
مسیح)ع(  را تبریک می گوییم 
سارلوز میالد حضرت 

آگهی مزایده غیر حضوری نوبت دوم

هیات امناء آستان مقدس- نمایندگی اوقاف و امور خیریه بخش امامزاده- بادرودم الف: 1459142

هیات امناء آستان مقدس امامزادگان آقاعلی عباس و سید محمد علیهما السالم در نظر دارند نســبت به واگذاری به اجاره یک واحد مرغداری آستان 

مقدس از طریق انتشار آگهی مزایده به شرح ذیل اقدام نمایند.

 واگذاری به اجاره یک واحد مرغداری )14000 قطعه ای گوشتی( با تمامی امکانات 
به قیمت پایه کارشناسی ساالنه 1/680/000/000 ریال

شروط و تعهدات

1 ( پیشنهاد دهندگان بایستی 10 درصد مبلغ مورد مزایده را بعنوان سپرده شرکت در مزایده از طریق فیش صادره توسط واحد حسابداری این نمایندگی 

واریز و رسید دریافت نمایند.

2( پیشنهاد دهندگان می توانند تا پایان روز دوشنبه مورخ 1401/12/15 تقاضای کتبی خود را به همراه فیش واریزی سپرده شرکت در مزایده، به صورت 

پاکت درب بسته یا الک و مهر شده به دبیرخانه این نمایندگی تحویل نمایند.

3( جلسه کمیسیون مزایده راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/12/16 در محل این نمایندگی برگزار خواهد شد.

4( متقاضیان می توانند با هماهنگی این نمایندگی در ساعات اداری از مورد مزایده بازدید و یا با شماره های 03154347777 – 03154347778 

تماس حاصل فرمایند.

زمزمه های اجرای دومین فاز از پروژه احداث جاده دوم پشتکوه فریدون شهرجدی تر به گوش می رسد؛  

جاده، قلب بلوطستان های اصفهان را می شکافد

 اصفهان چقدر در برابر زلزله
 ایمن است؟

حادثه فقط برای 
همسایه نیست

 آسیب بارش ها به 1500کیلومتر 
از راه های استان
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6
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استان اصفهان با کمبود ذخایر خونی 
روبه رو است

امدادرسانی فوالد مبارکه به زلزله زدگان 
شهرستان خوی

 روزگار طالی سفید، سیاه شده!
 رقبای خارجی، پنبه اصفهان را زدند

پیشتازی شهر 
اصفهان در بهره گیری 

از انرژی های 
تجدیدپذیر

بودجه ۷500 
میلیارد تومانی 
متروی اصفهان 

در سال آینده

ارتش در عملیات 
امدادرسانی و 

بازگشایی راه ها در 
اصفهان حضور یافت 

رییس اتحادیه فرش دستباف استان خبرداد:
کاهش 85 درصدی صادرات فرش دستباف
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7

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         
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8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شركت توزيع برق 

استان اصفهان

 شــركت توزيع برق اســتان اصفهان در نظر دارد خدمت مورد نياز خود به شــرح ذيل را ، از طريــق مناقصه عمومی

 دو مرحله ای به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد 

شركت توزيع نيروی برق استان اصفهان  -  امور تداركات و انبارها

شماره مناقصهموضوع مناقصهرديف
تاريخ بازگشايی 

پاكات مناقصه
ساعت بازگشايی پاكات مناقصه

مبلغ 

ضمانتنامه)ريال(

1

مناقصه تعویض انواع 

تابلو اندازه گیری )جهت 

موتور دار شدن( 2

08/301،915،600،000 صبح2323/14011401/12/21

مدت دريافت اسناد مناقصه : از روز سه شنبه مورخ 1401/12/02  تا ساعت 19:00  دوشنبه  مورخ 1401/12/08  بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

مدت تحويل پيشنهادات : از روز سه شنبه مورخ 1401/12/09  تا ســاعت 08:00 صبح روزیکشنبه مورخ 1401/12/21  بصورت الکترونیکی و از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

محل تحويل پيشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
تضامين مورد قبول :پيشنهاددهندگان مكلفند معادل مبلغ ســپرده شــركت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانكی معتبر يا فيش واريزی به 
 حساب جاري سپهر صادرات به شماره 105042522005  ویا اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید

)موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت( به نام شركت توزيع برق استان اصفهان ارائه دهند . 

به پيشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده های كمتر از ميزان مقرر و چك شخصی ترتيب اثر داده نخواهد شد . 

ساير توضيحات : 
1- هزينه درج آگهی مناقصه در صفحات  داخلی روزنامه های زاینده رود- سیاست روز  به عهده برنده مناقصه ميباشد.

2- داوطلبان می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 13-6273011 3 داخلی  4274 و 4275 واحد مناقصات تماس حاصل نمايند.

3- اسناد و مدارك و اطالعات اين مناقصه  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir قابل دسترسی 

ميباشد وهمچنين آگهی اين مناقصه  در سايت پايگاه ملی مناقصات ايران به آدرس  http://iets.mporg.ir و سايت شركت توزيع برق استان 

اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir  قابل دسترسی می باشد . 

4- به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء و يا مبهم و مشروط و مخدوش و يا بدون سپرده معتبر و يا الك گرفته شده با الك غلطگير و يا پيشنهاداتی كه 

پس از تاريخ تعيين شده واصل گردد مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5- کلیه فرایند مناقصه بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد گرفت اما ارسال سپرده شرکت در 
مناقصه بصورت الک و مهر شده قبل از برگزاری مناقصه الزامی است . 

6- آدرس : اصفهان خیابان شریعتی – شرکت توزیع برق استان اصفهان – دبیرخانه

 7- الزم اســت مناقصه گــران در صورت عــدم عضویت قبلــی ، مراحل ثبــت نام در ســایت تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس

 www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس 1456

رنا
 ای

س:
عک

زاینده رود را دنبال کنید

zayanderoudonline.ir
zayanderoudonline.ir
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مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان:

زورخانه الغدیر اردستان پس از 15 سال به بهره برداری می رسد
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: با قول مساعد و حمایت هایی که خیران دادند، پروژه 

زورخانه الغدیر اردستان پس از ۱۵ سال تاخیر و نیمه تمام بودن، تکمیل و به بهره برداری می رسد.
جواد محمدی، در حاشیه بازدید از اماکن ورزشــی نیمه تمام شهرستان اردستان، اظهار کرد: یکی از 

دغدغه های اصلی مســئوالن شهرستان 
اردستان رفع مشکالت و پروژه های نیمه 
تمام ورزشی است و همواره پیگیر تکمیل 
پروژه های نیمه تمام ورزشــی هستند.

وی با بیان اینکه یکی از پتانســیل های 
بزرگ اســتان اصفهان در حوزه ورزش و 
دیگر بخش ها وجود خیران است، افزود: 
خیران در حوزه ورزش اقدامات بزرگ و 
شــاخصی را انجام دادند و هر زمانی که 
مردم پای کار پروژه ها آمدند، پروژه ها بهتر 

و زودتر و با کیفیت تر به نتیجه رسیده است.مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان با اشاره به بازدید 
از پروژه های نیمه تمام ورزشی شهرستان، تصریح کرد: با قول مساعد و حمایت های خیران، پروژه 
زورخانه الغدیر اردستان پس از ۱۵ ســال تاخیر و نیمه تمام بودن، تکمیل و به بهره برداری می رسد. 
محمدی گفت: خیران بزرگی در شهرستان اردستان وجود دارد که تاکنون در حوزه ورزش پروژه های زیاد 
و بزرگی را به نتیجه رساندند و در این بخش از دیگر نقاط استان پیشروتر هستند.وی بیان کرد:موضوع 
تعطیلی استخر اردستان یکی از مطالبات مردم و مسئوالن این شهرستان است که با پیگیری های 
نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسالمی انجام شده و ردیف اعتباری خوبی برای این پروژه 
در نظرگرفته شد و عملیات بازسازی و تکمیل استخر اردســتان در اسفندماه آغاز می شود و در کوتاه 
ترین زمان ممکن به نتیجه می رسد.مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: با توجه به پتانسیل، 
ظرفیت و زیرساخت هایی که در این شهرستان وجود دارد، آینده خوبی را برای ورزش اردستان پیش 
بینی می کنیم و مطمئنا با تالش هایی که در برخی رشته های ورزشی مانند کشتی، تکواندو و باستانی در 
حال انجام است در سال های نه چندان دور قهرمانان استانی و ملی را از این شهرستان خواهیم داشت.

از خیران ورزش یار، تمام قد حمایت می کنیم
همچنین فرماندار اردستان، گفت: شهرستان اردستان ظرفیت های زیادی در بخش منابع انسانِی کشور 
دارد ولی  تاکنون استعدادیابی افراد تاثیرگذار این شهرستان کمتر انجام گرفته است.سید محمدهادی 
احمدی طبا با بیان اینکه سرانه ورزشی بسیار خوبی در شهرســتان اردستان وجود دارد ولی تعدادی از 
پروژه ها بعد از گذشت چند سال همچنان نیمه تمام است، تصریح کرد: درشهرستان اردستان ورزش های 
پهلوانی و انفرادی که خود فرهنگ ساز هستند طرفداران زیادی دارد و مجموعه های زیادی در حوزه این 
رشته های ورزشی در حال فعالیت هستند.وی گفت: از اداره کل ورزش و جوانان استان و خیرین ورزش 
یار انتظار داریم با توجه به محدودیت هایی که در بودجه های دولتی وجود دارد، کمک کنند تا پروژه های 
نیمه تمام ورزشی که مورد مطالبه مردم و جوانان است در کوتاه ترین زمان ممکن به بهره برداری برسد. 
فرماندار اردستان استفاده از ظرفیت های خیران ورزش یار را برای توسعه و تکمیل پروژه های نیمه تمام 
ورزشی شهرستان را ضروری عنوان کرد و گفت: مجموعه مدیریت شهرستان تمام قد از خیران ورزش یار 
حمایت خواهد کرد زیرا در زمان های بحرانی و کمبود اعتبارات و در جهت رفع نیازهای جوانان این خیرین 
بودند که به کمک ورزش شتافتند.احمدی طبا با بیان اینکه آنگونه که باید در شهرستان اردستان فضاهای 
تفریحی و ســالمی از قبیل پارک های بازی نوین وجود ندارد و گاهی کمبود اینگونه نیازها باعث ایجاد 
معضالت اجتماعی شده است، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم نسل جوان توانمندی داشته باشیم باید به 

این قشر از جامعه بها دهیم و امکانات و تفریحات سالمی را برای آنان فراهم کنیم.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داد:

آسیب بارش ها به ۱۵۰۰کیلومتر از راه های استان

    مد یرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: بارش های 
چند روز اخیر به یــک هزار و ۵۰۰ کیلومتر از راه های اســتان 
اصفهان ۵۰۰ میلیارد تومان خسارت زد.منصور شیشه فروش در گفت وگو با 
خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت خسارات ناشی از بارش سنگین برف 
در استان اصفهان اظهار داشت: ارزیابی خسارات در دست بررسی است و به 
زودی اعالم خواهد شد.وی با بیان اینکه طی چند روز اخیر جلسات مدیریت 
بحران در شهرستان های فریدون شهر، سمیرم و شهرضا برگزار شده است، 
افزود: باید توجه داشت که در حال حاضر مسیر ۱۰۰ روستا در استان اصفهان 

مسدود است که ۶۰ مورد در سمیرم و ۴۰ مورد در فریدون شهر است.

ارتباط مخابراتی 30 روستای سمیرم قطع است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه به دلیل شدت 
بارش برف سایت مخابراتی ۳۰ روستا و همچنین جاده ها در شهرستان 
سمیرم قطع اســت، گفت: برق ۱۵ روســتا نیز در اســتان قطع بود که 
خوشبختانه در حال حاضر وصل شــده است.وی همچنین به خسارت 
بارش ها به ۲۰۰ واحد مسکونی در سمیرم اشاره کرد و افزود: از شهروندان 
در خواست داریم در صورت احتمال ریزش سقف خانه هایشان زیر سقف 

نمانند و موضوع را به مسئوالن شهرستان گزارش دهند.

خسارت 70 میلیارد تومانی به بخش برق اصفهان
شیشه فروش در ادامه با اشــاره به اینکه ۷۰ میلیارد تومان خسارت به 
بخش برق اســتان اصفهان بر اثر بارش های چند روز اخیر وارد شــده 
است، اضافه کرد: در صدد ارزیابی دقیق خسارات و جبران آن با همکاری 
مسئوالن کشوری هســتیم.وی تاکید کرد: همچنین باید توجه داشت 
که اولویت ما در استان بازگشــایی مسیر دکل های مخابراتی است که با 
همکاری هوانیروز اصفهان تاکنون اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده 
است.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در ادامه با بیان اینکه در 
سمیرم ۹۰۰ کیلومتر راه و ۱۲ گردنه وجود دارد، ادامه داد: تاکنون ۲۲ کیلومتر 

راه برف روبی شده که این اقدام بسیار مهم است.

بارش 4 متری برف در ارتفاعات سمیرم و فریدون شهر
وی با بیان اینکه درشهرســتان های فریدون شهر و سمیرم شاهد بارش 
چهار متری برف در ارتفاعات بودیم، گفت: در شهرهای این دو شهرستان 

نیز بارش ۲ متری برف را داشتیم.
شیشه فروش در ادامه با اشــاره به اینکه ســقوط بهمن نیز در چندین 
نقطه استان منجربه مسدود شدن مسیرها شد، تصریح کرد: در مسیر 
»مارشنان« در کوهپایه سقوط بهمن دکل های مخابراتی را آسیب زد که با 

همکاری هوانیروز و اعزام نیروی فنی این ارتباط دوباره وصل شد.وی با 
اشاره به اینکه استمرار بارش ها در هر ۲ سامانه جوی اول و دوم در استان 
اصفهان منجر به افزایش حجم بارش ها شــد، تصریح کرد: باید توجه 
داشت که این بارش ها در سامانه دوم که ترکیبی از جریان های جنوبی و 
مدیترانه ای بود، دارای رطوبت باال و حجم بیشتری بود.مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری اصفهان بارش ۱۰۰ میلیمتر بارش در شهر اصفهان را طی 
۲۵ سال گذشته بی سابقه دانست و ابراز داشت: البته باید توجه داشت 
که بارش ها در اســتان منجر به آبگرفتگی معابر بود که شهرداری ها و به 
ویژه شهرداری اصفهان باید در این زمینه دقت بیشتری داشته باشد.وی 
همچنین به تخلیه آب از زیرگذرها شــهرضا و دهاقان اشاره کرد و گفت: 

تخلیه آب از سیل بند اسالم آباد نیز ۲ روز زمان برد.
شیشه فروش همچنین به بازگشایی جاده »هوک« در شهرضا به طول 
۷ کیلومتر اشاره کرد و ادامه داد: باید توجه داشت که بارش های چند روز 
اخیر به یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر از جاده های استان اصفهان ۵۰۰ میلیارد 
تومان آسیب زد.وی افزود: خودروهای راهداری و برف روبی در استان 
اصفهان بیش از ۲۵ سال سن داشته و فرســوده هستند و از آنجایی که 
اصفهان معین استان های دیگر نیز هست ضروری است که هر چه زودتر 

تنخواه امدادی به اصفهان پرداخت شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان اردستان گفت: 
یارانه و کمــک هزینــه نانوایی هــا از ۱۵ درصد به 
۳۰ درصد افزایش یافت و هیــچ افزایش قیمتی 
در فروش نان نخواهیم داشــت.محمدامینی در 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: هم زمان با آغاز مرحله 
سوم هوشمندسازی مدیریت یارانه آرد و نان، یارانه 
و کمک هزینه نانوایی هــا از ۱۵ درصد به ۳۰ درصد 
افزایش یافت که در نتیجــه هیچ افزایش قیمتی 
در فروش نــان نخواهیم داشــت.وی افزود: این 
افزایش یارانه بابت افزایش هزینه های دســتمزد 
و اجــاره و دیگر هزینه هــای هر نانوایی اســت و 
قیمت نان در ســال آینده به هیچ عنوان افزایش 
نخواهد یافت و نانوایی های مجاز به افزایش نرخ 

خودســرانه نخواهند بود. مدیر جهاد کشــاورزی 
شهرســتان اردســتان با اشــاره به اجرای مرحله 
ســوم هوشمندســازی مدیریت یارانــه آرد و نان 
در اردســتان، تصریح کرد: در مرحله سوم اجرای 
طرح در واقع سهمیه آرد بر اساس عملکرد ماهانه 
و تراکنش فــروش نانوایی ها به آنهــا اختصاص 
می یابد که با این روش از فروش آرد بیرون از شبکه 
نان جلوگیری می شــود.امینی گفــت: در مرحله 
سوم، نانوایی ها حق فروش نان بدون کارت بانکی 
را ندارند و برای کســانی که کارت بانکی در اختیار 
ندارند، موقتا یــک کارت خرید نان بــه نانوایی ها 
داده می شــود که از طریق آن فروش نان به مردم 
انجام شود.وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 

۸۶ واحد نانوایی در شهرســتان اردستان فعالیت 
می کنند که تمام آنها مجهز به دســتگاه های کارت 
خوان است، گفت: بازرسی و نظارت بر مرحله سوم 
هوشمندسازی توســط مدیریت جهادکشاورزی 
انجام خواهد شد و مردم در صورت مشاهده تخلف  
نانوایی ها آن را به واحد بازرسی جهاد کشاورزی و 

یا تعزیرات حکومتی اطالع دهند.

مدیر جهاد کشاورزی اردستان:

نان گران نمی شود

دادستان تیران و کرون:

نهادهای اداری خدماتی، چشم انداز مشخصی به مردم نشان دهند
دادســتان عمومی و انقالب تیران و کرون گفت: نهادهای اداری و خدماتی شهرستان چشم انداز مشــخص و برنامه خود را به مردم نشان دهند.محمد رضایی 
در نشست مشترک با سرپرست شهرداری تیران با اشاره به لزوم دوری از رفتارها و تصمیم های ســلیقه ای، اظهار کرد: تصمیم های سلیقه ای به پیشرفت شهر 
آسیب زده و در برخی از مواقع منجر به عقب افتادگی منطقه شده است.وی افزود: نهادهای اداری و خدماتی شهرستان چشم انداز مشخص و برنامه خود را به 
مردم نشان دهند و با تغییرات مدیریتی این مسیر نباید تغییر کند، بلکه باید تکمیل شود.دادستان عمومی و انقالب تیران و کرون، ادامه داد: وجود این چشم انداز 
در مدیریت شهری بسیار الزم بوده تا مدیریت های کوتاه مدت منجر به تصمیم سازی شخصی و تضییع حقوق و اموال مردم نشود.وی با اشاره به مدیریت خاص 
شهرداری ها، گفت: تضاد بین اعضای شوراهای اسالمی، قوانین باالدســتی، تعارض منافع مردمی و شرایط خاصی که ایجاد می شود شرایط کار را برای مدیران 
شهری پیچیده می کند که باید همدلی و هماهنگی ایجاد شود تا تصمیم سلیقه ای لحاظ نشود.رضایی با اشاره به دغدغه های متعدد شهروندان، تصریح کرد: باید 

اولویت بندی صورت بگیرد و بر اساس چشم انداز مشخص شهر اداره شود.

خبر روز

عکس خبر

برگزاری جشنواره 
آدم برفی ها در 

گلپایگان
شهردار گلپایگان از ارسال ۲۰۰ 
تصویر آدم برفی برای شرکت 
در جشنواره آدم برفی ها خبر 
داد و گفت: همزمان با روزهای 
برفــی گلپایــگان، برگــزاری 
جشنواره آدم برفی ها به صورت 
حضوری و غیرحضوری تدارک 

دیده شده است.

رییس جمعیت هالل احمر نطنز خبر داد: 

مفقود شدن یک کوهنورد در اثر ریزش بهمن از کوه کرکس 
رییس جمعیت هالل احمر شهرستان نطنز گفت: یک نفر از اعضای گروه کوهنوردی بر اثر ریزش بهمن در 
کوه های کرکس نطنز مفقود شد.نور محمد موسوی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: یک گروه کوهنوردی 
از شهرستان خمینی شهر اصفهان به قصد صعود به قله کرکس نطنز به این منطقه وارد شدند که متاسفانه 
گرفتار بهمن شدند و در اثر آن یک بانوی کوهنورد مفقود شده است.رییس جمعیت هالل احمر نطنز گفت: 
در حال حاضر ۲ کوهنورد حادثه دیده به پایین کوه منتقل شدند که دچار مصدومیت هستند و یک نفر دیگر 
نیز در محل حادثه حضور دارد و در حال کمک به امدادگران است.وی تصریح کرد: بیش از ۳۰ امدادگر از 
امداد و نجات شهرستان نطنز، اعضای هیئت کوهنوردی شهرهای نطنز و بادرود و همچنین اعضای تیم 
خمینی شهر در حال جست وجو برای یافتن کوهنورد مفقود شده زیر بهمن هستند.موسوی خاطرنشان 
کرد: با بررسی های انجام شده بر اثر سقوط بهمن در یک نقطه از کوه کرکس، ارتفاع برف انباشته شده به 

بیش از ۱۰ متر رسیده که این موضوع عملیات امداد و نجات را با مشکل روبه رو می کند.
 

فرماندار سمیرم:

راه های مواصالتی به سمیرم باز است
فرماندار سمیرم گفت: راه های مواصالتی به سمیرم ۱۵ ساعت بسته شده بود که با تالش تیم های خدماتی 
تمام مسیرهای مواصالتی بازگشایی شد.الیاس پور در گفت وگو با ایسنا درباره آخرین وضعیت راه های 
مواصالتی شهرستان سمیرم در پی بارش برف سنگین، اظهار کرد: در حال حاضر با تالش ماموران اداره 
راهداری و دیگر نهادهای خدمت رسان تمام راه های مواصالتی به سمیرم باز است، اما کسانی که از شهرضا 
قصد سفر به سمیرم را دارند حتما باید نکات ایمنی را رعایت کنند و زنجیر چرخ و لباس گرم همراه داشته 
باشند.وی افزود: تنها راه های ۲۴ روستا مسدود است و بیشتر راه های روستایی بازگشایی شده است. تنها 
در چند منطقه قطعی برق را داشتیم که با همکاری اداره برق اصفهان این مشکل رفع شد. برای برف روبی 

بهتر از گروه ۲۲ توپخانه ارتش و فرمانداری های شهرضا و مبارکه درخواست کمک کردیم.
 

مرمت راه های روستایی اردستان نیازمند 250 میلیارد تومان است
رییس اداره راهــداری و حمل ونقل جاده ای اردســتان گفت:از مجموع ۵۱۱ کیلومتر راه روســتایی این 
شهرستان ۲۵۰ کیلومتر راه باید بهسازی شود و مرمت آن نیازمند ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار است.ابوالفضل 
کوهی افزود: ۹ کیلومتر از محور اردستان به زواره باید روکش آسفالت گرم شود که نیازمند ۹ میلیارد تومان 

اعتبار است.
رییس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای اردســتان در ادامه بیان کرد: یکی از مســیرهای حادثه خیز 
شهرستان، محور اردستان _ اصفهان است که هفت کیلومتر باند دوم و پل زیر گذر راه آهن آن هنوز ساخته 
نشده، اگر این محور تکمیل شــود،تصادفات جاده ای کاهش چشمگیری پیدا می کند.کوهی گفت: ۱۴ 
کیلومتر رفوژ جاده محور اردستان _ اصفهان احتیاج به نصب جدا کننده دارد و تکمیل آن نیازمند ۲۰ میلیارد 
تومان اعتبار است.رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای اردستان گفت: اصالح هندسی سه راهی 

حسین آباد و قلعه گوشه در دستور کار این اداره قرار داشته و در صورت تامین اعتباراجرایی می شود.
 

تخریب ویالی 5 طبقه با هزار متر مربع زیربنا در باغ بهادران
ویالی ۵ طبقه ای که به صورت غیر قانونی در حریم رودخانه احداث شده بود، با دستور قضایی تخریب شد.

فرماندار لنجان گفت: این ویالی ۵ طبقه با مســاحت زیربنای بیش از هزار متر با دستور مقام قضایی 
تخریب شد.حمیدرضا محمدی فشارکی افزود: این مجموعه ویالی ۵ طبقه در زمینی به مساحت ۲۵۰ 
متر مربع احداث شده بود که با وجود تذکر و اخطار های پی در پی به مالک، سرانجام با شکایت سازمان 

جهاد کشاورزی به دستور مقام قضایی تخریب شد.

اخبار

رییس کمیسیون فرهنگی شورای 
اسالمی شهر کاشان:

تولیدکنندگان بر اساس 
نیاز جامعه  اسالمی پوشاک 

تهیه کنند
رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر 
کاشان حجاب را ضرورت جامعه اسالمی دانست 
و گفــت: توجه به ایــن مهم در تولید پوشــاک 
ضروری اســت.به گزارش خبرنگار ایمنا، عفت 
پدرام فر در آیین افتتاح نخستین و خاص ترین 
رویداد بزرگ مد و لباس بانوان در کاشان اظهار 
کرد: عدم پوشش کافی در پوشاک موجود بازار 
یکی از دغدغه های بانوان کاشــانی بود که این 
نمایشــگاه آن را مرتفع می کند.وی، حجاب را 
یکی از ضرورت های جامعه اســالمی دانست و 
گفت: تولیدکنندگان باید بر اساس نیاز جامعه 
اسالمی پوشــاک تهیه کنند.رییس کمیسیون 
فرهنگی شورای اسالمی شــهر افزود: برپایی 
این گونه نمایشــگاه ها نشــان می دهد که زن 
مســلمان می تواند در عین شیک پوشــی، به 
رعایت حجاب اسالمی هم توجه داشته باشد.
وی، آمار مشــکالت و معضالت و مســائل ضد 
ارزشــی و ضد فرهنگی جامعه را باعث نگرانی 
خانواده ها برای آینده کودکان دانســت و گفت: 
برهنگی فرهنگی و فرهنگ برهنگی ناامنی را در 
جامعه ترویج می کند و این بی فرهنگی ســبب 
آزردگی خاطر مردم دیندار است.پدرام فر گفت: 
خانواده ها خواهان ایجاد شــرایط امن و ایمن 
اخالقی برای تربیت فرزندان خــود بوده و از ما 
مطالبه دارند. چراکه در جامعه ای که باید قوانین 
اسالم در آن جاری باشد، یک خانواده مسلمان 
دچار ناامنی فکری و اجتماعی شده است.رییس 
کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر کاشان 
ترویج بی غیرتی و ولنــگاری فرهنگی را باعث 
سست شدن بنیان خانواده ها، درگیری و اختالف 
میان برخی همســران و عامل ایجاد خیانت در 
خانواده ها دانست و تاکید کرد: انهدام خانواده، 
انهدام آینده هر ملتی است.رییس اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی کاشان نیز در این آیین اظهار کرد: 
با توجه به شرایط دامن گیر کشور در بحث عفاف 
و حجاب، تدابیر مقام معظم رهبری و مسئوالن 

و مردم نقشه های دشمن را نقش بر آب کرد.

شیشه فروش با اشاره به اینکه ۷۰ میلیارد تومان 
ثر  ا بر  اصفهان  استان  برق  بخش  به  خسارت 
بارش های چند روز اخیر وارد شده است، اضافه 
کرد: در صدد ارزیابی دقیق خسارات و جبران آن با 

همکاری مسئوالن کشوری هستیم

با مسئولان

عکس: ایمنا

استان
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 چهارمین همایش انجمن مالی ایران در اصفهان
 آغاز به کار کرد

چهارمین همایش ســاالنه انجمن مالی ایران صبح یکشنبه با حضور شــماری از صاحب نظران، 
پژوهشگران و مجریان نظام مالی و ساختار اقتصادی کشور در دانشگاه اصفهان آغاز به کار کرد.

به گزارش ایرنا، این همایش با هــدف ارتقای کارآیی نظام مالی به منظــور قیمت گذاری صحیح 
دارایی های مالی از طریق اســتراتژی آموزش و فرهنگ ســازی و تبادل نظر علمی و کاربردی بین 

کارشناسان و مدیران به مدت یک روز برگزار می شود.
بومی سازی و اسالمی کردن ابزارها و چارچوب اداره نظام مالی نیز یکی از محورهای اصلی همایش 
ساالنه انجمن مالی ایران است که با امید به ایجاد نظریه های بومی و بومی سازی نظریه های موجود 

درباره آن، تبادل نظر و دیدگاه های محققان به اشتراک گذاشته می شود.
سرمایه گذاری خطر پذیر، مهندسی مالی و مشــتقات مالی، رویکردهای مالی رفتاری، نهادها و 
بازارهای مالی، روش های نوین در مالیه شرکتی، حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک در نهادهای 
مالی، مدل های قیمت گذاری دارایی ها، روش های بهینه ســازی ســبد ســرمایه گذاری، آینده 
پژوهی خدمات و نظام مالی، کاربــرد روش های هوش مصنوعــی و کالن داده در مالی، اقتصاد 
 سنجی مالی و اوراق با درآمد ثابت از دیگر محورهای این همایش است که مورد واکاوی محققان

 قرار می گیرد.
دبیر علمی همایش انجمن مالی ایران به خبرنگار ایرنا گفت: این رویداد با هدف کمک به توســعه 
نظام مالی کشور برگزار می شود زیرا نظام مالی در تعامل با بخش واقعی اقتصاد به توسعه جامع 

اقتصادی منجر خواهد شد و استقالل ۲ نظام واقعی و بخش مالی اقتصاد، آسیب زننده است.
سعید فتحی افزود: کارایی بازار سرمایه نیز یکی دیگر از رویکردها و اهداف این همایش است و انتظار 
داریم با توسعه و ترویج دانش مالی و تربیت نیروی انسانی موثر در این زمینه، کارایی بازار سرمایه 

به دلیل استفاده حرفه ای تر از اطالعات تقویت شود.
وی با اشاره به ارائه رشته مهندســی مالی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه اصفهان و 
فعالیت صنایع بزرگ در این استان، اظهار داشت: انتظار می رود همکاری بین دانشگاه و صنعت در 

این زمینه به توسعه بازار سرمایه و ارتقای کارایی و ترویج دانش مالی منجر شود.
ســه نشســت تخصصی از جمله برنامه های چهارمین همایش انجمن مالی ایران اســت که با 
موضوعات »نقش صنعت بیمه در توسعه و ســرمایه گذاری استان«،» نوآوری در خدمات مالی و 

بانکداری« و »نهادسازی سرمایه گذاری و تامین مالی استان اصفهان« برگزار خواهد شد.

امدادرسانی فوالد مبارکه به زلزله زدگان شهرستان خوی
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه گفت: شرکت فوالد مبارکه از زمان وقوع زلزله در شهرستان 
خوی به یاری هم وطنان خود شتافت و در این راستا از ۱۳ بهمن ماه با هماهنگی و همکاری مسئوالن 
شهرستان خوی و محوریت گروه های جهادی متشــکل از کارکنان بسیجی این شرکت نسبت به 

برقراری ایستگاه نانوایی سیار و طبخ نان و غذای گرم در ۳ مرکز طبخ اقدام کرد.
محمدجواد براتی، مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه در ادامه افزود: در مواقع بحرانی همچون 
شیوع ویروس کرونا، جاری شدن سیل در جنوب و جنوب غرب کشور، زلزله غرب کشور، زلزله یاسوج 
در سنوات قبل و اکنون نیز با حضور به موقع در کنار مردم خونگرم خوی در استان آذربایجان غربی و 
نیز مردم شریف غرب استان اصفهان تالش کرده تا حد امکان و در کنار پیشتازی در عرصه تولید، به 

مسئولیت اجتماعی خود عمل کند. 
وی تصریح کرد: در پی بارش های سنگین برف در استان چهارمحال و بختیاری و منطقه کوهرنگ و 
برخی از مناطق استان اصفهان که دچار آب گرفتگی شده بودند، فوالد مبارکه با هماهنگی ستاد بحران 
استان اصفهان، تالش کرد تا با انجام برخی اقدامات و مشارکت در ارائه خدمات مورد نیاز گامی را 

درجهت بهبود شرایط این هموطنان بردارد. 

رقبای خارجی، پنبه اصفهان را زدند

روزگار طالی سفید، سیاه شده!

با واردات و قاچاق پارچه، مدت هاست که نساجی های اصفهان وارد سیر 
احتضار شده اند و شاید کاشت محصول راهبردی پنبه گره گشا باشد.خیلی 
وقت است که خارجی ها پنبه نخ ایرانی را زده اند و با واردات و قاچاق بی رویه 
نساجی های اصفهان، رو به احتضار گذاشته اند؛ با این همه با توجه به اقلیم 
اصفهان کشت پنبه در این استان به عنوان یک محصول راهبردی می تواند 
اقتصاد اصفهان را رونقی بدهد.با توجه به اینکه در طول سال های گذشته 
اصفهان دچار خشکسالی بوده و کشاورزی استان با مخاطرات زیادی روبه 
رو شده، بسیاری از کارشناسان معتقدند کشت پنبه ظرفیتی است که از آن 
غفلت شده است.هم اکنون بیشتر در شهرستان های اردستان، کاشان، آران 
و بیدگل، ورزنه، جرقویه و هرند پنبه کشت می شود و در سراسر این استان 

پهناور سالیانه دو هزار تا سه هزار تن پنبه برداشت می شود.

پنبه  اصفهان، اسیر مشکالت فراوان
نبود تجهیزات به روز و زیرساخت های موثر برای کشت پنبه باعث شده که 
این نوع کشت در اصفهان اسیر مشکالت فراوان شود و هزینه تولید این 
محصول باال برود؛ تا جایی که در سال های اخیر شاهد واردات این محصول 
با قیمت و بهای کمتری باشیم و همین دلیلی شده که تولید کنندگان طالی 
سفید در اصفهان دلسردتر از همیشــه باشند.محسن دادار، رییس مرکز 

تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 
وسعت زیر کشت پنبه از بیش از سه هزار هکتار در دهه گذشته به ۹۰۰ هکتار 
در ســال کنونی کاهش یافته، گفت: با وجود اینکــه پنبه جزو محصوالت 
راهبردی برای اصفهان به شمار می رود و در بیشتر اقلیم های استان کشت 

می شود، اما امسال با کاهش کشت این محصول روبه رو شده ایم.
وی افزود: این در حالی اســت که پنبه مصارف متنوعی از جمله استفاده 
در رویه مبل، ریســندگی و نســاجی، قالی بافی، تولید لباس و … دارد.

رییس مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشــاورزی اســتان اصفهان با 
اعالم اینکــه پنبه بیش از ۲۰ محصــول جانبی دارد و در مناطق خشــک 
و نیمه خشک اســتان به عنوان کشت بومی شناخته شــده، ادامه داد: 
پنبه نسبت به بسیاری از محصوالت تابســتانه نیاز کمتری به آب دارد و 
تنش های محیطی به خصوص شوری و خشــکی را می تواند تحمل کند 
و به همین دلیل برای کشت در اصفهان بســیار مناسب است.دادار ادامه 
داد: با استفاده از روش های جدید در نحوه کشت و داشت امکان افزایش 
سطح کشت محصول پنبه وجود دارد و با توجه به قیمت آن طی دو سال 
اخیر این محصول قابل رقابت است.وی با بیان اینکه بهره وری آب در پنبه 
مناسب اســت، اظهار کرد: به ازای یک متر مکعب آب ۵۷ صدم کیلو گرم 

پنبه برداشت می شود.

رقبا، پنبه ما را زده اند
با تمام این مزایا ما هنوز نتوانسته ایم از کشت محصول پنبه سود ببریم، 
چون با وجود ماشین آالت فرسوده و فناوری هایی که به روز نیست صنعت 
نساجی ما نمی تواند در رقابت با دیگران موفق باشد.در همین زمینه حسن 
تقی زاده، رییس اتحادیه پارچه فروشــان اصفهان گفت: حدود ۴۰ درصد 
صنعت نساجی کشور در اصفهان دایر است و دو هزار واحد کارگاهی کوچک و 
متوسط در این حوزه فعالیت می کنند، اما مشکالت نمی گذارد که پارچه های 
تولید داخل به بازار رقابتی با چین، کره جنوبی، ژاپن و اندونزی وارد شود.وی 
اظهار کرد: این روز ها تولید ما فقط در داخل استفاده می شود به پارچه های 
مصرفی برای لباس های بیمارســتانی و روپوش مدارس اکتفا کرده و در 

مابقی موارد وابسته به واردات یا پوشاک قاچاق شده ایم.
رییس اتحادیه پارچه فروشان اصفهان بیان کرد: همین موضوع، بازدهی 
صنعت نساجی را به حداقل رسانده و نســاجی اصفهان را رو به کما برده 
اســت.تقی زاده با اشــاره به اینکه باال و پایین رفتن تعرفه های واردات به 
 بنیان این صنعت ارزان شوک وارد می کند این موضوع را از مهم ترین علل 
کاهش بازدهی در صنعت نساجی دانست که باعث شده کارخانه ها نتوانند 
آنچنان که باید و شاید به زنده نگه داشتن صنعت حساس پوشاک یاری 

برسانند.

کشت پنبه و حمایت از تولید کنندگان صنعت نخ و پنبه در اصفهان
با تمام این ها سازمان جهاد کشاورزی، کمر همت بربسته تا کشت پنبه را 
در اصفهان رونق دهد. طبق آمار ســازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

امسال بیش از ۸۰۰ هکتار از مزارع استان زیر کشت پنبه رفته است.
گرچه کیفیت پنبه تا حد زیادی به شرایط آب و هوایی بستگی دارد و اقلیم 
برخی کشور های همسایه برای تولید پنبه مناسب تر است، اما باید این نکته 
را در نظر بگیریم که همچنان پنبه ایران از جمله اصفهان در جهان خواهان 
زیادی دارد.کیوان بنی اسدی کارشناس دانه های روغنی و گیاهان صنعتی 
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: این سازمان پیگیر توسعه 
کشت قراردادی پنبه اســت و به مرور زمان کل مزارع پنبه استان در قالب 
کشاورزی قراردادی زیر کشت می رود.وی افزود: کشت پنبه در اصفهان 
ابتدای هر سال شروع می شود و در ماه های آبان و آذر به برداشت می رسد.

کارشناس دانه های روغنی و گیاهان صنعتی ســازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان ادامه داد: در ســال زراعی فعلی سازمان جهاد کشاورزی 
استان بیش از ۱۵ تن بذر بدون کرک یارانه دار و گواهی شده ارقام میان رس 

و زودرس را در اختیار کشاورزان استان قرار داد.
بنی اسدی با اشاره به اینکه بیش از ۸۰۰ هکتار از مزارع استان به زیر کشت 
پنبه رفته، اظهار کرد: بذر، کود، بیمه و نظارت محصول پنبه بر عهده سازمان 
جهاد کشاورزی استان اســت.پنبه جزو محصوالت راهبردی است و در 
بیشتر مناطق استان قابلیت کشــت دارد؛ گرچه کیفیت پنبه تا حد زیادی 
به شرایط آب و هوایی بستگی دارد، اما الزم است جهاد کشاورزی در این 
زمینه فعال تر عمل و مسئوالن استان نیز بازاریابی مناسبی کنند تا نیاز اولیه 

نساجی ها مرتفع شود.

رییس اتحادیه فرش دســتباف اســتان اصفهان 
گفت: صادرات فرش دســتباف ۸۵ درصد کاهش 

یافته است.
علی شــهبازی، رییس اتحادیه فرش دســتباف 
اســتان اصفهان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
فرش دستباف طی چند سال گذشته مورد تحریم 
قرار گرفته، افزود: میزان صادرات فرش دستباف 

در سایه خودتحریمی و تحریم های خارجی به ۱۵ 
درصد رسیده است.

وی، ارزی آوری چهار سال پیش فرش دستباف را 
دو میلیارد و ۵۰۰ میلیــون دالر و ارزآوری کنونی را 
۱۰۰ میلیون دالر اعالم کــرد و افزود: نزدیک به یک 
میلیون نفر در استان اصفهان در حوزه بافت فرش 
دســتباف مشــغول کار ۲۷۰ هزار خانوار دارای کد 

شناسایی هستند.
رییس اتحادیه فرش دســتباف اســتان اصفهان 
با اشــاره به اینکه ۱۰ تا ۱۲ درصد از جمعیت کشور 
در اواخر دهــه ۷۰ و اوایل دهــه ۸۰ در حوزه فرش 

دســتباف فعال بودند، اظهار کرد: بــی توجهی به 
این حوزه به کاهش حضور فعاالن در عرصه فرش 

دستباف منجر شده است.
شهبازی با تاکید بر اینکه باید پیمان سپاری حوزه 
فرش دســتباف برداشته شــود، گفت: با این کار 
می تــوان در حوزه صادرات فرش دســتباف فعال 
شد و دولت در این زمینه باید تدبیری بیندیشد تا 

مشکالت برطرف شود.
وی افزود: در حوزه فرش دســتباف با ۵۰ میلیون 
تومــان وام قرض الحســنه می توان یک شــغل 

ایجاد کرد.

رییس اتحادیه فرش دستباف استان خبرداد:

کاهش ۸5 درصدی صادرات فرش دستباف

خبر روز

صندوق کارآفرینی کرمانشاه، بعد از اصفهان رتبه دوم در 
پرداخت و جذب اعتبارات

مدیر صندوق کارآفرینی امید استان کرمانشــاه گفت: این صندوق امسال با پرداخت یک هزار و ۹۳۰ 
میلیارد ریال بعد از استان اصفهان رتبه دوم کشــور را در پرداخت و جذب اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ 
قانون بودجه سال ۱۴۰۰ )تسهیالت اشتغال( به خود اختصاص داد.محمدطاهر عظیمی فشی اظهار کرد 
: عمده اعتبارات در سال ۱۴۰۱ به طرح های اشتغال معرفی شده از دستگاه های اجرایی طرف تفاهم نامه 
از جمله جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، کمیته امداد امام خمینی )ره( و 
بهزیستی پرداخت شده است.وی، مدل صندوق کارآفرینی امید در پرداخت تسهیالت بند الف تبصره 
۱۸ را بانک عاملی عنوان کرد و گفت: طرح ها پس از جمع بندی در دســتگاه های اجرایی طرف تفاهم 
نامه در شورای برنامه ریزی استان مطرح و نهایتا جهت بررسی، اخذ تضامین و پرداخت تسهیالت به 

صندوق کارآفرینی معرفی می شوند .
 

رییس اتحادیه آجیل فروشان کرمانشاه مطرح کرد:

قیمت آجیل در پیچ و خم نوسات ارز
رییس اتحادیه آجیل فروشان کرمانشاه گفت: قیمت آجیل در بازار متغیر است و هر روز شاهد نوسان 
قیمت هستیم. مرتضی شهبازی در گفت وگو با خبرنگار شبکه اطالع رسانی مرصاد، اظهار داشت: 
قیمت آجیل در بازار متغیر است و هر روز شاهد نوسان قیمت هستیم.رییس اتحادیه آجیل فروشان 
کرمانشاه افزود: نوســانات قیمت آجیل به دلیل تغییر قیمت ارز و همچنین بخشی از آن به دلیل 
قاچاق اســت.وی با بیان اینکه هم اکنون حدود ۶۵۰ مغازه خشــکبار آجیل فروشی در کرمانشاه 
مشغول فعالیت هستند، گفت: بعضی از واحدها تمایلی به تمدید مجوز نداشته و تغییر کاربری داده 
اند.شهبازی خاطرنشان کرد: در کرمانشاه تنها تخمه آفتابگردان از جمله اقالم آجیلی است که تولید 

می شود، مابقی در خارج استان تهیه می شود و یا اینکه وارداتی است.
 

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی جهادکشاورزی استان اصفهان خبرداد:

بازار در انتظار ورود گوشت گرم وارداتی
گوشت قرمز منجمد در فروشگاه های استان اصفهان در حال توزیع است؛ اما خبری از عرضه گوشت گرم 
قرمز وارداتی در بازار نیست.معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی جهادکشاورزی استان اصفهان 
گفت: با توجه به شرایط و نیاز بازار، عرضه گوشت منجمد با قیمت مصوب بدون هیچ محدودیت در حال 
توزیع است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.محمدعلی کاظمی افزود: قیمت هر کیلوگرم گوشت 
منجمد داخلی )گوسفند و گوساله( از ۱۳۰ تا ۱۵۵ هزار تومان در فروشگاه های زنجیره ایی و تعاونی های 
مصرف به فروش می رسد.وی با بیان اینکه هنوز گوشت گرم وارداتی وارد استان اصفهان نشده، افزود: 

برای استان هزار و ۱۰۰ تن گوشت گرم وارداتی اعالم سهمیه شده که در صورت واردات توزیع می شود.
 

توصیه رییس اتحادیه طال و جواهر به مردم:

 سعی کنید سکه نخرید!
نادر بذرافشان، رییس اتحادیه طال و جواهرگفت: حباب سکه از دستمزد طالی ساخته شده هم باالتر 
است. االن سکه های رب، نیم و تمام بهار آزادی هرکدام حدودا ۵ میلیون حباب دارند.وی تاکید کرد: 
هیچ جای دنیا مانند ایران سکه ضرب نمی شود. طبق آخرین آمار، بانک مرکزی حدودا ۸۰ میلیون 

سکه ضرب کرده در صورتی که اینها سکه یادبود هستند که باید تعدادش کم و ارزشش حفظ شود.
بذرافشــان گفت: در تهران ۱۳۰۰ مغازه سکه  فروشی و صرافی اســت که بانک مرکزی به آنها جواز 
کسب داده! در جلسه اخیر با وزیر اقتصاد پیشــنهاد جلوگیری از ضرب سکه با این شیوه را دادیم 

که موافقت کردند.

اخبار

کافه اقتصاد
مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان مطرح کرد:

بودجه 7500 میلیارد تومانی متروی اصفهان در سال آینده
سیدمحسن واعظی فر، مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان و حومه  اظهار کرد:»سازمان قطار شهری اصفهان اعالم آمادگی می کند که برای سال آینده در صورت 

تامین منابع مالی ۷۵۰۰ میلیارد تومانی توسط مدیریت شهری و دولت، برای اجرای بخش های مختلف خط دو متروی این کالن شهر برنامه خواهد داشت.«
به گزارش خبرنگار ایمنا، سال ۱۳۸۷ به منظور بهره برداری از سایر مسیرهای متروی کالن شــهر اصفهان، برای فراخوان مناقصه طرح مطالعاتی خط دو مترو از 
سوی سازمان قطار شهری اصفهان اقدام و پس از گذشت حدود ۹ سال از برگزاری این مناقصه، فعالیت اجرایی خط دو متروی اصفهان در سال ۱۳۹۶ آغاز شد؛ 
این خط دارای ۲۳ ایستگاه است که ۱۶ ایستگاه آن در قالب اولویت نخست در حال احداث است. خط دو قطار شهری اصفهان از شمال شرق و ایستگاه دارک 
آغاز می شود، در امتداد خیابان های زینبیه، الله، هاتف و نشاط حرکت می کند و با دور زدن میدان امام )ره(، به میدان امام حسین )ع( می رسد؛ سپس با عبور از 

خیابان های طالقانی و صاحب روضات به خیابان کهندژ می رسد و به میدان شهدای خمینی شهر منتهی می شود. 

دستانی از جنس 
خاک

سفالگری در شهرستان میبد 
اســتان یزد به دلیل فراوانی 
مواد خام و خاک مستعد از 
دیرباز مورد توجه بوده است 
و بیش از هزار ســال قدمت 
دارد. اگرچــه امروزه این هنر 
رونق گذشته خود را از دست 
داده ولی هنوز هم حرف های 

زیادی برای گفتن دارد.

وز عکس ر

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

هزینه سرمایه گذاری در 
بخش غیرمولد را باید 

افزایش دهیم
نماینده مــردم اصفهان در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: ســرمایه گذاری های غیرمولد 
باید پرهزینه شود تا انگیزه سرمایه گذاری در 
این بخش از بین بــرود. از مجموع ۲۷ ماده 
این قانون تا کنون ۲۲ ماده در مجلس تصویب 
شده است و به دنبال تصویب مابقی مواد این 
قانون هستیم تا از سرمایه گذاری در بازارهای 
غیرمولد جلوگیری شود.به گزارش خبرنگار 
ایمنا، مهدی طغیانی در چهارمین نشســت 
ســاالنه انجمن مالی ایران اظهار کرد: حدود 
یک دهه است که کشور ما درگیر مسئله تشدید 
تحریم هاســت، به خصوص طی چندســال 
اخیر این مسئله در سرمایه گذاری و تشکیل 
ســرمایه در کشــور تاثیرگذار بوده است.وی 
افزود: از ســال ۹۰ تا ۱۴۰۰ به شــکل مستمر 
شاهد کاهش تشکیل ســرمایه ناخالص در 
کشــور بوده ایم. در این مدت نرخ استهالک 
نسبت به موجودی سرمایه نیز افزایش یافته 
است. در سال های اخیر نرخ سرمایه گذاری در 
اقتصاد ایران منفی بوده و در بعضی از سال ها 
سرمایه گذاری، جبران استهالک را نمی کند که 
نشان می دهد اقتصاد ایران در حال از دست 
دادن مولــد بودن خود اســت.نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شــورای اسالمی با اشاره 
به چالش های موجود در تامین مالی گفت: 
بنگاه ها به طور اساسی انگیزه ای برای استفاده 
از تامین مالی درونی و سرمایه گذاری ندارند، 
چراکه اقتصــاد تورمی و نرخ ســود حقیقی 
منفی است، بنابراین بدهکار بودن به صرفه تر 
اســت.طغیانی اضافه کرد: سود تسهیالت از 
جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی است که 
منجر شده است بنگاه ها از سرمایه گذاری با 
منابع خارجی استقبال کنند. سود خالص یا 
انباشته ای که صرف سرمایه گذاری می شود، 
معافیت مالیاتی ندارد و بــه دنبال تغییر این 
موضوع در بودجه ۱۴۰۲ هستیم. سود دریافتی 
سپرده ها نیز در قانون بودجه ۱۴۰۲ از مالیات 

معاف شده است.

عکس: مهر
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آگهی

 آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1401
 اداره ثبت اسناد و امالک بادرود

12/1 بموجب دستور ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی 
آیین نامه قانون مذکور امالکی که در سه ماهه سوم سال جاری تقاضای ثبت 
آنها پذیرفته شده اند و نیز امالکی که آگهی های نوبتی قبلی آنها از قلم افتاده 
و هم چنین امالکی که بموجب آرا هیات نظارت بایستی تجدید آگهی شوند 

مربوط به بخش 9 حوزه ثبتی بادرود به شرح ذیل آگهی می شوند
1-از شماره 159- اصلی شهر بادرود وروستای سرآسیاب و فروعات ذیل آن :

1073- خانم زهرا پوربابائی فرزند علی  شــش دانگ قطعه زمین مزروعی 
بمساحت 2716/32 مترمربع 

1252- آقای حســین حیدری فرزند جواد شش دانگ قطعه زمین مزروعی 
بمساحت 1907/15 مترمربع 

1348- آقای حســین حیدری فرزند جواد شش دانگ قطعه زمین مزروعی 
بمساحت 1610/75 مترمربع

1525- خانم جمیله شریفیان فرزند رمضانعلی نیم سهم مشاع از 10 سهم 
شش دانگ قطعه زمین مزروعی بمســاحت 13026/66 مترمربع واقع در 

سرآسیاب 
1554- آقای علی ضیغمی بادی فرزند محمد  چهاردانگ مشاع از شش دانگ 

یکدرب باغ بمساحت 4123/42 مترمربع 
1652- آقای نوراله فیروزی فرزند رمضانعلی 15 سهم مشاع از 35 سهم شش 

دانگ قطعه زمین سه جریب و نیمی معروف بلوسو 
3077- آقای محمدرضا یاســری فرزند حاجی نسبت به 2سهم مشاع از30 

سهم شش دانگ یکدرب باغ بمساحت 3684/85 مترمربع 
11939- آقای داود بنائی فرزند حسن و علی بنائی فرزند داود هرکدام نسبت 
به 3 دانگ مشاع از شش دانگ یکدرب باغ بمساحت 2783/43 مترمربع مفروز 

و مجزی شده از پالک 1060 فرعی از اصلی مرقوم
11952- آقایان علیرضا و حسن و حزیر و خانم حلیمه شهرت همگی حیدری 
فرزندان اباسلت و خانم اطلس خانم حفاری فرزند آقا احمد بترتیب نسبت به 
323/20 سهم و 329 سهم و 345/60 سهم و 150 سهم و 100 سهم مشاع از 
شش دانگ قطعه زمین محصور بمساحت 1247/80 مترمربع مفروز و مجزی 

از پالک 777 فرعی از اصلی مرقوم 
2-از شماره 189- اصلی شهر خالدآباد و فروعات ذیل آن :

924- خانم افســانه صفری خالدی فرزند روح اله شش دانگ قطعه زمین 
مزروعی بمساحت 758/81 مترمربع 

2253- آقای احمد صفری فرزند حســین شش دانگ قطعه زمین مزروعی 
محصوربمساحت 1311/47 مترمربع 

2340- خانم مرجان کمالی فرزند حسینعلی شش دانگ یکباب ساختمان 
دامداری  بمساحت 520 مترمربع 

3-از شماره 190- اصلی مزرعه جنت آباد خالدآباد و فرعی ذیل آن :
695- آقای محمد باقر دهقانی فیروزآبادی فرزند محمد شش دانگ قطعه 

زمین مزروعی و محصور بمساحت 2679 مترمربع
لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه کسی نسبت به امالک 
مندرج در این آگهی واخواهی و اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار اولین آگهی 
نوبتی بشرح ردیف الف ظرف مدت 90 روز دادخواست واخواهی خود را تسلیم 
این اداره نموده و رسید اخذ نمایند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد و در صورتی 
که قبل از انتشار آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوی باید گواهی در 
مدت مرقوم تسلیم این اداره نمایند و اعتراضاتی که بعد از انقضا مدت مرقوم 
واصل شود بالاثر خواهد بود و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 
آیین نامه قانون ثبت رفتار خواهد شد ضمنا طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت 
نسبت به حقوق ارتفاقی در موقع تحدیدحدود و در صورت مجلس تحدید قید 
و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حقوق ارتفاقی طبق ماده 20 
قانون پذیرفته خواهد شد این آگهی در ردیف الف در 2 نوبت و به فاصله 30 روز 

در روز نامه مربوطه درج و منتشر میگردد 
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/11/01

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/12/01  
م الف: 1442407 رضا طویلی رئیس ثبت اسناد و امالک بادرود  

 آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1401
 اداره ثبت اسناد و امالک گلپایگان 

12/2 به موجب ماده 12 قانون ثبت اســناد و امالک و ماده 59 اصالحي و 
ائین نامه مربوط به امالکي که در ســه ماهه سوم سال 1401 تقاضاي ثبت 
آنها پذیرفته شده و همچنین شماره هاي از قلم افتاده و نیزآنچه که به موجب 
آراء هیئت نظارت و اختیارات تفویضي بایدآگهي هاي آن تجدید شود و مربوط 
به بخشهاي حوزه ثبتي گلپایگان به ترتیب در ردیف هاي ))الف(( و))ب(( به 

شرح ذیل اگهي مي شود:
))  بند الف ((

)) بخش یک ثبت گلپایگان ((
23 فرعی از 708 اصلی – اعظم مسیحی فرزند علی اکبر نسبت به ششدانگ 

قطعه محوطه   به مساحت 142/37 مترمربع
1 فرعی از 1541 اصلی –کوکب کرمی فرزند احمد ، شــوکت کرمی فرزند 
احمد ،خاتون جان کرمی فرزند احمد، هریک نســبت به یک دانگ و یک 
پنجم دانگ مشاع از ششدانگ، فرهاد کرمی فرزند حسین ،ندا کرمی فرزند 
حسین،معصومه کرمی فرزند حسین نسبت به سهم االرث از دو دانگ و دو 

پنجم دانگ مشاع از ششدانگ خانه قدیمی به مساحت 345/52 مترمربع 
 697 فرعی از 1870 اصلی– سید هاشم شجاعی فرزند محمد تقی نسبت به 

ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 5056/74 مترمربع  
3072- ابراهیم جوادی فرزند علی اکبر نسبت به پنج سی وششم دانگ مشاع 

از ششدانگ با استثناء ثمنیه اعیانی که متعلق به اکرم بهارلو 
اسمعیل جوادی فرزند علی اکبر نسبت به پنج ســی وششم دانگ مشاع از 

ششدانگ با استثناء بهاء ثمنیه اعیانی که متعلق به اکرم بهارلو 
صدیقه جوادی فرزند علی اکبر نســبت به پنج هفتاد ودوم  دانگ مشــاع از 

ششدانگ با استثناء بهاء ثمنیه اعیانی که متعلق به اکرم بهارلو 
مهری جوادی فرزند علی اکبر نســبت به پنج هفتاد ودوم  دانگ مشــاع از 

ششدانگ با استثناء بهاء ثمنیه اعیانی که متعلق به اکرم بهارلو 
نرجس خاتون جوادی فرزند علی اکبر نسبت به پنج هفتاد ودوم دانگ مشاع از 

ششدانگ  با استثناء بهاء ثمنیه اعیانی که متعلق به اکرم بهارلو 
نرگس جوادی فرزند علی اکبر نســبت به پنج هفتاد ودوم  دانگ مشــاع از 

ششدانگ با استثناء بهاء ثمنیه اعیانی که متعلق به اکرم بهارلو 
زینب جوادی فرزند علی اکبر نســبت به پنج هفتاد ودوم  دانگ مشــاع از 

ششدانگ با استثناء بهاء ثمنیه اعیانی که متعلق به اکرم بهارلو 
صفورا جوادی فرزند علی اکبر نســبت به پنج هفتاد ودوم  دانگ مشــاع از 

ششدانگ با استثناء بهاء ثمنیه اعیانی که متعلق به اکرم بهارلو 
رقیه جوادی فرزند علی اکبر نسبت به پنج هفتاد ودوم  دانگ مشاع از ششدانگ 

با استثناء بهاء ثمنیه اعیانی که متعلق به اکرم بهارلو 
حمیدرضا نیازی فرزند حیدر نسبت به پنج دویست و شانزدهم دانگ مشاع 

از ششدانگ
محمد صادق نیازی فرزند حیدر نسبت به پنج دویست و شانزدهم دانگ مشاع 

از ششدانگ
پروین نیازی فرزند حیدر پنج نسبت به چهارصد و سی و دوم  دانگ مشاع از 

ششدانگ
نفیسه نیازی فرزند حیدر نسبت به پنج چهارصد و سی و دوم  دانگ مشاع از 

ششدانگ
رها جوادی فرزند اصغر نسبت به یک ششم  دانگ مشاع از ششدانگ

فریور جوادی فرزند اصغر نسبت به یک سوم  دانگ مشاع از ششدانگ
فواد حسین جوادی فرزند اصغر  نسبت به یک سوم  دانگ مشاع از ششدانگ

مصطفی جوادی  فرزند عباسعلی نســبت به پنج هفتاد ودوم  دانگ مشاع از 
ششدانگ

حســین جوادی فرزند عباسعلی نســبت به پنج هفتاد ودوم  دانگ مشاع از 
ششدانگ

محمد حسن جوادی فرزند عباسعلی نسبت به پنج هفتاد ودوم  دانگ مشاع 
از ششدانگ

محمدرضا  جوادی فرزند عباسعلی نسبت به پنج هفتاد ودوم  دانگ مشاع از 
ششدانگ

اعظم جوادی فرزند عباسعلی نســبت به پنج یکصد و چهل وچهارم  دانگ 
مشاع از ششدانگ

افسر جوادی فرزند عباسعلی نسبت به پنج یکصد و چهل وچهارم  دانگ مشاع 
از ششدانگ

نیما جوادی فرزند داود نسبت به پنج یکصد و هشتم  دانگ مشاع از ششدانگ
نیلوفر جوادی فرزند داود نسبت به پنج دویســت و شانزدهم  دانگ مشاع از 

ششدانگ
سیف اله  ابراهیمی  فرزند محمد حسین نســبت به پنج سی وششم  دانگ 

مشاع از ششدانگ
سعید  ابراهیمی  فرزند محمد حسین نسبت به پنج سی وششم  دانگ مشاع 

از ششدانگ
مریم  ابراهیمی  فرزند محمد حسین نسبت به پنج هفتاد ودوم  دانگ مشاع 

از ششدانگ
پروین  ابراهیمی  فرزند محمد حسین نسبت به پنج هفتاد ودوم  دانگ مشاع 

از ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 922/77 مترمربع 
4230- موقوفه قبرســتان کاظم آباد به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه 
گلپایگان نسبت به ششدانگ قبرســتان کاظم آباد به مساحت 4342/60 

مترمربع 
4775-زمین جای مسجد به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان 

نسبت به ششدانگ زمین جای مسجد به مساحت 27/16 مترمربع 
 )) بخش دو ثبت گلپایگان ((

))شماره فرعي زیر از شماره 1  اصلي واقع درقریه سررباطان ((
323- موقوفه حمام سررباطان به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان 

نسبت به ششدانگ یکباب حمام سررباطان به مساحت 400/45 مترمربع
))شماره فرعي زیر از شماره 2  اصلي واقع درقریه رباط ابلوالن علیا((

42- سید مصطفی یاسینی فرزند سید حیدر نسبت به چهل و چهار سهم مشاع 
از شصت سهم ششدانگ قطعه زمین  به مساحت 25 /9075مترمربع

 ))شماره های فرعی زیر از شماره 3 اصلی واقع در قریه رباط ابلوالن سفلی((
103- صدیقه خادم الحسینی فرزند علی اکبر نسبت به ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی به مساحت 1832/27 مترمربع  
460-  مریم خوشنویسان فرزند جواد نسبت به نیم دانگ مشاع از ششدانگ 

یکباب عمارت و باغچه به مساحت 916/52 مترمربع 
684- علیرضا کریمی فرزند مرتضی نسبت به بیست سهم مشاع از سی سهم 
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1500 مترمربع ) قبال ده سهم از سی 

سهم ثبت  شده است (
 1918- خانم زهرا ولیجانی فرزند حبیب اله نســبت به ششدانگ عمارت 

مخروبه به مساحت 371/08 مترمربع 
))شماره های  فرعی زیر از شماره 5  اصلی واقع در قریه پیرعلیا ((

216- مرتضی گل محمدی فرزند عباس نســبت به یک دانگ و یک سوم 
دانگ مشاع از ششدانگ  ،  

ابوالفضل گل محمدی فرزند عباس نسبت به یک دانگ و یک سوم دانگ 
مشاع از ششدانگ ،

  ملک تاج گلمحمدی فرزند عباس نسبت به دو سوم دانگ مشاع از ششدانگ ،
صدیقه گل محمدی فرزند عباس نسبت به دو سوم دانگ مشاع از ششدانگ

علیرضا گل محمدی فرزند محمد باقر  نســبت به چهار نهم  دانگ مشاع از 
ششدانگ

فاطمه گل محمدی فرزند محمد باقر  نســبت به دو نهم  دانگ مشــاع از 
ششدانگ

شــهناز  گل محمدی فرزند محمد باقر  نســبت به دو نهم  دانگ مشاع از 
ششدانگ

ســمیرا گل محمدی فرزند محمد باقر  نســبت به دو نهم  دانگ مشاع از 
ششدانگ

عاطفه گل محمدی فرزند محمد باقر  نســبت به دو نهم  دانگ مشــاع از 
ششدانگ

محمد علی مخموری فرزند محمد حسن نسبت به یک ششم  دانگ مشاع 
از ششدانگ

فاطمه مخموری فرزند محمد علی  نسبت به یک بیست و چهارم  دانگ مشاع 

از ششدانگ
نرگس خاتون مخموری فرزند محمد علی  نســبت به یک بیست و چهارم  

دانگ مشاع از ششدانگ
صدیقه مخموری فرزند محمد علی  نســبت به یک بیست و چهارم  دانگ 

مشاع از ششدانگ
خدیجه سلطان مخموری فرزند محمد علی  نسبت به یک بیست و چهارم  

دانگ مشاع از ششدانگ
محمد حسین مخموری فرزند محمد علی  نســبت به یک دوازدهم دانگ 

مشاع از ششدانگ
محمد حسن مخموری فرزند محمد علی نسبت به یک دوازدهم دانگ مشاع 

از ششدانگ
محسن مخموری فرزند محمد علی  نسبت به یک دوازدهم دانگ مشاع از 

ششدانگ
علی اصغر مخمــوری فرزند محمد علی نســبت به یــک دوازدهم دانگ 
 مشاع از ششــدانگ  نســبت به یک قطعه زمین به مســاحت 2514/04 

مترمربع 
))شماره های  فرعی زیر از شماره 9 اصلی واقع در قریه رباط حسینیه((

216- فضل اله ابراهیمی فرزند محمود نسبت به دوازده سهم و چهل وشش 
یکصد و هفدهم سهم مشاع از چهل سهم ششــدانگ یک قطعه زمین به 
مساحت 6037/45 مترمربع  که حسب نامه شــرکت اب منطقه ای میزان 
715 مترمربع در حریم واقع اســت که حق ارتفاق بــرای کمال انتقاع برای 

دولت باقی است 
582- علی محمد ناصری فرزند محمد علی  نسبت به ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی  به مساحت 873/23 مترمربع
988-  علی محمد ناصری فرزند محمد علی  نسبت به ششدانگ قطعه باغ 

محصور به مساحت 2713/43 مترمربع
989- علی محمد ناصری فرزند محمد علی  نسبت به ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی  به مساحت 248/14 مترمربع
)) بخش سه ثبت گلپایگان ((

))شماره فرعي زیر از شماره 2 اصلي (
8446- مسجد فاطمه زهرا )س( شهرک عمران به نمایندگی اداره اوقاف و 
امور خیریه گلپایگان نسبت به ششدانگ  یکباب مسجد به مساحت 768/94  

مترمربع
))شماره فرعي زیر از شماره 22 اصلي واقع در فرج آباد  (

118- موقوفه فرج اله خان به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت 585/58 مترمربع

))شماره فرعي زیر از شماره 47 اصلي واقع در فقستان (
421-  موقوفه میرزا محمد علی فقســتانی به نمایندگی اداره اوقاف و امور 
خیریه گلپایگان نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 

2557/44 مترمربع
))شماره فرعي زیر از شماره 49 اصلي واقع در مالزجان (

310- موقوفه حاج فاطمه  به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 4583/48مترمربع

))شماره فرعي زیر از شماره 53 اصلي واقع در رباط محمود (
384- موقوفه محمد حســن اصبری به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه 
گلپایگان نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مســاحت 

1282/21مترمربع
)) بخش چهار ثبت گلپایگان ((

))شماره فرعي زیر از شماره 5 اصلي واقع درقریه سفالوزن(
134- حسن سروری فرزند محمدرضا نسبت به دو هزار و دویست سهم مشاع 
از 3161/25 سهم ششدانگ ،و حمیدرضا حاج نوروزی فرزند ابوالفضل نسبت 
به نهصدو شصت ویک سهم و بیست و پنج صدم سهم مشاع از 3161/25 

سهم ششدانگ قطعه زمین به مساحت 3161/25 مترمربع 
1254-  فضل اله بقائی فرزند محمد تقی نســبت به ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی  به مساحت 1691/85 مترمربع
3027-  موقوفــه ام کلثوم گوگدی به نمایندگــی اداره اوقاف و امور خیریه 
گلپایگان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1948/50 

مترمربع
3028-موقوفه ام کلثــوم گوگدی به نمایندگی اداره اوقــاف و امور خیریه 
گلپایگان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 88 /2136 

مترمربع
3029-موقوفه ام کلثــوم گوگدی به نمایندگی اداره اوقــاف و امور خیریه 
گلپایگان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 2089/93 

مترمربع
))شماره فرعي زیر از شماره 6 اصلي واقع درقریه گوگد(

1726- آالله ثمری فرزند حسن نسبت به پنج دانگ و یک هفتم دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2589/92 
))شماره فرعي زیر از شماره 8 اصلي واقع درقریه اسفرنجان (

968- موقوفه ســید هاشــم مدنی به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه 
گلپایگان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 576/86 

مترمربع
969- موقوفه کربالمحمد پیروی  به نمایندگــی اداره اوقاف و امور خیریه 
گلپایگان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 5840/53 

مترمربع
970- موقوفه ســید مرتضی مدنی  به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه 
 گلپایگان نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین به مســاحت 951/24

مترمربع
971- موقوفه ســید مرتضی مدنی  به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه 
گلپایگان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1845/88مترمربع

))شماره فرعي زیر از شماره 9 اصلي واقع درقریه رباط ملکی و آرجان (
679- سید عباس و سید مرتضی منیری فرزندان سید آقا نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب عمارت هریک نسبت به یک دانگ ونیم مشاع از 

ششدانگ  به مساحت 897/90 مترمربع 
))شماره فرعي زیر از شماره 10 اصلي واقع درقریه رباط شید آباد (

366- شهال حاجی زین العابدینی فرزند عبدالرسول نسبت به ششدانگ قطعه 

زمین مزروعی  به مساحت 10655/57مترمربع
884- موقوفه مشهدی خدیجه شید آبادی به نمایندگی اداره اوقاف و امور 
خیریه گلپایگان نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 

19 /1652مترمربع
))شماره فرعي زیر از شماره 11 اصلي واقع درقریه وارنیان (

293-موقوفه میرزا عبدالکریم  به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 31 /5144مترمربع

294-موقوفه میرزا عبدالکریم  به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 11 /1833 مترمربع

))شماره فرعي زیر از شماره 12 اصلي واقع درقریه کلیشان((
648-  موقوفه زمین حمام کلوچان به نمایندگــی اداره اوقاف و امور خیریه 
گلپایگان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 51 /1323 

مترمربع
649- موقوفه میرزا عبدالکریم به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2602/56 مترمربع 

))شماره فرعي زیر از شماره 13 اصلي واقع درقریه دستجرده((
630-  موقوفه میرزا عبدالکریــم  به نمایندگی اداره اوقــاف و امور خیریه 
گلپایگان نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مســاحت 

15125/53 مترمربع 
631- موقوفه حاج محمد جعفر مظفری  به نمایندگــی اداره اوقاف و امور 
خیریه گلپایگان نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 

11 /3563 مترمربع 
))شماره فرعي زیر از شماره 28 اصلي واقع درقریه سرآور((

1117- موقوفه سکینه شــیدآبادی به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه 
گلپایگان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 04 /1184 

مترمربع 
))شماره های  فرعی زیر از شماره 47 اصلی واقع در قریه قالقان ((

202- محمد حسین عظامی فرزند محمد علی نسبت به ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی  به مساحت 3209/43 مترمربع

543- محمد حسین عظامی فرزند محمد علی نسبت به ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی  به مساحت 4512/04 مترمربع

 ))شماره فرعي زیر از شماره 62 اصلي واقع درقریه دم اسمان ((
619- بقعه امامزاده رقیه )س( به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان 
 نســبت به ششــدانگ یکباب بقعه متبرکه  امامزاده رقیه )س( به مساحت

 47 /1878 مترمربع 
620- موقوفه آمیرمحمدکاظم به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 3782/65 مترمربع 
621- موقوفه آمیرمحمدکاظم به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 9250/22مترمربع 
622- موقوفه آمیرمحمدکاظم به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 8808/69 مترمربع 
623- موقوفه آمیرمحمدکاظم به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 1525/93 مترمربع 
624- موقوفه آمیرمحمدکاظم به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت  4383/79 مترمربع
625-  موقوفه حاج میرمعصوم به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت  4454/39 مترمربع
626موقوفه آمیرمحمد کاظم به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت1325/95 مترمربع  
627- موقوفه حاج میرمعصوم به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت3910/14 مترمربع

628- موقوفه حاج میرمعصوم به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت  1286مترمربع

629-  موقوفه حاج میرمعصوم به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 2235/62 مترمربع 
630- موقوفه حاج میرمعصوم به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت  2719/03مترمربع

631- موقوفه حاج میرمعصوم به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 888/94مترمربع

632-  موقوفه شهربانو بنت مشــهدی علی به نمایندگی اداره اوقاف و امور 
خیریه گلپایگان نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 

53 /2405  مترمربع 
633- موقوفه شهربانو بنت مشــهدی علی به نمایندگی اداره اوقاف و امور 
خیریه گلپایگان نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 

27 /3501  مترمربع
))شماره فرعي زیر از شماره 2 اصلي واقع درقریه وانشان((

2290-  حسینیه وانشــان به نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه گلپایگان 
نسبت به ششدانگ یکباب حسینیه  به مساحت 10 /474  مترمربع

لذا بموجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه کسي نسبت به امالک 
مندرج در این آگهي اعتراض داشته باشــد از تاریخ اولین نوبت انتشار ظرف 
مدت نود روز براي آگهي بند الف درخواســت اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسنادو امالک گلپایگان تسلیم نماید و نسبت به آگهي مندرج در بند ب که 
در اجراي دستور هیئت نظارت ثبت تجدید آگهي مي گردد ظرف مدت 30 
روز از تاریخ انتشار نوبت اول اعتراض خود را ارائه نمایند و طبق ماده 86 آئین 
نامه اصالحي قانون ثبت از تاریخ  تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالک 
گلپایگان ظرف مدت یکماه مهلت دارند گواهي طرح دعوي خود را از مراجع 
ذیصالح قضائي اخذ و به این اداره ارائه نمایند در غیر اینصورت متقاضي ثبت 
و یا نماینده قانوني وي مي تواند به دادگاه مربوطه مراجعه وگواهي عدم تقدیم 
دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تســلیم نمایند اداره ثبت بدون توجه به 
اعتراض عملیات ثبتي را با رعایت مقرات ادامه مي دهد ضمنا" حقو ق ارتفاقي 
طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت امالک فوق در هنگام تحدید حدود امالک 

مشخص  خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/11/01

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/12/01  
 م الف: 1437423 محمد سلمانی- رئیس ثبت اسناد گلپایگان 

مفاد آراء
12/4 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
- برابر رای شــماره 3702 مورخ 1401/10/19 هیــات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مالکیت خانم 
اکرم یوسفی دیزیچه به شناسنامه شماره 2739 کدملی 5418854747 صادره فرزند 
خیراله  در  ششدانگ قسمتی از یکباب خانه به مســاحت 95/61 متر مربع پالک 
شــماره 44 فرعی از 4796  اصلی که با پالک 4796/2189 تواما تشکیل یکباب 
خانه را می دهند) که متقاضی قصد تجمیع پالک 4796/44 با پالک 4796/2189 
را دارد(  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است )و متقاضی به موجب مشروحه شماره 
140129497 مورخ 1401/9/13 اعالم نمــوده ملک مورد تقاضا در مدت چندین 
سال در تصرف نامبرده بوده و ابعاد ملک، هیچ گونه تغییری ننموده و تجاوزی نیز 
به مجاورین صورت نگرفته و چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت به ابعاد و مساحت 

مورد تقاضا ادعایی مطرح نمایند شخصا پاسخگو می باشد(.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 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: 1401/11/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/01

م الف: 1451312  مهدي شبان رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

12/10 شماره نامه : 140185602024012936-1401/11/26 نظر به اینکه به موجب 
رای شــماره 140160302024002051 مورخ 1401/6/23 هیات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
163/70 متر مربع تحت شــماره 1224 فرعی از 4852  اصلی مفروز و مجزی شــده از 
شــماره اصلی مزبور  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکیت خانم فاطمه یوزباشــی 
فرزند محمود  مستقر گردید و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود می باشد لذا به استناد 
تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضــای مالک تحدید حدود ملک مرقوم 

در روز چهارشنبه مورخ 1401/12/24 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ســاعت 
مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و معترض 
طبق ماده 86  آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف یکماه 
دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این واحد ثبتی ارائه نماید، درغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند 
به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم 
 نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد. 
تاریخ انتشــار: 1401/12/01  م الف: 1458531 شــبان رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک جنوب اصفهان



آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1401 
اداره ثبت اسناد و امالک سمیرم

12/3 به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد وامالک وماده 59 آئین نامه قانون ثبت 
اسناد امالکی که در سه ماهه سوم ســال 1401 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده 
و همچنین شــماره هایی که از قلم افتاده مربوط به بخش یک و بخش 16 ثبتی 

سمیرم به شرح ذیل آگهی می گردد .
ردیف الف : شماره پالک و مشــخصات مالک و نوع ملک ومحل وقوع امالکی 

که درسه ماهه سوم سال 1401 اظهارنامه تنظیم جهت انتشار آگهی می گردد: 
اول : ابنیه و امالک شهر سمیرم پالک یک اصلی و فروعات ذیل : 

7663 - خانم زهرا شفیعی فرزند حسین ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
156.40متر مربع مجزا گردیده از پالک 2251 فرعی واقع در ســمیرم خیابان 

شیخ کلینی
10004 - خانم شــهناز پیرمرادیان فرزند علی حسین ششدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 352.6متر مربع مجزا گردیده از پالک 1191 فرعی واقع در سمیرم 

خیابان رائی زاده
10005 - آقای محمد بهرامیان فرزند علی ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

427 متر مربع مجزا گردیده از پالک 1447 فرعی واقع در سمیرم محله دلگر
10006 - خانم زهرا عباسی فرزند کیامرث ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
320متر مربع مجزا گردیده از پالک 1092 واقع در سمیرم کوچه قدیم خواجگان

10007 - آقای علی اکبر آقائی فرزند محمدششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
100 متر مربع واقع در سمیرم جوی وجدول رزجان کوچه سعدی

10008 - خانم ســمیه صابری تنها فرزند علی اکبر موازی ســه دانگ مشاع از 
ششــدانگ یک باب خانه به مساحت ششــدانگ 151متر مربع مجزا گردیده از 

پالک 1217 فرعی واقع در سمیرم خیابان میرزا رضا کرمانی
10009 - آقای محمود کریم پور فرزند رضا ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
825 متر مربع مجزا گردیده از پالک 2759 فرعی واقع در ســمیرم محله قلعه 

جوی کهریز
10010 - اقای قربانعلی افشــاری فرزند مسعود ششدانگ یکباب خانه مخروبه 
به مســاحت 51.5متر مربع مجزا گردیده از پالک 1281 فرعی واقع در سمیرم 

خیابان شریعتی
10011 - اقای عباس طغرائی فرزند اله کرم ششــدانگ یکباب مغازه تحتانی 
وخانه فوقانی به مساحت 114متر مربع مجزا گردیده از پالک 2213 فرعی واقع 

در سمیرم خیابان شیخ کلینی
10012 - خانم عاطفه علی حسینی فرزند امیر حسین ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 130متر مربع مجزا گردیده از پالک 1088 واقع در سمیرم کوچه قدیم 

خواجگان
10013 - آقای مصطفی افشــاری فرزند صفرعلی و خانم جمیله افشاری فرزند 
حسین ششدانگ یکباب خانه به مساحت 306 متر مربع مجزاگردیده از از پالک 

3024 فرعی واقع در سمیرم کوی پیش آهنگی قدیم بالسویه واالشاعه
10018 - آقای محمد رضا شــجاعی فرزند فالمرز ششــدانگ یکباب خانه به 
مســاحت 102متر مربع مجزا گردیــده از پالک 1036 واقع در ســمیرم محله 

خواجگان کوچه قائم

10019 - خانم گل بناز رضائی فرزند نورعلی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
182.6 متر مربع مجــزا گردیده از پالک 732 فرعی واقع در ســمیرم بلوار امام 

خمینی
دوم : ابنیه وامالک مزرعه آخرومک پالک38 اصلی وفروعات ذیل :

549 - آقای ولی اله سلیمانی فرزند علی حسین نسبت به 5 دانگ مشاع وخانم 
خدیجه جهانبخش ســمیرمی فرزند نادر نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 2630.7 متر مربع مجزا گردیده از پالک 

244 فرعی واقع در سمیرم مزرعه آخرومک
557 - آقای سید ابوالحسن قائم مقامی فرزند سید محمد ششدانگ یک قطعه 
باغ به مســاحت 2397.5 متر مربع مجزا گردیده از پــالک 211 فرعی واقع در 

مزرعه آخرومک
566 - آقای سید جمال قائم مقامی فرزند ســید حجت اله ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور به مساحت 194.7 متر مربع مجزا گردیده از پالک 340 فرعی واقع 

در سمیرم کوچه ارشاد
سوم : ابنیه وامالک مزرعه چاریک پالک 58 اصلی و فروعات ذیل:

72 - آقای محمود داودی فرزند محمد ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 2600متر مربع مجزا گردیده از پالک14 فرعی واقع در سمیرم ابتدای 

جاده سمیرم حنا 
چهارم : ابنیه وامالک مزرعه مهرابواسحاق پالک 60 اصلی و فروعات ذیل:

526 - خانم فرشته منصور زاده فرزند علی حســین ششدانگ یک باب خانه به 
مســاحت 275 متر مربع مجزا گردیده از پالک 47 فرعی واقع در ســمیرم بلوار 

شهید قائم مقامی
527 - اقای محســن نعمتی فرزند غضنفر ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
204.5 متر مربع مجزا گردیده از پالک 42 فرعی واقع در ســمیرم بلوار شــهید 

قائم مقامی
پنجم : ابنیه وامالک مزرعه رزجان پالک 104 اصلی وفروعات ذیل:

736 - آقای محمد حسین آصفی فرزند محمد حسن وآقای محمد امین بهرامیان 
فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 5000 متر مربع مجزا 

گردیده از پالک 126 فرعی واقع در سمیرم جنب کمربندی غربی سمیرم
737 - آقای مجید دشتی فرزند محمد تقی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مســاحت 9500متر مربع مجزا گردیده از پالک 112 فرعی واقع در سمیرم 

جنب مرغداری
738 - آقایــان محمدرضا وپشــوتن وعلی اصغــر همگی صادقــی فرزندان 
غالمرضاششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 6415 متر مربع مجزا 

گردیده از پالک 99فرعی بالسویه والشاعه واقع در سمیرم 
739 - آقای صمد صابری فرزند فریدون ششــدانگ یک قطعه زمین محصور 
به مساحت 263 متر مربع مجزا گردیده از پالک 10 فرعی واقع در سمیرم بلوار 

رائی زاده
740 - آقای علی حسین سامی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
به مســاحت 470متر مربع مجزا گردیده از پالک 24 فرعی واقع در سمیرم بلوار 

رائی زاده
741- آقای علی حسین سامی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین محصور 

به مساحت 250 متر مربع مجزا گردیده از پالک 24 فرعی واقع در سمیرم بلوار 
رائی زاده

742-خانم ایران صابری فرزند عبدالرسول ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
به مساحت 268 متر مربع مجزا گردیده از پالک 10 فرعی واقع در سمیرم بلوار 

رائی زاده
743-آقای پرویز کریمی فرزند محمدعلی ششدانگ چهار باب مغازه وزیر زمین 
به مساحت 235 متر مربع مجزا گردیده از پالک 19فرعی واقع در سمیرم خیابان 

شیخ مفید
744- آقای پرویز کریمی فرزند محمدعلی ششدانگ یک باب گارگاه میکانیکی 
به مســاحت 1180 متر مربع مجزا گردیده از پالک 19فرعی واقع در ســمیرم 

خیابان شیخ مفید
745-آقای احمد کاوئی فرزند خســرو ششــدانگ یک قطعه زمین محصور به 
مساحت 253 متر مربع مجزا گردیذده از پالک 25 فرعی واقع در سمیرم خیابان 

شیخ مفید
ششم: ابنیه و امالک مزرعه ریگانک پالک 109 اصلی :

آقایان شهریار و اسفندیاربهرامیان فرزندان ابوطالب موازی سه حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ مزرعه ریگانک واقع در سمیرم بالسویه واالشاعه
هفتم : ابنیه وامالک شهر حنا پالک 119 اصلی وفروعات ذیل:

882-خانم شرف تاج شفیعی فرزند راه علی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
239 متر مربع واقع در سمیرم شهر حنا کوچه سلمان فارسی

883-خانم بتول مهدی پور فرزند محمد ششدانگ یک باب خانه به مساحت 310 
متر مربع واقع در سمیرم شهر حنا کوچه شهید کیانی

هشتم : ابنیه وامالک شهر ونک پالک 145 اصلی و فروعات ذیل:
998- اقای غالمعلی افشانی فرزند عسگر ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

1088.5 متر مربع واقع در شهرونک کوچه شهید نوازعلی رضایی
999 - آقای عنایت اله رضایی فرزند شعبانعلی ششدانگ یک قطعه زمین محصور 

به مساحت 345 متر مربع واقع در شهر ونک مشهور به در غالت 
1000 - خانم نزاکت نجفی فرزند حیدر ششدانگ یکباب خانه به مساحت 355 

متر مربع واقع در شهر ونک خیابان امام خمینی محله حکیم
1001 - آقای نبی اله نصیری فرزند علی کرم ششدانگ یکباب خانه به مساحت 

201 متر مربع واقع در شهر ونک محله گل ماسا کوچه شهید عباس رضایی
1002 - آقای بیژن مجیدی فرزند عبدالکریم ششدانگ یک قطعه زمین محصور 

به مساحت 258 متر مربع واقع در شهر ونک محله حکیم
1003 - آقای علی مجیدی فرزند عبدالکریم ششدانگ یک قطعه زمین محصور 

به مساحت 375 متر مربع واقع در شهر ونک محله حکیم
1004 - آقای ابراهیم قاسمی فرزند فریدون ششدانگ یک قطعه زمین محصور 
به مساحت 185 متر مربع مجزا گردیده از پالک 297 فرعی واقع در محله پشت 

باغ درها
1005 - آقای فرزاد رضایی فرزند مظفر ششــدانگ یک قطعه زمین محصور به 

مساحت 535 متر مربع واقع در شهر ونک محله حکیم
نهم : ابنیه وامالک روستای دولت قرین جالل آبادپالک 282 اصلی وفروعات 

ذیل:

9 - آقای ابراهیم نیک بخش فرزند علی اکبر ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
401.25 متر مربع واقع در روستای دولت قرین جالل آباد

10 - آقای اسماعیل اسماعیلی فرزند نادر ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
472.25 متر مربع واقع در روستای دولت قرین جالل آباد

دهم : ابنیه وامالک شهر فتح آباد پالک 288 اصلی و فروعات ذیل:
638- خانم رضوان نادری دره شوری فرزند غالمرضا ششدانگ یک باب خانه 

به مساحت 165 متر مربع
639-اقای علی نادری فرزند کیامرث ششدانگ یک باب خانه به مساحت 245 

متر مربع
640-آقای سردیار نادری دره شــوری فرزند قدرت ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 190.1 متر مربع
641-آقای پژمان نادری دره شــوری فرزند سردیار ششدانگ یک باب مغازه به 

مساحت 19.5 متر مربع 
ردیف ب : امالکی که به موجب دستور و رای هیات نظارت تجدید آگهی می گردد

اول : ابنیه وامالک شهر سمیرم پالک یک اصلی و فروعات ذیل:
9808 - آقایان محمــد مهدی و ابراهیم نادری ســمیرمی فرزنــدان ذبیح اله 
ششــدانگ یک باب مغازه دودهنه تحتانی و فوقانی به مساحت 266متر مربع 

که در اگهی قبلی 246 متر مربع آگهی گردیده و اکنون تجدید اگهی می گردد.
دوم: ابنیه وامالک شهر ونک پالک 145 اصلی و فروعات ذیل:

972 - آقای روح اله امیری فرزند ابراهیم ششدانگ یک قطعه زمین محصور به 
مســاحت 360 متر مربع که در آگهی قبلی 330 متر مربع آگهی گردیده واکنون 

تجدید آگهی می گردد.
به موجب ماده 16 قانون ثبت اســناد وامالک و ماده 86 آئین نامه چنانچه کسی 
نسبت به امالک مندرج در ذیل آگاهی واخواهی داشته باشد باید از تاریخ اولین 
انتشار نسبت به امالکی که  به شــرح ردیف الف تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده 
ظرف مدت 90 روز و نسبت به امالک ردیف ب ظرف مدت 30 روز دادخواست 
واخواهی خود را به این اداره تســلیم نمایند و طبق تبصره دو ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معتــرض ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض بایســتی با تقدیم اعتراض به مرجع ذیصــالح گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این اداره تســلیم نماید و در صورتی که قبل از انتشار این 
آگهی دعوایی اقامه شده باشــد طرف دعوی باید گواهی دادگاه مشعر به طرح 
دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید . اعتراضات یا گواهی که بعد از انقضاء مدت 
مرقوم واصل گردد بال اثر و وفق قســمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون 
ثبت اسناد وامالک رفتار خواهد شــد .مطابق ماده 65 قانون ثبت اسناد وامالک 
حقوق ارتفاقی در موقع تحدیدحدود ودر صورت مجلس مربوطه قید و واخواهی 
صاحبان امالک ومجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده20 قانون 
 ثبت اسناد وامالک و ماده واحده تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته 

خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/11/01 
تاریخ انتشارنوبت دوم  1401/12/01

م الف: 1443159   
محمد زمانی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان سیمرم 

دوشنبه 1  اسفند  1401 /  29  رجب  1444  /  20  فوریه   2023 / شماره 3752 
zayanderoud8108@gmail.com
www. zayanderoudonline.ir

5آگهی
صفحه

مفاد آراء
12/5 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آییــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
- برابر رای شماره 3781 مورخ 1401/10/27 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مالکیت خانم مدینه محمد 
قاسمی به شناسنامه شماره 120 کدملی 1199765562 صادره شهرضا فرزند امراله  
در 14/4 حبه مشاع از 72 حبه  ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 72/60 متر مربع 
مفروزی از پالک شماره 3053 اصلی  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است. 
- برابر رای شماره 3778 مورخ 1401/10/27 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مالکیت آقای محمدرضا 
ناطقیان به شناسنامه شماره 128 کدملی 1199745294 صادره فرزند کریم  در 57/6 
حبه مشاع از 72 حبه  ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 72/60 متر مربع مفروزی از 
پالک شماره 3053 اصلی  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است. 
 لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/01

م الف: 1449851  مهدي شبان رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

12/6 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آییــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شماره 3756 مورخ 1401/10/22 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــی مالکیت آقای عبدا... 
میرزائی به شناسنامه شماره 11 کدملی 6339631088 صادره فرزند علیجان  در سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 209/02 متر مربع مفروزی از 
پالک شماره 131 فرعی از 4483  اصلی  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای حسینعلی علی 

اشرف دستجردی )مالک رسمی( خریداری گردیده است.
- برابر رای شماره 3757 مورخ 1401/10/22 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مالکیت خانم گل صنم 
میرزائی به شناسنامه شــماره 7 کدملی 6339652492  صادره فرزند حسن  در سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 209/02 متر مربع مفروزی از 
پالک شماره 131 فرعی از 4483  اصلی  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای حسینعلی علی 

اشرف دستجردی )مالک رسمی( خریداری گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/01

م الف: 1451086  مهدي شبان رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

مفاد آراء
12/7 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 140160302026016813 مورخ 1401/10/14  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانی فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مالکیت 
آقای سید ناصر میر باقری  دهاقانی به شناسنامه شماره 136 کدملی 5129595475 
صادره فرزند سید جواد در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 240/27  متر مربع 
پالک شــماره 6 فرعی از 15177 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 
امالک شمال اصفهان بموجب سیســتم جامع امالک سند الکترونیکی شماره های 

139720302026020228 و 139720302026020230 و 1
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. )آدرس اداره ارشاد: خیابان آبشار دوم بعد از پل 

غدیر سمت راست خیابان شهید آوینی( 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/01

م الف: 1451303 موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 
مفاد آراء

12/8 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صــادره هیات هــاي موضوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس 
 از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایي

 تقدیم نماید. 
ردیف 1- راي شماره 12498 - 1401/10/13 هیات چهارم آقای محمد سهرابی رنانی  به 
شناسنامه شماره 2003 کدملي 1293146420  صادره اصفهان فرزند صفر نسبت به یکصد 
و چهل و شش سهم و دو - سوم سهم مشاع از 220 ســهم  ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 205/52  متر مربع پالک شماره  3116  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالک
ردیف 2- راي شماره 12497 - 1401/10/13 هیات چهارم خانم آرزو علی جانی رنانی  به 
شناسنامه شماره 1271670437 کدملي 1271670437  صادره اصفهان فرزند محمد  نسبت 
به  هفتاد و سه سهم و یک - سوم سهم مشاع از 220 سهم  ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 205/52  متر مربع پالک شماره  3116  فرعی از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 

14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/16

م الف: 1458964  شهریاري رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

12/9 آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سندرسمی شهرستان گلپایگان

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 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 قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- رای شــماره 2651- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم زینب مرجاني فرزند 
حمیدرضا بشماره شناســنامه 1210299852 صادره از گلپایگان در ششدانگ دامداری با 
کاربری کشاورزی به مساحت 1128.85 مترمربع مجزی شده از پالک شماره 804فرعي از 

5 اصلي واقع دربخش4 محرز گردیده است.
2- رای شماره 2646 و 2647- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حسین زاهدي 
 به شناســنامه شــماره 324 کدملي 1219304859 صادره گلپایگان فرزنــد ابوالفضل در 
سه دانگ مشاع و خانم زهرا مرجاني به شناسنامه شــماره 15875 کدملي 1218688017 
صادره گلپایگان فرزند نعمت اله در سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 75.28 
مترمربع مجزی شده از پالک1 فرعي از3712 اصلي واقع دربخش1 خریداري از مالک رسمي 

خانم زهرا مرجانی  محرز گردیده است.
3- رای شماره2652 و 2654 و 2653 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانمها سیده 
پروانه دادخواه فرزند سید مهراب بشماره شناسنامه 901 صادره از برف انبار در یک دانگ مشاع 
و سیده فرزانه دادخواه به شناسنامه شماره 982 کدملي 1128982528 صادره فریدونشهر 
فرزند سید محراب در یک دانگ مشاع و آقای سیدحسین دادخواه به شناسنامه شماره 19060 
کدملي 1229248331 صادره خوانسار فرزند سید محراب در چهار دانگ مشاع از ششدانگ 
ساختمان به مساحت 163.34 مترمربع مجزی شده از پالک 2 اصلي واقع دربخش 1حوزه 

ثبت ملک گلپایگان محرز گردیده است.
4- رای شماره2576- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدمهدي شهبازي 
فرزند محمدجواد بشماره شناسنامه 1210004909صادره ازگلپایگان در ششدانگ مغازه به 
مساحت 33.94 مترمربع مجزی شده از پالک 3642 اصلي واقع دربخش1 محرز گردیده 

است.
5- رای شــماره2701- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدرضا عظیمي به 
شناسنامه شماره 980 کدملي 0383298237 صادره مرکزي فرزند علي در ششدانگ قسمتی 
از ساختمان به مساحت 98.50 مترمربع مجزی شده از پالک شماره 456 فرعي از 1 اصلي 

واقع دربخش 2 محرز گردیده است.
6- رای شماره2704- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي قاسم شیري به شناسنامه 
شماره 666 و کدملي 1219088153 صادره گلپایگان فرزند عبدالحسین در ششدانگ زمین 
محصور مشتمل بر اعیان به مساحت 337.11 مترمربع مجزی شده از پالک شماره 3 فرعي 
از 2275 اصلي بخش 1 خریداري از مالک رســمي آقاي نوروزعلی محمدشــریفی محرز 

گردیده است.
7- رای شماره 2650- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم خاتون جان ابوالقاسمي به 
شناسنامه شماره 5 کدملي 1219838357 صادره گلپایگان فرزند محمدعلي در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 195.76 مترمربع مجزی شده از پالک4204  اصلي واقع دربخش1 

خریداری مع الواسطه از مالک رسمی مهدی توکل محرز گردیده است.
8- رای شماره 2706- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سیداحسان اله یاسیني 
به شناسنامه شماره 5215 کدملي 1229365214 صادره خوانسار فرزند محمد در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 253.33 مترمربع مجزی شده از پالک شماره 561 فرعي از3 اصلي 

بخش 2 محرز گردیده است.
9- رای شــماره 2573- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم فیــروزه علي آبادي 
به شناسنامه شــماره 12469 کدملي 0069126046 صادره گلپایگان فرزند هوشنگ در 
ششدانگ ساختمان به مساحت 637.05 مترمربع مجزی شده از پالک  3فرعي از 43 اصلي 

واقع دربخش3 خریداری از ورثه مالک رسمی هوشنگ علی آبادی محرز گردیده است.
10- رای شــماره2569- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي اکبر حیدري به 
شناسنامه شــماره 296 کدملي 1219253545 صادره گلپایگان فرزند رضا در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 164.90 مترمربع مجزي شده از پالک 2975 اصلي و پالک 2 فرعي 

از2975 اصلي واقع دربخش 1 محرز گردیده است.
11- رای شماره 2660و2659- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقایان مرتضي توسلي 
به شناسنامه شماره 260 کدملي 1219311162 صادره فرزند محمدجواد در سه دانگ مشاع 
و مجتبي توسلي به شناسنامه شــماره 329 کدملي 1219289116 صادره گلپایگان فرزند 
محمد جواد در سه دانگ مشاع ششدانگ انباری به مساحت 153.09 مترمربع مجزی شده از 

پالک2436  اصلي واقع دربخش 1 محرز گردیده است.
12- رای شماره 2648- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدصادق اکرمي به 
شناسنامه شماره 2538 کدملي 1219907472 صادره گلپایگان فرزند مهدي در ششدانگ 

ساختمان به مساحت 194.95 مترمربع مجزی شده از پالک شماره 3فرعي از 2403 اصلي 
واقع دربخش1 محرز گردیده است.

13- رای شماره 2574- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حشمت اله یاوري به 
شناسنامه شماره 38 کدملي 1219559865 صادره گلپایگان فرزند محمدحسن در ششدانگ 
مغازه به مساحت 10.84 مترمربع مجزی شده از پالک شماره  2 فرعي از 4535 اصلي واقع 

دربخش1 محرز گردیده است.
14- رای شــماره 2703 و 2753- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــي آقاي ابراهیم 
خادمیان به شناسنامه شــماره 497 کدملي 1219412181 صادره گلپایگان فرزند مهدي 
در سه دانگ مشاع و خانم فرزانه اتحادي به شناسنامه شماره 1883 کدملي 1219900923 
صادره گلپایگان فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 198.71 

مترمربع مجزی شده از پالک 18 فرعي از2573 اصلي واقع دربخش1 محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/12/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/12/16

م الف: 1454685  محمد سلمانی رئیس ثبت اسناد و امالک گلپایگان                                                                                 
تحدید حدود اختصاصی

12/11  شــماره نامه: 140185602210009155-1401/11/25 نظر به اینکه به موجب 
رای شــماره 140160302210002833 مورخ 1401/08/29 هیات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششــدانگ  یکباب منزل مسکونی 
بمســاحت 189/50 متر مربع پالک ثبتی 293 فرعی از 99 اصلی مفروز و مجزی شده از 
شــماره 99 اصلی مزبور واقع در  بخش 6 حوزه ثبتی جنوب شرق اصفهان در مالکیت خانم 
نرگس اســتکی اورگانی به ش.ش 1997 ک.م 5759338722 فرزند علی مستقر گردید و 
بلحاظ اینکه پرونده ثبتی مربوط به پالک اولیه فاقد ســابقه تحدید حدود می باشد. لذا به 
استناد تبصره ذیل ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخه 1402/01/09 ساعت 8/30  صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود و فقط تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و معترض 
طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه 
دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تســلیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این واحد ثبتی ارائه نماید، در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند 
به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تسلیم 
 نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتــی را با رعایت مقررات ادامه می دهد.  
تاریخ انتشار: 1401/12/01 م الف: 1458087 ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

12/12چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین پالک ثبتی 635  فرعی از 13  اصلی واقع 
در جزء  بخش 3 حوزه ثبتی خوانسار که طبق سوابق و پرونده ثبتی  به نام مصطفی فیروزی 
فرزند جواد  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 
بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1401/12/23 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
 تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.  تاریخ انتشار: 1401/12/01 

م الف: 1457554 حبیب اکبري رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار
تحدید حدود اختصاصی

12/13 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین پالک ثبتی 631  فرعی از 13  اصلی واقع در 
جزء  بخش 3 حوزه ثبتی خوانسار که طبق سوابق و پرونده ثبتی  به نام مصطفی فیروزی فرزند 
جواد  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا 
به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز سه شنبه مورخ 1401/12/23 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
 تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.  تاریخ انتشار: 1401/12/01 

م الف: 1457566 حبیب اکبري رئیس ثبت اسناد و امالک خوانسار



ارشد نظامی ارتش جمهوری اسالمی در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری با اشاره به بارندگی های گسترده اخیر گفت: یگان های ارتش این خطه در 
عملیات بازگشایی راه ها و امدادرسانی به مردم حضور یافتند.روابط عمومی ارتش در منطقه اصفهان به نقل از امیر سرتیپ دوم سیاوش میهن دوست افزود: بنابر 
اعالم نیاز ستاد بحران استان اصفهان، به تازگی  امدادرسانی توسط یک فروند بالگرد ۲۱۴، ۶ دستگاه ادوات برف روبی، هشت دستگاه تانکر آب و کف کش، ۲ دستگاه 
کفی کمرشکن و هشت دستگاه خودرو دیگر انجام شد.وی ادامه داد: امدادگران با مساعدت همه جانبه فرماندهان یگان های ارتش مستقر در منطقه اصفهان برای 
امدادرسانی به هموطنان و بازگشایی محورهای مواصالتی و معابر شهرستان های استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد اعزام شدند.ارشد 
نظامی آجا در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: گروه ۴۴ ارتش، اعزام ٢ دستگاه خودرو کفی کمر شکن برای جابه جایی ادوات برف روبی و 
اعزام سه دستگاه خودرو کاماز به شهرکرد و اعزام تانکرهای آب به حکیم نظامی و بهارستان در شهر اصفهان برای رفع آب گرفتگی را در برنامه داشت.امیر میهن دوست 
اضافه کرد: همچنین گروه ۵۵ ارتش، ۲ دستگاه تانکر به خیابان حکیم نظامی جهت رفع آب گرفتگی اعزام کرد.وی ادامه داد: گروه ۲۲ ارتش نیز با ارسال تجهیزات به 

مسیرهای مسدود شده کهگیلویه و بویر احمد، هوک و دولت قرین سمیرم، ضمن بازگشایی این مسیرها به راه ماندگان یاری رسانی کرد.

ارتش در عملیات امدادرسانی و بازگشایی راه ها در اصفهان حضور یافت 

دوشنبه 1  اسفند  1401 /  29  رجب  1444  /  20  فوریه   2023 / شماره 3752 

برآورد یک پژوهش در پلیس اصفهان؛

 اعتیاد به مواد مخدر، عامل مهم گرایش افراد به
 سرقت است

رییس اداره برآورد و افکارسنجی معاونت فرهنگی اجتماعی پلیس اصفهان گفت: بنا بر تحقیقات 
صورت گرفته در این اداره، ارتباط معناداری بین اعتیاد با گرایش سارقان به سرقت وجود دارد.

علیرضا زارعان افزود: بررسی ها نشان داده که اعتیاد به موادمخدر و وابستگی به آن تاثیر زیادی در 
گرایش افراد به سرقت و در ادامه جرائم مختلف داشته است.

وی اظهار داشــت: برآورد بازخوانی پرونده ها و مصاحبه های صورت گرفته با متهمان و بررســی 
تعدادی از پرونده های سرقت در استان بیانگر آن است که پس از اعتیاد، عوامل دیگری از جمله، 
تربیت ناصحیح خانوادگی، تاثیر دوستان ناباب و افزایش نابرابری و توسعه نیافتگی اجتماعی بر 

گرایش افراد به ارتکاب سرقت موثر است.
این پژوهشگر حوزه انتظامی اســتان اصفهان افزود: این تحقیقات نشان داد که اعتیاد و سرقت 
ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و معتادان به ویــژه معتادان کارتن خواب و متجاهر یکی از اصلی 
ترین عامالن ارتکاب سرقت از جمله سرقت های خرد هستند.وی خاطرنشان کرد: از این رو با در 
نظر داشــتن معتادان و درمان آنان می توان از انجام اعمال مجرمانه توسط آنان جلوگیری کرد که 
این امر مستلزم همکاری سازمان های مردم نهاد مختلف با فراجاست.زارعان همچنین با اشاره 
به نقش تربیت ناصحیح خانواده در ارتکاب ســرقت گفت: بی توجهی والدین و خانواده نسبت به 
تربیت و دوســت یابی فرزندان موجب گرایش به رفقای ناباب و در نهایت گرایش آنان به سمت 
ارتکاب سرقت می شود که بر این اســاس روابط عاطفی و تربیت مناسب در محیط خانواده تاثیر 

مستقیمی در کاهش گرایش افراد به سرقت دارد.
وی یادآور شــد: کنترل و مراقبت فرزندان توســط پدر و مادر به منظور جلوگیری از گرایش آنها به 
جرائم و آسیب های اجتماعی و انتخاب دوســتان ناباب یک ضرورت است زیرا در مصاحبه های 
انجام شده با بیشتر ســارقان بی توجهی والدین به چنین مســائلی به صورت مکرر از سوی آنان 

عنوان شده است.
این محقق اجتماعی همچنین با یادآوری نقش دوستان و همساالن ناباب در گرایش به سرقت 
افزود: یافته  ها و مشاهدات صورت گرفته نشان می دهد که دوستان ناباب و هم ساالن مجرم نقش 

زیادی در گرایش افراد به ارتکاب جرم سرقت دارند.
وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد در عمل ســرقت اگر فرد، مورد تایید دوستان ناباب قرار گیرد 
احساس رضایت کرده و این موضوع یعنی گروه هم ســاالن هم تاثیر بسزایی در ارتکاب به سرقت 
دارد.زارعان، همچنین ارتباط نابرابری های اقتصادی را عامل دیگری در گرایش به سرقت دانست 
و گفت: یافته  ها نشــان داده که عواملی نظیر اختالف سطح درآمد و ســواد و وجود برخی عوامل 

تسهیل کننده ارتکاب جرم در وقوع سرقت تاثیر گذاری بسیاری دارند.
وی تاکید کرد: بر این اساس رسیدگی به حاشیه نشین ها، برطرف کردن مشکالت معیشتی افراد 
سطح پایین و ایجاد اشتغال به ویژه برای مجرمان سابقه دار که از زندان آزاد می شوند و همچنین 
تقســیم عادالنه ثروت در جامعه می تواند در کاهش گرایش افراد مجرم به ارتکاب سرقت نقش 
داشته باشد.رییس اداره برآورد و افکارسنجی معاونت فرهنگی اجتماعی پلیس اصفهان افزود: 
سرقت یکی از جرائمی است که عالوه بر اینکه آرامش جامعه را دگرگون می کند، امنیت اجتماعی 
و اقتصادی شهروندان را تحت الشــعاع قرار می دهد.وی بیان داشت: ســرقت به ویژه از اماکن 
خصوصی مانند منزل یکی از شــدیدترین جرائم و شــایع ترین رفتارهای مجرمانه اســت که به 

احساس امنیت عمومی، آرامش ذهنی و سالمت افراد ضربه می زند.
زارعان افزود: جرم سرقت نه تنها شخص مال باخته، بلکه به موازات آن امنیت و احساس امنیت 

جامعه را نیز متزلزل می کند و انگیزه کار و تالش و سرمایه  گذاری را از بین می  برد.
وی تصریح کرد: بر این اساس فرماندهی انتظامی استان در راستای انجام طرح اطالعاتی و امنیتی 

بزرگی با عنوان »ذوالفقار« به مقابله گسترده با سارقان در آستانه نوروز می پردازد.

زمزمه های اجرای دومین فاز از پروژه احداث جاده دوم پشتکوه فریدون شهرجدی تر به گوش می رسد؛

جاده، قلب بلوطستان های اصفهان را می شکافد
زمزمه های اجرای دومین فاز از پروژه احداث جاده  ندا سپاهی 
دوم پشتکوه فریدون شهر در پی بارش های اخیر و 
بسته شدن مسیرهای هفت روســتای این منطقه جدی شــده تا با اخذ مجوز 
کمیسیون ماده ۲۳ مســیر اجرای این پروژه هموارتر شــود.به گزارش خبرنگار 
»مهر«؛ طرح احداث جاده دوم برای روستاهای گوکان- وزوه در بخش پشتکوه 
دوم شهرستان فریدون شهر از سال ۱۳۹۹ توســط گروه جهادی شهید محمدی 
درچه مطرح شد. طرحی که اگرچه هدف از آن خدمات رسانی و کوتاه کردن مسیر 
دسترسی به این روستای ۱۰ خانواری اســت؛ اما از قلب رویشگاه های جنگلی 
زاگرس و از باالی رودخانه گوکان می گذرد و هزاران اصله بلوط کهنسال و گونه های 
آندمیک )بومی( جنگلی زاگرس را از بین می برد.گونه های گیاهی و درختانی که 
بیش از ۵۰۰ ســال قدمت دارند و ریه های ایران زمین هســتند.طبق طرح اولیه 
احداث این جاده به طول ۱۵ کیلومتر بوده که نه تنها به قطع و دفن چهار هزار گونه 
بلوط منجر می شود بلکه اکوسیستم رودخانه گوکان را برهم می زند و زیستمندان 
جنگل را از بین می برد و از سوی دیگر مسیر سوداگران طبیعت و قاچاقچیان چوب 
را هموار می کند.مسیری صعب العبور که به دلیل شــیب تند دره و حجم باالی 
تخریب و خاکبرداری به گفته کارشناسان، توجیه اقتصادی ندارد و یک بار در این 
مسیر برای جاده قدیمی که اکنون از طریق آن تردد صورت می گیرد تخریب انجام 

شده و حاال این مسیر به اصالح و بهسازی نیاز دارد.
در میان کش و قوس ها بر سر اجرا شدن یا نشدن طرح احداث این جاده که حتی 
بین مردم محلی روستا نیز موافق و مخالف دارد، این طرح به سه فاز تقسیم شد 
و سال گذشته فاز اول آنکه حذف گردنه کیبارستان بود توسط قرارگاه خاتم االنبیا 
مهندسی و اجرا شد. محمدعلی کاظمی، مدیرکل ســابق اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان اصفهان یک ســال پیش درباره این پروژه به خبرنگار مهر 
گفته بود که براســاس طرح اولیه اگر در ۱۵ کیلومتر جاده احداث کنند چهار هزار 
اصله درخت از بین می رود و اگر فاز ســوم پروژه حذف و طرح اجرا شود باز هم 
حدود یک هزار اصله درخت قطع می شود.به گفته وی، حتی امکان تغییر مسیر 
برای این پروژه وجود دارد و مشاوران طرح می توانند از مسیری جاده کشی کنند 
که کمترین میزان قطع درخت انجام شود. در روزهای اخیر که بارش برف مسیر 
روستاهای پشتکوه دوم فریدون شهر را مانند سایر مناطق کوهستانی و پربارش 
استان و کشور مسدود کرد و روند بازگشایی مسیرها به دالیل مختلف با اختالل 
رو به رو شد، موضوع احداث جاده دوم پشتکوه فریدون شهر گوکان- وزوه مورد 

توجه قرار گرفت.

  تاکنون مجوز ماده 23 برای جاده گوکان- وزوه صادر نشده است
در همین ارتباط فرزاد دادخواه، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
اصفهان با اشاره به اینکه تنها راه ارتباطی محور گوکان- وزوه پشتکوه فریدون شهر 

مسیری اســت که از گردنه کلوســه به پشــندگان و کمران منتهی می شود، به 
خبرنگار مهر می گوید: جاده دوم روستاهای پشتکوه دوم فریدون شهر به سمت 
فریدون شهر عبور می کند که مســئله قطع درختان و اینکه منابع طبیعی آسیب 
نبیند در تخصص ادارات کل حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی استان است و 

تا این لحظه مجوز ماده ۲۳ برای این مسیر صادر نشده است.
وی می افزاید: اگر زمانی قرار به احداث این جاده شد قطعا مجوز محیط زیست و 
منابع طبیعی باید صادر شود ضمن اینکه روی طرحی که تعریف کردند سعی شده 
از مسیرهای طراحی شده قبلی که کمترین آسیب را به منطقه وارد می کند، کمک 
بگیرند و چند روز پیش نیز موضوع این جاده مطرح شــد، مکاتباب آن با ادارات 
محیط زیست و منابع طبیعی انجام شده و تا زمانی که پاسخ مثبت ندهند پروژه 

تحت عنوان پروژه احداثی به ما ابالغ نخواهد شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان اضافه می کند: کاری که در 
آن منطقه در توسط گروه جهادی شهید محمدی در حال انجام است، اصالح گردنه 
کیبارستان بوده که به جای مسیری ۱۲ کیلومتری با شیب و قوس های تند، یک 
راه ۶ کیلومتری دارد احداث می شود که کار بسیار خوبی در آن منطقه است و ما نیز 

دنبال حذف گردنه ها، بهسازی و اصالح مسیر موجود هستیم.

احداث جاده دوم فریدون شهر نیازمند بررسی دقیق
دادخواه در پاسخ به اینکه آیا با اصالح جاده قدیمی دیگر نیازی به احداث جاده 
دوم نیست، می گوید: باید توجه داشــت که اگر زمانی به هر دلیلی گردنه کلوسه 
مســدود شــود از جمله رانش زمین یا ریزش و … روســتاهای پشتکوه دوم 
فریدون شهر هیچ راه دسترسی ندارند و این در حالی است که روستاهای پشتکوه 
دوم چهارمحال و بختیاری نیز مسیر ترددشان در ایام سرد سال زمستان از همین 
محور اســت.وی خاطرنشــان می کند: از همین رو موضوع جاده دوم پشتکوه 
فریدون شــهر نیاز به مطالعه و تصمیم گیری تحت عنوان یک راه پدافندی و راه 
دوم دسترسی برای کوتاه کردن مسیر دارد البته اگر  شرایط و توجیهات الزم از نظر 

محیط زیست و منابع طبیعی و همچنین اعتبار آن فراهم شود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان اصفهان با بیان اینکه این طرح 
اعتبار زیادی نیز نیــاز دارد، می گوید: از گوکان تا وزوه ۱۱.۵ کیلومتر اســت؛ طبق 
مطالعات اولیه که انجام شده باید تونل احداث و ترانشه هایی ایجاد شود، از سوی 
دیگر رودخانه گوکان در آن محدوده وجود دارد که نباید مصالح داخل آن ریخته 

شود. این موارد هنوز در مرحله مطالعات و بررسی فنی و منطقه ای است.
دادخواه می افزاید: اگر به این جمع بندی برسند که احداث راه با کمترین خسارت 

یا بدون خسارت به منابع طبیعی و محیط زیست است و اعتبارش تامین شود؛ 
در قالب پروژه ها قرار خواهد گرفت؛ اما تا این لحظه قطعیت پیدا نکرده است.

محیط زیست از نظر قانونی نمی تواند به این پروژه ورود کند
احمد رضا الهیجان زاده، مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان نیز در 
خصوص احداث این جاده و رویکرد محیط زیست استان نسبت به این پروژه به 
خبرنگار مهر می گوید: با توجه به اینکه این طرح در مناطق حفاظت شده ما نیست 
از نظر قانونی نمی توانیم در این پروژه ورود کنیم؛ این موضوع در حوزه منابع طبیعی 

بود که چندی پیش در شورای اداری شهرستان فریدون شهر نیز مطرح شد.
وی اضافه می کند: مشکل آن مسیر تنها در حوزه منابع طبیعی بوده که فکر می کنم 
در آن جلسه برطرف شــد زیرا در محدوه ای دو - ســه کیلومتری که طرح جاده 
مطرح شده گونه هایی وجود دارد که در آن جلسه قرار شد اصالحاتی روی مسیر 
انجام دهند و حفاظت انجام شود ولی این پروژه مورد مخالفت منابع طبیعی بود.

مخالفت یا اکراه؛ منابع طبیعی هنوز اجازه تخریب نداده است
حســینعلی نریمانی، معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
اصفهان نیز ضمن ابراز  بی اطالعی از آخرین تصمیمات برای این پروژه، به خبرنگار 
مهر می گوید: بخشی از این پروژه مربوط به گردنه گوکان بوده اما در فاز دوم مسیر 
چون گونه های جنگلی وجود داشت ضرورت اینکه آیا اجرای این طرح نیاز است یا 
خیر باید بررسی می شد زیرا با توجه با اینکه در فاز دوم این پروژه گونه های جنگلی 
وجود دارد و قطع این درختان ممنوع است، منابع طبیعی استان نسبت به پروژه 
اکراه داشــت ولی از آخرین تصمیمات در این باره هیچ اطالعی ندارم.در همین 
پیوند داریوش ســعیدی، معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان اصفهان نیز در گفت وگو با مهر در خصوص تصمیم منابع طبیعی 
استان راجع به این پروژه تنها به این جمله بسنده کرد که ما تا این لحظه برای پروژه 
جاده دوم فریدون شهر هیچ مجوزی صادر نکردیم.به گزارش مهر، طرح احداث 
جاده دوم گوکان- وزوه در قلب رویشگاه های جنگلی زاگرس فریدون شهر که طی 
۲ سال گذشته به دلیل نبود توجیه فنی و اقتصادی و نابودی منابع طبیعی و آب 
و خاک مورد انتقاد کارشناســان بوده طی روزهای اخیر به دلیل بارش کم سابقه 
برف در کشور، توجیه پذیر شده است.رهبر انقالب، اسفندماه سال گذشته در روز 
درختکاری طی سخنانی »تخریب جنگل ها و محیط زیست و پوشش های گیاهی 
را تخریب منافع ملی دانستند و خاطرنشان کردند ویران کردن بخشی از جنگل ها 
برای ساخت و ساز جز در موارد اضطراری، قطعا به ضرر ملت است.«از این رو الزم 
است پیامدهای زیســت محیطی از بین بردن جنگل های زاگرسی برای احداث 
جاده دوم پشتکوه فریدون شهر که امکان تغییر مسیر آن وجود دارد و توجیهات 

اقتصادی طرح به دور از شتاب زدگی بررسی و درباره آن تصمیم گیری شود.

خبر روز

مدیرکل سازمان انتقال خون 
استان:

استان اصفهان با کمبود 
ذخایر خونی روبه رو است

مدیرکل سازمان انتقال خون استان اصفهان 
گفت: شــرایط کنونی بانک ذخیره خون در 
استان اصفهان نامطلوب اســت و با کمبود 
ذخایــر در تمــام گروه های خونــی روبه رو 

هستیم.
علی فتوحی در گفت وگو با خبرنگار تســنیم 
در اصفهان، در ارتبــاط با ذخیره کنونی خون 
در استان اظهار داشت: اکنون شرایط ذخیره 
بانک خون اصفهــان مطلوب نیســت؛ اما 
خوشــبختانه با وضعیت بحرانی نیز مواجه 
نیستیم.وی افزود: با توجه به شرایط جوی 
و بیماری های عفونی و ویروسی که ممکن 
اســت همه گیری مجددی داشــته باشد، 
احتمال کاهش ذخیره بانک خون اصفهان 

وجود دارد.
مدیرکل سازمان انتقال خون استان اصفهان 
عنوان کرد: ذخیره خون استان بین چهار تا 
پنج روز است؛ شرایط شهرستان اصفهان با 

استان حدود یک روز تفاوت دارد.
وی با بیان اینکه این میــزان ذخیره خوبی 
نیســت، تصریح کرد: مطابق تعریف جدید، 
ذخیره مطلوب باالی هشــت روز اســت و 
با این حســاب در اصفهان با کمبود مواجه 
هســتیم.فتوحی بــا اشــاره به کمبــود در 
گروه های خونی مختلف بیان کرد: کمبودها 
مربوط به همه گروه های خونی است؛ اما در 
گروه های منفی کمبود بیشتری وجود دارد.

وی در ارتباط با افزایش میزان مصرف خون 
عنوان کرد: به طور معمول افزایش تخت های 
بیمارســتانی و مصرف خون در استان و به 
ویژه شهرستان اصفهان رخ می دهد و مطابق 
آمار شــش ماهه، حدود ۹ درصد افزایش 
مصرف خون داشــته ایم که خوشــبختانه 
تامین شده اســت.مدیرکل سازمان انتقال 
خون اســتان اصفهان ادامــه داد: در برخی 
روزها آمار ما منفی می شود و ذخیره نسبت 
به روز قبــل کاهش می یابد؛ اکنــون نیز در 

همین شرایط قرار داریم.

جامعه

خبر

وز عکس ر

جانی دوباره بر چهره دریاچه 
»مهارلو« فارس

دریاچه»مهارلو« که به نام دریاچه نمک نیز شناخته 
می شود، از دریاچه های استان فارس در ایران است. 
این دریاچه در ۲۰ کیلومتری جنوب شــرق شیراز 
میان این شهر و سروســتان قرار گرفته و مساحت 
آن ۶۰۰ کیلومتر مربع است.در روزهای اخیر به دلیل 
بارش های بسیار خوب در فصل زمستان این دریاچه 
و سایر دریاچه های اســتان فارس تا ۷۰ درصد آن 
ها آبگیری شده و بعد از مدت ها از خشکسالی در 
آمده اند و مردم برای تفریح و گذران اوقات فراغت 

خویش در کنار این دریاچه مشغول هستند.

سخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهان گفت: الزم است شهروندان برای 
خانه تکانی از ترکیب مواد شیمیایی و شوینده ها آگاهی 
داشته باشند، در صورت امکان در زمان استفاده از مواد 
شوینده باید فضا باز باشد تا گاز ناشی از آن تخلیه شود.

سرآتشیار فرهاد کاوه آهنگران در گفت وگو با خبرنگار 
ایمنا، با اشــاره بــه رعایت نــکات ایمنــی در زمان 
خانه تکانی، اظهار کرد: با توجه بــه اینکه پنجره ها در 
ارتفاع هستند، برای پاک کردن شیشه ها نکات ایمنی 
را رعایت کنید، زیرا امکان سقوط وجود دارد.وی با بیان 
اینکه در زمان شست وشــوی راه پله هــا و مکان های 
شیب دار امکان سر خوردن و آسیب به دست و پا وجود 
دارد، افزود: الزم است شــهروندان برای خانه تکانی 

از ترکیب مواد شیمیایی و شــوینده ها آگاهی داشته 
باشــند، در صورت امــکان در زمان اســتفاده از مواد 
شوینده باید فضا باز باشد تا گاز ناشی از آن تخلیه شود.

سخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهان تصریح کرد: افراد بایــد از مواد 
سریع االشتعال مانند بنزین و الکل برای پاک کردن 
در فضای بسته خودداری کنند، چراکه تجمع گاز وجود 
دارد و با رسیدن کوچک ترین شعله یا جرقه انفجار رخ 
می دهد.وی گفت: در صورت امکان از نردبان های دو 
طرفه استفاده شــود که پله های بزرگ تر و مقاومت و 
ایستایی بیشتری دارد، همچنین از قرار دادن نردبان 
روی شیشــه ها خودداری کنید و در زمان اســتفاده 
مراقب کودکان نیز باشید.کاوه آهنگران با بیان اینکه 

هنگام خانه تکانی باید از ریختن آب و کشیدن دستمال 
روی پریزهای برق خودداری شود، اضافه کرد: افراد 
باید از قطع برق در زمان شست وشو اطمینان حاصل 
کنند، برای جلوگیری از پاشیدن آب روی کلیدهای برق 
و درزهای اطراف پریزها می توان آن ها را پوشاند تا آب 
به داخل پریز نفوذ نکند.وی افزود: برای پاک سازی 
آالینده های روی لوسترها باید ابتدا برق را قطع کرد، 
زیرا اگر پارچه یا دستمالی که برای پاک سازی لوستر 
استفاده می شود نم و رطوبتی داشــته باشد، باعث 

برق گرفتگی می شود.

سخنگوی آتش نشانی اصفهان مطرح کرد:

ضرورت داشتن آگاهی نسبت به ترکیب مواد شیمیایی در 
خانه تکانی
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اصفهان چقدر در برابر زلزله ایمن است؟

حادثه فقط برای همسایه نیست
زلزله خیز بودن ایران از مباحث غیرقابل انکاری است که در این روزها با توجه به وقوع زلزله های مکرر در کشورهای 
همسایه و چند مورد در شهرهای ایران، حساسیت بیشتری را به وجود آورده است، به ویژه آنکه ساختمان های 
ناایمن زیادی در شهرها و روستاهای مختلف کشورمان وجود دارد.ایران کشوری زلزله خیز است، تاآنجاکه طبق 
آمار موجود به طورمتوسط، هرسال یک زلزله و در هر ۱۰ سال هم یک زلزله با بزرگی شش درجه و بیشتر در مقیاس 
ریشتر، در نقطه ای از آن به وقوع پیوسته است؛ اما با وقوع زلزله شدید در ترکیه، اهمیت زلزله خیزبودن ایران نیز 
مورد توجه قرار گرفته است، به طوری که بسیاری نسبت به امکان وقوع چنین زلزله ای در تهران و شهرهای بزرگ 
اظهار نگرانی می کنند.در بررسی خسارات زلزله باید توجه داشت که وقوع این بالیای طبیعی، یک طرف ماجرا و 
استفاده از مصالح نامرغوب، طرف دیگر است که شاید اهمیت آن در تخریب ساختمان ها بیش از حوادث طبیعی 
باشد؛ به عبارتی مصالح نامرغوب و نبود نظارت فنی و مهندسی صحیح در برخی از ساخت وسازها به اندازه ای موثر 
است که به جرأت می توان گفت عمر مفید بیشتر ساختمان ها متاثر از کیفیت غیراستاندارد و مصالح نامرغوب 
است.آمارها نشان دهنده ناایمن بودن ۶۰ تا ۷۰ درصد ساختمان های کشور است، بنابراین می توان گفت بیش از 
نیمی از ساختمان های ایران، حداقل استانداردهای الزم را هم ندارند؛ عالوه بر این، سراسر کشور از شبکه گازرسانی 
برخوردار است که این موضوع، ایران را به یک منطقه مین گذاری شده برای افزایش خطرات زلزله تبدیل کرده است. 
این روند خطرناک موجب شده که مردم و مسئوالن، نسبت به وقوع حوادث غیرمترقبه، نگرانی بیشتری داشته 
باشند.همچنین شرایط و زیرساخت های مورد نیاز حمایتی کافی در بیشتر نقاط کشور وجود نداشته و مسائلی 
همچون فقدان شبکه حمل ونقل مناسب منجر شده خطرات زلزله بیش ازپیش اهمیت داشته باشد. حال با توجه 
به استقرار جمعیت قابل توجهی در خانه های غیرمقاوم و حتی خانواده هایی که سکونت گاه هایشان با معماری 
روستایی، بومی و سنتی بنا شده، توجه و اقدامی سریع در رابطه با بهسازی و مقاوم سازی ساختمان های ناایمن، 

قطعا ضروری به شمار می آید به طوری که طی سال های اخیر تاکید بسیاری نسبت به این موضوع شده است.

برای ساختمان های فرسوده و بازارهای ناایمن اصفهان چه تدابیری اندیشیده شده است؟
آتش سوزی های چندباره در انبارها و مغازه های میدان نقش جهان اصفهان، گویای رعایت نشدن ضوابط ایمنی 
ساخت وساز و فرســودگی در رابطه با اجرای قوانین الزم در راستای ایمن ســازی این بازار تاریخی است؛ وقایع 
ناخوشایندی که به غیراز خسارت های مالی، خسارت های جانی جبران ناپذیری را هم بر جای گذاشته و اکنون که 
شاهد زلزله های اخیر هستیم، شاید این موضوع که نظارت بر ساختمان ها با دقت و سختگیری های بیشتری 
باید به انجام رسد، بار دیگر مورد توجه قرار گیرد.در زمان وقوع حوادثی چون ریزش پالسکو و متروپل، اعالم شد که 
صدها برج و ساختمان بلندمرتبه دیگر هم در شهرهای مختلف ایران وجود دارد که شرایط غیراستانداردی داشته 
و هرلحظه بر اثر حادثه ای کوچک، امکان فروریختن آن ها نیز وجود دارد؛ همچنین در هر دیاری با ده ها ساختمان 
تجاری و مسکونی قدیمی، فرسوده یا نوساز فاقد استانداردهای الزم روبه رو هستیم؛ اما بحث بر سر آن است تا 

چه میزان نسبت به امنیت این ساختمان ها توجه وجود دارد؟
به طورقطع آمیخته ای از مصالح نامرغوب و غیراســتاندارد، نیروی انســانی غیرحرفه ای، رعایت نکردن اصول 
ایمنی توسط مالکان یک واحد صنفی یا مسکونی، فقدان نظارت صحیح از سوی نهادهای مربوطه و فرسودگی 
و خستگی یک بنا از عوامل حادثه آفرین باشد؛ اما حاال پرسش این جاست که در مجتمع ها، بازارچه ها و بناهای 

فرسوده یا تاریخی شهری مانند اصفهان، چه مقدار ازاین گونه موارد تهدیدکننده وجود دارد؟
در این خصوص احمدرضا کیانی، مدیر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرداری اصفهان درباره اقدامات انجام 
شده برای بررسی وضعیت ایمنی ساختمان ها اظهار می کند: کارگروه پایش ساختمان های بلندمرتبه و ناایمن 

شهر اصفهان از اواسط سال ۹۶ با حضور سه نفر از مجموعه نظام مهندســی اصفهان و از مجموعه سازمان های 
آتش نشانی، اداره کل راه وشهرسازی، معاونت شهرسازی شهرداری و مدیریت بحران شهرداری اصفهان هر کدام 
یک نفر، تشکیل شده است، همچنین نماینده هر منطقه شهرداری در این کارگروه به نسبت محدوده بازدید از 
ســاختمان ها، حضور پیدا می کند.وی اضافه می کند: این بازدیدها به صورت یک روز در هفته انجام می شد که 

تالش شده است به سه روز در هفته افزایش یابد تا سریع تر به موضوعات ساختمان های ناایمن رسیدگی شود.

از سال 9۶ تاکنون حدود 430 ساختمان ناایمن شناسایی شده است
مدیر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شــهرداری اصفهان می گوید: از سال ۹۶ تاکنون حدود ۴۳۰ ساختمان 
ناایمن شناسایی شده و از اوایل امســال نیز شناسایی ها، پایش و ارزیابی توســط کارگروه آغاز شده که حدود 
۵۰ ساختمان در مناطق پانزده گانه شهرداری اصفهان پایش و مکاتبات آن با منطقه مربوطه انجام شده تا ایراد 
ساختمان ها از طریق مســئوالن منطقه به مالک یا مالکان اعالم شــود.کیانی ادامه می دهد: تاکنون حدود ۵۰ 
ساختمان ناایمن شهر اصفهان ایمن سازی شده است، در این راســتا ایرادهای تمام ساختمان هایی که توسط 
کارگروه پایش ساختمان های بلندمرتبه و ناایمن شهر اصفهان بررسی شده به منطقه اعالم می شود و مالکان 
موظف به رفع ایرادها هستند. نگاه ما نخست به مجموعه های عمومی شهر همچون پاساژها، بازارها و مجتمع های 
تجاری و ساختمان های مربوط به بخش خصوصی و ارگان هاست، بنابراین مالکان ساختمان های ناایمن باید 
بدانند که نظارت و پیگیری تا زمان ایمن سازی ساختمان ها ادامه دارد.وی تصریح می کند: طبق آخرین مکاتبات 
انجام شده با مدیران مناطق شهرداری، مقرر شد تا نتیجه مکاتبات قبلی کارگروه اعالم شود و چنان چه مجموعه ای 
در این راستا همکاری الزم را نداشته باشد، باید با مدیریت بحران استانداری و دادستان هماهنگی الزم انجام و 
موضوع مطرح شود تا مسئوالن مربوطه الزامات قانونی و اعمال قانون را تا مرحله دریافت تعهد برای ایمن سازی 
یا پلمب ساختمان انجام دهند.مدیر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرداری اصفهان ادامه می دهد: بی شک 
ساختمان هایی که پایان کار ندارد، دارای ایراد در زمینه ایمنی و ساختمان بوده است،بنابراین بیشتر ساختمان هایی 
که درحال حاضر ناایمن است، عمر مفید خود را گذرانده و نیاز اســت به لحاظ سازه ای نیز بررسی شود؛ اما علت 
نداشتن پایان کار در ساختمان های نوســاز، رعایت نکردن موارد ایمنی در آن بوده است؛ معاونت شهرسازی یا 
سازمان آتش نشانی به عنوان ناظر موارد ایمنی را کنترل می کنند تا مشکلی نداشته باشد.کیانی می گوید: چنان چه 
مشکلی در ساختمان مشاهده شود و ایراد برطرف نشود، پایان کار ساختمان امضا نخواهد شد؛ سازوکاری که از 
گذشته تاکنون با جدیت در مجموعه شهرداری اصفهان وجود داشته مبنی بر ایمن بودن ساختمان هاست.وی 
اضافه می کند: وقتی قرار است ملکی خریداری کنیم، ندانستن قانون نافی رفع مسئولیت ما نخواهد بود، پس در 
شهرداری نمی توانیم به عنوان ناظر معامالت خصوصی مردم در خریدوفروش آن ها دخالت کنیم، بی شک کسی 
که قصد خرید ساختمان دارد، باید الزامات قانونی آن را بداند و مشاوران امالک نیز باید خریدار را از تمام شرایط 
ملک آگاه کنند یا خریدار با مراجعه به شهرداری منطقه محل، اطالعات جامعی از تمام زوایای ملک دریافت کند.

مدیر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرداری اصفهان در پایان اظهار می کند: بنابراین مردم باید هنگام خرید 
ملک و ساختمان از همه موارد قانونی آگاه باشــند و تحقیقات الزم را انجام دهند تا دچار دردسرهای پایان کار، 
پروانه ساختمانی یا سند نشوند و مشکل سازه ای و ایمنی برای آن ها به وجود نیاید، بنابراین تا پیش از اطمینان 
از تمام موارد مذکور باید از خرید هرگونه ملک خودداری کنند.با توجه به اهمیت چنین موضوعی محمدحسین 
مهدویان فر، معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با واکنش نســبت به این ساختمان های ناایمن 
می گوید: تاکنون ۳۲۸ ساختمان ناایمن در کالن شهر اصفهان شناسایی شده که از میان آن ها یک صد ساختمان 

درصد ناایمنی باالتری دارد و به ستاد مدیریت بحران استان معرفی شده است.به گفته وی، پیش از حادثه متروپل 
و از سال ۹۵ بعد از اتفاقات پالسکو، کمیته ای تحت عنوان ساختمان های آسیب پذیر شهر اصفهان تشکیل شد و 
لیست ساختمان های عمومی و بلندمرتبه، همچنین ساختمان های فاقد پایان کار از مناطق شهرداری گرفته شد 
که این ساختمان ها جامعه آماری ما را به عنوان ساختمان های آسیب پذیر تشکیل دادند.معاون شهردار اصفهان، 
با بیان اینکه مراحل قضایی ایمن سازی ساختمان های خطرآفرین توسط ستاد بحران استانداری در حال پیگیری 
است، اظهار می کند: برای برخی از این ساختمان ها دستور پلمب و اصالح صادر شده است.مهدویان فر بابیان اینکه 
ساختمان های ناایمن به اداره کل راه وشهرسازی نیز برای ارزیابی فنی معرفی شده اند، می افزاید: یکی از مشکالت 
مهم ما برای پیگیری امور ساختمان های ناایمن، بحث مالکیت آن هاست به طوری که اگر ساختمان مسکونی و 
دارای مالکان متعدد باشد پیگیری مسائل آن ها نیز با مشکالتی همراه است و تبعات اجتماعی خاص خود را دارد.

ساختمان های اصفهان، با نظارت کامل بنا شده است؟
در ارتباط با ایمنی ساختمان های اصفهان خلیل جعفرپیشــه، رییس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان اصفهان در 
گفت وگو با ایمنا می گوید: بعد از وقوع زلزله »منجیل« با توجه به خســارات فراوانی که در پی داشت، به موضوع 
مقاوم سازی ساختمان های کشور توجه بیشتری شد.وی اظهار می کند: با این رویکرد که ساختمان هایی که ساخته 
می شود حداقل از عمر صدساله ای هم برخوردار باشند. البته طرح ها و الگوهایی که برای ساختمان های مختلف به 
کار می رود، می تواند خالقانه باشند به شرط آنکه از مصالح مرغوبی هم استفاده شود، ضمن آنکه طرح ها نباید در 
نمای شهر ناهنجاری ایجاد کنند.رییس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان اصفهان در ارتباط با ایمنی ساختمان های 
اصفهان می گوید: نخست باید به این موضوع توجه داشــت که در این شهر تاریخی دو دسته ساختمان میراثی و 
غیرمیراثی وجود دارد. بناهای میراثی تحت نظارت دستگاه های مربوطه به خود است و باید از لحاظ ایمنی موردتوجه 
همین ارگان ها قرار داشته باشد.جعفرپیشه مطرح می کند: ساختمان هایی که بعد از دهه ۷۰ در اصفهان بنا شده ، به 
دلیل حساسیت ارگان های مربوطه ازلحاظ نظارت، دارای ایمنی و استانداردهای الزم هستند.وی تاکید می کند: اگر 
یک حادثه پیش بینی نشده مانند زلزله به وقوع برسد یا یکی از ساکنان بی احتیاطی کند، نمی توان حوادث پس ازآن 
را پیش بینی کرد.رییس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان اصفهان تاکید می کند: زمانی که بحث از مقاومت می شود 
منظور حوادث معمول و زلزله هایی با ریشتر پایین است که البته ساختمان هایی که در مناطق فرسوده هستند، در 
مقابل همین حوادث هم ایمنی ندارند ولی بناهای جدیدی هم که با رعایت اصول کامل ساخته شده اند اگر با زلزله ای 
به بزرگی ترکیه روبه رو شوند، نمی توانند مقاومت کنند.جعفرپیشه تاکید می کند: درمجموع اصفهان از شهرهایی 
است که مســئوالن آن در زمینه ارائه مجوزهای الزم برای ساخت یک ساختمان از یک طبقه گرفته تا یک مجتمع 

بزرگ، نظارت و سختگیری های الزم را دارند، زیرا پیشگیری قبل از وقوع هر حادثه ای، بسیار بهتر است.

شهردار اصفهان گفت: در بودجه ۱۴۰۲ شهرداری اصفهان، 
سهم سه هزار میلیارد تومانی برای بخش مشارکت ها و 
سرمایه گذاری بخش خصوصی پیش بینی شده است.

علی قاسم زاده در جلســه تکریم و معارفه مدیرعامل 
ســازمان ســرمایه گذاری و مشــارکت های مردمی 
شهرداری اصفهان اظهار کرد: مدیریت شهری اصفهان در 
حال تغییر پارادایم از سمت درآمدهای ناشی از فروش 
تراکم به ســمت درآمدهای ناشی از مشــارکت ها در 
شهرداری است.وی با بیان اینکه در زمان آغاز مسئولیت 
در دوره ششــم مدیریت شــهری، ســهم درآمدهای 
بودجه ای از فروش تراکم ۳۲ درصد بود که امســال در 
بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری به ۲۵ درصد کاهش پیدا 
کرد، افزود: بی شک برای ســال های آینده باید قدم به 
قدم سهم بودجه ای شهرداری ناشی از فروش ارتفاعات 
و تراکم کاهش یابد و به ســمت درآمدهای حاصل از 
مشــارکت ها برود که به نفع آینده شــهر است.شهردار 
اصفهان ادامه داد: برای تحقق این مهم باید ســازمان 
مشــارکت ها در شــهرداری اصفهان، یک تیم قوی و 
پرستاره باشد، چراکه برای تحقق بودجه بالغ بر ۲۲ هزار 
میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۲ نیازمند برنامه ریزی دقیق 
و اجرایی هستیم.وی تصریح کرد: تیم درآمدی و مالی 
شهرداری باید ماهانه ۱,۸۰۰ میلیارد تومان پول در حساب 
شهرداری داشته باشد تا بتواند بودجه پیش بینی شده 
را محقق سازد و به همه اهداف ترسیم شده نائل شویم 

که کاری بسیار مشکل است.قاســم زاده خاطرنشان 
کرد: در کنار درآمدزایی و تامین منابع درآمدی، باید به 
فکر مدیریت هزینه ها نیز باشــیم، در این راستا باید از 
ریخت وپاش های بی مورد ممانعت شود، البته این به 
معنی ســخت گرفتن در مباحث مالی نیست، اما باید 
حتی برای پذیرایی های جلسات در شهرداری اصفهان 
نیز، پروتکل های خاص اختصاصــی تنظیم و تعریف 

شود تا بتوانیم مدیریت هزینه ها را انجام دهیم.

    تیم درآمدی شهرداری اصفهان باید چابک، غنی 
و قوی باشد

وی تاکید کرد: باید در کاهــش و مدیریت هزینه ها به 
خوبی عمل کنیم تا اهداف ترسیم شــده، تحقق یابد، 
در این راســتا تیم درآمــدی شــهرداری اصفهان باید 
چابــک، غنی و قوی باشد.قاســم زاده گفــت: یکی از 
ضرورت های تحقق اهداف در بخش ســرمایه گذاری 
و مشــارکت ها، هماهنگی و همراهی تمام معاونان و 
مدیران مناطق شهر اصفهان با سازمان سرمایه گذاری 
و مشــارکت های مردمی شهرداری اســت که در این 
راســتا منتظر ارائه اســتراتژی رییس جدید سازمان 
ســرمایه گذاری و مشــارکت های مردمی شهرداری 
اصفهان برای تحقــق درآمدهای مشــروع و قوی به 
شورای عالی سرمایه گذاری شهرداری هستیم تا از این 
طریق بتوانیم بخشی از درآمدهای مدنظر شهرداری در 
ســال ۱۴۰۲ را تامین کنیم.وی افزود: در بودجه ۱۴۰۲ 
شهرداری اصفهان، سهم سه هزار میلیارد تومانی برای 
بخش مشارکت ها و سرمایه گذاری بخش خصوصی 
پیش بینی شده اســت، بنابراین ا با توجه به تیم قوی 

شهرداری در سازمان ســرمایه گذاری و مشارکت های 
مردمی، امیدواریم سال پرباری را از مسیر مشارکت ها 
داشته باشــیم، البته دســتگاه های نظارتی باید برای 
اســتفاده حداکثری از این ظرفیت در لوای نظارت ها و 
دقت ها کمک کنند.شــهردار اصفهان خاطرنشان کرد: 
تسلط بر قوانین و مسائل حقوقی از شاخصه های رییس 
جدید سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی 
شــهرداری اصفهان اســت که باعث افزایش ضریب 
اطمینان می شود.وی با اشاره به سابقه فعالیت »مسعود 
حیدری« به عنوان رییس سازمان ســرمایه گذاری و 
مشــارکت های مردمی شــهرداری اصفهان در عرصه 
امور حقوقی و بازرسی اظهار امیدواری کرد که اتفاقات 
خوب و مبارک همچون امضای قرارداد ساخت هتل در 
جهان نما، در دوره جدید مدیریت سازمان سرمایه گذاری 
و مشارکت های مردمی شــهرداری اصفهان نیز تداوم 
و تقویت یابد.شــهردار اصفهان با مثبت ارزیابی کردن 
عملکرد سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی 
در دوره سرپرستی »محسن رنجبر« گفت: در کنار دقت 
نظر و نگاه بســیار تخصصی افرادی همچون »محمد 
بابااســماعیلی« به عنوان یک مغــز متفکر در بخش 
ســرمایه گذاری و مشــارکت های مردمی شهرداری 
اصفهان، نیازمند یک بازوی ســرعتی بودیــم، بر این 
اساس محمد بابااسماعیلی همچنان به عنوان مشاور 
و دستیار شــهردار در امور سرمایه گذاری و اقتصادی به 
فعالیت خود ادامه داده اســت و »مســعود حیدری« 
به عنوان یک بــازوی اجرایی ســرعت دهنده رییس 
جدید سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی 

شهرداری اصفهان به این تیم افزوده می شود.

شهردار اصفهان:

باید از ریخت وپاش های بی مورد ممانعت شود
مدیر منطقه ۵ شهرداری خبر داد:

تغییر جلوه بصری منظر شهری پارک صفه با دیوارنگاره ها
مدیر منطقه پنج شــهرداری اصفهان با بیان اینکه تغییــر رنگ و جلوه بصری منظر شــهر از طریق 
دیوارنگاره ها و کاشی شکسته از جمله اقدامات این منطقه است، گفت: در این راستا دیوارنگاره اتاق 
پست برق پارک کوهستانی صفه با مساحت ۱۵۰ متر مربع و تکمیل تابلوفرش با کاشی شکسته در پل 
وحید انجام شد.حسین کارگر با اشاره به اجرای برنامه های محله محور در منطقه پنج شهرداری اصفهان 
اظهار کرد: ساماندهی فضای سبز و زیباسازی از جمله پروژه های تعریف شده در این منطقه محسوب 
می شود.وی افزود: احداث محوطه بازی پارک سجادیه در محله فرح آباد در زمینی به مساحت ۱۰۰ 
متر مربع با هزینه ۲۰۰ میلیون تومان، احداث محوطه بازی پارک کوهســتانی صفه به مساحت ۱۷۰ 
متر مربع با هزینه ۵۰۰ میلیون تومان و ساماندهی محوطه بازی بوستان سعدی به مساحت ۳۰۰ متر 
مربع با هزینه ۵۰۰ میلیون تومان از جمله اقدامات در دست اجرای منطقه پنج است.مدیر منطقه پنج 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: نورپردازی تک درختان به تعداد ۲۴ شعله با هزینه ۳۰۰ میلیون تومان، 
ساماندهی و مرمت المان ها و نمادها با هزینه ۲۰۰ میلیون تومان و نصب و مرمت تابلوهای میادین 
معابر و دیوارکوب سطح منطقه تا پایان ســال به تعداد ۶۰۰ عدد با هزینه ۳۰۰ میلیون تومان از دیگر 

اقدامات انجام شده در حوزه زیباسازی است.
 

مدیر منطقه سه شهرداری پاسخ داد:

علت باز بودن رفیوژ آبیاری چهارباغ چیست؟
مدیر منطقه سه شــهرداری اصفهان گفت: باز بودن رفیوژ آبیاری در چهارباغ برای تامین آب مخازن 
آبی سرویس های بهداشتی پارک شهید رجایی و جلوگیری از ترکیدگی لوله ها بوده است.محمدباقر 
کالهدوزان با اشاره به اینکه برخی شهروندان از باز بودن رفیوژ آبیاری تحت فشار در زمان بارش باران 
در بعضی نقاط منطقه ابراز گالیه و درخواست رسیدگی داشتند، اظهار کرد: بارش های اخیر باران طی 
چند روز گذشته بسیار قابل توجه بوده و درختان و فضای سبز پارک ها، بلوارها و اماکن گردشگری را 
سیراب کرد.وی با بیان اینکه در شرایط بارندگی هیچ گونه آبیاری فضای سبز توسط کارکنان شهرداری 
انجام نمی شود، افزود: با توجه به حجم باالی رفت و آمد و تردد از پارک های منطقه از جمله پارک شهید 
رجایی یا چهارباغ، گاهی با مشکالت فنی در بحث آبیاری مواجه می شویم.مدیر منطقه سه شهرداری 
اصفهان یکی از این موارد را نیاز آبی برای سرویس های بهداشتی پارک شهید رجایی و روشن بودن 
پمپ آب و باز کردن والو در محورهای کناری چهارباغ عباسی عنوان کرد و گفت: روشن بودن چاه برای 
آبگیری منابع آب سرویس بهداشتی بوده که سرریز و یا اضافه آب باید در یکی از رفیوژها رها شود تا 
لوله ترکیدگی پیدا نکند.کالهدوزان خاطرنشان کرد: طی چند روز گذشته به دلیل استفاده شدن منابع 
آبی ذخیره برای سرویس های بهداشتی در پارک شهید رجایی، مجبور به باز گذاشتن پمپ آب بودیم 
تا منابع آبی سرویس های بهداشتی پر شود، اما چون قطر لوله های آبگیر کوچک بودند و احتمال فشار 

آوردن به لوله ها زیاد بود، بنابراین یک خروجی آبی در نظر گرفته شد تا لوله ها دچار ترکیدگی نشود.
 

پیشتازی شهر اصفهان در بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر
رییس سازمان مدیریت بحران کشور پیشتازی شهر اصفهان در بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر 
را تایید کرد.به گزارش ایمنا، رییس ســازمان مدیریت بحران کشور ضمن حضور در نخستین رویداد 
مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۱ در بازدید از مجموعه برنامه ها و اقدامات موثر شهرداری اصفهان در 
حوزه مدیریت مصرف انرژی همچنین توسعه بهره گیری از انرژی خورشیدی در کالن شهر اصفهان 
بر پیشتازی کالن شهر اصفهان در حوزه های مدیریت مصرف و انرژی های تجدید پذیر تاکید کرد.امیر 
سرتیپ محمدحسن نامی با تقدیر از اقدامات و برنامه ریزی های انجام شده در زمینه هوشمندسازی 
تاسیســات شــهری با رویکرد مدیریت مصرف انرژی، سامانه هوشــمند مدیریت اشتراکات برق 

شهرداری اصفهان را مشاهده و خواستار اشتراک گذاری این دانش فنی با دیگر شهرهای کشور شد.

خبر روزاخبار

مدیرکل دفتر امور اجتماعی 
استانداری:

اصفهان در حوزه سازمان های 
مردم نهاد سرآمد کشور است

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری اصفهان 
گفت: ســازمان های مردم نهاد این استان از 
نظر تعداد و جمعیت در کشور سرآمد هستند.

مسعود مهدویان فر در گفت وگو با خبرنگار مهر 
با بیان اینکه اســتان اصفهــان نزدیک به یک 
هزار و ۸۰۰ سازمان مردم نهاد اعم از سمن های 
خیریه ای و غیرخیریه ای دارد، اظهار داشــت: 
این استان در حوزه ســازمان های مردم نهاد 
به لحاظ تعداد و جمعیت اعضا رتبه نخســت 
و سرآمد کشور است که این امر نشان دهنده 
مشــارکت جویی مردم اصفهان و تمایل آنان 
به فعالیت های خیرانه است.وی خاطرنشان 
کرد: در اســتان اصفهان ســازمان های مردم 
نهاد و خیریه هایی وجود دارد که در حوزه های 
ســالمت، عموم بیماری ها، پیشگیری، امور 
آموزشــی و حمایت از مددجویــان فعالیت 
می کنند و این خیریه ها فقط در اصفهان وجود 
دارد.مدیرکل دفتر امور اجتماعی اســتانداری 
اصفهان ابراز داشت: در دوره جدید فعالیت ها، 
رویکرد ما توانمندسازی و آموزش افرادی است 
که با نیتی خیر وارد فعالیت هــای مردم نهاد 
می شوند تا بتوانند وظایف و مفاد اساسنامه ای 
را که خودشان تهیه می کنند، با کمترین مشکل 
انجــام دهند.مهدویــان فر با تاکیــد براینکه 
ارائه برنامه های آموزشــی و توانمندســازی 
سازمان های مردم نهاد در دســتور کار است، 
خاطرنشان کرد: در سال جاری تاکنون ۶ جلسه 
برای توانمندســازی و آموزش سمن ها برگزار 
کردیم .وی با بیان اینکه حمایت اســتانداری 
از سمن ها، تسهیل گری و بسترسازی است، 
اظهار داشــت: در برخی موضوعات خاص که 
اولویــت فرهنگی و اجتماعی اســت از جمله 
آسیب های اجتماعی، خانواده، جوانی جمعیت 
و … منابــع مالی نیز برای توانمندســازی در 
اختیار سمن ها قرار می گیرد؛ اما سازمان های 
مردم نهاد باید مردم نهاد بوده و از ظرفیت های 
مردمی در کنار منابع مالی مردمی برای انجام 

امور خیرخواهانه استفاده کنند.

جشنواره برفی 
دهکده حسن 
رباط برگزار شد

نخستین جشــنواره برفی 
دهکده گردشگری حسن 
ربــاط جمعــه ۲۸ بهمن 
مــاه بــا اســتقبال خوب 

گردشگران برگزار شد.

عکس خبر روز
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مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان در نود و یکمین جلسه شورای 
مسکن استان اصفهان گفت: برای 41 شهر استان موافقت کمیته فنی مبنی 
بر الحاق ۹16 هکتار زمین به محدوده شــهری اخذ و برنامه ریزی شــده تا 

پایان سال جاری اقدامات مرتبط با آن به عمل آید.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی )اصفهــان(؛ نود و یکمین 
جلسه شورای مسکن استان اصفهان با حضور سید رضا مرتضوی استاندار 
اصفهان، علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرســازی اســتان، مدیران کل 
سایر دســتگاه های اجرایی ذی ربط و دیگر اعضا در محل سالن اجتماعات 

استانداری اصفهان برگزار شد. 
در این جلسه با شش دستور کار، گزارشی از آخرین وضعیت عملکرد طرح 
نهضت ملی مسکن، الحاقات انجام شده در کمیسیون های مربوطه، مبحث 
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ... ارائه، تصمیم های الزم در این 

باره اتخاذ شد و مواردی نیز به تصویب رسید.  
در این نشست ضمن مروری بر مصوبات گذشته این شورا، تفاهم نامه اجرای 
آماده سازی اراضی پروژه های طرح نهضت ملی مسکن قرائت و مقرر شد با 
تشخیص فرماندار شهرستان در خصوص اجرا کننده این موضوع، اقدامات 

بعدی در چارچوب تفاهم نامه عملیاتی شود.  
در ادامه این جلسه بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان در خصوص پیشرفت 
فیزیکی پروژه های در حال اجرا گزارشــی ارائه کرد و مقرر شــد زمان بندی 
بعدی در اســرع وقت انجام پذیرد همچنین دستگاه های خدمت رسان به 
ارائه گزارش در رابطه با تامین زیرســاخت ها و اعتبار مورد نیاز خدمات آب، 

فاضالب، برق و گاز پروژه های نهضت ملی مسکن استان پرداختند.  
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در حاشیه این نشست در خصوص 
آخرین اطالعات و آمار وضعیت متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن استان 
اظهار داشت: در اســتان اصفهان بیش از 424 هزار نفر برای این طرح ثبت 
نام کردند که بیشــترین میزان ثبت نامی در شهر جدید بهارستان با بیش از 

146 هزار متقاضی بوده است.  
وی افزود: از مجموع ثبت نام ها بالغ بر 143 هزار متقاضی حائز شرایط فعال 
)در انتظار بررســی تا تخصیص پروژه( بوده و تا کنون افــزون بر 23 هزار و 
700 متقاضی تخصیص پروژه شــده اند. قاری قرآن اذعان داشت: در حال 
حاضر برای بیش از 14 هزار و 400 واحد از طرح نهضت ملی مسکن در پهنه 

استان، پروانه ساختمانی اخذ و فونداسیون بالغ بر هشت هزار واحد اتمام 
یافته اســت.  وی با بیان اینکه تا کنون زمین مورد نیاز برای ساخت بیش از 
۹0 هزار واحد تامین شده است، گفت: در حال حاضر جمعا 503 هکتار زمین 
به محدوده 28 شــهر استان اصفهان الحاق شــده و برای 41 شهر دیگر نیز 
موافقت کمیته فنی مبنی بر الحاق ۹16 هکتار زمین به محدوده شهری اخذ 

و برنامه ریزی شده تا پایان سال جاری اقدامات مرتبط با آن به عمل آید.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان خاطرنشان کرد: با الحاق این میزان 
اراضی زمین مورد نیاز عمده شهرهای اســتان مرتفع می شود همچنین در 
جلسه شورای مسکن استان مصوب شــد مبحث تامین زمین مورد نیاز در 
کل استان به غیر از سه شهر جدید تا پایان سال 1401 تعیین تکلیف شود.وی 
به دقت و حساسیت کمیته فنی در رابطه با الحاق اراضی به محدوده شهری 
استان اصفهان اشاره کرد و گفت: در این کمیته به انطباق الحاقات با جامعه 
هدف توجه ویژه شده است. قاری قرآن اذعان داشت: در حال حاضر نیاز به 
سیاست گذاری در رابطه با تامین زمین مورد نیاز برای متقاضیان کالن شهر 

اصفهان است که در این رابطه پیشنهاداتی نیز وجود دارد.
گفتنی اســت؛ در این جلســه مباحثی پیرامون روند پرداخت ها از ســوی 
بانک ها به انبوه ســازان، مشکالت تاسیســاتی پروژه ها، تامین برق موقت 
برای ساخت و سازها و ... مطرح شد که پس از بررسی در رابطه با موضوعات 

تصمیم گیری به عمل آمد.  

چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر و ســیزدهمین جشنواره فیلم فجر 
اصفهان از 17 تا 24 بهمن ماه 1401 با حمایت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان و با 
حضور عالقه مندان هنر هفتم و اهالی فرهنگ، هنر و رسانه در سینماهای شهر اصفهان 
برگزار شــد.مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی آبفای اصفهان، یکی از مهم 
ترین رویکردها برای تغییر و اصالح فرهنگی و رفتاری جامعه را بهره گیری از ظرفیت 
هنر و هنرمندان دانست و گفت: موضوعات مهم اجتماعی اگر توسط اهالی هنر بیان 
شود، به دليل اينکه با احساسات و عواطف مردم سر و کار دارند تاثیرگذاری بارزتر و 
سريع تری دارند.وی با بیان این که تامین آب شرب پایدار از مهم ترین دغدغه های 
کشور در سال های اخیر است و بایستی فرهنگ مدیریت مصرف آب در جامعه نهادینه 
شود اظهار داشت: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان همواره برنامه های فرهنگی 
و هنری متنوعی را برای عموم مردم اجرا کرده و در این مسیر از همراهی هنرمندان 

فرهیخته استان و کشور بهره مند بوده است.مجید مختاری برگزاری جشنواره هایی 
مانند فیلم فجر را که محل حضور گســترده هنرمندان و هنردوستان است فرصت 
بســیار خوبی برای اطالع رسانی و فرهنگ سازی دانســت و گفت: در سیزدهمین 
جشنواره فیلم فجر اصفهان با مساعدت دبیرخانه این جشنواره تبلیغات صرفه جویی 
در ورودی سینماهای سپاهان، ساحل و فلســطین نصب شد و تیزر های مدیریت 
مصرف آب نیز در آغاز اکران تمامی فیلم های جشنواره نمایش داده شد. همچنین 
محتواهای آموزشی در قالب کتاب، بروشور و لوح فشــرده میان مراجعه کنندگان 
توزیع شد.نمایش دستاوردهای 44 ساله شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در 
حوزه آبرسانی به شهرها و روستاها و جمع آوری و تصفیه فاضالب نیز از دیگر اقدامات 
صورت گرفته در حاشیه این جشنواره بوده است.شایان ذکر است آبفای اصفهان در 

جشنواره استانی تئاتر نیز که آذرماه جاری برگزار شد، حضور فعال داشت.

مدیر ناحیه نورد سرد گفت: در پروژه نوســازی خط گالوانیزه در فوالد مبارکه برای 
افزایش رضایتمندی مشتریان تصمیم داریم از ورق گالوانیزه کیفی تر برای تولید 
محصوالت حساس و رنگی لوازم خانگی اســتفاده کنیم و این کار در حال انجام 
است. تجهیزاتی که در 6 بخش تغییر کردند عمال خط را با آخرین تکنولوژی روز دنیا 
منطبق ساختند.بهزاد بهادرانی، مدیر ناحیه نورد سرد گفت: ناحیه نورد سرد یکی از 
بزرگ ترین نواحی شرکت است که با حدود 24 واحد مثل واحدهای کالف قلع اندود، 
ورق گالوانیزه و رنگی و انواع ورق های سرد و 2000 نیرو در فوالد مبارکه فعالیت دارد.

وی، هدف این پروژه را ارتقای کیفیت محصول گالوانیزه فوالد مبارکه نه تغییر گرید 
دانست و گفت: به همین منظور برخی تجهیزات تعویض شدند یا ارتقا یافتند. برای 
افزایش رضایتمندی مشتریان تصمیم داریم از ورق گالوانیزه کیفی تر برای تولید 
محصوالت حساس و رنگی لوازم خانگی استفاده کنیم و این کار عمال در حال انجام 
اســت. تجهیزاتی که در 6 بخش تغییر کردند،خط را با آخرین تکنولوژی روز دنیا 
منطبق ساختند. در جریان این نوسازی، بسیاری از تجهیزات برای تولید ورق کیفی، 
تنظیم و اندازه گیری میزان پوشش روی، کاهش مصرف روی و هزینه تمام شده 
کمتر به روز شــدند.به گفته وی، فضای تولید محصوالت گالوانیزه در کشور کامال 
رقابتی است و به طور طبیعی کســی در این رقابت برنده می شود که کیفیت باالتر 

و قیمت رقابتی تری داشته باشد.مدیر ناحیه نورد ســرد فوالد مبارکه در پاسخ به 
این سوال که این اتفاق بزرگ چگونه رخ داد؟ گفت: عزیزانی که امروز در این پروژه 
کنار ما بودند همان همکارانی بودند که 20 سال پیش یعنی در زمان راه اندازی نیز در 
شرکت حضور داشتند و اگر به غیر از این نیروهای دلسوز و متخصص کس دیگری 
می بود، مطمئنا چنین کار پیچیده و دشواری به راحتی قابل انجام نبود.محمدفرید 
آدینه، سرپرست تولید گالوانیزه و ورق رنگی در ادامه این صحبت گفت: همکاران با 
تولید اولین کالفی که با پوشش گالوانیزه از خط بیرون آمد، بسیار خوشحال شدند؛ 
زیرا حدود دو سال تالش برای راه اندازی و انجام تست های سرد، گرم و پرفورمنس 
خط با تولید اولین محصول به بار نشســته بود.وی افزود: تمام خطوط در مرحله 
راه اندازی با مشکل روبه رو می شــوند. این ذات هر خط تولید است که در ابتدای 
بهره برداری، نمی تواند با ظرفیت اسمی اش کامل کار کند. با طی شدن دوره توقفات 
و پرفورمنس خط، از 7 تا 8 هزار تن در ماه به 17 هزار تن هم رسیدیم.سرپرست تولید 
گالوانیزه و ورق رنگی؛ از مهم ترین دستاوردهای این حوزه را بومی سازی دانست و 
افزود: پس از راه اندازی، بومی سازی در دستور کار قرار گرفت. همچنین تبدیل کروم 
شش ظرفیتی به سه ظرفیتی را داشتیم که این اتفاق خوبی برای سالمت کارکنان 

و محیط زیست بود. 

در نود و یکمین جلسه شورای مسکن استان تاکید شد:
 الحاق ۹۱۶ هکتار زمین به محدوده ۴۱ شهر استان اصفهان تا پایان

 سال ۱۴۰۱

سیزدهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان »آبی« شد

مدیر ناحیه نورد سرد خبرداد:

فوالد مبارکه همگام با آخرین تکنولوژی روز دنیا

منبع: بازار 
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