 
مرتبط با خود داشــته باشند و بازرســی از چند هزار 
واحد صنفی شهرستان را بر عهده بنده با ۶ نفر نیروی 
انسانی نگذارید.محسن اتحادی در جلسه اتاق اصناف 
شهرستان گلپایگان، اظهار کرد: اگر امروز را نقطه تغییر 
اتاق اصناف قرار دهیم از همه روسای ادارات می خواهم 
از این پس به اصناف کمک کنند. حوزه کاری وسیعی 
به مجموعه صمت محول شده است و واقعا نمی توان 
در هر ســه حوزه صنعت، معدن و تجارت به بهترین 
شکل فعالیت کرد. این مشکل در کل کشور وجود دارد 
و پیشنهاد تفکیک سازمان بازرگانی از مجموعه صمت 

به دلیل حجم کاری زیاد این مجموعه است.وی ادامه 
داد: تولید فقــط در صنعت نیســت و در بخش های 
کشاورزی و اصناف هم وجود دارد. به همین دلیل به 
دنبال تشکیل کمیته ای برای تولید هستم و مجموعه 
شهرستان کمک کنند تیمی برای تولید تشکیل شود که 
در زمینه تولیدات هایتک، غیر آب بر و پاک اقداماتی 
صورت گیرد تا بتوانیم شهرســتان را بیش از قبل در 
مرحله توســعه قرار دهیم.به گزارش ایســنا، رییس 
اداره صمت شهرســتان گلپایگان گفت: اصناف را به 
ســمت نصب اتیکت هدایت کنید. همچنین روسای 
اتحادیه ها با پشــتیبانی اتاق اصناف بازرســی های 
منظمــی را خصوصا در ایــام پایانی ســال از صنوف 
مرتبط با خود داشته باشند. بازرسی از چند هزار واحد 

صنفی شهرستان را بر عهده من با ۶ نفر نیروی انسانی 
نگذاریــد. همچنین رییس اتاق اصناف شهرســتان 
گلپایگان با بیان اینکه خدمت و دفاع از حقوق اصناف 
کار اتاق اصناف اســت، خاطرنشــان کرد: از ابتدای 
انقالب اسالمی اصناف در کنار تمام اقشار و مسئوالن 
به ندای رهبری لبیک گفتند و در تمام زمینه ها حضور 
فعال داشتند. اصناف قشری هســتند که همواره در 
نوک پیکان تصمیمات اقتصادی و سیاســی کشور 

قرار داشته اند.

رییس اداره صمت گلپایگان:

کمیته تولید در گلپایگان راه اندازی شود 
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دبیر کل سازمان همکاری اقتصادی مطرح کرد:

استفادهازظرفیتاصفهانبرایتوسعههمکاریهای
همهجانبهدرمنطقه

دبیر کل سازمان همکاری اقتصادی )اکو( با اشاره به لزوم توسعه همکاری و همگرایی اقتصادی در منطقه 
گفت: اصفهان ظرفیت ها و توانمندی های زیادی دارد و باید از آن در گسترش همکاری همه جانبه در منطقه 
اکو استفاده کرد.خسرو ناظری در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه برای دومین بار به منظور حضور در 
اجالس هیئت امنای بنیاد علمی سازمان همکاری اقتصادی به اصفهان سفر می کنم، اظهار کرد: با ورود 
به اصفهان، با مشاهده جریان آب در رودخانه زاینده رود بسیار خرسند شده و آن را به فال نیک گرفتیم، 
امیدواریم همان گونه که آب در زاینده رود جریان دارد، همکاری ها در چهارچوب سازمان همکاری اقتصادی 
اکو نیز پرمحتوا باشد.وی با تاکید بر اینکه در این سفر با تاجران، کارآفرینان و صنعتگران اصفهانی دیدار 
داشته و مبادله سودمند افکار انجام شد، تصریح کرد: فعالیت بازرگانان و تاجران اصفهان قابل مالحظه 
بوده و این نشان دهنده جایگاه ویژه شهر و استان اصفهان در این حوزه است.دبیرکل سازمان همکاری 
اقتصادی )اکو( با بیان اینکه اصفهان ظرفیت ها و توانمندی های زیادی دارد و باید از آن در گســترش 
همکاری همه جانبه در منطقه اکو استفاده کرد، گفت: هدف ســازمان اکو توسعه همکاری و همگرایی 
اقتصادی در منطقه اســت.ناظری افزود: ایران و اصفهان برای ما تاجیکســتانی ها کشور و شهر بیگانه 
نیست به طوری که احساس می کنیم در شهر و کشور خودمان هستیم، زیرا زبان و فرهنگ ما یکی است.

وی با اشاره به توجه ویژه شهرداری اصفهان برای احیای بافت و محورهای تاریخی شهر خاطرنشان کرد: 
با قدم زدن در محور تاریخی چهارباغ شاهد انجام مرمت و احیای آن بودیم، امیدواریم اقدامات شهرداری 
اصفهان نسبت به بافت تاریخی شهر، تداوم داشته باشد.دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی )اکو( یادآور 
شد: زیبایی ها را باید حفظ کرد زیرا بدون این زیبایی ها نمی توان زندگی را تصور کرد، بسیار خوشحالم که 

اصفهان در این حوزه کارهای بزرگی را انجام داده است.
 

بخشودگیجرائممالیاتیتاسقف۳میلیاردریالتاپایانبهمن
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه ای، اختیار بخشــودگی جرائم مالیاتی را تا آخر بهمن 
امسال، با شرایطی به مدیران کل امور مالیاتی استان ها تفویض کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، داوود منظور، 
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در راستای مردمی سازی مالیات و تکریم مؤدیان به مناسب چهل 
و چهارمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و دهه مبارک فجر، طی بخشنامه ای اختیار بخشودگی جرائم 
مالیات و عوارض هر سال / دوره برای مودیانی که نسبت به پرداخت بدهی سال یا دوره مربوط تا آخر بهمن 
ماه سال جاری اقدام کنند در خصوص اشخاص حقیقی تا سقف ۲ میلیارد ریال و در مورد اشخاص حقوقی 
تا سقف سه میلیارد ریال، به مدیران کل امور مالیاتی استان ها تفویض کرد.در این بخشنامه آمده است 
که شرط استفاده مؤدیان از تسهیالت بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع این بخشنامه، ارائه درخواست 
بخشودگی جرائم فارغ از زمان پرداخت بدهی مالیات و عوارض هرسال / دوره است و پرداخت بدهی قبل 
از ابالغ تفویض اختیار حاضر، مانع اعمال بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش نخواهد بود.همچنین 
به صالحدید مدیران کل امور مالیاتی استان ها، تمام یا قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چارچوب تعیین 

شده به معاونان مدیرکل و رؤسای ادارات امور مالیاتی قابل تفویض خواهد بود.
 

ایران،ششمیناقتصادجهانباباالتریننرختورماست
معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران گفت: ایران ششمین اقتصاد جهان با باالترین نرخ تورم شناخته 
می شود که این نرخ ۵ برابر متوسط تورم اقتصادهای در حال توسعه جهان است.مریم خزاعی در جلسه 
اتاق بازرگانی تهران، اظهار کرد: بر اساس چشم انداز بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۲۳ 
شاهد تضعیف هم زمان رشد اقتصادی و رشد تجارت در خواهیم بود و با ورود به سال ۲۰۲۴، رونق نسبی 
شروع می شود.معاون بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران افزود: البته سطوح انتظارات و برآوردها 
از رشد اقتصادی و حجم تجارت توسط بانک جهانی کمتر از موارد مشابه صندوق بین المللی پول است..

با مسئولان 

ظرفیت تولید برق اصفهان از طریق خورشید؛ ۹00 مگاوات ، تولید انرژی خورشیدی فقط 50 مگاوات!

فرصتی که ازدست می رود

ضرورت توســعه انرژی ها پایدار در ایران  نفیسهزمانینژاد
به ویژه در کالن شــهرها، از موضوعات قابل  
بحثی است که در قانون برنامه ششم توسعه هم حرکت به سمت این گونه 

انرژی های تجدیدپذیر، مورد تاکید قرار گرفته است.
براساس پژوهش های صورت گرفته، انرژی دریافتی زمین از خورشید 
بالغ بر ۱۲۰ هزار تراوات بوده که این میزان هزاران برابر نیاز واقعی جهان 
است، بنابراین اگر از این منبع تمام نشدنی و پاک استفاده شود، دیگری 
نگرانی درباره اتمام ســایر ذخایر انرژی مانند نفت و گاز وجود نخواهد 
داشت، به همین علت بسیاری از کشورها به سمت استفاده از این منابع 
انرژی پاک و پایدار حرکت کرده اند.به گزارش خبرنگار »ایمنا« و براساس 
گزارش آژانس بین المللی انرژی، از میزان تقاضا برای خرید سوخت های 
فسیلی مانند نفت، گاز و زغال سنگ کاسته شده و حتی پیش بینی شده 
است که تولید و مصرف انرژی های پاک مانند انرژی های خورشیدی و 

باد با افزایش روبه رو شود.

تولیدانرژیهایپاکدرآفتابیترینکشور
پرســش اصلی آن اســت که در ایران _به عنوان یکــی از آفتابی ترین 
کشــورهای دنیا_، تــا چه میــزان از این انرژی اســتفاده می شــود؟ 
همان طورکه طی ماه های اخیر مشخص شد، مصرف انرژی در ایران بیش 

از مقدار استاندارد جهانی است. تاثیر این مصرف بیش از حد در ماه های 
اخیر بسیار مشــهود بود، به طوری که طی فصول مختلف با بحران های 
متفاوت انرژی ازجمله برق و گاز مواجه هســتیم. مســئوالن نیز برای 
پاسخ به تقاضای بخش خانگی، مجبور به محدود کردن مصرف صنایع 
هستند که این اقدام نیز آسیب های خاص خود را به همراه دارد، به همین 
علت روی آوردن به استفاده از انرژی پاک مخصوصا در ایران از نان شب 
واجب تر به نظر می آید.یکی دیگر از مزایای ایران برای استفاده از انرژی 
خورشیدی، قرارگیری در مدارهای خاص جغرافیایی کره زمین )مدارهای 
۲۵ تا ۴۵ درجه عرض شمالی کره زمین( اســت که موجب می شود تا 
انرژی خورشیدی بیشتری دریافت کند. دیگر مزیت ایران برای استفاده 
از انرژی های پاک، چهارفصل بودن آن است که به موجب آن می توان در 

زمینه تولید انواع انرژی های تجدید پذیر با هزینه کمتری فعالیت کرد.
در ایران نیز اســتان اصفهان با توجه به مختصــات جغرافیایی خاص، 
میانگین روزهای آفتابی قابل توجهی دارد و به گفته برخی، ظرفیت تولید 
برق این استان از طریق خورشــید، به حدود ۹۰۰ مگاوات نیز می رسد؛ 
حال آنکه بنــا به گفته مســئوالن درحال حاضر تنها ۵۰ مــگاوات انرژی 
خورشیدی در استان تولید می شود که با احداث و بهره برداری از یک هزار 
مگاوات انرژی پاک جهش ۲۰ برابری این حوزه را با حضور سرمایه گذاران 
بخش خصوصی و حمایت های دولتی شاهد خواهیم بود.در همین زمینه 

سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان اظهار می کند: بهبود کیفیت سوخت 
مصرفی، بهبود شــرایط و کیفیت خودروها، بهبود فیلتراسیون در صنایع 
و توسعه فضای ســبز، از اقدامات و ماموریت های ایجابی است که در 
دولت سیزدهم به عنوان دولتی که دغدغه سالمت مردم را دارد با جدیت 
دنبال می شود.وی تاکید می کند: آغاز عملیات اجرایی احداث نیروگاه 
خورشیدی گواهی بر سخنان ماست. طی تفاهم نامه ای که سال گذشته 
با سازمان انرژی های تجدیدپذیر کشور منعقد کردیم، استان اصفهان گام 
بلندی را برای تولید یک هزار مگاوات تولید انرژی پاک در کشور برداشت و 
این میزان یک هزار مگاوات از چهار هزار مگاوات تکلیف کشور در این حوزه 
است که توسط استان اصفهان انجام می شود.به گفته استاندار اصفهان، 
با ظرفیتی که در استان داریم می توانیم، بخش عمده ای از انرژی کشور 
را از طریق انرژی های تجدید پذیر و پاک تأمین کنیم و هوای پاک را به 

مردم هدیه دهیم.

فراهمسازیشرایطبرایبهرهمندیازمزایایانرژیخورشیدی
بهره مندی از انرژی های تجدیدپذیر به غیر از مزایای فراوان، در راستای 
صرفه جویی انرژی در کاهش آالینده های ناشی از سوخت های فسیلی 
هم تاثیر بســزایی دارد، به همین علت در راستای کاهش آلودگی هوا به 
خصوص در کالن شهرها، اســتفاده از این انرژی می تواند تا حد زیادی 
آالینده ها را کاهش دهد و نیروگاه های فســیلی در افزایش آلودگی هوا 
ســهم زیادی دارند.دراین باره مســعود زمانیان، کارشناس انرژی های 
تجدیدپذیر و محیط زیســت در گفت وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه 
بیشتر از ۱۰ درصد از انرژی کلی تولیدی در دنیا با روش های تجدیدپذیر 
تامین می شود، اظهار می کند: ایران دارای ظرفیت بسیار باالیی در زمینه 
انرژی خورشیدی است ولی درصد بســیار پایینی از تولید انرژی طریق 
تجدیدپذیرها تامین می شود.وی اضافه می کند: انرژی خورشیدی یکی از 
مهم ترین منابع تجدیدپذیر و پایداری است که توسط آن می توان بسیاری 
از موانع و محدودیت های دیگر منابع انرژی را به اتمام رســاند اما برای 
بهره مندی از چنین منبعی تامین زیرســاخت ها هم الزم است، مواردی 
مانند جذب سرمایه گذار گرفته تا ارائه تجهیزات و تسهیالت الزم و کافی 
برای توسعه نیروگاه های خورشــیدی نیاز است.این کارشناس تصریح 
می کند: در برابر این تسهیالت ارائه شــده از مزایایی چون کاهش نیاز به 
منابع فسیلی پایان پذیر و آلوده کننده، کمک به حفظ محیط زیست و پاک 
بودن هوا برخوردار خواهیم شد. در کشوری زندگی می کنیم که بیشتر از 
۳۰۰ روز در سال آفتابی اســت و این یعنی اوج قابلیت برای استفاده از 
منبعی که پایان ناپذیر است. ضمن آنکه این منبع بزرگ انرژی آالیندگی 
هم ندارد.زمانیان خاطرنشــان می کند: بهره مندی از انرژی خورشیدی 
نه تنها مهم ترین راه حل برای حذف سوخت های آالینده به شمار می آید، 
بلکه منافع دیگری چون اشــتغال زایی، درآمدزایی و کاســته شدن از 
مهاجرت ها را به دنبال خواهد داشــت، به دلیل همین ویژگی هاست که 
بسیاری از کشورهای دنیا به سوی تاسیس و اســتفاده از نیروگاه های 

انرژی های تجدید پذیر حرکت کرده اند.

خبر روز 

اراضیرایگاندراختیارمسکنملیقراردادهشد
رییس بنیاد مستضعفان گفت : هزار هکتار زمین رایگان در اختیار دولت برای ساخت مسکن ملی 

قرار داده ایم.
 پرویز فتاح، در پاسخ به باشگاه خبرنگاران  در خصوص آزاد راه تهران اظهار کرد: به زودی خبرهای 

خوبی در اسفند ماه درباره آزاد راه تهران _ شمال اعالم خواهیم کرد.
وی گفت: همه تالش بنیاد مستضعفان در مناطق محروم است و در کالن شهرها کاری نمی کنیم و 
کارهای تولید در مناطق محروم است و زیر ساخت ما در حوزه ایجاد اشتغال پایدار است. کارهای ما 
اشتغاالت پایدار فراهم می کند. فتاح گفت:  بنیاد مستضعفان ۲هزار میلیارد تومان به اشتغال کمک 
کرده و طی سه سال گذشته اشــتغال های ما پایدار بوده و هیچ خبری از تعدیل نیرو و یا بیکاری 

شنیده نشده است.
وی درباره مولد سازی گفت : ما اموالی داریم که  به دولت واگذار نمی کنیم  بنياد مستضعفان  تاکنون 
به مولد سازی عمل کرده اســت و ما اموال راکد را  به کارخانه تولید و سد نیروگاه و طرح کشاورزی  
تبدیل کرده ایم همچنین  رویکرد ما این است که اموال راکد را بفروشیم و آن ها را  تبدیل به کارخانه 
می کنیم. وی گفت: اگر کاری از بنیاد پیدا کنید که  به دلیل تحریم ها بر زمین مانده، جایزه می دهم 

و تمامی اقدامات توسط نیروهای خود بنیاد در حال انجام است.
 

مجوزیبرایافزایشقیمتلوازمخانگیصادرنشدهاست
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: شرکت های تولید کننده لوازم خانگی قیمت اقالم 
خود را بدون مجوز افزایش داده اند.پازوکی، رییس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی با اشاره به 
افزایش قیمت لوازم خانگی اظهار کرد: در حال حاضر چندین شرکت لوازم خانگی ۵ الی ۱۵ درصد 

رشد قیمت را اعمال کرده اند.
به گفته وی، در حال حاضر وضعیت عرضه لوازم خانگی بد نیست، اما به دلیل افزایش  قیمت ها تقاضا 
در بازار کاهش پیدا کرده است.رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اضافه کرد: : فقط قیمت 
کولر آبی به صورت غیرقانونی از سوی تنها یک شــرکت ۶۰ درصد آن هم بدون مجوز وزارت صمت 

و سازمان حمایت  افزایش داشته که نیازمند ورود سازمان های زیرربط در این خصوص است.
پازوکی گفت: برای افزایش قیمت لوازم خانگی باید سازمان حمایت و وزارت صمت ورود کند اگر 

قیمت ها بدون دلیل و مجوز باشد باید برخورد قانونی صورت گیرد.
 

بارشهایاخیررویمخازنسدهابیتاثیربود
مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه ای تهران از کسری ۸۲ 

میلیون متر مکعبی مخازن سدهای پنجگانه تهران نسبت به سال گذشته خبر داد.
علیرضا ارسطویی با بیان اینکه از ابتدای مهرماه وارد سومین سال کم بارش پیاپی شدیم، اظهار کرد: 
حجم مخازن در )۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۱( ۲۳۰ میلیون مترمکعب بوده و در روز مشابه سال ۱۴۰۰ این 
عدد معادل ۳۱۲ میلیون مترمکعب ثبت شده اســت که اختالف آن ۸۲ میلیون مترمکعب کسری 
مخزن را نشان می دهد.وی با تاکید بر اینکه سال گذشته نیز وضعیت مناسبی از نظر ذخیره سدهای 
پنجگانه تهران نداشــتیم، تصریح کرد: در تمام سدهای تحت پوشش با کاهش در ورودی مخازن 
سدها مواجه هستیم، در مجموع شرایط برای هر پنج سد زیر حد نرمال و کمتر از میانگین است و 
تمام سدها شرایط مشابهی را نسبت به ســال های قبل از نظر کاهش میزان آورد و بارندگی تجربه 

می کنند.
مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه ای تهران با بیان اینکه 
در سدهای امیرکبیر، لتیان، الر، طالقان و ماملو به ترتیب با کاهش حجم ۱۵، ۶، ۱، ۳۶ و ۲۵ میلیون 
مترمکعبی نسبت به سال قبل مواجه هســتیم، اظهار کرد: در شرایط کنونی وضعیت ذخیره آب در 

سدهای پنجگانه تهران مناسب نیست و با کاهش ورودی نیز مواجه هستند.

حمایتصندوقکارآفرینیامیداصفهاناز۱۷۰۰کسبوکارکافه اقتصاد
مدیر صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان گفت: این صندوق امسال به صاحبان هزار و ۷۰۰ کسب و کار تسهیالت اعطا کرده است.عبدالصمد شهبازی، مدیر 
صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان با بیان اینکه صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان توانسته امسال از هزار و ۷۰۰ کسب و کار را حمایت کند اظهار کرد: 
به صاحبان این کسب و کار ها بیش از دو هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده اســت.به گفته وی، این حمایت موجب جذب ۱۱ هزار میلیارد ریال 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در این طرح ها شده است.مدیر صندوق کارآفرینی امید اســتان اصفهان با بیان اینکه در نتیجه این هم افزایی منابع دولت و 
بخش خصوصی، بیش از پنج هزار شغل ایجاد و یا تثبیت شده، افزود: از بین ۱۷۰۰ طرح حمایت شده توسط این صندوق، بیش از ۶۹۰ طرح در روستا ها قرار 
داشته که این طرح ها قریب ۱۹۰۰ شــغل را پوشش داده است.شــهبازی اضافه کرد: اعتبار اختصاص یافته صندوق برای طرح های روستایی استان اصفهان 

بیش از ۹۰۰ میلیارد ریال بوده که موجب شده بخش خصوصی مبلغی به میزان مجموع ۴۰۰ میلیارد ریال را در این طرح ها سرمایه گذاری کند.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس:

برایحرکتاقتصادکشور
بایدبهبخشخصوصی

اعتمادشود
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس 
شــورای اســالمی گفت: نماینده مردم در 
مجلس هســتم و قرار نیســت دولتی ها از 
حرف های مــن خوش شــان بیاید و چون 
برخی سیاســت ها غلط اســت کارشکنی و 
ســنگ اندازی انجام می شود.سید مسعود 
خاتمــی در جمــع صنعتگران شهرســتان 
گلپایگان، اظهار کرد: اگر بخواهیم از شرایط 
فعلی عبور کنیم باید کار را به دست اهل آن 
واگذار کنیم، طی دو ســال گذشته بیش از 
نیمی از بودجه کشور به کارخانه های دولتی 
داده شد، اما این کارخانه ها ضرر ده هستند. 
پس برای عبور از این مرحلــه باید به مردم 
تکیه کنیم و دولت مانع تولید در کشور نشود.

وی ادامــه داد: نماینده مــردم در مجلس 
هستم و قرار نیست، دولتی ها از حرف های 
من خوششان بیاید. اگر می خواهید اقتصاد 
کشــور حرکت کند باید به بخش خصوصی 
اعتماد کنید. پیش قراوالن جنگ اقتصادی 
صنعتگران هســتند، یکی از مشــکالت ما 
دشمن داخلی است که نیاز ندارد با خمپاره 
و اسلحه ما را مورد اصابت قرار دهد و چون 
برخی سیاســت ها غلط اســت کارشکنی و 

سنگ اندازی انجام می شود.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس 
گفت: چشــم هایمان را بر روی مشــکالت 
نبستیم و هر هفته وزرا در جلسات غیررسمی 
به ما پاسخ می دهند. هر قدر به مردم فشار 
می آوریم باز هم  ۲۲ بهمن در میدان هستند 
چون کشورشان، پیشرفت و تمامیت ارضی 
آن را دوست دارند و مردانه پای حرف خود 
ایستاده اند.خاتمی با بیان اینکه زمین های 
فاز ۳ گلپایگان به تولیدکنندگان واقعی واگذار 
شــود، تصریح کرد: کیفیت نیروی انسانی 
نسبت به گذشته خیلی بهتر شده و کار را باید 
بــه کاردان واگذار کرد. شــما صنعتگران به 
دلیل وجود مشکالت دلسرد نشوید، چراکه 

با تالش مشکالت قابل حل است.

بازارعربهایمشهد
با آغاز جنگ تحمیلــی و مهاجرت 
ناگزیر مردم خطه جنــوب به نقاط 
مختلف کشــور، جمعــی از مردم 
خرمشــهر و آبادان در شهرک شهید 
بهشتی مشهد ساکن شدند و در این 
سال ها بازاری از محصوالت جنوب 
از قبیل ماهــی، فالفل، خرما، قهوه، 
ترشــیجات، صنایع دستی و زیتون 
راه اندازی کردند که مورد اســتقبال 

مردم مشهد نیز قرار گرفته است.

عکس  روز    

عضو هیئت مدیره هلدینــگ پتروپاالیش اصفهان 
گفت: بیش از ۹۰درصد تجهیزات مورد اســتفاده در 

هلدینگ پتروپاالیش اصفهان، تولید داخل است.
احمد هاشــمی با حضور در چهارمین نمایشــگاه و 
همایش تخصصی حمایــت از ســاخت داخل در 
صنعت پتروشیمی، پاالیش و پتروپاالیش اظهار کرد: 
حمایت از تولید داخل بیش از یک دهه است که در 
فرمایشات رهبر معظم انقالب مورد تاکید بوده و ما نیز 

در هلدینگ پتروپاالیش اصفهان به آن توجه داریم.
وی با بیان اینکه به اعتقاد مــا تحریم داخلی بیش 
از تحریم های خارجی بر کشور سایه انداخته است، 
افزود: باید توجه داشت که ما موفق شدیم ۹۰ درصد از 
تجهیزات مورد نیاز در هلدینگ پتروپاالیش اصفهان 

را با تکیه بر تولید داخلی تامین کنیم.
عضو هیئت مدیره هلدینــگ پتروپاالیش اصفهان 
تصریح کرد: امــروز افتخار بزرگ ما این اســت که 
بگوییم حتی یک گرم کاتالیســت خارجــی نیز در 
هلدینگ پتروپاالیش اصفهان مورد اســتفاده قرار 

نمی گیرد.
هاشمی با اشــاره به برنامه ریزی جدی در هلدینگ 
پتروپاالیش اصفهان برای حمایــت از تولید داخل 
و شــرکت های دانش بنیان فعــال در حوزه صنعت 
نفت و پتروشــیمی گفت: برای این امر ما شــرکت 
مشــعل پویا، زیر مجموعه هلدینــگ پتروپاالیش 
اصفهان را راه انــدازی کرده ایم و بــا انتقال دانش و 
تکنولوژی نسبت به تولید ابزار دقیق، سیستم کنترل، 

تولید تجهیزات برق صنعتی و فست شارژرها اقدام 
کرده است.هاشــمی با بیان اینکه مــا در هلدینگ 
پتروپاالیش اصفهان چشم انداز خود برای سال ۱۴۰۵ 
را تبدیل شدن به گروه صنعتی پتروپاالیش اصفهان 
با باالترین ضریب پیچیدگی منطقــه برنامه ریزی 
کرده ایم، خاطرنشان کرد: خام فروشی را حذف و همه 

محصوالتمان را صادرات محور تولید خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: توســعه زنجیره ارزش در هلدینگ 
پتروپاالیش اصفهان در همه ابعاد برنامه ریزی شده 
که به دنبال تحقق آن میزان اشتغال این شرکت به ۱۰ 

هزار نفر خواهد رسید.

عضو هیئت مدیره هلدینگ پتروپاالیش اصفهان مطرح کرد:

تولید۹۰درصدازتجهیزاتموردنیازهلدینگپتروپاالیش
اصفهاندرداخلکشور
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آگهی

مفاد آراء
11/174 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامــه قانون 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 داشــته باشند . 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد کاشان تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
1(رای شــماره 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 
–  ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت87/40 متــر 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 
قهــرودی فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه 3410 صــادره از کاشــان به 
شــماره ملی 1263346626 –  ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ قطعه زمین 
محصور مشــتمل بــر اعیــان بمســاحت145/74متر مربع بشــماره10790 
 فرعــی مجــزی از 40 فرعــی از پــالک 11- اصلــی واقــع درزیــدی 

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
0 غالمرضــا  13(رای شــماره 140160302034012445 هیــأت دوم
گندمی فرزنــد حبیب بشــماره شناســنامه195صادره از کاشــان به شــماره 
ملی 1261642988 –  ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت116/84متر مربع 
 بشــماره10792 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 هیــأت اول0 لیلــی امیــر نژاد 
فرزنــد فتح الــه بشــماره شناســنامه 697 صادره از کاشــان به شــماره ملی 
1261775619 –  ششدانگ یکبابخانه بمساحت89/45 متر مربع بشماره6535 
 فرعی مجــزی از 4294 فرعــی از پالک 13- اصلــی واقع دردشــت 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 
–  ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت111/09متر مربــع بشــماره26823 
 فرعی مجــزی از 2605 فرعــی از پــالک 15- اصلــی واقع در ناجــی 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 
–  ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت111/86 متــر مربــع بشــماره26825 
 فرعی مجــزی از 7912 فرعــی از پــالک 15- اصلــی واقع در ناجــی 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 140160302034011179هیــأت دوم0 کلثــوم شــمعونی 
فرزنــد عباس بشــماره شناســنامه 1637 صــادره از اهــواز به شــماره ملی 
1755424132 –  ششدانگ یکبابخانه بمساحت100متر مربع بشماره26828 
 فرعی مجــزی از 4866 فرعــی از پــالک 15- اصلــی واقع در ناجــی آباد 

بخش دو کاشان
33(رای شــماره 140160302034006977هیأت اول0 فریده بهامین فرزند 
علی بشماره شناسنامه 3856 صادره از کاشان به شــماره ملی 1262026271 
–  ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت99/80متر مربــع بشــماره26829 
 فرعی مجــزی از 4860 فرعــی از پــالک 15- اصلــی واقع در ناجــی 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 
–  ششــدانگ یکبابخانه مشــتمل بر چند بــاب مغازه بمســاحت221/55متر 
 مربــع بشــماره26834 فرعــی از پــالک 15- اصلی واقــع در ناجــی 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 140160302034013547هیــات دوم0 حســین جعفــری 
فرزند جــواد بشــماره شناســنامه 1167صــادره از کاشــان به شــماره ملی 
1262370299 –  ششدانگ یکدرب باغ با کاربری کشاورزی بمساحت603/45 
 متر مربــع بشــماره26837 فرعــی از پالک 15- اصلــی واقــع 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 بشــماره شناســنامه 44 صادره از خمین به شــماره ملی 0559607423 
207متر  /80 نــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت –  دو دا
 مربــع بشــماره26855 فرعــی  از پــالک 15- اصلی واقــع در ناجــی 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 فاطمــه عنایــت 
فینی فرزند حســین بشــماره شناســنامه 0 صادره از کاشــان به شــماره ملی 
1250446988 –  ششدانگ یکبابخانه بمساحت110 متر مربع بشماره26856 
 فرعــی  مجــزی از 6821 فرعی از پــالک 15- اصلــی واقع در ناجــی آباد

 بخش دو کاشان
57(رای شــماره 140160302034014453هیــات دوم0 اعظــم مشــرقی 
فرزند علی آقــا بشــماره شناســنامه 665 صادره از کاشــان به شــماره ملی 
1261640063 –  ششــدانگ زمین محصور با بنای احداثی بمساحت158/50 
 متر مربــع بشــماره26857 فرعــی از پالک 15- اصلــی واقــع در ناجی آباد 

بخش دو کاشان
58(رای شــماره 140160302034018130هیــات اول0 محســن زارعــی 
فرزندغالمحسین بشــماره شناســنامه 434 صادره از کاشــان به شماره ملی 
1262274974 –  ششــدانگ قطعــه زمیــن مزروعی بمســاحت1952/15 
 متر مربــع بشــماره26866 فرعــی از پالک 15- اصلــی واقــع 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 شــماره 140160302034015419هیات دوم0 احــالم الوان کاریان 
فرزند احمد بشــماره شناســنامه 62 صــادره از کاظمین عراق به شــماره ملی 
4723131329 –  ششدانگ یکبابخانه بمساحت125 متر مربع بشماره26870 
 فرعی مجــزی از 4901 فرعــی از پــالک 15- اصلــی واقع در ناجــی آباد

 بخش دو کاشان
مســعود   0 اول 140160302034018222هیــات  شــماره  63(رای 
خدامــرادی فرزنــد علی بشــماره شناســنامه 188 صــادره از گلپایــگان به 
شــماره ملی 1219382442 –  ششــدانگ یکباب ســاختمان  بمساحت152 
 متر مربع بشــماره26871 فرعــی  از پــالک 15- اصلی واقــع 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 کاشــان 
به شــماره ملی 1263401376 –  ششــدانگ یکبابخانه بمســاحت143/95 
 متر مربع بشــماره26873 فرعــی  از پــالک 15- اصلی واقــع 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 
–  ششــدانگ قطعــه زمین محصور مشــتمل بــر اعیان بمســاحت135/35 
 متر مربع بشــماره26876 فرعــی  از پــالک 15- اصلی واقــع 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 
–  ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت100 متر مربــع بشــماره26877 فرعی  
 مجــزی از 5497 فرعــی از پــالک 15- اصلــی واقــع در ناجــی آبــاد

 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 140160302034017274هیــأت اول0 جمــال امینیــان 
فرزند حســین بشــماره شناســنامه 2 صــادره از اردســتان به شــماره ملی 
1189621355 –  ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت202/52 متــر مربــع 
 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 
–  ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت146/90متر مربــع بشــماره13139 
 فرعی مجــزی از 5350 فرعــی از پــالک 33- اصلی واقــع 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
ادامه صفحه 5
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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 پــاک 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 
–  ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت175/80متر مربــع بشــماره13146 
 فرعــی مجــزی از 52 فرعــی از پــاک 33- اصلــی واقع در فیــن 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 پــاک 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 
–  ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت120/90متر مربــع بشــماره13149 
 فرعــی مجــزی از 903 فرعی از پــاک 33- اصلــی واقع در فیــن 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 پــاک 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 پــاک 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 پــاک 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 پاک 34- اصلی واقع درفین بزرگ بخش دو کاشان
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 پاک 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 پاک 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 پاک 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 پــاک 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 پــاک 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 پــاک 39- اصلی واقــع درمزرعه مــا 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 پاک 

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 پاک 40- اصلی واقع در حســن آباد بخش دو 

کاشان
92(رای شــماره 140160302034016459 هیــأت دوم0 یوســف خــادم 
فیض فرزند ماشــااله بشــماره شناســنامه 54 صادره از کاشــان به شــماره 
ملی 1262981263 –  ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت110/50متر مربع 
 بشــماره7685 فرعی مجزی از 297 فرعی از پاک 45- اصلــی 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 پاک 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 پاک 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 پاک 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 پاک 45- اصلی واقع در 

لتحر بخش دو کاشان
97(رای شــماره 140160302034015750 هیــأت دوم0 مصطفــی علــی 
حســینی فرزند قاســم بشــماره شناســنامه 26 صادره از کاشــان به شماره 
ملی 1263040624 –  ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت145/81متر مربع 
 بشــماره7688 فرعی مجزی از 1418 فرعی از پاک 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 پاک 

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 پاک 45- اصلی واقع در 

لتحر بخش دو کاشان
100(رای شــماره 140160302034018107 هیأت اول0غامرضا 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 پاک 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 پاک 45- اصلی واقع در لتحر بخش دو کاشان
102(رای شماره 140160302034015330 هیأت اول0 جواد اسمعیلی فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 15 صادره از کاشــان به شماره ملی 1262481155 –  
ششدانگ یکبابخانه بمساحت130/88متر مربع بشماره15860 فرعی مجزی از 

1246 فرعی از پاک 49- اصلی واقع در صفی 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 پاک 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 پاک 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 مایربه شــماره ملی 3933803462 –  ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت76/17متر مربع بشــماره15864 فرعی مجزی از 8605 فرعی از 

پاک 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 پاک 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 

پاک 49- اصلی واقع در صفی آباد بخش دو کاشان
108(رای شــماره 140160302034013510 هیــأت دوم0 فرزانــه غامرضا 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 پاک 49- اصلی واقع در صفی آباد 

بخش دو کاشان
109(رای شــماره 140160302034013509 هیــأت دوم0 راضیــه غامرضا 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 پاک 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 پاک 

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

پاک 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 پاک 

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 پاک 52- اصلی 

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

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

فرعی از پاک 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 پاک 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 مشاع ازششدانگ یکبابخانه بمســاحت131متر مربع بشماره3237 فرعی 

مجزی از 1254 فرعی از پاک 53- اصلی واقع در یحیی آباد  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 پاک 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 پاک 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 پــاک 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 

پاک 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 پاک 

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 پاک 

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 پاک 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 پاک 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: 1448491
ابوالفضل علیزاده سرپرست اداره ثبت اسناد واماک کاشان

مفاد آراء
11/175 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شــماره 3691 مورخ 1401/10/19 هیات اول موضــوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانــه بامعارض متقاضی مالکیت 
آقای روح ا... ابراهیمی خراجی به شناســنامه شماره 53 کدملی 6339686044 
صادره فرزند ا... یار در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 123/01 متر مربع 
مفروزی از پاک شــماره 307 فرعی از 4348 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از طرف 

وراث مرحوم اصغر غفاری )مالک رسمی( خریداری گردیده است.
 لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

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

م الف: 1449647  مهدي شبان رئیس ثبت اسناد و اماک جنوب اصفهان
مفاد آراء

11/176 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 3707 مورخ 1401/10/19 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهــان تصرفات مالکانــه بامعارض متقاضی 
مالکیت خانم مهین کاظمی به شناسنامه شــماره 395 کدملی 1815861381 
صادره آبادان فرزند عباس در ســه دانگ مشــاع از  ششــدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 103/30 متر مربع )مقدار 3/50 متر مربع در حــد جنوب غربی عقب 
نشینی دارد( پاک شــماره 2593 فرعی از 5000  اصلی واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز 
ثبتی گردیده است و با توجه به سند شــماره 64280 مورخ 85/3/10 دفترخانه 
85 اصفهان )بــا قید به اینکه جنوبًا به گذر اصاحی 4 متری در ســمت شــرق 
0/6 متر و در ســمت غرب 0/7 متر از بــر موجود عقب نشــینی رعایت گردد( 
 و گزارش کارشناســان پرونــده: مقدار 3/50 متــر مربع در حــد جنوب غربی 

عقب نشینی دارد. 
- برابر رای شــماره 3706 مورخ 1401/10/19 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانــه بامعارض متقاضی مالکیت 
آقای نوروز علی کاظمی  به شناسنامه شــماره 5 کدملی 1199553328 صادره 
شهرضا فرزند عباس در سه دانگ مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
103/30 متر مربع )مقدار 3/50 متر مربع در حد جنوب غربی عقب نشینی دارد( 
پاک شــماره 2593 فرعی از 5000  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشــاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده 
 است و با توجه به ســند شــماره 64280 مورخ 85/3/10 دفترخانه 85 اصفهان 
)با قید به اینکه جنوبًا به گذر اصاحی 4 متری در سمت شرق 0/6 متر و در سمت 
غرب 0/7 متر از بر موجود عقب نشــینی رعایت گردد( و گزارش کارشناســان 

پرونده: مقدار 3/50 متر مربع در حد جنوب غربی عقب نشینی دارد. 
 لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود 

در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

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

م الف: 1449847  مهدي شبان رئیس ثبت اسناد و اماک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

11/177 شــماره نامــه: 140185602210009111-1401/11/24 چــون 
تحدید حدود ششدانگ یکقطعه زمین کشــاورزی شماره پاک 113/402 واقع 
در بخش 20  ثبت اصفهــان که طبق پرونده ثبتی بنام آقــای باقر آقای قزوینی 
فرزند جواد در جریان ثبت است و رای شماره 140160302210002838 مورخ 
1401/08/29 هیات حــل اختاف موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اســناد و اماک منطقه 
جنوب شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه 
سابقه ای از تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق مشــاهده نگردید لذا به استناد 
ماده 13 آیین نامه قانون مزبور تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1401/12/23 
ساعت 10 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین 
نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این 
اداره با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی 
خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت 
را اخذ و به این منطقه تســلیم نماید ســپس اداره ثبت بــدون توجه به اعتراض 
 عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. تاریخ انتشار: 1401/11/27 
م الف: 1455686 ناصر صیادی صومعه مدیر واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک  

جنوب شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

11/178 شماره نامه: 140185602024012653- 1401/11/18 نظر به اینکه 
سند مالکیت ششدانگ پاک 50  فرعی از 179 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان 
به شماره ثبت صفحه 154659 دفتر 869 اماک صفحه 50  به نام آقای مهدی 
احسانی فرزند رضا ســابقه ثبت و صدور ســند مالکیت شماره 440567 سری د 
ســال 91 دارد اعام می دارد مالک مذکور با ارائه درخواســت وارده به شماره 
140136206  مــورخ 1401/11/9 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که 
امضا شــهود آن ذیل شــماره یکتا 140102157152001782 و رمز تصدیق 
808228 به گواهی دفترخانه اســناد رســمی  67  اصفهان رسیده است مدعی 
اســت که ســند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود و درخواست صدور المثنی 
سند مالکیت را نموده  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصاحی ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام 
معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خــود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 
شد. م الف:1457289 مهدي شبان سرپرســت واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 

جنوب اصفهان
ابالغ

11/179 کارفرمــای محترم پیمانکاری حمیــد محبی  با کد تامیــن اجتماعی کارگاه 
6960011387  باطاع می رساند درخواست بازنشســتگی پیش از موعد آقای 
علی جان لموچی  از کارکنان آن کارگاه در کمیته بررســی مشــاغل ســخت و 
 زیان آور اســتان اصفهان مطرح و شغل مورد درخواســت نامبرده )داربست بند(
 بر اســاس رای کمیته بدوی اســتانی موضوع ماده 8 آئین نامه اجرایی مشاغل 
ســخت و زیان آور که در تاریخ 1401/05/06 برگزار گردیده، با اکثریت آراء در 
گروه الف سخت و زیان آور شناخته شد. این آگهی بمنزله اباغ رای صادره است 
 و مهلت اعتراض بــه تصمیم مذکور از تاریخ درج آگهی بــه مدت 15روز اداری 
می باشــد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه مشاغل سخت و 
زیان آور واقــع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان مراجعه 
گردد.  م الف: 1457552 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

فقدان سند مالکیت 
11/180 چون آقای گل محمد رییســی فرزند ذبیح اله با تســلیم استشــهادیه 
محلی که هویت و امضا شــهود رســما گواهی شده اســت و به تائیددفترخانه 
287 خور رسیده مدعی اســت که سند مالکیت شــش دانگ پاک 352 فرعی 
از 3453  اصلی واقــع در فرخی بخــش 6 حوزه ثبــت خــور و بیابانک که به 
شــماره دفتر اماک الکترونیک 139520302029000811 و شــماره چاپی 
 644402  ج 94 بــه نــام گل محمد رییســی فرزنــد ذبیح اله صادر و تســلیم 
گردیده اظهار داشته که ســند مالکیت مرقوم در اثر جابه جایی مفقود گردیده و 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده اســت لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصاحی ماده 120 آئیــن نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می شــود 
که هر کس مدعی انجام معامله نســبت به ملک مزبور یا وجود  ســند مالکیت 
مزبور نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنی اسناد 
 مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شــد. م الف: 1455470 

محمد علی بیطرف رئیس ثبت خور و بیابانک   
فقدان سند مالکیت 

11/181 چون آقای گل محمد رییســی فرزند ذبیح اله با تســلیم استشــهادیه 
محلی که هویت و امضا شــهود رســما گواهی شده اســت و به تائیددفترخانه 
287 خور رسیده مدعی اســت که سند مالکیت شــش دانگ پاک 340 فرعی 
از 3453  اصلی واقــع در فرخی بخــش 6 حوزه ثبــت خــور و بیابانک که به 
شــماره دفتر اماک الکترونیک 139520302029000812 و شــماره چاپی 
 644403  ج 94 بــه نــام گل محمد رییســی فرزنــد ذبیح اله صادر و تســلیم 
گردیده اظهار داشته که ســند مالکیت مرقوم در اثر جابه جایی مفقود گردیده و 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده اســت لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصاحی ماده 120 آئیــن نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می شــود 
که هر کس مدعی انجام معامله نســبت به ملک مزبور یا وجود  ســند مالکیت 
مزبور نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنی اسناد 
 مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شــد. م الف: 1455407 

محمد علی بیطرف رئیس ثبت خور و بیابانک   



سازمان تعزیرات حکومتی یک شرکت خودروساز را نقره داغ کرد
سازمان تعزیرات حکومتی یک شرکت خودروســاز را به علت تخلف مبلغ ۱۳ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان 
جریمه کرد.سازمان تعزیرات حکومتی، یک شرکت خودروســاز را به علت گران فروشی مبلغ ۱۳ هزار و 
۸۶۰ میلیارد تومان جریمه کرد در صورتی که ارزش بازار این شرکت در بورس ۲۷ هزار میلیارد تومان است.

براساس این حکم که در شعبه هفتم ویژه رسیدگی به تخلفات مهم و ملی سازمان تعزیرات حکومتی 
صادر شده، شرکت بهمن موتور به دلیل گران فروشی موظف به پرداخت مبلغ ۱۳ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومانی 
شده است.در این حکم، تخلف گران فروشی شرکت بهمن موتور محرز و مسلم تشخیص داده شده است و 
این شرکت مطابق ارزش ریالی تخلف که معادل ۹ هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال است به سه برابر ارزش ریالی 
تخلف به میزان ۲۷ هزار و ۷۲۱ میلیارد ریال محکوم شــده است، البته به لحاظ ماده یک مصوبه جلسه 
شصت و نهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۷ اردیبهشت ماه سال جاری از سران قوا که تمامی 
جریمه های مندرج در قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی در هر مراتب به پنج برابر افزایش پیدا 
کرده است، شرکت بهمن موتور باید جریمه ۱۳۸ هزار و ۶۰۶ میلیارد ریال را پرداخت کند.مطابق این حکم 
شرکت بهمن موتور مکلف به استرداد مبالغ اضافی اخذ شده در حق خریداران در بازه زمانی تخلف )سال 
۱۴۰۰( است. رای صادره حضوری و ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر 
است.در خصوص این حکم، احمد اصانلو، رییس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به ورود شعب مهم 
و ملی این سازمان به بازار خودرو، اظهار کرد: این رای چهارشنبه دوازدهم بهمن صادر شده و بدوی است و 
امکان تجدیدنظر برای محکوم وجود دارد و این میزان جریمه معادل چند ده برابر بودجه سازمان تعزیرات 
حکومتی است.وی یادآور شد: مسئولیت تنظیم بازار خودرو بر عهده وزارت صنعت معدن و تجارت است 

و این وزارتخانه برنامه هایی برای تنظیم بازار خودرو در دستور کار داشته و دارد. 
 

 اعزام ۱۱۷ دانش آموز قمی با عالئم مشکوک مسمومیت به 
مراکز درمانی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشــکی قم از اعزام ۱۱۷ نفر از دانش آموزان با عالئم مشکوک مسمومیت 
به مراکز درمانی خبر داد و گفت: بیش از ۵۰ درصد دانش آموزان با بهبود شرایط عمومی مرخص شدند.

مجید محبی اظهار کرد: تعداد ۱۱۷ نفر از دانش آموزان مدارس مختلف اســتان قم با عالئم مشــکوک 
مسمومیت، به مراکز درمانی اســتان انتقال یافتند و برخی نیز مراجعه شخصی داشتند. بررسی های 
درمانی الزم برای آنان صورت پذیرفت و بیش از ۵۰ درصد این دانش آموزان در دو ساعت اول مراجعه به 
بیمارستان ها ترخیص شدند.وی با بیان اینکه اکنون حال عمومی دانش آموزان اعزامی به مراکز درمانی 
مساعد است، افزود: در ساعات اولیه پذیرش دانش آموزان تعداد ۷۹ دانش آموز ترخیص شدند و تاکنون 
نیز درمجموع ۸۲ نفر از افرادی که به بیمارســتان مراجعه کردند، مرخص شدند.معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشکی قم تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد دانش آموزان پذیرش شده در پنج ساعت اول بستری 

با بررسی و بهبودی شرایط عمومی مرخص شدند و ۱۰ دیگر نیز در روزهای آینده ترخیص خواهند شد.
وی تاکید کرد: نباید در این شــرایط به شــایعات دامن زد و انتظار این اســت که با این موضوع برخورد 

هوشمندانه داشته باشیم و در هیچ یک از مراجعات، مورد خونریزی گوارشی فلجی یا کوری نداشتیم.
 

کشف بیش از ۱۵ هزار کارت و سند جعلی در کشور
رییس پلیس آگاهی فراجا از کشف بیش از ۱۵ هزار فقره انواع اسناد جعلی رسمی، اسناد غیررسمی 
و اقالم تقلبی در جریان اجرای طرح دو مرحله ای عملیات در پاتوق های عرضه مدارک جعلی خبر 
داد.سردار محمد قنبری اظهار کرد: یکی از برنامه های عملیاتی معاونت مبارزه با جعل و کالهبرداری 
پلیس آگاهی فراجا در ســال جاری، اجرای طرح عملیاتی در پاتوق هــای عرضه مدارک جعلی و 
محصوالت تقلبی در سراسر کشور است. در همین راســتا، دو مرحله طرح در مرداد و دی ماه سال 

جاری به اجرا درآمد.

خبر  روز

دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان:

گسل هایی هزارساله در 
تهران وجود دارد

یک دانشــیار گروه زمین شناسی دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد اصفهان گفت: در برخی 
از مناطق تهران مانند کهریزک، ری، گرمسار 
و پارچین گسل هایی وجود دارد که از حدود 
۲۰۰ تا ۳۰۰ ســال پیش از میالد تاکنون در 

تهران و اطراف آن فعالیت داشته اند.
علی خــان نصراصفهانــی در گفت وگــو با 
خبرنگار ایمنا، با اشاره به فعالیت گسل های 
تهران در طــول تاریخ، اظهار کــرد: یکی از 
فعالیت های زمین لرزه ای که در تهران وجود 
داشت مربوط به سال ۹۹ بود که به واسطه 

»گسل مشاء« رخ داد.
وی افزود: در این زمان »گســل مشــاء« 
پس از ۲۰۰ ســال فعال شــد و به موجب 
آن، زمین لــرزه ای با قدرت پنج ریشــتر به 

وجود آمد.
این دانشــیار گروه زمین شناسی دانشگاه 
آزاد اســالمی واحد اصفهان ادامه داد: این 
زلزله کــه در ســال ۱۳۹۹ رخ داد، خطری 
نداشــت اما منجربه ترس جامعه شــد و 
عمال اخطاری بــرای توجه به گســل های 
موجود در تهران بود.وی تاکید کرد: در طول 
تاریخ گســل های تهران ازجمله »مشــاء« 
فعالیت های بسیاری داشته است. منطقه 
دماوند نیــز یکــی از نقاط تهــران بوده که 
چندین بار با زمین لرزه مواجه شده و اثرات 

آن قابل مشاهده است.
نصراصفهانــی با اشــاره بــه فعالیت دیگر 
گســل های تهران گفت: با توجــه به اثرات 
ناشــی از زمین لــرزه در منطقــه دماوند، 
می توان گفت که اندازه زلزله های آن منطقه 
بســیار بزرگ بوده از طرفی در بخش کرج 
نیز خسارات زیادی ناشی از زمین لرزه وارد 
شده اســت.وی افزود: در برخی از مناطق 
تهران مانند کهریزک، ری، گرمسار و پارچین 
گســل هایی وجود دارد که از حــدود ۲۰۰ تا 
۳۰۰ سال پیش از میالد تاکنون در تهران و 

اطراف آن فعالیت داشته اند.

اخبار

وز  عکس ر

کمک رسانی 
هالل احمر در شهر 

زلزله زده ترکیه
هالل احمر جمهوری اسالمی 
ایــران پس از وقــوع زلزله در 
ترکیــه بــا اعــزام تجهیزات 
مختلف امدادی به این کشور 
مشغول امدادرسانی به مردم 

شهر آدی یامان شد.

در ایــران، مهاجرت هــای داخلــی بیشــتر از 
اســتان هایی صورت می گیرد که گرفتار مشکالت 
متعدد کم آبی، خشکســالی، ریزگردها، گردوغبار 
و حتی زلزله هســتند و در عین حال بــار بیکاری 
را نیز بــه دوش می کشــند. تا چند ســال پیش 
آلودگی هــوا مهم ترین عامــل مهاجرت جنوبی ها 
و ســاکنان پایتخت محسوب می شــد. اما چند 
وقتی است که بروز بحران آب در برخی استان های 
کشور به  ویژه نواحی مرزی، شــهروندان را مجبور 
به مهاجرت کرده اســت. بــه گفته کارشناســان، 
بزرگ ترین کانون مهاجرفرســتی، غرب و جنوب 
غرب کشور است؛ استان هایی همچون خوزستان، 
لرستان و کرمانشاه که ســاکنان آنها زادگاه خود را 
به امید زندگی بهتر ترک کرده و بیشــتر به سمت 
استان های شــمالی کشــور و حتی اصفهان کوچ 
می کنند. اصفهان در حالی یکی از مقاصد مهاجرت 
خوزستانی هاست که سال هاست به شدت درگیر 
کم آبی است و مهاجرت های بی رویه به آن می تواند 
وضعیت این اســتان را بغرنج تر از قبل کند و موج 
مهاجرت خود اصفهانی ها را در آینده در پی داشته 
باشــد.برخی از مهاجرت هــای اقلیمــی، دائمی 
هستند و همین موضوع می تواند الگوی جمعیتی 
استان های مهاجرپذیر را برای همیشه تغییر  دهد.

همشــهری آنالین در این زمینــه گفتگویی با دکتر 
رقیه صمدی، دبیر بخــش مهاجرت های اجباری 

رصدخانــه مهاجــرت ایــران انجام داده اســت. 
رصدخانه مهاجــرت ایران، اولین نهاد پژوهشــی 
کشــور در زمینه تحلیل داده های مهاجرتی است. 
نهادی که با هدف ارائه داده ها و تحلیل های به روز 
و قابل اعتماد درباره انواع مهاجرت در سال ۱۳۹۷ 
با همــکاری معاونت علمــی و فناوری ریاســت 

جمهوری تاسیس شد.
صمدی می گوید: اگر بخواهیم روند مهاجرت های 
داخلی در ایران را طی ســال های اخیر تشــریح و 
بررسی کنیم، اخبار، شــواهد و آمارهای متعددی، 
تاییدکننده مهاجــرت مردم از مناطق خشــک به 
مناطق خــوش آب و هواتر اســت. بــه طوری که 
برخی از روستاهای کشور بر اثر پدیده خشکسالی 
و از دســت رفتن منابع معیشــتی، در ســال های 
اخیر خالی از ســکنه شــده اند. همیــن امر مؤید 
وقوع مهاجرت ها در کشــور با دلیل اقلیمی است 
که بخشــی از آن به دلیل عوامل اقلیمی و طبیعی 
و بخشــی هم به دلیــل دخالت های انســانی در 

اکوسیستم طبیعی کشور به وقوع پیوسته است.
صمدی می افزایــد: به طور کلی آمار مشــخصی 
که نشــان دهد کدام اســتان ها مهاجران اقلیمی 
بیشــتری را میزبانــی می کنند و کدام اســتان ها 
بیشــترین مهاجران اقلیمی را ارســال می کنند، 
وجود ندارد. اما آخرین آمار در دســترس در زمینه 
مهاجرت های داخلی مربوط به سال ۱۳۹۵ است. 

بر اساس این آمار اســتان های تهران، البرز و یزد 
بیشــترین میــزان مهاجرپذیری و اســتان های 
خوزستان، لرستان و کرمانشــاه بیشترین میزان 
مهاجرفرســتی را در میــان اســتان های کشــور 

داشته اند.
بــه گفته صمدی؛ با بررســی ماتریــس مهاجرت 
مرکز آمار ایران در ســال ۱۳۹۵، می توان دریافت 
که عمده مهاجرت ها از اســتان های جنوبی کشور 
به استان های هم جوار آنها صورت گرفته است. به 
عنوان نمونه در استان خوزستان با بیشترین میزان 
مهاجرفرستی در کشور، مسیر مهاجرفرستی عمدتا 
به استان های هم جوار مانند اصفهان و شیراز و بعد 
به تهران و البرز بوده است. یا مسیرهای مهاجرتی از 
استان سیستان و بلوچستان در ابعاد قابل توجهی 
عمدتا به استان خراســان رضوی و به طور برابر به 

استان های گلستان و تهران است.

هشدار مهم دبیر رصدخانه مهاجرت ایران درباره افزایش نگران کننده مهاجرت جنوبی ها به شمال:

  استان های درگیر خشکسالی در صدر مهاجرفرست ها 
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معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان خبر داد:

افتتاح دفتر همکاری های آموزش وپرورش و دانشگاه اصفهان
معاون پژوهش، برنامه ریزی و توســعه منابــع اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: دفتر 
همکاری های آموزش و پرورش و دانشگاه اصفهان با هدف افزایش تعامل دانشگاه و آموزش و پرورش 
افتتاح شد.سیدعلی مدینه از امضای تفاهم نامه ای با معاونت پژوهش دانشگاه اصفهان پیرامون بازگشایی 
دفتر همکاری های دانشگاه اصفهان و آموزش و پرورش در ایام دهه مبارک فجر خبر داد و اظهار کرد: هدف 
از امضای این تفاهم نامه افزایش تعامل دانشــگاه و آموزش و پرورش اســت، زیرا با چنین اتفاقی، هم 
معلمان می توانند از مجامع دانشگاهی استفاده کنند و هم دانشگاه می تواند به آموزش و پرورش در اجرای 
برنامه های پژوهشی و تحقیقاتی یاری برساند.وی، علمی تر و دقیق تر شدن مدیریت آموزش و پرورش و 
سیستم حاکمیت را از ثمرات چنین تعاملی دانست و افزود: دانشگاه به دنبال جامعه محور شدن است و 
آموزش و پرورش استان با دارا بودن بیش از یک میلیون دانش آموز و خانواده های آن ها در شرایطی است 
که بیشتر مردم استان به صورت مستقیم و غیرمستقیم با آن در ارتباط هستند که این موضوع، زمینه را برای 
همکاری هرچه بیشتر و بهتر این دو مجموعه فراهم می کند.معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع 
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ضمن دعوت از همه فرهنگیان برای همراهی با دفتر همکاری های 
دانشگاه اصفهان و آموزش و پرورش، خاطرنشان کرد: مسئولیت این دفتر با گروه تحقیق و پژوهش اداره 
کل آموزش و پرورش استان است و عالقه مندان می توانند به این منظور، با رییس این گروه در ارتباط باشند.

 

رتبه های نهایی معلمان اصفهانی مشخص می شود
رییس اداره فناوری اطالعات و ارتباطات اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان گفت: اکنون بررسی 
وضعیت معلمانی که مراحل قبل شــامل بارگذاری مدارک، تایید مدیر، تایید ارزیاب و تایید حراست و 
گزینش را طی کرده اند، درحال انجام است و به زودی رتبه های نهایی آن ها مشخص خواهد شد.مهدی 
کیانی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، درباره آغاز فعالیت هیئت های ممیزه رتبه بندی در سراسر استان، اظهار 
کرد: بالغ بر ۴۰۰ نفر عضو هیئت ممیزه در نواحی و مناطق مختلف استان اصفهان تعریف شده و اکنون 
بررسی وضعیت افرادی که مراحل قبل شامل بارگذاری مدارک، تایید مدیر، تایید ارزیاب و تایید حراست 
و گزینش را طی کرده اند، در حال انجام است و به زودی رتبه های نهایی این افراد مشخص خواهد شد.وی 
با اشاره به فرآیند تعیین رتبه های نهایی، افزود: پرونده افرادی که واجد شرایط دریافت رتبه های سه و 
باالتر باشند و در منطقه تایید شوند، برای بررسی نهایی به هیئت ممیزه استان ارسال می شود و این امر 
به صورت روزانه و بی وقفه در حال انجام است.رییس اداره فناوری اطالعات و ارتباطات اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان ادامه داد: اقدام به ارائه پشتیبانی لحظه ای کردیم؛ همچنین مشکالت سامانه نیز 
جمع آوری و پایش شده و به صورت روزانه به اداره کل فناوری اطالعات وزارت آموزش و پرورش منعکس 
می شود.وی خاطرنشان کرد: بیشتر مشکالتی که از سطح نواحی و مناطق جمع آوری شده را برای وزارت 
ارسال کرده ایم و این موارد به تدریج در حال رفع است تا در مهلت مقرر بتوانیم این فاز از کار را نیز به اتمام 

برسانیم و شاهد صدور ابالغ نهایی رتبه بندی برای همکاران باشیم.
 

طرح زبان آموزی بسته های فارسی پایه اول در روستا های اصفهان
طرح زبان آموزی بسته های فارسی پایه اول در۳۲ منطقه و ۲۴۰ کالس روستایی استان اصفهان اجرا شد. 
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: بسته های زبان آموزی فارسی پایه 
اول ابتدایی، یکی از استاندارد ترین ابزار های آموزشی است که در اختیار معلمان پایه اول قرار گرفته است.

وجیهه فاضل با اشاره به اجرای طرح از اول آبان تا پایان بهمن افزود: در اجرای این طرح بسته های زبان 
آموزی فارسی پایه اول به صورت هفتگی به ۳۲ منطقه و ۲۴۰ کالس روستایی استان اصفهان ارسال شد.

وی با اشاره به اینکه برنامه زبان آموزی، تلفیقی از دو رویکرد آوایی و کل نگر و هدف آن تقویت چهار مهارت 
زبانی است، اظهار کرد: در مدت اجرای طرح ۱۳ بسته در اختیار معلمان مجری طرح در روستا های استان 

قرار گرفت و بقیه بسته ها هم با توجه به سهمیه مناطق بسته بندی و توزیع شد.

جامعهبا مسئولان 

فرمانده انتظامی استان خبرداد: آغازاجرای طرح بزرگ »ذوالفقار« با110تیم اطالعاتی و عملیاتی دراصفهان؛

اصفهان؛ منطقه ناامن برای سارقان

 فرمانده انتظامی استان اصفهان از اجرای طرح بزرگ »ذوالفقار« با 
هدف مقابله مقتدرانه با سارقان در قالب ۱۱۰ تیم اطالعاتی و عملیاتی 

در این استان خبر داد.
سردار محمدرضا میرحیدری اظهار داشــت: در راستای اجرای تدابیر 
فرمانده کل انتظامی جمهوری اســالمی ایران همزمان با استان های 
سراسر کشور طرح بزرگ »ذوالفقار« با هدف تشدید برخورد و مقابله 
مقتدرانه با جرائم خشــن، کنترل سارقان به عنف، ســارقان زورگیر 
و تحت تعقیــب و همچنین در جهــت کنترل ورودی های اســتان و 
جلوگیری از ورود ســارقان با رمز یا علی )ع( در کل استان اصفهان به 

اجرا گذاشته شد.
وی افزود: این طرح با محوریت پلیس آگاهی استان اصفهان در قالب 
۱۱۰ تیم پشتیبانی کننده هم در حوزه اطالعاتی و هم در حوزه عملیاتی 

ان شاءا... این ماموریت را در سطح استان اجرا خواهد شد.
فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در مرکزیت استان بیش از ۵۰ 

تیم برای اجرای طرح مذکور پیش بینی شده و در شهرستان های هدف 
که شامل کاشان، خمینی شهر، شاهین شــهر، نجف آباد، فالورجان 
و لنجان می شود هم برای هر شهرســتان نیز ۸ تیم ویژه در نظر گرفته 

شده است.
سردار میرحیدری گفت: با توجه به شــرایط اقتصادی حاکم بر کشور 
و مشــکالتی که مردم در این حوزه با آن مواجه هستند پلیس آگاهی 
اســتان اصفهان مقتدرانه در جهت حفظ اموال مردم به میدان آمده و 

اجازه عرض اندام به سارقان را نخواهد داد.
وی اضافه کرد: به سارقان هشــدار می دهم که هر چه زودتر در رفتار 
خود تجدید نظر داشته باشند در غیر این صورت در سریع ترین زمانی 
که فکرش را نمی کنند ســایه پلیس را بر ســرخود خواهنــد دید و با 
هماهنگی خوبی که با دســتگاه قضائی صورت گرفته با مجازات های 

سختگیرانه ای در این خصوص مواجه خواهند شد.
این مقام ارشد انتظامی خاطر نشان کرد: از مردم عزیز هم می خواهم 

هرگونه اطالعاتی در ارتباط با تردد افراد مشکوک در سطح محالت خود 
یا افرادی که به صورت موقت در محله آنها ســاکن شدند را در اسرع 
وقت به پلیس اطــالع دهند تا بتوانیم با رســیدگی به موقع و برخورد 

الزم با این گونه افراد بتوانیم آرامش را در سطح استان فراهم کنیم.
وی در خصوص کنترل ســارقان غیر بومی که برای ارتکاب سرقت به 
استان اصفهان می آیند نیز گفت: کلیه مبادی ورودی و خروجی استان 

در این طرح تحت کنترل هوشمندانه پلیس قرار خواهد گرفت.
ســردار میرحیدری تصریح کرد: از همین جا به همه هم استانی های 
خود اطمینان می دهم که بدانند هر فردی که به منظور تعدی به حقوق 
و اموال مردم در اســتان حضور پیدا کند پلیس با تمام وجود در جهت 
شناســایی و برخورد با آنان اقدام خواهد کرد و در این راســتا از تمام 
ظرفیت های موجود در استان هم اســتفاده خواهیم کرد تا در آستانه 
نوروز امنیت و آرامش مضاعفی را هم برای مردم و هم گردشگرانی که 

از این استان بازدید می کنند، ایجاد کنیم.

از همین جا به همه هم استانی های خود اطمینان 
می دهم که بدانند هر فردی که به منظور تعدی 
به حقوق و اموال مردم در استان حضور پیدا کند 
پلیس با تمام وجود در جهت شناسایی و برخورد با 

آنان اقدام خواهد کرد
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مدیر منطقه 3 شهرداری مطرح کرد:

اجرای ۵ پروژه نورپردازی در منطقه ۳ اصفهان تا پایان امسال
مدیر منطقه سه شــهرداری اصفهان از پایان عملیات نورپردازی المان های مزین به تصویر شهدا 
در دیوارنگاره های خیابان کمال اســماعیل خبر داد و گفت: پنج پروژه نورپردازی تا پایان امسال 
با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال در این منطقه اجرا می شود.محمدباقر کالهدوزان با بیان اینکه 
نورپردازی در نقاط مختلف منطقه سه از ابتدای ســال جاری آغاز شده است و تا پایان سال نیز 
ادامه دارد، اظهار کرد: نورپردازی دیوارنگاره قرارگاه سیدالشهدا )ع( به طول ۱۰۰ متر در مدت کمتر 
از سه ماه توسط منطقه سه شهرداری اصفهان تکمیل شد.وی افزود: نورپردازی دیوارنگاره های 
قرارگاه سید الشهدا )ع( با موضوع و محتوای شهدای بنام اصفهان واقع در خیابان کمال اسماعیل 
و خیابان پاسداران تا در ورودی ضلع غربی به طول ۱۵۰ متر یکی از پروژه های نورپردازی در منطقه 
سه بوده است.مدیر منطقه ســه شــهرداری اصفهان با بیان اینکه این پروژه حدود ۴۰۰ میلیون 
تومان هزینه در بر داشته است، تصریح کرد:  ۲۷ ستون و زیرستون چراغ های دفنی-خطی و ۲۵ 
چراغ دفنی-خطی یک متری برای روشن شدن دیوارنگاره های این خیابان نصب شده است.وی 
ادامه داد: کاترزنی در سنگ و ضد سرقت بودن از خصوصیات نورپردازی المان های خیابان کمال 
اســماعیل، مزین به عکس شهداســت.کالهدوزان با بیان اینکه نورپردازی متفاوت از روشنایی 
است و از آن به منظور هویت بخشی به المان های شهری استفاده می شود، گفت: دیوارنگاره های 
خیابان کمال اســماعیل با موضوع دفاع از ارزش های انقالب و دوران دفاع مقدس نیز در همین 
راســتا انجام شــد.وی تصریح کرد: پنج پروژه نورپردازی تا پایان امســال با اعتباری بالغ بر ۲۰ 
میلیارد ریال در این منطقه اجرا می شود.وی با اشــاره به صرفه جویی در مصرف برق اظهار کرد: 
برای نورپردازی المان های شــهری از چراغ های پاور ال ای دی کم مصرف استفاده کرده ایم که از 
نظر اقتصادی برای شهرداری مقرون به صرفه است، زیرا هزینه نگهداری کمتری دارد.مدیر منطقه 
سه شهرداری اصفهان با بیان اینکه ادامه این پروژه سال آینده به سمت خیابان پاسداران ادامه 
خواهد داشت، گفت: اســتفاده از نورپردازی به روش دفنی-خطی یک روش جدید نورپردازی 
است که با ایجاد تضاد رنگ ســفید و زرد و نیز لنز متقارن بین دیوارنگاره و ستون، جلوه بهتری را 

از لحاظ رنگ کالسیک ایجاد کرده است.
 

شهردار اصفهان در یادواره شهدای منطقه ۷بیان کرد:

لزوم توجه به ویژگی های شهدا
شهردار اصفهان با بیان اینکه شایسته است مردم در معنای شهید واکاوی داشته باشند، گفت: شهید از 
واژه شاهد برآمده که دارای سه ویژگی حاضر، ناظر و آگاه است.علی قاسم زاده در مراسم یادواره شهدای 
منطقه هفت شهرداری اصفهان اظهار کرد: اجتماع در یادواره شهدای منطقه هفت از بابت حضور مادران 
و پدران شهدا، رزمندگان دفاع مقدس، خانواده شهدای سالمت، شهدای فاطمیون و مدافع امنیت در 
کشور کم نظیر است.وی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقالب در توصیف ارزش بزرگداشت شهدا 
مبنی بر اینکه »فضیلت زنده نگه داشتن شهدا کمتر از شهادت نیست«، گفت: باید اندکی در واژه شهید 
و شهادت بیشتر تمرکز کنیم و واژه کاوی داشته باشیم و در عمق آن از منظر معنایی ورود کنیم.شهردار 
اصفهان ادامه داد: شهید از واژه شاهد برمی آید و شاهد کسی است که سه ویژگی داشته باشد، نخست 
ِهْم ُیْرزَُقوَن«  ِذیَن ُقِتُلواْ ِفی َسِبیِل الّلِه َأْمَواًتا َبْل َأْحَیاء ِعنَد َربِّ اینکه شاهد باید حاضر باشد »َواَل َتْحَسَبنَّ الَّ
و دوم اینکه آگاه باشد.قاسم زاده خاطرنشان کرد: سومین ویژگی آن است که باید بتواند شهادت بدهد، 
یعنی ناظر است، اگر به این واژه بیشتر دقت کنیم، متوجه عمق مفهوم آن خواهیم شد.وی اضافه کرد: 
طبق آیات قرآن کریم، عده ای این قدرت و درک را ندارند که شهید زنده و ناظر است، اگر با این مفهوم 
زندگی کنیم، دیگر مرتکب خطا و اشتباه نخواهیم شد و شهادت گونه زندگی می کنیم.شهردار اصفهان 
با بیان اینکه شهادت فقط در عرصه نبرد نیست، تصریح کرد: جمله و تعبیر معروفی از شهید حاج قاسم 
سلیمانی درباره شهادت است که »شهدا قبل از شهادت، شهید شده اند«، بنابراین در جای جای سیر 

زندگی باید شهادت گونه رفتار کنیم. 

با مسئولان

در اختتامیه جشنواره فیلم فجر اصفهان مطرح شد:

تخصیص اعتبار کنگره ۲۴ هزار شهید استان برای تولید فیلم سینمایی

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان از تخصیص اعتبارات 
ستاد کنگره ۲۴ هزار شهید این استان برای ساخت فیلم های بلند سینمایی 
با موضوع دفاع مقــدس خبر داد.علی تمنایی، مدیرکل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی استان اصفهان در آیین اختتامیه  سیزدهمین جشنواره فیلم فجر 
استان اصفهان که در سینما سپاهان برگزار شد، با بیان اینکه استان اصفهان 
در حوزه سینمایی در مسیر پیشــرفت، تحول و توسعه قرار داشته و در این 
زمینه، ظرفیت های بسیار خوبی در این استان وجود دارد، اظهار کرد: امروز 
اصفهان برای یک خیزش و جهش به منظور تولید فیلم های بلند سینمایی، 
آماده شده و همه ظرفیت ها، پتانسیل ها و زیرساخت های الزم برای جهش 
سینمایی اصفهان آماده است.وی ادامه داد: وجود پیشکسوتان فعال که در 
همه مقاطع و برهه ها فعال و آماده اند و همچنین حضور فیلم سازان جوان 
فعال و موفقی که محصول تربیت تخصصی و فنی آموزشــگاه های آزاد و 
انجمن های سینمای جوان هستند و سابقه خوبی در تولیدات فیلم کوتاه 
دارند، از ظرفیت های استان اصفهان در این زمینه است.تمنایی با بیان اینکه 
اصفهان در اوایل بهمن ماه رکورددار تولید فیلم های کوتاه در کشور شد و این 
مدال افتخاری برای سینمای این استان است، گفت: فیلم سازانی که سابقه 
خوبی در ساخت فیلم کوتاه دارند، برای ساخت آثار بلند آماده تر و باتجربه تر 
هســتند و  امید ما  برای رشد و پیشرفت سینمای اســتان اصفهان به این 
نسل جوان، فعال و بانشاط است.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان تاکید کرد: در چهل ویکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر بیش از 
۱۰ فیلم اولی  حضور داشتند که شروع کار آن ها با فیلم کوتاه بوده است. این 

موضوع، یکی از نقاط مثبت جشنواره امسال بود که جوانان و نسل جوان ،به 
صحنه آمده و انحصار قبل را شکستند و تاثیر حضور فیلم کوتاه و فیلم سازان 
فیلم کوتاه را در رشد و پیشرفت سینما نشــان دادند. در  اصفهان نیز در این 
زمینه افق روشنی وجود دارد و امید که بتوانیم در سینما و هنر استان اصفهان 
تحول آفرین باشــیم.وی با بیان اینکه در جلسه ستاد کنگره ۲۴ هزار شهید 
استان اصفهان مطرح شد که کنگره امسال در پی تولیدات رسانه ای و به ویژه 
تولید آثار بلند سینمایی اســت، اضافه کرد: استان اصفهان، شهر هنرپرور، 
هنرخیز و شهیدپرور اســت که با تقدیم ۲۴ هزار شهید، ظرفیت عظیمی در 
این حوزه دارد. دفاع مقدس دریای بیکران ارزش های انسانی است و در هر 
ژانری موضوعاتی بکر و جذابی دارد. امروز باید پیوند بین سینمای استان و 
دفاع مقدس ایجادشده و اولین  فیلم های بلند استان اصفهان در این موضوع 
ساخته شود که کنگره ۲۴ هزار شهید استان، آماده تخصیص اعتبارات برای 
تحقق این موضوع است.تمنایی با تشکر از همه افرادی که تالش کردند تا در 
شرایط فشار و تروریسم رسانه ای جشنواره ای خوب و شایسته برگزار کنند، 
گفت: رهبر معظم انقالب می فرمایند که امروز کلید پیشرفت کشور به میزان 
زیادی در دست شما سینماگران است و امید که ما نیز بتوانیم با ابزار هنر در 

زمینه ارتقای ارزش های ایرانی و اسالمی گام برداریم.

   هنرمند، عصاره فضایل جامعه را به تصویر می کشد
محمدرضا جان نثاری، معاون سیاســی امنیتی و اجتماعی اســتانداری 
اصفهان نیز در این آیین با اشاره به اهمیت حضور پیشکسوتان هنر و سینمای 

استان اصفهان گفت: مرحوم محمدعلی کشاورز و مرحوم زاون قوکاسیان 
که نمونه های هنر این شهر بودند سالیان سال ماندگار شده و موردعالقه و 
احترام مردم بودند، چراکه با هنر خود به بخش هایی از هویت مردم و کشور 
می پرداختند.وی ادامه داد: هنرمند، عصاره فضایل یک جامعه را به تصویر 
می کشد و آنچه برای انتقال به ایام زیادی الزم دارد را با یک صحنه منتقل 
کرده و در تاریخ و اذهان ثبت و ضبط می کند که این هنر خوب و در تراز کشور 
مردم و هنرمندان ماست.معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری 
اصفهان گفت: فیلم سینمایی »شــیار۱۴3« زندگی یک مادر شهید را به 
زیبایی به تصویر می کشد و هرکس کمترین اطالعات از دوران دفاع مقدس 
داشته باشــد با دیدن این فیلم متاثر می شــود. اگرچه خانم مریال زارعی 
به عنوان بازیگر، خود چنین تجربه ای نداشتند اما به عنوان بازیگر، این مادر 
شهید را به زیباترین وجه تصویر کردند و این هنر هنرمندان ماست که اگر 

همیشه هم از آن ها تجلیل کنیم اشتباه نیست.

   هنرمند امروز نسبت خود را با انقالب اسالمی دریابد

همچنین احمد مقیمی، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در امور مناطق 
محروم نیز با بیان اینکه امروز ِسحر فرعوِن تمدن غرب، رسانه است، گفت: 
وقتی آیات شــریف قرآن درباره فرعون، حضرت موسی و ِسحر َسَحره را 
می خوانیم ویژگی هایی برای سحر ذکرشده که با رسانه که ابزار سحِر امروز 
اســت، تطابق دارد. ویژگی هایی مثل آنکه چشم و گوش ها با آمدن بساط 
سحر پر می شد، عقل ها و منطق ها تعطیل می شــد و اگرچه واقعی نبود، 

تاثیر واقعی در زندگی مردم داشت که این سه ویژگی با رسانه تطبیق دارد.
وی ادامه داد:  باطل السحِر این سحر زمانه چیزی جز تبیین نیست و جهاد 
تبیین، عصاره حرکت تاریخی انبیا در طول تاریخ است. تنها ابزار در اختیار 
جبهه حق، تبیین است و هنر، بهترین زبان تبیین ایدئولوژی هاست. تبیین 
و تبلیغ چهره به چهره و گفتن و شنیدن، اساس جهاد تبیین است، اما ابزاری 
مثل هنر به طورجدی اثرگذار است و گاه اثر هنری کار چندین منبر را انجام 
می دهد.مقیمی گفت: آنچه می تواند فضای هنــر و هنرمندان را به روز نگه 
دارد این است که فرزند زمانه خود باشند و تقدیر زمانه را بشناسند، تقدیر 
زمانه ما تمدن غرب است. ما در روزگاری زندگی می کنیم که تمدن ۵۰۰ ساله 
غرب یعنی انسان منهای خدا، به صورت مویرگی کل جهان را گرفته است و 
همه ما چند رویکرد و مواجهه نسبت به این تمدن داریم؛ یا  آن را نمی بینیم، 
انکار می کنیم و ستیزه بدون مبنا داریم و یا مغلوب و مرعوب غرب هستیم.

وی اضافه کرد: این هردو غلط هستند و راه درست شناخت تمدن غرب است 
که خوِب آن را پذیرفته و بومی ســازی  کنیم و مقابل بِد آن بایستیم. تقدیر 

دوم ما نیز انقالب اسالمی است که برخی هنوز آن را ندیده و نپذیرفته اند.

خبر روز 

مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری خبر داد:

اعالم ۲۱۲۸ مورد آبگرفتگی به سامانه ۱۳۷ شهرداری اصفهان
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری اصفهان با بیان اینکه آب گرفتگی معابر از موارد شایعی 
است که در زمان بارندگی در سطح شهر رخ می دهد، گفت: از صبح روز سه شنبه تا ساعت ۱۷ حدود ۲۱۲۸ 
تماس مردمی با سامانه ۱3۷ در این خصوص داشته ایم.سیدعلی معرک نژاد با اشاره به بارندگی های 
اخیر در شهر اصفهان و ترافیک خودرویی، اظهار کرد: باید شاکر خداوند باشیم که باران رحمت الهی را 
بر ما نازل کرد و بسیار خرسندیم که شاهد بارش باران در سطح شهر اصفهان هستیم.وی با بیان اینکه 
بارش باران، عالوه بر طراوت شهر، باعث غنی تر شدن ذخایر آب های زیرزمینی می شود، افزود: با آغاز 
بارندگی، شاهد تشدید ترافیک در شهر بودیم تا جایی که برخی از معابر در اثر ترافیک قفل شد.مدیرکل 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان با بیان اینکه الزم اســت مسئوالن معاونت حمل ونقل و 
ترافیک شــهرداری و پلیس راهور تدابیر الزم را برای کاهش ترافیک معابر شــهر بیندیشند و با کنترل 
این فضا، شادمانی بارش رحمت الهی را برای شهروندان بیشــتر کنند، خاطرنشان کرد: آب گرفتگی 
معابر از موارد شایعی است که در زمان بارندگی در سطح شهر رخ می دهد؛ از صبح امروز تا ساعت ۱۷، 
حدود ۲۱۲۸ تماس مردمی با سامانه ۱3۷ در این خصوص داشته ایم.وی با بیان اینکه بیشترین تعداد 
تماس ها برای رفع آب گرفتگی معابر بر اساس وسعت منطقه، مربوط به مناطق هشت و ۱۰ شهرداری 
اصفهان بوده است ،ادامه داد: آبگرفتگی هایی که  در سطح شهر وجود داشت، حاد نبود، اما تماس های 
مردمی با ســامانه ۱3۷ و اعالم نقاط دچار آبگرفتگــی می تواند برای برنامه ریــزی و اعزام نیروهای 
خدمات شهری برای رفع این مشکل موثر باشد.معرک نژاد با بیان اینکه سامانه ۱3۷ به دلیل اختالالت 
الکترونیکی دچار مشکل شده اســت اما همکاران در اداره ارتباطات مردمی این سامانه را آماده ارائه 
خدمت به شهروندان کردند، تاکید کرد: از شهروندان درخواست داریم موارد آب گرفتگی در سطح شهر 
را با سامانه ۱3۷ در میان بگذارند تا نیروهای حوزه خدمات شــهری برای رفع آن اقدام کنند و بتوانیم 

ایام خوشی را برای شهروندان رقم بزنیم.
 

برای اولین بار؛

»میراثک« به موزه ملی هنرهای اصفهان می رود
برای اولین بار عروســک »میراثک« همراه با خالق خود به موزه ملی هنرهای اصفهان خواهد رفت و 
با حضور کودکان ۷ تا ۱۲ ساِل اصفهان و به منظور آشــنایی آن ها با مفاهیم مختلف میراث فرهنگی و 
طبیعی، کارگاه آموزشی میراثک در سه بخش قصه گویی، نقاشی و خلق اثر، در این موزه برگزار می شود.

سمانه آقائی آبچوئیه، خالق عروسک »میراثک« به ایسنا گفت: جلسه پیش رو، اولین کارگاه آموزشی 
میراثک در موزه ملی هنرهای اصفهان است که قصه خوانی، نقاشی و خلق اثر، عناوین کلی این کارگاه 

را تشکیل می دهند.
وی در توضیــح بخش های مختلف ایــن کارگاه افــزود: مجموعه قصه های میراثــک، مرجع اصلی 
برنامه های این کارگاه خواهد بود. کودکان در این قصه ها هر بار به نوعی با مفاهیم حوزه میراث فرهنگی 
و طبیعی و نمودهای آن آشنا می شوند. در بخش نقاشــی، بچه ها بر اساس فعالیت های پیشنهادی 
مرتبط با قصه اول )موجود عجیب و غریبی به نام میراثک( یک فعالیت تصویرگری و نقاشی را تجربه 
می کنند و در همین حین با شخصیت میراثک بیشتر آشنا خواهند شد. در قسمت خلق اثر نیز بچه ها 
فرفره کاغذی )نمادی از شادی و پویایی( می سازند و در ادامه از درون جعبه آرزوها، یکی  از آرزوهای 
میراثک را بیرون می آوردند و آن را به فرفره متصل می کنند. ناگفته نماند که آرزوهای میراثک نیز بچه ها 
را با زبانی کودکانه و با نگاهی متفاوت با مفاهیم حوزه میراث فرهنگی و طبیعی ایران آشنا خواهد کرد.

مدرس کارگاه آموزشی میراثک گفت: یک فعالیت نوشتاری با عنوان »اگر من میراثک بودم...« نیز در 
این کارگاه پیش بینی شده است که به یادگار از کودکان در موزه می ماند و درنهایت این کارگاه با بازدید 

بچه ها از موزه ملی هنرهای اصفهان به پایان می رسد.
آقائی درباره عروســک »میراثک« نیز توضیح داد: میراثک در ۱۸ مهر ۱3۹۷ به کودکان معرفی شد و 

تاکنون بچه هایی از سرتاسر ایران با این شخصیت و قصه های آن همراه شده اند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خبر داد:اخبار

تحولی نو در آموزش نکات ایمنی به کودکان اصفهانی
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان از ایجاد تحولی نو در آموزش ایمنی به کودکان این کالن شهر خبر داد و گفت: این آموزش ها 
ماهانه ۲۸۰۰ تا سه هزار دانش آموز را شامل می شود.آتشپاد دوم ابراهیم مطلبی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به ارائه آموزش نکات ایمنی به کودکان کمتر ۱۰ 
سال اظهار کرد: اداره آموزش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در نظر دارد با زبان کودکانه نکات ایمنی را به کودکان کمتر از ۱۰ سال آموزش 
دهد.وی با بیان اینکه این آموزش ها از طریق عروسک در محیطی مناسب به کودکان ارائه می شود، افزود: مکان آموزش واقع در پل اندیشه، مرکز آموزش جوانان 
است و آموزش ها به کودکان کمتر از ۱۰ سال ارائه می شود تا آن ها همیار آتش نشانان در منازل خود باشند.مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان از مراجعه ماهانه سه هزار کودک پنج تا ۱۰ سال برای آموزش خبر داد و گفت: هر سانس شامل پنج مربی آموزشی از اداره آموزش این سازمان در زمینه های 

مختلف است که در هفته به صورت شش سانس ۱۲۰ تا ۱3۰ نفری برگزار  و ماهانه ۲۸۰۰ تا سه هزار دانش آموز را شامل می شود.

سخنگوی شورای شهر اصفهان مطرح کرد:

نگاه ویژه به حوزه گردشگری و 
نشاط شهر اصفهان در بودجه ۱۴۰۲

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره 
به موضوع گردشگری تاریخی و تفریحی در این 
کالن شهر گفت: در بودجه سال آینده شهرداری 
اصفهان عالوه بر موضــوع محله محوری، توجه 
به حمل ونقل و هوای پاک و توجه به موضوعات 
حوزه هوشمندســازی، نگاه ویــژه ای به بحث 
گردشگری و تفریح شده اســت.علی صالحی 
در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با اشــاره به اهمیت 
موضوع گردشــگری تاریخی و تفریحی در شهر 
اصفهان، اظهار کــرد: یکی از نگاه هــای ویژه در 
بودجه ۱۹ هــزار میلیاردی شــهرداری اصفهان 
در ســال آینده عالوه بر موضــوع محله محوری، 
توجه بــه حمل ونقل و هــوای پــاک و توجه به 
موضوعات حوزه هوشمندســازی، نگاه ویژه ای 
به بحث گردشگری و تفریح شــده است.وی با 
بیان اینکه موضوع گردشــگری با محوریت آثار 
تاریخی و حــوزه تفریحی نیز به عنــوان یکی از 
ابعاد جدید در حوزه گردشگری مد نظر قرارگرفته 
شده است، افزود: این نگاه را می توان در چهار تا 
پنج بخش از جمله تسهیل ایجاد زیرساخت ها، 
ترمیم ظرفیت های میراثی، تعریف رویدادهای 
گردشــگری و رویدادها در حوزه نشاط و تفریح 
دسته بندی کرد.سخنگوی شورای اسالمی شهر 
اصفهان، گفت: در بخش نخســت کــه به ایجاد 
زیرساخت ها مربوط می شــود، با در نظر گرفتن 
اولویت های تعریف شــده برای توجه به بخش 
تفریح و نشــاط در شــهر و توجه ویــژه به حوزه 
نوجوانان، عالوه بر بازســازی زیرســاخت های 
تفریحی_ گردشــگری طبیعی، موضوع ایجاد 
ظرفیت های جدید تفریحی در برنامه سال ۱۴۰۲ 
مطرح و عددی بالغ بر ۶۰۰ میلیــارد در مجموع 
بودجه برای این موضوعات در نظر گرفته شــده 
است.وی در حوزه تســهیل ایجاد زیرساخت ها، 
از تخفیف ۹۹ درصدی برای احداث هتل در سال 
آینده خبــر داد و گفت: تســهیالت خوبی برای 
حوزه های ورزشــی، تفریحی و گردشــگری با 
حداقل تعرفه در نظر گرفته شده است تا مشوق 
ایجاد زیرســاخت هایی توسط ســرمایه گذاران 

بخش خصوصی در این بخش باشیم.

جشن تکلیف فرزندان 
دختر کارکنان گروه 
۵۵ توپخانه ارتش

مراســم جشــن تکلیف فرزندان 
دختــر کارکنان گــروه ۵۵ توپخانه 
ارتــش با حضــور دانــش آموزان 
مدرســه شــاهد دخترانه شــهید 
شــجاعی بــه میزبانی گــروه ۵۵ 

توپخانه ارتش برگزار شد.

عکس   روز

رییس اداره هماهنگی امور مناطق و ســازمان های 
معاونت حمل ونقــل و ترافیک شــهرداری اصفهان 
گفت: پارکینگ امام علی)ع( نیاز به نظافت صنعتی 
دارد که امیدواریم ســال آینده با بودجه پیش بینی 
شده، برای نظافت این پارکینگ یک دستگاه نظافت 
صنعتی خریداری شود.مجید عموچی در گفت وگو 
با خبرنگار ایمنا با اشــاره به پروژه پارکینگ طبقاتی 
چمران اظهار کرد: یکی از مشکالت بزرگ پارکینگ ها 
مسئله اشتراکات است و برخی از پارکینگ سازمان ها 
یا بیمارستان ها در اشتراک کارکنان آن قرار می گیرد، 
بنابراین طی تشکیل جلساتی پیرامون این موضوع با 
شهردار اصفهان و مدیر امور مالی و اداری شهرداری به 
دنبال به حداقل رساندن این اشتراکات هستیم.وی با 
اشاره به اینکه چند موضوع اصلی در مورد پارکینگ ها 
مطرح است، افزود: تامین روشنایی پارکینگ ها در 

امنیت و ایمنی آن تاثیر بســزایی دارد که این اقدام 
در پارکینگ های طالقانــی، جهان نما و حکیم انجام 
شده اســت و مابقی پارکینگ ها نیز به زودی انجام 
خواهد شد.وی اضافه کرد: موضوع دیگر رنگ آمیزی 
پارکینگ هاست اما پارکینگ چمران به دلیل اینکه از 
پارکینگ های جدید محسوب می شود، در این زمینه 
مشکلی نداشته است.وی با اشاره به ورودی پارکینگ 
امام علی )ع( خاطرنشــان کرد: این پارکینگ با سه 
مشــکل اساســی از جمله نظافت، وجود نقاط کور و 
مسئله تهویه مواجه است.عموچی ادامه داد: مشکل 
روشنایی این پارکینگ برطرف شده و برای تهویه آن 
سه دستگاه جت فن در سال جاری نصب شده است 
اما با توجه به حجم دودی که در فضای زیرگذر وجود 
دارد، این تجهیزات جوابگو نیست، لذا امیدواریم برای 
تهویه بهتر این پارکینگ امسال ســه دستگاه دیگر 

تهیه و در آن نصب شود.رییس اداره هماهنگی امور 
مناطق و سازمان های معاونت حمل ونقل و ترافیک 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه نظافت پارکینگ امام 
علی )ع( به صورت دســتی انجام می شود، تصریح 
کرد: بخشــی از نظافت پارکینگ با پیمانکار است که 
در این مورد تذکرات الزم داده شــده و حتی جریمه 
مورد نظر برای آن اعمال شده است اما بخش دیگر 
مربوط به پاک سازی ســیاهی ناشی از دوده هاست 
که به صورت دستی قابل شست وشو نیست و نیاز به 
نظافت صنعتی دارد که امیدواریم سال آینده با بودجه 
پیش بینی شــده، برای نظافت ایــن پارکینگ یک 

دستگاه نظافت صنعتی خریداری شود.

رییس اداره هماهنگی امور مناطق و سازمان های معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری:

پارکینگ امام علی)ع( نیاز به نظافت صنعتی دارد



پنجشنبه 27 بهمن 1401 / 25 رجب 1444 / 16  فوریه  2023 / شماره 3750

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
مدیرمسئول: بهمن زین الدین

رتبه:3    ضریب کیفی روزنامه: 53/4
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

چاپخانه: شاخه سبز   آدرس:جاده قدیم قم- کاشان، خیابان امیرکبیر دوم، بوستان سوم، آخرین کارخانه سمت راست

به مناســبت دهه مبارک فجر مرکز نوآوری شــرکت فوالد مبارکه در دانشگاه 
صنعتی اصفهان با هدف استفاده حداکثری از توان علمی دانشگاه ها در اولویت 
های شناسایی شــده صنعت فوالد، با حضور مدیرعامل فــوالد مبارکه، رییس 
دانشــگاه صنعتی اصفهان و مدیرعامل شرکت پشــتیبانی و توسعه فناوری و 

نوآوری فوالد مبارکه افتتاح شد.
محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه در این آیین طی سخنانی با اشاره 
به اهمیت و جایگاه نوآوری در دنیای امروز گفــت: فوالد مبارکه با ایجاد مراکز 
نوآوری در دانشگاه صنعتی اصفهان درصدد نقش آفرینی در تحقق آرمان های 

تمدن اسالمی- ایرانی است.
وی در بخش آغازین ســخنان خود ضمن گرامیداشــت ایــام ا... دهه فجر 
خاطرنشــان کرد: آن هدف مقدســی که امام خمینــی)ره( در جریان انقالب 
تعریف و دنبال کردند، صرفا انقالب و تغییر رژیم نبود، بلکه پایه گذاری عملکرد 
نوین اسالمی- ایرانی بود که اگرچه در دهه های گذشته افتخارات ارزشمندی 
در جمهوری اسالمی رقم خورده؛ اما با هدف گذاری تمدن اسالمی-ایرانی مورد 

نظر بنیانگذار انقالب اسالمی همچنان فاصله دارد.
طیب نیا گفت: دلیل همزمانــی ایجاد مرکز نوآوری فوالد مبارکه در دانشــگاه 
صنعتی اصفهان با دهه مبارک فجر این اســت که یکی از پایه های ایجاد تمدن 

اسالمی-ایرانی، چنین حرکت هایی در راستای تحقق نوآوری است.

 تعریف ماموریت در فوالد مبارکه برای تحقق تمدن اسالمی-ایرانی
وی با تاکید بر این که امروز شناخت بشر از طبیعت گسترش پیدا کرده و همین 
موضوع عرصه های زیادی را برای نوآوری باز کرده است، ادامه داد: بنا بر اظهارات 
متفکران و بنیان گذاران عرصه نوآوری، قرن حاضر از جهتی بدترین شرایط و از 
جهتی هم بهترین شرایط برای ورد به عرصه نوآوری است. از این جهت بهترین 
شرایط است که بشر از طبیعت و در بسیاری از علوم به شناخت و پیشرفت خوبی 
دست یافته است و همین پیشرفت ها زمینه را برای نوآوری های روز فراهم می 
آورد. اما از این نظر بدترین قرن است که بسیاری از نوآوری های گسترده ایجاد 
شــده اند و چنانچه هر بنگاه اقتصادی یا هر شخصی بخواهد نوآوری جدیدی 
ایجاد کند باید به همه این علوم تســلط داشته باشــد و هزینه و خطرپذیری 
زیادی را هم متقبل شــود. از این رو شاهد این هســتیم که ورود به این عرصه 
در کشورمان متاسفانه بســیار اندک بوده است. تا جایی که قریب به 42 درصد 
سرمایه گذاری های خطرپذیر کشــور زیر یک میلیارد تومان است و این نشان 
می دهد در مسیر نوآوری کار بزرگی صورت نگرفته و از دانش بنیان ها به درستی 

حمایت نشده است.
مدیرعامل فوالد مبارکه اظهار کرد: این شــرکت برای تحقق آرمان های تمدن 
اسالمی-ایرانی، ماموریت های زیادی را برای خود تعریف کرده و در سی امین 
سالگرد تاسیس به دســتاوردهای زیادی ازجمله حجم باالیی از بومی سازی، 
اشتغال زایی و تولید محصوالت متنوع دست یافته اســت و از این پس برای 
این که بتواند در حوزه نوآوری به طور جدی ورود کند، برای خود ماموریت های 

بســیار جدی تری در نظر دارد.به گفته 
طیب نیا، چشم انداز فوالد مبارکه برای 
30 ســال آینده، نقش تعیین کنندگی 
برای خلق آینده ای بهتر، رشد اقتصادی 
و تحقق اقتصاد بدون نفت است، از این 
رو برای تحقق اهداف شرکت تا افق 1410 
می توان برنامه های فوالد مبارکه برای 
کســب درآمد 15 میلیارد دالری، حفظ 
و ارتقای جایگاه خود در عرصه بهترین 
بنگاه هــای فعــال اقتصادی کشــور، 
ارتقای جایــگاه خود در بیــن برترین 

تولیدکنندگان فوالد دنیا اشاره کرد.
وی خاطرنشــان کرد: یکی از اقداماتی که فوالد مبارکه در رویکرد جدید و برای 
دست یابی به اهداف ترسیم شده تا افق 1410 درنظر گرفته، تحقق توسعه متوازن 
است. فوالد مبارکه معتقد اســت اگر در حوزه های مختلف توسعه پیدا نکند و 
نتواند از ظرفیت های موجود اســتفاده حداکثری داشته باشد، قطعا نخواهد 

توانست به اهداف خود دست یابد.

 تغییر نگاه فوالد مبارکه به نوآوری از نگاه سنتی به نگاه باز
بنابر اظهارات مدیر عامل فوالد مبارکه، حوزه فنــاوری و نوآوری یکی از بخش 

های مهــم و زیربنایی اســت که فوالد 
مبارکه به عنوان یک مجموعه پیشــتاز 
از بیش از یک ســال گذشــته تاکنون 
برای تحقق اهداف این بخش گام های 
ارزشــمندی برداشــته و معتقد است، 
اگر به عنوان یک مجموعه پیشــرو و با 
اهداف توسعه متوازن در این بخش نیز 
برنامه و عملکرد خوبی نداشته باشد، به 
یقین نخواهد توانســت اهداف ترسیم 

شده را محقق کند.
وی با تاکید بر این که تاکنون بیش از 
50 درصد منابع و ســرمایه گذاری های 
فوالد مبارکه در حوزه های تحقیقاتی در دانشگاه صنعتی بوده است، تصریح 
کرد: ورود فوالد مبارکه به حوزه نــوآوری با ایجاد مرکز نوآوری در دانشــگاه 
صنعتی اصفهان نسبت به گذشته متفاوت است؛ نگاه فوالد مبارکه به نوآوری 
از نگاه ســنتی به نگاه بــاز و همه جانبــه تغییر پیدا کــرده و هدف گذاری آن 

سرمایه گذاری در دانشگاه های پیشرو است.
طیب نیا در همین زمینه تاکید کرد: فوالد مبارکه در نگاه جدید، صرفا به کسب 
و کار خود نگاه نمی کند بلکه به کســب و کارهای مجــاور و جدید نیز تمرکز 
دارد و به گونه ای برنامه ریزی کرده اســت که 20 درصد سرمایه گذاری خود 

را بر کســب و کارهای جدید متمرکز کند. از این رو با حضور و سرمایه گذاری 
در مراکز دانشــگاهی و کمک گرفتن از ظرفیت های آن هــا تالش دارد تا به 
اهداف توسعه متوازن شرکت و توســعه پیرامون خود و در نهایت به توسعه 

کشور همت گمارد.

نوآوری، منبعی برای تولید ثروت و رشد اقتصادی
وی با اشاره به این که تعداد قابل توجهی از مدیران تاثیرگذار کشور، محصول 
دانشگاه های برتری همچون دانشــگاه صنعتی اصفهان هستند، عنوان کرد: 
نگاه به نوآوری، باید نگاهی ویژه باشد چراکه نوآوری یکی از منابع تولید ثروت 
و رشد اقتصادی اســت. فوالد مبارکه در سی ساله دوم عمر خود بنا دارد تا آن 
اتفاق میمون بیرونی را رقم بزند. از این رو معتقد اســت نوآوری منبعی برای 
تولید ثروت و از منابع رشد اقتصادی است و فوالد مبارکه به عنوان یک بنگاه 
اقتصادی به معنی واقعی، عالوه بر توسعه مرزهای دانش کشور، با نگاه توسعه 

اقتصادی کالن خود و کشور پا به این عرصه گذاشته است.

 پیشرفت صنعت و توسعه دانش از طریق اقتصاد نوآورانه
مدیر عامل فوالد مبارکه با اشاره به ظرفیت های باالی دانشگاه در تحقق توسعه 
اقتصادی، خاطرنشان کرد: این شرکت به عنوان یک بنگاه اقتصادی پیشران، 
از دانشگاه انتظار دارد، این ظرفیت علمی به حل مشکالت موجود کشور، به ویژه 
صنعت و نگاه به اقتصاد نوآوری کارگشا باشد. اقتصاد نوآورانه ای که هم به نفع 

صنعت است و هم توسعه دانش و دانشگاه را درپی دارد.
وی خاطرنشــان کرد: صبر و حوصله دانشــگاه در انجام فعالیت های علمی و 
تحقیقاتی باید در کنار چابکی و چاالکی صنعت قــرار گیرد تا بتواند با اقدامات 
علمی و پژوهشــی خود اقتصاد نوآوری را محقق کند. به طور کلی سرعت باید 
در کنار اقتصاد نوآوری قرار گیرد تا نتیجــه مطلوب در همه بخش های صنعت 

اتفاق افتد.

 هدف از ایجاد مراکز نوآوری، تبدیل اســتان اصفهــان به قطب نوآوری و 
فناوری کشور است

مدیر عامل فوالد مبارکه تصریح کرد: هدف  فوالد مبارکه از ایجاد مراکز نوآوری 
در دانشگاه ها این است که استان اصفهان را به قطب نوآوری و فناوری کشور 
تبدیل کند و این همت جانانه دانشــگاهیان را می طلبــد. به گونه ای که حتی 
دانشــگاه صنعتی به عنوان مرکز حرکت، هدایت و تحقق این ایده ها در این 

مرکز، انتظار صنعت را با هدایت منابع علمی و پژوهشی خود برآورده کند.
به گزارش خبرنگار فوالد در این ییین همچنین، معاون تکنولوژی فوالد مبارکه، 
مشــاور مدیر عامل فوالد مبارکه در حــوزه دانش بنیان، مدیرعامل شــرکت 
پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه، معاون پژوهش و فناوری 
دانشکده صنعتی اصفهان و رییس دانشــگاه صنعتی اصفهان طی بیاناتی در 
خصوص اهمیت افتتاح مرکز نوآوری شرکت فوالد مبارکه در دانشگاه صنعتی 

اصفهان سخن گفتند.

به مناسبت دهه مبارک فجر؛ مركز نوآوری شركت فوالد مباركه در دانشگاه صنعتی اصفهان افتتاح شد

گام بلند فوالد مبارکه در تحقق توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری کشور

     فوالد مبارکه با ایجاد مرکز 
نوآوری در دانشگاه صنعتی اصفهان، 
به مقوله ارتباط دانشگاه با صنعت 

عینیت بخشید
سید علی محمد میرمحمدی میبدی، رییس دانشگاه صنعتی 
اصفهان نیز در این مراســم گفت: امروز وظیفه ما این است 
که به دنبال پرورش نیروهای نوآور باشیم؛ باید نقش خود را 
در عرصه های نوآور به خوبی ایفا کنیم و فوالد مبارکه با ایجاد 
مرکز نوآوری در دانشــگاه صنعتی اصفهان، نخستین گام در 
این زمینه را برداشــت و مقوله ارتباط دانشــگاه با صنعت را 
عینیت بخشید.وی افزود: باید در نظر داشته باشیم نخستین 
گام در ارتباط دانشگاه و صنعت، تبلور نوآوری در صنعت است. 
امروز باید سیاســت  گذاری نوآوری را کلید بزنیم؛ امیدوارم 
بتوانیم از فرصت های جدید اســتفاده بهینه داشته باشیم و 
تالش های خود را هم افزا کنیم. در این راه و مسیر روشن همه 
دانشگاهیان، دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان 
آمادگی خود را برای حضور و شــکوفایی در عرصه صنعت را 

اعالم می کنند.
 

    امروز تمام کشور به وجود فوالد 
مبارکه افتخار می کند

محمد ناظمی هرندی، معاون تکنولوژی فوالد مبارکه گفت: 
طی سی سال اخیر کارهای بزرگ در فوالد مبارکه انجام شده 
است. این شــرکت که برای تولید 2.4 میلیون تن فوالد در 
سال در نظر گرفته شــده بود؛ اما هم اکنون به مجموعه ای با 
ظرفیت 10میلیون تن تولید تبدیل شــده است. واقعیت این 
است که در مسیری که فوالد مبارکه تاکنون طی کرده  عوامل 
مختلفی نقش آفرینی کردند که از جمله این عوامل می توان 
به همکاری موثر مجموعه فوالد مبارکه با بسیاری از مجموعه 
های دانشــگاهی و دانش بنیان کشور اشاره کرد که همه آنها 
کمک کردند تا این شرکت با حل مســائل خود یکی پس از 
دیگری پله های رشد و ترقی را طی کند و به نقطه ای برسد که 

امروز تمام کشور ایران به وجود آن افتخار می کند.
هرندی افــزود: با توجه به فضایی کامــال رقابتی که در حوزه 
صنعت فوالد جهان مشاهده می کنیم، واقعیت این است که 
مسیر آینده فوالد مبارکه چندان راحت و هموار نخواهد بود و 
در آن چالش های بزرگی مانند رقابت وجود خواهد داشت. از 

سوی دیگر محدودیت ها و انتظارات مختلف زیست محیطی، 
مسئولیت های اجتماعی و بســیاری از مباحث دیگر باید در 
این مسیر دیده شــود. به همین منظور باید شرایطی فراهم 
کنیم که طی کردن مسیر آینده رونوشتی از روش و طی طریق 
مسیر گذشته نباشــد. واقعیت این است که همه بنگاه های 
اقتصادی داخلی و جهانی تقریبا با چنین چالش هایی مواجه 
هستند.توجه ویژه به دو موضوع و الزام جدید به نام نوآوری و 
پایداریدر راهکار هایی که شرکت های متعالی یا پیموده اند یا 
در حال انجام هستند، توجه ویژه به دو موضوع و الزام جدید 
به نام نوآوری و پایداری اســت. به همیــن منظور مدیریت 
شــرکت برای آینده، فوالد مبارکه نوآور و پایدار را تعریف و بر 
همین اساس اسناد استراتژیک مرتبط با آن را تدوین کرده 
است.امروز که در دانشــگاه صنعتی اصفهان با امضای این 
تفاهم نامــه و افتتاح مرکز نوآوری در دانشــگاه، در حقیقت 
شروع و افتتاح یک رویکرد در دانشگاه های مختلف در کشور 
را آغاز کردیم.  در این مســیر با رویکرد حمایت و اســتفاده 
حداکثــری از ظرفیت های علمی نخبگان کشــور، بنا داریم 
تالش ها و ظرفیت های این عزیزان را به ســمت موضوعات 
کالن زمان حال و به ویــژه آینده صنعت فوالد کشورســوق 
دهیم تا موضوعات به ســمت کالن روندها سوق داده شوند. 
موضوعاتی که نه فقط مشــکالت فوالد مبارکه بلکه مباحث 
کالن صنعت فوالد کشور را در بر خواهد گرفت. مصمم هستیم 
که در این مسیر دانشجویان را پذیرا باشیم تا آنها فوالد مبارکه 
و صنعت فوالد کشور را بیشتر بشناسند و با انتخاب موضوعات 
مورد توجه صنعت و کار کردن روی آن ها ضمن توانمند سازی 

خود، در حل مشکالت و چالش ها نیز منشأ اثر واقع شوند.
در این فرآیند عالوه بر این که موضوعات و مشکالت صنعت 
حل خواهد شد، ظرفیت های دانشگاهی نیز با توانمند شدن 
به هسته های فناور و شرکت های دانش بنیان بزرگ تبدیل 
خواهند شــد.برای افق 1410 فوالد مبارکه 1.5 درصد فروش 
پیش بینی شــده خود را بــه موضوعات فنــاوری و نوآوری 

اختصاص خواهد داد
با توجه به اهمیت افزایش همکاری صنعت و دانشگاه، فوالد 
مبارکه به گونه ای هدف گذاری کرده اســت که برای ســال 
آینده نیم درصد فروش خود را به حمایت حوزه های نوآوری 
و فناوری اختصاص دهد که البته الزم اســت اکوسیســتم 
نوآوری این ظرفیــت را جذب کنــد. پس از آن بــرای افق 
1410برنامه فوالد مبارکه این اســت که حــدود 1.5 درصد از 
فروش پیش بینی شــده را بتواند بــه موضوعات فناوری و 

نوآوری اختصاص دهد.

     فوالدمبارکه تا سال آینده از ۱۵۰ 
پایان نامه و ایجاد ۱۰ هسته پژوهشی 
در دانشگاه صنعتی اصفهان حمایت 

می کند
یحیی پالیزدار، مدیرعامل شــرکت پشــتیبانی و توســعه 
فناوری و نــوآوری فــوالد مبارکه هم در این مراســم گفت: 
براساس برنامه زمان بندی شده، افتتاح اولین مرکز نوآوری 
فوالدمبارکه در یک دانشــگاه پیشــرو کشــور رقم  خورد که 
امیدوارم تا سال آینده، هدف تعیین شــده برای رسیدن به 

150 پایان نامه و ایجاد 10 هسته  پژوهشی را شاهد باشیم.
وی افزود: حرکتــی که آغاز شــده می توانــد الگویی برای 
همکاری استراتژیک دانشــگاه و صنایع بزرگ باشد که این 
اقدام می تواند آینده اصفهان و حتی کشور را تحت تاثیر قرار 
دهد.پالیزدار تاکید کرد: در بســیاری از کشــورها ارتباطات 
دانشگاه و صنعت موجب خلق ثروت می شــود که البته در 
کشــور ایران نیز حرکت هایی شــروع شــده و شرکت فوالد 
مبارکه در این زمینه پیشگام بوده اســت. نقطه ای که در آن 
ایســتاده ایم جای رشــد بیشــتری دارد و اگر این مسیر به 
فرآیندی مولد تبدیل شــود می توانیم پایداری آن را تضمین 
کنیم.وی تصریــح کرد: مدل رشــد زیســت بوم فناوری و 
نوآوری در ســال گذشته به دســتور مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه  طراحی شــد و بنا بر این بوده که ایــن مدل به آینده 
درخشان صنعت فوالد منجر شــود. همچنین در گذشته به 
صورت زنجیره ای در زیســت بوم نــوآوری اقدامات خوبی 
انجام شده است ولی با ایجاد ارتباط بیشتر و صحیح تر، این 
هویت ها می تواننــد موثرتر عمل کنند. برای رســیدن به این 
مهم باید ارتباط معنادار جدی میان دانشگاه و صنعت ایجاد 
شده، منابع مالی و ... فراهم شود و از نظر قرابت فیزیکی نیز 
بسترهای الزم ایجاد شده تا ابرروندهای صنعت در دانشگاه 
اطالع رسانی شده تا اگر کســی در این زمینه اقدامی انجام 
داد بتوانیم نوید ایجاد یک کسب وکار را به او بدهیم. حدود 7 
ماه پیش مذاکراتی با رییس دانشگاه صنعتی انجام و بنای 
افتتاح مرکز نوآوری گذاشــته شــده تا در نهایت هسته های 
فناور از دل دانشــگاه بیــرون آید. همچنیــن طرح هایی در 
دانشگاه و هسته های فناور بررسی شده تا قبل از ایجاد مرکز 
نوآوری این طرح ها اجرایی شوند.براساس برنامه زمان بندی 
شده ، افتتاح اولین مرکز نوآوری فوالدمبارکه در یک دانشگاه 
پیشرو کشــور رقم  خورد که در همین راســتا از حمایت های 

مدیرعامل و معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه قدردانی 
می کنم و امیدوارم تا ســال آینده، هدف تعیین شــده برای 
رسیدن به 150 پایان نامه و ایجاد 10 هسته  پژوهشی را شاهد 
باشیم.این رویدادها، باعث امیدآفرینی هرچه بیشتر مردم 
کشور به ویژه جامعه دانشگاهی و دانشجویان کشور می شود.

فوالد مبارکه بر این باور است که مجموعه دانشگاه ها را باید به 
عنوان یک محور بزرگ در قطب نوآوری لحاظ کند.

 

     بیش از یک سال است که پازل 

نوآوری شرکت فوالد مبارکه تعریف 
شده است.پازلی که قطعا باید با 

حضور دانشگاه ها کامل شود
امیر مظاهری، مشــاور مدیــر عامل فوالد مبارکــه در حوزه 
دانش بنیان نیز گفت: در این راســتا برای اینکــه بتوانیم با 
دانشــگاه ها ارتباط برقــرار کنیم، طی فرآینــدی به گونه ای 
برنامه ریزی کردیم تا مجموعه های نوآور دانشگاهی را به این 
پازل اضافه کنیم. فوالد مبارکه بر این باور است که مجموعه 
دانشگاه ها را باید به عنوان یک محور بزرگ در قطب نوآوری 
لحاظ کند. برای ارتباط با دانشــگاه در گام نخست نسبت به 
امضای تفاهم نامه با دانشگاه های مختلف اقدام کرده ایم. 
به نحوی که در حال حاضر فوالد مبارکه با اکثر دانشگاه های 
بزرگ کشــور تفاهم نامه همکاری امضا کرده یا در حال عقد 
قرارداد اســت. همچنین در بعضی از مراکز دانشگاهی مانند 
دانشــگاه صنعتی اصفهان که طی ســال های گذشته ارتباط 
خوبی داشتیم به این نتیجه رســیدیم که باید کارهای جدی 
تری در آنها با شــتاب بیشتری انجام شــود. در برنامه های 
بعدی تالش خواهیم کرد دانشــگاه صنعتــی به عنوان یک 
قطب فنی به فوالد مبارکــه کمک کند. در حــال حاضر این 
 مجموعه به عنوان پایگاهی برای ارتباط با صنعت اســتقرار

 یافته است.
تعریف یک کارگزار اقدام دیگری اســت که در همین راستا 
انجام شــده اســت.کارگزار تعریف شــده ارتباط صنعت با 
دانشــگاه را به عنوان یک کســب و کار پیگیری می کند این 
کارگزار مباحثی نظیر برقراری ارتباط با اســاتید دانشگاه، راه 
های ارتباطی و اینکه چگونه می تواند همکاری ها و پژوهش 
ها به یک قرارداد همکاری در دانشگاه منجر شود را پیگیری 
می کند.  با چنین اقدامی آســوده خاطر خواهیم بود، از این 
بابت که پایگاهی یا شخص دانشگاهی در فضایی فیزیکی، 

پیگیر مباحث و چالش های فراری صنعت اســت و آن را به 
طور مستمر رونق می بخشد و این دقیقا کاری است که فعال 
در دانشگاه صنعتی در حال انجام اســت که بتوانیم تا سال 
آینده به تعــداد قابل مالحظه ای پایان نامــه و کار اجرایی از 

سوی اساتید و دانشجویان در حوزه صنعت برسیم.

    فوالد مبارکه با ایجاد مرکز 
نوآوری در دانشگاه صنعتی اصفهان، 

ضلع سوم زیست بوم نوآوری را 
تکمیل کرد

حمیدرضا صفوی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی 
اصفهان گفت: افتتاح پژوهشکده فوالد، مسئولیت اجتماعی 
فوالد مبارکه در استان اصفهان که شامل حمایت از دانشگاه، 
کارآفرینــی و آینده نگری در صنعت فوالد اســت، دو رأس 
مثلث نوآوری و ایجاد مرکز نوآوری فوالد مبارکه در دانشگاه 
صنعتی اصفهان رأس ســوم این مثلث اســت. باید اذعان 
داشت، تجهیز و آماده ســازی مرکز نوآوری فوالد مبارکه در 
دانشگاه صنعتی اصفهان اقدام ارزشمندی بود که توسط این 
شرکت انجام شد. به طور کلی فوالد مبارکه اقدامات خوبی در 
همکاری با دانشگاه صنعتی اصفهان انجام داده که اتفاقات 
خوبی در این زمینه افتاده است.یکی از اتفاقات خوب دیگر، 
عضویت مدیرعامل فوالد مبارکه در هیئت امنای دانشــگاه 
است که باعث تحقق بخشی از مسئولیت های اجتماعی فوالد 
مبارکه شده است. اما با افتتاح مرکز نوآوری فوالد مبارکه در 
دانشگاه صنعتی، مسائل آینده فوالد مبارکه بررسی شده که 
این موضوع می تواند باعث شتاب بخشیدن به همکاری های 

میان این دو مرکز علمی و صنعتی کشور شود.
مدیران فوالد مبارکه برای رقم خــوردن این موضوع زحمات 
زیادی کشیدند که به همین خاطر از همه این عزیزان تشکر 
می کنیم و امیدواریم کــه نتایج این زحمات، درخور شــأن 
فوالد مبارکه و دانشگاه صنعتی باشد. با این اتفاق می توانیم 
شاهد جلوگیری از خروج نخبگان از کشور و خدمات زیادی 
به صنعت و اقتصاد کشور باشیم.گفتنی است، در این آیین، 
تفاهم نامه ای میان شرکت فوالد مبارکه و دانشگاه صنعتی 
اصفهان با موضوع انجام پروژه های پژوهشی در قالب اعتبار 
پروژه )گرنت( بر اساس سند توســعه زیست بوم فناوری و 
نوآوری فوالد مبارکه در محل دانشــگاه صنعتی اصفهان به 

امضا رسید.
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